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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen lähtökohtana on pyrkimys avartaa näkemystä taitojen opetuksesta. Koulu-
opetuksessa on ollut viime vuosikymmeninä vallitsevana erilaisiin tietokäsityksiin pe-
rustuva taitojen opettaminen, ja ihmiselle luontainen tapa ajatella ja oppia taitoja koke-
neiden ihmisten elämäntarinoista on syrjäytynyt. Kotitalouden opettajana ja opettajien 
kouluttajana olen kokenut, että lapsilla ja nuorilla on useimmiten hyvin vähän kokemus-
ta taitojen oppimisesta kotona, joten kotitaloustaitojen opettaminen koulussa on tullut 
vuosi vuodelta yhä tärkeämmäksi ja yhä haastavammaksi. Lisäämällä kertomuksellisia 
elementtejä kotitalouden taitojen opetukseen voidaan osoittaa taitojen oppimisen yhte-
yksiä arkielämään.  

Tutkimuksen tarkoituksena on laatia johdatus kotitalousopetuksen taitopedago-
giikkaan narratiivisen lähestymistavan avulla. Narratiivisuus viittaa ensisijaisesti tutki-
muksen tietokäsitykseen, jonka mukaan ihmiselle on luontaista tuottaa tietoa kertomuk-
sina. (Bruner, 1986, 1996). Tutkimuksessa on otettu käyttöön taitopedagogiikka-käsite 
tarkoittamaan taitojen opetus-opiskelu-oppimistilannetta. Taitopedagogiikka ei ole vain 
yksittäisten taitojen opettamista, vaan taitavuuden merkitys ymmärretään yksilön näkö-
kulmasta koko persoonallisuuden tasapainoisen kehittymisen perustana ja yhteisön nä-
kökulmasta taitokulttuurin säilyttämisen edellytyksenä. Tarkastelen kotitalousopetuksen 
nykyistä opetussisältöä toisaalta omien opetuskokemusteni kautta ja toisaalta arjen hal-
lintaan liittyvän tutkimuksen kautta (Haverinen, 1996; POP, 2004). Pidän lähtökohtana 
arjen hallinta -käsitteen sisällön kuvausta ja kiteytän kotitalouden taitopedagogiikan 
ydinkäsitteet didaktisen kolmion avulla kuvattuihin suhteisiin (Kansanen, 2004; Toom, 
2008). Siten rakentuu jäsennetty esiymmärrys kotitalouden taitopedagogiikan keskeisis-
tä käsitteistä. 

Keskeisinä tutkimustehtävinä on kuvata sitä, millä tavalla kotitalouden taitopeda-
gogiikan ydinkäsitteet ilmenevät opettajien, opiskelijoiden ja oppilaiden kertomuksissa
ja miten hiljainen tietäminen ilmenee taitojen opetustilanteissa. Empiirisenä aineistona 
käytän kokeneiden kotitalousopettajien, opettajaksi opiskelevien sekä oppilaiden kerto-
muksia taitojen opetuksesta.

Tutkimuksen analyysi ja tulosten raportointi jakaantuvat kahteen osaan. Analysoin 
kertomuksia ensin laadullisen sisällönanalyysin tapaan aineistoesimerkkejä käyttäen 
(narratiivien analyysi). Kertomusten analyysi ja reflektoiva pohdinta valaisevat koke-
mustiedon merkitystä opetuksessa. Sen jälkeen laadin kertomuksia kokoavan synteesin 
(narratiivinen analyysi), jonka avulla nostan esiin hiljaisen tietämisen näkökulmia (van 
Manen, 1990, 2002; Polanyi, 1967). Synteesin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä hil-
jaisen tietämisen merkityksestä kotitalouden taitojen opetuksessa ja oppimisessa.



Kokoavat johtopäätökset ovat pohdintaa taitojen merkityksestä persoonallisuuden 
kehittämisen ja taitokulttuurin kehittämisen kannalta. Tutkimus vahvistaa oman käyttö-
teorian ja persoonallisen toimintatavan merkitystä taitokasvatuksessa. Kun opitaan luot-
tamaan siihen, että kertomuksilla on pedagogista voimaa taitojen opetustilanteissa, on 
mahdollista kehittää erilaisia tapoja hyödyntää kokeneiden opettajien hiljaista tietämistä 
entistä paremmin kotitalousopettajien koulutuksessa.  

Avainsanat: taitokasvatus, kotitalouden taitopedagogiikka, narratiivisuus, hiljainen tie-
täminen    
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ABSTRACT  

The starting point for this research project is to diversify the conception and practice of 
the learning and teaching of skills. In recent decades the prevailing method of teaching 
has been premised on different conceptions of learning. The traditional human practice 
of learning skills through the stories of experienced men and women has been forgotten. 
In different cultures storytelling has been a natural means of acquiring skills in everyday 
life. As a home economics teacher and a mentor of home economics teacher education, I 
have realized that children and the young have insufficient experience of home econom-
ics skills. That is why the teaching of home economics skills has nowadays become 
much more challenging.  

The aim of the study is to formulate an introduction to the skill pedagogy of home 
economics by using the possibilities of the narrative approach, complementary to the 
paradigmatic mode of knowing (Bruner, 1986, 1996). Through narratives, the under-
standing of tacit knowledge in the teaching and learning of home economics skills will 
be facilitated. I use the concept of skill pedagogy in this study. This concept will refer to 
the whole situation of the teaching-studying-learning of home economics skills. Thus, 
the meaning of skilfulness ought to be understood on the basis of the development of 
the personality. From the viewpoint of society the teaching of skills will develop the 
culture of the skills as a whole. I investigated the curriculum of home economics on one 
hand through my own teaching experiences and on the other hand by the concepts of the 
mastery of everyday life (Haverinen, 1996; POP, 2004). The theoretical frame of refer-
ence was formulated by joining the concepts of the mastery of everyday life and the 
concepts of the didactic triangle (Kansanen  & Meri 1999). 

The main research problems are how the core concepts of skill pedagogy and tacit 
knowledge will manifest itself in situations in which home economics skills are taught. 
The empirical data consists of home economics teachers’, students’ and pupils’ stories. 
The analysis and the reporting of the results are divided into two different parts. First, I 
analysed stories using qualitative content analysis (the analysis of narratives) which is 
premised on the theoretical frame of reference. Secondly, I constructed the synthesis of 
stories (narrative analysis), which focuses on tacit knowing in teaching home economics 
skills. The findings show that dialogic interaction is manifested for example in the 
attention paid to students’ needs and in sincere discussions. The intentionality of the 
teachers manifested in teachers’ stories of motivation and demonstration and the pupils’ 
own skill practice. The narrative approach gives a channel to illuminate the implicit, 
tacit points of skills. By adding narrative elements to teaching situations the teaching-
studying-learning of home economics skills can be confirmed. When the teachers notice 
that the stories have pedagogical power they can gain more confidence in their own tacit 
knowing.

Keywords: skill education, skill pedagogy of home economics, narrative approach,  
tacit knowledge



ESIPUHE

Aloittaessani opettajantyötä neljäkymmentä vuotta sitten monet jokapäiväiset rutiinityöt 
oli opittu jo kotona ennen kuin kotitalousopetus alkoi. Viime vuosien aikana olen py-
sähtynyt yhä uudelleen kysymään, miten kotitaloustaitoja pitäisi opettaa nykyisin, kun 
oppilailla on hyvin vähän kokemuksia käytännön taitojen harjoittelusta, ja kotitalous-
opettajat joutuvat ottavat yhä laajenevan vastuun taitokulttuurin säilyttämisestä ja kehit-
tämisestä.  

Kotitalousopettajien kouluttajana uudet kysymykset taitojen opettamisesta tulivat 
ajankohtaisiksi: Miten opetetaan opettajuuden taitoja? Miten taitoja voidaan määritellä 
ja jäsentää? Miten kotitaloustaitoja pitäisi tutkia? Osallistuminen professori Terttu 
Tuomi-Gröhnin johtamaan kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen taitoprojektiin auttoi 
selkeyttämään taidon opetuksen ja tutkimisen problematiikkaa. Keskustelut kollegojen 
kanssa osoittivat, että yksiselitteisiä vastauksia taidon opettamiseen ja tutkimiseen ei voi 
löytää. Kiitos Terttu, että ohjasit ymmärtämään, kuinka monenlaiset lähestymistavat 
ovat tarpeen arjen taitojen oppimisessa, opettamisessa ja tutkimisessa.  

 Tärkeimpänä sysäyksenä tämän taitopedagogisen tutkimushankkeen käynnistämi-
seen on ollut KT Erja Syrjäläisen väitöskirja (2003) Käsityön opettajan pedagogisen 
tiedon lähteeltä: Persoonalliset toimintatavat ja periaatteet käsityön opetuksen konteks-
tissa. Yhteistyö Erjan kanssa on jatkunut innostavana ja ajattelua avartavana jo kymme-
nen vuotta. Narratiivinen lähestymistapa ja hiljaisen tiedon käsite ovat olleet yhteisten 
pohdintojemme kohteita. Erjalta olen saanut monimuotoista tukea tutkimukseni jäsen-
tämiseen ja narratiivisen lähestymistavan soveltamiseen. Kiitos tuntuu pieneltä sanalta, 
kun ajattelen niitä lukemattomia kertoja, jolloin olet järjestänyt aikaa ideointiin, keskus-
teluun ja raportin tekstien kommentointiin. Raportin kannen taustana hahmottuu Erjan 
ottama valokuva Lammin biologiselta tutkimusasemalta, jossa olemme neljä kertaa viet-
täneet yhteistä tutkimusviikkoa. Nämä viikot ovat olleet voimaannuttavia fyysisesti ja 
henkisesti.

Toinen pitkäaikainen innoittajani on ollut FT Henna Heinilä, joka tutki väitöskir-
jassaan kotitaloustaitoa eksistentialistis-hermeneuttisen fenomenologian valossa (2007). 
Hennan tutkimus avasi uuden tarkastelutavan kotitaloustaidon ulottuvuuksien kautta. 
Tulin vakuuttuneeksi siitä, että taitojen kategorisointi ei olekaan niin tärkeää kuin olin 
olettanut. Sitäkin tärkeämpää on opetella ymmärtämään taitojen ja toiminnan yhteen 
kietoutuminen ja oivaltaa, että arjen taidot voidaan ymmärtää myös runoutena. Kiitos, 
Henna, että jaksoit pohtia ja kommentoida tutkimusraporttini tekstejä monessa vaihees-
sa!

Olen kerännyt empiiristä aineistoa kentän opettajilta, oppilailta ja kotitalousopetta-
jakoulutuksen opiskelijoilta. He ovat kirjoittaneet kertomuksia taidon opetustilanteista 
ja luovuttaneet kertomuksensa tutkimuskäyttöön. Ilman heidän aulista apuaan tutkimus 
olisi jäänyt tekemättä. Sydämellinen kiitos teille jokaiselle yksitellen ja yhteisesti! Olen 
kokenut lukuisia oivalluksen ja innostuksen hetkiä kertomuksia lukiessani. Toivoisin, 
että raportin tekstiä lukiessanne huomaisitte, kuinka tärkeä merkitys teidän jakamilla 
kokemuksillanne on ollut. Seuraavan tutkimusaineiston kuuluvan kertomuksen haluai-
sin jättää kaikille opiskelijoille muistoksi opiskeluajalta kotitalousopettajan koulutuk-
sessa:



Samapa tuo, opettaako kasvisten käsittelyä, taikinan valmistusta, lieden puhdistamista, veitsen te-
roittamista, astioiden pesua, pöydän pyyhkimistä, silittämistä, jalkineen hoitoa, kannattaa se tehdä 
silmät loistaen, innoissaan kaikesta siitä ilosta, mitä tämän uuden taidon avulla voi saavuttaa. Kan-
nattaa ensin motivoida itsensä, tehdä selväksi, mitkä taidot ovat tärkeitä arjessa, muistaa että juuri 
nämä, nyt läsnä olevat oppilaat ovat ansainneet nauttia myönteisessä ilmapiirissä tarpeellisen tai-
don oppimisen ilosta, olkoonkin että opettaja itse sillä viikolla toistaa saman taidon opettamista jo 
viidettä kertaa. (Amp16) 

Tutkimusavustajani KM Leena Näverin työ on ollut arvokas apu monen vuoden 
ajan aineiston keräämisessä ja käsittelyssä. Leena on hoitanut keskustelujen nauhoituk-
sen, litteroinnin ja raportin huolellisen viimeistelyn sekä taiton. Hän on myös kommen-
toinut tekstejä, ja samalla olemme keskustelleet kotitaloustaitojen opetuksen ajankohtai-
sista haasteista. Kiitän sinua, Leena, kaikesta vapaaehtoisesta, oma-aloitteisesta palve-
lusta, mitä olen sinulta saanut tutkimusprosessin aikana.  

Tutkimusraportin käsikirjoituksen lukijoina ovat olleet myös dosentit Marja Mar-
tikainen, Päivi Palojoki ja Vuokko Jarva. Sydämellinen kiitos teille arvokkaasta palaut-
teesta ja kannustuksesta. Se on auttanut luottamaan, että tutkimuksen tulokset kannattaa 
julkaista. Kiitän Vuokkoa myös kuvioiden viimeistelyavusta. Elli Sunisen ja Rachel 
Trobergin rahastosta olen saanut kaksi kertaa puolen vuoden rahoituksen tutkimukseeni 
ja tutkimusavustajan palkkaukseen. Se on käsittämättömän suuri tuki ja sitä ajatellessani 
tunnen itseni hyvin nöyräksi. Kiitän luottamuksesta rahaston puheenjohtajia dosentti 
Vuokko Jarvaa ja FT Pirjo Korvelaa ja heidän välityksellään rahaston hoitokuntaa. Kii-
tos myös laitoksen johtajalle Kirsti Salo-Mattilalle ja johtoryhmälle siitä, että raporttini 
on hyväksytty kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen tutkimuksia -sarjaan.

Tutkimusprosessin alkuvaiheessa tuntui hienolta laatia kauaskantoisia suunnitel-
mia taitojen opetuksen ja oppimisen tutkimisesta. Kun nyt jätän raportin luettavaksi 
kaikille taitokasvatuksesta kiinnostuneille, tiedostan, että vain pieni osa alkuperäisestä 
taitopedagogiikan suunnitelmasta on toteutunut. Rohkenen silti toivoa, että kotitalous-
opetukseen liittyvien kertomusten lukeminen innostaa opiskelijoita ja opettajia kehittä-
mään uusia ilmaisutapoja, joiden avulla taidon opetukseen ja oppimisen liittyvä hiljai-
nen kokemustieto voisi avautua entistä paremmin.  

”Kaikki, minkä eteen ihminen on tehnyt työtä, hän on jättänyt osan sydäntään.”
(Henryk Sienkiewicz)

Oulunkylässä loppiaisena 6.1.2009 

Liisa Haverinen
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1 JOHDANTO  

1.1 Taitojen avara maailma    

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ovat useana vuonna saaneet tehtäväksi opetushar-
joittelujaksolla havainnoida taitojen opetusta ja oppimista kotitaloustunneilla. Kun he 
ovat raportoineet havainnoistaan ryhmäkeskusteluissa ja portfolioissa, olen hämmästy-
nyt heidän pohdintaansa, jonka voi tiivistää seuraavasti: ”Taitojen opetusta on vaikea 
kuvata. Opetus etenee usein siten, että taulussa on resepti tai ohje katsotaan kirjasta. 
Sitten ohjetta selitetään ja ruoka-aineita esitellään ja työvälineiden valintaan kiinnitetään 
huomiota. Sitten työskentely aloitetaan ja joitakin työvaiheita opettaja usein näyttää.” 
Myös omat opetuskokemukseni tukevat sitä, että kotitalouden opetustilanne etenee 
usein tähän tapaan kuin opiskelijat ovat kuvanneet. Vaikka viikon kestävä havainnointi 
on tietysti pinnallista, olen kuitenkin jäänyt ihmettelemään heidän johtopäätöksiään sii-
tä, millaisena kotitaloustaitojen opettaminen näyttäytyy. Mitä kokemuksia kätkeytyy 
havaintojen taakse? Millainen merkitys opettajan ohjauksella on tunnin alussa? Mikä 
merkitys on opiskeluvaiheella, jossa taitoja harjoitellaan itsenäisesti, pareittain tai ryh-
män kanssa yhdessä? Kiinnostavaa olisi myös selkeyttää, millainen ennakkokäsitys 
opiskelijoilla on omien koulukokemusten pohjalta taitojen opetuksesta ennen havain-
nointijaksoa.

Yli seitsemänkymmentä vuotta sitten Helmi Hannula totesi, että kotitalousopetta-
jien koulutusta varten ei ole olemassa tarkoituksenmukaista pedagogista kirjallisuutta. 
Hän otti haasteen vastaan ja kirjoitti Kotitalousopin suuntaviivoja (1933), jonka lähtö-
kohtana oli kaksi kotitalouden määritelmää (mt., s. 11). Max Weberin määrittely koros-
taa taloudellista toimintaa: ”Kotitalous on jatkuvaa hyödykkeiden hankkimista ja käyt-
tämistä taloudelliseen tarkoitukseen”. Ellen Richardsin määrittely korostaa henkistä 
hyvinvointia: ”Kotitalousopetus käsittää kaikki ne tiedot ja taidot, jotka auttavat teke-
mään kotimme sellaiseksi että meillä kaikilla on hyvä olla.” Hannulan satasivuinen vih-
konen on arvokas historiallinen dokumentti, vaikka se on aikoja sitten siirretty sivuun ja 
unohdettu. On mielenkiintoista kuitenkin huomata, että opetuskäytännöissä Hannulan 
kuvaamia periaatteita noudatetaan joiltakin osin edelleen; esimerkiksi niin sanottu per-
hejärjestelmä toimii edelleen erilaisina muunnoksina ryhmittelyn perusteena, laborointi 
eli yksilöllinen opetus on käytössä joidenkin ruokalajien opetuksessa ja kotijärjestelmää 
voidaan toteuttaa sellaisissa kouluissa, joissa on pieni opetuskotitila. (Vrt. mt., ss. 36–
79.)

Tilanne kodeissa ja suomalaisessa yhteiskunnassa on kuitenkin perustavalla taval-
la erilainen kuin 1900-luvun alkupuolella. Millaisia kotitaloustaitoja tämän vuosituhan-
nen oppilaat tarvitsevat arjen hallintaan? Miten opetus pitäisi toteuttaa, jotta oppilaat 
saisivat positiivisia kokemuksia kotitaloustaitojen harjoittelutilanteissa koulussa? Entä 
miten kotitalousopettajien oma kokemustieto ja taito välittyisivät parhaalla mahdollisel-
la tavalla oppilaille, niin että kehittyisi taitavia toimijoita omassa kodissaan? Taitojen 
tutkimusprojekti käynnistyi kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksella vuonna 2004. Tä-
män projektin yhteydessä suunnittelimme yhdessä KT Erja Syrjäläisen kanssa myös 
taitopedagogiikan tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa taitojen 
opetuksesta ja oppimisesta. Tässä tutkimushankkeessa on otettu käyttöön taitopedago-
giikka-käsite tarkoittamaan taitojen opetus-opiskelu-oppimistilannetta. Se on tietynlai-
nen yläkäsite, jota voidaan käyttää kaikissa taitoaineissa. Nimetessäni tutkimuskohteen 
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taitopedagogiikaksi haluan tietoisesti korostaa sitä, että ymmärrän pedagogiikka-
käsitteen laajempana kuin didaktiikan. Kun puhun kotitalouden taitopedagogiikasta,
ajattelen sen kattavan kotitalousopetuksen kokonaisuudessaan. Kotitalouden taitopeda-
gogiikka viittaa siten myös käytännön työtaitoihin kietoutuvaan kasvatukselliseen ja 
kulttuuriseen ulottuvuuteen. Taitopedagogiikka ei ole vain yksittäisten taitojen opetta-
mista, vaan taitavuuden merkitys ymmärretään yksilön näkökulmasta koko persoonalli-
suuden tasapainoisen kehittymisen perustaksi ja yhteisön näkökulmasta taitokulttuurin 
säilyttämisen edellytykseksi. Kotitalouden taitopedagogiikan kulttuurinen ulottuvuus 
näyttäytyy yhtäältä kotikulttuurina ja toisaalta kotitalouden jäsenten kulttuurisena toi-
mintana yhteiskunnassa. Kotitalousopettajien koulutuksessa taitopedagogiikan kasva-
tusnäkökulmaa voidaan tarkastella toisaalta opettajankoulutukseen kuuluvana sisältönä, 
toisin sanoen opettajuuteen kuuluvina kasvattajan taitoina ja opettajan ammatillisena 
kasvuna (Vrt. Niemi, 1995, s. 36; Sulonen, 2003, s. 47, ). Toisaalta kotitalous-
oppiaineen substanssi itsessään sisältämä keskeisenä inhimillisen kasvun ja kasvatuksen 
elementin (Turkki, 1994, s. 17, 1999, s. 177).  

Kun opettajankoulutuksen yhteydessä tutkitaan taitojen opetusta ja oppimista, 
kohdataan monitasoinen tutkimuskenttä. Taitopedagogiikka-hankkeessa on toisaalta 
kyse siitä, että tuotetaan uutta tietoa taitojen opetuksesta, jotta opettajat itse saavuttaisi-
vat koulutuksen aikana riittävän taitavuuden tason ja kokisivat olevansa omalla sub-
stanssialueellaan riittävän päteviä asiantuntijoita. Opettajan työssä ei kuitenkaan riitä se, 
että opettaja itse on taitava tekijä. Omakohtaisen substanssi-osaamisen lisäksi opiskeli-
joiden pitäisi omaksua koulutuksen aikana monipuolinen pedagoginen näkemys taitojen 
opetuksesta. Kokemus on osoittanut, että kaikki taitavat tekijät eivät osaa opettaa. Oman 
aineen substanssin hallinnan lisäksi tarvitaan taidon opiskelutilanteiden hallintaa ja eri-
tasoisten oppilaiden oppimisen ohjausta. Sen ohella tulevien opettajien edellytetään yli-
opistokoulutuksen yhteydessä ennen kaikkea omaksuvan tutkivan asenteen ja tutkijan 
taidot, jotta he voisivat kehittää tutkimuksen avulla omaa työtään ja osallistua yhteis-
kunnallisina vaikuttajina koulutuksen kehittämiseen. Koulun kehittämisen suunta on 
tällä vuosituhannella selkeästi kohti avoimuutta – ulos luokasta, yhdessä oppimaan, elä-
vää elämää kokemaan ja siitä oppimaan.  

Kotitalouden taitojen moninaisuuden vuoksi ei voida olettaa, että taitojen opetus ja 
oppiminen voitaisiin ottaa tutkimuksellisesti haltuun yhden teoreettisen viitekehyksen 
varassa. Taitopedagogiikka-hankkeessa on tarkoitus tutkia taitojen opetus-
oppimisprosessia fenomenologisen, psykologisen ja sosiokulttuurisen näkemyksen va-
lossa. Kolme erilaista näkemystä tarjoavat käsitteellisiä välineitä taidon opetustilantei-
den ymmärtämiseen ja reflektointiin sekä vaihtoehtoja erilaisten taitojen opettamisen 
opiskeluun. Tässä tutkimuksessa on valittu narratiivinen lähestymistapa, jolla on yhte-
yksiä fenomenologiaan, hermeneutiikkaan ja kulttuuripsykologiaan. Tutkimuksessa 
pyritään nostamaan tietoiseksi se, minkä jokapäiväiset tottumukset ovat häivyttäneet 
huomaamattomaksi ja itsestään selväksi (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 35). Oletukseni 
on, että nimenomaan opettajan jokapäiväisissä käytännöissä monet tärkeät kokemukset 
jäävät piileviksi. Näiden kokemusten merkitystä taitojen opetuksessa on mahdollista 
tuoda tietoisuuteen narratiivisen tutkimuksen kautta. Kielitieteestä ja kirjallisuustietees-
tä alkunsa saanut narratiivinen tutkimus on viime vuosikymmeninä innostanut myös 
kasvatustieteilijöitä, ja narratiivisia opetuksen ja oppimisen tutkimuksia on toteutettu 
myös Suomessa. Narratiivinen lähestymistapa on todettu tarkoituksenmukaiseksi komp-
leksisten opetustilanteiden tutkimuksessa erityisesti silloin, kun halutaan ottaa huomi-
oon opettajien omat kokemukset ja käsitykset oppimisesta. (Bruner, 1986, 1996; Syrjä-
lä, Heikkinen, 2002; Hyry, 2007; Kukkonen, 2007.)
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Historiallisesti tarkastellen taidon opetuksessa on nojauduttu kokeneiden aikuisten 
antamaan ohjaukseen ja heidän kertomuksiinsa siitä, miten eri tilanteissa toimitaan oi-
kein ja ”eletään ihmisiksi”. Sen sijaan institutionaalisessa kouluopetuksessa on ollut 
vallitsevana tietokeskeinen taidon opettaminen. Ihmiselle luontainen tapa ajatella ja 
oppia taitoja kokeneiden ihmisten elämäntarinoista on syrjäytynyt viime vuosikymme-
nien kouluopetuksessa. Kotitalouden opettajana ja opettajien kouluttajana olen kokenut, 
että lapsilla ja nuorilla on useimmiten hyvin vähän kokemusta taitojen oppimisesta ko-
tona ja siksi kotitalouden taitojen opettaminen koulussa on tullut vuosi vuodelta yhä 
tärkeämmäksi ja yhä haastavammaksi. Tutkimuksen taustalla on oletus siitä, että lisää-
mällä kertomuksellisia elementtejä taitojen opetustilanteisiin kouluopetukseen voidaan 
tuoda relevanttia tietoa arjen kannalta merkityksellisistä taidoista. Narratiivisen lähes-
tymistavan kautta voidaan siten luoda yhteyksiä arkipäivän ja koulussa opittujen taito-
jen välille.

Viimeaikaista kotitalouden taitojen opetusta koulussa voidaan luonnehtia Brunerin 
(1986, 1996) tavoin paradigmaattiseksi siinä mielessä, että taitokokonaisuudet jaetaan 
yleensä osavaiheisiin ja opetuksessa korostetaan vaihe vaiheelta tapahtuvaa, systemaat-
tista etenemistä sekä nojaudutaan selkeästi määriteltyihin käsitteisiin. Paradigmaattinen 
tapa on kuitenkin yksipuolinen käsitys taitavuuden opetuksesta ja oppimisesta. Japani-
lainen kotitaloustieteilijä Sekiguchi Fusa (2004, ss. 80–81) muistuttaa, että mikäli koti-
taloustutkimus erotetaan inhimillisistä yhteyksistä ja korostetaan sen sijaan tieteen ek-
sakteja menetelmiä, vaarana on, että kotitaloustutkimus kadottaa perimmäisen merki-
tyksensä ihmisyyden suojelijana. Taitojen opetuksessa ei ole kyse vain yksittäisten tai-
tojen kehittämisestä, vaan tavoitteena on koko persoonallisuuden monipuolinen kehit-
täminen. Silloin kun kotitalousopetusta tarkastellaan kasvatuksen ja persoonallisuuden 
kehittymisen näkökulmasta, taidon opetuksen näkökulma laajenee Fusan tarkoittamaan 
ihmisyyden suojeluun. Vaikka opiskelutilanteessa harjoitellaan pääasiassa käytännölli-
siä ruoanvalmistukseen ja puhtaanapitoon liittyviä taitoja, näiden taitojen opetustilan-
teen ei tarvitse olla pelkästään erilaisten toimintavaiheiden oppimista, vaan vähintään 
yhtä merkittävää on opetuksen vuorovaikutustilanteissa saadut tunnekokemukset ja 
elämykset, joiden avulla esteettisten ja eettisten arvojen maailma avautuu. Kaksi erilais-
ta metaforaa kotitalousopettajasta valaisevat näitä näkemyseroja: ”Kotitalousopettaja on 
kuin vääpeli ” viittaa täsmällistä suoritustapaa vaativaan ja tehokkuutta korostavaan 
ilmapiiriin. ”Kotitalousopettaja on kuin meidän äiti” kertoo oppilaan tunnekokemuk-
sesta, silloin kun opetuksessa korostuvat inhimillisyys ja kotoinen turvallisuus. Vähit-
täinen taitojen kehittyminen johtaa voimaantumisen kokemukseen, jolla on keskeinen 
merkitys itsetunnon vahvistajana ja sitä kautta hyvinvointitekijänä (Siitonen, 1999, s. 
162).

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja rakenne

Tutkimuksen tarkoituksena on laatia johdatus kotitalousopetuksen taitopedagogiikkaan 
narratiivisen lähestymistavan avulla. Johdatus-sanan valintaa tutkimuksen nimessä pe-
rustelen sillä, että narratiivista tutkimusta kotitaloustaitojen opetuksesta ei ole aikai-
semmin tehty, ja siksi näen tämän tutkimuksen yhtenä avauksena uuteen suuntaan.

Toisessa luvussa tarkastelen kotitalousopetuksen käytäntöjä ja käsitteitä omien 
opetuskokemusteni kautta. Pidän taustana kotitaloustaitojen kolmijakoa, joka on perus-
opetuksen opetussuunnitelmassa käytetty jäsennystapa: käytännön työtaidot, yhteistyö- 
ja vuorovaikutustaidot sekä tiedonhankinta- ja käsittelytaidot (POP, 2004). Kokemusten 
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reflektoiva pohdinta nostaa esiin kysymyksiä, joiden tarkoitus on haastaa pohtimaan 
kotitaloustaitojen opetusta uudesta näkökulmasta.  

Kolmannessa luvussa tarkastelen kotitalousopetuksen nykyistä opetussisältöä ar-
jen hallinnan näkökulmasta. Sen kautta nostan esiin kotitalouden toiminnan holistisuu-
den, tiedon ja taidon yhteenkietoutumisen sekä vuorovaikutuksen kotitalouden toimin-
nan keskeisinä ominaispiirteinä. Näistä kotitalouden toiminnan ominaispiirteistä lähtien 
kiteytän kotitalouden taitopedagogiikan ydinilmiöiksi intentionaalisuuden, dialogisuu-
den ja arvotietoisuuden. Kun nämä käsitteet liitetään pedagogiseen suhteeseen, didakti-
seen suhteeseen ja sisältösuhteeseen rakentuu jäsennetty viitekehys kotitalouden taito-
pedagogiikan keskeisistä käsitteistä. Näitä käsitteitä käyttäen täsmennän tutkimustehtä-
vät kolmannen luvun lopussa.  

Neljännessä luvussa kuvaan narratiivista lähestymistapaa erityisesti opetuksen ja 
opettajuuden tutkimuksissa. Narratiivisuus viittaa ensisijaisesti tutkimuksen tietokäsi-
tykseen, jonka mukaan ihmiselle on luontaista tuottaa tietoa kertomuksina. Tarkastelen 
sitä, miten narratiivisen lähestymistavan kautta voidaan avata hiljaista tietämistä, johon 
taitojen opetus ja oppiminen perustuu. Sen jälkeen kuvaan hiljaista tietämistä kotitalo-
usopetuksen kontekstissa.

Viidennessä luvussa kuvaan lyhyesti tutkimukseen osallistuneet henkilöt ja kerto-
musaineistot sekä sen, mihin tutkimustehtäviin eri aineistoista haetaan vastauksia. Käy-
tän empiirisenä aineistona kokeneiden kotitalousopettajien, opettajaksi opiskelevien 
sekä oppilaiden kertomuksia taitojen opetuksesta. Toteutan kertomusaineistojen ana-
lysoinnin käyttäen teemoina kotitalousopetuksen didaktiseen suhteeseen, pedagogiseen 
suhteeseen ja kulttuuriseen suhteeseen liittyviä ydinkäsitteitä. Ensimmäisen analyysi-
vaiheen keskeisenä tehtävänä on kuvata sitä, millä tavalla kotitalouden taitopedagogii-
kan suhteisiin liittyvät ydinkäsitteet ilmenevät opettajien, opiskelijoiden ja oppilaiden 
kertomuksissa. Toista analyysivaihetta ohjaa kysymys, millä tavalla hiljainen tietäminen 
ilmenee kotitaloustaitojen opetustilanteissa.

Kuudes luku on tulostarkastelua, jossa raportoin kertomusaineistojen avaaman kä-
sityksen kotitalouden taitojen opetukseen liittyvästä pedagogisesta tietämisestä. Seitse-
mäs luku toimii synteesinä, jossa kuvaan opettajien ja opiskelijoiden hiljaista tietämistä 
yhtenäisenä kertomuksena.  

Kahdeksannessa luvussa syvennän ymmärrystä kotitaloustaitojen merkityksestä 
oppilaan persoonallisuuden kehittymisen kannalta ja taitokulttuurin kehittymisen kan-
nalta. Yhdeksäs luku on tutkimuksen pohdintaluku.  

1.3 Vuoropuhelua taitopedagogiikasta

Seuraavan, kollegani Erja Syrjäläisen kanssa käymämme vuoropuhelun avulla pyrin 
hahmottamaan esiymmärryksen kotitalouden taitopedagogiikasta.  

1) Miksi taito-käsitteen ja taidon opetuksen pohtiminen on tärkeää?

E: Taidon opetuksen kysymyksiä on vaikea kuvata, ja siksi tutkimuksen kautta on tar-
peen avata taitamisen mysteeriä. Taito-käsitteen erilaisten näkökulmien pohtiminen on 
kuitenkin laaja kysymys, eikä tässä tutkimuksessa ole mahdollista käsitellä kaikkia nä-
kökulmia. Intuitiivisen ymmärryksen mukaan voi määritellä esimerkiksi niin, että taito 
kuvaa sitä, että jokin oppimisen tavoite on saavutettu. Taito yhdistää mielenkiintoisella 
tavalla kokemuksia ja toimintaa. Kotitalouden ja käsityön konteksteissa taito on hyvin 
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paljon aistien kautta ruumiillisuuteen perustuvaa toimintaa, jossa ihmisen koko persoo-
na, fyysis-psyykkinen kokonaisuus, kädet ja aivot aktivoituvat ja kokemukset muokkau-
tuvat suurelta osin hiljaiseksi tietämiseksi. Taito-käsite on toisaalta varsin mystinen ja 
toisaalta paljon käytetty sekä arkipuheessa että tutkimusteksteissä. Opetuksen ja oppi-
misen konteksteissa taito- ja taideaineissa hiljainen tietäminen on olennainen osa oppi-
mista ja taitavuuden kehittymistä kuvaava termi.  

L: Taidon opetuksen ja oppimisen kuvaamisen problemaattisuus on tullut esille muun 
muassa opiskelijoiden portfoliopohdinnoissa ja oppilaiden kertomuksissa. Ilmeisesti 
oppiminen kuvataan pikemminkin toimintana, esimerkiksi niin, että tänään valmistetaan 
kiisseli tai tänään opetellaan pesemään pyykkiä. Taitavuus on myös käytännöllistä vii-
sautta, mikä tuo taitavuuteen ajatuksen taidon ja arvojen yhteydestä. Käytännöllinen 
viisaus ilmenee toiminnassa esimerkiksi siten, että osataan tehdä viisaita valintoja. 

2) Mitä taitopedagogiikka on?  

L. Vaikka tässä tutkimusraportissa tarkastellaan kotitaloustaitojen opetusta, tutkimus-
hanke on virinnyt siitä, että voidaan puhua myös yleisellä tasolla taitopedagogiikasta. 
Olkoonpa kyse tekstiilityön, kotitalouden, teknisen työn, musiikin, liikunnan tai kuvaa-
mataidon taitojen opetuksesta, oppiaineen sisällöstä huolimatta taitopedagogiikasta löy-
tyy myös yhteisiä elementtejä.  

E: Taitopedagogiikan tulisi antaa opettajalle monipuolista ymmärrystä siitä, miten taito-
jen opettaminen ja oppiminen tapahtuu ja mikä sille on ominaista. Perinteinen näkemys 
taidon opetuksesta ja oppimisesta on varsin kategorisoiva ja hierarkkiseen ajatteluun 
perustuva ulkoisten toimintasarjojen jatkumo (Suonperä, 1982; Vartiainen, Teikari & 
Pulkkis, 1989). Tällainen ajattelutapa on looginen, mutta toisaalta se on myös loputon, 
koska jokainen taito voidaan osittaa yhä pienempiin osiin aina sormen liikeratoihin tai 
katseen kohdistamiseen asti. Kiinnostuksemme tällä hetkellä on kohdistunut erityisesti 
siihen, miten narratiivisen lähestymistavan avulla voidaan kuvata taidon opetustilantei-
ta.

L: Olemme tiedostaneet sen, että narratiivisen lähestymistavan juuret ovat fenomenolo-
gisessa filosofiassa ja kulttuuripsykologiassa. Fenomenologinen filosofia tarjoaa yhden 
mahdollisen lähtökohdan sellaisesta taitokäsityksestä, jonka lähtökohta on holistinen eli 
kokonaisvaltainen ihmiskäsitys ja toiminnassa saadut kokemukset (Rauhala, 1983). Ka-
tegorisen taitokäsityksen sijasta korostetaan kokemuksen kautta taidon opetukseen liit-
tyviä kysymyksiä. Tässä raportissa keskityn kuvaamaan kotitalouden taitojen opetuk-
seen opettajien, opiskelijoiden ja oppilaiden kokemusten kautta.

E: Juuri ”kokemuksen kautta” on tärkeä sanapari tässä yhteydessä. Fenomenologinen 
näkemys korostaa ilmiön olemusta, toisin sanoen sitä, miten taitamisen ilmiö koetaan. 
Taito on aina kokemus tai taidon kehittyminen on kokemusten sarja. Käsityön ja kotita-
louden opettajina tiedämme, että taidon kehittymiseen liittyy tunteita: iloa, tuskaa, epä-
toivoa, riemua. Kokemuksellinen lähtökohta on hyvä, koska kokemuksiin liittyy myös 
tunteita.
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4) Miten narratiivisuus liittyy taitopedagogiikkaan?

E: Narratiivinen lähestymistapa voisi antaa uutta ymmärrystä taitojen opetuksesta, ni-
menomaan hiljaisen tietämisen merkityksestä. Taidon kokemuksilla ilmiönä on piirteitä, 
jotka on helppo kuvata tarinoina. Opettajan ajattelun tutkimuksessa (Clark & Peterson, 
1986; Patrikainen, 1997; Pitkäniemi, 1995; Kansanen, & al. 2000) on todettu, että opet-
tajan tieto on paljolti narratiivista luonteeltaan. Voidaan siis olettaa, että sekä opettajan 
näkökulmasta että opittavan ilmiön, taidon, näkökulmasta olemme tekemisissä narratii-
visen tiedon kanssa. Taustalla on Brunerin (1986, 1996) näkemys siitä, että ihmisen 
tieto on kahdenlaista: paradigmaattista, faktoihin liittyvää tietoa ja toisaalta narratiivista, 
kertomuksiin liittyvää tietoa. 

L: Viime vuosina kasvatustieteellisessä tutkimuksessa on opettajan ääni alkanut kuulua 
entistä enemmän, ja näissä tutkimuksissa juuri narratiivisuus on ollut keskeisenä lähes-
tymistapana (Estola & al. 2007; Heikkinen, 2007). Jokaiselle opettajalle kerääntyy vuo-
sien mittaan valtavasti opetustilanteisiin liittyviä tapahtumia, joita he sitten kertomuksi-
na jakavat toinen toisilleen esimerkiksi koulutustilaisuuksissa tavatessaan. Tutkimuk-
sessa pyrin hyödyntämään tätä kertomusvarastoa. Näiden kertomusten kautta välittyy 
sitä hiljaista tietämistä, jonka varassa toiminta ohjautuu kotitaloustunnilla. Emme ole 
varmaan osanneet arvostaa riittävästi tällaisen hiljaisen tiedon merkitystä taidon opetuk-
sessa.

5) Mihin tällä taidon opetuksen tutkimuksella pyritään?

E: Yleistavoitteena on luonnollisesti se, että pyrimme lisäämään tutkimuksen avulla 
ymmärrystä siitä, mitä taidon opetus ja oppiminen on. Tutkimuksen avulla tuotetaan 
välineitä ja menetelmiä taitoaineiden opetukseen ja annetaan tukea opettajalle, jotta tä-
mä voi monipuolistaa käsitystään taitokasvatuksesta. 

L: Taitoaineiden opetus ei rajoitu vain kyseisen oppiaineen substanssialueen sisälle. 
Haluaisin tutkimuksen kautta myös osoittaa, että kotitalousopetuksen ja kaikkien mui-
denkin taitoaineiden käytännöllisissä tehtävissä oppilaat harjoittelevat ongelmanratkai-
sua, tietojen soveltamista, päätöksentekemistä, neuvottelutaitoja ja perustelutaitoja, jot-
ka kehittävät oppilaan ajattelua kokonaisvaltaisesti. Monet kemian, fysiikan, biologian 
ilmiöt ovat konkreettisesti nähtävissä kotitaloustunneilla. Kotitalouden taitopedagogii-
kan tutkimuksella haluaisin nostaa esiin opettajan persoonan ja henkilökohtaisen koke-
musvaraston merkityksen taidon opetustilanteissa ja auttaa näkemään käytännöllinen 
opetus kasvatuksen välineenä. Kun yhteisössä tärkeitä taitoja opetetaan nuorille, voi-
daan varmistaa yhteisön taitokulttuurin säilyminen ja kehittyminen.  
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2 KOTITALOUSOPETUKSEN KÄYTÄNTÖÄ JA 
KÄSITTEITÄ

Tässä jaksossa tarkastelen kotitalousopetuksen käytäntöjä käyttäen lähtökohtana omiin 
opetuskokemuksiini perustuvia kertomuksia kotitalousopetuksesta. Peruskoulun opetta-
juusvuosinani oli käytössä kaksi erilaista opetussuunnitelmaa (OPS, 1985; POPS, 1970 
I ja II). Nämä opetussuunnitelmat olivat huomattavasti laajempia ja yksityiskohtaisem-
pia kuin nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelma (2004). Esimerkkitilanteiden tar-
kastelu nostaa esiin kysymyksiä, jotka suuntaavat pohdintaa jatkossa. Opetuskokemus-
ten tulkintaan saadaan uutta ymmärrystä kuudennessa luvussa, jossa analysoidaan opet-
tajien, opiskelijoiden ja oppilaiden kertomusaineistoja. Kertomusesimerkkien valossa 
korostuvat kokemuksiin liittyvät elämykset ja tunteet, joita opetustilanteiden monimut-
kaiset vuorovaikutustilanteet ovat herättäneet. Kertomusesimerkit liittyvät tiedon ja tai-
don, teorian ja käytännön ongelmalliseen yhteyteen kotitaloustaitojen opetuksessa. Kun 
Dewey (1999, s. 29) kysyy: ”Mitä tapahtuisi, jos tietoa ja toimintaa ei erotettaisi, vaan 
pyrittäisiin varmuuteen käytännöllisen toiminnan keinoin”, näen tämän kysymyksen 
erityisen aiheellisena kotitalouden taitojen opetuksessa ja opetuksen tutkimuksessa. Oli-
siko mahdollista, että väheksyvä suhtautuminen kotitalouden käytäntöön ja kaikkiin 
taitoaineisiin muuttuisi, jos niitä ajateltaisiin mahdollisimman laajasti ja moniulotteisesti 
ja luovuttaisiin kahtiajaosta teoria-aineet ja taitoaineet. Deweyn mukaan tilanne muut-
tuisi siten, että voitaisiin korostaa teoreettisen tiedon ohella myös taitojen opetusta ny-
kyistä enemmän. (Dewey, 1999, ss. 35, 46–47.)  

Yhdistän kertomusesimerkkeihin taitokäsitteiden filosofista ja teoreettista pohdin-
taa. Aristoteleen taitokäsitys antaa joitakin perustavia lähtökohtia taidon opetukseen ja 
tutkimiseen kotitalouden, arkielämän ja kasvatuksen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen 
taitokäsityksen lähtökohtana on holistinen ihmiskäsitys (Rauhala, 1983), jonka mukaan 
taitava toiminta on yhteydessä ihmisenä olemiseen. Kotitaloustaitoa ei voi irrottaa toi-
minnasta; toiminta ja taito ovat rinnakkaisia ja sisäkkäisiä. (Heinilä, 2007, s. 66.) Siksi 
kotitaloustaidon tutkimuksessa on tarpeen tarkastella muun muassa seuraavia lähikäsit-
teitä: toimintaa, kokemusta, käytäntöä. Kiinnostus kohdistuu erityisesti siihen, millaista 
hiljaista tietämistä kätkeytyy kotitalouden opetuksen käytäntöihin. Luvun alaotsikot 
viittaavat nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POP, 2004) olevaan kotita-
louden taitojen kolmijakoon: käytännön työtaidot, tiedonhankinta- ja käsittelytaidot 
sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Kotitalouden taitoalueiden jäsennyksen on kehit-
tänyt Marja Myllykangas (2002) arjen hallinta -käsitteen mallin pohjalta (Haverinen, 
1996). Taitojen jäsennys on omaksuttu opetussuunnitelman arviointiajattelun kriteerien 
perustaksi (POP, 1994; POP, 2004).

2.1 Kotitalousopetus käytännön työtaitojen harjoittelupaikkana 

Kaksi ensimmäistä kertomusta liittyvät perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttami-
seen. Ne nostavat esiin kysymyksiä tiedon ja taidon, teorian ja käytännön yhteyksistä.

Mitä me tehdään tänään?
Olin suunnitellut seitsemännen luokan ensimmäistä kolmen tunnin opetuskertaa perusteellisesti. 
Tarkoitukseni oli havainnollistaa kotitalousopetuksen neljä sisältöaluetta lehdistä leikattujen kuvi-
en avulla. Toisella tunnilla piti opetella työvälineiden nimiä ja kolmannella tunnilla oppilaat saivat 
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päällystää itselleen pari voileipää ja keittää teetä. Sen jälkeen harjoiteltaisiin pienryhmien työnja-
koa ja päivittäisiä siivoustöitä. Kun kello soi, opetuskeittiöön ryntäsi ensimmäisenä pari pystytuk-
kaista poikaa silmät innosta loistaen: ”Milloin me tehdään täytekakkua?” Kysymys avasi väläh-
dysenomaisesti kuilun minun ja oppilaiden ajattelun välillä. Sanoin, että täytekakut ovat ohjelmas-
sa vasta toukokuussa äitienpäivän aikaan, ja sanoessani näin, että ilo sammui kasvoilta. Pojat vil-
kaisevat taulussa olevia kuvia ja kysyvät: ”Mitä me tänään tehdään? Eikö me tehdä mitään muuta 
kuin voileipiä?”  

Millaisen käsityksen taitojen opetuksesta olin omaksunut? Ilmeisesti oletin, että 
oppilaiden on hyvä tietää kotitalousopetuksen kokonaisuus ja osata luetella kotitalous-
opetuksen neljä sisältöaluetta, ennen kuin he pääsevät toimimaan kotitalousluokassa. 
Miksi heidän pitää tuntea käsitteitä, ennen kuin he saavat toimia? Oppilaat ovat eläneet 
kolmetoista vuotta kotona – he ovat kokeneet jo monenlaisia arkielämän tilanteita. Totta 
kai kolmetoistavuotiaat tietävät, mitä kotona tehdään, vaikka he eivät osaisi kertoa 
oman kodin toiminnasta niillä käsitteillä, mitä kotitalouden opetussuunnitelmassa on 
käytetty.

Näen opetuksessani selkeästi kuilun teoreettisen opetuksen ja käytännön taitojen 
opetuksen välillä. Mitä asioita oppilaiden pitäisi tietää, ennen kuin voin päästää heidät 
harjoittelemaan käytännön taitoja? En osannut eläytyä oppilaiden ajatusmaailmaan ja 
elämäntilanteeseen, vaikka tiesin, että oppilaantuntemus on ensisijainen opetuksen läh-
tökohta. Opettajalle annettiin vielä 1970-luvulla normitettu yksityiskohtainen opetus-
suunnitelma ja tarkat normitetut ohjeet. Olin laatinut vuoden opetusohjelman vallitsevaa 
opetussuunnitelmaa ja oppikirjaa soveltaen. Olin opettajana siis ensisijaisesti ennalta 
laaditun opetussuunnitelman toteuttaja – opetussuunnitelman kehittäjäksi en missään 
tapauksessa voinut itseäni lukea. Kun Niemi (1996, ss. 32–33) nostaa esiin nämä polaa-
riset näkökulmat, näen toimintani keskeisenä piirteenä selkeästi opetussuunnitelman 
kuuliaisen toteuttamisen. Kun keskusohjatusta opetussuunnitelmasta on 90-luvulla luo-
vuttu ja päätösvaltaa on siirretty kuntatasolle ja opettajille, voin tarkastella tilannetta 
uusin silmin. Suunnittelukäytäntö on muuttunut niin, että paikallinen taso ja erilaisten 
oppilasryhmien yksilölliset edellytykset voidaan ottaa todella huomioon entistä parem-
min. Olihan kotitalousopettajalla jonkin verran vapautta opetussuunnitelmassa jo 70-
luvulla. Koska olin ollut opettajana vasta muutaman vuoden, ilmeisesti oppikirjat ja 
opetussuunnitelma olivat ohjaamassa opetuksen suunnittelua enemmän kuin murros-
ikäisten oppilaiden tuntemus. Minulta puuttui luottamusta siihen, että toimintakokemus-
ten hankkiminen on ensisijaista ja kokemuksiin voidaan liittää käsitteellistä tietoa toi-
mintaa reflektoimalla. Toiminnan reflektoinnissa voisi ottaa taustaksi esimerkiksi Aris-
toteleen (1990) kaksi määrittelyä taitamisesta. Toinen näistä määrittelyistä selkeyttää 
kokemuksen merkitystä taitamisessa: ”Kokemus synnytti taidon, kokemattomuus sat-
tuman”. Kokemus on siten keskeinen lähtökohta, mutta sekään ei yksin riitä. ”Taito 
syntyy, kun useista kokemuksiin kuuluvista huomioista muodostuu yksi samanlaisia 
asioita koskeva yleiskäsitys” (Aristoteles, 1990, 981a5–6). Kokemukset liittyvät yksit-
täisiin tapauksiin, mutta taito yleisiin periaatteisiin. Taidon haltijat tuntevat yleisperiaat-
teita ja vaikuttavia syitä ja pystyvät siksi myös opettamaan taitoja toisille verbaalisen 
kommunikoinnin avulla. (Sihvola, 1992, ss. 24–25.) Tämä suuntaa huomion myös tie-
don ja taidon yhteyteen. Tietäminen liittyy yleisperiaatteisiin ja yleisperiaatteiden op-
piminen avaa ainakin yhden tärkeän näkökulman taidon opettamiseen. Aristoteleen ajat-
telu suuntaa oppimista kokemuksen kautta tietämiseen. Kotitalouden opetussisällössä on 
myös sellaisia alueita, että oppilaiden täytyy tietää monia asioita, ennen kun toimintaa 
voi alkaa. Esimerkiksi turvallinen työskentely kotitalouskoneiden kanssa vaatii tietoja, 
toisin sanoen joidenkin yleisperiaatteiden opetusta, ennen kuin toiminta voi alkaa. Siksi 
suunta tietämisestä toimintaan näyttää usein välttämättömältä, jotta onnistumisen koke-
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mukset voidaan varmistaa oppilaille. Kuilu teoriatiedon ja käytännön toiminnan välille 
syntyy, jos tietämisen ensisijaisuus korostuu sellaisissa tilanteissa, joissa toimintakoke-
mukset olisivat ensisijaisia. Siksi yhtenä keskeisenä haasteena on suunnitella opetusti-
lanteita siten, että taitojen oppiminen alkaa toimintakokemuksista. 

Miksi halusin opettaa ensin voileivät ja sitten täytekakun valmistuksen? Vaikka
lähes jokaisella opetuskerralla tehtiin joitakin ruokia tai leivonnaisia, harvoin kysyin 
oppilailta, mitä he haluaisivat tehdä. Laadin yleensä yhdessä kollegani kanssa lukuvuo-
den alkaessa suunnitelman eri opetuskertojen ruokalajeista. Se tuntui selkeältä ratkaisul-
ta ja auttoi ennakoimaan ruoka-ainetilauksia. Toki oppilaat saivat muutaman kerran 
vuodessa valita itse omia mieliruokalajejaan johonkin ennalta määrättyyn teemaan liit-
tyen. Pyrin kuitenkin ohjaamaan heidän valintojaan jonkin ravitsemukseen liittyvän 
teeman kautta, koska muutoin oppilaiden oli vaikea hyväksyä muita kuin tiettyjä toistu-
via mieliruokia: pitsaa, hampurilaisia, ranskalaisia perunoita, lihapullia ja jälkiruoaksi 
suklaakiisseliä, mansikkapirtelöä, jäätelöä ja suklaapiirakkaa. Nyt kun olen opettajan-
koulutuksen yhteydessä arvioinut lukuvuosisuunnitelman laatimisprosessia, olen pohti-
nut, miksi annoin oppilaiden päättää opetusohjelmasta vain kerran tai pari lukuvuoden 
aikana? Olisivatko oppilaiden omaehtoiset suunnitelmat monipuolistuneet, jos he olisi-
vat saaneet päättää esimerkiksi joka toisen opetuskerran ruokalajit. Tai miksei opetusta 
voisi suunnitella yhdessä koko vuoden ajaksi? Mitkä seikat estävät sen, että oppilaiden 
toiveita ei voisi toteuttaa? Olihan opetuksen yhteissuunnittelua tutkittu jo 1970-luvulla. 
Enkö oivaltanut, että poikien kysymykset tarjosivat selkeän viittauksen siihen suuntaan, 
josta innostuksen lähteitä olisi kannattanut ammentaa: kotitalousopetus on tekemistä, 
kokemista ja elämyksiä – toimintaa makujen, värien, tuoksujen maailmassa. Budjetti 
asettaa tietysti reunaehtoja, mutta oppilaiden on hyvä oppia tiedostamaan myös mielite-
koja rajoittavat tekijät. Kenties sisällön voisi suunnitella siten, että oppilaiden toivomien 
ruokalajien yhteyteen voisi kytkeä kaiken sen, mitä opetussuunnitelma edellyttää seit-
semäsluokkalaisten tietävän ravitsemussuosituksista ja ruoanvalmistuksen menetelmistä 
sekä taloudellisista ja ekologisista valinnoista. Tasapuoliseen työnjakoon ja hyviin ta-
poihin liittyvät kysymykset tulevat esiin joka tapauksessa yhteistyön kautta.

Seuraava kertomusesimerkki liittyy teorian ja käytännön väliseen suhteeseen ruo-
anvalmistuksen ja ravitsemustiedon opetuksessa: 

Joko saa aloittaa?
Seitsemäsluokkalaiset istuvat innokkaan näköisinä jakkaroillaan ja kyselevät: Mitä me tehdään tä-
nään? Päästäänkö heti tekemään? Pitääkö ensin kirjoittaa reseptit? Joudun soveltamaan kaikki 
hyviksi koetut motivointikeinot saadakseni heidät pysymään paikoillaan niin kauan, että kananmu-
nan ravitsemuksellinen merkitys on opetettu, munien ostamiseen liittyviä valintatilanteita pohdittu 
ja munakasohjeen kriittiset kohdat selitetty sekä munakkaan paistaminen näytetty. Kun sanon: 
”Nyt saa alkaa...”, suurin osa on jo työpöydän ääressä ja paistinpannuja ja kulhoja lennätetään 
esiin kaapinovet paukkuen. Luokassa sataa kysymyksiä jokaisesta ilmansuunnasta: Onko tämä hy-
vä kulho? Mistä tietää, onko tämä kananmuna varmasti tuore? Onko tätä nyt sekoitettu sopivasti? 
Mikä on hyppysellinen? Mitä mä teen, kun mä olen allerginen kananmunalle? Mulla ei ole paria, 
teenkö mä silti saman annoksen? Ja yhtäkkiä havahdun hiljaiseen kysymykseen lähelläni: ”Ope, 
miten saan tämän kananmunan rikotuksi kulhoon?”   

Myös minun mielessäni pyörii kysymyksiä, vaikka en huudakaan niitä ääneen. 
Olenko tuhlannut vähäistä opetusaikaa ravitsemuskäsitteiden selityksiin ja käyttänyt 
vierasta käsitekieltä? Miksi yritän viivyttää heitä tunnin alussa kuuntelemassa opetus-
puhettani ja vastaamassa kysymyksiini? Miksi en anna heidän mennä heti kokemaan, 
tutkimaan, tekemään havaintoja? Nämä pohdinnat käynnistyvät mielessäni jo opetusti-
lanteen aikana oppilaiden kysymysten johdosta. Kun Palojoki (1998) kysyy Aloitetaan-
ko ateriasta vai atomeista, hän kyseenalaistaa samalla sellaisen opetuskäytännön, jossa 
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opetus alkaa ravintoaineiden (atomitaso) opettelemisesta ja etenee ruoanvalmistuksen 
kautta aterioihin. Tällöin vaarana on, että tieto ravintoaineista jää irralliseksi pintatie-
doksi, eikä yhdisty toimintatasolle. (Mt., ss. 147–149.) Ravitsemustiedon opetuskäytän-
töjen muuttaminen aterialähtöiseksi olisi toisenlainen vaihtoehto, jonka mukaan voitai-
siin korostaa toimintakokemuksia ja ruumiillista aistitietoa.  

Kertomusesimerkin tilanteeseen sovellettuna aterialähtöinen opetus voisi edetä 
esimerkiksi siten, että aloittaisin munakkaan opetuksen hahmottamisen antamalla jokai-
selle oppilaalle kaksi kananmunaa. Kananmunia tunnustellaan ja ihmetellään – miten 
sileä kuori ja miten täydellinen luonnon tuottama pakkaus kananmuna onkaan! Pöydällä 
voisi olla myös kaksi erilaista kennoa, ja niistä voisi vertailla kananmunien hintoja ja 
pakkausmerkintöjä. Sitten jokainen voisi rikkoa kananmunat kulhoonsa. Ehkä sekin 
oppilas, joka ei ole itse ennen rikkonut kananmunaa, uskaltautuisi toimimaan nähdes-
sään jonkun toisen reippaasti kopauttavan munaa kulhon reunaan tai käyttävän veistä 
apuvälineenä rikkomisessa. Näin saadaan havaintoja siitä, että saman työn voi tehdä 
monella eri tavalla. Jos kananmuna valahtaa pöydälle tai lattialle, saadaan kokemus 
myös siitä, miten liisterimäinen aine saadaan pois lattialta ja siivoustaidon harjoittelu 
kytkeytyy luontevasti ruoanvalmistukseen. Kananmunia voidaan tarkastella ensin ais-
tinvaraisesti tutkien: miksi jotkin kananmunankeltuaiset ovat kirkkaan keltaisia ja toiset 
vaaleita? Mikä on tuo tumma pilkku keltuaisessa? Miksi toiset keltuaiset hajosivat ja 
toiset pysyivät ehjinä. Miten voi kuvailla tuoreen kananmunan tuoksua? Onko mahdol-
lista aistia eroa luomukananmunan ja häkkikananmunan tuoksussa? Nämä kysymykset 
ovat merkittäviä siksi, että ne nousevat omakohtaisista havainnoista. Kun sekoitetaan 
munakkaan aineet, saadaan tuntoaistiin perustuva kokemus mittaamisesta ja sekoitus-
liikkeestä. Munakkaan paistaminen tuo lisää aistitietoa, tuoksuja ja värejä.  

Jos munakkaan paistamisen työvaiheista on kirjassa kuvasarja, se auttaa orientoi-
tumaan tehtävään. Ne, jotka ovat nähneet tai kokeilleet kotona munakkaan paistamista, 
hyötyvät eniten kuvasarjasta, koska heillä on muistissa mielikuvia tapahtumasarjasta ja 
kuvasarja palauttaa mieleen prosessin vaiheet. Ne, jotka eivät ole nähneet kotona pais-
tamista tai kenties eivät ole syöneetkään munakasta, kokevat varmaan vaikeaksi aloittaa 
pelkästään kirjan kuvasarjan avulla. Jos voidaan katsoa lyhyt video munakkaan paista-
misesta, se auttaa enemmän. Videon katsominen voidaan toistaa jopa kaksi kertaa tässä 
tapauksessa, kun valmistusprosessi on lyhyt. Näköhavainnot ja kuulohavainnot voitai-
siin tuottaa videotuokion avulla, mutta lämpöä ja tuoksua siihen ei saada mukaan. Jos 
opettaja tai oppilas demonstroi munakkaan paistamisen, se tuottaa runsaasti uusia, elä-
viä aistikokemuksia. Pannusta säteilevää lämpöä voi tunnustella, kun pitää kättään pan-
nun yläpuolella. Kun rasva ruskistuu, siinä on tietty aromikas ominaistuoksu ja sen väri 
muuttuu vähitellen muistuttamaan vaaleaa hiekkaa. Kun munakasseos kaadetaan pan-
nuun, kuuluu terävä sihinä. Jos sihinää ei kuulu, pannu on liian kylmä. Seoksen nopeaa 
hyytymistä täytyy havainnoida valppaasti. Miten pian voi huomata alapinnan ruskettu-
misen? Joko tehoa vähennetään? Miksi seos hyytyy, mihin vesi häviää? Milloin muna-
kas on valmis? Millainen rakenne hyvässä munakkaassa pitäisi olla? Miksi munakkaas-
ta voi tulla ryynimäistä kokkelia? Miltä tuntuu kokkareinen munakas suussa? Voiko sen 
syödä, vaikka vettä on erottunut? Mitä mausteita munakkaaseen voisi laittaa? Näitä ky-
symyksiä saattaa herätä paistamisvaiheen aikana. Ehkä herää myös kysymyksiä erilai-
sissa kasvatusoloissa tuotetuista kananmunista, ainakin silloin, jos oppilaat ovat saaneet 
käyttöönsä luomukananmunia, lattia- ja häkkikanaloiden munia. Miten luomukananmu-
nien maku eroaa häkkikanalan munista?   

Todellisuuteen pohjautuvan opetuskokemuksen ympärille kootut pohdintakysy-
mykset osoittavat, että jo yhden ruokalajin valmistus tarjoaa monia aistikokemuksia 
opetustilanteessa. Kun aistikokemusten merkitystä tarkastellaan Merleau-Pontyn (2002, 
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s. 239) filosofian valossa, korostuu ihmisen ruumiillisuuden ensisijaisuus jokapäiväisis-
sä kokemuksissa. Taitavuuden kehittymisen näkökulmasta on tärkeä oivaltaa, että ruu-
miilliset kokemukset muodostavat perustan myös tietoisuuden kehittymiselle. Niiden 
merkitystä on vaikea ymmärtää, koska ne ovat tavallaan liian lähellä elämässämme joka 
hetki. Heinilä (2007) täsmentää, että fenomenologisessa tarkastelussa taito ei ole yksit-
täisten tekojen tekemistä, vaan sellaista tapahtumista, joka koskettaa ihmisen olemassa-
oloa kokonaisuutena. Mitä se voisi merkitä kotitalousopetuksessa, jos välitön aistiko-
kemus pyritään ottamaan huomioon kotitalousopetuksessa? Tällöin osataan entistä pa-
remmin tunnistaa aistikokemuksia ja kyetään myös kuvamaan niitä kielellisesti. Millai-
sia aistikokemuksia munakkaan paistamiseen liittyy? Miltä näyttää valmis munakas? 
Miltä munakas maistui? Miltä tuntuu valmis sämpylätaikina? Miltä tuntuu pöytäliinan 
sileä pinta? Miten sormet liikkuvat karjalanpiirakan kuoren rypytyksessä? Samalla kun 
kokemuksista puhutaan yhdessä, tietoisuus itsestä ja omasta osaamisesta kehittyy. Tai-
tojen tutkimiseen sovellettuna tämä pyrkimys muistuttaa siitä, että ”näkyvän” toiminnan 
havainnointi ei anna riittävää perustaa taidon opetuksen ja oppimisen tutkimisessa, vaan 
sen ohella keskeiseksi tutkimuskohteeksi täytyy nostaa toimijan omat kokemukset taito-
jen harjoittelussa. Kun taitoja harjoitellaan, toiminnan yhteydessä toteutuva reflektointi 
on keskeinen tapa kehittää tietoista vastuun ottamista toiminnasta. Opetustilanteessa 
voidaan puhua käsitetasolla aistien kultivaatiosta, mikä laajentaa itsetuntemusta ja pa-
rantaa edellytyksiä toimia tuloksellisesti yhteistyössä toisten kanssa. Taitavasti toteute-
tun yhteisyön kautta on mahdollista kehittää myös yhteisön taitokulttuuria kokonaisuu-
dessaan. Taitokokemus on siten myös yhteisöllinen. (Syrjäläinen, 2003, s. 20; Heinilä, 
2007, s. 68; Saariluoma, 1990, s. 187.)   

Mitä voisi jäädä huomiotta tällaisesta aistikokemuksia korostavasta opetustuokios-
ta? Ei voi olla varma, tulevatko esimerkiksi kananmunan ravintoarvoon liittyvät kysy-
mykset esille oppilaiden aloitteesta. Ruoan ravintosisältöä ei voi aina havainnoida. Olisi 
kenties mahdollista palata kananmunan ravitsemuskysymyksiin sitten, kun munakasate-
ria on syöty ja saatu makuelämys sen herkullisuudesta. Miksi munakas on ravitsemuk-
sen kannalta niin arvokas ruokalaji, että sen valmistus kannattaa opetella? Omien koke-
musten reflektointi auttaa ilmiöiden ymmärtämistä ja toiminnan käsitteellistämistä. Val-
kuaisen valkea väri johdattaa ajattelua elintärkeisiin valkuaisaineisiin. Valkuaisaineiden 
nesteen sitomisominaisuus voidaan myös nähdä pannulla omin silmin. Keltuaisen värin 
yhdistäminen karoteeniin A-vitamiinin esiasteena on myös näkyvä ominaisuus.  

Seuraavat kertomusesimerkit herättävät kysymään, miten voitaisiin selkeyttää kä-
sitystä siitä kokemus- ja osaamisperustasta, minkä oppilaat ovat saaneet kotona, ennen 
kuin kotitalousopetus alkaa seitsemännellä luokalla. Opettajan omiin kokemuksiin pe-
rustuva tietäminen luo usein harhakuvia siitä, että ”kaikki tietävät ja osaavat” sellaisia 
taitoja, jotka oli opittu hänen omassa kodissaan aikanaan itsestään selvinä perustaitoina.
Opettajan omaksumat ennakkokäsitykset ja itsestäänselvyydet antavat viitteitä koke-
mustiedon näkymättömästä luonteesta. Voinko olettaa, että ruislimpun leikkaaminen, 
teen ja kananmunan keittäminen tai appelsiinin kuoriminen olisivat sellaisia perustaito-
ja, jotka opitaan kotona ennen yläluokille siirtymistä? Entä pöydän pyyhkiminen ja asti-
oiden peseminen, opitaanko ne vasta kotitalousluokassa? Opettajalla pitäisi olla realisti-
nen käsitys niistä jokapäiväisistä perustaidoista, joita jokaiselle suomalaiselle lapselle ja 
nuorelle pitäisi opettaa koulussa.

Hyvä yritys  
Pehmeän ruisleivän tarjoaminen koulussa oli harvinaista vielä 1980-luvulla. Huomasin, että oppi-
laat ilahtuivat, kun he näkivät kotitalousluokan pöydällä tuoreita, paksuja ruislimppuja: ”Saa-
daanko me tänään ruisleipää?” Päivän ravitsemusteemana oli kuitujen merkitys, ja olin hankkinut 
ruisleipää kasviskeiton lisäkkeeksi. Kasvisten käsittelyn opettaminen ja demonstrointi veivät aikaa 
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niin paljon, että sivuutin leivän leikkaamisen näyttämällä vain sopivan veitsen ja piirtämällä tau-
luun: ensin leikataan puoleksi ja puolikkaat keskeltä puoliksi ja sitten aloitetaan viipalointi. Seu-
raava havaintoni ruislimpusta oli murujen ympäröimä kasa epämääräisen muotoisia ja paksuisia 
viipaleita työlaudalla. Miksi leivän viipalointi ei onnistunut?  

Ilmeisesti oletin, että leivän leikkaaminen on yläluokkien oppilaille jokapäiväistä 
puuhaa, koska viipaloitu leipä ei ollut yleistä kaupoissa 80-luvulla ja nuoret olivat yksin 
kotona iltapäivisin. Mutta en ottanut huomioon, että vanhemmat ehkä huolehtivat nuo-
rille iltapäivän välipalan valmiiksi ja leikkasivat myös leivän vahinkojen välttämiseksi. 
Tänään oppilaat itse yrittivät leikata, ja he saivat tärkeän tilaisuuden harjoitella veitsen 
käyttöä, vaikka leipäviipaleet näyttivät lopulta surkeilta. ”Maku on kuitenkin hyvä”, 
sanoivat oppilaat ja söivät leikkaamansa palaset ihan mielellään. Veitsi oli terävä, mutta 
käden voimaa ja veitsen liikkeen hallintaa puuttui. Nyt pohdin, onko leivän leikkaami-
nen yksi niistä psykomotorisista taidoista, joihin opetussuunnitelmassa (POP, 2004) 
viitataan tavoitteella ”oppii ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyvät perus-
taidot, hygieeniset ja ergonomiset työtavat”. Nykyisin voin esittää kysymyksen uudesta 
näkökulmasta, koska suurin osa myytävistä leivistä on valmiiksi viipaloituja. Oletan, 
että kysymykseen ei ole kuitenkaan olemassa yksiselitteistä vastausta. Pöydän pyyhki-
misen taito lienee kuitenkin yksi keskeinen asunnon hoitoon liittyvä taito:

Pöydät puhtaaksi ennen lähtöä!
Ihme kyllä – opettajan vaativa kehotus saa yhden oppilaan palaamaan ovelta takaisin, vaikka kello 
on jo soinut välitunnin merkiksi. Kun hetken kuluttua pysähdyn seuraamaan tämän tunnollisen op-
pilaiden toimintaa, huomaan hänen hankaavan työpöytää kuivalla pöytäpyyhkeellä, jolloin pöydäl-
lä olleet rasvaiset roiskeet leviävät entistä laajemmalle alueelle. Kun kysyn, miksi et ole ensin kas-
tellut pöytäpyyhettä pesuainevedessä, oppilas toteaa: pöytä oli jo märkä ja yritän kuivata sen.  

Tämä esimerkki valaisee oppilaantuntemuksen merkitystä kotitalousopetuksessa. 
Miten opettajana voisin saada realistisen käsityksen siitä, mitkä kotityöt ovat oppilaille 
tuttuja, koska haasteena on tuntea lähes oppilaan kotitausta? Olinko edes näyttänyt pöy-
dän pyyhkimisen juuri tälle oppilaalle? Miten oppilas olisi muuten voinut tietää, että 
pöytäpyyhe pitäisi ensin kastella kokonaan märäksi ja sitten vääntää nihkeäksi, ennen 
kuin sillä voi kuivata märkää pöytää? Entä mitkä ruokalajit ovat jokapäiväisiä heidän 
kodeissaan? Vielä 1980-luvulla lihakeiton keittäminen oli yksi perusruoanvalmistusti-
lanne, mutta jo silloin näkyi merkkejä siitä, että kaikki oppilaat eivät olleet nähneet li-
hakeiton keittämistä kotona. Entä nyt 2000-luvulla – lihakeitto ei liene enää arkipäiväi-
nen peruskeitto, vaan pikemminkin harvinaista perinneruokaa.

Perunat kuorimatta lihakeitossa
Olimme edenneet lihakeiton keittämisessä siihen vaiheeseen, että lihat olivat kiehumassa, vaahdot 
oli kuorittu ja mausteet lisätty. Pyysin oppilaat työpöytien äären ja opettelimme tunnistamaan eri-
laisia juureksia kirjan kuvista ja näytejuureksista. Sen jälkeen vertailtiin lantun ja porkkanan kuo-
ren paksuutta ja valittiin sopivia veitsiä erilaisten juuresten kuorimiseen ja paloitteluun. Perunan 
ja sipulin kuoriminen ja paloittelu oli käsitelty edellisellä kerralla, kun tehtiin perunasosetta. Näy-
tin vain porkkanan ja lantun kuutioimisen ja sen jälkeen oppilaat lähtivät jatkamaan lihakeiton 
keittämistä. Kiertelin neuvomassa veitsen käyttöä ja sormien asentoa. Kurkistin ohimennen katti-
laan, jossa liha kiehui, ja hämmästykseni oli melkoinen. En ehtinyt sanoa mitään, kun vierelläni 
oleva oppilas huusi: ”Kuka on laittanut perunat kokonaisina kattilaan, eikä niitä ole edes kuorit-
tu?” ’Kuka’ löytyi helposti ja yritin lohduttaa häntä nostamalla perunat pois kattilasta jäähtymään 
työlaudalle, niin että ne voitaisiin kuoria ja paloitella. Tälle oppilaalle kokemus lihakeiton keittä-
misestä jätti nolon tunteen, koska hän joutui kestämään ryhmän jäsenten ihmettelyn: miksi et kuo-
rinut niitä? Tunsin itseni osasyylliseksi ja sanoin, että perunoiden kuoriminen ja paloittelu jäi tä-
nään opettamatta.  
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Näissä kolmessa esimerkissä paljastuu, että leivän leikkaamiseen, pöydän pyyh-
kimiseen ja lihakeiton keittämiseen liittyi sellaista hiljaista kokemustietoa, jonka opetta-
ja oletti olevan tuttua myös oppilaiden kokemusmaailmassa. Vasta sitten, kun ongelmia 
oppitunnilla ilmaantui, ne paljastivat opettajalle oppilaiden käytännön kokemusten vä-
häisyyden. Opetussisältöjen valinta yhdelle opetuskerralle rajoittaa merkittävästi sitä, 
miten opettaja ehtii ohjata oppilaiden työskentelyä käytännön toiminnan aikana. Jos 
opetussisältöä on liikaa suhteessa oppilaan kokemuksiin ja omaksuttuihin taitoihin, joi-
denkin yksittäisten asioiden opettaminen jää silloin vähäiselle huomiolle. Mikäli perus-
opetuksen opetustilanteessa keskitytään vain yhden ruokalajin tai leivonnaisen opetuk-
seen kerrallaan tai yhteen vaatehuoltotehtävään, opettaja ehtisi paremmin seuraamaan 
oppilaiden toimintaa yksilöllisesti ja kuunteleman oppilaiden kysymyksiä. Ilmapiirin 
säilyttäminen levollisena helpottuu, jos oppilaiden ei tarvitse odotella kärsimättöminä ja 
epätietoisena opettajan tukea toimintaan. Oppilaat voivat tällöin myös vertailla toinen 
toisensa työskentelyä tehdessään rinnakkain samanlaista työtä.  

Esimerkkinä aloittelijalle vaativasta ruokalajista otan peruskouluohjelmassa tyy-
pillisen lihapulla-aterian. Jos lihapullien valmistuskerralla tehdään myös perunasosetta, 
salaattia ja salaatinkastiketta, kokonaisuus voi muodostua monimutkaiseksi aloittelevan 
seitsemäsluokkalaisen ryhmässä. Perunasoseen tekijä tuskin ehtii seurata lihapullien 
valmistusta. Jos keskeisenä tavoitteena on opettaa lihapullien valmistus, yksinkertaisin 
ratkaisu olisi ilmeisesti, että jokainen saa itse tehdä annoksen lihapullia. Jos tavoitteena 
on opettaa sen ohella myös tasapainoinen ateriakokonaisuus, olisi kenties mahdollista 
käyttää apuna joiltakin osin teollisia valmisteita tai hyödyntää aikaisemmin pakastettuja 
ruokia. Yksilölliseen työhön liittyy monia etuja silloin, kun tavoitellaan nimenomaan 
käytännön työtaidon hallinnan kehittymistä. Ohjeen lukeminen ja tulkinta itsenäisesti on 
jo merkittävä oppimiskokemus, josta syntyy omakohtainen vastuu yksilötyössä. Silloin, 
kun jokainen on valmistanut itse lihapullia, voidaan olettaa, että jokainen on saanut ko-
kemuksen työvälineistä ja raaka-aineista sekä aistitietoa seoksen rakenteesta pyöritelles-
sään omin käsin murekeseosta. Omien lihapullien paistaminen ohjaa oivaltamaan sopi-
van kypsyystason. Omien pullien maistaminen antaa makuelämyksiä juuri niistä maus-
teista, joita itse on valinnut. Lihapulla-aterian aikana on mahdollista tarjota muille pöy-
dässä oleville oppilaille omia tuotoksia ja vertailla keskenään tuloksia – sama ohje, mut-
ta todennäköisesti silti eroja makuelämyksissä.   

Jos lihapullat valmistetaan itse kotona, sitä voidaan kutsua Vainesin (1992) tavoin 
tuottavaksi toiminnaksi (home as factory). Kukaan ei anna opettajalle valmista vastausta 
siihen, missä määrin kotitalousopetuksessa voidaan opettaa niin sanottua tuottavaa toi-
mintaa. Vaikea on ennustaa myös sitä, missä määrin suomalaisissa kodeissa valmiste-
taan tulevaisuudessa lihapullia tai lihakeittoa raaka-aineista lähtien. Opettajan täytyy 
päättää joko yksin, yhdessä kollegan kanssa tai yhdessä oppilaiden kanssa, mitkä ovat 
ne keskeiset tuotokset, joiden valmistus pitäisi välttämättä sisällyttää kotitalousopetuk-
seen yläluokilla. Opetussuunnitelma (POP, 2004) ei anna tueksi luetteloa näistä tehtä-
vistä. Opetussisältöjä valitessaan opettaja joutuu myös pohtimaan, mitkä työtehtävät 
ovat sellaisia, joilla on merkitystä kotitaloustaitojen kehittymisen kannalta. Opetusker-
toja on vuoden aikana enintään 38. Valinnaisopetuksessa saadaan parhaimmillaan lisää 
aikaa noin 70 opetuskertaa kahden vuoden aikana. On tarpeen pohtia, kuinka paljon 
erilaisia asioita opetusohjelmaan kannattaa ottaa, koska riittävä toisto on välttämätöntä 
taitavan toiminnan oppimisessa. Heinilä (2007) nimittää toistoon liittyvän taidon ulottu-
vuuden uudelleen tekemiseksi. Uudelleen tekeminen on yksi keskeinen kotitaloustaidon 
ulottuvuus. (Mt., ss. 78–79.) On mahdotonta määritellä tarkasti, kuinka monta kertaa 
lihapullien valmistus pitäisi toistaa, jotta oppilaille syntyisi varmuus: minä osaan tehdä 
lihapullat. Taidon kehittyminen rutiinitasolle on yksilöllinen prosessi. Siksi on ilmeises-
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ti viisas ratkaisu, että nykyisessä opetussuunnitelmassa valinnaisopetuksen sisältönä on 
perusasioiden syventäminen ja laajentaminen (POP, 2004, s. 254). Koska opetussuunni-
telmassa ei anneta mitään yksityiskohtaisia ohjeita valinnaisopetuksen sisällöstä, opetta-
jilla on mahdollisuus suunnitella vuosittainen ohjelma oppilaslähtöisesti ja yrittää löytää 
juuri ne ruokalajit, leivonnaiset sekä siivous- tai vaatehuoltotehtävät, jotka innostavat 
oppilaita ja joilla on merkitystä myös tulevaisuudessa. Toisaalta voisi ajatella kotita-
loustaitojen käytännöllistä harjoittelua myös siitä näkökulmasta, että käsillä tekeminen 
kehittää oppilaan persoonallisuutta kokonaisuutena. Tutkimuksissa on myös todettu, 
että älykkyyden kehittyminen on monin tavoin yhteydessä konkreettiseen toimintaan 
(Pfeifer & Bongard, 2007). Kokonaispersoonallisuuden kehittymisen korostaminen va-
pauttaisi minut opettajana siitä huolesta, onko opetukseen valikoituneilla taidoilla suo-
ranaista käyttöä oppilaiden elämässä tulevaisuuden kodeissa. Tällöin voin luottaa siihen, 
että käytännön työtaitojen harjoittelun merkitys laajenee koskettamaan oppilaan elämää 
kokonaisuutena (van Manen, 1999, s. 3). Kotitalouden perusopetuksessa on tärkeintä se, 
että oppilaat saavat sellaista taidollista yleissivistystä, jonka avulla he voivat aikanaan 
osallistua aktiivisina toimijoina yhteisön elämään ja taitokulttuurin kehittämiseen (Saa-
riluoma, 1990). Riippumatta siitä, kuinka monta erilaista ruokalajia tai siivoustehtävää 
oppilaat ovat tehneet, taitojen harjoittelu ja taitavuuden kehittymisen kokemukset vah-
vistavat pätevyyden kokemista ja itsetuntemusta, mikä luo valmiuksia osallistua taito-
kulttuurin kehittämiseen tulevaisuudessa (vrt. Anttila, 2008, s. 17).  

2.2 Kotitalousopetus tiedonhankintataitojen kehittäjänä   

Vuosien 1994 ja 2004 opetussuunnitelmissa peruskoulun kotitalousopetuksen tavoitteis-
sa korostetaan tiedonhankintataitojen merkitystä arjen hallintataitojen keskeisenä aluee-
na. Tiedonhankintataidoilla viitataan erilaisista lähteistä, kuten kirjoista, Internetistä ja 
pakkausmerkinnöistä, saatavan tiedon kriittiseen valintaan ja tulkintaan. Jokaisella koti-
taloustunnilla on paljon tilaisuuksia harjoitella reseptien lukemista ja vertailevaa tulkin-
taa sekä pakkausmerkintöjen tutkimista ja vertailua. Kun tiedonhankintaa harjoitellaan 
kotitalousopetuksessa, samalla ohjataan nuoria vastuulliseen oman toiminnan reflekti-
oon, mikä on keskeistä arjen hallinnassa. Laajasti ymmärrettynä reflektioon kuuluu tek-
ninen, tulkinnallinen ja kriittinen reflektio (Vaines, 1992). Tekninen reflektio on yhtey-
dessä kotitalouden tuottavaan toimintaan, jolloin reflektion edellytyksenä on tosiasiatie-
tojen hallinta. Tulkinnallinen ja kriittinen reflektio perustuvat yksilön arvotietoisuuteen 
sellaisissa tilanteissa, joissa pitää ratkaista, mikä on hyvää ja pahaa, mikä on oikein tai 
väärin. Kriittinen reflektio painottuu kotitalouden toiminnassa aina silloin, kun esimer-
kiksi kuluttajina omien valintojen kautta vaikutamme monin tavoin yhteiskunnan toi-
mintaan. (Haverinen, 1996, ss. 120–121.) Turkki (1999) korostaa reflektion yhteydessä 
sitä, että kotitalouden toiminnan ymmärtäminen nykyistä selkeämmin myös tulkinnalli-
sena ja emansipatorisena toimintana vahvistaa muutoksen hallinnan ja kriittisen ajatte-
lun tärkeyttä (mt., s. 87). On ennakoitavissa, että nimenomaan kriittisen kuluttajan tai-
dot ovat tyypillisiä tulevaisuustaitoja (Jarva, 2008), joiden harjoitteluun on välttämätön-
tä varata aikaa entistä enemmän myös kotitalousopetuksessa. Puolimatka (1997) muis-
tuttaa, että kriittisyyteen kasvattaminen on demokraattisen yhteiskunnan säilymisen 
tärkeä ehto.

Kotitalouden tietoperustan monitieteisyys ja tieteidenvälisyys tuo lisää haasteita 
myös tiedonhankintataitojen kehittämiseen. Turkki (1999, s. 109) muistuttaa, että arkiti-
lanteiden hallinta vaatii tietokokonaisuuksien hahmottamista ja kykyä tilanteiden ana-
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lysointiin, ja siksi oppilaille pitäisi järjestää mahdollisimman paljon todellisuutta vas-
taavia monimuotoisia toimintatilanteita. Vainesin (1995) mukaan kotitalouden tietope-
rusta rakentuu tieteellisen tiedon ohella arkikokemukseen liittyvästä tiedosta. Institutio-
naalisen koululaitoksen opetussuunnitelmat nojaavat perinteiseen analyyttis-empiiristen 
tieteiden tuottamaan tietoon. Sen ohella kotitalouden tietoperustaan tarvitaan kokemus-
maailmaan liittyvää kertomustietoa, jota kotitalouden toimijat tallentavat ja välittävät 
toinen toisilleen. Kokemustiedon huomioon ottaminen auttaa ymmärtämään kotitalou-
den toimintaa perheenjäsenten omasta näkökulmasta. (Turkki, 1999, ss. 58–59) Perus-
opetuksen aihekokonaisuudet tarjoavat kotitalousopetuksessa monia mahdollisuuksia 
keskinäiseen yhteistyöhön eri oppiaineiden opetuksessa. Kotitalouden laajan ja moni-
ulotteisen tietoperustan näkökulmasta oppiaineiden integrointi on mielekäs toimintape-
riaate. (POP, 2004, ss. 250–251.) Seuraava kertomus herättää pohtimaan matematiikan 
ja kotitalouden integraation etuja:

Dl vai tl?
Minna oli lukenut ohjeen huolellisesti ja mitannut tarkasti, vatkannut ja sekoittanut huolellisesti. 
Kakku oli ollut uunissa neljännestunnin, kun ryhmän muut jäsenet näkivät, että Minna seisoi kauhis-
tuneen näköisenä uunin edessä. Kun uunin luukku avattiin, vaaleanruskea, kuohkea ja hyväntuoksui-
nen taikina valui ulos uunista lattialle. Osa taikinasta kuohui vuoassa ja uunista alkoi tulla myös 
epämiellyttävää käryä, kun taikina paloi uunin pohjalla. Koko ryhmä seisoi ällistyneen näköisenä 
uunin ympärillä kyselemässä: Miksi se ei pysy vuoassa? Mitä sinä olet siihen laittanut? Onko uunis-
sa jotain kaasua? Paljonko sinä laitoit leivinjauhetta taikinaan? Millä mitalla sinä mittasit oliko – dl 
(desilitra) vai tl (teelusikka)?    

On vaikea tietää, oliko kyseessä epähuomiossa tapahtunut inhimillinen lukuvirhe vai 
oliko oppilaan tietoperustassa kohtalokas aukko juuri mittavälineiden erottelun suhteen. 
Tällaisen harmillisen sattumuksen yhteydessä tarjoutuu sekä opettajalle että oppilaille 
tilaisuus eläytyä oppilaan kokemukseen ja harjoitella empatian taitoja. Esimerkki osoit-
taa myös, miten käytännön työtaidot, tiedonhankintataidot ja yhteistyöhön kuuluvat 
ihmissuhdetaidot kietoutuvat yhteen. Tiedonhankintataitojen harjoittelu toteutuu kotita-
loustunnilla esimerkiksi ruokaohjeiden vertailun yhteydessä sekä koneiden käyttöohjei-
den tai pakkausmerkintöjen tutkimisen yhteydessä.  

2.3 Kotitalousopetus yhdessä elämisen taitojen 
harjoituskenttänä

Seuraava esimerkki nostaa esiin pohdinnan siitä, millaisia ihmissuhdeongelmia käytän-
nön työskentely voi nostaa esiin perusopetuksen kotitaloustunneilla. Samalla se antaa 
viitteitä siitä miten kotitalouden taitokasvatus voidaan ymmärtää koko persoonaa kas-
vattavana, moraalisena tehtävänä. Kun Vaines (1995) kuvaa kodin tuottavaan toiminnan 
lisäksi kodissa tapahtuvan vuorovaikutuksen (home as interrelationships) ja moraalisen 
toiminnan (home as moral center), toisiinsa kietoutumista, ymmärrän niin, että kotitalo-
usopetuksessa on nähtävissä samanlainen monimutkainen kietoutuneisuus, joka tuo eet-
tisiä haasteita sekä opettajalle että oppilaille.   

Ei kukaan voi syödä Millan tekemää ruokaa 
Olin seurannut seitsemännen luokan ryhmää jo parin kuukauden ajan ja ilahtuen todennut, että 
oppilaat olivat huolellisia ja hyväkäytöksisiä ja pyrkivät toimimaan annettujen ohjeiden mukaan. 
Yhdessä pienryhmässä oli vain kolme oppilasta, ja siksi istuin usein heidän kanssaan ruokailun ai-
kana seurustelemassa ja maistelemassa ruokia. Syyslukukaudella useimmat tehtävät olivat yksilö-



Liisa Haverinen                                                                           Johdatus kotitalouden taitopedagogiikkaan 

16

töitä ja vasta marraskuussa tuli eteen tilanne, että Milla oli valmistanut ryhmän yhteisen kalakei-
ton, mutta kukaan muu ei suostunut maistamaan sitä. ”Ei ole nälkä”, ”En tykkää kalakeitosta!”, 
”Minä syön vain jälkiruokaa.” Tyttöjen vaivautuneet ilmeet ja toisten ryhmäläisten katseet antoi-
vat selvän viestin siitä, että asiaan liittyi jotain, jota en tiennyt. Istuin heidän kanssaan pöydässä ja 
söin Millan maukasta keittoa miettien samalla, miten voisin selvittää asian taustoja. Keittiön siivo-
uksen yhteydessä pyysin kahta pöytäryhmän tyttöä jäämään luokkaan juttelemaan ja tällöin he 
rohkenivat tunnustaa, että koko ala-asteen ajan Millaa on pidetty ”saastaisena”. Kaikki muut kier-
tävät kaukaa jopa hänen pulpettinsa, mutta he ovat kuitenkin suostuneet samaan ryhmään. Mutta 
Millan ruokaa ei kukaan voi syödä siinä pelossa, että heitäkin ruvetaan kiusaamaan.  

Tästä alkoi pitkäkestoisen kiusaamiskierteen selvittely, jossa ryhmän oppilaat jou-
tuivat vähitellen tiedostamaan oman toimintansa seurauksia Millan näkökulmasta ja 
työskentelyilmapiiri muuttui hyväksyväksi. Siitä huolimatta on todennäköistä, että pit-
käkestoinen syrjintä oli ehtinyt jo aiheuttaa monenlaisia traumoja (ks. Salmivalli, 1998, 
2003, ss. 12–13). Kotitalousopetuksen toimintatilanteet paljastavat usein oppilaiden 
keskinäisiin suhteisiin liittyviä ongelmia, jotka vaativat opettajalta välitöntä reagointia. 
Opettajan työtä on luonnehdittu ytimeltään eettiseksi ammatiksi ja viestit kentän opetta-
jilta osoittavat, että eettiset ongelmat ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet viimeisten 
vuosikymmenien aikana, samanaikaisesti kun monikulttuurisuus on lisääntynyt (Atjo-
nen, 2004; Tirri, 1999; Talib, 2002).  

Kotitalouden opetussuunnitelman sisältöalueista erityisesti yhteistyötaitojen alue 
oikeuttaa ja velvoittaa opettajan kohtaamaan nämä eettiset haasteet. Niiden käsittely 
yhdessä oppilaiden kanssa on osoittautunut vähintään yhtä tärkeäksi kuin uusien ruoka-
lajien tai vaatehuollon oppiminen. Kokemukseni mukaan ruoanvalmistus- ja ruokailuti-
lanteet sekä pöytätavat ovat omiaan paljastamaan, miten oppilaiden vastuullisuus on 
kehittynyt. Toisen oppilaan ruoan pilaaminen mausteilla tai herkkujen ahnehtiminen 
itselle muista välittämättä ovat sen sijaan tyypillisiä ruoanvalmistukseen liittyviä ristirii-
tatilanteita, joita kotitaloustunneilla joudutaan käsittelemään aika ajoin. Ne ovat hanka-
lia häiriötilanteita, jotka keskeyttävät opetuksen etenemisen ja vaikuttavat koko ryhmän 
vuorovaikutuksen tunneilmastoon negatiivisesti. Kasvatuksen näkökulmasta ne tarjoa-
vat tilaisuuden pysähdyttää oppilaita ajattelemaan omaa toimintaansa eettisestä näkö-
kulmasta. Samanaikaisesti on kyse myös opettajan ammattietiikan lujuudesta, jota voi-
daan kutsua myös opettajan ammatilliseksi eetokseksi (Tirri, 1999). Tirri nostaa opetta-
jan ammatillisessa eetoksessa esiin oikeudenmukaisuuden, huolenpidon ja totuudelli-
suuden, jotka ovat osoittautuneet keskeisiksi silloin, kun opettaja joutuu ratkaisemaan, 
miten hän käsittelee eettisiä ongelmia oppilaiden kanssa (mt., s. 51).  

Sulonen (2003) on osoittanut toimintatutkimuksessaan, että kotitalouden opetus-
suunnitelma on mahdollista laatia sisällöltään sellaiseksi, että ihmissuhde- ja vuorovai-
kutustaitojen harjoittelua painotetaan tietoisesti. Tällöin toiminnan luonne on sävyltään 
praksis-toimintaa. Poiesis- ja praksis-toiminta eroavat toisistaan siten, että poiesis-
toiminnassa päämäärä on tekemisestä erillinen tuotos, kun taas praksis-toiminnassa 
päämääränä on hyvä toiminta itsessään. Praksis-toiminnassa on keskeistä käytännölli-
nen järki, mikä ilmenee viisaana harkintana toiminnassa, jota eettiset arvot ohjaavat. 
Nämä käytännön toiminnan kaksi näkökulmaa kytkeytyvät arjen hallinnan kehittymi-
seen (Haverinen, 1996, ss. 81–88). Praksis-toiminnan kautta taitojen opetukseen ja op-
pimiseen kietoutuu mukaan eettinen ulottuvuus. Poiesis-toiminnan tulokset eivät sinän-
sä ole hyviä tai pahoja, vaan niistä tulee sellaisia vasta sitten, kun käytännöllinen järki 
on asettanut ne palvelemaan jotain toimintaa. Tekemisen ja taidon yhteys on selkeä: 
”Taito on totuudenmukaisesti päättelevä tekemisvalmius” (Aristoteles, 1989, 1140a10). 
Aristoteleen ajattelun kautta on mahdollista ymmärtää eettisten ja esteettisten arvoko-
kemusten merkitys kotitalousopetuksessa. Varto (1990) selittää esteettisen ympäristön 
merkitystä hyvän toiminnan kannalta siten, että koska kauneus on näkyvän maailman 
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ilmiö, se kuuluu aistien välittämään kokemustodellisuuteen. Kauneuden vaikutus ihmi-
seen on samankaltainen kuin hyvän tunteminen: ”Kuten hyvän tunteminen tekee ihmi-
sen taidoista hyvät, kauneuden tunteminen tekee ihmisen taidoista kauniit.” Taidon 
kauneuden metafora tarkoittaa sitä, että ympäristön esteettisyydestä huolehtiminen aut-
taa näkemään oman toiminnan laajat, eettiset ja ekologiset merkitysyhteydet. (Mt., s. 
31.)

Mitä väliä sillä on?
Oppilasryhmä seisoi pöydän ympärillä katselemassa, kun yritin näyttää havainnollisesti pöydän 
kattamisen perussääntöjä: täsmällistä ruokailuvälineiden asettelua, puhtautta ja värien sopusoin-
tua. Mitä väliä sillä on, kuulin Esan kysyvän vierelläni. Pitääkö kaikki olla niin tarkasti?   

Esalle ei riittänyt, että sanotaan, miten pitää tehdä; hän vaati perusteluja ja sai siten 
kysymyksellään aikaan monipuolisen arvokeskustelun. Miksi välineiden järjestys on 
tietynlainen? Miksi astioiden puhtaus on tärkeä? Miten astioiden ja lautasliinojen värien 
valinta vaikuttaa kokonaistilanteeseen, jossa ruokailu toteutuu? Kotitalousopetuksen 
tilanteissa se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opitaan välttämään sotkemista ja turhaa 
kulutusta. Varto (1990, s. 32) kysyy edelleen, miksi tällaista ymmärtämistä kutsutaan 
taidoksi, ja tiivistää vastauksen seuraavasti: ”Jokainen teko ja koko ihmisen toiminta on 
kiinni arvosisällöistä: tietoinen valinta antaa mahdollisuudet valita paremman mukaan... 
kauneuden taito on elämän periaate.” Jos on kurkistanut murrosikäisen huoneeseen, voi 
tuntua toivottoman vaikealta perustella sitä, miksi järjestys koetaan yleensä miellyttä-
vämpänä kuin sekavuus. Ammattitaitoinen kasvattaja katsoo kuitenkin nykytilanteesta 
eteenpäin; hän luottaa niihin hyvän tekemisen mahdollisuuksiin, mitä jokaisessa nuores-
sa löytyy. Skinnari (2004) ennakoi, että nykyisin ja lisääntyvässä määrin tulevaisuudes-
sa opettajien ja kaikkein kasvattajien tehtävässä painottuu arvokasvatus, koska infor-
maation ylitarjonta uhkaa hukuttaa alleen tunnetaidot ja kriittisen harkintakyvyn (mt., 
ss. 110–111). 

2.4 Pohdintaa kotitalousopetuksen taitokäsityksestä  

Kokemukseni kotitalouden perusopetuksesta palautuvat 70- ja 80-luvuille, jolloin ope-
tusajattelussa on mahdollista tunnistaa behavioristisia piirteitä (Uusikylä & Atjonen, 
2000, ss. 123–125). Sen mukaisesti olin saanut koulutukseni ja samojen suuntaviivojen 
mukaan toteutin opetusta ensimmäisten työvuosien aikana. Opetusajatteluni voidaan 
tiivistää seuraavasti: ensin pitää opettaa perustiedot ja sen jälkeen oppilaat pyrkivät so-
veltamaan tietoja toimintaan. Esimerkkien herättämät kysymykset kohdistuvat ensisijai-
sesti juuri tähän ongelmakokonaisuuteen, jota nimitän tieto-taito-ongelmaksi tai teo-
ria/käytäntö-ongelmaksi. Vaikka kotitalousopetus on määritelty jo vuosisadan ajan tai-
toaineeksi, näkemykseni on, että opetuksen toteuttamisessa on ollut ristiriitaisia näke-
myksiä siitä, kuinka paljon tietoa, niin sanottua teoriaa, opetukseen pitäisi sisällyttää, 
miten teorian opetus jaksotetaan suhteessa toimintaan ja miten teoreettisen tiedon ja 
käytännön työskentelyn yhdistäminen olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa eri tilanteis-
sa. Toinen ongelmakokonaisuus integroituu kiinteästi edelliseen ja kohdistuu tiedon 
hankinta- ja käsittelytaitoihin. Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan opettaja ja 
oppikirja ovat olleet keskeisiä tietolähteitä. Tiedonhankintataidot ja tietojen käsittelytai-
dot ovat uusi opetusalue, jota opetussuunnitelmassa on korostettu kaikissa oppiaineissa 
vuosituhannen vaihteen jälkeen. Uusi opetusajattelu korostaa oppilaan omaa toimintaa 
tietojen hankkijana ja käsittelijänä. Se on tuonut uusia haasteita taitojen opetustilantei-
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siin. Kolmas ongelmakokonaisuus liittyy kotitalousopetuksen vuorovaikutustilanteissa 
ilmenevien eettisten ongelmien käsittelyyn opetustilanteissa. Tutkimuskirjallisuudesta 
on saatu näihin kysymyksiin vastauksia 1990-luvulta lähtien niin sanottujen uusien op-
pimiskäsitysten muodossa, joihin luetaan kognitiivinen, konstruktivistinen, humanisti-
nen ja kontekstuaalinen oppimiskäsitys (Kauppila, 2007; Puolimatka, 2002; Tuomi-
Gröhn & Engeström, 2001; Tynjälä, 1999). Uudet oppimiskäsitykset ovat tarjonneet 
näkökulmia taidon ja tiedon yhdistämiseen myös kotitalousopetuksessa. Kognitiivinen 
ja konstruktivistinen oppimiskäsitys valaisevat oppilaan aikaisempien tietorakenteiden 
merkitystä uuden tiedon välityksessä. Oppilaantuntemuksessa ei tosin riitä pelkästään 
oppilaiden tietoperustan selvittäminen. Taitojen opetustilanteissa opettaja pohtii, mitä 
oppilaat osaavat tehdä, miten he toimivat keskenään yhteistyössä tai miten he osaavat 
käyttää työvälineitä ja laitteita. Silloin kun opettaja haluaa rakentaa opetussuunnitelman
käyttäen lähtökohtana oppilaantuntemusta, opettajalla pitäisi olla monipuolinen ja rea-
listinen käsitys myös oppilaiden taidoista ja kokemuksista. Kognitiiviseen ja konstrukti-
vistiseen oppimiskäsitykseen perustuva tutkiva oppiminen avaa näkymän sellaiseen 
taidon opetustilanteeseen, jossa oppilaat johdatetaan kohtaamaan aitoja arjen ongelmati-
lanteita, joissa he toimivat, keskustelevat, suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä monia 
taitoja vaativia projektitöitä. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004.)

Konstruktivistinen oppimiskäsitys (Tynjälä, 1999) on hedelmällinen siinä mieles-
sä, että se korostaa sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä oppimisessa. Kotitaloustai-
tojen opetuksen näkökulmasta konstruktivismi näyttää suuntaa kokemustiedon huomi-
oon ottamiseen. Puutteena näen sen, että konstruktivismi saattaa johtaa kokemattomien 
oppilaiden opetustilanteissa siihen, että opettajan kokemustiedon merkitys jää sivuun, 
jolloin perinteisen taitokulttuurin välittymiselle ei jää riittävästi mahdollisuuksia. Hu-
manistisen oppimiskäsityksen vahvuus taidon opetustilanteissa on aistielämysten ja tun-
nekokemusten merkityksen korostaminen tietämisen ohella. Humanistisesta oppimiskä-
sityksestä on mahdollista löytää yhteyksiä holistiseen ihmiskäsitykseen (Rauhala, 
1983), joka nojaa eksistentialistis-fenomenologiseen ajatteluun. Heinilä (2007) on jä-
sentänyt väitöstutkimuksessaan eksistentialistis-hermeneuttiseen fenomenologiaan no-
jautuen kotitaloustaidon neljä ulottuvuutta, jotka hän nimesi seuraavasti: uudelleen te-
keminen, emotionaalinen kokeminen, yhteensovittaminen ja emansipaatio. Taidon ulot-
tuvuudet kuvaavat hyrrämetaforan avulla kotitalouden toiminnan ja kotitaloustaidon 
moniulotteista ja dynaamista yhteenkietoutumista. (Mt., ss. 128–129.) Heinilän laatiman 
analyysin kautta avautuu mahdollisesti uusi suunta kotitaloustaitojen opetukseen tule-
vaisuudessa.
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3 KOTITALOUDEN TAITOPEDAGOGIIKAN 
LÄHTÖKOHTIA

Pedagogiikka-termiä käytetään usein rinnakkaiskäsitteenä didaktiikka-käsitteen kanssa. 
Joskus korostetaan sitä, että pedagogiikka viittaa erityisesti lasten kasvatukseen, koska 
kantasana pais tarkoittaa lasta. Pedagogiikka ja didaktiikka sisältävät sekä normatiivisen 
että deskriptiivisen kaksoismerkityksen. Deskriptiivisenä didaktiikka nojautuu empiiris-
analyyttiseen tiedekäsitykseen, kun taas normatiivisena se sisältää käsityksen siitä, mil-
laiseksi opetus tulisi suunnitella ja miten se tulisi toteuttaa, jotta tavoitteet saavutettai-
siin. Normatiivisen didaktiikan taustana on käsitys siitä, millainen on hyvä ihminen ja 
millaista on hyvä opetus. Jokainen opettaja pohtii omaa toimintaansa ja kehittelee omia 
henkilökohtaisia näkemyksiään hyvästä opetuksesta, jolloin muodostuu niin sanottua 
opettajan käyttöteoriaa. Tätä teoriaa kutsutaan opettajan ajattelussa myös praktiseksi 
teoriaksi tai objektiteoriaksi. Siksi kaikessa opetuksessa deskriptiivisyys ja normatiivi-
suus ovat yhteenkietoutuneita. (Kansanen, 2004, ss. 10–11, 19–21.) Tässä tutkimukses-
sa painottuu normatiivinen näkökulma, jolloin voidaan ottaa huomioon, että opettajan 
käyttöteoriaan sitoutuu ihmiskäsitykseen, tietokäsitykseen ja oppimiskäsitykseen liitty-
viä arvoja ja normeja. Käyttöteoriaan kätkeytyy opettajan hiljaisen tietämisen varasto, 
joka saattaa myös tiedostamattomana ohjata toimintaa. Kotitaloustaitojen opetustilan-
teissa opettajan hiljaiseen tietämiseen yhdistyy myös yhteisön taitokulttuurinen perintö.

Tässä jaksossa hahmotan kotitalouden taitopedagogiikan käsitteellistä perustaa. 
Sijoitan kotitaloustaitojen opetus-opiskelu-oppimisprosessin perussuhteet opettajan, 
oppilaan ja opetussisällön väliseen didaktiseen kolmioon (kuvio 1). 

Pedagoginen suhde 

Opettaja Oppilas 

Sisältö

Didaktinen suhde 

Kuvio 1. Pedagoginen suhde ja didaktinen suhde (vrt. Kansanen & Meri, 1999, s. 112)

Didaktisen kolmion peruskäsitteiden – opettaja, oppilas ja opetussisältö – avulla 
voidaan pelkistää monitahoinen opetustapahtuma ja valita tarkastelun näkökulmaksi 
vuorotellen jokin kolmion kulmista. Tarkastelen ensin kotitalousopetuksen nykyistä 
opetussisältöä arjen hallinnan näkökulmasta. Kotitalouden arjen hallinta -käsitteen läh-
tökohtana on holistinen ihmiskäsitys (Rauhala, 1983; Haverinen, 1996). Arjen hallinta
-käsitteen mallista nostan esiin seuraavat kotitalouden toiminnan keskeiset ulottuvuudet: 
päämäärätietoisuus, toimintaa ohjaava tietokäsitys ja vuorovaikutus. Näistä kotitalouden 
toiminnan ulottuvuuksista lähtien kiteytän sellaisia ydinkäsitteitä, joita sovellan taitope-
dagogiikassa. Kotitaloustaitoa tarkastellaan tässä tutkimuksessa oppijoiden tavoitteena, 
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ja näkökulma on tällöin pragmaattinen (Heinilä, 2007, s. 39). Ymmärrän niin, että ope-
tuksen ja oppimisen yhteydessä tavoitteisuutta ei voi jättää sivuun ja siksi taitopedago-
giikan pragmaattinen näkökulma on tarkoituksenmukainen. Holistisen ihmiskäsityksen 
kautta kotitalouden toimintaan liittyvä pragmaattinen käsitys on mahdollista ankkuroida 
eksistentialistis-hermeneuttisen fenomenologian taitokäsityksen kanssa niin, että se ei 
ole ristiriidassa, vaan molemmissa tarkasteluissa näyttäytyy keskeisenä lähtökohtana 
ihmisen olemassaolon ykseys. (Mt., s. 9.) Oletukseni on, että kertomusaineiston kautta 
on mahdollista tuoda taitopedagogiikkaan sellainen kokemustaso, joka auttaa ymmär-
tämään myös kotitaloustaidon ontologista ilmiöperustaa.  

3.1 Kotitalouden opetussisältö arjen hallinnan näkökulmasta  

Vähintään vuosisadan ajan kotitaloustaitoja on kuvattu ja ryhmitelty opetus- ja tutki-
mustarkoituksessa monesta eri näkökulmasta. Helsingin yliopiston kotitalous- ja käsi-
työtieteiden laitoksella on pyritty tutkimuksen kautta osoittamaan, että kotitaloustaidot 
ymmärretään laajana, kompleksisena kokonaisuutena, johon kuuluu niin sanottujen kä-
dentaitojen ohella muun muassa tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoja, teknologisia 
taitoja, suunnittelu- ja päätöksentekotaitoja, vuorovaikutustaitoja sekä eettisiä, esteetti-
siä ja ekologisia taitoja. (Turkki 1994, s. 23.) Tällainen moniulotteinen näkemys on ol-
lut lähtökohtana muun muassa perusopetuksen opetussuunnitelmaa (2004) laadittaessa 
ja keskeisiä tavoitteita määriteltäessä. Kotitalouden sisältöalueet on nimetty opetus-
suunnitelmassa seuraavasti: ravitsemus ja ruokakulttuuri, perhe ja yhdessä eläminen, 
kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta, koti ja ympäristö. Nämä sisältöalueet kattavat inhi-
millisen elämän kokonaisuudessaan arjesta pyhään. Käytän tutkimuksessa lähtökohtana 
kotitalouden perusopetuksen opetussuunnitelman yleiskuvausta (POP, 2004, ss. 161–
162):

Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, 
yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä on 
ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön 
viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. 

Yllä olevaa perusopetuksen tavoitekuvausta on käytetty lähtökohtana myös yleis-
sivistävän aikuisopetuksen tavoitemäärittelyssä, jota noudatetaan Helsingin kaupungin 
suomenkielisessä työväenopistossa. Aikuisopetuksen erityispainotus ilmenee siinä, että 
oppilaiden sijaan puhutaan opiskelijoista ja korostetaan eri ryhmien tarpeiden mukaista 
profilointia. Yhdessä elämisen taitojen sijaan puhutaan yhdessä viihtymisestä ja elämäs-
tä nauttimisesta. Tällainen sosiaalisten suhteiden merkityksiä korostava näkökulma so-
pii luonnollisesti vapaaehtoiseen, omaehtoiseen sivistystyöhön.

Arjen hallinta -käsite omaksuttiin perusopetuksen suunnitelmaan 1994. Tällöin tu-
li tarve kuvata yksityiskohtaisesti tämän käsitteen sisältöä. Laadin arjen hallinnasta kä-
sitteellisen mallin (Haverinen, 1996, s. 179), jossa pyrin avaamaan monitulkintaisen 
käsitteen sisältöä (kuvio 1). Arjen hallinta -termiä on käytetty yläkäsitteenä taitosisältöä 
kuvattaessa myös vuoden 2004 opetussuunnitelmassa ja vuonna 2006 se otettiin mu-
kaan Helsingin työväenopiston aikuisopetuksen opetussuunnitelmaan.  
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Toiminnassa 
ilmenevä
vuorovaikutus

Toimintaa 
ohjaava tieto 

Toiminnan 
päämäärä

Kommunikatiivinen 
vuorovaikutus 

Ymmärtävä (uudistava)
arjen hallinta

arvotieto

Taitava (soveltava) 
arjen hallinta
toimenpidetieto

Osaava (toistava)   
arjen hallinta

Yksilön 
hyvinvointi

Yhteinen 
hyvinvointi 

Kotitalouden 
hyvinvointi

Instrumentaalinen 
vuorovaikutus 

Strateginen vuorovaikutus

tosiasiatieto

Kuvio 2. Kotitalouden arjen hallinta -käsitteen laadullinen sisältö (Haverinen, 1996, s. 
179)

Kun keräsin haastatteluaineistoa väitöskirjaa varten ja kysyin kotitalouden toimi-
joiden mielikuvaa arjen hallinnasta, vastauksissa ilmeni toisaalta käytännöllinen, koko 
kotitalouteen liittyvä näkökulma: ”Arkielämän hallintataitoihin kuuluu siellä kotona 
tietysti ne arkirutiinit, jotka kuuluvat siihen ja vaativampaakin suoritusta. Sieltä kodin 
arjen hallinnasta se tulee, että osataan järjestää juhlaa ja kaikkea tämmöistä ja se on 
arvostuskysymys minun mielestäni.” Tästä näkökulmasta arjen hallintaa voi arvioida 
kuka tahansa ulkopuolinenkin. Toisaalta yksilön tasolla arjen hallintaa voi kuvata niin, 
”ettei ole voimaton ja toisten heiteltävänä … se on semmoinen usko itseensä.” Yksilön
tasolla arjen hallintaan kuuluu terve itseluottamus ja kokemus siitä, että kyllä minä tästä 
selviän.

Arjen hallinta on toiminnan päämäärää, taitotietoa ja vuorovaikutusta koordinoiva 
käsite, jonka avulla voidaan luonnehtia arjen hallinnan sisältöä ja kehittymistä. Arjen 
hallinta jäsennetään kolmeksi laadulliseksi ulottuvuudeksi (kaksisuuntaiset nuolet) ja 
kolmeksi kehämäiseksi tasoksi. Nuolet tarkoittavat toiminnan päämäärää, toimintaa 
ohjaavaa taitotietoa ja toiminnan vuorovaikutusta. Osaava, taitava ja ymmärtävä arjen 
hallinnan taso kuvaavat arjen hallinnan kehittymistä. Sulkeissa olevat tasojen nimet 
(toistava, soveltava ja uudistava) on muokattu peruskoulun arviointikriteereitä laaditta-
essa. (Vrt. Myllykangas 2002, ss. 129–130.)

Arjen hallinta -käsitteen malli kuvaa kotitalouden toiminnan tavoitteita holistisesta 
näkökulmasta, jolloin toiminnan päämäärä on kokonaisuuden kannalta ensisijainen. 
Holistisen ajattelun mukaan yksittäisten tekijöiden merkitystä tarkastellaan osana koko-
naisuutta pyrkien ymmärtämään eri tekijöiden välisiä suhteita; kokonaisuus on laadulli-
sesti eri asia; kokonaisuus ikään kuin käy osiensa edellä. Osa-alueiden toiminta on ym-
märrettävissä kokonaisuutta järjestävistä periaatteista käsin. Kun oivalletaan, mitä tar-
koitusta kokonaisuus palvelee, ymmärretään, miksi sen osat toimivat niin kuin toimivat. 
(von Wright, 1987, ss. 48, 93, 104; Haverinen, 1996, s. Turkki, 1999, ss. 61–62.) Holis-
tinen näkökulma kotitalouden toiminnassa merkitsee sitä, että yksilön tavoitteita arvioi-
daan yhteisen hyvinvoinnin päämäärän kautta.  
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Arjen hallinnan mallissa holistisuus viittaa nimenomaan päämääräulottuvuuteen ja 
Rauhalan (1983) ajatteluun holistisesta ihmiskäsityksestä, jonka juuret ovat eksistentia-
listis-fenomenologisessa filosofiassa. Holistisessa ihmiskäsityksessä korostuu ihmisen 
ykseys ja moninaisuus, mikä tarkoittaa ihmisen eri olemuspuolien – kehon, tajunnalli-
suuden ja situationaalisuuden – yhteyttä. (Mt., ss. 13–14, 21, 25.) Ihmiskäsityksen kaut-
ta tarkasteltaessa kotitalouden toimintaan kuuluva huolenpito perheenjäsenistä tarkoittaa 
vastuuta itsestä, läheisistä ja yhteisestä hyvinvoinnista. Yksilön hyvään keskittyvä toi-
minnan päämäärä voi ilmetä esimerkiksi siten, että ”lapsi on mukavuudenhaluinen, on 
tottunut, että toiset tekee.” Yhteisen hyvinvoinnin huomioon ottaminen tulee esille mo-
nissa kodin arjen valintatilanteissa. Arjen hallinnan hyvää laatua ilmentää se, miten yk-
silön omat tavoitteet ja toisten perheenjäsenten hyvinvointi ovat tasapainossa niin, että 
toiminnan vaikutuksia lähiyhteisössä – jopa globaalin ympäristön tasolle asti – kyetään 
ottamaan huomioon. Yhteisen hyvinvoinnin tavoittelu saattaa ilmetä lasten kasvatuk-
seen liittyvänä ihanteena, ”ettei ole niin itsekeskeinen, niin ainakin meidän tavoitteena 
on kasvatuksessa”, ja toimintatasolla yhteisen vastuun korostuksena: ”Eikä ole maksettu 
roskapussin viennistä tai tiskauksesta, koska olen sanonut, että se kuuluu tähän 
huusholliin.” Kotitalouden toiminnan eettinen ulottuvuus näyttäytyy selkeimmin pää-
määräulottuvuudella vastuuseen yhdistyneenä.  

Arjen hallinta -käsitteen laadullisen sisällön kuvauksessa ei ole nimetty erikseen 
taitokäsitettä, vaan tiedon ja taidon ulottuvuus on yhdistetty. Toimintaa ohjaavan taito-
tieto-alueen jäsennys kuvaa arjen hallinnan taitojen kehittymistä siten, että yksittäisten 
tietojen ja tosiasioiden hallinta laajenee toimintakokonaisuuksien ja yleisten periaattei-
den hallinnaksi. Kotitalouden monimutkaisille toimintatilanteille on luonteenomaista se, 
että eri tilanteissa perheenjäsenet toimivat erilaisen tiedon ohjaamana silloin, kun ajatte-
levat vain itseään verrattuna siihen, miten yhteistyössä toimitaan. Arvotietoisuus ohjaa 
yhteistä hyvinvointia korostavan vastuullisen asenteen kehittymistä: ”No kyllä joskus 
vertaillaan, mutta minä olen sanonut, että se on myös teitä itseä varten ja se että koti on 
yhteinen.” Vastuullista toimintaa ohjaava arvotieto yhdistää tietoulottuvuuden ja pää-
määräulottuvuuden näkökulmat. Kun vastuuntunne laajenee itsestä läheisiin, kyse on 
holistisesta ajattelusta, jonka lähtökohtana ovat ihmisen eri olemuspuolien ykseys ja 
kokemus yhteisyydestä (Rauhala, 1983, ss. 25–26).  

Vuorovaikutusulottuvuudella nuolen toinen ääripää kuvaa toiminnan aineellista, 
toinen taas inhimillistä näkökulmaa. Vuorovaikutus on jäsennetty instrumentaaliseen, 
strategiseen ja kommunikatiiviseen vuorovaikutukseen (Habermas, 1994, ss. 68–75). 
Instrumentaalinen vuorovaikutus tarkoittaa esimerkiksi yksittäisiä vaatehuolto-, siivous- 
ja ruoanvalmistustehtäviä. Instrumentaalisen toiminnan alueella arjen hallinta tarkoittaa 
sitä, että kotitalouden toimijoilla on riittävästi taitotietoa käyttää kotona tarvittavia väli-
neitä ja laitteita, siten että he kykenevät vastaamaan kulutusyhteiskunnan ja teknologi-
sen kehityksen tuomiin haasteisiin. Strateginen toiminta on sosiaalista vuorovaikutusta 
siinä mielessä, että joku perheenjäsenistä saattaa ottaa ohjaavan roolin ja jakaa töitä 
toisille lähinnä omien suunnitelmiensa mukaan. Kommunikatiivisessa toiminnassa sen 
sijaan pyritään neuvotellen yhteisymmärrykseen, eikä kukaan tietoisesti yritä määräillä 
toista (mt., ss. 82–83). Kommunikatiivisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet perheessä 
ovat tietenkin riippuvaisia lasten iästä, mutta aidoimmillaan vuorovaikutus merkitsee 
tasaveroista yhteistä neuvottelua. Vaikka Habermas ei puhu kasvatuksesta kommunika-
tiivisen toiminnan yhteydessä, lienee mahdollista peilata sitä dialogiseen vuorovaiku-
tukseen, jossa kasvattajan ja kasvatettavan kohtaaminen toteutuu minä–sinä-suhteena 
(Buber, 1995, ss. 55–58; Haverinen & Martikainen, 2004, ss. 72–73.)

Arjen hallinnan näkökulmasta taitokasvatuksessa on keskeistä se, että taitavuuden 
kehittyminen tuo edellytyksiä ottaa vastuuta omasta toiminnasta ja osallistua yhteistyö-
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hön kotona ja yhteisössä. ”Kyllä siinä täytyy ensin tehdä käskien tai neuvoen tai huo-
mauttaen tai mitä tahansa, että tulisi sellainen perinne, että nyt tehdään, tulee niin sa-
nottu tapa.” Kun arjen hallinta -käsitteen sisältöä katsotaan kolmena laajenevana kehä-
nä, arjen hallinnan kehittymistä voidaan kuvata seuraavasti: osaava arjen hallinta tar-
koittaa yksilölle itselleen kokemuksia siitä, että arkipäivän toiminta sujuu, vaikka tietoi-
suus kotitalouden tavoitteista saattaa olla vähäinen. Taitava arjen hallinta sisältää jo 
elementtejä kotitalouden jäsenten yhteisistä päämääristä ja arviointia oman toiminnan 
merkityksistä muille perheenjäsenille. Ymmärtävä arjen hallinta on idealistinen kuva 
siitä, miten meidän pitäisi elää toistemme kanssa yhteistä hyvää tavoitellen. Arjen hal-
lintaa voidaan tarkastella sekä sisäisenä että ulkoisena hallintana. Ulkoinen näkökulma 
viittaa käytännön työtaitojen hallintaan, mikä viittaa poiesis-toimintaan: ”Tietysti sup-
peasti voi ymmärtää niin että selviytyy, osaa hoitaa huushollinsa ja laittaa ruokaa, ei 
kuole nälkään leivän äärellä.” Kotiin tuleva vieras kiinnittää yleensä huomiota juuri 
ulkoiseen arjen hallintaan, kodin siisteyteen ja viihtyisyyteen. Sisäinen näkökulma arjen 
hallintaan laajentaa näkökulmaa yksilön kokemuksen tasolle: ”Laajemmin vois ymmär-
tää kykynä solmia ihmissuhteita ja ettei ole voimaton ja toisten heiteltävänä, että kyllä 
minä tästä selviän.” Sisäisen näkökulman kautta korostuu yhteinen hyvinvointi: ”Kaik-
ki tämä auttaa kotona viihtymiseen että on tuoretta pullantuoksua tai siistiä, ei ole 
röykkiöittäin likaisia vaatteita, että kaikilla on hyvä olla.” 

3.2 Kotitalouden taitopedagogiikan ydinkäsitteitä  

Kiteytän arjen hallinta -käsitteen pohjalta kolme ydinilmiötä, joita kutsun jatkossa koti-
talouden taitopedagogiikan peruskäsitteiksi. Alla oleva tutkimuksen viitekehyskuvio 
(Kuvio 3) on muodostettu yhdistämällä arjen hallinnan laadullisen sisällön malli didak-
tiseen kolmioon. (Kansanen, 2004). Se havainnollistaa oman esiymmärrykseni siitä, 
millä tavalla kotitaloustieteellinen ajattelu yhdistyy pedagogiseen ajatteluun.  

Pedagoginen suhde - dialogisuus 

Opettaja Oppilas 

Didaktinen suhde
intentionaalisuus

Sisältösuhde (oppilas)
- motivoituneisuus

Sisältösuhde(opettaja)  
- arvotietoisuus

Arjen hallinta opetuksen sisältönä

Kuvio 3. Kotitalouden taitopedagogiikan didaktinen kolmio  
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Holistiseen ajatteluun liittyvän päämäärätietoisuuden kautta jäsennän kotitalouden 
taitopedagogiikan didaktisen suhteen ydinilmiöksi intentionaalisuuden, joka tässä yh-
teydessä viittaa tietoiseen tavoitteisuuteen opetuksessa (Jyrhämä, 2002; Kansanen, 
2004). Kun arjen hallintaan liittyvä holistinen ajattelutapa liitetään intentionaalisuuteen, 
se avaa näkemään yksittäisten osatekijöiden välisten suhteiden merkitystä kokonaisuu-
den kannalta. Kotitalouden taitopedagogiikassa se merkitsee sitä, että toiminnan tarkoi-
tus ja toimintakokonaisuus ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset faktatiedot. Siksi esimerkik-
si ruoanvalmistuksen opetuksessa yleisperiaatteiden oppiminen on merkityksellistä. 

Toiseksi ydinilmiöksi nostan arjen hallinta -käsitteen tietoulottuvuuden kautta ar-
votietoisuuden kotitalouden taitopedagogiikassa. Taitopedagogiikan näkökulmasta arvo-
tietoisuuden voi tulkita viittaavan ensisijaisesti kasvatustapahtuman eettiseen perusluon-
teeseen, joka kiteytyy moniulotteisena vastuullisuutena opettajan toiminnassa (Kansa-
nen, 2004, s. 41; Puolimatka, 1999, s. 33). Vastuu sisällöstä ilmenee muun muassa siten, 
että opettaja ei toteuta opetussuunnitelmaa ulkokohtaisesti, vaan pyrkii sisäistämään sen 
arvomaailman sekä valikoi kriittisesti ja luovasti opetuksen sisältöä erilaisille oppilas-
ryhmille. Tällaista valikointiprosessia kutsutaan sisällön transformaatioksi (Syrjäläinen, 
2003, ss. 76–79). Kolmantena ydinkäsitteenä korostan dialogisuutta taitopedagogiikan
vuorovaikutuksen ydinilmiönä. Dialogisuus voidaan liittää ihanteellisena tavoitteena 
sekä opettajan ja oppilaiden väliseen pedagogiseen suhteeseen, opettajan ja huoltajien 
väliseen suhteeseen että aikuisten väliseen suhteeseen kouluyhteisössä ja yhteiskunnas-
sa. Seuraavaksi tarkastelen didaktisen kolmion suhteita kotitalouden taitopedagogiikan 
näkökulmasta.  

Didaktinen suhde kotitalouden taitojen opetuksessa 

Didaktista suhdetta kuvaava nuoli lähtee liikkeelle opettajasta ja kohdistuu oppilaan ja 
opetussisällön väliseen suhteeseen. Se havainnollistaa sitä, miten opettaja pyrkii opetuk-
sellaan vaikuttamaan oppilaan opiskeluun ja oppimiseen. Opettajan keskeisenä intentio-
na on vaikuttaa siihen, että oppilas innostuu opiskelemaan arjen hallinnan taitoja myös 
omaehtoisesti. Kun opetussisältöä tarkastellaan taitokasvatuksena, sisältö voidaan tiivis-
tää seuraavaan virkkeeseen: ”Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen 
hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa 
sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa” (POP, 2004, s. 250).

Kotitalousopetuksen opetussuunnitelman määritelmässä korostetaan didaktisen 
suhteen menetelmällisenä lähtökohtana käytännön toimintaa ja yhteisyötä ryhmän jä-
senten kanssa sekä oppilaan oppimisedellytysten mukaan. Kotitalouden taitopedagogii-
kan didaktinen suhde tarkoittaa sitä, että opettaja pyrkii huolehtimaan jokaisen oppilaan 
kotitaloustaitojen kehittymisestä niin, että tämä omaksuu yhteisön keskeisen taitokult-
tuuriin sisällön ja saa edellytyksiä kehittää taitojaan yksilöllisten edellytystensä mukaan. 
Oleellisin tekijä didaktisen suhteen onnistumiselle on oppilaan myönteinen, motivoitu-
nut asennoituminen opetussuunnitelman mukaiseen sisältöön. Olen nimennyt sekä oppi-
laan että opettajan suhteen opetuksen sisältöön sisältösuhteeksi (vrt. Toom, 2008, ss. 
164–167). Kutsun opettajan sisältösuhdetta myös kulttuuriseksi suhteeksi, mikä ilmen-
tää opettajan arvotietoisuutta suhteessa koulukulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Didaktinen suhde saa oikeutuksensa siitä, että opettaja on opetussisällön suhteen 
asiantuntija oppilaaseen verrattuna. Didaktisen suhteen kulmakiviä ovat toisaalta oppi-
laan tahto opiskella, ja toisaalta opettajan taito ylläpitää ja suunnata oppilaiden taitojen 
harjoittelua. Opettajan motivointitaidot nousevat sitä merkittävämmäksi, mitä nuorem-
pia oppilaat ovat. Murrosikäisten motivoituneisuus kotitaloustaitojen opiskeluun on 
viime vuosikymmeninä ollut vahva, mikäli motivoituneisuutta arvioidaan esimerkiksi 
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kotitalousopetuksen valinnaisuuden suosiolla. Oppilaat harjoittelevat mielellään kotita-
loustaitoja, mutta ei ole aina helppoa saada heitä kuuntelemaan ohjeita siitä, miten on 
tarkoitus toimia. Kysymys, ”mitä me tehdään tänään”, huudetaan kotitalousopettajan 
perään käytävillä päivittäin. Jokainen opettaja tietää, että se tarkoittaa usein sitä, ”mitä 
me syödään tänään”, mutta siitä huolimatta kysymyksen voi tulkita positiiviseksi asen-
teeksi toimintaan. Taitojen oppiminen tapahtuu ensisijaisesti käytännön toimintakoke-
musten kautta. Koska taitojen oppiminen vaatii yleensä pitkäkestoista harjoittelua, taito-
aineiden opetustilanteissa on mielekästä puhua erikseen opiskelun merkityksestä, vaikka 
didaktisessa kirjallisuudessa opiskelun katsotaan kuuluvan itsestään selvästi oppimi-
seen. Kansanen (2004) toteaa, että parin viimeisen vuosikymmen aikana opetus-
opiskelu-oppimisprosessia käsittelevä kirjallisuus on verraten yksipuolisesti korostanut 
oppimista ja syrjäyttänyt opettamisen ja opiskelun tarkastelun. Oppimisen ja opiskelun 
merkityssisältöjen vertailu johtaa myös kasvatuspsykologian ja didaktiikan vertailuun. 
Ero näiden kesken syntyy siitä, että didaktiikkaan on aina sisältynyt myös filosofinen 
analyysi, kun taas kasvatuspsykologia on luonteeltaan empiiristä eikä siinä ole keskeistä 
opetustapahtuman filosofinen analyysi. Didaktiikassa tarkastellaan opetustapahtumaa 
kasvatuksen sukulaiskäsitteenä, ja kasvatusfilosofisen analyysin kautta tärkeän lähtö-
kohdan muodostaa ihmiskäsityksen ja tietokäsityksen pohdinta. (Mt., ss. 66–67.) Ai-
kuisopetuksen didaktisessa suhteessa korostuu kotitalouden tietosisällön monialaisuus ja 
yhteydet eri tieteenaloihin. Jotta opettaja voisi kokea olevansa asiantuntija, hänellä pi-
täisi olla vahva kotitalouden substanssin hallinta ja ymmärrystä monien eri tieteenalojen 
yhteyksistä. Esimerkkinä voisi olla vaikka erilaisten ruokakulttuurien kurssit, joiden 
suosio on lisääntynyt.

Pedagoginen suhde kotitalouden taitojen opetuksessa 

Opettajan ja oppilaan välinen pedagoginen suhde on kuviossa kolmion kantana, ja sen 
voi tulkita ilmentävän tämän pedagogisen suhteen perustavaa merkitystä oppilaan taito-
jen oppimisessa ja persoonallisuuden kehittymisessä. Oppiminen alkaa pedagogisen 
suhteen kautta, ja samalla kun opettaja oman kokemuksensa ja asiantuntemuksensa 
kautta ohjaa oppilaan tai opiskelijan toimintaa opetussuunnitelman tavoitteiden suun-
nassa, syntyy didaktinen suhde. Pedagogisen suhteen kautta kuvataan sitä, millainen 
vuorovaikutus tukee oppimista. Kotitalouden taitopedagogiikan pedagoginen suhde tar-
koittaa sellaista vuorovaikutusta, jossa opettaja ohjaa oppilaita kasvamaan tasapainoi-
seksi persoonallisuudeksi vahvistamalla itsetuntoa taitavuuden kokemusten kautta ja 
rakentaa oppilaiden käsitystä hyvästä ja oikeasta toiminnasta kotona ja yhteiskunnassa. 
Kotitalousopetuksen määrittelyssä pedagogisen suhteen ydintä korostetaan oppilaan 
kasvattamisena vastuuseen terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lä-
hiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta (POP, 2004, s. 251). Tässä kotitalouden 
opetuksen tavoitteessa yhdistyy arjen hallinnan taitojen sisältötieto ja kasvattajan taidot 
opettajan ja oppilaan dialogisena vuorovaikutussuhteena. Dialogisuutta ilmentävä vas-
tuullisuuden tavoite laajenee oppilaasta itsestään läheisiin ihmisiin ja ympäristöön. 
Vaikka pedagoginen suhde tarkoittaa periaatteessa yhden oppilaan ja opettajan suhdetta, 
opetustapahtuman monimutkaista luonnetta kuvaa se, että peruskoulun kotitalousope-
tusryhmässä on tavallisesti vähintään 16 oppilasta. Aikuisopetuksessa pedagogisen suh-
teen sisältö saa erilaisia merkityksiä johtuen siitä, että aikuisilla on täysivaltaisen kansa-
laisen velvollisuudet ja edellytykset ohjata omaa kasvuaan, kun taas lapsen asema peda-
gogisessa suhteessa on epäsymmetrinen. Epäsymmetria ei kuitenkaan ole este lapsen 
tasa-arvoiselle kohtelulle. (Kansanen, 2004, s. 75.)
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Kansanen (2004, ss. 76–78) nostaa tärkeimmäksi pedagogisen suhteen tunnuspiir-
teeksi sen, että opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa tavoitellaan oppilaan 
parasta. Oppilaan parhaaksi toimiminen edellyttää, että opettaja perehtyy koulun toimin-
taperiaatteisiin ja pyrkii niitä noudattaessaan koko ajan pitämään ensisijaisena lapsen 
edun mukaisia valintoja ja päätöksiä. Van Manenin (1994, ss. 142–143) mukaan lapsen 
parhaasta huolehtiminen ilmenee opettajan intentiona toisaalta siten, että opettaja välit-
tää lapsesta ilman ehtoja sellaisena kuin tämä on, ja toisaalta siten, että opettaja luottaa 
jokaisessa lapsessa oleviin mahdollisuuksiin kasvaa hyvään suuntaan silloinkin, kun 
lapsen sen hetkinen toiminta ei ole hyväksyttyjen toimintasääntöjen mukaista. Tällöin 
pedagogiseen rakkauteen liittyy agape-rakkauden ominaisuuksia: oppilas tarvitsee rak-
kautta sitä enemmän, mitä vähemmän hän on sitä ansainnut. (Skinnari, 2004, s. 24.)

Henkitieteellisen pedagogiikan edustajat käyttävät käsitettä pedagoginen rakkaus 
pyrkiessään ilmaisemaan pedagogisen suhteen ydinluonnetta (Kansanen, 2004 s. 76). 
Suomalaisessa 1900-luvun kasvatustieteessä muun muassa Haavio (1948) ja Hollo 
(1959) edustivat aikanaan tätä ajatteluperinnettä, jossa opetuksen menetelmällinen puoli 
nähdään alisteisena sille vaikutukselle, joka liittyy opettajan persoonaan ja parhaimmil-
laan kohdistuu lapseen välittävänä huolenpitona. Pedagogisen rakkauden ”uusi tulemi-
nen” pedagogiseen kirjallisuuteen vaikuttaa ilmeiseltä. Sitä ovat nostaneet esiin muun 
muassa Värri (1997), Puolimatka (2004) Uusikylä (2003) ja Skinnari (2004). Skinnari 
kuvaa pedagogisen rakkauden ilmenemistä opettajan toiminnassa siten, että se heijastaa 
omassa ja toisen persoonassa ilmenevää henkisen ainutlaatuisuuden kunnioittamista. 
Siihen kuuluu totuudellisuus ajattelussa ja empaattisuus tunteissa. (Mt., ss. 25–26.) 
Kansanen (2004, s. 76) nostaa esiin myös pedagogisen suhteen historiallisen kontekstin, 
minkä mukaan voidaan arvioida kunkin aikakauden toimintatapoja ja vuorovaikutusta. 
Kotitaloustaitojen opetuksessa on otettava huomioon erityisesti perhesuhteiden muutok-
set, jotka heijastuvat myös opettajien ja oppilaiden suhteisiin koulussa esimerkiksi tapa-
kulttuurin höllentymisenä. Pedagogisen suhteen keskinäinen vuorovaikutusluonne edel-
lyttää molemminpuolista luottamusta ja opettajan pyyteetöntä pyrkimystä lapsen par-
haaksi. Siihen liittyy itsestään selvästi suhteen vapaaehtoisuus ja usein verraten lyhyt 
kesto. (Mt., ss. 77–78.) Peruskoulun kotitalousopettajat kohtaavat opetustilanteissa eri-
tyisen haasteen siksi, että heidän oppilaansa ovat murrosikäisiä nuoria, jotka kehitysvai-
heensa mukaan pitävät kaikkea koulun toimintaa enemmän tai vähemmän pakkona ja 
torjuvat auktoriteetin ohjauksen. Vaikka nuori ei läheskään aina ymmärrä ajatella omaa 
parastaan eikä toimi koulun sääntöjen mukaan, hyvän pedagogisen suhteen ylläpitämi-
nen kotitaloustunneilla edellyttää opettajalta eläytymistä oppilaiden ajatusmaailmaan, 
heidän mielipiteidensä kuuntelua ja huomioon ottamista mahdollisuuksien mukaan. 
Koska peruskoulun kotitalousopetuksessa suhde kestää vain yhden lukuvuoden kaikille 
yhteisessä opetuksessa, vähäinen aika on suuri haaste erityisesti siksi, että arjen taitojen 
oppimisella on kuitenkin merkittävä vaikutus tulevaisuuteen. Viimeistään silloin, kun 
nuori itsenäisenä aikuisena muuttaa omaan kotiin, arjen hallinnan taitoja tarvitaan.

Pedagogisen suhteen idea auttaa ymmärtämään opetuksen eettistä ydinluonnetta ja 
sellaista hyveellistä mielenlaatua, mitä opettajalta edellytetään. Kasvattajan tulee kyetä 
jatkuvasti tulkitsemaan ja ymmärtämään senhetkistä tilannetta ja lasten kokemuksia 
sekä ennakoimaan hetkiä, jolloin lapsi voi ottaa suuremman vastuun osallistumisestaan. 
Vaikka opetustilanne olisi mahdollisimman selkeästi kontrolloitu, pedagogisen suhteen 
välittömyyden ja intentionaalisuuden vuoksi opetus-opiskelu-oppimistilanne on yleensä 
opettajan kannalta hyvin epävakaa ja sattumanvarainen ja sille on ominaista epävarmuus 
ja opettajan kannalta jatkuva tunne riittämättömyydestä. Tähän liittyy opettajan työn 
reflektiivinen luonne. Pedagoginen suhde tuo esille pedagogisen ajattelun ongelmalli-
suuden erityisesti toimintatasolla, jolloin opettaja ei yleensä ehdi pysähtyä tietoisesti 
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pohtiman toimintaansa, vaan tekee päätöksiä oman intuitionsa varassa. Pedagogisessa 
suhteessa on kysymys kohtaamisesta, jossa opettajan pyrkii ymmärtämään oppijan yksi-
löllistä elämäntilannetta. Keskeisiä ihanteita kohtaamisessa ovat turvallisuus, luotetta-
vuus ja jatkuvuus. (Van Manen, 2004, 1996; Syrjäläinen, 2003, s. 81–84; Syrjäläinen, 
Jyrhämä & Haverinen, 2004.)  

Sisältösuhde ja kulttuurinen suhde kotitalouden taitojen opetuksessa 

Yksi nykyisen opetussuunnitelma-ajattelun keskeinen tavoite on ohjata opetusta yhteis-
työhön muiden oppiaineiden kanssa ja laajentaa opetustapahtuman kontekstia ulos luo-
kasta koko kouluyhteisöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Kotitalousopetuksessa kon-
teksti laajenee kotitalouden ympäristösuhteiden kautta globaalitasolle saakka (ks. Bu-
bolz & Sontag, 1993). Kotitalouden taitopedagogiikan sisältösuhde näyttäytyy erilaise-
na opettajan ja oppilaan näkökulmasta. Oppilaan näkökulmasta sisältösuhteen ylläpitä-
minen kuvaa sitä, millainen on hänen asenteensa kotitaloustaitojen opiskeluun, miten 
hän sitoutuu harjoitteluun ja miten merkittävänä hän kokee kotitaloustaitojen oppimisen 
oman elämäntilanteensa kannalta. Opettajan näkökulmasta sisältösuhteeseen kuuluu se, 
millainen on opettajan oppiaineen hallintataito, miten opettaja arvostaa omaa oppiainet-
taan ja millaisia tavoitteita hän korostaa, toisen sanoen ne tekijät, joiden avulla hän yllä-
pitää intentionaalista suhdetta oppilaiden opiskeluun. Opettajan näkökulmasta sisäl-
tösuhdetta voidaan kutsua myös kulttuuriseksi suhteeksi, koska sisältösuhteeseen voi-
daan liittää myös opettajan osallistuminen kouluyhteisön toimintaan ja sen ohella ne 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavat, joiden avulla opettaja pyrkii kehittämään taito-
kulttuuria. Sisältösuhteen kulttuurinen ulottuvuus saa perustelunsa siitä, että institutio-
naalinen koululaitos toimii elimellisessä yhteydessä ympäröivän yhteisön kulttuurin 
kanssa. Nimeämällä kulttuurisen suhteen erikseen didaktiseen kolmioon haluan korostaa 
kotitalousopetuksen taitokasvatuksen merkitystä yhteiskunnallisella tasolla. 

Kokoava tarkastelu

Kotitalouden taitopedagogiikan esiymmärrystä voidaan edellä olevaa käsitteellistä taus-
taa vasten kuvata kolmen suhdekäsitteen avulla seuraavasti: Kotitalouden taitopedago-
giikan didaktisessa suhteessa on keskeistä sellainen intentionaalisuus, joka suuntautuu 
oppilaan arjen hallinnan taitojen kehittämiseen. Taitavuuden kehittyminen luo perustan 
tasapainoisen persoonallisuuden kehittymiselle ja antaa oppilaille tai opiskelijoille val-
miuksia säilyttää ja kehittää taitokulttuuria. Kotitalouden taitopedagogiikan sisältösuh-
teessa oppilaiden näkökulmasta on keskeistä sisäinen motivaatio – tahto oppia. Kun 
sisältösuhdetta tarkastellaan opettajan näkökulmasta, sitä kutsutaan myös kulttuuriseksi 
suhteeksi. Kotitalouden taitopedagogiikan didaktinen suhde luo perustan sekä opettajan 
että oppilaan sisältösuhteeseen. Kotitalouden taitopedagogiikan pedagoginen suhde il-
menee ihanteellisella tavalla dialogisena vuorovaikutuksena. Kaikki kolme suhdetta 
ovat yhtä oleellisia, toinen toisensa edellytyksiä. Didaktisen suhteen kautta arjen hallin-
nan taidot yhdistyvät sisältöinä kotitalouden taitopedagogiikkaan. Pedagoginen suhde ei 
voi toimia tyhjiössä ilman kytkentää opetussisältöön didaktisen suhteen kautta. Arjen 
hallinnan päämääräkeskeinen luonne tuo taitopedagogiikkaan mukaan intentionaalisuu-
den, joka opettajalla ilmenee sekä didaktisen suhteen että pedagogisen suhteen kautta. 
Sisältösuhde ilmenee oppilaan toiminnassa motivoituneisuutena ja opettajan toiminnas-
sa arvotietoisuutena, johon opettajan vastuullisuus nojautuu.
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4 NARRATIIVINEN LÄHESTYMISTAPA OPETUKSEN 
TUTKIMUKSESSA  

Narratiivinen tietäminen (Bruner, 1986, 1996; Polkinghorne, 1995) on yksi vanhimpia 
arkielämään liittyviä tietämisen muotoja. Narratiivinen tietäminen auttaa ymmärtämään 
taitojen kehittymistä ihmisen olemassaoloon ja elämänkokemuksiin kuuluvana koko-
naisvaltaisena prosessina, jolla on vahva yhteys myös ympäröivään kulttuuriin. Narra-
tiivisella tutkimuksella on yhteyksiä fenomenologiaan, hermeneutiikkaan ja kriittiseen 
teoriaan. Narratiivisuus ei ole vain menetelmä, vaan se on pikemminkin viitekehys, jon-
ka puitteissa voi tehdä esimerkiksi tapaustutkimusta tai elämäkertatutkimusta. Viiteke-
hys ilmenee epistemologisina ja ontologisina ratkaisuina, toisin sanoen siinä, millainen 
tietokäsitys ja millainen ihmiskäsitys tutkimuksessa omaksutaan. Polkinghorne (1995) 
yhdistää nämä käsitykset sanoen, että ihminen itsessään on kertomus. Bahtinin (1981) 
mukaan ihmisen mieli on dialogisten prosessien tulosta. Suomessa narratiivista kotita-
lousopetuksen tutkimusta ei tietääkseni toistaiseksi ole julkaistu, mutta muun muassa 
kanadalaiset kotitaloustutkijat Vaines & Ngige (1991) sekä Hultgren (1989a) ovat hyö-
dyntäneet narratiivista lähestymistapaa tutkimuksissaan. Sosiologiassa narratiivista lä-
hestymistapaa on soveltanut muun muassa Granfelt (1998) tutkiessaan kertomuksia 
naisten kodittomuudesta.  

Tässä jaksossa tarkastelen ensin narratiivista lähestymistapaa opetuksen tutkimuk-
sessa ja kuvaan kertomusten tyypillisiä mallirakenteita. Sen jälkeen pohdin narratiivista 
tietämistä taitokulttuurin ilmentäjänä ja hiljaista tietämistä tyypillisenä kokemuksiin 
liittyvänä tietämisen muotona. Käytän narratiivisuus-käsitteen synonyymina kertomuk-
sellisuus-käsitettä. Kertomus-termin käyttö narratiivi-käsitteen sijasta perustuu siihen, 
että kertomus-käsite muistuttaa arkielämän todellisia tilanteita, joissa opettajat ja opis-
kelijat puhuvat kokemuksistaan. Käytän myös opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden 
aineistoista nimitystä kertomus. Lisäksi käytän tarina- tai narratiivi-käsitettä referoiduis-
sa teksteissä häiritsevän toiston välttämiseksi. 

4.1 Kertomukset välineinä opetuksen tutkimuksessa 

Opetuksen tutkimuksessa on käytetty narratiivista lähestymistapaa lisääntyvässä määrin 
1990-luvulta lähtien. Myös Suomessa on viimeisen kahden vuosikymmen aikana ilmes-
tynyt useita narratiivista lähestymistapaa käyttäviä väitöstutkimuksia. Tämän tutkimuk-
sen kannalta merkittävin on Auli Toomin (2006) tutkimus, joka käsittelee opettajan hil-
jaista pedagogista tietämistä ammatillisen kehittymisen ytimenä. Hyry (2007) käytti 
narratiivista lähestymistapaa soitonopettajan kokemusten tutkimiseen ja Kukkonen 
(2007) tutki ammatillisten opettajaopiskelijoiden ohjauskeskustelua. Suomen Akatemi-
an rahoittamassa tutkimushankkeessa Opettajana muutosten keskellä tutkittiin opetta-
juuteen liittyviä opettajien ja opiskelijoiden kertomusaineistoja, joita oli kerätty joko 
haastatellen tai opettajien omina elämäkertoina tai olemassa olevaa arkistomateriaalia 
hyödyntäen (Heikkinen & Syrjälä, 2002).

Kertomuksellisuus opetuksen ja opettajuuden tutkimuksessa voi tarkoittaa toisaal-
ta sitä, että tutkitaan opettajien opetuskokemuksia ja niihin liittyviä pedagogisia käytän-
töjä tai toisaalta sitä, että näkökulma on elämäkerrallinen, jolloin tutkimus voi kohdistua 
esimerkiksi opettajan ammatilliseen kehittymiseen. Opetukseen liittyvien kertomusten 
tutkimuksissa haetaan tietoa opettajien tietämisestä, ajattelusta, tunteista, kokemuksista 
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ja uskomuksista, jotka liittyvät kouluun ja opetuskäytäntöihin. Opettajan tietämistä 
luonnehditaan tapahtuma- ja tilannekeskeiseksi persoonalliseksi ja käytännölliseksi tie-
doksi. Kertomuksellinen tutkimus voi kohdistua myös opettajien pedagogiseen ajatte-
luun tai oppilaiden oppimisprosessiin. Opettajat voivat käyttää kertomuksia myös tietoi-
sesti pedagogisiin tarkoituksiin esimerkiksi kertomalla omiin tai kollegojen opetustilan-
teisiin liittyviä sattumuksia ja keksimällä erilaisia metaforia elävöittämään opetusta. 
(Vrt. Heikkinen, 2002, s. 16; Hyry, 2007, s. 10.) Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on 
kuvata kotitalousopetukseen liittyvien kertomusaineistojen kautta kotitalousopettajien ja 
kotitalousopettajiksi opiskelevien kokemuksia opetustilanteista sekä peruskoulun oppi-
laiden kokemuksia kotitaloustaitojen oppimisesta.  

Elbaz (1990, s. 30) korostaa kertomusten hyödyllisyyttä opettajan tietoperustan 
selville saamiseksi. Opetukseen liittyvät kertomukset havainnollistavat sitä, miten opet-
tajat, opiskelijat ja tutkijat tarkastelevat todellisia opetustilanteitaan, pohtivat niiden 
kiinnostavia ja hämmästyttäviä piirteitä tulkitakseen niiden merkityksiä ja konstruoi-
dakseen kertomusten avulla uusia ja entistä parempia opetus-oppimistilanteita. Koke-
musten kertominen ja niiden merkitysten tarkastelu toimii opettajilla yhtenä keinona 
koota tiivistetysti se, mitä he tietävät, ja niitä uskomuksia, joita he ovat omaksuneet 
luokkatilanteissa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisia uskomuksia ja peri-
aatteita kotitalousopettajien ja opiskelijoiden tietoperustaan on kiteytynyt hiljaisena tie-
tämisenä.  

Opettajan tietoperustan selkeyttämisen ohella Cortazzi (1993, s. 5) korostaa ker-
tomusten tutkimisen merkitystä reflektion vahvistamisessa. Schönin (1983) mukaan 
reflektio toiminnassa viittaa siihen, että teoria syntyy toimintaan liittyvästä tiedosta ja 
aikaisemmista kokemuksista. Opettajankoulutuksessa reflektio-käsitteellä viitataan 
myös seuraaviin käsitteisiin: reflektiivinen opetus, reflektiivinen oppiminen ja reflektii-
vinen käytäntö (Ojanen, 1996). Päiväkirjan, portfolion tai oman elämäkerran kirjoitta-
minen ohjaa opettajia ja opiskelijoita kertomaan kokemuksiaan reflektoimalla niitä, jotta 
he voivat kehittää omaa toimintaansa. Kirjoittaessaan siitä, mitä tuntee ja tietää, tulee 
samalla konstruoineeksi kokemuksia uudelleen. Jos lisäksi tutor-opettaja osallistuu oh-
jaajana opiskelijoiden kanssa reflektointiprosessiin, kokemuksia on mahdollista tarkas-
tella entistä laajemmasta perspektiivistä. Päiväkirjaa tai elämäkertaa kirjoittamalla opet-
tajat kiteyttävät omia kasvatusperiaatteitaan ja lukemalla muistiinpanoja he voivat tehdä 
havaintoja omasta toiminnastaan, jolloin itsetietoisuus selkeytyy. (Cortazzi, 1993, ss. 6–
7.) Narratiivisten tutkimusten periaatteita on pyritty soveltamaan kotitalousopettajien 
koulutuksessa ohjaamalla opiskelijoita kirjoittamaan opetuskokemuksistaan portfolioi-
hin sekä pohtimaan kokemuksia ryhmäkeskusteluissa.  

Se, että kasvatustieteen tutkimuksessa puhutaan opettajan äänen huomioon ottami-
sesta, yhdistetään nykyisin narratiiviseen ajatteluun ja tutkimukseen. Koulun käytäntöjä 
kehitettäessä opettajien oma ääni on pyritty viime aikoina ottamaan huomioon entistä 
paremmin. Goodson (1991, s. 141) liittää ääni-käsitteen voimaantumiseen (vrt. Siitonen, 
1999, ss. 82–83). Ääni-termi korostaa opettajien tarvetta puhua kokemuksistaan omin 
sanoin virallisen puhetavan ohella. Tämä korostus muistuttaa siitä, että opettajat ovat 
parhaita käytännön asiantuntijoita silloin, kun puhutaan kasvatuksesta ja opetuksesta. 
Bruner (1990) kiinnittää huomiota siihen, että kertomukset ovat oikeastaan hämmentä-
viä: niissä esiintyy päähenkilö, joka oli olemassa joskus ennen, ja kertomus päättyy ny-
kyisyyteen, jossa sama päähenkilö innoittaa kertojaa. Tämä huomio viittaa moniääni-
syyteen: nyt minä puhun menneisyydestä ja tulkitsen silloista itseäni nykyisyyden per-
spektiivistä ajatellen toisaalta mahdollista tulevaa itseäni ja toisaalta katselen samalla 
itseäni menneisyydessä. Tässä kaikessa tulkinnan rooli on ratkaisevan tärkeä. (Emt., s. 
121.) Elämäkertakirjoittajat tarjoavat tulkinnallista apua opettajan moniäänisyyden 
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ymmärtämiseen. Koulutuspoliittisesti tarkastellen opettajan äänen kuuleminen kuuluu 
puhe- ja olemassaolo-oikeuteen. Opettajan äänessä voidaan erottaa situaatio, narratiivi 
ja tulkinta. Situaatio kuvaa sitä, että kertomukset ilmentävät opettajien sosiaalisia, po-
liittisia ja kulttuurisia suhteita ympäristöön. Koska kertomukset liittyvät opettajan 
omaan elämään, ne heijastavat ajattelun ja toiminnan eroja ja mahdollistavat kriittisyy-
den sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Kertomuksiin liittyy yleensä jokin moraalinen 
opetus, ja siksi ne voivat toimia opetustilanteissa arvokasvatuksen välineenä. (Cortazzi, 
1993, ss. 10–11.)

Narratiivinen opetuksen tutkimus on osoittautunut muutaman viime vuosikymme-
nen aikana tarkoituksenmukaiseksi paradigmaattisen tutkimuksen rinnalla siksi, että 
kertomusaineistojen analysoinnin kautta on onnistuttu nostamaan esille sellaisia opetta-
jien käytännölliseen tietoperustaan liittyviä sisältöjä, jotka yleensä ovat jääneet piilevik-
si. Narratiivisen lähestymistavan valinnalla haluan korostaa kotitalousopettajien koke-
mustiedon huomioon ottamista, mikä on jäänyt usein huomiotta opetuksen kehittämi-
sessä. Oletukseni on, että kertomusaineistojen tulkinnan avulla on mahdollista ymmär-
tää hiljaisen tiedon ulottuvuuksia kotitaloustaitojen oppimisessa, koska esimerkiksi ais-
tikokemuksia on vaikea muulla tavoin ilmentää. Kertomuksellisten elementtien avulla 
voidaan lisätä ymmärrystä kotitaloustaidon opetus-opiskelu-oppimisprosessiin liittyvistä 
yksilöllisistä kokemuksista.

4.2 Kertomusten ominaisuuksia ja mallirakenteita 

Mikä on kertomus ja mihin se viittaa tutkimuksissa? Ilmeistä on, että kertomukset ovat 
hyvin erilaisia, mutta kaikki puhe tai mitkä tahansa kirjoitelmat eivät ole kertomuksia. 
Kertomusten rakenteellisten piirteiden vertailu auttaa ymmärtämään, millaisia asiako-
konaisuuksia tutkimuksissa kutsutaan kertomuksiksi. Tutkijat ovat määritelleet kerto-
musten yleisiä rakenneominaisuuksia. Monet tutkijat olettavat, että kertomuksilla on 
universaali perusstruktuuri, joka pysyy varsin muuttumattomana, vaikka sisältö vaihte-
lee. Brunerin (1986) mukaan kertomukset rakentuvat kahdentyyppisestä, samanaikaises-
ta näkökulmasta, joita hän nimittää ulkoiseksi toiminnan maisemaksi ja sisäiseksi mie-
len maisemaksi. Toiminnan maisemaan kuuluu toimija, tarkoitus tai tavoite, tilanne ja 
välineet. Mielen maisemaan kuuluu tietäminen, ajatteleminen ja tunteminen. Kahden 
näkökulman avulla lukijaa autetaan eläytymään päähenkilön elämään empaattisesti. 
Kertomuksilla on yleensä looginen juonirakenne, jonka perusrakenteeseen kuuluu staat-
tinen alkutila, tasapainon murtuminen, kriisi ja sen korjaaminen. (Mt., ss. 17, ss. 24–25.)
Tämä malli on peräisin aristoteelisesta tragediasta (1997, s. 176), joka sisältää erilaisia 
tapahtumia, onnen ja onnettomuuksien vaihtelua. Välttämättä näitä kaikkia näitä tekijöi-
tä ei tarvitse aina löytyä jokaisesta kertomuksesta, vaan oleellista on käsitys siitä, kuin-
ka juoni, päähenkilön luonne ja mieli ovat kietoutuneet yhteen. Kertomus voi muistuttaa 
tyyliltään myös komediaa tai realistista tapahtumaa elävästä elämästä. Kertomukset oh-
jaavat etsimään tapahtumaan liittyvien kokemusten merkitystä monien mahdollisten 
merkitysten joukosta. Kertominen ohjaa kuulijaa huomaamaan, onko tarina tosi vai fik-
tio ja mitä tyyliä kertomus edustaa. Tyyli jättää merkityksen ilmauksen yleensä avoi-
meksi. Juonellinen kertomus alkaa usein ennakkoehtojen tai piilevien merkitysten virit-
tämisellä. Lukijalle tai kuulijalle tarjotaan vaihtoehtoisia tulkintamahdollisuuksia. Yksi 
kertomusten yleispiirre on siten moniperspektiivisyys. Kertomuksellisuus tarjoaa siksi 
tutkimuksessa mahdollisuuden katsoa tilanteita useasta näkökulmasta. Todellisuuden 
kuvaukseen saattaa sisältyä monenlaista vertauskuvallisuutta. Esimerkiksi metaforien 
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käytön vuoksi kertomuksen merkitys voi jäädä avoimeksi. (Bruner, 1986, ss. 20–26; 
Tolska, 2002, ss. 107–108.)
 Eniten referoituja narratiivitutkijoita lienee Bahtin (1979, 1981), jonka kirjallisuu-
teen ja estetiikkaan liittyvät teokset ovat esiintyneet useita vuosikymmeniä malliesi-
merkkeinä. Kielitieteilijät Labov & Waletsky (1997) kehittivät sellaisen suullisen ker-
tomuksen mallin, joka sopii erityisen hyvin arkipäiväisten pienten tapahtumien kuvauk-
seen. He määrittelevät kertomuksen yhdeksi tavaksi esittää menneitä kokemuksia yhdis-
tämällä todella sattuneet tapahtumat yksinkertaisella tavalla peräkkäin. Tällöin kuvausta 
voitaisiin kutsua myös raportiksi tai kronikaksi, mikäli se on vain aikajärjestyksessä 
oleva luettelomuotoinen kuvaus. Tällaisia kertomustyyppejä oli osa tutkimusaineistoksi 
kerätyistä kertomuksista. (Mt., s. 27.) Labov (1972, s. 363) määrittelee tyypillisen ker-
tomusmallin monivaiheisena jatkumona, joka jäljittelee Aristoteleelta (1997, s. 166) 
peräisin olevaa alun, keskikohdan ja lopetuksen jatkumoa. Ristiriidat ja odottamattomat 
asiat kuuluvat kertomisen ytimeen, koska muuten ei olisi virinnyt mitään kertomisen 
motiivia. Merkittävintä tässä Labovin mallissa on arviointinäkökulma: kertominen on 
aina myös toimijoiden ja tekojen arviointia. Tulos kertoo, mihin toiminta lopulta johtaa.  
 Kenneth ja Gergen (1986, ss. 27–28) kuvaavat kertomuksia kolmen juoniraken-
teen avulla: progressiivinen rakenne tarkoittaa sellaista kertomusta, jossa henkilöiden 
tavoittelema päämäärä saavutetaan. Regressiivinen juoni on sille vastakkainen, jossa 
päämäärän saavuttaminen estyy. Kolmas muoto on stabiili muuttumattomuus, jossa ti-
lanne säilyy ennallaan. Hänninen (1999, s. 53) analysoi narratiivien juonirakenteita po-
sitiivisina ja negatiivisina sävyinä ja toteaa, että sävyjen mukainen perusorientaatio oh-
jaa sitä, millaisia kertomuksellisia malleja toimijat mielellään käyttävät erilaisissa elä-
mäntilanteissa. Kertomuksellisten selitysten ja ennusteiden pohjana voi olla myös ta-
pahtumien myyttisiä perusoletuksia. Sellaisia ovat esimerkiksi ”paha saa aina palkkan-
sa”, ”lopulta kaikki kääntyy hyväksi”, ”kaikella on tarkoituksensa” ja ”niin ei voi käydä 
minulle”. Tarinat sisältävät usein opetuksia, joita kiteytetään sananlaskun muotoon. 
(Hänninen, 1999, s. 65; Bruner, 1996, s. 134.) Kertomusten rakenteen tarkastelu auttaa 
ymmärtämään kertomusten merkitystä ajattelussa ja toiminnassa. Kertomukset kuvaavat 
usein jonkin yleispätevän totuuden tai periaatteen yksittäistapauksen kautta, ja siten 
yksittäiset kertomukset ovat ilmaisuvälineitä kertomusten yleisille mallirakenteille. Yk-
silöiden tuottamat tarinat siirtyvät niin sanottuun sosiaaliseen varantoon, jota kutsutaan 
mallitarinoiden joukoksi. Esimerkiksi tuhkimotarina on tällainen abstrakti malli, jonka 
yksilö voi soveltaa luovasti sosiaalisten kokemusten kautta omaan tilanteeseensa. Monet 
oman tutkimusaineistoni kotitalousopettajien ja opiskelijoiden kertomuksista olivat ra-
kenteeltaan juonellisia, ja niihin sisältyi myös usein perusoletuksia, kuten ”omista vir-
heistä oppii” tai ”laiska pääsee vähemmällä”.  

Narratiiviseen kielenkäyttöön kuuluu oleellisena osana myös metaforat ja anek-
dootit. Metaforien käytön avulla voidaan nähdä asioiden välisiä mahdollisia yhteyksiä, 
ennen kuin kukaan on pystynyt todistamaan niitä millään formaalilla tavalla. (Bruner, 
1986, s. 13; 1990, s. 81.) Koska monet tärkeät käsitteet, esimerkiksi aika, emootiot ja 
ideat, ovat abstrakteja ja hämäriä, niitä voidaan selkeyttää metaforisesti käyttämällä 
konkreettisia kielikuvia. Tällöin kohde tulee kuvatuksi tutun kielellisen ilmauksen väli-
tyksellä. (Lakoff & Johnson, 1980, s. 115.) Anekdootti on erityinen kertomuksen laji, 
jota käytetään esimerkiksi tekemään ymmärrettäväksi jokin elämäkerrallinen tapahtuma 
tai kuvaamaan sellaista asiaa tai ajattelutapaa, joka on liian vaikea kuvata suoraan. (van 
Manen, 1990, ss. 116–117) Anekdooteilla on Manenin mukaan (1990, ss. 119–120)
useita merkityksiä ja tehtäviä narratiivisessa tutkimuksessa. Ne muodostavat havainnol-
lisen taustan, jonka avulla voidaan osoittaa, millainen yhteys vallitsee elämän ja teorioi-
den välillä. Tässä tutkimuksessa käytän episodi-käsitettä anekdootin sijaan. Episodin 
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kertominen tuo esiin tapahtumien tulkinnallista luonnetta. Silloin kun episodi toimii 
pedagogisena välineenä opetuksessa, sillä on monenlaisia merkityksiä. Se voi toimia 
esimerkkinä, jonka avulla osoitetaan jonkin onnekkaan tai harmillisen tapahtuman kes-
keinen merkitys. Episodikertomusten avulla opettaja voi ohjata erityisesti tunnetason 
reflektiota, silloin kun hän haluaa vaikuttaa oppilaisiin niin, että nämä tulevat koskete-
tuksi, ravistelluksi ja liikutetuksi. Episodia voi siksi käyttää ikään kuin suostutteluna 
jossakin hankalassa tilanteessa ja saada aikaan uuden asenteen syntymisen. Kertomuk-
sen avulla voi siten saada aikaan reflektiota ja ohjata vastuun ottamista omasta toimin-
nasta. (van Manen, 1990, s. 115.) Opettajuusvuosien myötä jokaiselle opettajalle kertyy 
kouluun ja opettajan työhön liittyvä kertomusvarasto. Pääosin piilevänä pysyvä opetuk-
seen ja oppimiseen liittyvän kulttuurisen kertomusvaraston merkitys on mahdollista 
tuoda esiin järjestämällä tilanteita, joissa opettajat ja opiskelijat voivat puhua kokemuk-
sistaan ja kuunnella eri-ikäisten erilaisissa elämäntilanteissa elävien opettajien kerto-
muksia koulun käytännöistä. Oletan, että tällaiset tilanteet kenties rohkaisisivat opettajia 
käyttämään kertomuksellisuutta työssään myös pedagogisena apuvälineenä, jolloin heil-
le voi kehittyä vähitellen persoonallinen tapa ilmaista omaan kokemukseen liittyvää 
hiljaista tietämistä.   

4.3 Narratiivinen tietäminen taitokulttuurin ilmentäjänä

Bruner (1996) liittää narratiivisen kasvatusajattelun kulttuuripsykologiseen taustaan, 
niin sanottuun kulturalismiin. Hän kritisoi nykyisen koulutusajattelun yksipuolista tieto-
käsitystä. Tärkein perustelu on se, että koulutus ei ole mikään erillinen saareke, vaan 
keskeinen osa kulttuuria. Vaikka elämme maailmassa, joka on rakentunut narratiivin 
sääntöjen ja mekanismien mukaan, opetuskäytännöt perustuvat pääosin rationaaliseen, 
paradigmaattiseen ajatteluun. Brunerilla on yhdeksän periaatetta, jotka kuvaavat kult-
tuurisen lähestymistavan seurausta kasvatukselle ja narratiivien merkitystä kulturalisti-
sessa kasvatuksessa. (Tolska, 2002, ss. 151–171.) Seuraavaksi tarkastelen Tolskan ku-
vaukseen nojautuen sitä, miten narratiiviseen tietämiseen liittyvien osatekijöiden kautta 
voidaan ymmärtää taitojen oppimista ja opettamista. Ryhmittelen Brunerin periaatteet 
kulttuurisen (sisällöllisen), didaktisen ja pedagogisen suhteen mukaan kolmeen ryh-
mään. On ymmärrettävää, että kulttuurinen suhde korostuu Brunerilla, koska hänen ajat-
telunsa lähtökohdat ovat kulttuuripsykologiassa.  

Sisältösuhteeseen ja kulttuuriseen suhteeseen liitän seuraavat neljä periaatetta:
Institutionaalinen periaate tarkoittaa sitä, että kulttuuri ilmentää elämäntapaa in-
stituutioiden, muun muassa koululaitoksen kautta. Koulutuksen tehtävänä on 
auttaa ihmisiä ottamaan tulevaisuudessa aktiivinen rooli myös työelämän insti-
tuutioissa, joissa jokaisella on oma erityinen taitokulttuurinsa. Nuorison taitojen 
monipuolinen kehittäminen on tärkeää, jotta heillä olisi mahdollisuuksia valita 
työtehtäviä tulevaisuudessa. (Bruner, 1996, s. 31.) 
Näkökulmallinen periaate korostaa erilaisia tulkintavaihtoehtoja maailmaan liit-
tyviä merkityksiä muodostettaessa. Jotta voisi ymmärtää, mitä jokin asia merkit-
see, on hyödyllistä oppia huomaamaan myös vaihtoehtoisia tulkintamahdolli-
suuksia. Todellisen toiminnan tulkinta on aina riippuvainen sekä yksittäisen ih-
misen elämänhistorian että kulttuurin muovaavista käsityksistä. Taitojen opetus-
tilanteissa ei ole tarpeen korostaa vain yhtä ainoaa oikeaa toimintatapaa, koska 
harjoittelua edistää sellainen ilmapiiri, että myös toisin ajattelun tai erilaisen 
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toimintatavan mahdollisuus sallitaan. Kuitenkin pitäisi kyetä välttämään ajautu-
minen relativismiin siten, että kaikki vaihtoehtoiset tulkinnat ovat samanarvoi-
sia. (Bruner, 1996, s. 13.) 
Rajoittava periaate viittaa toisaalta synnynnäisiin mielen rakenteisiin ja toisaalta 
vallitsevan kielen merkkijärjestelmän rajoituksiin. Nämä rajoitukset ovat osal-
taan vaikuttamassa todellisuuden tulkintatapaan ja merkityksen muodostami-
seen. Bruner väittää, että ihmisen älykkyys on suurimmaksi osaksi kulttuurin 
tarjoamien työkalujen sisäistämistä. Koulutusta tarvitaan nimenomaan siihen, et-
tä monipuoliset taitokulttuurin ”työkalut” – metaforat ja tarinat – siirtyisivät ja 
sisäistyisivät uusille sukupolville. Kasvattajan rooli on keskeinen siksi, että lap-
set oppivat vanhemmiltaan sekä ajattelemisen että kielenkäytön malleja. Kielel-
lisiin rajoituksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa koulutuksella vahvistamalla kirjal-
lisuuden lukemista ja edistämällä metakognitiivisia taitoja – ajattelun ajattele-
mista – niin että oppija tulee tietoiseksi omasta tavastaan oppia. Reflektiivinen 
ajattelun oppiminen on keskeinen tavoite rajoitusten ylittämisessä. (Bruner, 
1996, ss. 16–18.) Taitopedagogisessa tutkimuksessa tarkastellaan kertomuksia 
analysoimalla, millä tavalla metaforia ja kertomuksia voidaan käyttää pedagogi-
siin tarkoituksiin kotitaloustaitojen opetustilanteissa.
Konstruktiivinen periaate on keskeinen lähtökohta siksi, että Bruner ymmärtää 
todellisuuden ihmisen omien konstruktioiden rakentamisen tulokseksi. Kon-
struktivistisen oppimiskäsityksen vahva painottuminen nykyisessä perusopetuk-
sen suunnitelmassa ohjaa kiinnittämään huomiota juuri tähän ajattelun ominai-
suuteen. Konstruointi toteutuu kulttuurista saatujen ajattelun työkalujen avulla. 
Koulutuksen tehtävänä on siis todellisuuksien rakentamiseen ja merkityksen 
muodostukseen tarvittavien ajattelun työkalujen tarjoaminen niin, että omaeh-
toinen konstruktiivinen toiminta tulee mahdolliseksi. Erilaisia taitoja opettamalla 
varmistetaan se, että uusi sukupolvi kykenee kohtamaan ongelmatilanteita luo-
valla tavalla ja muovaamaan yksilöllisiä merkitysrakenteita. (Bruner, 1996, s. 
20.) Aineistona olevista kertomuksista haen viitteitä siitä, millä tavalla kotitalo-
usopettajat kiinnittävät huomiota suomalaiseen kulttuuriin liittyvän taitoperin-
teen siirtämiseen ja kehittämiseen.  

Didaktiseen suhteeseen liitän neljä seuraavaa periaatetta:  
Narratiivinen periaate viittaa siihen, että ihmisellä on narratiivinen ajattelemisen 
ja merkityksen muodostamisen malli, jolla hän luo version maailmasta ja itses-
tään. Narratiivinen ajattelu sopii pyrkimykseen ymmärtää ihmisiä ja heidän on-
gelmiaan. Bruner väittää, että narratiivista ajattelua ei opita itsestään ja siksi nar-
ratiivisen ajattelun kehittäminen tulisi liittää opetukseen yleisenä periaatteena. 
Bruner kuvaa kaksi narratiivisuutta kehittävää opetustapaa: ensiksi lapselle ope-
tetaan oman kansan myytit ja uskomukset. Toinen tapa on rikastaa mielikuvitus-
ta fiktioiden avulla. Narratiivisen ajattelun tehtävänä oppimisessa on arkielämäs-
sä kohdattujen uusien ja ongelmallisten asioiden ymmärtäminen. Tarinan, meta-
foran tai episodin avulla voi ottaa uutta asia käsitteellisesti haltuun. Tarinat ja 
metaforat ovat ikään kuin uuden, tuntemattoman kentän luonnostelmia. Tunte-
mattoman ihmettely luo tilanteen, jossa siirrytään tarinoiden ja metaforien avulla 
kohti asian spekulatiivista ymmärtämistä. (Bruner, 1996, s. 139.)
Interaktiivinen periaate tarkoittaa sitä, että tietojen ja taitojen välittäminen ta-
pahtuu vuorovaikutuksessa, jossa opitaan uusia asioita toinen toisiltaan. Opetta-
jan tehtävänä on ohjata yhteisöissä oppimista rohkaisemalla oppilaita tai opiske-
lijoita jakamaan tietojaan ja taitojaan. (Bruner, 1996, s. 22) Kotitalousopetuksen 
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interaktiiviseen luonteeseen liittyen ennakoin, että interaktiivinen periaate näyt-
täytyy keskeisenä kotitaloustaitojen opetukseen liittyvissä kertomuksissa.   
Ulkoistamisen periaate tarkoittaa sitä, että narratiivisella ajattelulla kehitetyt ta-
rinat voidaan ymmärtää eräänlaisina projekteja, joiden kautta kognitiiviset pro-
sessit saavat hahmon niin, että niistä voidaan keskustella ja niitä voidaan jakaa 
(Bruner, 1996, s. 24). Tätä periaatetta on mahdollista hyödyntää oppilaiden 
ryhmäkeskusteluissa ja opettajankoulutuksessa.
Instrumentaalinen periaate yhdistyy sisällöltään ulkoistamiseen siten, että kou-
lutus voi tarjota taitoja, tapoja ajatella ja tuntea ja sitä kautta koulutuksen merki-
tys voidaan ymmärtää myös instrumentaalisena (Bruner, 1996, s. 29). 

Pedagogiseen suhteeseen liitän kaksi periaatetta.
Identiteetin ja itsearvostuksen periaatteet viittaavat siihen, että erilaiset kulttuu-
rit kehittävät erilaista minuutta, koska niissä arvostetaan erilaisia ominaisuuksia. 
Kulttuurin jäseninä itse kukin muodostaa itsestään minuuttaan koskevia kerto-
muksia. Koululla on keskeinen asema minuuden rakentamis- ja muovaamispro-
sessissa. Opetustilanteissa koetut onnistumiset ja epäonnistumiset ovat keskeisiä 
tekijöitä minää koskevien arviointien syntyyn. Itsekunnioitukseen ja itsearvos-
tukseen vaikuttaa erityisen paljon ulkopuolelta tuleva tuki. Tässä suhteessa ope-
tustilanteissa saatu arviointi ja palaute ovat merkittäviä. (Bruner, 1996, s. 37.)  

Kertomukselliseen lähestymistapaan liittyvien periaatteiden huomioon ottaminen 
taitopedagogiikassa tarjoaa monia sovellusmahdollisuuksia. Kotitalouden ja käsityön 
taitoja opetettaessa narratiivinen periaate antaa viitteitä historiallisen näkökulman kyt-
kemiseen taitojen opetukseen nykyistä vahvemmin. Historiasta voidaan löytää kerto-
muksia, joissa kuvataan arkitoimintaa ja taitavia työntekijöitä. Fiktioiden tuottamisessa 
tarvitaan kirjallisuuden apua ja yhteistyötä esimerkiksi äidinkielen opettajan kanssa, 
jotta oppilaat oppisivat myös itse arvostamaan luovaa kuvittelua ja kekseliäisyyttä. Ope-
tustilanteessa opettaja voi innostaa oppilaita tuottamaan kertomuksia liittämällä itse 
opetukseen esimerkkejä tunnekokemuksista ja metaforista, jotka liittyvät taidon oppimi-
seen. Oppilaat voisivat tuottaa tapahtumiin ja tunteisiin sitoutunutta kokemustietoa 
myös ryhmissä. Vastakohtaisia selityksiä arkielämän tilanteille voitaisiin tuottaa ope-
tuksessa esimerkiksi pari- tai ryhmätyönä tai järjestämällä erityisiä väittelytilanteita 
arkielämässä tarvittavista taidoista. Esimerkkinä väittelyn sisällöstä voisi olla kysymys, 
miksi pullan leipomista, silakan perkaamista tai astioiden käsinpesua opetetaan nykyi-
sin. Vaikka reflektion ja metakognitiivisten taitojen merkitys on tiedostettu, niiden har-
joittelumahdollisuudet taitojen opetustilanteissa eivät ilmeisesti toteudu vielä riittävästi. 
Koska taitoja harjoiteltaessa opetustuokioiden ajankäytön arviointi on ongelmallista, on 
tarpeen korostaa metakognition merkitystä taitojen oppimisen yhteydessä, jotta aikaa 
oman ajattelun ja toiminnan pohdintaan jäisi riittävästi.

4.3.1 Hiljainen tietäminen taitojen opetuksessa

Michael Polanyi konstruoi filosofiassaan 1960-luvulla tacit knowledge -käsitteen, joka 
omaksuttiin häneltä monen tieteenalan tutkimuksiin. Englannin kielen tacit-termille 
voidaan löytää lukuisia suomennoksia, esimerkiksi äänetön, sanaton, salainen ja huo-
maamaton. Tarkastelen seuraavaksi hiljaisen tiedon ja hiljaisen tietämisen käsitteitä,
jotka ovat keskeisiä narratiivisessa tutkimuksessa. Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa 
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nämä käsitteet yleistyivät vasta 1980-luvulla, kun narratiivista lähestymistapaa ryhdyt-
tiin käyttämään entistä enemmän. Polanyi tarkoitti hiljaisella tietämisellä sellaista tietoa, 
joka vaikuttaa kaiken aikaa ihmisessä, vaikka sitä ei osata ilmaista samalla tavoin kuin 
niin sanottua eksplisiittistä tietoa, koska ihminen tietää aina enemmän kuin hän osaa 
kertoa.  Hiljainen tietäminen näyttäytyy kuitenkin toiminnassa, ja se on välttämätön 
perusta eksplisiittiselle tietämiselle. (Polanyi, 1967, s. 4.) Hannele Koivunen pohtii te-
oksessaan Hiljainen tieto (1997), kuinka ristiriitaista on pyrkiä kuvailemaan sanoin sel-
laista, mikä tyypillisesti pakenee kielellistä kuvausta. Hän määrittelee hiljaisen tiedon 
sellaiseksi tietämiseksi, johon sisältyy kaikki geneettinen, ruumiillinen, intuitiivinen, 
myyttinen, arkkityyppinen ja kokemusperäinen tieto, jota ihmisillä on ja jonka ilmaisu 
käsitekielellä on hankalaa. (Mt., s. 79.) Tämän tutkimuksen aineiston keräämisessä koh-
taan myös saman ristiriidan pyytäessäni opettajia, opiskelijoita ja oppilaita kirjoittamaan 
taidon opetuskokemuksistaan ja pyrkiessäni analysoimaan ja ilmaisemaan siihen liitty-
vää hiljaista tietämistä. Toom (2008, s. 48) täsmentää hiljaisen tietämisen käsitettä siten, 
että hiljainen tieto tarkoittaa implisiittistä tietoa, johon kuuluu opettajien piilevät usko-
mukset asenteet ja arvot. Sen sijaan hiljainen tietäminen ymmärretään prosessiksi, joka 
ilmenee opettajan toimintatavoissa varsinkin yllättävissä tilanteissa. Hiljainen tietämi-
nen on mahdollista kuvata kielellisesti ainakin osittain. (Mt., s. 169.) Siksi tässä tutki-
muksessa pyritään käyttämään useimmiten hiljaisen tietämisen käsitettä. Kaikki tutkijat 
eivät kuitenkaan erottele käsitteellisesti hiljaista tietoa ja hiljaista tietämistä.  

Koivunen (1997) on kuvannut Polanyin tutkimuksiin nojautuen useita luonnehdin-
toja hiljaisesta tiedosta. Inhimillinen tieto on suurelta osin ihmisen itsensä konstruoi-
maa, persoonallista tietoa, ja siihen vaikuttavat vahvasti tunteet ja asenteet. Hiljainen 
tieto on erityisen tärkeää luovan ja innovatiivisen ajattelun perustana. Myös eksplisiitti-
sen tiedon taustalla on lausumatonta hiljaista tietoa. Vaikka hiljainen tieto on luonteel-
taan pääosin ei-verbaalista, on tärkeä huomata, että kieli kehittyy loppujen lopuksi hil-
jaisen tiedon varassa. Kielelliseen ilmaisuun liittyy kulttuurisia merkityksiä, jotka oh-
jaavat käsitteiden käyttöä ja tulkintaa. Siten olemme sidoksissa kulttuurin yhteiseen 
hiljaiseen tietoon. (Mt., s. 80.)

Eksistentialistis-fenomenologisen ja hermeneuttisen filosofian (Merleau-Ponty, 
2002; Gadamer, 1979) yhteydet hiljaiseen tietämiseen ovat tämän tutkimuksen kannalta 
merkityksellisiä. Kotitaloustieteelle ominainen kokonaisvaltainen tietokäsitys ja ihmis-
käsitys saavat tukea Merleau-Ponty´n eksistentialistis-hermeneuttisesta fenomenologias-
ta. Sen mukaan taitojen oppimista voidaan kuvata ruumiillisuuteen, aikaan, paikkaan ja 
tilaan sidottuna. Fenomenologiseen filosofiaan pohjautuen Max van Manen (1990, 
1995, 1999b, 2003) on kiinnittänyt huomiota hiljaiseen tietämiseen erityisesti kasvatus- 
ja opetustilanteissa. Paras keino tällaisen tiedon ymmärtämiseen on eläytyä siihen ko-
kemukseen, mitä yksilöllä tilanteessa on. Vaikka taitojen taustana olevaa hiljaista tietoa 
on vaikea ilmaista käsitteinä, kertomusten, metaforien ja anekdoottien välityksellä on 
mahdollista paljastaa omin sanoin sellaisia puolia ymmärryksestään, jotka tavallisesti 
jäävät piileviksi, mutta jotka saattavat silti heijastua toiminnassa. Rutiiniomaiset tavat ja 
käytännöt ja monet motoriseen kyvykkyyteen liittyvät taidot kätkevät vuosien myötä 
kerrostunutta hiljaista tietämistä. Hiljainen, taitava toiminta näyttää varmalta, kätevältä, 
sujuvalta ja luontevalta. Van Manen & Li (2002) ovat nimittäneet hiljaista tietämistä 
paattiseksi tietämiseksi. Polanyin kehittämällä käsitteellä tacit knowledge ja van Mane-
nin ja Lin (2002) käsitteellä pathic knowing näyttäisi olevan monia yhteyksiä. 

Van Manen ja Li (2002) ovat kehitelleet kuvaustaan paattisesta tietämisestä usei-
den vuosien ajan. He käyttävät paattisesesta tietämisestä ilmauksia esireflektiivinen 
(pre-reflective) ja esiteoreettinen (pre-theoretic) kuvatessaan välitöntä vuorovaikutusti-
lanteissa syntyvää kokemusta, jolle on luonteenomaista persoonallinen läsnäolon tunne 
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ja tahdikkuus. Paattisen tietämisen voi yhdistää termeihin empaattinen ja sympaattinen,
joilla tarkoitetaan tietynlaista kykyä asettua toisen asemaan tai telepaattinen, joka viittaa 
toisen tunteiden ymmärtämiseen jopa etäältä. Näihin kokemuksiin liittyy vaistonvarai-
nen tunne, että ne eivät ole ensisijaisesti tietämistä perinteisen tietokäsityksen mielessä. 
Paattinen (pathic) on etymologisesti johdettavissa pathos-termistä, joka merkitsee kär-
simystä ja intohimoa. Paattinen kokemus viittaa tietynlaiseen läsnäolon tunteeseen, jota 
on vaikea kuvata sanoin. (Mt., s. 11.) Seuraava luettelomuotoinen kuvaus valaisee paat-
tisen tiedon sisältöä, jonka yhteys hiljaiseen tietämiseen on ilmeinen. Vaikka luettelo-
muoto ei tee oikeutta paattisen tiedon kokonaisvaltaiselle luonteelle, pidän luetteloa 
tärkeänä siksi, että sen perusteella on mahdollista saada monipuolinen käsitys paattises-
ta tietämisestä. Käytän luetteloa jatkossa empiirisen aineiston analyysissa.  

Actional knowing – toiminnallinen tietäminen – tieto toiminnassa. Huomaamme, 
mitä tiedämme, siitä, miten toimimme ja mitä osaamme tehdä; tämä tieto ilmenee 
varmuutena toimintatyylissä, käytännöllisenä viisautena, tottumuksina, rutiineina ja 
kinesteettisenä muistina. 
Temporal knowing – aikaan liittyvä tietäminen. Huomaamme, mitä tiedämme men-
neiden ja tulevien pyrkimysten perusteella; tällaista tietämistä on esimerkiksi välitön 
tunne esineistä ja ihmisistä intentioina, orientaatioina ja taipumuksina.  
Corporeal knowing – ruumiillinen tietäminen on tietoa, joka on piilevänä ruumiilli-
sessa olemisessa. Huomaamme tietämisen ruumiillisuuteen sitoutuneina liikkeinä ja 
käyttäytymisenä, välittömänä ruumiillisena tunteena esineistä ja ihmisistä.  
Situational knowing – tilaan ja tilanteisiin liittyvä tietäminen on piilevänä ympärillä 
olevassa maailmassa. Huomaamme, mitä tiedämme, ympäröivässä tilassa ja tilan-
teissa, joihin liittyy muistaminen sekä kotoisuuden ja tuttuuden tunne.
Relational knowing – suhteissa oleva tietäminen. Huomaamme, mitä tiedämme, 
vuorovaikutuksessa toisten kanssa jaettuina kokemuksina, luottamuksena, tuttavalli-
suutena, läheisyytenä, riippumattomuutena, tasa-arvona, valta-asemana ja asiantunti-
juutena.

Yllä oleva luettelo osoittaa, että paattiseen tietämiseen kuuluu kokemus paikasta, 
jossa toimitaan ja eletään, kokemus ajasta, joka liittyy tapahtumiin ja rutiineihin, koke-
mus tilaisuuden erityisluonteesta, kokemus turvallisuuden ja tuttuuden ilmapiiristä, tun-
ne yhteenkuuluvuudesta sekä tunne uuden ja odottamattoman tapahtuman luonteesta. 
(Syrjäläinen & Haverinen, 2005.) Paattisen tiedon ulottuvuuksien kuvaus käsityön ope-
tuksen kontekstiin sovellettuna löytyy artikkelista Kertomuksellisuus taitojen opetuksen 
ja oppimisen ymmärrystä avaamassa (Syrjäläinen & Haverinen, 2005). Epäilemättä 
monet opettajat intuitiivisesti ymmärtävät, että opettamisen ja oppimiseen liittyvät päi-
vittäiset toiminnat ovat riippuvaisia sellaisista van Manenin paattisuudeksi ja tahdik-
kuudeksi luonnehtimista periaatteista kuin koulun ja luokan ilmapiiri, opettajien ja oppi-
laiden välisten suhteiden laatu sekä kompleksinen ajallisuuden ja tilan olemus. Opetta-
jan ammatilliseen pätevyyteen kuuluu herkkyys tällaisille oppilaiden tunnekokemuksil-
le. Opettajan tieto on paattista siinä mielessä, että se ilmenee opettajan persoonallisena 
läsnäolona, ihmissuhteiden havaintojen tarkkuutena, tahdikkuutena eri tilanteissa ja ru-
tiiniomaisina käytäntöinä. Paattinen ymmärtäminen vaatii siksi herkkyyttä oppilaiden 
persoonalliselle, moraalisille ja emotionaalisille kokemuksille. Ymmärtäminen ei ole 
kuitenkaan kognitiivista. Se on pikemminkin aistista ja intuitiivista eläytymistä oppilaan 
tilanteeseen tunnetasolla, joissa ei-kognitiiviset käytännöt nousevat esiin, jolloin niitä 
voidaan kommentoida ja niistä voidaan keskustella. (van Manen & Li, 2002, ss. 4–5, 
219.) Pedagogisen pätevyyden voi siten olettaa olevan laajasti sidoksissa paattiseen eli 
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hiljaiseen tietämiseen. Seuraavaksi kuvaan paattisen tiedon ulottuvuuksia kotitalouden 
opetustilanteissa.

4.3.2 Hiljainen tietäminen kotitalousopetuksessa

Vaikka oppilaat eivät olisi osallistuneet kotitöiden tekemiseen ennen kotitalousopetuk-
sen alkamista, kotiympäristössä he ovat yhdessä vanhempien ja sisaruksien kanssa elä-
essään keränneet kotikulttuuriin liittyvää hiljaista tietoa. Heidän ruokailutottumuksensa, 
makumieltymyksensä ja toimintatapansa ”kätkevät” kodin toiminnasta saatuja elämyk-
siä ja muistoja. He ovat herkistyneet joihinkin tuoksuihin, makuihin, väreihin ja ääniin 
ja oudoksuvat joitakin toisia. Oppilaiden pukeutumisvalinnat paljastavat, millaisia miel-
tymyksiä heillä on erilaisista tekstiileistä. Oppilaiden liikkumistavassa voi aavistaa pii-
levänä kotien toiminnan rytmin ja heidän puheessaan opettaja voi kuulla äänenpainoja 
kodin kielenkäytöstä: miten lapsia käsketään ja kielletään, kiitetään tai moititaan. (vrt. 
Knuuttila, 2006, ss. 231–232.)  

Ruumiillinen tietäminen

Kun tekee havaintoja kotitalousluokassa, voi helposti huomata, että ruoanvalmistuksen, 
siivouksen ja vaatehuollon tehtävissä oppilailla on paljon mahdollisuuksia saada moni-
puolisia aistimuksia materiaaleista, välineistä ja toinen toisensa läsnäolosta yhteistyön 
aikana. Uudet aistihavainnot liittyvät rikastuttamaan kodissa saatuja aistikokemuksia. 
Ruoanvalmistus-, leivonta-, pyykinpesu- ja siivoustehtävissä oppilaat saavat runsaasti 
uusia aistikokemuksia ruoka-aineista, työvälineistä, puhdistusaineista, pintamateriaa-
leista ja tekstiileistä. Käsien tuntoaistin kautta välittyy kokemus siitä, miltä raaka kala 
tuntuu, millainen on kuohkea muna-sokerivaahto, miten veitsen käytössä tarvittavaa 
voimaa ja vatkaimen nopeutta pitäisi säädellä, millaista on veden lämpötila hienopesus-
sa tai miltä tuntuu vanuttuneen villavaatteen pinta. Koska ryhmässä on opettajan lisäksi 
yhtä aikaa lähes 20 oppilasta, aistikokemuksia saadaan myös opettajan ja luokkatoveri-
en tekemisen seuraamisesta. Jonkun oppilaan pullat palavat, joku toinen onnistuu vetäi-
semään pellin uunista juuri oikealla hetkellä ja kolmas ihmettelee suureen ääneen, miksi 
hänen pullansa ovat kivikovia. Harmillisia sattumuksia ja iloisia yllätyksiä tapahtuu 
jokaisella tunnilla. Vaikka ohjeet ovat yleensä yhteiset, tekemisen käsiala näkyy erilai-
sina lopputuloksina. Kun ruokia ja leivonnaisia maistellaan, tai puhdasta pyykkiä katsel-
laan ja tunnustellaan, kokemuksista on mahdollista keskustella. Oppilaalle jää aistiensa 
kautta koettuja muistijälkiä ruoka-aineiden tunnusta ja tuoksusta, omasta fyysisestä 
voimasta, tekemisen järjestyksestä ja liikkeiden muodoista. Ruumiillinen tieto ilmaisee 
itsensä tavalla, jolla tunnemme paikan ilmapiirin, ja tavalla, jolla luemme toisen kasvo-
ja. Paattisen tiedon kokonaisvaltaista olemassaoloa kuvataan ”asumisena”. Paattinen 
tietäminen ei asu vain ruumiissa vaan myös esineissä. Tieto on siis olemassa esineissä ja 
ihmisissä itsessään tavalla, joka mahdollistaa ruumiillisena toimintana ilmenevät käy-
tännöt.

Toiminnallinen tietäminen 

Toiminnallinen tietäminen tarkoittaa ensisijaisesti kokonaisymmärrystä, oleellisen 
”avainkäsityksen” tietämistä. Kotitalousopetuksen lyhyiden opetustuokioiden aikana on 
suuri haaste saada oppilaat ymmärtämään, mikä on kyseessä olevan tehtävän ydinilmiö 
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ja mitkä ovat niin sanotut kriittiset kohdat tehtävän onnistumisen kannalta. Kertomuk-
siin kuuluvat metaforat (Lakoff & Johnsson, 1980) ovat yksi tapaa hahmottaa kokonais-
näkemystä ja siihen kuuluvia ydinajatuksia. Jos esimerkiksi tärkkelyksen muutoksia 
lämmön ja voimakkaan sekoittamisen johdosta ei ole oivallettu, ei ole ihme, että kiisse-
listä tulee liisterimäisen sitkeää ja venyvää kerta toisensa jälkeen. Toiminnallinen tietä-
minen kiisselin rakenteesta ei merkitse pelkästään tiettyä vatkaimen liikkeeseen liittyvää 
toimintaa, vaan myös suutuntumaan pohjautuvaa kokemusta sametinpehmeästä kiisse-
listä. Keskeistä on idea toiminnan lopputuloksesta: kiisselin samettinen rakenne, joka 
johtaa ja hahmottaa toimintaa.  

Kun opettaja tarkastelee oppilaiden kiisselin keittämistä kotitaloustunnilla, hän 
havaitsee äänekkään joukon murrosikäisiä tyttöjä ja poikia liesien ääressä haarukkavat-
kain kädessään hämmentämässä kiisselimehua. He ovat täysin keskittyneet hämmentä-
miseen, koska tekniikan hallinta vaatii heiltä tarkkaavaisuutta nimenomaan alkuvaihees-
sa. He kokeilevat oikeaa hämmennysliikettä ja seuraavat tarkasti, milloin kattilasta alkaa 
nousta höyryä. Opettaja on kertonut, että höyryn nouseminen on merkki sakeutumisen 
alkamisesta, jolloin täytyy olla erityisen valppaana. Kun opettaja kuvailee monipuoli-
sesti eri aistien kautta saatua tietoa, se siirtyy ohjaamaan oppilaan toimintaa. Oppilas 
oppii tekemään tarkkoja havaintoja: kun höyryä nousee, kun näen ja kuulen kiisselin 
pulpahtavan ja kiisselin värin kirkastuvan, kiisseli on valmis. Samalla tekemisen harjoit-
telun kautta voi saada varmuuden siitä, että osaan valmistaa kiisselin myös itsenäisesti 
kotona välipalaksi itselleni tai jälkiruoaksi koko perheelle. Toiminnallinen tietäminen 
liittyy rutiineihin ja kinesteettiseen muistiin (vrt. Parviainen, 2006). Osaamisen tunne 
tuo mielihyvää, ja mielihyvä innostaa ryhtymään saman taidon harjoitteluun useita ker-
toja myös kotona, niin että siitä tulee vähitellen rutiiniomainen suoritus, joka ei vaadi 
enää paljon ajattelua. Toiminnallisen tietämisen tuloksena syntyy vähitellen taitava op-
pilas, jollaista kansanomaisesti on luonnehdittu käteväksi (Wilkuna, 1977). 

Yhtenä opetustavoitteena voisi olla, että oppilas kokee iloa itse tekemisestä ja uu-
sien taitojen oppimisesta. Uuden opitun taidon merkitystä voi laajentaa vielä eettisten 
arvojen kokemiseen, mikä tarkoittaa esimerkiksi edellä kuvatussa esimerkissä sitä, että 
opetustilanteessa herätetään keskustelua suomalaisten marjojen herkullisuudesta, marja-
retkistä ja luonnon monimuotoisuuden kunnioituksesta. Tällöin oppilaat saattavat kokea 
elämyksiä, jotka monipuolistavat heidän arvomaailmaansa. Keskeistä on se, että huomi-
oita tehdään rutiininomaisesti koko ajan ja samalla oppilaan taito kehittyy. Yllätykselli-
syys voi ilmetä toiminnassa niin, että opettaja tekee jonkin tutun työn eri tavalla kuin 
äiti tai isä kotona. Esimerkiksi hiivataikinan valmistuksessa käytetään koulussa usein 
niin sanottua juurimenetelmää, joka on oppilaille uusi tapa. Oppilaat kertovat yleensä 
välittömästi, että kotona tehdään yleensä taikina eri tavalla. He vertaavat opettajan per-
soonallista työskentelytyyliä äidin, isän tai isoäidin toimintaan ja ovat yllättyneitä huo-
matessaan, että sama asia voidaan tehdä monella tavalla. 

Aikaan kytkeytyvä tietäminen 

Valmistaessaan tuotetta, esimerkiksi marjakiisseliä, oppilas alkaa elämään objektiivisen 
ajan lisäksi toisenlaista aikaa, joka liittyy kokemuksiin uuden ruokalajin oppimisesta. 
Kiisseliohjeen suunnittelu, tekeminen ja valmistaminen jäsentävät aikaa niin, että oppi-
las voi tiedostaa ajan ennen jälkiruokaa ja ajan jälkiruoan valmistumisen jälkeen. Hiljai-
seen, temporaaliseen tietoon liittyy menneitä kokemuksia siitä, milloin oppilas on syö-
nyt tai nähnyt jonkun valmistavan kiisseliä ja mitä muistoja siihen liittyy. Silloin kun 
oppilas kotitaloustunnilla saa tehtäväkseen valmistaa kiisselin, tämän tavoitteen avulla 
hän luo uutta suhdetta menneeseen ruokakulttuuriin. Valmistamassaan kiisselissä oppi-
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las voi oivaltaa vanhan suomalaisen ruokaperinteen yhteyden nykyhetkeen. Perinteisen 
kiisselin valmistaminen kotona on esimerkki menneiden sukupolvien toiminnasta, jol-
loin oppilas voi kokea itsensä osaksi sukupolvien ketjua. Traditio näyttäytyy siten kes-
keisenä hiljaisen tietämisen lähteenä myös tässä yksittäisessä esimerkissä. Kotitalous-
opetuksen opetussisältöön kuuluu monia traditionaalisia suomalaisten ruokien valmis-
tustapoja erityisesti kalenterivuoden juhlien yhteydessä. Toisaalta oppiessaan uusia ruo-
kalajeja oppilas voi tehdä jotain sellaista, jolla on merkitystä hänen oman itsenäisen 
elämänsä kannalta tulevaisuudessa. Se merkitsee oman kokemuksen yhteyttä mennei-
syyteen ja tulevaisuuteen. Kaupassa käydessään hän voi ostaa myös teollisesti valmis-
tettuja kiisseleitä, mutta kiisselin keittämisen oppiminen antaa hänelle mahdollisuuden 
valita myös silloin tällöin itse tekeminen ja vertailla itse tehdyn kiisselin makua ja hin-
taa teolliseen tuotteeseen. Valintamahdollisuuksien laajentumisen kokemus on yksi as-
kel voimaantumisen tunteessa, joka parhaimmillaan seuraa uusien kotitaloustaitojen 
oppimisesta. Siitonen (1999, s. 158) liittää voimaantumiskäsitteen muun muassa au-
tonomisuuteen, itseluottamukseen, omaan kontrolliin ja innostuneisuuteen.

Tilanne- ja tilasidonnainen tietäminen 

Silloin kun oppilas joutuu uuteen luokkatilaan tai vieraan opettajan ohjaukseen, kiisselin 
valmistaminen saattaa tuntua vaikealta, vaikka se olisi sinänsä tuttu ruokalaji. Koska 
opetustilaan liittyvää tilannetietoa ei ole, välineiden löytäminen voi olla hankalaa ja 
opettajan toimintaohjeita on vaikea sisäistää. Luodessaan opetuskeittiöön järjestyksen ja 
säännöt esimerkiksi luokan siisteyden ylläpitämiseksi opettaja pyrkii luomaan samalla 
turvallisen ja luotettavan oppimisympäristön. Oppilas huomaa vähitellen vierauden tun-
teen kadonneen ja kokemukset keittämisestä, tiskaamisesta ja pyykinpesusta luovat ko-
toisen tunnun koulutilanteeseen. Sitten kun opetuskeittiö on tullut oppilaalle tutuksi 
paikaksi, hän saattaa vetäytyä kerta toisensa jälkeen juuri sen tutun lieden äären, jossa 
hän yleensä on työskennellyt, jotta hän voisi tuntea olonsa turvalliseksi.

Relationaalinen tietäminen eli suhteissa olemisen tietäminen 

Luokkahuoneessa on lähes kaksikymmentä erilaista oppilasta ja opettajalta vaaditaan 
suurta tahdikkuutta, jotta suotuisa oppimisilmapiiri säilyisi monimutkaisessa vuorovai-
kutustilanteessa. Vaikka oppilas keskittyy oman tehtävänsä tekemiseen, hän tiedosta-
mattomasti aistii koko ruumiillaan sekä ryhmän toisten jäsenten että opettajan läheisyy-
den työskentelynsä aikana. Heinilä (2007) kuvaa toiseuden kokemisen merkitystä siten, 
että kotitaloustoiminnassa on usein kysymys yhdessä jakamisesta, silloinkin kun kotitöi-
tä tehdään yhdessä niin, että toinen vain seuraa toisen tekemistä (mt., s. 85). Opettaja 
ylläpitää omalla toiminnallaan ilmapiiriä, jossa toisten kohtaaminen saa oman erityis-
piirteensä ja kuuluminen tiettyyn pienryhmään saa oman erityisen merkityksen. Oppilas 
havaitsee olevansa suhteessa toisiin, joiden kanssa voi jakaa kokemuksia. Työskentelyn 
aikana hänellä on mahdollisuus vertailla erilaisia työskentelytapoja. Opetustilanteeseen 
liittyy sekä yhteisyyden että vierauden kokemuksia ryhmän jäsenten kesken. Silloin kun 
kaikki tekevät esimerkiksi marjakiisseliä, yhteinen työ yhdistää ja opettaa keskustele-
maan tekemisestä ja työskentelystä. Yhteisyyden tunne voi olla myös täysin sanaton 
ilmetä tällöin muun muassa luottavaisuutena ja turvallisuutena muiden joukossa. Pro-
sessin alkuvaiheessa tilanteeseen liittyy myös usein epävarmuutta, johon oppilas hakee 
tukea opettajalta tai oppilastoverilta. Relationaalinen hiljainen tietäminen on siis myös 
riippuvuuden havaitsemista, opettaja-asiantuntijan auktoriteetin hyväksymistä ja tasa-
arvoisuuden tai eriarvoisuuden havaitsemista toisten oppilaiden kanssa. Ryhmän tai 
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työparin vaihtaminen ei aina ole mieluista oppilaille, koska se vaatii taas lukuisten uusi-
en suhteiden luomista. Sen lisäksi, että oppitunnin aikana rakentuu suhde muihin oppi-
laisiin ja opettajaan, oppilaalla on myös tietty asenteellinen suhde niihin ruoka-aineisiin, 
joita hän käsittelee, ja niihin materiaaleihin, työvälineisiin ja koneisiin, joita hän käyt-
tää. Tätä kautta hän luo myös suhdetta luontoon, esineistöön ja rakennettuun ympäris-
töön.

Vaikka hiljaisen tiedon ymmärtämistä voidaan avartaa tarkastelemalla paattisen 
tietämisen ulottuvuuksia tai laatuja erikseen, on silti muistettava, että sisällöt muodosta-
vat prosessimaisen kokonaisuuden ja edellä kuvatut tietämisen muodot sulautuvat toi-
minnassa yhteen. Hiljaisen tietämisen kautta on mahdollista ymmärtää myös se, miksi 
vanhempien on vaikea selittää, miten he ovat opettaneet kotitöitä lapsille tai miten he 
kasvattavat lapsia. Opetus ja kasvatus tapahtuvat ikään kuin ohimennen yhdessä elämäl-
lä – pääsääntöisesti yhteisessä toiminnassa. Jos oppilaan on mahdollista harjoitella koti-
taloustaitoja opetuskeittiössä ilman epäonnistumisen ja nolatuksi tulemisen pelkoja, 
ilmapiiri taitojen oppimiselle on erityisen otollinen. Varsinkin heikompien oppilaiden 
osalta opettajan hyväksyvä ja kannustava asenne ylläpitää sellaista ilmapiiriä, että oppi-
laat voivat kokea itsensä toiminnallisesti riittävän hyviksi tekijöiksi. Kokemus opettajan 
ja ryhmän hyväksymisestä on ensisijainen, jotta oppilaat oppivat hahmottamaan oppi-
misen tavoitteita ja tekemiseen kuluvaa aikaa, ymmärtämään aistiensa välittämää tietoa 
sekä määrittämään tarvitsemansa läheisyyden ja etäisyyden yhteisen työskentelyn aika-
na. Tilanne- ja tilasidonnainen tietäminen sekä relationaalinen tietäminen viittaavat situ-
aatioon, jota Rauhala (2005, s. 39) kutsuu elämäntilanteisuudeksi. Se ei ole sama kuin 
fyysinen ympäristö, vaan siihen kuuluu sekä konkreettisia että abstrakteja seikkoja, 
kulttuurin normeja ja arvoja sekä suhteita toisiin ihmisiin. Ihmissuhteiden osalta elä-
mäntilanteisuuteen liittyvä tietäminen on rinnastettavissa relationaaliseen tietämiseen. 
Hiljainen, taitava toiminta näyttää varmalta ja sujuvalta. Siitä ei välttämättä näe, kuinka 
paljon on käytetty aikaa taidon harjoitteluun. Niin kauan kuin taidon omaksumisessa, 
harjoittelussa ja oppimisessa on epävarmuutta, oppilas kaipaa runsaasti tukea ja arvioin-
tia työskentelyssään. Sitten kun taito on kokemuksellisesti hallussa, työskentely on 
varmaa ja sujuvaa. Tärkeä elementti taitojen kehittymisessä on se, että rohkenee suhtau-
tua kriittisesti omaan osaamiseensa, vaikka se aiheuttaa epävarmuuden tunteita. Tekijän 
itsetunnon kannalta on tärkeää, että nämä taidon omaksumiseen liittyvät vahvuuden ja 
uskottavuuden tunteet sekä kriittisyyden ja epävarmuuden tunteet rytmittyvät mielek-
käällä tavalla. (Syrjäläinen & Haverinen, 2005, s. 112.)
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä jaksossa täsmennän tutkimustehtävät tarkastelemalla niitä kolmannessa luvussa 
laaditun viitekehyksen taustaa vasten (kuvio 2). Sen jälkeen kuvaan lyhyesti tutkimuk-
seen osallistuneet henkilöt, kertomusaineistot ja kunkin kertomusaineiston erityispiirteet
sekä osoitan, mihin tutkimuskysymyksiin eri aineistoista haetaan vastauksia.  

Toteutan kertomusaineistojen analyysin kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe on 
narratiivien analyysia, jonka toteutan teorialähtöisenä sisällönanalyysina (Polkinghor-
ne, 1995, ss. 6–8, Tuomi & Sarajärvi, 2002, ss. 116–117). Tulkitsen kertomusaineistoja 
reflektoimalla niitä välittämisen ilmapiirin ominaisuuksiin, arjen hallinta -käsitteeseen 
ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Toinen analyysivaihe on narratiivista analyy-
sia, jossa laadin aineistoista yhtenäisen kertomuksen. Narratiivisessa analyysissa tavoit-
telen kokonaisvaltaista näkemystä kotitalouden taitopedagogiikasta, jossa on keskeistä 
fenomenologisen asenteen mukainen kokemuksellinen taso.  

5.1 Tutkimustehtävät

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tehtävänä on kuvata sitä, millä tavalla kotitalouden 
taitopedagogiikan ydinkäsitteet ilmenevät opettajien, opiskelijoiden ja oppilaiden ker-
tomuksissa. Siihen kuuluu kolme osatehtävää: 

1) Millä tavalla dialogisuus ilmenee taitojen opetustilanteissa? Tämä kysymys liit-
tyy ensisijaisesti pedagogiseen suhteeseen taidon opetustilanteissa.

2) Millä tavalla intentionaalisuus/tavoitteisuus ilmenee taitojen opetustilanteissa? 
Tämä kysymys liittyy ensisijaisesti didaktiseen suhteeseen taitojen opetustilan-
teissa.

3) Millä tavalla arvotietoisuus ilmenee opettajien sekä opiskelijoiden ja oppilaiden 
kertomuksissa. Tämä kysymys liittyy sisältösuhteeseen, jota kutsun opettajien 
näkökulmasta myös kulttuuriseksi suhteeksi.    

Pedagogisen suhteen ydinkäsitteenä on dialogisuus. Liitän dialogisuuden arjen hal-
linnan vuorovaikutusulottuvuuteen, jota arjen hallinta -teoriassa kuvataan aineellisen ja 
inhimillisen vuorovaikutuksen kietoutumisena (Haverinen, 1996, ss. 81–87). Pedagogi-
sen suhteen dialoginen ydinominaisuus ilmenee opettajan toiminnan eettisenä vastuuna, 
pyrkimyksenä ottaa huomioon oppilaan paras (Buber, 1995; Hankamäki, 2003, s. 32; 
Värri, 1997).

Didaktisen suhteen ydinkäsitteeksi olen valinnut intentionaalisuuden. Sijoittamal-
la intentionaalisuuden viitekehyksen keskiöön (kuvio 3) osoitan sen ilmentävän opetta-
jan toiminnan keskeistä ominaisuutta. Opettajan intentionaalisuus kohdistuu sekä oppi-
laisiin että oppiaineeseen. Oppiaineeseen kohdistuva intentionaalisuus ilmenee tietoise-
na opetustilanteiden suunnitteluprosessina, ja opetustilanteessa intentioaalisuus kuvaa 
kaikkea toimintaa, jonka tarkoituksena on ohjata oppilaita opiskelemaan opetussuunni-
telman tavoitteiden mukaan. Siten pedagogisen suhteen dialoginen luonne kietoutuu 
didaktisen suhteen perustaksi. (Kansanen, 2004, ss. 18–19.) Ymmärrän niin, että oppi-
aineeseen liittyvä intentionaalisuus tarkoittaa myös kaikkea sellaista kouluyhteisön toi-
mintaa, jonka avulla opettajat yhteistyössä pitävät huolta myönteisestä ja innostavasta 
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opiskeluympäristöstä ja ilmapiiristä. Tällainen huolenpito on omiaan edistämään yhtei-
sön taitokulttuuria kokonaisuutena.

Kolmantena taitopedagogiikan suhdekäsitteenä on sisältösuhde, jonka ydinkäsit-
teitä on arvotietoisuus. Kotitalouden toiminnassa arvotietoisuus liittyy arjen hallinnan 
taito-tieto-ulottuvuuteen. Sisältösuhde ilmenee opiskelijoiden toiminnassa motivoitunei-
suutena. Opettajan arvotietoisuus merkitsee vahvaa ammatti-identiteettiä ja motivaatiota 
oman ammattitaidon ylläpitämiseen. Omaa työtään arvostava opettaja välittää innostus-
taan oppilaille, mikä on omiaan virittämään myös oppilaiden motivaation. Vaikka di-
daktisen kolmion suhteita ja keskeisiä käsitteitä tarkastellaan tutkimuksessa vuorotellen, 
on tarpeen tiedostaa, että tämä on ikään kuin väliaikainen, analyysia palveleva ratkaisu. 
Perusolemukseltaan sekä kotitalouden toiminta että opetustilanne ovat holistisia toimin-
takokonaisuuksia, joille on luonteenomaista monien samanaikaisesti vaikuttavien teki-
jöiden yhteenkietoutuminen. (Turkki, 1999; Kansanen, 2004.)

Toisessa analyysivaiheessa, jonka toteutan narratiivisena analyysina, pyrin ilmen-
tämään nimenomaan tällaista kietoutumista. Narratiivista analyysia ohjaa seuraava ky-
symys:  

4) Millä tavalla hiljainen tietäminen ilmenee kotitaloustaitojen opetustilanteissa?  

Neljäs kysymys kohdistuu hiljaiseen tietämiseen. Vastaan kysymykseen laatimalla 
yhtenäisen kertomuksen, jossa kotitalouden opetustapahtuma integroituu kokonaisuu-
deksi. Esiymmärrys taitojen opetukseen liittyvästä hiljaisesta tietämisestä viittaa taito-
pedagogiikan kätkeytyvään ydinolemukseen, jota tulkitaan kertomusten välityksellä 
(vrt. van Manen, 1990, s. 149). Taitoja opetettaessa on tärkeää, että opettajat itse löytä-
vät keinoja hiljaisen tietämisen välittämiseen. Opettajien ja opiskelijoiden kertomuksia 
analysoimalla kuvaan sitä, millaista hiljaista tietoa opettajien toimintatapaan kätkeytyy 
taidon opetus-opiskelu-oppimistilanteessa pitäen taustana van Manenin ja Lin (2002) 
paattisen tietämisen muotoja. Kertomuksista paljastuvan hiljaisen tietämisen erilaiset 
muodot havainnollistavat sitä, että taitojen opetuksessa ei ole kyse pelkästään jonkin 
teknisen työvaiheen oppimisesta tai työvälineen käytöstä, vaan opetustilanne koskettaa 
koko persoonaa. Samoin kuin opettaja antautuu työhön koko persoonallaan, myös oppi-
las on tilanteessa läsnä kokonaisvaltaisena persoonana. Kertomuksissa paljastuu heidän 
kokemustietonsa ja toimintatapansa. (Syrjäläinen, 2003, ss. 257–258.)

Johtopäätöksinä kokoan pohdintaa siitä, millaisia merkityksiä voi tehdä tämän ai-
neiston valossa taitojen merkityksestä persoonallisuuden kehittymisen ja taitokulttuurin 
kehittymisen kannalta.  

5.2 Tutkimushenkilöt ja kertomusaineistot

Kertomusaineistoja voi kerätä monin eri tavoin: haastatellen, tutkimushenkilöiden itse 
kirjoittamina muistoina tai elämäkerta-aineistoja analysoiden (Heikkinen, 2002; Hänni-
nen, 2000). Tutkimuksessa erotetaan yleensä menetelmällisesti selkeyden vuoksi aineis-
ton kerääminen ja aineiston analysointi, vaikka ne ovat oikeastaan saman prosessin toi-
siinsa kietoutuvia osa-alueita. Riippuen tutkimusprojektin luonteesta ja tutkimusproses-
sin vaiheesta keskustellen tapahtuva aineiston kerääminen saattaa olla joko aineiston 
keräämistä tai sen reflektointia yhdessä haastateltujen kanssa. (van Manen, 1990, ss. 
62–63.) Tässä tutkimuksessa kertomuksia kerättiin sekä suullisina kertomuksina että 
opettajien, opiskelijoiden ja oppilaiden omina kirjoitelmina. Tutkimushenkilöiksi valit-
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tiin kokeneita kotitalousopettajia, Helsingin yliopiston kotitalousopettajakoulutuksen 
toisen vuosikurssin opiskelijoita sekä peruskoulun yläluokkien oppilaita. Aineistojen 
hankinta tapahtui syksyllä 2006, keväällä 2007 ja keväällä 2008.

Opettajien puheaineisto (A-puheaineisto)  

Aineiston kerääminen aloitettiin sellaisilta kokeneilta opettajilta, jotka työskentelevät 
pääkaupunkiseudulla ja jotka olivat sekä tutkijalle että avustajalle jossain määrin tuttuja. 
Tuttuja henkilöitä oli helppo lähestyä, ja oletimme tuttuuden vapauttavan opettajia ker-
tomistilanteessa. Valituilla opettajilla oli työvuosia vähintään viisi vuotta ja enimmil-
lään 30 vuotta joko peruskoulussa tai aikuisopettajina. Oletin, että opettajat suostuvat 
tutkimukseen mieluummin silloin, kun he saavat puhua kuin että heitä pyydettäisiin itse 
kirjoittamaan. Keskustelun virittämiseksi lähetettiin syyskuussa 2006 sähköpostitiedus-
telu 12 opettajalle. Viestissä kuvattiin lyhyesti tutkimuksen tarkoitus ja keskustelun  
tueksi laadittiin muutama kysymys korostaen sitä, että on kyse vapaamuotoisesta kes-
kustelusta. Opettajia kehotettiin korostamaan kertomuksissaan konkreettisia yksityis-
kohtia ja tunne-elämyksiä (liite 1). Tiedusteluun vastasi seitsemän peruskoulunopettajaa 
ja kaksi aikuisopettajaa, jotka varasivat avustajalta keskusteluajan. Opettajat kertoivat 
noin tunnin kestävänä nauhoitusaikana monia muistojaan opetustilanteista. Tutkimus-
avustaja nauhoitti kertomukset ja litteroi ne lähes sanatarkasti välittömästi nauhoituksen 
jälkeen. Tätä aineistoa kutsutaan jatkossa A-puheaineistoksi. Tähän puheaineistoon lisä-
sin kotitalousopettajien liiton järjestämässä laivaseminaarissa 2008 keräämäni aineiston 
(6 opettajaa). Koko puheaineiston laajuus litteroituna on 41 tekstisivua (Fontti Times 
New Roman 12, riviväli 1).  

Opettajien puheaineistojen kerääminen osoitti, että etukäteen annetusta viestistä 
huolimatta opettajat olivat jossain määrin epätietoisia siitä, millaisia kuvauksia heidän 
odotettiin kertovan. He totesivat, että on todella paljon sellaista, mitä voisi kertoa, mutta 
kokemuksia on vaikea palauttaa mieleen juuri silloin, kun niitä kysytään. Johtopäätök-
seni on, että yksi keskeinen kertomuksen ominaispiirre on ilmeisesti se, että muisto pa-
lautuu mieleen spontaanisti jonkin tilanteen virittämänä. Paras tapa kertomusten kerää-
misen saattaisi olla, että tutkimushenkilöt kantaisivat nauhoituslaitetta taskussa ja tallen-
taisivat kertomuksen juuri silloin, kun se muistuu mieleen. Yleensä opettajat olivat val-
mistautuneet kertomustilanteeseen palauttamalla etukäteen mieleensä niitä kokemuksia, 
joita he halusivat kertoa, ja käyttivät apuna vihjeeksi annettuja kysymyksiä. Puheaineis-
tot sisälsivät useita tapauskuvauksia. Puhutuista kertomuksista on ollut vaikea erottaa 
täsmällisesti erillisiä kertomuskokonaisuuksia.  

Opettajien itse kirjoittama aineisto (A-sähköpostiaineisto) 

Maalis-huhtikuussa 2007 kerättiin kokeneilta kentän opettajilta sähköpostin avulla toi-
nen kertomusaineisto, jota kutsutaan A-sähköpostiaineistoksi. Tähän joukkoon pyydet-
tiin kotitalousopettajien liiton järjestämään täydennyskoulutukseen 2004–2006 osallis-
tuneet 20 opettajaa, joille kerroin jo koulutuksen aikana tutkimuksestani ja joille lähetin 
maaliskuussa 2007 aineistopyynnön (liite 2). Ensimmäiseen pyyntöön sain lähes välit-
tömästi kolmen opettajan kertomukset. Kun uudistin pyyntöni viikon kuluttua, sain vie-
lä kuuden opettajan kertomukset. Sain kertomuksia sähköpostin välityksellä myös seit-
semältä yliopistojen kanssa yhteistyössä toimineelta opettajalta ja lisäsin ne A-
sähköpostiaineistoon. Opettajien sähköpostiaineistoon sisältyy 15 peruskoulun opettajan 
kertomusta ja yksi aikuisopettajan kertomus. Näiden laajuus on tekstinä kuitenkin vain 
seitsemän sivua.  
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Opettajien sähköpostiaineistossa kukin opettaja kertoi yleensä vain yhden opetus-
tapahtuman, kuten olin viestissäni pyytänyt. Oli mieluista huomata, että ennakko-oletus 
tekstin tuottamisen vaikeudesta ei täysin pitänyt paikkaansa, vaan vapaamuotoisen ker-
tomuksen kirjoittaminen innosti muutamia opettajia kirjoittamaan enemmän kuin osasin 
odottaa. Sekä sähköpostiaineistojen että puheaineistojen kerronta heijastaa toisaalta 
opettajia ja opiskelijoita persoonallisuuksina ja toisaalta heidän kirjallista ja suullista 
ilmaisutapaansa. Useimmat kertomukset ovat luonteeltaan toteavia tapahtumien selos-
tuksia. Joissakin kertomuksissa tapahtumien kuvauksen ohella on myös reflektoivaa 
tulkintaa. Kertomusten joukossa on joitakin tyypillisen tarinaperinteen mukaisia kerto-
muksia, joissa on juonirakenne ja yksityiskohtaisesti kuvattuja tunnekokemuksia muka-
na. Tällaiset kertomukset välittävät elävän tapahtumakokonaisuuden, jossa kietoutuu 
yhteen opetustilanteiden monitasoiset, samanaikaiset elementit (vrt. Elbaz-Luwisch, 
2005, ss. 1–2). Kokonaisuutena A-aineistoon kuuluvia peruskoulunopettajia on 29 ja 
aikuisopettajia neljä ja heidän kertomustekstinsä laajuus on yhteensä 50 sivua tekstiä.  
(Fontti Times New Roman 12, riviväli 1). 

Opiskelijoiden kertomusaineisto (B- aineisto)  

Kotitalousopettajaksi opiskelevien opiskelijoiden kertomusten kirjoittaminen on toteu-
tunut osana heidän opetusharjoitteluunsa liittyviä opiskelutehtäviä syksyllä 2006. Opis-
kelijat (N 21) kirjoittivat syyslukukaudella normaalikoulujen perusharjoittelussa ope-
tusta seuratessaan kertomuksia opetuksen vuorovaikutustilanteista. Näitä kertomusai-
neistoja kutsutaan tutkimuksessa B-aineistoksi. Kotitalousopetukseen liittyvien vuoro-
vaikutuskertomusten määrä on noin 20 sivua tekstiä. (Fontti Times New Roman 12, 
riviväli 1).

Vuorovaikutuskertomukset osoittivat, että vapaamuotoinen havainnointi oli in-
nostanut opiskelijoita opetuksen seuraamistilanteissa ilmeisesti enemmän kuin tavan-
omainen strukturoituihin kysymyksiin vastaaminen. Opetusharjoittelutilanteet ja yhtei-
set palautekeskustelut ovat otollisia tilaisuuksia kertomusten välittämiseen. Kertomuk-
sellista materiaalia on julkaistu jonkin verran myös oppikirjoissa ja opettajanoppaissa. 
(Haverinen, Löytty-Rissanen & Näveri, 2006.) Hänninen (2000, s. 21) käyttää sosiaali-
sen tarinavarannon käsitettä viitatessaan niihin kulttuurisiin kertomuksiin, joita ihmiset 
kohtaavat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tai kirjojen ja tiedotusvälineiden kautta. 
Sosiaalinen tarinavaranto muotoutuu vähitellen elämänhistorian aikana osaksi henkilö-
kohtaista tarinavarantoa. Kokeneiden opettajien tarinavaranto välittyy opettajilta toisille 
erilaisissa kokouksissa ja koulutusiltaisuuksissa, puhelinkeskusteluina ja nykyisin säh-
köpostiviestien kautta. Kertomusten käyttö opettajankoulutuksessa tarjoaa monia mah-
dollisuuksia kehittää reflektointitaitoja ja opetuskäytäntöjä (Lyons & LaBoskey, 2002, 
ss. 44–45).

Peruskoulun oppilaiden kertomukset (C-aineisto) 

Opettajien ja opiskelijoiden kertomusaineistoa täydennettiin peruskoulun oppilailta 
kerätyllä aineistolla, koska pidin tärkeänä saada tutkimukseen myös oppilaiden näkö-
kulman kotitaloustaitojen opiskelusta ja oppimisesta. Ajoitin aineiston keräämisvaiheen 
tietoisesti lukukauden loppuun keväällä 2007, jotta myös seitsemännen luokan oppilail-
ta olisi saatu monipuolisia vastauksia. Tutkimukseen saatiin mukaan oppilaita Helsin-
gistä, Lohjalta ja Orivedeltä sellaisten opettajien luokilta, jotka olivat itse osallistuneet 
tutkimukseen myös kertomusten lähettäjinä. Koulun rehtorilta hankittiin lupa tutkimus-
aineiston keräämiseen (liite 3). Oppilailta kysyttiin, mitä taitoja he ovat oppineet kotita-
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lousopetuksessa. Kertomusten kirjoittamista pyrittiin helpottamaan antamalla muutamia 
johdattavia kysymyksiä, joita käytettiin jäsennysperusteena myös aineiston analysoin-
nissa (liite 4). Osa kertomuksista on kerätty siten, että tutkimusavustaja vieraili luokas-
sa keräämässä kertomuksia, osittain opettajat itse ovat keränneet kertomukset. Oppilai-
den kertomusten laajuus vaihteli muutaman sanan vastauksesta puolen sivun mittaiseen 
kertomustekstiin. Oppilaiden kertomustekstin kokonaismäärä on noin 15 sivua (Fontti, 
Times New Roman 12, riviväli 1). Kaiken kaikkiaan litteroituja kertomuksia saatiin 
Helsingin, Lohjan ja Oriveden yläkoululaisilta yhteensä 160, joista kaksi kolmasosaa 
oli perusopetuksesta (N 104) ja kolmasosa valinnaisryhmiltä (N 56).  

Tavoitteena oli saada oppilailta vapaamuotoisia kertomuksia kotitaloustunneilta. 
Kotitalouden taitojen opetuksessa on mahdollista saada iloa työn tuloksesta hyvin no-
peasti verrattuna esimerkiksi käsityön tai pianonsoiton oppimiseen. Sen vuoksi voi olet-
taa, että kotitaloustaitojen harjoittelu tuo yhtäältä tyytyväisyyttä työn loppuun suoritta-
misesta ja herkullisten tulosten maistelemisesta ja toisaalta yhtä nopeasti myös petty-
myksiä. Ennakoin, että lyhytkestoiset harjoitteluvaiheet eivät ehkä kosketa tunteita niin 
syvältä kuin pitkäjänteiseen työskentelyyn sitoutuminen esimerkiksi käsityön opetuk-
sessa. Tutkimusavustaja havaitsi jo kertomusten keräämistilanteessa, että taitojen op-
pimisesta kirjoittaminen oli oppilaiden mielestä yllättävän vaikeaa, vaikka he olivat 
olleet vähintään vuoden ajan kotitalousopetuksessa. Oppilaiden kirjoitustapa oli ilmai-
sultaan hyvin niukkaa, ja useimmat vastasivat kysymyksiin vain yhdellä tai kahdella 
sanalla. Poikkeuksena oli muutama vastaus, joiden muoto noudatti kertomuksen tyypil-
listä juonirakennetta. Seuraavaan taulukkoon on koottu opettajien, opiskelijoiden ja 
oppilaiden kertomusaineistot. Koska jotkut opettajat kertoivat useita tarinoita, taulukos-
ta ilmenee myös yksittäisten kertomusten määrä ja tekstien kokonaislaajuus. 

Taulukko 1. Tutkimushenkilöt ja kertomusaineistot 

Tutkimushenkilöt 
ryhmittäin N

Tutkimusaineistojen koodit Laajuus tekstinä (A4) 

Ap
Peruskoulun

opettajat 29

App – peruskoulun opettajien 
puheaineisto 

Amp – peruskoulun opettajien sähköpostiaineisto

27

6
Aa

Aikuisopettajat 4
Apa – aikuisopettajien puheaineisto 

Ama – aikuisopettajien sähköpostiaineisto 

16

1

B
Opiskelijat 22 Bv – opiskelijoiden vuorovaikutuskertomukset 20 

C
Oppilaat 160 C – peruskoulun oppilaiden kertomukset 15 
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5.3 Kertomusten sisällöllinen ryhmittely ja analysointi 

Luin kertomusaineistoja useita kertoja pyrkien ensin hahmottamaan niiden luonnetta 
kokonaisvaltaisesti sekä etsien eroja ja yhtäläisyyksiä. Annoin kaikille kertomuksille 
koodinumerot, jotta niiden alkuperä olisi mahdollista varmistaa jälkikäteen. Ryhmittelin 
kertomuksia niiden sisällön mukaan opetus-opiskelu-oppimiskertomuksiin, episodeihin 
ja metaforiin. Samanlaista jäsentelyä on käytetty artikkelissamme Disclosing tacit (Syr-
jäläinen & Haverinen, 2008), jossa tarkasteltiin kertomusten käyttämistä pedagogisina 
apuvälineinä. Opetus-opiskelu-oppimiskertomusten ryhmään kokosin kaikki sellaiset 
kertomukset, jotka kuvaavat opettajan ja oppilaiden toimintaa taidon opetustilanteessa 
opettajan tai opetusharjoittelijan kertomana. Koska painopiste on opetuksessa ja opetta-
jan näkökulmassa, käytän lyhennettä opetuskertomus. Opetuskertomuksia voi luonneh-
tia myös siten, että ne ovat taitojen opetukseen tietoisesti suunniteltuja ja toteutettuja 
pedagogisia menettelytapoja. Opetuskertomuksissa tulee tietysti esille myös oppilaiden 
toiminta, toisin sanoen se, miten oppilaat harjoittelevat ja miten opettaja ohjaa taitojen 
harjoittelua eli opiskelua. Suurin osa opettajien kertomuksista kuului tähän ryhmään 
(liite 5).

Episodit viittaavat sellaisiin kertomuksiin, joissa tapahtuu jotain yllätyksellistä. 
Käytännön toimintatilanteet kotitaloustunneilla tuottavat itsestään ”sattumuksia”, joita 
ei ole ennalta suunniteltu. Yllättävä tapahtuma voi olla tietämättömyydestä tai väärinkä-
sityksestä johtunut harmillinen epäonnistuminen tai oppitunnilla sattunut humoristinen 
tapahtuma. Episodeiksi olen luokitellut myös sellaiset tilanteet, joissa opettaja toimii 
spontaanisti oppilaiden aloitteiden johdattamana ja muuttaa ennalta laadittua tuntisuun-
nitelmaa. Episodit eroavat opetuskertomuksista siten, että niillä on vahvempi kontekstu-
aalinen luonne kuin opetustarinoilla, toisin sanoen ne ovat sitoutuneet tiettyyn aikaan ja 
paikkaan ja tiettyihin satunnaisiin tilannetekijöihin. Episodi-kertomuksissa on yleensä 
myös selkeä juonirakenne – aloitus, käännekohta tai kriisivaihe ja lopetus. (Bruner, 
1986) Opettajien aineistossa tyypillisiä episodeja oli kahdeksan. Episodeja voisi kutsua 
myös anekdooteiksi. Suurin osa opiskelijoiden kertomuksista on episodeja (liite 6).

Metaforassa jotakin asiaa kuvataan johonkin toiseen ilmiöön kuuluvalla käsitteellä 
(Lakoff & Johnson, 1980, ss. 3-4). Esimerkiksi tekstiilien hoidon opetuksessa opettaja 
vertaa villakuidun rakennetta männynkävyn suomuihin, jolloin kuitujen näkymätön ra-
kenne rinnastetaan oppilaille tuttuun konkreettiseen malliin. Metaforien joukkoon yh-
distin niin sanotut hokemat ja sananlaskuihin verrattavat lausahdukset, kuten ”opitaan 
kantapään kautta” ja ”ota anna oikealta, tarjoa aina vasemmalta!” Metaforien ja sanan-
laskujen avulla voidaan auttaa oppilaita oivaltamaan jokin taidon oppimiseen liittyvä 
ydinasia tai abstrakti ilmiö. Vaikka metaforiset ilmaukset esiintyvät yleensä joko ope-
tuskertomukseen tai episodiin yhdistyneenä, tarkastelin niitä erikseen, jotta niiden kes-
keinen merkitys tulisi riittävästi huomioon otetuksi.  

Opettajien kertomusten ryhmittelyn tuloksena oli 55 opetuskertomusta 8 episodia 
ja 16 metaforaesimerkkiä. Opiskelijoiden vuorovaikutuskertomuksista suurin osa on 
luonteeltaan episodeja. Joukossa on neljä toteavaa raporttia, joissa opetustapahtuma 
selostetaan kronologisessa järjestyksessä, ja yhdistin ne opetuskertomusten analysoin-
tiin. Kertomusten joukosta erottui selvästi kuvaukset, joissa kirjallinen ilmaisu on sävyl-
tään tunteiden sävyttämää pohdintaa ja joissa oli mukana myös verbaalisen vuorovaiku-
tuksen kuvausta. Opiskelijoiden kertomuksista löytyi vain kaksi metaforaa.  

Oppilaiden kertomusten sisällöllinen ryhmittely poikkeaa muusta aineistosta, kos-
ka oppilaiden vastaukset olivat hyvin lyhytsanaisia. Tein sellaisen johtopäätöksen, että 
mitä ilmeisimmin suurin osa oppilaista oli jossain määrin hämmentynyt miettiessään, 
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mitä taidoilla tarkoitetaan. Taito-käsite saattaa olla oppilaiden mielestä kotitalouden 
toiminnan yhteydessä abstrakti ja hämärä, vaikka joissakin muissa yhteyksissä (lukutai-
to, soittotaito) se on vakiintunut. Vastausten perusteella voin kuvitella seuraavan ajatus-
kulun: olen oppinut paistamaan munkkeja ja tiskaamaan astioita – sanotaanko sitä tai-
doksi? Olen oppinut leipomaan sämpylöitä – voisinko kertoa siitä? Tein myös sellaisen 
tulkinnan, että ilmeisesti opetustilanteiden aikana ei puhuta taidoista, vaikka taitoja ope-
tetaan ja harjoitellaan. Taitojen sijaan kotitaloudessa opetetaan asiasisältöjä ja työvaihei-
ta, mutta taito-käsite tuskin tulee esille selkeästi muulloin kuin arviointilanteissa, jolloin 
oppilaille kuvataan opetussuunnitelman arviointikriteereitä (POP, 2004). 

5.4 Narratiivien analyysi taitopedagogiikan ydinkäsitteiden 
mukaan

Narratiivisen tutkimuksen analyysi voidaan toteuttaa Polkinhornen mukaan (1988/1991, 
ss. 6–8) joko narratiivien analyysina tai narratiivisena analyysina. Tämän tutkimuksen 
ensimmäinen analyysivaihe toteutetaan narratiivien laadullisena sisällönanalyysina, 
jonka temaattiset jäsennykset ovat lähtöisin teoreettisesta tarkastelusta. Narratiivien 
analyysin kautta vastataan ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen.  

Kertomusaineiston analysointi toteutui seuraavien vaiheiden kautta: lukeminen, 
tulkinta ja kriittinen pohdinta (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Lukemalla kertomuksia useita 
kertoja pyrin eläytymään tekstiin niin, että saisin mahdollisimman monipuolisen käsi-
tyksen kertomuksen kuvaamasta tilanteesta. Omat kokemukseni kotitalousopetuksesta 
helpottivat eläytymistä. Usean lukukerran jälkeen valitsin kertomuksista esimerkkejä 
didaktisesta suhteesta, pedagogisesta suhteesta ja sisältösuhteesta ja kokosin esimerkit 
luetteloiksi. Lukeminen ja luettelointi johtivat välittömästi tekstin tulkintaan ja reflektii-
viseen pohdintaan. Tulkintaa voitaisiin periaatteessa tehdä monesta erilaisesta perspek-
tiivistä ja yhdistää siihen teoriaa. Tässä tutkimuksessa kertomusten analyysi on teo-
rialähtöistä. Tulkitsin kertomuksia käyttäen apuna tutkimuskysymyksiä ja pedagogisen 
suhteen, didaktisen suhteen ja sisältösuhteen keskeisiä käsitteitä (vrt. viitekehyskuvio 2, 
s. 26). Alla olevasta taulukosta 2 ilmenee, miten erilaisia aineistoja käytetään haettaessa 
vastauksia tutkimuskysymyksiin. 

Taulukko 2. Kertomusaineistojen analysointi sekä analyysia ohjaavat kysymykset  
Kertomus -
aineistot

1. Pedagogisen suhteen 
tutkimuskysymykset 

2. Didaktisen suhteen 
tutkimuskysymykset 

3. Sisältösuhteen  ja 
kulttuurisen suhteen 
tutkimuskysymykset 

Millä tavalla
dialogisuus ilmenee 
taitojen
opetustilanteissa? 

Millä tavalla
intentionaalisuus 
ilmenee 
taitojen
opetustilanteissa?

Millä tavalla
arvotietoisuus ilmenee 
opettajien, opiskelijoiden 
ja oppilaiden 
kertomuksissa? 

A Opettajien 
kertomusaineistot 

B Opiskelijoiden 
kertomukset

Kenen ehdoilla toimitaan? 
Millainen on keskustelun 
sävy? 
Millainen on opetuksen 
tunneilmasto? 

Millaisista 
opetussisällöistä 
kerrotaan?
Miten kotitaloustaitoja 
opetetaan? 
Miten oppilaiden 
motivaatiota edistetään? 

Miten kotitaloustaitojen 
arvostaminen ilmenee? 
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Pedagogisen ja didaktisen suhteen analyysissa käytetään aineistoina kaikkia opet-
tajien aineistoja ja opiskelijoiden vuorovaikutuskertomuksia. Dialogisuuden ilmenemis-
tä tarkastellaan välittämisen ilmapiirin kolmen ominaisuuden kautta. Didaktisen suhteen 
analyysissa intentionaalisuutta tulkitaan sen perusteella, millaisista opetussisällöistä 
kerrotaan, miten taitoja opetetaan ja miten oppilaiden motivaatiota ylläpidetään. Perus-
koulun oppilaiden kertomuksia analysoin pelkästään sisältösuhteen näkökulmasta heille 
annettuihin kysymyksiin nojautuen. Sen jälkeen teen tulkintaa taidon oppimiseen liitty-
vistä kokemuksista. Seuraavaksi kuvaan kertomusaineistojen analyysia ohjaavia käsit-
teitä.

Pedagoginen suhde - dialogisuus 

Kun kertomuksia analysoidaan pedagogisen suhteen näkökulmasta, haetaan vastausta 
kysymykseen: Millä tavalla dialogisuus ilmenee taitojen opetustilanteissa? Pedagogi-
sen suhteen analyysissa käytän hyväkseni perheen toimintaan liittyvää tutkimusta (Ha-
verinen & Martikainen, 2004), jossa vuorovaikutuksen ilmapiirin ydinkategoriaksi nou-
si välittämisen ilmapiiri. Välittämisen ilmapiiri tarkoittaa sellaista vuorovaikutusta, jon-
ka vallitessa lapsen ja nuoren on hyvä kasvaa aikuiseksi. Välittämisen ilmapiiri ja dialo-
ginen kasvatussuhde ovat vastavuoroisesti yhteydessä toisiinsa: kun välittämisen ilma-
piiri vallitsee, se mahdollistaa dialogisen suhteen, toisaalta välittämisen ilmapiiri syntyy 
dialogisen suhteen ansiosta. (Emt., ss. 27, 69.) Perusopetuksen opetussuunnitelmassa 
(2004, s. 250) välittämisen ilmapiiri on liitetty sosiaalisen vastuun tavoitteeseen perheen 
ja yhdessä elämisen sisältöalueella. Se osoittaa, että tämän sisältöalueen merkitys ope-
tuksessa on vaativa haaste murrosikäisten oppilaiden ryhmätyötilanteissa. Valitsemalla 
välittämisen ilmapiirin ominaisuudet analyysivälineeksi pedagogisen suhteen analyysis-
sa haluan monipuolistaa ja konkretisoida dialogisen vuorovaikutuksen tarkastelua. Vä-
littämisen ilmapiiriin sekä kotona että koulussa kuuluu toinen toisesta huolehtiminen ja 
yhteisyyden kokemus sekä turvallisten rajojen asettaminen. Välittämisen ilmapiirin yh-
teys kotitalouden käytännön toimintaan paljastuu esimerkiksi silloin, kun työtehtäviä 
jaetaan neuvotellen yhdessä ja toiminta toteutuu kaikkien ehdoilla. (Emt. ss. 68–70.) 
Välittämisen ilmapiiri voidaan tunnistaa vuorovaikutuksessa kolmen ominaisuuden 
kautta: keskustelun sävy, kenen ehdoilla toimitaan, millainen tunneilmasto tilanteessa 
vallitsee. Seuraava luettelomuotoinen kuvaus ominaisuuksista on sovellettu kotitalous-
opetuksen vuorovaikutustilanteisiin (Haverinen & Martikainen, 2002, ss. 113–114):

Kenen ehdoilla toimitaan  
o neuvottelu- ja suunnittelutilanteiden toteutuminen 
o toisen huomioon ottaminen, toisen kuuntelu 
o oppilaiden yhteistyön sujuminen käytännön työtilanteissa 

Keskustelun sävy 
o kannustus ja rohkaisu 
o sääntöjen ja rajoitusten esittämisen tapa 
o leikkimielisyys ja huumori 

Tunneilmasto  
o positiivisuus 
o innostavuus 
o lämpimyys 

Analysoin opettajien ja opiskelijoiden kertomusten pedagogista suhdetta käyttäen 
teemoina yllä kuvattujen kolmen välittämisen ilmapiirin ominaisuuksia.  
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Kenen ehdoilla toimitaan? 

Opetustilanteissa keskeisimmäksi ominaisuudeksi välittämisen ilmapiirin kannalta nousi 
ominaisuus kenen ehdoilla tilanteissa toimitaan. Useimmiten on tarkoituksenmukaista, 
että toimitaan opettajan ehdoin ja opettaja ottaa vastuun. On ilmeistä, että mitä nuorem-
pia oppilaat ovat, sitä enemmän joudutaan toimimaan opettajan ehdoilla, kasvattajan 
vastuuta korostaen. Oppilaiden ehdotusten kuunteleminen ja mahdollisuuksien mukaan 
myös neuvottelutilanteiden järjestäminen rakentavalla tavalla lisää positiivisia koke-
muksia välittämisestä. Vastuullisuuden vuoksi dialoginen vuorovaikutus ei voi toteutua 
täydellisenä, mutta sitä voidaan ja kannattaa pitää ihanteena, jota tavoitellaan. Vastuulli-
suuden tunnistaminen välittämisen ilmapiirin ydinkäsitteeksi paljastaa sen yhteyden 
dialogiseen kasvatussuhteeseen, jossa on keskeistä epäitsekkyys ja toinen toisensa ar-
vostamisen. (Ks. Buber, 1995, s. 37; Värri, 1999, s. 80.) 

Keskustelun sävy opetustilanteen aikana

Opettajan antama palaute on mitä ilmeisimmin keskeinen opetusilmapiiriin vaikuttava 
keino. Kielteinen palaute on selvästi helpompi ottaa vastaan, kun samalla tuodaan esille 
se, missä suhteessa oppilas on onnistunut. Kannustus ja rohkaisu sekä leikkimielisyys ja 
huumori ovat luotettavia tunnusmerkkejä välittämisen ilmapiirin laatua kuvattaessa. 
Kieltojen ja rajoitusten antamisen tapa lienee keskeinen asia, jolla oppilaat mittaavat 
opettajan oikeudenmukaisuutta ja hänen ammattietiikkansa lujuutta. Yhteisten pelisään-
töjen kertaaminen on varmaan tarpeen useita kertoja lukuvuoden aikana. Neuvotteluti-
lanteissa keskustelun sävy paljastaa herkästi mielialoja. Jos johdonmukaisuus horjuu, 
vaikeuksia ilmenee herkästi. Opettajalla on kuitenkin mahdollisuus ottaa asia puheeksi 
avoimesti, jos hän huomaa erehtyneensä. Oppilaiden on hyvä saada esimerkki myös 
siitä, että anteeksipyyntö puhdistaa pöydän silloin, kun erehdyksiä tulee.

Tunneilmasto

Tiedollisen sisällön vastaanottaminen helpottuu, jos tunteista uskalletaan puhua. Ope-
tustilanteissa tunnetilojen merkitys korostuu, koska samanaikaisesti on kyse opettajan ja 
oppilaiden tunteista, jotka säätelevät vuorovaikutustilanteiden ilmapiiriä. Manenin 
(1990) mukaan kasvatuksen tutkimuksen tulisi keskittyä nykyistä enemmän tunnista-
maan oppilaiden tunnekokemuksia siksi, että oppilaiden kokemuksia kuuntelemalla 
avautuu ymmärrys ruumiillisesta tietämisestä (emt. s. 8). Kyetäkseen ohjaamaan oppi-
laita taitojen opiskelutilanteissa opettajalta edellytetään omien tunnekokemusten reflek-
tointia ja kekseliästä ilmaisukieltä kuvaamaan näiden kokemusten laatua. Sen lisäksi 
monin verroin vaativampaa on kehittää herkkyyttä tunnistamaan erilaisten oppilaiden 
tunnekokemuksia ja mielialoja, jotta osaisi tehdä nopeita ratkaisuja ja toimia tarkoituk-
senmukaisesti taitojen harjoittelua ohjatessaan. Käytännöllisissä työskentelytilanteissa 
opettajan empatiataito tulee koetelluksi. Opettajan empaattisuus ei kuitenkaan yksin 
riitä turvaamaan myönteistä vuorovaikutusilmapiiriä, vaan oleellista on se, miten kotita-
lousopettaja ohjaa 16–20 murrosikäisen oppilaan keskinäistä vuorovaikutusta toiminnal-
lisissa tilanteissa. Kotitalousopetuksen keskeisenä tavoitteena on oppilaiden yhteistyö-
taitojen kehittäminen, käytännön työtaitojen ja tiedonhankintataitojen ohella. Nämä op-
pimistavoitteet vaativat sekä opettajalta että nuorilta empatiaa. Vähimmäisvaatimuksena 
kotitaloustunnin yhteistyön sujumisen kannalta on se, että oppilas osaa ottaa muut huo-
mioon noudattamalla hyviä tapoja, on halukas yhteistyöhön toisten kanssa ja noudattaa 
tasapuolista työtehtävien jakamista. Yhteistyötaitojen kehittymistä osoittaa se, että hän 
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osaa myös joustaa työnjaossa ja auttaa tarvittaessa toisia vapaaehtoisesti. (POP, 2004, s. 
251.)

Didaktinen suhde - intentionaalisuus

Kun kertomuksia analysoidaan didaktisen suhteen näkökulmasta, haetaan vastausta ky-
symykseen: Millä tavalla intentionaalisuus ilmenee taitojen opetustilanteissa?  
Opettajan keskeisenä intentiona on ohjata oppilaita opiskelemaan arjen hallinnan taitoja. 
Opettajan toiminnan tukemana syntyy oppilaan sisältösuhde. Kotitalouden taitopedago-
giikan sisältösuhde oppilaiden näkökulmasta tarkoittaa sitä, millaista innostusta oppilaat 
osoittavat taitojen opiskeluun, millainen on heidän sisäinen motivaationsa, mitä taitoja 
he pitävät tärkeinä ja millaisia tunnekokemuksia heillä on taidon oppimistilanteissa. 
Didaktisen suhteen analyysin teoreettisena taustana käytän opetustapahtuman jäsennystä 
hahmottamiseen, tekemiseen ja tulkintaan (Syrjäläinen, 2003).

Sisältösuhde ja kulttuurinen suhde – arvotietoisuus

Kun kertomuksia analysoidaan sisältösuhteen ja kulttuurisen suhteen näkökulmasta, 
haetaan vastausta kysymykseen: Millä tavalla arvotietoisuus ilmenee opettajien, opiske-
lijoiden ja oppilaiden toiminnassa? Kotitalouden taitopedagogiikan sisältösuhde opetta-
jan näkökulmasta kuvaa sitä, miten opettaja arvostaa oman oppiaineen eri sisältöalueita 
sekä miten hän suunnittelee ja kehittää omaa opetustaan. (Vrt. Toom, 2008, ss. 172–
181.) Toomin kuvaamaan sisältösuhteeseen olen liittänyt myös sen, miten opettaja huo-
lehtii oman ammattitaidon ylläpidosta ja miten hän tekee yhteistyötä toisten kanssa sekä 
sen toiminnan, mikä tapahtuu luokan ulkopuolella, esimerkiksi yhteiset projektit eri 
oppiaineiden kesken, kokoukset ja suunnittelupalaverit. Tällöin sisältösuhdetta voi kut-
sua kulttuuriseksi suhteeksi. Kulttuurista suhdetta ei ole nimetty didaktisen kolmion 
alkuperäiseen mallikuvioon. Sen tarve nousi kuitenkin selkeästi esiin kertomusaineisto-
jen pohjalta, ja toisaalta halusin korostaa koulukulttuuriin liittyvää suhdetta siksi, että 
kokemukseni mukaan kentän opettajat tuovat vuosi vuodelta enenevässä määrin esiin 
kulttuurisen toiminnan merkityksen lisääntymisen koulun toiminnassa. Opettajan kult-
tuurisuhteen näkökulmasta taitojen opetusta voi tarkastella osana yhteisön taitokulttuu-
ria (Saariluoma, 1999).  

Tulkinnan reflektiivinen pohdinta teoriaa peilaten nostaa väistämättä esiin kriitti-
sen näkökulman. Tutkimustekstin kirjoittaminen vaatii tutkijaa vahvistamaan sen näkö-
kulman, mistä hän katsoo tekstiä ulkopuolisen silmin pitäen kuitenkin mielessään teks-
tin sisäisen merkityksen. Tekstin kriittinen näkökulma ei tarkoita vain puutteiden tai 
rajoitusten esittämistä, vaan pikemminkin sellaista kehittävää, itsenäistä asennetta, jon-
ka avulla voidaan selittää ja puolustaa alkuperäistä kertomusta. (Elbaz-Luwish, 2005,  
ss. 34–35.) Kunkin jakson lopussa tarkastelen kriittisesti valittuja kertomuksia pyrkien 
löytämään jonkin uuden, kehittävän näkökulman. Kriittinen tarkastelu jatkuu raportin 
päätösluvussa.

5.5 Narratiivinen analyysi hiljaisesta tietämisestä

Toisessa analyysivaiheessa tavoittelen narratiivisen analyysin mallia (Polkinghorne, 
1988), jossa integroin alkuperäisten kertomusten kolme teemaa (kolme kotitalouden 
taitopedagogiikan suhdetta) yhdeksi kertomukseksi. Kertomus siitä, miten hiljainen tie-
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to ilmenee vuorovaikutuksessa kotitaloustunneilla, on vastaus neljänteen kysymykseen 
(7. luku).

Tarkastelin uudelleen esimerkeiksi valittuja kertomuksia ja tiivistin niiden ydinsi-
sällön. Tiivistäminen on pelkistävää tulkintaa siitä, millaisia yleisperiaatteita opettajat ja 
opiskelijat ovat esittäneet (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Yleisperiaatteiden kokonaisuutta 
voi kutsua opettajan praktiseksi teoriaksi tai käyttöteoriaksi (Aaltonen, 2003; Kansanen, 
2004, ss. 97–98). Tulkitsen näiden periaatteiden ilmentävän sellaisia pyrkimyksiä, joita 
opettajat pitävät tärkeinä ja joita he ovat sisäistäneet hiljaiseksi tiedoksi (Toom, 2008, s. 
169). Kertomusten tulkinta hiljaisen tietämisen näkökulmasta perustuu van Manenin ja 
Lin (2002) paattisen tiedon sisältöjen kuvaukseen. Olen käyttänyt hiljaisen tiedon käsi-
tettä tässä tutkimuksessa paattisen tiedon synonyyminä. Helpottaakseni tulkintojen te-
kemistä laadin tiiviin kuvauksen paattisen tiedon ulottuvuuksista, jotka on kuvattu lu-
vussa neljä. Tavoitteena on, että hiljaisen tietämisen ulottuvuudet heijastuvat kertomuk-
sessa niin, että lukija voi ne intuitiivisesti ymmärtää. Käytän heijastumisen käsitettä 
siksi, että paattisen tietämisen ulottuvuuksien kategorinen erottelu ei tee oikeutta hiljai-
sen tietämisen kätkeytyvälle luonteelle. Tutkijana minulla ei kuitenkaan ole muuta kei-
noa kuin pyrkiä kirjoittamaan sellaista elävää kieltä, joka saa lukijan oivaltamaan alku-
peräisiin kertomuksiin sisältyneet vihjeet hiljaisesta tietämisestä. (Van Manen, 1990.)

Vastaus viidenteen kysymykseen muodostuu johtopäätöksistä, joissa taitojen op-
pimisen merkitystä pohditaan toisaalta oppilaan persoonallisuuden kehittymisen kannal-
ta ja toisaalta taitokulttuurin kehittymisen kannalta (8. luku).  
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6 KERTOMUSTEN AVAAMA YMMÄRRYS 
KOTITALOUSTAITOJEN OPETUKSESTA 

Tarkastelen ensin pedagogista suhdetta ja sen jälkeen didaktista suhdetta sekä sisäl-
tösuhdetta. Pedagogisen suhteen analyysi painottuu opettajan ja oppilaiden väliseen 
vuorovaikutukseen. Pedagoginen suhde luo perustan didaktiseen suhteeseen, ja didakti-
sessa suhteessa opettajan toiminta muodostaa suhteen oppilaan ja sisällön väliseen suh-
teeseen. Keskeistä on se, miten opettaja omalla toiminnallaan saa oppilaat omaksumaan 
opetussuunnitelman keskeisen sisällön. Sisältösuhteen kautta myös yhteiskunnallinen 
konteksti integroituu didaktiseen kolmioon ikään kuin piilevästi opetussuunnitelman 
ohjaavan roolin vuoksi. Toteuttaessaan opetussuunnitelman mukaista opetusta opettaja 
samalla toimii välittäjänä yhteiskunnan suuntaan. (Vrt. Kansanen, 2004, ss. 70–81.) 
Opetussuunnitelman taustalla oleva kotitalouden ympäristösuhde-malli (ks. Turkki, 
1994, s. 11; Bubolz & Sontag, 1993) osoittaa kotitaloustaitojen opetuksen yhteiskunnal-
lisen vuorovaikutuksen laajuuden. Arjen hallinnan käsitteiden kautta tarkasteltaessa 
kommunikatiivinen vuorovaikutus, yhteinen hyvinvointi ja arvotietoisuus antavat kotiin 
ja perheeseen liittyville arjen taidoille laajan, yhteiskuntaan ulottuvan merkityssisällön. 
Siksi haluan painottaa kotitalouden taitopedagogiikassa taitokasvatuksen yhteiskunnal-
lista ja kulttuurista merkitystä tarkastelemalla lisäksi opettajan suhdetta opetussisältöön 
siitä näkökulmasta, miten opettajan arvostus omaa oppiainettaan kohtaan ilmenee. Ole-
tan, että arvostukset heijastuvat muun muassa opetussisällön valinnassa  

6.1 Pedagoginen suhde kotitaloustaitojen opetuksessa  

Kotitalouden taitopedagogiikan pedagogisessa suhteessa on keskeistä dialoginen vuo-
rovaikutus. Dialogisen vuorovaikutuksen kautta opettaja ohjaa oppilaita kasvamaan 
tasapainoiseksi persoonallisuudeksi vahvistamalla näiden itsetuntoa taitavuuden koke-
musten kautta. 

Pedagogisen suhteen analyysin kautta kuvaan sitä, millä tavalla dialogisuus ilme-
nee opettajien ja oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Olen valinnut välittämisen 
ilmapiirin ominaisuudet (kenen ehdoilla toimitaan, millainen on keskustelun sävy, mil-
lainen tunneilmasto tilanteessa vallitsee) analyysivälineeksi pedagogisen suhteen tar-
kastelussa (ks. luku 5). Oletan, että kiinnittämällä huomiota välittämisen ilmapiirin 
ominaisuuksiin voidaan tarkastella dialogisen vuorovaikutuksen laatua pedagogisessa 
suhteessa. Arjen hallinnan tavoite perusopetuksen suunnitelmassa nojaa holistiseen ih-
miskäsitykseen. Sen pohjalta on perusteltua ajatella, että pedagogisen suhteen tärkeim-
pänä näkökulmana on kunnioittava suhtautuminen kasvatettavan elämään. Tämä ei tar-
koita sitä, että lasta kasvatettaisiin vain tämän omia mieltymyksiä myötäillen. (Harju-
nen, 2002, ss. 105–106.) Buber (1995, s. 37) kuvaa kunnioittavaa kohtaamista dialogi-
sena suhteena, jota luonnehtii täysi läsnäolevuus. Sellaisessa suhteessa ihmisen itseisar-
vo tunnustetaan ilman laskelmoivaa ja välineellistävää suoritusten arviointia. Dialogisen 
kasvatussuhteen ydinkäsite on vastuullisuus. Opettajan ja oppilaan suhteessa vastuulli-
suus on asymmetrista, koska kasvatettava ei ole vielä täysi-ikäinen. (Värri, 1999, s. 80.)
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6.1.1 Kokeneiden opettajien pedagoginen suhde 

Peruskoulun kotitalousluokassa opettaja kohtaa jokaisena työpäivänä keskimäärin kol-
mekymmentä, jopa viisikymmentä oppilasta. Ryhmät kootaan niin, että oppilaat eivät 
aina tunne toisiaan aloittaessaan yhteistyön opetuskeittiössä. Aikuisten opettaja saattaa 
saada lähes jokaiseen opetustilanteeseen uuden ryhmän, jonka jäsenet ovat vieraita toi-
silleen. On luonnollista, että lukukauden tai kurssin aloitusvaiheessa edetään yleensä 
opettajan ehdoilla.  Opettajalla on vaativa tehtävä tavoitella dialogista vuorovaikutusta 
heterogeenisissa ryhmissä. Nuoret haluavat pukeutumisellaan ja käytöksellään antaa 
vaikutelman aikuisuudesta ja korostavat mielellään orastavaa itsenäisyyttään kätkien 
samalla lapsen sisäisyydessään. Arka, hiljainen oppilas saattaa meluavien ja vilkkaiden 
joukossa vetäytyä sivuun kykenemättä osoittamaan todellista osaamistaan. Itsevarma ja 
ylimielinen käyttäytyminen saattaa kätkeä taakseen taidoiltaan epävarman lapsen, joka 
jännittää aikuisen kohtaamista ja tarkkailee opettajaa pohtien ensisijaisesti mielessään, 
välittääkö tämä hänestä. Kuulostaako hänen kysymyksensä ihan tyhmältä? Onko hän 
opettajan mielestä täysin avuton? Siksi otan lähtökohdaksi pedagogisen suhteen tarkas-
teluun kokeneen opettajan pohdinnat, jotka lienevät hyvin tuttuja monelle opettajalle 
lukukauden tai uuden kurssin alkaessa:

Oppilaiden / opiskelijoiden ehtojen huomioon ottaminen  

Ja oon sen jälkeen aatellut, et me ei muisteta, sitä miten pieniä ne on ne seitsemäsluokkalaiset. Me 
pidetään, kun ne tulee yläluokalle, me pidetään niitä niinku sellaisena, et ne on tehneet kaikki ko-
tona jotakin. Ja jos me sit ajatellaan, niin suurin osa niistä ihan oikeasti ei oo tehny kovin paljon. Et 
mä ainakin oon huomannut sen ja sit ihan omien lasten myötä mä oon huomannu, et mä oon niin 
kun ihan selkeesti yliarvioinut sitä, että mitkä niitten taidot on, kun ne tänne tulee. Et niillä ei oo 
semmost ajattelua siin taidos vielä, että se ihan oikeesti puuttuu ja se, et joku on voinut tehdä hir-
veen paljon ja joku toinen ei oo tehny mitään, että se on kerta kaikki sitten taidon opettaminen on 
alotettava sielt ihan nollasta. (App1)

Oppilaan ehtojen huomioon ottaminen ilmenee opettajan toiminnassa siten, että 
hän pyrkii eläytymään lasten ja nuorten todelliseen elämäntilanteeseen ja kuuntelemaan 
heidän ajatuksiaan (Värri, 1997). Koska joukossa on useimmiten myös niitä, jotka ovat 
osallistuneet kotitöihin ja ovat jo melko taitavia ja oma-aloitteisia, hän yrittää välttää 
taitotason yliarviointia ja aliarviointia. Seuraava kertomus havainnollistaa kotitalous-
opetuksen aloitustilannetta, jossa opettaja kohtaa heterogeenisen oppilasjoukon: 

Yhdessä ryhmässä oli Matti - hiljainen ja hyväkäytöksinen seitsemännen luokan poika. Matti ei 
paljon puhunut eikä oikein näyttänyt edes kuuntelevan puhettani, vaan katseli kuvia seinillä ja 
kaappien päällä olevia koriste-esineitä. Hän ei häirinnyt opetusta, mutta näin, että hän oli aivan 
omissa ajatuksissaan. Käytännön töiden aikana hän seurasi mietiskelevän näköisenä muiden puu-
hia. Ensimmäiset seitsemännen luokan tehtävät ovat useimmiten yksilötehtäviä ja muiden ollessa 
likipitäen valmiita, Matti tuumasi: ”Aha, teenkö siis samoin”. Työn hän teki kuitenkin syventymät-
tä ja innostumatta. Parityössä hän lähinnä seisoi ja katseli aktiivisen ja oma-aloitteisen parinsa tou-
huja. Seurasin poikaa ja mietiskelin, mitä hän mahtaa oikein tuumailla. Päätin kuitenkin, että annan 
oikean hetken tulla ajallaan ja pojan kypsytellä vielä rauhassa ajatuksiaan.  

Reilun kuukauden kuluttua oli jo tehty teeleivät ja sämpylät. Silloin Matti kysyi minulta, voisiko 
hän oppia täällä tekemään ihan oikeaa ruokaa. Vastasin, että voit ja mitä haluaisit oppia. ”Vaikka 
tekemään kalasoppaa”, tuumasi poika. Kyllä se onnistuu, kerroin Matille ja sitten katsoimme yh-
dessä lukuvuosisuunnitelmasta, milloin on kalakeiton vuoro. Tämän jälkeen Matti aivan kuin herä-
si. Hän oli ahkera ja teki innokkaasti kaikkia ohjelmassa olevia töitä. Hän oli selvästi melkoisen 
kokematon keittiötöissä ja monet ruoka-aineet sekä työvälineet olivat hänelle vieraita, mutta yritte-
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liäällä asenteella hän kehittyi kovasti. Kalakeittokerralla Matti sitten ylpeänä nosti valmistamansa 
keiton pöytään ja keväällä hän valitsi kotitalouden valinnaisaineeksi. (Amp11)  

Koska suuressa opetuskeittiössä toimii yhtä aikaa keskimäärin 16 oppilasta, se on 
täynnä liikettä, ääniä ja tuoksuja. Virikkeitä on hämmentävän paljon kaikille aisteille. 
Vaikutti siltä, että Matilla oli paljon ihmeteltävää. Liikkuminen luokassa sekä työväli-
neiden ja ruoka-aineiden löytäminen olivat vaikeita asioita, ja Matilta kului paljon aikaa 
ympäristön ja toisten oppilaiden tarkkailuun ennen työn aloittamista. Kun opettaja ver-
tasi Matin työskentelyä muiden oppilaiden toimintaan, Matti oli selvästi melkoisen ko-
kematon. Opettajan pedagoginen tahdikkuus ilmeni siten, että hän toimi oppilaan eh-
doilla, ei kiirehtinyt eikä moittinut Mattia siksi, että tältä puuttui sellaista itseluottamus-
ta, mikä on välttämätöntä toiminnassa. Opettaja jaksoi luottaa, että vasta monien viikko-
jen kuluttua poika saisi lisää toimintavarmuutta, koska toiminnallista tietoa syntyy vähi-
tellen useiden toistojen kautta, jolloin muodostuu kinesteettisiä muistijälkiä (Knuuttila, 
2006, Parviainen, 2006). Matin yhteistyö ryhmässä ei alkuvaiheessa onnistunut, mutta 
tahdikas opettaja antoi hänelle mahdollisuuden olla ryhmässä oma itsensä. Kertomuksen 
käännekohdassa Matilla palautuu mieleen kalakeitto. Tulkitsen niin, että hän oli joskus 
saanut kokea, kuinka herkullinen ruokalaji kalakeitto on, ja hänellä liittyi siihen hyviä 
muistoja. Muistaessaan kalakeiton hän löysi itselleen selkeän oppimistavoitteen ja roh-
keni kysyä opettajalta mieltä askarruttaneen tärkeän kysymyksen. Tavoite aktivoi hänet 
toimintaan. Tämän jälkeen Matin sopeutuminen ryhmään ja luottamus ihmissuhteisiin 
vahvistuivat nopeasti, ja hän sai arvokkaan kokemuksen oppiessaan valmistamaan kala-
keiton koko ryhmälle. Opettaja yllättyi, kun Matti rohkeni valita kotitalouden myös va-
linnaisaineeksi. Voi olettaa, että valinnallaan Matti varmisti toisaalta käytännön työtai-
tojen kehittymisen ja toisaalta hän sai samalla tilaisuuden harjoitella yhteistoimintaa 
ryhmässä. 

Myös aikuiset saattavat kokea olevansa aloittelijoita ammattilaisten rinnalla. On 
täysin oikeutettua, että hekin odottavat omien ehtojensa huomioon ottamista ja yksilöl-
listä ohjausta juuri oman arjen hallintaan: ”Oli hirveen erilaisia ihmisiä et tosi – kaikki 
oli kyllä aika lailla aloittelijoita paitsi tää yks äiti, joka oli tehnyt paljon, mutta niin, 
muuten oli kyllä aika aloittelijoita.” (Apa2) Riippumatta siitä, ovatko oppilaat lapsia vai 
taitamattomiksi itsensä kokevia aikuisia opiskelijoita, ryhmän tuntemus ja oppilaiden 
ajankohtaisten tarpeiden tiedostaminen ovat tärkeä lähtökohta: 

Mutta, sanoisin, että tällä hetkellä kun on jo yli 20 vuotta siitä, kun oon valmistunut, niin on jo sen 
verran ikää ja elämänkokemusta, että joutu minkä hyvänsä ryhmän eteen, niin aina on sitten, on 
sellaiset elämän eväät jo, et pystyy aina niinku vastaamaan siihen huutoon, että mikä on tarve ja 
mikä on niinku, mihin me tässä pyritään. Et oli tilanne mikä hyvänsä, et aina niinku voi sitten taka-
taskusta ottaa jonkun käytännön ja sen sanoisin, että opettajan pedagoginen väline on terve maa-
laisjärki, et kaikki pedagogiset opinnot, mitä on tehnyt, niin voi ihan unohtaa siihen ovelle ja lähtee 
siitä, et mikä on se ryhmä. (Alpa4) 

Mitä opettaja tarkoittaa maalaisjärjellä, joka syrjäyttää hänen ajattelussaan peda-
gogisten opintojen merkityksen? Rinnastan maalaisjärjen käyttämisen kokemuksen 
kautta kiteytyneeseen hiljaiseen tietämiseen, jota voi nimittää myös käytännölliseksi 
viisaudeksi (Aristoteles, 1989, s. 121) tai van Manenin tapaan tahdikkuudeksi: ”Tietoon 
perustuva asiantuntijuus ei riitä opetustilanteissa, joissa vaaditaan normatiivista toimin-
taa. Luokkatilanteissa opettaja joutuu tilanteisiin, jotka ovat ainutlaatuisia ja jokaisena 
hetkenä hän joutuu tekemään nopeita ratkaisuja ja päättämään, mikä on oikein tai vää-
rin. Siten opettajan pedagogisen identiteetin vahvuus ei ole riippuvainen vain opettajan 
tiedollisesta asiantuntemuksesta vaan pikemminkin se on riippuvainen hyveen kaltaises-
ta laadusta, pedagogisesta tahdikkuudesta, jota opettajan täytyisi omaksua. (van Manen, 
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1994, s. 16.) Kun opettaja malttaa perehtyä opetuksen alkuvaiheessa ryhmän luontee-
seen, sitä kautta päästään alkuun hyvän vuorovaikutusilmapiirin rakentamisessa. Pereh-
tyminen ryhmän toimintaan ei tarkoita pelkästään sitä, että opettaja ottaa selville opiske-
lijoiden taustatietoja. Oppilaiden kohtaamisessa on oleellista kuunnella heidän koke-
muksiaan myös opetuksen sisältönä olevista uusista asioista ja osoittaa siten kiinnostus-
ta heidän elämäänsä:  

Kokemusten kuunteleminen

Ja tällä hetkellä, kun mä opetan tosiaan lähihoitajia, niin mä oon oppinut paljon siitä, et nää lähi-
hoitajat, monesti ne on aikuisiässä, niillä on niin paljon omia henkilökohtaisia kokemuksia. Kun 
mä ihan tällä esittäytymiskierroksella kysyn heiltä, että kertokaa oma nimenne ja kertokaa, mitä te 
tiedätte tai mitä henkilökohtaisia kokemuksia teillä on esimerkiksi eri dieteeistä, että onko perhe-
piirissä tai työpaikalla, ootteko törmänneet erilaisiin allergioihin tai muihin. Se melkein oppitunti 
tulee jo siitä, koska niil on niin valtava henkilökohtainen kokemus sieltä. Et mun ei tartte kuin pik-
kasen sitten lisätä siihen heidän henkilökohtaiseen kokemusmaailmaansa, jolloin mä huomaan et se 
menee, et ne imee sen kuin sienet. Ja mä saan heidät mukaansa, koska mä oon ensin ollut kiinnos-
tunut heistä, niin, jos mä oisin vaan mennyt sinne ja sanonut, et täs on mun oppitunti, et ottakaa 
vastaan tai älkää ottako, niin siit ois tullut sellasta vuorovaikutusta. Yks hyvä esimerkki on esimer-
kiksi ruoka-aineallergiat, josta me tiedetään loppujen lopuksi hyvin vähäisen, niin jos me opetetaan 
ruoka-aineallergioita, niin meidän on hirveen vaikee sanoo jotain tällaisia totuuksia niistä, koska 
jokainen allergikko on yksilö, mutta kun siellä on niin paljon tätä henkilökohtaisia ja yksityiskoh-
taisia esimerkkejä, niin ne oppii niistä aivan valtavasti. Että se on ollut valtavan suuri rikkaus. (Al-
pa4) 

Jotta opettaja voisi ottaa opetuksessa huomioon opiskelijoiden tilanteen ja ymmär-
tää heidän taitotasoaan, opetustilanne on luontevaa aloittaa oppilaiden kokemusten 
kuuntelemisella. Oppimisen ilmapiiri avautuu, kun oppilaat huomaavat, että opettaja 
välittää heistä ihmisinä muutenkin kuin suoritusten perusteella. Kuuntelemalla oppilai-
den kokemuksia opettaja osoittaa myös kunnioitusta näille. Tällaisessa tilanteessa toteu-
tuu periaate ”kaikkien ehdoilla”, joka kertoo opettajan pedagogisesta ajattelusta ja hil-
jaisesta tietämisestä: minulla on vastuu, minä olen aloitteen tekijä ja osoitan kunnioitus-
ta kuuntelemalla. Siten voi syntyä oppilaiden oma kiinnostus asiaan, minkä jälkeen he 
ovat valmiita ottamaan vastaan opetusta ja opiskelemaan niitä taitoja, joita opettaja on 
valinnut opetuksen tavoitteiksi:

Olen myös opettanut erityisryhmiä ja ne olivat lähikasvattajia muistaakseni. Se oli pääkaupunki-
seudun ammatillinen kurssikeskus. Ja siellä ymmärsin sen, että jotta mä saan oppilaat niinku mu-
kaan opetukseen, niin mun piti ensin antaa heille oma aikansa, että mä kuuntelin heitä ja meillä oli 
tämmöinen 15 minuuttia… Me laulettiin yhdessä kaikkii lauluja ja sit mä sanoin, et okei, te ootte 
saanu 15 minuuttia tästä oppitunnista ja sen jälkeen mul on tää 30 minuuttia, tää on mun. Ja nyt te 
istutte ihan paikalla, ettekä kulje, kuljeskele siellä, niin kuin ne teki tällaista. Ja sitten sai vasta sen 
jälkeen, kun olin antanut heille sen oman aikansa ja niin kuin kunnioittanut tavallaan heitä, niin sil-
loin vasta sai mahdollisuuden aloittaa asian opettamisen. (Alpa4) 

Sääntöjen ja rajoitusten esittämisen tapa 

Vuorovaikutuksen lämmin ilmapiiri on yhteydessä keskustelun sävyyn ja kaikkien osal-
listujien ehtojen huomioon ottamiseen. Seuraava kertomus on havainnollinen esimerkki 
dialogisen vastavuoroisuudesta, jossa opettaja asettaa sääntöjä, mutta antaa myös oppi-
laille saman mahdollisuuden:  

Siellä on hyvin sellainen välitön tunnelma sellasten ryhmien kanssa, jotka ovat valmiita toimi-
maan. Et sitten jos ryhmä, jota tarvii houkutella enemmän siihen tekemiseen, on se sitten syystä tai 
toisesta väsymystä tai muuta niin se on välillä vähän sellasta niinku näennäistä tai ainakin väki-
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näistä. Ei ehkä näennäistä, mutta väkinäistä. Mä pyrin siihen aina, että opetuksessa pitää olla mah-
dollisuus oppilaalla sanoa ja sit ne aina välillä miettii, et miks sä sanoit noin. Niin sit mä oon sano-
nut niille, että jos mä annan teille mahdollisuuden sanoa, niin teidän pitää antaa myös mulle mah-
dollisuus sanoa. Et ikään kuin, et se vuorovaikutus toimii molempiin suuntiin. Et jos mulle anne-
taan palautetta jostain, et sä oot tehnyt, opettaja, täst päivästä liian tiukan, et eihän me millään ehi-
tä, niin sitten mulla on mahdollisuus antaa heille sitä palautetta. että sä olet tullut tänne tekemään, 
etkä pitään sitä pöytää pystyssä, et pistäppäs itsees vauhtiin. (App9)

Tulkitsen edellä olevaa kertomusta välittämisen ilmapiirin ominaisuuksien kautta 
niin, että hyvä vuorovaikutus syntyy, kun toimitaan kaikkien ehdoilla, puhutaan avoi-
mesti ja keskustelun sävy on rakentava. Opettajan vastuullinen, ohjaava auktoriteet-
tiasema heijastuu sanoista: ”Mä pyrin siihen aina, että opetuksessa pitää oppilailla olla 
mahdollisuus sanoa ja ne miettii että miksi.” Opettajan auktoriteetti ei ole alistavaa, 
vaan oppilaat saavat kysyä ja opettajalla on halu ottaa huomioon oppilaiden mielipiteet.  
 Rakkaus ja auktoriteetti eli rakkaus ja rajat määräävät pitkälti kasvatussuhteen 
pedagogisen luonteen. Käytännön opetustilanteissa rajojen asettaminen merkitsee kas-
vattajan ja kasvatettavan tahdon yhteensovittamista. Yhteensovittamista tarvitaan myös 
yksilön ja yhteisön kulttuuristen vaatimusten välillä (Harjunen, 2002, ss. 106–107). Kun 
Heinilä (2007, ss. 99–100) nimeää yhdeksi kotitaloustaidon ulottuvuudeksi yhteensovit-
tamisen, hän korostaa sitä kautta kotitaloustaitoihin ja kotitalouden toimintaan liittyvää 
arvosidonnaisuutta. Perusopetuksen arvopohja on ilmaistu seuraavana luettelona: ih-
misoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuus ja ympäristön elinkelpoi-
suuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen (POP, 2004, s. 12). Yh-
teensovittaminen merkitsee kotitalousopetuksessa sitä, että oppilaita ohjataan tiedosta-
maan oman toimintansa taustana olevia arvonäkökohtia sekä perustelemaan valintojaan 
ja mielipiteitään. Erityisoppilaiden opetustilanteessa opettajan kokemuksen mukaan 
nousee voimakkaasti esiin kasvatus ja huolenpito, oppilaiden kohtaaminen yksilöinä: Se
on vielä enemmän kasvatustyötä, suorastaan jonkin kaltaista ”vierihoitoa.” (Amp17)

Minulla on ollut ilo opettaa näitä erityisiä oppilaita jo viiden vuoden ajan. Heidän opettamisensa 
poikkeaa melko tavalla normaaliopetuksessa olevista, se on vielä enemmän kasvatustyötä, suoras-
taan jonkin kaltaista ”vierihoitoa”. Olen Iso Mamma, minun luonani ei kiroilla, istuta pipot päässä 
ja jutella känni-/varkausjuttuja ilman, että niistä seuraa Mamman kannanotto. Me laitamme hyvää 
ruokaa ja siivoamme kunnolla jäljet, teemme kaiken paremmin kuin muut ryhmät. 

Joskus tunti alkaa viikon vanhojen, selvästi jo arpeutuneiden käsihaavojen laastaroinnilla (Aku 
Ankka -laastari, värin saa valita), jonossa seisoo kolme ja opettaja laastaroi ja kyselee. Nämä nuo-
ret ovat usein siinä mielessä erikoisia, että ovat ikään kuin itseään vanhempia kokemusmaailmal-
taan ja samalla ikäistään nuorempia tunne-elämältään. Heille on tavattoman tärkeätä tietää, että 
opettaja tykkää heistä. Se on edellytys sille, että tunnilla pystyy tekemään jotain käsillään. Uusi 
oppilas saattaa istua useita opetuskertoja tekemättä mitään, kunnes tunneside on luotu. Erään ker-
ran olin tavattoman väsynyt ja siitä syystä ärtynyt opetuskertaa aloittaessani. Olimme olleet muu-
taman minuutin luokassa ja ehtinyt kertoa olevani vähän väsynyt, kun Kake kailottaa kovaan ää-
neen: ”Mä huomasin sen heti, sä olet kuin kännissä”. Opetuskerta oli huono, olin kärsimätön, 
huumorintajuton ja Kake temppuili minkä kerkesi, ilkeili muille, puhui puhelimeen, kieltäytyi kil-
juen tehtävistään. Lopullisen hepulin hän sai kuultuaan opetuskerran lopuksi, että oli menettänyt 
plussiaan. Jokaisella opetuskerralla on mahdollista säilyttää kaksi plussaa, kerätyt plussat toimivat 
arvioinnin tukena. Kake juoksi ulos luokasta ja raivosi minun epäreiluuttani.  

Seuraavalla opetuskerralla oppilaat kerääntyivät pöytien ääreen, kuten tavallista. Totesin oppilail-
leni olevani tällä kertaa ihan pirteä ja itse menettäneeni ainakin puolitoista plussaa viime kerralla. 
Oppilaat kuuntelivat, ilmapiiri kääntyi odottavasta myönteisen puolelle. Kake muistutti: ”Sä olit 
ihan kuin kännissä viime kerralla”. Kake kertoi myös, että oli kuullut eräältä tytöltä, että minä olin 
haukkunut häntä koulun käytävällä tälle ja tämän kaverille viime lukuvuonna. Tähän minä kerroin, 
että en edes tuntenut häntä viime vuonna, en ulkonäöltä enkä nimeltä, enkä ole siis voinut häntä 
haukkua. Kerroin vielä, etteivät opettajat hauku oppilaita toinen toisilleen eivätkä myöskään oppi-
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laille. Opettajat ymmärtävät nuoria, vaikka eivät hyväksy toisinaan heidän käytöstään. Tähän Kake 
kiirehtii kertomaan, että opettaja X vihaa häntä, koska sanoi hänelle näin ja näin. Silloin käsitin, et-
tä nyt täytyy todistaa tykkäämiset tavalla tai toisella. Otin plussa-arvioinnin kriteerit ja kävimme 
sen oppilaiden kanssa yhdessä läpi. Muistelimme, mistä menettää plussia, miten ne voi säilyttää. 
Muistelimme, mistä Kaken pisteet olivat viime kerralla menneet ja kerroin, ettei sillä ole mitään 
tekemistä sen kanssa, mitä ajattelen hänestä ihmisenä. Kerroin, että tykkään hänestä. Tähän Ate 
kiirehtii lisäämään: ”Kuten kaikista meistä”. Siihen Pete heittää kysymyksen, että tykkäänkö hä-
nestäkin. Äkkiä huomasin neljän muun silmäparin tuijottavan odottavasti ja ymmärsin, että nyt on 
sitten vakuutettava jokainen opettajan tykkäämisestä. Kävin jokaisen yksitellen läpi vähän eri sa-
noilla. Sen jälkeen asia oli selvä, ja aloimme tutkia reseptejä. Opetuskerta oli hyvä. Koin tuon ta-
pahtuman jotenkin liikuttavana, tunnesuhteeni esy-oppilaisiini on lujempi kuin muihin, halu suojel-
la ja huolehtia suuri, ja koen sen tärkeämmäksi kuin aineen opettamisen. Luulen, että siitä syystä 
he noudattavat ohjeitani, tottelevat myös tarvittaessa koulun käytävillä. Uskon, että normaaliope-
tuksessakin oppilaita ojennettaessa esimerkiksi henkilökohtaisessa puhuttelussa pitäisi aina yrittää 
muistaa luoda tilanteesta turvallinen, sellainen, että oppilas tietää olevansa viime kädessä ’tykätty’. 
(Amp17)  

Tilanteeseen eläytyminen oli helppoa, koska opettaja itse on liittänyt tulkintaa jo 
kerrontaan. Mamma vahvisti käsitykseni kotitalousopettajasta kasvattajana ja äitinä: 
”Olen Iso Mamma minun luonani ei kiroilla, istuta pipot päässä ja jutella känni-
/varkausjuttuja ilman, että niistä seuraa Mamman kannanotto!” Kannanotto tarkoitti 
ilmeisesti keskustelua, jossa pidettiin esillä plussien ja miinuksien kriteereitä. Kun 
Mamma puhui kotitalousluokan toiminnasta käyttäen me-muotoa – me laitamme hyvää 
ruokaa ja siivoamme kunnolla jäljet, teemme kaiken paremmin kuin muut ryhmät – hän 
vakuutti hiljaista luottamustaan oppilaisiin toteamalla oppilaiden osaavan huolehtia siis-
teydestä ja järjestyksestä paremmin kuin muut. Opettajan kertoma vuorovaikutusilma-
piirin me-henki välitti hiljaista tietämistä yhteisyyden kokemuksista. Ryhmän me-
henkeä korostamalla opettaja osoitti myös oppilaille, että hänen kokemuksensa oppilai-
den toiminnasta ja käyttäytymisestä on erilainen – positiivisempi – kuin muista ryhmis-
tä. Esy-oppilaille se on varmasti ollut merkittävä välittämistä osoittava viesti, koska 
oletukseni on, että monissa tilanteissa he ovat saaneet runsaasti päinvastaisia kokemuk-
sia. Oppilaista välittäminen paljastui jo kertomuksen ensimmäisissä sanoissa: ”Minulla
on ollut ilo opettaa näitä jo viiden vuoden ajan”. Tulkitsen ilon tässä sanonnassa kuvas-
tavan sellaista pedagogista rakkautta, jota Skinnari (2004, ss. 25–26) kuvaa jokaisen 
oppilaan ainutlaatuista persoonaa kunnioittavana läsnäolona ja toimintana. Viiden vuo-
den kokemus on osoittanut Mammalle, että kotitaloustaitojen harjoittelu ja oppiminen 
alkaa vasta sitten, kun oppilaat ovat vakuuttuneet siitä, että opettaja pitää heistä. Se on 
edellytys sille, että tunnilla pystyy tekemään jotain käsillään. Mamma osoittaa välittä-
mistä huolehtimalla oppilaista käytännön toiminnan tasolla: Jonossa seisoo kolme, ja 
opettaja laastaroi ja kyselee. Olkoon haava vanha tai uusi, oppilas saa osakseen yksilöl-
listä, äidillistä huolenpitoa, ja siinä tilanteessa oppilas voi kertoa huolenaiheitaan – ”sie-
lun haavojaan” – opettajalle. Kun oppilaan mieltä painaa se, että opettaja on ”haukku-
nut” tai ”opettaja x vihaa häntä”, hänen täytyy varmistaa opettajalta, mikä on tämän 
käsitys asiasta. Oppilaan oikeudentaju sanoo, että haukkuminen tai vihaaminen on vää-
rin, ja hänelle on tärkeää tietää, onko se väärin myös opettajan mielestä. Ikään kuin 
Mamman toiminnan taustalla olisi tietoinen ajatus: surut puhutaan ensin pois tieltä, sit-
ten jaksetaan keittää, leipoa ja siivota.

Tunneilmaston lämpimyys, positiivisuus

Kertomuksen kulminaatiopiste liittyy tilanteeseen, jossa edellisen tunnin tapahtumia 
muistellaan ja plussapisteiden saamisen ja menetyksen kriteereitä kerrataan. Vaikuttaa 
siltä, että Mamma käyttää plussapisteitä rajojen ja rakkauden osoittamiseen. Vaikka 
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kasvatussuhde on yleensä asymmetrinen, opettajan pyrkimys tasa-arvoiseen dialogiseen 
kohtaamiseen oppilaiden kanssa ilmeni siten, että hän antoi myös itselleen miinuspistei-
tä tilanteessa, jossa hän oli kokenut olevansa väsynyt ja kärsimätön. ”Muistelimme, mis-
tä Kaken pisteet olivat viime kerralla menneet ja kerroin, ettei sillä ole mitään tekemistä 
sen kanssa, mitä ajattelen hänestä ihmisenä. Kerroin, että tykkään hänestä. Sakke kii-
rehtii lisäämään: ”Kuten kaikista meistä”. Siihen Pete heittää kysymyksen, että tyk-
käänkö hänestäkin”. Opettajan tasapuolisuus joutuu yllättäen koetukselle, kun hän 
huomaa neljän muun silmäparin tuijottavan odottavasti ja ymmärsin, että nyt on sitten 
vakuutettava jokainen opettajan tykkäämisestä.

Erityisopetukseen liittyvä kertomus viestittää poikkeuksellisen voimakkaasti opet-
tajan ja oppilaiden tunnekokemuksista. Kertomuksessa ei ole kuvausta siitä, mitä ruoka-
lajeja tai leivonnaisia kotitaloustunnilla tehdään käytännössä – tehdään kaikki paremmin 
kuin muut, tutkitaan reseptejä ja tehdään käsillä. Keskeistä on välittäminen ja siihen 
liittyvä lämmin ilmapiiri. Seuraava kertomus osoittaa, miten toiminta etenee kaikkien 
ehdoilla: opettaja onnistui ottamaan huomioon oppilaan erityisehdot; toimintaa suunni-
teltiin yhdessä ja saatiin aikaan onnistunut lopputulos ja tyytyväinen mieli kaikille. 
Keskustelun sävy yhteisessä neuvottelussa on rakentava ja tunneilmaston lämpimyys 
heijastuu opettajan palautteessa, jonka johdosta oppilaan ilme välittää aitoa iloa.

Mull on esimerkiksi ysiluokkalainen asperger-poika, joka on seiskaluokan kotitaloudessa vain ja 
ainoastaan tiskannut, koska hänelle astioiden puhtaus on ihan hirvittävän tärkeetä. Ja sitten kaiken 
muun ajan, sen ruoanvalmistus-, leivonta- ja käytännöntoiminta-ajan, hän on ollut kyykyssä nur-
kassa. Mut hän on kaikki kokeet suorittanu ja kaikki kotitehtävät palauttanut ja ollut tunnilla kui-
tenkin mukana. Mut hän ei ole uskaltanut tai halunnut tarttua siihen ruoanvalmistukseen, koska hän 
pelkää ja inhoaa sosiaalisia tilanteita. No, nyt sit poika on kuitenkin tehnyt tämän kotitalouden va-
linnan. Sit hän ei ollut mulla seiskalla ja hän tuli kasilla mulle ja mä aattelin, no niin, tästähän tulee 
hienoa! Se lähti yllättävän hyvin pyörimään ja nyt esimerkiksi ysillä meillä oli tässä kansainvälis-
ten aterioiden lopetuskerta. Me tehtiin tällainen ruotsalainen prinsessarulla eli kääretorttu, johon tu-
li vaniljakiisseli väliin tällaisesta valmisvaniljakiisselistä, ja sit siihen tuli marsipaania. Ja kun hän 
on mielellään aina tämä poika tiskaamassa, niin nyt me sitten siinä sen ryhmän kanssa pohdittiin, 
että siinä pitää olla paljon niinku auttamassa just sitä hänen ryhmäänsä, koska toisillekin se on outo 
tilanne, että yks ei ota niinku minkäänlaista kontaktia. Sit mä sanoin, et jos tää poika tekis nyt sen 
kääretorttutaikinan. Että kun se on ysiläinen niin se pitäis osata, et se oli seiskalla harjoiteltu ja ka-
sillakin tehty moneen kertaan, että nyt jos on käynyt niin, että, sanoin niinku, että se on mennyt 
sulta se valmistus ohi, niin nyt sulla ois tässä tilaisuus. Et katot kirjan, et hän noudattaa kirjan oh-
jetta kirjaimellisesti ja etenee siinä. Eteneminen on vähän hidasta, mutta etenee kuitenkin järjestyk-
sessä. Näin hän sitten ryhty puuhaan ja hän sai sen kääretorttupohjan suhteellisen hyvissä ajoin uu-
niin kun vertas toisiin, et ei ollut paljoo jälessä ja sai sen sieltä pois uunista. Ja sit ku me oltiin ku-
mottu se siihen leivinpaperin päälle jäähtymään, niin sit mä niinku sanoin hänelle, että niin Antti, 
että mä oletan, että sä et ole aikaisemmin tehnyt tällaista, että tuota, että onneks olkoon, sulle on 
tullut loistava kääretorttupohja, että tästä me pystytään kohta jatkamaan, et kun tää jäähtyy. Ja kun 
se poika elää kuitenkin vähän semmoisessa omassa maailmassaan niin, sen näki sen ilmeestä, että 
kuinka kauheen otettu ja iloinen se oli siitä, että hän sai suoran kehun. (App9) 

Kehitysvammaisten opettaja tiivistää sanomansa pohtimalla: Ei tarvitse koko ajan 
korostaa sitä, että nyt pitää ”opettaa” sitä ja tätä tai sillä ja tällä menetelmällä. Tär-
keintä on olla ja elää! (Alpp3) Tämän toteamuksen tulkitsen yhdeksi tärkeäksi dialogi-
suuden ilmentymäksi pedagogisessa suhteessa. Kun perusopetuksen opetussuunnitel-
man tueksi julkaistiin tukimateriaali (Aho, 1994), kotitalousopetuksen taitokasvatus 
nimettiin siinä elämäntaitojen opetukseksi (POP, 1994). Siljander (1988, s. 81) kuvaa 
pedagogisen suhteen perustehtävää siten, että siinä kulttuurin objektiivinen sisältö koh-
taa sivistyssubjektin. Kotitalousopetukseen sovellettuna se merkitsee sitä, että opettajan 
keskeinen intentio suuntautuu siihen, miten suomalaisten kotien toimintaan liittyviä 
taitoja opitaan ja miten ohjataan oppilaita omaksumaan se keskeinen taidollinen sivis-
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tysperintö, joka on kiteytynyt yhteisölliseen toimintaan. Tässä mielessä opettajalla on 
niin sanottu kaksoisvastuu: vastuu jokaiselle oppilaalle/opiskelijalle ja vastuu yhteis-
kunnalle.

6.1.2 Pedagoginen suhde opetusharjoittelun vuorovaikutustilanteis-
sa

Millaisia havaintoja dialogisuudesta opiskelijat ovat tehneet vuorovaikutustilanteissa?
Opiskelijoiden kertomukset suuntaavat huomion toisaalta opettajan ja oppilaiden suh-
teeseen ja toisaalta oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tarkastelen vuorovai-
kutusta välittämisen ilmapiirin ominaisuuksien kautta: kenen ehdoilla tilanteissa toimi-
taan sekä millainen keskustelun sävy ja tunneilmasto tilanteessa vallitsee.  

Toimintatilanteita opettajan ehdoilla?

Yhdessä seiskaluokan pienryhmässä on vain kolme tyttöä, mutta he leipovat kuitenkin pullia nel-
jälle. Tytöt olisivat halunneet ottaa pullia kotiin enemmän kuin heille olisi kuulunut. He kysyvät 
opetusharjoittelijalta lupaa. Opetusharjoittelija lupaa ensin, mutta käy sitten vielä opettajalta kysy-
mässä neuvoa. Opettaja tulee selittämään tytöille, että se ei olisi reilua muita kohtaan ja silloin 
muidenkin pitäisi saada pullia enemmän kotiin. Poissa olevien takia pullia jää enemmän ja muuten 
töitä olisi ollut vähemmän. Tytöt näyttävät hieman pettyneiltä, mutta tyytyvät perusteluihin mu-
kisematta. (Bv2)

Opettajan perustelut auttavat oppilaita tyytymään tasa-arvoiseen jakamiseen. Op-
pilaat saavat tilaisuuden harjoitella itsekkyyden hallintaa ja opetella ajattelemaan asiaa 
toisesta näkökulmasta. Ruoanvalmistuksessa ja ruokailussa tulee todennäköisesti päivit-
täin esille tilanteita, jossa vastakkain asettuu yksilön etu ja koko ryhmän yhteinen hyvä. 
Tulkitsen niin, että näiden tilanteiden kasvattava merkitys korostuu siksi, että eturistirii-
dat kohdataan käytännön toiminnassa eikä vain puheessa. Seuraava kertomus osoittaa, 
kuinka vaikeaa on aavistaa, millaiset asiat ovat merkityksellisiä oppilaan näkökulmasta:  

Oppitunnilla valmistettiin Halloween-juhlaa. Oppilaat hääräsivät tahoillaan kattamassa, koristele-
massa ja valmistamassa nautittavia ruokia. Taustalle oli laitettu soimaan musiikkia tunnelman ko-
hottamiseksi. Pöydän kattamisen yhteydessä eräs oppilas kysyi, saisiko sytyttää kynttilän. Harjoit-
telija ohjasi hänet tekemään jotain ensisijaisempaa tehtävää. Myöhemmin harjoittelija antoi kyntti-
län sytytystehtävän toiselle oppilaalle, jolla oli annetut tehtävät jo tehtynä. Aiemmin kynttilänsyty-
tystä kysynyt tyttö pahastui, sillä hän olisi nimenomaan halunnut olla sytyttämässä. Harjoittelija ta-
jusi, että asia oli ollut oppilaalle tärkeä. Silloin hän sanoi, että toki oppilas saa ne sytyttää. Oppilas 
oli kuitenkin jo myrtynyt, eikä suostunut sytyttämään, vaan oli suutuksissaan. (Bv1)

Kysymys kynttilän sytytyksestä oli ilmeisesti yksi hyvin pieni episodi opetustilan-
teen kymmenien muiden kysymysten joukossa. Jälkikäteen on mahdotonta tietää, olisi-
ko oppilaan mieliala korjautunut, mikäli opettaja olisi todennut oppilaalle: ”Voi harmi, 
en arvannut, miten tärkeä tehtävä kynttilän sytyttäminen oli sinun mielestäsi. En muis-
tanut ollenkaan, että juuri sinä kysyit ensin.”  Yhden oppilaan ”suutuksissa” oleminen ei 
onneksi aina vaikuta koko ryhmän ilmapiiriin, ja seuraavalla viikolla oppilas tuskin 
muistaa sitä itsekään. Käytännön työskentelyn aikana syntyy spontaanisti lukuisia neu-
vottelua vaativia tilanteita. Luultavasti kaikkein yleisin kiistan aihe on astioiden pesu.
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Neuvottelutilanteita ja yhteistyötä oppilaiden ehdoilla  

Oppilaat työskentelevät pareittain. Kaksi paria käyttää samaa työpistettä eli välineet ja tiskipöytä 
ovat yhteisiä. Seitsemännen luokan tunnilla tulee kiistaa tiskeistä. Yksi pari väittää kivenkovaan 
tiskanneensa omat tiskinsä, joten heidän mielestään jäljellä olevat lautanen ja veitsi kuuluvat toisel-
le parille. Nämä kiistävät ja sanovat myös tiskanneensa astiat. Osa oppilaista on jo lähtenyt väli-
tunnille, joten asia jää ratkaisematta välitunnin ajaksi. Toisella tunnilla väittely jatkuu, sillä tilanne 
on kaikin puolin epäselvä. Lopulta yksi pojista ryhtyy toimeen itsekseen jupisten: Hän voi tiskata, 
jos se kerran muille on niin vaikeaa. (Bv4) 

Tässä seitsemännen luokan neuvottelutilanteessa ei onnistuta pääsemään ihanteel-
liseen ratkaisuun, koska tiskaajaksi suostuva poika kokee suostumuksen epäoikeuden-
mukaisena. Sen sijaan toinen tilanne, joka sattuu yhdeksännen luokan valinnaisryhmäs-
sä, onnistutaan ratkaisemaan kaikkia tyydyttävällä tavalla, kun yksi oppilaista osoittaa 
oma-aloitteisuutta ja tulee avuksi vapaaehtoisesti:

Oppilaat (yhdeksäs luokka, valinnainen) ovat valmistaneet aterian, ja ruoat ovat lämpiminä pöydis-
sä. Yhden pojan pari joutui lähtemään alkutunnista, joten poika on jäänyt työskentelemään yksin ja 
on hieman jäljessä muista. Hän on vielä tiskaamassa, kun pitäisi käydä syömään. Opettaja pohtii, 
mitä pitäisi tehdä ja ehdottaa, että tiskausta voi jatkaa myöhemmin. Esiin astuu kuitenkin tyttö, jo-
ka sanoo että hän voi mennä auttamaan yksin jäänyttä poikaa. Yhdessä päätetään, että syödään nyt 
ja tiskausta jatketaan myöhemmin. Tyttö sanoo, että hän voi mennä myös ruokailun jälkeen autta-
maan ja vaikuttaa ystävällisen halukkaalta. (Bv4)  

Yllä olevan esimerkin voisi tulkita positiivisella tavalla yleistäen myös niin, että 
oppilaissa on tapahtunut jo kasvamista yhdeksännelle luokalle tultaessa ja siksi riitely 
tiskeistä tuntuu turhalta. Entä jos opetustilanne lähtee etenemään oppilaan ehdoilla? 
Opiskelijat ovat tehneet käytännön työtilanteissa mielenkiintoisia havaintoja yhteistyön 
sujumisesta:  

Työnjako on joskus ihmeellinen asia. Tällä tunnilla oppilaat työskentelivät pareittain. Karri ja Aki 
leipoivat sämpylöitä. Karri, jonka olen kuullut haaveilevan kokin ammatista, otti ohjat käsiinsä. 
Aki istui jakkaralla Karrin vieressä sillä aikaa kun Karri teki taikinan ja leipoi. Kun sämpylät olivat 
valmiita, Karri käski Akin ottaa hänelle esille pellin ja leivinpaperiarkin. Jakkaralla istuen Aki tai-
pui sivulle, avasi uuniluukun ja kurotti peltiä kohti, johon hän juuri ja juuri ylettyi. Sitten Aki pyö-
ritteli päätään ja etsi leivinpaperia. Pienen hetken kuluttua hän tajusi, että leivinpaperi on laatikos-
sa, johon hän ei jakkaralta yletä. Kuului pitkä huokaus, jonka jälkeen Aki vaivalloisesti nousi jak-
karaltaan, käveli leivinpaperin luokse ja toi palan sitä Karrille. Kun Karri alkoi asetella tekemiään 
sämpylöitä pellille, Aki otti jakkaransa, pisti musiikkikuulokkeet korviinsa ja lähti tiskaamaan. Jos 
Aki (9. lk.) on näin innostunut kotitaloudesta, miksi hän on valinnut sen valinnaiseksi aineeksi? Pi-
täisikö työnjaon tapahtua sittenkin luokissa opettajajohtoisesti? Laiska pääsee helpommalla. 
(Bv16)

Yllä kuvatussa tilanteessa tuskin kukaan muu kuin opetusharjoittelija huomasi 
työnjaon nurinkurisuutta. Vaikka laiskaksi leimautuneen oppilaan ahkera työpari ei mi-
tenkään näyttänyt ärsyyntyvän toverinsa asenteesta, kasvatuksen näkökulmasta olisi 
eduksi, jos yhteistyöstä voitaisiin keskustella välittömästi jo saman opetustilanteen ai-
kana, silloin kun oppilaiden keskinäinen työnjako ei ole toteutunut oikeudenmukaisesti. 
Tällöin opettaja voi vedota pohdinnan tueksi opetussuunnitelmassa kuvattuun yhteistyö- 
ja vuorovaikutustaitojen arviointikriteeriin, mikä korostaa tasapuolisen työnjaon perus-
teita ja niiden soveltamista oppimistilanteissa (POP, 2004, s. 251). Ristiriitatilanteissa 
oppilaiden rehellisyys ja opettajan ammattietiikan periaatteet joutuvat koetukselle. Kes-
kustelun sävy muuttuu helposti syyttelyksi, jos oppilaat eivät uskalla tunnustaa omia 
virheitään. Sinänsä pieni asia nostaa esiin eettisen ongelman oikeudenmukaisesta kohte-
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lusta. Seuraavassa esimerkissä opettaja osoittaa oppilaalle, että hän haluaa selvittää on-
gelmallisen asian loppuun asti:  

Tuntia seuraava harjoittelija huomaa erään tytön kaatavan maustelaatikon pohjalle suolaa ja jättä-
vän sotkun sinne. Harjoittelija menee kertomaan näkemästään luokan varsinaiselle opettajalle ja 
tuntia pitävälle harjoittelijalle. Opettaja menee kysymään oppilaalta mitä laatikon pohjalla on. ”En 
mä tiedä, en mä sitä ainakaan tehnyt! Se oli joku muu!” Opettaja ei usko kertomusta, mutta toteaa 
silti, että oli se kenen tahansa tekemä niin oppilas voi kuitenkin siivota sotkun kun on nyt sen 
huomannut. Opettaja palaa vielä tunnin loputtua aiheeseen oppilaan kanssa ja pyytää, että oppilas 
olisi rehellinen. Hän pitää edelleen kiinni omasta versiostaan. Opettaja kertoo meille ottavansa asi-
an vielä jatkossa puheen aiheeksi, sillä ei halua oppilaan pääsevän tekemästään valheella. (Bv9)

Tahallinen, toisen ryhmän ruoan pilaaminen voi oppilaiden mielestä olla vain 
”esittämistä”, ja siksi on vaikeaa saada oppilaat ymmärtämään, miten vakavasta asiasta 
on kysymys: 

Toisilla oppilailla on halu esittää. Esittää muille oppilaille olevansa ”rento” ja ”makee” tyyppi. Täl-
laiset oppilaat eivät pelleile tunnilla, jos kukaan ei näe. Usein kuitenkin joku näkee, ja tekemisistä 
saatu opiskelijatovereiden huomio rohkaisee uusiin kommelluksiin, vaikka rangaistuksia olisikin 
saatu opettajan taholta. Viikkoa ennen tätä tapahtumaa Jesse maustoi ryhmänsä lihapadan kaakao-
jauheella, senkin uhalla, että sai kuulla kunniansa opettajalta. Tällä viikolla ilkivalta oli astetta va-
kavampaa sillä sen kohteena oli toisen ryhmän ruoka. Ykkösryhmän oppilas Antti teki jauheliha-
pihvitaikinaa. Oli hellyttävää nähdä, kuinka huolella poika turvotti korppujauhot ja silppusi sipulin 
hienoksi. Vartin työ valui hukkaan, kun kolmosryhmän Jesse hiiviskeli ykkösryhmän keittiöön. 
Katsoin, kun Jesse lähestyi Antin taikinakulhoa. Jesse nappasi kilon sokeripussin, katsoi molem-
mille puolilleen nähdäkseen, että edes joku näkee, mitä hän on tekemässä. Salamannopeasti sokeri 
humpsahti Antin vaivalla tekemään taikinaan. Olin yllättynyt. Luulin, että Jesse vain esittäisi kaa-
tavansa sokeria. En ollut uskoa silmiäni, kun hän oli oikeasti tuhonnut toisen ryhmän taikinan. 
Rangaistukseksi Jesse joutui rehtorin puhutteluun ja sai opettajalta viestin vanhemmille vietäväksi. 
Jesse ei näyttänyt katuvan tekosiaan. Kai hän vain tunsi olevansa astetta ”rennompi” ja ”makeem-
pi”. (Bv16) Episodi jatkuu toisen opiskelijan kuvauksena: Olin aivan pojan takana, ja kysyin ”mitä 
teit?” Poika kääntyi ympäri ja hätkähti, sillä hän ei selvästikään ollut huomannut minua ollenkaan. 
Hän ei heti osannut vastata, joten kysyin uudelleen. Silloin poika myönsi, että oli juuri kaatanut 
sokeria kulhoon. Tuntia pitävä opetusharjoittelija huomasi, että jotain oli meneillään, ja pyysin hä-
net sitten paikalle. Myös ohjaava opettaja tuli paikalle, poika lähetettiin rehtorin puhutteluun ja pi-
lalle menneen murekemassan tehnyt poika joutui tekemään uuden massan. (Bv22)  

Tällaisessa tilanteessa opettaja joutuu mitä ilmeisimmin pohtimaan, miten voisi 
kehittää oppilaan vastuullisuutta. Oppilaat ajattelevat usein tilannetta lyhytnäköisesti 
ehkä vain keskinäisenä välienselvittelynä. Rehtorin puhuttelu saattaa parhaimmillaan 
ohjata käyttäytymistä oikeaan suuntaan tulevilla tunneilla, mutta kotitaloustunneilla 
vahingonteko on tarpeen hyvittää myös käytännön työn tasolla. Seurannaisvaikutukset 
koko ryhmän ihmissuhteisiin, työn uudelleen tekeminen, ajan ja rahan tuhlaus saattavat 
jäädä huomaamatta. Tahallisen vahingon aiheuttaminen ryhmässä on yleensä viesti 
opettajalle siitä, että vahinkoa aiheuttaneen oppilaan kokonaistilanne vaatii todennäköi-
sesti selvittelyä esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä. Kotitalousopettaja joutuu usein 
olemaan aloitteellinen selvitystyön käynnistäjä oppilashuoltoryhmässä juuri siksi, että 
oppilaan käyttäytyminen käytännön työtilanteissa paljastaa sellaisia oppilaiden ongel-
mia, jotka eivät teoriatunneilla tule esille. Vahinkoja sattuu toki myös ilman tahallista 
aiheuttamista ja myös sellaisissa tilanteissa oppilaat kuuntelevat herkällä mielellä, miten 
opettaja kohtelee heitä. Kotitalousopettajalta vaaditaan nopeaa tilannetajua, jotta työs-
kentely saadaan vahingoista huolimatta etenemään:  

Kahdelle oppilaalle kävi työnteon lomassa vahinko, kun kirjan suojana ollut muovi osui kuumalle 
keittolevylle. Opettaja tuli paikalle ja huomasi sattumalta vahingon käyneen. Opettaja kauhistui, 
muttei kuitenkaan alkanut huutaa oppilaille. Oppilaat olivat silminnähden pelästyneitä tapahtunees-
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ta. Opettaja kuitenkin rauhoitteli heitä ja sanoi, että oppilaat saavat itse myöhemmin siivota pala-
neen muovin pois levyltä. Ehkä oppilaatkin oppivat kantapään kautta parhaiten. (Bv17)  

”Kantapään kautta oppiminen” on tyypillinen metaforinen ilmaus, jossa yksittäi-
nen tapahtuma ilmentää yleistä totuutta. Joskus on ilahduttavaa huomata, että joku oppi-
laista ohjaa toveriaan oikeaan suuntaan, vaikka opettaja ei ehdi huomata tapahtumaa, ja 
tilanne etenee oppilaiden omilla ehdoilla. Edes pojan yritys kääntää koko asia vitsiksi ei 
saanut vastuuntuntoista tyttöä hyväksymään veden tuhlausta:  

Yhdeksännen luokan kotitaloustunnilla kävi huiske. Yksi oppilaista, hieman vilkkaampi poika, pesi 
veistä hanan alla. Kun veitsi oli puhdas, hän lähti kuivaamaan sitä ja jätti hanan auki. Saman tien 
eräs ryhmän tytöistä huomautti pojalle, että hana jäi auki. Poika vastasi napakasti huumorilla, että 
niin pitikin, koska hän ulkoiluttaa näin vettä. Tyttö vastasi, että ei näin voi tehdä. Varmasti poika 
oppi asian näin, kun joku oman ikäinen toveri opasti asiasta. Tehokasta! (Bv18) 

Tulkitsen niin, että opiskelija on tehnyt oikeansuuntaisen johtopäätöksen ajatelles-
saan, että oppilastoverin kasvattava merkitys on tehokasta. Johtopäätös ilmentää ryhmän 
keskeisiin vuorovaikutussuhteisiin liittyvää toimintaa hiljaiseksi tiedoksi kiteytyneenä 
yleisperiaatteena: oppilaat kasvattavat toisiaan käytännön työskentelyssä ja opettaja voi 
luottaa siihen, että ryhmän jäsenet huomaavat esimerkillisen toiminnan yhtä lailla kuin 
paheksuttavan käyttäytymisen. Pedagoginen suhde paljastuu myös keskustelun sävyssä 
ja siinä, miten toisia kuunnellaan ja miten käytännön työtilanteissa toisten huomioon 
ottaminen onnistuu.  

Perusopetuksen tilanteissa on useimmiten tarkoituksenmukaista, että toimitaan 
opettajan ehdoin, koska opettajalla on suurempi vastuu. Vastuullisuuden vuoksi dialogi-
nen vuorovaikutus ei voi toteutua opetustilanteessa täysin tasaveroisena, mutta siitä 
huolimatta sitä voidaan ja sitä kannattaa pitää ihanteena, jota tavoitellaan. (Värri, 1999, 
s. 80.)

Millaisia havaintoja opiskelijat ovat tehneet keskustelun sävystä?

Opiskelijat ovat kiinnittäneet huomiota opettajan kärsivällisyyteen, leikilliseen puheen 
sävyyn sekä reagoimistapaan silloin, kun oppilas vastaa väärin. Opiskelijat kertovat, 
kuinka tärkeää hyvän ilmapiirin kannalta on se, että opettaja säilyttää malttinsa silloin-
kin, kun useat oppilaat myöhästyvät. Jos hän kuuntelee rauhallisesti oppilaiden selityk-
siä, tunti päästään aloittamaan hyvässä ilmapiirissä. Silloin kun oppilas vastaa väärin, 
on tärkeää, että opettaja onnistuu johdattelemaan oppilasta korjaamaan itse vastauksen, 
jolloin tilanne laukeaa oppilaan eduksi. Leikillinen anekdootti asiallisen puheen lomassa 
saa aikaan selvän muutoksen ilmapiirissä:   

Yhdeksännen luokan valinnainen kotitalous alkoi keskiviikkoaamuna unisissa tunnelmissa oppilai-
den osalta. Porukkaa valui hitaasti luokkaa. Jonkin aikaa opettajat saivat puhua aiheesta enemmän 
tai vähemmän innokkaille oppilaille. Mausteista kerrottiin mielenkiintoisia asioita, mutta jeeran eli 
juustokuminan kohdalla tapahtui radikaali muutos pöydän päässä istuvassa tyttöryhmässä. ”Jeeral-
la uskotaan olevan ominaisuuksia, jotka edesauttavat uskollisena pysymistä.” Ping! Tyttöryhmän 
äänekkäin vaaleahiuksinen tyttö heristi korviaan. ”Häh! Ihan totta!” Opettaja vakuuttaa näin väitet-
tävän. ”Toi onkin hyvä tietää”, kommentoi tyttö. Tilanne saa aikaan supinaa tyttöjen keskuudessa 
ja huvittuneita katseita poikien suunnalta. (Bv19)

Yllättävä lausahdus keventää ilmapiiriä ja huumorin avulla moni kiperä tilanne 
laukeaa. Opetustilanteissa tarvitaan sääntöjä ja rajoituksia, mutta sääntöjen esittämisen 
tapa on tärkeä välittämisen ilmapiirin kannalta. 
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Sääntöjen ja rajoitusten esittämisen tapa 

Oppilaat ovat saapuneet luokkaan ja istuvat paikoillaan. Opettaja seisoo pöytänsä takana, muttei 
ole vielä aloittanut opetusta, sillä oppilaat keskustelevat keskenään kovaan ääneen.”Hei! Mulle jäi 
vähän paha mieli viime tunnilta kun olitte niin levottomia ettekä kuunnelleet minua. Nyt sovitaan 
sellaiset pelisäännöt, että kun minä puhun, niin te kuuntelette. Te voitte puhella sitten kun minulla 
ei ole asiaa.” Opettaja aloittaa tunnin vetoamalla näin oppilaisiin. Luokka hiljentyy ja tunnin teo-
riaosio voi alkaa. (Bv9)

Vaikka pelisäännöt edellisessä esimerkissä ovat opettajan yksipuolisen päätöksen 
ilmaus, sääntöihin vetoaminen näyttää kuitenkin tehoavan. Kotitalousluokassa toimimi-
nen vaati monia sääntöjä, joiden avulla varmistetaan turvallisuus ja työrauha oppilaille. 
”Ruusut ja risut” on yleisesti tunnettu metafora, joka liittyy rakentavan palautteen anta-
miseen. Seuraavan kertomusesimerkin tulkitsen niin, että tutun sanontatavan käyttö saa 
oppilaat vastaanottavaiseksi palautteen kuunteluun.

Opettaja aloitti tunnin kysymällä, haluavatko oppilaat ensin risut vai ruusut edellisestä tunnista. 
Pojat huutelivat vastaan, että ruusut ensin, koska muita ei tule. Opettaja kuitenkin aloitti risuista. 
Hän kertoi, mitä kaikkea oli jäänyt viime kerralla jälkitöistä tekemättä. Käytyään läpi kaikki asiat 
harjoittelija vielä kysymällä tarkisti, että kaikki ovat ymmärtäneet eivätkä nämä samat asiat tule 
enää toistumaan tällä tunnilla. Oppilaat kuuntelivat aika vastaanottavaisesti näitä risuja. Harjoitteli-
ja antoi myös ruusuja. Oppilaat saivat myönteistäkin palautetta ja vaikuttivat tyytyväisiltä. (Bv10)  

Ilmapiiriin vaikuttaa kenties sekin, että opetusharjoittelija kuvaa myös omia tun-
teitaan avoimesti ja vetoaa yhteisiin sääntöihin. Sekään ei näytä haittaavan, vaikka lo-
pulta toimitaan opettajan päätöksen mukaan. Myönteisen palautteen antaminen lienee 
vaikuttavin keino kannustaa ja rohkaista oppilaita taitojen opiskelutilanteissa. Ilmeisesti 
oppilaat jännittävät ruokien ja leivonnaisten onnistumista ja siksi he kokevat tärkeäksi 
saada kuulla opettajan arvion lopputuloksesta:

Seiskaluokan pojat luulevat laittaneensa sämpylöihinsä liikaa suolaa ja sämpylät maistuvat heidän 
mielestään pahoilta. Opettaja kuulee keskustelun ja tulee maistamaan poikien sämpylöitä. Hän ke-
huu niitä ja sanoo, ettei hänen mielestään suolaa ole yhtään liikaa. Sekä opettajaa ja oppilaita tilan-
ne huvittaa. (Bv2) 

Seuraava esimerkki osoittaa, että oppilaiden mielestä vähintään yhtä tärkeää kuin 
opettajan mielipide – jopa tärkeämpää – on tietää, mitä ryhmän muut jäsenet sanovat. 
Ryhmän hienotunteinen vaitiolo oli omiaan rauhoittamaan oppilaan mielialaa:  

Oppitunnilla valmistettiin lisäkkeeksi perunamuusia. Pääosin tunti oli kiireetön ja ruoat valmistui-
vat hyvään tahtiin. Erään oppilaan perunat olivat jääneet hieman raaoiksi, kun hän aloitti muusin 
teon. Sähkövatkaimen käynnistäessään perunat alkoivat lennellä kattilasta. Opettaja huomasi asian 
ja kehotti oppilasta pienimään haarukalla perunoita, jotta ne soseutuisivat. Perunat oli siirrettävä 
vielä isompaan astiaan lentelyn estämiseksi. Opettaja kehotti oppilasta tyytymään saamaansa muu-
siin ja huomaamaan, kuinka tärkeää on perunoiden kypsyys. Ruokailussa kyseinen oppilas moitti 
muusinsa makua. Hänen ryhmäläisensä olivat hienotunteisia, eivätkä sanoneet siitä mitään. (Bv1)

Tunneilmaston positiivisuus, innostavuus, lämpimyys

Tulkintaa vuorovaikutuksen tunneilmastosta on sisältynyt jo edellä kuvattujen episodien 
yhteyteen. Tunneilmastosta kertovat muun muassa keskustelun sävy, kieltojen ja rajoit-
teiden antamisen tapa sekä myönteisen palautteen laatu. Seuraavassa kertomuksessa 
opiskelija on kiinnittänyt erityisen painokkaasti huomiota vapautuneeseen ilmapiiriin:  
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Opettaja oli järjestänyt mausteita liikutettavaan vaunuun. Hän pyysi oppilaita tulemaan vaunun 
ympärille kuuntelemaan asiaa mausteista. Tunnelma oli hyvin intiimi ja läheinen. Oppilaat saivat 
arvailla mitä mausteita oli esillä. Opettaja antoi erästä mausteseosta oppilaille haisteltavaksi ja ky-
syi mitä siitä tuli mieleen. Oppilaat osallistuivat hyvin ja toivat omia mielipiteitään julki. Myös op-
pilaat, jotka eivät yleensä osallistu yleiseen keskusteluun, toivat oma-aloitteisesti ajatuksiaan julki. 
Ilmapiiri oli vapautunut ja rento. Opettaja kuunteli myös oppilaita ja esitti hyviä jatkokysymyksiä 
oppilaiden mietteisiin. (Bv12)

Tein seuraavan tulkinnan yllä olevasta opetustilanteesta: Sillä, että ryhmän sosiaa-
limuoto vaihtuu mausteiden tutkimisen ajaksi ja oppilaat ja opettaja ovat lähellä toisi-
aan, on useimmiten positiivinen vaikutus hyvän ilmapiiriin syntymiseen, ja oppilaat 
innostuvat suuntaamaan huomion uuteen opittavaan asiaan. Rauhoittumisen kannalta on 
hyvä, että oppilaat saavat istua, ja siksi seisoen seurattava opetustuokio ei saa olla kovin 
pitkä. Koska tällaisissa tilanteissa on mahdollista tehdä havaintoja kaikilla aisteilla, on 
tärkeä huolehtia, että oppilailla on tasapuolinen mahdollisuus nähdä, haistaa, maistaa ja 
tunnustella. Ilmeisesti nämä ehdot toteutuivat mausteiden tutkimistilanteessa, koska 
keskustelu vapautui ja onnistuttiin innostamaan oppilaita oma-aloitteiseen mielipiteiden 
esittämiseen.  

Miten dialogisuus ilmenee pedagogisessa suhteessa?

Opiskelijoiden havaintojen vertailu kokeneiden opettajien kokemuksiin toi esiin yhtäläi-
syyksiä, mutta vertailuun on suhtauduttava varauksellisesti, koska opettajat kertovat 
omista opetuskokemuksistaan ja opetusharjoittelijat kertovat havainnoista, joita he ovat 
tehneet seuratessaan opiskelutoverinsa opetusta. Oppilaiden kokemusten kuuntelu, hei-
dän elämäntilanteensa huomioon ottaminen, yksilöllinen ohjaus oppilaiden tason ja eri-
tyistarpeiden mukaan, myönteinen palaute onnistumisesta, avoimuus tunnetasolla sekä 
rakentava keskustelu voidaan nostaa esiin näistä kertomuksista dialogisuuden ilmenty-
minä (vrt. Haverinen & Martikainen, 2002). Kertomuksissa ilmenee se, että dialogisuus 
toteutuu myös vastavuoroisuutena siten, että opettaja rohkenee puhua tunteistaan oppi-
laille. Hän uskaltaa jopa sanoa olevansa väsynyt ja luottaa siihen, että oppilaat kykene-
vät ottamaan sen huomioon. Välittämisestä puhuttiin myös ääneen, mikä lienee harvi-
naista suomalaisessa koulussa.

Välittämistä ilmaistiin myös rajojen osoittamisena silloin, kun oppilas käyttäytyi 
vastuuttomasti. Opettaja osallistui aktiivisesti ristiriitatilanteiden selvittelyyn oppilaiden 
kanssa ja huolehti oikeudenmukaisuuden toteutumisesta ryhmän jäsenten kesken. Vas-
tavuoroinen kysyminen ja kuunteleminen ilmensivät dialogisuuden ydintä: ollaan yh-
dessä, samassa veneessä oppimassa toinen toisiltaan. Opiskelijoiden kertomuksissa dia-
logisuuden ominaisuudet tulivat esiin myös oppilaiden hienotunteisessa vaikenemisessa, 
jolla he osoittivat kykyä eläytyä toisen asemaan, silloin kun harmillista epäonnistumista 
oli sattunut.  

Vaikka opettajalla on asiantuntijuuteen perustuva auktoriteettiasema tiedollisen ja 
taidollisen hallinnan tai laajan kokemuksen vuoksi, opettajan ei tarvitse korostaa ylä-
puolelle asettumista vaan dialogisuus ilmenee aidoimmillaan pikemminkin nöyryytenä 
kuin kaikkitietävänä asenteena suhteessa opiskelijaan. Bohm (1996, s. 6) kuvaa dialogi-
sen asenteen luonnetta nimenomaan uusia näkökulmia luovana keskustelutapana. Täl-
löin ei ole kysymys siitä, että toisella on alun alkaen hallussaan oikea vastaus, vaan sii-
tä, että kysymisen ja toisen mielipiteen kuuntelemisen kautta etsittiin yhdessä tarkoituk-
senmukaista toimintatapaa. Tällainen keskustelutapa varmistaa vuorovaikutuksessa 
emansipatorisen näkökulman taitojen oppimiseen (vrt. Heinilä, 2007, s. 115). Koska 
kotitalouden toiminnassa useimpiin asioihin on olemassa monta mahdollista toimintata-
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paa, hyväksyvä asenne innostaa keksimään ja kehittämään entistä parempia työtapoja. 
Koska pedagoginen suhde kietoutuu kotitaloustaitojen käytännöllisiin harjoittelutilan-
teisiin, dialogisen suhteen toteutuminen vuorovaikutuksessa mahdollistaa sellaisen op-
pimisilmapiirin, jossa taitojen opiskelutilanteiden voi tulkita merkitsevän tärkeää tukea 
itsetunnon vahvistumisessa. 

6.2 Didaktinen suhde ja sisältösuhde kotitaloustaitojen 
opetuksessa

Kotitalouden taitopedagogiikan didaktinen suhde ilmentää opettajan intentionaalisuutta, 
mikä viittaa tässä ensisijaisesti opettajan tavoitteellisuuteen: opettaja pyrkii huolehti-
maan oppilaiden kotitaloustaitojen kehittymisestä niin, että oppilaat omaksuvat opetus-
suunnitelman keskeisen sisällön ja oppivat keskeiset arjen hallinnan taidot sekä saavat 
edellytyksiä kehittää taitavuuttaan yksilöllisten edellytystensä mukaan. Sisältösuhde ja 
kulttuurinen suhde kietoutuvat didaktisen suhteen osaksi. Kotitalouden taitopedagogii-
kan sisältösuhde/kulttuurinen suhde ilmentää opettajan arvotietoisuutta.   

Tässä jaksossa kuvaan kotitalouden taitopedagogiikan didaktista suhdetta ja sisäl-
tösuhdetta kertomusaineistoja tulkiten. Didaktisen suhteen tarkastelussa kietoutuu mo-
nin tavoin mukaan myös pedagoginen suhde. Vaikka pedagogista suhdetta kotitalous-
opetuksessa on kuvattu edellä välittämisen ilmapiirin näkökulmasta, se ei voi toteutua 
tyhjiössä, vaan didaktisen suhteen ja sisältösuhteen kautta. Siksi yhdistän didaktisen 
suhteen analyysiin myös sisältösuhteeseen ja kulttuuriseen suhteeseen liittyvät kerto-
mukset.

Didaktisen suhteen tarkastelussa painopiste on opettajien intentionaalisen toimin-
nan kuvauksessa. Opettajat ja opiskelijat kertovat, millä tavalla he toimivat pyrkiessään 
saamaan aikaan sellaisen opetustilanteen, että oppilaat innostuvat opiskeluun ja jaksavat 
harjoitella pitkäjänteisesti tavoitteen saavuttamiseksi ja miten he kokevat onnistuneensa 
taitojen opetuksessa. Teen johtopäätöksiä intentionaalisuudesta sen perusteella, millaisia 
opetussisältöjä kertomuksissa kuvataan, millaisia työtapoja suositaan ja millaisia yleis-
periaatteita opettajat ovat kiteyttäneet toiminnassaan. Jäsennän didaktisen suhteen tar-
kastelun neljään osaan. Aloitan motivoinnista, koska opettajat kokevat, että se on kes-
keisin tekijä taitojen oppimisessa. Sen jälkeen kuvaan opetus-opiskelu-oppimisprosessia 
jäsentämällä sen hahmottamiseen, tekemiseen ja tulkintaan. Näitä käsitteitä Peltonen 
(1988, ss. 80, 197, 305) ja Syrjäläinen (2003, ss. 259–262) käyttävät käsityön didaktisen 
prosessin kuvauksessa. Didaktisina yleiskäsitteinä ne soveltuvat myös kotitalouden ope-
tustilanteeseen. Hahmottamisvaiheessa on keskeistä opettajan ja oppilaan välinen val-
mentava suhde, jonka aikana opettaja ohjaa oppilaan havaintoja tulevan toiminnan kriit-
tisiin kohtiin. Tekemisvaiheessa oppilas harjoittelee taitoja yksin tai yhdessä ryhmän 
jäsenten kanssa, ja tulkintavaiheessa keskustellaan opitusta sekä arvioidaan työskente-
lyn tulosta. Keskeistä reflektointivaiheessa on oppia käsitteellistämään prosessin vaihei-
ta. (Syrjäläinen 2003, s. 61.) 

6.2.1 Motivointi kotitaloustaitojen opetuksessa 

Sekä peruskoulun opettajat että aikuisopettajat tiedostavat, että motivoinnin lähtökohta-
na ovat opettajan oma innostus ja oman työn arvostaminen: 
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Samapa tuo, opettaako kasvisten käsittelyä, taikinan valmistusta, lieden puhdistamista, veitsen te-
roittamista, astioiden pesua, pöydän pyyhkimistä, silittämistä, jalkineen hoitoa, kannattaa se tehdä 
silmät loistaen, innoissaan kaikesta siitä ilosta, mitä tämän uuden taidon avulla voi saavuttaa, kan-
nattaa ensin motivoida itsensä, tehdä selväksi mitkä taidot ovat tärkeitä arjessa, muistaa että juuri 
nämä, nyt läsnä olevat oppilaat ovat ansainneet nauttia myönteisessä ilmapiirissä tarpeellisen tai-
don oppimisen ilosta, olkoonkin että opettaja itse sillä viikolla toistaa saman taidon opettamista jo 
viidettä kertaa. Opettaja on kuin huolella valmistautunut näyttelijä yleisönsä kanssa vuorovaiku-
tuksessa. Rohkea opettaja heittäytyy, päästelee kuvailevia ääniä, uskaltaa tarvittaessa ylinäytellä 
arvostaen oppilaitaan ja omistautuen asialleen, mikä näin jää kaikkien mieleen ja vangitsee kuuli-
joiden tarkkavaisuuden. Oppilaani ovat hyväntuulisesti nauraen jopa huudahtaneet: Mikset ryhty-
nyt näyttelijäksi! Ei siitä voi pahastua. Tunnen, että innostava opettaja tempaa mukaansa. Saan uut-
ta voimaa onnistumisesta. Kahdeksan tuntia pitkän työpäivän aikana uupumus on vaarassa syödä 
omaa innostusta. Silloin päätän tarttua toimeen vaikkapa reippautta teeskennellen, ja kas – sehän 
tempaa minutkin mukaansa ja saatan unohtaa väsymyksen. (Amp16) 

Tämä kertomus on noussut yhdeksi aineistoni ”helmeksi”, koska se valaisee taito-
pedagogiikan didaktisen suhteen ytimen motivaation näkökulmasta. Se osoittaa myös 
pedagogisen suhteen perustana olevan oppilaiden arvostuksen: ”Juuri nämä nyt läsnä 
olevat oppilaat ovat ansainneet nauttia myönteisessä ilmapiirissä tarpeellisen taidon 
oppimisen ilosta.” Opettaja osoittaa oppilaiden ja oppiaineen arvostusta valmistautu-
malla tunnille huolellisesti. Valmistautumisella hän osoittaa oppiaineen tärkeyden oppi-
laille. Hän tiedostaa, että kaikki oppisisällöt voivat palvella yhtäläisesti välineinä uusien 
taitojen saavuttamiseen. Tärkeintä taitojen opetustilanteessa on se, että opettaja itse on 
innostunut siitä sisällöstä, mitä hän opettaa: ”Tunnen että innostava opettaja tempaa 
mukaansa. Saan uutta voimaa onnistumisesta.” Vaikka opettaja myöntää, että koko-
naisvaltainen, oman persoonan varassa työskentely on uuvuttavaa, hänen kokemuksensa 
on, että innostuksen välittäminen oppilaille antaa opettajalle sellaista voimaa, jonka va-
rassa jaksaa koota itsensä yhä uudelleen. Kotitalousopetuksen laajaan sisältöön saattaa 
kuulua sellaisia alueita, jotka eivät ole opettajalle henkilökohtaisesti mieluisia aiheita, 
mutta vasta sitten, kun opettaja on motivoinut ensin itsensä, innostuneisuus voi tarttua 
opiskelijoihin:  

Keskusteltiin motivoimisesta ja on kaikkia näitä hienoja motivointikeinoja, on pelejä ja on videota 
ja niin edelleen. Mut se, mikä mun mielestäni on kaikkein oleellisinta siinä motivoinnissa, on se, 
että opettaja motivoi ensin itsensä, et ku siel on seitsemännen kerran jauheliha ruoanvalmistukses-
sa, niin se ei tunnu ehkä kauheen kivalta, innostavalta, mutta että siinä voi verrata itseään sitten 
vaikka näyttelijään, joka sadatta kertaa vetää Hamletia. Niin sen on motivoitava itsensä ensin ja jos 
opettaja ei ole itse motivoitunut, niin ei tartte kuvitellakaan, et se porukka motivoituu. Sitä on olta-
va vaan, että tämä on hirveen tärkeetä ja kiinnostavaa ja hauskaa ja ei nyt tietysti mitenkään yli, 
mut kuitenkin se, et sieltä tulee se semmonen oma usko siihen asiaan. Ja siinä hypitään tasakäpälää 
vaikka oven ulkopuolella ensin vähän aikaa ja tehdään se itsesuggestio sen asian suhteen, jolloin ei 
välttämättä mitään temppujakaan tarvita. (Apa1) 

Motivointi koetaan yleensä keskeiseksi jokaisen opetustilanteen alkaessa, mutta 
kahden - kolmen tunnin opetusjakson aikana on välttämätöntä kiinnittää huomiota mo-
tivointiin monta kertaa opetustilanteen aikana. Kun oppilaat palaavat takaisin työn ää-
reen välitunnin tai ruokailun jälkeen, on usein tarpeen varmistaa motivoituneisuus uu-
delleen sekä suunnata huomiota tavoitteeseen ja sovittuun aikatauluun. Myös aikuis-
opiskelijoille motivointi voi olla rentouttava tuokio tai sisällön arvoa korostava ja itse-
tuntoa rohkaiseva opiskelun tuki: 

Niin sellaista rohkaisemista se ehkä enemmänkin on ja sitä omiin taitoihin luottamisen vahvista-
mista. Mut siis motivointi on kyllä semmonen, että siitä yritän kyllä aina puhua sit opetusharjoitte-
lijoillekin, että niin vaikka ihmiset noin periaatteessa on valinnut ja ne tulevat vapaaehtoisesti, ne 
on jo niinkun motivoituneita valmiiks, mut siitä huolimatta niillä voi olla rankka päivä tai niil on 
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jotenkin huono päivä vaan, ne on nälkäisiä työpäivän jälkeen tuossa, niin sitten aina joku semmoi-
nen mukava motivointipiriste, joka vielä ehkä niinku liittyis heijän omaan elämäänsä niin, minkä 
vois nostaa esille. Tietysti musiikki ja runot ja jotkut tämmöset ja kuvat ja raaka-aineet ja omien 
kokemusten kysely tai jonkun oman tarinan kertominen piristää ja motivoi ja johdattaa siihen ai-
heeseen. Se on kyllä tärkee kuitenkin, vaikka ne ovat motivoituneita. (Apa2) 

Siinä vaiheessa, kun oppilaiden oma työskentelyjakso alkaa, opettajat jakavat ylei-
sesti kokemuksen siitä, että oppilaita ei yleensä tarvitse houkutella työhön. Kysyttäessä 
oppilailta, mikä on parasta kotitaloudessa, he vastaavat usein, että parasta on syöminen 
ja liikkumisen vapaus. Nämä toimintaa ja ruokailun mielihyvää korostavat perustelut 
ovat ymmärrettäviä murrosikäisten näkökulmasta, koska opetus yläluokilla on pääasias-
sa pulpetissa istumista ja kirjallisten tehtävien tekemistä. Oppilaiden todellinen, pitkä-
jänteinen motivoituneisuus kotitalouden opiskeluun paljastuu seitsemännen luokan ke-
väällä heidän valinnaisaineita koskevina päätöksinään. Seuraava kertomus valaisee mo-
tivaatioon liittyviä tekijöitä oppilaan näkökulmasta. Taidon kehittyminen ei ole riippu-
vainen yksinomaan siitä, miten opettaja toimii. Tärkeintä on se, miten oppilaan sisäinen 
motivaatio viriää (Byman, 2002, ss. 27–29), niin että hänessä herää halu itse harjoitella 
pitkäjänteisesti:  

Mut et niinku hänellä oli selkeesti itsellään halu ja silloin se löytyi sieltä. Hän halusi sitten et niist 
tulis kunnollisen näkösiä ja sillon me harjoteltiin sitä, et miten se pulla pyörii siinä. Vieressä oli 
tyttö, joka teki, mut kun ei jaksanu yrittää, niin hän ei saanut ollenkaan niinku semmosta yhtä hy-
vää lopputulosta, et ei pelkästään se, että mä näytin samalla tavalla molemmille, mutta kun sielt 
oppilaan puolelta ei löytynyt sitä halua niin kun yrittää ja jaksaa toistaa ja toistaa sitä samaa asiaa 
uudelleen, niin hän sitten otti käteensä ja yritti pyörittää käsien välissä ja mä sanoin, et ei niin, 
vaan, et yritä siinä pöydän pinnalla, vaan sit hän luovuttikin tavallaan ja anto tän pojan tehdä. 
(App2)

Luovuttamisen taustalla saattaa olla monia yksilön persoonallisuuden piirteisiin 
liittyviä tekijöitä, ja tällaiset tilanteet antavat opettajalle vihjeitä siitä, millä tavalla oppi-
lasta voisi tukea jotta innostus taitojen opiskeluun jatkuisi pitkäjänteisesti läpi elämän. 
Ulkoinen motivaatio ei riitä harjoitteluun sitoutumisessa, vaan tavoitteena on, että opet-
taja onnistuu luomaan kotitaloustunnilla sellaiset olosuhteet, jotka vahvistavat sisäistä 
motivaatiota, oppimisen iloa ja sitkeää ponnistelua, mistä Kansanen (1999) käyttää ni-
mitystä oppimaan suostuttelu. (Byman 2002, ss. 30, 37.)  

6.2.2 Hahmottaminen kotitaloustaitojen opetuksessa 

Hahmottamisvaiheessa tutustuminen opetustilaan ja välineisiin on oleellista työskente-
lyn sujumisen kannalta. Kun perusopetus alkaa seitsemännellä luokalla, opetuskeittiö ja 
työvälineet sekä usein myös käytetyt ruoka-aineet ovat outoja ja hämmentäviä koke-
muksia oppilaille:

Oppilaat ovat hirveen tarkkoja, kun ne tulee seitsemännelle luokalle siinä, että miten oppikirjassa 
sanotaan. Työvälineet ei oppilaille ole itsestään selviä, että kun ohjeessa sanotaan, että puuhaaruk-
ka on se työväline, mitä käytetään. Melkein, joka ryhmä sitten ne hirveen tunnollisesti ja nätisti et-
sivät ja sit lopulta tulevat kysymään sitä puuhaarukkaa. Ja he eivät voi sitä ottaa, koska se on muo-
vinen. (App1)  

Opettajan on vaikea muistaa, kuinka suuri merkitys näytetyillä työvälineillä on 
siinä vaiheessa, kun oppiminen on vielä jäljittelevää, mallin mukaista toimintaa. Myös 
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aikuisopetuksessa keskeinen taito opetuksen alkaessa on tutustua tiloihin ja totutella 
löytämään oma-aloitteisesti sopivat työvälineet ja ruoka-aineet: 

Ja kyllä sen huomas tän oppimisen alussa, kun ei tietenkään löydä tavaroita vielä ja kaikki on vä-
hän silleen tuntematon koko keittiö. Sitten kun sen oppi, pystyi paljon nopeemmin menemään si-
sälle siihen ruoanvalmistukseen ja siihen työnjaon ajatteluun ja semmoseen järjestelyyn, siihen mi-
tenkä sen työnsä järjestää myös tuossa opetuspisteessään. Et se oli kyllä paljon nopeempaa se työs-
kentely ihan niin kaikilta osin sitten loppukurssista. (Apa2) 

Demonstraatio ja havainnollistaminen  

Kun tarkastelin kertomuksia siitä näkökulmasta, millä tavalla hahmottaminen toteutuu 
ja mitä työtapoja suositaan, opettajien kertomusten pohjalta ydinasiaksi nousee de-
monstraatio (vrt. Syrjäläinen, 2003, ss. 259–260). Työvälineiden, ruoka-aineiden ja työ-
vaiheiden näyttäminen koetaan tärkeäksi taidon opetuksessa, ja opettajat kertovat monia 
esimerkkejä aistikokemuksiin perustuvan toiminnallisen tiedon välittämisestä demon-
stroinnin avulla: ”Ja kaikista tärkeimpänä mä oon kokenut sen, et sen demonstroi, et 
mun mielestä demonstrointia ei voi korvata. Jos siitä luistaa, sen saa maksaa”. (App1)
Tämän opettajan kokemuksesta välittyy vahva luottamus siihen, että työvaiheiden näyt-
tämisen kautta oppilaille siirtyy sellaista hiljaista tietämistä, jota on vaikea selittää sa-
noin. Demonstrointi palvelee parhaiten silloin, kun se johtaa työvaiheen ydinasian oi-
valtamiseen ja oppilaalla on mahdollisuus toistaa suoritus useita kertoja:

Et mun mielestäni aika paljon nimenomaan jossakin leivonnassa tarvitaan nimenomaan sitä koke-
musperäistä tietoa, että tietää, et minkälainen pitää olla taikinan, että se on oikeanlainen, esimer-
kiksi hiivataikinoissa, niin eihän sitä oikeestaan voi millään muulla opettaa kuin yrittää näyttää, et 
miltä se tuntuu silloin, kun se on oikeanlainen ja tähän aina pyritään, ja sitten kunnes se lapsen käsi 
tottuu siihen, et okei, et tällaselta sen pitää tuntua, et kyl se aika monta kertaa täytyy toistaa. 
(App2) 

Karjalanpiirakoiden kuorien ajelu, että se lähtee pyörimään siinä pöydällä, niin se vaatii semmosen 
riittävän pitkän tekemisen niin, että oivaltaa sen, et mitä siinä tapahtuu, että aika selkeesti opettaja 
voi näyttää sen että, et pulikkaa painetaan voimakkaammin toiselta puolelta kun viedään itsestään 
poispäin ja toiselta puolelta silloin, kun tuodaan taas itseensä päin sitä pulikkaa, niin silloin se pyö-
rii siellä se kuori siinä pulikan alla. Että tää on semmonen toinen asia, jossa usein näkee tämän oi-
valtamisen, sitten kun keksitään, että mikä se on se juttu… et oppilaat oivaltaa, mitä opettaja on 
yrittäny selittää ja kuinka se tapahtuu. (App2) 

Demonstrointi syventää oppimista, koska uusi asia välittyy monen aistikanavan 
kautta. Demonstrointi voi liittyä yhtä hyvin vaatehuoltoon ja siivoukseen kuin leivonnan 
ja ruoanvalmistuksen taitojen opetustilanteisiin. Demonstroinnin merkitys vahvistuu, jos 
joku oppilaista otetaan mukaan työn näyttämisen, jolloin oppilaat keskittyvät havainto-
jen tekemisen usein paremmin kuin opettajan näyttämisen aikana. 

Ihan sama mun mielestä kuin täs taikinan alustamisessa, täs pyykin käsittelyssä, niin kyl mun mie-
lestä nää on pakko näyttää niille. Esimerkiksi, miltä tuntuu, kun pyyheliina on kostutettu. Jos ei 
kokeilla sitä pyyheliinaa, niin ei siitä oo mitään kuvaa oppilaalla. Se voi olla rutikuiva tai se voi ol-
la ihan litimärkä. Mä yleensä otan oppilaan siihen mukaani, demonstroimaan, ja hän sitten sitä sii-
nä sumuttaa ja katotaan siitä ja sitten puhutaan siitä, että kun pannaan sitten sinne muovin alle, että 
kuinka paljon ne siellä kostuu ja verrataan vähän niitä. Joskus mulla on ollut mallejakin siitä, että 
on erilailla kostutettuja; ne on nyt täällä ollu tunnin verran, että kattokaas mikä ero niissä on. 
(App1)  

Pöydän pyyhkimisen olettaisi kenties olevan jokapäiväistä jo yläluokkalaisilla, 
mutta pyyhkimisen taito ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys:
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Puhtaanapidossa, siisteydessä ja siivouksessa, niin sekin on selkeästi sellainen taito, jota ei välttä-
mättä ole oppilaalla. Eli et siihen täydy tietyllä lailla ohjata. Ja mä tässä ottaisin esimerkiksi nyt sit-
ten semmoisen pienen seiskaluokkalaisen, joka pyyhkii pöydän niin siistiksi kuin mitä hän osaa it-
se kuvitella, että se on nyt puhdas ja siisti. Ja varmasti siistimpi ehkä saattaa olla kuin mitä hänellä 
on kotona koskaan ollut. Ja se on sitten, jos siinä sitten tullaan naputtamaan, että ei tullut nyt puh-
dasta ja niin edelleen, niin se on loukkaavaakin siinä tilanteessa, kun toinen on parhaansa yrittänyt. 
Eli tämmöisiin tiettyihin asioihin täytyis lähteä sillä lailla niin, että yhdessä katsotaan, että nyt me 
pyyhitään pöytä. Opettaja näyttää, että näin nyt liina taitellaan ja että tämmöinen liike ja ei heitellä 
lattialle ja koko sen prosessin näyttää. Ja sitten vielä katsotaan vähän valoa vasten, että näkyykö 
niitä pyyhkimisjälkiä. (Apa8) 

Tässä demonstraatioesimerkissä ilmenee havainnollisesti myös opetussuunnitel-
man vaatimus oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamisesta, mikä edellyttää opet-
tajalta oppilaan elämäntilanteen tuntemista. Opettajan intention voisi tulkita tässä tilan-
teessa esimerkiksi seuraavasti: huomaan, että olet jo yrittänyt tehdä parhaasi, mutta ha-
luan auttaa sinua ymmärtämään, miltä näyttää ihan oikeasti puhdas pöytä, sinä voit op-
pia näkemään puhtauden itse ja seuraavalla kerralla pöydän pyyhkiminen onnistuu jo 
itsenäisesti. Seuraavat esimerkit osoittavat, miten hahmottamisvaiheessa voidaan käyt-
tää apuna tuntoaistia ja tuttuja mielikuvia:  

Kun seitsemännen yhteisessä kotitaloudessa opettelemme astioiden pesua käsin, käytän aikaa sii-
hen että opettelemme oikeanlaisen pesuveden tunnistamista. Kemianluokasta meillä on usein lai-
nassa lämpömittari, jolla mittaamme pesuveden lämpötilaa. Otamme vesihanasta erilämpöisiä ve-
siä ja yritämme miettiä, mikä niistä edustaa kädenlämpöistä pullataikinaan sopivaa lämpötilaa ja 
mikä astioiden pesuun sopivaa. Kun asia on kertaalleen opetettu, seuraan oppimista seuraavalla 
keinolla. Kerron oppilaille, että sormeni on jatkossa testimittari ja että kierrän kaikissa työpisteissä 
mittaamassa pesu- ja huuhteluveden lämpötilan ja että he voivat myös itse mitata omat pesuveten-
sä. Tämä pieni kilpailu on toiminut melkoisen hyvänä motivoijana, ja vain harvoin pesuvedet jou-
dutaan ottamaan uusiksi. Usein jokaisesta keittiöryhmästä löytyy ainakin yksi tarkkasorminen, joka 
ehtii huomauttamaan ennen opettajaa, jos vesi ei ole riittävän lämmintä. Koska astianpesu on oh-
jelmassamme ennen hiivataikinaa, huomaan, että hiivataikinakerralla opettajan testisormelle on 
taas käyttöä nesteen lämpötilaa varmistellessa. Samassa yhteydessä käydään läpi puhtauden ympy-
rää ja pohditaan veden ja lämpötilan merkitystä puhdistumisessa. Puhtauden ympyrää opettaessani 
käytän esimerkkinä pesutapahtumasta käsienpesua. Kyselen, miten oppilaat pesevät kädet ja mitä 
tarvitsevat saadakseen lian irtoamaan. Yleensä aina opetuskeskustelussa tulevat esille kaikki pesu-
tapahtuman tekijät oppilaiden sanomina. Toki taululla on piirtämäni kuva puhtauden ympyrästä. 
Kertaan vielä oppilaille mielikuvaharjoituksen avulla seuraavasti: miettikää käsiänne kun olette lo-
pettaneet kuvistunnilla maalaamiseen, hiilellä piirtämisen tai biologian tunnilla multaan tutustumi-
sen. Mitä tarvitsette, että kädet saadaan puhtaiksi. Menette käsienpesualtaan luo, avaatte vesihanan 
ja laskette lämmintä vettä. Jos lika on pinttynyttä, se ei lähde huuhtelemalla. Tarvitsette siis saip-
puaa ja se hangataan käsiin, jolloin syntyy liikettä. Hankaamalla lämpimän veden alla lika irtoaa. 
Mukana on siis vesi, lämpötila, pesuaine sekä mekaniikka eli käsien liike. (Amp19) 

Havainnollistaminen liittyy usein demonstrointitilanteisiin. Havainnollistamisesta 
opettajat puhuvat yleensä silloin, kun on kyse joidenkin yksittäisten työvälineiden tai 
ruoka-aineiden näyttämisestä konkreettisesti. Havainnollistamisen merkitys on sitä 
oleellisempi, mitä kokemattomampia oppilaat ovat. Erityisopetuksen integrointi perus-
opetukseen ja maahanmuuttajat tuovat lisää haasteita havainnollistamiseen: 

Lähihoitajien maahanmuuttajaopetusta mul on ihan englannin kielellä ”Practical Nursing”, jossa 
esimerkiksi meillä oli tällainen tapaus, että opetin heille, miten tehdään vihanneskeitto. Ja mulla oli 
kaikki välineet – mä näytin heille, että tässä on perunankuorimaveitsi, jolla voidaan esimerkiksi 
palsternakka hyvin kuoria ja muutkin mä esitin heille, mikä on sellerit ja muut tällaiset hyvin konk-
reettisesti, koska he eivät olleet koskaan nähneet. Et siinä, mä sanoisin, et tää on meidän tulevai-
suuden ongelma, et kun meille tulee hyvin eritaustaisia oppilaita, niin ensinnä pitää määritellä, mi-
kä on porkkana, mikä on palsternakka, mikä on selleri, miten ne käsitellään, koska on niin, että op-
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pilaat ei oo koskaan ees nähny. Just tää kielitaito on erittäin tärkee asia loppujen lopuksi siinä, että 
miten me opetetaan. (Ama4)

Havainnollistaminen tehostuu, jos otetaan avuksi kaikki aistit: haistellaan, maistel-
laan, tunnustellaan ja kuunnellaan. Jaques Puisaisin (1984) kehittämä SAPERE-
menetelmä on monipuolinen aistikokemuksia herkistävä menetelmä, jota on ryhdytty 
kokeilemaan myös Suomessa. Sapere on latinaa ja tarkoittaa ”maistella, tuntea”. Se pe-
rustuu humanistis-kokemukselliseen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapsia innoste-
taan kokeilemaan uusia ruoka-aineita ja opetetaan samalla nimeämään käsitteitä, joiden 
avulla aistikokemuksista voi puhua. Sekä opettajat että opiskelijat kiinnittävät huomiota 
virheiden sattuessa ”kantapään kautta” oppimiseen tehokkaana taidon opetuskeinona. 
Sen sijaan opettajat suhtautuvat epäröiden tietoisen virheellisen näyttämisen kautta ha-
vainnollistamiseen: ”Kyl mä virheen kauttakin joskus oon opettanut, mut helposti niille 
jää kyllä se virhe mieleen, ne ei aina nimittäin opi sitä oikeeta tai jää mieleen se virhe.” 
Yhtenä poikkeuksena on todettu kuitenkin hyväksi havainnollistamiskeinoksi näyttää 
vaatehuollon opetuksessa oppilaille väärin pestyjä vaatteita, jotka osoittavat, miten eri-
laiset kuidut vahingoittuvat virheellisesti pestäessä:

Rahan säästöä, että ei mee vaatteet pilalle, ja ottaa muutaman pesulahinnan niille esille, jonkun pi-
lalle menneen vaatteen, villavaatteen, niin mun mielestä kaikki tämmöset mallit niille opettaa näitä, 
on havainnollisia. Et kun sitä aletaan purkaa, että mikä meni pilalle, miten voi olla että näin teki. 
(App1)

Oleellista on se, että kun havainnollistetaan virheen kautta, pohditaan yhdessä 
myös niitä tekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet epäonnistumisen. Kotitalousopetuksen elä-
mänläheisyyttä tukee se, että oppikirjan ohella jokaisella tunnilla on konkreettisia työvä-
lineitä, ruoka-aineita ja puhdistusaineita. Ilman mitään erityisjärjestelyjä on mahdollista 
havainnollistaa eri aistien kautta sekä ruoanvalmistustaitojen opetuksessa että vaate-
huollossa.

Tunti pidettiin seiskaluokalle - aiheenamme oli käsinpesu. Olin pyytänyt oppilaita edellisellä ker-
ralla tuomaan kotoa käsinpestävän vaatteen esimerkiksi villaa tai silkkiä. Aloitin tunnin kertomalla 
aiheen sekä sen, että oppiaksemme asian sitä opetellaan lukemalla, kuuntelemalla, katselemalla, 
kokeilemalla (sekä myöhemmin vielä läksynkuulustelussa kertomalla) käyttämällä mahdollisim-
man monia aisteja. Motivoidakseni näytin neulomiani kauluria ja pipoa (tehty samasta langasta, 
"sama settiä"), joista pipo oli vanunut pilalle kuudenkympin konepesussa. Laitoin ko. neuleet kier-
tämään, jotta oppilaat voivat tuntea eron, ja piirsin taululle kuusenkäpyvertausta (kostea ja kuiva) 
käyttäen mitä villan kuiduille oli tapahtunut, kun villa pestiin vääriin. Arvatenkin vilkkaimmat 
tunkivat vanuttunutta pipoa päähänsä siinä onnistumatta. Eräs oppilas kertoi heille kotona käyneen 
samoin, kun villavaate pestiin koneessa. Kyseessä oli äidin arvokas käsin neulottu paita. Seuraa-
vaksi siirryimme vaatehuoltotiloihin, jossa näytin ja kerroin villan pesun vaihe vaiheelta kuivatuk-
seen asti. Olin tuonut kotoa pestäviä niille, jotka mahdollisesti olivat omansa unohtaneet sekä usei-
ta froteepyyhkeitä, joihin kääriä enimmät vedet, johon eräs tyttö kommentoi "samanlainen pyyhe 
kun meillä kotona!". Toinen puolestaan oli kiinnostunut tietämään kenelle niin pienet lapaset mah-
tuvat... Oppilaiden pestessä villavaatteitaan eräs oppilaista toi näytille käsinpesuainepullon, jonka 
oli tuonut kotoa - äitinsä oli laittanut mukaan, jos ehkä tarvittaisiin. Hänen vaatteensa oli ruskovil-
laa ja aine juuri sen pesuun tarkoitettu. Mikäs siinä sitten, käytä vaan omaa saippuaa, jos haluat. 
Vaaleamman vaatteen pesijät aloittivat pesemällä, tummimmat tuoneet lukivat sillä aikaa oppikir-
jan kuvallisia sivuja aiheesta - sitten vaihdettiin (kolme työpistettä). Pyysin viimeiseksi pesseitä 
kaatamaan pesuvedet pois. Yhtäkkiä kuului parkaisu; vati oli livennyt otteesta ja vesi levinnyt pit-
kin lattiaa... Onneksi vaatehuoltotilojen puolella, jossa oli lattiakaivo lähellä. Tekevälle sattuu! 
(Amp12) 

Esimerkkinä olevassa kertomuksessa opettaja käyttää opetuksen tukena tietoisesti 
eri aisteja. Vuorovaikutuksen ilmapiiri on lämmin ja välitön. Ehkä tunnelmaa vapauttaa 
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osaltaan sekin, että opettaja uskaltaa näyttää omia pilalle pestyjä neuleitaan, joiden ko-
keilu on oppilaiden mielestä hauskaa.    

Keskeisten käsitteiden selittäminen ja jäsentäminen

Opetussisällön hahmotusvaiheessa uutta asiaa välitetään usein selittämällä ja jäsentä-
mällä asiasisältöjä tai kirjallisen ohjeen kautta. (Syrjäläinen, 2003, s. 260). Oleellisten 
käsitteiden selittäminen sekä työvälineiden ja työvaiheiden näyttäminen ratkaisevat sen, 
miten oppilaat kykenevät vastaanottamaan ohjeita ja etenemään toiminnassa. Seuraava 
esimerkkitilanne muistuttaa siitä, että teoreettisissa opinnoissa menestynyt oppilas tar-
vitsee myös konkreettista näyttämistä toiminnan tueksi:  

Eräs opiskelijatyttö tai nuori nainen oli teoreettisilta tiedoiltaan huippuosaaja kaikilla alueilla. Hän 
sai kotitaloustunnilla tehtäväkseen murotaikinapohjaisen marjapiirakan. Ohjeessa, joka oli selko-
kielellä kirjoitettu, luki: jauhot ja rasva nypitään. Hän oli asiasta hämmentynyt ja kyseli, mitä se 
nyppiminen oikein on. Opettaja näytti ja sitten tyttö teki perässä asian ja eteni piirakan valmistuk-
sessa. Seuraava haasteellinen asia oli: mikä on piirasvuoka? Opettaja selitti ja näytti. ”Miten taiki-
na saadaan vuokaan?” oli seuraava kysymys - käsin taputellen jauhojen avulla. Näin piiraan teko 
eteni ohjatusti loppuun saakka ja opiskelija tarvitsi paljon erityishuomiota, mikä oli tietysti muulta 
ryhmältä pois. Opettaja oli hämmentynyt teoria-käytäntö-tietotaitojen kohtaamattomuudesta ja 
opiskelija omasta tilanteestaan. (Ama5)  

Pääosa työskentelyohjeista annetaan yleensä tunnin alussa, ja siksi ei ole ihme, että jot-
kin opettajan ohjeet unohtuvat työn aikana, koska yksityiskohtaisia muistettavia seikko-
ja on paljon. Seuraavat kaksi opetusharjoittelijoiden kuvaamaa tapahtumaa ovat tyypil-
lisiä tilanteita, jossa työskentelyn alkaessa annetut ohjeet unohtuivat ja ongelmia il-
maantui työn aikana. Kun opettaja toteaa uhkaavan virheen seuratessaan toiminnan ete-
nemistä, oleellista on, että ohjaustapa perustuu kysymiseen, jolloin oppilas saa mahdol-
lisuuden oivaltaa itse, mikä ydinasia unohtui. Seuraavassa kertomusesimerkissä oppilas 
itse löytää oikean tiedon, ja onneksi voidaan valmistaa uusi annos: 

Yksi luokan tytöistä on aloittelemassa pinaattikeiton valmistusta. Opettaja sattuu juuri sopivalla 
hetkellä paikalle. Keiton suurusta varten on rasva sulamassa kattilassa ja oppilas on juuri kaata-
massa kattilaan jauhot – aivan liian suuren määrän. Opettaja kysyy: ”Onko jauhot nyt varmasti mi-
tattu oikein?” Oppilas on ensin varma asiasta, mutta tarkistettuaan asian kirjan ohjeesta, myöntää 
virheen. Yhteisellä päätöksellä; oppilaan ehdotuksesta keiton valmistus päätetään aloittaa alusta. 
(Bv13)

Olimme neuvoneet, että couscousta keittäessä vesi ensin kiehautetaan kattilassa, sitten kattila siir-
retään pois kuumalta levyltä ja sinne kaadetaan couscous -suurimot. Couscous turpoaa ja kypsyy 
lämpimässä vedessä. Eräs oppilas kuitenkin vahingossa jätti kattilan kuumalle levylle, ja seurauk-
sena couscous -suurimot paloivat kiinni pohjaan. Työparini tuli paikalle ja opasti oppilasta. Hän 
kysyi, muistiko oppilas ettei kattilaa pidetä kuumalla levyllä. Hän neuvoi, kuinka pahasti pohjaan 
palaneen ruoan voi saada pestyä helposti pois. Hän myös huomautti, että koska couscous kypsyy 
nopeasti ja sitä on vielä pakkauksessa, oppilas voisi keittää uuden erän couscousta pilalle menneen 
tilalle. Näin oppilas oppii kantapään kautta, mutta hänelle ei kuitenkaan tullut paha mieli eikä hän 
varmaankaan tuntenut itseään tunariksi. (Bv22) 

Yllä olevissa tapahtumista oleellista on se, että harmillinen asia voidaan korjata. 
Oppilas oppi samalla tulevaisuutta varten tärkeän taidon eli pohjaan palaneen kattilan 
puhdistamisen. Seuraava opiskelijan kuvaama opetuskertomus etenee opettajajohtoisesti 
kysellen, työvälineitä ja oppikirjan ohjetta apuna käyttäen:

Opettaja käski lukea kääretortun ohjeen kaksi kertaa läpi. Sitten oppilaiden piti ottaa esille kaikki 
kääretortun valmistuksessa tarvittavat työvälineet. Opettajan johdolla ruokaohje käytiin vielä ker-
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ran läpi kohta kohdalta oppilaiden vielä istuessa paikallaan. Katsottiin tavaroita nostellen ja näyttä-
en, mitä välinettä käytetään missäkin työvaiheessa. Oppilaat todella huomasivat läpikäymisen koh-
dalla, että olivat unohtaneet monta työvälinettä. Oli hienoa, että opettaja ohjasi jo näitä seitsemäs-
luokkalaisia järkevään ja taloudelliseen työskentelyyn. (Bv10)

Metaforat, niksit ja hokemat tehostavat muistamista  

Kotitalousopettajilla on opetuksessaan runsaasti metaforia, hokemia, peukalosääntöjä ja 
niksejä, joiden avulla opetetaan abstrakteja käsitteitä tai tietyn työvaiheen tai asiakoko-
naisuuden ydinkohtia. Seuraavassa kertomuksessa opettaja käyttää metaforista tarinaa 
herra Hiivasta ja neiti Sitkosta, joka löytyy opettajan käsikirjasta. (Löytty-Rissanen, 
Näveri, & Haverinen, 2000.)  

Mä tykkään ite opettaa sitä, musta se on niinku semmonen juttu mikä pitää kaikkien osata, et hiiva-
taikina pitää tehä ja se me tehään niinku niin monta kertaa vuoden aikana että se menee jo niinku 
luihin ja selkäytimiin. Joka kerta, kun se otetaan se hiivataikina, niin mä kysy sen aina et mitkä on 
ne tärkeet asiat.  Mä oon huono piirtämään, mutta senkin uhalla minä piirrän herra hiivan, semmo-
sen palleroisen, tuonne taululle - se on siellä taikinakulhon sisällä pullistelemassa. Itse asiassa minä 
luen, oppilaat ottaa hyvän asennon, lokosan, tuolissaan, silmät kiinni. Minä sanon, että nyt minä 
kerron teille tarinan, ottakaapa hyvä asento. Sitten mä istahdan tonne itekin ja rupeen lukemaan sitä 
herra hiivaa ja neiti sitkoa, sitä tarinaa siitä, että mitä tarvitaan - sinä tiedät tarinan ja kaikki tietää 
tarinan opettajanoppaasta. Sen jälkeen me kasataan, että mitkä oli ne tärkeet jutut, et mitä se herra 
hiiva siellä nyt tarvitsee, että se pystyy toimimaan ja kohottamaan sen taikinan. Sinne tulee se läm-
pö ja neste ja aikaa ja ravintoa ja mitä se vielä tarvii - sitä alustamista, sitkoa siinä. Et ne kasataan 
siihen ympärille ja käydään läpi ja sit pannaan vielä sieltä sitten tota, että missä se säilytetään, et ja 
voi hyvin että missä se kuolee, hautakumpu piirretään siihen kuoleman kohalle sitten, että kuolee 
tässä lämmössä ja muuta, et ne käydään läpi ja sitten me ruvetaan tekemään se taikina. (App6) 

Metaforan merkitys vahvistuu, koska opettaja on oivaltanut yhdistää eläytymis-
menetelmän herra Hiivan kertomukseen ja nauttii myös itse tarinan esittämisestä. Vanha 
tuttu hokema ”ota, anna oikealta, tarjoo aina vasemmalta” on todettu hyväksi apuväli-
neeksi tarjoilun opetuksessa. Samoin ”yhtä paljon -kakkujuttu – se on musta kiva ohje 
siinä mielessä, että sen muistaa niistä laseista. Monta kertaa kasit ja ysit tykkää siitä, 
että ei tarvi aina tuijottaa kirjaa.” (App3)

Kotitöihin liittyvää vanhaa kansanviisautta on säilynyt suullisena perimätietona 
sukupolvien ajan muistin tukena. Karjalanpiirakoiden opetukseen kuuluu useita tyypilli-
siä sanontatapoja:

Kuoritaikinan pitää olla niin ohut, että seitsemän kirkon tornia näkyy läpi, niin sehän kuvaa, et sen 
pitää olla hyvin ohut, kun semmosia kuvailevia sanontoja käytetään. Ja jossakin päin laitetaan puu-
roa niinkun ryynin paksuudelta, niin silloin sen tajuaa aika hyvin, et mitä se tarkottaa, et sitä tulee 
aika ohuesti. Aina, kun löytyy joku semmonen kuvaileva sanonta niin se on mun mielestäni myös-
kin hirveen hyvä tällasessa. (App2)

Perinteisten sanontatapojen ohella kertomuksista opettajat ovat itse kehitelleet 
omia oivalluksia ydinasioiden opettamiseen. Perunalajikkeiden valintaan on liitetty lii-
kennevalometafora muistin tueksi:  

Ysiluokkalainen oli tekemässä jotain perunamuusia ja sitten sanoi sieltä, et siihen täytyy käyttää 
siitä punaisesta pussista niitä perunoita. Mä sanoin, että mistäs sä muistat ton noin hyvin? No, kun 
sä oot kertonut ne liikennevalot. Mä sanoin, et aivan, ihanaa, et tämä on mennyt jakeluun. Eli oon 
sanonut seiskoille, et nyt ei tartte tuijottaa kirjaan eikä mihinkään vaan laittaa silmät kiinni ja ajat-
telee liikennevaloja, että tota ku ajattelee vihreetä niin tota, jos sä menet suojatien yli ja on vihree 
valo, niin sä pysyt kovana eli vihreä on hyvä keittoperuna. No sitten keltainen valo, kun sä meet 
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suojatien yli, sä saatat ehtiä, ihan ok tai sit jos jäät odottamaan, sekin on ihan ok, eli keltainen käy 
kaikkeen. Ja sitten punainen peruna, jos sä meet suojatien yli, kun on punainen valo, niin sinusta 
tulee muusia. Eli tota tässä on toiminut mun mielestä se aika hyvin. Et nää on oikeestaan niinku 
tällaisia niksejä enimmäkseen. (App3) 

Käsien liikkeen voi oppia sisäistämään hokemassa olevan rytmin kautta:  

Aikuisten opiskelijoiden kanssa pullapitkon tekemisessä se, että hokee sitä tiettyä, esimerkiks vii-
dellä tehtävässä pitkossa sitä, että toinen ja kolmas ylös, viides siirretään ensimmäiseks, eli ikään 
kuin hokee koko ajan sitä samaa, et mitkä pitää nostaa ylös ja miten siirretään joku pullapitkon säie 
niin, niin se auttaa siihen, et pysyy siinä rytmissä mitä tehdään. (App2)

6.2.3 Tekeminen kotitaloustaitojen opetuksessa 

Kotitalouden opetussuunnitelman mukaan kotitalousopetuksen tulee perustua käytännön 
toimintaan ja ryhmässä toimimiseen sekä oppilaan omien lähtökohtien huomioon otta-
miseen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen (POP, 2004, s. 250). Tekemisvaiheen 
aloitus on opetuksen kriittinen jakso, koska siinä korostuu oppilaan kyky siirtää hahmo-
tusvaiheessa opittu tieto omaan työskentelyyn. Tätä siirtymää kutsutaan transformaati-
oksi, ja sen kautta taidot tulevat vähitellen oppilaan hallintaan. Transformaatio merkit-
see sitä, että ajatustasolla hahmotettu asia kyetään toteuttamaan myös käsien kautta, 
ehkä aluksi opettajan tuella ja sen jälkeen itsenäisesti. (Lindfors, 1999; ref. Syrjäläinen, 
1993, s. 261.) Opettajien ja opiskelijoiden kertomuksissa ei esiinny taito-käsitettä, vaan 
sen sijaan yleensä puhutaan toiminnasta ja tekemisestä. Taito-käsitettä ei käytetä myös-
kään opetussuunnitelman tavoitekuvauksessa, jossa puhutaan tekemisestä ja tehtävistä: 
Oppilas oppii tekemään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perusteh-
täviä sekä käyttämään tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia 
aineita, välineitä ja työtapoja. (POP, 2004, s. 250.) Heinilän (2007) fenomenologinen 
tulkinta kotitaloustaidosta vahvistaa toiminnan ensisijaisuutta: ”Kotitaloustaito saa sisäl-
tönsä kotitaloustoiminnassa. Kotitaloustoiminta ja kotitaloustaito kulkevat rinnan ja 
sisäkkäin, sillä ne ymmärretään saman ilmiön, kotitalous-ilmiön, ilmentymiä. Kotita-
loustoiminta, kuten leivän leipominen tai paistovalmiin patongin kypsentäminen aterial-
le, ymmärretään kotitaloustaitona: leipomistekniikan hallintana tai pakkauksen paisto-
ohjeiden ymmärtämisenä ja noudattamisena sekä leivän tuomisena osaksi ateriaa, ja 
kotitaloustaito puolestaan ymmärretään kotitaloustoimintana.” (Mt, s. 66.) Oppilaat pu-
huvat luontevasti tekemisestä, mutta taito-käsitettä käytetään ilmeisesti harvoin. Kysy-
mys ”Mitä me tehdään tänään?” huudetaan kotitalousopettajan perään käytävillä jokai-
sena päivänä. Tosin jokainen opettaja tietää, että se tarkoittaa ensisijaisesti ”mitä me 
syödään tänään?” mutta siitä huolimatta sen voi tulkita positiivisena motivoitumisena 
taitojen harjoitteluun. Suomalaisen kotitalousopetuksen vahvuutena on käytännön toi-
minnan keskeisyys. Suurin osa opetusajasta käytetään siihen, että oppilaat opettelevat 
tekemään erilaisia ruokalajeja ja leivonnaisia perusraaka-aineista lähtien ja osallistuvat 
vaatehuoltoon tai opetustilojen siivoukseen. Tämä ei ole suinkaan itsestään selvää muu-
alla maailmassa. Tekemiseen valitut ruokalajit, vaatehuolto- ja siivoustehtävät ilmentä-
vät opetussuunnitelman arvoperustaa. Koska valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ei 
ole luetteloa oppilaiden yksittäisistä tehtävistä, valinnat osoittavat myös opettajan hen-
kilökohtaista arvotietoisuutta. Koulujen omissa opetussuunnitelmissa on mahdollista 
korostaa opetussisältöjen kautta koulussa sovittuja toimintaperiaatteita, joiden lähtökoh-
ta on usein paikallisen yhteisön erityistarpeiden ohjaama.  
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Ruoanvalmistuksen ja leivonnan taidot

Kun tarkastelee kertomuksia kotitalousopetuksen eri sisältöalueiden mukaan, ruoanval-
mistuksen ja leivonnan perustaitojen opetus on itsestään selvästi etusijalla. Ruoka sinän-
sä on vahva motivointitekijä oppilaiden näkökulmasta, ja itsenäinen tekeminen ja mais-
taminen innostavat oppilaita. Ruoanvalmistuksen korostuminen ei välttämättä merkitse 
sitä, että jokin opetussuunnitelman sisältöalueista jäisi liian niukaksi. Käytännön toi-
minnan holistinen luonne kytkee jokaiseen opetustilanteeseen kysymyksiä harkitsevasta 
kuluttamisesta, työympäristön siisteydestä ja tasa-arvoisesta työnjaosta sekä toinen toi-
sensa auttamisesta. Esimerkiksi pöytäliinojen silitystehtäviä sekä pöytäpyyhkeiden ja 
astiapyyhkeiden pesua voi antaa lisätehtävinä opetusaiheesta riippumatta myös ruoan-
valmistukseen painottuvissa opetustilanteissa. Tekstiilienhoidon opetusta toteutetaan 
myös itsenäisinä opetusjaksoina tai projektitöinä.   

Monet opettajat ovat halunneet kertoa erityisesti leivonnan opetuksesta. Ilmeisesti 
juuri leivontatehtävien yhteydessä taitojen harjoittelu on niin ilmeistä, että siihen liitty-
vät kokemukset ovat jääneet mieleen. Teollisesti tuotetut taikinat ja raakapakasteleivon-
naiset eivät ole toistaiseksi horjuttaneet luottamusta siihen, että hiivalla kohotetut lei-
vonnaiset kuuluvat seitsemännen luokan opetusohjelmaan. Oletukseni on, että opettajat 
arvostavat kulttuuriperinteen siirtämistä, joka liittyy keskeisenä tavoitteena perusope-
tuksen opetussuunnitelmaan: Perinteisten taitojen harjoittelu ohjaa oppilaita tiedosta-
maan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen 
ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia (POP, 2004). Vaikuttaa siltä, että lei-
vonnan opetustilanteet ovat sekä opettajille että oppilaille palkitsevimpia. Leivontateh-
tävien yhteydessä on mahdollista järjestää myös tärkeää toistoa, koska oppilaat saavat 
yleensä harjoitella hiivataikinan tekemistä jo perusopetuksen aikana useita kertoja ja 
kokea siinä yhteydessä taidon kehittymistä: 

Taikinan alustaminen nyt varmaan on semmonen kaikista konkreettisin, koska se on niin toistuva 
ja sellanen, mä ainakin koen, että suomalaiselle nuorelle tärkeä. Ne tekevät joko sen yksilötyönä tai 
parityönä vuoroviikoin joko niin, että kaikki tekee sen pienen sämpylätaikinan yhtä aikaa tai sitten 
niin, että tehdään tällä viikolla sämpylöitä ja pari on siinä auttamassa siinä alustamisessa ja sitten 
taas ens viikolla tehdään pullaa, ja sit vaihdetaan sitä paria. (App1)

Kun hiivataikinan valmistusta harjoitellaan useita kertoja, työvaiheiden toistojen 
kautta yksilölliset kokemukset alkavat vähitellen sisäistyä toiminnallisina, ruumiillisina 
kokemuksina. Rutiininomaiset liikkeet tulevat vähitellen osaksi ruumiin muistia. Uudel-
leen tekemisen ulottuvuus on keskeinen kotitaloustaidon rutiinitoimintaan liittyvä omi-
naisuus. Rutiinitoiminnassa kokemus saavuttaa ruumiin suoraan, ikään kuin ohi tietoi-
sen ajattelun. (Heinilä, 2007, s. 83.) Turkki (1999, ss. 83–84) muistuttaa, että kotitalous-
työn toimintakäytäntöjen rutinoitumista on pidetty yleensä positiivisena tavoitteena, 
koska se säästää voimavaroja. Rutinoitumisella voi olla myös negatiivisia seurausvaiku-
tuksia, mikäli se rajoittaa yksilön omien luovien ratkaisujen kokeilua ja kehittämistä. 
Hiivataikinaleivonnaisten valmistus sekä karjalanpiirakoiden leivonta osoittautuivat 
tämän aineiston valossa keskeisiksi taidoiksi, joiden katsotaan kuuluvan suomalaiseen 
leivontaperinteeseen:

Karjalanpiirakoiden leipominen on jauhoinen ja sotkuinen kerta, kiirekin tahtoo tulla. Mutta oppi-
laan tekemisen ilo ja oman työn tuloksen arvostaminen ovat palkitsevaa opettajallekin. Yleensä 
kokoan oppilaat ympärilleni ja näytän täyttämisen ja rypyttämisen. Kerron, miten naapurin evakko-
emäntä neuvoi minua aloittamaan rypyttämisen keskeltä, niin että puurosta jää keskelle valkoinen 
raita. Mennään eteenpäin ja käännetään kuori tai pakitetaan itseen päin. Kun oppilaat ovat tehneet 
ensimmäisen piirakkansa ja huomanneet työn vaikeuden, tarjoudun apuun. Otan oppilaan etusor-
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mista kiinni ja rypytämme yhdessä. Siinä voi kertoa ryppyjen korkeudesta ja kuinka reunasta pitää 
rypyttää. Sitten vaihdamme työtoverini kanssa oppilasryhmiä helmikuussa, ja piirakkakerta on 
loistava tilaisuus tutustua uusiin oppilaisiin. On helppo päästä lähelle ja tutustua. Eniten iloa tuot-
tavat levottomat ja heikot lapset. Kuinka kärsivällisesti ja sitkeästi monet jaksavat tehdä! Ja harjoi-
tus näkyy lopputuloksessa. Entä maku! (Amp22) 

Tulkitsen edellä olevaa kertomusta siten, että opettajan keskeinen intentio karja-
lanpiirakoiden opetustilanteessa on rakentaa hyvä vuorovaikutus tutustumalla oppilai-
siin käytännöllisessä toiminnassa. Vasta sitten, kun pedagoginen suhde on luotu, raken-
tuu sisältösuhde sen varaan, tässä tilanteessa perinteisten karjalanpiirakoiden leivontaan. 
Toiminnan ohjauksessa oppilas sai yksilöllistä ohjausta kirjaimellisesti kädestä pitäen: 
”Otan etusormista kiinni ja rypytämme yhdessä.” Tämä esimerkki havainnollistaa hy-
vin, mitä tarkoittaa toiminnallinen tuki käytännöllisen työskentelyn ohjauksessa (vrt. 
Syrjäläinen, 1993, s. 261).

Vaikka karjalanpiirakat ovat aloittelijoille vaativa harjoitustyö, opettajan kokemus 
on, että työn vaativuus ”ehkä lisää semmost innostusta tehä sitä.” Jokaiselle sopivan 
haasteellisuuden tason löytäminen on opetustilanteessa vaikeaa siksi, että oppilaiden 
toimintakokemukset ovat erilaisia. Toisaalta piirakoiden leivonnassa opitaan myös se, 
että vaikka ohje on sama, piirakoista tulee kaikilla ”vähän omannäkösiä ja sellanen on-
nistumisen ilo sit, et on saanu sen taikinan nyt jotenkin siihen päälle”. Tällöin tulee 
tilaisuus osoittaa oppilaille oman käsialan merkitys yleensä kaikessa kotitaloustyössä. 
Ulkonäön vajavuuksista huolimatta piirakat maistuvat hyviltä oppilaiden mielestä. 
Useimmat ovat syöneet kaupasta ostettuja piirakoita ja osaavat verrata makua ja raken-
netta, mutta harvat ovat nähneet nykypäivänä kokonaisuudessaan monivaiheisen val-
mistusprosessin. Tällöin kenties opitaan ajattelemaan käsintehtyjen piirakoiden arvoa: 
”Piirakat saattaa jotain maksaakin, jossain myyjäisis, jos on ihan ite tehty.” (App4) 
Edellä olevat kokeneen opettajan pohdinnat osoittavat kotitaloustaidon harjoittelun mo-
niulotteisuutta: perinteisen taidon opiskelu innostaa haasteellisuuden vuoksi. Tulokset 
osoittavat oppilaille taitavuuden vähittäisen kehittymisen merkityksen, ja samalla opi-
taan vertaamaan kaupan tuotetta itse tehtyyn sekä ajattelemaan kotitaloustyön taloudel-
lista arvoa. Tässä ilmenee yhden esimerkin valossa kotitalouden toiminnan moniulottei-
suus ja holistisuus siten, että yksittäisen leivonnaisen opetustilanne laajenee erilaisiin 
merkitysyhteyksiin. Ruokalajien ja leivonnaisten opetuksen yhteyteen liitetään yleensä 
aina jonkin ruoanvalmistusmenetelmän tai ravitsemuksellisen teeman opetus. Tällainen 
käytäntö varmistaa teoreettisen tiedon ja toiminnan yhteyden. Lihan paistamista opetet-
taessa ydinasia on riittävän kuuma pannun lämpötila. Sihinän kuuluminen auttaa oppi-
laita oivaltamaan lämpötilan merkityksen, ja opettajan ohjaustapa vetoaa näin kuuloais-
tiin:  

Sitten ylipäätänsä niinku aistien käyttäminen tuolla keittiössä kaiken kaikkiaan, että lihan ruskis-
taminenhan on semmonen aika vaikea asia. Se, että minkälainen pitää olla sen paistinpannun. Olen 
usein opettanut sillä tavalla, että käytetään öljyä, mut pieni nokare kiinteetä rasvaa, et nähdään siitä 
se sopiva paistolämpötila. Mut se, mikä on mun mielestäni erittäin tärkeetä taas nuorempien oppi-
laiden kanssa, kun ekan kerran opettaa jotakin tämmöstä ruskistamista tai muuta, niin mä sanon, et-
tä kuunnelkaa miltä se kuulostaa, kun laitetaan pannulle sitten sitä ruskistettavaa tavaraa, et rupee 
sihisemään oikein voimakkaasti. Aina sillon, jos te teette jotain, jossa lukee, että ruskista, niin sil-
loin sen täytyy todellakin sihistä tällai voimakkaasti, mutta jos ei sieltä semmosta ääntä kuulu, 
vaan se on ihan hiljainen se pannu siinä vaiheessa, kun te laitatte vaikkapa lihaa sinne, niin silloin 
se on liian kylmä. Et näinkin yksinkertainen asia voi olla semmonen, joka kertoo. Kylhän se on, 
vaik ei siinä nyt paljon sitä rasvaakaan olis, niin kun lähdetään paahtamaankin jotain, niin kyl siin 
täytyy kuulua ääni, eli silloin täytyy se kuuloaisti ottaa mukaan sinne työskentelyyn. (App 2) 
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Kalan perkaamisen opetuksessa ydinasiaksi saattaa nousta ensisijaisesti ennakko-
luulojen, vastenmielisyyden tai pelkojen hälventäminen. Oppilaan kokemus kalasta 
saattaa olla hyvin erilainen kuin opettajalla, jos oppilas ajattelee kaloja ensisijaisesti 
elävinä olentoina eikä ruoka-aineina:  

No, sitten kun muikunperkaus oli alkamassa, mä laitan ne silleen, että ne siinä on niinku mun pöy-
dän eessä kaikki. Ja sitten tää yksi tyttö, hyvä ettei ruvennut itkua jo vääntämään siinä, että kun mä 
en voi niinku tähän koskee. Mä sit, et kuule, mennään tekee se yhessä, et mennään tonne vähän si-
vumpaan ja mentiin. Ja sit mä annoin sille jopa kertakäyttöhanskat käteen, et sit sujuis tää, et voiks 
mä ees koskee tähän kalaan, miten mä nyt otan sen käteen ja muuta. No, sitten mä sanoin, että sä 
voit ottaa sakset avuks siihen, että voidaan katkaista vaikka sit saksilla. Et se on kyllä jo kuollut se 
kala, että sä et tapa sitä kalaa. Ja ku hää oli vaan, että tuota eikä, et hoki koko ajan, että voi anteeks 
kala, anteeks kala, anteeks kala, samalla kun leikkasi sen pään siitä. No sitten kun me saatiin se yks 
muikku niinku perattua, niin sanoin, että kuule hei, näiksä miten helppoo tää on, että haluutko tehä 
toisen? Niin sitten se oli vaan että, no jos tää vaikuttaa mun numeroon, niin sitten mun on pakko 
tehä sitä! (App8) 

Oppilaan käsitysten kuunteleminen, rohkaiseminen ja toiminnallinen tuki osoittau-
tuvat edellisessä esimerkissä ratkaisevan tärkeäksi toiminnan etenemiselle; tosin koke-
mus pakosta jäi silti esteeksi myönteisen asenteen syntymiseen. Todennäköisesti eläin-
kunnan ruoka-aineiden käyttäminen kotitalousopetuksessa edellyttää tulevaisuudessa 
entistä enemmän varautumista siihen, että pohditaan myös eri ruokavalioihin liittyviä 
eettisiä kysymyksiä.

Ruokavalioon liittyvä opetus perustuu valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosi-
tuksiin (2005), jotka on kirjattu ravitsemusopetuksen ydinsisällöksi. Yhtenä käytännön 
työtaitojen kriteerinä on vaatimus siitä, että oppilas osaa valmistaa suomalaisia perus-
ruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa ravitsemussuositukset huomioon ottaen (POP, 
2004, s. 251). Seuraava esimerkki osoittaa, kuinka vaikeaa on ohjata oppilaita muutta-
maan ruokatottumuksiaan ravitsemussuositusten mukaisesti. Sopivan suolamäärän op-
piminen faktatietona ei riitä, vaan suolan käytön rajoittaminen myös käytännössä on 
yksi keskeinen tavoite. Ruoan maku on oppilaille tärkeämpi kuin suolan runsaan käytön 
terveyshaitat, jotka kenties kohdataan tulevaisuudessa. Suolan käytön vähentäminen 
ruoassa kohtaa vastustusta, koska ruoan uusi maku vaatisi ilmeisesti pitkäjänteistä opet-
telua:  

Videon jälkeen keskustelimme ja sitten aloimme valmistaa keittoa, jonka maustamisessa oli tarkoi-
tus käyttää muita mausteita kuin suolaa. Jostain syystä keitto ei innostanut ollenkaan. Jauheliha-
keitto, kuten myös seuraavan ryhmän broilerijauhelihakeitto ei saanut innostunutta vastaanottoa, 
teeleipä sitä vastoin sai, keitossa kun on kasviksiakin. Keitto tehtiin, pilkottiin oikeat kasvikset, 
maustettiin yrteillä, valkosipulilla, pippureilla ja lopuksi ripaus suolaa. Ryhmä maisteli yhdessä, 
mitä pitää lisätä, joko on hyvää. Ruokapöydässä istui masentunutta porukkaa, koska ruoka oli mau-
tonta. Oppilaat oppivat omasta mielestään sen, miten suolan maku on hyvää ja suolaton pahaa. 
Kahden viikon totuttelu vähäsuolaiseen ruokaan olisi heidän sanomansa mukaan niin pitkä aika ja 
kidutus, että siihen ei kannattaisi edes ryhtyä. Ensimmäisen lautasellisen jälkeen annoin lisätä suo-
laa, jotta keittoa ei olisi jäänyt, ja sitten se oli jo syötävää. (Amp21)

Esimerkin valossa näyttää siltä, että oppilaiden makumuistoissa olevat aistikoke-
mukset vaikuttavat voimakkaammin uusien ruokatottumusten oppimiseen kuin halu 
oppia koostamaan ateria ravitsemussuositusten mukaisesti. Vaikka oppilaat tässä ope-
tustilanteessa noudattivat opettajan ohjeita ja jättivät suolan pois keitosta, se ei saanut 
heitä muuttamaan käsitystään siitä, että vähäsuolainen keitto ei maistu yhtä hyvältä, 
vaikka muita mausteita käytettiin. Opettajalla itsellään oli kokemustietoa siitä, että kah-
den viikon totuttelu vähäsuolaiseen ruokaan muuttaa makumieltymystä mutta asian ker-
tominen aiheutti vain lisää vastustusta. Tämä osoittaa, että oman kokemuksen merkitys 
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on ruumiillisena aistielämyksenä merkittävä. Kasvattajan vaikutusmahdollisuudet ovat 
rajalliset, ja oppilaat ovat saaneet vaikutteita sekä omaksuneet asenteita ja tottumuksia 
monelta muulta taholta. Koska oppilaat eivät halunneet omaksua opettajan asennetta, 
herää kysymys, olisiko ollut mahdollista välittää kokemustietoa jollakin muulla tavalla. 
Voisiko oppilaiden antaa itse kokeilla ohjeen suunnittelua ja päättää itse, kuinka paljon 
suolaa voi vähentää silloin, kun on tarkoitus opetella uusi makutottumus. Koska teelei-
vän suolan vähentäminen ei aiheuttanut vastustusta, tähän positiiviseen kokemukseen 
olisi mahdollista vedota ja ohjata oppilaita vähentämään aluksi suolaa leivonnassa. Il-
meisesti asenteen muutos on niin hidas prosessi, että yhden lukuvuoden aikana ei aina 
ehdi huomata uuden asenteen kehittymistä Seuraavassa esimerkkitilanteessa korostuu 
oppilaslähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Opettajana toimiva opetusharjoittelija oli varautu-
nut siihen, että kaikki juustot eivät kenties miellytä oppilaita, mutta uusia makuja tar-
joamalla hän järjesti tilaisuuden harjaantua luopumaan kielteisistä ennakkoasenteista. 
Juustoja tutkittaessa toteutuu aistielämysten kautta oppiminen: 

Kotitaloustunnin aiheena oli tällä kertaa juustot, ja opettaja on järjestänyt oppilaille pienet juusto-
maistiaiset. Opettaja oli valmistanut pieniä näytteitä kahdesta kovasta juustosta ja yhdestä tuore-
juustosta. Luokka kerääntyy yhden pöydän ympärille ja opettaja maistelee juustoja oppilaiden 
kanssa. He pohtivat yhdessä niiden makuja ja rakennetta. Tilanne on hyvin leppoisa ja kaikki oppi-
laat osallistuvat tehtävään. Oppilaat eivät varmaankaan ole kovin tottuneita syömään juustoja pel-
kästään, eikä opettaja heitä siihen pakota, kehottaa toki maistamaan. Oppilaiden mielipiteet juus-
toista vaihtelevat, mutta kaikki selvästi pitävät tehtävästä. (Bv8) 

Tekstiilien hoitoon, asunnon hoitoon ja organisointiin liittyvät tehtävät 

Ruoanvalmistustaitojen ohella opettajat kertovat kokemuksia tekstiilien huoltoon liitty-
vien taitojen sekä asunnon hoitamisen ja organisointitaitojen opetuksesta. Vaatehuolto-
tehtävien avulla opettajat toteuttavat luontevasti myös opetuksen eriyttämistä. On ilah-
duttavaa, että oppilaat ovat yleensä hyvin innokkaita päästessään harjoittelemaan silitys-
tä tai mankelointia työparin kanssa itsenäisenä projektina. Opettaja on kokenut, että 
vastuullisuuden kokemus syntyy parhaimmin silloin, kun opettajan valvova katse ei ole 
joka hetki selän takana. Opettajalla on kuitenkin ensisijainen vastuu tilanteessa ja hänen 
täytyy tuntea oppilaansa hyvin, ennen kuin hän voi lähettää heitä sellaiseen opetustilaan, 
johon ei ole suoraa näköyhteyttä. 

Mä oon yrittänyt opettaa, että täst ois hyötyä tän koko kotitalousopetuksen kannalta, niin on tää 
pyykin jälkikäsittelyn opettaminen. Et koska niitä pyyheliinoja ja pöytäliinoja tarvitaan, niin sehän 
on hyvä vaan, jos seiskaluokka jo oppii. Kasiluokkalaiset ja ysiluokkalaiset on laiskempia niit te-
kemään, niin kun seiskaluokkalaiset on innolla niitä tekemässä, niin sä pääset ajoittamaan pikkusen 
aikaisemmin. Ja sit toisaalta se pikkusen auttaa sitten siinä eriyttämisessä, kun ne on niin eri, eri 
vaiheessa taidoissansa, niin jollakin toisella jää aikaa enemmän, niin hän voi sitten parinsa kanssa 
jo muutaman esiliinan silittämässä. Se on musta kauheen mieluista oppilaille se pyykin jälkikäsitte-
ly. (App1)  

Organisointitaidon opettaminen lienee yksi vaikeimmista opetussisällöistä erityi-
sesti peruskoulussa, kun oppilaiden kokemustausta kotitaloustöistä on vähäinen. Kotita-
louden toiminnan organisointia voi kutsua myös yhteensovittamiseksi, jonka Heinilä 
(2007) on nimennyt yhdeksi kotitaloustaidon ulottuvuudeksi. Yhteensovittaminen ei 
merkitse vain työnjaon organisointia perheenjäsenten kesken, vaan siihen kuuluu toi-
minnan sujuvuuden kannalta välttämätön tilannekohtainen neuvottelu, jossa joudutaan 
pohtimaan erilaisia arvostuksia. (Mt., ss. 108–109.) Organisoinnin harjoittelu kehittää 
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arjen hallintaa kokonaisvaltaisesti, ja sitä kautta kotitalousopetuksen merkitys ulottuu 
kauas tulevaisuuteen omaan kotiin ja työelämään:  

Organisointitaito... niin kotitaloustyöhän on semmoinen, et sä teet yhtä ja sit teet välillä toista. Sä 
palastelet näitä asioita. Plus sitten on mahdollisesti se työelämä vielä ja on lasten kouluun vienti ja 
harrastuksiin vienti, niin se on niinkun jatkuva, tämän päivän kotitaloustyö on semmosina pieninä 
palasina olevia, jota täytyy lomittaa ja limittää. Niin jollain lailla se kannattais ehkä siihen työhön 
ottaa, myös jotain koulutyöhön. (Apa1)

Erilaisten ”pienten palasten” yhteensovittamisessa on paljon haasteita: siihen kuu-
luu joustamista, neuvottelutaitoa ja herkkyyttä toisen tilanteen ymmärtämiseen (Heinilä, 
2007, s. 97). Perusopetuksen opetussuunnitelmassa organisoinnin ja yhteensovittamisen 
taidon opetuksen voi liittää seuraavaan tavoitteeseen: ”Oppilas oppii kotitalouden arjen 
hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa” (POP, 2004, s. 250). 
Työtehtävien organisointia voi harjoitella jo perusopetuksen kotitaloustunneilla esimer-
kiksi ruoan kypsymisaikoja arvioimalla ja tekemistä lomittamalla:   

Tää organisointi – minun mielestäni kotitaloudessa on myös tämmösiä perustaitoja. Ihan sen takia, 
että se on taito, jolla on merkitystä sitten kun mennään työelämään eli se on taito, jolla on transfe-
ria. Kotitaloustunnilla on tärkeetä kuitenkin saada se työtehtävä loppuun, kun sitä ei voi nostaa 
sinne hyllylle, niin kuin mahdollisesti jonkun teknisen työn tai tekstiilityön asian, jatkaa seuraaval-
la kertaa. Se puuro ei oottele siellä niin kauan aikaa, jolloin on olemassa semmoisia tiettyjä aikoja, 
ja niitä ei saa antaa valmiina. Koska opettaja toivon mukaan osaa itse organisoida sen asian, niin 
opetetaan niitä oppilaita organisoimaan, että kun on tämä ja tämä aika ruoanvalmistumiseen, ja 
meidän täytyy syödä tähän tiettyyn aikaan, niin milloin viimeistään se on laitettava uuniin tai mil-
loin viimeistään on aloitettava jotakin. Eli se on mun mielestäni yks semmonen perustaito. (Apa1) 

Aikuisten kursseilla organisoinnin opettamisessa korostuu kokonaistilanteen hah-
mottaminen arjen hallinnassa:  

Ehkä niillä on enemmänkin se, että se rytmittäminen, et välttämättä sitä ei osata, siis sitä järjeste-
lyä, missä järjestyksessä pitää tehdä mitäkin, että sille lapselle on aamupala ja on lounas ja on väli-
pala ja päivällinen ja iltapala. Että voi organisoida sen arkensa siten, että se oikeesti toimii, sen saa 
helposti pyörimään. Miten sen arjen saa toimimaan, niin se ehkä mun mielestä on enempi näppi-
tuntumalta. Just tuo, että ei osata hahmottaa sitä kokonaisuutta, että mistä paloista tää syntyy ja 
mikä järjestys tässä pitää olla. Mut nyt kevätpuolella aion kyllä paneutua just tähän kokonaisuuden 
hallitsemiseen, et miten se menee sitten rutiinilla. Tietenkin siinä tulee kaikki ravitsemusasiat, elin-
tarvikkeiden käsittelyt ja muut, ja sit et miten helppoo se oikeesti on. (Apa2) 

Nuori opettaja tai opetusharjoittelija saattaa epäröidä aikuisen ohjausta siksi, että 
hänestä tuntuu nololta mennä neuvomaan, vaikka hän huomaa, ettei työ etene tarkoituk-
senmukaisesti. Varovaisuus on yleensä turhaa, koska kokeneet opettajat ovat huoman-
neet, että myös aikuiset osaavat ottaa vastaan yksilöllisiä neuvoja, mikäli opettajalla on 
varmuus omasta asiantuntemuksestaan:  

Yritän siis silleen avoimesti, innostavasti kohdata kurssilaiset ja olla innostunut, niin se tarttuu ja 
sitä mukaa sitten myöskin toivottavasti sais sen asiansa perille. Täytyy olla sillä tavalla rohkea me-
nemään aikuisenkin lähelle ja siihen aikuisen vierelle kattomaan, et mites tää nyt menee ja mites 
voitais kehittää näitä eteenpäin. Monet opetusharjoittelijat kokevat sen hankalaksi, et miten nuori 
opiskelija voi mennä neuvomaan vanhempaa ihmistä. Oon yrittänyt vaan aina sanoa, et me ollaan 
ammattilaisia, me tiedetään miten tää pitäis tehä tai mikä on hyvä tapa tehä. Tietenkin on, monesti 
on monta tapaa, mutta mut että mitkä on perustellut tavat ja minkä takia kannattaa tehä näin ja noin 
ja sit sitä kautta, perustelujen kautta lähtee viemään sitä parempaa tapaa tehä. Ihan täytyy välillä 
mennä just tonne ihmisten viereen ja sanoo, että hei nytten voitais kokeilla tällästa...,  silleen vaan 
rohkeesti mukaan. Et semmosen oon kokenut omana osana opettajuutta, että yritän innostaa ja vä-
hän sitten huumoria mukaan, niin se aina parantaa. Ei tää niin vakavaa oo ikinä, et ei se ruoanlaitto 
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eikä kodinhoitokaan oo yhtään niin vakavaa, että keksin aina sitten jotain, tai kerron aina sitten joi-
tain juttuja, omia sattumuksia ja tietenkin sitten äidin tai isän sattumuksia. Nää on hyviä, sieltähän 
ne omasta lapsuudenkodista kumpuaa, vaikka kuinka olen koulutuksen käynyt, niin siitä huolimat-
ta sitä tekee joitakin asioita samalla tavalla kuin äiti on tehnyt. Niin sitten kerron tämmösiä tuttujen 
kokemuksia ja muuta. Ne sitten niin kuin tuo lähemmäksi ja semmoseks elävämmäksi sitä opetusta 
ja ehkä ihmisten on sitten helpompi niinku omaksua sitä kautta kans. Välillä tulee sitäkin palautet-
ta, että ihanaa huomata, että ei opettajakaan ole täydellinen, että ai sullekin sattuu tollasia. (Apa2)  

Aikuisten opetustilanteissa on tärkeää, että oppijoiden elämäntilanne ja kokemus-
tausta otetaan huomioon eikä korosteta tarpeettomasti yhden ainoan oikean työtavan tai 
mallinmukaisen lopputuloksen merkitystä. Kokeneet aikuisopettajat korostavat opetuk-
sen yksinkertaistamista ja oleellisen asian esiin nostamista:  

Ja mä oon antanut ihan konkreettisia esimerkkejä et, jos ne on päiväkodissa töissä, eikä ne oo pai-
kalla, kun vanhemmat tuo oppilaansa, niin siinähän koko yhteiskunta kärsii, koska nää vanhemmat, 
jotka haluu jättää lapsensa, myöhästyy työpaikalta, elikkä se on äärettömän tärkee meidän yhteis-
kunnassa. Elikkä mä oon tällainen hyvin tavallaan mustavalkoinen opettaja, et mä yritän aina ki-
teyttää mun opetuksen hyvin yksinkertaisiin asioihin, koska mä oon myös huomannut sen, että var-
sinkin kun mulla on ulkolaisii opiskelijoita ja vaikka mä opetan englannin kielellä, heidän oma äi-
dinkielensä ei välttämättä ole englanti, elikkä mun pitää hyvin paljon yksinkertaistaa. Jos mä saan 
ulos jonkun asian yksinkertaisesti, selkeästi, et ne on oppinut jotakin. Esimerkiksi ravitsemus, se-
kin on ihana juttu, jos oppii ravitsemuksesta jotakin ja on oivaltanut ja osaa niinku kytkee sen 
omaan kokemuspiiriinsä, mitä ne on niinku aikaisemmin kokenut, ja mä pystyn lisäämään siihen 
jotain lisää, niin se on niin kuin se mahtava juttu, koska mä tiedän sen, et mun on ihan turha käyt-
tää turhan monimutkaisia sanoja tai hyvin korkeelentoista opetusta, koska ne kukaan pysty ymmär-
tämään sitä. Ja mä itte joudun hyvin paljon, kun mä valmistelen tunteja, mä yritän artikuloida 
mahdollisimman oikeaoppisesti kaikki ulkolaiset sanat niin, että ne ymmärtää sen, mutta ei, se ei 
oo aina ihan helppoo, että saa hyvin paljon tehdä töitä. (Apa4) 

Yksilöllinen harjoittelu  

Vaikka opettajat korostavat demonstrointia keskeisenä asiana hahmotusvaiheessa, se ei 
kuitenkaan yksinomaan riitä – sen jälkeen oppilaiden/opiskelijoiden pitää saada itse 
tehdä. Jokaisen pitää saada tilaisuus panna itse käsi taikinaan, olkoonkin että tekeminen 
on aluksi hidasta: ”Mun pitää oikein hillitä, että mun oma käsi ei saa mennä sinne oppi-
laan taikinaan ennen kun siinä vaiheessa, kun tutkitaan sitä taikinaa.” (App1) Siinä 
paljastuu luottamus aistitietoon ja oppilaan itsenäisen tekemiseen. Käsi oppii ”tietä-
mään” vain kokeilemalla ja tunnustelemalla. Näin opettaja itse on oppinut hyvän hiiva-
taikinan rakenteen ja näin hän luottaa myös oppilaiden oppivan tämän taidon. Oppikir-
jan kuvat innostavat kokeilemaan ja kertaamaan opittua, mutta ”ne työvaiheet ja taidot 
ne pitää … vain käden kautta ne voi oppia.” (App1) Työskentelyvaiheessa opettajalta 
vaaditaan laaja-alaista valppautta: on oltava ”silmät selässä”, jotta huomaa, missä tarvi-
taan yksilöllistä ohjausta.

Yhdessä tekeminen

Vaikka oppilaiden kokemus taikinan valmistuksesta yleensä on vähäinen, opettajat luot-
tavat useimmiten siihen, että yhdessä tekemisen kautta oppilaat jakavat kokemuksia ja 
välittävät toinen toisilleen yhteisyyden tunnetta samalla, kun työpari on auttamassa käy-
tännön työn sujumista. Koska ryhmässä on useimmiten vähintään kuusitoista oppilasta, 
opettaja ei ehdi kovin usein pysähtymään yhden työparin kohdalle. Siksi oppilaat koke-
vat toiminnan turvalliseksi saadessaan työskennellä pareittain. Parityöskentelyssä opet-
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tajat ovat huomanneet monia etuja. Yhteisen vastuun antaminen työparille tukee itse-
näistä työskentelyä:

Mikä tahansa mun mielestä näistä taidoista tai niinku tämmösestä kotitaloustyöstä on niin, jos ei si-
tä yksin tee, niin sitten musta on kivempi, että ne tekee sen pareittain... vaikkapa joku pyykin jälki-
käsittely, niin silloin se on niille tulee sellanen olo, et tää on meidän projekti, me tehdään tää työ 
nytten. Ne tulee hirveen innolla kertomaan, et me saatiin tää meijän juttu loppuun, tuut sä kattoon, 
onko ne hyvät nyt noi pyyheliinat ja sit niille tulee sellanen tunne, kun ne on itsekseen sitä tehneet 
ilman et opettaja on sitä koko ajan ollu vahtimassakaan. Toki valvonut, muttei vahtinut vieressä, 
niin semmonen itsenäisyyden tunne. Et se must niinku palkitsee sitä, että hei, mehän selvitäänkin. 
Ja ne haluaa ottaa vastuuta, jos sitä niille antaa. Ihan sama mun mielestä, kun täs taikinan alustami-
sessa, täs pyykin käsittelyssä, niin kyl mun mielestä nää on pakko näyttää niille. Esimerkiksi miltä 
tuntuu, kun on pyyheliina oikein kostutettu. Jos ei sitä kokeilla sitä pyyheliinaa, niin ei siitä oo mi-
tään kuvaa oppilaalla. Se voi olla rutikuiva tai se voi olla ihan litimärkä. Et mä yleensä otan oppi-
laan siihen mukaani demonstroimaan ja hän sitten siinä niin sumuttaa ja katotaan siitä ja sitten pu-
hutaan siitä, että kun pannaan sitten sinne muovin alle, että kuinka paljon ne siellä kostuu ja verra-
taan vähän niitä. Sitten joskus mulla on ollut mallejakin siitä, että on erilailla kostutettuja: ne on 
nyt täällä ollu tunnin verran, että kattokaas, mikä ero niissä on. (App1) 

Projektitöissä tarjoutuu tilaisuus harjoitella vastuullisuutta ja oppia kotitalouden 
moniulotteista toimintaa:  

Meil on joskus ollut häitä – se on ollu kaikkien ysien projektina. Nää tämmöset häiden valmistelut, 
tarjoilut oppii kyl semmosen kautta. Et on itse sellasessa tilanteessa, todellisempi tilanne. Ja sit 
meil on jotain ollu näitä näit juttuja, mis on niinku oppilaat ollu tarjoilijoina mukana niin, mä ku-
vittelisin ainakin, että sellaset niinku sit muistaaki, että miten se homma on niinku menny ja tom-
moset ne ottaa aika tosissaan kyllä että, et tosi hyviä kokemuksii on niist ollu. Jos ite näkee niinku 
vaivaa, et onhan nois hirvee työ järjestää tommosii isompii juttuja, mut et kylhän niist sit saakin 
kaikkii paljon enemmän. Sit et ne ehkä just sen tajuu, miks sit tehään näin ja miks on sääntöjä, 
niinku, siin se niinku tulee paremmin esille. Siinä on samanikäset sit sua koko ajan seuraamassa, et 
siin pitää sitten toisaalta pitää se pokkakin. (App4) 

Esimerkki kertoo, että kotitalouden projektitöiden toteutus vaatii paljon opettajalta 
ja oppilailta, mutta se tarjoaa mahdollisuuksia lähteä ulos luokasta ja toimia yhteistyös-
sä erilaisessa ympäristössä. Parhaimmillaan projektityöskentely opetussuunnitelman 
mukaisesti (POP, 2004, s. 16) ”edistää oppilaan aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja luo-
vuutta tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia.” 

6.2.4 Tulkinta ja arviointi kotitaloustaitojen opetuksessa 

Tulkintavaiheessa on tarkoitus opetella puhumaan siitä, mitä tehtiin, ja arvioimaan 
omaa oppimista. Tärkeintä oppia löytämään sanoja omille kokemuksille, koska sanallis-
taminen vahvistaa muistissa säilymistä ja opitun siirtymistä toimintaan myös tulevai-
suudessa (Syrjäläinen, 1993, s. 262). Perusopetuksen opetussuunnitelmassa itsearvioin-
tiin ohjataan seuraavasti: ”Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tar-
kastelemaan oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan”
(POP, 2004, s. 262). Seuraava esimerkki osoittaa, että kotitalouden käytännölliset työs-
kentelyprosessit tarjoavat mahdollisuuksia nimenomaan työskentelytaitojen itsearvioin-
nin kehittämiseen. Tulkinta ja reflektointi voidaan toteuttaa hyvin vaihtelevalla tavalla, 
esimerkiksi yksilöllisenä tai ryhmän yhteisenä arviointina:

Mä oon aikaisemmin teettänyt oppimiskirjaa vihkoon, mutta nyt mä siirryin sellaiseen systeemiin, 
että me tehdään sitä niin että ryhmällä on yhteinen, johonka sitten jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa 
oman panoksensa, että siihen tulee nyt se konkreettisesti, mitä teki. Niin kuin tietenkin ruoanval-
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mistuksesta siivoukseen asti ja sitten myöskin sen, mitä hän on mielestään sillä kerralla oivaltanut, 
oppinut, ja arvioi sitä omaa työskentelyään, myös niitä negatiivisia asioita, et pullat nyt tänään me-
ni vähän liian mustaksi. Ja sitten mä niinku ite annan siihen sille ryhmälle palautteen, aina joka 
kerran jälkeen neljän ryhmälle. Mutta sitten siinä, totta kai siinä voi olla joku tämmöinen, että 
Minna loisti siinä ja siinä tänään tai niin kuin, että Mikko voisitko, vähän kiinnittää huomiota työ-
ympäristön siisteyteen. Niin että kyllä voi olla niitä yksilöiviäkin juttuja, mutta että sitten niinkun 
ryhmänä, koska se on niin olennainen asia, miten ne toimivat ryhmänä, kuinka paljon ne pystyvät 
toimimaan ryhmänä. Niin, jollekin kun mä puhuin tästä, et joka kerta mä annan sille ryhmälle niin 
kuin arvosanan siitä toiminnasta, niin ne oli ihan, että herran jestas, teet sä tollasen työn. Onhan se 
iso työ, mut se on myös aika vankka peruste niille arvosanoille sitten – eipä oo kauheen vaikeeta 
sen jälkeen. (App9)  

Merkittävä osa oppimisen arviointia tapahtuu jo työskentelyn aikana yhdessä op-
pilaan kanssa työn tulosta arvioiden:

Yksi opetuskerran aiheista oli sipulin hienontamisen opettelu. Koko 14 oppilaan ryhmä oli melkoi-
sen vilkas, mutta oppilaat olivat äärettömän innostuneita kotitaloudesta. Havainnollistin sipulin 
hienontamisen koko ryhmälle siten, että oppilaat kerääntyivät pöydän ympärille ja minä kerroin 
työvälineistä sekä siitä, että sipuliin leikataan ikään kuin kamman piikit ja piikit taas leikataan 
poikki. Teimme muistaakseni lihapyöryköitä. Korostin sitä, että mitä hienompaa silppua sipulista 
saa, sitä maukkaampia lihapullat ovat. Isot sipulilohkot lihamureketaikinassa ovat rumannäköisiä 
eivätkä tuo niin tasaista makuakaan. Vetosin siis taikinan rakenteeseen, ulkonäköön sekä makuun 
ja muistaakseni kyselin oppilaiden kokemuksia sipulista ruoassa. Kun yhteinen hetki oli ohi, aloit-
tivat oppilaat työskentelyn. Kiertelin työpisteissä ja hämmästyksekseni huomasin, kuinka ryhmän 
ehkä vilkkain oppilas, Juuso, keskittyi sipulin hienontamiseen todella intensiivisesti. Yleensä hän 
ehti työskentelyn lomassa säheltämään yhtä sun toista. Työn jälki oli käsittämättömän hienoa "si-
pulisilppua". Innostuin tästä niin, että kierrätin leikkuulautaa ympäri luokkaa ja näytin kaikille, mi-
ten upeasti Juuso oli onnistunut. Pyysin vielä kaikki katsomaan Juuson leikkaamista ja kerroin, että 
minä en osaa tehdä näin hienoa sipulisilppua. Juuso oli selvästi iloinen onnistumisestaan ja saa-
mastaan huomiosta. Tämän jälkeen Juuson käyttäytyminen ryhmässä rauhoittui, ja kotoakin tuli 
luokanvalvojan kautta viesti, että kotitaloudesta oli tullut suosikkiaine ja poika aikoi kokkikouluun, 
vaikka muuten koulunkäynnissä ilmeisesti oli melkoisen paljon ongelmia. Ja jos tunnilla vain lei-
kattiin sipulia, etsi Juuso käsiinsä erillään olevan kokkiveitsen, teroitti sen ja ryhtyi hommiin. Olisi 
hauska tietää, minkä alan Juuso valitsi. (Amp19) 

On oikeastaan hämmästyttävää, että näinkin pienen taidon oppiminen voi osoittau-
tua oppilaalle merkittäväksi oppimiskokemukseksi. Voi tulkita niin, että veitsen käytön 
hallinta avasi ikään kuin väylän oppilaan itseluottamukseen: koska opin sipulin hienon-
tamisen, voin oppia muitakin asioita. Juuson itsetunto alkoi rakentua ratkaisevalla taval-
la sipulin pilkkomisen harjoitustilanteessa. Kun opettaja otti koko ryhmän mukaan ihas-
telemaan sipulisilppua, positiivisen palautteen merkitys vahvisti sitä. Oppilaan onnistu-
misen ilo on palkitsevaa myös opettajalle. Tämä kertomus osoittaa niin sanottujen ”pe-
dagogisten hetkien” (van Manen, 1991) vaikuttavuutta. Kokenut opettaja käyttää rohke-
asti intuitiivista oivallusta ja toimii sen hiljaisen tietämisen varassa, minkä hän kiteyttä-
nyt vuosien kokemuksen kautta. Koska kotitalousopetuksen tuotokset kestävät yleensä 
vain lyhyen hetken, arviointitilanteita olisi hyödyllistä järjestää välittömästi työskente-
lyn aikana. Onneksi opettajat ovat oivaltaneet, että töiden tuloksia voidaan tallentaa 
myös kuvina jälkikäteen tapahtuvaa reflektointia varten:

Nyt oli ysiluokkalaiset, kenkien hoitoa. Ja mä sanoin, et kun tunti alkaa, nyt tuottekin kenkänne tä-
hän, et nyt me hoidetaan ne kengät. Ja sit kun niillä on niitä lenkkareita ja sit tällaisia aika kevyitä 
kenkiä talvella niin ne on aikamoisen tummia ja likaisia ja muuta, niin ykskin poika sanoi, että nää 
täst mikskään kuule tuu. Mä sit, että kuule, tuut hämmästymään. Marseille-saippua tekee ihmeitä ja 
hammasharja. Ja sit niist tuli ihan valkoiset. Sit mä sanoin, et kuule, et näistä pitäis ottaa kuva niin-
ku kuva ennen ja jälkeen. Mul on tota leivontakurssilla, kun mulla 20 eikun tota 18 mulla on nyt 
yks leivontakurssi, niin mä oon sinne ottanut digikameran mukaan, niin aina kaks, yks pari kerral-
laan ne kuvaa. Ne tekee silleen, että ne kuvaavat niinku oleellisia vaiheita siitä. Nyt viimeks tehtiin 
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erilaisia pikkuleipiä, niin ne kuvas niitä työvaiheita ja sitten ne menee ja kirjottaa. Me on alotettu 
Power Point -juttu tietokoneelle, ja menee ja kirjottaa nyt sitten, et seuraavalla kerralla niin seuraa-
va pari kun on kuvannut niin, sit ne kirjottaa sinne niitä muropikkuleipien oleellisia juttuja. Tai-
kinanteko ja muotoilu ja joku paistaminen, että hillosilmät ei saa saada väriä kuin ihan pikkuisen ja 
muuta. Ja sitten liittää sinne jonkun kuvan joukkoon. Sit meidän tarkoitus on laittaa tää koulun net-
tisivuille kotitalouden alle. (App8)

Nykytekniikan ansiosta kuvien katselu opetustilanteen tulkintavaiheessa on mah-
dollista toteuttaa vaivattomasti. Jos oppilaiden valmistamien ruokalajien ja leivonnais-
ten kuvat viedään myös koko kouluyhteisön ja vanhempien katseltaviksi, voi olettaa, 
että se on yksi keino laajentaa ymmärrystä siitä, ”mitä me tehdään” kotitaloustunnilla, 
mitä siellä opitaan ja miten oppiminen tukee koulun yhteisten toimintaperiaatteiden to-
teutumista. Ruokailutilanteet ovat kotitalousopetuksessa usein sellaisia hetkiä, jolloin 
arvioivaa tulkintaa syntyy itsestään ilman ennakkosuunnittelua:  

Nää pääsiäisen alusviikot on yritetty taas sitä meijän tapakulttuuria nostaa esiin ja se tuo mun mie-
lestä ihania tilanteita opetuksessa, kun otetaan se aika ja istutaan yhteisen pöydän ääreen, et ollaan 
saatu se ateria valmiiks ja tehty se mahdollisimman edullinen, mutta hieno kattaus ja siihen on näh-
ty vaivaa. Ja nytkin vielä sattumalta muistin ottaa jonkun klassisen cd-levyn sinne luokan perukoil-
le soimaan, et oli vähän niin kuin taustamusiikkia ja sit oikeestaan se aito ilme niitten oppilaitten 
eessä niinku silmissä, kun ne on syömässä ja sit ne kattoo toisiaan ja sanoo, yksikin poika sanoi 
tässä että: ”Ei vitsi, että vähän me ollaan muuten taitavia, et mieti nyt (ne oli kasiluokkalaisia), että 
me saatiin tää koko ateria valmiiks ja sit he viel tajus kurkata kelloo, ja meil on vielä loistavasti ai-
kaa syödä, et aattele meit seiskalla”. Sit ne rupes miettiin, et mitä ne oli tehnyt seiskalla pääsi-
äisateriaks ja ne sit totes, että okei, että broileria oli seiskallakin, mut et se oli vähän helpommassa 
muodossa ja justiisa oli hyytelöjälkiruoka seiskalla, mut sekin oli vähän helpommassa muodossa. 
Ja sit ne viel totes siihen, ja meil oli tunti enemmän aikaa silloin. Ja sit ne niinku käänty minuun 
päin siinä pöydässä ja sit ne sanoivat kasiluokkalaisia poikia, nimenomaan poikia. Sit ne käänty 
muhun ja sanoi, että tajuuks sä, kuinka hyviä me ollaan? Et mä vaan sanoin siinä ruokapöydässä, 
että kyllä mä tajuan, että pojat armaat, että teil ois jokaisella pikkasen parempi numero, kun te kai-
ken tuon kirjallisen tuotoksen, minkä mä sanoin, että pitää tehä ja jättää arvioitavaksi, niin vielä 
vähän enemmän näkisitte sen asian eteen vaivaa, että osoitatte sen lopullisen kiinnostuksen tähän 
oppiaineeseen. Se oli jotenkin niin hyvä, kun ne oli ihan silleen niinku ihan että, tajuuks sä kuinka 
taitavia me ollaan. Sitten oppilaatkin ymmärsi sen, että kun käydään läpi sit ihan jotain, et kuka tar-
joilee, et okei oo sä tarjoilija ja kaada meille vedet. Ota, anna, kaada oikealta ja sit sen näkee sit sen 
tsempin niillä, et se on monelle uus asia. Eipä nyt joku kasiluokkalainen oo päässyt tarjoilemaan ja 
sit ne miettii siellä, et oikee puoli, et kumpi se nyt oli se oikee puoli ja sitten jos meni väärin niin, 
sitten on heti niinku, et oho, huomasko joku, et meni väärältä puolelta. No, joku sanoo tietysti, et sä 
menit väärälle puolelle. Siitä tulee sellaista, et mä oon kuule silleen, et ei maailma kaatunut, et jat-
ka vaan! Että moni asia niinku meillä on sellainen, että on olemassa se oikeampi tapa ja olemassa 
ehkä se vähemmän oikea tapa, mut että ei niinku, ei kuitenkaan se oo lopullista, et aina opitaan 
näistä. (App9) 

Edellä olevassa ruokailutilanteesta välittyy lämmin ilmapiiri siitä huolimatta, että 
opettajalla on myös moitteita niille ”armaille” pojille, jotka eivät ole palauttaneet kirjal-
lisia tuotoksiaan. Arviointiehtojen esittämisen tapa on kannustava ja sekä oppilaiden 
että opettajan puheessa on mukana ripaus huumoria, joka keventää tunnelmaa. Ruokai-
lutilanteen arviointituokio osoitti myös sen, kuinka opetussuunnitelmassa mainitut yh-
teistyö- ja vuorovaikutustaitojen arviointikriteerit kytkeytyvät käytännön työtaitojen 
arviointiin. Tulkitsen opettajan puheen ”on oikeampi tapa ja se vähemmän oikea...aina 
opitaan näistä” viittaavan hyväksyvään asenteeseen, joka kannustaa oppimaan.  
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6.2.5 Oppilaiden tulkintaa taitojen oppimisesta    

Oppilaiden näkökulmasta kotitalouden taitopedagogiikassa on keskeistä tahto oppia. 
Erityisen ihanteellista on, että oppilaat innostuvat opiskelemaan taitoja ilman mitään 
ulkoista kontrollia tai pakkoa, jolloin opettaja huomaa, että taitojen oppiminen on sisäi-
sen motivaation ohjaamaa. Tällöin oppiminen on palkitsevaa. (Byman, 2002, ss. 27–
30.)

Mitä taitoja olet oppinut? 

Ensimmäisen kysymyksen kautta avautui näkymä siihen, mitkä taidot oppilaille olivat 
jääneet mieleen. Taitokertomusten sisältö hajaantui erilaisiin kotitalousopetuksen sisäl-
töihin. Kuitenkin huomasin, että kaikki oppilaat eivät ilmeisesti muistelleet koko luku-
vuoden opetustilanteita, koska toukokuussa opetettuja asioita oli mainittu erityisen pal-
jon. Jos oppilaiden taitokertomuksia tarkastellaan kotitalouden opetussuunnitelman 
taustaa vasten, mainintoja oli kaikilta muilta sisältöalueilta paitsi yhteistyö- ja vuorovai-
kutustaitojen alueelta. Tämän alueen unohtuminen ei sinänsä ole hämmästyttävää, koska 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat ilmeisesti kaikkein tyypillisintä hiljaisen tietämi-
sen aluetta. Niin kuin ennakoin, taidon oppimisesta oli eniten mainintoja ruoanvalmis-
tuksen alueelta. Oppilaat luettelivat ruokalajeja ja leivonnaisia sekä kuvasivat ruoan-
valmistusmenetelmiä. Liitetaulukon tarkastelu antaa havainnollisen ja vakuuttavan ku-
van siitä, että ruoka-aineiden käsittely, ruoanvalmistus ja leivonta tarjoavat merkittä-
vimmät taidon oppimiskokemukset kotitaloustunneilla. Tämä oli odotettavissa omien 
kokemusteni pohjalta. Toinen suurehko ryhmä kertomuksia liittyi vaatehuoltoon, as-
tianpesuun ja siivoukseen.

Miten olet harjoitellut?

Toinen kysymys liittyi taidon harjoitteluun, miten taidon opiskelu toteutui oppilaiden 
kokemana. Vastaukset voi tiivistää selkeään sanomaan itse tekemisen keskeisestä mer-
kityksestä: ”Ei sitä voinut harjoitella muuten kun tekemällä.” Muutamien oppilaiden 
vastauksista huomasi selvästi, että heidän oli vaikea kertoa taidon harjoittelusta. Tämä 
saattaa johtua siitä, että he ymmärsivät harjoittelun toimintana, johon kuuluu useita tois-
toja. Jos oppilas on tehnyt jonkin ruokalajin vain yhden kerran, hänen on vaikea kutsua 
sitä harjoitteluksi. Hän voi vain todeta ”Opin keittämään kiisseliä”. Jos on keittänyt 
kiisselin kerran koulussa ja yhden kerran kotona, voi olla hankala päättää, kummasta 
tilanteesta kertoisi vastauksena kysymykseen harjoittelusta. Toiston merkitys taidon 
opiskelussa tuli esille varsinkin leivontaan liittyvissä opettajien kertomuksissa. Myös 
oppilaat kertovat tehneensä koulussa opittuja ruokia kotona: ”Olen tehnyt myös kotona 
jotain samoja ruokia.” Oppilaat ovat huomanneet, että toisto on tärkeä oppimisessa: 
”Kun on toistanut monia kertoja, osaa alustamisen jo hyvin.” Jotkut oppilaat kertoivat 
kokemuksia tutkivasta työtavasta, jolloin ”tehtiin kokeellisesti erilaisia virhetilanteita 
kiisselistä.”  Esimerkki osoittaa, että uusi työtapa on jäänyt mieleen. Oppilaat mainitsi-
vat, että myös vahingossa tapahtuneiden virheiden kautta oppii.

Mikä oli vaikeaa, mikä oli helppoa?

Kolmannella kysymyksellä tekemisen vaikeudesta ja helppoudesta tavoittelin tietoa 
oppilaille mieleen jääneistä taidon opiskelun kriittisistä vaiheista. Vaikean ja helpon 
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asian nimeäminen taidon oppimisessa ei kuitenkaan ollut erityisen hedelmällinen apu-
kysymys. Vastauksena sain luettelon erilaisista ruokalajien, vaatehuolto- ja siivoustöi-
den työvaiheista, jotka vaikuttivat satunnaisilta. Olisi kenties kannattanut suunnata ky-
symys mieluummin sellaisiin onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksiin, jotka ovat 
jääneet mieleen jostain syystä. Jäin pohtimaan erään oppilaan kertomusta siitä, että ”ai-
na tein jotain väärin. Käytin väärää astiapyyhettä, pesuvesien lämpötila oli väärä, asti-
at ties missä.” Opettajan mielestä asia voi olla mitätön, mutta oppilaille pienikin huo-
mautus voi aiheuttaa turhautumia ja viedä oppimisen ilon. Mutta sitten kun toiminta 
sujuu, ”oli ihanaa olla köksäntunnilla epäselvyyksittä”. Näistä lausumista tulkitsen viit-
tauksen opetustilaan ja välineisiin liittyvään hiljaisen tietämiseen, mikä edellyttää pitkä-
aikaista työskentelyä samassa paikassa. Toimintatilanne kotitalousluokassa vaatii jokai-
sella oppitunnilla monia välineitä ja raaka-aineita, ja niiden paikkojen tietäminen näyt-
tää tuskastuttavan oppilaita. Kun ryhtyy seuraamaan, mitkä ovat yleisimpiä kysymyksiä 
kotitalousluokassa, voi huomata, että suurin osa kysymyksistä liittyy nimenomaan tava-
roiden ja ruoka-aineiden säilytyspaikkoihin, kuten esimerkiksi: Missä leivinpaperi on? 
Missä leivinjauhe on? Mielenkiintoisella tavalla muutamat oppilaat viittaavat tiedon ja 
taidon yhteyteen: ”Taidon oppiminen (pöydän kattaminen) ei ollut kovin vaikea. Piti 
vain muistaa, mihin esimerkiksi lasi tulee” ja ”Ruoanvalmistus on helppoa, kun lukee 
ohjetta.”

Millaisia tunnekokemuksia taitojen oppimiseen liittyy?

Neljäs kysymys kohdistui tunteisiin. Oppilaiden kertomukset viestittävät tunteista pu-
humisen vaikeutta koulutilanteessa. Vaikka murrosikäinen epäilemättä tuntee asioista 
syvästi, tunteiden ilmaisu sanallisesti on yleensä hyvin yksipuolista. Koulunkäyntiin ja 
oppimiseen liittyvien tunteiden kirjo kutistuu vertaisryhmien puheessa yksipuoliseksi, ja 
tietyt kliseet hallitsevat puhetta. Monet eivät osanneet kertoa uuden kotitaloustaidon 
oppimisen yhteydessä mitään eritystä tunnetilaa tai merkitystä. Kaikkein niukkasanai-
simmat vastaustyypit käsittivät yksi tai kaksi tunnepitoista sanaa: ”Kivaa, mahtavaa, 
mukavaa.” Ne oppilaat, jotka kertoivat kokemuksestaan monisanaisesti, toivat esille 
taitojen tuottamaa iloa itselle ja läheisille. Kun oppilas kertoi, että ”ei tunnu miltään, tai 
tuntuu ihan tavalliselta ja normaalilta”, siitä voi tehdä tulkintaa moneen eri suuntaan. 
Oletan, että nämä oppilaat pitivät kysymystä taidon oppimisesta ja tunteista vähän outo-
na ihmetellen, miksi tämmöisiä asioita kysytään. Totta kai itsestään selvästi ”tuntuu
hyvältä, että on taitoja”. Kyllä se tuntuu ”mukavalta, vaikka ei ole tullut paljon mietti-
neeksi näitä juttuja”. 

Taidon oppimisen merkityksestä tein seuraavia tulkintoja: oppimisen ilo on ensisi-
jaisesti tärkeä itselle. ”Tuntui kivalta oppia sellainen taito, mitä ei ole koskaan koke-
nut.” Tai ”se oli kivaa!” Kotitaloustunnilla ”oli kiva tehdä ruoat itse ja oli kiva syödä 
omatekemää ruokaa”. Tekeminen ja liikkumismahdollisuus ovat ehdottomasti parasta, 
koska melkein kaikilla muilla tunnilla pitää vain istua. Kotitaloustunnilla saa mielihyvää 
välittömästi, kun itse tehty ruoka myös syödään. Useimmiten mielihyvän tunne keskit-
tyy omaan itseen: ”Minusta tuntui hyvältä, kun olin hoitanut kengät ja sitten ne olivat 
kuin uudet.” Oppimisen kokemus voi yllättää positiivisesti siksi, että käsitys itsestä 
muuttuu ja luottamus omaan oppimiseen vahvistuu: ”Kun olin oppinut taidon, olin iloi-
nen ja yllättynyt, koska en uskonut osaavani tehdä niin” ja ”tuntui mahtavalta, mutta 
päätin, että seuraavan kerran munkeista tulisi parempia. Aina on varaa parantaa!”
Tulkitsen niin, että tällaisesta kokemuksesta alkaa vastuun ottaminen itsestä ja omasta 
oppimisesta. 
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Oppilaiden aineistosta löytyi myös esimerkkejä, joissa näkökulma omasta mieli-
hyvästä laajenee kotiin, perheisiin, yleensä läheisiin ihmisiin, joille voi tuottaa iloa 
osaamisellaan: ”Voin auttaa äitiäni. Olin ylittänyt itseni ja tunsin olleeni kerrankin tar-
peellinen!” Näistä oppilaiden kokemuksista olisi tarpeen lähettää viestejä koteihin. ”Se 
jäi aika hyvin mieleen kun voi ilahduttaa itseään, kun kulkee puhtaissa vaatteissa. Eikä 
äidin tarvitse aina olla pesemässä pyykkiä” ja ”Kun olin oppinut sen (munkin paiston) 
aivan varmasti, olin todella innoissani, että nyt voin auttaa äitiäni vappuisin.” Koska
taitojen harjoittelu vaatii toistoa, kotitalousopettajat ovat kokeneet tärkeäksi innostaa 
oppilaita tekemään samoja ruokia ja leivonnaisia kotona. Kotoa saatu palaute vahvistaa 
oppimisen iloa: ”Oli hienoa, kun kotona teki munkkeja, ja koko perhe kehui niitä.” 

Kotitalouden opetuksessa tavoitellaan taitavuuden kehittymistä toistuvan harjoitte-
lun avulla, jotta taitojen oppimisella olisi merkitystä oppilaiden tulevan elämän kannal-
ta. Oppilaiden vastauksissa näkyi joitakin mainintoja tulevaisuusajattelusta, koska muu-
tamat olivat huomanneet taidon merkityksen oman elämässä. Ajatus saattaa olla hiukan 
epäröivä: ”Hyvä, että opin kattamaan, sillä saatan tarvita sitä tulevaisuudessa.” Toisil-
la tunne on jo vahvistunut: ”Minusta tuntui hienolta oppia pyykinpesutaito, koska tie-
dän että siitä on hyötyä myös tulevaisuudessa.” Mikäli kotitaloutta opetettaisiin nykyis-
tä enemmän lukiossa, tulevaisuuden taitojen vahvistaminen sopisi erityisen hyvin ope-
tussisällön tavoitteeksi.
Seuraavan kertomuksen kirjoittaja lienee erityislahjakkuus, koska hän osaa yhdistää 
luontevasti taitojen oppimisen ja itsetunnon kehittymisen toisiinsa. Hänellä on myös 
harvinainen kirjallinen ilmaisun taito. Oppimiseen liittyviä tuntemukset on kuvattu 
poikkeuksellisen elävästi ja monipuolisesti, ilmeisesti myös hiukan provosoiden:  

”Suklaamousse? Menin lähes paniikkiin. Miten tuota tehdään!? Olin ymmälläni ja kuulin jo lähes 
tuomionkellojen kilinän korvissani. Onneksi siinä vaiheessa opettaja tuli apuun. Hän laittoi nimit-
täin kalvon, jossa neuvottiin tämä operaatio lähes täydellisesti. Lähdin hieman pelokkaasti kaap-
peja kohden ja rikoin kananmunan ehkä hieman hätäisesti. Muna hajosi onneksi täydellisesti, eikä 
yhtään kuoren paloja tippunut. Se kohotti itsetuntoani huomattavasti. Huh! Nyt oli helppo jatkaa 
eteenpäin. Kaadoin valkuaiset hikoillen toiseen kuppiin ja olin tyytyväinen itseeni.”

Teen sellaisen johtopäätöksen, että oppilaiden tunnekokemukset jäävät suurim-
maksi osaksi hiljaiseksi tietämiseksi (paattiseksi). Kuitenkin ne tunnekokemukset, jotka 
kerrottiin, olivat pääsääntöisesti positiivisia ja sellaisia negatiivisia tunnekokemuksia, 
jotka liittyivät taidon opetus-opiskelu-oppimiskokemuksiin, tuli esille vain hyvin vähän. 
Esimerkkejä ikävistä kokemuksista on ennakkohuoli epäonnistumisesta tai harmi pilalle 
menneestä tuotoksesta. Vaikka nuorisojoukossa ei ilmeisesti ole tapana kertoa, että koti-
taloustunneilla on mukava oppia uusia taitoja, valinnaisen kotitalousopetuksen suuri 
suosio on vakuuttava näyttö kotitalousopetuksen mieluisuudesta.  

Jokainen tutkija joutuu väistämättä kohtaamaan nuorten kielenkäyttöön liittyvän 
ongelman kerätessään oppilaiden kokemuksia aineistoksi. Tästä ongelmasta huolimatta 
peruskoulun oppilaiden taidon oppimisen kertomukset avartavat näkemystä kotitalou-
den opetustilanteista. Oppilaiden kertomukset heijastivat kotitaloustaitojen moninaisuut-
ta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja lukuun ottamatta. Itse tekemällä oppii parhaiten, 
kun tekee riittävän monta kertaa, ja varsinkin jos saa tukea opettajalta ja toisilta oppilail-
ta. Vaikeita asioita on oikeastaan aika vähän – useimmat harjoitustilanteet tuntuvat hel-
poilta. Työtehtäviä harjoitellaan useimmiten pareittain tai yhdessä. Vaikka yhteistyötai-
toja ei ole muistettu mainita erikseen, yhteistyöhön liittyvä hiljainen tieto välittyy sanat-
tomasti yhteisessä toiminnassa. Oppilaiden kertomusten lukeminen ja tulkinta herätti 
muun muassa seuraavia johtopäätöksiä: mitä ilmeisimmin suurin osa oppilaista oli jos-
sain määrin hämmentynyt miettiessään, mitä taidoilla tarkoitetaan. Vastausten perusteel-
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la voin kuvitella seuraavan ajatuskulun: olen oppinut koulussa paistamaan munkkeja ja 
tiskaamaan astioita, mutta en tiedä, voiko sitä sanoa taidoksi. Jos olen leiponut sämpy-
löitä yhden kerran, en tiedä, onko se taitoa. Seuraava johtopäätös liittyi taidon opetusti-
lanteisiin: ilmeisesti me kotitalousopettajat emme käytä jokapäiväisessä opetuspuheessa 
taito-käsitettä niissä yhteyksissä, kun taitoja opetetaan ja harjoitellaan. Puhumme sen 
sijaan asiasisällöistä, kriittisistä työvaiheista ja erilaisista ruoanvalmistus- ja vaatehuol-
tomenetelmistä. Taitojen jäsentäminen kolmeen alueeseen tulee kuitenkin nykyisin sel-
keästi esille arviointilanteissa, joissa oppilaille osoitetaan arvosanan perusteiden kritee-
rit. Olisiko mahdollista puhua erilaisista taidoista tietoisesti entistä enemmän?  
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7 KERTOMUSTEN NARRATIIVINEN TARKASTELU   

Narratiivinen analyysin avulla vastaan kokoavasti kysymykseen, millaista hiljaista tie-
tämistä kertomukset ilmentävät. Tarkastelu etenee kaksitasoisena siten, että passiivi-
muodossa laaditut kuvaukset pitäytyvät aineistoon ja sisennetty, kursiivilla painettu 
teksti on tutkijan minämuotoista reflektointia. Van Manenin ja Lin (2002) kuvaamat 
paattisen tietämisen muodot (ks. 4.3.1, s. 34) ovat analyysin taustana, vaikka niitä ei ole 
jäsennetty erikseen siksi, että todellisessa elämässä ne kuitenkin sulautuvat yhteen.   

On iso haaste aloittaa kotitaloustaitojen harjoittelu uudessa ympäristössä. Opetus-
keittiö työtilana on outo, työvälineet ovat erilaisia kuin kotona ja jotkin ruoka-aineet 
ovat oppilaille outoja tai jopa vastenmielisiä. Tilanteen hämmentävyyttä lisää se, että 
työparikin saattaa olla ennestään tuntematon, koska alaluokkien ryhmät ovat hajonneet 
seitsemännellä luokalla. Ei todellakaan ole ihme, että monet jännittävät työskentelyä 
niin paljon, että tuskin uskaltavat kysyä, vaikka kysyttävää olisikin. Kun toiminta alkaa, 
taitotason erot paljastuvat nopeasti. Muutamat työskentelevät heti aktiivisina ja oma-
aloitteisina, mutta joku arka ja pelokas oppilas seisoo katsellen toisten työtä epäröiden 
työskentelyn aloittamista. 

Jokaisen uuden lukuvuoden tai kurssin alkaessa saan eteeni joukon uusia oppilaita ja koen, että 
opettajana minun on vaikea eläytyä kymmenien, jopa yli sadan oppilaan ajatteluun ja elämäntilan-
teeseen. Opettajana olen tavallaan mahdottoman tehtävän edessä, kun yritän hahmottaa mielessä-
ni oppilaiden taitotasoa ja tietämistä. Joku yksinkertainen kysymys – montako kerrosta sipulista 
kuoritaan – avaa ymmärryksen siitä, että en todellakaan tiedä aina riittävästi sitä, mitä oppilaat 
osaavat ja minkä varaan minun pitäisi rakentaa uusia taitoja.  

Olkoon kyseessä mikä taito tahansa, tärkeintä on loppujen lopuksi se, että jaksaa 
itse olla innostunut siitä, mitä opettaa, ja jaksaa välittää oman innostuksen kautta sitä 
iloa, miten hienoa on oppia uusia taitoja. Siksi on tärkeää motivoida aina ensin itsensä, 
vaikka se ei ole joka tilanteessa helppoa, ei varsinkaan silloin, kun esimerkiksi jonkun 
ruokalajin valmistaminen on alkamassa viidettä kertaa. Oppilaat ovat siinä tilanteessa 
kenties ensimmäistä kertaa, ja heidän vuokseen olisi tärkeää laittaa koko persoona peliin 
joka tilanteessa. Vuosi vuoden jälkeen on ollut palkitsevaa huomata, että toiminta sinän-
sä innostaa oppilaita aina. 

Rohkenen myös sanoa, että on mahdotonta olla innostunut kaikista asioista jokaisella opetusker-
ralla, enkä silloin voi odottaa oppilaidenkaan innostuvan. Joskus saan innostuksen viritetyksi ha-
kemalla lisätietoja ja perehtymällä asiaan jostain uudesta näkökulmasta, puhumalla kollegan 
kanssa ja kuuntelemalla hänen kokemuksiaan. Jos ongelma tai huolenaihe on sellainen, että voin 
kertoa oppilaille, mikä mieltä painaa, se voi laukaista tilanteen, eikä oppilaiden tarvitse ajatella, 
että opettajan mieliala on heidän syytään. 

Koska monet oppilaat eivät ole osallistuneet kotona perusruokien valmistukseen 
tai tekstiilien hoitoon, työvaiheen ja lopputuloksen mallin näyttäminen on tärkeää. 
Työskentelyvaiheiden näyttäminen voi samalla ohjata oppilaita havainnoimaan, esimer-
kiksi katsomaan valoa vasten, kuinka puhdas pöytä kiiltää. Näyttäessään voi kiinnittää 
huomiota ääniin, tuoksuihin, väriin ja käden tuntumaan: kuunnelkaa sihinää, katsokaa, 
miten väri muuttuu, tunnustelkaa, mikä on sopivasti kostutettu ja kokeilkaa kädellä, 
mikä on oikea määrä pyykkiä koneeseen. Ei ole parempaa keinoa kuin näyttäminen, että 
oppilaat tietäisivät tavoitteen, johon pyritään. Havainnollistaminen on erityisen tärkeä 
silloin, kun ryhmässä on maahanmuuttajia, jotka eivät tunne edes suomalaisten ruoka-
aineitten nimiä. Heille pitää järjestää todella konkreettista opetusta, jossa jokainen ruo-
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ka-aine ja työväline näytetään. Monien taitojen oppiminen on mahdollista vain sillä ta-
valla, että saa itse tehdä. Esimerkiksi taikinan alustamisen ja piirakoiden kaulimisen 
taidon voi oppia vain siten, että saa itse tunnustella ja harjoitella. Tällöin oma käsi oppii 
tietämään, milloin taikinaa on alustettu riittävästi ja miten piirakkapulikkaa liikutellaan. 
Pitää siis tekemisen kautta löytää viesti itselleen – sellaisen ydinasian oivallus käsitun-
tumalla. Ja oppilaiden iloisesta ilmeestä kyllä huomaan, kuinka ihanaa heistä on, kun he 
oivaltavat oikean kuppimaisen kämmenpohjan idean esimerkiksi pullan pyörityksessä. 
Kuitenkin yhtä oleellista on, että oppilaalla herää oma halu oppia ja että hän jaksaa pit-
käjänteisesti harjoitella. Taitava suoritus näyttää helpolta, mutta kun oppilas yrittää itse, 
hän huomaa heti eron. Yksi kerta ei tietenkään vielä riitä taitojen opiskelussa, vaan työ-
suoritusten toistoa pitäisi järjestää monta kertaa, ennen kuin varmuus ja luottamus 
omaan osaamiseen kehittyvät. Lähes samanlaista opiskelu on myös aikuisten kanssa. 
Vasta kurssin loppupuolella huomaan usein, miten sujuvasti toiminta etenee, ja sellai-
nen havainto on hyvin palkitseva.

Taitoa ei ilmeisesti voi siirtää suoraan kenellekään. Kun näytän ja selitän, oppilaat osaavat yhdis-
tää uusia käsitteitä toimintaan. He tekevät havaintoja värin ja rakenteen muutoksista, tuoksuista ja 
äänistä. Itse tekeminen on kuitenkin lopulta tärkeintä taidon opiskelussa, sitä ei korvaa mikään. It-
se tekemällä käsi saa kokemuksia taikinan sitkeydestä, vaahdon keveydestä ja villan pehmeydestä. 
On harmi, että kotitaloustunneilla ei ehditä yhden vuoden aikana järjestää riittävästi toistoa – sa-
mojen tehtävien uudelleen tekemistä. Olen huomannut, että oppilaat haluavat valita usein sellaisen 
työn, minkä he ovat tehneet ennenkin. Johtuneeko se siitä, että he ikään kuin vaistomaisesti tavoit-
televat taidon kehittymisen kokemusta – sitä iloa, mikä onnistumisesta tulee. Vai onko se sitä, että 
pelkäävät kaverien arvostelua tai opettajan kriittistä palautetta eivätkä halua vieraassa ympäris-
tössä kokea epävarmuutta omasta osaamisestaan. Kotitalousopetuksen työskentelytilanteilla on 
epäilemättä suuri merkitys nuoren itsetunnon kehittymisen kannalta.  

Käytännön työskentelyssä olisi tärkeä antaa jokaiselle mahdollisuus edetä omaan 
tahtiinsa, mutta se ei ole helppoa, koska ruoat ja leivonnaiset pitäisi kuitenkin saada 
valmiiksi, pyykit pestyiksi ja keittiö siivotuksi tiettyjen aikarajojen puitteissa. Ruoan-
valmistuksen tilanteissa oppilaat ovat todella iloisia siitä, jos opettaja maistaa heidän 
ruokiaan ja antaa palautetta työstä. Ilmeisesti oppilailla ei läheskään aina ole käsitystä 
siitä, miltä tietyn ruokalajin pitäisi maistua tai miltä sileä pöytäliina tai puhdas pöytä 
näyttää, ja he yllättyvät ja ilahtuvat, kun opettaja arvioi heidän onnistumistaan. On 
mahdotonta olla aina oikeassa paikassa apuna juuri silloin, kun muovi käryää kuumalla 
levyllä, ruoka palaa pohjaan, maito kiehuu yli tai joku on juuri mittaamassa desilitran 
mitalla mausteita. Liian usein erehtyy kuvittelemaan, että ”kaikki tietää tämän” ja kui-
tenkin silloin tällöin joudun yllättymään, miksi taikinat kelluvat vesihauteessa ilman 
kulhoa tai yhdeksäsluokkalaisen kakku on uunissa väärinpäin. Eikä siinä muu auta kuin 
yrittää pelastaa tilanteet jotenkin. Yleensä työ aloitetaan alusta, jos se on suinkin mah-
dollista, jotta oppilaat voisivat saada onnistumisen kokemuksia. Lohdutan usein oppilai-
ta, että virheistäkin voi oppia. Periaatteessa on hiukan riskialtista opettaa virheen kautta, 
mutta näytän siitä huolimatta joskus varta vasten virheellisen suorituksen ja oikean suo-
rituksen. Riskinä on se, että vain virhe jää mieleen. Jos epäonnistumista tapahtuu, tär-
keintä on se, että mietimme yhdessä sitä, mikä meni väärin ja miten pitäisi toimia seu-
raavalla kerralla.  

Oppilaille ei saisi jäädä sellaista tunnetta, että kotitaloustuntien harmilliset sattumukset pilaavat 
heidän opiskeluintonsa. Mielestäni huumori on parhaita keinoja harmillisten sattumusten yhtey-
dessä, se auttaa aina!  Yhteinen nauru on ihmeellistä terapiaa – olkoon sitten kyse aikuisista tai 
nuorista. Hyväntahtoinen leikinlasku keventää työskentelyilmapiiriä ja hälventää epäonnistumisen 
aiheuttamaa harmia.      
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Kun sovelletaan ravitsemustietoa käytännön ruoanvalmistukseen, täytyy varautua 
siihen, että ei ole ollenkaan helppoa vaikuttaa esimerkiksi suolan, sokerin tai rasvan 
käyttöön. Makutottumusten muuttaminen vie ilmeisesti hämmästyttävän paljon aikaa, 
eikä ole ihme, jos oppilaat ovat pettyneitä ruoan makuun, kun käyttöä yritetään rajoittaa. 
Silloin kun ennakoi, että jotkin ruoka-aineet ovat oppilaille vieraita, voi järjestää mais-
tiaisia ja houkutella heitä tutustumaan uusiin makuihin. Niissä tilanteissa näyttäisi ole-
van hyvä periaate keskustella yhdessä erilaisista makuelämyksistä ja kysellä oppilaiden 
mielipiteitä.  

Teoria ja käytäntö eivät kohtaa läheskään aina, eikä tieto ohjaa toimintaa.  On helppo kertoa jokin 
tutkittu tosiasia, mutta opetustilanteessa faktatiedon jakaminen ei riitä, vaan pitäisi kyetä herättä-
mään asiatietoon liittyvä merkityksellinen tunnekokemus. Sen välittäminen tiedon jakamisen yhtey-
dessä on vaikeaa. Olen miettinyt monta kertaa, miten osaisin eläytyä nuorten maailmaan niin, että 
heille tärkeisiin arvostuksiin vetoamalla voisin herättää kiinnostuksen esimerkiksi ravitsemustie-
toihin. Mahdollisuuksia luontevaan tutustumiseen on kyllä runsaasti kotitalousopetuksen käytän-
nön työtilanteissa. Silloin voi puhua oppilaiden kanssa muistakin asioista kuin päivän opetusai-
heesta. Aikaa ei näytä olevan koskaan riittävästi, mutta opettajana minulla on mahdollisuus pyrkiä 
rajaamaan yhden opetuskerran ohjelmaa niin, että työskentelyn aikana ei olisi kiireen tuntua.  

Oppilaat tulevat yleensä mielellään kotitaloustunnille ja se on hyvä lähtökohta ar-
jen taitojen harjoitteluun. Jos kotitalousopettajat eivät huolehtisi kotikulttuuriin liittyvi-
en perinteiden siirtymisestä, näitä taitoja ei ehkä opettaisi kukaan. On tosiasia että hal-
poja piirakoita saa kaupasta, mutta vasta sitten kun on itse tehnyt piirakan kaikki vaival-
loiset työvaiheet, alkaa ymmärtää vanhaan tapaan käsin tehdyn piirakan arvon. Erilaisia 
ikivanhoja hokemia ja sanontoja on periytynyt kotitalousopetukseen runsaasti – niitä 
kannattaa käyttää, koska ne näyttävät auttavan ihmeen hyvin ja ne on helppo muistaa 
läpi elämän. Vanhojen sanontojen kautta perinteiden oppiminen voi yhdistyä ajattelussa 
omien vanhempien ja isovanhempien elämään. Kotitalousopetuksessa tuotteet valmistu-
vat yleensä jo yhden opetuskerran aikana ja tuloksesta päästään nauttimaan heti. Ajan-
käyttöön liittyvä tietäminen ilmenee muun muassa siten, että opitaan vähitellen ymmär-
tämään, kuinka kauan eri työvaiheet vaativat aikaa, mitkä ruokalajit ovat nopeita ja mit-
kä vaativat pitkän kypsymisajan. Samalla voin opettaa organisointia, kun ohjaan oppi-
laat laskemaan itse, milloin työ pitää aloittaa, jotta eri ruokalajit ovat valmiita tiettynä 
kellonaikana. Järkevän ajankäytön oppiminen on yksi keskeinen osa arjen hallintaa. 

Opetustilanteiden suunnittelussa yritän sopeuttaa työtehtäviä oppilaiden taitotason mukaan, niin 
että työskentelyn aikana ei olisi kiire koko ajan. Vaikka kotitalouden opetussisältö on todella laaja, 
opetussuunnitelmassa ei ole sellaisia vaatimuksia, että pitää opettaa mahdollisimman paljon eri-
laisia asioita. Koen niin, että minulla on suuri vapaus valita sisältöä, karsia tehtäviä, niin että 
työskentelyn aikana ei tarvitse hätäillä, jos sattuu yllättäviä tilanteita. Yritän huolehtia siitä, että 
jää aikaa pysähtyä keskustelemaan yksittäisen oppilaan kanssa tai näyttämään joku työvaihe uu-
delleen, jos huomaan, että tekeminen ei suju.  Oppilaiden ajankäytön arvioiminen on yksi vaikeim-
pia kotitalousopettajan tehtävistä ja siinä suhteessa koen usein epäonnistumista.  

Vaikka tekemällä oppiminen ja omien käsien käyttäminen on tärkeää jokaiselle, 
parityöskentelyssä on omat tietyt etunsa. Jos oppilastyöparin vastuulle antaa esimerkiksi 
jonkin tekstiilien hoitotehtävän, vaikuttaa siltä, että se ikään kuin innostaa näyttämään, 
että työpari selviää ihan itse. Itsenäisyyden tunne on ilmeisesti tärkeä kokemus näissä 
tilanteissa. Isot projektityöt ovat taas luku sinänsä, koska niiden aikana vastuun ottami-
nen tulee käytännön kautta todelliseksi. Projektitöiden yhteydessä on tilaisuus kutsua 
yhteistyöhön ammattilaisia koulun ulkopuolelta ja heidän kokemustietonsa tuo uusia 
näkökulmia. Työnjako on haasteellista kotitaloustunnilla – joskus tasapuolinen työn 
jakaminen sujuu itsestään ja joskus taas pari jakaa työt niin, että toinen istuu ja toinen 
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tekee. Muutaman lusikan tiskaamisesta voi syntyä valtava kiista. Toisaalta nämä kiistat 
ovat todellisia tilanteita, jolloin täytyy harjoitella neuvottelua ja riidan sopimista. Niitä 
taitoja tarvitaan joka tapauksessa elämässä. Parhaat tilanteet ovat sellaisia, joissa oppi-
laat seuraavat toistensa työskentelyä ja oppivat toinen toisiltaan. Kun joku taitava ja 
nopea oppilas ryhtyy auttamaan ja ohjaamaan kaveriaan, esimerkin voima on enemmän 
kuin kauniit sanat yhteistyöstä. Nuorten oikeudentaju on herkässä kehittymisvaiheessa 
ja kotitalousopetuksen yhteistoiminta tarjoaa monia harjoitusmahdollisuuksia eettisen 
ymmärryksen syventämiseen. Jos tulee spontaanisti tilanne, jossa joku oppilas itse he-
rättää keskustelun esimerkiksi rasismista tai veden ja energian säästämisestä tai jonkin 
turhalta tuntuvan kodinkoneen käytöstä, on viisasta antaa keskustelun edetä vapaasti 
välittämättä siitä, että sen päivän suunniteltu ohjelma muuttuu kokonaan. Järkevien 
hankintojen pohdinnan voi käynnistää erityisen hyvin sellaisissa tilanteissa, joissa joku 
oppilas itse tekee aloitteen. Tällaiset keskustelut jäävät oppilaiden mieleen tärkeinä ko-
kemuksina.

Kun arvioin kotitalousopetuksen taitokasvatusta, olen tehnyt sellaisen johtopäätöksen, että oikeas-
taan kaikkein eniten oppilailla on mahdollisuuksia oppia vuorovaikutustaitoja. Ruokailutapoja, 
herkkujen jakamista, tasapuolista työnjakoa, toisen kuuntelua ja neuvottelua, ristiriitatilanteiden 
selvittelyä harjoitellaan jokaisella opetuskerralla käytännön toiminnan yhteydessä.  

Peruskoululaiset ovat lapsia vielä, eikä kaikilla aikuisillakaan ole paljon kokemus-
ta kotitaloustöistä. Siksi täytyy varata aikaa tutustumiseen, ennen kuin siirrytään päivän 
aiheeseen. Heterogeenisuus korostuu silloin, kun ryhmässä on erityisoppilaita, käy-
töshäiriöitä ja moniongelmaisia oppilaita. Haluaisin kuitenkin osoittaa heille, että jokai-
nen saa olla sellainen kuin on, ihmisinä he ovat silti minulle yhtä arvokkaita. Ja kun 
ongelmia tulee, keskustellaan, neuvotellaan ja sovitellaan. Olen huomannut, että varsi-
nainen taitojen opiskelu voi alkaa vasta sitten, kun jokainen on vakuuttunut siitä, että 
hänestä välitetään. Tavalla tai toisella oppilaat vaistoavat opettajan välittävän asenteen 
jo hyväksyvästä katseesta. Jo pelkästään pelisääntöjen sopimisella saadaan aikaan tur-
vallisuuden tunnetta. Jos oppilaat purnaavat jostain päätöksestäni, yritän kuunnella hei-
dän mielipiteitään ja huolehtia siitä, kaikilla on oikeus sanoa omat perustelunsa.  

Näin pohdin ja päätän yleensä lukukauden alussa, mutta tajuan, että eihän se käytännössä aina 
näin mene, koska reunaehtoja on paljon. Ryhmät ovat liian suuria ja aikaa on liian vähän, enkä 
kykene aloittamaan käytännössä jokaista opetustilannetta näin ihanteellisella tavalla. Voin vain 
toivoa, että oppilaat vaistoavat tahtoni ja asenteeni. Olen kuullut joidenkin opettajien sanovan, et-
tä he rakastavat oppilaita. Rohkenenko minä sanoa, että rakastan juuri näitä oppilaita? Ja miten 
osoitan välittämistä oppilaille? On vaikea vastata rehellisesti näihin kysymyksiin. Silloin kun käy-
tän käsitettä pedagoginen rakkaus, vastaaminen tuntuu helpommalta. Pedagoginen rakkaus tar-
koittaa sellaista mielialaa, että haluan luottaa niihin kehittymismahdollisuuksiin, joita jokaisessa 
lapsessa ja nuoressa on. Ilmaisen välittämistä erityisesti silloin, kun osoitan rajoja, asetan ehtoja, 
vaadin ja vetoan sääntöihin. Tällöin kohtaan tietysti vastustusta, ja kaiken aikaa joudun muistut-
tamaan itselleni, että näin on oikein, vain tällä tavalla riittävästi vastusta kokemalla kehitystä voi 
tapahtua. Monien oppilaiden kohdalla en ehkä ehdi nähdä käyttäytymisen muutosta sen yhden ai-
noan vuoden aikana, jolloin perusopetusta annetaan, mutta siitä huolimatta haluan pitää kiinni 
asenteesta, että jokaisesta löytyy myönteisen kehittymisen mahdollisuus, vaikka se ei näy juuri nyt 
tässä tilanteessa.

Oppilaat jännittävät usein sitä, miten työskentely sujuu kaverin kanssa ja mitä ka-
verit sanovat heidän tekemästään ruoasta tai leivonnaisesta. On mukava huomata, että 
oppilaat osaavat olla myös hienotunteisia silloin, kun jonkun ruoka on epäonnistunut. 
Tällaisissa tilanteissa oppilailla on mahdollisuus harjoitella luontevasti toisen tunteiden 
huomioon ottamista jokapäiväisessä toiminnassa. Kokonaan toinen asia on selvittää 
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sellaisia episodeja, joissa joku oppilaista on sotkenut tahallaan toisen ruokia tai tehnyt 
jotain muuta vahinkoa, eikä tietenkään mielellään tunnusta itse. Silloin täytyy pysäyttää 
koko työskentely ja vaatia rehellisyyttä. Nämä tilanteet ovat kiusallisia kaikkien kannal-
ta, koska niissä opettajakin joutuu koettelemaan omia eettisiä periaatteitaan ja sitä, mi-
ten itse jaksaa pitää kiinni sovituista säännöistä. 

Kotitaloustunnilla eettiset periaatteet testataan käytännön toiminnassa – puheet eivät riitä. 
Juuri tätä pidän keskeisenä kotitalousopetuksen vahvuutena. Kotitaloustunneilla voi ja täytyy 
harjoitella vuorovaikutustaitoja käytännön työskentelyn aikana. Opettajan ei tarvitse keksiä 
pohdintakysymyksiä ihmissuhteista, koska kysymykset nousevat toiminnasta luontevasti. On 
opeteltava työskentelemään kaikkien kanssa, hyväksymään tai ainakin sietämään erilaisuutta. 
Kun ongelmia tulee, esimerkiksi kaverin kiusaamista, ruokien sotkemista, törkeää puhetta tai 
valehtelua, hyvän työskentelyilmapiirin palauttaminen vaatii paljon aikaa ja viisautta. Ne ti-
lanteet ovat opettajan ammatin vaikeimpia hetkiä, kun joutuu miettimään, miten ratkaisin asi-
an, sanoinko oikein, teinkö oikein juuri tämän yksittäisen oppilaan kohdalla. Ei ole muuta 
neuvoa, minkä voisin antaa esimerkiksi opiskelijalle, kuin että kannattaa kuunnella oppilaita 
ja kuunnella itseään herkin korvin. Oikea ratkaisu voi tehdä kipeää, mutta on tärkeää antaa 
mahdollisuus uuteen alkuun. 
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8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN POHDINTAA   

Luonnehdin tätä tutkimusraporttia johdannoksi, koska taitopedagogiikan tutkimushanke 
on laaja kokonaisuus, ja käsillä oleva kooste on sen ensimmäinen kotitalousopetusta 
koskeva raportti. Sitä mukaa kuin tuloksista päästään keskustelemaan, kriittisen palaut-
teen kautta saadaan hyödyllisiä virikkeitä taitopedagogiikan tutkimuksen edelleen kehit-
tämiseksi.  

Vaikka olen valinnut tutkimuksen lähestymistavaksi narratiivisen tarkastelun, ra-
portin kirjoitustapa noudattaa vain osittain kerronnallista ilmaisua (luvut 1.2, 2 ja 7). 
Suurelta osin tutkimus muistuttaa bricolage-tyyppistä prosessia, jossa metodeja ja ai-
neistoja on käytetty luovasti soveltaen. Bricolage-käsitettä käytetään narratiivisessa tut-
kimuksessa kuvaamaan sitä, että mikään menetelmään liittyvä periaate ei ole ensisijai-
sesti määräävä, vaan tutkimuksessa suositaan erilaisten menetelmien ja kirjoitustyylien 
yhdistelyä. (Vrt. Heikkinen, 2002, s. 22.)

Kertomuksia on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin tapaan, ja siksi arvioin 
narratiivien analyysia ensin laadullisen tutkimuksen yleisten kriteerien mukaan ja poh-
din käytetyn viitekehyksen tarkoituksenmukaisuutta sekä tulosten luotettavuutta. Laa-
dullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereinä mainitaan muun muassa uskottavuus 
(plausibility), vakuuttavuus (persuasiveness), todentuntuisuus (verisimilitude), mukaan-
satempaavuus (compellingness), perusteluvoima (explanatory power), resonanssi (re-
sonance) sekä moraalinen uskottavuus (moral persuasiveness) (Hatch ja Wisniewski, 
1995, ss. 128–129). Tarkastelen ensin kertomusaineiston kattavuutta, tulkinnan joh-
donmukaisuutta, ja viitekehyksen tarkoituksenmukaisuutta. Lopuksi arvioin narratiivi-
sen analyysin luotettavuusnäkökohtia. 

Kertomusaineiston kattavuus

Kun pyysin kertomuksia kotitaloustaidon opetuksesta, monet opettajat totesivat, että 
toisaalta olisi paljon kerrottavaa, kunhan vain saisi palautetuksi mieleen yksityiskohtia. 
Alkuhämmennyksestään huolimatta opettajat suostuivat järjestämään aikaa ja kerto-
maan tai kirjoittamaan muistojaan. Tutkijana havaitsin todeksi Polanyin (1967) väitteen, 
että oikeastaan tiedämme enemmän kuin aluksi oletamme. Tutkimuksen kuluessa tulin 
vakuuttuneeksi siitä, että kertomukset tulevat ikään kuin sisäisestä kertomisen pakosta – 
mieluummin pyytämättä kuin pyydettäessä, koska kerronnallinen ilmaisu on ihmiselle 
luonteva tapa välittää kokemuksia. Hyvä tapa kerätä autenttista tutkimusaineistoa olisi 
istua opettajainhuoneessa ja tallentaa opetuskertomuksia välitunneilla tai osallistua eri-
laisten koulutustilaisuuksien väliajalla opettajien keskusteluun. Lukiessani opettajien ja 
opiskelijoiden kertomuksia myös omat kokemukseni kotitalousopetuksesta ovat nous-
seet mieleen monien vuosikymmenien takaisesta hämäryydestä. Ilman tätä tutkimuspro-
sessia en olisi aavistanut, että näihin kahdenkymmenen vuoden takaisiin kokemuksiin 
kätkeytyy paljon hiljaista tietämistä. Jotkin kokemukset ovat jättäneet niin vahvan muis-
ton, että koko tilanne, ohimennen sanotut sanat ja koetut tunteet voivat palautua mieleen 
kuin eilinen päivä.

Van Manen (1990) muistuttaa, että narratiivisessa tutkimuksessa on oikeastaan 
harhaanjohtavaa puhua aineistosta siksi, että siihen liittyy vahva määrälliseen tutkimuk-
seen viittaava konnotaatio – ikään kuin puhuttaisiin objektiivisesta informaatiosta. On 
kuitenkin välttämätöntä, että narratiivisessa tutkimuksessa hankitaan monipuolista ai-
neistoa keskustelujen, haastattelujen ja suljetun observoinnin keinoin. Kun joku on ker-
tonut arvokkaan kokemuksen minulle, olen sen kautta saavuttanut jotain tärkeää, vaikka 
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se ei ole määrällisesti mitattavissa. Aineisto-käsitteellä on kuitenkin oikeutuksensa, 
koska sen etymologinen merkitys on ”annettu” tai ”suotu”. Se muistuttaa kokemuksesta, 
joka annetaan meille jokapäiväisessä elämässä. Kirjoitettu kokemus ei kuitenkaan ole 
koskaan identtinen eletyn kokemuksen kanssa. Kaikki kokemusten kuvaukset ja litteraa-
tit ovat vain kokemusten transformaatioita. Vaikka ne olisivat nauhoitettuja, ne ovat 
jollakin tavalla muuntuneet. Ilman tätä vaikeasti tavoitettavaa elettyä merkitystä feno-
menologinen reflektio ei olisi tarpeen. Samalla kun paljastetaan elämään liittyviä merki-
tyksiä, ne ovat jo kadottaneet jotain olemassaolostaan tullessaan häirityksi. (Mt., ss. 53–
54.) Tässä tutkimuksessa hankittiin aineistoja useassa vaiheessa sekä nauhoitettuina että 
kirjoitettuina kertomuksina. Niiden riittävyyden takeena on lähinnä se, että kertomuksia 
antaneet opettajat ovat olleet eri-ikäisiä, useilla eri paikkakunnilla erilaisissa koulukon-
teksteissa ja elämäntilanteissa eläneitä opettajia. Oman kokemustaustani perusteella 
olen vakuuttunut siitä, että aineistona olevista kertomuksista saa rikassisältöisen käsi-
tyksen kotitalousopetuksesta opettajien ja opiskelijoiden näkökulmasta. Opettajien ker-
tomukset painottuivat didaktisen suhteen ja sisältösuhteen kuvaukseen. Opiskelijoiden 
vuorovaikutuskertomuksista sain mielestäni hyödyllistä täydennystä pedagogisen suh-
teen analysointiin. Peruskoulun oppilaiden kertomusten sisällön suppeus johtui ilmei-
sesti siitä, että vain harvat nuoret osaavat ilmaista kokemuksiaan kirjoittamalla. Aikuis-
opiskelijat olisivat varmaan osanneet kuvata oppimiskokemuksiaan monipuolisemmin 
kuin peruskoulun oppilaat. Kattavuuteen liittyvänä puutteena näen myös sen, että ai-
kuisopetukseen liittyvää opettajien aineistoa on niukasti.

Tulkinnan johdonmukaisuus

Tässä tutkimusraportissa on käytetty aineistona sekä nauhoitettuja että tutkimushenki-
löiden itse kirjoittamia kertomuksia. Aineistoja on tulkittu kirjoittamalla kertomuksiin 
liittyvää reflektoivaa pohdintaa. Yleispätevyyteen ei ole mahdollista pyrkiä, mutta elä-
mänläheisyyden tuntu on tärkeä. Aineistoesimerkit auttavat lukijaa arvioimaan, miten 
onnistunutta tulkinta on hänen oman kokemuksensa mukaan. Perusteluna tälle ratkaisul-
le on pyrkimys kuvata opettajan toimintaan liittyvää hiljaista tietoa fenomenologisen 
asenteen mukaisesti kokemuksina: ”Fenomenologinen kuvaus on esimerkkien tiedettä”, 
toteaa van Manen (1990, s. 112). Tutkimus pyrkii valaisemaan ilmiön rakenteellisia 
piirteitä, jotka auttavat tekemään ilmiön – kotitalouden taitojen opetustilanteen todelli-
sen olemuksen näkyväksi esimerkkien kautta. Silloin kun kuvaus onnistuu läpinäky-
vyydessään, esimerkit auttavat ymmärtämään elävän kokemuksen merkityksen. Lä-
pinäkyvyys onnistuu, mikäli kuvausten esimerkit on hyvin valittuja, niin että ne ilmen-
tävät herkästi ja elävästi tapahtuman ydinluonnetta ja herättävät eloon ilmiön perusko-
kemuksen. (van Manen, 1990, s. 122.) Tässä tutkimuksessa kertomusesimerkeillä on 
tuotettu moniäänisyyttä – lähinnä osatotuuksia, jotka ovat heijastumia opettajien ja 
suomalaisen peruskoulun ja opettajakoulutuksen todellisuudesta. Olennaista on se, että 
olen pyrkinyt tuomaan esiin tutkittavien subjektiivisia kokemuksia, tulkitsemaan niitä ja 
antamaan niille merkityksiä pedagogisessa kontekstissa. Johdonmukaisuutta olen pyrki-
nyt vahvistamaan tutkimuksen viitekehykseen valittujen käsitteiden kautta. Kokemuk-
seni opiskelijoiden ohjaajana, portfolioiden lukijana ja palautteen antajana osoittavat 
vakuuttavasti, että kertomusten kirjoittamisella on merkitystä itsetuntemuksen kannalta 
ja omien kokemusten reflektointi jälkikäteen yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa 
voi palvella koulutuksessa opettajuuden kehittymistä. 
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Viitekehyksen kriittistä pohdintaa 

Kertomusesimerkkien analysointi on osoittanut, että pedagogisen suhteen, didaktisen 
suhteen ja sisältösuhteen tarkastelu erikseen johtaa jossain määrin kategorisointiin, 
vaikka tarkoituksena on ollut nimenomaan pyrkiä holistiseen kuvaustapaan narratiivisen 
lähestymistavan avulla. Siksi tarkastelen vielä joitakin viitekehyksen keskeisiin käsittei-
siin liittyviä ristiriitaisuuksia. (Kuvio 3, s. 23.) Tutkimuksen tulkinnan taustana oleva 
teoreettinen viitekehys on rakennettu sekä arjen hallinta -käsitteen kuvauksen (Haveri-
nen, 1996) että didaktisen kolmion (Kansanen, 2004) käsiteperustaan soveltaen. Olen 
tiedostanut eklektisyyden, joka seuraa väistämättä kahteen erilaiseen taustafilosofiaan 
nojaavien teorioiden yhdistämisestä. Perustelen eklektisyyden hyväksymistä sillä, että 
kotitaloustieteen laaja-alainen tietokäsitys sisältää jo itsessään eklektisyyden elementte-
jä ja tämän tosiseikan tiedostaminen selkeyttää toivottavasti tulevaisuudessa tutkijayh-
teisön kriittisen arvioinnin välityksellä siitä aiheutuvia ongelmia tai ristiriitaisuuksia. 
Arjen hallinta -käsite itsessään on altis kritiikille siksi, että kokemuksemme mukaan 
elämässä tapahtuu paljon sellaista, mihin yksilö itse ei voi vaikuttaa. Siksi arjen hallin-
taan kasvattaminen voidaan mieltää liian idealistiseksi tavoitteeksi, vaikka siihen sisäl-
tyy näkemys siitä, että monet arvaamattomat tekijät saattavat estää elämänsuunnitelmien 
toteutumisen. Vastuun ottamisen kautta arjen hallinnan ydin näyttäytyy itsekkyyden 
hallintana. (Haverinen 1996, ss. 180, 216–217.) Arjen hallinta -käsitteen kuvauksen 
tavoitteena on ollut ihmiskäsitykseen perustuva kotitalouden toiminnan holistisuuden 
korostaminen. Arkipäivän tilanteiden hallinta edellyttää oppilaiden ohjausta kotitalou-
den kokonaistilanteiden ajatteluun ja tulevaisuuden uusien haasteiden kohtaamiseen. 
Kotitalousopetuksen konkreettisissa toimintatilanteissa oppilaat harjaantuvat monista eri 
tiedonlähteistä saatavan tietosisällön prosessointiin. Tutkimusaineisto, joka kerättiin 
1994 toteutuneen opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen, osoittaa, että kotitalousopetta-
jat tiedostavat oppiaineen mahdollisuudet kehittää käytännön työtaitojen ohella yhteis-
työtaitoja, arkielämän hallintaa ja vastuun ottamista omasta toiminnasta (Turkki 1999, 
ss. 109, 163). 

Taitopedagogiikan viitekehyksessä holistinen ajattelu liittyy ensisijaisesti päämää-
rätietoisuuteen, joka opettajan toiminnassa viittaa yleensä intentionaalisuuteen (vrt. 
Kansanen, 2002; Jyrhämä, 2002). Intentionaalisuuden voidaan tietysti ajatella kaikessa 
toiminnassa ilmaisevan tietoista suuntautuneisuutta johonkin kohteeseen, kuten Husserl 
(1995) esitti. Sen sijaan Merleau-Ponty (2002) yhdisti intentionaalisuuden ruumiillisuu-
teen tekemättä kahtiajakoa ajatteluun ja toimintaan. Koska kotitalousopetus on luonteel-
taan taitojen opetusta, jonka tietoperusta on monilta osin hiljaista tietämistä, tuntuu mie-
lekkäältä ajatella intentionaalisuutta kotitalousopetuksessa ajattelun ja ruumiillisen toi-
minnan ykseytenä. 

Arjen hallinta -käsitteen vuorovaikutus-ulottuvuus kuvaa praksis- ja poiesis-
toiminnan yhteenkietoutumisen kautta kotitalouden toiminnan luonnetta, jossa kietoutuu 
yhteen aineellinen ja inhimillinen vuorovaikutus. Arjen hallintaan liittyvä holistinen 
ihmiskäsitys oikeuttaa tekemään sellaisen johtopäätöksen oppimisesta, että yksilön elä-
mäntilanteen ja omien kokemusten merkitys nousee keskeiseksi. Siksi pedagogisen vuo-
rovaikutuksen ilmapiiri taitojen opetustilanteessa on tärkeä. Tarkastelin vuorovaikutusta 
kotitalouden opetustilanteissa välittämisen ilmapiirin ominaisuuksien kautta etsimällä 
kertomuksista dialogisen vuorovaikutuksen ilmenemistä. Dialogisuuden ydin todellistuu 
vastuuna (Buber, 1995). Vuorovaikutus-ulottuvuus jää kuitenkin erilliseksi päämäärä-
ulottuvuudesta ja tieto-taito-ulottuvuudesta ja se tuo siksi ristiriitaa holistiseen ajatte-
luun. Taitopedagogiikan viitekehyksessä olen kuvannut vuorovaikutusta dialogisena 
vuorovaikutuksena samoin kuin perheen toiminnan tutkimuksessa (Haverinen & Marti-
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kainen, 2004, ss. 69–71). Dialoginen vuorovaikutus suuntaa tarkastelun erityisesti inhi-
milliseen vuorovaikutukseen, mikä on pedagogisen vuorovaikutuksen näkökulmasta 
keskeistä. Siksi olen valinnut dialogisuuden myös taitopedagogiikan viitekehykseen 
pedagogisen suhteen ydinkäsitteeksi.

Arvotietoisuus on yhtenä käsitteenä sekä arjen hallinta -käsitteen mallissa että tai-
topedagogiikan viitekehyksessä. Taitopedagogiikassa se viittaa kotitaloustaitojen oppi-
misen merkitykseen yksilön persoonallisuuden kehittymisen kannalta. Arvotietoisuuden 
kautta haluan nostaa esiin kodin taitokulttuurin säilyttämisen merkitystä. Perusopetuk-
sessa kaikki oppilaat ovat vähintään yhden vuoden ajan opiskelemassa kotitaloustaitoja, 
ja sen aikana kotitalouden toiminnan laaja taitoperintö välitetään oppilaille. Tuskin se 
pystytään yhden vuoden aikana taidollisesti siirtämään ilman kotien vahvaa tukea, mutta 
opetuksessa annetaan kuitenkin vahva perusta sille, mitä tarkoittaa taitava toiminta ko-
tona ja mitä arvoja ja merkityksiä siihen liittyy. Tässä tutkimuksessa hahmoteltu taito-
pedagogiikan viitekehyksen koettelu tiedeyhteisössä ja kentän opettajien keskuudessa 
on keskeinen luotettavuuden tae, ja sitä kautta selviää aikanaan myös se, miten didakti-
sen kolmion ja arjen hallinnan mallin yhdistäminen palvelee kotitalousopetuksen tutki-
mista ja kehittämistä.  

Narratiivisen tutkimuksen totuudenkaltaisuus  

Paradigmaattinen ja narratiivinen ajattelu eroavat radikaalisti toisistaan, ja molemmilla 
on omat periaatteet tiedon tuottamisessa ja oikeuttamisessa. Voidaan tulkita myös niin, 
että ne ovat toisiaan täydentäviä. Paradigmaattisen tiedon totuuden perustelut nojaavat 
loogisiin argumentteihin, ja tutkimuksen tuloksena saadaan teorioita ja analyyseja. Nar-
ratiivinen ajattelu sen sijaan tuottaa kertomuksia ja draamaa, jotka eivät ole välttämättä 
tosia historiallisessa mielessä, vaan pikemminkin on kyse totuudenkaltaisuudesta tai 
elämänkaltaisuudesta. Paradigmaattinen ajattelu nojaa empiiriseen näyttöön ja loogiseen 
todisteluun, kun taas narratiivinen ajattelu vakuuttaa elämänkaltaisuudella ja aitoudella. 
Käsitys kausaalisuudesta eroaa myös radikaalisti. Perinteisesti kausaalisuus tarkoittaa 
lausetta ”jos x, niin y”. Narratiivisessa tutkimuksessa kausaalisuus tarkoittaa: ”Kuningas 
kuoli ja sitten myös kuningatar kuoli.” Edellisessä etsitään universaaleja totuuden ehto-
ja, jälkimmäisessä etsitään yhteyttä kahden tapahtuman välille. On totta, että saavut-
taakseen totuudenkaltaisuuden kertomusten täytyy noudattaa jossain määrin loogisen 
konsistenssin sääntöjä. (Bruner, 1986, ss. 11, 113, ref. Tolska, 2002, s. 97.) Hyry (2007) 
arvioi että hermeneuttinen totuuskäsitys soveltuu parhaiten narratiivisen analyysin luo-
tettavuuden arviointiin. Tällöin on kyse koherenssiteorian mukaisesta totuudellisuudes-
ta.

Mitä erityistä narratiivisen analyysin luotettavuustarkastelussa pitäisi ottaa huomi-
oon? Lieblichin & al. (1998) mukaan narratiivisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerit 
ovat kattavuus (width), johdonmukaisuus (coherence), oivalluskyky (insightfulness) ja 
niukkuus/ tiivistäminen (parsimony). Perusteluvoima liittyy johdonmukaisuuteen ja 
kattavuuteen. Johdonmukaisuutta olen varmistanut pyytämällä kollegoja kollegojen 
lukemaan tekstiäni ja korjaamalla sitä heidän palautteensa perusteella. Mukaansatem-
paavuutta ja oivalluskykyä on vaikea vakuuttaa, koska ne ilmentävät nimenomaan kie-
lelliseen ilmaisuun liittyviä tekstin ominaisuuksia. Mukaansatempaavuus on ilmeisesti 
riippuvainen myös lukijan omasta kokemustausta – kuinka tuttuja kotitalouden opetusti-
lanteet ovat. Kun (van Manen, 1990) luonnehtii ihmistieteellistä tutkimusta kielelliseksi 
projektiksi, se tarkoittaa sitä, että jokin eletty kokemus tehdään ymmärrettäväksi kirjoit-
tamalla tai kertomalla. Silloin kun tutkimuksessa pyritään ymmärtämään arkielämää 
kokonaisvaltaisesti, on perusteltua, että myös kokemustieto otetaan huomioon paradig-
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maattisiin väitelauseisiin perustuvan totuuden ohella. Vaikeutena totuudellisuuteen py-
rittäessä on se, että kirjoittamisella on taipumus abstrahoida kokemukset niitä kuvattaes-
sa. Tämä on ongelmallista ihmistieteessä, jossa pyrkimyksenä on palata ”asioihin it-
seensä” eli kuvata todellista elettyä elämää. Kuitenkin kirjoittaminen voi konkretisoida 
kokemukset ytimekkäästi, koska kertomuksen narratiivinen voima on siinä, että se voi 
joskus olla fyysisempi ja tunteellisempi kuin elämä itse. Van Manen korostaa sitä, että 
kirjoittaminen harjaannuttaa havainnoimaan opetus- ja kasvatustilanteita ja kirjoittami-
sen jälkeen on mahdollista nähdä ikään kuin enemmän opetuskäytännöistä. Siten kirjoit-
taminen välittää uutta tietoisuutta ja mahdollisuuksia toimia toisin. Se voi olla persoo-
nallisuutta kehittävä voima, koska se paljastaa jotakin sellaista, millä on taipumus pii-
loutua. (Mt, ss. 129–131.)

Narratiivien analyysi (luku 6) ja narratiivinen analyysi (luku 7) eroavat toisistaan 
muun muassa siten, että en ole liittänyt jälkimmäiseen enää aineistoesimerkkejä enkä 
kirjallisuusviitteitä. Käsitykseni mukaan yhteys aineistoon on silti mahdollista todeta, ja 
tällaista palautetta olen saanut myös raporttia etukäteen arvioineilta lukijoilta. Narratii-
visessa analyysissa on kyse siitä, että lukija vakuuttuu todentunnusta. Todentuntu ei 
perustu väitelauseisiin, vaan siihen, että lukija kokee kertomuksen ikään kuin todelli-
suuden simulaationa. Tämä merkitsee sitä, että vakuuttuneisuus syntyy osittain myös 
intuitiivisesti tunteiden kautta, ei pelkästään tiedollisesti. (Lincoln & Denzin, 2000, s. 
580; Heikkinen, 2002, s. 24.) Tunne- ja arvokokemusten hyväksyminen tutkimukseen 
mukaan on puolustettavissa siksi, että kertomus on ihmiselämän tapahtumien jäsentämi-
seen erikoistunut ajattelumuoto. Sen avulla voidaan tehdä ymmärrettäväksi niitä monen-
laisia syiden ja seurausten suhteita, jotka elävässä elämässä toteutuvat. Selittämisessä on 
kyse jonkin yleisen kerronnallisen mallin sovittamisesta yksittäiseen konkreettiseen 
tapahtumasarjaan. (Hänninen, 1999.) 



Liisa Haverinen                                                                           Johdatus kotitalouden taitopedagogiikkaan 

97

9 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ TAITOJEN OPPIMISESTA JA 
OPETUKSESTA   

Olen nojautunut tässä tutkimuksessa kahteen erilaiseen tausta-ajatteluun. Käsitys ihmi-
sestä taitojen oppijana perustuu eksistentialistis-fenomenologiseen, holistiseen ihmiskä-
sitykseen, jonka mukaisesti ihminen ymmärretään kehollisuuden (ruumiillisuuden), ta-
junnallisuuden ja situationaalisuuden ykseytenä (Rauhala, 2005, ss. 28–40). Fenomeno-
loginen ajattelu jää lähtökohdaksi, ja käytetystä aineistosta johtuen narratiivinen lähes-
tymistapa on hallitsevana (Bruner, 1986, 1996). Tarkastelen tässä jaksossa sitä, miten 
näiden erilaisten lähtökohtien pohjalta on mahdollista ymmärtää taitamisen merkitys 
persoonallisuuden kehittymisen kannalta ja taitokulttuurin kehittymisen kannalta. Näi-
den näkökulmien yhteys on ilmeinen: taitavuuden kokemukset edistävät nuoren tasapai-
noista kehittymistä ja laajentavat toimintamahdollisuuksia yhteisössä. Siten myös yhtei-
sön taitokulttuuri voi säilyä ja uudistua. Lopuksi pohdin hiljaista tietämistä opettajien 
voimavarana ja kokoan muutamia ehdotuksia kerronnallisten elementtien hyödyntämi-
seksi kotitalousopetuksessa.

9.1 Taitojen oppimisen merkitys yksilön ja yhteisön kannalta   

Opetustilanteessa opettajan vastuu kohdistuu sekä opetussuunnitelmassa tavoitteiksi 
asetettujen taitojen oppimiseen että oppilaan persoonallisuuden kehittymiseen. Vastuul-
lisuus konkretisoituu opettajan toiminnassa ennen kaikkea opetettavien asioiden tärke-
ysjärjestykseen asettamisen kautta. Kun tulee tilanteita, jossa on tehtävä ratkaisuja ope-
tustilanteen oppimistavoitteista, dialogisuus pedagogisessa suhteessa ohjaa opettajaa 
priorisoimaan oppilaan kuuntelemista ja ymmärtämistä, jolloin syntyy vaikutelma siitä, 
että sisältöjen oppiminen saattaa jäädä alisteiseen asemaan. Tällaisesta asenteesta löytyi 
esimerkkejä kertomusaineistoista, muun muassa opettajan puhe siitä, että käytännön 
työskentely voi alkaa vasta siten, kun oppilaat ovat vakuuttuneet opettajan ”tykkäämi-
sestä”. Tulkitsen välittämisen sellaisena kohtaamisena, jota Buber (1995, ss. 55–58) 
kutsuu minä-sinä -suhteeksi. Sille on luonteenomaista oppilaan ehdoton kunnioittami-
nen ihmisenä silloinkin, kun käyttäytyminen ei ole sovittujen pelisääntöjen mukaista. 
Ymmärrän niin, että välittäminen ilmenee oppilaan kokemuksena ennen kaikkea siten, 
että hän tuntee olevansa hyväksytty omana itsenään ilman ennakkoehtoja ja saa kokea 
kasvattajan rakkautta, vaikka hän ei ole sitä ansainnut. (Värri, 2007, Skinnari, 2004.) 
Taitojen harjoitteluvaiheessa lopputulokset eivät ole aina tavoitteiden mukaisia, mutta 
opettajan rohkaiseva asenne tasoittaa opiskelutilanteiden harmeja. Myönteinen kannus-
taminen tuli esille opettajien ja opiskelijoiden kertomuksissa monin eri tavoin, kun opet-
taja pyrki osoittamaan oppilaille, että tärkeintä on yrittäminen, halu oppia ja sitoutumi-
nen yrittämiseen. Kannustaminen ja myönteisen palautteen antaminen ylläpitävät opis-
kelumotivaatiota ja vahvistavat luottamusta siihen, että taitojen oppiminen ei tapahdu 
hetkessä, vaan se on useimmiten pitkäaikainen prosessi, ja vasta lukuisten toistojen 
kautta aikaa myöten tulokset voivat parantua.

Yhdistin neljännen luvun tarkastelussa pedagogiseen suhteeseen identiteetin ja it-
searvostuksen periaatteet (Bruner, 1996, s. 37). Vaikka kotitalousopetusta on peruskou-
lussa yhteisenä aineena vain yhden vuoden ajan, oppilaiden on mahdollista saada taita-
vuuden kokemuksia, jotka ovat omiaan vahvistamaan itsetuntemusta murrosiässä. Sil-
loin kun pedagoginen suhde toteutuu välittämisen ilmapiirissä, opettajan ja oppilaiden 
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välinen vuorovaikutus taitojen opetustilanteessa tukee itsetuntoa ja myönteistä minäkä-
sitystä. Opetustilanteissa koetut onnistumiset ja epäonnistumiset ovat keskeisiä tekijöitä 
minää koskevien arviointien syntyyn. Itsekunnioitukseen ja itsearvostukseen vaikuttaa 
erityisen paljon ulkopuolelta tuleva tuki, ja siksi arviointi ja palaute ovat merkittäviä. 
(Aho, 1994.) Siitä huolimatta, että yhden vuoden opetusaikana kaikille oppilaille ei ke-
hity erityisen monipuolista teknistä taituruutta, kotitaloustaitojen kouluopetuksen merki-
tys voi laajeta jokapäiväiseen arkielämään ja tulevaisuuteen nimenomaan itsetunnon 
vahvistumisen kautta. Kun opiskelija harjoittelee taitoja välittämisen ilmapiirissä, hän 
kokee olonsa turvalliseksi silloinkin, kun epäonnistumista sattuu. Jos oppimisen ilo ja 
yrittämisen halu säilyy, taitojen kehittymiselle on luotu kestävä perusta. Epäonnistumis-
ta voi sattua myös ihmissuhteissa, ja tällöin sekä opettaja että oppilas voivat luottaa sii-
hen, että kun huomaa tehneensä väärin, voi pyytää ja saada anteeksi ja aloittaa alusta. 
Tietoisuus uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta vapauttaa voimavaroja yhteistyö-
hön opiskelutilanteessa, mutta sitäkin kauaskantoisempi merkitys syyllisyydestä vapau-
tumisella on yleisenä eettisenä periaatteena elämässä. (Puolimatka, 2004.) 

Didaktiseen suhteeseen ja sisältösuhteeseen liitetyt kertomusesimerkit osoittivat, 
että interaktiivisuuden periaate (Bruner, 1996, s. 22) kytkeytyy itsestään selvästi kotita-
louden opetukseen keskeisenä toiminnallisena periaatteena (POP, 2004, s. 250). Vuoro-
vaikutuksen keskeisyys tuli esille sekä peruskouluopetukseen että aikuisopetukseen liit-
tyvissä taidon opetustilanteissa. Opettajat korostivat oppilaiden kokemustaustan huomi-
oon ottamista taitoja opetettaessa. Brunerin käsitys rajoittavasta periaatteen merkityk-
sestä (1996, ss. 16–18) viittaa ihmisen mielen rakenteisiin ja kielenkäytön rajoituksiin, 
mikä pitäisi kyetä ottamaan huomioon opetustilanteessa. Taitokasvatuksessa opettajien 
täytyy luottaa siihen, että ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa perittyihin mielen raken-
teisiin taitojen harjoittelulla. Taitojen opetuksessa tarkoituksenmukaisen kielenkäytön 
vaatimukset ovat erityisen suuret siksi, että hiljaisen tietämisen ulottuvuuksia on vaikea 
ilmaista käsitteillä. Aineistona käytetyt kertomukset osoittivat, että kotitalousopettajat 
olivat kehittäneet monia havainnollisia sanontatapoja, joiden avulla aistitietoa voi siirtää 
hiljaisena tietona uusille sukupolville. Opettajat korostivat demonstroinnin merkitystä ja 
luottivat siihen, että kun näytetään todellisen toiminnan malli, kokemattomat oppilaat 
saavat tarkoituksenmukaista tukea taitojen harjoitteluun. He olivat huomanneet, että 
verbaalinen selittäminen ei riitä ohjaamaan toimintaa.  

Brunerin kritiikki paradigmaattisen tietokäsityksen yksipuolisuudesta koulutuk-
sessa lienee oikeutettu myös kotitaloustaitojen opetuksessa. Bruner väittää, että narratii-
vista ajattelua ei opita itsestään ja siksi sen kehittäminen tulisi liittää opetukseen. Tari-
nat ja metaforat ovat ikään kuin uuden, tuntemattoman kentän luonnostelmia, ja niiden 
avulla on mahdollista ottaa käsitteellisesti haltuun uutta asiaa. Tuntemattoman ihmettely 
luo tilanteen, jossa siirrytään tarinoiden ja metaforien avulla kohti asian ymmärtämistä. 
(Tolska, 2002, s. 164.) Narratiivisuuden huomioon ottaminen taitojen opetuksessa antaa 
viitteitä siitä, että historian ja kirjallisuuden opetuksesta voidaan löytää integrointimah-
dollisuuksia kotitaloustaitojen opetukseen, vaikka tämän tutkimuksen aineistoista ei 
löytynyt tällaisia sisältöjä. Kertomukset, joissa kuvataan kotien arkista toimintaa ja tai-
tavia työntekijöitä, olisivat sopivaa sisältöä kotitaloustaitojen opetustilanteissa ajattelun 
avartamiseksi. Kirjallisuudesta ja runoudesta voi löytyä tukea oppilaiden luovan kekse-
liäisyyden virittämiseksi. Wilkuna (1977) kertoo kätevyyden ihanteen arvostuksesta 
arkisessa kotitaloustyössä 1900-luvulla, ja olen saanut hänen kuvauksensa kautta tukea 
kotitalouden toiminnan holistisen luonteen ymmärtämiseen. Heinilä (2007) kuvaa koti-
taloustaidon analyysissaan kotitaloustaitoa arjen runouden paikkana. Runouden metafo-
ra kuvaa toiminnan ja taidon yhteenkietoutumista. Kotitaloustaito arjen runoutena ha-
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vainnollistaa arkisia kokemuksia sellaisena hiljaisena tietämisenä, johon sisältyy enem-
män kuin se, mitä voidaan täsmällisesti sanoin selittää. (Mt., ss. 135–137.)  

Konstruktiivinen, institutionaalinen ja näkökulmallinen periaate valaisevat taitojen 
oppimisen merkitystä ensisijaisesti taitokulttuurin näkökulmasta (Tolska, 2002, ss. 151–
171). Konstruktiivinen periaate on keskeinen Brunerilla siksi, että hän ajattelee todelli-
suuden syntyvän ihmisen omien konstruktioiden rakentamisen tuloksena. Tämä on vas-
takkainen näkemys realistiselle ajattelulle, jossa todellisuuden ymmärretään olevan ih-
misen ajattelusta riippumaton (Puolimatka, 2002, ss. 5–20). Konstruointi toteutuu kult-
tuurista saatujen ajattelun työkalujen avulla. Koulutuksen tehtävänä on todellisuuksien 
rakentamiseen ja merkityksen muodostukseen tarvittavien ajattelun työkalujen tarjoa-
minen niin, että omaehtoinen konstruktiivinen toiminta tulee mahdolliseksi. Erilaisia 
taitoja opettamalla varmistetaan se, että uusi sukupolvi kykenee jäsentämään yksilöllisiä 
merkitysrakenteita ja kohtamaan arjen ongelmatilanteita luovalla tavalla.  

Institutionaalinen periaate velvoittaa, että yleissivistävässä opetuksessa varmiste-
taan riittävä taitokasvatus nuorille. Viimeisten vuosikymmenien aikana toteutetut ope-
tussuunnitelmauudistukset (1994, 2004) ovat kaventaneet mahdollisuuksia taito- ja tai-
dekasvatuksen toteuttamiseen. Taito- ja taideaineita tarjotaan yläluokilla pääasiassa va-
linnaisina aineina, mutta sen ohella olisi tärkeää lisätä yhteisen opetuksen määrää pe-
rusopetuksessa ja lukiossa. Näen nykyisen tilanteen seurauksena siitä, että luonnontie-
teellistä ja teknologista sivistystä yliarvostetaan perusopetuksessa, mikä ilmentää suo-
malaisen sivistysajattelun kapeutta. Taito- ja taideaineiden opettajien huoli resurssien 
vähäisyydestä on aiheellista. Suomen taito- ja taideaineiden opettajajärjestöjen liitot 
ovat perustaneet vuonna 2007 yhteisjärjestön (STAILI) voidakseen yhteisvoimin vai-
kuttaa taitokasvatuksen resurssien lisäämiseen perusopetuksessa. Mikäli perusopetuksen 
piirissä ei ole riittävästi mahdollisuuksia varmistaa taitojen monipuolista kehittämistä 
koko ikäluokalle, voi ennakoida, että nuorten tasapainoista kehittymistä on vaikea tur-
vata ja mahdollisuudet valita työtehtäviä tulevaisuudessa heikkenevät. Yksipuolinen 
teknisten taitojen korostaminen syrjäyttää monia ihmisen tasapainoisen kehittymisen 
kannalta keskeisiä kehittymisalueita. Puolimatka (2002, ss. 306–307) perustelee esteet-
tisen ja eettisen kasvatuksen merkitystä arvotietoisuuden lähteenä: ”Ihmetys, uteliai-
suus, kunnioitus ja ihailu saavat ihmisen suuntautumaan ulospäin itsestään ja tutkimaan 
ympärillä olevaa todellisuutta. Arvotietoisuus saa ihmisen ponnistelemaan, ilman arvo-
kokemusta ihminen vaipuu passiivisuuteen. Vapautta korostava kasvatus antaa koko 
persoonallisuudelle mahdollisuuden kehittyä. Pelkkä älyllisten taitojen kehittäminen 
johtaa kasvatuksen epäonnistumiseen. Historia osoittaa, että taiteen kukoistus on en-
simmäinen askel kohti sivistystä. Esteettiset elämykset ovat persoonallisuuden kehityk-
sen voimavara, joka innoittaa ihmisen ponnistelemaan muillakin henkisen kehityksen 
alueilla.” Mitä mahdollisuuksia kotitalouden taitokasvatuksessa on tarjota esteettisiä 
elämyksiä ja arvokokemuksia? Kotitalousopetuksessa oppilaita ohjataan kiinnittämään 
huomiota ympäristön esteettisyyteen, ruoka-aineiden ja tekstiilien väreihin, astioiden 
muotoihin sekä kohteliaaseen käyttäytymiseen yhteistyön aikana. Kokemukseni on, että 
kauneuden kokemuksia on mahdollista saada jokaisessa kotitalouden opetustilanteessa, 
kun opetellaan huolehtimaan työympäristön viihtyisyydestä tai istutaan ruokailemaan 
kauniisti katettuun ruokapöytään. Kauneuden taitojen harjoittelu (Varto, 1990, ss. 32–
33) toteutuu luontevasti kotitalousopetuksessa monien aistien alueilla. Siisteydestä ja 
järjestyksestä huolehtiminen ohjaa näkemään harmonisen ympäristön merkityksen jo-
kapäiväisessä elämässä. Se on tärkeä osa kodin ja ympäristön esteettisyyteen liittyvää 
kulttuuria. Mikäli opetusta onnistutaan integroimaan kuvataiteeseen, musiikkiin, käsi-
työhön ja liikuntaan, mahdollisuudet monipuolistuvat esimerkiksi oppiainerajat ylittävi-
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nä yhteisinä projekteina. Tällaisista yhteisprojekteista oli esimerkkinä opettajien kerto-
musaineistossa muun muassa oppilaiden toteuttama vanhempainiltojen tarjoilu.  

Oppimisen itsearviointi on omaksuttu kotitalouden perusopetuksessa uuden arvi-
ointiajattelun mukana tukemaan taitojen oppimista kotitaloudessa (POP, 2004, s. 262; 
Myllykangas, 2002, ss. 174–176). Se on keskeinen keino kehittää oppilaiden metakog-
nitiivisia taitoja ja arvotietoisuutta. Kriittinen pohdinta on välttämätön osa arvotietoi-
suuden ja metakognitiivisten taitojen kehittymistä. Kotitalousopettajien koulutuksessa 
käytetään nykyisin runsaasti kirjoittamistehtäviä. Kotitentit, ryhmätentit ja portfolio-
työskentely harjaannuttavat opiskelijoita yhdistämään kasvatustieteen teoriaa opetus-
käytäntöön ja reflektoimaan omia kokemuksiaan. Portfolioissaan opiskelijat oppivat 
arvioimaan omaa ajatteluaan ja opetuksen käytäntöihin liittyviä ongelmatilanteita. Kos-
ka opiskelijat ovat saaneet jo koulutuksen aikana kokemuksia siitä, millainen merkitys 
kirjoittamisella on itsetietoisuuden kehittymisessä, oletan, että he tulevina opettajina 
käyttävät samoja menetelmiä myös omien oppilaidensa opetuksessa.  

Näkökulmallinen periaate korostuu erityisesti aikuisopetuksessa, jossa opettaja oh-
jaa kokeneita opiskelijoita. Sen kautta on mahdollista kiinnittää huomiota toimintavaih-
toehtojen kriittiseen arviointiin kotitaloustaitojen opetuksessa. Taitava opettaja pyrkii 
tahdikkaasti osoittamaan, että kenties olisi hyödyllistä kokeilla myös jotakin toista toi-
mintatapaa ja vertailla erilaisia välineitä. Joskus voi olla tarpeen myös rohkeasti kyseen-
alaistaa jokin työskentelytapa ja perustella uuden toimintatavan hyödyllisyyttä. Kysy-
vällä asenteella – voisiko tämän tehdä toisin – ohjataan opiskelijoita reflektoimaan itse 
omia toimintakäytäntöjään ja toimimaan siten taitokulttuurin kehittäjänä. Yleissivistä-
vässä aikuisopetuksessa kotitaloustaitojen opetus kehittää kotiin ja perheeseen liittyvää 
taitokulttuuria merkittävällä tavalla.  

9.2 Kertomusten virittämää pohdintaa kotitalousopetuksen 
käytännöistä  

Suunta toiminnasta tietoon

Kertomusaineistojen pohjalta kiteytän neljä didaktisen suhteen ja sisältösuhteen ydinpe-
riaatetta kotitaloustaitojen opetuksesta: näyttäminen, jota voi kutsua myös mallina ole-
miseksi, itse tekeminen, tekemisen toistaminen ja metaforien käyttäminen selityksessä. 
Kutsun näitä periaatteita opettajien hiljaisen tietämisen kulmakiviksi. Hahmotan näiden 
periaatteiden avulla kotitalouden opetustapahtuman rakennetta siten, että käytännön 
toiminta näyttäytyy ensisijaisena ja toimintakokemusten reflektoivan pohdinnan kautta 
kokemuksiin liitetään tarpeellinen tietosisältö.

Oppilaat tulevat kotitalousluokkaan innostuneina siksi, että siellä on toimintaa ja 
siellä tehdään jotain konkreettista. Mitä opetustilanteen suunta toiminnan kautta tietoon
tarkoittaa? Periaatteessa toimintaa voidaan tarkastella siten, että käytäntö (praktinen) 
näyttäytyy ensisijaisena lapsen toiminnan kehityksessä ja vasta vähitellen ajattelutoi-
minta (psyykkinen) irtautuu toiminnasta (Weckroth, 1988, s. 46; Syrjäläinen, 1993, s. 
8). Millainen olisi opetustapahtuman rakenne silloin, kun edetään käytännön toiminnas-
ta tietoon? Oppilaat ovat jo kolmetoista vuotta nähneet kotona tehtävän erilaisia kotita-
loustöitä; jotkut heistä ovat myös osallistuneet kotitöiden tekemiseen. Jotkut eivät ole 
kenties koskaan nähneet leipomista tai pyykin silitystä, astioiden käsinpesu saattaa olla 
hyvin hämmästyttävää, toiset taas ovat useiden vuosien ajan valmistaneet itselleen ilta-
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päiväaterian. Kotiympäristössä saadut kokemukset ovat erilaistuneet sitä mukaa kun 
perherakenteet ovat yksilöllistyneet.

Hahmottaminen alkaa oikeastaan jo pre-interaktiivisessa vaiheessa silloin, kun 
opettaja valikoi opetussisältöä ja organisoi kotitalousluokan oppimisympäristön, ennen 
kuin oppilaat ovat tulleet opetuskeittiöön. Mielenkiinnon virittäminen toteutuu esillä 
olevien työvälineiden ja ruoka-aineiden avulla. Yhtä hyvin luokassa leijaileva maustei-
den tuoksu, musiikki tai kuvamateriaali johdattaa tavoitteena olevaan asiasisältöön. 
Tärkeimpänä motivaation lähteenä on opettajan oma innostus, joka välittyy oppilaille 
sekä sanoin että sanattomina viesteinä opettajan läsnäolossa ja asenteessa. Kyselemällä 
oppilaiden aikaisempia kokemuksia opetusaiheesta saadaan uudet sisällöt liitetyksi op-
pilaiden jokapäiväiseen elämään. Hahmottamisen ydinasia on työskentelyn näyttäminen 
eli demonstraatio. Demonstraation aikana oppilaiden aistihavaintoja suunnataan selittä-
mällä prosessin kriittisiä kohtia esimerkiksi metafora-ilmauksia käyttäen. Demonstroi-
minen on yksi luonnontieteen opetuksen tyyppisistä työtavoista. Lampiselkä (2008) 
määrittelee demonstraation opettajajohtoiseksi vuorovaikutustilanteeksi, jossa oppimi-
nen on oppijakeskeistä, aktiivista tiedonhankintaa. Demonstraatio herättää oppilaiden 
kiinnostuksen tarkasteltavaan ilmiöön ja opettaja ohjaa havaintoja, niin että ajattelu 
kohdistuu kriittisiin vaiheisiin. (Mt. s. 57.) Opetus etenee materiaalien ja työvälineiden, 
inhimillisen vuorovaikutuksen sekä työskentelyyn liittyvän ajatteluprosessin avulla koh-
ti asetettuja tavoitteita (Erätuuli & Meisalo, 1985).

Demonstraation aikana oppilaat odottavat malttamattomana hetkeä, jolloin he pää-
sevät itse tekemään ja siksi demonstraation pitäisi olla sitä lyhyempi, mitä nuorempia 
oppilaat ovat. Tekeminen tarjoaa oppilaille mahdollisuuden saada omakohtaisia aistiha-
vaintoja: käsi oppii tietämään liikkeen, painon, sileyden ja karheuden. Opettajan palaute 
tekemisen aikana on merkittävä opiskelun etenemisen kannalta. Oppilaat seuraavat 
myös ryhmän muiden jäsenten tekemistä ja neuvottelevat toistensa kanssa työn aikana. 
Ryhmän muiden oppilaiden kommentit ovat murrosikäiselle oppilaille vähintään yhtä 
tärkeitä kuin opettajan arviointi. Jotta opettaja ehtisi seurata jokaisen oppilaan työsken-
telyä, saattaisi olla tarkoituksenmukaista tehdä yhden opetustilanteen aikana vain yksi 
työ ja antaa jokaisen oppilaan tehdä itse. Tällaista yksilöllistä työskentelyä opettajat 
kertoivat suosineensa muun muassa leivonnassa, kalojen perkaamisessa ja villavaatteen 
pesutilanteessa. Hahmottaminen voi jatkua työskentelyn aikana, jolloin opettaja (tai 
joku oppilaista) voi näyttää tarvittaessa jonkun työvaiheen uudelleen. Joidenkin taitojen 
harjoittelu (esimerkiksi pöydän pyyhkiminen, astioiden pesu, suurustaminen, vatkaami-
nen, kasvisten pilkkominen, taikinan kauliminen, sämpylöiden pyöritys) on mahdollista 
toistaa useita kertoja yhden vuoden aikana, jolloin perusopetusta annetaan koko ikäluo-
kalle. Jokaisen opetussisällön toistaminen useita kertoja ei ole mahdollista ja siksi yh-
teistyö kotien kanssa on merkittävä lisäresurssi kotitaloustaitojen opetuksessa. Opitun 
taidon harjoittelua on välttämätöntä jatkaa kotona. Kotitalousopetuksen tärkeimmät läk-
syt ovat käytännön työn harjoittelua itsenäisesti kotona ja kotitehtävien avulla kotitalo-
usopettajilla on mahdollista saada palautetta kotiväen asenteesta kotitalousopetukseen. 
Tulkintavaiheessa puhutaan siitä, mitä tehtiin, miltä se tuntui ja mitä opittiin. Koska 
ajattelu kehittyy käsitteiden avulla, reflektoiva pohdinta on tärkeä osa jokaisen toimin-
takokemuksen jälkeen. Silloin kun jokainen oppilas on tehnyt saman tehtävän, on mah-
dollista vertailla yhteisiä kokemuksia: millaiselta näyttää sileä pöytäliina, mihin kastik-
keen väriä voisi verrata, millaiselta tuntuu vatkatun marjapuuron rakenne? Keskustelus-
sa opitaan uusia käsitteitä ja selkeytetään käsitystä siitä, miksi juuri opittu taito on tär-
keä oppilaan omassa elämässä. Silloin kun taitoja harjoitellaan kotitehtävinä, tulkintaan 
ja arviointiin voivat osallistua myös huoltajat ja sisarukset. Edellä kuvattu opetustilanne 
on tuttu kokeneille opettajille. Haluaisin kiinnittää erityisesti huomiota tulkintavaiheen 



Liisa Haverinen                                                                           Johdatus kotitalouden taitopedagogiikkaan 

102

merkitykseen. Kun toimintatilanteen jälkeen puhutaan yhdessä kokemuksista, havainnot 
kiteytyvät käsitteelliseen muotoon, ja uusien käsitteiden oppiminen kehittää ajattelua. 
Tulkintavaihe jää kotitalousopetuksessa yleensä harmillisen lyhyeksi tai sitä ei ole ol-
lenkaan, koska oppilaiden toimintaan kuluvaa aikaa on vaikea arvioida etukäteen.  

Koska demonstraation järjestäminen vaatii opettajalta paljon ennakkovalmistelua 
ja opetustilanteessa sille pitää varata paljon aikaa, haluaisin erityisesti korostaa sen mer-
kitystä opettajan hiljaisen tietämisen välittämisen menetelmänä. Mitä enemmän ryhmäs-
sä on sellaisia oppilaita, jotka eivät ole kotona osallistuneet ruoanvalmistukseen, sii-
voukseen tai vaatehuoltoon, sitä suurempi merkitys demonstraation järjestämisellä on 
taidon opetustilanteessa. Sitä tärkeämpää kokemattomien oppilaiden näkökulmasta on 
myös se, että jokainen oppilas saa tehdä itse opetussuunnitelmaan kuuluvia perustehtä-
viä koulussa. Mikäli yksilöllistä harjoittelua pyritään lisäämään, se johtaa väistämättä 
opetussisällön valikointiin ja karsintaan. Opettajien kertomusten lukeminen on vakuut-
tanut minut siitä, että yksittäisten tehtävien lukumäärän vähentäminen ei ole haitallista, 
vaan pikemminkin on mahdollista päästä entistä syvällisempään ja kestävämpään taito-
jen oppimiseen, koska samantapaisia tehtäviä voidaan toistaa useita kertoja ja oppilaat 
saavat entistä enemmän omakohtaisia aistikokemuksia. 

Millaista oppimisteoreettista näkemystä yllä oleva demonstraatioon perustuva 
opetustilanne edustaa? Työvaiheiden näyttäminen on ilmeisesti yksi vanhimmista ope-
tusmenetelmistä, joka on ollut yleistä oppipoika-kisälli-mestari -perinteessä. Opettaja-
johtoinen toimintavaiheiden näyttäminen on yhdistetty niin sanottuun behavioristiseen 
oppimiskäsitykseen 1960-luvulta lähtien. Demonstraation ei kuitenkaan tarvitse olla 
yksinomaan esittävää opetusta. Lampiselkä (2008) osoittaa, että demonstraatio voidaan 
yhdistää myös konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Demonstraation on todettu li-
säävän motivaatiota ja motivoitumisen kautta oppiminen muodostuu oppijalähtöiseksi.
Opetuskeskustelu voidaan yhdistää luontevasti demonstraatioon, jolloin tilanne muo-
dostuu vuorovaikutukselliseksi ja opettaja huomaa mahdollisia virhekäsityksiä välittö-
mästi prosessin aikana. Demonstraatio-opetuksen etuja on myös se, että opettaja ja oppi-
laat ovat lähellä toisiaan, jolloin opettaja voi suunnata oppilaiden tarkkaavaisuutta. 
Vaikka oppilailta vaaditaan aktiivisuutta, oppiminen ei jää yksinomaan oppilaiden vas-
tuulle, mikä on etu varsinkin lasten ja nuorten opetuksessa. (Mt., s. 57.) Demonstraati-
ossa tietoa välitetään eri aistien kautta, selitys ja havainnot kytketään konkreettisiin vä-
lineisiin ja materiaaleihin. Demonstraatiotilanteissa opettajalla on hyvä tilaisuus kuvail-
la omia aistikokemuksia. Ilmeisesti juuri siksi se on erinomainen menetelmä opetettaes-
sa taitoja, joiden taustana on hiljaista tietämistä. Keskustelun kautta välittyvä hiljainen 
tietäminen voidaan liittää välittömiin kokemuksiin, kun tekemisvaihe alkaa ja oppilaat 
kokevat samoja ilmiöitä käytännössä. (Vrt. Leino & Leino, 1995, s. 15.)

Hiljainen tietäminen kotitalousopettajien voimavarana  

Demonstraatio voidaan ymmärtää myös niin, että opettaja itse persoonallisuutena on 
aikuisen toimijan mallina oppilaille. Pedagogiseen suhteeseen liittyvien kertomusaineis-
tojen pohjalta on mahdollista kiteyttää muotokuva kotitalousopettajasta, joka tekee työtä 
oman persoonansa kautta. Kokenut opettaja on omaksunut kasvattajan kärsivällisen 
asenteen ja jaksaa odottaa, kunnes turvallinen tunnesuhde on kehittynyt oppilaan mie-
lessä, jotta taitojen harjoittelu voisi alkaa. Opettajan pedagoginen tahdikkuus ilmenee 
erityisesti silloin, kun tapahtuu harmillisia kommelluksia tai väärinkäsityksiä ja oppilas 
pelkää opettajan ja ryhmän jäsenten moitteita. Opettaja rauhoittaa hätääntyneen oppi-
laan ja yrittää keksiä keinon, miten tilanne käännetään huumorin avulla parhain päin 
niin, että oppilaalle ei jää nolo mieliala päällimmäiseksi. Ehkäpä koko työ aloitetaan 
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alusta, jos se on mahdollista, ja saadaan sillä tavalla onnistumisen kokemuksia. Opetta-
jan asenne toimii mallina siitä, miten suhtaudutaan harmeihin ja pettymyksiin, joita jo-
kainen kohtaa elämässään. Opettajan ja oppilaiden suhde muistuttaa monessa mielessä 
mestari-oppipoika-perinteen mukaista vuorovaikutussuhdetta. Opettajan ”mestarius” ei 
tarkoita kuitenkaan autoritaarista, kaikkitietävää asennetta, eikä opettajan tarvitse itse 
korostaa esikuvallista asemaansa, vaikka hän kokee olevansa itsestään selvästi kokenut 
asiantuntija taitoa harjoittelevien aloittelijoiden keskellä. (Ks. Värri, 1999, s. 87.) Opet-
taja on aikuisen mallina myös siinä, miten hän osoittaa tasapuolisesti välittämistä jo-
kaista kohtaan – niille, jotka menestyvät hyvin, ja niille, jotka eivät menesty. Oman per-
soonansa kautta opettaja viestittää kotitalousoppiaineen arvostusta ja kotitaloustaitojen 
merkitystä. Hän luottaa omaan intentioonsa, kun hän tekee päätöksiä siitä, milloin on 
viisasta ottaa huomioon oppilaan haasteellinen kysymys ja muuttaa etukäteen aiottu 
opetussisältö. Jokin yllättävä ihmissuhdeongelma voi johtaa siihen, että kasvatuskeskus-
telu on tärkeämpää kuin ennalta suunniteltu aterian valmistus tai silitystehtävä. Kun 
oppilaiden mieltä askarruttaa eettinen ongelma maahanmuuttajien asemasta Suomessa, 
on tarkoituksenmukaista käsitellä asia heti silloin, kun se on ajankohtainen. Kun oppilas 
oivaltaa kyseenalaistaa joidenkin kodin teknisten laitteiden hankinnan, on tarkoituk-
senmukaista pysähtyä kysymyksen äärelle, jättää sivuun muu opetussisältö ja pohtia 
kuluttamiseen liittyviä eettisiä ja ekologisia ongelmia. Opettajan kasvatusasenne ilme-
nee myös siten, että hän vaatii oppilasta tunnustamaan aiheutetun vahingonteon ja kor-
vaamaan sen tarkoituksenmukaisella tavalla. Turvallinen oppimisilmapiiri syntyy sel-
keistä rajoista ja oikeudenmukaisista säännöistä. Vaikka tilanne saattaa edellyttää sitä, 
että toimitaan opettajan ehdoilla, opettajan vastuu antaa hänelle myös vapauden tehdä 
päätöksiä ajatellen oppilaan parasta tulevaisuudessa.

Opettajan työ on näihin päiviin asti ollut pääosin itsenäistä työtä. Kouluavustaja 
tai kollega on paikalla vain tilapäisesti. Kun Kansanen (2004) määrittelee opettajan pe-
dagogisen ajattelun päätöksentekemisenä, päätöksentekemisen yhdeksi peruskiveksi 
asettuu opettajan pedagoginen hiljainen tietäminen (Toom, 2005, 2008). Hiljainen tie-
täminen luonnehtii osuvasti opetustyön käytäntöjen ydintä kotitalousopetuksessa. On 
mahdotonta pitää lukua siitä, miten monta päätöstä opettaja tekee yhden opetustilanteen 
aikana, ja yhtä vaikeaa on jäljittää päätöksentekoprosessien kulkua, koska opettajan 
täytyy toimia todellisissa tilanteissa, ennen kuin hän on ehtinyt tehdä tietoisesti mitään 
päätöstä. Jälkikäteen hän voi sitten tarkastella tapahtumaa ja pohtia, miksi toimi juuri 
tietyllä tavalla. Varsinkin silloin, kun opetuksen sisältönä ovat taidot, on perusteltua 
väittää, että keskeinen osa päätöksiin liittyvää tietämistä kumpuaa opettajan persoonalli-
sesta kokemusvarastosta, jota hän ei aina osata tyhjentävästi kuvata käsitteillä. Kun yrit-
tää kuvata taitojen salaperäistä, kätkeytyvää perustaa, sitä täytyy etsiä aistitiedon ja tun-
netiedon maailmasta, jota van Manen (2002) kutsuu paattiseksi tietämiseksi. Lieneekö 
niin, että vuosisataisen kirjasivistyksen valtakaudella opetuskäytännöissä on etäännytty 
siitä tosiasiasta, että ihmisen ruumis toimii elimellisessä yhteydessä ajattelun kanssa. 
Jokainen situationaalinen kokemus koskettaa sekä ruumista että tajuntaa. Kun vertaan 
van Manenin hiljaisen tietämisen viittä ulottuvuutta (ks. s. 38) Rauhalan kuvaukseen 
situationaalisuudesta (1983, ss. 25–30), yhtäläisyydet ovat ilmeisiä. Taitojen oppimisen 
näkökulmasta tilaan ja tilanteisiin (situaatioon) liittyvä tietäminen merkitsee sitä, että 
kotitalouden toiminnan käytännöt sisäistyvät tajuntaan samalla, kun oppilas seuraa ai-
kuisen tai kokeneen opettajan työskentelyä kotona ja koulussa. Hän omaksuu valtavan 
määrän aistitietoa pelkästään elämällä yhdessä toisten kanssa. Hän kerää päivittäin käs-
kemättä tuoksuja ja makuaistimuksia. Silloinkin, kun hän ei tietoisesti ole keskittynyt 
tekemään havaintoja, hän ei voi olla näkemättä ja kuulematta. Vaikka aikuiset eivät var-
sinaisesti opettaisi taitoja lapsilleen, lapset oppivat osallistumalla arjen toimintaan. 
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Opettajien kokemukset, joita nimitin episodeiksi, ovat kuitenkin herättäneet pohtimaan, 
onko kotitaloustaitojen hallintaan syntymässä kuilu, koska opettajien kokemukset osoit-
tavat, että arkielämän taitojen oppimisessa ilmenee hämmästyttäviä aukkoja. Siksi herää 
kysymys siitä, siirtyvätkö kotitaloustaidot riittävästi uudelle sukupolvelle. Onko lapsilla 
nykyisin enää riittävästi mahdollisuuksia elää arkea kotona yhdessä vanhempien kanssa, 
tehdä käsillä sellaisia kotitöitä, joista syntyy jotain konkreettista tulosta, vai onko jo 
kasvanut aikuiseksi yksi sukupolvi, jolla ei ole juuri kosketusta esimerkiksi ruoka-
aineisiin alkuperäisinä luonnontuotteina? Olen pohtinut, mihin toiminnallinen deprivaa-
tio johtaa, jos ruokaan, pesuaineisiin ja tekstiileihin liittyvä aistitieto katoaa. On siksi 
ilahduttavaa, että niukasta tuntiresurssista huolimatta vielä 2000-luvulla kotitalousope-
tuksessa on pidetty kiinni sellaisista periaatteista, että oppilaat saavat itse tehdä – nähdä 
ja kokea, miltä taikina tuntuu, miten pyöreä pulla syntyy ja miltä sileä pöytäliina näyt-
tää. Hiljainen tietäminen välittyy opettajien demonstraatioiden ja metaforien kautta, 
yhdessä tekemällä, kannustamalla epäonnistumisen sattuessa ja uudelleen aloittamalla. 
Hiljainen tietäminen on läsnäoloa äitinä, jos oppilaat tarvitsevat äidillistä huolenpitoa, 
tai eläytymistä näyttelijän rooliin, jotta kuvailevat sanat pääsisivät oikeuksiinsa. Hiljai-
nen tietäminen ohjaa opettajaa kunnioittamaan oppilasta ihmisenä silloinkin, kun oppi-
laan käyttäytyminen vaatii rajojen osoittamista. Ihmissuhteisiin liittyvä hiljainen tietä-
minen todellistuu yhteisessä toiminnassa silloin, kun tahdikkuus menee kiireen ja te-
hokkuuden edelle ja pysähdytään kuuntelemaan oppilaan ajankohtaisia kokemuksia.  

Ehdotuksia kerronnallisen elementtien hyödyntämiseen kotitalousopetuksessa

Tutkimusaineistojen innostamana olen pohtinut, mitä mahdollisuuksia näen kotitalous-
taitojen opetuksessa kerronnallisten elementtien hyödyntämiseen. Opettaja voi kertoa 
episodeja menneiden vuosien harmillisista ja hullunkurisista sattumuksista halutessaan 
kiinnittää huomiota johonkin kriittiseen kohtaan taidon opetustilanteessa. Opettajan 
tahdikkuus varmistaa sen, että entisten oppilaiden virheitä ei tuoda esiin väheksyvällä 
tavalla, vaan pikemminkin tilannehuumoria apuna käyttäen ja korostaen sitä, että vir-
heistä oppii. Olen vakuuttunut siitä, että kotitalousopettajien omat esimerkit kotitalous-
taitojen oppimiskokemuksista ja taitojen harjoitteluun liittyvistä tuntemuksista rohkai-
sevat myös oppilaita kertomaan omista kokemuksistaan.  

Kertomuksellisia elementtejä on mahdollista lisätä opetukseen myös siten, että 
taidon opetustilanteisiin pyydetään mukaan joku paikkakunnan mestarityöntekijä tai 
pitokokki, joka näyttää työvaiheita ja kertoo samalla perinteisistä työmenetelmistä. Op-
pilaille voidaan antaa tehtäväksi haastatella ja nauhoittaa kokeneita ammattilaisia tai 
oman suvun jäseniä ja kirjoittaa kertomus haastattelun aikana saaduista tiedoista. Oppi-
laiden osallistuminen narratiivisen tiedon tuottamiseen voisi tarkoittaa myös sitä, että 
oppilaita ohjataan kertomaan kotitalouden toimintaan liittyvistä tapahtumista ja tunne-
kokemuksista esimerkiksi oppimispäiväkirjaan. Päiväkirjamuistiinpanoista voidaan sit-
ten keskustella yhdessä pienryhmissä kotitaloustunneilla. Tällaiset keskustelut voivat 
olla osa opetustilanteen tulkintavaihetta, tai kertomuksia voidaan käyttää myös oppimi-
sen arviointiin. Kotitehtävänä voisi olla kertoa muistoja unohtumattomista lihapullista, 
saunaillan parhaista herkuista tai suvun perinteisiin liittyvistä juhlista. Koska kirjoitta-
minen on osalle oppilaista työlästä, tallennuksen voisi tehdä yhtä hyvin nauhoittamalla 
kerrotun kokemuksen. Voitaisiin järjestää myös kilpailu, jossa kerätään kotitalouden 
toimintaan liittyviä sattuvia sanontoja ja metaforia. Kerronnallisten elementtien hyödyn-
täminen integroi äidinkielen ja historian opetussisältöjä sekä suuntaa tiedonhankintaa 
koulusta kotiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Oppiaineiden välisellä yhteistyöllä var-
mistettaisiin parhaiten resurssien riittävyys.
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Opettajien käsikirjoihin liittyviä valmiita tarinoita ja tapauskuvauksia voidaan 
myös hyödyntää. Niiden joukossa kertomus herra Hiivasta ja neiti Sitkosta lienee eniten 
käytetty (Haverinen, Löytty-Rissanen & Näveri, 2006). Kukaan ei oikeastaan enää ole 
varma, kuka sen on alun perin keksinyt, mutta se on säilynyt elinvoimaisena vuosi-
kymmeniä. Opettajat ovat kokeneet, että kertomuksen lukeminen voi rauhoittaa levot-
toman ryhmän ja leikkimielisyys tuo huumorin pilkahduksen arkeen. Välistä opettaja 
kokee olevansa kuin näyttelijä, joka eläytyy kuvailemaan hiivan toimintaperiaatteita 
nauttien itsekin iloisesta ilmapiiristä ja oppilaiden innostuksesta. Tutkimusaineisto on 
osoittanut, että kertomuksilla on pedagogista voimaa, koska niiden viesti tavoittaa oppi-
laan kokonaisvaltaisesti tunteen, tiedon ja toiminnan tasolla. Opetus-opiskelu-
oppimiskertomukset antavat oppilaille mielikuvia siitä, että taitojen harjoittelu kehittää 
sisua ja opettaa sietämään epäonnistumisia. Kertomuksilla voidaan lohduttaa ja tuoda 
toiveikasta ilmapiiriä opiskelutilanteisiin. Parhaimmillaan kertomukset ilmentävät pon-
nistelun jälkeen saavutettua taidon oppimisen iloa.  
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LIITTEET      

Liite 1 Sähköpostitiedustelu opettajille 

SÄHKÖPOSTIKYSELYN SAATEKIRJE 

MUISTOJA JA KOKEMUKSIA KOTITALOUSOPETUKSESTA  

Pyydän sinua mukaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selkeyttää käsitystä siitä, miten taitojen ope-
tus-opiskelu-oppiminen toteutuu kotitaloustunneilla. Tutkimusta varten kerätään kentällä toimivilta koke-
neilta opettajilta kertomuksia kotitalousopetuksesta. Kertomuksilla pyritään lisäämään ymmärrystä ”hil-
jaisen tiedon” merkityksestä taitojen oppimisessa.  

Alla oleva aiheluettelo antaa vihjeitä siitä, millaisia kertomuksia aiomme käyttää tutkimusaineistona. Voit 
valita itse tarinan aiheen omien kokemustesi perustella tai käyttää lähtökohtana alla olevan luettelon vih-
jeitä.   

Parhaita muistoja kotitalouden opetuksesta  
Miten sain oppilaani innostumaan kotitaloustaitojen oppimisesta? 
Tapaus X kotitalousluokassa – tätä oppilasta en koskaan unohda  
Yllättäviä tunnelmia tai hämmästyttäviä kokemuksia kotitalousluokassa 
Taistelua kotitaloustaitojen puolesta murrosikäisten tantereilla!  
Sormi suussa ja peukalo keskellä kämmentä – uusavuttomuuden huippuja kotitaloustunneilla 
Olen opettanut sen taidon ainakin tuhat kertaa ja kuitenkin.../ Tätä taitoa ei opita kerralla!  
Parhaita taidon opettamisen niksejä/vertauskuvia/sananparsia/metaforia/hokemia  

Sinulla on paljon kokemuksia vuosien varrelta – ryhdy siis muistelemaan, millaisia tarinoita olet tal-
lettanut mielesi pohjalle. Kun olet päättänyt, millaisen tapahtuman tai kokemuksen aiot kertoa, seu-
raavista kysymyksistä voi olla apua kertomuksen sisällön koontiin. Jokaiseen kysymykseen ei tieten-
kään tarvitse vastata – ja voit sivuuttaa ne kaikki, jos kertomuksesi lähtee etenemään omia latujaan. 
Haluamme kertomusten avulla saada tutkimusta varten elävän kuvan siitä, mitä kotitalousluokassa 
oikeasti on tapahtunut ja miten olet kokenut tapahtumat.  

- Millainen tilanne luokassa oli? Mitä tapahtui ensin, mitä siitä seurasi jne.? 
- Mitä oppilas/oppilaat sanoivat sinulle? Mitä oppilaat puhuivat keskenään? 
- Mitä sinä sanoit, kun huomasit tämän?  Miltä sinusta tuntui, kun tämä tapahtui? 
- Mitä kerroit opettajanhuoneessa tämän tilanteen jälkeen? 
- Miten toiset opettajat reagoivat? Mitä rehtori sanoi?   

* Tarkoitus on kertoa kokemus sellaisenaan ilman selityksiä ja yleistyksiä.   
* Parasta on kertoa ” kaunistelematta” ihan arkikielellä 
* On hyvä jos lisäät kertomukseen mahdollisimman konkreettisia eläviä esimerkkejä.  
* Kerro myös omista mielialoistasi ja tuntemuksistasi  
Jos innostut tulemaan mukaan, toimimme seuraavasti: Tutkimusavustajana toimii KM, Ktao Leena Näve-
ri, joka tulee sovittuna aikana luoksesi ja nauhoittaa kertomuksesi. Ilmoita sähköpostilla suostumuksesi 
Leenalle ja valitse sopiva ajankohta viikolta 35 (28.8.–1.9.)  
__________________________________________________________________________ 

Kertomusaineiston tukena pyrimme käyttämään myös videoitua opetustilannetta. Jos suostut siihen, että 
opetustasi voidaan myös videoida (enintään yksi tunti), tutkimusavustaja hoitaa videoinnin sovittuna 
aikana. Videotallennetta käyttävät vain tutkijat – sitä ei näytetä julkisesti. Videointiin hankimme asian-
mukaisen luvan rehtorilta. 

Ystävällisin yhteistyöterveisin       Liisa Haverinen   
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Liite 2 Aineistopyyntö täydennyskoulutuksen opettajille 

Aihe: Kertomus kotitaloustaidon opetuksesta 12.03.2007 

Tervehdys! 

Täydennyskoulutuksen päättyessä viime keväänä kerroin, että tulen pyytämään sinua mukaan tutkimuk-
seeni.  Kotitalous-lehdessä julkaistut oppimiskäsitys-artikkelit ovat vahvistaneet luottamustani siihen, että 
sinulla riittää edelleen intoa kotitalousopetuksen kehittämiseen.  Olen nyt tutkimusvapaalla. Tutkimuksen 
tavoitteena on selkeyttää kotitaloustaitojen opetukseen liittyvää käytännöllistä tietoa, jota kutsutaan myös 
”hiljaiseksi tiedoksi”.  

Pyydän sinua kirjoittamaan yhden kertomuksen kotitalousopetuksesta. Ei ole tarpeen kirjoittaa koko ope-
tustapahtuman kuvausta - vain pieni tuokio siitä tapahtumasta, mikä tuntui tärkeältä ja mikä tuo mahdolli-
simman elävänä esiin tilanteen tunnelman.  Kirjoita vapaasti arkisella puhekielellä – omalla tyylilläsi. 
Ihan niin kuin menisit kertomaan kollegallesi: ”Kuule, minulla sattui tänään yksi mielenkiintoinen juttu, 
kun opetin kerman vatkaamista... Tällaisia taitojen opetukseen liittyviä kokeneiden opettajien kertomuk-
sia tarvitsen tutkimuksen aineistoksi. Kahden lauseen kertomus on yhtä arvokas kuin koko sivun pituinen 
kertomus. Kertomuksien lähettäjien nimiä ei tietenkään mainita tutkimuksessa. Maltathan pysähtyä het-
keksi sähköpostin ääreen ja lähettää kertomuksesi minulle!  Odottelen viikon ajan, ennen kuin lähetän 
uuden tiedustelun. Jos haluat tarkennusta, vastaan mielelläni joko sähköpostilla tai puhelimella.  

Keväisen toiveikkain terveisin   

Liisa Haverinen 
liisa.haverinen@helsinki.fi         puh. 050-3266867   

________________________________________________________________________ 
Uudistettu pyyntö täydennyskoulutuksen opettajille  

Tervehdys jälleen!  

Olen saanut jo kolme kertomusta täydennyskoulutuksen opettajilta ja siksi rohkenen vielä uudistaa pyyn-
töni. Toivon sinun lähettävän yhden kertomuksen kotitalousopetuksesta.  Ei ole tarpeen kirjoittaa koko 
opetustapahtuman kuvausta - vain pieni tuokio siitä tapahtumasta, mikä tuntui tärkeältä ja mikä tuo mah-
dollisimman elävänä esiin tilanteen tunnelman.  Kirjoita vapaasti arkisella puhekielellä –omalla tyylilläsi. 
Ihan niin kuin menisit kertomaan kollegallesi: ”Kuule, minulla sattui tänään yksi mielenkiintoinen juttu, 
kun opetin kerman vatkaamista...” Tällaisia taitojen opetukseen liittyviä kokeneiden opettajien kertomuk-
sia tarvitsen tutkimuksen aineistoksi. Tutkimuksen tavoitteena on selkeyttää kotitaloustaitojen opetukseen 
liittyvää käytännöllistä tietoa, jota kutsutaan myös ”hiljaiseksi tiedoksi”.  Kahden lauseen kertomus on 
yhtä arvokas kuin sivun pituinen kertomus. Kertomuksien lähettäjien nimiä ei tietenkään mainita tutki-
muksessa.  

Jos haluat tarkennusta, vastaan mielelläni joko sähköpostilla tai puhelimella.   

Jään toiveikkaana odottamaan viestiäsi!  

Liisa Haverinen  

liisa.haverinen@helsinki.fi         puh. 050-3266867   
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Liite 3 Peruskoulun oppilaiden tutkimuslupapyyntö 

KT Liisa Haverinen
Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos  
00014 Helsingin yliopisto

TUTKIMUSLUPA

Helsingin yliopiston kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksessa tehdään tutkimusta koti-
taloustaitojen opetuksesta ja oppimisesta. Oppilailta kerättyjä nimettömiä kertomuksia 
käytetään aineistona vain tutkimusraportin laatimiseen.  

Koulun rehtori on antanut luvan tutkimusaineiston keräämiseen.   

Helsingissä toukokuun_______ päivänä  2007

Rehtorin nimi ______________________________________________ 

Koulun nimi________________________________________________ 

Liisa Haverinen
Kotitalouden didaktiikan lehtori  / vastaava tutkija  

Leena Näveri
Tutkimusavustaja  

Jos haluatte lisätietoja, voitte ottaa yhteyttä joko sähköpostilla tai puhelimella.  
liisa.haverinen@helsinki.fi, 050–3266867  
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Liite 4 Peruskoulun oppilaiden aineistonkeruulomake  

Kirjoita kertomus kotitaloustunnilta, jolloin opit jonkun taidon!

Kertomus voi olla pitkä tai lyhyt. Nimeä ei tarvitse laittaa paperiin.  

Minkä kotitaloustaidon opit?  
Miten harjoittelit?  
Mikä oli vaikeaa, mikä oli helppoa?  
Miltä sinusta tuntui, kun olit oppinut taidon?   

KIITOS!
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Liite 5 Esimerkki opetuskertomuksista 

Yksi opetuskerran aiheista oli sipulin hienontamisen opettelu. Koko 14 oppilaan 
ryhmä oli melkoisen vilkas, mutta oppilaat olivat äärettömän innostuneita kotita-
loudesta. Havainnollistin sipulin hienontamisen koko ryhmälle siten, että oppilaat 
kerääntyivät pöydän ympärille ja minä kerroin työvälineistä sekä siitä, että sipuliin 
leikataan ikään kuin kamman piikit ja piikit taas leikataan poikki. Teimme muis-
taakseni lihapyöryköitä. Korostin sitä, että mitä hienompaa silppua sipulista saa, 
sitä maukkaampia lihapullat ovat. Isot sipulilohkot lihamureketaikinassa ovat ru-
mannäköisiä eivätkä tuo niin tasaista makuakaan. Vetosin siis taikinan rakentee-
seen, ulkonäköön sekä makuun ja muistaakseni kyselin oppilaiden kokemuksia si-
pulista ruoassa. Kun yhteinen hetki oli ohi, aloittivat oppilaat työskentelyn. Kierte-
lin työpisteissä ja hämmästyksekseni huomasin, kuinka ryhmän ehkä vilkkain op-
pilas, Juuso, keskittyi sipulin hienontamiseen todella intensiivisesti. Yleensä hän 
ehti työskentelyn lomassa säheltämään yhtä sun toista. Työn jälki oli käsittämät-
tömän hienoa "sipulisilppua". Innostuin tästä niin, että kierrätin leikkuulautaa ym-
päri luokkaa ja näytin kaikille, miten upeasti Juuso oli onnistunut. Pyysin vielä 
kaikki katsomaan Juuson leikkaamista ja kerroin, että minä en osaa tehdä näin 
hienoa sipulisilppua. Juuso oli selvästi iloinen onnistumisestaan ja saamastaan 
huomiosta. Tämän jälkeen Juuson käyttäytyminen ryhmässä rauhoittui, ja kotoa-
kin tuli luokanvalvojan kautta viesti, että kotitaloudesta oli tullut suosikkiaine ja 
poika aikoi kokkikouluun, vaikka muuten koulunkäynnissä ilmeisesti oli melkoi-
sen paljon ongelmia. Ja jos tunnilla vain leikattiin sipulia, etsi Juuso käsiinsä eril-
lään olevan kokkiveitsen, teroitti sen ja ryhtyi hommiin. Olisi hauska tietää, minkä 
alan Juuso valitsi. (Amp19) 
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Liite 6 Esimerkki episodi -kertomuksesta 

Toisilla oppilailla on halu esittää. Esittää muille oppilaille olevansa ”rento” ja 
”makee” tyyppi. Tällaiset oppilaat eivät pelleile tunnilla, jos kukaan ei näe. Usein 
kuitenkin joku näkee, ja tekemisistä saatu opiskelijatovereiden huomio rohkaisee 
uusiin kommelluksiin, vaikka rangaistuksia olisikin saatu opettajan taholta. Viik-
koa ennen tätä tapahtumaa Jesse maustoi ryhmänsä lihapadan kaakaojauheella, 
senkin uhalla, että sai kuulla kunniansa opettajalta. Tällä viikolla ilkivalta oli as-
tetta vakavampaa sillä sen kohteena oli toisen ryhmän ruoka. Ykkösryhmän oppi-
las Antti teki jauhelihapihvitaikinaa. Oli hellyttävää nähdä, kuinka huolella poika 
turvotti korppujauhot ja silppusi sipulin hienoksi. Vartin työ valui hukkaan, kun 
kolmosryhmän Jesse hiiviskeli ykkösryhmän keittiöön. Katsoin, kun Jesse lähestyi 
Antin taikinakulhoa. Jesse nappasi kilon sokeripussin, katsoi molemmille puolil-
leen nähdäkseen, että edes joku näkee, mitä hän on tekemässä. Salamannopeasti 
sokeri humpsahti Antin vaivalla tekemään taikinaan. Olin yllättynyt. Luulin, että 
Jesse vain esittäisi kaatavansa sokeria. En ollut uskoa silmiäni, kun hän oli oikeas-
ti tuhonnut toisen ryhmän taikinan. Rangaistukseksi Jesse joutui rehtorin puhutte-
luun ja sai opettajalta viestin vanhemmille vietäväksi. Jesse ei näyttänyt katuvan 
tekosiaan. Kai hän vain tunsi olevansa astetta ”rennompi” ja ”makeempi”. (Bv16) 
Episodi jatkuu toisen opiskelijan kuvauksena: Olin aivan pojan takana, ja kysyin 
”mitä teit?” Poika kääntyi ympäri ja hätkähti, sillä hän ei selvästikään ollut huo-
mannut minua ollenkaan. Hän ei heti osannut vastata, joten kysyin uudelleen. Sil-
loin poika myönsi, että oli juuri kaatanut sokeria kulhoon. Tuntia pitävä opetus-
harjoittelija huomasi, että jotain oli meneillään, ja pyysin hänet sitten paikalle. 
Myös ohjaava opettaja tuli paikalle, poika lähetettiin rehtorin puhutteluun ja pilal-
le menneen murekemassan tehnyt poika joutui tekemään uuden massan. (Bv22) 
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Kotitalouden taitopedagogiikan tutkimuksessa kuvataan narratiivisen lähes-
tymistavan kautta taitojen opetuksen taustana olevaa hiljaista tietoa. Narra-
tiivisuus viittaa siihen, että ihmiselle on luontaista tuottaa tietoa kertomuk-
sina. Tutkimuksessa käytetään aineistona kotitalousopettajien, opiskelijoiden 
ja oppilaiden kertomuksia. Kertomusreferaateilla havainnollistetaan sitä, 
millä tavalla kotitalouden taitopedagogiikan ydinkäsitteet ilmenevät opetta-
jien, opiskelijoiden ja oppilaiden kertomuksissa, ja miten hiljainen tietäminen 
ilmenee taitojen opetustilanteissa. 

Taitopedagogiikka ei ole vain yksittäisten taitojen opettamista, vaan taita-
vuuden merkitys ymmärretään yksilön näkökulmasta koko persoonallisuuden 
tasapainoisen kehittymisen perustana. Kun taitoja opetetaan lapsille ja nuo-
rille, varmistetaan yhteisön taitokulttuurin säilyminen ja kehittyminen. Lisää-
mällä kertomuksellisia elementtejä kotitalouden taitojen opetukseen osoite-
taan taitojen oppimisen yhteyksiä arkielämään.


