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ABSTRAKTIT 
 

Kaisa Leino & Hille Janhonen-Abruquah / Helsingin yliopisto   

Kotitalousopetuksen järjestäminen vuosiluokilla 1-6   

Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) antaa uusia mahdollisuuksia kotitalousopetuksen 

toteuttamiseen. Tutkimuksessa selvitettiin, miten kotitalousopetus on järjestetty Manner-Suomen 

oppilaitoksissa vuosiluokilla 16 sekä miten tuntijaon ja perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja 

resurssit on otettu huomioon. Lisäksi tarkasteltiin, millaisella kelpoisuusvaatimuksella toimitaan 

kotitalouden opettajana ja missä oppimisympäristöissä opetus toteutuu.  Tutkimusaineisto kerätiin 

sähköisellä kyselylomakkeella vuodenvaihteessa 2017-2018 Manner-Suomen peruskoulujen vuosiluokkien 

16 rehtoreilta ja se toteutettiin yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Vastauksia saatiin 1040:stä suomen- 

ja ruotsinkielisestä peruskoulusta (vastausprosentti 51,9 %). Tulosten mukaan kotitalousopetusta 

vuosiluokille 16 järjestettiin vähän. Kotitaloutta oppiaineena toteutti 198 oppilaitosta (n=1040), eli noin 

joka viides (19 %) kyselyyn vastannut oppilaitos. Näistä kotitalouden uuden oppimäärän toteuttajista 8,1 % 

oli alakouluja ja 10,9 % yhtenäiskouluja. Suunnitelmallisesti kotitalousopetusta tapahtui lisäksi soveltavan 

valinnaisen muodossa (7,8 %, n=2004), johon useimmiten oli yhdistetty ympäristöoppi, kuvataide tai 

liikunta. Suurimmassa osassa (56,1 %) kyselyyn vastanneista oppilaitoksista ei opetettu kotitaloutta 



lainkaan vuosiluokilla 16.  Suurimpana esteenä opetuksen järjestämiselle koettiin opetustilojen ja 

resurssien puute sekä tuntikehys ja kuntakohtainen opetussuunnitelma. Oppilaitokset, jotka eivät olleet 

lähteneet mukaan alakoulun kotitalouden järjestämiseen, ilmoittivat, että päätös opetuksesta tehdään 

lähes aina kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa (83,9 %), eikä se määrää heille kotitalouden opetusta. 

Kunnan tarjoama tuki koettiin siis riittämättömäksi. Näistä oppilaitoksista lähes kaikki kertoivat (94,2 %), 

etteivät suunnittele kotitalousopetusta lähitulevaisuudessa. Lisäksi tulokset osoittavat, että yhtenä esteenä 

nähtiin oppiaineen sisällön hallitsevan opettajan puute, vaikka kelpoisuusvaatimukset täyttyisivät. 

Kotitalousopettajana toimii alakoulussa useimmiten luokanopettaja ja yhtenäiskouluissa kotitalouden 

aineenopettaja. Mikäli kotitalousluokkaa ei ollut käytettävissä, kotitalousopetus järjestettiin luovemmin 

erilaisissa oppimisympäristöissä alakouluissa kuin yhtenäiskouluissa.  Tutkimuksen korkean 

vastausprosentin perusteella tuloksia voidaan 

 

Tomi Kärki, Jake McMullen & Erno Lehtinen / Turun yliopisto 

Nanorobottimatematiikkaa   

Tutkimusten perusteella määrällisten suhteiden ja rationaalilukujen hallinta on merkityksellistä modernin 

yhteiskunnan ja työelämän tarpeiden kannalta, ja murtolukuosaamisen on todettu ennustavan myöhempää 

matemaattista osaamista etenkin algebrassa. Uudet digitaaliset oppimisympäristöt voivat luoda 

mahdollisuuksia oppia rationaaliluvuista perinteisestä luokkahuonetyöskentelystä poikkeavalla tavalla. 

Turun ja Tampereen yliopistojen yhteistyönä toteutettavassa Enhancing Adaptive Rational Number 

Knowledge (ENADA) -projektissa tutkitaan joustavan rationaalilukuosaamisen kehittymistä monenlaisissa 

pelillisissä oppimisympäristöissä.   Osana ENADA-projektia kehitetään NanoRoboMath -tietokonepeliä, 

jossa rationaalilukujen yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskujen avulla liikutellaan nanorobottia pitkin 

lukusuoraa. Robotin tehtävänä on tuhota vedestä saastuttajabakteereja tai lemmikkieläimestä 

taudinaiheuttajaviruksia. Pelissä on kahdenlaisia kenttiä. Aikakentissä pyritään mahdollisimman nopeasti 

pääsemään kohteen lähiympäristöön. Tarkan laskemisen sijaan riittää laskea likimääräisesti lukujen 

suuruusluokka huomioiden. Powerkentissä pyritään käyttämään laskuissa mahdollisimman pieniä lukuja, 

jolloin multiplikatiivisten operaatioiden käyttö on usein additiivisia operaatioita kannattavampaa. Peli pyrkii 

rationaalilukujen murtoluku- ja desimaaliesitysten joustavaan käyttöön sekä lisäämään ymmärrystä 

rationaalilukujen suuruusluokasta ja tiheydestä sekä laskuoperaatioiden vaikutuksesta tuloksen 

suuruuteen. Lukusuora zoomautuu sitä mukaan, mitä lähemmäs kohdetta pelaaja etenee.  Kolme 

viidesluokkalaista ja yksi seitsemäsluokkalainen testasivat pelin ensimmäistä versiota lokakuussa 2018. 

Tutkimuksessa esitellään videointien ja pelin logidatan perusteella tehtyjä havaintoja käytettyjen 

laskuoperaatioiden monipuolisuudesta sekä erilaisista pelistrategioista. Toinen pilotointi suoritettiin 

joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019, kun kolme 5.-luokkaa ja kolme 6.-luokkaa pelasivat peliä kolmen 

oppitunnin ajan neljän muun luokan toimiessa kontrolliluokkina. Pelin vaikuttavuutta mitattiin esi-jälkitesti 

asetelmalla mittaamalla oppilaiden adaptiivista rationaalilukutietoutta, rationaalilukujen esitysmuotojen 

hallintaa ja käsitystä laskuoperaatioiden tulosten suuruusluokasta sekä rationaalilukujen 

tiheydestä.Tutkimuksessa esitellään alustavia tuloksia tästä toisesta pilotoinnista. 

 

Henri Lommi, Miikka Turkkila ja Kalle Juuti / Helsingin yliopisto 

Kuluttajakasvatuksella kestävään tulevaisuuteen: oppilaiden arvostuksia kiertotalouden periaatteista    



Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvoperustan neljäs pääalue on kestävän elämäntavan 

välttämättömyys. Kotitalouden tavoitteissa (T3 ja T13) esitetään muun muassa, kuinka opetuksessa tulee 

ohjata oppilasta valitsemaan ja käyttämään kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä ja IT-

teknologiaa sekä kiinnittää oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja. 

Tämä heijastelee kiertotalousajattelua kestävän kehityksen ja henkilökohtaisen talouden kautta. 

Molemmat tavoitteet esiintyvät oppiaineen sisältöalueissa, joissa painottuvat syömiseen liittyvät valinnat, 

asumisen ympäristötietoisuus sekä vastuullinen kuluttajuus.  Euroopan unioni ja Suomessa erityisesti Sitra 

korostavat kiertotaloutta keinona edistää kestävää elämäntapaa ja ihmisten hyvinvointia ja talouskasvua 

ilman fossiilisten polttoaineiden ja luonnonvarojen ylikulutusta. Kiertotalouden tavoitteena on hyödyntää 

materiaalisia resursseja mahdollisimman tehokkaasti ylläpitämällä biologisia ja teknologisia kiertoja. 

Alustatalous ja palvelut tuotteiden sijaan korostuvat liiketoiminnassa.  Tässä tutkimuksessa haastateltiin 1. 

luokan oppilaita (n=39) kuluttajakäyttäytymiseen liittyen kiertotalouden neljästä näkökulmasta: jätteestä 

raaka-aineeksi, tuotteesta palveluun, omistamisesta yhteiskäyttöön sekä kertakäyttöisyydestä 

korjattavuuteen.  Analyysin perusteella oppilailla on selkeä kuva lajittelusta ja osa tunnistaa myös 

kierrätyksen mahdollisuuden. Jätteen elinkaari nähdään tyypillisesti lineaarisena, joka päättyy roskien pois 

viemiseen. Roskan vähentämiseksi esitettiin muutoksia kulutus- ja ruokailutottumusten sekä 

ostokäyttäytymisen suhteen. Lasten näytti olevan hankalaa hahmottaa mahdollisuuksia korvata jokin tuote 

palveluna tai käyttää tavaraa yhteisesti. Kuitenkin koulun yhteiset työvälineet mainittiin. Rikkimenneiden 

esineiden korjaaminen nähtiin hyödyllisenä ja moni kertoi korjaavansa erilaisia tavaroita tai vaatteita.  

Esityksessä luonnehditaan oppilaiden arvostuksia kiertotalouden teemoista erityisesti kuluttajuuteen 

liittyen sekä pohditaan arvostusten huomioon ottamista ja keksintöpedagogiikan mahdollisuuksia 

kiertotalouden opetuksen suunnittelussa. 

 

Anu Tuominen / Turun yliopisto  

Lukusuoramallin ja kuvallisen mallin yhtäaikainen hyödyntäminen murtolukujen opetuksessa   

Alakoulun matematiikan oppikirjojen kuvallinen tuki murtolukujen opetuksessa vaihtelee suuresti. 

Tutkimuksessa on käyty läpi alakoulun 2.  6. luokan matematiikan oppikirjoja murtolukualueen osalta. Kirjat 

on painettu uuden opetussuunnitelman tultua voimaan. Lisäksi on tutkittu vanhan opetussuunnitelman 

aikaisia matematiikan oppikirjoja vastaavilta luokilta. Tarkastelussa havaittiin kuvallisen esityksen 

lisääntyminen uusissa kirjoissa vanhoihin kirjoihin verrattuna. Lukusuoramallinnus jättää kuitenkin edelleen 

toivomisen varaa. Lukusuoramallia käytetään tyypillisesti symbolimuodossa esitettyjen murtolukujen 

kanssa. Tässä tutkimuksessa on pohdittu oppikirjoissa käytetyn mallinnuksen vahvuuksia ja heikkouksia, ja 

lukusuoramallia on kehitetty edelleen hyödyntäen oppilaille tuttuja representaatioita paremman tuen 

aikaansaamiseksi. Mallia on käytetty väitöskirjaan tähtäävässä interventiotutkimuksessa ja 

luokanopettajaopintojen matematiikan kurssilla. 

 

Päivi Portaankorva-Koivisto, Maria Ahlholm & Ninni Lankinen, / Helsingin yliopisto   

Matematiikan sanalliset tehtävät  havaintoja monikielisestä luokasta   

Sanallisia tehtäviä käytetään matematiikan tunneilla opetettaessa ongelmanratkaisua ja kytkettäessä 

matematiikkaa arjen ilmiöihin (Hoogland, Pepin, de Koning, Bakker, & Gravemeijer, 2018). Ne määritellään 

sanallisessa muodossa esitetyiksi tehtäviksi, joissa tulee vastata yhteen tai useampaan kysymykseen 



käyttäen apuna tehtävässä annettua matemaattista informaatiota (Verschaffel, Greer & De Corte, 2000).   

Sanallisia tehtäviä ratkoessaan oppilaat usein vain poimivat lukuja tekstistä voidakseen suorittaa 

laskutoimituksia (Daro, 2013). Ongelmatehtävän tavoitteena on kuitenkin muodostaa tilanteesta 

mentaalimalli ja rakentaa siitä edelleen matemaattinen malli. Havainnollistavat kuvat helpottavat oppilaita 

tässä (Truxaw & Rojas, 2014). Sanallisen tehtävän sanojen määrä, visuaaliset elementit ja matemaattinen 

sisältö vaikuttavat tehtävästä suoriutumiseen (Hoogland ym., 2018). Monikieliset oppilaat käyttävät eleitä, 

kuvia ja kuvioita ratkaistessaan sanallisia tehtäviä ja kommunikoidessaan niistä.  Vastaantulo-hankkeessa 

tutkimme yläkoulun valmistavan luokan oppilaita ja heidän työskentelyään matematiikan sanallisten 

tehtävien parissa. Tavoitteenamme on tehdä havaintoja kieleen, multimodaalisuuteen ja visuaalisuuteen 

liittyvistä piirteistä ongelmanratkaisuprosessin aikana.   Tutkittava valmistavan opetuksen luokka on 11 

oppilaan ryhmä, joka on harjoitellut suomen kieltä noin vuoden. He ovat saapuneet Suomeen viimeisen 

vuoden aikana. Tässä esityksessä tarkasteltavana on kaksi arabiankielistä oppilasta, jotka ratkaisevat 

ongelmatehtäviä yhdessä. Menetelmänä käytämme etnografista tutkimusta. Oppilaiden työskentely on 

videoitu, litteroitu, käännetty ja analysoitu ja keskustelu analysoidaan käyttäen multimodaalista 

interaktiota. (Mondada, 2014). Esityksessämme kuvaamme ensimmäisiä tuloksia aineistosta.  

(Lähdeluettelo näytetään esitelmän yhteydessä). 


