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1 Johdanto  
 

Kotitalous on taitoaine, jossa opitaan erilaisia arjen hallintaan liittyviä taitoja. Ko-

titalousopettajan opintoihin liittyvissä harjoitteluissa olemme huomanneet, että 

taitamisen tasot vaihtelevat hyvin paljon eri oppijoiden välillä. Osa oppilaista 

suorittaa annetut yksittäiset tehtävät, mutta toiset taas ymmärtävät kokonai-

suuksia ja osaavat soveltaa tekemistään uusiin ympäristöihin. Valitsimme tä-

män aiheen, koska halusimme kokeilla, miten taitoja voisi opettaa erilaisin kei-

noin. Saimme tähän loistavan mahdollisuuden, koska pääsimme osallistumaan 

opetusharjoittelupaikassamme toteutettavaan arjen taitojen –ohjausprojektiin. 

Kohderyhmänä olivat korkeakouluopiskelijat, jotka koulutuksen jälkeen jalkau-

tuivat sosiaalisairaalan eri kuntoutusyksiköihin ohjaamaan kuntoutujia. Kuntou-

tujien arjen hallintataidot voivat osalla olla hyvinkin puutteelliset, kun elämä on 

aiemmin keskittynyt vaikkapa päihteiden hankintaan. Toisaalta Arki Haltuun –

projektin kohderyhmän (Heino 2011, s 33) tavoin myös tällä kohderyhmällä 

saattaa olla jopa kodinhoitoon liittyvää koulutusta ja työkokemusta, mutta taidot 

ovat syystä tai toisesta käyttämättömiä ja arjenhallinta ainakin osittain hukassa. 

Arjen hallinnan kautta kuntoutujat saavat onnistumisen kokemuksia ja sitä kaut-

ta tukea elämänhallintaan myös kuntoutusjakson jälkeen. 

 

Tämän opetuskokeilun tavoitteena oli Opeta toisin -ajattelun mukaisesti havain-

nollistaa arjen taitoja erilaisin menetelmin. Tavoitteena oli opastaa opiskelijoita 

kodinhoidon teknisissä taidoissa, mutta myös auttaa löytämään arjen hallintaan 

tukevia työvälineitä. Opetuksessa tavoitteena oli myös pyrkiä itseohjautuvaan 

ryhmätyöskentelyyn, jota emme ole päässeet vielä kokeilemaan minkään ope-

tusharjoittelun yhteydessä. 
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2 Arjen taidot kotitalouden opetuksessa 
 
2.1 Arjenhallinta  

 
 

Arjen hallinta -käsitteellä viitataan ensisijaisesti kotitalouden toiminnan päämää-

riin. Kotitalouden toiminnalla tarkoitetaan siis sellaista tavoitteellista prosessia, 

jossa aineellinen ja inhimillinen vuorovaikutus yhdistyvät. Haverinen (1996, 

s.179) kuvaa arjen hallinta –mallia holistisesta näkökulmasta. Holistisuudella 

tarkoitetaan juuri päämäärän ensisijaisuutta kotitalouden toiminnan kannalta. 

Yksittäisiä tekijöitä tarkastellaan osana kokonaisuutta ja pyritään ymmärtämään 

näiden tekijöiden välisiä suhteita. Keskeistä on oivaltaa, mitä tarkoitusta koko-

naisuus palvelee. Näin on mahdollista myös ymmärtää miksi osatekijät toimivat 

niin kuin toimivat. Holistisessa ajattelutavassa siis arvioidaan yksilön tavoitteita 

yhteisen hyvinvoinnin päämäärän kautta. (Haverinen 1996, s. 14.)  

 

  

Kuvio 2. Arjen hallinta –käsitteen laadulliset ulottuvuudet ja tasot (Haverinen 

1996, s.179) 
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Arjen hallinnan –mallissa kotitaloustoiminnan tarkastelun perustana on käytetty 

Aristoteleen esittämää toiminnan jaottelua tekniseen, tuottavaan toimintaan se-

kä inhimillistä vuorovaikutusta korostavaan toimintaan. Teknisellä toiminnalla 

tarkoitetaan kotitalouksissa tapahtuvia teknisiä suorituksia, kuten ruoanvalmis-

tusta, siivousta tai vaatehuoltoa, jossa valmis tuote on erillään toiminnasta. In-

himillisellä toiminnalla sen sijaan viitataan esimerkiksi lasten tai vanhusten hoi-

toon, kaikenlaiseen yhdessäoloon. Tällöin päämäärä on yhdistynyt toimintaan. 

Todellisissa kotitalouden arkitilanteissa nämä toiminnot kietoutuvat kiinteästi yh-

teen.  (Haverinen 1996, ss. 15, 81–84.) 

 

Heino (2011, s 35) kirjoittaa, että Arki Haltuun –hankkeen pohjalta kodinhoidon 

taitavuuden osa-alueina voidaan pitää: 

1) organisointitaitoja, 

2) teknisiä kodinhoidon taitoja, 

3) yhdessä tekemisen taitoja. 

 

Ei siis riitä, että kotitalouden taidot ovat teknisesti hallinnassa, vaan kotitalouden 

arjenhallinnassa tarvitaan myös Myllykankaan (2002, s. 179) mallissa esiinty-

neitä vuorovaikutus- ja suunnittelutaitoja. Perheiden arkea ohjattaessa ”pitäisi” –

kulttuurista tulisi päästä enemmänkin herättämään perheenjäsenten motivaatio 

kotitaloustöitä kohtaan. Innostaminen ja esimerkkinä toimiminen johtavat kodin-

hoidon taitojen opetteluun arjen hyvinvoinnin lisääntymisen kautta (Heino 2011, 

s 34,39).   

 

 

2.2 Kotitaloustaito 

 
 
Kotitaloustaitoa voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Se voidaan näh-

dä puhekielen terminä, merkitsevänä käsitteenä, toimijan tavoitteena tai koetun 

maailman ilmiönä. (Heinilä 2007, s. 39.) Heinilä (2007, s. 5) kuvaa kotitaloustai-

don ilmenemistä arjessa mielenkiintoisesti ”hyrrän liikkeenä”, jossa hyrrän kes-

kiakseli mahdollistaa liikkeen ja liikkeen vauhti tulee hyrrän vauhtipyörän avulla. 

Heinilä sijoittaa kotitaloustaidon ontologiset lähtökohdat hyrrän akseliin ja taidon 



 4 

erilaiset ulottuvuudet sen vauhtipyörään. Hyrrä pyörii kokonaisuuden, akselin, 

vauhtipyörän ja liikkeen, ollessa tasapainossa. Heinilä (2007, s. 59) kiteyttää, 

että kotitaloustaitoa voidaan tarkastella keinona, välineenä tai kyvykkyytenä jo-

honkin. Heinilä (2007, s. 65) pohtii myös kotitalouden suhdetta peruskoulun 

muihin taito- ja taideaineisiin ja toteaa, että kotitaloutta voidaan laaja-

alaisuutensa vuoksi luonnehtia elämisen tieto-taidoksi. Kotitalous-oppiaineen 

keskeisin tavoite on opettaa arjen hallinnan taitoja.  

 

Kotitalousoppiainetta voidaan pitää taitoaineena, vaikka virallisesti sitä ei laske-

takaan taitoaineiden ryhmään. Kuitenkin taidoilla on keskeinen asema kotitalo-

ustoiminnassa. Tarvitaan monia arkisia taitoja, jotta arkea voidaan hallita. Koti-

taloustaito ja –toiminta voidaan nähdä sisäkkäisinä ja rinnakkaisina käsitteinä, 

sillä ne ilmentävät kotitalous-ilmiötä. (Heinilä, 2007,  ss. 65–66.) 

 

Kotitaloustaidot mahdollistavat kotitaloustoiminnan (Heinilä, 2007, ss. 65-66). 

Arkisena ilmiönä taidolla tarkoitetaan jonkun kykyä tehdä jotakin. Taidon omaa-

va on siis taitava tietyllä toiminnan alueella. Olennaista taitamisessa on aistimi-

sen kautta syntyvä kokemus, joka puolestaan synnyttää tietoja ja taitoja. Näin 

ollen taito voidaan nähdä enemmän tiedon kaltaisena kuin kokemus. Taito on 

tietoa yleisistä periaatteista, mutta kokemus on tietoa yksittäisistä asioista. Eli 

taidon haltija kykenee opettamaan taidon myös toisille, sillä tämä ymmärtää 

toiminnan syyt. Kotitalouden taidot eivät kuitenkaan tarkoita ainoastaan toimin-

taa ja siitä seuraavia tuloksia, vaan myös omien arvostusten tiedostamista. Koti-

taloustoiminnan keskeisenä päämääränä on pyrkiä arjen hallintaan ja hyvään 

elämään. Tällöin on syytä kysyä, mitä on hyvä elämä ja millainen toiminta näh-

dään merkityksellisenä? 

 

 

2.3 Kotitalousopetuksen taitotasot 

 

Myllykangas (2002, s. 177) kirjoittaa, että perusopetuksessa kotitalous voidaan 

ekologisen teorian viitekehyksessä jakaa ravitsemus ja ruokakulttuuri sekä koti 

ja ympäristö –sisältöalueisiin. Kotitalouden taitojen laadulliset tasot Myllykangas 

(2002, s. 179) on jakanut kolmeen tasoon: alin taso edustaa tiedän-tasoa (mitä 
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ja mikä?), keskimmäinen taso taidan-tasoa (miten?) ja ylin taso edustaa ymmär-

rän-tasoa (Miksi, mihin pyrkien?). Heinilä (2007, s. 66) määrittelee, että Mylly-

kankaan ajattelussa kotitaloustaito tulkitaan toiminnan valmiuksiksi ja jollakin 

tavalla kognitiivisesti toimintaa jäsentäviksi ominaisuuksiksi. Perusteluina Heini-

lällä on Myllykankaan ajatus siitä, että kotitaloustaidot toimivat ajattelun väli-

neenä reflektoitaessa kotitalouden taitoihin liittyviä ajattelu- ja toimintamalleja. 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Kotitalouden taitojen laadulliset tasot Myllykankaan mukaan (2002, s. 179). 

 
 

Tiedän-taso, toistavaa arjen hallintaa 

 

Tiedän-tasolla oppilas liittää toimintatapoihinsa arkitietoa, jonka hän on oppinut 

seuraamalla opettajan tai muiden antamia malleja. Tekeminen on yksittäisiin 

malleihin sitoutuvaa, eikä oppilas kykene hahmottamaan kokonaisuuksia tai so-

veltamaan malleja uusiin tilanteisiin. Tiedon puolesta oppilas kykenee vasta-

maan mikä-, mitä- ja kuka-tyyppisiin kysymyksiin. Esimerkiksi oppilas kykenee 

noudattamaan ruokaohjeita, mutta ei soveltamaan niitä. Vuorovaikutuksellisesti 

oppilas ei välttämättä ole oma-aloitteinen, vaikka suorittaisikin tehtäviä itsenäi-

sesti. (Myllykangas 2002, ss. 180–181). 

 

 

 

 

 
 
 
ravitsemus ja       koti ja ympäristö  
ruokakulttuuri   

ymmärrän 

taidan 

tiedän 

käytännön 
toimintataidot 

tiedonhankinta – 
ja käsittelytaidot 

yhteistyö- ja vuo-
rovaikutustaidot 
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Taidan-taso, taitavaa arjenhallintaa 

 

Taidan-tasolla oppilas kykenee yhdistämään jo arkitietoa sekä teoreettista tie-

toa. Oppilas soveltaa jotain yleistä periaatetta erilaisiin toimintamalleihin ja pe-

rusteluissa tulee esille myös teoreettista tietoa. Tiedonhankinta- ja tiedonkäsitte-

lytaitoja arvioitaessa oppilas on soveltamisen tasolla ja hän kykenee vastaa-

maan miten-kysymyksiin sekä perustelemaan tietoa. Oppilas kykenee esimer-

kiksi soveltamaan ruokaohjeita. Vuorovaikutuksellisesti oppilas ottaa huomioon 

kokonaistilanteen ja toisten tarpeet, mutta ei vielä päävastuuta toiminnasta. 

(Myllykangas 2002, s. 181). 

 

Ymmärrän-taso, vastuullista arjen hallintaa 

Ymmärrän tasolla oppilaan käytännön toimintataitoja ohjaa teoreettinen tieto. 

Valintatilanteissa oppilas kykenee perustelemaan valintojaan arvostustensa nä-

kökulmasta. Tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoja tarkasteltaessa oppilas ky-

kenee vertailemaan ja kyseenalaistamaan eri tietolähteistä saamaansa tietoa. 

Oppilas osaa vastata miksi- ja mihin pyrkien –tyyppisiin kysymyksiin. Vuorovai-

kutuksellisesti oppilas keskustelee, neuvottelee, joustaa ja sovittelee huomioi-

den kokonaisuuden ja yhteisen päämäärän. (Myllykangas 2002, ss. 181–182) 

 

2.4 Taidon oppimisesta ja opettamisesta 

 

Aristoteles (1990) on määritellyt taidon ja taitamisen –käsitteitä. Yhdessä määri-

telmässä korostuu kokemuksen merkitys. Aristoteleen mukaan kokemus on tai-

don oppimisessa keskeinen lähtökohta: ”Taito syntyy, kun useista kokemuksiin 

kuuluvista huomioista muodostuu yksi samanlaisia asioita koskeva yleiskäsitys” 

(Aristoteles, 1990, s. 5–6). Taidon haltijat tuntevat yleisiä periaatteita ja syy-

seuraus -suhteita, ja pystyvät näin ollen opettamaan taitoja myös muille. (Sihvo-

la, 1992, ss. 24–25). Toisin sanoen, taitoa ei voida erottaa täysin tiedosta, sillä 

tietäminen liittyy yleisperiaatteisiin. Tästä seuraa, että taidon oppimisen voidaan 

katsoa olevan kokemuksen kautta tietämistä. (Haverinen 2009, s. 8.) 

 
Monet kotitalouden taidot ovat kädentaitoja, joiden oppiminen voi olla ensikerta-

laiselle haastavaa ja vaativat paljon harjoitusta. Taidon harjoitteluun tarvitaan 
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usein pitkäjänteisyyttä ja oikean tekniikan oivaltamista. Lisäksi kädentaito vaatii 

omakohtaista kokemusta ja tuntumaa toimintaan, sillä taitoa ei voi oppia pelkän 

näköhavainnon perusteella. Näköhavainto on kuitenkin välttämätön kädentaidon 

oppimiselle ja usein oppilailla onkin jonkinlainen käsitys kyseisestä taidosta. 

Kädentaidon jäljittelyssä olennaista on hyvä ja asiantunteva esimerkki. Opetta-

jan antama tuki ja näyttämä malli ovat tärkeitä alusta asti, jotta taidon oppiminen 

etenee toivotulla tavalla.  

Oppilaan ennakkotiedot ja –taidot vaikuttavat oleellisesti opittavan asian sisäis-

tämiseen. Jokaisella oppilaalla on erilaiset lähtökohdat ja taitotasot ja aiempien 

kokemusten merkitys on suuri.  Ihminen tietää aina enemmän kuin osaa kertoa. 

Oppilaalle on myös kertynyt hiljaista, piilevää tietoa. Hiljainen tieto vaikuttaa 

kaiken aikaa ihmisessä, vaikka sitä ei osata ilmaista samalla lailla kuin käsitteel-

listä tietoa. Hiljainen tietäminen näyttäytyy aina toiminnassa ja on välttämätön 

perusta käsitteelliselle tietämiselle. Hiljainen tieto käsittää niin ruumiillisen, intui-

tiivisen kuin kokemusperäisenkin tiedon ja näiden ilmaisu käsitekielellä on han-

kalaa. (Haverinen 2009, s.35). Lisäksi oppilaan kehon muistiin voi myös olla tal-

lentunut joitain liikkeitä, tuntemuksia, tai muistijälkiä jonkun muun henkilön toi-

minnasta. Nämäkin tallenteet voivat tulla esiin vain toiminnassa. 

Haverinen (2009, ss. 67–86) kuvaa kotitaloustaidon opetus-opiskelu-oppimis-

prosessia kolmeen vaiheen kautta, jotka ovat hahmottaminen, tekeminen ja tul-

kinta.  Ensimmäisessä, hahmottamisen vaiheessa on opettajan näyttämällä 

mallilla ja oppilaan mielikuvilla merkittävä rooli. Taitosuorituksen etenemisen 

näyttäminen selkeyttää keskeisiä vaiheita ja käsitteitä. Tässä vaiheessa opete-

taan myös taidon taustalla olevat yleisperiaatteet sekä niiden soveltamista. 

Hahmottamisen tueksi voidaan käyttää tarinoita ja kielikuvia pedagogisina apu-

keinoina. Tekemisen vaiheessa oppilaat harjoittelevat käytännössä taitoa yksin 

tai yhdessä. Tällöin tuen ja rakentavan palautteen merkitys ovat erityisen tärkei-

tä. Tekemisen vaiheessa oppilas oppii soveltamaan tietoa käytäntöön. Tulkinta-

vaiheessa oppilas ymmärtää eri työvaiheiden merkityksen, osaa soveltaa, käsit-

teellistää, puhua työvaiheista ja niiden arvioimisesta, Lisäksi tulkinnalla vahvis-

tetaan siirtovaikutusta siihen, miten oppilaat tiedostavat taidon oppimisen ja mi-

ten kotitalouden merkittävyys koetaan omassa elämässä.  



 8 

Kun taito on hallinnassa, tekeminen tapahtuu ilman reflektointia ja ruumiin tie-

dostamista. Heinilä puhuukin saavutetusta maailmansuhteesta, jolla tarkoite-

taan tasapainoa ja harmonisuutta toiminnassa, jolloin ruumiillisuutta ei enää tie-

dosteta. Aloittelijalla on eri tilanne, sillä taidon oppiakseen oma ruumis täytyy 

tiedostaa välineenä, joka tavoittelee tiettyä toimintatapaa. (Heinilä 2009, s. 64.) 

 
 

2.5 Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen keskeiset piirteet 

 

Sosiokonstruktivismi on saanut lähtöajatukset konstruktivistisesta oppimisteori-

asta. Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, jossa korostetaan sosiaalista 

kanssakäymistä oppimisessa. Näkemyksen mukaan oppiminen konstruoidaan, 

mikä tarkoittaa sitä, että oppiminen rakennetaan yhdessä toisen kanssa. Näke-

myksen mukaan oppiminen on laaja-alainen prosessi, johon kuuluu esim. yh-

teistyö, itseohjautuvuus, identiteetin kehitys ja arvojen määrittäminen. Opettaja 

toimii tässä oppimisnäkemyksessä ohjaajana ja auttajana. Hän yrittää motivoida 

opiskelijat esim. tunnin alussa, jotta opiskelijoissa viriäisi halu oppia uutta asiaa. 

Opettaja yrittää myös omalla tavallaan kohottaa ryhmän henkeä, jotta opiskelu-

tulokset olisivat mahdollisimman hyvät. Opettaja rajaa ja tekee aikatauluja pro-

jekteille, mutta käy ne oppilaiden kanssa läpi. Opettajan tehtäviin kuuluu myös 

kannustaa ja antaa palautetta opiskelijoille, tällöin opettaja yleensä saa vahvis-

tettua opiskelijoiden motivaatiota viedä tehtävät loppuun, jolloin keskeytyksiä tu-

lee harvemmin. Opettajalla voi olla jotain kannustimia, mutta virheistä ei ran-

kaista. Sillä virheiden tekeminen on luonnollista ja niistä voi oppia paljon. 

(Kauppila, 2007. s. 48, 119–125). 

 

Sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä opiskelijat osallistuvat tiedon 

hankintaan, joka tarkoittaa sitä, että opiskelija aktiivisesti pyrkii itseohjatusti 

hankkimaan tietoa ja työstämään sitä. Opiskelija joutuu usein myös pohtimaan, 

mikä tieto on totta ja mikä ei. Tämä on joskus vaikeata ja voi aiheuttaa opiskeli-

jalle epävarmuutta. Siksi onkin tärkeää, että tietoa pohdiskellaan ja arvioidaan 

tarkasti. Parempiin lopputuloksiin voidaan päästä, kun opiskelija jakaa ja käsit-

telee tietonsa toisten kanssa. Tällöin opiskelija voi saada vahvistuksia siihen, et-

tä hän on ymmärtänyt asian. (Kauppila, 2007. s. 131–133).  
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3 Opetuskokeilun toteutuksen suunnittelu 
 

3.1 Toteutuspaikka ja kohdejoukko 

 

Opeta toisin-kokeilu toteutettiin osana aikuisopetukseen liittyvää opetusharjoit-

teluamme. Kurssin opiskelijat tulevat korkeakoulun eri koulutusaloilta. Kurssin 

aikana opiskelijat jalkautuivat paikallisen sosiaalisairaalan eri yksiköihin opas-

tamaan arjen taitoja kuntoutujille. Toteutettavien opetuskertojen tavoitteena oli 

antaa opiskelijoille valmiuksia suunnitella omia työpajoja näille kuntoutujille. 

Opetuskokeilu toteutettiin sosiaalisairaalan opetuskeittiössä. 

 

Sosiaalisairaala on osa A-klinikkasäätiön toimintaa, jolla tähdätään päihde- ja 

riippuvuusongelmaisten ja heidän läheistensä aseman parantamiseen. Säätiö 

pyrkii vaikuttamaan toiminnallaan yhteiskuntapolitiikkaan ja tarjoaa erilaisia hoi-

topalveluita päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville. Sairaala tarjoaa mm. kat-

kaisu- ja vieroitushoitoa, päihdekuntoutusta, perhekuntoutusta sekä lääkkeetön-

tä yhteisöhoitoa.  

 

Opetuskokeilulle oli asetettu moniulotteisia tavoitteita. Vaikka varsinaisen ope-

tuskokeilun kohdejoukkona ovatkin harjoittelupaikkamme opiskelijat, niin kokei-

lun sisältö pyrittiin suunnittelemaan nimenomaan kuntoutujien tarpeita ajatellen. 

Keskeistä opetuskokeilun suunnittelussa on ollut erityisesti pohtia, millaista on 

kuntoutujien arki? Millaisia arjen hallintataitoja he tarvitsevat ja arvostavat? Mil-

lainen kotitaloustoiminta tuottaa heille hyvinvointia? Nämä ajatukset ovat olleet 

oppimistehtävien suunnittelun pohjalla. Kuitenkin, tämän opetuskokeilun pääta-

voitteena oli antaa työkaluja korkeakouluopiskelijoille, joita he voivat käyttää jat-

kossa omassa ohjauksessaan. Näin ollen oppimiskäsitys on valittu näiden kor-

keakouluopiskelijoiden lähtökohtien mukaan.     

 

Opetuskokeilumme taustalla vaikuttaa sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 

(Kauppila, 2007. s. 131–133). Siinä korostuu opiskelijoiden aktiivinen rooli tie-

don hankinnassa ja työstämisessä sekä opiskelijoiden yhteistoiminnallisuus. 

Opettaja on enemmänkin toiminnan ohjaaja. Nähdäksemme sosiokonstruktivis-
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tinen oppimiskäsitys soveltuu hyvin tämän opetuskokeilun kohderyhmälle. 

Opiskelijaryhmä koostuu omillaan asuvista aikuisista, joilla varmasti on runsaas-

ti käytännön kokemusta ja näkemystä arjen pyörittämisestä. Oletettavasti hei-

dän pohjatietonsa ovat jo entuudestaan melko monipuoliset, joiden päälle on 

hyvä lähteä rakentamaan uutta osaamista yhteisöllisin keinoin.      

 

3.2 Aikuisten opettaminen 

 

Kyky oppia uutta säilyy aikuisiässä, mutta oppimistavat voivat muuttua. Iän 

myötä tiedonkäsittelyn tavat monipuolistuvat eli asiakokonaisuuksien hallintaky-

ky paranee, mutta toisaalta muistin kuormituskyky heikkenee. Esimerkiksi eri-

laisten käsitteiden ulkoa opetteleminen on huomattavasti vaikeampaa kuin en-

nen, mutta toisaalta elämän mukanaan tuoma kokemus auttaa asioiden ymmär-

tämisessä ja käsitteiden selkiyttämisessä. Aikuisen oppiminen pohjautuu aiem-

min opittuun ja eletyn elämän mukanaan tuoman kokemukseen, siksi aikuisen 

oppiminen tehostuu, jos uuden tiedon voi yhdistää ennestään tuttuihin asioihin. 

Aikuinen myös punnitsee uuden tiedon arvon ja hyödyllisyyden suhteuttamalla 

ne vanhoihin tietoihin. (Paane-Tiainen 2000, 15 - 16.) Automatisoituja rutiineja 

on kuitenkin vaikea muuttaa ja aikuisiässä tapahtuvan oppimisen tärkeäksi sää-

telijäksi muodostuukin suhtautuminen muutokseen (Rauste-von Wright ym. 

2003, 79).  

 

Aikuisuudelle ominainen piirre, itsenäisyys, merkitsee aikaisemmista elämän-

kaaren ikävaiheista poiketen parantuneita edellytyksiä tehdä opinnoissa itsenäi-

siä valintoja ja arviointeja. Aikuisopiskelun yhtenä tunnusmerkkinä onkin yleen-

sä korostettu opiskelun vapaaehtoisuutta. Toisaalta myös vastuu omasta oppi-

misesta ja opintojen etenemisestä jää aikuiselle itselleen. Yhä useammat aikui-

set opiskelevat nykyään kuitenkin sen vuoksi, että heidän on tavalla tai toisella 

pakko pysyä mukana muuttuvassa maailmassa ja esimerkiksi työelämän pai-

neet ohjaavat aikuisia opintojen pariin. Opintojen sisällöstä ja tavoitteista riip-

pumatta oppimisen kannalta on tärkeää se, kuinka oppija asennoituu oppimi-

seen. Käsitykset siitä, millainen kuva ihmisellä on itsestään oppijana, vaikuttaa 

ratkaisevasti oppiaineeseen suhtautumiseen ja siinä pärjäämiseen. Kielteinen 

kuva itsestä oppijana voi jopa estää opiskeluun osallistumisen. Aikuisilla kieltei-
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syys voi liittyä ikään tai olla tulosta aiemmista, kielteisistä kokemuksista. Uusien 

onnistuneiden oppimiskokemusten toteutuminen muuttavat asenteita positiivi-

simmiksi; ne valavat itseluottamusta ja antavat uskoa yhä uusien haasteiden 

voittamiselle. (Paane-Tiainen 2000, 23 - 24.) 

 

Aikuisen oppimisen erityispiireteet vaikuttavat Malisen (2002) mukaan myös ai-

kuisen opettamisen määrittelyyn. Opettaja on läsnä opetustilanteessa sekä 

oman alueensa asiantuntijana että ihmisenä. Molemmat elementit ovat tärkeitä, 

pelkkä ohjaajana toimiminen tai tasavertainen kumppanuus ei riitä. Aikuinen 

oppija tarvitsee opettajansa asiantuntemusta. Opettajan on tiedettävä enemmän 

kuin oppijoiden. Oppimis- ja opetustilanteissa myös aikuiset oppijat luottavat 

opettajan välittämän tiedon oikeellisuuteen. Opettajalla on vastuu siitä, että hän 

on opettamansa aineen asiantuntija ja hallitsee oppiaineen sisällön, jotta hän 

pystyy tukemaan oppijaa oppiaineen hahmottamisessa. (Malinen 2002, 65 – 

67.)  

 

Aikuisen oppijan lähtökohtana on hänen elämänkokemuksensa. Opettajan on 

päästävä selville siitä, mitä oppijat jo tietävät asiasta. Opettajan tulee oppia 

kuuntelemaan sitä, mitä oppijat hänelle sanovat ja antaa opiskelijoille tilaisuuk-

sia kertoa ajatuksistaan. Opettaja vastaa vuorovaikutuksen ohjaamisesta. Tun-

nistettuaan oppijoiden tietämyksen, opettaja voi koettaa järjestää eettisesti so-

pivaa ristiriitaa synnyttäviä tilanteita, joiden hän arvioi edistävän oppijoiden tie-

don kehittymistä. (Malinen 2002, 65 – 74.) On kuitenkin muistettava, että oppi-

minen on tahdonmuodostusta ja muutos on aina vapaaehtoinen tapahtuma. 

Oppija vastaa itse oppimisestaan. Aikuiskouluttajan kannalta tämä tarkoittaa 

Malisen (2002, 81) mukaan sitä, että uuteen tietoon sitoutuminen on jätettävä 

oppijan omalle vastuulle.  

 

Opetuskeskustelussa oppilaat ottavat kantaa toistensa mielipiteisiin ja kom-

mentteihin. Se ei synny itsestään vaan vaatii opettajalta valmistelua ja panos-

tusta. Opettajan tulee pohjustaa sitä esimerkiksi jakamalla tietoa ja aikaisempia 

kokemuksia tai tuomalla esille kannanottoa vaativia teesejä, jotta keskustelua 

voisi syntyä. Opetuskeskustelussa kaikkia tulisi kuunnella ja puheenvuoroja tuli-

si jakaa tasaisesti. Opettajan kuuntelukyky on olennaista oppilaiden innokkuu-
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den ylläpitämiseksi ja hänen tulee rohkaista oppilaita tuomaan mielipiteensä 

esille. Opettaja voi täsmentää oppilaiden kommentteja ja pyytää perusteluja. 

Vuorovaikutuksellisuus on keskeistä ja samalla kaikki voivat hyötyä toistensa 

näkemyksistä sekä ajatuksista. Oppilaat voivat kehitellä toistensa ajatuksia pi-

demmälle. (Pruuki, 2008, s. 88–89.) Opettajan tehtävänä on tehdä yhteenvetoja 

sekä tarpeen vaatiessa ohjattava takaisin aiheeseen ja syvennettävä keskuste-

lua. Opetuskeskustelussa oppilaiden sosiaaliset taidot karttuvat samalla kun 

asiasisältökin tulee tutuksi. Oppilas voi harjoitella kyselemään, kuuntelemaan ja 

perustelemaan. (Pruuki, 2008, s. 90–91.) 

 

Aikuisten opettamisessa erilaisten oppimisteorioiden ja teoreettisten oppimisnä-

kemysten tuntemisen merkitys korostuu, sillä aikuiset oppijat tuovat opetustilan-

teeseen tullessaan myös oman näkemyksenä oppimisesta ja opettamisesta. 

Opetuskokeilussamme opettajan ja opiskelijoiden välille kehittyi vuorovaikutuk-

sellinen keskustelu eri pisteiden aiheista.  

 

 

3.3 Opetus käytännössä 

 

Opetuksessa pyrittiin kohti itseohjautuvaa rastityöskentelyä. Taitoja arkeen -

rastien aiheet olivat: 

1. ruoanvalmistus: pitsan, salaatin ja marjarahkan valmistaminen 

2. ruoan valinta ja käyttö: sokerin ja rasvan määrä, edullisuus, hygienia 

3. pyykkihuolto: pyykinlajittelu, pesuaineen valinta, pesuohjelman valinta 

4. siivous: puhtauden perusteet, wc:n siivous, siivousohjelma (vrt. sek-

venssikartta Kupiainen ja Holmberg 2011, s. 54) 

 

Rasteilla opiskelijat tutuistuvat taustamateriaaliin ja harjoittelivat taitoja myös 

käytännössä. Olimme miettineet erilaisia havainnollistamiskeinoja, jotta oppimi-

nen olisi kokonaisvaltaisempaa. Pohdintatehtävissä huomioitiin eri osaamista-

sot. Rastityöskentelyssä sovelletiin oppimiskahvila –menetelmää (learning ca-

fe), jossa opiskelijat täydentävät toistensa vastauksia.  
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4 Opetuskokeilun toteutus  
 
4.1 Rastipisteiden sisältö 

 
4.1.1 Ruoanvalmistus 
 

Ensimmäisellä rastilla opiskeltiin ruoanvalmistustaitoja. Opiskelijat jaettiin kah-

teen viiden hengen ryhmään. Molemmat ryhmät valmistivat pitsaa. Sen lisäksi 

toinen ryhmä valmisti marjarahkaa ja toinen ryhmä salaattia. Käytännön ruoan-

valmistuksen lisäksi ryhmä pääsi miettimään oppimiskahvila –hengessä, kuinka 

näitä ruoanvalmistuksen perustaitoja voitaisiin soveltaa. He pohtivat esimerkik-

si, millä tavoin hiivataikinaa voidaan muunnella tai mitkä ovat onnistuneen hiiva-

taikinan edellytykset? Näitä pohdintakysymyksiä ryhmä sai kirjata paperille, joita 

seuraava ryhmä edelleen täydensi. Rastille valitut ruokaohjeet olivat tarkoituk-

sellisesti yksinkertaisia sekä raaka-aineet edullisia ja säilyviä, sillä lopullinen ta-

voite oli viedä työskentelytapoja eteenpäin sosiaalisairaalan kuntoutujille. Poh-

dintakysymysten tavoitteena sen sijaan oli tuoda esille näiden perusruoanval-

mistustaitojen sovellusmahdollisuuksia.  

 

Kuva 1. Ruoanvalmistus -rastipisteen aikaansaannoksia 



 14 

 

 

4.1.2 Ruoan valinta ja käyttö 
 

Toinen rasti sisälsi ruoan valintaan liittyviä tehtäviä, kuten elintarvikkeiden ras-

va- ja sokeripitoisuuksien mittausta, omatekoisen pitsan kustannusten laskemis-

ta ja vertailua valmiiseen pitsaan, elintarvikehygieniaan liittyvän näytelmän ke-

hittämistä sekä viikon ruokalistan koostamista. Tehtäviä oli tarjolla runsaasti, 

mutta tarkoituksena ei ollut kuitenkaan yksinomaan käydä kaikkia orjallisesti lä-

pi, vaan tarjota opiskelijoille ideoita ja työkaluja kuntoutujien kanssa työskente-

lyyn. Tämän rastin tehtävien tarkoituksena oli haastaa opiskelijoita pohtimaan 

elintarvikkeiden terveellisyyttä, hygieniaa sekä ruoanvalmistuksen taloudelli-

suutta sekä ennen kaikkea, konkretisoida näitä näkökulmia. Tavoitteena oli 

saada opiskelijat asettumaan kuntoutujien asemaan tekemään valintoja, jotta 

nämä tehtävät auttaisivat ohjaamaan kuntoutujia arjen valinnoissaan.  

 

Kuva 2. Ruoan valinta ja käyttö –rastipisteen aikaansaannoksia 

 

4.1.3 Pyykkihuolto 
 

Kolmannella rastipisteellä opiskelijoiden tehtävänä oli käytännössä lajitella eri-

laisia tekstiilejä ja valita niille sopiva pyykinpesuaine ja – ohjelma. Pisteessä oli 
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esillä erilaisia tekstiilejä ja pyykinpesuaineita sekä valokuvat kahdesta eri pesu-

koneen ohjauspaneelista. Alun perin tarkoituksena oli harjoitella sairaalan osas-

ton pesukoneella, mutta kone sijaitsi liian kaukana opetustilasta. Tekstiileihin oli 

kiinnitetty myös tahroja ja taskuihin laitettu esineitä, joilla havainnollistettiin teks-

tiilien tarkistuksen tärkeyttä. Pisteessä oli esillä myös tahranpoisto-ohjeet ja tah-

ranpoistotaulukot. Alun perin tässä pisteessä yhtenä tavoitteena oli myös opet-

taa mediakriittistä lukemista, mutta luovuimme ajatuksesta, koska tietokoneiden 

saanti sosiaalisairaalaan olisi tuottanut kohtuuttomasti työtä. Pisteessä oli kirjal-

lisuutta sekä Internetistä tulostettua materiaalia. Tämän rastipisteen tehtävien 

tavoitteena oli saada opiskelijat miettimään pyykinpesuun liittyviä valintoja asi-

akkaiden kannalta sekä kerrata pyykinpesuun liittyviä teoreettisia perusteita.  

 

 

Kuva 3. Pyykkihuolto –rastipisteen aikaansaannoksia 

 

4.1.4 Siivous 
 
Neljännellä rastipisteellä opiskelijat tutustuivat ensin opettajajohtoisesti puhtau-

den perusteisiin ja sen jälkeen suunnittelivat wc:n siivousjärjestyksen, kirjasivat 

ylös siivousvinkkejä sekä suunnittelivat viikko-ohjelman. Pisteellä oli tulostettu-

na puhtauden perusteisiin liittyvää kuvallista materiaalia ja wc:n kuva. Esillä oli 
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erilaisia siivousvälineitä ja puhdistusaineita. Pohdintatehtävien lisäksi opiskeli-

joiden tuli harjoitella siivouspyyhkeen taittelua ja järjestää puhdistusaineet pH:n 

mukaiseen järjestykseen. Tällä rastipisteellä oli tarkoitus kerrata ja opettaa 

opiskelijoille siivouksen perusasioita. Viikko-ohjelman suunnittelemisella halut-

tiin antaa tukea opiskelijoille asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän auttamiseen 

arjen hallinnassa.  

 

Kuva 4. Siivous –rastipisteen aikaansaannoksia 

 

 

4.2 Opetuskokeilun sujuminen 

 

Haastavaa tässä opetuskokeilussa oli tavoitteiden moninaisuus. Toisaalta ope-

tuskokeilun tuli palvella kuntoutujia, mutta toisaalta se kuitenkin tuli suunnitella 

korkeakouluopiskelijoille. Mielestämme projekti oli tietyllä tavalla opetuskokeilua 

parhaimmillaan, sillä tällaista yhteistyömuotoa ei ole aikaisemmin kokeiltu. Pää-

simme opettamaan toisin, pois omilta mukavuusalueiltamme, ja lisäksi vielä to-

teuttamaan kokeilua tuntemattomalla ja haasteellisella maaperällä.  

 

Opetuskokeilu oli tarkoitus toteuttaa kahtena opetuskertana eri ryhmille. Näin 

olisimme ensimmäisen kokeilukerran perusteella voineet vielä kehittää toisen 
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opetuskerran sisältöä. Valitettavasti ensimmäiselle opetuskerralle ei saapunut 

kuin yksi opiskelija, joten kyseistä opetuskertaa sovellettiin huomattavasti. Poi-

mimme rastipisteiden sisällöstä erityisesti talouteen liittyviä asioita, sillä kysei-

nen opiskelija oli liiketalouden opiskelija. Toinen opetuskerta onnistui paremmin, 

kun paikalla oli nyt 10 opiskelijaa. Opiskelijat toimivat kahdessa viiden hengen 

ryhmässä. Jälkeenpäin ajateltuna ryhmäkoko oli hiukan liian suuri suhteessa ti-

lan kokoon. 

 

Oppimisryhmien toiminnassa oli nähtävissä eroja asenteessa ja asioihin paneu-

tumisessa. Ruoanvalmistuspisteessä molemmat ryhmät saavuttivat tavoitteet, 

vaikka taidoissa havaittiinkin yllättävää epävarmuutta. Esimerkiksi pitsataikinan 

kokoaminen aiheutti toisella ryhmällä epävarmuutta, jonka seurauksena ainek-

set laitettiin kulhoon satunnaisessa järjestyksessä. Toisena esimerkkinä oli pit-

sataikinan kaulitseminen uunipellin päällä. Eli opettajan ohjausta tarvittiin yllät-

tävissä tilanteissa.  

 

Ruoan valinta –rastilla ryhmien väliset erot toimintatavoissa tulivat selkeämmin 

esille. Ensimmäinen ryhmä ei toiminut yhteistyössä keskenään vaan levittäytyi 

tekemään erikseen tehtäviä, tai yritti jopa luistaa niistä kokonaan. Jotkin tehtä-

vät näyttivät aiheuttavan myös pientä vastarintaa, esimerkiksi näytelmän kehit-

teleminen oli yksi tällainen. Tämä ryhmä suoritti kaikki rastin tehtävät, mutta ky-

seenalaiseksi jäi, kuinka syvällisesti ryhmä todellisuudessa pohti tehtäviä ja mil-

laista oppimista saatiin aikaan? Toinen ryhmä sen sijaan toimi yhtenäisenä 

ryhmänä ja käytti aikaa tehtävien pohdintaan. Heiltä jäi myös suurin osa tehtä-

vistä tekemättä.  

 

Pyykki-pisteessä molemmat ryhmät lajittelivat pyykit itsenäisesti, mutta taidois-

sa ja tiedoissa oli havaittavissa puutteita materiaalien tunnistamisen ja pesuoh-

jelman valinnassa. Lisäksi molemmat ryhmät jättivät tarkastamatta tekstiilien 

pesukunnon.  Opetuksellisesti konkreettiset tekstiilit ja niissä ”jekkuna” olleet liat 

olivat hyviä tarttumis- ja konkretisointikohtia. Keskustelu pyykinpesuaineista ja –

tavoista sai syvyyttä, kun opiskelijat kertoivat omia kokemuksiaan ja kyselivät 

vinkkejä omiin arkisiin ongelmiinsa. Keskustelu pysyi kuitenkin hyvin arkisena.  
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Siivous-piste aloitettiin opettajajohtoisesti ja sen jälkeen molemmat ryhmät sai-

vat tehtyä kaikki tehtävät. Ryhmien keskusteluissa tilanteita sovellettiin myös 

kuntoutujien näkökulmasta, mutta pysytellen hyvin konkreettisissa asioissa ja 

toimintatavoissa. Tässä pisteessä ryhmät pohtivat keskusteluissaan myös ha-

vainnollistamisen keinoja ohjaamisessa.  

 

Jälkikäteen ajateltuna opetuskokeilu olisi vaatinut perusteellista loppukeskuste-

lua opiskelijoiden kanssa tai kirjallisen palautteen keräämistä, jotta olisimme 

saaneet enemmän tietoa opetuskokeilun sujumisesta ja oppimistavoitteiden 

saavuttamisesta. Nyt keskustelua käytiin ruokailun ohessa, mutta se jäi hyvin 

pintapuoliseksi. Opiskelijat kertoivat saaneensa hyviä vinkkejä omaan arkeen. 

Keskustelua olisi ehkä voinut ohjata eteenpäin ja haastaa opiskelijoita mietti-

mään opetuskerran antia kuntoutujien kannalta ja vaikkapa pohtia yhdessä kei-

noja oppiaineksen jatkojalostamiseen.            

 

4.3 Havaintoja ryhmädynamiikasta 

 
Opetukseen osallistuneet ryhmät olivat hyvin erilaisia toimintatavoiltaan. Ope-

tuskokeilussa olivat mukana kurssin pienryhmät 3 ja 4, mutta mukana oli lisäksi 

opiskelijoita myös ryhmistä 1 ja 2. Opetuskokeilun ryhmät muodostettiin kurssin 

pienryhmien perusteella. Opiskelijat tulivat eri koulutusaloilta ja pienryhmien 

ryhmäytyminen oli vasta aluillaan. Ryhmä kokonaisuudessaan muodostui nai-

sista, joista 9 oli nuoria aikuisia ja yksi keski-ikäinen.  

 

Ensimmäinen ryhmä ei oikeastaan toiminut ryhmänä, vaan lähti melko nopeasti 

hajaantumaan. Tähän ryhmän kuulunut keski-ikäinen opiskelija hämmensi ryh-

män toimintaa. Hän puhui opettajalle jonkin verran alentavaan sävyyn, eikä ot-

tanut tehtäviä tosissaan. Lisäksi kaksi muuta opiskelijaa olivat selvästi tämän 

vanhemman opiskelijan tuttuja, sillä he lähtivät helposti leikkiin mukaan. Tämän 

ryhmän sisällä ei keskinäinen kommunikaatio toiminut, vaan ryhmän jakaudut-

tua pienempiin osiin, myös tehtävät jakautuivat. Todennäköisesti ryhmän kaksi 

muuta jäsentä ei tuntenut kolmea muuta opiskelijaa.      
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Toinen ryhmä toimi hyvin yhdessä läpi rastiradan. Ryhmän toiminta oli keskus-

televaa ja toiset huomioonottavaa. Tämä ryhmä pohti perusteellisesti kaikkia 

heille annettuja tehtäviä. Välillä opiskelijat jäivät pohtimaan jopa turhan pitkäksi 

aikaa, minkä tulkitsimme epävarmuudeksi tehtäviä kohtaan. Opettajan täytyi vä-

lillä rohkaista ja ohjata ryhmää eteenpäin. Molemmilla ryhmillä oli hieman vai-

keuksia tarttua tehtäviin, mutta eri syistä. Ensimmäinen ryhmä yritti luistaa teh-

tävien tekemisestä ja toisella ryhmällä tämä taas liittyi selkeästi epävarmuuteen.    

 

Joitakin oppimistehtäviä kohtaan esiintynyt vastarinta nähdäksemme lähti keski-

ikäisestä opiskelijasta, joka löi osan tehtävistä leikiksi. Lisäksi muut ryhmän jä-

senet provosoituivat hänen käytöksestään. Oliko kyse siitä, että opiskelija oli 

vanhin ryhmästä ja näin ollen ehkä omasi mielestään enemmän kokemus-

ta/näkemystä kuin muut? Pitikö hän käsiteltäviä aiheita itsestäänselvyyksinä tai 

toteutustapoja epämiellyttävinä? Tämä jää arvoitukseksi. Tilanteessa voidaan 

nähdä Myllykankaan (2002, ss. 179–181) esittelemien kotitalouden taitotasojen 

moniulotteisuus: vaikka oppija kykenisikin suorittamaan tiedolliset ja taidolliset 

tehtävät riittävällä tasolla, niin välttämättä hänen vuorovaikutukselliset taidot ei-

vät tue oppimisprosessia tai -tapahtumaa. Opetuskokeilun kannalta harmillista 

kuitenkin oli, että ero ryhmien työskentelyssä oli kenties kiinni yhdestä opiskeli-

jasta ja hänen asenteestaan. Toki myös pienet opetustilat ja suhteellisen suuret 

ryhmät saattoivat myös osaltaan vaikuttaa siihen, etteivät ryhmät pysyneet 

koossa. 

 

Huomasimme yllätykseksemme, että samankaltaisia käyttäytymisen piirteitä ja 

toimintatapoja löytyy niin yläkoululaisilta kuin aikuisopiskelijoiltakin. Olemme pe-

ruskoulun puolella todenneet useasti, että yksikin oppilas voi vaikuttaa merkittä-

västi koko ryhmän toimintaan, ja sama pätee myös aikuisten keskuudessa.    

 

 
 

 

 

 



 20 

5 Pohdinta ja johtopäätökset 
 

Opiskelijoiden työskentelyä seuratessa huomasimme esimerkiksi, että pyykin-

pesuaineiden valinta-tehtävässä keskusteltiin siitä, mitä pyykinpesuainetta kan-

nattaa suositella kuntoutujien arkeen. Opiskelijat kykenivät vertailemaan tuottei-

ta, mutta opettajan antaman kirjallisen ja suullisen tiedon kyseenalaistamista ei 

keskusteluissa esiintynyt. Vaikutti osittain jopa siltä, että opettajan läsnäoloa 

hieman jännitettiin, mikä saattoi aiheuttaa epävarmuutta työskentelyyn ja siihen, 

ettei tietoa uskallettu kyseenalaistaa. Myllykangas (2002, ss. 181–182) kirjoit-

taa, että oppija kykenee ymmärrän- tasolla perustelemaan valintojaan arvostus-

tensa näkökulmasta. Opetuskokeilussa huomasimme, että mitä ja miten -

tasojen konkreettinen tekeminen onnistuivat opiskelijoilta kohtuullisen itseohjau-

tuvasti. Taidoissa oli kuitenkin jonkin verran puutteita, joten opettajaa tarvittiin 

ohjaamaan myös näissä tehtävissä. Miksi –tason pohdinta taas vaati opettajan 

ohjausta. Ehkä opetettavat asiat olivat osittain niin lähellä opiskelijoiden omaa-

kin arkea, että irrottautuminen siitä syvempään pohdintaan olisi vaatinut enem-

män yksinkertaistusta tehtävien asettelussa. Myös kuntoutujien näkökulmaa oli-

si ehkä voinut entisestään korostaa, sillä tämä näytti opiskelijoilta välillä unohtu-

van. Tämä saattoi myös vaikuttaa opiskelijoiden asenteisiin oppimistehtäviä 

kohtaan.  

 

Yksi opetuskokeilumme vahvuuksista oli teorian ja käytännön yhdistyminen ras-

tityöskentelyssä. Vaikka opetuskokeilu toteutettiin aikuisopiskelijoille, voidaan 

rastipisteiden aiheissa löytää Myllykankaan (2002, s. 177) esittelemä ekologi-

sen teorian viitekehys: ravitsemus ja ruokakulttuuri sekä koti- ja ympäristö –

sisältöalueet. Käytännön työskentelyn ohessa opiskelijat pääsivät pohtimaan 

monenlaisia kysymyksiä arjen hallinnasta (esim. ravitsemustiedon yhdistäminen 

pitsan valmistamiseen). Tämä toivottavasti auttoi opiskelijaa sisäistämään uutta 

tietoa paremmin ja jättämään muistijälkiä, kun tieto yhdistyi toimintatasolle. Ras-

tipisteiden sisältöön oli liitetty teknisiä kodinhoitoon liittyviä taitoja ja tehtävissä 

harjoiteltiin myös organisointia. Ryhmässä työskentely taas luo mahdollisuuden 

opetella yhdessä tekemisen taitoja. Näin ollen rastipisteiden rakenne tukee Hei-

non (2011, s. 35) esittelemien kodinhoidon taitavuuden osa-alueiden harjoitte-

lua. Rastipisteiden keskusteluissa pyrittiin myös löytämään tapoja toimia innos-
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tajana ja esimerkkinä kuntoutujien suuntaan, mikä oli Heinon (2011, s. 34, 39) 

mukaan luo pohjan onnistuneelle arjen ohjaamiselle. Tehtäviä lähestyttiin kun-

toutujien näkökulmasta, jolloin opiskelijat voivat auttaa kuntoutujia rakentamaan 

arjen hallintaa Haverisen (1996, s. 179) esittelemän mallin mukaisesti yksilön 

omasta elämäntilanteesta kohti yhteistä hyvinvointia ja toimivaa kokonaisuutta. 

 

Opetuskokeilu käsitteli laajasti arjenhallintaan liittyviä tietoja ja taitoja. Rastipis-

tetyöskentely tuntui opiskelijoiden alkukankeuden jälkeen innostavalta tavalta 

käsitellä asiaa. Tuntia seuratessamme mietimme, miten tätä voisi soveltaa pe-

ruskoulun kotitalouden oppitunneilla vai onnistuisiko se lainkaan?  

 

Opetussuunnitelma uudistuu vuonna 2016 ja perusopetuksen perusteita on jo 

laadittu. Näissä perusteissa koulun toimintakulttuuria on haluttu kehittää. Kou-

lussa tulisi näkyä erilaisia työskentelytapoja monipuolisesti, oppilaiden keski-

näistä vuorovaikutusta ja osallistamista tulisi lisätä sekä pyrkiä oppitunneilla op-

pivaan yhteisöön, jossa oppilaat eivät vain istu ja ota tietoa vastaan. Tarkoituk-

sena on saada oppilaat itse etsimään tietoa ja käymään keskustelua muiden 

oppilaiden kanssa. Tällöin tarvitaan itseohjautuvuutta ja yhteisvastuuta sekä en-

tistä enemmän vuorovaikutuksen ja oppimisen taitoa, ajattelua, ongelmanrat-

kaisua, soveltamista ja luovuutta. Näidenkin opetussuunnitelmaan kirjoitettujen 

asioiden näkökulmasta uudenlaiset työskentelytavat ja monipuoliset oppilaiden 

osallistamiset sopivat hyvin peruskoulun opetukseen (Opetussuunnitelman pe-

rusteluluonnos 2016). 

 

Opetussuunnitelmassa näkyy oppimiskäsitys, jonka ajatuksena on, että oppilas 

oppii toiminnan kautta. Oppilaan oletetaan olevan aktiivinen ja kykenevä aset-

tamaan itselleen tavoitteita sekä ratkaisemaan ongelmia niin yksin kuin yhdes-

sä. Oppilaiden halutaan oppivan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. 

Koulussa tämä tapahtuu pitkälti opettajan kanssa, mutta myös muut tahot halu-

taan osallisiksi tähän oppimisen prosessiin. Yhtenä tärkeänä oppimisen väli-

neenä nähdään vertaisryhmät eli luokkakaverit (Opetussuunnitelman perustelu-

luonnos 2016). 
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Yhdessä oppiminen edistää parhaimmillaan myös erilaisia luovan ajattelun ja 

ongelmanratkaisun prosesseja, joiden kautta oppilas oppii vähitellen tiedosta-

maan kokemuksiaan ja tunnistamaan omia ja toisten tunteita suhteessa opitta-

viin tietoihin, taitoihin ja toimintaan. Oppiminen on näin monimuotoista ja sidok-

sissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan. Jotta oppilas osaa hyödyntää ja 

soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa, opetus järjestetään siten, että oppilas 

voi kokea opittavat asiat itselleen merkityksellisiksi. Omasta oppimisprosessis-

taan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhä itseohjautuvammin. 

Realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista 

tukevaa ja välittävää sekä avointa ja rohkaisevaa vuorovaikutusta niin yksilö- 

kuin ryhmätilanteissa (Opetussuunnitelman perusteluluonnos 2016). 

 

Opetussuunnitelman perusteissa on paljon asioita, jotka käyvät hyvin yksiin 

myös peruskoulun kotitalouden opetussuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin. 

Tästä syystä olemme sitä mieltä, että kotitalouden tunneilla myös peruskoulus-

sa on mahdollista käyttää tämän tyyppistä oppimismenetelmää. Työtapana ras-

tipistetyöskentely sopii mielestämme hyvin myös peruskouluopetukseen ja var-

sinkin kotitalouden tunneille, jossa tehdään paljon käytännön töitä. 

 

Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan ja ryhmässä toi-

mimiseen sekä oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja kokonais-

valtaisen kasvun tukemiseen. Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvin-

voinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät nuor-

ta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja 

ympäristöön. Kotitalouden opetus tarjoaa mahdollisuuksia opetuksen eheyttä-

miseen ja yhteistyöhön muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa käytäntöön 

useiden eri alojen tietoa (POPS 2004). 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 talou-

destaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Käyttämämme 

rastipisteet tukisivat hyvin näiden tavoitteiden saavuttamista. 
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Opetuskokeilumme oli onnistunut ja jatkohyödyntämisen kannalta voidaan teh-

dä seuraavat johtopäätökset:  

1. Opiskelijoiden itseohjautuva opiskelu onnistui parhaiten konkreettista 

tekemistä sisältävissä tehtävissä. Jatkossa olisikin tarpeen miettiä tark-

kaan, miten miksi –tason tietotaitoa voisi konkretisoida ja havainnollistaa 

entistä paremmin. Tähän voitaisiin päästä esimerkiksi yksinkertaistamalla 

oppimisprosessien takana olevia ilmiöitä konkreettisemmiksi tehtäviksi 

sekä selkeyttämällä vielä rastipisteiden ohjeistusta.  

2. Tässä opetuskokeilussa käytännön toteutus onnistui kohtuullisesti, 

mutta vastaavan opetustilanteen toteuttaminen osana kotitalousopettaji-

en opetusharjoittelua vaatisi kuitenkin vielä opetustilan ja –ryhmän uudel-

leen miettimistä. Nyt opetuspaikkaan pääseminen vaati autoa ja toisaalta 

rastipisteiden sisällössä jouduttiin tekemään kompromisseja, jotka ken-

ties hiukan laskivat saavutettuja oppimistuloksia. 

3. Rastipisteiden sisältö on sovellettavissa peruskouluun, mutta vaatinee 

tehtävien jakamista useammalle opetuskerralle. Lisäksi peruskoulussa 

rastipisteet vaatinevat enemmän opettajajohtoista työskentelyä tai kirjalli-

sia tehtäviä.  
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English summary 
 

The aim of this thesis is to study teaching skills and learning in the context of 

home economics education. The background of this project is our aim to teach 

differently. We designed a teaching-experiment,  which gave adult students the 

confidence to home economics skills of everyday management and tools to 

demonstrate these skills to their own clients in the future. During their own 

course, and as a part of their own studies, the adult students  will be guiding 

everyday management skills to the people in rehabilitation. 

 

The background of our study is based on socio-constructivistic view of learning. 

This means that the students are the main instruments in their own learning 

process. Socio-constructivistic methodology emphasizes on the importance of 

interaction and group learning. Teacher’s role in this kind of learning is to be an 

expert and establish the learning environment as motivating as it can be.  

 

The theoretical background of our study was based on the three different kinds 

of levels of home education skills (see e.g. Myllykangas 2002, s.179). Our activ-

ity stations were based on these levels, guided by the main questions: how, 

what and why. We tried to give the adult students practical examples they can 

apply in their own practice period with their clients.  

 

The project took place in a social hospital in Southern Finland during spring 

2014. The social hospital is part of the A-clinic foundation which tries to make 

better lives for the people in rehabilitation. The teaching experiment was con-

ducted two times. Unfortunately during the first time, there was only one student 

taking part in our experiment. That is why the experiment could not be arranged 

as it was planned. Next week there were ten students attending and then the 

experiment could be presented as it was planned. The students were all adults 

and in the experiment they were divided into two groups of five students. In the 

beginning of the lesson there was an introduction to the topic and all the activity 

stations were explained to the students. We designed four different kinds of ac-



 27 

tivity stations. In each station  the students had 30 minutes time to do the tasks 

required. 

 

The four activity stations in this experiment were: 

 1. Making food: making pizza, salad and fruit curd 

2. Food choice and use of food: level of sugar and fat, food affordability, 

hygiene 

3. Laundry: laundry sorting, selection of detergent, the washing program 

selection 

 4. Cleaning: basics of sanitation, toilet cleaning, cleaning program  

 

In these activity stations the students got to know some background information 

and they were able to train the skills needed in practice. We had considered dif-

ferent ways to illustrate the learning tasks in order to give students more holistic 

learning experiences. In every activity station the students used the Learning 

café- method where they complemented each other's answers.  

 

In this teaching experiment we noticed that the theoretical what and how – lev-

els and concrete making was successful among the students. They acted quite 

self- directedly. However, there were some lack of skills among the students 

and the teacher was needed to guide them through the task. The most demand-

ing Why- level discussion required teachers’ help. Afterwards we reflected that 

maybe the issues were too close to the students’ own everyday life. Therefore 

detachment from the subject would have needed more simple tasks. In the fu-

ture it would be necessary to develop the learning tasks so that the students 

would better reach and reflect the why- level knowledge and skills. 

 

 

 


