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Tässä kehittämistutkimuksessa selvitetään vesiviljelymenetelmällä toimivan SOLU-laitteen hyö-

dyntämisen mahdollisuuksia perusopetuksen kestävässä ruokakasvatuksessa. Tavoitteena on 

tutkia, mitä ruokaan liittyviä aihe- ja sisältöalueita SOLU-laitteella voidaan opettaa, millaisia ope-

tusmenetelmiä voidaan opetuksessa hyödyntää sekä miten eri oppiaineet voisivat hyödyntää 

SOLU-laitetta omassa opetuksessaan. Erityinen mielenkiinto kohdistui kotitalousopetukseen. 

Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena, jossa oli yhteensä kolme sykliä. Ensimmäisessä 

syklissä keräsimme ennakkotehtävän aineiston ja saimme ennakkotehtävän tuloksista kehittä-

mistuotos 1.Toisessa syklissä keräsimme tutkimukseen osallistuneilta opiskelijoilta ryhmätehtä-

vän aineiston, josta syntyi kehittämistuotos 2. Kolmannessa syklissä kehitimme opiskelijoiden 

monialaisista oppimiskokonaisuuksista kolme kokonaisuutta, jotka sopivat koko perusopetuk-

seen. Valmiit monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat lopullinen kehittämistuotoksemme.  

  

Tutkimuksen informantteina toimivat Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opet-

tajankoulutuksen osaston ’’ Kasvatus kestävään tulevaisuuteen’’ -opintojakson opiskelijat (n=315) 

syksyllä 2021. Tutkimusaineiston muodostavat opiskelijoiden ennakkotehtävät (n=113) ja opiske-

lijoiden ryhmissä työstämät suunnittelutehtävät (n=10).  

  

Aineisto on analysoitu hyödyntäen aineistosidonnaista sisällönanalyysiä. Tutkielman tulokset 

osoittavat, että kestävän kehityksen neljästä ulottuvuudesta opettajaksi opiskelevat hallitsevat 

parhaiten ekologisen ulottuvuuden käsitteen. Tulosten perusteella voidaan todeta opettajaopis-

kelijoiden taitojen olevan vaihtelevia soveltaa ja eheyttää ruokakasvatusta SOLU-laitetta hyödyn-

tämällä. SOLU-laite katsottiin soveltuvan hyvin esimerkiksi tutkivaan oppimiseen, havainnollista-

miseen sekä projektityöskentelyyn. Kotitalousopetuksessa SOLU-laitteen mahdollisuudet ope-

tuksessa nähtiin laajemmin kuin muissa oppiaineissa. Johtopäätöksenä tutkimuksesta voidaan 

todeta, että SOLU-laitteella on monia hyödyntämismahdollisuuksia perusopetuksen ruokakasva-

tuksessa, erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta.  
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This design-based research explores the possibilities of utilizing the SOLU device in food educa-

tion in comprehensive school and especially in home economics. The aim is to deter-

mine which thematic areas can be taught at SOLU device, which teaching methods can be used, 

how different subjects can operate SOLU device and how SOLU device can be utilized teaching in 

home economics. In this master thesis we also study the application of teacher students' own 

subject, food education and the SOLU device to a multidisciplinary learning entity, as well as the 

integration of subjects. The study builds on sustainable development, food education, aquaponic 

farming and multidisciplinary learning entities. The study introduces phenomenon-based, ex-

ploratory and functional learning, integration and concurrent teaching. 

The informants of the study are the students of the course 'Education for a Sustainable Future' 

(n = 315) of the Department of Applied Education and Teacher Education of the University of 

Eastern Finland in autumn 2021. The research material consists of students' preliminary assign-

ments (n = 113) and group assignments (n= 10) . The research material was collected from the 

teacher students attending the course “Education for a Sustainable Future” of the Department of 

Applied Education and Teacher Education at the University of Eastern Finland. Data collection oc-

curred from an independent preliminary task and a group task in autumn 2021. The material has 

been analyzed abductively. As shown by the results, we can gather that of the three dimensions 

of sustainable development teacher educators have the best knowledge of the concepts of the 

ecological dimension. Therefore, the skills of teacher students to apply and integrate food educa-

tion and SOLU device into their own subject vary. Exploratory learning, illustration and project 

work was mentioned the most of all teaching methods. Whitin home economics education, the 

themes of food education are seen more broadly compared to other subjects. However, for the 

home economics the results did not cover all dimensions of sustainable development. In conclu-

sion, it can be stated that the SOLU device has plenty of potential in comprehensive school food 

education, especially through multidisciplinary learning entities. 
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1 Johdanto 

 

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, joka heikentää ruokaturvaa aiheuttamalla eroosiota ja vil-

jelysadon katoa. Koska maapallon väkiluku jatkaa kasvuaan, on ruokaa ja puhdasta vettä riitet-

tävä yhä useammalle. Tämä pakottaa meidät pohtimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla tulevai-

suudessa saadaan ruokittua kaikki maapallon ihmiset. Ruokaa on tuotettava kestävästi, mikä tar-

koittaa toimenpiteinä mm. biodiversiteetin turvaamista, ilmastonmuutoksen ehkäisyä ja hidasta-

mista sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä (Cantell, Aarnio-Linnavuori, Tani 2020). Ympäristön 

ja ruokaturvan kannalta myös kuluttajien ruokakäyttäytymiseen on tärkeä vaikuttaa, jotta se 

muuttuisi kestävämmäksi (Pollari, Hokkanen, Eronen, Reijonen, Murphy, Autio & Elorinne 2021).   

  

Edellä mainittuihin tavoitteisiin voidaan päästä toteuttamalla ja seuraamalla YK:n hyväksymiä 

kestävän kehityksen tavoitteita, jotka on kirjattu kaikkien YK:n jäsenmaiden hyväksymään 

Agenda 2030 —toimintaohjelmaan. Tavoitteita on 17, ja  jokaisen jäsenmaan tulee pyrkiä niihin 

vuoteen 2030 mennessä. (Suomen YK-liitto 2022.) Kuinka ruokaa sitten voitaisiin tuottaa aiheut-

tamalla vähemmän päästöjä? Vaihtoehtoisina ratkaisuina on esitetty mm. siirtymistä karjankas-

vatuksesta enemmän peltoviljelyyn ja ruoan tuottamista soluviljelyn avulla. Näiden lisäksi vähä-

päästöinen vaihtoehto olisi vesiviljely, jossa ravinteet kiertäisivät järjestelmässä. Tästä käytetään 

myös käsitettä akvaponinen kasvatus tai akvaponinen viljely. Akvaponinen viljely onkin nähty rat-

kaisuna kestävämpään ja ympäristötietoisempaan ruoantuotantoon. (Goddek, Delaide, Manka-

singh, Ragnarsdottir, Jijakli & Thorarinsdottir 2015.) Vesiviljelyä tutkitaan yhtenä vaihtoehtona 

tuottaa ruokaa päästöttömästi kiertotaloutta hyödyntäen mm. Itä-Suomen yliopistossa ja muual-

lakin maailmassa.  

  

Akvaponisen kasvatuksen mahdollisuuksia eri kasvilajikkeiden kasvatuksessa tutkitaan mm. Itä-

Suomen yliopistossa (Kokko 2021). Innagrow-niminen yritys on myös valmistanut vesiviljelyyn 

sopivan laitteen (SOLU-laite), joka on ollut heillä markkinoinnissa aina vuodesta 2018 alkaen. 

Innagrow on tuotteistanut vesiviljelyidean rakentamalla akvaarion päälle kasvipedin, jota markki-

noidaan mm. kouluille, päiväkodeille ja hoivakoteihin. SOLU-laitteesta nautitaan pääsääntöisesti 
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katselemalla, eikä sen hyödynnettävyyttä opetuksessa ole vielä tutkittu. Tässä tutkielmassa ta-

voitteenamme on tutkia, kuinka opettajaksi opiskelevat voisivat hyödyntää SOLU-laitetta omassa 

opetuksessaan perusopetuksessa, kun aiheena on kestävä ruokakasvatus.  

  

Kestävä ruokakasvatus on ruokaan ja ruokajärjestelmiin linkittyvää kasvatusta, ja se pitää sisäl-

lään ruokaketjun ja sen toiminnan kokonaisuudessaan. Kestävä ruokakasvatus on aina konteks-

tisidonnaista ja laaja-alaista, ja se pitää sisällään kaikki kestävän kehityksen eri osa-alueet (Pollari 

ym. 2021). Kestävän ruokakasvatuksen ohjaavina ajatuksina voidaan pitää kestävän kehityksen 

kaikkia ulottuvuuksia, joita ovat ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. 

Kestävässä ruokakasvatuksessa oppijan laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen kehitty-

minen on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Esimerkiksi perusopetuksen kestävän ruokakasvatuksen 

tavoitteena on saada oppilaat voimaantumaan ja tekemään kestävän kehityksen mukaisia muu-

toksia omassa toiminnassaan. (Pollari ym. 2021.)  

  

Perusopetuksessa ruokakasvatusta annetaan opetussuunnitelman mukaan kolmessa oppiai-

neessa: Kotitalous, maantieto ja biologia. Tämän lisäksi ruokakasvatusta tapahtuu kouluruokai-

lun yhteydessä ja siihen osallistuu koko koulun henkilökunta. (POPS 2014.) Paras lähtökohta ruo-

kakasvatuksen moninaisuuden ymmärtämiseen on linkittää sen aihesisällöt oppilaan omaan elä-

mään. Ruoka on suomalaisessa perusopetuksessa mukana jokapäiväisissä toiminnoissa, joten 

ruokakasvatuksen liittäminen osaksi perusopetuksen kestävyyskasvatusta on luontevaa. 

  

Kestävän ruokakasvatuksen pedagogiikka tulisi olla tulevaisuusorientoitunutta, kokonaisvaltaista 

ja aihesisällöt tulisi liittää oppilaiden omaa elämää koskeviin ilmiöihin. Oppilaita olisi myös hyvä 

osallistaa toimintaan käyttäen oppijakeskeisiä opetusmenetelmiä (esim. Tani, 2017). Lisäksi ope-

tuksen tulisi sisältää kaikkia tiedon lajeja (mitä, miten ja miksi tietoa), jotta ymmärrys opittavasta 

asiasta lisääntyisi ja asioiden yhtymäkohtien havaitseminen olisi helpompaa. (Redman 2013). Tie-

don kokonaisvaltainen ymmärtäminen voi kuitenkin olla hankalaa, jos aiemmin opitut arvot, tie-

dot ja asenteet ovat vajavaisia. Parizeaun, Von Massow’n & Martinin (2015) tutkimuksen mukaan 

esim. ruokahävikkikäyttäytymisen muuttaminen on hankalaa, jos uskomukset ja rutiinit ohjaavat 

yksilöä liiaksi.  
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Tässä tutkimuksessa halusimme selvittää, millaisia pedagogisia mahdollisuuksia opettajaksi opis-

kelevat näkevät SOLU-laitteessa ja sen hyödynnettävyydessä perusopetuksen kestävässä ruoka-

kasvatuksessa. Kun Innagrow otti Itä-Suomen yliopistoon yhteyttä ja pyysi selvittämään laitteen 

mahdollisuuksia opetuksessa, olimme valmiita ottamaan haasteen vastaan. Koska opiskelemme 

pääaineena kotitaloustiedettä, valitsimme lähestymistavaksi ruokakasvatuksen. Haastetta tutki-

mukseen tekoon toi lisäksi se, että varsinaista tutkimustietoa ei SOLU-laitteesta vielä ole, joten 

teoriapohjan rakentaminen oli haasteellista. Valitsimme tutkimusmenetelmäksemme kehittämis-

tutkimuksen, jonka avulla voimme saada tietoa siitä, miten SOLU-laitetta voidaan hyödyntää pe-

rusopetuksen ruokakasvatuksessa. Tutustuessamme paremmin SOLU-laitteen toimintaan, in-

nostuimme välittömästi sen tarjoamista mahdollisuuksista. Tutkimuksen toiminnallinen luonne, 

mahdollisuus innovatiivisuuteen ja luovuuteen sekä SOLU-laitteen tarjoamat monialaiset ideat 

lisäsivät kiinnostustamme tehdä pro gradu -tutkielma tästä aihepiiristä.   
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2 Kehittämistutkimus 

 

Tässä luvussa esittelemme kehittämistutkimusta tutkimusotteena sekä sitä, kuinka hyödyn-

nämme kehittämistutkimusta tutkielmassamme.  Luvussa myös esittelemme kehittämistutki-

muksen tutkimuskysymykset.   

  

Opetukseen ja oppimiseen liittyvä kehittämistutkimus on vielä suhteellisen vähäistä, sillä ky-

seistä menetelmää on toistaiseksi hyödynnetty vähän oppimiseen liittyvässä tutkimuksessa (Per-

naa, 2013, 10). Kehittämistutkimusta on hyödynnetty tutkimuksissa jo 90-luvulla, mutta vasta 

2000-luvun jälkeen tietoisuus on levinnyt ja menetelmän käytön osaaminen on kasvanut. Kehit-

tämistutkimuksen termit englanniksi ovat design research tai design-based research. Myös suo-

messa voidaan käyttää termiä design-tutkimus. Termien suomennos ei kuitenkaan täysin vastaa 

englanninkielistä alkuperää ja tätä pidetään yhtenä kehittämistutkimuksen haasteista. Pernaa 

(2013, 10–11) esittelee kirjassaan kehittämistutkimuksen määritelmäksi halun kehittää opetusta 

oikeista opetustilanteista nousevien tarpeiden mukaan. Yhtenä kehittämistutkimuksen kehittä-

misen motivaattorina pidetään tarvetta luoda tutkimuspohjaisia käytännöntyötä tukevaa tietoa 

opettajille.   

 

Kehittämistutkimukselle on vaikeaa tehdä tarkkaa määritelmää, mutta yleisesti kehittämistutki-

mus muodostuu (erilaisista) sykleistä, joita ohjaavat sekä teoreettinen tieto, kokeileminen ja arvi-

ointi (Pernaa 2013, 12). Kehittämistutkimusta kuvaillaan osittain kvalitatiiviseksi tutkimukseksi ja 

toisaalta siinä on kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Tässäkin tutkimuksessa olemme käyttä-

neet kvantifiointia aineistomme laadullisen analyysin tukena. Kehittämistutkimus eroaa laadulli-

sesta tutkimuksesta siinäkin, että aineiston analyysi pohjautuu vahvasti teoriaan tai teorian ke-

hittämiseen, jolloin aineistosta ei etsitä merkityksiä tai käsityksiä. (emt. 2013, 12) 

 

Tutkimuksessamme on myös toimintatutkimuksen piirteitä. Toimintatutkimus (Action research) 

tarkoittaa pienimuotoista tutkimusta, jossa tutkitaan todelliseen maailmaan linkittyviä käytän-
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nön ongelmia ja niiden ratkaisemisen vaikutusta. Toimintatutkimuksen tarkoitus on kehittää käy-

tännöllisellä tavalla havaittua ongelmaa. (Metsämuuronen 2009, 234.) Toimintatutkimus on hyvä 

tutkimusmenetelmä silloin, kun 1) pyritään löytämään tiettyyn tilanteeseen ratkaisu, 2) halutaan 

kouluttaa koko yhteisöä, 3) halutaan laajentaa ilmiön tarkastelua uusista näkökulmista, 4) halu-

taan lisätä tutkijoiden ja tutkimukseen osallistujien välistä vuorovaikutusta ja 5) halutaan hyvin 

subjektiivinen ratkaisu havaittuun ongelmaan. (emt. 2009, 235). Tutkimuksessamme etsitään rat-

kaisua hyvin tarkkaan määriteltyyn tutkimuskysymykseen (ks. kohta 2.1). Tutkimuksessa osallis-

tetaan iso joukko opettajaksi opiskelevia, joten se voi olla mahdollisuus kouluttaa koko yhteisöä, 

ja lisäksi haluamme tutkia tiettyä ilmiötä erilaisista näkökulmista.  

 

Toimintatutkimus voidaan jakaa teknisiin (interventiosuuntautuneisiin), praktisiin (käytännölli-

siin) ja emansipatorisiin (vapauttaviin) tutkimuksiin. Tekniset toimintatutkimukset eivät ole läh-

töisin yhteisön sisältä, vaan tutkija ohjaa tutkimuksen tutkimuskysymyksien muodostumista. 

Praktisen toimintatutkimuksen tarkoitus on lisätä tutkimukseen osallistujien tietoisuutta tai 

osaamista, mutta sen lähtökohtana voi olla myös täysin ulkopuolinen vaikuttaja. Emansipatori-

sessa toimintatutkimuksessa toimijat eli tutkimukseen osallistujat ovat itse vastuussa omasta ke-

hittämisestään ja he ovat mukana suunnittelemassa tutkimusta ja sen etenemistä. (Metsä-

muuronen 2009, 236.) Kehittämistutkimuksen ja toimintatutkimuksen merkittävimpinä eroina on 

tutkijan asema tutkimuksessa. Kehittämistutkimuksessa tutkija on aina ulkopuolinen, kun toi-

mintatutkimuksessa tutkija kehittää omaa toimintaansa. Lisäksi kehittämistutkimuksessa uuden 

teorian muodostaminen on keskiössä ja siinä luodaan konkreettista materiaalia opetukseen. 

(Tomperi 2015, 15.) 

 

2.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetutkielmassamme tutkimme: Kuinka akvaponista, vesiviljelyllä toimivaa SOLU-laitetta 

voidaan hyödyntää perusopetuksen kestävässä ruokakasvatuksessa. Tutkimuksemme pääkysy-

mykseksi muodostui:  

Miten SOLU-laitetta voidaan hyödyntää perusopetuksen opetuksessa ja erityisesti 

kestävässä ruokakasvatuksessa?   
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Lisäksi muodostimme seuraavat alakysymykset: 

  

1. Millaisia temaattisia aihesisältöjä on mahdollista opettaa SOLU-laitteen avulla perus-

opetuksen eri oppiaineissa?   

2. Millaiset opetusmenetelmät soveltuvat käytettäväksi, kun oppimistilanteessa hyödyn-

netään SOLU-laitetta?   

3. Miten SOLU-laitetta voidaan hyödyntää eri oppiaineiden sisältöjen opettamisessa?   

4. Miten erityisesti kotitalousopetuksessa SOLU-laitetta voidaan hyödyntää?  

 

 

2.2 Miten hyödynnämme kehittämistutkimusta tässä tutkielmassa 

 

Pernaan (2013, 186) mukaan kehittämistutkimus etenee sykleittäin ja siinä on erilaisia vaiheita. 

Tässä tutkimuksessa on kaksi kehittämissykliä ja seitsemän vaihetta (Kuvio 1). Tutkimuksemme 

syklit jaetaan seuraavasti: 

1. Teoreettinen ongelma-analyysi 

2. Empiirinen ongelma-analyysi 1¨ 

3. Kehittämisvaihe 1 

4. Empiirinen ongelma-analyysi 2 

5. Kehittämisvaihe 2 

6. Kehittämisvaihe 3 

7. Raportointi 
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Kuvio 1. Kehittämistutkimuksen syklit Pernaata (2013) mukaillen 
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Kehittämistutkimus alkaa hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta teoreettisella ongelma-

analyysilla, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä aiheestamme on aiemmin tutkittu ja mitä tut-

kittavasta aiheesta ei vielä tiedetä. Teoreettisen ongelma-analyysimme yhteydessä aloitimme 

koko kehittämisprosessimme. Meille esitettyjen toiveiden perusteella hahmottelimme ja toteu-

timme kyselymme lopulliseen muotoon. Toteutimme kaksi kyselylomaketta: 1) ennakkotehtävän 

(Liite 2) ja 2) ryhmätehtävän (Liite 3). Empiirinen ongelma-analyysi 1:n (ts. tarveanalyysi) tarkoi-

tuksena on selvittää lisätutkimustarpeita ja niiden mahdollisuuksia ja haasteita. Toteutimme em-

piirisen ongelma-analyysi 1:n osana ennakkotehtävään liittyvää kyselylomaketta, jonka tarkoituk-

sena oli herätellä kiinnostusta tutkimukseen vastaajiin ja selvittää, mitä he tietävät tutkittavasta 

aiheesta. Ennakkotehtävän analyysin perusteella saimme ensimmäisen kehittämistuotoksen (ke-

hittämistuotos 1), jossa esittelemme ennakkotehtävän tulokset.  Kehittämistuotos 1:n jälkeen 

tutkimuksen vastaajat suunnittelivat ennakkotehtävän perusteella monialaiset oppimiskokonai-

suudet, jotka esitellään ja arvioidaan kappaleessa 7 ’’ Empiirinen ongelma-analyysi 2’’. Lisäksi ar-

vioimme empiirisessä ongelma-analyysi 2:ssa monialaisten oppimiskokonaisuuksien toimivuutta 

sekä siirrettävyyttä peruskoulukontekstiin. Tämän perusteella saimme kehittämistuotos 2:n, 

jossa esittelemme ryhmätehtävien analyysin tulokset. Vastaajien MOK-analyysin tulosten poh-

jalta lähdimme kehittämään lopullista tuotostamme; kolmea perusopetukseen sopivaa MOK-ko-

konaisuutta, joissa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen oppiaineet ja ikäluokat. Esitte-

lemme lopulliset tuotokset kohdassa ’’Kehittämistuotos 3’’.  

 

2.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Kehittämistutkimukselle ominaista on syklisyys, joka sisältää myös kehittämistuotosten testaa-

mista, niiden kriittistä arviointia sekä uudelleenkehittämistä. Lisäksi sen avulla tuotetaan malleja, 

jotka ovat kontekstisidonnaisia. (Pernaa 2013.) Tarkastelemme tutkimuksemme luotettavuutta 

tarkemmin luvussa 10.1. 
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2.4 Tutkimuksen eettiset lähtökohdat 

 

Tutkimusetiikan hyvän tieteellisen tutkimuksenteon lähtökohtia ovat mm. rehellisyys, huolelli-

suus ja tarkkuus kaikessa tutkimustyössä (TEKN 2019, 6). Olemme kaikessa toiminnassamme toi-

mineet näiden lähtökohtien valossa. Olemme tuoneet selkeästi tutkimuslupia pyytäessä esille, 

että tutkimukseemme vastaaminen on vapaaehtoista. Varmistimme molemmissa aineistonke-

räyksissä, että jokainen on antanut suostumuksensa osallistua tutkimukseen. Lähetimme tutkit-

taville tutkimustiedotteen hyvissä ajoin ennen tutkimuksen aloittamista ja olemme tuoneet siinä 

selkeästi esille, mitä tietoja heistä kerätään ja miksi. Lähetimme lisäksi tietosuojaselosteen opin-

tojakson vastuuopettajalle jaettavaksi opintojakson Teams-alustalle. Tutkimuksemme kannalta 

henkilötiedot eivät olleet välttämättömiä, mutta koska aineistomme on kerätty osana opintojak-

son pakollisia tehtäviä, on tietyt tiedot jouduttu pyytämään. Aineistomme analyysissa olemme 

kaikin tavoin pyrkineet tekemään analyysimme mahdollisimman läpinäkyvästi tutkimukseen 

osallistujien anonymiteettiä noudattaen. Tutkimustiedotteessamme (Liite 1) olemme esitelleet 

tutkimuksen osallistujille etukäteen sekä ennakkotehtävän (Liite 2) että ryhmätehtävän (Liite 3). 

Tutkimustiedotteessamme on tuotu esille, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.  

 

Olemme säilyttäneet aineistoamme asianmukaisesti salasanalla suojatussa ympäristössä. Emme 

ole antaneet aineistoamme muiden käyttöön. Aineistomme on kerätty linkin kautta Webropol 

3.0 -kyselylomakkeella, jolloin vastaajien henkilötiedot eivät näkyneet meille. Muut tutkimus-

tamme koskevat asiakirjat on säilytetty OneDrive -kansiossa, joka vaatii vahvan kaksoistunnistau-

tumisen sisäänkirjautumisen yhteydessä. Tutkielmamme valmistuttua tuhoamme asianmukai-

sesti kaiken aineiston (ennakkotehtävän ja ryhmätehtävän), jonka olemme tutkimusta tehdessä 

keränneet. Lisäksi tuhoamme analyysia varten tehdyt muistiinpanot.  
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3 Teoreettinen ongelma-analyysi 

 

Tässä kappaleessa esittelemme käsitteitä, teorioita ja asiasisältöjä, jotka toimivat tutkimuk-

semme lähtökohtina. Käymme läpi kestävää ruokakasvatusta ja sen historiaa. Lisäksi esitte-

lemme sitä, miten kestävä kehitys liittyy kestävään ruokakasvatukseen, mihin ruokakasvatuksen 

teoriat pohjautuvat, ruokakasvatuksen tutkimuksia, perusopetuksen oppisisältöjen eheyttämistä, 

monialaisten oppimiskokonaisuuksien sisältöjä sekä vesiviljelyä.  

 

’’Kestävän ruokakasvatuksen tavoitteena on oppijoiden ruokakäyttäytymisen muutos kestävän 

kehityksen eri osa-alueilla ’’ (Pollari ym. 2021). Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (2017) mu-

kaan ruokakasvatus voidaan nähdä kestävyyskasvatuksen osa-alueena, jonka vuoksi on tärkeää 

esitellä kestävän kehityksen osa-alueita sekä kestävyyskasvatusta ja liittää ne perusopetuksen 

opetussuunnitelmaan, kotitalousopetukseen sekä lopulta kestävään ruokakasvatukseen. Kestä-

vyyskasvatuksen keskeisenä teemana on kehittää ja muuttaa ihmisten käyttäytymistä kestäväm-

pään suuntaan kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla, joita ovat ekologinen, taloudellinen ja 

sosiaaliskulttuurinen ulottuvuus (Pollari ym. 2021). Kestävyyskasvatuksella pyritään lisäämään 

kriittisen ajattelun kautta ymmärrystä elämäntapojemme vaikutuksesta yhteiskuntaamme sekä 

biosfääriin (Wolffin, Sjöblomin, Hofman-Bergholmin ja Palmbergin 2017). Kestävän ruokakasva-

tuksen tavoitteena voidaan pitää laaja-alaisen sekä kokonaisvaltaisen ymmärryksen kehittymistä, 

niin kaikesta ruokaan liittyvästä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta, kuin muutoksen 

tekemisestä omassa ruokakäyttäytymisessään (Pollari ym. 2021). Kotitalousopetuksessa on mo-

nia sisältöalueita, joita voidaan yhdistää saumattomasti kestävyyden eri ulottuvuuksiin. Näitä si-

sältöalueita ovat muun muassa ruuan valinta, ruuan valmistus, ateriointi sekä ruoanreitti. 

(Gisslevik, Wernersson & Larsson 2017.) Kestävällä ruokakasvatuksella on mahdollisuus auttaa 

oppilaita uudistumaan, jos opetus sisältää syy-seuraussuhteiden tarkastelua ja ymmärtämistä, 

yhteisöllisten opetusmenetelmin hyödyntämistä sekä tulevaisuuteen orientoitumista. Tärkeää 

on sisällyttää opetukseen kykyä ymmärtää erilaisia tulevaisuuden näkymiä sekä oman toiminnan 

merkitystä ja suhdetta ympäristöön, jotta voidaan ennaltaehkäistä luonnon häviämistä sekä li-

sätä tasa-arvoa. (UNESCO 2017; Redman 2013.) 
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3.1 Kestävän kehityksen kasvatus  

Kestävän kehityksen kasvatusta on korostettu jo 1980-luvulta asti (Jutvik, Liepina, Kaivola, Suo-

mela, Suomela & Rikkinen 2009) ja se kuuluu osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa (POPS 

2014). Kestävyyskasvatus näkyy kaikissa kotitalousopetuksen teemoissa kuten ruoassa, asumi-

sessa, vaatehuollossa ja kulutuksessa (POPS 2014, s. 439). Ruokakasvatus ja kestävyyskasvatus 

on ollut perusopetuksessa kotitalouden vastuulla niin sisältöjen kuin oppiaineen luonteen perus-

teella (Gisslevik, Wernersson & Larsson, 2017; Smith 2017).  

 

Kestävän kehityksen mukainen opetus ja kasvatus on ollut erilaisissa muodoissa aina osa Suo-

men koulutusjärjestelmää. Vuonna 1985 ympäristökasvatus tuli osaksi valtakunnallisia opetus-

suunnitelmia. Kestävän kehityksen kasvatus on käsitetty lähiympäristöopetuksena ja myöhem-

min ympäristökasvatuksena mm. ympäristöopin oppiaineessa. Vaikka opetussuunnitelmissa on 

ympäristökasvatus ja ”kestävä kehitys” käsitteenä ollut mukana jo vuosikymmeniä, on sen käsit-

tely kokonaisvaltaisesti ajateltu liittyvän vain biologian, maantieteen ja kotitalouden oppiaineisiin 

(Cantell ym. 2020). Sittemmin käsitteen ymmärrys ja sisällöt ovat muuttuneet sekä laajentuneet 

entisestään. Vuoden 2004 POPS:ssa ei ole enää puhuttu ympäristökasvatuksesta, vaan kestävän 

kehityksen mukainen kasvatuksesta, joka koskee kaikkea opetusta ja koulun toimintaa. (Risku-

Norja 2012.) Kestävän kehityksen kasvatus eli kestävyyskasvatus näkyy perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa hyvin yleisellä tasolla. Kestävyyskasvatus toimii mm. eri oppiaineita 

yhdistävänä teemana. (POPS 2014; Mykrä 2021; Saloranta 2017.) Kestävä kehitys -käsite on kir-

jattu perusopetuksen arvoperustaan, paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaaviin peri-

aatteisiin, paikallisesti päätettäviin asioihin, toimintakulttuuria ohjaaviin perusteisiin, laaja-alai-

seen osaamiseen sekä ympäristöopin, yhteiskuntaopin, maantiedon, fysiikan, kemian, kuvatai-

teen ja käsityön sisältöihin ja tavoitteisiin.  Lisäksi toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavissa pe-

riaatteissa on erikseen kohta ’’vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautumi-

nen’’, jossa kuvaillaan kouluyhteisön ottavan kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elä-

mäntavan välttämättömyyden. (POPS 2014.) 

 



12 

 

Eheyttäminen tuotiin opetussuunnitelmaan vuonna 2004. Sen pyrkimyksenä on ollut opettaa op-

pilaita tarkastelemaan erilaisia kokonaisuuksia eri näkökulmista, oivaltamaan oppiaineiden väli-

siä yhtymäkohtia sekä ilmiöitä. Uusimmassa POPS:ssa (2014) eheyttäminen on sisällytetty toi-

mintakulttuurin kehittämistä ohjaaviin periaatteisiin, jotta eheyttämisen pohjimmainen idea tu-

kisi koko perusopetusta. (Risku-Norja 2012.) Eheyttävä opetus on jaoteltu seitsemään aihekoko-

naisuuteen, joista muun muassa yksi on opetussuunnitelmassa otsikolla: ’’ vastuu ympäristöstä 

ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen ’’. Nämä eheyttävät kokonaisuudet toimivat toimin-

takulttuurin kehittämistä ohjaavina periaatteina ja koskevat niin opetuksen järjestäjiä kuin muu-

takin koulun toimintaa. (POPS 2014.)  

 

Kestävä kehitys -käsite on monialainen ja se voi jäädä abstraktiksi. Jotta kestävän tulevaisuuden 

tavoitteet olisivat helposti ymmärrettävissä, tarvitaan konkreettisia ja helposti ymmärrettäviä ta-

voitteita. (Risku-Norja 2012.)  Kestävän kehityksen kasvatus pitää sisällään neljä näkökulmaa, 

jotka ovat kulttuurinen, yhteiskunnallinen, ekologinen ja taloudellinen. Jutvik (2009) kollegoineen 

on pohtinut kestävän kehityksen kasvatuksen moninaisia taustoja, joissa ei ole yksittäistä sel-

keää teoriaa. Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen suhteesta on esitetty 

erilaisia teorioita, jotka ovat usein ristiriidassa. Ympäristökasvatus voidaan ymmärtää yläkäsit-

teenä, jonka yksi osa-alue on kestävän kehityksen kasvatus. (Hesselink, van Kempen & Wals 

2000, 12; Tani 2008, 54; Cantell ym. 2020.) On myös esitetty, että kestävän kehityksen kasvatuk-

sessa sekä ympäristökasvatuksessa on yhteisiä piirteitä, mutta ne ovat itsenäiset kasvatuksen 

osa-alueet. Mahdollista on myös, että kestävän kehityksen kasvatus on ympäristökasvatuksen 

uusi versio. Tiedeyhteisöllä ei kuitenkaan ole yhtä hyväksyttyä määritelmää käsitteiden välisestä 

suhteesta. (Hesselink, van Kempen & Wals 2000, 11–12; Tani 2008, 54; Cantell ym. 2020.) Oleelli-

nen osa kestävän kehityksen kasvatusta on jatkuva oppiminen, joka sisältää kaikille tarpeellisen 

tiedon jakamista. Tämän tiedon avulla pyritään antamaan motivaatiota ihmisille toimimaan vas-

tuullisina kansalaisina kestävää kehitystä edistäen. Kestävän kehityksen kasvatuksessa on tarkoi-

tus lisätä ja rikastuttaa ymmärrystä ympäristökasvatuksen aiheista, ei korvata sitä. (Jutvik ym. 

2009.) Kestävän kehityksen kasvatus on tärkeä konkretisoida omaan yhteisöön tai toimintapiiriin 

sopiviksi. Näin ollen kestävän kehityksen neljä osa-aluetta sisällytetään paikallisiin lähtökohtiin ja 

kestävyyskasvatus rakentuu sopivaksi kullekin alueelle. (Risku-Norja 2012.)   
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3.2 Kestävyyskasvatus osana ruokakasvatusta 

 

Kestävän kehityksen kasvatuksesta puhutaan myös kestävyyskasvatuksena, ja sitä voidaan tul-

kita ja toteuttaa ympäristökasvatuksen teorioista (Tani 2008; Risku-Norja 2012). Palmerin (1998) 

tunnettu puumalli (kuvio 2) kuvastaa ympäristökasvatuksen tavoitteita, sisältöjä ja toimintamal-

leja. Puumallissa juurina eli perustana toimivat yksilölliset elämänkokemukset. Puunlatvusto ku-

vaa oppimista ja toimintaa, joka on jaettu kolmeen osa-alueeseen. Osa-alueet kuvaavat ympäris-

tökasvatuksen keskeisiä prosesseja ja niiden yhteyksiä toisiinsa. (Palmer 1998, 145; Tani 2008; 

Cantell 2004.) 

 

Keskeiset prosessit puumallissa (kuvio 2) ovat oppiminen ympäristössä ja ympäristöstä sekä toi-

minta ympäristön puolesta. Nämä kolme osa-aluetta ovat tasavertaisia ja toimivat samanaikai-

sesti, mikä on ympäristökasvatuksessa tärkeää. Ympäristöstä oppiminen lisää empiiristä ja kriit-

tistä tietoa kokemusten, ympäristötietoisuuden ja huolenpidon kautta. Ympäristössä oppiminen 

perustuu toimintaan ja kokemuksiin, jossa tärkeässä osassa on esteettisyys. Ympäristön puo-

lesta toimiminen on arvokasvatuksellinen näkökulma aiheeseen. Palmerin (1998) mukaan kaik-

kiin kolmeen osa-alueeseen kuuluvat niin oppijan tietojen, taitojen, käsitysten, käsitteiden kuin 

asenteidenkin kehitys. Ympäristökasvatus ja kestävyyskasvatus perustuvat siihen, että toimin-

nassa otetaan huomioon merkittävät elämänkokemukset, oppijan kehitysvaihe ja aiemman tie-

dontaso.  (Palmer 1998, 267–279; Cantell ym. 2020; Risku-Norja 2012, 14–16.) Keskeistä niin ym-

päristökasvatuksessa kuin kestävyyskasvatuksessa on kokonaisvaltaisuus ja kokonaisvaltainen 

oppiminen. Siinä tieto, tiedon rakentaminen, omat kokemukset ja toiminta sitoutuvat toisiinsa ja 

tukevat toisiaan. Tällaisessa kokonaisvaltaisessa oppimisessa ollaan sidoksissa aina tilanteeseen 

tai asiayhteyteen, jolloin oppiminen on väistämättä kontekstuaalista. 
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Ympäristökonteksti voidaan myös korvata kestävyyskasvatuksen näkökulmasta mm. ruoan tai 

ruokakasvatuksen eri aihesisällöillä. (Risku-Norja 2012, 15.) Ruokakasvatus on luonteva osa kes-

tävyyskasvatuksen teemoja, sillä syöminen on yksi ihmisen perustarpeista. Ruoka itsessään on 

osa isompaa ruokajärjestelmää, johon kuuluvat myös koko ruokatuotannon ja ihmisten muodos-

tama toimijaketju, aine- ja rahavirrat sekä sosiaalinen ulottuvuus. Ruokajärjestelmä kattaa koko 

kestävyysajattelun osa-alueet. Ruoka on siis teema, jota voidaan tarkastella eri näkökulmista 

konkreettisesti sekä pohtien aihetta myös eri oppiaineiden näkökulmista. Ruoka voidaan siten 

nähdä sitovana tekijänä yhteiskunnan, terveyden, ravitsemuksen, tuotannon, talouden, eri mai-

den kulttuurien, ympäristön sekä globalisoituvan maailman välillä. (Risku-Norja 2012, 16–19.) 

Näin ruokakasvatus voidaan nähdä ilmiönä, joka sisältyy osaksi ympäristö- ja kestävyyskasva-

tusta. 

 

Kuvio 2. Ympäristöopetuksen puumalli (Risku-Norja 2012) alkuperä (Palmer 1998) 
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3.3 Ruokakasvatuksen tutkimuksia  

 

Ruokakasvatusta tutkitaan monitieteisesti eri näkökulmista. Kotimaiset tutkimukset kestävästä 

ruokakasvatuksesta linkittyvät vahvasti kotitalousopetuksen näkökulmaan. Näissä tutkimuksissa 

on tarkasteltu mm. opettajien näkemyksiä siitä, miten kestävyysteemat näkyvät ja sopivat kotita-

lousopetukseen. (Elorinne ym. 2020; Haapala, Biggs, Cederberg & Kosonen 2014.) Suomessa ko-

titalousopetuksen kestävyyskasvatus painottuu ruokaan liittyviin teemoihin (Autio, Kortesalmi, 

Ranta, Sekki & Kylkilahti 2021). Yhtenä uusimpana kotimaisena tutkimuksena on Elorinteen, Pol-

larin, Hokkasen ja Pirhosen (2021) tutkimus perusopetuksen ruokakasvatuksen kestävyydestä ja 

kuinka kestävyyttä voitaisiin lisätä ruokakasvatuksessa. Tutkimus keskittyy opettajien pedagogi-

seen toimintaan, ruokahävikkiin sekä oppikirjojen ruokakasvatuksen sisältöihin ja kotien ruoka-

hävikin vähentämiseen.   

 

Kansainväliset tutkimukset painottuvat kestävän ruokakasvatuksen ja kestävyyskasvatuksen 

opetuksen esteisiin ja mahdollisuuksiin sekä oppilaiden kestävyyskasvatukseen suhtautumiseen 

(Bohm, Lindblom, Åbacka, Bengs & Hörnell 2015; Erjavšek, Lovšin Kozina & Kostanjevec 2021; 

Gisslevik, Wernersson & Larsson 2018; Øvrebø 2015; Gelinder, Hjälmeskog & Lidar 2019; Gissle-

vik, Wernersson & Larsson 2019).  Haapalan, Biggsin, Cederbergin ja Kososen (2014) sekä 

Øvrebøn (2015) tutkimukset osoittavat, että opettajien myönteisellä asenteella on merkitystä ko-

titalousopetuksen kestävässä opetuksessa. Ruokahävikin opetuksessa Elorinne ym. (2020) esitti-

vät kotitalousopettajan laaja-alaisella kestävyysosaamisella olevan merkitystä. Kuitenkin tutki-

muksia kestävän ruokakasvatuksen sisältöjen painotuksesta löytyy vähän (Sekki, Autio, Lindblom 

& Niva 2021). Sekki ym. (2021) toteavat tutkimuksensa tukevan aikaisempia tutkimuksia, jotka 

esittävät kestävyyden opettamisen olevan tärkeää kotitalousopettajien keskuudessa mutta suh-

tautumisessa kestävyyden opettamiseen olevan kuitenkin eroja (Elorinne ym. 2020; Haapala ym. 

2014; Øvrebø 2015).  

 

Uitto & Saloranta (2017) ovat tutkineet aineenopettajien kestävän kehityksen ulottuvuuksien 

hyödyntämistä perusopetuksessa ja tuloksissa huomattavaa on se, että kotitalousopettajat hyö-
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dyntävät pääosin vain kahta kestävän kehityksen ulottuvuutta opetuksessaan. Painotus kotita-

lousopettajilla on taloudellisissa ja sosiaalisissa kestävyyden teemoissa ja ekologisen kestävyy-

den sisällyttäminen opetuksen teemoihin on vähäisempää. Kotitalousopettajat kokevat epävar-

muutta kestävyyden teemojen sisällyttämisessä opetukseensa Dewhurstin ja Pendergastin 

(2011) tutkimuksen mukaan. Opettajat ovat kuitenkin halukkaita opettamaan mm. jätteidenlajit-

telua ja uusiokäyttöä (Dewhurst, Pendergast 2011; Haapala ym. 2014) sekä ilmastonmuutokseen, 

ympäristöön ja terveyteen liittyviä aihesisältöjä (Dewhurst, Pendergast 2011). Epävarmuuden ja 

esteiden syiksi kestävyyden opettamiselle koetaan oppituntien aikataulutus kokonaisuudessaan, 

luokan käytäntöjen omaksuminen sekä opetussuunnitelman tavoitteiden laajuus verrattaessa 

viikkotuntimäärään (Haapala ym. 2014; Gisslevik ym. 2018; Øvrebø 2015). Ruokakasvatuksen yh-

teydessä käytetään myös käsitettä ruokapedagogiikka. Ruokapedagogiikan avulla pyritään to-

teuttamaan ruokaan liittyvän opetuksen lisäksi ruoan kautta tapahtuvaa opetusta. (Swan & Flo-

wers 2015.) Ruoalla voidaan siis ajatella olevan kaksi tärkeää roolia: oppimisen kohde sekä vä-

line. Ruokapedagogiikassa on myös tärkeää muistaa huomioida yhteiskunnallinen ja poliittinen 

näkökulma, sillä mitä ja miten opetamme ruoasta ja mitä ja miten syömme, on merkitystä tule-

vaisuuden kannalta (Flowers & Swan 2015).  Kotitaloustieteen lisäksi ruokakasvatusta tutkitaan 

ravitsemustieteen, ruokasosiologian sekä ympäristön ja kulttuurin tutkimuksen aloilla.  

 

3.4 Kestävä ruokakasvatus 

 

Kestävä ruokakasvatus on yksinkertaisesti ruokaan liittyvää, kestävyyden huomioivaa kasvatusta, 

jossa kestävän kehityksen eri osa-alueet: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ovat 

keskeisessä osassa (Elorinne, Eronen, Pollari, Hokkanen, Reijonen & Murphy 2020). Niin ruoka, 

ruokajärjestelmä kuin koko ruokaketjun toiminta: ruuantuotanto, -valinta, -valmistus, ateriointi ja 

jätekäyttäytyminen voidaan ajatella olevan osa kestävää ruokakasvatus. Käsitteet, kuten sivistys, 

sosialisaatio, oppiminen, toimijuus ja taidot liitetään usein ruokakasvatukseen, kasvatuksen ja 

oppimisen näkökulmasta. (Fordyce-Voorham 2010; Lintukangas 2014; Wolfson, Bostic ym. 

2017; Trubek ym. 2017). Perusopetuksessa ruokakasvatusta annetaan opetussuunnitelman mu-

kaisesti kolmessa oppiaineessa: kotitalous, maantieto ja biologia. Tämän lisäksi ruokakasvatusta 

tapahtuu kouluruokailun yhteydessä ja siihen osallistuu koko koulun henkilökunta. (POPS 
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2014.) Risku-Norja (2012) on SEED-hankkeessa yhteistyössä Palojoen kanssa määritellyt ruoka-

kasvatuksen tiedollisia tavoitteita, jotka näkyvät tiettyjen oppiaineiden opetussisällöissä suoraan 

vuosiluokilla 1–6. Yläkoulussa ruokakasvatuksen opetettavat tiedot ovat kokonaisvaltaisia integ-

roitavissa yllä mainittujen oppiaineiden lisäksi myös terveystietoon, kemiaan, historiaan, filosofi-

aan, elämänkatsomustietoon, äidinkieleen ja muihin vieraisiin kieliin. Myös opetushallitus (2015) 

on tehnyt perusopetuksen ruokakasvatuksen integrointiin infograafin, jossa on ruokakasvatuk-

sen aihesisältöjä listattu kaikista opetettavien oppiaineiden sisällöistä.  

 

Ruokakasvatuksessa yhdistyvät kasvatuksen moninaiset lähestymistavat, ruoka ja yhdessä syö-

minen oppimisen välineinä, erilaiset oppimisympäristöt, sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet, 

ruoan ja syömisen terveellisyys, osallisuus, kestävä kehitys sekä ruuanvalmistaminen ja ravitse-

mustieto.  (Janhonen ym. 2015, 111—113.)  Ruokakasvatus liittyy myös vahvasti ympäristö- ja 

kestävyyskasvatukseen, jotka kaikki alkavat jo osana varhaiskasvatusta ja jatkuvat koko perus-

koulun ajan (Kauppinen 2018; POPS 2014). Ruokakasvatuksessa kouluilla on merkittävä rooli ja 

se näkyy niin perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POPS 2014) kuin kouluruokailusuosituk-

sissa (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2017). Perusopetuksen opetussuunnitelman eri oppiai-

neiden tavoitteita ja sisältöjä voidaan soveltaa ruokakasvatuksen aihesisältöihin. Sekä koulujen 

ruokakasvatuksessa että muussa opetuksessa keskeisenä tavoitteena pidetään oppilaan toimi-

juuden vahvistamista ja aitoja osallisuuden kokemuksien saavuttamista (Janhonen 2016, 40–41; 

Kumpulainen & Mikkola 2014, 51).  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS 2014) arvoperusta sisältää ajatuksen kestävän elä-

mäntavan välttämättömyydestä. Tämä ajatus huomioi kestävän kehityksen tunnistamisen, sen 

mukaan toimimisen sekä oppilaiden ohjaamisen kestävän elämäntavan omaksumiseen. (POPS 

2014, 16.) Osa ihmisen ruokatottumuksista muotoutuu jo lapsuudessa, joten koulun kestävällä 

kehityksellä sekä kestävällä ruokakasvatuksella on suuri merkitys. Oppilaiden käsitykset ruuan-

tuotannosta ja koko ruokajärjestelmästä ovat kuitenkin vähäisiä tai vääristyneitä. Ruokajärjestel-

mällä tarkoitetaan kaikkea alkutuotannosta, vähittäiskaupasta ja kulutuksesta, kaikkiin ruuan 

kanssa tekemisissä oleviin toimijoihin sekä fyysisestä ympäristöstämme. (Jeronen 2012.)  
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Ruokakasvatus on kokonaisvaltaista ja kontekstuaalista (kuvio 3) ja se kattaa ihmisen koko arjen 

ja elämän. Ruokakasvatuksella on mahdollista ohjata ihmisen käyttäytymistä ja vaikuttaa mm. 

arvoihin ja asenteisiin. Tarkoituksena on auttaa yksilöitä ymmärtämään ruokavalintojen merki-

tykset ja vaikutukset suhteessa omaan ja muiden ihmisten hyvinvointiin sekä ympäristöön ja yh-

teiskuntaan. Ruokakasvatuksen tärkeänä osana on oppia itseohjautuvuutta, joka auttaa yksilöitä 

käyttämään ruokakasvatuksen teemojen tietoja ja taitoja arkielämässä. (Risku-Norja & Mikkola 

2010, 46.) Ruokakasvatuksen kokonaisuus on haastava, sillä se pitää sisällään myös opetustilan-

teeseen liittyvät yksilön kokemukset, tunteet, sosiaaliset vuorovaikutustilanteet sekä arvot. (Jero-

nen 2012.) 

 

Kestävässä ruokakasvatuksessa on tärkeää kokonaisvaltaisuus ja tilannesidonnaisuus. Kestävyy-

den eri ulottuvuuksien ymmärtämiseen tarvitaan tietoa ja käsitteistön hallintaa, omakohtaisia 

kokemuksia ja elämyksiä, eettisiä periaatteita, arvo- ja asennemuutosta, tietoa toiminnan- ja vai-

kuttamisen mahdollisuuksista sekä kriittistä arviointikykyä (kuvio 3). Nämä keinot auttavat saa-

maan aikaan kiinnostusta aiheeseen, joka samalla lisää tiedonhalua. Eettiset periaatteet rakenta-

vat pohjan arvoille ja normeille, jotka puolestaan ohjaavat toimintaa ja suhtautumista käsiteltä-

viin kysymyksiin. Arvot ja asenteet kuitenkin voivat muovautua uuden tiedon lisättyä ymmär-

rystä. Ymmärryksen lisääminen vaati usein lisäksi tiedon kriittistä arviointia. Näin sisäistetty tieto 

Kuvio 3. Kuvaus ruokakasvatuksen kokonaisvaltaisuudesta ja sen pyrkimyksestä itseohjautuvuu-

den lisäämiseen (Risku-Norja ym. 2010, 17)  
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ruokakasvatuksen teemoista voi johtaa toiminnan muutokseen ja kestävän kehityksen mukai-

sesti toimimiseen. (Risku-Norja 2012, 18–19; Risku-Norja ym. 2010.) 

 

Kestävän ruokakasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on saada ihmisiä toimimaan ja kulutta-

maan vastuullisesti ja kestävästi (Jeronen 2012). Kestävän ruokakasvatuksen viesti on vastaan-

otettu silloin, kun nähdään kestävämpiä muutoksia ihmisten henkilökohtaisissa valinnoissa ja 

toimintamalleissa. Koko kestävän ruokakasvatuksen tehtävää ei voida jättää henkilökohtaisten 

valintojen varaan, sillä käsitykset kestävistä valinnoista eroavat toisistaan myös tietoisilla kulutta-

jilla. Omilla arvopohjaisilla valinnoilla voi vaikuttaa lähinnä omaan elämään. Kulutuskäyttäytymi-

nen on harvoin täysin johdonmukaista, sillä siihen vaikuttavat yleiset ruokatrendit ja suuntaukset 

sekä henkilökohtaiset asiat, kuten elämäntilanne ja ostovoima. Niinpä tarvitsemme myös yhteis-

kunnallista ja poliittista ohjausta sekä rakenteellisia muutoksia, jotta ruokatuotannon ympäristö- 

ja muut ongelmat saadaan vähentymään. Kestävässä ruokakasvatuksessa tulee siis kiinnittää 

huomiota myös näiden asioiden ymmärtämiseen, kansalaisaktiivisuuteen sekä työhön, joka 

osoittaa ihmisille vaikuttamisen mahdollisuudet, keinot ja kanavat. (Risku-Norja 2012, 18.) Näin 

ollen ruokakasvatuksen kompleksisuus, kokonaisvaltaisuus ja ulottuvuus eri oppiaineisiin ja tee-

moihin on huomattava ja siksi olisi tärkeää, että kaikki opettajaksi opiskelevat ymmärtäisivät ja 

osaisivat nähdä ruokakasvatuksen tärkeyden sekä mahdollisuudet myös oppiainerajoja rikko-

vasti.  

 

3.5 Kestävän ruokakasvatuksen mallin tulkinta 

 

Ruuan ja syömisen kautta voidaan käsitellä kulttuurillisia asioita, ympäristöä, eettisyyttä, tuotan-

toa ja taloutta (Kuvio 4). Koska ruokakasvatuksen on todettu olevan kokonaisvaltaista ja siihen 

liittyvien asioiden ottavan huomioon laajasti erilaiset näkökulmat ja ajatukset, on sen tulkinta 

usein henkilökohtaisista tiedoista, ymmärryksestä ja sosioekonomisesta asemasta riippuvaista. 

Tässä tutkielmassa tulkitsemme ruoka ja syöminen -kuviota (kuvio 4) omasta näkökulmas-

tamme. Näkökulmamme on rakentunut kotitaloustieteen opiskeluidemme aikana, mutta huomi-

oimme myös muun elämämme aikana karttuneen tiedon olevan osa tulkintaamme. Tulkin-
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taamme ohjaavat lisäksi Risku-Norja ym. (2010, 14–15) selvityksessä olevat kestävän ruokahuol-

lon kriteerit, joiden avulla selitämme kuvion 4 uloimpia ympyröitä. Kestävän ruokahuollon kritee-

rit sisältävät seitsemän kohtaa: 

 

• ruuan terveellisyys ja turvallisuus 

• kulutuksen oikeudenmukaisuus ja huoltovarmuus 

• taloudellinen toteutettavuus 

• ruoan kulttuurisuus ja omaleimaisuus 

• eettisyys 

• ekologinen kestävyys 

• esteettisyys 

 

Nämä kriteerit ottavat huomioon ravitsemuksellisen ja hygieenisen näkökulman, maailmanlaa-

juisen ruokaturvan ja ruuan saatavuuden niin yleisesti kuin taloudellisestikin, tuotannon talou-

dellisen turvaamisen sekä ympäristön, luonnonvarojen, eläinten ja ihmisten turvaamisen, lähi-

ruuan, satokauden ja ruokaperinteen sekä väri-, tuoksu- ja makumaailmat. (Risku-Norja ym. 

2010, 14–15.) 

 

 

Kuvio 4. Ruoka ja syöminen -malli esittää ruuan monet kytkennät (Risku-Norja 2012, 17)  
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3.6 Eheyttäminen 

 

Opetuksen eheyttäminen on opetettavan aineksen sekä opetustilanteiden suunnittelun ja to-

teuttamisen jäsentämistä oppilaille mielenkiintoisiksi ja helposti lähestyttäviksi kokonaisuuksiksi 

(Kujamäki 2014, 17; POPS 2014, 31; Haapaniemi 2022). Kujamäen (2014) mukaan eheyttäminen 

voi olla vertikaalista tai horisontaalista. Vertikaalinen eheyttäminen tapahtuu oppiaineen sisällä, 

jossa tutuista aihesisällöistä edetään tuntemattomia aihesisältöjä kohti. Horisontaalinen eheyttä-

minen sen sijaan on oppiainerajojarikkovaa opetusta. Eheyttämisen tarkoituksena on antaa op-

pilaalle mahdollisimman paljon mahdollisuuksia oppia opiskeltavasta aihesisällöstä yhdistele-

mällä eri tiedonaloja yhdessä tutkien. Eheyttää voi monin eri tavoin: Opetusta voidaan esimer-

kiksi rinnastaa, niin että samaa aihetta käsitellään samaan aikaan useassa eri oppiaineessa tai 

toteuttamalla erilaisia teemapäiviä, opintoretkiä tai toteuttamalla opetusta uusissa oppimisym-

päristöissä toimimista. (POPS 2014, 31; Koskinen 2017, 13.) 

 

Perusopetuksessa opetus on järjestetty aiemmin hyvin perinteisesti jaottelemalla opittavat ai-

heet oppiaineittain (Cantell 2015, 12; Haapaniemi 2022). Uusimmassa perusopetuksen opetus-

suunnitelmassa (2014) tarjotaan ratkaisuksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Monialainen 

oppimiskokonaisuus eli MOK on opetusta eheyttävää ja erilaisten oppiaineiden yhdistämiseen 

perustuvaa opetusta tai opetusjaksoja (POPS 2014, 32). Opetuksen järjestäjän on huolehdittava, 

että monialaisia oppimiskokonaisuuksia järjestetään oppilaille lukuvuosittain vähintään yksi. Pel-

tomaan (2021,13) mukaan monialaiset oppimiskokonaisuudet eivät voi olla oppilaille valinnaisia 

ja näin ollen niitä ei voi jättää suorittamatta. Kokonaisuuksiin valitaan opetettavat oppiaineet si-

ten, että ne palvelevat kulloinkin käsiteltävän ilmiön sisältöjä.  Kuvassa 1 on perusopetuksen 

opetussuunnitelmasta (2014, 32) löytyvä kuvio, jossa esitellään tiivistetysti monialaisen oppimis-

kokonaisuuden suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat periaatteet. 

  

Tässä luvussa käsittelemme eheyttämistä monialaisten oppimiskokonaisuuksien näkökulmasta. 

Tarkastelemme niitä kokonaisuudessaan suunnittelusta arviointiin. Seuraavissa kappaleissa käy-

tämme monialaisista oppimiskokonaisuuksista lyhennettä ”MOK”.  
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Kuva 1. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta ohjaavat periaatteet 

(POPS 2014, 32). 

 

3.6.1 Monialaisen opetuskokonaisuuden suunnittelu ja tavoitteet 

 

MOK:n tavoitteina ovat mm. oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, erilaisissa oppimisympäris-

töissä opiskelun mahdollisuuksien lisääminen ja oppilaan tietojen ja taitojen vahvistaminen sekä 

niiden soveltaminen aiemmin opittuihin tietoihin ja taitoihin. MOK:ien suunnittelemisessa on 

otettava huomioon POPS:ssa (2014, 20–24; 32) määritellyt oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä 

laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Opettajan ensisijainen tavoite on huolehtia, että kokonaisuus 

ja tavoitteet ovat oppilaille sisäistettävissä (Peltomaa 2021, 40). Oppimiskokonaisuuksien suun-

nittelun ja työn perustana ovat koulun toimintakulttuuri sekä arvot ja oppimiskäsitys 

(POPS 2014, 32, kuva 1). Niemi (2015, 118) korostaa myös toimintakulttuurin jatkuvaa kehittä-

mistä, jotta se mahdollistaa monialaisuuden toteutumisen. Tavoitteiden asettamisessa on usein 

koulukohtaisia reunaehtoja. MOK:n aiheen päättämistä voivat ohjata ennalta suunnitellut sisällöt 

sekä koulu- tai oppilasryhmäkohtaiset tarpeet (Peltomaa 2021, 35—36, 40; Halinen & Jääskeläi-

nen 2015, 31). 
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Käyhkön (2014) mukaan toimivan toimintakulttuurin ylläpitoa ja kouluyhteisön eheytymistä edis-

tää opetuksen dialogisuus, jolloin jokainen oppilas pääsee jäsentelemään oman ajattelunsa li-

säksi myös muiden ajatuksia. Peltomaan (2021, 35) ohjekirjassa painotetaan oppilaiden osalli-

suutta sisältöjen valinnoissa ja tavoitteiden asettamisessa, koska se kuuluu oleellisesti arvioita-

vaan kokonaisuuteen. Halinen ja Jääskeläinen (2015, 32—33) painottavat myös oppilaiden osalli-

suuden lisäksi sitä, että valitut ilmiöt kytkeytyvät luontevasti oppilaiden omiin kokemusmaailmoi-

hin. Tavoitteiden määrä tulee pitää kohtuullisena ja ne kannattaa spesifioida myös tarvittaessa 

henkilökohtaisella tasolla. Tavoitteiden huolellinen määrittäminen auttaa oppilaita sisäistämään 

ne paremmin, mikä helpottaa heitä arvioimaan omaa oppimistaan. Laine ja Kettunen (2017, 16) 

muistuttavat, että MOK:n suunnittelussa tulee olla mukana myös vähintään kaksi opettajaa, jol-

loin voidaan paremmin varmistaa opetuksen luonteva eheyttäminen.  

 

MOK:iin on hyvä varata aikaa reilusti, jotta oppilailla on parhaat mahdolliset lähtökohdat ymmär-

tää opetettavaa ilmiötä. Halisen ja Jääskeläisen (2015, 31) mukaan aikaa olisi hyvä varata ainakin 

yhden kouluviikon tuntimäärää vastaava määrä aikaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos 

MOK:ssa on mukana neljä (4) oppiainetta, joita jokaista opetetaan kaksi (2) vuosiviikkotuntia, olisi 

siihen hyvä varata vähintään kahdeksan (8) vuosiviikkotuntia. Erilaisten opittavien ilmiöiden ym-

märtämiseen tarvitaan kuitenkin aikaa. Lisäaikaa ilmiöiden ymmärtämiseen voidaan saada esi-

merkiksi koulun yhteisistä tapahtumista ja juhlista, päivänavauksista ja retkistä. Ruokakasvatuk-

seen lisäaikaa antaa esimerkiksi opintokäynnit ja kouluruokailun eheyttäminen ilmiön oppimi-

seen. MOK:ien suunnittelussa on tärkeää, että opettajat heittäytyvät rohkeasti kokeilemaan uu-

sia pedagogisia ratkaisuja, eikä MOK:a tarvitse tehtävätasolla suunnitella liian tarkasti, koska op-

pilaiden tehtävänä on itse tuoda tietoon näkökulmat, joista he haluavat lisää tietoa. MOK:t kehit-

tyvät siis jatkuvasti niiden edetessä. (Niemi 2015, 119.) 
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3.6.2 Monialaisen oppimiskokonaisuuden arviointi 

 

MOK:a arvioidaan aina suhteessa tavoitteisiin, eikä siitä anneta erillistä summatiivista arviointia 

(Peltomaa 2021, 46). Opetushallituksen (2020, 3) POPS:a koskevia muutoksia käsittelevässä ohje-

kirjassa summatiivinen arviointi määritellään arviointina, jossa annetaan tavoitteisiin perustu-

vasti numeerinen arvosana tai sanallinen arviointi. Tyypillisin esimerkki summatiivisesta arvioin-

nista lukuvuoden päätteeksi saatu numeerinen arvosana, joka antaa kokonaiskuvan oppilaan 

suoriutumisesta tietyssä oppiaineessa. Peltomaa (2021, 46) painottaa, että summatiivinen arvi-

ointi vaatii aina näytön, joita toki MOK:n yhteydessäkin voi antaa, mutta oppilaille on tuotava sel-

keästi aina esille, mitä arvioidaan ja miksi.  MOK:a ei suinkaan arvioida summatiivisesti, vaan for-

matiivisesti. Formatiivinen arviointi on oppilasta ohjaavaa ja oppimista tukevaa palautetta, joka 

auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja ymmärtämään oppiaineen tavoitteita sekä 

hahmottamaan oppilaan kehityskohteita suhteessa tavoitteisiin. Itsearviointi ja vertaispalaute 

ovat osa formatiivista palautetta, eivätkä ne vaikuta summatiiviseen arviointiin (Opetushallitus 

2020, 2). 

 

MOK:ssa oppilaat ovat aktiivisessa roolissa edistämässä omaa oppimistaan ja opettajan tehtä-

vänä on ohjata oppilasta seuraamaan omaa edistymään. Opettaja voi esimerkiksi pohtia yhdessä 

oppilaiden kanssa konkreettisia keinoja tavoitteisiin pyrkimiseen (Peltomaa 2021, 46). Lisäksi 

opettajan antama formatiivinen arviointi on osa oppimista tukevaa vuorovaikutusta. MOK:ssa 

itsearviointi on tärkeässä asemassa, koska se kehittää monipuolisesti oppilaan ajattelun ja oppi-

maan oppimisen taitoja, jotka ovat yksi askel elinikäistä oppimista kohti. Oppilaan oman toimin-

nan kehittäminen sekä oman edistymisen ja osaamisen arviointi ovat tässä tärkeässä roolissa. 

(Opetushallitus 2014, 17, 20—24, 32.) 

 

MOK:in arvioinneissa on hyvä huomioida myös itse MOK:n arviointi suunnittelevien opettajien 

toimesta. Arvioinnin kannalta on tärkeää dokumentoida MOK huolellisesti ja kirjata ylös, mikä 

toimi, mikä ei toiminut ja miten MOK:ia voisi jatkossa kehittää. Lisäksi mahdolliset yhteistyö-

kumppanit ja -tahot kannattaa kirjata ylös, joten jatkossa saman aihepiirin MOK:ia ei tarvitse 

suunnitella täysin puhtaalta pöydältä. (Niemi 2015, 121–122.) 
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3.7 Monialaisen oppimiskokonaisuuden pedagogiset ratkaisut 

 

Tässä kappaleessa esittelemme MOK:ien toteuttamiseen parhaiten soveltuvat pedagogiset rat-

kaisut tutkimustietoon perustuen. Ensin esittelemme opettajan ja oppilaan roolit sekä MOK:eihin 

soveltuvat opetusmenetelmät. Esittelemme myös samanaikaisopetusta ja eriyttämisen mahdolli-

suuksia MOK:ien näkökulmasta.  

 

3.7.1 Opettajan ja oppilaan roolit 

 

MOK:ien suunnittelussa on ensisijaisen tärkeää sekoittaa perinteisiä opettajan ja oppilaan roo-

leja. Koskisen (2017, 14) mukaan yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä on siirtyä sivuun auktori-

teettihahmon paikalta ja irrottautua kaikista niistä rooleista, jotka opettaja on itselleen asettanut. 

Jotta oppilaat voivat aidosti ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, opettajan tulee toimia opetus-

tilanteessa vain ohjaavassa roolissa (esim. Pollari ym. 2021, 8). ”Mahdollistajan” rooli ei kuiten-

kaan tarkoita sitä, että opettajalla ei olisi pedagogista vastuuta suunnitella opetuskokonaisuuk-

sia. Väitämme, että luennoiva opettaminen on paljon helpompaa, kuin opettaminen, jossa oppi-

las on itse aktiivisessa roolissa omassa oppimisessaan. Behavioristisen oppimiskäsityksenkin 

mukaan opettajan tehtävänä on antaa oppilaalle yksittäisiä tietoja ja taitoja, jotka ovat eristettyjä 

muista asiayhteyksistä (Sahlberg & Leppilampi, 1994). Oppilas ei näin ollen opi soveltamaan tie-

toja, vaan oppii asioita ulkoa. Oppilaan aktiivinen rooli taas on peruja konstruktivistiselle oppi-

miskäsitykselle, jossa oppilas nähdään itse tiedon rakentajana (Järvinen 2011, 36). 

 

Oppilaan sisäisen motivaation ja innostuksen aikaansaaminen sekä ylläpitäminen on mahdolli-

sesti opettajan vaikeimpia tehtäviä. Halisen ja Jääskeläisen (2015, 23; 32) mukaan oppilaan 

myönteiset tunnekokemukset, aito ilo oppia, sekä yhteistyö ja vuorovaikutus muiden kanssa li-

sää merkittävästi oppimismotivaatiota. Oppimisprosessi, joka on oppijakeskeistä, nähdään edis-

tävän oppilaiden kriittistä ajattelua, vastuullisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä antaa oppilailla 
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valmiuksia ymmärtää ilmiöitä eri perspektiiveistä. MOK:t voivat olla opettajille hyödyllinen keino 

tutustua oppilaisiin ja heidän ajatuksiinsa sekä niitä ohjaaviin tekijöihin paremmin (Niemi 

2015,121). 

 

MOK:ssa otetaan aina huomioon laaja-alaisen osaamisen tavoitteet (ks. POPS 2014, kappale 3.3). 

Jotta opettaja voi ohjata oppilasta kehittämään omaa ajatteluaan, opettajalla tulee itselläänkin 

olla kasvun asenne (Growth mindset). Emeritusprofessori Tomlinsonin haastattelussa (Amass 

2021) hän painottaa, että opettajan työnkuvaan kuuluu kehittää jatkuvasti opettajaoppilas -suh-

dettaan ja luoda oppilaalle turvallinen olo oppimisympäristössään. Turvallinen olo oppilaille voi-

daan taata opettajan monipuolisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen valinnalla sekä 

sillä, kun hyvään vuorovaikuttamiseen panostetaan (Lonka ym. 2015, 64). Lonkan ym. (2015, 51) 

mukaan opettajat kokevat haasteita avartaa tapaansa opettaa, koska he jäävät helposti kiinni 

joko koulujen kompleksisiin järjestelmiin tai eivät uskalla luopua tutuista opetusmenetelmistä ja 

antaa oppilailla vastuuta omasta oppimisestaan.  

 

3.7.2 Opetusmenetelmät 

 

Erilaiset opetusmenetelmät voidaan jaotella oppijakeskeisiin ja opettajalähtöisiin opetusmene-

telmiin (Pollari 2021, 8). Alle (taulukko 1) olemme listanneet perusopetuksen ruokakasvatuksessa 

käytettyjä erilaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen Pollarin ym. (2021) artikkelia. Olemme jättä-

neet tästä taulukosta pois pari- ja ryhmätyöskentelyn, koska niitä voidaan soveltaa monin eri ta-

voin. 

 

Taulukko 1. Oppijakeskeiset ja opettajajohtoiset opetusmenetelmät (Pollari ym. 2021). 

Oppijakeskeinen menetelmät (Smith 2017) Opettajajohtoiset menetelmät (Smith 

2017) 

Draama Demonstraatio 

Ilmiöpohjainen oppiminen Kyselevä opetus 

Kokemuksellinen oppiminen Suullinen esitys 
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Oppijakeskeinen menetelmät (Smith 2017) Opettajajohtoiset menetelmät (Smith 

2017) 

Käänteinen oppiminen / Flipped Learning  

Leikki  

Ongelmakeskeinen oppiminen  

Opetuskeskustelu  

Peli  

Portfolio  

Projektityöskentely  

Tapauskeskeinen oppiminen  

Toiminnallinen oppiminen  

Tutkiva oppiminen  

Yhteistoiminnallinen oppiminen  

 

Seuraavassa kappaleessa esittelemme opetusmenetelmiä, jotka tutkimusten mukaan sopivat 

parhaiten sovellettaviksi MOK:eihin. Halisen ja Jääskeläisen (2015, 32) mukaan monialaiset oppi-

miskokonaisuudet ovat oppijakeskeisiä opetuskokonaisuuksia, jolloin oppilaat pääsevät mm. il-

miöpohjaisen, tutkivan oppimisen ja toiminnallisten opetusmenetelmien kautta toteuttamaan 

heidän kokemusmaailmojaan avartavia asioita sekä käsittelemään ja edistämään niitä käytän-

nössä.  Esittelemme ilmiöpohjaista oppimista ja tutkivan oppimisen -mallia (Hakkarainen ym. 

2004) sekä lisäksi avaamme hieman toiminnallisten opetusmenetelmien käsitettä sekä ker-

romme, mikä kaikki voidaan laskea kuuluvan toiminnallisten opetusmenetelmien kirjoon. Halu-

amme painottaa, että vaikka emme tässä tutkimuksessa esittele esim.  yhteistoiminnallista oppi-

mista tai tapauskeskeistä oppimista, voisimme toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia 

hyödyntäen niitä opetusmenetelminä. 

 

Ilmiöoppiminen 

Pienten lasten tavanomaisiin leikkihetkiin sisältyy omien kokemusten ja ympäröivän maailman 

yhdistämistä, muiden lasten kanssa keskustelua ja pohtimista, leikkitilanteiden arviointia ja uu-
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delleenrakentamista. Ilmiöoppiminen on parhaillaan juuri tällaista leikkiä. Ilmiöoppiminen on op-

pilaita aktivoida opetusmenetelmä, joka lisää oppilaiden luovuutta, kriittistä ajattelua, taitojen 

oppimista sekä sisäistämistä. Ilmiöpohjainen oppiminen palvelee lisäksi tulevaisuuden taitoja, 

joita ovat esim. asioiden tarkastelu eri näkökulmista, vuovaikutustaidot sekä asioiden eettisten 

näkökulmien ymmärrys (Lonka ym. 2015, 50). Ilmiöpohjaisessa oppimisessa oppiminen on integ-

roitu todellisiin ilmiöihin, jolloin opitut tiedot ja taidot ylittävät oppiainerajat. Oppiminen alkaa 

kysymysten ja ongelmien määrittelyllä, joiden avulla oppilaat rakentavat yhdessä tietopohjaa ai-

heesta. (Silander 2015.) Ilmiökeskeinen opetus mahdollistaa opittujen asioiden soveltamisen, 

kun kiireisessä opettajajohtoisessa opetuksessa oppiminen ja sen soveltaminen jää useasti hei-

koksi (Kuusisaari 2014). Lapset ja nuoret ovat luonnostaan ihmettelijöitä ja he saattavat pohtia 

ilmiöitä sellaisista näkökulmista, joita tiukkoihin raameihin kiinni jäänyt opettaja ei edes tajua 

huomioida. 

 

Ilmiölähtöinen oppiminen on lähtökohdiltaan MOK:n toimintaperiaatteiden mukainen ja se saa 

alkunsa oppilaiden omaa elämää koskettavista autenttisista lähtökohdista (Lonka ym. 2015, 

50;52). Opettaja toimii ohjaavassa roolissa, jossa hänen tärkein tehtävänsä on oppilaiden moti-

vointi kohti henkilökohtaista kiinnostusta. Ilmiöpohjainen oppiminen antaa oppilaille mahdolli-

suuden tarkastella ilmiöitä heitä kiinnostavista lähtökohdista ja avartaa muiden oppilaiden 

kautta omaa näkökulmaansa ilmiöstä.  

 

Ilmiölähtöisen opetuksen aluksi kartoitetaan aina ennakkotiedot- ja käsitykset sekä jaetaan ne 

muiden kesken. Vertaisoppiminen on tärkeimpiä ilmiölähtöisen opetuksen periaatteita, koska 

vuorovaikutus muiden kanssa ja oman ajatteluprosessin avaaminen muille ovat avainasemassa 

oppimisessa (Lonka ym. 2015, 55.) Ilmiölähtöinen oppiminen kannustaa poistumaan formaa-

leista oppimisympäristöistä. Myös tunnekasvatus on vahvasti yhteydessä ilmiölähtöiseen oppi-

miseen, koska omasta oppimisestaan vastuun ottaminen voi olla yhtäältä jännittävää ja mielen-

kiintoista, mutta myös ahdistavaa. (Lonka ym. 2015, 61–62) Sekä oppilailta, että opettajalta vaadi-

taan paljon epävarmuudensietokykyä sekä etenkin oppilailta taitoa sanoittaa omia tunteitaan ja 

tuntemuksiaan, jotta epävarmuudet eivät pääse kasautumaan. 
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Tutkiva oppiminen 

Tutkivan oppimisen -opetusmenetelmässä tutkitaan myös ilmiöitä, mutta itse tutkimusmatka on 

tarkemmin rajattu prosessi, kuin ilmiölähtöisessä oppimisessa. Seitamaa-Hakkaraisen ja Hakka-

raisen (n.d.) mukaan tutkivan oppimisen oppimisprosessi perustuu samanlaiseen tiedon ja teori-

oiden luomisen prosessiin, jota ”oikeatkin” tieteentekijät hyödyntävät. Tutkiva oppiminen on yh-

teisöllinen työtapa, jossa oppilasryhmät toimivat jäljitellen erilaisia asiantuntijaryhmiä. Tutkiva 

oppiminen pyrkii ymmärtämään ja selittämään erilaisia ilmiöitä, ja se onkin tärkein oppimisen 

tavoite. Tästä syystä tutkiva oppiminen on kognitiivisesti kuormittavampaa lapsille kuin ilmiöpoh-

jainen oppiminen (Lonka ym. 2015, 58). Tutkivaa oppimista kuvaillaan myös ongelmanratkai-

suprosessiksi ja siinä korostuvat myös oppilaiden omat ennakkokäsitykset ja -ajatukset. Oppi-

laita ohjataan huomaamaan ristiriidat omien ennakkoajatustensa ja uuden luodun tiedon ja teo-

rian kanssa. 

 

Tutkiva oppiminen nähdään prosessina, jossa on kahdeksan osittain limittäistä osatekijää. Tutki-

van oppimisen mallissa (Hakkarainen ym. 2004) on suuntaa antava kehämäinen malli. Tutkiva 

oppiminen on alati muotoutuva prosessi, eikä sen tarvitse orjallisesti seurata jokaista prosessin 

vaihetta. Tutkivan oppimisen osatekijät ovat (kuvio 5): 

1. Kontekstin luominen 

2. Ongelman määrittäminen 

3. Työskentelyteorioiden luominen 

4. Kriittinen arviointi 

5. Syventävän tiedon etsintä 

6. Ongelmien tarkentaminen 

7. Teorioiden tarkentaminen 

8. Jaettu asiantuntijuus 
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Kuvio 5. Tutkivan oppimisen malli (Hakkarainen, Lonka, Lipponen & Raami 2004) 

 

Seitamaa-Hakkaraisen ja Hakkaraisen (n.d.) mukaan kontekstin luomisen vaiheessa valitaan on-

gelma, jota lähdetään tutkimaan. Toisin kuin ilmiöpohjaisessa oppimisessa, jossa valittu ilmiö voi 

olla hyvinkin laaja, tutkivassa oppimisessa käsitteet ja näkökulmat valitaan tarkkaan. Valitut käsit-

teet linkitetään oppilaille merkityksellisiin aihepiireihin, mikä motivoi oppilaita. Tässä vaiheessa 

oppilaat myös määrittelevät oppimisen ja työskentelyn tavoitteet. Ongelmien määrittämisen vai-

heessa selvitetään, mitä valitusta aiheesta jo tiedetään ja mitä ristiriitoja se herättää oppilaissa. 

Ennen uuden tiedon hankkimista on hyvä pysähtyä pohtimaan haastaviakin kysymyksiä, jotka 

saattavat kuulostaa jopa korkealentoisilta. Ongelmien määritteleminen kannattaa tehdä mahdol-

lisimman vuorovaikutuksellisessa tilanteessa, koska toisten oppilaiden ideat voivat herättää toi-

sissa oppilaissa lisää ajatuksia. 

 

Työskentelyteorioiden luomisen vaiheessa oppilaat asettavat edellisten keskustelujen pohjalta 

tutkimukselle hypoteeseja, selityksiä ja tulkintoja (Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen, n.d.). 

Vaiheen tarkoituksena tehdä ymmärryksen ja tiedon aukot näkyviksi ja löytää oppilaiden omia 
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ratkaisuja ja selitysmalleja. Kriittisen arvioinnin vaihe on kokonainen prosessi, jossa oppilaat ar-

vioivat omia ennakkokäsityksiään, hypoteesejaan ja ratkaisuehdotuksiaan kriittisesti, ja asettavat 

itselleen uusia tavoitteita ymmärryksen rakentuessa. Kriittistä arviointia edistää avoin keskuste-

lukulttuuri vertaisten kanssa ja ideoiden kehittäminen kritiikin perusteella edelleen. Syventävän 

tiedon etsinnän vaiheessa nimensä mukaisesti syvennytään täysin uuteen tietoon ja pyritään se-

littämään valittuja aiheita oppilaiden omien teorioiden pohjalta (Seitamaa-Hakkarainen & Hakka-

rainen n.d.). Tässä vaiheessa ei etsitä enää siis perustietoa valitusta aiheesta, vaan aktiivisesti yri-

tetään todistaa oman asetetun hypoteesin paikkaansa pitävyyttä. Samalla opitaan lähdekriitti-

syyttä.  

 

Ongelmien tarkentamisen vaiheessa ja uutta tietoa löytymällä pystytään spesifioimaan sitä, mitä 

halutaan tietää. Alussa luotujen ongelmien on tarkoituskin yksinkertaistua prosessin aikana. 

Luonnollisesti ongelmakohtien tarkentuessa, myös teoriat tarkentuvat. Kun opitaan ja sisäiste-

tään uusi käsitteitä ja yhdistetään niitä aiemmin opittuun tietoon ja omiin käsityksiin, syntyy jat-

kuvasti uutta teoriaa, jota pystytään perustelemaan aina vain paremmin. Jokainen oppilas hah-

mottaa omaa todellisuuttaan hyvin omalla tavallaan, ja virheellisten selitysten syntyminen on täl-

löin uhka. Prosessin jokaisessa kohdassa on hyvä pysähtyä aina arvioimaan kriittisesti ja rakenta-

vasti omia teorioitaan.  

 

Tutkivan oppimisen mallissa (Hakkarainen ym. 2004) keskellä on ”jaettu asiantuntijuus”, jolla tar-

koitetaan sitä, että koko prosessi nojaa niihin älyllisiin voimavaroihin, joita oppimisyhteisöllä on 

käytettävissä. Asiantuntijuus luo uutta tietoa ja jaettuna se luo vieläkin enemmän uutta tietoa. 

Voidaan ajatella, että yhden oppilaan ei tarvitse tietää kaikkea, vaan kaikki oppilaat täydentävät 

tasapuolisesta toinen toisiaan ja heidän tietouttaan ja osaamistaan. Jaetun asiantuntijuuden vai-

heessa korostuu myös vertaispalautteen tärkeys.  

 

Tutkiva oppiminen antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää omaa ajatteluaan ja omaa asiantun-

tijuuttaan. Jos tutkivan oppimisen lähtökohdat linkitetään ongelmiin, jotka ovat oppilaiden elä-
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mismaailmoihin liitettävissä, luo se oppilaille parempia mahdollisuuksia luoda uutta tietoa ja laa-

jentaa omia käsityksiään. Tutkiva oppimisen malli ei ole ns. kiveen hakattu malli, vaan sitä voi-

daan hyvin soveltaa sopimaan erilaisille oppilasryhmille erilaisiin oppimishetkiin.  

 

Toiminnallinen oppiminen 

Toiminnallisiin opetusmenetelmiin lukeutuu laaja kirjo erilaisia opetusmenetelmiä.  POPS:ssa 

(2014, 21:24) laaja-alaisissa opetuksen tavoitteissa painotetaan toiminnallisten työtapojen kuten 

pelillisyyden ja kokeellisuuden vahvistavan edellytyksiä luoda uutta ja oppia. Toiminnalliset ope-

tusmenetelmissä on paljon samoja piirteitä aiemmin esitettyjen ilmiöoppimisen ja tutkivan oppi-

misen kanssa, mutta toiminnallinen menetelmä voi olla myös vain lyhyt osa tuntia. Opetuksen ja 

oppimisen mielekkyyttä lisäävät monipuoliset työskentelytavat, liikkuminen, luova työskentely, 

elämyksellisyys ja leikillisyys. Toiminnallisuuteen kuuluvat myös erilaiset teemapäivät (POPS 

2014, 28; 30–31.) MOK:t ovat erinomainen tapa kokeilla erilaisia toiminnallisia opetusmenetel-

miä, koska elämyksellisyys ja yhdessä tekeminen luovat positiivisia mielleyhtymiä oppimisen tu-

eksi. Toiminnallisuudella on todettu olevan positiivinen vaikutus oppimiseen (Lengel & Kuczala 

2010). 

 

Toiminnallisuutta pidetään usein liikunnallisuuden synonyymina. Toiminnallisuuteen liittyy lii-

kunnalliset työtavat, mutta toiminnallisuus on paljon enemmän. Toiminnallisuus on aistien moni-

puolista hyödyntämistä osana oppimista ja oppimisprosessia (Järvinen 2011, 60).  

Toiminnallisia työtapoja voivat olla muistipelit, alias-tyyppiset pelit, erilaiset draamaharjoitukset, 

messutyöskentely, pantomiimiesitykset, visuaalinen ja luova työskentely, erilaiset suunnistuksel-

liset tehtävät ja tieto- ja viestintälaitteilla toteutetut tehtävät. Kotitalouden opetuksessa toimin-

nallisuutta on esim. oikeiden raaka-aineiden tunnistustehtävät. Myös ruoanvalmistus ja tekstiili-

huolto ovat toiminnallisia opetusmenetelmiä. Pollarin tutkimusryhmän (2021) mukaan kotitalou-

denopettajat myös hyödyntävät konkreettisia raaka-aineita eniten opetuksessa verrattuna mui-

den aineiden opettajiin. Lengelin ja Kuczala (2010) myös painottavat tutkimuksessaan käsien ja 

ajatusten välistä yhteistyötä, joka tukee ajatustamme toiminnallisuuden hyödyntämisessä.  

Savolaisen (2018, 173–177) tutkimuksessa selvitettiin mitä haasteita ja mahdollisuuksia opetta-

jien mielestä toiminnallisessa oppimisessa on. Positiivisena toiminnallisessa oppimisessa nähtiin 
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ryhmäytyminen ja yhdessä tekeminen, mutta negatiivisia asioita nähtiin paljon enemmän. Puolet 

vastaajista koki itse oppilaat suurimpana syynä toiminnallisuuden toimimattomuuteen, koska 

toiminnallisissa oppimistilanteissa korostuvat oppilaiden käytöshäiriöt ja psyykkiset rajoitteet. 

Myös fyysiset rajoitteet koettiin ongelmaksi sekä toiminnallisuuden työläys. Mielestämme toi-

minnallisuuden ei tarvitse olla työlästä, vaan tunneille voi lisätä toiminnallisuutta hyvinkin pienin 

askelin. Vastuuta voi jakaa tunneilla ja tähän ongelmaan ratkaisuksi näemme samanaikaisopet-

tajuuden, josta kerromme lisää kohdassa seuraavassa kappaleessa (kt. 3.7.3.) 

 

3.7.3 Samanaikaisopettajuus 

 

Samanaikaisopettajuus on yhteisöllinen työtapa, jossa kahden tai useamman opettajan yhteis-

työtä, jossa opetus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä (Takala, Sirkko & Kokko 2020). Samanai-

kaisopettajuus tunnetaan myös termillä yhteisopettajuus. Samanaikaisopettajuutta voidaan to-

teuttaa yhdessä luokan- tai aineenopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan ja/tai erityisluokan-

opettajan yhteistyönä tai kahden luokanopettajan yhteistyönä. Aineenopettajatkin voivat opettaa 

yhdessä, mutta toistaiseksi samanaikaisopettajuus on harvinaisempaa yläkoulussa. Aineenopet-

tajat tekevät yläkoulussa yhteistyötä useimmiten monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnit-

telun ja toteuttamisen yhteydessä (mm. Niemi 2015, 18). Samanaikaisopettajuus on oppilaille 

hyvä esimerkki yhteistoimijuudesta ja koulun toiminnan mallintamisesta (POPS 2014, 36) ja se on 

yksi ratkaisu inkluusioon, jonka tavoite on tarjota jokaiselle oppilaalle yksilöllisempää ope-

tusta samalla ehkäisten sosiaalista eristäytymistä. (Takala, Sirkko & Kokko 2020.) Samanaikais-

opettajuus voi näin ollen olla myös pedagoginen ratkaisu erilaisiin oppimisen tukeen liittyviin on-

gelmakohtiin (POPS 2014, 65).  

 

Saloviitan (2016, 17–36) mukaan samanaikaisopetus voidaan jakaa viiteen eri perusmalliin 1. 

avustava opetus, 2. täydentävä opetus, 3. tiimiopetus, 4. pysäkkiopetus ja 5. rinnakkaisopetus. 

Perusmallit voidaan jakaa opettajien opetusvastuun mukaan (ks. kuva 2). Avustavassa opetuk-

sessa vastuu on jaettu kahden tai useamman opettajan kesken niin, että yksi on aina kerrallaan 

asiantuntijavuorossa, jolloin muut opettajat voivat antaa oppilaille lyhytkestoista henkilökoh-
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taista ohjausta. Malli ei vaadi yhteistä suunnittelua ja on hyvin samankaltaista, kuin opettaja-oh-

jaaja -työskentely oppitunnilla, mutta molemmilla opettajilla on kuitenkin pedagoginen vastuu. 

Avustava opetus ei mielestämme ole paras vaihtoehto MOK:in toteuttamisessa, koska toisen 

opettajan osa jää liian vajaaksi palvellakseen monialaisuutta ja eheyttävää opetusta. 

 

Täydentävässä samanaikaisopetuksen mallissa molemmat opettajat ovat vastuussa tunnista, 

mutta he eivät opeta samaan aikaan, vaan ns. peräkkäin tunneilla etukäteen sovittuja oppitunnin 

osia. Molemmat opettajat voivat suunnitella omien oppituntiensa osat itsenäisesti ja yhdessä 

tarvitsee suunnitella vain oppitunnin sisällöt. Täydentävä opetus antaa opettajille mahdollisuu-

den opettaa oppitunneilla omia vahvuusalueitaan sekä ohjata oppilaita vuorohetkittäin. Aineen-

opettajien samanaikaisopettajuudessa täydentävä samanaikaisopetus ei mielestämme myös-

kään palvele MOK:a parhaiten, koska opetuksen eheyttäminen ei tapahdu luonnollisesti. Oppiai-

nerajat eivät rikkoudu, jos niitä ei yhdistetä tunneilla riittävästi. Tiimiopetuksessa yhteisen suun-

nittelun tarvetta on kaikista eniten, koska opettajat opettavat jatkuvasti yhdessä vuorovaikutuk-

sessa toistensa ja oppilaiden kanssa. Molemmat opettajat ovat koko oppitunnin ajan samalla vii-

valla sekä heillä on oikeus täydentää ja korjata toista tarvittaessa. Tiimiopetus vaatii opettajalta 

erinomaisia yhteistyötaitoja, tilanteenlukutaitoa ja toisen kunnioittamista. Avustavassa ja täyden-

tävässä opetuksessa sekä tiimiopettajuudessa kaikki oppilaat työskentelevät yhdessä tilassa. Tii-

miopetus on monialaisuuden kannalta loistava vaihtoehto. Oppiaineita pystyy luonnollisesti se-

koittamaan oppitunneilla, jos kaksi opettajaa opettavat samanaikaisesti ja tuovat jatkuvasti eri 

oppiaineiden näkökulmia oppitunneille. Oman kokemuksemme mukaan eri alan aineenopetta-

jien samanaikaisopetus on melko harvinaista, mutta molemmat meistä ovat päässeet harjoitte-

luissa kokeilemaan samanaikaisopetusta kotitalousluokassa. Mielestämme kotitalouden luo-

kassa voisi helposti opetella esim. matematiikan, kemian ja biologian sisältöjä yhdessä toisen ai-

neenopettajan kanssa. Esim. kemianopettajan kanssa voisi mitata eri ruoka-aineiden pH:ta tai 

matematiikanopettajan kanssa harjoitella mittayksiköitä. 
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Kuva 2. Samanaikaisopettajuuden mallit ja vertailut (Saloviita 2016, 19;35) 

 

Pysäkkiopetus eroaa aiemmista samanaikaisopettajuuden malleista siten, että oppilaat kiertävät 

työasemilla (Saloviita 2015, 26–31). Pysäkkiopetusta voidaan myös kutsua piste- tai rastityösken-

telyksi. Luokassa on useampia pienempiä työpisteitä, joissa oppilaat työskentelevät joko opetta-

jan johdolla tai itsenäisesti. Kotitalousopetuksessa pysäkkiopetus toimisi parhaiten puhtaanapi-

don ja tekstiilihuollon tunneilla, jolloin tekstiilinhuoltotilaan mahtuu vain rajallinen määrä oppi-

laita. Pysäkkiopetus voidaan toteuttaa myös yhdessä erityisluokan- tai erityisopettajan kanssa 

silloin, kun oppilasryhmä on voimakkaasti heterogeeninen ja eriyttämisen tarve on suurta (emt. 

2015) Pysäkkiopetus vaatii opettajilta paljon tai kohtalaisesti yhteistä suunnittelua. MOK:ssa py-

säkkiopetus on helppo toteuttaa niin, että eri pysäkeillä opetellaan eri oppiaineiden sisältöjä. 

Laaja-alaisempi oppiaineiden eheyttäminen eri pysäkeillä vaatii toki enemmän suunnittelua.  
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Samoin kun pysäkkiopetuksessa myös rinnakkaisopettamisessa on kaksi eri muotoa: Tavallinen 

ja eriyttävä. Rinnakkaisopetuksessa luokka jaetaan kahteen osaan ja molemmat opettajat opet-

tavat samanaikaisesti samaa aiheitta omalle pienemmälle ryhmälleen. Rinnakkaisopetus antaa 

paljon mahdollisuuksia työrauhan ylläpitämiseen, joustavampiin ryhmäjakoihin ja yhteissuunnit-

teluun. Rinnakkaisopetus mahdollistaa eriyttämisen helposti, koska oppilasryhmä voidaan jakaa 

taitotasojen mukaan. Osa luokan oppilaista voi vielä kerrata opetettavaa aiheitta ja osa luokasta 

voi syventyä ja soveltaa jo opittua aihetta. Eriyttäminen voi myös tapahtua oppilaiden omien toi-

veiden mukaisesti. (emt. 2015.) Tällainen opetus palvelee MOK:ien tavoitteita hyvin, koska näin 

opetusta voidaan yksilöllistää enemmän. Rinnakkaisopetus ei mielestämme toimi kahden ai-

neenopettajan kesken, koska luokassa melu voi nousta melko korkeaksi, jos kaksi eri opettajaa 

opettaa kahta täysin eri asiaa samanaikaisesti. Lisäksi vaarana voi olla, että toisen opettajan ope-

tus voi olla mielenkiintoisempaa oppilaan omasta mielestä ja oppilas keskittyy kuuntelemaan  

toista opettajaa. Kahden luokanopettajan tai luokanopettajan ja erityisopettajan kesken rinnak-

kaisopetus toimii mielestämme loistavasti MOK: eissa. 

 

Saloviita (2016, 33–34) esittelee myös henkilökohtaisen rinnakkaisopetuksen mallin, jossa toinen 

opettaja voi opettaa 1–2 oppilasta henkilökohtaisesti, kun toinen opettaja opettaa muuta luokaa. 

Usein erityisopettaja ottaa omaan tilaansa henkilökohtaista tukea tarvitsevat oppilaat, mutta läh-

tökohtaisesti rinnakkaisopetus mahdollistaa oppilaan mukanaolon oman ryhmänsä kanssa ja 

näin ollen opetettavat aiheet on helpompi sitoa muun luokan kanssa yhteen. Kaikille oppilaille ei 

tällainen integroitu opetus sovi, mutta osa voi kokea helpommin yhteenkuuluvuuden tunnetta 

muun luokan kanssa opiskellessaan. MOK:iin kyseinen malli sopii silloin, jos luokassa on vain 

muutama eriyttämistä tarvitseva tehostetun tai erityisen tuen tarpeinen oppilas.  

 

3.7.4 Eriyttäminen 

 

Eriyttäminen määritellään opetuksen tukikeinoksi, jolla ei ole yhteneväistä selkeää toimintamal-

lia (Roiha & Polso 2018, 15). POPS:ssa (2014, 30) määritellään, että eriyttäminen on kaiken ope-

tuksen pedagoginen lähtökohta, joka perustuu oppilaiden tai oppilasryhmän erilaisille tarpeille. 
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Erittämisellä pyritään ehkäisemään tuen tarpeiden syntymistä, mahdollistetaan työrauhan säily-

mistä luokassa sekä siinä otetaan huomioon oppilaiden kehitykselliset ja yksilölliset erot. Roihan 

(2014, 3) mukaan tavoitteita, sisältöjä, opetusmenetelmiä, materiaaleja, tunnin tehtäviä ja oppi-

misympäristöjä voidaan eriyttää. Näiden lisäksi eriyttämistä voidaan tehdä myös oppilaiden kiin-

nostuksen kohteiden, kykyjen, motivaation ja jopa itsetunnon mukaan. Tässä kappaleessa poh-

dimme eriyttämistä MOK:n näkökulmasta.  

 

Jokainen oppilas haluaa kokea onnistumisen tunteita ja haastaa itseään, mutta opettajana tulisi 

tiedostaa, että kaikkien oppilaiden ei tarvitse saada onnistumisen kokemuksia samoista asioista. 

Virginian yliopiston (the University of Virginia’s School of Education) emeritusprofessori Carol 

Ann Tomlinson kertoo Amassin (2021) haastattelussa, että opettajat eivät ole tarpeeksi tietoisia 

eriyttämisen mahdollisuuksista. Ne opettajat, jotka pitävät eriyttämistä tärkeänä, ajattelevat ole-

vansa oppilasorientoituneita (student-first orientation). MOK: eissa eriyttäminen tapahtuu luon-

nollisesti, kun opettaja toimii ohjaavassa roolissa opetustilanteessa. Oppilaiden ollessa aktiivi-

sessa roolissa omassa oppimisessaan, opettaja voi paremmin huomioida yksilöllisesti jokaisen 

oppilaiden tarpeita.  

 

Roihan (2014, 20) tutkimuksessa, johon osallistui 42 opettajaa, kävi ilmi, että ajan ja resurssien-

puute (lack of time and resources) on suurin haaste (90 % vastaajista, n= 41) eriyttämisen toteut-

tamiselle.  MOK:eja tulee järjestää vähintään yksi lukuvuodessa, joten niiden suunnitteluun bud-

jetoidaan aikaa. Tosin suunnittelutyö tapahtuu itse opetustyön lisäksi, jolloin on tärkeää ottaa 

eriyttäminen huomioon koko suunnitteluprosessin ajan. Kolmanneksi eniten haasteita (emt, 

2014, 20) eriyttämisessä aiheutti luokkahuoneen fyysiset ominaisuudet (physical classroom set-

tings) (66 % vastaajista, n=41). MOK:n vahvuutena on, ettei niitä tarvitse toteuttaa luokkaluo-

neessa, vaan oppimisympäristönä voi toimina hyvinkin erilaiset fyysiset tilat. Opetuksen voi siir-

tää luokkahuoneesta ulos tai opetusmenetelmänä voi toimia erilaiset opintomatkat (POPS 2014, 

31). Tomlinson taas korosti (Amass 2021), että eriyttämisessä opettajalle vaikeinta on omalta mu-

kavuusalueeltaan poistuminen. Kun POPS:iin lisättiin MOK, monet opettajat pitivät niitä lähtö-

kohtaisesti turhina ja pelkkää lisätyötä aiheuttavina elementteinä. Uskomme, että edelleen 



38 

 

MOK:t tuottavat eniten vastarintaa niissä opettajissa, jotka eivät osaa opettaa muuten kuin hei-

dän omalla opetustyylillään. Väitämmekin, että oppilailta on melko ristiriitaista vaatia tulevaisuu-

den taitoja kuten itsereflektiota, jos opettaja ei sitä itsekään tee.  

 

3.8 Akvaponinen viljely 

 

Tässä kappaleessa kerromme lyhyesti akvaponisesta viljelystä määrittelemällä käsitteitä ja linkit-

tämällä sen ruokakasvatukseen. Käsittelemme tässä tutkimuksessa akvaponista viljelyä puh-

taasti Innagrow:n SOLU-laitteen näkökulmasta, jossa kerromme kappaleessa 3.9 enemmän.  

 

Akvaponiikka on sulautuma sanoista ”aquaculture” ja hydroponics” (Baganz ym. 2021), jotka mo-

lemmat tarkoittavat suomeksi vesiviljelyä. ”Aquaculture” tarkoittaa vesieliöiden viljelyä (eng. the 

farming of aquatic organisms) ja ”hydroponics” tarkoittaa kasvien viljelyä, jossa ei hyödynnetä 

maaperää (the soilless cultivation of plants) (Baganz ym. 2021). Akvaponisessa vesiviljelyssä yh-

distyy kaksi tuotantomuotoa, jotka ovat kalankasvatus sekä kasvien vesiviljely. Akvaponisessa ve-

siviljelyssä kalankasvatus ja kasvien vesiviljely yhdistetään samaan kiertovesijärjestelmään, 

jossa kalat, kasvit sekä bakteerit elävät symbioosissa. Systeemissä kaloja ruokitaan ja kalat tuot-

tavat aineenvaihduntajätettä eli metaboloivat luoden hiilidioksidia ja typpiyhdisteitä (Mustonen 

2021). Seuraavaksi systeemi hyödyntää bakteerien luonnollista toimintaa, jolloin bakteerit muut-

tavat kalojen aineenvaihduntajätteet kasveille käyttökelpoisiksi ravinteiksi. Ennen kuin vesi kier-

retään takaisin kala-altaaseen, kasvit ottavat vedestä ravinteet omaan kasvuunsa ja samalla puh-

distavat veden luoden kaloille viihtyvyyttä. Akvaponisen järjestelmän toimivuuteen vaikuttavat 

mm. kalojen ja kasvien määrä ja kalojen rehun sisältö (Mustonen 2021). 

 

Vesiviljely (aquaculture) on aiemmin ollut yksi ainoita mahdollisia ratkaisuja vastata markkinoi-

den lisääntyneeseen kysyntään. Markkinoille toivotaan enemmän kohtuuhintaisia elintarvikkeita, 

jotka sopivat ravintorikkaaseen ruokavalioon, mutta ympäristötietoisuuden lisääntyessä, on toi-

vottu muitakin vaihtoehtoja (Baganz ym. 2021) Akvaponisen-viljelyn tavoitteena on opti-

moida energian, ravinteiden ja veden käyttö sekä ehkäistä rehevöittävien ravinteiden ja orgaa-
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nisten jätteiden päästöjä ympäristöön. (Thorarinsdottir ym. 2015.) Akvaponinen-viljely on lu-

paava ratkaisu kestävään vesiviljelyyn (Goddek ym. 2015) ja akvaponiikka edistää elintarviketur-

vaa ja elintarvikeomavaraisuutta (Baganz ym. 2021). 

 

Itä-Suomen yliopistossa toimii vesitutkimusyhteisö (UEF Water) ja sen tavoitteena on vesivarojen 

ja -ympäristön kestävä käyttö (Mustonen 2021). Tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston vesitutki-

musyhteisö tutkii typen ja hiilen kiertoa akvaponisessa järjestelmässä. Tutkimusta johtaa ympä-

ristö- ja biotieteiden laitoksen tutkija Harri Kokko. Sembergin (2021) pro gradu -tutkielmassa tut-

kittiin voivatko kasvit ottaa juurillaan veteen liuennutta epäorgaanista hiiltä ja hyödyntää sitä. Li-

säksi tutkimuksessa tutkittiin hiilen kulkeutumista kaloilta kasveille akvaponisessa järjestel-

mässä. Tutkimuksessa selvisi, että kasvit todella pystyvät juurillaan hyödyntämään jonkin verran 

epäorgaanista hiiltä. Lisäksi Semberg huomasi, että kasvit pystyvät kierrättämään akvaponisessa 

järjestelmässä vapautuvaa hiilidioksidia tehokkaasti omaan fotosynteesiinsä.  

 

3.9 SOLU-laite 

 

SOLU-laite (kuva 3) on InnaGrow’n sisäpuutarha, jossa on alhaalla akvaario sekä sen päällä kas-

vualusta. SOLU-laite toimii akvaponisella menetelmällä, jossa akvaarion kalojen aineenvaihdunta 

tuottaa ravinteita kasveille. (Innagrow 2021.) Akvaponisessa menetelmässä (ks. tarkemmin kohta 

3.8) ravinteet kulkevat kiertävän veden avulla akvaariosta ylös kasvualustaan, jossa mikrobit 

muuttavat ravinteet hyödyllisiksi kasveille. Kasvualustalla olevat kasvit puhdistavat samalla ve-

den, joka kiertää takaisin akvaarioon. Kierrossa hapetettu vesi on pitää akvaarion ekosysteemin 

puhtaana ja suotuisana kaloille. 

 

SOLU-laitteen kehitys alkoi vuonna 2015 ja ensimmäisen SOLU-laitteen markkinointi on aloitettu 

vuonna 2018. Ensimmäisenä asiakkaana SOLU-laitteeseen pääsi tutustumaan Käpylän koulu, 

jonne se on toimitettu lokakuussa 2018. SOLU-laitetta on kehitetty edelleen ja asiakkaiden pa-

lautteen pohjalta suunniteltu uudistettu versio lanseerattiin keväällä 2021. (Laitinen, 2022.) 
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SOLU-laite on luonnon pieni ekosysteemi, joka voi olla toiminnallinen ratkaisu oppia ruoantuo-

tannon perusperiaatteista, ruokaturvasta, ruoan riittävyydestä sekä erilaisista viljelymenetel-

mistä (Innagrow 2022). Tässä tutkimuksessa selvitämme muitakin mahdollisuuksia hyödyntää 

akvaponista SOLU-laitetta perusopetuksen ruokakasvatuksessa. 

 

 

Kuva 3. Innagrow’n akvaponinen vesiviljelyä hyödyntävä SOLU-laite (Backman 2021) 
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4 Kehittämisprosessin kuvaus 

 

Kehittämisprosessimme alkoi, kun suunnittelimme, miten SOLU-laitetta voidaan hyödyntää pe-

rusopetuksessa ja millaisia ideoita opettajaopiskelijoille syntyy SOLU-laitteesta ja akvaponisesta 

viljelystä. Itä-Suomen yliopiston ja Innagrow:n yhteistyö alkoi jo keväällä 2021 ja me liityimme 

mukaan kesällä 2021. Koska olemme kotitaloustieteen opiskelijoita, aloitimme käsittelemään tut-

kimusta ruokakasvatuksen näkökulmasta. Tutkimusmetodiksemme valitsimme kehittämistutki-

muksen, koska kyseistä aiheitta ei ole aiemmin tutkittu ja tutkimuksemme tarkoituksena on kar-

toittaa mahdollisuuksia hyödyntää SOLU-laitetta perusopetuksen ruokakasvatuksessa. 

 

Tutkimuksemme aineisto on kerätty ”Kasvatus kestävään tulevaisuuteen” -opintojaksolla. Sekä 

ennakkotehtävämme, että ryhmätehtävämme kuuluivat opintojakson tehtäviin. Tutkimuk-

seemme osallistuminen oli kuitenkin vapaaehtoista. Tutkimuksemme ensimmäisessä syklissä on 

ennakkotehtävä, joka on luotu tutkimuskysymystemme pohjalta. Ennakkotehtävämme (Liite 2) 

oli yksilötehtävä, jossa opiskelijoiden tuli innovoida yhden oppiaineen näkökulmasta, mitä mah-

dollisuuksia on hyödyntää SOLU-laitetta perusopetuksen ruokakasvatuksessa. Kyselymme toteu-

tettiin Webropol 3.0 —kyselylomakkeella. Kyselyssämme kysyimme opiskelijoilta opiskelijanume-

ron, joka tässä tarkoituksessa oli ainoastaan opintojakson opettajien käyttöön. 

 

Tutkimuksemme toisessa syklissä jaoimme opiskelijat 5–6 hengen ryhmiin, joissa heidän tehtävi-

nään oli kehittää MOK omia pääaineitaan hyödyntäen. Toteutimme ryhmätehtävän (Liite 3) 

TEAMS-alustalla etäyhteyden avulla. Tutkimukseemme osallistuneet opiskelijat tallensivat kirjalli-

sesti työstetyt MOK-kokonaisuudet erillisenä tiedostona. Tiedostoihin ei laitettu ryhmäläisten ni-

miä. Tiedostot on lähetetty anonyymisti Webropol 3.0 -kyselylomakkeellamme. Kerromme ryh-

mätehtävästämme tarkemmin kappaleessa 6. 

 

Kehittämistutkimuksemme viimeisessä osiossa (kappale 9) olemme kehittäneet 3 MOK:a, joissa 

olemme hyödyntäneet koko tutkimuksemme aikana saamaamme tietoa.  
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5 Empiirinen ongelma-analyysi 1 

 

Ensimmäisessä empiirisessä ongelma-analyysissä analysoimme ennakkotehtävään liittyvät kyse-

lylomakkeet. Ennakkotehtävämme oli osa ”Kasvatus kestävään tulevaisuuteen” -opintojaksoa, 

johon osallistui 315 opiskelijaa. Vastauksia saimme ennakkotehtäväämme 267 kappaletta, joista 

68,2 % (182 opiskelijaa) antoi luvan osallistua tutkimukseen ja 31,8 % vastanneista (85 opiskeli-

jaa) ei antanut tutkimuslupaa. Ennakkotehtävän tehtävänannossa pyysimme vastaajia ideoimaan 

SOLU-laitteen käyttömahdollisuuksia, jonka vuoksi suodatimme vastauksista ne, joissa ei mainita 

sanaa ”solu”. Näin ollen aineistostamme oli käytettävissä 126 vastausta. Luettuamme kaikki vas-

taukset läpi, jouduimme karsimaan vastauksista vielä 13 vastausta, koska niissä ei ollut vastattu 

yhteenkään ennakkotehtävässä esitettyyn kysymykseen. Tutkimuksemme ensimmäisen syklin 

aineistoksi muodostui näin ollen 113 vastausta. 

 

Ennakkotehtävässämme pyysimme tutkimukseen osallistuvia vastaamaan joko oman pääai-

neensa tai jonkin sivuaineen näkökulmasta, jotta olisimme saaneet selville, minkälaisia sisältö-

alueita eri tieteenalan opiskelijat yhdistävät perusopetuksen ruokakasvatukseen (taulukko 2). 

Käydessämme aineistoamme läpi huomasimme, että monet vastasivat jonkin muun kuin oman 

tieteenalojensa näkökulmista, joten jaottelimme aineiston oppiainekohtaisesti. Luokanopettaja-

opiskelijoilta pyysimme valitsemaan vain yhden oppiaineen näkökulman, joka eheytetään muihin 

oppiaineisiin, mutta jokaisessa vastauksessa oppiainetta ei ollut mainittu, tai vastausta oli poh-

dittu yleisellä tasolla.  

 

Opiskelen luokanopettajaksi (pääaineenani kasvatustiede) joten lähestyn tehtävää alakou-

lussa opetettavien aineiden näkökulmasta keskittymättä tarkemmin yhteen tiettyyn oppiai-

neeseen. O21. 

Opiskelen luokanopettajaksi pääaineenani, joten SOLU-laitteen käyttö ja sen hyödyntäminen 

kohdentuu peruskoulukontekstissa alakoulun maailmaan. (O44) 
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Laskimme nämä vastaukset mukaan määrittelemättöminä oppiaineina (n=13). Määrittelemättö-

miksi oppiaineiksi laskimme myös erityispedagogiikan näkökulmasta tehdyt vastaukset, koska 

erityispedagogiikassa ei keskitytä vain tiettyihin oppiaineisiin.  

 

Taulukko 2. Oppiainekohtaiset vastausmäärät.  

Oppiaine n Oppiaine N 
Yh-

teensä n 

Ympäristöoppi  31 Käsityö  4 113 

Kotitalous 16 Opinto-ohjaus 3 

Määrittelemätön 
oppiaine 13 Fysiikka 3 

Kielet 7 Yhteiskuntaoppi 2 

Uskonto 6 Elämänkatsomustieto 2 

Biologia 6 Terveystieto 2 

Matematiikka 5 Historia 2 

Maantieto 4 Kemia 2 

Äidinkieli 4 Kuvataide 1 

 

Eniten vastauksia saimme ehdottomasti ympäristöopin näkökulmasta, koska ”Kasvatus kestä-

vään tulevaisuuteen” -opintojaksolla on paljon luokanopettajaopiskelijoita ja ympäristöoppi on 

helpoin näkökulma SOLU-laitteen tarkastelemiseen. Ympäristöoppi on vahvasti yhteydessä ala-

koulunopetukseen ja se pitää sisällään alakoulukontekstissa biologian, maantiedon, fysiikan, ke-

mian ja terveystiedon (POPS 2014, 130; 239). Vuosiluokille 7–9 em. oppiaineet ovat omia oppiai-

neita ja aineenopettajaopiskeijoina halusimme laittaa ne erikseen. Oppiaine ”kielet” sisältää eng-

lannin, ruotsin ja venäjän kielen oppiaineet. Äidinkielellä tarkoitamme tässä tutkielmassa suo-

men kieltä. 

 

Analysoimme ennakkotehtävämme sisällönanalyysiä hyödyntäen. Sisällönanalyysi on perusana-

lyysimenetelmä, jota voidaan käyttää lähes kaikissa laadullisissa tutkimuksissa (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 91). Aineistomme analyysia ohjaa vahvasti tutkimuskysymyksemme. Aineistoa analy-

soidessamme otimme huomioon, että etsimme aineistoistamme ainoastaan tutkimuskysymyk-

semme kannalta tärkeitä aihesisältöjä ja karsimme tarkasti muut vastaukset pois, joita emme 

tarvitse. Sisällönanalyysissa onkin tärkeää, että tutkija myöntää, ettei kaikkia kiinnostavia aiheita 

voida tutkia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92). Bengtssonin (2016) mukaan sisällönanalyysin vaiheita 
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ovat 1) aineiston pilkkominen osiin (the decontextualization), 2) Aineiston läpikäynti koodien 

avulla (the recontextualization), 3) Koodien ryhmittely (the categorization) ja 4) tulosten kokoami-

nen.  

 

Valitsimme koodaustavaksemme teoriasidonnaisen sisällönanalyysin. Teoriasidonnainen sisäl-

lönanalyysi voi olla mitä vain aineistolähtöisen ja teorialähtöisen sisällönanalyysin väliltä (Eskola 

& Suoranta, 1998). Tutkimuksemme kannalta käsitteiden ja merkitysyksiköiden tarkka määrittely 

ja aikaisemman tiedon testaaminen toimivat pohjana analyysille (decontextualization). Tutkimuk-

semme teoriaosuudessa määriteltiin ne näkökulmat, joita halusimme aineistostamme löytää, ja 

kävimme aineistoa läpi tutkimuskysymystemme kautta (recontextualization). Analyysiä tehdessä 

kiinnitimme huomioita myös siihen, mitä aineistosta ei käynyt ilmi.  

 

Teemoittelimme ennakkotehtävästä saamamme aineiston, mutta se sisälsi myös luokittelun piir-

teitä (the categorization). Analyysissamme luokittelu näkyi siten, että laskimme aineistostamme, 

kuinka monta kertaa minkäkin oppiaineen näkökulmasta ennakkotehtävään on vastattu. Tee-

moittelu näkyi tutkimuksessamme siten, että pilkoimme aineistoamme erilaisten aihesisältöjen 

mukaan. Aloitimme ennakkotehtävän teemoittelun jaottelemalla vastauksia oppiaineittain Excel-

taulukkoon. Jokaisen oppiaineen alle keräsimme sen oppiaineen yhteydessä nimetyt temaattiset 

sisältöalueet. Emme halunneet laskea kuinka monta kertaa jokin tietty temaattinen aihesisältö 

oli mainittu tietyn oppiaineen yhteydessä, sillä emme halunneet sen rajaavan aihesisällön tulkin-

taa vain tiettyyn oppiaineeseen. Tällainen aihesisällön rajaaminen tiettyyn oppiaineeseen ei pal-

vele myöskään oppiainerajoja ylittävää opetusta. Sen sijaan kävimme aineistomme läpi niin, että 

jokainen uusi oppiaineen yhdessä mainittu ruoan kestävyyden ulottuvuus tai aihesisältö kirjattiin 

ylös.  

 

Värikoodasimme ruoan kestävyyden ulottuvuudet ja sisällölliset pääteemat (taulukko 3) hyödyn-

tämällä Risku-Norjan (2012, 17) Ruoka ja syöminen -mallia, jossa ruoan ja syömisen eri osa-alu-

eet on jaettu yhdeksään (9) eri osa-alueeseen. Osa-alueet ovat 1. maaseudun elinvoimaisuus, 2. 

maisema, 3. kulttuuri, 4. laatu, 5. saatavuus, 6. talous, 7. tuotannon eettisyys, 8. ympäristö ja 9. 

tuotantoketju (taulukko 3). Osa löytämistämme käsitteistä on vahvasti rinnakkaisia keskenään, ja 
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ne olisivat voineet sopia usean eri Ruoka ja syöminen -mallin osa-alueeseen. Jaottelimme käsit-

teitä ja temaattisia aihealueita kuitenkin kontekstipohjaisesti spesifimmän osa-alueen alle. Esi-

merkiksi käsitettä ”lähiruoka” oli mahdollista tarkastella niin maaseudun elinvoimaisuuden, kult-

tuurin, laadun, saatavuuden, talouden, tuotannon eettisyyden, ympäristön ja tuotantoketjun nä-

kökulmasta, mutta koska se oli mainittu ruoan reitin ja ruoan kuljettamisen yhteydessä, las-

kimme sen kuuluvaksi tuotantoketjuun. 

 

Aineistosta nousi myös uusi teema edellisten lisäksi, jonka kirjasimme kymmenenneksi (10.) osa-

alueeksi ”temaattinen aihesisältö”. Se kattoi itsessään erittäin laajan määrän alakäsitteitä alleen. 

Temaattisia aihesisältöjä ovat esimerkiksi ”Kestävä kehitys”, ”kiertotalous” ja ”ilmastonmuutos”. 

Nämä yläkäsitteet olivat itsessään todella hyviä pääaiheita MOK:iin, mutta aiheina ne olivat liian 

laajoja spesifimpään opetukseen.  

 

Taulukko 3. Esimerkkejä vastaajien maininnoista koskien ruoan kestävyyden ulottuvuuksia ja si-

sällöllisiä pääteemoja perustuen Risku-Norjan (2012, 17) ruoka ja syöminen -malliin. 

Ruuan kestävyyden ulottuvuudet ja 
sisällölliset pääteemat 

N Esimerkkejä maininnoista 

Ympäristö 57 havainnollistaa ekosysteemin toimintaa (O39) 

Tuotantoketju 40 SOLU-laite voi mahdollistaa myös ruuan reitistä ja ravinnon 
tuotannosta keskustelemisen (O28) 

Tuotannon eettisyys 23 Solu-laitteessa viljely ei kuormita maaperää, ja ravinteet saa-
daan uusiutuvista energianlähteistä (O62) 

Temaattinen aihesisältö 20 Ruokakasvatuksessa otetaan huomioon kestävä kehitys 
(O105) 

Kulttuuri 17 ruokatavat ja rituaalit voivat edistää luonnon monimuotoisuu-
den säilymistä (O9) 

Laatu 10 vahingollisten kemikaalien merkitys merenelävien elimistössä 
liittyy sikäli ruokakasvatukseen (O27) 

Saatavuus 10 Laitteen avulla oppilaille on mahdollista esittää, kuinka oma-
varaisuus toimii (O57) 

Talous 4 SOLU laitteen toimintaan liittyvät laskelmat matematiikassa 
(O51) 

Maisema 3 Opetussuunnitelmaan linkittyy etenkin ruuantuotannon vaiku-
tus maisemaan (O60) 

Maaseudun elinvoimaisuus 
 

0 - 
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5.1 Oppiaineet ja ruuan kestävyyteen liittyvät ulottuvuudet ja aihesisällöt 

 

Ennakkotehtävän vastauksista kaikista eniten nimettiin ympäristöön liittyviä käsitteitä ja ai-

hesisältöjä, joka oli hyvin odotettavissa oleva lopputulos, koska ympäristönäkökulma tulee vah-

vasti ruokakasvatuksessa esiin jo varhaiskasvatuksessa (Kauppinen 2018). SOLU-laitteen akva-

ponista viljelyä hyödyntävä järjestelmä saa helposti aikaan mielikuvia, joihin liittyy jotenkin ”kas-

vattaminen”, ”kasvit” ja ”vesi”, jonka vuoksi ympäristönäkökulma korostuu. Ympäristöön liittyviä 

käsitteitä ja temaattisia aihesisältöjä olivat esim. aineiden kierto luonnossa, luonnon biodiversi-

teetti, ekosysteemit sekä vesi- ja hiilijalanjälki. SOLU-laitteen akvaponinen järjestelmä on itses-

sään pieni ekosysteemi, jolla on helppo havainnollistaa oppilaille ekosysteemin toimintaa sekä 

miten eri alkuaineet kiertävät luonnossa esim. hiilen kierto voi olla helpompi selittää oppilaalle, 

kun he näkevät konkreettisesti, miten SOLU-laitteessa vesi kiertää laitteessa. 

 

Opettajan on tärkeä hallita monipuolisesti opettamansa oppiaineen käsitteet ja temaattiset ai-

hesisällöt. Esim. Elorinteen ym. (2020) tutkimuksessa tutkittiin, miten opettajien henkilökohtaiset 

asenteet vaikuttavat ruokajätekäyttäytymiseen ja sen opettamiseen. Tutkimuksen mukaan ne 

opettajat, joilla oli laaja tietämys jätekäyttäytymisestä, opettivat sitä pedagogisesti monipuoli-

semmin, kuin opettajat, joilla oli huonompi asiantuntijuus ja asenne. Vaikka opettaja ei siis 

omassa henkilökohtaisessa toiminnassaan hyödyntäisi tietoaan, on hänellä asiantuntijana vas-

tuu ottaa selvää ja oppia itsekin koko ajan lisää. 

 

Tässä ennakkotehtävien analyysissa käytämme vastaajista eli opiskelijoista lyhennettä O. Emme 

kysyneet taustatiedoista esimerkiksi sukupuolta, jonka vuoksi kaikkia vastaajia yhdistää sama kir-

jain. Vastaukset on koodattu numeroin O1-113. 

 

5.1.1 Kotitalous 

 

Kotitalouden oppiaineen näkökulmasta saimme 16 vastausta (taulukko 4). Kotitalouden näkökul-

masta ruokakasvatuksen aihesisällöt näkyivät melko suppeana ottaen huomioon, että ruoka-
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osaaminen on yksi oppiaineen perusopetuksen sisällöistä. Kaikki kestävän kehityksen näkökul-

mat olivat edustettuna vastauksissa, vaikka Uiton ja Salorannan (2017) tutkimuksen mukaan ko-

titalousopettajat hyödynsivät opetuksessaan vain sosiaalista ja taloudellista kestävän kehityksen 

ulottuvuutta. Sosiaalinen ulottuvuus näkyi kotitaloudessa etenkin osallisuutena ja ruokaturvan 

ylläpitämisenä esim. omavaraisuutena. Kotitalousopettajien tulisi lisätä lasten ja nuorten ruoka-

osaamisen tietoja ja -taitoja (food management knowledge and skills) peruskouluissa sekä lisätä 

oppilaiden ymmärrystä ruoasta kokonaisvaltaisesti. (Elorinne ym. 2021.) 

 

Näiden (hyötykasvien) kasvattaminen auttaisi oppilaita hahmottamaan, miten kasvit kasvavat 

sekä kuinka näitä itse kasvatettuja kasveja voisi hyödyntää ruoanlaitossa. — oppilaat huomai-

sivat, kuinka luonnon antimia pystyy hyödyntämään ruoanlaitossa sekä lisäämään — niiden 

makua lisäämättä suolaa. — itse kasvatettu auttaa oppilaita hahmottamaan kasvun seuraa-

mista sekä he näkevät, että ruoka on puhdasta ja lähiruokaa. Terveellisyyden näkökulmasta 

itse kasvatettuun ei ole lisätty mitään lisäaineita, ja yksilö pystyy kasvattamaan määriä omaan 

tarpeeseensa sopivaksi.” O14 

 

Kotitalouden oppiaineen näkökulmasta korostui muita useamman myös ruokakasvatuksen mo-

nimuotoisuus. Aistihavainnot ovat valtava osa kokemusta ruoasta ja syömisestä.  

 

Taulukko 4. Kotitalouden ja terveystiedon näkökulmasta mainittuja aihesisältöjä ja kestävän ke-

hityksen ulottuvuuksiin liittyviä käsitteitä 

Kotitalous  n=16 
 

Terveystieto n=2 
 

Aihesisällöt 

 
Esimerkkejä maininnoista  

Aihesisällöt 

Esimerkkejä mainin-

noista 

Hyötykasvit 

Kotitalousopetuksessa Solu-laitetta 
voisi hyödyntää hyötykasvien, kuten 
yrttien ja salaattien kasvatuksessa luo-
kassa. (O14) 

Vastuullisuus 

Terveystiedon näkökul-

masta: - vastuullisuus, 

(O51) 

Kasvisten kasvat-
taminen 

jos istutetuista siemenistä kasvaa 
joskus satoa, voidaan myös sitä  

hyödyntää kotitaloustunnilla ruuanval-
mistuksessa (O98) Terveys 
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Kotitalous  n=16 
 

Terveystieto n=2 
 

Aihesisällöt 

 
Esimerkkejä maininnoista  

Aihesisällöt 

Esimerkkejä mainin-

noista 

Lähiruoka 

Voidaan huomioida onko ruoka lähi-
ruokaa vai ei ja miksi lähiruokaa pitäisi 
suosia (O94) Kiertotalous 

 

Ravinteiden 
kierto 

 
Ruoan valinta 

 

Ruokahävikki 
 

Luomu 
 

Ruokaketju 

SOLU-laitteella voidaan opettaa ja ha-
vainnollistaa ruokaketjua, esimerkiksi 
ravinteiden kulkua kaloilta kasveille. 
(O5) 

Kotimaisuus 

Terveystiedon näkökul-

masta: - -- kotimaisuus 

(O51) 

Ruokavaliot 
 

Kestävä ruoka 
 

Satokausiajattelu 
 

Ruoan reitti 
 

Tuotannon kestä-
vyys 

 

 

 

Vesijalanjälki 

Kestävän ruokakasvatuksen opetuk-
sessa voidaan pohtia eri tuotteiden 
vesijalanjälkiä ja sitä, miten Solu-lait-
teen käyttö vaikuttaa siinä kasvatetta-
vien kasvien vesijalanjälkeen? (O14)  

 

Ruokajärjestelmä 
 

 
 

Vesiviljely 
 

 
 

Luomuruoka 
 

 
 

Omavaraisuus 
 

 
 

Hiilijalanjälki 
 

 
 

Ruoan eettisyys 
 

 
 

Terveellisyys 
 

 
 

Aistit 

oppilaat huomaisivat, kuinka luonnon 
antimia pystyyhyödyntämään ruoan-
laitossa sekä lisäämään esimerkiksi nii-
den makua lisäämättä suolaa (O17)  

 

Ruokakulttuuri 
 

 
 

Talousosaaminen 

SOLU-laite voi tarjota ruokakasvastuk-
seen moninaisia ulottuvuuksia, mm.-- , 
ruuan taloudellisten merkitysten poh-
dintaa (O30)  

 

Kuluttajaosaami-
nen 
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Perusopetuksen kotitalousopetuksessa korostui tuotannon eettisyys ja eri ruokien reitit, mutta 

muihin oppiaineisiin verrattuna ekologinen ulottuvuus oli aliedustettuna. Yllättävänä huomiona 

teimme, että yksikään kotitalouden vastauksista ei tuonut esille maatalouden tulevaisuuden nä-

kökulmaa. Sitä vastoin useat (n=14) esittävät, että SOLU-laitteessa voisi viljellä hyötykasveja esi-

merkiksi yrttejä.  

 

Kotitalousopetuksessa Solu-laitetta voisi hyödyntää hyötykasvien, kuten yrttien ja salaattien 

kasvatuksessa luokassa. Oppilaat pääsisivät tutustumaan laitteen toimintaan ja seuraamaan 

kasvien kasvua ja lopulta hyödyntämään niitä ruoanlaitossa. — Kestävän ruokakasvatuksen 

opetuksessa voidaan pohtia eri tuotteiden vesijalanjälkiä ja sitä, miten Solu-laitteen käyttö vai-

kuttaa siinä kasvatettavien kasvien vesijalanjälkeen? (O11) 

 

5.1.2 Terveystieto 

 

Terveystiedon oppiaineen näkökulmasta vastasi 2 opiskelijaa (taulukko 4). Terveystieto on oppi-

aineena monitieteinen ja sen perustana on elämän kunnioittaminen (POPS 2014, 398). Oli odo-

tettavissa, että terveystiedon näkökulmasta korostui sosiaaliset ja hyvinvointia lisäävät teemat 

(ks. esim. Uitto & Saloranta 2017). Sosiaalisiin teemoihin lukeutuu esim. vastuullisuuden kysy-

mykset. Monitieteisyytensä vuoksi terveystiedon näkökulmasta vajaa puolet vastauksista lukeu-

tuu määrittelemämme ”temaattiset aihesisällöt” alle. Yllättävää oli, että vastauksissa ei noussut 

lainkaan termiä ”kestävä elämäntapa”, vaikka se on nimettynä terveystiedon oppiaineessa 

POPS:n (2014, 400–401) sisällössä 3 - Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri. Lisäksi vastauk-

sissa ei näkynyt lainkaan kulttuuriin liittyviä teemoja. 
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5.1.3 Biologia 

 

Tarkastelimme biologian oppiaineen vastauksia yläkoulukontekstissa, koska alakoulukonteks-

tissa biologia on osa oppiainetta ympäristöoppi. Biologian oppiaineen näkökulmasta saimme 

odotettavasti eniten tarkasteltavia ilmiöitä ympäristön näkökulmasta esim. happamoituminen, 

rehevöityminen ja maatuminen (taulukko 5). Nämä kaikki vaikuttavat merkittävästi myös ruoka-

turvan ylläpitämiseen. Ruoan saatavuus (sosiaalinen ulottuvuus) näkyi myös biologian vastauk-

sissa. 

 

Solun avulla voidaan opettaa myös luonnon käyttäytymistä: kuinka asiat tukevat toisiaan. Solu 

opetusmenetelmänä voi opettaa oppilaille luonnon toimintaa, ravintoketjua sekä ravinnon 

syntyä. Se voi myös selittää oppilaille, kuinka meille riittää ravintoa (O24)  

 

POPS:ssa (2014, 381) biologian sisältöihin kuuluu ”S6 – Kohti kestävää tulevaisuutta” ja se pitää 

sisällään kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet. Emme kuitenkaan löytäneet suoraan kulttuuri-

seen ulottuvuuteen liittyviä mainintoja. Käsite ”ekososiaalinen sivistys” pitää sisällään kaikki kes-

tävän kehityksen ulottuvuudet ja näin ollen voidaan ajatella, että kulttuurinen ulottuvuus on mai-

nittuna. Ruoka ja Syöminen – malliin (Risku-Norja 2012, 17) suhteutettuna biologia oli yksiä ai-

noita oppiaineita, joissa mainittiin ”maisemaan” liittyviä käsitteitä, tässä tapauksessa luonnonva-

rat, jotka liittyvät alkutuotantoon ja elinkeinoelämään.  

 

Taulukko 5. Biologian ja Maantiedon näkökulmasta mainittuja aihesisältöjä ja kestävän kehityk-

sen ulottuvuuksiin liittyviä käsitteitä 

Biologia n=5  Maantieto n=4  

Aihesisällöt Esimerkkejä maininnoista Aihesisällöt Esimerkkejä maininnoista 

Biojäte 

 
Ruoantuotannon 
vaikutus maisemaan 

Opetussuunnitelmaan linkittyy 
etenkin ruuantuotannon vaikutus 
maisemaan, (O60) 

Ekologia  Kulttuuriset erot  

Ekososiaalinen 
sivistys 

 
Ympäristön kehitys 

 

Energiatehok-
kuus 

 
Sääolosuhteet 

Maantiedon osalta ruokakasvatuk-
sen teemoja voisi olla alueelliset 
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Biologia n=5  Maantieto n=4  

Aihesisällöt Esimerkkejä maininnoista Aihesisällöt Esimerkkejä maininnoista 

mahdollisuudet -- sääolosuhteiden 
kannalta (O60) 

Happamoitumi-
nen 

 

 

 

Hävikki 

Biologian opettaminen an-
taa oppilaille konkreettisia 
syitä sille, miksi ruokakasva-
tus on tärkeää ja seurauksia 
esimerkiksi ruokahävikin 
synnystä (O27)  

 

Hiilijalanjälki    

Kalat    

Luonnonvarat    

Maatuminen 

Opettaja voi kertoa ja näyt-
tää materiaalia esimerkiksi 
maatumisesta. (O27)  

 

Ravinnon kemi-
kaalit 

 

 

 

Rehevöityminen    

Vesiekosystee-
mien toiminta 

Laitteen toiminnan säätel-
yllä voidaan havainnollistaa, 
miten vesiekosysteemit toi-
mivat ja mitä ne toiminnal-
taan edellyttävät. (O27)  

 

Ylikulutus    

Tuotantomuo-
dot 

 

 

 

Vesiviljely 

Oppilaat voisivat toteuttaa 
ryhmätöiden muodossa 
projekteja, joissa tutustu-
taan biologian oppimäärän 
mukaisesti SOLU- laitteen 
kautta kalankasvatukseen ja 
kasvien vesiviljelyyn. (O56)  

 

Ruoan reitti    

Lähiruoka    

Ravintoketju 

Biologiassa aihetta voitaisiin 
käsitellä ravintoketjun 
kautta. Oppilaiden kanssa 
voisi miettiä, mitä kävisi, jos 
solusta poistaisi jonkin 
osan, kuten kalat. (O29)  

 

Tuottajat    
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5.1.4 Maantieto 

 

Maantieto on myös oppiaineena monitieteinen ja siihen sisältyy yhteyksiä eri luonnontieteisiin, 

ihmistieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin (taulukko 5). Lisäksi maantieto selvittää luonnon ja ihmisen 

vuorovaikutusta. (POPS 2014, 384.) Olisimme siis voineet odottaa maantiedon näkökulmasta hy-

vin monipuolista käsitteistöä esim. ruokaturvan pohtimista maantieteellisestä ja kulttuurillisesta 

näkökulmasta. Hyvin pienellä otannalla saimme kuitenkin löydettyä ekologiseen ulottuvuuteen 

(ympäristön kehitys ja sääolosuhteet) kuten Uiton ja Salorannan (2017) tutkimus osoitti.  

5.1.5 Ympäristöoppi 

 

Ympäristöoppi alakoulukontekstissa on monitieteinen (ks. kappale 5 johdanto) ja eniten vastauk-

sia saimme juuri ympäristöopin näkökulmasta (n=31) (taulukko 6). Suuri määrä voi johtua myös 

siitä, että kaikista vastaajista jopa 44 % opiskelijoista (n. 50 opiskelijaa) opiskeli jollain tasolla luo-

kanopettajaopintojen parissa.  

 

Taulukko 6. Ympäristöopin näkökulmasta mainittuja aihesisältöjä ja kestävän kehityksen ulottu-

vuuksiin liittyviä käsitteitä 

Ympäristöoppi n=31  

Aihesisällöt Esimerkkejä maininnoista 

Akvaponinen viljely  

Ekosysteemin kulku 

Laite voitaisiin hyvin ottaa mukaan opetussisältöi-
hin hahmottamaan esimerkiksi juuri ekosystee-
mien kulkua (O4) 

Hiilen kierto  

Hyötykasvit  
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Ympäristöoppi n=31  

Aihesisällöt Esimerkkejä maininnoista 

Ilmastonmuutos 
Ruokakasvatusta voi yhdistää -- ilmastonmuutok-
sen teemoihin (O22) 

Jätekäyttäytyminen  

Kalojen kasvatus (suljettu/ei-suljettu kierto) 
kalankasvatus suljetussa (SOLU)ja ei-suljetussa 
kierrossa, (31) 

Kasvisten kasvatus  

Kestävä kehitys (sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen 
näkökulma) 

 

Kierrättäminen 
kierrättäminen ovat erityisen tärkeitä sisältöjä 
opettaa jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa. (O3) 

Kiertotalous  

Luomu- ja lähiruoka  

Luonnon diversiteetti  

Luonnon perusilmiöt  

Luonnonvarojen kestävä käyttö 
Solu-laitteen yhteydessä voidaan käsitellä – luon-
nonvarojen kestävää käyttöä (O20) 

Luontosuhde  

Maanviljely 
Solu-laitteen avulla voidaan tutustua ja opettaa 
ekologista viljelyä ja ruuantuotantoa. (O36) 

Maatuminen  

Ravinnon tuotanto  

Ravintoketju  

Ruoan alkuperä 

Ruokakasvatuksen voi liittää perusopetukseen 
esimerkiksi tutkimalla kalojen biologiaa tai pereh-
tymällä ruuan alkuperään ympäristöopin tun-
neilla. (O12) 

Ruoan puhtaus  

Ruoan reitti  

Ruokaketju 
voitaisiin lisätä myös oppilaiden tietoisuutta ruo-
kaketjun toiminnasta (O15) 

Ruokavaliot  

Symbioosi 

Laitteen avulla oppilaat voisivat seurata konk-
reettisesti kasvien kasvua, kalojen elämää ja näi-
den kahden lajiston symbioosia. (O33) 

Tehoviljely  

Vedenkierto  

Vesien saastuminen  

Viljely (suljettu/ei-suljettu kierto)  

Kalat  

Kiertokasvatus  

Lähiruoka 
Solu-laitteen yhteydessä voidaan käsitellä tar-
kemmin esim. luomu- ja lähiruokaa – (O20) 
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Ympäristöoppi n=31  

Aihesisällöt Esimerkkejä maininnoista 

Lautasmalli 

Yksi näkökulma on myös ihmisen terveyden edis-
täminen; erilaiset hyötykasvit ovat terveellisiä. 
Kasvikset ja juurekset kattavat ison osan lautas-
mallista (O62) 

Ruokakolmio  

Ympäristöhaitat  

Eroosio 

Prosessin aikana voitaisiin käsitellä ruoantuotan-
non ongelmia, kuten tuholaismyrkkyjen käyttöä, 
kuivuutta,eroosiota (O87) 

 

 

Ruokakasvatus sopii moneltakin osin ympäristöopin opetussuunnitelman sisältöihin. ”S3 Löytö-

retkelle monimuotoiseen maailmaan” (POPS 2014, 241) pitää sisällään luonnon ja kulttuurin mo-

ninaisuuden ja siihen pystyy helposti yhdistämään käsitteitä esim. ruokavaliot ja luonnon diversi-

teetti. ”S4 Ympäristön tutkiminen” -sisältöön sisältyy erilaisia ympäristöön liittyviä tutkimustehtä-

viä, joissa voidaan tutkia mitä tahansa ympäristöön nimettyjä yllä olevia käsitteitä esim. kasvatta-

minen ja maatuminen. Lisäksi esim. käsitteet lähiruoka ja luomuruoka sopivat tähän sisältöön. 

”S5 – Luonnon, rakenteet, periaatteet ja kiertokulut” on täydellisesti sopiva SOLU-laitteen hyö-

dyntämiseen perusopetuksen ruokakasvatuksessa, koska se pitää itsessään jo sisällä yhden 

luonnon kiertokulun. Tähän nimettyä käsitteitä olivat esimerkiksi akvaponinen viljely, suljettu ja 

ei-suljettu viljely ja symbioosi.  

 

Laitteen käyttö tukee myös vastuullisuutta, yhteistyötaitoja ja ympäristöempatiaa, sillä pientä 

ja haavoittuvaa ekosysteemiä on kohdeltava kunnioittavasti. (O79) 

 

”S6- kestävän tulevaisuuden rakentaminen” -sisältöön sopii suurin osa mainituista käsitteistä, 

koska se pitää sisällään esim. ilmastonmuutoksen hillitsemisen, luonnonvarojen kestävän käytön 

sekä oman toiminnan vaikutusten pohtimisen. Ympäristöopin näkökulmasta on edustettuna 3 
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kestävän kehityksen ulottuvuutta ja ne oli mainittu erikseen yhdeksi yläkäsitteeksi. Taloudellista 

näkökulmaa ei mainittu, eikä se varsinaisesti ympäristöopin opetussuunnitelmassa näy.  

 

5.1.6 Fysiikka 

 

”S3 – Fysiikka yhteiskunnassa” pitää sisällään energiantuoton ja kestävien energiavarojen käytön 

(POPS 2014, 390), ja fysiikan oppiaineen näkökulmasta nämä ruokakasvatukseen liittyvät sisällöt 

olivat löytyneet (taulukko 7). Löydöt vastaavat myös Risku-Norjan (2012, 17) ”ruoka ja syöminen” 

-malliin sopivaa ”tuotannon eettisyys” -kohtaa. 

 

Fysiikan opetukseen voisi liittää ruokakasvatuksen esimerkiksi energiansaannin näkökulmasta 

ja energian kiertokulusta luonnossa. Tähän voisi myös SOLU-laitteen liittää mukaan, joka on 

kuin pienoismalli luonnon kiertokulkujärjestelmästä. Energian säilymislain nojalla suljetussa 

ympäristössä energiaa ei häviä mihinkään, se voi ainoastaan muuttaa muotoaan. SOLU-lait-

teen avulla voisi tutkia, mistä kasvit ja kalat saavat energiaa kasvamiseen, ja minkälaisella hyö-

tysuhteella käytetty energia sitten muuttuu ihmisten ravinnoksi, tässä tapauksessa kalasta ja 

kasveista saatavaksi ruuaksi. (O88) 

 

Ruokakasvatuksen näkökulmasta fysiikka pitää sisällään hyvin vähän siihen liittyviä käsitteitä sen 

ainespesifin luonteen vuoksi, mutta MOK:iin yhdistämällä, sen saa eheytettyä helposti ruokakas-

vatuksen aihesisältöihin. Opetushallituksen (2015) infograafiin (ks. kuva 4) on löydetty fysiikan 

oppiaineeseen sopivia ruokakasvatuksen teemoja. Kuten kuvasta 4 voidaan huomata ideoita ole-

van melko paljon ja monipuolisesti, kun osaa soveltaa oppiaineen sisältöjä ja ruokakasvatuksen 

sisältöjä yhteen.  
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5.1.7 Matematiikka 

 

Taulukko 7. Fysiikan ja matematiikan näkökulmasta mainittuja aihesisältöjä ja kestävän kehityk-

sen ulottuvuuksiin liittyviä käsitteitä 

Fysiikka n=3  Matematiikka n=5  

Aihesisällöt 
Esimerkkejä mainin-
noista Aihesisällöt 

Esimerkkejä maininnoista 

Energiantuoton ja -
kulutuksen välisen 
suhteen tarkastele-
minen 

Fysiikan osuus ruoka-
kasvatuksessa voisi 
olla ruuankasvatussys-
teemin energian-
tuoton ja -kulutuksen 
välisen suhteen tar-
kasteleminen. (O8) 

Peltojen lannoitta-
minen vs. akvapo-
ninen viljely 

 

Hyötysuhde 

 

Eläinten hyötysuh-
teet 

Matematiikan opiskelussa voitai-
siin opettaa ruuan tuotantoon liit-
tyviä asioita kuten eläinten hyöty-
suhteita (O40) 

Ruuankasvatussys-
teemi 

 
Ruoan tuotanto 

 

Aineiden kierto 

Aineiden kiertokulku 
ja niiden valmistuspro-
sessien laskeminen 
varmasti aihealue jo-
hon kestävän ruoka-
kasvatuksen saa liitet-
tyä osaksi. (O78) Ruoan valmistus 

 

  Tuotannon hinta  

  Ympäristökulut  

 
 Tuotannon tehok-

kuus 
Tuotannon tehokuutta voidaan 
tutkia ja laskea (O79) 

 

 

Matematiikka on (kuten fysiikka) hyvin ainespesifi oppiaine, jota voi olla vaikea yhdistää mihin-

kään kestävän kehityksen ulottuvuuteen. POPS:ssa (2014, 375–376) yläkoulun matematiikan si-
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sältöihin ei kuulu kestävä kehitys suoranaisesti. Matematiikkaa voi kuitenkin erilaisten mittaus-

ten ja tilastojen avulla eheyttää ruokakasvatuksen teemoihin. Tuotannon eettisyyteen ja ympä-

ristöön liittyvät käsitteet nousivat aineistostamme esim. ympäristökuluja voidaan laskea tai 

tehdä tutkimusta eläinten hyötysuhteista (taulukko 7). Taloudellinen ulottuvuus ei tosin korostu-

nut Uiton ja Salorannan (2017) tutkimuksessa, ja matematiikka pärjäsi muutenkin ko. tutkimuk-

sessa huonosti. Samassa tutkimuksessa matematiikan aineopettajat arvioivat oman kestävyys-

kasvatusosaamisensa kaikista huonoimmaksi.  Alakoulukontekstissa ruoanvalmistusta voisi har-

joitella tekemällä mittayksikkömuutoksia, jakaa ja kertoa reseptejä tietylle ryhmälle sopivaksi tai 

päätellä, miten eri maustemäärät vaikuttavat ruoan makuun.  

 

Opetushallitus on koonnut infograafin ruokakasvatuksen sisältöalueiden integroinnista oppiai-

neiden mukaan (Opetushallitus 2015).  Infograafissa on esitetty (kuva 4) matematiikan, kemian ja 

fysiikan oppiaineille ideoita ruokakasvatuksen integroimiseen. Aihesisältöjen lisäksi on esitetty 

jokaiselle oppiaineelle konkreettisempi idea tehtävästä. Matematiikan osalta infograafiin teemat 

ja tehtävät ovat sopivia niin matematiikan sisältöihin kuin ruokakasvatuksenkin sisältöihin. Kui-

tenkaan tutkimuksessamme opiskelijat eivät olleet pohtineet teemoja niin konkreettisesti kuin 

infograafissa. 

 

5.1.8 Kemia 

 

Kuva 4. Infograafi ruokakasvatuksen integrointiin perusopetuksessa (Opetushallitus 2015) 
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POPS:n (2014, 393) kemian opetus ”välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa”. Kemiaa voidaan siis yhdistää ruokakasvatukseen etenkin ympäristön ja ihmi-

sen hyvinvoinnin näkökulmasta, koska sen opetuksen lähtökohta on elinympäristöön liittyvien 

aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen (taulukko 8). Kemian oppiaineen näkökulmasta 

oli löydetty käsitteitä aineiden kierto, lannoitteet, päästöt ja jätteiden käsittely, jotka kaikki sopi-

vat kestävään ruokakasvatukseen. 

 

Kemian kautta myös jätteiden käsittelyä voisi käydä konkreettisemmin läpi. Keskeinen kysy-

mys voisi olla esimerkiksi mitä tapahtuu, jos jätteitä ei käsittele oikealla tavalla. —pohditaan 

esimerkiksi mitä kemiallisia aineita väärin käsitellyistä jätteistä vapautuu ympäristöön ja miten 

ne vaikuttavat ympäristöön. (O85) 

 

Uiton ja Salorannan (2017) tutkimuksessa kemia kuului niihin oppiaineisiin, jossa kestävän kehi-

tyksen ulottuvuudet näkyivät huonoiten. Mielestämme kemialla on valtavasti yhteyksiä esim. 

ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen jo POPS:n (2014) sisältöjen perusteella. Kuten opetus-

hallituksenkin (2015) infograafista (kuva 4) voidaan huomata, on kemialla paljon yhteyksiä ruoka-

kasvatuksen teemoihin. Tutkimuksessamme opiskelijat keskittyivät tuotannon eettisyyteen sekä 

ympäristöteemoihin, vaikka kemia olisi mahdollista yhdistää ruokakasvatuksen aihesisällöistä 

helposti myös ravinto- ja lisäaineisiin, vitamiineihin, niiden kemialliseen rakenteeseen ja käyttäy-

tymiseen elimistössä sekä ruuanlaiton kemiallisiin reaktioihin (Opetushallitus 2015). Tällöin oppi-

laat oppisivat yhdistämään arkiset asiat koulussa opittuihin asioihin ja löytämään erilaisia yhty-

mäkohtia oppiaineiden eri aihesisältöjen välillä (Risku-Norja 2012). Näin ollen ymmärrys laajem-

masta kokonaisuudesta vahvistuisi, joka on myös ilmiöpohjaisen opetuksen tarkoitus (Silander 

2015). 

 

Taulukko 8. Kemian näkökulmasta mainittuja aihesisältöjä ja kestävän kehityksen ulottuvuuksiin 

liittyviä käsitteitä 

Kemia n=2  

Aihesisällöt Esimerkkejä maininnoista 

Lannoitteet 

SOLU-laitetta hyödyntäen oppilaille voidaan havain-
nollistaa esimerkiksi kemian näkökulmasta lannoit-
teiden merkitystä. (O96) 
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Päästöt  

Ruoan kestävyys  

Jätteiden käsittely/Jätteiden väärin käsittely 

Kemian kautta myös jätteiden käsittelyä voisi käydä 
konkreettisemmin läpi. Keskeinen kysymys voisi olla 
esimerkiksi mitä tapahtuu, jos jätteitä ei käsittele oi-
kealla tavalla. (O96) 

Hiilen kierto Tähän aiheeseen selkeästi liittyy esimerkiksi typen ja 
hiilen kierto. Kemialla näitä aiheita käsitellään aina-
kin yläasteella hyvinkin tarkasti. SOLU- laitteen 
avulla lapset tai nuoret voisivat tutkia näitä kemian 
ilmiöitä hyvinkin helposti. (O108) 

Typen kierto  

 

5.1.9 Historia 

 

Historian opettajat hyödyntävät opetuksessaan kestävän kehityksen taloudellisen, sosiaalisen ja 

kulttuurin ulottuvuuksia (Uitto & Saloranta 2017). Tutkimuksessamme historian oppiaine nosti 

esiin yläkäsitteen kestävä kehitys, joka itsessään sisältää kaikki näkökulmat (taulukko 9). Ympä-

ristöteemat sekä tuotantoketju ja sen eettisyys korostuivat meidän tutkimuksessamme. Tutki-

mukseemme osallistui vain kaksi historian oppiaineesta kirjoittavaa henkilöä, joten uskomme, 

että sen vuoksi saamemme aineisto on melko suppea verrattuna historian oppiaineen mahdolli-

suuksiin kestävyyskasvatuksessa.  

 

Menneisyyttä koskevan tiedon avulla voidaan auttaa pohtimaan tulevaisuuden valintoja, jotka 

käyvät tähän aiheeseen hyvin. Sekä historia tuo ymmärrystä ihmisen toimintaan ja seurauk-

siin liittyen. (O95) 
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Historian yläkoulun POPS:ssa (2014, 416) ruokakasvatukseen liittyviä sisältöjä ovat S1 Teollisuus-

yhteiskunnan synty, S2 Ihmiset muuttavat maailmaa ja S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentami-

nen. Kaikissa näissä sisällöissä voidaan tarkastella sitä, mitä aikojen saatossa ruoantuotannossa 

on tapahtunut ja mitä ruoantuotannossa tulee tapahtumaan, jos ihmiset eivät toimi nyt.  

 

Taulukko 9. Historian ja yhteiskuntaopin näkökulmasta mainittuja aihesisältöjä ja kestävän kehi-

tyksen ulottuvuuksiin liittyviä käsitteitä 

Historia n=2  Yhteiskuntaoppi n=2  

Aihesisällöt 
Esimerkkejä maininnoista 

Aihesisällöt 
Esimerkkejä mainin-
noista 

Akvaponinen viljely  Ruoan kestävyys  

Kestävä kehitys 

Historian tavoitteena on 
peruskoulun opetussuunni-
telman mukaan omaksua 
vastuullisen kansalaisen 
periaatteet. Tähän aihee-
seen liittyen pohdinkin, 
että voisiko olla niin, että  
kestävän kehityksen huo-
mioinen elämässä on vas-
tuullista kansalaisuutta 
(O107) Vaikuttaminen 

Valittu oppiaine: yhteis-
kuntaoppi - Näkökulma: 
vaikuttaminen - Tärkeim-
piä aiheeseen liittyviä kä-
sitteitä: sosialisaatio, -- 
kestävä kehitys ja ekolo-
gisuus (O110) 

Ekologisuus  Sosialisaatio  

Ympäristön muutos  Kestävä kehitys   

Ruoantuotannon teollis-
tuminen 

Historian opetukseen -- liit-
tyen voisi opettaa esimer-
kiksi ruuan ja elintarvikkei-
den historiaa ja tarkailla 
niiden muuttumista ja ih-
misen ruokavalion yhteyttä 
ihmiskehitykseen. (O111) Ekologisuus 

 

 

 

Ruoan reitti 

näytetään SOLU-laitteen 
avulla, miten siemenestä 
kasvaa esim. ruokakasvija 
lisäksi keskustellaan yh-
teiskunnan infrastruktuu-
reista, esim. jätehuollosta 
ja kuljetuksen ketjuista 
(O113) 
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5.1.10 Yhteiskuntaoppi 

 

Vuosiluokkien 7–9 yhteiskuntaopin tavoitteena on esim. tukea oppilaiden kasvua vastuuntuntoi-

siksi kansalaisiksi ja harjaannuttamaan ymmärrystä eri toimijoiden välittämästä tiedosta sekä 

arvioimaan sitä kriittisesti. Lisäksi S4 Taloudellinen toiminta korostaa kestävän kehityksen näkö-

kulmaa. (POPS 2014, 418.) Yhteiskuntaopissa oppilaiden vaikuttamisen mahdollisuudet ja osalli-

suus korostuvat. Aidot vaikuttamisen mahdollisuudet lisäävät oppilaan autonomian tunnetta, 

joka on yksi ihmisen perustarve (Lonka ym. 2015, 58–60). 

 

Yhteiskuntaopin pohtivan ja arvioivan luonteen vuoksi tutkimuksessamme korostuivat laajem-

mat teemat kuten vaikuttaminen, sosialisaatio ja kestävä kehitys (taulukko 9). Ruoan kestävyys 

on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, jolla on useita kestävän kehityksen ulottuvuuksia, 

mutta tulkitsimme sen kontekstissaan saatavuuteen kuuluvaksi. Ruoan reitistä ja ekologisuu-

desta voidaan keskustella, miten yksilö voi vaikuttaa niihin.  

 

5.1.11 Elämänkatsomustieto 

 

Elämänkatsomustiedon oppiaineen näkökulmasta saimme 2 vastausta, joista kaikki liittyivät tuo-

tannon eettisyyteen. POPS:n (2014, 419) yläkoulun tavoitteissa on T8, jonka tavoitteena on ”oh-

jata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen 

kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti”. Aineistostamme nousseet käsit-

teet ovat sopusoinnussa POPS:n (2014) kanssa, koska ne liittyvät vastuulliseen kuluttamiseen 

(taulukko 10). 
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Elämänkatsomustieto on luonteeltaan samanlainen kuin yhteiskuntaoppi, joka on melko koko-

naisvaltainen oppiaine, joka korostaa yksilön vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia. Ruokakasva-

tukseen kuuluu oleellisesti yksilön tekemien päätösten vaikutus yksilölle, yhteisölle ja yhteiskun-

nalle.  

 

Taulukko 10. Elämänkatsomustiedon ja uskonnon näkökulmasta mainittuja aihesisältöjä ja kes-

tävän kehityksen ulottuvuuksiin liittyviä käsitteitä 

Elämänkatsomustieto n=2  Uskonto n=6  

Aihesisällöt 
Esimerkkejä mainin-
noista Aihesisällöt Esimerkkejä maininnoista 

Ruoan eettisyys 

Elämänkatsomustie-
dossa voitaisiin myös 
käsitellä sitä, miten 
eettisyys näkyy 
ruoan tuotannossa 
(O59) Arvot  

Tuotannon eettisyys  Eettisyys  

Vastuullisuus  Ekologisuus  

Vastuullinen ruoka 

Oppilaat joutuvat 
ajattelemaan muita 
ja erityisesti kasveja 
ja eläimiä ja niiden 
hyvinvointia. Samalla 
oppilaat ymmärtävät 
mistä vastuullinen 
ruoka tulee (O59) Luonnon kierto  

 

 
Luontosuhde 

Luontosuhdetta ja sen pohdintaa 
tuodaan myös esille (O43) 

 

 Muiden kunnioit-
taminen  

 

 

Nälänhätä 

uskonnossa voidaan opettaa 
ruoka-avustuksista, hyväntekeväi-
syydestä ja nälänhädästä (O9) 

  Ruoka-avustus  

  Ruokakulttuurit  

  Ruokasuhde  

 

 Ruokatottumuk-
set  

 

 
Uskonnolliset 
ruokatavat ja ritu-
aalit 

Nopeasti huomataan, että myös 
uskonnolliset ruokatavat ja ritu-
aalit voivat edistää luonnon mo-
nimuotoisuuden säilymistä (O9) 
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Elämänkatsomustieto n=2  Uskonto n=6  

Aihesisällöt 
Esimerkkejä mainin-
noista Aihesisällöt Esimerkkejä maininnoista 

 

 Uskontojen vaiku-
tus  

 

 Ilmaston kuormit-
tuminen  

 

 Kestävä tulevai-
suus 

Uskonnon opetuksessa koroste-
taan kestävää tulevaisuutta (O42) 

 

 

Ruokavalinnat 

SOLU-laittetta voisi hyödyntää 
erityisesti uskonnonopetuksessa 
esimerkiksi ruoanvalinnan (O10) 

 

 

 

5.1.12 Uskonto 

 

Yläkoulun uskonnon oppiaineen yhtenä tavoitteena on ”innostaa oppilasta tutkimaan omien va-

lintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elä-

mäntapaan” (POPS 2014, 405). Aineistostamme kulttuuriin liittyviä teemoja oli eniten uskonnan 

oppiaineen näkökulmasta ja uskonnonopetuksessa onkin paljoin yhteyksiä ruokakasvatukseen. 

Eri uskontojen ruokatavat ja ruokavaliot ovat esim. yleissivistävää tietoa (taulukko 10).  Ei ole yl-

lättävää, että juuri uskonnon oppiaineen näkökulmasta oli saatavuuteen liittyviä teemoja, koska 

nälänhätä ja ruokaturva ovat todellisia ongelmia maailmalla. Uskonnon oppiaineesta pohtineet 

vastaajat olivat avanneet ajatteluprosessejaan selvästi eniten kaikista vastaajista.  

 

Toinen asia, joka solulaite tarjoaa, on luonnon kanssa yhteydessä oleminen, vaikka olisikin si-

sätiloissa. Joten sitä voisi myös käyttää hyödyksi opetuksessa, kun puhutaan ihmisen ja luon-

non välisestä suhteesta. — Esimerkiksi se millä tasolla ihmisten ajatellaan olevan suhteessa 
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luontoon uskontojen näkökulmasta. Osa tulkitsee esimerkiksi Raamattua niin, että ihmiset 

ovat ns. tilanhoitajia eli he ovat ylempänä luontoa ja heillä on oikeus käyttää luontoa ja sen 

antimia hyväksi. Toisaalta osa taas ajattelee, että ihmiset ja luonto ovat samalla tasolla, jolloin 

ihminen on osa luontoa ja hänen ei tule käyttää luontoa hyväkseen. Tämän kaiken voisi yhdis-

tää siihen minkälainen uskonnosta peräisin oleva luontosuhde tukisi kestävää tulevaisuutta 

ruokakasvatuksessa (O6) 

 

Aineistossamme oli myös ympäristöteemoja kuten ekologisuus, luonnon kierto ja luontosuhde 

(ks. siteeraus O6). Laatuun viittaavaa käsitettä ”ruokasuhde” voidaan myös tarkastella uskonnolli-

sesta näkökulmasta esim. miten oma uskonto vaikuttaa ruokasuhteeseen tai minkälainen oma 

ruokasuhde voisi olla, jos edustaisikin toista uskontoa. Uiton ja Salorannan (2014) tutkimuksessa 

uskonnon opettajat osasivat hyödyntää sosiaalista ja kulttuurista kestävän kehityksen ulottu-

vuutta, sekä ajatella kestävää kehitystä hyvinvoinnin näkökulmasta. Meidän aineistostamme 

esiin nousi myös ekologinen ulottuvuus. Uskonnon inhimillisestä luonteesta johtuen emme yllät-

tyneet, että taloudellinen näkökulma ei näy tässä aineistossa lainkaan.  

 

5.1.13 Kielet 

 

Tässä kappaleessa tarkastelemme kieliä seuraavasti: 

• Englannin kieli = Vieraat kielet, A1 oppimäärä 

• Ruotsin kieli = Toinen kotimainen kieli, B1 oppimäärä 

• Venäjän kieli = Vieraat kielet, B2 oppimäärä 

 

Kielet (yläkoulukontekstissa ruotsin, englannin ja venäjän kielet) ovat hyvin ainespesifejä, joten 

opettajien on hankalaa löytää yhteneväisyyksiä kestävyyskasvatukseen (Uitto & Saloranta 2017). 

POPS:n (2014, 333–336; 384–352; 360–363) näkökulmasta ei myöskään ole suoraa yhteyttä kestä-

vän kehityksen ulottuvuuksiin, mutta kaikissa kielissä kannustetaan harjaannuttamaan sanastoa 
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ajankohtaisiin aiheisiin ja oppilaan omaan elämään linkittyen (taulukko 11). Näin ollen ruokakas-

vatus voidaan kytkeä myös kielten opiskeluun. Ainakin englannissa yläkoulukonseptissa käydään 

läpi kestävää kehitystä.    

 

Käytännössä kaikista eri kielistä voidaan opiskella sanastoa ja käydä keskusteluja vieraalla kie-

lellä. Aineistossamme oli eniten ympäristöön liittyviä käsitteitä, joista ainakin kalat ja kasvit on 

helppo nimetä vieraalla kielellä. Kouluruoka liittyy kulttuuriin ja sitä voidaan opetella esim. tutus-

tumalla toisen maan kouluruokailuihin, kääntämällä viikon ruokalistoja vieraalle kielelle tai sopi-

malla, että kouluruokailussa puhutaan vaan tiettyä vierasta kieltä. 

 

Taulukko 11. Kielten ja äidinkielen näkökulmasta mainittuja aihesisältöjä ja kestävän kehityksen 

ulottuvuuksiin liittyviä käsitteitä 

Kielet n=7  Äidinkieli n=4  

Aihesisällöt 
Esimerkkejä mainin-
noista Aihesisällöt 

Esimerkkejä mai-
ninnoista 

Ekosysteemi 

Kielellisen ja kulttuurisen 
moninaisuuden yhteys 
ekosysteemien moninai-
suuteen (O55) Ekosysteemit 

draaman avulla 
olisi mahdollista 
saada oppilaat kä-
sittelemään bak-
teerien, kasvien ja 
kalojen käyttäyty-
mistä ja niiden 
roolia ekosystee-
missä. (O67) 

Biodiversiteetti 

Opetettavia temaattisia 
aihealueita voisivat siis 
olla mm. juuri biodiversi-
teetti (O89) Luonnon kierto 

 

Valmistusprosessi  Kasvit  

Kuljetus  Kalat  

Ruokakulttuuri    

Kestävä kehitys 

Kestävä kehitys on ta-
voitteenakansainvälinen, 
ja aiheesta on paljon 
mm. uutisointia englan-
nin kielellä (O89)  

 

Ruokajärjestelmät    

Ruokaketju    

Elinolosuhteet    
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Kielet n=7  Äidinkieli n=4  

Aihesisällöt 
Esimerkkejä mainin-
noista Aihesisällöt 

Esimerkkejä mai-
ninnoista 

Luonnon kiertokulku 

ekosysteemi ja luonnon 
kiertokulku - samalla voi-
daan opettaa näidenai-
hepiirien sanastoa eng-
lanniksi (O89)  

 

Kalat    

Kasvit    

Kouluruoka    

Ympäristötietoisuus    

Terveellisyys 

opettelemalla terveellis-
ten ruokien nimiä tai oh-
jeita ruotsiksi (O11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.14 Äidinkieli 

 

Äidinkielellä tarkoitamme tässä tutkimuksessa äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta sekä suo-

men kieltä. Äidinkielen näkökulmasta saimme ainoastaan ympäristöön liittyviä käsitteitä eli kes-

tävän kehityksen ekologiseen näkökulmaan liittyviä käsitteitä (taulukko 11). Uiton ja Salorannan 

(2017) tutkimuksessa korostui sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma, mutta meidän tutkimuk-

sessamme niitä ei ollut lainkaan.  

 

POPS:ssa (2014, 289,292) ei suoraan mainita kestävän kehityksen yhdistämisestä äidinkielen 

opiskeluun, mutta POPS:n sisällöt S2 Tekstien tulkitseminen ja S3 Tekstien tuottaminen ovat lois-

tavia tapoja yhdistää äidinkieli ruokakasvatukseen. Äidinkielessä voidaan tutustua ruokamainon-

taan ja siihen, miten ne ovat muuttuneet vuosien saatossa, tutustua ruokakasvatuksesta tai ruo-

asta kertoviin uutisiin ja arvioida niiden neutraaliutta.  
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Tekstejä voidaan tuottaa käytännössä katsoen mistä tahansa ruokakasvatuksen aiheesta riip-

puen. Tekstit voisivat olla mielipidekirjoituksia, mainoksia, uutisia tai fiktiivisiä tarinoita. Fiktiiviset 

tarinat voivat olla esim. tulevaisuuden skenaarioita, mitä tapahtuisi Suomen ruoantuotannolle, 

jos Suomessa lämpötila ei enää menisi koskaan pakkaselle.   

 

5.1.15  Käsityö 

 

POPS:n (2014, 431) yläkoulun käsityön tavoitteessa lukee: ”T8 ohjata oppilasta taloudelliseen 

ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämänta-

paa”. Käsityön oppiaineen näkökulmasta oli löydetty tämä yhteys (taulukko 12). Myös yläkoulun 

käsityön POPS:n (2014) sisällöissä S5 korostetaan ekologista tekemistä ja työskentelyä. Käsitöitä 

voi olla SOLU-laitteen kautta hankalaa yhdistää suoraan ruokakasvatukseen, mutta mielikuvi-

tusta käyttämällä sekin onnistuu. 

 

Käsitöissä käytetyt materiaalit omaavat oman elinkaarensa samoin kuin ruokakasvatuksessa 

erilaiset ruoat/raaka-aineet. SOLU-laitetta voidaan hyödyntää esimerkiksi elinkaareen ja mate-

riaaleihin/raaka-aineisiin tutustumisessa ja niiden opetuksessa (O94) 

 

Uiton ja Salorannan (2017) tutkimuksessa käsitöissä korostuu usein kestävän kehityksen sosiaali-

nen ulottuvuus, mutta kokonaisen käsityöprosessin (ks. POPS 2014, 270) avulla oppilaalle voisi 

opettaa helposti myös ekologista ja taloudellista ulottuvuutta. Käsitöissä käytetään paljon erilai-

sia materiaaleja, jotka ovat kalliita tai maatuvat huonosti, joten niitä tulee käyttää säästeliäästi ja 

harkiten.  

 

Taulukko 12. Käsityön ja kuvataiteen näkökulmasta mainittuja aihesisältöjä ja kestävän kehityk-

sen ulottuvuuksiin liittyviä käsitteitä 

Käsityö n=4  Kuvataide n=1  

Aihesisällöt Esimerkkejä mai-
ninnoista Aihesisällöt 

Esimerkkejä mai-
ninnoista 

Ekologisuus Ekologisuus voi-
daan olennaisesti Kalat 

piirustus/maalaus-
tehtävä: valitse 
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Käsityö n=4  Kuvataide n=1  

Aihesisällöt Esimerkkejä mai-
ninnoista Aihesisällöt 

Esimerkkejä mai-
ninnoista 

liittää käsityöhön, 
kun valitaan töihin 
tulevia materiaaleja 
ja pohditaan onko 
pakko käyttää uusia 
materiaaleja vai 
voisiko käyttää kier-
rätysmateriaaleja 
(O16) 

yksi akvaariossa 
olevista kaloista ja 
maalaa siitä kuva 
(O65) 

Kestävä kehitys käsityössä opete-
taan yleisesti kestä-
vän kehityksen mu-
kaisin periaattein, 
eli yhtä lailla kun 
ruuan suhteen ote-
taan lautaselle sen 
verran kun syödään 
ja tehdään valintoja 
eettisin ja kestävin 
perustein (O1) Laitteet 

arkkitehtuuriteh-
tävä: suunnittele 
kalojen kasvatus-
laitos, joka hyödyn-
tää SOLU-laitteen-
teknologiaa 

Kestävyyskasvatus  Vesi  

Ruokahävikki  Hyötykasvi  

  Ruokajärjestelmä  

 

 Ruokaketju 

ruokaketjujen toi-
minnasta kuvalli-
nen infoposteri. 
(O65) 
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5.1.16 Kuvataide 

 

Kuvataiteen opettajat ottavat huomioon kulttuurisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen ulottu-

vuuden sekä hyvinvoinnin, mutta eivät osanneet opettaa niitä kokonaisvaltaisesti (Uitto & Salo-

ranta 2017). Kuvataiteen näkökulmasta saimme vain yhden vastauksen, mutta siinä oli pohdittu 

monipuolisesti käytännön toteutusta (taulukko 12). 

 

Kuvataidekasvatuksessa SOLU-laite mahdollistaisi hyvin monenlaisia tehtäviä. Esimerkiksi - 

muotoilutehtävä: suunnittele jokaisen olohuoneeseen sopiva SOLU-laite - piirustus/maalaus-

tehtävä: valitse yksi akvaariossa olevista kaloista ja maalaa siitä kuva - arkkitehtuuritehtävä: 

suunnittele kalojen kasvatuslaitos, joka hyödyntää SOLU-laitteen teknologiaa - posteri: ruoka-

järjestelmistä ja ruokaketjujen toiminnasta kuvallinen infoposteri. (O58) 

 

Kuvataide on oppiaineena hyvin käytännönläheinen ja visuaalinen, joten ruokakasvatuksen opet-

taminen voi olla hyvä eheyttää muihin oppiaineisiin. Kuvataiteessa kuitenkin on tavoitteena 

esim. ”T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moni-

naisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla” (POPS 2017, 427), joten kuvallinen 

infoposteri vaikuttaa oikein toimivalta opetusmenetelmältä.  

 

5.1.17  Oppilaanohjaus 

 

POPS:ssa (2014, 444) oppilaanohjaukseen sisältöjä ovat esim. työelämässä tarvittavat taidot ja 

työelämään tutustuminen. Oppilaanohjauksen ja SOLU-laitteen yhdistäminen vaatii hieman mie-

likuvitusta, mutta ne voidaan yhdistää ruokakasvatuksen ja sen ulottuvuuksiin eri ammattien tai 

elinkeinojen näkökulmasta. Oppilaiden kanssa voidaan myös tutustua kestävään yrittäjyyteen 

(taulukko 13). Vuorion (2018, 76) väitöskirjassa tutkittiin nuorten toiveita yrittäjyydestä. Tutki-

muksessa kävi ilmi, että nuoret aikuiset ovat enemmän kiinnostuneita taloudellisesti ja sosiaali-

sesti kestävästä yrittäjyydestä kuin puhtaasti kaupallisesta yrittäjyydestä. Kouluille voisi pyytää 
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etenkin pienyrittäjiä kertomaan siitä, miten he ovat luoneet oman uransa ruokakasvatuksen pa-

rissa. Vierailut voisi toteuttaa messuina, jolloin jokainen oppilas voisi tutustua itseään kiinnosta-

viin yrittäjyyden muotoihin POPS:n (2014, 444) sisältöjen mukaisesti. 

 

Taulukko 13. Oppilaanohjaus ja määrittelemättömän oppiaineen näkökulmasta mainittuja ai-

hesisältöjä ja kestävän kehityksen ulottuvuuksiin liittyviä käsitteitä 

Oppilaanohjaus n=3  
Määrittelemätön oppiaine 
n=13  

Aihesisällöt 
Esimerkkejä mainin-
noista Aihesisällöt Esimerkkejä maininnoista 

Arvokasvatus  

ajattelen ruokakasva-
tuksen linkittyvän eni-
ten arvokasvatukseen. 
Arvoja on tärkeää tar-
kastella, sillä ne ovat 
keskeinen osa itsetun-
temusta ja vaikuttavat 
valintoihin, joita yksilö 
elämässään tekee 
(O32) Hiilen kierto 

SOLU-laitetta voisi hyö-
dyntää opetuksessa ni-
menomaa havainnollista-
essa hiilen kiertokulkua ja 
monimuotoisen ekosys-
teemin toimintaa (O6) 

Ruoan tuotanto  
Monimuotoisen ekosystee-
min toiminta  

Kiertokulku  Ruoantuotanto 

Ruoa teollista tuotantoa 
voidaan esim. verrata 
luontoon. O37) 

Kestävä kehitys 

Opetuksessa voitaisiin 
esimerkiksi keskutella 
eri alojen roolista kes-
tävän kehityksen eri 
osa-alueilla (O100) Ekosysteemi  

 

 

Ravinteiden ja aineiden kulku 
ympäristössä 

SOLU-laitteella voidaan 
opettaa ja havainnollistaa 
ruokaketjua, esimerkiksi 
ravinteiden kulkua kaloilta 
kasveille (O5) 

  Kalat  

 

 Kasvit 

voisimme oppilaiden 
kanssa tehdä sillä koko 
vuotisen projektin, että is-
tuttaisimme kasveja (myös 
syötäväksi kelpaavia kas-
veja) ja seuraisimme nii-
den kasvua ja näin oppi-
laat näkisivät, miten help-
poa voi olla pienen osan 
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Oppilaanohjaus n=3  
Määrittelemätön oppiaine 
n=13  

Aihesisällöt 
Esimerkkejä mainin-
noista Aihesisällöt Esimerkkejä maininnoista 

omasta ruuastaan kasvat-
taminen (O71) 

  Ilmastonmuutos  

  Luonnon toiminta  

  Ravintoketju  

 

 Ruoan reitti 

Ruuantuotanto kattaa 
usein monta eri vaihetta, 
jotka kuormittavat ympä-
ristöä, ennen kuin se pää-
tyy oppilaan lautaselle. 
(O88) 

 

 Ruoan eri merkitykset 

SOLU-laite voi tarjota ruo-
kakasvastukseen moninai-
sia ulottuvuuksia, mm. 
Ruuan kulttuuristen mer-
kitysten, ruuan sosiaalis-
ten merkitysten, ruuan ta-
loudellisten merkitysten, 
ruuan kulku "pelloltapöy-
tään", ruuan eettisten ja 
ympäristöllisten vaikutus-
ten ja vastuiden, kulutta-
juuteen liittyvien vastui-
den sekä ruokailusta saa-
tavan ilon tutkailuun 
(O30) 

  Eettinen ruoka  

  Ruokailun ilo  

  Kuluttajuus  

 

 Aistimukset 

Itse tekemällä oppiminen 
tuottaa muistijälkiä mo-
nien eri aistikanavien 
kautta. (O30) 

  Ruokasuhde  

  Ruoan valintaa ohjaavat arvot  
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5.1.18 Määrittelemätön oppiaine 

 

Tässä kappaleessa käsittelemme niitä vastauksia, joissa ei oltu erikseen mainittu yhtä oppiai-

netta. Tässä kappaleessa on kestävän kehityksen ulottuvuuksiin liittyviä käsitteitä ja aihesisältöjä 

esim. erityispedagogiikan näkökulmasta. Saimme käsitteitä laajasti useammasta eri kategoriasta, 

mutta eniten edustettuna oli ympäristönäkökulma. Monet käsitteistä ja temaattisista aihesisäl-

löistä ovat hyvin samanlaisia esim. luonnon kierto, ekosysteemi, ravinteiden ja aineiden kulku 

ympäristössä (taulukko 13). Mielenkiintoisena näkökulmana oli mainittu ruokailun ilo sekä ruo-

kasuhde ja aistimukset, jotka ovat tärkeitä ruokakasvatuksen teemoja, jotka eivät ole lainkaan 

ilmiselviä. Myös suurempi kokonaisuus ”ruoan valintaa ohjaavat arvot” on valtavan suuri kenttä, 

joka voi pitää sisällään kaikki ”ruoka ja syöminen” -mallin (Risku-Norja 2012, 17) 

 

—erityispedagogiikan näkökulmasta käyttäisin SOLU-laitetta lähinnä oppimisympäristön rau-

hoittamiseen ja oppilaiden motivointiin (esim. yläkoulussa/ammattikoulussa voisi jakaa SOLU-

laitteen hoitoviikot, jolloin oppilas vastaisi ohjattuna SOLU-laitteen huoltamisesta.  —oppilas 

saisi kantaa vastuuta) (O15) 

 

Erityispedagogisesta näkökulmasta SOLU-laite vaikuttaa hyvältä, koska se mahdollistaa abst-

raktien ja monimutkaisten ilmiöiden konkreettisen mallintamisen. (O31) 

 

Voisimme katsella laitteessa uiskentelevaa kalaa ja pohtia esimerkiksi veden, ravinteiden ja 

ravinnon merkitystä kalalle. Näin oppilaille voitaisiin selkeyttää sitä, mitä kaikkea yksi ruoka-

pöydässä oleva kala luonnolta vaatiikaan. (O64) 
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Etenkin erityispedagogiikan näkökulmasta korostui SOLU-laitteen konkreettisuus ja sen hyödyn-

täminen vaikeiden käsitteiden opetuksessa. SOLU-laitteella voidaan opettaa vastuun kantamista 

ja sitä voidaan hyödyntää pelkästään virkistymiseen tai rauhoittumiseen. Mitchellin (2008, 96–97) 

mukaan luokkahuoneen tulisikin olla mahdollisimman turvallinen ja viihtyisä niin oppilaille kuin 

opettajallekin.  

 

5.2 Eheyttäminen 

 

Yksi tutkimuskysymyksemme oli: Miten SOLU-laitetta voidaan hyödyntää eri oppiaineidensisältö-

jen opettamisessa? Lisäksi kysyimme tutkimukseen osallistuneilta opiskelijoilta ennakkotehtä-

vässä, mitä oppiaineita voisi eheyttää valitun oppiaineen näkökulmasta kestävän ruokakasvatuk-

sen opetuksessa? Seuraavaksi käymme läpi ennakkotehtävästä nousseita eheyttämisen mahdol-

lisuuksia.  

Ennakkotehtävässä pyysimme opiskelijoita pohtimaan yhden valitun oppiaineen näkökulmasta 

siihen sopivia eheytettäviä oppiaineita. Teimme listauksen Excel-taulukkoon, josta muodos-

timme lopulta kaksi kuviota (kuvio 6 ja kuvio 7). Listauksen eheytettävät oppiaineet jakautuivat 

teemoittain peruskoulun mukaan 1.–6. vuosiluokilla sekä 7.–9. vuosiluokilla opiskeltaviin ainei-

siin.  

 

Kuvio 6. Eheyttäminen vuosiluokilla 1–6 
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Kuviossa 6 esittelemme ennakkotehtävästä nousseet oppiaineet, joita eheytettiin ympäristöopin 

kanssa, koska jokainen alakoulukontekstissa oleva oppiaine mainitsi ympäristöopin eheytettä-

väksi oppiaineeksi. Nuolet kuvastavat eheytettävien oppiaineiden mainintojen suuntia. Siniset 

nuolet kertovat ympäristöopin näkökulmasta sopivia eheytettäviä oppiaineita, vihreät nuolet ker-

tovat englannin sekä kuvataiteen maininneen ympäristöopin eheytettäväksi oppiaineeksi sekä 

punaiset nuolet kertovat molempien oppiaineiden maininneen toisensa eheytettäväksi oppiai-

neeksi.  

 

Alakoulussa ruokakasvatusta toteutetaan niin oppiainesisällöissä esimerkiksi ympäristöopissa 

sekä ruokailun yhteydessä. (O17) 

 

Voidaan eheyttää — elämänkatsomustiedossa — uskontojen (O26) 

 

Kuvataideopetusta voi eheyttää ympäristöopin kanssa (O58) 

 

Ympäristöoppia voidaan eheyttää esimerkiksi liikunnanopetuksen kanssa, liittämällä se ter-

veellisiin elämäntapoihin ja terveeseen ruokailutottumukseen. (O76) 

 

Kuvio 7. Eheyttäminen vuosiluokilla 7–9.  
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Kuviossa 7 esitämme 7.–9. vuosiluokalla opetettavien oppiaineiden mainintoja eheytettävistä op-

piaineista ruokakasvatuksen aihesisältöjen yhteydessä. Kuviossa sähkönsinisessä laatikossa 

oleva erityispedagogiikka ei ole erillinen oppiaine, mutta kuuluu osaksi peruskoulun oppimisen 

ja koulunkäynnin tukea (POPS 2014). Sijoitimme opinto-ohjauksen erityispedagogiikan kanssa 

samaan laatikkoon, sillä vaikka opinto-ohjauksen tavoitteet ja sisällöt eivät osu suoraan ruoka-

kasvatuksen aihesisältöihin, antaa se näkökulmia ja tapoja aihesisältöjen tarkasteluun, käsitte-

lyyn ja ymmärtämiseen laajasti koko yläkoulukontekstissa. Opinto-ohjauksessa voidaan myös tu-

tustua ammatillisesta näkökulmasta esimerkiksi ruokajärjestelmään kuuluviin yrityksiin, niiden 

työpaikkoihin sekä työllistymiseen ruokakasvatuksen ja kestävyyskasvatuksen teemojen parissa. 

(POPS 2014, 442–445.) Kuviossa erityispedagogiikka ja opinto-ohjaus ovat oikealla yläkulmassa, 

joka kuvastaa erityispedagogiikan sekä opinto-ohjauksen yhteyttä kaikkiin kuviossa oleviin pe-

ruskoulun 7.–9. vuosikursseilla opetettaviin oppiaineisiin. 

 

Ajattelen ruokakasvatuksen linkittyvän eniten arvokasvatukseen (O27) 

 

oppilaanohjauksessa kestävän ruokakasvatuksen käsitteitä ja aihealueita voitaisiin käsitellä 

muun muassa eri ammattialojen näkökulmasta. Opetuksessa voitaisiin esimerkiksi keskustella 

eri alojen roolista kestävän kehityksen eri osa-alueilla.  (O89) 

 

Erityispedagogiikka antaa menetelmällistä ja toiminnallista taustaa minkä tahansa oppiaineen 

sisällöllisten aiheiden opetukseen. (O25) 

 

Kuviossa 7 esitämme oppiaineiden eheyttämismahdollisuuksia ennakkotehtävästä nousseiden 

vastausten perusteella. Oppiaineiden lisäksi kuvioon on nostettu kouluruokailu. Kouluruokailu 

on POPS:n (2014) mukaan koko koulun opetushenkilöstöä sekä ruokailusta vastaavaa henkilös-

töä koskeva ruokakasvatuksen vastuualue, jonka kautta oppilaita tuetaan mm. terveessä kas-

vussa ja kehittymisessä, ruokaosaamisessa sekä opiskelukyvyssä. Ruokakasvatuksen yhteys kou-

luruokailun oli kuitenkin vain muutamassa vastauksessa.  
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Kaikki oppiaineet - eivät vain kotitalous, maantietoa ja biologia tai kouluruokailuhetket - muo-

dostavat luonnollisen kokonaisuuden ruokakasvatuksessa, ja kielten opetus tuo tähän kirjoon 

tärkeän lisänsä (O83) 

 

Värikoodasimme jokaisen oppiaineen oman värisellä nuolella, jotka lähtevät oppiaineesta pois-

päin. Kuviossa 7 nuolet kuvastavat mainintoja eheytettävistä oppiaineista ennakkotehtävän vas-

tausten perusteella vuosiluokilla 7–9.  Punaiset nuolet ovat molemmin suuntaisia, jolloin ne ku-

vastavat niiden oppiaineiden kohdalla molemmin puolista mainintaa eheyttämiseen. Näitä oppi-

aineita ovat kotitalous, historia, maantieto, biologia sekä käsityö. Kotitalousopetuksen näkökul-

masta eheytettäviä oppiaineita mainittiin kouluruokailu, biologia, kemia, maantieto ja yhteiskun-

taoppi.  

 

Kotitalouden oppiainetta voisi eheyttää ainakin biologian oppiaineen kanssa — Yhteiskunta-

opin kanssa — Maantiedon oppiaineen kanssa. (O13) 

 

Uskonnon opetusta voisi yhdistää esimerkiksi kotitalouden, biologian ja maantiedon ja toi-

saalta myös historian kanssa (O37) 

 

Kotitalous oppiaineena antaa mahdollisuuden tutustua — ruokakasvatuksen sektoreihin. Ruo-

kakasvatus aihealueena luo mahdollisuuksia: — Kemiaan — Biologian — Yhteiskuntaopissa - 

(O29) 

 

Opetushallituksen (2015) infograafin avulla voidaan huomata ruokakasvatuksen eheytys mah-

dollisuuksia olevan paljon eri oppiaineiden välillä (ks. kuva 4 & 5). Kuitenkin ennakkotehtävämme 

analyysin mukaan voimme todeta opiskelijoiden tiedon ja taidon osata soveltaa oman oppiai-

neen teemoja ruokakasvatuksen teemoihin olevan vähäinen. Lisäksi opetushallituksen infograa-

fissa löytyy ideoita ruokakasvatuksen integroinnista myös liikuntaan. Tutkimuksessamme lii-

kunta ei noussut esille kuin muutamassa vastauksessa, vaikka liikunta mainittiin useammassa 

vastauksessa sivuaineena.  
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Myös liikuntaa voi hyödyntää erilaisten ekosysteemiin ja ruuan tuotantoon liittyvien pelien tai 

pelivariaatioiden avulla (O104) 

 

 

Kuva 5. Ideoita ruokakasvatuksen integroinnista liikuntaan (Opetushallitus 2015). 

 

5.3 Opetusmenetelmät 

 

Yhtenä tarkentavana tutkimuskysymyksenämme ensimmäisessä ongelma-analyysissä oli:  

 

1. Millaiset opetusmenetelmät soveltuvat käytettäväksi, kun oppimistilanteessa hyödynne-

tään SOLU-laitetta? 

2. Miten erityisesti kotitalousopetuksessa SOLU-laitetta voidaan hyödyntää? 

 

Pedagogiset ratkaisut ovat tärkeä osa opetusta ja opetuksen suunnittelua (Niemi 2015, 118). Kes-

kityimme tutkimuksessamme MOK:eihin, joiden tarkoituksena on eheyttää opetusta ja eri oppiai-

neita erilaisten aihesisältöjen ympärillä. MOK:ien toteuttamisessa ja suunnittelussa ei ole tark-

koja ohjeita, mutta perustana pitää toimia koulun toimintakulttuuri sekä arvot ja oppimiskäsitys. 

(POPS 2014, 32.) Valitsimme tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella teoriaamme mieles-

tämme parhaiten MOK:eihin sopivia opetusmenetelmiä ja tarkastelimme ennakkotehtävän vas-

tauksia peilaten näihin opetusmenetelmiin. Vertailimme aineistostamme nousseita opetusmene-
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telmiä myös kotitalousopetuksessa yleisimmin käytettyihin opetusmenetelmiin. Harmillisesti pe-

rusopetuksen ruokakasvatuksessa käytettävistä opetusmenetelmistä on tutkimuksia hyvin vä-

hän (Pollari ym. 2021). Suurin osa ruokakasvattajista hyödyntää hyvin opettajalähtöisiä opetus-

menetelmiä. Mitä paremmin opettajalla on tietoa ruokakasvatuksen kompleksisuudesta, sitä 

enemmän he pystyvät hyödyntämään myös oppijakeskeisiä opetusmenetelmiä. 

 

5.3.1 Tutkiva oppiminen 

 

Aineistostamme useimmiten mainittiin tutkiva oppiminen (n=21) (taulukko 14) opetusmenetel-

mäksi, jota voisi hyödyntää opetettaessa SOLU-laitetta apuna käyttäen. Tutkiva oppiminen tuo-

tiin vastauksissa esiin kuitenkin vain mainintana, eikä sitä useinkaan oltu avattu tarkemmin. Us-

komme tämän johtuvan siitä, että Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuksessa useammalla 

opettajan pedagogisella opintojaksolla sitä käsitellään, mutta sen yhteys jää opiskelijoille kuiten-

kin irralliseksi ja etäiseksi. Aineistostamme nousi kuitenkin hyviä mahdollisuuksia tutkivan oppi-

misen hyödyntämiseen. 

 

Voidaan hyödyntää tutkivan oppimisen menetelmiä; ryhmissä valitaan tutkimusongelma, mitä 

lähdetään selvittämään, esim. Millä perusteilla ruokatottumuksiin päädytään? Muuttuvatko ne 

iän myötä? Mikä saa muutoksen aikaan? Millä keinoin minä pystyisin vaikuttamaan ruontuo-

tannon kehitykseen? - Voidaan tutkia ja havainnoida SOLU-laitteen toimintaa ja kirjata tuloksia 

ylös, sen pohjalta voidaan myös pohtia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Voisiko laitteen toi-

mintaperiaatetta hyödyntää laajemmin ja mitä vaikutuksia sillä voisi olla? (O110) 

 

Mielestäni tutkiva oppiminen olisi tähän hyvä. Oppilaille annettaisiin valmiita hypoteeseja tai 

saisivat itse keksiä mitä haluavat tutkia. Tämän jälkeen istutettaisiin kasvit ja tarkasteltaisiin, 

miten ne kasvavat. Sen jälkeen myös veden ravinnepitoisuutta voitaisiin mitata ja tarkkailla. 

Havaintoja kirjattaisiin ylös ja tehtäisiin jonkin näköinen raportti. Myös koulun ulkopuolisten 

oppimisympäristöjen hyödyntäminen olisi mielekästä kestävässä ruokakasvatuksessa. Voitai-

siin tehdä vierailuja, vaikka luomumaatiloille missä voitaisiin havainnoida kestävää toimintaa. 

(O106) 
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Luokka voi esimerkiksi päättää yhdessä mitä kasveja valitaan kasvatettavaksi 

(esim. hyötykasvit), ja seurata niiden kasvua muodostaen laitteen toiminnan ympärille luokan 

yhteisen projektin. Oppilaat pääsevät kokeilemaan, testaamaan, erehtymään, oivaltamaan ja 

näin oppimaan valtavasti yhteisen projektin aikana tutkivalle oppimisille ominaisilla tavoilla. 

(O44) 

 

Tutkivan oppimisen kanssa hyvin samantapainen opetusmenetelmä ”ongelmakeskeinen opetus” 

mainittiin aineistossa viisi kertaa. Ongelmakeskeisyys (myös ongelmalähtöisyys) on luonnollisesti 

ongelmien tarkastelua, mutta myös ilmiöiden ihmettelyä. Tässä opetusmenetelmässä opettaja 

luo ongelman, johon oppilaat etsivät mm. itsereflektiota hyödyntäen erilaisia vastauksia. (Hajian 

2019, 99–100.) 

 

5.3.2 Ilmiöpohjainen oppiminen 

 

Ilmiöpohjainen oppiminen oli aineistossamme seitsemän kertaa (taulukko 14). Ilmiöpohjainen 

oppiminen alkaa oppijakeskeisesti ilmiöiden ihmettelystä ja se on lähtökohtaisesti oppiainerajoja 

rikkova opetusmenetelmä (mm. Ovaska ym. 2014, 7). Ilmiöoppimiselle ei myöskään ole suoravii-

vaista toteutustapaa, vaan oppijat itsessään luovat itselleen parhaat tavat oppia. Aineistosta 

nousi selvästi, että ilmiöpohjainen oppiminen on opiskelijoille vieras, eikä sen hyödynnettävyy-

destä pedagogisena ratkaisuna ole juurikaan tietoa. Käsite toistui aineistossa vain luettelomai-

sesti. 

 

Opetusmenetelmänä SOLU-laitteen käyttö lisää opetuksen toiminnallisuutta ja osallistaa oppi-

laita yhteisen konkreettisen asian pariin. Lisäksi laitteen käyttö mahdollistaa — ja ilmiöpohjai-

sen oppimisen. (O44) 

 

Ennakkotehtävämme tehtävänanto ei tosin välttämättä tukenut kysymyksenasettelullaan ilmiö-

oppimisen valitsemista opetusmenetelmäksi, koska pyysimme vastausta vain yhden oppiaineen 
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näkökulmasta. Vaikka ennakkotehtävässä oli myös oppiaineiden eheyttäminen, ymmärrämme, 

että tehtävässä oli ristiriita. 

 

Oppiaineen valinta on nyt kyllä hieman haastavaa, sillä koen että tällainen kasvatus olisi hyvä 

suorittaa ilmiöpohjaisena laaja-alaisena opetuksena, jota hyödynnetään muutenkin kuin vain 

yhdessä oppiaineessa. Lähtisinkin miettimään aihetta eräänlaisena kokonaisuutena. O67 

 

  Taulukko 14.  Opetusmenetelmien maininnat ennakkotehtävän vastauksissa 

Opetusmenetelmäkokonaisuudet 

 

- Tutkiva oppiminen (n=21) 

- Projektityöskentely (n=15) 

- Monialaiset oppimiskokonaisuudet (n=9) 

- Ilmiöpohjainen oppiminen (n=7) 

- Opettajalähtöinen opetus (n=7) 

- Toiminnallinen oppiminen (n=7) 

- Oppijakeskeinen opetus (n=6) 

- Ongelmakeskeinen oppiminen (n=5) 

- Kokemuksellinen oppiminen (n=3) 

- Flipped learning (n=2) 

- Kansainväliset kumppanikouluprojektit 

(n=2) 

- Pelipedagogiikka (n=1) 

Yksittäiset opetusmenetelmät 

- Havainnollistaminen (n=23) 

- Ryhmätyö (n=16) 

- Minitutkimukset (n=11) 

- Tarina/kirjoitustehtävä (n=10) 

- Luonto- ja opintoretki (n=10) 

- Mittaus ja näytteidenotto (n=8) 

- Videoiden katsominen (n=6) 

- Visuaaliset tuotokset (n=6) 

- Draama (n=5) 

- Teemapäivät/viikot (n=5) 

- Keskustelu ja pohdinta (n=5) 

- Tiedonhaku (n=5) 

- Vertaisoppiminen (n=4) 

- Väittely (n=4) 

- Videoiden tekeminen (n=4) 

- Tilastointi (n=4) 

- Oppimispäiväkirja (n=3) 

- Asiantuntijavierailu (n=3) 

- Tekstit (n=2) 

- Kyselevä opetus (n=2) 

- Ryhmäkeskustelu (n=2) 

- Rasti- /pistetyöskentely (n=2) 

- Ajatuskartta (n=1) 

- Yritysvierailu (n=1) 

- Itsenäinen työskentely (n=1) 
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5.3.3 Toiminnallinen oppiminen 

 

Toiminnallisen oppimisen -käsite esiintyi seitsemän kertaa aineistossa, jonka lisäksi kerran mai-

nittiin pelipedagogiikka (n=1), joka on myös toiminnallinen opetusmenetelmäkokonaisuus (tau-

lukko 14). Pelipedagogiikka on monipuolinen, kognitiivinen opetusmenetelmä, joka kehittää mm. 

oppilaan ongelmanratkaisukykyä ja ryhmätyöskentelytaitoja (Kangas 2014, 74). Pelipedagogiik-

kaa voidaan mielestämme loistavasti hyödyntää MOK:ssa, koska kaikenikäiset oppijat innostuvat 

peleistä helposti. Tämän lisäksi oli maininta yksittäisistä opetusmenetelmistä ajatuskartta (n=1), 

draama (n=5), minitutkimukset (n=11), mittaus ja näytteidenotto (n=8), visuaaliset tuotokset (n=6) 

ja videoiden tekeminen (n=4). Videoiden tekeminen mainittiin aineistossa itsenäisenä käsitteenä, 

joten erotimme sen muista visuaalisista tuotoksista.  

 

Etenkin erilaisten omien tutkimusten ja mittausten tekeminen auttaa oppilaita hahmottamaan 

paljon konkreettisemmin SOLU-laitteen toimintaperiaatetta ja sen ympärille soveltuvaa ruoka-

kasvatusta. Minitutkimukset ovat etenkin luonnontieteissä kokeellisen oppimisen perusta, mutta 

sitä ei ollut mainittu aineistossa lainkaan.   

 

Alakoulukontekstissa draaman erilaiset muodot ovat tärkeitä toiminnallisuuden muotoja. 

Draama ei automaattisesti tarkoita näyttelemistä, vaan se voi monipuolisesti olla erilaista kehol-

lista ilmaisua. Esim. draamaharjoitus ruokakasvatuksessa voisi liittyä kalojen liikkumiseen akvaa-

riossa/vedessä. Oppilaat ovat kaloja ja liikkuvat luokassa. Opettaja on luokan reunalla ja kertoo 

väitteitä esim. kalat eivät saa tarpeeksi ravintoa, kalat eivät saa lainkaan ravintoa, vesistö on liian 

rehevöitynyt, vedessä ei ole tarpeeksi happea, on talvi tms. ja oppilaat liikkuvat väitteitä kuvaa-

valla tavalla. Draamaharjoitukseen voi lisätä mukaan myös kasvipedin, jossa osa oppilaista on 

kasveja ja he käyttäytyvät siellä väitteitä kuvaavalla tavalla. Oppilaat saavat näin kokonaisvaltai-

sen käsityksen, miten ekosysteemi toimii.  

 

Myös draaman avulla olisi mahdollista saada oppilaat käsittelemään bakteerien, kasvien ja ka-

lojen käyttäytymistä ja niiden roolia ekosysteemissä. Näin ollen kaikki olisi mahdollista elollis-

taa ja antaa eri rooleille repliikkejä, joista kävisi ilmi esimerkiksi niiden ajatusmaailma. O60 
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Järvisen (2011, 60) määritelmän mukaan toiminnallisuutta on kaikki moniaistillinen oppiminen, ja 

aineistosta nouseekin luonto- ja opintoretket (n=10), asiantuntijavierailu (n=3) ja yritysvierailu 

(n=1) moniaistisena oppimisena (taulukko 14).  Erilaiset retket ja vierailut eivät automaattisesti 

ole toiminnallisia, koska ne voidaan toteuttaa myös hyvin luentomaisesti. Toiminnallisuuden to-

teuttaminen vaatii opettajalta ja yhteistyökumppaneilta yhteissuunnittelua. Hyvällä yhteissuun-

nittelulla saadaan retket ja vierailut oppijakeskeisiksi, ja yhteistyökumppanit tulevat mielellään 

vierailemaan uudestaankin koululla.  

 

5.3.4 Muut opetusmenetelmät 

 

Muita aineistosta nousseita opetusmenetelmäkokonaisuuksia olivat kokemuksellinen oppiminen 

(n=3), flipped learning (n=2), MOK (n=9), opettajalähtöinen opetus (n=7) ja oppijakeskeinen ope-

tus (n=6) (taulukko 13). Oppijakeskeinen opetus on tässä yhteydessä liian laaja, koska monet 

muut opetusmenetelmät voivat olla oppijakeskeisiä. Aineiston perusteella on mahdotonta sa-

noa, minkälaista opetusta oppijakeskeisyydellä on tarkoitettu. Kokemuksellisen oppimisen lähtö-

kohtia ovat ilmiöt omakohtaisen kokemuksen, pohdinnan, havainnoinnin, ilmiön käsitteellistämi-

nen ja aktiivisen toiminnan kautta (esim. Nazir & Pedretti 2016). 

 

MOK oli mainittu aineistossa vain 9 kertaa (taulukko 14), joka oli mielestämme todella yllättävä 

tulos. Ennakkotehtävää antaessamme tutkimukseen osallistujat saivat tietää, että tutkimuksen 

seuraava vaihe on omien MOK:ien tekeminen, joten olisi voinut olettaa, että se osattaisiin mai-

nita ennakkotehtävässä. Kaikista yllättävimpänä nostona aineistosta näemme opettajalähtöisen 

oppimisen (n7). Opettajalähtöisyydessä ei sinällään ole vikaa, jos se on rytmitetty monipuolisesti 

muiden opetusmenetelmien kanssa, jolloin oppilaat jaksavat keskittyä opetukseen paremmin. 

Opettajalähtöisyys oli kuitenkin mainittu luettelonomaisesti aineistossa tai siinä painotettiin 

opettajan henkilökohtaisen tietämyksen tärkeyttä.  

 

Luokassa voitaisiin käydä keskustelua aiheesta pienryhmissä ja sen jälkeen 
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koko luokan kesken opettajajohtoisesti. Opettajan oman ennakkotietämyksen riittävä taso 

olisi tässä aiheessa erittäin tärkeää. (O54) 

 

Perustiedot voidaan antaa opettajajohtoisesti ja pohtia niitä suhteessa omaan ruokakäyttäyty-

miseen. (O98) 

 

Yksittäisiä aineistosta nousseita opetusmenetelmiä oli havainnollistaminen (n=23), itsenäinen 

työskentely (n=1), kyselevä opetus (n=2), oppimispäiväkirja (n=3), rasti- ja pistetyöskentely (n=2), 

ryhmäkeskustelu (n=2), ryhmätyö (n=16), vertaisoppiminen (n=4), väittely (n=4), keskustelu- ja 

pohdintatehtävät (n=5). Lisäksi monimediaisia opetusmenetelmiä olivat mm. tiedonhaku (n=5), 

tarinat ja kirjoitustehtävät (n=10), tekstien tulkinta (n=2), videoiden katseleminen (n=4) (taulukko 

13).   

 

Usein aineistossamme mainittu havainnollistaminen (n=23) yhdistettiin etenkin juuri SOLU-lait-

teeseen. Havainnollistaminen voi olla minkälaisen visuaalisen materiaalin käyttöä tahansa, 

mutta SOLU-laite itsessään on visuaalinen ja selkeä laite, ja se nähtiin soveltuvan loistavasti esim. 

ravinteiden kierron, ekosysteemin ja ruoan kasvatuksen opettamiseen. Kotitalousopetuksessa 

usein käytetty demonstrointi on laskettu mukaan havainnollistamiseen. Erilaiset monimediaiset 

tehtävät (n=21) ovat monessakin suhteessa myös havainnollistavia tehtäviä, koska ne tuovat op-

pimistehtäviin mukaan monilukutaitoja sekä mahdollisesti liikkuvaa kuvaa ja ääntä.  

 

Neljä vastaajaa esitti, että väittelyä voisi hyödyntää opetusmenetelmänä, kun opetetaan SOLU-

laitteen avulla. Perusteluiksi esitettiin, että väittely sisältää valtavan määrän erilaista arvolatautu-

nutta sisältöä. Väittely opettaa myös työelämän kannalta välttämättömiä taitoja kuten argumen-

tointitaitoja, mutta myös ymmärtämään vastapuolen mielipiteitä.  

 

5.3.5 Opetusmenetelmät kotitalouden näkökulmasta 

 

Päätutkimuskysymyksemme oli: Miten vesiviljelymenetelmällä toimivaa SOLU-laitetta voidaan 

hyödyntää perusopetuksen opetuksessa ja erityisesti ruokakasvatuksessa? Lisäksi tarkensimme 
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pääkysymystä muutamalla alakysymyksellä, joita olivat muun muassa: Millaiset opetusmenetel-

mät soveltuvat käytettäviksi, kun oppimistilanteissa hyödynnetään SOLU-laitetta sekä miten eri-

tyisesti kotitalousopetuksessa SOLU-laitetta voidaan hyödyntää? Seuraavaksi tarkastelemme ko-

titalousopetuksen näkökulmasta opetusmenetelmien hyödyntämistä ja miten ne tulivat esille en-

nakkotehtävässämme.  

 

Pollarin ym. (2021) tutkimusartikkelissa esitetään, että kotitalousopettajat suosivat oppitunneil-

laan opettajajohtoisia opetusmenetelmiä ja yksinkertaisia oppijakeskeisiä menetelmiä kuten ryh-

mätöitä. Tutkimuksemme tulokset tukevat tutkimusartikkelissa esille tuotuja johtopäätöksiä. Ai-

neistostamme useimmiten kotitalouden oppiaineessa hyödynnettäviä opetusmenetelmiä olivat 

demonstraatio, havainnointi, opettajajohtoinen opetus, kyselevä opetus ja käytännön työsken-

tely. Tulokset ovat samansuuntaisia myös Uiton ja Salorannan (2017) tutkimuksen kanssa, jossa 

todettiin, että kotitalousopetuksen käytetyimmät opetusmenetelmät ovat demonstraatio, opet-

tajan suullinen esitys ja ryhmätyöskentely. Oletus on, että kotitalouden opettajat noudattavat 

opetuksessaan perinteistä työtapaa: lyhyt luento, reseptin läpikäynti ja ruoan valmistus. Aineis-

tosta nousi kuitenkin myös SOLU-laitteella toteutettavissa olevia opetusmenetelmiä, mutta ide-

oita oli kirjoitettu varsin vähän.  

 

erilaiset työpisteet kestävästä ruokakasvatuksesta voisivat toimia hyvin opetuksessa ja ihan 

käytännön ruoanvalmistuksessa voitaisiin opetella valmistamaan kestävää ruokaa. — oppilai-

den kanssa voitaisiin käydä yhdessä tutustumassa esimerkiksi lähikaupassa ja sieltä voitaisiin 

etsiä kestäviä ruokavalintoja yhdessä ja pohtia, miksi juuri näiden tuotteiden valitseminen olisi 

tärkeää kestävän kehityksen ja toki myös kestävän ruokakasvatuksen kannalta. (O42) 

 

Pollarin ym. (2021) tutkimusartikkelissa esitettiin, että sekä kotitalousopettajat että muiden ainei-

den opettajat hyödynsivät esim. tutkivaa oppimista tai projektityöskentelyä harvemmin, joka on 

havaittavissa myös meidän tutkimuksessamme. Pollarin ja tutkimuskumppaneiden (2021) mu-

kaan kotitalousopettajat hyödyntävät ruokakasvatuksessaan useimmiten tieto- ja viestintätekno-

logiaa esim. pelejä, yritysten verkkosivuja ja blogeja. Tässä aineistossa ei noussut yhteyksiä TVT-
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laitteisiin, vaikka internetissä on paljon erilaisia pelejä ja sovelluksia kestävästä ruokakasvatuk-

sesta esim. Ruokatutka ja Ruokatietoyhdistys. Lisäksi Pollarin ym. (2021) tutkimuksessa todetaan, 

että kotitalousopettajat hyödyntävät koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä (ruokakauppa, lähi-

metsä, koti) useammin kuin muut opettajat. Tutkimustuloksemme tukevat (ks. O42) myös Polla-

rin tutkimuksessa nousseita tuloksia.  
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6 Kehittämistuotos 1 

 

Tutkimuksessa pääongelma oli: miten vesiviljelymenetelmällä toimivaa SOLU-laitetta voidaan 

hyödyntää perusopetuksen opetuksessa ja erityisesti kestävässä ruokakasvatuksessa. Lisäksi 1) 

millaisia temaattisia aihesisältöjä on mahdollista opettaa SOLU-laitteen avulla perusopetuksen 

eri oppiaineissa? 2) Millaiset opetusmenetelmät soveltuvat käytettäviksi, kun oppimistilanteissa 

hyödynnetään SOLU-laitetta? 3) Miten SOLU-laitetta voidaan hyödyntää eri oppiaineiden sisältö-

jen opettamisessa? ja 4) Miten erityisesti kotitalousopetuksessa SOLU-laitetta voidaan hyödyn-

tää? Seuraavissa kappaleissa esittelemme ennakkotehtävän analyysin tuloksia ja rinnastamme 

niitä aikaisempiin tutkimustuloksiin.  

6.1 Kestävyyden ulottuvuudet ja kestävän ruokakasvatuksen sisältöalueet 

 

Kestävän ruuan sisällöt ja kestävyyden eri näkökulmat nähdään tutkimuksemme aineistossa 

melko suppeasti. Tämä tulos saa tukea myös Koskelan ja Kärkkäisen (2021) tutkimuksesta, missä 

tutkittiin opettajaksi opiskelevien ymmärrystä kestävyyden eri ulottuvuuksista. Tutkimuksemme 

mukaan SOLU-laitteen opetuskäyttö kyettiin yhdistämään kestävään ruokakasvatuksen sisältöi-

hin ja ulottuvuuksiin seuraavasti: ympäristöön (n=57), tuotantoketjuun (n=40) ja tuotannon eetti-

syyteen (n=23). Koskelan ja Kärkkäisen (2021) tutkimuksessa tutkittiin opettajaopiskelijoiden tie-

toisuutta kestävän kehityksen näkökulmista ja sitä, minkälaisia käsityksiä opettajaopiskelijoilla on 

muutostoiminnasta (change agency). Tutkimuksessa selvisi, että opettajaopiskelijat mielsivät, 

että kestävyyskasvatukseen sisältyy sosiaalisia ja kulttuurisia arvoja. Kestävä kehitys nähdään 

myös hyvin kapeana. Vastauksissa korostui yhteiskuntasuuntautuneisuus ja demokraattinen 

osallistuminen. Tässä tutkimuksessa opettajaopiskelijat yhdistivät SOLU-laitteen etenkin ekologi-

seen kestävyyteen. Ainoastaan uskonnon oppiaine korosti kulttuurillista näkökulmaa esim. arvot, 

muiden kunnioittaminen ja uskonnon vaikutus. Kotitaloustieteessä ruokakulttuurit edustivat tätä 

kulttuurillista näkökulmaa.  
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Ekologisesta näkökulmasta SOLU-laitetta on helppo hyödyntää perusopetuksessa. Käsitteet ku-

ten ekosysteemi, ravinteiden ja aineiden kierto, biodiversiteetti, ravintoketju ja luonnonilmiöt ko-

ettiin helpoiksi lähestymistavoiksi. Ruokakasvatuksen tulisikin olla kytkettynä myös tällaisiin pe-

ruskäsitteisiin, jotta oppilaille konkretisoituisi se, että ruoka ei kasva kaupassa. Ruokaa saadaan 

myös luonnosta, ja sen sekä elinympäristön monimuotoisuuden vaaliminen ovat ensisijaisen tär-

keitä ylläpitäessä Suomen ja koko maailman ruokaturvaa.  

 

SOLU-laitetta yhdistettiin vähiten maaseudun elinvoimaisuuteen (n=0), maisemaan (n=3) ja ta-

louteen (n=4). Etenkin maaseudun elinvoimaisuuden käsitteiden puuttuminen ja maisemaan liit-

tyvien käsitteiden vähäisyys oli yllättävä tutkimustulos. Koko kotimaisen ruokajärjestelmän pe-

ruspilari on alkutuotanto, joka toimii kestävästi ja eettisesti (Maa- ja metsätalousministeriö 2017). 

SOLU-laitteen akvaponisen viljelyyn perustuva kierto on itsessään jo yksi ratkaisu kohti kestävää 

alkutuotantoa ja se voi olla edellytys täysin uusille yritystoiminnan muodoille.  Alkutuotannon ke-

hittymisellä voidaan myös ottaa askeleita kohti toimivampaa kiertotaloutta ja vähitellen irrottau-

tua fossiilitaloudesta (Maa- ja metsätalousministeriö 2017).  

 

SOLU-laite on monipuolinen laite, jolla voidaan opettaa sekä suurempia kokonaisuuksia että pie-

nempiä spesifimpiä aihesisältöjä. Opiskeltavia laajempia sisältöalueita löydettiin 20 kappaletta 

(taulukko 3), joista mielestämme tärkeimmät ovat ilmastonmuutos, kiertotalous ja kestävä tule-

vaisuus. SOLU-laitteen avulla voidaan avata käsitteitä kuten ruokajärjestelmä, ruoan reitti, ruoka-

turva, huoltovarmuus.  

 

6.2 Opetusmenetelmät 

 

Erilaisten opetusmenetelmien hyödyntäminen SOLU-laitteen avulla jäi niukaksi. Tutkimukses-

tamme kävi ilmi, että opettajaopiskelijoiden opetusmenetelmien hallinta näyttäytyi pintapuoli-

sena. Opetusmenetelmiä osattiin nimetä luettelomaisesti, mutta niiden soveltuvuutta SOLU-lait-

teeseen tai ruokakasvatukseen ei perusteltu. Aineistostamme useimmiten nousi tutkiva oppimi-

nen (n=21). Tutkivaa oppimista eri juurikaan perusteltu, eikä aineistosta noussut suoraan hyviä 
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tutkivan oppimisen aihioita. Myös ryhmätyöt (n=16) ja projektityöskentely (n=15) olivat opetus-

menetelmä, jota ei avattu juurikaan. Erilaisten minitutkimusten ja mittausten hyödyntäminen 

SOLU-laitteen kanssa nousivat aineistosta esille. Etenkin ympäristöoppi ja biologia nostivat näitä 

esiin.  

 

SOLU-laite on toiminnallinen laite, joka pitää sisällään ilmiön, mutta toiminnallisuus (n=7) ja il-

miöoppiminen (n=7) eivät esiintyneet juurikaan aineistossa. Vaikka ne eivät näkyneet aineistossa, 

olemme vakuuttuneita, että niiden käyttö ja hyödyntäminen perusopetuksen ruokakasvatuk-

sessa on tärkeää monipuolisen ja oppijakeskeisen opetuksen varmistamiseksi. Pollarin ja tutki-

muskumppaneiden (2021) mukaan opettajan laaja kiinnostus aihetta kohtaan lisää merkittävästi 

oppijakeskeisten opetusmenetelmien hyödynnettävyyttä opetuksessa. Uskomme, että tässä tut-

kimuksessa saamiimme tuloksiin on myös vaikuttanut vastaajien kiinnostus aihetta kohtaan. Mo-

nialaiset oppimiskokonaisuudet opetusmenetelmänä esiintyi aineistossa vain yhdeksän kertaa 

(n=9), vaikka se luki myös tehtävänannossa. Tämä antaa hyvän kuvan siitä, kuinka paljon tehtä-

vään vastaamiseen on keskitytty.  

 

Opettajajohtoisten opetusmenetelmien (n=7) painottuminen yllätti meidät täysin. SOLU-laite 

kannustaa oppijoita tutkimaan ja ihmettelemään lisää, eikä opettajajohtoinen opetus varsinai-

sesti lisää oppilaiden mielenkiintoa aihetta kohtaan. Myös Pollarin ym. (2021) tutkimuksessa to-

detaan, että opettajat käyttävät edelleen paljon opettajajohtoisia opetusmenetelmiä, vaikka ruo-

kaan liittyvän laajemman ymmärryksen kehittymisen on todettu olevan kytköksissä oppijakeskei-

siin opetusmenetelmiin (Redman 2013).  

 

6.3 Oppiaineet 

 

Tässä tutkimuksessa SOLU-laitteen hyödyntäminen eri oppiaineiden näkökulmasta painottui bio-

logiaan, ympäristöoppiin, uskontoon ja kotitalouteen. Näiden oppiaineiden opiskelijat sekä ym-

päristöopin osalta luokanopettajaopiskelijat osasivat hyödyntää SOLU-laitetta oppiaineen sisältö-

jen ja kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien näkökulmasta. Vastauksista nousi esille myös oppi-
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aineita, joiden oli vaikea löytää suoraa yhteyttä SOLU-laitteen käyttöön. Tällöin kuitenkin nostet-

tiin esille eheyttäminen ja sen tuomat mahdollisuudet yhdistää oppiaine, SOLU-laite ja ruokakas-

vatus. Huomion arvoista on myös se, että liikuntaa ja musiikkia ei aineistossa yhdistetty kertaa-

kaan SOLU-laitteeseen, vaikka liikunta mainittiin sivuaineeksi useammassakin vastauksessa. Osa 

tuloksista on myös selitettävissä pienellä vastaajamäärällä yhtä oppiainetta kohden. Muun mu-

assa maantiedon yhteys SOLU-laitteeseen on selkeä, mutta tämä ei nouse esille tuloksissa.  

 

Tulosten perusteella voimme todeta, että tähän tutkimukseen osallistuneiden opettajaopiskeli-

joiden oman oppiaineen sisältöjen soveltaminen niin SOLU-laitteeseen kuin kestävän kehityksen 

ulottuvuuksiin oli useammalle haastavaa. Vaikka POPS:n (2014) toimintaperiaatteet, laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteet sekä useampien oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet sisältävät kestävään tu-

levaisuuteen ohjaavaa kasvatusta, kestävän kehityksen ulottuvuuksia ja ympäristökasvatusta, ei 

yhteyttä SOLU-laitteeseen ja ruokakasvatukseen nähdä tai osata soveltaa. Kuitenkin jokaisella 

oppiaineella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa opettaa kestävän kehityksen ulottuvuuksista. 

Monialaisella koulutuksella, toisten oppiaineiden sisältöihin tutustumalla ja moniammatillisella 

yhteissuunnittelulla voi oppia paljon. Myös Koskelan ja Kärkkäisen (2021) mukaan opettajankou-

lutuksessa tulisi olla enemmän kestävyyskasvatusta. (Koskela & Kärkkäinen 2021.) 

 

6.4 SOLU-laite kotitalouden opetuksessa 

 

Tuloksista on huomattavissa, että kotitalousopetuksessa ruokakasvatus nähdään laajemmin kuin 

muissa oppiaineissa mutta ei kuitenkaan koko laajuudessaan. Elorinteen ym. (2020) mukaan ko-

titalousopettajat ovat päävastuussa opetettaessa kestävästä kehityksestä, ja ruokakasvatus kuu-

luu peruskoulun opetussuunnitelmassa pääsääntöisesti vain kotitalousopetukseen, mutta yh-

teistyötä lisätään koko ajan muiden aineenopettajien, vanhempien, koulun toimijoiden ja mui-

den yhteiskunnan toimijoiden välille. Myös Pollarin ym. (2021) tutkimuksessa nousi esille, että 

ruokakasvatus nähdään edelleen eniten kotitalousoppiaineen tehtävänä. Kotitalousopetuksessa 

korostetaan oppilaan valmiuksia liittyen ruoan valintaan ja valmistukseen, mutta tulevaisuuden 

taidot on tuotava myös kotitalouden luokkaan. Monimerkityksellisyys, sen ymmärtäminen ja on-

gelmanratkaisutaidot ovat avain kohti laajempaa ymmärrystä kestävästä elämäntavasta. (Uitto & 
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Saloranta 2021.) Vaikka ruokakasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus ovat kotitalouden oppiai-

neeseen vahvasti liitettäviä teemoja, oli SOLU-laitteen hyödyntäminen melko rajoittunutta kotita-

lousopettajien vastauksissa (n=16). Useimmat kotitalouden näkökulmasta vastanneet hyödynsi-

vät SOLU-laitetta kasvisten tai yrttien kasvatukseen. Tuloksista voidaan kuitenkin todeta, että eri-

laisia sisältöjä, kuten miten SOLU-laitetta voi hyödyntää kotitalousopetuksessa, oli esitetty, mutta 

käsitteiden avaaminen ja käyttö jäi epäselväksi sekä niukaksi.  

 

Kotitalous nousi terveystiedon, venäjän kielen ja ympäristöopin kanssa ainoiksi oppiaineiksi, 

jotka mainitsivat ja yhdistivät kouluruokailun ruokakasvatukseen sekä SOLU-laitteeseen. Risku-

Norjan (2012) ruoka ja syöminen -mallin mukaan teemoitelluista ruuan kestävyyden ulottuvuuk-

sista ja sisällöllisistä pääteemoista ei noussut kotitalouden osalta lainkaan maisemaan tai maa-

seudun elinvoimaisuuteen yhdistettäviä aihesisältöjä. Kotitalouden näkökulmasta kotitaloutta 

eheytettiin melko suppeasti muihin oppiaineisiin. Lisäksi kotitalous ei maininnut uskontoa eheyt-

tämiseen, vaikka yhteys on selkeä ja uskonto mainitsi kotitalouden jokaisessa vastauksessaan. 

Mielestämme nämä tulokset ovat yllättäviä.  
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7 Empiirinen ongelma-analyysi 2 

 

Kehittämistutkimuksemme toisessa syklissä pyysimme opettajaopiskelijoita suunnittelemaan 

ryhmätyönä monialaisen oppimiskokonaisuuden eli MOK-kokonaisuuden (Liite 3), joka soveltaisi 

SOLU-laitetta sekä perusopetuksen kestävän ruokakasvatuksen aihesisältöjä. Ryhmätehtävä to-

teutettiin ’’Kasvatus kestävään tulevaisuuteen’’ -opintojaksolla. Opettajaopiskelijoiden oli tarkoi-

tus soveltaa omia ennakkotehtävän vastauksia ja muodostaa ryhmässä yhdestä kestävän ruoka-

kasvatuksen temaattisesta aihesisällöstä monialainen oppimiskokonaisuus. Vastauksen tuli sisäl-

tää yksi temaattinen aihesisältö ja siihen liittyvät käsitteet, eheytettävät oppiaineet, opetusmene-

telmät sekä eriyttäminen perusteluineen. MOK-kokonaisuus sai olla luova ja sisältää myös ide-

oita, jotka eivät välttämättä olisi vielä mahdollista toteuttaa opetustilanteissa. Tavoitteena oli 

saada tietoa, miten opiskelijat hyödyntäisivät SOLU-laitetta ja kestävän ruokakasvatuksen ai-

hesisältöjä monialaisissa opetuskokonaisuuksissa. MOK-tehtävän vastauksien on tarkoitus vas-

tata sekä päätutkimuskysymykseemme sekä tarkentaviin alakysymyksiin, jotka olivat: miten vesi-

viljelymenetelmällä toimivaa SOLU-laitetta voidaan hyödyntää perusopetuksessa opetuksessa ja 

erityisesti kestävässä ruokakasvatuksessa? Millaisia temaattisia aihesisältöjä on mahdollista 

opettaa SOLU-laitteen avulla perusopetuksen eri oppiaineissa? Millaiset opetusmenetelmät so-

veltuvat käytettäviksi, kun oppimistilanteissa hyödynnetään SOLU-laitetta? Miten SOLU-laitetta 

voidaan hyödyntää eri oppiaineiden sisältöjen opettamisessa? sekä miten erityisesti kotitalous-

opetuksessa SOLU-laitetta voidaan hyödyntää? 

  

Valitsimme ryhmätehtävän pohjaksi monialaiset oppimiskokonaisuudet siksi, että ’’Kasvatus kes-

tävään tulevaisuuteen’’ -opintojakso on osa opettajan valinnaisia pedagogisia opintoja ja tällöin 

opintojakson opiskelija-aines on monialainen. Myös opintojakson osaamistavoitteissa on mai-

nittu ’’ tunnistaa ammatillisen ja kasvatuksellisen roolinsa yhteiskunnallisena toimijana ja kestä-

vän tulevaisuuden rakentajana; osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kestävää tulevaisuutta 

edistävän projektityön koulun ulkopuolisessa oppimisympäristössä’’ sekä sisällössä ’’ kestävän 

kehityksen ekologinen, taloudellinen ja sosiaaliskulttuurinen ulottuvuus’’ (Itä-Suomen yliopisto 

Peppi 2022). Näin ollen opintojakson tavoitteina on ymmärtää ja osata soveltaa oman aineen si-
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sältöjä kestävän kehityksen ulottuvuuksiin, yhteiskunnan toimijan ja kestävän tulevaisuuden ra-

kentajan näkökulmasta sekä osata suunnitella ja toteuttaa monialaisia projekteja kestävää tule-

vaisuutta ajatellen. MOK-tehtävä ruokakasvatuksen aihesisällöistä sopii opintojakson tavoitteisiin 

ja sisältöihin ja antaa näin meille tämän tutkimuksen kautta ymmärrystä ruokakasvatuksen sisäl-

töjen osaamisesta sekä kestävyyskasvatuksen periaatteiden sisäistämisestä opettajaopiskelijoi-

den keskuudessa. Lisäksi halusimme käyttää tämän mahdollisuuden saada ideoita ruokakasva-

tuksen hyödyntämisestä osana eri oppiaineiden opetusta tulevaisuuden yhteisopettajuutta var-

ten.  

 

MOK-tehtävän suunnittelu alkoi kesällä 2021. Tutustuimme kestävän ruokakasvatuksen lähtö-

kohtiin ja perehdyimme SOLU-laitteen toimintaan, opetusmenetelmiin sekä kestävän kehityksen 

ulottuvuuksiin, jotka voidaan liittää kestävään ruokakasvatukseen. Näiden pohjalta aloimme ide-

oida ryhmätehtävää. Aluksi tarkoituksemme oli suunnitella vain ryhmätehtävä mutta ’’ Kasvatus 

kestävään tulevaisuuteen’’ -opintojakson flipped learning -opetusmenetelmän vuoksi muovautui 

idea ennakko- ja ryhmätehtävästä. Ennakkotehtävässä opiskelijoiden oli tarkoitus perehtyä 

SOLU-laitteeseen sekä ruokakasvatuksen aihesisältöihin ensin itsenäisesti, jonka jälkeen ryhmä-

tehtävässä hyödyntää opittuja tietoja MOK-kokonaisuuden suunnittelussa. Ryhmätehtävä toteu-

tettiin opintojakson luennolla, jonka ajankohta oli perjantai-iltapäivällä. Ajankohtana perjantai-

iltapäivä ei ollut suotuisa tehtävän suorittamiseen eikä useampien vastausten saamiseen. Luen-

nolla oli paikalla 120 opiskelijaa 315. opiskelijasta ja vastauksia ryhmätehtävään saimme yh-

teensä 24, joista 14. oli suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Jouduimme vielä karsimaan 

vastauksista pois sellaisia, jotka eivät sisältäneet mitään ruokakasvatuksen käsitteitä tai temaatti-

sia aihesisältöjä. Lopulta hyödynnettäviä MOK-tehtäviä jäi jäljelle 10, joista valitsimme kolme tar-

kempaan tarkasteluun. Esittelemme seuraavaksi kolme valitsemaamme MOK-kokonaisuutta. 

Kerromme niiden aihesisällöstä, oppiaineista, opetusmenetelmistä sekä eriyttämisestä, jos vas-

tauksesta oli eriyttämistä käsitelty. 
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7.1 Monialaisen kokonaisuuden (MOK 1) esittely ja arviointi 

 

Ensimmäisen MOK:n temaattisena aiheena on ekosysteemi ja sen käsitteinä veden kiertokulku, 

fotosynteesi, ravintoketju, symbioosi, mikrobisto, kiertokasvatus ja omavaraisuus. MOK on suun-

niteltu 6.—9. -luokkalaisille. MOK:n eheytettävät aineet ovat biologia, kotitalous, kuvataide, 

kemia, äidinkieli ja matematiikka, ja se toteutetaan tutkivan oppimisen menetelmällä. Käsit-

teitä opetellaan opettajajohtoisesti, mutta tutkiva oppiminen tapahtuu pääosin pienryhmissä. 

Opettajalla on ohjaava rooli. MOK:iin kuuluu myös vastuu kalojen ruokinnasta. Eriyttäminen teh-

dään ensisijaisesti ryhmäjaoilla, vastuunjaolla ja lisätehtävillä. 

 

Biologian tunnilla istutetaan SOLU-laitteeseen kasvit, tutustutaan SOLU-laitteen toimintaan ja ra-

vinteiden kiertoon. Kotitalouden tunnilla hyödynnetään SOLU-laitteella kasvatettuja yrttejä. Ke-

mian tunnilla otetaan näytteitä ja matematiikassa voidaan laskea esim. veden tilavuuksia. Kuva-

taide ja äidinkieli on mainittuna, mutta aineistossa ei ole eritelty, miten niitä hyödynnetään ope-

tuksessa.  

 

MOK1:ssa esitellyt käsitteet ja temaattiset aihealueet ovat hieman ristiriidassa empiirisen on-

gelma-analyysi 1:n kanssa. Käsitteet vedenkierto ja ekosysteemi olivat mainittu biologian oppiai-

neen kanssa (vesiekosysteemien toiminta), omavaraisuus kotitalouden kanssa ja ekosysteemi 

äidinkielen kanssa, mutta muita oppiaineita ei ollut mainittu. Aineistossa ympäristöopista nousi-

vat käsitteet symbioosi ja kiertokasvatus, mutta käsitteitä fotosynteesi ja mikrobisto ei ole mai-

nittu lainkaan. MOK1:ssa ei ollut avattu yhtäkään käsitettä, joten emme voi arvioida mitä esim. 

kiertokasvatuksella on tarkoitettu tässä yhteydessä. 

 

MOK1:ssa oppiaineita on yhdistetty monipuolisesti ja aiempaan tutkimukseemme nähden yllät-

tävästi. Aiemmassa analyysissä kemiaa ja kuvataidetta ei ollut osattu yhdistää muihin oppiainei-

siin, mutta tässä kemiaan on löydetty selvä yhteys. Kuvataide on MOK1:ssa vain mainittu ilman 

liittämistä aiheeseen tai sisältöihin. Biologian ja kotitalouden yhteys on vahva, koska ruokakasva-

tus on molemmissa oppiaineissa vahvasti mukana (POPS 2014, 381;439). Kotitalouden mahdolli-
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suudet ruokakasvatuksessa ovat valtavat, ja tässä yhteydessä sen hyödyntäminen on jäänyt niu-

kaksi. Äidinkielen yhteys jäi myös tässä MOK:ssa epäselväksi, vaikka siinä on valtavan paljon 

mahdollisuuksia eheyttämiseen.  

 

Opetusmenetelmien hyödyntäminen tässä MOK:ssa oli melko suppeaa. Tutkiva oppiminen on 

toimiva opetusmenetelmäkokonaisuus mutta kuitenkaan sen hyödyntämistä ja käyttöä ei avattu 

tai perusteltu vastauksessa. Lisäksi tässä MOK-kokonaisuudessa käsitteiden opettelu oli opetta-

jajohtoista, joka ei ole monialaisten oppimiskokonaisuuksien tarkoituksen mukaista (ks. kappale 

3.7). Vastauksessa on mainittu pienryhmätyöskentely mutta sen tarkoituksenmukaisuutta on ku-

vattu vain hyvin suppeasti. MOK-suunnitelmassa ei ollut avattu sitä, miten eriyttäminen näkyy 

juuri tutkivassa oppimisessa.  

 

7.2 Monialaisen kokonaisuuden (MOK 2) esittely ja arviointi 

 

Toisen MOK2:n aiheena on vaikuttaminen. Pääteemana MOK2:issa on yksilön ja yhteisön vaikut-

taminen ruokatottumuksiin ja ruuantuotannon kestävään tulevaisuuteen, ja siihen liittyviä käsit-

teitä ovat ruokakasvatus, sosialisaatio ja vuorovaikutustaidot, medialukutaito, kestävä kehitys ja 

sivistys. Tässä MOK2:ssa on eheytetty historian, yhteiskuntaopin, biologian, maantiedon 

sekä suomen kielen ja kirjallisuuden oppiaineita ja se on suunniteltu 6.—9. -luokkalaisille. 

Opetusmenetelmäksi on nimetty tutkiva oppiminen, vertaisarvioiminen, oppimispäiväkirja. Koko-

naisuudesta laaditaan lopuksi vapaamuotoinen esitelmä, jonka voi toteuttaa monimediaisesti. 

Eriyttäminen on kerrottu tapahtuvan tässä MOK:ssa pienryhmissä. 

 

MOK2:n on avattu seuraavasti oppiaineiden näkökulmia kokonaisuuden sisällöstä. Historiassa 

tutkitaan ruoantuotannon kehittymistä ja sen syyseuraus -suhteita. Yhteiskuntaopissa aihetta 

käsitellään vaikuttamisen näkökulmasta. Suomen kielessä ja kirjallisuudessa keskitytään tiedon-

hakuun ja tekstien tuottamiseen. Maantiedossa keskitytään SOLU-laitteeseen ja sen kestävyysky-

symyksiin ja biologiassa tutustutaan kasveihin ja niiden ympäristöihin.  

 



95 

 

MOK2:n sisältöalueista vuorovaikutustaidot ja medialukutaito voidaan kategorisoida enemmän 

tavoitteisiin kuin varsinaisiin käsitteisiin, joten emme ottaneet niitä huomioon tässä analyysissa. 

Eniten yhtymäkohtia käsitteistössä oli ennakkotehtävän aineistoon verrattuna yhteiskuntaoppiin 

esim. sosialisaatio, kestävä kehitys ja vaikuttaminen. Lisäksi yhteiseksi sisältöalueeksi voidaan 

laskea ruuan kestävyys (MOK2:ssa ruokatuotannon kestävyys). Yhtään maantiedon tai äidinkie-

len yhteydessä löytyneitä sisältöjä ei tässä aineistossa noussut. Kestävä tulevaisuus on mainittu 

vain uskonnon yhteydessä ja ruokakasvatus -käsitettä ei ollut mainittu kertaakaan. Ruokakasva-

tus-käsite on ollut ennakkotehtävän otsikossa, joten uskomme, että siksi opiskelijat eivät ole ha-

lunneet valita sitä.  

 

MOK2:ssa on löydetty täysin vastaavia eheyttämisen yhteyksiä kuin ennakkotehtävän aineistosta 

(ks. kuvio 6 & 7). Jokainen MOK2:ssa valittu oppiaine oli ennakkotehtävän aineistossa eheytetty 

vähintään kahden muun oppiaineen kanssa. Biologia ja historia oli eheytetty kolmen eri oppiai-

neen kanssa. Uiton ja Salorannankin (2017) tutkimuksessa historia ja biologia olivat oppiaineita, 

jotka koettiin helpoimmiksi yhdistää kestävän kehityksen eri ulottuvuuksiin. Kotitaloutta ei ollut 

tässä MOK-kokonaisuudessa mainittu ollenkaan, vaikka sen sisällyttäminen MOK-kokonaisuuden 

temaattisiin aihesisältöihin olisi ollut mahdollista. 

 

MOK2:ssa on valittu tutkiva oppiminen opetusmenetelmäksi, mutta sen saisi pienillä muutoksilla 

muutettua myös ilmiöoppimiseksi. MOK3:ssa on jo mietitty hyvin oppijakeskeisiä eriyttäviä mah-

dollisuuksia esim. monimediainen esitelmä, jonka oppilasryhmä saa toteuttaa omia vahvuuksi-

aan hyödyntäen. Oppimispäiväkirja antaa sekä oppilaalle, että opettajalla selkeän dokumentin 

mitä on opittu missäkin opetuksen vaiheessa ja oppilaan on helppo palata niihin uudestaan. 

MOK:t ovat usein pidemmän aikavälin projekteja, joten on erittäin tarkoituksenmukaista kirjata 

oppitunnin päätteeksi ylös mihin työskentelyssä on jääty. Lisäksi vertaisarvioinnin valitseminen 

tämäntyyppiseen työskentelyyn tukee kriittisen arvioinnin taitoja.  

 

7.3 Monialaisen kokonaisuuden (MOK 3) esittely ja arviointi  

 



96 

 

Kolmannen MOK:n nimeksi on annettu ’’ Anna Ahti ahvenia!’’ ja aiheena on suomalainen jär-

viekosysteemi ja sen moninaisuus. MOK-kokonaisuudessa otetaan erityisesti huomioon vesistö-

jen ja kalalajien moninaisuus sekä kestävä kehitys. Kokonaisuus on suunniteltu 6.-luokkalaisille. 

MOK:ssa eheyttävät oppiaineet ovat uskonto, ympäristöoppi, kotitalous ja erityispedago-

giikka. Opetusmenetelmänä käytetään ilmiöpohjausta oppimista, jossa käytännönläheisyys olisi 

keskeisessä roolissa sekä lisäksi käytettäisiin pistetyöskentelyä, vierailuja lähimaastoon ja vesis-

töjen ääreen sekä SOLU-laitteeseen tutustumista havainnollistamisen keinona. MOK-koko-

naisuus on suunniteltu alusta lähtien eriytettäväksi niin, että siitä tehdään kaksi versiota ja tehtä-

vät suunnitellaan pienryhmissä toteutettaviksi. 

 

MOK3:ssa keskeisenä ajatuksena toimii kysymys: Minkälainen on suomalaisen järvikalan vaiku-

tus ekosysteemissä? Uskonnossa käsiteltäisiin aihetta muinaisuskontoihin liittyvällä runolla, sa-

dulla tai kuvituksella, tarkastellaan eri uskontojen näkemyksiä ympäristönsuojelusta sekä poh-

tien kristinuskon käskyä ’’viljellä ja varjella’’. Uskontoa sovelletaan motivoinnin ja keskustelujen 

keinoin, pohditaan eettistä ajattelua ja argumentointia. Tavoitteena olisi osallistaa oppilaat kes-

kusteluun ruuantuotannosta ja vahvistaa ymmärrystä ruokavalintojen eettisistä ulottuvuuksista. 

Ympäristöopissa tutustuttaisiin laitteeseen, ekosysteemin toiminnan ja tutkittaisiin syy-seuraus-

suhteita esimerkiksi piirtäen, kirjoittaen, draaman tai teknologian avulla. Lisäksi pohdittaisiin fysi-

kaalisia ja biologisia ilmiöitä vesiekosysteemin toiminnasta. Ympäristöoppia hyödynnettäisiin 

myös ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin teemojen käsittelyssä sekä lajitunnistukseen. Opis-

kelijoiden MOK-kokonaisuuden vastauksessa he kertoivat, että SOLU-laite itsessään edustaisi 

kestävän kehityksen ja kulutuksen näkökulmaa, joka linkittyisi kotitalousopetukseen. Kuitenkaan 

aihetta ei ollut avattu lisää, joten kotitalousopetuksen osuus jää epäselväksi sekä niukaksi. Eri-

tyispedagogiikan tavoitteena olisi huomioida erilaiset oppimishaasteet, tuentarpeet ja oppilaat 

yksilöinä.  

 

MOK3:ssa oli listattu vain yksi sisältöalue, ekosysteemi. Kuitenkin aineistosta on mahdollista löy-

tää useampia sisältöjä, jotka ovat yhteydessä kestävyyskasvatuksen teemoihin. Näitä käsitteitä 

ovat muun muassa ruuantuotanto, ruokavalinnat, ympäristö, ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja 

kestävä kehitys. Edellä mainittuja käsitteitä löytyy myös empiirisestä ongelma-analyysi 1:stä niin 
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ympäristöopin, kotitalouden kuin uskonnonkin oppiaineista. Lisäksi käsitteitä voidaan yhdistää 

biologiaan, fysiikkaan, maantietoon sekä määrittelemättömään oppiaineeseen (ks. kappale 5.1). 

Tämä MOK 3 -kokonaisuus oli kuitenkin suunnattu alakouluun, jossa ympäristöopin oppiaine in-

tegroi biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon sisältöjä (POPS 2014, 239) ja täl-

löin selittää valittujen oppiaineiden eheyttämisen.  

 

Tässä MOK3:ssa oli löydetty ympäristöopin yhteys uskontoon ja kotitalouteen. Tämä eheyttävä 

kokonaisuus saa myös tukea tutkimuksemme analyysistä, jossa ympäristöoppia on vastauksissa 

eheytetty kotitalouden ja uskonnon kanssa. Lisäksi erityispedagogiikka on MOK 3:ssa esitetty op-

piaineita tukevaksi elementiksi, joka nousee esille myös tutkimuksessamme. Kuitenkin kotitalou-

den hyödyntäminen jäi MOK3:ssa epäselväksi, vaikka käsitteet ovatkin vahvasti yhteydessä koti-

talouden sisältöihin (POPS 2014, 437–441).  

 

MOK3:ssa opetusmenetelmäksi oli valittu ilmiöoppiminen, joka sopii monialaisten oppimiskoko-

naisuuksien toimintaperiaatteisiin (Lonka ym. 2015, 50;52). Vaikka MOK3:n suunnitelmassa ei ol-

lut kirjoitettu tarkemmin, miten ilmiöoppimista hyödynnettäisiin käytännössä, antaa tämä hyvän 

lähtökohdan MOK3:n jatkokehittämiseen. Eriyttäminen oli otettu huomioon laaja-alaisesti, jolloin 

se antaa ennaltaehkäisevää tukea ja ottaa huomioon oppilaiden yksittäiset tarpeet (POPS 2014, 

62–63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

8 Kehittämistuotos 2 

 

Tässä tutkimuksessa tutkimme, miten vesiviljelymenetelmällä toimivaa SOLU-laitetta voidaan 

hyödyntää perusopetuksessa opetuksessa ja erityisesti kestävässä ruokakasvatuksessa. Lisäksi 

olimme kiinnostuneita 1) Millaisia temaattisia aihesisältöjä on mahdollista opettaa SOLU-laitteen 

avulla perusopetuksen eri oppiaineissa? 2) Millaiset opetusmenetelmät soveltuvat käytettäviksi, 

kun oppimistilanteissa hyödynnetään SOLU-laitetta? 3) Miten SOLU-laitetta voidaan hyödyntää 

eri oppiaineiden sisältöjen opettamisessa? ja 4) Miten erityisesti kotitalousopetuksessa SOLU-

laitetta voidaan hyödyntää? MOK-tehtävän vastausten pienen määrän vuoksi päätimme myös 

itse kehittää MOK-tehtäviä opiskelijoiden vastausten pohjalta, josta muodostuu tutkimuksemme 

kehittämistuotos 3 (ks. kappale 9. Kehittämistuotos 3). Seuraavaksi esittelemme empiirisen on-

gelma-analyysin 2. tuloksia.  

 

Empiirisessä ongelma-analyysi 2:ssa monialaisista oppimiskokonaisuuksista nousi esiin useita 

sisältöjä ja ruokaan liittyviä kestävän kehityksen ulottuvuuksia, mutta niitä ei ollut avattu juuri-

kaan. MOK:ssa oli hyödynnetty monipuolisesti eri oppiaineita: Ennakkotehtävään verrattuna 

MOK: eissa oli hyödynnetty eheyttämistä yllättävästi, mutta tuloksissa oli myös samankaltai-

suutta. Monialaisissa ryhmissä työskentely ja jokaisen ryhmäläisen opiskeltavien aineiden hyö-

dyntäminen on pakottanut ryhmäläiset eheyttämään hyvinkin luovasti oppiaineitaan. Opettajien 

yhteissuunnittelu on opetuksen ja eheyttämisen onnistumisen kannalta tärkeää (Haapaniemi, 

2022). Eriyttämisen käsittely sen sijaan oli varsin suppeaa, eikä siihen ollut panostettu. 

 

Kahteen MOK:iin oli valittu opetusmenetelmiksi tutkiva oppiminen, mutta kummassakaan ei ol-

lut avattu tutkivan oppimisen vaiheita, vaan opetusmenetelmä oli mainittu toteavasti. Myöskään 

ilmiöoppimisen valintaa opetusmenetelmäksi ei ollut perusteltu, vaikka tehtävänannossa pyy-

simme opiskelijoilta perusteluita. Tuloksista voidaan todeta, että opiskelijoiden MOK-kokonai-

suudet olivat melko suppeita, jonka vuoksi kokonaisuuksien kehittäminen on tarpeellista.  
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Kaikissa MOK: eissa kotitalouden oppiaineen osuus jäi erittäin niukaksi. Yhdessä MOK:ssa kotita-

loutta ei ollut mainittu lainkaan, vaikka vaikuttaminen on aihesisältönä erittäin laaja ja se on hel-

posti yhdistettävissä kotitalouden opetukseen esim. ruoanvalintoihin vaikuttavat tekijät ja niiden 

vaikutus omaan terveyteen, jaksamiseen yms. kautta.  
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9 Kehittämistuotos 3 

 

Tässä kappaleessa esittelemme kolmannen kehittämistuotoksemme, jossa olemme hyödyntä-

neet sekä ennakkotehtävästä että ryhmätyöstä saamiamme ideoita. Kehittämistuotoksemme 

pohjaustuvat tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden suunnittelemista MOK: eista. Kehittä-

mistuotoksessamme olemme hyödyntäneet kaikkia perusopetuksen oppiaineita monipuolisesti. 

Olemme jakaneet valitsemamme MOK:t niiden aihealueiden ja vuosiluokkien mukaan alakou-

luun, yläkouluun sekä koko peruskoulun kontekstiin. Sisällöt MOK:eihin on valittu POPS:n (2014) 

oppiaineiden sisältöjen ja tavoitteiden mukaisesti. Olemme pyrkineet lähestymään ruokakasva-

tuksen temaattisia aihesisältöjä monialaisesti eri näkökulmista ikäluokkaan sopivalla tavalla. Mie-

lestämme valitsemillamme käsitteillä, teemoilla ja kokonaisuuksilla saataisiin hyvä kuva ruoka-

kasvatuksen kokonaisvaltaisuudesta ja kontekstuaalisuudesta. Suunnittelemissamme MOK: 

eissa on jätetty opettajille mahdollisuuksia muokata kokonaisuuksia eri oppilasryhmille soveltu-

viksi.  

 

Ensimmäinen monialainen oppimiskokonaisuus (ks. Liite 4) on 7.—9. -luokkalaiselle ja sen aihe 

on ”Minä ekosysteemissä”. MOK:n tavoitteena on lisätä oppilaiden ymmärrystä ekosysteemin toi-

minnasta eri konteksteissa ja ymmärtää, miten oppilas itse osallistuu sen toimintaan jokapäiväi-

sessä elämässään. MOK:ssa tarkastellaan aihetta mm. uutisoinnin, kemiallisten reaktioiden, koo-

daamisen ja kestävän kuluttamisen kautta.  

 

Toisessa monialaisessa oppimiskokonaisuudessa (Liite 5) aiheena on ’’ruoan reitti ja ruualla vai-

kuttaminen’’ ja se on suunnattu koko peruskouluun. MOK:n tavoitteena on ymmärtää ruokaa 

globaalina ilmiönä ja tunnistaa ruoalla vaikuttamisen mahdollisuudet omassa elämässään ja/tai 

yhteiskunnassa. MOK:ssa käsitellään vaikuttamista ruoantuotannon kehittymisen ja ruoantuo-

tannon työllistävän vaikutuksen kautta sekä perehdytään maantieteellisten sijaintien vaikutuk-

seen ja omavaraisuuteen. Lisäksi aihetta käsitellään kielten opetuksessa erilaisten tekstien 

kautta. 

 



101 

 

Kolmannessa monialaisessa kokonaisuudessa (Liite 6) aiheena on ’’kalat vesiekosysteemissä’’. 

MOK on suunniteltu palvelemaan etenkin alakoulun POPS:n (2014) sisältöjä. Yläkoulun vastaava 

MOK käsittää koko ekosysteemin, mutta tässä MOK:ssa keskitytään vesiekosysteemiin ja sen 

merkitystä kaloille ja ihmisille. Aihetta käydään läpi autenttisessa ympäristössä tekemällä tutki-

muksia ja havaintoja vedestä yhdistäen niitä taideaineisiin ja tarinankerrontaan.  
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10 Pohdinta ja johtopäätökset 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkimme, miten akvaponista SOLU-laitetta voidaan hyödyntää 

perusopetuksen opetuksessa ja etenkin kestävässä ruokakasvatuksessa. Tutkimustuloksia ei 

voida yleistää koskemaan kaikkia opintojaksolle osallistuneita opettajaopiskelijoita, sillä kyseessä 

ei ollut kokonaistutkimus. Vastausprosentti oli ennakkokyselyssä 68,2 %. Tutkimuksessamme 

kävi ensisijaisesti ilmi, että eheyttäminen koetaan erityisen vaikeaksi, eikä vielä maisteriopinto-

jaan suorittavat opettajaopiskelijat tiedä tarkasti mitä MOK:lla tarkoitetaan. Konkreettisten ideoi-

den tuottaminen on hankalaa varsinkin, kun aihe on täysin uusi ja sen tutkiminen vaatii itseoh-

jautuvuutta. Aineistossamme eriyttämistä oli käsitelty todella niukasti, joten jätimme loppujen 

lopuksi eriyttämisen täysin analysoimatta.  

 

Ekologisten ruokakasvatuksen sisältöjen opetus koettiin tärkeänä, mutta opinnäytetyöntekijöinä 

näemme, että kestävän kehityksen kaikkien eri ulottuvuuksien huomioiminen on tärkeää. Tämä 

on mahdollista toteuttaa yhteistyössä eri oppiaineiden opettajien kanssa ja SOLU-laitetta hyö-

dyntäen. Opettajien olisi hyvä tutustua muiden opetettavien oppiaineiden opetussuunnitelmiin. 

Lisäksi oman oppiaineen erinomainen hallinta auttaa merkittävästi soveltamaan omaa osaamis-

taan ja tietämystään muiden oppiaineiden kanssa. Haaparannan (2022) väitöstutkimuksessakin 

todetaan opettajien yhteistyön olevan yksi tärkeimmistä asioista eheyttävässä opetuksessa. Us-

komme, että meidän ikäluokkamme, joka on käynyt ”perinteisen” tarkat oppiainerajat sisältävän 

peruskoulun, eivät osaa vielä hahmottaa temaattisten aihesisältöjen monialaisuutta, eivätkä he 

tunnista sitä potentiaalia, jota esim. ilmiöoppiminen pitää sisällään. Myös Andersonin (2012) mu-

kaan monitieteisyys tukee oppilaan geneerisiä taitoja kuten kriittistä ajattelua ja ongelmanratkai-

sutaitoja.  

Aineistomme jäi MOK-tehtävän osalta merkittävästi toivottua niukemmaksi ja uskomme, että sii-

hen on useampikin syy. Ennakkotehtävän osalta vastausmäärä oli kohtalainen, vaikka osa opin-

tojaksolle osallistuneista ei antanut tutkimuksellemme tutkimuslupaa. Kokonaisuudessaan ai-

neistomme koko on hyvä, mutta vastausten sisällöltä olimme toivoneet enemmän. Esitelles-

sämme ’’Kasvatus kestävään tulevaisuuteen’’ -opintojaksolla tutkimustamme, olisimme voineet 
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tuoda vielä paremmin esille ruokakasvatuksen koko kirjon, ja sen miten se liittyy kestävyyskasva-

tukseen. Elorinteen ja tutkimuskumppaneiden (2021) mukaan pohjoismaisissa opettajankoulu-

tuslaitoksissa opetukseen ei ole liitetty riittävästi kestävän kehityksen ulottuvuuksia, eivätkä 

opettajaopiskelijoiden systeeminen ajattelu (system thinking) kehity riittävästi. Tutkimuksemme 

mukaan tämä pitää paikkansa. Olimme myös liian toiveikkaita sen suhteen, että opiskelijat osai-

sivat soveltaa omaa oppiainettaan paremmin ruokakasvatukseen, joten tehtävänannon yhtey-

dessä jokin orientoiva toiminnallinen tehtävä olisi voinut herättää opiskelijoissa enemmän ide-

oita. Kyselyämme olisi pitänyt pohtia myös tarkemmin, koska selvästi siinä esitettyihin kysymyk-

siin vastaaminen oli haastavaa. Tehtävänantoihin olisi myös ehdottomasti pitänyt pyytää perus-

telut valinnoista, koska nyt aineistossa oli paljon luettelonomaisesti mainittuja sanoja ja käsit-

teitä. Voidaan siis todeta, että huono aineistomme on huonon kyselylomakkeen tulos. Olisimme 

toivoneet aineistoltamme myös enemmän eheyttäviä konkreettisia ideoita. Tässäkin tehtävänan-

non toisin muotoilu olisi mahdollistanut monipuolisemman ja informatiivisemman aineiston.  

 

Voimme yhtyä tutkimustulostemme perusteella muiden tutkimusten (Koskela & Kärkkäinen 

2021; Pollari ym. 2021; Renwick 2013) rinnalla siihen, että opettajan koulutuksessa tulisi lisätä 

valmiuksia kokonaisvaltaisempaan ja laaja-alaisempaan ymmärrykseen kestävän kehityksen 

ulottuvuuksista. Lisäksi tulisi myös lisätä ymmärtämistä kestävän ruokakasvatuksen kokonaisval-

taisuudesta ja yhtäläisyyksistä monien muiden peruskoulussa opetettavien aineiden kanssa.   

 

10.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Kvalitatiivinen tutkimuksen luotettavuutta on melko hankala mitata. Kun tutkimusta tarkastel-

laan useammasta eri näkökulmasta, on kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta mahdollista 

parantaa (Eskola & Suoranta 1997). Tutkimustamme voidaan pitää luotettavana, koska siinä to-

teutuu sekä aineistotriangulaatio, että tutkijatriangulaatio. Aineistotriangulaatio on useamman 

eri aineiston hyödyntämistä ja tutkijatriangulaatio on useamman eri tutkijan näkökulmien hyö-

dyntämistä. Tutkimuksessamme on kaksi eri aineistoa, joita analysoimme ja koska tutkijoita on 

kaksi, voi tutkimuksessamme olla laajempia näkökulmia. Emme kuitenkaan voi olla varmoja, 
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olemmeko osanneet analysoida tutkimuksen tulokset oikein, koska kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa aineiston analyysi on aina subjektiivista. Tutkimuksemme tuloksista ei siis voida tehdä em-

piirisiesti yleispäteviä päätelmiä, eikä se ole objektiivinen.  

 

Ennakkotehtävän aineistosta saimme 113 käyttävää vastausta 315 vastauksen sijaan ja ryhmä-

työn aineistonkeruustamme saimme 10 käytettävää vastausta 52 ryhmätyön sijaan. Koska ryh-

mätöiden otos on pieni ja ennakkotehtävänkin otos suhteellisen pieni, ei tutkimuksemme tulok-

set ole yleistettävissä, eivätkä kerro koko totuutta SOLU-laitteen hyödynnettävyydestä perusope-

tuksen ruokakasvatuksessa.  

 

Kehittämistutkimuksen luotettavuudesta kertoo esim. toistettavuus ja siirrettävyys (Tomperi 

2015, 6). Tutkimuksemme prosessi on raportoitu tarkasti, jolloin tutkimus on tarvittaessa toistet-

tavissa. Lopullinen kehittämistuotoksemme (ks. kappale 9) on opetusta ohjaava ja se on siirrettä-

vissä suoraan peruskoulun opetukseen. Lopullinen kehittämistuotoksemme on lopputulos use-

amman kehittämissyklin kriittisestä arvioinnista ja uudelleenkehittämisestä, joten se on tutki-

muksena uskottava.  

 

Eskola ja Saloranta (1997) puhuvat aineiston kyllääntymisestä eli saturaatiosta, joka tarkoittaa 

sitä, että uudet vastaukset eivät enää tuota uutta tietoa aineiston analyysin kannalta. Olemme 

varmoja, että aineistoomme olisi ollut mahdollista kerätä valtavan paljon lisää tietoa. Tutkimuk-

semme olisi vaatinut parempaa suunnittelua esim. aineistonkeruun ajankohdan suhteen, koska 

perjantai-iltapäivän luento, jolla ei ole läsnäolopakkoa, ei tavoittanut tällä kertaa tarvittavaa mää-

rää tutkimukseen osallistujia.   

 

Kehittämistuotoksiamme ei ole testattu käytännössä, joten emme voi olla täysin varmoja niiden 

hyödynnettävyydestä. Kyselylomakkeemme on kuitenkin suunniteltu yhdessä pro gradu -ohjaa-

jan ja opintojakson vastuuopettajien kanssa, joten saamamme tulokset ovat teoriassa täysin vali-

deja.  
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10.2 Jatkotutkimukset 

 

Tämä pro gradu -tutkielma on vain pintaraapaisu kaikesta siitä potentiaalista, jota SOLU-laite voi 

perusopetukseen ja ruokakasvatukseen tarjota. SOLU-laitteen hyödynnettävyyttä tulisi ehdotto-

masti tutkia lisää. Emme päässeet kokeilemaan monialaisia oppimiskokonaisuuksiamme käytän-

nössä, joten niitä voisi testata ja kehittää edelleen esim. kehittämistutkimuksena. Ruokakasvatus 

itsessään on laaja aihesisältö ja sitä voisi tutkia lisää monesta näkökulmasta lisää. Tutkimuk-

semme perusteella opettajaopiskelijoiden käsitys ruokakasvatuksen laajuudesta, oppijakeskeis-

ten opetusmenetelmien ja oman oppiaineen eheyttämisestä ruokakasvatuksen aihesisältöihin 

on melko suppea. Jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota opetussisältöjen valintaan sekä 

edellä mainittujen teemojen laajempaan ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Olisi mielenkiintoista 

tutkia lisää, miten kestävän ruokakasvatuksen aihesisällöt näkyvät opettajakoulutuksissa sekä 

opettajantyössä kentällä.  
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Liitteet 

Liite 1 Tutkimustiedote 

 

 

Hei! 

   

Olemme Jemina Backman ja Essi Lagerström ja opiskelemme kotitaloustiedettä Itä-Suomen yli-

opistossa. Olemme kiinnostuneita ruokakasvatuksen tematiikasta ja toivommekin saavamme si-

nulta mahdollisimman paljon apua tutkimuksemme tekoon. Tutkimuksemme tarkoituksena on 

kehittää uusia tapoja hyödyntää akvaponisella menetelmällä toimivaa SOLU-laitetta perusopetuk-

sen ruokakasvatuksessa. Pienyritys nimeltä Innagrow on pyytänyt meitä selvittämään SOLU-lait-

teen hyödyntämismahdollisuuksia opetuskäytössä.   

  

Perusopetuksessa ruokakasvatuksessa annetaan opetussuunnitelman mukaan kolmessa oppiai-

neessa: Kotitalous, maantieto ja biologia. Tämän lisäksi ruokakasvatusta tapahtuu kouluruokailun 

yhteydessä ja siihen osallistuu koko koulun henkilökunta.   

  

”Ruokakasvatus voidaan käsittää kasvatuksena ruuasta ja ruokajärjestelmästä ja tähän liittyvästä ruo-

kaketjun toiminnasta kuten ruuan tuotanto, -valinta, -valmistus, ateriointi, ja jätekäyttäytymisestä. Kas-

vatuksen ja oppimisen näkökulmasta ruokakasvatukseen liitetään usein käsitteet sivistys, sosialisaatio, 

oppiminen, toimijuus ja taidot (Fordyce-Voorham, 2010; Lintukangas 2014; Wolfson, Bostic ym., 2017; 

Trubek ym., 2017). Kestävä ruokakasvatus voidaan nähdä ruokaan liittyvänä kasvatuksena, jossa ote-

taan huomioon kestävän kehityksen eri osa-alueet: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys 

(Elorinne ym. 2020).”  

  

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään 1) Pro Gradu –tutkielmassamme, jossa tutkitaan SOLU-

laitteen hyödyntämismahdollisuuksia perusopetuksen opetuksessa ja erityisesti ruokakasvatuk-

sessa, sekä 2) mahdollisissa jatkotutkimuksissa ja 3) mahdollisessa tutkimusartikkelissa. Aineisto 

käsitellään luottamuksellisesti, henkilöllisyytesi ei paljastu tutkijoita lukuun ottamatta missään vai-
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heessa. Tutkimusaineisto hävitetään tutkijoiden toimesta Pro Gradu –tutkielman valmistuttua. Mi-

käli haluat tarkempia tietoa tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä meihin. Yhteystiedot löytyvät tutki-

musselosteesta. Suostumus tutkimukseen osallistumisesta kysytään tehtävien yhteydessä.  

  

Pro gradu –tutkielmamme kysely on osa Kasvatus kestävään tulevaisuuteen –opintojakson pakol-

lisia tehtäviä. Varsinaiseen tutkimukseen osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista. Tutkimus to-

teutetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen opettajan-

koulutuksen osastolla.  

  

Tehtävät  

  

Ennakkotehtävä (n. 60min)  

Katso ja tutustu Innagrow:n nettisivuihin ja erityisesti SOLU-laitteeseen.   

Katso ja pohdi pääaineesi perusopetuksen opetussuunnitelmaa (POPS 2014) ruokakasvatuksen 

näkökulmasta. Tutustu myös kotitalouden, kemian, maantiedon ja biologian opetussuunnitelmiin 

tulevaa ryhmätehtävää varten.   

 

Tässä ennakkotehtävässä sekä tulevassa ryhmätehtävässä saa käyttää luovuutta ja ideoida yllät-

täviäkin näkökulmia. Muista tallentaa oma vastauksesi myös itsellesi ryhmätehtävää varten.   

Vastaa kysymyksiin tässä linkissä: (tähän webropol kysely)  

  

Materiaalit:   

https://innagrow.fi/  

https://www.uef.fi/fi/artikkeli/hiili-voi-kiertaa-ikuisesti-kasvien-ja-kalojen-yhteisviljelyssa   

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perus-

teet_2014.pdf   

 

Pp-esitysen linkki:   

Voit halutessasi tutustua tarkemmin akvaponiseen viljelyyn tämän linkin kautta: https://www.aqu-

aponicsiberia.com/?lang=en  

https://innagrow.fi/
https://www.uef.fi/fi/artikkeli/hiili-voi-kiertaa-ikuisesti-kasvien-ja-kalojen-yhteisviljelyssa
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
https://www.aquaponicsiberia.com/?lang=en
https://www.aquaponicsiberia.com/?lang=en
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Tämän tehtävän ovat laatineet Essi Lagerström ja Jemina Backman. Aineistoa käytetään osana ko-

titaloustieteen pro gradu -tutkielmaa, niiltä osin kuin tutkimuslupa myönnetään. Aineistot käsitel-

lään anonyymisti tutkimuskäytössä. Tarkempi tutkimusseloste löytyy kurssialustalta (Teams.) 

Vaikka et osallistuisi tutkimuksiin, tehtävä on pakollinen osa opintojaksoa. Tästä syystä palautus-

lomakkeessa kysytään nimeä ja opiskelijanumeroa.  

  

  

Ryhmätehtävä (n. 45min)  

Suunnitelkaa ryhmässä MOK-kokonaisuus, jonka aiheena on perusopetuksen ruokakasvatus. 

MOK-kokonaisuudessa on hyödynnettävä SOLU-laitetta.    

  

”Ruokakasvatus voidaan käsittää kasvatuksena ruuasta ja ruokajärjestelmästä ja tähän liittyvästä ruo-

kaketjun toiminnasta kuten ruuan tuotanto, -valinta, -valmistus, ateriointi, ja jätekäyttäytymisestä. Kas-

vatuksen ja oppimisen näkökulmasta ruokakasvatukseen liitetään usein käsitteet sivistys, sosialisaatio, 

oppiminen, toimijuus ja taidot (Fordyce-Voorham, 2010; Lintukangas 2014; Wolfson, Bostic ym., 2017; 

Trubek ym., 2017). Kestävä ruokakasvatus voidaan nähdä ruokaan liittyvänä kasvatuksena, jossa ote-

taan huomioon kestävän kehityksen eri osa-alueet: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys 

(Elorinne ym. 2020).”  

  

  

Ottakaan huomioon keskusteluissanne ja tehtävää laatiessanne kaikkien ryhmäläistenne pääai-

neet, niiden näkökulmat sekä ennakkotehtävässä kirjatut ideanne. Valitkaa yhdessä yksi temaat-

tinen aihe, jonka ympärille kokoatte MOK-kokonaisuuden.  

Valmiissa suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kaikki opetukseen liittyvät järjestelyt.  Lähettäkää 

ryhmänä kirjallinen vastaus tämän linkin kautta (1 palautus / ryhmä). Väliotsikoikaa vastauksenne 

kohtien a.-e. mukaisesti.   

a. Temaattinen aihe ja käsitteet  

b. Eheyttäminen ja kokonaisuuteen sisältyvät oppiaineet  

c. Opettajan ja oppilaan roolit  
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d. Eriyttäminen  

e. Opetusmenetelmät  

Vastaukset annetaan kokonaisin lausein. Perustelkaa valintojanne sekä olkaa luovia. Voitte palata 

ennakkotehtävässä listattuihin materiaaleihin tehtävää tehdessänne.   

  

Tämän tehtävän ovat laatineet Essi Lagerström ja Jemina Backman. Aineistoa käytetään osana ko-

titaloustieteen pro gradu -tutkielmaa, niiltä osin kuin tutkimuslupa myönnetään. Aineistot käsitel-

lään anonyymisti tutkimuskäytössä. Tarkempi tutkimusseloste löytyy kurssialustalta (Teams.) 

Vaikka et osallistuisi tutkimuksiin, tehtävä on pakollinen osa tätä luentoa.   
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Liite 2 Ennakkotehtävään liittyvä kyselylomake 
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Liite 4 Ryhmätehtävän kyselylomake 
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Liite 4 Monialainen oppimiskokonaisuus 1 

Aihe: Minä ekosysteemissä 

Vuosiluokat: 7.—9. -luokat 

Käsitteet: biodiversiteetti, ekosysteemi, kuluttaminen, puhtaanapito, fysiikan ilmiöt, luonto-

suhde, terveys, eettisyys, uutisointi, visuaalinen tuottaminen 

Oppiaineet: Biologia, kotitalous, kuvataide, matematiikka, kemia, fysiikka ja Suomen kieli ja kir-

jallisuus, terveystieto, elämänkatsomustieto 

Tavoitteet: Lisätä oppilaan ymmärrystä ekosysteemin toiminnasta eri konteksteissa, ymmärtää 

miten oppilas itse osallistuu ekosysteemin toimintaan jokapäiväisessä elämässään 

Opetusmenetelmä: Tutkiva oppiminen, toiminnallinen oppiminen  

 

1. Kontekstin luominen (Biologia ja suomen kieli) 

2. Ongelman määrittäminen → Suuntaa antavia tutkimus kysymyksiä: Mikä on ekosysteemi? 

Miten ekosysteemi toimii? Miten ekosysteemi vaikuttaa minuun? Miten minä vaikutan 

ekosysteemiin? Mitä ekosysteemi merkitsee minulle? 

3. Työskentelyteorioiden luominen → Mitä halutaan tietää? Oppilaat asettavat hypoteeseja. 

(Fysiikka ja kemia) 

4. Kriittinen arviointi (Elämänkatsomustieto ja terveystieto) 

5. Syventävän tiedon etsintä (Kotitalous) 

6. Ongelmien tarkentaminen 

7. Teorioiden tarkentaminen (Kuvataide ja matematiikka) 

8. Jaettu asiantuntijuus  → Yhteistoiminnallisuus 

 

Biologia 

Erilaiset ekosysteemit ja niiden toiminta sekä merkitys, jätekäyttäytyminen – SOLU-laitteen jät-

teettömyys (SOLU-laite ei tuota jätettä vaan hyödyntää kaiken) 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus 

Uutisointi – millaista uutisointi ekosysteemistä on?  

Oman uutisen tekeminen – Haluaisin, että uutisointi ekosysteemistä olisi tällaista! 

 

Fysiikka 

Miten fysiikan eri ilmiöt näkyvät ekosysteemissä? Miten ne vaikuttavat ekosysteemin toimivuu-

teen?  Miten SOLU-laitteeseen voisi vaikuttaa eri fysiikan ilmiöt?  

 

 

Kemia 

Miten aineet kulkevat SOLU-laitteessa? Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen sekä 

ekosysteemin kemiallisiin reaktioihin.  

 

Terveystieto: 
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Millainen on minun luontosuhteeni ja miten se vaikuttaa hyvinvointiini ja terveyteeni? Pohdintaa 

sekä positiivisista kuin negatiivisista vaikutuksista.  

Miten ekosysteemin hyvinvointi vaikuttaa minun hyvinvointiini? → Ekosysteemipalvelut eli luon-

non ekosysteemin tarjoamat hyödykkeet esim. tuotantopalvelut (vesi, ravinto, lääkkeet raken-

nusmateriaalit) 

 

Elämänkatsomustieto 

Kuinka ihminen voi osallistua ekosysteemiin vahingoittamatta muita ekosysteemejä. Miten gee-

nimanipulaatio, saasteet tai metsästys vaikuttavat ekosysteemiin? 

 

Kotitalous 

Kestävä kuluttaminen – miten vaatteiden tai elektroniikan valmistaminen kuluttaa luonnonvaroja 

ja vaurioittaa ekosysteemiä? Millaisia ratkaisuja tähän? 

Puhtaanapito – millaisilla aineilla pestään pyykkiä, astiat yms.? Miten niiden aineiden joutuminen 

luontoon vaikuttaa ekosysteemiin? 

 

Kuvataide 

Kuvasarja/videon tekeminen teemalla: ihmiset ekosysteemissä. Saa valita näkökulman (miten 

ihmiset tuhoavat, auttavat, mahdollistavat, haittaavat ekosysteemin toimintaa) ja tuoda oman 

kokemuksen esille kuvallisin keinoin.  

 

Matematiikka 

Koodaaminen Scratch-ohjelmalla. Toteutetaan lyhyt peli/toiminnallinen video esim. SOLU-lait-

teesta, ekosysteemin toiminnasta haluamastaan näkökulmasta. 
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Liite 5 Monialainen oppimiskokonaisuus 2 

 

Aihe: Ruoan reitti ja ruoalla vaikuttaminen 

Vuosiluokat: 1.—9.- luokat 

Käsitteet: ruokakasvatus, sosialisaatio, kestävä kehitys, ruokavalinnat, sivistys, akvaponinen vil-

jely, ruoantuotannon ammatit 

Oppiaineet: Historia, yhteiskuntaoppi, biologia, maantieto, Suomen kieli ja kirjallisuus, kotita-

lous, oppilaanohjaus, kielet 

Tavoitteet: ymmärtää ruokaa globaalina ilmiönä ja tunnistaa ruoalla vaikuttamisen mahdolli-

suudet omassa elämässään ja/tai yhteiskunnassa 

Opetusmenetelmät: ilmiöoppiminen 

 

Tärkeää huomioida ilmiöoppimisessa: Ennakkotietojen ja -käsitysten määrittely, informaalit oppi-

misympäristöt, jaetut vuorovaikutustilanteet, oppilaan mielenkiinnonkohteiden mukainen etene-

minen, opettajan ohjaava rooli, oppimisprosessin aikana heränneiden tunteiden käsitteleminen 

ja sanoittaminen 

 

Historia 

Ruoantuotannon kehittyminen, akvaponisen viljelyn juuret 

 

Yhteiskuntaoppi 

Vaikuttamisen mahdollisuudet ruokavalintoihin ja ruuantuotantoon, vastuullinen kuluttaminen 

 

Biologia 

SOLU-laite, kestävä ravinnontuotanto, omavaraisuus 

 

Maantieto 

Maantieteellisen sijainnin vaikuttaminen ruoan kasvattamiseen (globaalisti) 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus 

Väittely ruoan valintaan vaikuttavista tekijöistä, tiedonhaku + väittelytilanne, myös muut tekstila-

jit samasta aiheesta: mielipide, kantaaottava kirjoitus, artikkeli yms. 

 

Kotitalous 

Vuodenajan ja koulun sijainnin perusteella jokin seuraavista: lähimetsään keräämään marjoja, 

sieniä tai villiyrttejä, paikallisiin maatiloihin, ruuantuotannon yrityksiin tai kauppaan vierailu ja 

raaka-aineiden hankinta sieltä,  

Pienimmät oppilaat tutustuisivat raaka-aineisiin eri aistein ja hieman vanhemmat oppilaat pääsi-

sivät valmistamaan raaka-aineista ruokaa sekä vanhimmat oppilaat saisivat itse ideoida, mitä 

raaka-aineita haettaisiin ja mitä niistä valmistettaisiin.  

 

Oppilaanohjaus 

Messut/yritysvierailu pienyrittäjistä (mahdollisesti paikallisia yrittäjiä, yhdistyksiä, kauppoja), ruu-

antuotannon ammatteihin tutustumista 
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Kielet 

Ruuantuotannon sanasto ja tekstit, eri maiden ruuantuotanto ja ruuan reitit sieltä suomeen, tyy-

pilliset raaka-aineet, väittelytilanne Suomen kielen tunnilta käännettynä tai mielipidekirjoitus 

ruuan vaikuttamisesta, ruuantuotannosta muilla tunneilla kertyneistä tiedoista  
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Liite 6 Monialainen oppimiskokonaisuus 3 

Aihe: Kalat vesiekosysteemeissä 

Vuosiluokat: 1.–6. -luokat 

Käsitteet: kalat, vesiekosysteemi, luonnonsuojelu ja eettisyys, retkiruokailu, äänimaisemat, tun-

teet, tarinat, minitutkimukset ja tilastointi 

Oppiaineet: Uskonto, ympäristöoppi, kotitalous, erityispedagogiikka, liikunta, käsityö, Suomen 

kieli ja kirjallisuus, kuvataide, musiikki 

Oppimisympäristö: Mahdollisuuksien mukaan järven/meren rannalla sekä koululla 

Tavoitteet: ymmärtää vesiekosysteemiin toimintaa ja sen merkitystä kaloille ja ihmisille 

Opetusmenetelmät: Ilmiöoppiminen 

 

Tärkeää huomioida ilmiöoppimisessa: Ennakkotietojen ja -käsitysten määrittely, informaalit oppi-

misympäristöt, jaetut vuorovaikutustilanteet, oppilaan mielenkiinnonkohteiden mukainen etene-

minen, opettajan ohjaava rooli, oppimisprosessin aikana heränneiden tunteiden käsitteleminen 

ja sanoittaminen 

 

Orientaatio: SOLU-laitteeseen tutustuminen. Oppilaat saavat esittää kysymyksiä SOLU-laitteesta 

ja kysymykset kirjataan ylös. MOK:n aikana etsitään vastauksia oppilaiden esittämiin kysymyk-

siin.   

Puolenvälin stoppi SOLU-laitteen luona. Mihin kysymyksin on jo saatu vastaukset? Mitä halutaan 

tietää lisää? Mikä on yllättynyt?  

 

Uskonto/Elämänkatsomustieto 

Luonnonsuojelun näkyminen eri uskonnoissa ja sen taustalla näkyvät eettiset periaatteet. Jos 

SOLU-laitteen kalat kalastettaisiin pois, mitä tapahtuisi kasveille? Tai jos kasvistoon ruiskutettai-

siin ympäristömyrkkyjä, mitä kaloille kävisi? 

 

Ympäristöoppi 

Minitutkimukset esim. vedestä aisteja hyödyntäen (järvivesi vs. Hanavesi), pienten oppilaiden 

kanssa voidaan laskea kuinka monta kertaa kala käy veden pinnalla.  

 

Matematiikka 

Ympäristöopin tutkimusten tilastointi ja esittäminen 

 

Kotitalous 

Retkellä ruokailu: luonnonkalasäilykkeen maistaminen, mahdollisesti kalastusta 

kalojen tunnistusta ennen ja jälkeen retken,  

 

Liikunta 

Kävellen/pyörillä lähijärven tai meren rantaan, paikan päällä suunnistus tai SEPPO-peli sisältäen 

MOK: tehtäviä (toiminnallisesti) 
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Musiikki 

Tehdään äänimaisena miltä veden alla/ järven rannalla/meren rannalla kuulostaa, sävelletään 

tvt-laitteita hyödyntäen runoille/tarinoille taustat, musiikkiliikunta kala-aiheisista lauluista, keksi-

tään rytmejä kaloista/kalan liikkeistä,  

 

Käsityö 

Ruokailuvälineen/välineiden tekeminen, SOLU-laitteessa kasvatettaviin kasveihin kylttien tekemi-

nen 

Ongen tekeminen 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus 

Tarinan kirjoittaminen omasta tutkimuksesta ja retkipäivästä liittäen teemaan kalat, voidaan 

tehdä myös kala-aiheisia runoja, haikuja yms. 

 

Kuvataide  

Tarinan kuvitus mieleisellä menetelmällä 

 

Erityispedagogiikka 

Tukee erilaisia oppijoita, tunnekasvatus 
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