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2 TOIMINTATUTKIMUS TUTKIMUSMENETELMÄNÄ  

 

Toimintatutkimuksen valinta tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi oli perusteltua siksi, 

että toimintatutkimuksen on tarkoitus synnyttää toimintaa, joka pohjaa nykyisiin käytäntöihin, 

mutta pyrkii muuttamaan niitä tulevaisuudessa. Olennaista erityisesti kouluyhteisössä 

tapahtuvalle toimintatutkimukselle on se, että tutkimuksessa mukana olevat haluavat soveltaa 

tutkimusprosessin aikana saatua tietoa tulevaisuuteen ja tuleville koululuokille (Corey 1953, 

18-19) sekä kannustaa opettajia tuottamaan itse tutkimusta (Nixon 1985, 5). 

 

Lukuisista toimintatutkimusta kuvaavista määritelmistä (ks. esim. Cunningham 1993, 4; Hart 

& Bond 1995, 37–38; Jary & Jary 1991, 5; Kemmis & McTaggart 1988, 5; Kemmis & 

Wilkinson 1998, 21) tähän tutkimukseen sopii hyvin Carr & Kemmisin määritelmä vuodelta 

1986: kasvatukseen liittyvällä toimintatutkimustermillä kuvataan sellaisten toimintojen 

joukkoa, jotka koskevat opetussuunnitelman kehittämistä, ammatillista kehittymistä, koulujen 

kehittämisohjelmia sekä opetusjärjestelyjen suunnittelua ja menetelmien kehittämistä. Näille 

toiminnoille on yhteistä suunniteltujen toimintastrategioiden havainnointi, reflektio ja 

käytäntöjen muuttaminen. Toimintatutkimukseen osallistujat ovat kokonaisvaltaisesti mukana 

kaikissa toiminnan vaiheissa. (Carr & Kemmis 1986, 164.) 

 

Toimintatutkimukseen liitetään myös seuraavia ilmaisuja: ongelmakeskeisyys, 

kontekstuaalisuus, osallistava, muutosta tavoitteleva, prosessinomainen, vuorovaikutteinen ja 

toimintakeskeinen (Hart 1996, 454–455). Zuber-Skerritin (1996, 5) ja Hopkinsin (1985, 1–12) 

mielestä tärkeä osa toimintatutkimusta on teorian ja käytännön yhdistäminen toimivaksi 

kokonaisuudeksi. Toimintatutkimuksessa korostuu myös sovellutusten tekeminen teorian 

kehittämisen sijasta (Verma & Beard 1981, 20–21). Kun tieteellisiä menetelmiä käytetään 

arkielämän tilanteissa, koulutusta arvioitaessa ei tarvitse enää luottaa pelkkään 

kokemustietoon. Toimintatutkimuksen arvon sanotaan piilevän siinä, miten tutkimus johtaa 

käytäntöjen paranemiseen tutkimukseen osallistuneiden ihmisten toiminnassa (Corey 1953, 

8–12). Toimintatutkimukseen osallistuminen avaa toivottavasti opettajalle uusia 

mahdollisuuksia esimerkiksi autonomiseen otteeseen omassa työssään ja tämän myötä myös 

oppilaiden oppimiskokemukset laajenevat ja paranevat (Grundy 1987, 191).  

 

Edellä esitettyjä määritelmiä toimintatutkimuksen sopivuudesta tämän tutkimuksen 

menetelmäksi vahvistavat vielä Kemmisin (1999, 10–14) seuraavat näkemykset. 
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Toimintatutkimus on ennen kaikkea sosiaalinen prosessi, jossa yksilö ja sosiaalinen yhteisö 

tekevät yhteistyötä (ks. Elliot 1991). Yksilöityminen ei onnistu ilman sosialisaatiota ja 

päinvastoin. Toimintatutkimus on osallistavaa. Se on käytännöllinen ja yhteistoiminnallinen 

tutkimusmenetelmä, joten siihen kuuluu aina yhteistä toimintaa ja vuorovaikutusta. 

Tavoitteena on, että hyväksi havaittuja toimintoja laajennetaan myös muihin 

tutkimuskontekstin lähellä oleviin sosiaalisiin rakenteisiin. Toimintatutkimuksen pitää olla 

myös refleksiivinen: tutkia todellisuutta muuttaakseen sitä ja muuttaa todellisuutta tutkiakseen 

sitä. Myös kommunikoinnin, keskustelun ja pohdinnan tarpeellisuuden ymmärtäminen 

kuuluvat koulutuksen ja opetuksen tutkimiseen. Nämä kaikki määritteet sopivat hyvin 

kuvaamaan myös kotitalouden toimintaa ja kotitalousopetusta (ks. Turkki 1999, 42–48).  

 

 

2.1 Kriittinen toimintatutkimus 
 

Toimintatutkimusta tarkastellaan usein Habermasin (1974) luomien käsitteiden pohjalta 

teknisestä, tulkinnallisesta ja kriittisestä näkökulmasta (ks. Carr & Kemmis 1983; Carr & 

Kemmis 1986; Grundy 1987; Jyrkämä 1978; Kangas 1979; Kurtakko 1989, 1990; Suojanen 

1991, 1992, 1999; Syrjälä 1994). Suuntaukset eroavat toisistaan erityisesti sen suhteen, mihin 

tutkimuksella pyritään vaikuttamaan, mikä on tutkijan rooli ja minkälainen on osallistujien ja 

tutkijan välinen suhde toimintatutkimuksen eri vaiheissa.  

 

TAULUKKO 1. Toimintatutkimuksen suuntaukset Zuber-Skerritin (1992) mukaan (ks. myös 

Huttunen & Heikkinen 1999, 169; Suojanen 1999, 84) 

 

 Tavoitteet Tutkijan rooli Tutkijan ja osallistujien 
välinen rooli 

Tekninen Tehokkuus, vaikuttavuus, 
opettajan kehittyminen 
omassa työssään  

Ulkopuolinen 
havainnoija 

Itsenäisiä toimijoita, ”he”, 
riippumattomuus 

Tulkinnallinen, praktinen Edellisten lisäksi: 
opettajien itseymmärrys, 
tietoisuus ja 
valveutuneisuus paranevat 

Rohkaisee ja tukee 
osallistumaan ja 
reflektoimaan omaa 
työtä 

Yhteistyö, ”sinä” 

Kriittinen, emansipatorinen Edellisten lisäksi: 
vapautuminen perinteisistä 
ajatusmalleista, kriittinen 
suhtautuminen 
byrokratiaan, pyrkimys 
muutokseen 

Muutosagentti, 
yhteistyön järjestäjä ja 
siihen osallistuja 
vastuun jakaja 

Jaettu vastuu, ”me” 
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Tarkastelen seuraavassa lähinnä kriittistä, emansipatorista toimintatutkimusta, koska se vastaa 

parhaiten sitä tavoitetta, mihin tällä toimintatutkimuksella pyrittiin alusta lähtien: muuttamaan 

yhteistyössä opetussuunnitelmaa, ei vain korjaamaan vanhaa. Taulukossa esillä olevat 

suuntaukset esiintyvät harvoin täysin puhtaina, ja kriittisessä toimintatutkimuksessa on usein 

vaikutteita myös tulkinnallisesta ja teknisestä toimintatutkimuksen suuntauksesta. 

Toimintatutkimuksen suuntaukseen valintaan liittyen Elliot (1991, 52) varoittaakin 

keskittymästä liikaa tutkimuksen tekniseen toteutukseen ja korostaa tutkimuksen eettisen 

näkökulman tarkastelua. Toimintatutkimuksesta ei saa tulla opettajille sellaista välinettä, jolla 

pyritään ainoastaan maksimoimaan opetuksen tehokkuus ja saavuttamaan kaikki 

opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tähän kiinnitettiin erityistä 

huomioita, koska yksi keskeinen asia opetussuunnitelman uudistamisessa oli nimenomaan 

oppitunneilla vallitsevan kiireen vähentäminen.  

 

Kriittisen toimintatutkimuksen tehtävänä on luoda yhteyksiä suunniteltujen tavoitteiden ja 

todellisen toiminnan välille (Kemmis 1999, 4–5). Käytäntöjen muuttuessa toimintaa ohjaavat 

arvot aletaan tulkita uudella tavalla, jolloin myös toimintatutkimukseen liittyvä reflektointi 

käynnistyy (Elliot 1991, 54). Tässä toimintatutkimuksessa näihin toimintaa ohjaaviin arvoihin 

pyritään tarttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta toimintatutkimuksen syklin 

suunnittelu- ja toteutusvaiheissa ei syntyisi arvoristiriitoja eikä opettajien omaan työhönsä 

kohdistama reflektointi olisi liian vaikeaa. Oman työn tarkastelu ja sen perusteella tehtävät 

johtopäätökset harjaannuttavat myös taulukossa 1 mainittuun vallitsevien olosuhteiden 

kritisointiin. Kannustava kritiikki voi auttaa löytämään vanhoihin käytäntöihin uusia 

näkökulmia, jotka johtavat uudistavaan toimintaan. (Ks. myös Carr & Kemmis 1986, 155–

157; Kincheloe 1991, 20–21.) 

 

Vaikka toimintatutkimuksen teoreettinen suuntaus ei olisikaan varsinaisessa tutkimuksessa ja 

toiminnassa keskeisessä asemassa, se vaikuttaa tutkijan toimintaan. Teoreettisen suuntauksen 

ollessa tekninen, tutkija on ulkopuolinen havainnoija. Kriittisessä toimintatutkimuksessa hän 

puolestaan pyrkii osallistumaan toimintaan tasavertaisesti sekä on toiminnan muutosagentti, 

yhteistoiminnallisuuden järjestäjä ja vastuunjakaja (Suojanen 1992, 12). 

 

Toimintatutkimusta toteutettaessa tutkimukselle asetetut muutostavoitteet laaditaan yhdessä 

tutkimusryhmän jäsenten kesken. Vastuu tutkimuksen onnistumisesta on yhteinen, ja 

tutkimuksen toteutus perustuu yhdessä opiskeltuun teoriaan ja käytännön kokemukseen. Kommentti: vai jokin muu, joka 
perustuu näihin? 
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Toiminnan kehittämisen lisäksi pyritään tuottamaan uutta tietoa ja teoriaa. (Carr & Kemmis 

1986, 200–209; Lauri 1997, 119; Zuber-Skerrit 1996, 4–5.)  

 

Tasavertainen asema tutkijan ja tutkimukseen osallistujien välillä on yksi 

toimintatutkimuksen erityispiirteistä (Meyer 1993, 1069–1070). Lauri (1997) ja Suojanen 

(1992) korostavat tutkijan ja muutoskohteen yhteisen taustan merkitystä tutkimuksen 

onnistumiselle. Kun tutkija ohjaa osallistujia tiedostamaan muutostarpeensa ja opastaa heitä 

teoriatiedossa, hän pyrkii samalla integroimaan omaa teoriatietoaan ja käytännön tietojaan 

tutkimuksen kannalta mielekkäästi. (Lauri 1997, 119–120.) Tämän tutkimuksen 

alkulähtökohta – se, että tutkija pohti oman työnsä mielekkyyttä ja totesi tarvitsevansa tälle 

pohdinnalleen vahvistusta muiden kotitalouden opettajien kokemuksista – on yksi osoitus 

tutkijan roolin keskeisestä, mutta myös tasavertaisesta asemasta tutkimusryhmän jäsenten 

joukossa. Tutkimuksen alussa tutkijan tehtävissä painottuvat käytännön järjestelyt, mikä 

mahdollistaa sen, että tutkimusryhmä voi keskittyä uuteen rooliinsa tutkimusta tekevinä 

opettajina. Tutkijan pitäisi lisäksi kyetä reagoimaan herkästi tutkimusryhmän tuntemuksiin ja 

sen myötä joko vahvistaa tai  heikentää tutkijan rooliaan tutkimuksen eri vaiheissa.  

 

Vastuuhenkilön, tutkijan tehtävänä on välittää tutkimustulokset muulle tiedeyhteisölle.  

Tutkimustekstin kirjoittamisen vaikeudesta muistuttaa Somekh. Hän (1995, 352–353) pohtii 

sitä, miten yhdistää toimintatutkimuksen raportoinnissa kohdeyleisöt, niin että 

tutkimusraportti olisi suunnattu yhtä lailla toimintatutkimusryhmälle kuin myös 

tutkijayhteisölle. Tässä tehtävässä auttaa tutkijan roolin dialektisuus, joka samalla kehittää 

tutkimuksen vastuuhenkilöä sekä opettajana että tutkijana (Suojanen 1992, 20–21). 

Haasteellista on myös se, onnistuuko tutkimusraportin kirjoittaminen arvovapaasti vai 

heijastuvatko vastuuhenkilönä toimivan tutkijan omat kokemukset liikaa tutkimusraporttiin.  

 

Yksi tutkijan keskeisistä tehtävistä on muokata tutkimuksen käsitteitä ja teoreettisia 

lähtökohtia sellaisiksi, että tutkimuksessa mukana olevat opettajat voivat soveltaa niitä 

todellisiin luokkatilanteisiin ja oppivat tarkastelemaan muutoksen vaikutusta omaan työhönsä 

(Oja & Smulyan 1989, 161–163; Verma & Beard 1981, 157). Kannustava tutkija antaa 

opettajille mahdollisuuden luoda myös omaa pedagogista teoriaa, joka perustuu opettajien 

omiin ajatuksiin (Elliot 1985, 253). Tutkijan onnistuminen tehtävässään näkyy myös siinä, 

mieltävätkö opettajat oman roolinsa tutkijaksi vai opettajaksi. Opettaja on kuitenkin aina 

viime kädessä vastuussa opetuksessa luokkatilanteessa (Zeni 1998, 9–10) myös tutkimukseen 
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osallistuessaan. Tutkimuksellisen lähestymistavan piirteitä voivat olla hyvässä opettamisessa 

esimerkiksi se, että tiedonkeruu oppituntien tapahtumista on systemaattista, opetustilanteita 

reflektoidaan kirjallisesti ja tutkiva opetus on saanut julkisuutta tavalla tai toisella. Nämä ovat 

asioita, joita oppilaat eivät välttämättä edes huomaa.  

 

Kriittistä toimintatutkimusta on joskus nimitetty yhteiseksi matkaksi, sitoutumiseksi kehittää 

koulutusta vuorovaikutuksen menetelmillä. McKernanin luoman (1991) kokoavan listan 

mukaan toimintatutkimuksen onnistumiseen vaikuttavat yhteistoiminnallisuus ja osallistujien 

tasavertaisuus, tutkimuksen tavoitteiden ja tehtävien näkeminen tutkimuksen edetessä uudessa 

valossa, tieteellisyys, emansipatorisuus, tutkimustulosten kuuluminen koko tutkimusryhmälle 

sekä voimaantuminen (McKernan 1991, 32–33). 

 

 

2.2 Toimintatutkimuksen toteuttaminen 

 
Tutkija lähetti elokuussa 1997 kymmenelle Turun seudulla peruskoulussa työssä olevalle 

kotitalouden opettajalle kirjeen. Osoitetiedot saatiin Turun seudun kotitalousopettajat ry:stä. 

Kirjeessä kerrottiin suunnitteilla olevasta tutkimuksesta, jonka tavoitteena oli uudistaa 

koulukohtaisia, perusopetuksen kaikille yhteisen kotitalouden opetussuunnitelmaa niin, että 

opetussuunnitelman painopisteenä olisi yhdessä elämisen taidot. Ammatillisesta kasvusta ei 

vielä tässä vaiheessa mainittu. Kirjeessä selvitettiin myös kotitalouden kasvattavaan 

merkitykseen liittyvästä tutkimuksesta (ks. Haverinen & Martikainen 1999), jonka kanssa 

toimintatutkimus muodostaisi yhteisen tutkimushankkeen.  

 

Kuusi kotitalouden opettajaa vastasi kyselykirjeeseen myöntävästi, ja 

toimintatutkimusryhmän ensimmäinen tapaaminen oli syyskuussa 1997. Yksi kirjeeseen 

myönteisesti vastanneista opettajista oli mukana vain ensimmäisellä tapaamiskerralla ja 

lopetti sitten toimintatutkimuksen omalta osaltaan perhesyihin vedoten. Tutkimusmenetelmän 

mukaiseen sykliin kuuluvaan kartoitusvaiheeseen kuului yksi tapaaminen, jossa tutkija selvitti 

opettajille tutkimusprosessin laajuutta, sen kestoa ja vaativuutta sekä opettajien 

todennäköisesti omaan työhönsä saamaa hyötyä. Ensimmäisellä tapaamisella on tärkeä 

merkitys ryhmäytymisen ja toimivan vuorovaikutuksen kannalta. Opettajien motiivit ja syyt 

lähteä mukaan ryhmän toimintaan olivat kaikilla samantyyppisiä, osin vielä 

jäsentymättömiäkin: 
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”…paljon keskusteltiin siitä, miten omaa työtään voisi kehittää, miten pääsisi kaavamaisuudesta 

eroon oppituntien aikana…” TT1/1997 

 

Tutkimusprosessin alkaessa kotitalousopettajien iät vaihtelivat 29 vuodesta 52 vuoteen. 

Opettajankokemusta heillä oli viidestä melkein kolmeenkymmeneen vuoteen, ja he 

työskentelivät oppilasmäärältään erikokoisissa peruskoulussa Turun seudulla. Ryhmän 

heterogeenisyys vaikutti muutoksen saavuttamiseen ja siinä pysymiseen. Monipuolinen 

näkemys ja kokemus opetuksesta ja koulusta työyhteisönä on olennaista koulun ja opettajien 

toiminnan muuttumisen kannalta, sillä muutos on liian hidasta, jos prosessissa on mukana 

vain nuoria opettajia (Niemi 1995, 21). (ks. myös Atjonen 1993, 97) 

 

Tämänkin toimintatutkimuksen aloittamisessa noudatettiin toimintatutkimukselle asetettuja 

toimintalinjoja. Ensin suunnitellaan tutkimuksen perus- tai yleisidea, joka pysyy suurin 

piirtein samana koko tutkimuksen ajan. Yleisidean jälkeen muotoillaan toimintatutkimukseen 

olennaisena kuuluva sykli, jonka toimivuutta arvioidaan suhteessa tutkimuksen yleisideaan. 

(Carr & Kemmis 1986, 163; Zeni 1998, 12–13.) Toimintatutkimuksen syklin vaiheita voidaan 

kutsua esimerkiksi käytännön teorian, toiminnan suunnittelun, toiminnan ja reflektion 

vaiheiksi (ks. Grundy 1986, 147; McKernan 1991, 26; Meyer 1993, 1066; Walker 1985, 196–

197), jotka seuraavat toinen toistaan useita kertoja tutkimuksen edetessä edellisen vaiheen 

vaikuttaessa aina syklin seuraavan vaiheen toteutukseen. Sykli ei ole sarja yksittäisiä vaiheita, 

vaan toisiinsa liittyviä tapahtumia, joista muodostuu toimiva kokonaisuus (Jyrkämä 1999, 

142). 

 

Syklisyys ja sitä seuraava spiraalimaisuus kuvaavat hyvin toimintatutkimuksen jatkuvaa 

etenemistä ja menetelmälle tyypillisiä yllätyksiä ja sivupoluille eksymistä (Heikkinen & 

Jyrkämä 1999, 36–39). Lauri korostaa (1997, 122–124) lisäksi, että teoriatiedon 

lisääntyminen parantaa tutkimusprosessin etenemistä, hyödyntää kaikkia toimintatutkimuksen 

vaiheita ja edistää tulosten syntymistä. Eräät tutkijat, esimerkiksi Hopkins ja Kemmis, ovat 

varoittaneet syklin ja spiraalin liian kahlitsevasta vaikutuksesta toimintatutkimuksessa. 

Somekh kirjoittaa (1995, 343), että mallit ja syklit ovat vain työkaluja, kun 

toimintatutkimuksen prosessia käsitteellistetään, ja ne ovat nimenomaan siksi käyttökelpoisia. 

Kun aloitteleva toimintatutkija seuraa syklin vaiheita ja noudattaa niitä, hän voi vakuuttua 

siitä, että tutkimustapa on oikea ja tutkimusaineiston hankinta on riittävää, selkeää ja 

johdonmukaista. 
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Kaikissa syklin vaiheissa korostuu prosessi, osallistujien yhteinen vastuu eri vaiheiden 

onnistumisesta ja pyrkimys löytää uusia tapoja toimia (Zuber-Skerrit 1996, 3–5). Jokaisessa 

syklin vaiheessa voidaan osoittaa tutkimusvaiheen tavoite ja kuvailla opettajien toimintaa 

tavoitteen saavuttamiseksi. Opettajien toiminnalle ja tutkimusvaiheelle asetetut tavoitteet 

palvelevat sekä syklin yksittäistä vaihetta että toimintatutkimusta kokonaisuudessaan. 

 

Syklin vaiheita prosessointivaiheesta alkaen toteutetaan useampaan kertaan, mikä saa syklin 

eläväksi ja joustavasti erilaisiin käytännön tilanteisiin mukautuvaksi, niin että syklistä 

muodostuu spiraali (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 36, 37, 45). Walkerin (1985, 196–197) 

esittämät toimintatutkimuksen spiraalimallit tuovat esille vaiheiden toiston merkityksen 

toimintatutkimuksen onnistumisen kannalta. Tässä toimintatutkimuksessa spiraalimaisuus 

tulee esille siten, että tutkimuksen prosessointi- ja sitoutumisvaiheisiin palattiin uudelleen, 

mikä lisäsi opettajien teoreettista pohdintaa omasta työstään. Jotkin opettajien tapaamisista 

kuuluvat yhtä aikaa useampaan tutkimusvaiheeseen. Liitteessä 4 esitellään 

toimintatutkimuksen opettajien tapaamiset. Ne on jaoteltu toimintatutkimuksen vaiheen 

mukaisesti, ei kronologisesti edeten. 
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TAULUKKO  2. Toimintatutkimuksen eteneminen 

 
Tutkimuksen luku  Toimintatutkimuksen 

vaihe 
Tutkimusvaiheen tavoite Opettajien toiminta 

3. luku  
Uusien käsitteiden 
omaksuminen opettajien 
ajattelun muutoksen 
lähtökohtana 

 
Kartoitusvaihe  
Tapaaminen 1 
 
 
 
 
Prosessointivaihe 
Tapaamiset 
2–5, 15, 24 
 

 
Opettajien 
motivoituminen 
pitkäkestoiseen 
tutkimusprosessiin 
 
 
Opettajien tietämyksen 
vahvistaminen 
praksiksesta, 
konstruktivismista ja 
muutoksen 
tarpeellisuudesta 
aktiivisen oppimisen 
avulla. Ammatillisen 
kasvun käynnistäminen  

 
Muutostarpeen 
kartoittaminen 
muutostavoista ja- 
tavoitteista keskustellen 
 
Erilaisten teoreettisten 
käsitteiden prosessoiminen 
opetussuunnitelman tueksi  

4. luku 
Toimintatutkimuksen 
merkitys opettajien 
toiminnassa vahvistuu 

 
Sitoutumisvaihe 
 
Tapaamiset 5–7,11 
 

 
Opettajien uusien 
ajattelutapojen 
vahvistaminen ja 
sitoutuminen uuteen 
ajattelutapaan 
kotitaloudesta ja sen 
opettamisesta 

 
Yhdessä opiskeltujen 
teoreettisten käsitteiden 
soveltaminen käytännön 
opetukseen  

5. luku  
Yhdessä elämisen taitoja 
korostavan 
opetussuunnitelman 
suunnitteleminen ja 
toteuttaminen 

 
Suunnitteluvaihe 
Tapaamiset 8–12, 14, 16, 
17, 20–24, 27–29 
 
 
Toteutus- ja 
seurantavaihe 
Tapaamiset 12, 15, 18, 
lukuvuosi 1998–1999 

 
Yhteistyön ja 
vuorovaikutuksen 
korostaminen 
opetussuunnitelman 
sisällössä 
 

 
Opetussuunnitelman 
suunnitteleminen 
 
 
 
 
Opetustyö kouluissa, 
kokemuksista ja 
toteutuksista 
raportoiminen  

6. luku  
Opettajan ammatillisen 
kasvun kehittyminen  
 

 
Arviointivaihe 
Tapaamiset 13–15, 18–20
 

 
Opettajan ammatillisen 
kasvun vahvistaminen ja 
autonomian 
saavuttaminen 

 
Opetussuunnitelman ja 
opetuksen toteutuksen 
arvioiminen yksin ja 
ryhmässä 

 
7. luku  
Muutoksen 
vakiinnuttaminen 
opettajien työssä  

 
Muutoksen 
vakiinnuttamisen vaihe  
Tapaamiset 20, 25, 26, 30
Lukuvuodet 1999–2000, 
2000–2001 

 
Rationaalisen ja 
intuitiivisen ajattelun 
sekä autonomian 
vahvistaminen opettajan 
työssä ja ajattelussa 

 
Kotitalousopettajan 
toimintakulttuurin 
muutokseen 
vakiinnuttaminen  

 

 

Tutkimusraportin lukujen 3–7 alussa on kyseistä lukua esittävä taulukon osa, jota seuraa lyhyt 

johdantoteksti tulevaan lukuun. Tutkimusraportti noudattaa kronologisesti 
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toimintatutkimuksen syklistä rakennetta. Tutkimuksen vaiheisiin liittyvät teoreettiset käsitteet 

esitellään asianomaista vaihetta kuvaavassa luvussa tutkimusaineistoon yhdistettynä. 

Tutkimus rakentuu induktiivisuuden periaatteelle: syklin vaiheen esittelyn jälkeen kunkin 

luvun lopussa on kyseisen vaiheen kokoava tarkastelu. Nämä tarkastelut yhdistetään 

tutkimuksen lopussa sitoen syklin vaiheet toisiinsa. 

 

Kaikkia toimintatutkimuksen vaiheita yhdistää tavoite tuottaa teoreettista pohdintaa 

käytännön muutostavoitteiden lisäksi. Teoreettiset ajatukset kumpuilevat käytännön 

pohdintojen ja kokeilujen välissä. Tutkijan tehtävänä on koota nämä teoreettiset ajatukset 

koko tutkimusta palvelevaksi kokonaisuudeksi. (Hart 1996, 457.) Toiminnalliset syklin 

vaiheet vaativat teoreettista vahvistusta ja käsitteiden pohdintaa yhdessä, jotta 

opetussuunnitelmasta saatiin toimiva sekä erilaisiin kouluihin ja opetustyyleihin sopiva. 

Huolellinen suunnittelutyö yhdistettynä opettajankokemukseen antaa mahdollisuuden 

varsinaisessa toteuttamisvaiheessa myös poiketa kirjoitetusta opetussuunnitelmasta, mikä 

vahvista opetussuunnitelman merkitystä muunakin kuin työtä ohjaavana 

etukäteissuunnitelmana (Atjonen 1993, 105). Toimintatutkimuksen edetessä 

tutkimusprosessissa vahvistuu opettajien ammatillisen kasvun merkitys 

opetussuunnitelmatyön jäädessä taustalle.  

 

Toimintatutkimuksen tulosten tulkintaa ja analysointia tehdään koko ajan 

toimintatutkimusprosessin edetessä. Syrjälän (1994) sanoin tulkintaprosessi on ainutlaatuinen 

kokemus, johon kuuluu oivalluksia, epäilyksiä, innostumista ja pettymyksiä. Tutkija 

tarkastelee niitä mahdollisuuksia, joita aineisto antaa, pyrkien hyödyntämään omaa 

opettajankokemustaan. Tavoitteena on se, että tulosten tulkinnassa ei rajoituta vain käytännön 

ongelmien ja niiden ratkaisemisen tasolle, vaan aineiston analyysi johtaisi uuteen synteesiin, 

rakentaviin kokonaisuuksiin ja johtopäätöksiin. (Syrjälä 1994, 46–47.) 

 

Toimintatutkimuksella voidaan vaikuttaa myönteisesti koulutyöyhteisön ja opetuksen 

sosiaalisiin rakenteisiin (ks. myös Elliot 1991) ja tämän väliintulon avulla parantaa oppimista, 

opetusta ja opetussuunnitelmaa (Kincheloe 1991, 14). Tämä näkökulma tuo aikaisempaa 

enemmän esille opettamisen eettisen ja sosiaalisen puolen teknisen osaamisen sijaan.  

 

Suomalaisilla opettajilla on hyvät mahdollisuudet tutkia omaa työtään ja tarkastella sitä 

tutkivalla otteella. Koska valtaosalla opettajista on perustiedot tutkimuksen tekemisestä ja 



 17 

koulujen normiohjaus on vähäistä, on toivottavaa, että yhä useammissa kouluissa tai 

opettajaryhmissä herää mielenkiinto syvällistä opetussuunnitelmatyötä kohtaan ja sen myötä 

oman työn tutkiminen lisääntyy. Omista käytännöistä ja toimintatavoista irrottautuminen on 

tarpeellista, jotta näitä toimintatapoja pystyy muuttamaan, kehittämään ja tarkastelemaan 

teoreettisesti (Huttunen, Kakkori, Heikkinen 1999, 128). Jos toimintatutkimus tuo 

akateemiseen opiskelu- ja työyhteisöön lisää ammatillisuutta, kasvattaa kiinnostusta 

pedagogiaan ja lisää edelleen motivaatiota yhdistää tutkimus ja opetus (Zuber-Skerrit 1992, 

122), menetelmän avulla saadun tiedon olettaisi palvelevan samalla tavalla perusopetuksen 

opettajien työtä oppilaiden kanssa koululuokissa ja työyhteisössä sidosryhmineen. 

 

 

2.3 Tutkimusaineiston hankinta 

 

Aineiston hankinta on prosessi, joka kehittyy tutkimuksen kanssa vähitellen. Aineiston 

hankinta aloitettiin tässä tutkimuksessa heti ensimmäisestä opettajaryhmän tapaamisesta, ja se 

rakentui vaihe vaiheelta tutkimuksen edetessä (ks. esim. Kiviniemi 1999, 75–76). Myös 

tutkimusryhmän kunkin opettajan näkeminen yksittäisenä ryhmän jäsenenä sekä hänen 

kasvunsa ja ajattelunsa muuttumisen seuraaminen olivat tärkeitä. Toimintatutkimuksen 

luonteen mukaisesti aineistoa voidaan hankkia ilman tarkkoja ennakkosuunnitelmia, mutta 

monipuolinen ja täsmällinen tiedonsaaminen koko toimintatutkimuksen ajan haluttiin 

varmistaa heti tutkimuksen alusta lähtien. Liitteessä 3 esitellään, mitä tutkimusaineistoa on 

käytetty kussakin tutkimuksen luvussa.  

 

Tutkimusaineisto muodostui seuraavalla tavalla:   

1. Tutkimusryhmän tapaamisista vuosina 1997–2001 pidetyt päiväkirjat (TT) 
2. Tutkimusryhmän opettajien kirjoitelmat (KJ) 
3. Raportoinnit tuntisuunnitelmista (TR) 
4. Yhdessä suunniteltu ja  arvioitu opetussuunnitelma (OPS, OPS A) 
 
 
 
2.3.1 Tutkimusryhmän tapaamisista vuosina 1997–2001 pidetyt päiväkirjat  
 

Opettajaryhmä kokoontui 30 kertaa toimintatutkimuksen aikana syyskuusta 1997 lukuvuoden 

2000–2001 loppuun mennessä (liite 4). Tutkija piti tutkimuspäiväkirjaa yhdeksästä 

ensimmäisestä tapaamisesta, jonka jälkeen tapaamiset myös nauhoitettiin kasetille. Tämä 
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litteroitu aineisto yhdessä tutkijan päiväkirjojen kanssa kuvaa toimintatutkimuksen etenemistä 

alusta loppuun asti. Opettajaryhmän tapaamisia ei enää nauhoitettu toimintatutkimuksen 

aktiivivaiheen jälkeen, vaan tutkija piti niistä vapaamuotoista päiväkirjaa.   

 

Opettajaryhmän tapaamiset kestivät yleensä kolmesta kuuteen tuntiin, ja 

kokoontumispaikkoina olivat opettajien koulut tai kodit. Koulujen etuna pidettiin sitä, että 

monipuolista kirja- ja lisämateriaalia oli luokissa tarjolla erityisesti suunnitteluvaiheen aikana. 

Suunnittelu- ja arviointivaiheiden aikana tapaamisia oli myös lauantaisin ja kesällä, koska 

näin pystyttiin keskittymään koko päivän ajan opetussuunnitelma-asioihin. 

Tutkimusraportissa lyhenne TT suoran lainauksen jäljessä tarkoittaa sitä, että lainaus on 

tutkimusryhmän tapaamisista. Lainauksessa on mukana myös tapaamiskerran numero ja 

vuosi. Jos lainauksesta on jätetty pois sanoja tai lauseita, sen merkkinä on kolme pistettä (…). 

Tämä käytäntö toistuu tutkimuksen kaikissa suorissa lainauksissa.  

 

Kuten liitteestä 4 selviää, tapaamisten väli oli useimmiten noin kuukausi. Kuukauden aikana 

opettajat ehtivät valmistella ennalta sovittuja tehtäviä ja tehdä opetuskokeiluja, eikä 

toimintatutkimus haitannut heidän normaalia opetustyötään.  
”Maaliskuun ja helmikuun tapaamisten väliä oli melkein kaksi kuukautta ja porukan mielestä 

aivan liian pitkä aika, ja näin pitkää taukoa ei saa enää olla”  TT 7/1998  

Opettajien ajallisesta sitoutumista tutkimusprosessiin kertoo myös se, että tapaamisista ei oltu 

poissa, yhteensä vain viisi poissaoloa koko toimintatutkimuksen aikana. Tutkija pyrki 

lähettämään opettajille kirjeen hyvissä ajoin ennen tulevaa tapaamista varmistaakseen 

tiedonkulun ja tarkentaakseen vielä tulevassa tapaamisessa käsiteltäviä asioita. 

 

Tapaamispäiväkirjat jaoteltiin sen mukaan, mihin syklin vaiheeseen ne kuuluvat. Tästä 

jaottelusta oli hyötyä, kun spiraalimaisuutta tarkastellaan yhtenä toimintatutkimuksen 

luonteen ilmentäjänä. Tutkijan esiymmärryksen ja opettajien kanssa yhdessä opiskeltujen 

teoreettisten käsitteiden perusteella päiväkirjoista etsittiin ne kohdat, jotka ilmensivät 

opettajien ajattelussa, keskusteluissa ja tuntisuunnitelmissa konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen ja yhdessä elämisen käsitteen sisäistämistä ja soveltamista omiin 

opetuskäytäntöihin (ks. luvut 3.2 ja 3.3).   
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Tapaamispäiväkirjojen avulla oli helppo palata opettajien ajatuksiin, tuntemuksiin ja 

keskusteluihin kaikissa toimintatutkimuksen vaiheissa. Päiväkirjat auttoivat tutkijaa 

seuraamaan opettajien ammatillisen kasvun prosessia ja opetussuunnitelmatyötä 

suunnittelutyön alusta lähtien oppituntien raportointiin asti.   

 

 

2.3.2 Tutkimusryhmän kirjoitelmat 
 

Toimintatutkimuksen opettajaryhmä kirjoitti tutkimuksen aikana neljä vapaamuotoista 

kirjoitelmaa. Kirjoitelmien tavoitteena oli saada opettajat pohtimaan omaa opetustaan ja 

opettajana olemista, käyttämäänsä opetussuunnitelmaa sekä myös tuntemuksiaan 

tutkimusprosessista ja siinä mukanaolosta. Tutkimusraportissa kirjainlyhenne KJ suoran 

lainauksen jäljessä tarkoittaa opettajan kirjoitelmasta lainattua tekstiä. Lainauksen yhteydessä 

mainitaan myös opettajan etunimi ja kirjoitelman ajankohta. (Vrt. Tuomi & Sarajärvi 2002, 

138.) 

 

Opettajien kirjoitelmat ovat olleet pienimuotoista narratiivista tutkimusta, ja niissä on 

toteutunut Conlen (2000, 59) tärkeäksi osoittamat neljä asiaa: ne kertovat todellisista 

tuntemuksista ja toiveista, ne ovat sosiaalisesti hyväksyttäviä ja tosia ja niiden kieli on 

ymmärrettävää. Kirjoitelmat ovat vahvistaneet opettajaryhmän henkilökohtaista käytännöllistä 

ja kokemuksellista tietämystä omasta opettajuudestaan ja opetussuunnitelmasta opettajan 

toimintaa ohjaavana käsitteenä. Kirjoittaminen pitäisi kokea myös haastavaksi, jolloin siihen 

tulee mukaan laajempaa ja pohdiskelevampaa näkökulmaa kuin kirjoitettaessa vain päivän 

kokemuksista (Yost, Sentner ym. 2000, 45).  Myös Fulford (1999) mainitsee kirjoittamisen 

olevan yksi väline osoittaa, mitä ajattelemme ja miten selitämme opettamista ja sen 

vuorovaikutteista luonnetta. Esimerkiksi kanadalaisia kotitalouden opettajia on saatu 

kirjoittamisen avulla pohtimaan omia opetuskäytäntöjään ja tuomaan tällä tavoin esille 

käsitteellisiä näkemyksiään kotitaloudesta (Peterat & Smith 2000, 175).  
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TAULUKKO 3. Opettajien kirjoitelmien aikataulu ja aiheet 

 
Ajanjakso Toimintatut-

kimuksen 
vaihe  

Kirjoitelman otsikko 

Tammikuu 

1998 

Sitoutumis- 
vaihe   

Kotitalousopettaja tienhaarassa – miten ja miksi? 

Kesä 1998 Suunnittelu-
vaihe  

Mitä olen oppinut tämän vuoden aikana oman opettajuuden kannalta – onko ajatteluni 
avartunut? 

Kesä 1999 Arviointivai- 
he   

Mikä nyt on toisin kuin ennen? 

Kesä 2001 Muutoksen 
vakiinnutta-
misen vaihe  

Mitä ajattelen praksiksesta ja opettajuudesta? / Minun ajatuksiani opettamisesta ja 
praksiksesta ja kotitaloudesta 

 

 

Kirjoitelmat ovat laajuudeltaan 1–2 sivua. Tutkija on pyrkinyt löytämään niistä, kuten 

tapaamispäiväkirjoistakin, konstruktivismin ja yhdessä elämisen korostamiseen liittyviä 

ajatuksia ja sekä ammatillista kasvua kuvaavia pohdintoja. Kaksi ensimmäistä kirjoitelmaa 

ajoittuivat toimintatutkimuksessa sitoutumis- ja suunnitteluvaiheisiin ja kaksi jälkimmäistä 

arvioinnin ja muutoksen vakiinnuttamisen vaiheisiin.  

 

Vaikka opettajaryhmän mielestä asioiden pohtiminen ja keskustelu yhdessä olivat 

mielekkäämpiä toimintatapoja kuin kirjoittaminen, tutkijan oli helpompi huomata 

kirjoitelmien avulla opettajien ajattelun ja toiminnan muuttuminen. Kirjoitelmat antoivat 

tutkimusryhmän ”hiljaisemmille” opettajajäsenille mahdollisuuden tulla kuulluksi, saada 

mielipiteensä esille ja osoittaa, miten tärkeä asia toimintatutkimukseen osallistuminen on ollut 

heille, erityisesti opettajan autonomisuuden näkökulmasta.  
 

Kirjoittamiseen ei aina suhtauduttu kovin myönteisesti, kuten Marikan 1)tekstistä voi päätellä:   
”Kirjoitustehtävät inhottavat, ryhmässä pohdiskelu ja keskustelu on aina antoisaa, mutta tämä 

kirjoittaminen ei iske.” KJ  Marika 7/1999 
Tähän osittain kielteiseen suhtautumiseen kirjoitustehtäviä kohtaan saattoi olla monia syitä. 

Opettajat olivat kaikki opiskelleet aikana, jolloin kirjoittamista ei juurikaan käytetty 

opiskeluvälineenä. Kirjoittamista helpottavat tekniset välineet olivat vielä 1990-luvun 

alkupuolella huomattavasti kehittymättömämpiä kuin nyt. 

 
1) Tutkimusryhmän jäsenet (Helen, Marika, Merja, Minna, Ulla-Maija) esiintyvät tutkimuksessa omasta 

trahdostaan, omilla nimillään.  
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Opettajat myös kokivat, että keskusteluissa sai nopeasti palautteen omista ajatuksistaan. 

Tutkijan olisi pitänyt antaa kirjoitelmista rohkeammin palautetta ja nostaa niistä enemmän 

asioita keskustelujen pohjaksi, jolloin kirjoitelmien merkitys olisi tullut paremmin osoitetuksi 

opettajille. Päivittäiseen opetustyöhön ei myöskään kuuluu pohdiskelevaa kirjoittamista, vaan 

enimmäkseen lyhyiden viestien ja tiedonantojen kirjoittamista.  

 

Zeihner ja Liston (1987) toteavat kirjoittamisen olevan yhden niistä päätekijöistä, jotka 

tukevat esimerkiksi reflektion kehittymistä. Aktiivinen mukanaolo toimintatutkimuksessa ja 

opetussuunnitelman kehittäminen tukevat kirjoittamisprosessia ja päinvastoin. Kirjoitelmien 

sisällöissä näkyy myös se, minkä Reason (1994, 328) mainitsee toimintatutkimuksen yhdeksi 

tehtäväksi: ihmiset onnistuvat siinä tehtävässä, mitä he itse rakentavat ja pitävät tärkeänä. 

Tutkimusprosessiin sitoudutaan paremmin ja toimintojen lisäksi pohditaan myös niiden 

taustoja, mikä puolestaan antaa syvyyttä tutkimuksen tavoitteena olevalle muutokselle. 

Kirjoittamistakin parempana työvälineenä esimerkiksi reflektion kehittymisessä voidaan pitää 

portfoliota (ks. esim. Yost, Senter ym. 2000, 45), mutta sen käyttämistä yhtenä aineiston 

hankintamenetelmänä ei harkittu, koska se olisi ollut tutkimukseen osallistujille vielä 

vieraampaa kuin kirjoittaminen. Toisaalta aivan uudenlaiseen menetelmään tutustuminen olisi 

voinut olla haastavaa ja sen myötä opettajien suhtautuminen hyvinkin myönteistä. Portfolio-

menetelmä olisi mahdollistanut ajatusten ja tuntemusten ilmaisemisen piirtämällä, mikä olisi 

saattanut olla hyvä väline ammatillisen kasvun osoittamisessa.  

 

 
2.3.3 Raportoinnit tuntisuunnitelmista ja oppitunneista 

 

Opettajien kirjalliset ja suulliset raportoinnit oppitunneista antavat selkeän kuvan todellisesta 

toiminnasta. Riittävän pitkältä ajanjaksolta kootut raportit osoittavat sen, onnistuttiinko 

yhdessä elämisen käsite ja siihen liittyvät toiminnot nostamaan oppituntien keskeiseksi 

asiaksi. Tutkimusraportissa lyhenne TR suoran lainauksen jälkeen tarkoittaa, että teksti on 

lainattu opettajien raporteista. 
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TAULUKKO 4. Opetussuunnitelman raportointiaikataulu  

 

A. elo–syyskuu 1998, 
(6 x 3 tuntia), 

Toiminnan toteutus ja 
seurantavaihe  
 

B. maalis–huhtikuu 1999, 
(7 x 3 tuntia) 
Toiminnan toteutus ja 
seurantavaihe 
 

C. kesäkuu 1999 
 
Arviointivaihe 
 

D. huhtikuu 2000 
 
Muutoksen 
vakiinnuttamisen vaihe  

- opettajien kirjalliset  
tuntisuunnitelmat 
- miten praksis näkyi? 
(opettajien tekemä 
kirjallinen lista) 
-ongelmat ja 
onnistumiset lista 
(opettajien tekemä 
kirjallinen lista) 
- koko jakson arviointi 
ryhmässä suullisesti 

- tutkijan ja opettajan 
keskustelu OPS:sta 

- lyhyt, kirjallinen 
raportti opettajilta 
keskustelun tueksi  

- miten praksis näkyi? 
(opettajien näkemys 
asiasta suullisesti) 

- koko jakson arviointi 
ryhmässä suullisesti 

- koko lukuvuoden 
OPS:n arviointi 
ryhmässä suullisesti 

- OPS:n 
vakiinnuttamisvaiheen 
arviointi ryhmässä 
suullisesti 

- yleisten linjauksien 
luominen yhdessä  

 
 
 

Lukuvuoden alku valittiin ensimmäiseksi raportointivaiheeksi, koska kokemuksia todellisesta 

kouluympäristöstä haluttiin heti. Opettajat tekivät jaksoon kuuluvat kirjalliset raportit 

oppituntien jälkeen, ei oppituntien aikana Raporteissa opettajat kertoivat oppituntien keskeiset 

tapahtumat, miten konstruktivismi ja yhdessä elämisen käsite näkyivät toteutuksessa ja mitä 

he tekisivät toisin. Opettajat täydensivät elo–syyskuun raporttejaan vielä suppealla 

oppimispäiväkirjalla siitä, millä tavalla oppitunneilla oli näkynyt yhdessä elämisen ja 

vuorovaikutustaitojen korostuminen (liite 5).Oppituntien toteutumisesta tehdyt kirjalliset 

raportit ja oppimispäiväkirjat muodostivat perustan raportointijakson jälkeen toteutetulle 

arviointikeskustelulle.  

 

Koska opettajaryhmä ei ollut erityisen innostunut kirjoittamisesta, maalis–huhtikuulle 1999 

ajoittuvan jakson raportointi toteutettiin avoimena haastatteluna – tai kuten Patrikainen (1997, 

122) asian ilmaisee – kollegiaalisena keskusteluna. Tätä keskustelutilaisuutta täydensi 

opettajien tekemä muistilista jaksoon liittyvistä keskeisistä asioista ja tapahtumista (liite 6). 

Lukuvuoden loputtua kesäkuussa 1999 pidetty yhteinen arviointitapaaminen oli tärkeä, jotta 

opetussuunnitelmasta voitiin keskustella ja siihen voitiin myös tehdä muutoksia ryhmässä, ei 

pelkästään tutkijan kanssa.  

 

Ongelmien ja onnistumisten kartoituksessa syksyllä noudatettiin japanilaisen Kawakita Jiron 

luomaa KJ-menetelmää, luovaa ongelmanratkaisun menetelmää (ks. Virkkala 1994, 58–61). 
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Opettajat kirjoittivat paperilapuille havaintoja oppituntien onnistuneista ja epäonnistuneista 

tilanteista ja tunnelmista. Jokaisella lapulla oli vain yksi havainto, jotka tutkija sitten 

ryhmitteli aihepiireittäin. Ongelmakartta-analyysi auttoi tutkijaa tuntisuunnitelmien 

kirjallisten raporttien analysoinnissa. Kevätlukukaudella 1999 ei enää tehty vastaavaa 

kirjallista ongelmien ja onnistumisten kartoitusta, koska kollegiaalisen keskustelun aikana 

tutkijalla oli heti mahdollisuus tarkentaa ja kysyä oppituntien toteutukseen vaikuttaneista 

asioista.  

 

Opettajien kirjoittamat raportit oppituntien toteutuksista, oppimispäiväkirjat sekä ongelmien 

ja onnistumisten kartoitus ovat olleet opettajille jo tutkimuksen tekemistä ja oman työn 

tarkastelua käsitteellisesti. Opettajien on ollut pakko miettiä oppitunneilla tapahtuneita asioita 

ja kirjoittaa niistä. Gibsonin mukaan (1986, 162) näinkin voidaan jo tavoitella yhtä kriittisen 

tutkimuksen tavoitetta eli emansipaatiota, kun teoria muuttuu käytännön kieleksi ja käytännön 

toimintaa tukevaksi.  

 

 

2.3.4 Yhdessä suunniteltu ja arvioitu opetussuunnitelma 
 

Yhdessä suunniteltu opetussuunnitelma esitellään opetuskerroittain liitteessä 2. 

Opetussuunnitelman suunnittelua, toteutusta ja arviointia käsitellään luvuissa 5 ja 6, joissa 

käytetään myös runsaasti suoria lainauksia havainnollistamaan suunnitteluprosessia ja 

käytännön toteutusta kouluissa. Liitteessä 2 opetussuunnitelma on siinä muodossa, missä se 

on käytössä tutkimusryhmän opettajilla. Jokainen luonnollisesti sovelsi opetussuunnitelmaa 

omien oppilaittensa ja koulukulttuurin vaatimusten perusteella. Tutkimusraportin suorissa 

lainauksissa kirjainlyhenne OPS tarkoittaa opetussuunnitelman suunnitteluvaiheen ja OPS A 

opetussuunnitelman toteutus- ja arviointivaiheen aikana lainattua opettajien puhetta.  


