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Koulutuksen toiminta-ajatus ja tavoitteet

Kotitaloustieteen koulutusyksikössä suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot kotitaloustiede
tai kasvatustiede pääaineena. Kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutukset antavat valmiuksia ymmärtää ja
kehittää kotien ja perheiden arkitoimintaa. Koulutusten toiminta perustuu monitieteisyydelle, kriittisyydelle,
eettisyydelle, oikeudenmukaisuudelle, yhteiskunnalliselle, kulttuuriselle ja sukupuolten väliselle tasa-arvolle.

Koulutusten ravitsemusta ja ruokaa, asumista, kulutusta ja perhettä käsittelevien sisältöalueiden kautta
asiantuntijuutta rakennetaan järjestelmällisesti perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa. Kotitaloustieteen
teoreettiset ja menetelmälliset lähtökohdat tarkentuvat opintojen edetessä ja tarkastelun näkökulman laajentuessa
yksilöstä yhteisöön ja yhteiskuntaan. Kestävän kehityksen ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen
ulottuvuus nivoutuvat sisältöalueiden kanssa opintokokonaisuuksia läpileikkaavasti. Koulutukset antavat valmiuksia
kestävän elämäntavan toteuttamiseen arkikontekstissa.

Kotitaloustieteen monitieteinen luonne antaa mahdollisuuksia niin tiedeyhteisön kuin koulun oppiaineidenkin
väliseen yhteistyöhön. Koulutuksessa korostuu yhteiskunnallinen vuoropuhelu yritysmaailman, yhteiskunnan
toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Kotitaloustieteen ja kotitalouspedagogiikan opinnot tukevat toisiaan
tähdäten pedagogiseen osaamiseen ja kasvattajuuteen. Kriittinen ajattelu kannustaa kyseenalaistamaan totuttuja
toimintatapoja ja toimii muutosvoimana kehittävässä tutkimuksessa ja toiminnassa.

Koulutukset rakentavat kotitaloustieteen asiantuntijuutta tieteellisen osaamisen ja tutkimusosaamisen avulla.
Opetus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen. Kotitaloustieteellinen lähestymistapa auttaa hahmottamaan arjen
moninaisuutta. Kotitaloustieteen koulutuksessa keskeisenä tavoitteena on myös taitavuuden kehittyminen. Taitoa
lähestytään oman taidon kehittymisen, taidon opettamisen ja taidon tutkimuksen näkökulmasta. Taito ja tieto,
käytäntö ja teoria liittyvät saumattomasti taitavaan toimintaan.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Tavoite
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutuksissa antaa opiskelijalle
perustiedot kotitalousalasta, kotitaloustieteellisestä tutkimuksesta ja menetelmistä sekä kotitalouden
opettamisesta. Kandidaatin tutkinto luo edellytykset maisterinkoulutukseen.
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Kotitalousopettajan koulutus pääaineena kotitaloustiede
Kasvatustieteen kandidaatti, 180 op

Tunnus Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (KK) 20

Kvo 1 Opintojen suunnittelu I 2 op
Kvo 2 Kieliopinnot 12 op
Kvo 2.1 Äidinkieli 6 op
Kvo 2.1.1 Draamakasvatus 2 op
Kvo 2.1.2 Puheviestintä 2 op
Kvo 2.1.3 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Kvo 2.2 Toinen kotimainen kieli 3 op
Kvo 2.3 Vieras kieli 3 op
Kvo 3 TVT-opinnot 6 op
Kvo 3.1 TVT-ajokortti 3 op
Kvo 3.2 Johdatus verkko-opetukseen 3 op

Kotitaloustieteen perusopinnot 25
KoP 1 Johdatus kotitaloustieteeseen 5 op
KoP 2 Ruoanvalmistuksen perusteet 5 op
KoP 3 Taitava kuluttaja 2 op
KoP 4 Erilaiset perheet 3 op
KoP 5 Kotitalouden teknologian perusteet 5 op
KoP 6 Ravitsemuksen perusteet 5 op

Kotitaloustieteen aineopinnot 50
KoA 1 Ruoanvalmistuksen ilmiöt ja sovellukset I 5 op
KoA 2 Ruoanvalmistuksen ilmiöt ja sovellukset II 5 op
KoA 3 Kotitalouden voimavarat 3 op
KoA 4 Perheet yhteisöissä 2 op
KoA 5 Kotitalouden teknologia ja kestävä kehitys I 5 op
KoA 6 Kotitalouden teknologia ja kestävä kehitys II 5 op
KoA 7 Ruokakulttuuri ja ruoan valinta 5 op
KoA 8 Tutkimusmenetelmäopinnot ja kandidaatin tutkielma 20 op
KoA 8.1 Kotitaloustieteen metodologia 7 op
KoA 8.2 Tutkimusmenetelmät I 5 op
KoA 8.3 Kandidaatin tutkielma ja siihen sisältyvä seminaari 8 op

Kasvatustieteen perusopinnot, opettajan pedagogisten opintojen
perusopinnot

25

KasvO 1.1 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op
KasvO 1.2 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet 5 op
KasvO 1.3 Didaktiikka 5 op
KasvO 2 Ainedidaktiikka I
KasvO 2.1 Opetus, oppiminen ja arviointi 5 op
KasvO 2.2 Perusharjoittelu 5 op

Sivuaineopinnot (esim. toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot) 60
Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy
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Kotitalousopettajan koulutus pääaineena kasvatustiede
Kasvatustieteen kandidaatti, 180 op

Tunnus Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (KK) 20

Kvo 1 Opintojen suunnittelu I 2 op
Kvo 2 Kieliopinnot 12 op
Kvo 2.1 Äidinkieli 6 op

Draamakasvatus 2 op
Kvo2.1.1 Puheviestintä 2 op
Kvo 2.1.2 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Kvo 2.1.3 Toinen kotimainen kieli 3 op
Kvo 2.3 Vieras kieli 3 op
Kvo 3 TVT-opinnot 6 op
Kvo 3.1 TVT-ajokortti 3 op
Kvo 3.2 Johdatus verkko-opetukseen 3 op

Kasvatustieteen perusopinnot, opettajan pedagogisten opintojen
perusopinnot

25

KasvO 1.1 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op
KasvO 1.2 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet 5 op
KasvO 1.3 Didaktiikka 5 op
KasvO 2 Ainedidaktiikka I
KasvO 2.1 Opetus, oppiminen ja arviointi 5 op
KasvO 2.2 Perusharjoittelu 5 op

Kasvatustieteen aineopinnot (kasvatustiede pääaineena opiskeleville) 45
KasvA 1.1 Opettajan työn yhteiskunnalliset haasteet 5 op
KasvA 1.2 Taitojen oppiminen ja opettaminen 5 op
KasvA 1.3 Aineopintojen täydentävä kirjallisuus 5 op
KasvA 1.4 Kasvatustieteen valinnaiset opinnot 12 op
KasvA 2 Tutkimusmenetelmäopinnot ja kandidaatin tutkielma 18 op
KasvA 2.1 Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa

 5 op
KasvA 2.2 Tutkimusmenetelmät I 5 op
KasvA 2.3 Kandidaatin tutkielma ja siihen sisältyvä seminaari 8 op

Kotitaloustieteen perusopinnot 25
KoP 1 Johdatus kotitaloustieteeseen 5 op
KoP 2 Ruoanvalmistuksen perusteet 5 op
KoP 3 Taitava kuluttaja 2 op
KoP 4 Erilaiset perheet 3 op
KoP 5 Kotitalouden teknologian perusteet 5 op
KoP 6 Ravitsemuksen perusteet 5 op

Kotitaloustieteen aineopinnot 35
KoA 1 Ruoanvalmistuksen ilmiöt ja sovellukset I 5 op
KoA 2 Ruoanvalmistuksen ilmiöt ja sovellukset II 5 op
KoA 3 Kotitalouden voimavarat 3 op
KoA 4 Perheet yhteisöissä 2 op
KoA 5 Kotitalouden teknologia ja kestävä kehitys I 5 op
KoA 6 Kotitalouden teknologia ja kestävä kehitys II 5 op
KoA 7 Ruokakulttuuri ja ruoan valinta ja 5 op
KoA 7 Kotitaloustieteen metodologia 5 op

Kotitaloustieteen syventäviä opintoja (kasvatustiede pääaineena opiskelevat) 30
KoS1 Arki ja kotitalouden toiminnan dynamiikka 5 p
KoS2 Ruoka ja suomalainen yhteiskunta 5 op
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KoS3 Asuminen ja palvelut 5 op
KoS4 Kotitalous moniarvoisessa yhteiskunnassa 5 op
KoS5 Syventävä valinnainen opintojakso: valitaan yksi kotitaloustieteen

syventävistä valinnaisista opinnoista (KoS5)
KoS 5.1 Asuminen ja asuinympäristö 5 op
KoS 5.2 Kansainvälistä keskustelua kotitaloudesta 5op
KoS 5.3 Kestävä kulutuskäyttäytyminen 5 op
KoS 5.4 Kotitaloudet häiriöherkässä yhteiskunnassa 5 op
KoS 5.5 Kotitalous ja tulevaisuuskasvatus 5 op
KoS 6.6 Perhe ja koti 5 op
KoS 5.7 Ruoka ja ravitsemus 5 op
KoS 5.8 Kotitaloudellista asiantuntijuutta syventävä harjoittelu (pakollinen

tieteilijöille) 5 op
KoS 5.9 Valinnainen projektityöskentely 5 op

KoS 6 Laadulliset/Määrälliset tutkimusmenetelmät 2
(opettajankoulutuslaitoksen yhteisiä opintojaksoja, valitaan toinen) 5 op

Kotitaloustieteen koulutus pääaineena kotitaloustiede
Kasvatustieteen kandidaatti, 180 op

Tunnus Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (KK) 20

Kvo  1 Opintojen suunnittelu I 2 op
Kvo 2 Kieliopinnot 12 op
Kvo 2.1 Äidinkieli 6 op
Kvo 2.1.1 Draamakasvatus 2 op
Kvo 2.1.2 Puheviestintä 2 op
Kvo 2.1.3 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Kvo 2.2 Toinen kotimainen kieli 3 op
kKo 2.3 Vieras kieli 3 op
Kvo 3 TVT-opinnot 6 op
Kvo 3.1 TVT-ajokortti 3 op
Kvo 3.2 Johdatus verkko-opetukseen 3 op

Kotitaloustieteen perusopinnot 25
KoP 1 Johdatus kotitaloustieteeseen 5 op
KoP 2 Ruoanvalmistuksen perusteet 5 op
KoP 3 Taitava kuluttaja 2 op
KoP 4 Erilaiset perheet 3 op
KoP 5 Kotitalouden teknologian perusteet 5 op
koP 6 Ravitsemuksen perusteet 5 op

Kotitaloustieteen aineopinnot 50
KoA 1 Ruoanvalmistuksen ilmiöt ja sovellukset I 5 op
KoA 2 Ruoanvalmistuksen ilmiöt ja sovellukset II 5 op
KoA 3 Kotitalouden voimavarat 3 op
KoA 4 Perheet yhteisöissä 2 op
KoA 5 Kotitalouden teknologia ja kestävä kehitys I 5 op
KoA 6 Kotitalouden teknologia ja kestävä kehitys II 5 op
KoA 7 Ruokakulttuuri ja ruoan valinta ja 5 op
KoA 2 Tutkimusmenetelmäopinnot ja kandidaatin tutkielma 20 op
KoA 2.1 Kotitaloustieteen metodologia 7 op
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KoA 2.2 Tutkimusmenetelmät I  5 op
KoA 2.3 Kandidaatin tutkielma ja siihen sisältyvä seminaari 8 op

Kotitaloudellista asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu 5
Sivuaineopinnot (vähintään kaksi perusopintokokonaisuutta 25 op + 25 op)           80
Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op

Tavoite

Kasvatustieteen maisterin tutkinto kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutuksissa antaa opiskelijalle
syventävät tiedot ja laaja-alaisen asiantuntijuuden kotitaloustieteestä. Tutkinto, joka sisältää opettajan pedagogiset
opinnot, antaa kelpoisuuden toimia kotitalousopettajana peruskoulussa ja lukiossa sekä yleissivistävässä
koulutuksessa. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee kriittiseen ajatteluun ja hallitsee monipuolisesti
kotitaloustieteen teoreettisia näkökulmia ja tutkimusmenetelmiä sekä kotitalouden opetuksen pedagogiikkaa.
Tutkinto, joka ei sisällä opettajan kelpoisuusopintoja, tuottaa valmiudet toimia kotitaloustieteellistä asiantuntijuutta
edellyttävissä tehtävissä yrityselämässä, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Maisterin tutkinto luo
edellytykset jatko-opintoihin.

Kotitalousopettajan koulutus pääaineena kotitaloustiede
Kasvatustieteen maisteri, 120 op

Tunnus Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (KM) 1

Kvo 1 Opintojen suunnittelu II 1 op
Kotitaloustieteen syventävät opinnot 80

KoS1 Kotitaloustieteen integratiivista tarkastelua 5 op
KoS2 Arki ja kotitalouden toiminnan dynamiikka 5 op
KoS3 Ruoka ja suomalainen yhteiskunta 5 op
KoS4 Asuminen ja palvelut 5 op
KoS5 Kotitalous moniarvoisessa yhteiskunnassa 5 op
KoS6 Syventävä valinnainen opintojakso: valitaan yksi kotitaloustieteen

syventävistä valinnaisista opintojaksoista (KoS6)
KoS 6.1 Asuminen ja asuinympäristö 5 op
KoS 6.2 Kansainvälistä keskustelua kotitaloudesta 5 op
KoS 6.3 Kestävä kulutuskäyttäytyminen 5 op
KoS 6.4 Kotitaloudet häiriöherkässä yhteiskunnassa 5 op
KoS 6.5 Kotitalous ja tulevaisuuskasvatus 5 op
KoS 6.6 Perhe ja koti 5 op
KoS 6.7 Ruoka ja ravitsemus 5 op
KoS 6.8 Kotitaloudellista asiantuntijuutta syventävä harjoittelu (pakollinen

kotitaloustieteen koulutuksessa opiskeleville) 5 op
KoS 6.9 Valinnainen projektityöskentely 5 op

KoS 7 Tutkimusmenetelmäopinnot ja pro gradu -tutkielma 50

Kos 7.1 Laadulliset/Määrälliset tutkimusmenetelmät 2
(opettajankoulutuslaitoksen yhteisiä opintojaksoja, valitaan toinen) 5 op
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KoS 7.2 Menetelmätarjotin (valinnainen opintojakso opettajankoulutus-laitoksen
menetelmätarjottimelta) 5 op

KoS 7.3 Pro gradu -tutkielma (sisältää seminaarit 2 op + 2 op) 40 op

Kasvatustieteen aineopinnot, opettajan pedagogisten opintojen aineopinnot 35
KasvO 3 Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op
KasvO 4 Ainedidaktiikka II
KasvO 4.1 Laaja-alaisuus ja yhteisöllisyys opetuksessa 5 op
KasvO 4.2 Ainedidaktinen kehittämisprojekti 5 op
KasvO 4.3 Soveltava harjoittelu 6 op
KasvO 5 Ainedidaktiikka III
KasvO 5.1 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op
KasvO 5.2 Syventävä harjoittelu 9 op

Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy 4

Kotitalousopettajan koulutus pääaineena kasvatustiede
Kasvatustieteen maisteri, 120 op

Tunnus Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (KM) 1

Kvo 1 Opintojen suunnittelu II 1 op
KasvS Kasvatustieteen syventävät opinnot 80
KasvS 1 Pro gradu -tutkielma ja siihen sisältyvät seminaarit 40 op
KasvS 2 Menetelmätarjotin (valinnainen menetelmäopintojakso

opettajankoulutuslaitoksen menetelmätarjottimelta) 5 op
Muut kasvatustieteen syventävät opinnot kasvatustieteen
pääaineopiskelijoille 35 op

KasvO 3 Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op
KasvO 4 Ainedidaktiikka II
KasvO 4.1 Laaja-alaisuus ja yhteisöllisyys opetuksessa 5 op
KasvO 4.2 Ainedidaktinen kehittämisprojekti 5 op
KasvO 4.3 Soveltava harjoittelu 6 op
KasvO 5 Ainedidaktiikka III
KasvO 5.1 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op
KasvO 5.2 Syventävä harjoittelu 9 op

Kotitaloustieteen syventäviä opintoja (kasvatustiede pääaineena opiskelevat) 30
KoS1 Kotitaloustieteen integratiivista tarkastelua 5 op
KoS2 Syventävä valinnainen opintojakso (valitaan kotitaloustieteen

syventävistä valinnaisista opintojaksoista (KoS2)) 5 op
KoS2.1 Asuminen ja asuinympäristö 5 p
KoS2.2 Kansainvälistä keskustelua kotitaloudesta 5 op
KoS2.3 Kestävä kulutuskäyttäytyminen 5 op
KoS2.4 Kotitaloudet häiriöherkässä yhteiskunnassa 5 op
KoS2.5 Kotitalous ja tulevaisuuskasvatus 5 op
KoS2.6 Perhe ja koti 5 op
KoS2.7 Ruoka ja ravitsemus 5 op
KoS2.8 Kotitaloudellista asiantuntijuutta syventävä harjoittelu (pakollinen

kotitaloustieteen koulutuksessa opiskeleville) 5 op
KoS2.9 Valinnainen projektityöskentely 5 op
KoS 3 Kotitaloustieteen sivuainetutkielma 20 op

Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy 9
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Kotitaloustieteen koulutus kotitaloustiede pääaineena
Kasvatustieteen maisteri, 120 op

Tunnus Opintojakson/opintokokonaisuuden nimi Laajuus
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (KM) 1

Kvo 1 Opintojen suunnittelu II 1 op
Kotitaloustieteen syventävät opinnot 80

Kos1 Kotitaloustieteen integratiivista tarkastelua 5 op
KoS2 Arki ja kotitalouden toiminnan dynamiikka 5 op
KoS3 Ruoka ja suomalainen yhteiskunta 5 op
KoS4 Asuminen ja palvelut 5 op
KoS5 Kotitalous moniarvoisessa yhteiskunnassa 5 op
KoS6 Syventävä valinnainen opintojakso: valitaan yksi kotitaloustieteen

syventävistä valinnaisista opintojaksoista (KoS6)
KoS61. Asuminen ja asuinympäristö 5 op
KoS6.2 Kansainvälistä keskustelua kotitaloudesta 5 op
KoS6.3 Kestävä kulutuskäyttäytyminen 5 op
KoS6.4 Kotitaloudet häiriöherkässä yhteiskunnassa 5 op
KoS6.5 Kotitalous ja tulevaisuuskasvatus 5 op
KoS6.6 Perhe ja koti 5 op
KoS6.7 Ruoka ja ravitsemus 5 op
KoS6.8 Kotitaloudellista asiantuntijuutta syventävä harjoittelu (pakollinen

kotitaloustieteen koulutuksessa opiskeleville) 5 op
KoS6.9 Valinnainen projektityöskentely 5 op

KoS7 Tutkimusmenetelmäopinnot ja pro gradu -tutkielma 50

KoS7.1 Laadulliset/Määrälliset tutkimusmenetelmät 2 5 op
(opettajankoulutuslaitoksen yhteisiä opintojaksoja, valitaan toinen)

KoS7.2 Menetelmätarjotin 5 op (valinnainen opintojakso
opettajankoulutuslaitoksen menetelmätarjottimelta)

KoS7.3 Pro gradu -tutkielma (sekä siihen sisältyvät seminaarit 2 op + 2 op) 40 op

Kotitaloudellista asiantuntijuutta syventävä harjoittelu (vähintään 5 op) 5-10
Sivuaineopinnot

29-34
Vapaasti valittavia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy
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Kotitaloustiede erillisinä ja sivuaineopintoina

Perusopinnot 25 op
Kotitaloustieteen perusopinnot 25

KoP 1 Johdatus kotitaloustieteeseen 5 op
KoP 2 Ruoanvalmistuksen perusteet 5 op
KoP 3 Taitava kuluttaja 2 op
KoP 4 Erilaiset perheet 3 op
KoP 5 Kotitalouden teknologian perusteet 5 op
KoP 6 Ravitsemuksen perusteet 5 op

Aineopinnot 35 op
Kotitaloustieteen aineopinnot 35

KoA 1 Ruoanvalmistuksen ilmiöt ja sovellukset I 5 op
KoA 2 Ruoanvalmistuksen ilmiöt ja sovellukset II 5 op
KoA 3 Kotitalouden voimavarat 3 op
KoA 4 Perheet yhteisöissä 2 op
KoA 5 Kotitalouden teknologia ja kestävä kehitys I 5 op
KoA 6 Kotitalouden teknologia ja kestävä kehitys II 5 op
KoA 7 Ruokakulttuuri ja ruoan valinta ja 5 op
KoA 7 Kotitaloustieteen metodologia 5 op

Syventävät opinnot 60 op
Kotitaloustieteen syventäviä opintoja, I vaihe
(kandidaattivaihe kasvatustiede pääaineena kotitalousopettajan koulutuksessa
opiskeleville, joilla kotitaloustiede on sivuaineena)

30

KoS1 Arki ja kotitalouden toiminnan dynamiikka 5 op
KoS2 Ruoka ja suomalainen yhteiskunta 5 op
KoS3 Asuminen ja palvelut 5 op
KoS4 Kotitalous moniarvoisessa yhteiskunnassa 5 op
KoS5 Syventävä valinnainen opintojakso: valitaan kotitaloustieteen syventävistä

valinnaisista opintojaksoista (KoS5)
KoS5.1 Asuminen ja asuinympäristö 5 op
KoS5.2 Kansainvälistä keskustelua kotitaloudesta 5 op
KoS5.3 Kestävä kulutuskäyttäytyminen 5 op
KoS5.4 Kotitaloudet häiriöherkässä yhteiskunnassa 5 op
KoS5.5 Kotitalous ja tulevaisuuskasvatus 5 op
KoS5.6 Perhe ja koti 5 op
KoS5.7 Ruoka ja ravitsemus 5 op
KoS5.8 Valinnainen projektityöskentely 5 op

KoS 6 Laadulliset/Määrälliset tutkimusmenetelmät 2
(opettajankoulutuslaitoksen yhteisiä opintojaksoja, valitaan toinen) 5 op
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Kotitaloustieteen syventäviä opintoja, II vaihe
(maisterivaihe kasvatustiede pääaineena kotitalousopettajan koulutuksessa
opiskeleville, joilla kotitaloustiede on sivuaineena)

30

KoS 1 Kotitaloustieteen integratiivista tarkastelua 5 op
KoS 2 Syventävä valinnainen opintojakso: valitaan kotitaloustieteen syventävistä

opintojaksoista (KoS2)
KoS2.1 Asuminen ja asuinympäristö 5 op
KoS2.2 Kansainvälistä keskustelua kotitaloudesta 5 op
KoS2.3 Kestävä kulutuskäyttäytyminen 5 op
KoS2.4 Kotitaloudet häiriöherkässä yhteiskunnassa 5 op
KoS2.5 Kotitalous ja tulevaisuuskasvatus 5 op
KoS2.6 Perhe ja koti 5 op
KoS2.7 Ruoka ja ravitsemus 5 op
Kos2.8 Valinnainen projektityöskentely 5 op
KoS3 Kotitaloustieteen sivuainetutkielma 20 op

Kotitaloustieteen perusopinnot 25 op
Grundstudier i hushållsvetenskap
Basic studies in home economics

Laajuus: 25 op

Kohderyhmä: Kotitaloustieteen pääaine- ja sivuaineopiskelijat.

Osaamistavoitteet:
Kotitaloustieteen perusopintojen tarkoituksena on luoda edellytykset kotitaloudellisten ilmiöiden ja
käsitteiden tunnistamiseen sekä kotitalouden toiminnan ja taitoperustan hahmottamiseen. Perusopinnot
antavat kuvan kotitalouden kokonaisuudesta sekä sen osa-alueista ja näiden keskinäisistä kytkennöistä ja
yhteyksistä ympäröivään yhteiskuntaan. Opinnoissa saadaan perusvalmiudet kotitalouden taidoista ja
tutkivan otteen käyttämisestä omassa työssä.

Arviointi:
Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan siihen kuuluvien opintojaksojen opintopisteillä painotettuna
keskiarvona. Kunkin opintojakson arvosana kerrotaan sen opintopistemäärällä ja näistä saatava summa
jaetaan arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärällä. Arvosanaa laskettaessa ei huomioida
hyväksytty/hylätty -arvioituja opintojaksoja.

Johdatus kotitaloustieteeseen 5 op
Introduktion till hushållsvetenskap
Introduction to home economics

Laajuus: 5 op
Tyyppi: Kotitaloustieteen perusopinnot
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Kohderyhmä:
Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus:
Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuotena.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kotitalousalan historian ja alan keskeiset toimijat. Hän osaa
eritellä ja paikantaa kotitalouden erilaisia ulottuvuuksia yhteiskunnassa sekä opetuksen ja tutkimuksen
kentässä. Hän tuntee alan tietolähteitä sekä omaa perusvalmiudet kotitaloudelliseen tiedonhankintaan
ja tieteelliseen ajatteluun.

Sisältö:
Keskeisiä sisältöalueita ovat kotitalousalan ja opettajankoulutuksen historia, kotitalous osaamisen ja
asiantuntijuuden alueena, kotitalous yliopistollisena oppiaineena ja tieteenalana, kotitalous koulun
oppiaineena, kotitalouden yhteiskunnalliset ulottuvuudet, kotitalous arjen toimintaympäristönä, alan
kotimaiset ja kansainväliset toimijat sekä kotitalouden tietolähteet ja tiedonhankinta.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Artikkeleita kotitaloustieteestä ja kotitalousalan haasteista sekä materiaalia tiedonhankinnasta ja
tieteellisestä ajattelusta (sovitaan opintojakson alussa)

Janhonen-Abruquah, H. (toim.) (2009). Kodin arki. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja nro
19. http://helda.helsinki.fi/handle/10224/4812?locale-attribute=sv
http://hdl.handle.net/10224/4812

Kuusisaari, H. & Käyhkö, L. (toim.) (2014). Tutki, Kehitä, Kehity: Kotitalous yhteiskunnallisena
oppiaineena. BoD –Books on Demand.

Ryynänen, I. (toim.) (2007). Sata vuotta kansainvälistä vuoropuhelua kotitaloudesta. Suomalaiset ja IFHE.
FIN-IFHE-neuvottelukunta. Helsinki: Yliopistopaino.

Oheiskirjallisuus:
Sysiharju, A-L. (1995). Naisasian tytär – Muuttuvien kotien tuki 1891–1990. Vuosisata
kotitalousopettajien koulutusta Helsingissä.  Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 148.

Suoritustavat:
Luentojen pohjalle rakentuva essee. Pienryhmissä toteutettava historia-analyysi ja muut kirjalliset
tehtävät.

Arviointi:
Pienryhmätyöt arvioidaan hyväksytty-hylätty. Kokonaisarvosana määräytyy esseen perusteella 0–5.

http://helda.helsinki.fi/handle/10224/4812?locale-attribute=sv
http://hdl.handle.net/10224/4812
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Ruoanvalmistuksen perusteet 5 op
Grundkurs i matlagning
Basic skills in food preparation

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen perusopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuotena.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kotitalousopetuksen kannalta keskeisimmät elintarvikkeet
ja osaa käsitellä niitä. Opiskelija hallitsee ruoanvalmistuksen perustaitojen ja menetelmien keskeisimmät
asiat ja osaa kiinnittää huomion ruoanvalmistukseen liittyviin terveydellisiin, taloudellisiin, eettisiin ja
ekologisiin tekijöihin. Opiskelija osaa ruoan tarjolle panon perusasiat. Opiskelija osaa ottaa huomioon
elintarvikehygienian vaatimukset ja ymmärtää ruoanvalmistuksen perusilmiöt.

Sisältö:
Opintojaksolla harjoitellaan elintarvikkeiden valintaa ja käsittelyä, ruoanvalmistustaitoja sekä ruokalajien
tarjolle panoa. Opintojaksolla perehdytään ruoan laatuun ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä
ruoanvalmistuksessa tapahtuviin kemiallisiin ja fysikaalisiin muutoksiin.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Ijäs, T. & Välimäki, M.-L. (2012). Tunne elintarvikkeet. Keuruu: Otava. Soveltuvin osin.
Mäkinen, E., Kiikka, K., Meriluoto, R. & Väätäinen, R. (2005). Keittiön kautta – Ruoanvalmistajan kirja.
Keuruu: Otava. Soveltuvin osin.
Parkkinen, K. & Rautavirta, K. (2010). Utelias kokki. Elintarviketietoa ja -kemiaa ruoanvalmistajalle.
Helsinki: Restamark. Soveltuvin osin.
Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Suoritustavat: Käytännön harjoitustyöt opetuskeittiössä pienryhmätyöskentelynä, luennot, kirjallinen
harjoitustyö.

Arviointi: Arviointi perustuu harjoitustöihin ja muuhun opetuksen osallistumiseen sekä
tehtävien/kuulustelujen suorittamiseen. Arviointi 0–5.

Taitava kuluttaja 2 op
Den skickliga konsumenten
A Competent consumer

Laajuus: 2 op
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Tyyppi: Kotitaloustieteen perusopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuotena.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kotitalouden toimintaa kuluttajan ja kulutuksen
näkökulmasta. Opiskelija kehittyy kuluttajakasvattajana ja kykenee kriittisesti seuraamaan
kulutuskulttuurin muutoksia.

Sisältö:
Opintojakson keskeisiä teemoja ovat kuluttajamarkkinoiden pelisäännöt, kuluttajan oikeudet ja vastuut,
kulutuksen etiikka, kestävä kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Consumer Policy Toolkit. (2010). OECD Publishing.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto.  Aineisto osoituksen mukaan.

Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38. Oikeusministeriö. Finlex. Edita oy.

Kulutustutkimus Nyt. Kulutustutkimuksen seura ry.  Artikkelit osoituksen mukaan. Opintojakson aikana
osoitettava muu aineisto.

Suoritustavat:
Luento- ja ryhmäopetus sekä essee ja ryhmäkerroilla tehtävät harjoitustyöt.

Arviointi: Harjoitustyöt arvioidaan hyväksytty-hylätty. Kokonaisarvosana määräytyy esseen perusteella
0–5.

Lisätiedot:
Opintojaksoon liittyy työelämäharjoittelun aikana suoritettava harjoitustyö. Opintojakso muodostaa
kokonaisuuden kuluttajakasvatuksen (5 op) aineopintojen Kotitalouden voimavarat -opintojakson
kanssa.

Erilaiset perheet 3 op
Annorlunda familjer
Diverse families

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen perusopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.
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Ajoitus: Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuotena.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kotitalouden toimintaa perheenä toimimisen
näkökulmasta muuttuvassa yhteiskunnassa. Opiskelija osaa tarkastella käsitteellisesti perhettä
sosiaalisena ja toiminnallisena yksikkönä.

Sisältö:
Opintojaksolla perehdytään erilaisten tarkastelunäkökulmien avulla perheen sisäiseen
vuorovaikutukseen, tarkastellaan perhe-käsitteen muuttumista, perhemuotojen erilaisuutta, perheen
erilaisia kehitysvaiheita ja perheen sisäisiä rooleja. Opintojaksolla tarkastellaan perheen toimintaa osana
ympäröivää yhteiskuntaa ja sitä, miten vuorovaikutus näkyy perheen arjessa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Castrén, A-M. (2009). Onko perhettä eron jälkeen? Eroperhe, etäperhe, uusperhe. Helsinki: Gaudeamus.
(Soveltuvin osin)

Eerola, P. & J. Mykkänen (toim.) (2014). Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus. (Soveltuvin osin)
Jallinoja, R. (toim.) (2009). Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus. (Soveltuvin osin)

Rönkä, A., Malinen, K. & Lämsä, T. (toim.) (2009). Perhe-elämän paletti. Vanhempana ja puolisona
vaihtelevassa arjessa. Jyväskylä: PS-Kustannus. (Soveltuvin osin)

Ajankohtaisia kansainvälisiä artikkeleita ja opintojaksolla osoitettava muu materiaali.

Suoritustavat: Luennot, pienryhmät ja paritehtävä. Opintojaksolla laaditaan paritehtävänä kirjallinen
harjoitustutkielma. Tehtävän laatijat alustavat aiheesta pienryhmässä ja johtavat siitä käytävää
keskustelua.

Arviointi: Kirjallinen tehtävä arvioidaan 0–5.

Lisätietoja: Opintojakso muodostaa 5 opintopisteen sisällöllisen kokonaisuuden aineopintojen Perheet
yhteisöissä -opintojakson kanssa.

Kotitalouden teknologian perusteet 5 op
Introduktion till bruk av teknologi inom hushåll
Technological basics of household practices

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen perusopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuotena.
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Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää keskeisimpiä kotitalouden toiminnan kuten
ruoanvalmistuksen ja puhdistuksen taustalla vaikuttavia luonnontieteellisiä ja teknologisia ilmiöitä ja
osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Opiskelija tunnistaa kodin tekstiilien ja asusteiden
perusmateriaaleja sekä kodin pintamateriaaleja. Opiskelija osaa valita materiaaleja niiden
hoidettavuuden näkökulmasta. Opiskelija tuntee sähköön ja sähkölaitteisiin liittyvät turvallisuustekijät ja
hallitsee kotitalouskoneiden käytön.

Sisältö:
Opiskelija perehtyy kotitalouden ruoanvalmistukseen sekä tekstiilien ja tilojen hoitoon liittyviin
luonnontieteellisiin ja teknologisiin ilmiöihin. Opintojaksolla tutustutaan tekstiili- ja pintamateriaalien
ominaisuuksiin sekä niihin käytettävien pesu-, puhdistus- ja hoitoaineiden valintaperusteisiin ja
tuoteturvallisuuteen. Opetuksessa tarkastellaan erilaisissa kotitalouksissa käytettäviä aineita, tekstiilejä,
pintamateriaaleja, laitteita ja koneita ergonomian, käytettävyyden, ekologisuuden, kulutuksen ja
turvallisuuden näkökulmista. Keskeisenä osa-alueena on myös työn rationalisointi ja organisointi.
Ilmiöiden tarkastelussa harjoitellaan oppiaineet ylittävää yhteistyötä.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Aulanko, M. (2010). Pesu- ja puhdistusaineet. Johdatus siivouskemiaan. Suomen Siivousteknisen liiton
julkaisuja III:4. Helsinki: Kopio Niini Oy.

Kettunen, M. Routi, N. & Aalto, K. (2013). Puhdas, raikas koti.  (6. uudistettu painos.) Porvoo: WSOY.
Tekstiilien hoitoa ja pintamateriaaleja käsittelevät luvut.

TTS tutkimuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja TUKES:n julkaisut sekä käsiteltäviin teemoihin liittyvä
muu ajankohtainen tutkimus, kirjallisuus, www-sivut osoituksen mukaan.

Suoritustavat:
Luennot, ryhmätyöt pienryhmissä, opiskelijoiden havaintoesitykset suurryhmissä sekä kirjallinen
harjoitustyö.

Arviointi:
Ryhmätyöt arvioidaan hyväksytty-hylätty. Kirjallinen kuulustelu arvioidaan 0–5.

Ravitsemuksen perusteet 5 op
Grundkurs i näringslära
Basics of nutrition

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen perusopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan ensimmäisen opintovuoden keväällä tai toisen opintovuoden syksyllä.
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Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ravitsemusfysiologian peruskäsitteet ja ilmiöt sekä
perusteet energia-aineenvaihdunnasta. Opiskelijalla on käsitys ravintoaineiden ja bioaktiivisten aineiden
tehtävistä ja merkityksestä elimistössä.

Sisältö:
Opintojaksolla perehdytään ravitsemusfysiologian kannalta keskeisiin elimistön rakenteisiin ja
toimintojen säätelyyn. Opintojakson teemoja ovat energia-aineenvaihdunta, ruoansulatus,
ravintoaineiden imeytyminen, kuljetus, varastointi, eritys ja tehtävät elimistössä sekä ravitsemustila.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Abrahamsson, L., Andersson, A. & Nilsson, G. (2013). Näringslära för högskolan – från grundläggande till
avancerad nutrition. Stockholm: Liber. (Soveltuvin osin)
Muu kirjallisuus osoituksen mukaan.

Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi: Kirjallinen kuulustelu arvioidaan 0–5.

Lisätiedot:
Vaihtoehtoinen suoritustapa: Ravitsemusfysiologian perusteet (RAV112) 5 op

Kotitaloustieteen aineopinnot 50 op
Ämnesstudier i hushållsvetenskap
Intermediate studies in home economics

Laajuus: 50 op

Kohderyhmä: Kotitaloustieteen pääaineopiskelijat

Edeltävät opinnot: Kotitaloustieteen perusopinnot

Osaamistavoitteet:
Kotitaloustieteen aineopintojen tavoitteena on antaa valmiudet kotitalouden toiminnan ja arjen
muuttuvien käytäntöjen tunnistamiseen keskeisten sisältöjen (perhe, kuluttajuus, ruoka, ravitsemus,
asuminen ja ympäristö) osalta. Opinnoissa vahvistetaan ihmisen käyttäytymisen ja toiminnan
teoreettista ymmärtämistä ja taidollista hallintaa. Tutustutaan kotitaloustieteen tutkimusmenetelmiin ja
sovelletaan niitä kotitalouden olemuksen, ilmiöiden ja toiminnan tutkimiseen.

Arviointi:
Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan siihen kuuluvien opintojaksojen opintopisteillä painotettuna
keskiarvona. Kunkin opintojakson arvosana kerrotaan sen opintopistemäärällä ja näistä saatava summa
jaetaan arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärällä. Arvosanaa laskettaessa ei huomioida hyväksytty-
hylätty arvioituja opintojaksoja. Aineopintojen arvosanaa laskettaessa ei huomioida kandidaatin
tutkielman arvosanaa.
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Kotitaloustieteen metodologia 7 op
Metodologi inom hushållsvetenskap
Methodological approaches to home economics

Laajuus: 7 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen aineopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan toisena tai kolmantena opintovuotena ennen tai samanaikaisesti
kotitaloustieteen kandidaatin tutkielmaseminaarin kanssa.

Edeltävät opinnot:
Kotitaloustieteen perusopinnot.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on rakentanut kuvan kotitaloustutkimuksesta sekä tutustunut sen
erilaisiin teoreettisiin ja menetelmällisiin lähestymistapoihin. Opiskelija tunnistaa kotitalouden ilmiöitä
tutkimuskohteena sekä hahmottaa kotitaloustieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä ja menetelmällisiä
haasteita.  Kotitaloustieteen pääaine- ja sivuaineopiskelijat tutustuvat alan tutkimuksen
perusmenetelmiin ja tutkimusotteisiin sekä saavat valmiuksia kotitaloustieteellisten opinnäytetöiden
laadintaan.

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään kotitaloustutkimuksen teon lähtökohtia, teoreettisia lähestymistapoja,
aineiston keruun menetelmiä, aineiston analyysin menetelmiä ja tutkimusprosessin arviointia. Tarkastelu
fokusoituu tutkimukselliseen otteeseen ja työn kehittämiseen sekä ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen
tutkimukseen arkielämän kontekstissa. Sisältöinä ovat myös kotitaloustaitojen, kotityön ja kotitalouden
toiminnan tutkimus sekä kotitaloustutkimuksen tiedonlähteet, opinnäytteet ja ajankohtaiset hankkeet.
Opintojakso tukee tutkimuksellisen otteen nivomista aineopintojen sisältöihin ja ohjaa kandidaatin
tutkielman suunnittelua.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
a) Tutkimusprosessi, lähestymistavat ja menetelmät:

Atkins, L. & Wallace, S. (2012). Qualitative Research in Education. London: SAGE.
Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Bromberg, M. (2011). Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan
perusteita. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja C:20. Turku: Turun yliopiston
kasvatustieteiden laitos ja Opettajankoulutuslaitos.

Mikkeli, H. & Pakkasvirta, J. (2007). Tieteiden välissä? Johdatus monitieteisyyteen, tieteidenvälisyyteen ja
poikkitieteisyyteen. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.

Aaltola, J. & Valli, R. (2015). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 ja 2. Jyväskylä: PS-Kustannus.
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b) Kotitaloustieteen koulutusyksikön tutkimushankkeisiin liittyvä eri sisältöalueiden kirjallisuus:

Janhonen-Abruquah, H., Vieltojärvi, M. & Palojoki, P. (toim.) (2012). Ruoka, kulttuuri ja oppiminen.
Näkökulmia ruokatutkimuksen menetelmiin. Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja
29.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37774

Korvela, P. & Gröhn, T. (toim.) (2014). Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän käännekohdissa.
Kuluttajatutkimuskeskuksen kirjoja 9. Soveltuvin osin.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153029

Janhonen-Abruquah, H. & Palojoki, P. (toim.) (2015). Luova ja vastuullinen kotitalousopetus. Creative and
Responsible Home Economics Education. Helsingin yliopiston, Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 38.
Helsinki: Yliopistopaino.

Suoritustavat:
Luentopäiväkirja, kandidaatin tutkielman tutkimussuunnitelman laatiminen, kirjallisuuskatsaus, joka
tukee teoreettisen viitekehyksen ja menetelmällisen lähestymistavan kirjoittamista omaan tutkielmaan.

Arviointi: Tutkimussuunnitelma ja kirjallisuuskatsaus arvioidaan 0-5.

Lisätietoja: Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson erillisen ohjeen mukaan 5 op:n laajuisena.

Ruoanvalmistuksen ilmiöt ja sovellukset I  5 op
Fenomen och tillämpningar inom matlagning I
Phenomena and applications of food preparation I

Laajuus: 5 op
Tyyppi: Kotitaloustieteen aineopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Ruoanvalmistuksen perusteet -opintojakso ja Kotitalouden teknologian perusteet -
opintojakso.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä elintarvikkeita, tunnistaa ruoanvalmistuksen
keskeisiä ilmiöitä ja hallitsee kotitalousopetuksen kannalta keskeisiä ruoanvalmistuksen taitoja ja
menetelmiä. Opiskelija tuntee eri elintarvikkeiden merkityksen ruokavaliossa sekä tunnistaa
ruoanvalmistukseen liittyviä taloudellisia, eettisiä ja ekologisia tekijöitä. Opiskelija harjaantuu toimimaan
tarkoituksenmukaisesti kotitalousopetukseen liittyvissä ateriointitilanteissa.

Sisältö:
Opintojaksolla vahvistetaan elintarvikkeiden valinnan ja käsittelyn osaamista, ruoanvalmistustaitoja sekä

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37774
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ruokalajien tarjoiluun liittyviä taitoja. Opintojaksolla syvennetään elintarvikkeiden ominaisuuksien
tuntemusta ja ruoanvalmistuksen aikana elintarvikkeissa tapahtuvien kemiallisten ja fysikaalisten
muutosten ymmärrystä.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
McGee, H. (2004). On food and cooking. London: Hodder & Stoughton Ltd. Soveltuvin osin.

Mäkinen, E., Kiikka, K., Meriluoto, R. & Väätäinen, R. (2005). Keittiön kautta – Ruoanvalmistajan kirja.
Keuruu: Otava. Soveltuvin osin.

Parkkinen, K. & Rautavirta, K. (2010). Utelias kokki. Elintarviketietoa ja -kemiaa ruoanvalmistajalle.
Helsinki: Restamark. Soveltuvin osin.

Muuta aineistoa osoituksen mukaan.

Suoritustavat:
Käytännön harjoitustyöt opetuskeittiössä pienryhmätyöskentelynä, luennot, kirjalliset harjoitustyöt ja/tai
kirjallinen kuulustelu. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista käytännön harjoitustöihin ja
muuhun opetukseen.

Arviointi:
Arviointi perustuu harjoitustöihin ja muuhun opetukseen osallistumiseen sekä tehtävien/kuulustelujen
suorittamiseen. Arviointi 0–5.

Ruoanvalmistuksen ilmiöt ja sovellukset II  5 op
Fenomen och tillämpningar inom matlagning II
Phenomena and applications of food preparation II

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen aineopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan toisena opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Ruoanvalmistuksen ilmiöt ja sovellukset I -opintojakso.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija harjaantuu valitsemaan ja käsittelemään elintarvikkeita ottaen huomioon terveydellisiä,
taloudellisia, eettisiä ja ekologisia tekijöitä.  Opiskelija syventää osaamistaan ruoanvalmistustaitojen ja -
menetelmien hallinnassa sekä ateriakokonaisuuksien suunnittelussa, valmistamisessa ja tarjolle panossa
sekä näiden taitojen soveltamisessa kotitalousopetukseen. Opiskelija tunnistaa ruoanvalmistuksen
kriittisiä vaiheita ja osaa arvioida ja kehittää ruokaohjeiden toimivuutta.
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Sisältö:
Opintojaksolla syvennetään elintarvikkeiden valinnan ja käsittelyn osaamista, ruoanvalmistustaitoja sekä
ateriointitilanteen järjestämisen taitoja. Opintojaksolla harjoitellaan ruokaohjeiden kriittistä arviointia ja
ohjeiden kehittämistä, ateriasuunnittelua sekä ruoanvalmistuksen taitojen soveltamista
kotitalousopetukseen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
McGee, H. (2004). On food and cooking. London: Hodder & Stoughton Ltd. Soveltuvin osin.

Mäkinen, E., Kiikka, K., Meriluoto, R. & Väätäinen, R. (2005). Keittiön kautta – Ruoanvalmistajan kirja.
Keuruu: Otava. Soveltuvin osin.

Parkkinen, K. & Rautavirta, K. (2010). Utelias kokki. Elintarviketietoa ja -kemiaa ruoanvalmistajalle.
Helsinki: Restamark. Soveltuvin osin.

Erityisruokavalioihin liittyvää materiaalia sekä muuta aineistoa osoituksen mukaan.

Suoritustavat:
Käytännön harjoitustyöt opetuskeittiössä pienryhmätyöskentelynä, luennot, kirjalliset harjoitustyöt
ja/tai kirjallinen kuulustelu. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista käytännön
harjoitustöihin ja muuhun opetukseen.

Arviointi:
Arviointi perustuu harjoitustöihin ja muuhun opetukseen osallistumiseen sekä tehtävien/kuulustelujen
suorittamiseen. Arviointi hyväksytty-hylätty.

Kotitalouden voimavarat 3 op
Resurser inom hushåll
Household recources

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen aineopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan toisena opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Taitava kuluttaja -opintojakso

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kodin talouden merkityksen hyvinvoinnissa sekä osaa
tarkastella kotitalouden voimavaroja etenkin ajan ja rahan näkökulmista.
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Sisältö:
Opintojakson keskeisiä teemoja ovat kotitalouden voimavarat, ajankäyttö, ajan käytön muutos,
talousosaaminen, lapset ja nuoret taloudellisina toimijoina.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Financial Literacy. Personal Finances Basics. Resources for Educators. Penn State University. Aineisto
osoituksen mukaan.

Lehtinen, A.-R., Varjonen, J., Raijas, A., Aalto, K. & Pakoma, R. (2010). Mitä eläminen maksaa?
Kohtuullisen minimin viitebudjetit. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus.

Raijas, A. & Uusitalo, O. (toim.) (2012). Nuoret ja talousosaaminen. Toimijat, kanavat ja tavat nuorten
talousosaamisen edistämisessä. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus.

Ruckenstein, M. (2013). Lapsuus ja talous. Helsinki: Gaudeamus.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttötutkimus. 2009 katsaukset sekä uudemmat. Helsinki:
Tilastokeskus. vuosiluku??

Opintojakson aikana osoitettava muu aineisto.

Suoritustavat:
Luento- ja ryhmäopetus.

Arviointi:
Harjoitustyöt arvioidaan hyväksytty-hylätty. Kokonaisarvosana määräytyy kirjallisen kuulustelun
perusteella 0–5.

Lisätiedot:
Opintojakso muodostaa kuluttajakasvatuksen kokonaisuuden (5 op) yhdessä perusopintojen Taitava
kuluttaja -opintojakson kanssa.

Perheet yhteisöissä 2 op
Familjer i samfund
Families in communities

Laajuus: 2 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen aineopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan toisena opintovuotena.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella perheitä ja kotitalouksia vuorovaikutuksessa
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ympäröivien yhteisöjen ja yhteiskunnan kanssa. Opiskelija tutustuu perhelainsäädäntöön.

Sisältö:
Opintojaksolla tarkastellaan perheiden toimintaa osana ympäröivää yhteiskuntaa. Opintojaksolla otetaan
haltuun erilaisia tarkastelunäkökulmia perheiden ja kotien sekä muiden toimintajärjestelmien välisestä
vuorovaikutuksesta ja niissä esiintyvistä jännitteistä. Opintojaksolla tarkastellaan perheiden ja
yhteiskunnan suhteita kaksisuuntaisesti sekä yhteiskunnan säätämien, perheitä koskevien lakien avulla
sekä perheiden vaikuttamismahdollisuuksia ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Juvonen, T. (2014). Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen. Helsinki: Nuorisotutkimusseura
165. (Soveltuvin osin)

Lahikainen, A.-R., Mälkiä, T. & Repo, K. (toim.) (2015). Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino.
(Soveltuvin osin)

Perhelainsäädäntöä käsittelevää kirjallisuutta soveltuvin osin.

Ajankohtaisia kansainvälisiä artikkeleita ja opintojaksolla osoitettava muu materiaali.

Suoritustavat:
Luennot ja pienryhmät. Opintojaksolla tutustutaan perheille tukea antaviin järjestöihin ja esitellään
niiden toimintaa pienryhmissä.

Arviointi: Kirjallinen ryhmäkuulustelu. Arviointi 0–5.

Lisätietoja: Opintojakso muodostaa 5 opintopisteen sisällöllisen kokonaisuuden perusopintojen Erilaiset
perheet -opintojakson kanssa.

Kotitalouden teknologia ja kestävä kehitys I  5 op
Teknologi inom hushåll och hållbar utveckling I
Household technology and sustainable development I

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen aineopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Kotitalouden teknologian perusteet -opintojakso.
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Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisia tekstiilikuituja ja niiden ominaisuuksia, osaa
tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja kiinnittää huomiota tekstiilien valintaan, puhdistukseen ja huoltoon
liittyviin tekijöihin. Opiskelija osaa käytännössä puhdistaa ja huoltaa kodin tekstiileitä sekä erilaisia
asusteita ja jalkineita sekä pystyy arvioimaan tekstiilien hoidossa käytettäviä tiloja, työvälineitä ja
laitteita.

Sisältö:
Opetuksessa tarkastellaan erilaisissa kotitalouksissa käytettäviä tekstiilejä, asusteita ja jalkineita
ekologisuuden, eettisyyden, käytettävyyden ja kulutuksen näkökulmista. Keskeisinä osa-alueina ovat
työn rationalisointi ja organisointi sekä tutustuminen erilaisiin standardeihin ja määräyksiin.
Opintojaksolla tehdään pesu-, ym. kokeiluja ja testejä. Opiskelijat keräävät, arvioivat ja rakentavat tietoa
itsenäisesti sekä harjoittelevat käytännön työtaitoja.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Aalto, K. (2014). Kuluttajien halukkuus ja toimintatavat tekstiilien kierrätyksessä.
Kuluttajatutkimuskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 12. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153031

Assmuth, T., Häkkinen, P., Heiskanen, J., Kautto, P., Lindh, O. & Mattila, T. (2011). Risk management and
governance of chemicals in articles. Case study textiles. The Finnish Environment 16/2011. FE16/2011
Risk management and governance of chemicals in articles

Aulanko, M. (2010). Pesu- ja puhdistusaineet. Johdatus siivouskemiaan. Suomen Siivousteknisen liiton
julkaisuja III:4.

Johnson, I., Cohen, A.J. & Sarkar, A.K. (2015). J.J. Pizzuto´s Fabric Science. USA: Bloomsbury Publishing
Plc.  Soveltuvin osin.

Kettunen, M., Routi, N. & Aalto, K. (2013). Puhdas, raikas koti. (6. uudistettu painos.) Porvoo: WSOY.
Soveltuvin osin.

TTS tutkimuksen ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjulkaisut sekä käsiteltäviin teemoihin liittyvä
muu ajankohtainen tutkimus ja aineisto osoituksen mukaan.

Suoritustavat:
Luennot, käytännön harjoitustyöt pienryhmissä, opintokäynnit ja projektityö.

Arviointi:
Kirjallinen tehtävä ja kirjallinen kuulustelu arvioidaan 0–5.

Kotitalouden teknologia ja kestävä kehitys II  5 op
Teknologi inom hushåll och hållbar utveckling II
Household technology and sustainable development II

Laajuus: 5 op

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153031
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Tyyppi: Kotitaloustieteen aineopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan toisena opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Kotitalouden teknologia ja kestävä kehitys I -opintojakso.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää asunnon pintamateriaalien ja kodinkoneiden
asianmukaisen käytön. Lisäksi opiskelija perehtyy puhdistuksen ja huollon vaikutukseen viihtyisään,
kestävään, terveelliseen ja turvalliseen asumiseen. Opiskelija osaa käytännössä puhdistaa ja huoltaa
asunnon eri tiloja sekä kodinkoneita ja laitteita tarkoituksenmukaisilla puhdistusaineilla ja
työvälineillä/laitteilla ja ergonomisilla työmenetelmillä.

Sisältö:
Opetuksessa tarkastellaan kodeissa ja kotitalouden opetustiloissa käytettäviä lattia-, katto-, seinä- ja
kalustemateriaaleja käytettävyyden, ekologisuuden, esteettisyyden, ekonomisuuden, terveellisyyden ja
turvallisuuden näkökulmista. Opintojakson aikana tutustutaan kodin puhtauden ylläpitämisessä
käytettäviin tutkimuksiin ja tutkimusmenetelmiin. Opintojaksossa yhdistyy teoreettinen ja
tutkimuksellinen näkökulma käytännön työhön.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Heikkilä, T., Hopsu, L., Huilaja, E., Karppela, P., Kaukonen S., Kivikallio, J., Korppi, K., Kujala, T., Kääriäinen,
P., Mustonen, S., Narko, R., Peltokorpi, M., Reunanen, R., Salmelin, M. & Yltiö, H. (2013). Siivoustyön
käsikirja. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 1. Suomen Siivoustekninen liitto. Jyväskylä: Gummerus
Kirjapaino Oy.

Aulanko, M. (2010). Pesu- ja puhdistusaineet. Johdatus siivouskemiaan. Suomen Siivousteknisen liiton
julkaisuja III:4. Helsinki: Kopio Niini Oy. Soveltuvin osin.

Aulanko, M., Huovinen, M., Kiikka, K. & Lehtinen, M.-L. (2010). Teemana työ. Helsinki: Otava. Soveltuvin
osin.
TTS tutkimuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen julkaisut sekä käsiteltäviin
teemoihin liittyvä muu ajankohtainen tutkimus osoituksen mukaan.

Suoritustavat:
Luennot, käytännön harjoitustyöt pienryhmissä, opintokäynnit ja kirjalliset harjoitustyöt ryhmätyönä.

Arviointi:
Kirjallinen tai suullinen kuulustelu ja kirjalliset tehtävät arvioidaan 0–5.

Ruokakulttuuri ja ruoan valinta 5 op
Matkultur och val av mat
Culinary culture and food choice
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Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen aineopinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille sekä
ruokakulttuurin monitieteisen opintokokonaisuuden opiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan toisena opintovuotena.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee eri tieteenalojen ruokakulttuurin ja ruoan valinnan
tutkimuksessa käytettyjä teoreettisia ja menetelmällisiä lähestymistapoja. Opiskelija ymmärtää
ruokavalintoihin ja -tapoihin vaikuttavia tekijöitä sekä ruoan merkityksen osana yhteisön kulttuuria ja
yksilön identiteettiä. Opiskelija tietää, miten kulttuuri vaikuttaa ruoan valintaan ja käsityksiin ruoasta.
Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ruokaan liittyvien ajankohtaisten kysymysten tarkastelussa.

Sisältö:
Opintojaksolla perehdytään ruokakulttuuriin ja ruoan valintaan eri tieteenalojen, kuten
ravitsemustieteen, sosiologian, kansatieteen, kotitaloustieteen ja elintarvike-ekonomian, näkökulmista.
Opintojaksolla tarkastellaan ruokaan ja syömiseen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä ja kysymyksiä erityisesti
suomalaisen yhteiskunnan kautta.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Coveney, J. (2014). Food. London: Routledge.

Opintojakson aikana osoitettava luentojen aihepiiriin liittyvä ajankohtainen aineisto.

Suoritustavat:
Luennot ja kirjalliset tehtävät.

Arviointi:
Kirjallinen tehtävä tai kirjallisuuskuulustelu arvioidaan 0–5.

Tutkimusmenetelmät I  5 op: ks. Opettajankoulutuslaitoksen yhteiset tutkimusmenetelmäopinnot

Kandidaatin tutkielma ja siihen liittyvä seminaari 8 op
Kandidatavhandling
Bachelor's Thesis

Laajuus: 8 op (seminaari 2 op, tutkielma 6 op)

Tyyppi: Kotitaloustieteen aineopinnot

Kohderyhmä :Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pääaineopiskelijoille.
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Ajoitus: Opintojakso suoritetaan toisen opintovuoden keväällä tai kolmannen opintovuoden syksyllä.

Edeltävät opinnot: Kotitaloustieteen perusopinnot, opintojakso tieteellinen kirjoittaminen ja/tai samaan
aikaan kotitaloustieteen aineopintojen tutkimusmenetelmäopinnot.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tieteellisen argumentaatioon, tieteelliseen
kirjoittamiseen ja tutkimusraportin laadintaan.

Sisältö:
Opiskelija perehtyy itsenäiseen tutkimustyöhön, ongelmanasetteluun ja tutkimustiedon
hyödyntämiseen. Opiskelija integroi ja syventää aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja. Opiskelija
syventää osaamistaan kirjaston tiedonhankintapalveluista ja -järjestelmistä sekä lähteiden
hakuperiaatteista. Opiskelijaa laajentaa osaamistaan kotitaloustieteen sisältöjen osalta.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita.  19. uud. p. Helsinki: Tammi.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman
kirjoittamiseen. 2. painos. Helsinki: SanomaPro.
Varantola, K. (toim.) 2013. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa.
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Helsinki
http://www.apastyle.org/

Suoritustavat:
Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Hyväksytty suoritus edellyttää itsenäisen tutkimuksen
ja siihen liittyvän raportin tekemistä.

Arviointi:
Tutkielma arvioidaan 0–5.

Lisätiedot: Opintojaksoon liittyy LEARN-palautekyselyyn vastaaminen. Lisätietoja
http://blogs.helsinki.fi/learn-support/.

Kotitaloudellista asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu 5 op
Arbetspraktik för utvecklande av yrkesexpertis
Practical training for developing professional expertise

Laajuus: 5 op

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen opiskelijoille, jotka eivät opiskele opettajan
pedagogisia opintoja.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan kolmantena opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Kotitaloustieteen aineopinnot lukuun ottamatta kandidaatin tutkielmaa.

http://www.apastyle.org/
http://blogs.helsinki.fi/learn-support/
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Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on vahvistanut kotitaloudellisen asiantuntijuuden valmiuksiaan
asettamiensa tavoitteiden suuntaisesti.

Sisältö:
Opiskelija etsii omaa asiantuntijuuttaan kehittävän harjoittelupaikan, laatii harjoittelulle tavoitteet ja
esittää suunnitelman vastuuopettajalle, suorittaa harjoittelun sekä kirjoittaa raportin, jossa reflektoi
harjoittelua asettamiensa tavoitteiden pohjalta.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Opiskelija etsii aiheeseen sopivaa ajankohtaista kirjallisuutta.

Suoritustavat:
Harjoittelu tapahtuu kokopäiväisenä työskentelynä kotitalouden toimintaan ja/tai perheiden arkeen
liittyvässä työyhteisössä. Tarkoituksenmukaisia harjoittelupaikkoja ovat liike-elämän, julkisen hallinnon ja
kolmannen sektorin organisaatiot.

Arviointi:
Harjoitteluraportti arvioidaan hyväksytty–täydennettävä–hylätty -asteikolla.

Lisätiedot:
Kaksi kalenteriviikkoa kokopäiväistä työtä vastaa yhtä opintopistettä. Asiantuntijuutta kehittävän
harjoittelun suorittamisesta sovitaan erikseen nimetyn vastuuopettajan kanssa.

Kasvatustieteen perusopinnot, opettajan pedagogisten opintojen
perusopinnot 25 op
Katso kotitalousopettajan ja käsityöopettajan koulutusten kasvatustieteen opintojen tutkintovaatimukset 2016–
2021.

Kasvatustieteen aineopinnot 45 op (kasvatustiede pääaineena opiskelevat)
Katso kotitalousopettajan ja käsityöopettajan koulutusten kasvatustieteen opintojen tutkintovaatimukset 2016–
2021.
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Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (KK) 20 op

Opintojen suunnittelu I  2 op
Studieplanering
Planning of studies

Laajuus: 2 op

Tyyppi: Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen tutkinto-opiskelijoille
pääaineesta riippumatta.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan heti opintojen alussa.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa valmiuksia omien opintojensa suunnitteluun, organisointiin,
toteuttamiseen sekä tutustuu kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen asiantuntijan erilaisiin
toimenkuviin sekä uravaihtoehtoihin. Opiskelija käynnistää oman taidon oppimisen
portfoliotyöskentelyn.

Sisältö:
Helsingin yliopisto ja oma koulutus opiskelupaikkana, opiskelukäytännöt ja tukipalvelut, koulutuksessa
suoritettavat tutkinnot ja niiden rakenne, opintojen ajoitus, sivuainevalintaan valmistautuminen,
ulkomailla suoritettaviin opintoihin tutustuminen, tähtäimessä työelämä, taidon systemaattinen
harjaannuttaminen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Opinto-oppaat, opettajankoulutuslaitoksen sekä kotitaloustieteen ja kotitalousopettajan koulutusten
verkkosivut.

Suoritustavat:
Luennot, ryhmät ja portfoliotyöskentely.

Arviointi:
Portfolio arvioidaan hyväksytty-hylätty.

Lisätiedot: Opintojaksoon liittyy LEARN-palautekyselyyn vastaaminen. Lisätietoja
http://blogs.helsinki.fi/learn-support/.

Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
Vetenskapliga skrivandet
Academic writing

Laajuus: 3 op
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Tyyppi: Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot.

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutusten tutkinto-
opiskelijoille pääaineesta riippumatta.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· ymmärtää keskeisten opiskelussa tarvittavien tieteellisten tekstilajien ominaispiirteet ja
käytänteet ja erityisesti referoinnin ja argumentoinnin merkityksen tieteellisen tekstin
tuottamisessa.

· ymmärtää vastuunsa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyydestä ja osaa ottaa lukijan huomioon.
· on saanut valmiuksia soveltaa oman tieteenalansa vakiintuneita kielenkäytön tapoja

opiskeluteksteissään ja opinnäytetöissään.
· on saanut valmiuksia työstää ja muokata tekstiään kirjoitusprosessin eri vaiheissa ja käyttää

kielioppaita ja muita kielen hakuteoksia kirjoittamisen tukena.

Sisältö:

· Käsitellään keskeisten opiskelussa tarvittavien tieteellisten tekstien ominaispiirteitä, lähdetekstin
referoinnin käytäntöjä ja lähdeviitetekniikkaa.

· Käsitellään tieteellisen tekstin kirjoitusprosessia.
· Kerrataan yleiskielen normeja.

Kirjallisuus:

Hirsjärvi, S., Remes, P. ja Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. (15. uudistettu painos, ss. 18–59, 109–122,
249–321, 397–422. Tammi.

Iisa, K., Oittinen, H. & Piehl, A. (2006). Kielenhuollon käsikirja (6. laajennettu ja päivitetty painos, ss. 203–
310). Yrityskirjat.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Puheviestintä PY 1 2 op

Laajuus: 2 op

Tyyppi: Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot.

Kohderyhmä: Opintojakso kuuluu tiedekunnan kieli- ja viestintäopintoihin ja se on pakollinen
kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutusten tutkinto-opiskelijoille pääaineesta riippumatta.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
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· ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen omassa asiantuntijuudessaan.
· on saanut valmiuksia toimia joustavasti ja tavoitteellisesti oman alan keskeisissä

viestintätilanteissa.
· on saanut lisää varmuutta erilaisissa vuorovaikutustehtävissä toimimiseen sekä valmiuksia oman

vuorovaikutusosaamisensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö:

· Käsitellään vuorovaikutusosaamista, sen tunnistamista, arviointia ja kehittämistä niin
akateemisissa kuin työelämän konteksteissa.

· Opetellaan tunnistamaan ja arvioimaan vuorovaikutuskäyttäytymisen taustalla olevien ajattelu-
ja toimintatapoja.

· Käsitellään palautteen antamisen ja vastaanottamisen tapoja ja merkityksiä
vuorovaikutustilanteissa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Kielijelpin Puheviestintä-osio osoitteessa www.kielijelppi.fi/puheviestinta sekä kurssin yhteydessä
jaettava lukemisto, joka vaihtelee luennon ja työpajojen teemojen mukaan.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arvosanoilla hyväksytty/hylätty.

Draamakasvatus 2 op
Introduktion till drama pedagogik
Introduction to drama pedagogy

Laajuus: 2 op

Tyyppi: Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutusten tutkinto-
opiskelijoille pääaineesta riippumatta.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· omaksuu draamakasvatuksen teoreettisia perusteita ja perustyötapoja sekä niiden soveltamista
opetus- ja kasvatustyössä

· saa käsityksen draamakasvatuksen tarjoamista mahdollisuuksista vuorovaikutustilanteiden
monipuolistamisessa sekä ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen opettajan työssä

· ymmärtää draamakasvatuksen tarjoamat mahdollisuudet eri oppiaineiden integroinnissa
· ymmärtää draamakasvatuksen tarjoamat mahdollisuudet erilaisten oppijoiden oppimisessa

http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta
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Sisältö:
Opintojaksossa

·
käsitellään draamakasvatuksen perustyötapoja ja niiden soveltamista vuorovaikutus- ja
esiintymistilanteissa sekä sosiaalisten taitojen kehittämistä draamakasvatuksen keinoin

· tarkastellaan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
· perehdytään draamakasvatukseen inkluusion näkökulmasta

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Toivanen, T. (2007). Lentoon - draama ja teatteri koulussa. WSOY.(soveltuvin osin n. 100 s.)

Heikkinen, H. (2004). Vakava leikillisyys. Draamakasvatusta opettajille. Kansanvalistusseura (soveltuvin
osin n. 50 s.)

Ajankohtaisia ja soveltuvia artikkeleita 2–3 luennoitsijan valinnan mukaan.

Suoritustavat: pienryhmäopetus

Arviointi:
Arvioinnin perustana on opiskelijain laatima oppimispäiväkirja, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty.

Toinen kotimainen kieli 3 op
Andra inhemska språket
Second national language

Laajuus:  3 op

Tyyppi:
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot.

Kohderyhmä:
Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutusten tutkinto-opiskelijoille
pääaineesta riippumatta.

Opetuksesta vastaa Kielikeskus. Opintojaksojen tarkempi kuvaus sekä opetusohjelma löytyvät Kielikeskus
internetsivuilta (www.helsinki.fi/kksc), Oodista ja Flamma-intranetistä.

Vieras kieli 3 op
Främmande språk
Foreign language

Laajuus:  3 op

Tyyppi: Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot.
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Kohderyhmä:
Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutusten tutkinto-opiskelijoille
pääaineesta riippumatta.

Opetuksesta vastaa Kielikeskus. Opintojaksojen tarkempi kuvaus sekä opetusohjelma löytyvät Kielikeskus
internetsivuilta (www.helsinki.fi/kksc), Oodista ja Flamma-intranetistä.

Tieto-ja viestintätekniikka opiskelussa (TVT-ajokortti) 3 op
Informations- och kommunikationsteknik i studierna
Information and Communication Technology in Learning

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot.

Kohderyhmä:
Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutusten tutkinto-opiskelijoille
pääaineesta riippumatta.

Opetuksesta vastaa Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Tvt-ajokorttiopintojen 2016–2021
tutkintovaatimukset vahvistetaan erikseen.

Tvt-ajokorttiopintojen tutkintovaatimuksiin voit tutustua osoitteessa:

http://www.helsinki.fi/behav/tvt-ajokortti/Kaytt_tvt-ajokortti_vaatimukset_0811.pdf

Lisätietoja suoritustavoista ja näyttökoeaikatauluista löydät osoitteesta:

http://www.helsinki.fi/behav/tvt-ajokortti/index.htm

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Tieto- ja viestintätekniikan ajokortin oppimateriaali http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/materiaali.htm

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Johdatus verkko-opetukseen 3 op
Introduktion till nätbaserad undervisning
Introduction to Net-based Learning

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot.

http://www.helsinki.fi/behav/tvt-ajokortti/index.htm
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/materiaali.htm
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Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutusten tutkinto-
opiskelijoille pääaineesta riippumatta.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa omassa opetuksessaan.

Sisältö:
Opintojaksossa käsitellään tieto- ja viestintätekniikan ja median pedagogisia mahdollisuuksia
koulutyöskentelyssä.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
· Yksi ajankohtainen tieteellinen suomen- tai englanninkielinen artikkeli
· Yksi suomalainen ajankohtaista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä koskeva sivu, esim.

Sosiaalisen media oppimisen tukena, www.sometu.ningwww.sometu.ning

Suoritustavat:
Ryhmäopetus ja verkkotyöskentely.  Opiskelijat laativat kotitalousopetukseen liittyvän, kurssin sisältöön
tai kirjallisuuteen perustuvan mediatekstin.

Arviointi:
Opintojaksolla laadittava mediateksti arvioidaan 0–5.

Kotitaloustieteen syventävät opinnot 80 op
Fördjupade studier i hushållsvetenskap
Advanced studies in home economics

Laajuus: 80 op

Kohderyhmä: Kotitaloustieteen pääaineopiskelijat

Edeltävät opinnot: Kotitaloustieteen aineopinnot

Osaamistavoitteet:
Syventävien opintojen tavoitteena on vahvistaa kotitaloustieteen teoreettisen perustan integratiivisen
luonteen ymmärtämistä sekä syventää kotitaloudellisen asiantuntijuuden rakentumista.  Omakohtaisen
tutkimustoiminnan kautta vahvistetaan opiskelijan valinnan mukaisten kotitalouden sisältöjen ja
kotitaloustieteen keskeisten tutkimusmenetelmien hallintaa. Omaksutaan valmiudet tieteellisen tiedon
tuottamiseen, tieteelliseen keskusteluun sekä kriittiseen ja luovaan toimintaan.

Arviointi:
Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan siihen kuuluvien opintojaksojen opintopisteillä painotettuna
keskiarvona. Kunkin opintojakson arvosana kerrotaan sen opintopistemäärällä ja näistä saatava summa
jaetaan arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärällä. Arvosanaa laskettaessa ei huomioida
hyväksytty/hylätty -arvioituja opintojaksoja. Syventävien opintojen kokonaisarvosanaa laskettaessa ei
huomioida pro gradu -tutkielman arvosanaa.

E:///%5C%5Cwww.sometu.ningwww.sometu.ning
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Kotitaloustieteen integratiivista tarkastelua 5 op
Holistiska och integrerande infallsvinklar inom hushållsvetenskap
Holistic and integrated approaches to home economics

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan neljäntenä opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Kotitaloustieteen pääaineopintoihin aineopinnoissa sisältyvä kandidaatin tutkielma.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut valmiuksia ja kehittynyt kotitaloustieteen osaajana. Hän
on oppinut syventämään näkemystään kotitalouden tiedeluonteesta ja ohjaamaan ajatteluaan kohti
kotitalouden kokonaisvaltaista ja integratiivista haltuunottoa myös tutkimuksellisena lähestymistapana.
Hän on vahvistanut kotitaloudellista lukutaitoaan ja kehittänyt osaamistaan hyödyntäen uusinta
kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta, käytännön osaamistaan sekä asiantuntijatietoa.  Hän on saanut
valmiuksia käydä kriittistä keskustelua kotitalouden ja kotitaloustieteen yhteiskunnallisista
ulottuvuuksista sekä työvälineitä muuttuvien toimintakäytäntöjen kehittämiseen.

Sisältö:
Kotitaloustieteen tausta ja peruslähtökohdat; Kotitalouden ilmiöiden sekä tieto- ja taitoperustan
moniulotteisuus; Kotitalouden toiminnan ja arjen käytäntöjen integratiiviset tarkastelut; Systeeminen
muutos, tulevaisuusajattelu ja kestävä hyvinvointi; Kotitalouden yhteiskunnalliset ja globaalit sidokset;
Kotitaloudellinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen; Kokoavaa tarkastelua kotitalouden ja
kotitaloustieteen kehityksestä, kestävästä hyvinvoinnista, kotitalouden arvopohjasta ja eettisyydestä
sekä moninaisuudesta kotitalouden voimavaroina.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Heinilä, H. (2007). Kotitaloustaidon ulottuvuuksia. Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden
laitoksen julkaisuja 16. (HY: E-thesis)

Artikkeleita kansainvälisistä aikakausijulkaisuista ja lukuja teoksista:

International Journal of Home Economics, International Journal of Consumer Studies, Kappa Omicron Nu
FORUM

McGregor, S. (2006). Transformative Practice – New Pathways to Leadership. East Lansing, MI: Kappa
Omicron Nu Publication.

Pendergast, D., McGregor, S. & Turkki, K. (toim.) (2012). Creating Home Economics Futures – The Next
100 Years. Bowen Hills, Qld: Australian Academic Press.
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Suoritustavat: Luennot ja ryhmätyö vuosittain vaihtuvasta teemasta.

Arviointi: Harjoitustyöt arvioidaan hyväksytty-hylätty. Kokonaisarvosana määräytyy kirjallisen
kuulustelun perusteella 0–5.

Arki ja kotitalouden toiminnan dynamiikka 5 op
Vardagsliv och dynamik i hushållsarbete
Everyday life and the dynamics of daily activities

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan neljännen opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Erilaiset perheet -opintojakso ja Perheet yhteisöissä -opintojakso.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt käsitteellistä ymmärrystään arjesta ja kotitalouden
toiminnasta sekä niiden dynamiikasta.

Sisältö:
Opintojaksolla tarkastellaan kotitalouden toiminnan dynamiikkaa kokonaisvaltaisesta näkökulmasta,
jossa otetaan huomioon toiminnan sosiaalisen ja materiaalisen ulottuvuuden yhteen kietoutuminen.
Toimintaa tarkastellaan myös kotitalouksien tämänhetkisen toiminnan sekä muutoksen näkökulmasta
ottaen huomioon nykyhetken lisäksi katsaus menneeseen ja tulevaan aikaan. Opintokokonaisuuden
yhteydessä lisätään ymmärrystä perheen/monen toimijan vuorovaikutuksesta toiminnan dynamiikan
syntymisen kannalta.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. (toim.) (2014). Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus.
(Soveltuvin osin)
Korvela, P. & Tuomi-Gröhn, T. (toim.) (2014). Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän
käännekohdissa. Kuluttajatutkimuskeskuksen kirjoja 9. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153029
(Soveltuvin osin)
Korvela, P. (2003). Yhdessä ja erikseen. Perheenjäsenten kotona olemisen ja tekemisen dynamiikka.
STAKES Tutkimuksia 130.
Korvela, P. (2014). Ajelehtivasta arjesta – arjen rakentamiseen. Miten opettaa arjen kokonaisuuden
rakentamista peruskoulun kotitalousopetuksessa? Teoksessa Kuusisaari, H. & Käyhkö, L. (toim.) Tutki,
kehitä, kehity: kotitalous yhteiskunnallisena oppiaineena (s. 101-118). Helsinki: BoD – Books on Demand.
ISBN 978-952-286-828-2.
Ochs, E. & Kremer-Sadlik, T. (toim.) (2013). Fast-forward family. Home, work, and relationships in middle-
class America. Berkeley: University of California Press. (Soveltuvin osin)
Tuomi-Gröhn, T. (toim.) (2008). Re-inventing art of everyday making. Bern: Peter Lang. (Soveltuvin osin)
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Ajankohtaisia kansainvälisiä artikkeleita ja opintojaksolla osoitettua muuta materiaalia soveltuvin osin.

Suoritustavat:
Luennot, pienryhmät, ryhmissä tehtävät harjoitustyöt ja kirjallinen kuulustelu.

Arviointi:
Kirjallinen kuulustelu arvioidaan 0–5.

Ruoka ja suomalainen yhteiskunta 5 op
Mat och det finska samhället
Food and the Finnish society

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan neljäntenä opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Ravitsemuksen perusteet -opintojakso ja Ruokakulttuuri ja ruoan valinta -
opintojakso.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys suomalaisen kansanravitsemuksen piirteistä ja eri
väestöryhmien ravitsemuksellisista haasteista. Opiskelija tuntee suomalaisen ravitsemuspolitiikan
tavoitteita, toimintaa ja toimijoita. Opiskelija on perehtynyt ruokakasvatuksen toimintatapoihin

Sisältö:
Opintojakson keskeisiä teemoja ovat suomalaisten ravinnonsaanti ja eri väestöryhmien keskeiset
ravitsemuskysymykset, suomalainen ravitsemuspolitiikka ja sen keinot, ravitsemussuositukset,
joukkoruokailusuositukset sekä ruokakasvatus.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Voutilainen, E., Fogelholm, M. & Mutanen, M. (2015). Ravitsemustaito. Helsinki: SanomaPro. Soveltuvin
osin.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksiin liittyviä julkaisuja.

Muuta ajankohtaista aineistoa osoituksen mukaan.

Suoritustavat:
Luennot ja kirjalliset harjoitustyöt.
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Arviointi:
Kirjallinen tehtävä tai kirjallinen kuulustelu arvioidaan 0–5.

Kotitalous moniarvoisessa yhteiskunnassa 5 op
Hushåll i ett pluralistiskt samhälle
Household ina  pluralist society

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan neljäntenä opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Kotitaloustieteen aineopinnot lukuun ottamatta kandidaatin tutkielmaa.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastellaan kotitalouden toimintaa ja toimijuutta
monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa. Opintojakso haastaa opiskelijan pohtimaan
intersektionaalisuutta kotitaloustieteen näkökulmasta tarkasteltuna. Opiskelija saa valmiuksia toimia
kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Sisältö:
Opintojakson keskeisiä teemoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, eriarvoisuus, sukupuoli, sosiaalinen
oikeudenmukaisuus, intersektionaalisuus, kulttuurien kohtaaminen, kasvu ja kasvatus tasa-arvoon.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Edwards, R. & Usher, R. (2007). Globalisation pedagogy. Space, place and identity. Routledge.

Janhonen-Abruquah, H. (2010). Gone with the Wind. Transnational Everyday Life in Finland. Helsinki:
Yliopistopaino.

Saresma,T., Rossi, L.-M. & Juvonen, T. (toim.) (2010). Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino.

Suortamo, M., Tainio, L., Ikävalko, E., Palmu,T. & Tani, S. (toim.) (2010). Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa.
Jyväskylä: PS-Kustannus.

Lisäksi opintojakson aikana osoitettava muu aineisto.

Suoritustavat:
Luennot ja ryhmätyöt sekä opintojakson aikana yksin tehtävä harjoitustyö.

Arviointi:
Harjoitustyö arvioidaan 0–5.
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Asuminen ja palvelut 5 op
Boendet och tjänster
Housing and services

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan neljäntenä opintovuotena.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella asumista ja tilaa erilaisista teoreettisista
lähtökohdista. Opiskelija ymmärtää omien valintojensa ja toimintatapojensa merkityksen asunnon
toimivuuteen sekä asumisen viihtyisyyteen ja kustannuksiin. Opiskelija perehtyy kotitalouden toimintaan
palvelujen tuottamisen ja ostamisen näkökulmasta.

Sisältö:
Opintojaksolla perehdytään asumisen historiaan, asumisen ja asuinympäristön tutkimukseen,
käyttäjälähtöiseen asunto- ja tilasuunnitteluun, tulevaisuuden asumiseen sekä kotiin ja kodin
merkitykseen mm. erilaisten asujien, asumismuotojen ja arkkitehtuurin näkökulmista. Lisäksi
opintojaksolla tutustutaan asunnon taloteknisiin ratkaisuihin ja niiden merkitykseen asunnon
toimivuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden sekä kestävän kehityksen kannalta. Palveluiden osalta
keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat kotitalouksien palkaton tuotanto, kotitalouspalvelut, kotitalous
työnantajana, kotityön ulkoistaminen ja sopimusten tekeminen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Aalto, K. & Varjonen, J. (2010). Käyttäjäkokemuksia kotitalouspalvelusta: mistä laadulle takuu?
Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 122.

Hämäläinen, P., Lanne, M., Jännes, J., Hanski, J., Rytkönen, A. & Reisbacka, A. (2014).  Ikäihmisten
tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä. TupaTurva-
loppuraportti. VTT Technology 155. http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T155.pdf

Johansson, H. & Saarikangas, K. (2009). Homes in transformation. Dwelling, moving, belonging. Helsinki:
SKS. Tampere: Tampereen yliopistop

Korvela, P. & Tuomi-Gröhn, T. (2014). (toim.) Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän
käännekohdissa. Kuluttajatutkimuskeskuksen kirjoja 9. Tampere: Tampereen yliopistopaino.

Malin, A. (2011). Asumistoimintojen muutosten aiheuttamia jännitteitä asuntosuunnittelulle. Teoksessa
Kärnä-Behm, J. (toim.) Sisustuskirja: tutkimuksellisia avauksia (ss. 43–58). Kotitalous- ja käsityötieteen
laitoksen julkaisuja 28. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Varjonen, J. & Aalto, K. (2013). Kotitalouksien palkaton tuotanto ja sen muutokset 2001–2009.

http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T155.pdf
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Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 145.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152292/Kotitalouksien_palkaton_tuotanto_ja_sen_mu
utokset_2001-2009.pdf?sequence=1

Verohallinnon henkilöasiakkaiden verkkosivut https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat ,
Rakennustietosäätiön RT-kortteja sekä käsiteltäviin teemoihin liittyvää ajankohtaista tutkimusta,
kirjallisuutta ja www-sivuja osoituksen mukaan.

Suoritustavat:
Luennot, ryhmätyöt, opintokäynnit ja käytännön projektityö.

Arviointi:
Kirjalliset tehtävät ja kirjallinen kuulustelu arvioidaan 0–5.

Syventävä valinnainen opintojakso: valitaan yksi 5 op opintojakso seuraavista:

Asuminen ja asuinympäristö 5 op
Boendet och miljön
Housing and environment

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on valinnainen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan kolmantena tai neljäntenä opintovuotena.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt asumiseen, asunnon suunnitteluun ja
asuinympäristöön liittyvien tekijöiden ymmärtämistä. Opiskelija osaa tarkastella asumista ja
asuinympäristöä erilaisista teoreettisista lähtökohdista.

Sisältö:
Opintojakso koostuu asumiseen ja asuinympäristöön liittyvistä tutkimuksista ja muusta kirjallisuudesta.
Kirjallisuuden teemoina on mm. ihmisen elinkaaren vaikutus asumistarpeisiin, asumiskulttuuriin
kytkeytyvä kestävä kehitys ja yhdyskuntasuunnittelu erilaisten asujien, asumismuotojen ja arkkitehtuurin
näkökulmista.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Eskelä, E. (2015). Housing talent: Residential satisfaction among skilled migrants in the Helsinki
metropolitan area. Academic dissertation.  Department of Geosciences and Geography.  University of
Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9482-8 Artikkelit osoituksen mukaan.

Johansson, H. & Saarikangas, K. (2009). Homes in transformation. Dwelling, moving, belonging. Helsinki:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152292/Kotitalouksien_palkaton_tuotanto_ja_sen_muutokset_2001-2009.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152292/Kotitalouksien_palkaton_tuotanto_ja_sen_muutokset_2001-2009.pdf?sequence=1
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9482-8
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SKS. Tampere: Tampereen yliopistopaino.
Juntto, A. (2010). Asumisen arki ja unelmat. Helsinki: Gaudeamus.

Kivilehto, S. & Ritala, W. (2014). ”Ongelmallinen rytmihän on jos valvoo yöt ja nukkuu päivät.”
Ikäihmisten arjen rytmit heidän itsensä ja asiantuntijoiden kuvaamana. Teoksessa P. Korvela & T. Tuomi-
Gröhn (toim.) Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän käännekohdissa. Kuluttajatutkimuskeskuksen
kirjoja 9. Tampere: Tampereen yliopistopaino. http://hdl.handle.net/10138/153029

Sivén, K., Takala, A., Savolainen, K., Timonen, K. & Saarelainen, E. (2008).  Selvitys
esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen. Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirasto. http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2008-12.pdf

Muuta kirjallisuutta opiskelijan erikoistumisen/orientoitumisen mukaan.

Suoritustavat:
Kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi:
Kirjallinen kuulustelu arvioidaan 0–5.

Kansainvälistä keskustelua kotitaloudesta 5 op
Internationella diskussioner om hushållsvetenskap
International discourses in home economics

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on valinnainen kotitaloustieteen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan neljäntenä tai viidentenä opintovuotena.

Osaamistavoitteet:
Opintojakso suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa ja jäsentää kansainvälisyyden osana kotitalouden ja
kotitaloustieteen tietopohjaa ja alan käytäntöjä. Opiskelija tuntee alan keskeiset toimijat ja tunnistaa
kotitalouteen liittyviä mahdollisuuksia osana kansainvälisiä järjestöjä (esim. YK) ja verkostoja (esim. EU,
Pohjoismaat). Opiskelija kehittää valmiuksiaan osallistua kansainvälisiin
hankkeisiin ja tapahtumiin Suomessa ja/tai ulkomailla.

Sisältö:
Kotitalousalan kansainvälisen toiminnan historiallinen perusta ja erityispiirteet, kansainvälisyys
osaamisalueena ja asiantuntijuutena, kotitalousalan kansainväliset toimijat ja niiden profiloituminen
(opetus, tutkimus), ammatilliset tai arjen käytännöt, kotitalousalan keskeiset ammatilliset ja tieteelliset
järjestöt sekä verkostot. Vaihtuva erityisteema.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

http://hdl.handle.net/10138/153029
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2008-12.pdf
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Kansainvälisten järjestöjen materiaalia ja verkkosivuja.

IFHE- JOURNAL: International Journal of Home Economics (2008) Vol 1, Issue 1; IFHE 100 Years –
teemanumero: IFHE Position Statement – Home economics in the 21st Century.

Smith, G., Peterat, L. & DeZwart, M. (2004). Home Economics Now. Transformative Practice, Ecology &
Everyday Life. Vancouver, Canada: Pasific Educational Press

Corcoran, P.B. & Hollingshead, B.P. (Eds.) (2014). Intergenerational Learning and Transformative
Leadership for Sustainable Futures. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers.

Suoritustavat: Luennot.

Arviointi: Kirjallinen kuulustelu arvioidaan 0–5.

Lisätiedot: Opiskelijalla on myös mahdollisuus liittää opintojakso kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai
sopia erillistehtävistä.

Kestävä kulutuskäyttäytyminen 5 op
Hållbart konsumptionsbeteende
Sustainable consumption behaviour

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on valinnainen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan neljäntenä tai viidentenä opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Kotitaloustieteen aineopinnot lukuun ottamatta kandidaatin tutkielmaa.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt kuluttajakasvatuksen asiantuntemustaan
kuluttajakäyttäytymisen ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Sisältö:
Keskeisiä teemoja ovat kuluttajakasvatus, kuluttajakäyttäytyminen ja kestävä kehitys.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Foxall, G.R. (2015). Consumer Behaviour: A Practical Guide. Routledge London: Routledge, Taylor &
Francis Group.

Greening Household Behaviour: The Role of Public Policy. (2011). OECD.
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Goldsmith, E.B. (2015). Social Influence and Sustainable Consumption. Switzerland: Springer.

Virtanen, A. & Rohweder, L. (toim.) (2011). Ilmastonmuutos käytännössä: Hillinnän ja sopeutumisen
keinoja. Helsinki: Gaudeamus.

Lisäksi opintojakson aikana osoitettava muu aineisto.

Suoritustavat:
Kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi:
Kirjallisuuskuulustelu arvioidaan 0–5.

Kotitaloudet häiriöherkässä yhteiskunnassa 5 op
Hushållen i det sårbara samhället
Households in a vulnerable society

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä:  Opintojakso on avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille. Etusijalla ovat
kotitaloustieteen pääaineopiskelijat.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan neljäntenä tai viidentenä opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Kotitaloustieteen tai oman pääaineen aineopinnot.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys suomalaisen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
turvaamisesta ja ylläpitämisestä poikkeusoloihin varautumisen ja kriisien näkökulmasta. Opiskelija
ymmärtää eri tahojen toiminnan merkityksen varautumisen kannalta ja kansalaisten/kotitalouksien
merkityksen osana tätä toimintaa.

Sisältö:
Opintojakso perehdyttää suomalaisen yhteiskunnan varautumisen yleisiin periaatteisiin, toimintaan
vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä varautumiseen liittyvään viestintään ja neuvontaan.
Aihepiiriä käsitellään kotitalouksien näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan, miten yhteiskuntaan
kohdistuvat kriisit kerrannaisvaikutuksineen näkyvät arjessa ja millaisia kysymyksiä varautumiseen ja
kriisiaikaiseen toimintaan liittyy kotitalouksien osalta. Tarkastelussa korostuvat elintarvike- ja
ruokahuoltoa koskevat kysymykset.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Kunnaskari, M. (2014). Kotitalouksien omatoimisen varautumisen tukeminen järjestöissä. Helsinki:
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.
http://www.spek.fi/loader.aspx?id=340d4cd2-be3f-402c-953b-bf11144f9141
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Niemi, J., Knuuttila, M., Liesivaara, P. & Vatanen, E. (2013). Suomen ruokaturvan ja elintarvikehuollon
nykytila ja tulevaisuus. MTT Raportti 80. http://jukuri.luke.fi/handle/10024/438291

Turvallisuuskomitea. (2015). Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa.
http://www.defmin.fi/files/3070/sahkoriippuvuus_modernissa_yhteiskunnassa_verkkojulkaisu.pdf

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010.
http://www.defmin.fi/files/1696/Yhteiskunnan_turvallisuusstrategia_2010.pdf

Muu kirjallisuus osoituksen mukaan.

Suoritustavat:
Luennot, kirjalliset harjoitustyöt ja/tai kirjallinen kuulustelu.

Arviointi:
Kirjallinen tehtävä tai kirjallinen kuulustelu arvioidaan 0–5.

Kotitalous ja tulevaisuuskasvatus 5 op
Hushållsvetenskap och framtidsfostran
Home economics and futures education

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on valinnainen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan neljäntenä tai viidentenä opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Kotitaloustieteen aineopinnot lukuun ottamatta kandidaatin tutkielmaa.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tulevaisuusnäkökulman tärkeyden osana
kotitalousopetusta sekä osana kotitalouden arjen käytäntöjä ja henkilökohtaista kasvuaan. Hän
ymmärtää keskeiset tulevaisuuskasvatuksen ja tulevaisuustutkimuksen käsitteet ja menetelmät.
Opiskelija on kehittänyt valmiuksiaan suunnitella ja toteuttaa kotitalouden tietopohjaan nojautuvia
opetustilanteita sekä arjen palveluja ja käytäntöjä kestävän tulevaisuuden ja kestävän hyvinvoinnin
edistämiseksi.

Sisältö:
Tulevaisuusnäkökulmia kotitalouteen ja kestävään hyvinvointiin, tulevaisuuskasvatus kotitaloudessa ja
kotitalousopetuksessa, tulevaisuuden lukutaito, tulevaisuustutkimuksen lähestymistavat ja
perusmenetelmät, tulevaisuuden ennakointi ja innovaatiot. Tulevaisuustyö käytännössä (keskeiset
toimijat ja verkostot).
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Oppimateriaali ja kirjallisuus sopimuksen mukaan:

Tulevaisuudentutkimuksen väitöskirjat 1992–2015
http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tva/tutkimus/vaitoskirjat/Sivut/home.aspx

Rubin, A. (2010). Muuttuvan ajan muuttuvat haasteet. Mihin tulevaisuuskasvatuksen opetuksessa tulisi
kiinnittää huomiota? TVA julkaisuja 1/2010. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia.

Kuusi, O., Bergman, T. & Salminen, H. (toim.) (2013). Miten tutkimme tulevaisuuksia? Tulevaisuuden
tutkimuksen seura ry. Acta Futura Fennica No 5: 336 s.

Kuusi, O., Heinonen, S. & Salminen, H. (Eds.) (2016). How Do We Explore Our Futures? Finnish Society for
Futures Studies. Acta Futura Fennica 10.

Artikkeleita ja teemanumeroita lehdistä osoituksen mukaan. Harjoitustyön tukena käytettävää aineistoa
Sitran, Demoksen ja UNESCOn verkkosivuilta.

Suoritustavat:
Yksilö- tai parityö.

Arviointi:
Kirjallinen yksilö- tai parityö arvioidaan 0-5.

Lisätiedot: Opintojakso voidaan korvata Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemian tai vastaavan
tahon tarjoamilla kursseilla.

Perhe ja koti 5 op
Familjen och hemmet
Family and home

Laajuus: 5 op
Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on valinnainen kotitaloustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan neljäntenä tai viidentenä opintovuotena.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystä perheen sisäisestä toiminnasta sekä
perheen ja muiden toimintajärjestelmien välisestä suhteesta.

Sisältö:
Opintojaksolla syvennetään käsitystä kodin merkityksestä, perhe-elämään kytköksissä olevista
kulttuurista ja yhteiskunnallisista muutosprosesseista.

http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tva/tutkimus/vaitoskirjat/Sivut/home.aspx
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Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Lammi-Taskula, J. & Karvonen, S. (toim.) (2014). Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. Helsinki: Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos. (Soveltuvin osin)
Pink, S. (2015). Doing Sensory Ethnography, (2. painos). London: Sage. (Soveltuvin osin)

Kotiin ja sen merkityksiin painottuva tarkastelunäkökulma:
Hämäläinen, K. (2012). Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja
perhesuhteilleen. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 56. (Soveltuvin osin)
Pink, S. (2012). Situating Everyday Life: Practices and Places. London: Sage. (Soveltuvin osin)
Vilkko, A., Suikkanen, A. & Järvinen-Tassopoulos, J. (toim.) (2010). Kotia paikantamassa. Rovaniemi:
Lapland university press. (Soveltuvin osin)

Perhesuhteisiin painottuva tarkastelunäkökulma:
Bauman, Z. (2003). Liquid love. On the Frailty of Human Bonds. Cambridge: Polity Press. (Soveltuvin osin)
Kaufman, G. (2013). Superdads: How Fathers Balance Work and Family in the 21st Century. New York:
NYU Press. (Soveltuvin osin)
Ranssi-Matikainen, H. (2012). Yhdessä sittenkin. Kokemukset erokriisistä, vertaistuesta ja muutoksesta
parisuhteessa. Tampere: Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 116.

Lisäksi perhettä käsitteleviä artikkeleita kansainvälisistä aikakausjulkaisuista ja muuta soveltuvaa
vaihtoehtoista kirjallisuutta.

Suoritustavat:
Kirjallisuusreferaatti valitusta näkökulmasta ja ryhmäkerroilla tehtävät harjoitustyöt.

Arviointi:
Kirjalliset tehtävät arvioidaan 0–5.

Ruoka ja ravitsemus 5 op
Mat och näring
Food and nutrition

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on valinnainen kotitaloustieteen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille.

Edeltävät opinnot: Ruokakulttuuri ja ruoan valinta -opintojakso ja Ruoka ja yhteiskunta -opintojakso.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt asiantuntemustaan ruokakulttuurin,
ruokakasvatuksen tai ruokaan liittyvien yhteiskunnallisten kysymysten alueilta ja harjaantunut
tarkastelemaan aihepiiriä kotitalouden toiminnan näkökulmasta.
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Sisältö:
Opiskelija valitsee yhden kolmesta (A-C) teemasta, perehtyy valitsemansa teeman ajankohtaiseen
tutkimuskirjallisuuteen ja laatii yksilötyönä esseen erillisen ohjeen mukaisesti. Teemasta ja työn
näkökulmasta sekä käytettävästä kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

A. Ruoka ja kulttuuri (esim. ruoankäytön ja ruokailun historia; ruoan valintaan vaikuttavat tekijät; ruoka
ja identiteetti; ruokatrendit)
B. Ruoka ja suomalainen yhteiskunta (esim. suomalainen ravitsemuspolitiikka; ruokaturva; ruokakriisit;
ruoan tuotanto; kestävä kehitys)
C. Ruokakasvatus (esim. kouluruokailu; nuoret ja ruoka; ruoka varhaiskasvatuksessa)

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Sopimuksen mukaan.

Suoritustavat: Kirjallinen tehtävä.

Arviointi: Kirjallinen tehtävä arvioidaan 0–5.

Kotitaloudellista asiantuntijuutta syventävä harjoittelu 5–10 op
Fördjupad arbetspraktik för utvecklande av yrkesexpertis
Advanced practical training for developing professional expertise

Laajuus: 5-10 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä:  Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen opiskelijoille, jotka eivät opiskele opettajan
pedagogisia opintoja ja valinnainen kotitalousopettajan koulutuksessa opiskeleville.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan neljäntenä tai viidentenä opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Kotitaloustieteen aineopinnot.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt kotitaloudellista asiantuntijuuttaan ja vahvistanut
osaamistaan jollakin kotitalouden erityisalueella.

Sisältö:
Opiskelija etsii omaa asiantuntijuuttaan syventävän harjoittelupaikan, laatii harjoittelulle tavoitteet ja
esittää suunnitelman vastuuopettajalle, osallistuu harjoitteluun sekä kirjoittaa raportin, jossa reflektoi
harjoittelua asettamiensa tavoitteiden ja kirjallisuuden pohjalta.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Opiskelija etsii aiheeseen sopivaa ajankohtaista tutkimusta ja kirjallisuutta osoituksen mukaan.
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Suoritustavat:
Harjoittelu tapahtuu kokopäiväisenä työskentelynä kotitalouden toimintaan ja/tai perheiden arkeen
liittyvässä työyhteisössä. Tarkoituksenmukaisia harjoittelupaikkoja ovat mm. tutkimuslaitokset ja
neuvontajärjestöt sekä liike-elämän ja julkisen sektorin laitokset ja yhteisöt.

Arviointi: Harjoitteluraportti arvioidaan hyväksytty-täydennettävä-hylätty -asteikolla.

Lisätiedot:
Kaksi kalenteriviikkoa kokopäiväistä työtä vastaa yhtä opintopistettä. Harjoittelusta ja sen laajuudesta
sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Valinnainen projektityöskentely 5 op
Valbart projektarbete
Optional project work

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on valinnainen kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutusten
opiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan kolmantena, neljäntenä tai viidentenä opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Kotitaloustieteen aineopinnot.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin kotitalouden erityisalueeseen esimerkiksi
tuotekehitystyöskentelyyn, artikkeli- tai materiaalilaadinnan laadintaan ja tilaisuuden järjestämiseen.
Tavoitteena on vahvistaa kotitaloudellista asiantuntijuutta opiskelijan kiinnostuksen mukaan.

Sisältö:
Opiskelija valitsee projektin tai hankkeen sekä suunnittelee, toteuttaa ja raportoi sen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Käsiteltäviin teemoihin liittyvää ajankohtaista tutkimusta, kirjallisuutta projektin mukaan.

Suoritustavat:
Opiskelijan valitsema projekti toteutetaan sovitusti yhteistyötahon kanssa. Projektin toteutuksesta
sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa. Projekti voi liittyä esimerkiksi kotitaloudellisten palvelujen
kehittämiseen, tuotekehitystyöskentelyyn, tutkimushankkeisiin, oppimateriaalin työstämiseen,
tilaisuuksien järjestämiseen ja artikkelien laadintaan.

Arviointi: Kirjallinen raportti arvioidaan 0–5.



KÄYTT 27.10.2015 LIITE 1 §                            49

Pro gradu -tutkielma ja siihen liittyvät seminaarit 40 op
Magister avhandling
Master’s thesis

Laajuus: 40 op (sis. seminaarit 2 op + 2 op)

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen pääaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan neljäntenä tai viidentenä opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Kotitaloustieteen aineopinnot (opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on
hyväksytysti suoritettu kotitaloustieteen pääaineopintoihin sisältyvä kandidaatin tutkielma) ja/tai
samaan aikaan suoritettavat kotitaloustieteen syventävien opintojen tutkimusmenetelmät.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen. Opiskelija hallitsee
tieteellisen tiedon tuottamisen ja raportoinnin sekä kykenee perustelemaan omia näkökulmiaan ja
valintojaan tiedelähtöisesti. Opintojakson aikana opiskelija syventää perehtyneisyyttään omaan
tieteenalaansa ja tutkielman aihepiiriin. Opintojakso antaa valmiuksia tieteelliseen ajatteluun ja
argumentaatioon sekä syventää tutkimusmenetelmien hallintaa.

Sisältö:
Opiskelija tekee itsenäisesti tutkielman kotitaloustieteen alueelta. Tutkielmaprosessi sisältää
tutkimustehtävään liittyvään lähdekirjallisuuteen perehtymisen, teoreettisen viitekehyksen
muodostamisen, aineiston keräämisen ja analysoinnin, tulosten raportoinnin ja tulkitsemisen sekä oman
tutkimuksen kriittisen arvioinnin. Tutkielma voi liittyä laajempaan tutkimusprojektiin.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita. 19. uud. p. Helsinki: Tammi.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman
kirjoittamiseen. 2. painos. Helsinki: SanomaPro.

Svinhufvud, K. (2015). Gradutakuu.  Helsinki: Art House.

Varantola, K. (toim.) 2013. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa.
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Helsinki.
http://www.apastyle.org

Suoritustavat:
Itsenäinen työskentely pro gradu -tutkielman teoreettisen viitekehyksen, aineiston keruun, analyysin ja
raportoinnin parissa sekä osallistuminen suunnittelu- ja tutkielmaseminaareihin, tutkimussuunnitelman
ja gradukäsikirjoituksen esittely sekä opponoinnit.

http://www.apastyle.org/
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Arviointi:
Pro gradu -tutkielma arvioidaan improbatur–laudatur. Seminaarien hyväksyttävä suorittaminen
edellyttää aktiivista läsnäoloa ja annettujen tehtävien hyväksyttävää suorittamista.

Lisätiedot: Opintojaksoon liittyy LEARN-palautekyselyyn vastaaminen. Lisätietoja
http://blogs.helsinki.fi/learn-support/.

Sivuainetutkielma 20 op (kotitaloustieteen sivuaineopiskelijoille)
Biämnets avhandling i hushållsvetenskap
Minor thesis in home economics

Laajuus: 20 (sis. seminaarit 2 op +2 op)

Tyyppi: Kotitaloustieteen syventävät opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitaloustieteen sivuaineopiskelijoille.

Ajoitus: Opintojakso suoritetaan neljäntenä tai viidentenä opintovuotena.

Edeltävät opinnot: Kotitaloustieteen syventävien opintojen sivuainekokonaisuuteen (kasvatustiede
pääaineena opiskelevien kandidaattivaiheen opinnot) kuuluva Laadulliset/Määrälliset
tutkimusmenetelmät 2 opintojakso tulee olla suoritettuna ennen sivuainetutkielmaseminaariin
osallistumista.

Osaamistavoitteet:
Opintojakso vahvistaa opiskelijan kotitalouden tutkimusperustaista osaamista valitun aihepiirin
puitteissa ja perehdyttää kotitaloustieteen tieteenalaan. Tutkimuksen tekeminen antaa opiskelijalle
valmiuksia tieteelliseen ajatteluun ja argumentaatioon sekä lisää tiedonhankinnan ja
tutkimusmenetelmien hallintaa.

Sisältö:
Opiskelija tekee itsenäisesti sivuainetutkielman kotitaloustieteen alueelta.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita.  19. uud. p. Helsinki: Tammi.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman
kirjoittamiseen. 2. painos. Helsinki: SanomaPro.

Svinhufvud, K. (2015). Gradutakuu.  Helsinki: Art House.

Varantola, K. (toim.) 2013. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa.
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Helsinki.
http://www.apastyle.org

http://www.apastyle.org/
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Suoritustavat:
Itsenäinen työskentely sivuainetutkielman teoreettisen viitekehyksen, aineiston keruun, analyysin ja
raportoinnin parissa sekä osallistuminen suunnittelu- ja tutkielmaseminaareihin.

Arviointi:
Sivuainetutkielma arvioidaan 0–5. Seminaarien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista
läsnäoloa ja annettujen tehtävien hyväksyttävää suorittamista.

Kasvatustieteen aineopinnot, opettajan pedagogisten opintojen aineopinnot
35 op
Katso kotitalousopettajan ja käsityöopettajan koulutusten kasvatustieteen opintojen tutkintovaatimukset 2016–
2021.

Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op (kasvatustiede pääaineena)
Katso kotitalousopettajan ja käsityöopettajan koulutusten kasvatustieteen opintojen tutkintovaatimukset 2016–
2021.

Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (KM) 1 op

Opintojen suunnittelu II  1 op
Studie planering
Planning of Studies

Laajuus: 1 op

Tyyppi: Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot

Kohderyhmä: Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutusten tutkinto-
opiskelijoille pääaineesta riippumatta

Ajoitus: Opintojakson suoritetaan syventävien opintojen alussa.

Edeltävät opinnot: Ennen tätä opintojaksoa opiskelijan on suoritettava opintoja vähintään 180 op.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelujen sujumista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
hahmottaa oma asiantuntijuutensa selkeästi. Opiskelija kuvaa oman taidon kehityksensä kaaren.
Opiskelija saa työelämävalmiuksia.
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Sisältö:
Opintosuunnitelman täydentäminen, oman asiantuntijuuden kuvaaminen, taitoportfoliotyöskentely,
urasuunnitteluun tutustuminen, tiedon saaminen työelämään siirtymisestä sekä tutustuminen
ammattiyhdistystoimintaan.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Helsingin yliopiston Urapalvelujen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Suomen Opettajiksi Opiskelevien
Liitto SOOL:n verkkosivut. Muu opintojakson aikana osoitettu materiaali.

Suoritustavat: Luennot, ryhmät ja portfoliotyöskentely

Arviointi: Portfoliotyöskentely arvioidaan hyväksytty-hylätty.
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