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1 PÄÄMÄÄRÄNÄ HYGIENIAOPAS 

 

 

Varmasti suurimmalla osalla ihmisistä on jossain elämänsä vaiheessa ollut jonkin 

asteinen ruokamyrkytys. Onneksi ruokamyrkytyksen oireet ovat yleensä lieviä ja 

vuorokauden sisällä ohi meneviä, mutta pahimmillaan myrkytys voi viedä sairaalaan. 

Ruokamyrkytyksiä aiheuttavia mikrobeja ei voida tuhota kokonaan, mutta 

tartuntariskiä voidaan pienentää huomattavasti. Hyvä hygieniataso on ase, jolla 

tartuntaa vastaan voidaan taistella. Hygieniasta puhutaan, mutta yleensä vasta sitten, 

kun ruokamyrkytys on jo tapahtunut.  

 

Hygieenisten työtapojen omaksuminen ja keittiöhygienia ovat tärkeitä asioita 

keittiössä työskentelevälle. Elintarvikelain mukaan elintarvikehuoneistossa 

työskenteleviltä vaaditaan nykyisin erityistä hygieniaosaamista. Osaaminen todetaan 

hygieniaosaamistestillä, josta saa ns. hygieniapassin.  Hygieniaosaamisvaatimukset 

jakautuvat kuuteen osa-alueeseen; mikrobiologiaan ja elintarvikkeiden saastumiseen, 

ruokamyrkytyksiin ja hygieenisiin käsittelytapoihin, henkilökohtaiseen hygieniaan, 

puhtaanapitoon, omavalvontaan ja lainsäädäntöön. Työssäni käsittelen kaikkia 

alueita, mutta omavalvontaa, lainsäädäntöä ja mikrobiologiaa vähemmän, koska ne 

eivät ole olennaisia asioita opiskelumateriaalissani.  

 

Ruokamyrkytykset ovat viime vuosikymmenien aikana lisääntyneet kehittyneissä 

maissa. Yksi asiaan vaikuttava tekijä on elintarvikekaupan, etenkin kansainvälisen, 

voimakas lisääntyminen. Kaupan laajentumisen myötä on tullut mahdolliseksi 

elintarvikkeiden suurimittainen tuotanto, ja tällöin sellaiset väestöryhmät voivat 

altistua mikrobeille, joilla ei ole siihen vastustuskykyä. Ruokakulttuurin 

monipuolistuminen on myös syynä ruokamyrkytyksien lisääntymiseen. 

Käsittelyvirheistä johtuvilla ruokamyrkytyksillä on myös iso osuus tilastoissa. 

Ruokamyrkytyksen riskiä lisää myös, esim. koulujen keittiöiden siirtyminen 

keskuskeittiöön, jolloin ruoan matka pitenee huomattavasti valmistus vaiheesta 

lautaselle.   
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Aiheenani piti alun perin olla ruokaohjeita sisältävä opiskelumateriaali, mutta aihe 

vaihtui pian henkilökohtaista hygieniaa käsittelevään oppimateriaaliin. Kiinnostus 

aiheeseen heräsi heti, kun sain kuulla toimeksiantajaltani, että tällaiselle työlle olisi 

tarvetta. Opiskeluaineisto on suunnattu peruskouluikäisille kehitysvammaisille, koska 

heille tämän tyyppistä materiaalia ei ole ollut tähän päivään asti.  

 

Tärkein tavoite opinnäytetyössäni on tuottaa oppimateriaali, josta on 

toimeksiantokoulun oppilaille hyötyä nyt ja tulevaisuudessa, kun oppilas siirtyy 

omaan talouteen. Opiskelumateriaalin suunnittelu pohjautuu Kuuselan koulun 

opettajille ja oppilaiden vanhemmille tehtyihin kyselyihin. Kyselyiden perusteella 

sain kuvan siitä, millainen opiskelumateriaalista pitäisi tulla.  

 

Opinnäytetyöni jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäinen osa painottuu 

opiskelumateriaalin kohderyhmän esittelyyn ja siihen millainen opiskelumateriaalista 

tulee, jotta se antaa ohjeistusta todellisissa tilanteissa toimimiseen. Koska huonon 

hygienian uhkana on ruokamyrkytys, toinen osio painottuu pitkälle siihen.  Aiheessa 

keskitytään siihen, miten ruokamyrkytyksiä syntyy ja kuinka ne voidaan välttää. 

Kolmannessa osiossa käsitellään opiskelumateriaalin sisältöä. Luku sisältää oppaan 

aihealueiden kuvia, ja siinä on selvitetty miksi olen valinnut juuri nämä aiheet 

opiskelumateriaaliin. Työn liitteenä on Kuuselan koulun oppilaille suunniteltu 

hygienian opiskelu-materiaali Cd-rom-levynä (Liite 7). Opiskelumateriaalissa on 

kuvia 25 kappaletta. Kolmannessa osiossa esitellään niistä suurin osan.   
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2 ERILAISET OPPIJAT 
 

 

Kehitysvammaisuus tarkoittaa toimintakyvyn huomattavaa rajoitusta. Sille on 

ominaista merkittävästi keskimääräistä heikompi älyllinen toimintakyky, johon 

samanaikaisesti liittyy rajoituksia kahdessa tai useammassa osa-alueessa: 

kommunikaatio, itsestä huolehtiminen, kotona asuminen, sosiaaliset taidot, 

yhteistyössä toimiminen, itsehallinta, terveys ja turvallisuus, oppimiskyky, vapaa-

aika ja työ. (Kaski, Manninen, Mölsä & Pihko 1997, 17.) Suomessa on arviolta noin 

30 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma. Kehitysvamma ilmenee ennen 18 vuoden 

ikää. Vammaan vaikuttava tekijä voi johtua, joko syntymää edeltävistä syistä, 

synnytyksen yhteydessä sattuneista vaurioista tai lapsuusiän sairauksista ja 

tapaturmista. Osa syistä jää kokonaan selvittämättä. Kehitysvamma ei ole sairaus, 

vaan se on vaurio tai vamma, joka haittaa jokapäiväistä selviytymistä sitä vähemmän, 

mitä paremmin yhteiskunta on suunniteltu. (Tammisto 2005.) 

 

Ihmisen älykkyys on vain osa persoonallista kokonaisuutta. Siihen millaiseksi 

ihmiseksi kasvamme vaikuttaa kasvatus, elämänkokemukset, oppiminen ja 

elinympäristö. Kehitysvamma on vamma ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella. 

Uusien asioiden oppiminen ja käsitteellinen ajattelu ovat kehitysvammaisille 

ihmisille va ikeampia kuin muille. Kehitysvammaiset ihmiset oppivat kuitenkin monia 

asioita samalla tavalla kuin muut. Yhdistävänä tekijänä kehitysvammaisilla ihmisillä 

on vain vamma, muuten he ovat samalla tavalla yksilöllisiä kuin muutkin. Heillä on 

omat vahvuutensa, oma persoonallisuutensa, mahdollisuutensa ja kykynsä, jotka on 

löydettävä ja joita täytyy tukea. (Tammisto 2005.) 

 

 

2.1 Erityisopetuksen historiaa 
 

 

Kehitysvammaisten oppimisvaikeuksiin ryhdyttiin kiinnittämään huomiota 1800-

luvun lopulla, kun kansanopetus lisääntyi. Ongelmat kärjistyivät yleisen 

oppivelvollisuuden voimaanastumisen jälkeen. Silloin todettiin, että 
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kehitysvammaiset eivät voineet koulussa tasavertaisesti kilpailla normaalisti 

kehittyneiden tovereidensa kanssa eivätkä kokea onnistumisen elämyksiä. 

Kehitysvammaisille ei ollut myöskään tarjolla heille sovellettua opetusta.  

 

Peruskoulu-uudistuksen yhteydessä vuonna 1968 ryhdyttiin lisäämään apukoulujen 

eli nykyisen erityisopetuksen määrää, ja opetusohjelma muokattiin lievästi 

kehitysvammaisille sopivaksi. Samaan aikaan yhä useampi päivähuoltola otti 

ohjelmaansa tiedollisia ja taidollisia aineksia myös keskitasoisesti ja vaikeastikin 

kehitysvammaisia kouluikäisiä lapsia varten eli muuttui harjaantumiskouluksi.  

 

Kun uusi peruskoululaki tuli voimaan vuonna 1985, harjaantumiskoulut siirtyivät 

koulutoimen alaisuuteen osaksi sen erityisopetusta. Peruskoulun harjaantumis-

opetuksen yleistavoitteena on tukea ja edistää oppilaan persoonallisuuden 

monipuolista kehitystä. Koulun tehtävänä on opettaa oppilaalle sellaisia 

käyttäytymisen muotoja, jotka edistävät hänen sopeutumistaan ja tukevat liittymistä 

ympäröivään yhteiskuntaan. (Palo, Autio, Kaski & Manninen 1992, 222–225.) 

Nykyisin harjaantumisopetuksesta käytetään virallisesti nimitystä toiminta-

alueittainen opetus. 

 

 

2.2 Erityisopetus 
 

 

Silloin kun opetusta ei voida oppilaan vaikean vamman tai vaikean sairauden vuoksi 

järjestää oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti, opetus järjestetään toiminta-

alueittain. Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli- 

ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset 

taidot.  

 

Motorististen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon 

hahmotusta, sekä edistää kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä. 

Motoristen taitojen opetus sisältää motoristen toimintojen suunnittelun ja ohjauksen, 
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tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman kehittämiseen liittyviä 

osa-alueita. 

 

Kommunikaatiotaitojen oppimisen tavoitteena on orientoitumisreaktion 

muodostuminen ja sen pohjalle rakentuva erilaisten ilmaisujen ymmärtäminen ja 

tuottaminen. Kielen ja kommunikaation opetus sisältää kielellistä tietoisuutta, 

ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittominen, merkkien, symbolien, kirjainten ja 

sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-alueita. 

 

Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen 

kehittyminen. Osa-alue sisältää vuorovaikutustaitoja ja itsehallinnan taitoja koskevia 

tavoitteita. 

 

Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista 

elinympäristön toimintoihin ja edistää hänen omatoimisuuttaan ja itsenäistymistään. 

Osa-alueen tulee sisältää terveyttä ja turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, 

asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan viettoa koskevia tavoitteita. 

(Kontiolahden kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004, 27.) Työni liittyy 

vahvasti tähän osa-alueeseen. Opiskelumateriaalini avulla voidaan oppia asioita, jotka 

tukevat tämän osa-alueen tärkeitä aiheita. 

 

 

Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii 

käyttämään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Näihin osa-alueisiin 

kuuluu aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun 

ja syy-seuraussuhteen oppimisen harjoituksia. (Mts. 27.) 

 

Suomessa noin 60 % harjaantumisoppilaista on poikia. Peruskoulun oppilaista noin 

0,3 %:lla on harjaantumisoppilaan piirteitä. Mitä vaikeampi kehitysvamma on, sitä 

useammin on myös lisävammoja. Lisävammoja ovat kuulovamma, näkövamma, 

puhe- ja äänihäiriöt, liikuntavammat, epilepsia ja psyykkiset häiriöt. Keskimäärin 

oppilaalla on 2,5 lisävammaa. (Kaski ym. 1997, 24–27.)  
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2.3 Jatko-opiskelu mahdollisuudet ja työelämä 

 

 

Kehitysvammainen nuori voi peruskoulun jälkeen hakeutua työvoimatoimiston 

ammatinvalinnanohjaukseen tai kehitysvammaneuvolaan soveltuvan koulutuksen ja 

ammatin suunnittelua varten. Opiskelupaikka voi olla hyvin käytännönläheistä, 

tulevaan itsenäiseen elämään ja mahdollisiin ammatilliseen koulutukseen 

valmentavaa ja yleissivistävää koulutusta, jota annetaan mm. kansanopistoissa ja 

erityis-ammattikoulujen valmentavilla linjoilla. Ammattikoulutusta nuori voi saada 

erityisammattikoulujen ammatillisilla linjoilla, ammattioppilaitosten erityislinjoilla 

tai työllisyyskoulutuksena. Ammattikoulutus johtaa pääasiassa avustaviin tehtäviin 

esim. puu- ja rakennus-, siivous-, keittiö-, käsityö-, kiinteistönhoito- ja palvelualojen 

ammateissa. (Valkonen 2005) Jyväskylää lähin erityisammattikoulu löytyy 

Kuhankoskelta, jossa voi suoritta, esim. Kotitalouspalveluiden koulutusohjelman 

(Kuhankosken erityisammattikoulu 2006). 

 

Opintojen jälkeen kehitysvammaisilla henkilöillä on monenlaisia mahdollisuuksia 

osallistua työelämään. Jos henkilön omat kyvyt eivät riitä itsenäisen työn tekemiseen, 

on hänellä mahdollisuus osallistua työ- tai päivätoimintaan. Työtoimintaa on hyvin 

monenlaista. Useissa työkeskuksissa on osastoja, joissa työntekijät tekevät 

vaihetyötä. Vaihetyö on useimmiten kokoonpanotyötä, pakkaamista tai postitusta. 

Osassa työkeskuksista on erikoistuneita osastoja, kuten kudontaa. Tuotteita pyritään 

myymään ulkopuolisille. Suomessa on myös joitakin työkeskuksia, joilla on omaa 

liiketoimintaa. Esimerkiksi helsinkiläisessä Aula-työkodissa on oma leipomo ja 

Nokian Hempankaaressa kahvilatoimintaa. (Reunanen 2005.) 

 

 

2.4 Erilainen oppilas oppijana   
 

 

Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on 

tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytyksensä mukaisesti 

yhdessä ikätovereidensa kanssa. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen 
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yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Opetuksen tulee tukea oppilaan aloitekykyä 

ja itseluottamusta.  

 

Oppilas otetaan tai siirretään erityisopetukseen, jos hänellä ei vammaisuuden, 

sairauden, kehityksen viivästymisen tai tunne-elämän häiriön takia voida antaa 

opetusta muuten. (Kontiolahden kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004, 

24.) Kun lapsella on todettu kehitysvamma, kuntoutustyöryhmän tuella tehdään 

kouluarvioselvitys sinä vuonna, kun lapsi täyttää 6 vuotta. Kouluarvion pohjalta 

suunnitellaan soveltuva opetusmuoto. Ketään lasta ei voida vapauttaa oppi-

velvollisuudesta. Jos vammaista lasta ei voida opettaa 9-vuotisessa peruskoulussa, 

hänen oppivelvollisuutensa alkaa vuotta aikaisemmin kuin yleensä ja kestää 11 

vuotta. (Valkonen 2005.) Opetusryhmät muodostetaan siten, että opetuksessa voidaan 

saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Opetusryhmiä muodostettaessa 

tulee siten ottaa huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset ja eri oppiaineiden 

erilaiset tavoitteet.  

 

Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan henkilö-

kohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).  Henkilökohtaisen 

opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti 

oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. Suunnitelmaan kirjataan kokemukset oppilaan 

kehitystä ja oppimista tukevista opetusjärjestelyistä., toimintatavoista ja tuki-

palveluista. Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen 

oppimäärään, joka hänelle on asetettu henkilökohtaisessa opetuksessa opetuksen 

järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. (Kontiolahden kunnan perusopetuksen 

opetussuunnitelma 2004, 25.) 

 

Oppilaalle on annettava aikaa oppimiseen ja reagoimiseen, koska keskeinen piirre 

oppimisessa on hitaus. Opetuksessa on oltava runsaasti kertausta eri yhteyksissä ja eri 

aistikanavia hyödyntäen. Oppimisen kannalta on tärkeää saada oppilas motivoitua 

oppimistilanteeseen ja pyrkiä pitämään mielenkiinto yllä tehtävän loppuun asti. 

Opetuksessa on myös otettava huomioon oppilaan kokemustausta ja usein on 

käytettävä havainnollistamista. Kielellinen kehitys seuraa normaalia kehitystä, mutta 

on hidasta. Sanavarasto on suppea, käsitteen muodostus ja yleistäminen heikkoa, 

lauseet ovat lyhyitä. (Kaski ym. 1997, 157–159.)  
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Tehtävissä on painotettava avainsanoja erityisesti uudessa asiassa. Myös 

mahdollisuuksien mukaan on hyvä käyttää ilmeitä ja eleitä. Ohjeet on annettava 

loogisessa järjestyksessä ja käytettävä järjestystä helpottavia sanoja, kuten ensin, 

sitten tai lopuksi. (Ahonen, Siiskonen & Aro 2004, 38–39.) Välitön palaute 

suorituksista on tärkeää ja vahvistaa oikeita reaktioita. Opetuksessa on edettävä 

tutuista asioista tuntemattomaan päin, helposta vaikeaan ja jokaisessa oppimis-

vaiheessa on viivyttävä riittävän kauan. Liian monien asioiden opettamista kerralla 

tulee välttää ja on valittava keskeisin aines. Tehtävissä tulee olla selkeitä ja 

voimakkaita ärsykkeitä, ja kaikki turhat tai häiritsevät asiat on poistettava.  

Oppimisen kannalta on tärkeää saada oppilas motivoitua oppimistilanteeseen ja 

pyrkiä pitämään mielenkiinto yllä tehtävän loppuun asti. (Kaski ym. 1997, 158.)  

 

 

2.5 Kehitysvammaisuuden määritelmät  
 

 

Suomessa voimassa olevan kehitysvammalain mukaan kehitysvammaisella 

tarkoitetaan henkilöä, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt 

synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei 

muun lain nojalle voi saada tarvitsemiaan palveluja. Kehitysvammaisuus tarkoittaa 

muidenkin elimien kuin hermoston vammoja ja vaurioita. Merkittävin ryhmä ovat 

kuitenkin hermoston sairaudet, vauriot ja muut poikkeavuudet; niitä nimitetään 

hermoston kehityshäiriöksi. Näistä puolestaan ovat tärkeimpiä aivojen kehityshäiriöt. 

Niihin liittyy usein älyllisten toimintojen jälkeenjääneisyys, mitä aiemmin sanottiin 

vajaamielisyydeksi. Ennen älyllinen kehitysvammaisuus eli vajaamielisyys luoki-

teltiin Maailman terveysjärjestön laatiman taulukon mukaan älykkyysosamäärällä 

(ÄO). Luokituksen mukaan kehitysvammaisuuden rajana oli 70 tai alle. (Autio ym. 

1992, 18.) Nykyään termit lievästi, keskitasoisesti, vaikeasti tai syvästi kehitys-

vammainen on poistettu käytöstä (Mäki 2005). 
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Lievästi älyllisesti kehitysvammainen on henkilö, jonka ÄÖ on 50–70. Henkilö on 

melko itsenäinen mutta on helposti johdateltavissa. Henkilö saattaa pärjätä 

normaalissa luokassa, mutta tarvitsee erityisopetusta. Hän pystyy itsenäiseen työhön, 

mutta tarvitsee jatkuvaa opastusta ja valvontaa. 

 

Keskitasoisesti älyllisesti kehitysvammaisella henkilöllä on ÄO 35–49. Henkilö on 

vähemmän itsenäinen kuin edellinen. Asumisessa useat tarvitsevat enemmän 

valvontaa kuin lievästi kehitysvammaiset. Henkilö pystyy esimerkiksi kulkemaan 

työpaikalle itsenäisesti. 

 

Vaikeasti älyllisesti kehitysvammaisen ÄO on 20–34. Henkilö on riippuvainen 

muista ihmisistä ja tarvitsee päivittäin paljon tukea ja ohjausta. Koulussa, asumisessa 

ja työelämässä hän vaatii enemmän tukitoimenpiteitä kuin edelliseen ryhmään 

kuuluvat. 

 

Syvästi älyllisesti kehitysvammainen (ÄO alle 20) tarvitsee kokoajan muita ihmisiä 

tuekseen. Opetuksessa pyritään opettamaan päivittäisiä elämäntilanteita, sekä mm. 

kommunikaatioon liittyvien perusvalmiuksien kehittämiseen. Asumisessa hän 

tarvitsee ympärivuorokautista valvontaa. (Autio ym. 1992, 18.) 

 

Yleisimmät kehitysvammaisuuden määritelmät korostavat kehitysvammaisten 

ihmisten erikoislaatuisuutta. Kuitenkin kehitysvammaisilla on muiden ihmisten 

kanssa enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. Olisi väärin sanoa, että aikuinen 

kehitysvammainen henkilö on henkisesti nuoren ihmisen tasolla. Älykkyysikä kertoo 

vain älykkyystestin tuloksesta. Se ei kuvaa ihmisen kokemusten ja toiminnan tasoa 

yhteisössä elämisessä. Uusi määritelmä perustuu avarakatseisempaan lähestymis-

tapaan, jonka tarkoitus on laajentaa kehitysvammaisuuden käsitettä, välttämään 

pelkästään älykkyysosamäärään perustuvaa kehitysvammaisuuden vaikeusasteen 

määrittelemistä ja suhteuttamaan yksilön tarpeet oikein suunnattujen tukitoimien 

laajuuteen. (Mäki 2005.) 
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3 HYGIENIAOSAAMINEN 
 

 

Makuaistin avulla ihminen pystyy usein tunnistamaan kelvollisen ruoan. Makuaisti ei 

kuitenkaan ole tässä suhteessa erehtymätön. Joka vuosi sattuu tuhansia ruoka-

myrkytystapauksia, jotka useimmiten johtuvat mikrobien eli pieneliöiden kasvusta 

elintarvikkeessa. Maultaan moitteeton ruoka voi saada aikaan kalliin ja kiusallisen 

joukkosairastumisen eli epidemian. (Lampi, Luola & Seppänen 1997, 30.) Pieneliöt 

ovat yleensä pääosassa, kun elintarvike pilaantuu ja tulee ihmisen terveydelle 

vaaralliseksi. Suurin osa niistä on harmittomia, eikä ole vaaraksi ihmiselle ja osa on 

erittäin hyödyllisiä, jopa välttämättömiä ihmisen jokapäiväisessä toiminnassa. 

(Gorbatow & Nuotio 1983, 6.) 

 

 

3.1 Elintarvikehygienian tavoitteet 
 

 

Elintarvikehygienialla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joilla varmistetaan 

elintarvikkeiden turvallisuus, terveellisyys ja puhtaus käsittelyvaiheissa. Terveysriskit 

on estettävissä aivan perussäännöillä. Aina työskennellessä on syytä muistaa siisti ja 

asiallisen pukeutumisen, huolehtia omasta henkilökohtaisesta hygieniasta, suunnitella 

toimivan työympäristö, huolehtia astioista ja työpinnoista, että ne ovat puhtaat, tutkia 

käytettävät raaka-aineet, että ne ovat hyvälaatuisia ja käsitellä ne oikein tavoin ja 

välinein. (Torvinen & Heikkilä 2002, 4-5.) Käytännössä elintarvikehygienian 

tavoitteena on ylläpitää elintarvikkeiden haitattomuutta ja terveellisyyttä sekä 

ehkäistä tuotteiden pilaantumista keinoin, joista ei ole haittaa elintarvikkeen 

ominaisuuksille. Ruokamyrkytys on vakavin terveysriski, joka aiheutuu usein 

elintarvikkeen käsittelyvirheestä, jolloin elintarvikkeeseen siirtyy ympäristöstä tai 

työntekijästä mikrobeja. Oikeaoppisesti toimiessa luodaan mielihyvää, joita ihmiset 

saavat nauttiessaan laadukkaita elintarvikkeita. (Pönkä 1999, 232.) 
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3.2 Elintarvikehygienia kotitalouksissa 
 

 

Elintarvikkeita käsiteltäessä väärin voivat ruoassa olevat bakteerit aiheuttaa 

myrkytyksen. Hyvä keittiöhygienia on hyvin tärkeää, kun ehkäistään ruoka-

myrkytyksiä. Bakteereja on kaikkialla, vaikka hygieniataso olisi kuinka korkea, myös 

elintarvikkeissa. Tilastojen mukaan koti on toiseksi yleisin ruokamyrkytysten 

tapahtumispaikka ja noin puolet kotona sattuneista epidemioista liittyy perhejuhlien 

tarjoiluun. ( Lampi ym. 1997, 34–35) Koska kotona sattuu suuri osa ruoka-

myrkytyksistä, niin olisi hyvä, että koulujen kotitalouden tunneilla käytettäisiin aikaa 

keittiöhygieniaan ennen varsinaista ruoan valmistusta ja kiinnitettäisiin siihen 

huomiota enemmän myös ruoanlaiton aikana.   

 

Kotitaloudessa turvataan tuotteen laatu olemalla huolellinen kaupan tiskiltä lähtien. 

Tämä tarkoittaa sitä että valitaan laadukkaita tuotteita. Pilaantuvat tuotteet on 

kuljetettava nopeasti kotiin, eli kodin olisi hyvä olla seuraava etappi kaupan jälkeen. 

Helposti pilaantuvia tuotteita ei tulisi varastoida kuin lähipäivinä kulutettava määrä, 

jolloin tuotteet säilyvät laadukkaina ja tuoreina. Esimerkiksi maito säilyy vain 

muutaman päivän. (Lampi ym. 1997, 34.) 

 

Tärkein ja huolellisin vaihe on tuotteiden valmistus ruoaksi. Kaikki alkaa käsien 

pesusta ja huolellisesta hygieniasta. Kypsien ja raakojen tuotteiden kosketusta toisiin 

on varottava ja samalla on huolehdittava keittiön siisteydestä. Ruoka tulee lämmittää 

kauttaaltaan kypsäksi ja tarjoiltava sen jälkeen mahdollisimman pian. Uudelleen 

lämmitettävässä ruoassa tulee myös olla huolellinen, että ruoka saavuttaa tarvittavan 

lämpötilan bakteerien kasvun ehkäisemiseksi. Useimmat mikrobit kuolevat 70–80 

asteen lämpötilassa, joten ruoka on syytä lämmittää niihin lukemiin. Jos ruoasta 

haluttaisiin tuhota kaikki mikrobit ja niiden itiöt, niin lämpötila täytyisi nostaa 120 

asteeseen. (Mts. 34.) 
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3.3 Elintarvikehygienian osa-alueet 
 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi vuonna 2001 asetuksen vaadittavasta 

elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta. Vuonna 2007 

todistus vaaditaan kaikilta elintarvikeketjussa mukana olevilta. Läpäistystä testistä 

saa hygieniapassin, joka todistaa sen että tiedot ja taidot elintarvikehygieniasta on 

ajan tasalla. (Kääriäinen 2006, 19.) Peruskoulussa ei yleensä ole tarvetta hygienia-

passille, mutta aihe on ajankohtainen jos oppilas suuntautuu opiskelemaan 

keittiöalaa.  

 

Hygieniaosaamisvaatimukset jakautuvat kuuteen osa-alueeseen. Ensimmäisenä on 

perusteiden tietämys mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta. Aiheessa 

perehdytään homeisiin, hiivoihin ja bakteereihin sekä niiden kasvuun vaikuttaviin 

tekijöihin. Olennaisena alueena on myös ruokamyrkytyksiin liittyvät tekijät ja 

hygieeniset työskentelytavat. Tämän osa-alueen hyvällä tietämyksellä voi 

ennaltaehkäistä monet ruokamyrkytykset. (Torvinen & Heikkilä 2002, 4-5.) 

 

Kolmantena aiheena on henkilökohtainen hygienia, joka ei ole itsestäänselvyys 

kaikille, vaikka niin luulisi. Työvaatteet, puhtaat kädet ja yleinen terveydentila ovat 

päällimmäisiä seikkoja tällä alueella. Neljäntenä alueena on puhtaanapito jonka 

pääidea on ymmärtää puhtaanapidon ja jätehuollon merkitys elintarviketyössä. (Mts. 

4-5.) Opiskelumateriaalini painottuu kahteen yllä olevaan osa-alueeseen. Oppaassa 

käydään läpi tärkeimmät kohdat henkilökohtaisesta hygieniasta ja puhtaanapidosta. 

Nämä osa-alueet hallittaessa pystytään pienentämään ruokamyrkytyksen riskiä.  

 

Viidentenä aiheena on omavalvonta, jossa pyritään oppimaan omava lvonnan 

periaatteet ja merkitys sekä pystyä toteuttamaan omavalvontaa työssä. Oma-

valvonnalla varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja hyvä laatu. Kuudentena alueena 

on lainsäädäntö missä opitaan tietämään mitä elintarvikehygienia on ja miksi 

hygieniaosaamista tarvitaan. Osiossa myös opitaan mitä vaatimuksia lainsäädäntö 

asettaa elintarvikkeiden käsittelylle ja mitkä viranomaiset vastaavat elintarvike-

valvonnasta. (Mts. 4-5.) Viimeisiä kahta kohtaa ei opiskelumateriaalissani käsitellä 

ollenkaan, koska aiheet menisivät liian vaikeiksi ja hyöty olisi vähäinen.        
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3.4 Ruokamyrkytykset 
 

 

Koululuokka oli lähtenyt kevätretkelle luontoon. Evääksi heille oli otettu edellisenä 

päivänä keitettyä hernekeittoa. Hernekeittoa oli keitetty 80 litraa ja puolet oli syöty 

edellisenä päivänä. Toiset 40 litraa oli laitettu heti keittämisen jälkeen kuumana 

kylmiöön. Seuraavana päivänä keitto oli otettu kylmiöstä, kuumennettu ja laitettu 

retkikattilaan koululuokalle evääksi. Noin kuuden tunnin aikana 77 

yhdeksästäkymmenestäyhdestä keittoa syöneestä sairastui ripulitautiin. Oireita kesti 

noin päivän ajan. (Niemi, Rahkio & Siitonen 1998, 23.) Tässä oli esimerkkitapaus 

ruokamyrkytyksestä. Ruokamyrkytys johtui siitä, että hernekeitto oli laitettu liian 

kuumana ja liian suuressa astiassa viilenemään kylmiöön, jolloin keitto oli liian 

kauan noin 30 asteen tuntumassa. Tämän seurauksena ruoassa olevat bakteerit 

lisääntyivät ja tuottivat bakteerimyrkkyjä eli toksiineita.   

 

Tavallisesti ruokamyrkytyksiä ja elintarvikeinfektioita kutsutaan ruoka-

myrkytykseksi. Näiden erona on kuitenkin se, että ruokamyrkytyksen aiheuttajana on 

myrkyllinen aine eli toksiini ja elintarvikeinfektion aiheuttajana on mikrobien 

lisääntyminen elintarvikkeessa. Mikrobit aiheuttavat tällöin oireita joutuessaan 

elimistöön. Selkeää eroa ei aina voida tehdä. Ruokamyrkytys on tapahtunut kun 

vähintään kaksi henkilöä sairastuu samaa elintarviketta nautittuaan. Poikkeuksena on 

erittäin vaarallinen Clostridium botulinum, jolloin jo yksi tapaus luokitellaan 

epidemiaksi. (Pönkä 1999, 10.) Tässä työssä käytän ruokamyrkytys nimikettä 

molemmista. 

 

Ruokamyrkytykset ovat lisääntyneet kehittyneissä maissa 1980- ja 1990- luvuilla. 

Syitä tähän on useita. Yksi syy on elintarvikekaupan, etenkin kansainvälisen, 

voimakas lisääntyminen johon on johtanut kaupan vapauttamispyrkimykset ja 

Euroopan unionin laajentuminen. Kaupan laajentumisen myötä on tullut 

mahdolliseksi elintarvikkeiden suurimittainen tuotanto ja tällöin sellaiset väestö-

ryhmät voivat altistua mikrobeille, joilla ei ole siihen vastuskykyä, kun taas 

elintarvikkeen tuottajamaan väestölle se on. Suomessa on myös kokemuksia Itä-

Euroopasta tulleista tuotteista, joista on aiheutunut epidemia. Ruokakulttuurin 

monipuolistuminen on myös yksi syy ruokamyrkytysten lisääntymiselle. Esimerkkinä 
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kuivattujen papujen vuonna 1998 aiheuttamat ruokamyrkytykset, jotka johtuivat siitä, 

että papuja ei osattu käsitellä oikein. Muita syitä epidemioiden kasvuun on teollisesti 

valmistettujen elintarvikkeiden osuuden lisääntyminen, ruokailun lisääntyminen 

kodin ulkopuolella, suurtalouksien keskittyminen keskuskeittiöihin, elintarvikkeiden 

myyntiaikojen pituus, osalla elintarviketyöntekijöistä puutteelliset tiedot, ruoan-

käsittelytaitojen vähentyminen kodeissa, uudet mikrobit jne. (Pönkä 1999, 11–12.)  

 

Vaikka ruokamyrkytyksiin vaikuttavia tekijöitä on runsaasti, niin näihin kaikkiin on 

myös riskiä vähentäviä tekijöitä. Esimerkiksi tiukentuneet säädökset ja valvonta, 

riskiarviointiin perustuvat omavalvontajärjestelmät (HACCP), kylmäsäilytys-

mahdollisuuksien parantuminen, koulutusmahdollisuuksien lisääntyminen, 

elintarviketeknologian ja mikrobiologian tietämyksen lisääntyminen ja uudistettu 

elintarvikeinfektioiden raportointijärjestelmä. (Mts. 12.)  

 
 

3.5 Ruokamyrkytyksien yleisyys 
 

 

Suomessa on kerätty vuodesta 1975 lähtien tietoja ruokamyrkytysepidemioista. 

Yhteensä vuoden 2004 loppuun mennessä Suomessa on raportoitu 1591 epidemiaa, 

joista 95 % oli elintarvikevälitteisiä. (Niskanen, Kuusi, Johansson, Siitonen & 

Tuominen 2005, 16.) Vuonna 2004 todettiin 48 ruokamyrkytysepidemiaa, joissa 

raportoitiin sairastuneen yhteensä 1271 henkilöä. Tapauksista 85 % oli 

elintarvikevälitteisiä ja vesivälitteisiä epidemioita raportoitiin 15 %. Yli 100 

sairastuneen elintarvikevälitteisiä epidemioita raportoitiin kaksi. Toisen aiheutti 

Yersinia pseudotuberculosis kotimaisen porkkanan välityksellä ja toisen aiheutti 

norovirus hollantilaisen lehtisalaatin välityksellä. (Niskanen, Kuusi, Johansson, 

Siitonen & Tuominen 2005, 19.) Ensimmäiseen kertaan neljään vuoteen 

epidemioiden määrät lähtivät nousuun. Vuonna 2003 epidemioita 33, joten vuodessa 

on tullut 45% nousu. 
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Taulukko 1. Suomessa vuonna 2004 raportoidut ruokamyrkytys-epidemiat ja niissä 
sairastuneiden määrät. (Niskanen, ym. 2005, 19.) 
 
Aiheuttaja        Epidemioita   Sairastuneita 
    
Elintarvikevälitteiset       
                 kpl      %                           kpl         %  
Bacillus cerus  2 5  15 2  
Clostridium perfringens 2 5  63 6  
Salmonella Agona  1 2  19 2  
Salmonella Enteritidis 2 5  30 3  
Salmonella Typhimurium 1 2  25 3  
Staphylococcus aureus  1 2  9 1  
Yersinia pseudotuberculosis 1 2  58 6  
Norovirus   7 17  421 42  
Histamiini   2 5  30 3  
Lektiini   1 2  12 1  
Pilaantuminen  1 2  3 0,3  
Tuntematon  20 49  309 31  
 
Yhteensä   41 85  994 78  
 

Ruokamyrkytyksiä podetaan paljon enemmän kuin mitä tilastoista saa kuvan. Niitä 

saadaan yhtä hyvin kotoa kuin ravintoloistakin ja työpaikkaruokaloista. Osalla oireet 

ovat voimakkaita, kun toiset saavat vain lieviä vatsanväänteitä. Suurin syy ruoka-

myrkytyksiin on ruoan väärä säilytyslämpötila. Ruokaa ei saa pitää tarjolla 

kuumennettuna yli kahta tuntia. Tarjolla oleva ruoka täytyy olla vähintään 60-

asteista. Kypsytettävä ruoka on jäädytettävä nopeasti ja laitettava sitten jääkaappiin 

tai pakastimeen. Muutoin haitalliset mikrobit saastuttavat ruoan hyvin pian.  

 

Lähes jokaisen ruokamyrkytyksen syy on elintarvikkeita käsittelevä ihminen. 

Käsihygienian merkitystä ei voi tarpeeksi korosta. Yhtä tärkeää on tietää, miten 

ruokaa tai keittiövälinettä käsitellään. Mikrobien leviäminen ruokaan voi olla 

hyvinkin pienestä kiinni. (Viitanen 2005, 3.)  
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Taulukko 2. Suomessa vuonna 2004 raportoidut epidemiat käsittelyvirheen. mukaan 
(Niskanen, ym. 2005, 32.) 
 
Aiheuttaja                                                       kpl                        
Saastunut raaka-aine     6   
Ristikontaminaatio     1   
Riittämätön jäähdytys    4   
Riittämätön kuumennos    4   
Riittämätön pesu     0   
Puutteelliset tilat     2   
Virheellinen säilytyslämpötila    4   
Virheellinen kuljetuslämpötila    0   
Liian pitkä säilytysaika    3   
Infektoitunut työntekijä    8   
Muu tekijä     0   
Tuntematon     16   
         
Yhteensä      48   
 

 

Elintarvikkeen mukaan raportoituja epidemioita aiheuttivat liha ja lihavalmisteet, jos 

ei lasketa mukaan ryhmää jossa aiheuttajaa ei pystytty selvittämään. Seuraavaksi 

yleisimpiä levittäjiä olivat kasvikset ja kasvistuotteet. Noin puolessa epidemioista 

väittäjäelintarviketta ei pystytty toteamaan tai useita elintarvikkeita epäiltiin 

tartunnan lähteeksi. (Niskanen, ym. 2005, 29.) 

 

Taulukko 3. Suomessa vuonna 2004 raportoidut epidemiat aiheuttaneen 
elintarvikkeen mukaan. (Niskanen, ym. 2005, 29.)   
 
Raaka-aine              kpl 

Liha ja lihavalmisteet   7 

Maito ja maitovalmisteet  0 

Muna ja munavalmisteet  1 

Kala ja kalavalmisteet  4 

Vilja ja viljavalmisteet   3 

Kasvikset ja kasvistuotteet  5 

Tuntematon tai useita ruokia  20 
 
Yhteensä    40 
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4 HYGIENIAOPPIMATERIAALIN LAATIMINEN 
 

 

4.1 Toimeksianto 
 

 

Toimeksiantajana työlläni on Kontioniemellä sijaitseva Kuuselan koulu, joka on 

Kontiolahden kunnan erityiskoulu. Oppilaita koulussa on 75 ja luokkia on esikoulusta 

9. luokkaan asti. Idea opinnäytetyöhöni lähti liikkeelle siitä, että halusin tehdä 

elektronisen oppimateriaalin erityiskoulun kotitalouden tunneille. Aluksi ajatuksena 

oli tehdä perusruokien opetusohjelma, mutta opettajien kanssa päädyimme 

keittiöhygieniaa käsittelevään ohjelmaan. Rajasimme työtä vielä niin, että ohjelma 

olisi suunnattu yläasteikäisille.  

 

 

4.2 Kysely opetusmateriaalin pohjaksi 
 

 

Hygieniaoppaan suunnittelu pohjautuu suurelta osin opettajille (Liite 1) ja oppilaiden 

vanhemmille (Liite 2) tehtyyn kyselyyn, jonka tein syyskuussa 2005. Kyselyihin 

osallistuivat kaikki kohdeluokkien opettajat ja oppilaiden vanhemmat. Opettajia 

vastaajina oli kolme ja oppilaiden vanhempia seitsemän. Oppilaiden vanhempia oli 

kyselyssä mukana seitsemän, joista viisi pojan ja kaksi tytön vanhempaa. Kysymys-

lomakkeista yritin tehdä mahdollisimman yksinkertaiset, mutta kuitenkin sellaiset, 

että saisin kaiken tarvittavan tiedon selville. Kyselyistä selvisi, mitä koulun 

kotitalouden tunneilla tehdään ja mitä kotiaskareita oppilaat tekevät kotonaan.  

 

 

4.2.1 Kysely opettajille 
 

 

Opettajille menevällä kyselyllä oli tarkoitus selvittää, mitä kotitalouden tunneilla 

tehdään. Kysymyksiä lomakkeessa oli viisi. Kyselyssä selvisi, että kotitalous tunteja 
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on viikon aikana kolme ja niitä on seitsemännestä luokasta yhdeksänteen. Yleensä 

tunteja on enemmän, sillä tuntien määrään vaikuttaa, esim. teemat, syntymäpäivät 

jne. Kontiolahden yläasteeseen verrattuna tunteja on reilusti enemmän, koska 

kotitaloutta siellä on vain seitsemännellä luokalla kolme tuntia viikossa ja sen jälkeen 

kotitalous muuttuu valinnaiseksi (Kontiolahden kunnan perusopetuksen opetus-

suunnitelma 2004, 170). Tuntien aikana tehdään pienissä ryhmissä perusruokia ja 

samalla harjoitellaan henkilökohtaista hygieniaa ja yleistä keittiön siisteyttä. 

Oppilaiden hygieniasta joudutaan huomauttamaan jatkuvasti, mm. käsien pesusta ja 

niiden desinfioinnista, sekä essujen ja myssyjen käytöstä. Kyselyssä ilmeni myös, 

että tunneilla ei ole ollut erikseen hygieniaopetusta, mutta tarvetta katsottiin sille 

olevan. 

 

Kyselyyn vastanneiden opettajien mielestä oppaassa pitäisi olla mahdollisimman 

paljon kuvia. Kuvien väreillä ei olisi niinkään väliä, kunhan vaan ne olisivat selkeitä. 

Kirjavien värien käyttöä tulisi välttää. Oikeissa tekotavoissa täytyisi painottaa vihreää 

väriä ja väärässä punaista. Oppaan tekstien tulisi olla yksinkertaisia ja lyhyitä. 

Sivulauseita ja kaikkia turhia sanoja olisi vältettävä. Musiikin liittämistä työhön ei 

katsottu hyödylliseksi eikä muitakaan äänitehosteita. Opettajien mielestä olisi erittäin 

motivoivaa, jos oppaassa olisi jonkinlainen tarina tai juoni. Oppaassa tärkeitä 

käsiteltäviä asioita ovat käsienpesu, tavaroiden puhtaus, hygieeninen hiuksista 

huolehtiminen, käsien pito puhtaana ruoankäsittelyn aikana, keittiön siisteys sekä 

työasu ja sen puhtaus. (Liite 3.) 

 

 

4.2.2 Kysely oppilaiden vanhemmille 
 

 

Oppilaiden vanhempien lomakkeessa oli kolme kysymystä. Oppilaiden vanhemmat 

vastasivat kyselyyn lyhyesti, mutta kuitenkin vastauksista sai kuvan siitä, millaisia 

askareita oppilaat kotonaan tekevät ja millainen on heidän keittiöhygieniansa. Suurin 

osa osallistui keittiössä tiskaukseen ja pöydän kattaukseen. Monet myös auttoivat 

ruoanlaitossa ja osa teki itsenäisesti myös voileipiä ja helppoja ruokia. Vanhemmat 

ovat huomanneet, että kotitalouden tunneilla opittuja asioita on myös hyödynnetty 
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kotona. Tunneilla on opittu keittiöturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten mikron ja 

uunin käyttö. Kotitalouden tunnit ovat innostaneet tekemään samoja ruokia myös 

kotona. Viimeisenä oli kysymys lapsen itsenäisestä keittiöhygienian huolehtimisesta. 

Suurimmalta osalta tuli vastaus, että asiasta on melkein aina muistutettava. (Liite 4.)   

 

4.3 Hygieniaoppaan laadinnan periaatteet 
 

 

Opetuksen ja oppimateriaalin pitäisi aina lähteä oppijan kyvyistä ja tarpeista. Jos 

oppijalla on erityisiä oppimisvaikeuksia, on se otettava huomioon oppimateriaalissa. 

Hankaluudet erityisoppilaan käsitys- ja hahmotuskyvyissä merkitsevät useissa 

tapauksissa sitä, että oppimateriaali on tehtävä selkokielellä. (Juvonen & Fadjukoff 

1995, 14.) Jos ihmisellä on puutteita tai hitautta käsityskyvyssään, hänen on erittäin 

vaikeaa nykyisessä tiedontulvassa järjestää kaikki aistikokemuksensa todellisuus-

käsityksiksi ja luoda itselleen jäsentynyttä tietopohjaa, joka vuorostaan on perustana 

uusien asioiden ymmärtämiselle ja oppimiselle. (Mts. 8.)  

 

Itseohjattu oppiminen rakentuu oppijan omaehtoiseen toiminnan varaan. Opettaja ei 

pyri opettamaan, vaan ohjaa oppijaa erilaisten tietojen ja niiden välisten yhteyksien 

löytämiseen. Tämä edellyttää oppijalta opiskelutaitoa. Tällainen oppimiskäsitys ja 

siitä johdettu oppijakeskeinen opetus edellyttävät oppimateriaalilta melko paljon. 

Oppijan olisi ymmärrettävä oppimateriaalin välittämä tieto. (Mts. 20–21.) Hygienia-

oppaassa olen pyrkinyt käyttämään mahdollisimman selkeitä kuvia, joissa tavoiteltu 

pääidea on helposti nähtävillä. Asiat olen laittanut ytimekkäästi ja pitkät lauseet olen 

jättänyt pois, mutta kuitenkin niin, että olennainen ajatus säilyy. 

 

Kun oppija käyttää tietoa loogisesti oikeiden johtopäätösten tekemiseen voidaan 

puhua hyvästä oppimisesta. Tieto on arvokasta vasta muodon myötä ja kehittyy 

osaamiseksi silloin, kun se asettuu oikeaan yhteyteen ja oikeisiin suhteisiin tekojen 

kanssa. (Mts. 22.) Itseohjatulla opiskelulla tavoitetaan oppijan oman aktiivisuuden 

kautta syvä ja tietoinen oppimisprosessi. Hyvän tehtävän kautta oppija oppii 

opittavan ilmiön keskeisimmän sisällön. (Mts. 23.) 
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Jos oppimistehtävä on onnistunut, sen merkitys avautuu myös oppijalle. Hän 

ymmärtää tehtävän tarjoamat mahdollisuudet oppimiselleen. Oppimistavoitteet ovat 

silloin hänen omiaan. Tehtäviä ei tehdä kenenkään muun vuoksi, vaan oman 

oppimisen edistämiseksi. Siksi on tärkeää, että tehtäväannon yhteydessä perustellaan 

tehtävän mielekkyys, toisin sanoen mitä opitaan ja miksi se tapahtuu juuri 

tämänkaltaisten tehtävien avulla. Kun oppija oivaltaa tehtävän merkityksen 

oppimisen kannalta, hän parhaimmillaan kykenee itse tarkkailemaan, ohjaamaan ja 

arvioimaan oppimistaan. (Mts. 25.) 

 

Oppimateriaalissa tulee välttää liiallista ohjauksellisuutta, jotta ei vietäisi oppijalta 

oman oivaltamisen riemua. Tärkeää myös on se, että tehtävää annettaessa oppija 

saadaan vakuuttuneeksi ohjauksen tarjoamista mahdollisuuksista esteiden ja 

ongelmien sattuessa. Parhaimmillaan oppimistehtävä on yhteinen projekti, jossa 

oppija ja ohjaaja tavoittelevat samaa tulosta. (Mts. 27.) Näin ollen hygieniaoppaasta 

saadaan siinä vaiheessa suurin hyöty irti, kun tietokoneella opitut opit voidaan 

hyödyntää keittiön tositoimissa.   

 

Palautteenantotilaisuuden ilmapiirillä on suuri merkitys. Jos tunnelma on avoin ja 

välitön, voidaan hankaliakin asioita käsitellä. Harkiten annettua kritiikkiä ei koeta 

murskaavana, vaan oikeutettuna. Kritiikkiä ei koskaan saisi kohdistaa oppijan 

persoonaan, vaan aina asiaan tai tapaan tehdä työtä. (Mts. 28.) 

 

 

4.4 Hygieniaopiskelumateriaali 
 

 

Oppimateriaalissa olevat kuvat käsittelevät henkilökohtaista hygieniaa. Kuvasarjat on 

jaettu viiteen ryhmään käsihygieniaan, pukeutumiseen, työtapahygieniaan, puhtaana-

pitoon ja käsien desinfiointiin. Kuvien aiheet on valittu sen perusteella, mitä 

Kuuselan koulun opettajat halusivat käsiteltävän ja mitkä ovat kotitalouden tunneilla 

tyypillisimmät tilanteet, joita tulisi parantaa. Kuvia on opiskelumateriaalissa yhteensä 

25 kappaletta, joista osa on myös tässä luvussa mukana. Kuvia löytyy myös liitteenä, 
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joista näkee mm. opiskelumateriaalin etusivun ja idean kuinka ohjelma toimii (Liite 

5). 

 

 

4.4.1 Käsihygienia 
 

 

Keittiössä työskentelevän tulisi pestä huolellisesti kätensä ennen työhön ryhtymistä, 

sekä aina tarvittaessa työn aikana. (Gorbatow & Nuotio 1983, 34.) Suurin osa 

mikrobeista siirtyy elintarvikkeisiin käsittelyn yhteydessä käsien kautta. 

Tulehtuneella iholla tai tulehtuneessa haavassa on erityisen paljon bakteereita. 

Myös terveellä iholla ja limakalvolla on valtavasti erilaisia oireita aiheuttamattomia 

bakteereita. Tästä syystä oireetonkin henkilö voi tartuttaa taudinaiheuttajia 

elintarvikkeisiin. Kaikki elintarvikeinfektioita aiheuttavat mikrobit voivat aiheuttaa 

ruokamyrkytyksen uloste – kädet – elintarvikkeet reitin välityksellä. Tämän takia 

käsien pesua ei koskaan korosteta liikaa. (Torvinen & Heikkilä  2002, 28.) 

 

Huolellinen käsien pesu on kaiken perusta, ja kädet täytyykin pestä aina rauhassa 

ilman kiirettä. Ensin kastellaan kädet, minkä jälkeen otetaan pesunestettä. Käsiä 

pestessä pitää muistaa myös sormien välit ja kynsien alustat, koska näissä paikoissa 

on useasti eniten mikrobeja. Huolellisen pesun jälkeen kädet huuhdellaan lämpimällä 

vedellä. Lopuksi kuivataan kertakäyttöpyyhkeellä. (Loken 1995, 70-71.)  Kerta-

käyttöpyyhettä käytetään siksi, että käytettäessä samaa pyyhettä tartunta voi siirtyä 

sitä kautta mahdollisesti ihmisestä toiseen. Näin ollen kertakäyttöpyyhkeillä 

ehkäistään tämä riski. Kuivauksen jälkeen suljetaan hana pyyhkeellä, koska muuten 

puhtaat kädet voivat saastua hanan välityksellä uudelleen. (Torvinen & Heikkilä 

2002, 64.)  
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Huolellinen käsienpesu 

 

 

                                  
1. Kastele kädet.                                                        2. Ota pesunestettä. 

                                
3. Pese molemmat kädet, sormien                             4. Huuhtele hyvin lämpimällä 

    välit ja kynsien alusta.                                                vedellä. 

                                 
5. Kuivaa kädet kertakäyttöpyyh-                              6. Sulje hana pyyhkeellä. 

    keeseen. 
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4.4.2 Keittiöasu 
 

 

Asianmukainen keittiöasu on yksi hyvän henkilökohtaisen hygienian lähtökohta. 

Elintarvikkeita käsittelevän henkilön on pukeuduttava siististi ja tarkoituksen-

mukaisella tavalla. Keittiöasua ei saa käyttää muualla kuin keittiössä. Siisti keittiöasu 

on puhdas ja ehjä, siksi keittiöasu on pestävä säännöllisesti. Työasun tulee olla 

vaalea, että asun siisteyttä on helpompi seurata. Työasun tulee olla helppokäyttöinen 

ja hengittävä. (Saari 2003, 22.) Keittiöasussa oleva veri ym. ravintoaines tarjoaa 

mikrobeille sopivan lisääntymis- ja kasvualustan. Näin ollen nämä mikrobit saattavat 

käsien, työtasojen ja -välineiden välityksellä siirtyä elintarvikkeisiin nopeuttaen 

niiden pilaantumista ja aiheuttaen terveysriskejä. (Gorbatow & Nuotio 1983, 

36.)Sormuksien, kellojen ja rannerenkaiden käyttö on myös riskialtista, koska niihin 

keräytyy likaa ja mikrobeja. Hyvään keittiöasuun kuulu myös puhdas ja ehjä päähine, 

jonka tulee peittää hiukset siten, ettei hiuksia pääse tippumaan elintarvikkeisiin. On 

huolehdittava myös siitä, että hiukset ovat puhtaat ja siististi kammatut. Hiuksissa on 

runsaasti mikrobeja, joiden pääsy elintarvikkeeseen tulee estää. (Saari 2003, 22.)  

 

 

                
Oikeanlainen keittiöasu                                      Vääränlainen keittiöasu 
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4.4.3 Työtapahygienia 
 

 

Jokaisen täytyisi tietää, ettei elintarvikkeita saa kosketella paljain käsin enempää kuin 

on välttämätöntä. Sama koskee myös työvälineitä ja –varusteita. Työtapahygieniassa 

korostuvat erityisesti esteettiset seikat, mutta laiminlyönteihin ei silti ole syytä 

terveydellisessäkään mielessä. 

 

            
 

             
Keittiössä ei saisi missään vaiheessa kosketella hiuksia, nenää, korvaa, eikä mis- 

sään tapauksessa laittaa kättä suuhun. 
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Elintarviketyössä on huolehdittava erityisen tarkkaan henkilökohtaisesta hygieniasta 

ja puhtaudesta (Hatakka, Pakkala, Siivonen & Turja, 2003, 53). Sama sääntö on hyvä 

muistaa myös mielestäni niin kotitaloudentunneilla, kuin kotonakin. Tämän takia 

tulisi tiettyjä epähygieenisiä tottumuksia karsia, koska niillä on huomattava merkitys 

sairauksien leviämiseen. Senpä vuoksi olisi syytä välttää seuraavia asioita 

työskennellessä keittiössä: 

 

- puristella tai sivellä näppylöitä tai haavoja 

- raapia tai sivellä partaa tai päätä 

- kaivaa tai sivellä nenää tai suuta 

- pureskella kynsiä tai purukumia 

- kammata tai järjestellä hiuksia 

- maistella ruokia sormin 

- tervehtiä kädestä 

 

 

 
Kenkien koskettelua ei saa tehdä  

keittiössä. 

 

Keittiössä on ehdottomasti vältettävä työkenkien ja jalkojen koskettelua. 

Työjalkineiden tulee olla puhtaat ja ehjät, koska likaisiin ja rikkinäisiin kenkiin 

kertyy ravinteita pieneliöille. Keittiöjalkineissa ei saa koskaan kulkea muualla kuin 



 28 

keittiötiloissa. Näin toimimalla vähennetään pölyn, lian ym. epäpuhtauksien 

kulkeutumista keittiöön. Työskentelyn jälkeen kengät tulisi puhdistaa ja kuivata 

huolellisesti. (Gorbatow & Nuotio 1983, 36.) 

 

Jos tulee sellainen tilanne, että työskentelyn aikana joudutaan tekemään jotain 

yllämainituista, niin tällöin on kädet pestävä välittömästi. Näiden lisäksi tulee myös 

muistaa, että yskittäessä ja aivastaessa on käännettävä kasvot pois kanssaihmisistä ja 

elintarvikkeista, sekä pestä tämän jälkeen kädet. (Mts. 37.) 

 

 

4.4.4 Puhtaanapito 
 

 

Puhtaanapito on yksi tärkeistä elintarvikehygienian osa-alueista. Puhtaanapidon 

tarkoituksena on ehkäistä mikrobien leviämistä, estää mikrobien siirtyminen paikasta 

toiseen. Ruokamyrkytysten ehkäisemisen lisäksi puhtaanapidolla parannetaan 

keittiön viihtyvyyttä ja työskentelykin sujuu joustavammin. Useat tapaturmat, kuten 

liukastumiset voidaan ehkäistä pitämällä lattia puhtaana. (Saarinen 2001, 34) 

 

Eri kohteiden puhdistusmenetelmät ja puhdistustiheys määräytyvät huoneistotyypin, 

kaluste- ja laitemallien, materiaalien ja likaisuuden mukaan. Keittiötilojen lattiat on 

poikkeuksetta puhdistettava kerran päivässä tavalla tai toisella. Jos vesipesu ei ole 

mahdollista, niin on muistettava välttää pölyttämistä kaikin keinoin. Kattoa ja seiniä 

ei tarvitse pestä yhtä tiheästi, kuin lattioita. Kaappien ja komeroiden säännöllinen 

puhdistus on tarpeen. Jos nämä tilat hoidetaan asianmukaisesti, eivät elintarvikkeiden 

tuholaiset pääse pilaamaan tuotteita. Työpöydät ja – tasot on pestävä huolellisesti 

joka päivä töiden päätyttyä tai useimminkin valmistushygienian sitä vaatiessa. 

Siivouksen päättyessä on siivousvälineet puhdistettava ja kuivattava. Varsinaisen 

työskentelytilojen lisäksi tulee varata aikaa myös wc:n ja siivouskomeron 

puhtaanapitoon. (Gorbatow & Nuotio 1983, 47–48.) 
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Keittiön työpinnat on puhdistettava 
huolella. 
 
 
Ruoanlaittoastioiden ja –välineiden puhtaanapidossa on tärkeää hyvän pesutuloksen 

saavuttamiseksi esipestä ja liottaa astiat ja välineet. Huomioitavaa on, että liotuksessa 

ja esipesussa käytettävä vesi ei ole yli 50-asteista. Liian kuumasta vedestä 

seurauksena on se, että valkuaispitoinen ravintoaines palaa kiinni puhdistettavaan 

esineen pintaan eikä poistu varsinaisessa pesussa eikä huuhtelussakaan. Tällöin jää 

mikrobeille sopivaa elatusainetta astian pintaan, jossa pieneliöt lisääntyvät. 

Varsinaisen pesuveden lämpötila tulee olla noin 55 celsiusastetta, ja huuhteluveden 

tulisi olla 85–90 celsiusastetta. Kuuman huuhteluveden ansiosta mahdolliset tauteja 

aiheuttavat bakteerit tuhoutuvat ja astioiden pinnat kuivuvat nopeasti.  

 

Puhtautta voidaan arvioida aistinva raisesti. Tunkkainen haju voi johtua siitä, että 

siivous välineitä ei ole pesty tai kuivatettu huolellisesti. Homeen haju osoittaa, että 

jossakin on homeisia elintarvikkeita tai muita homehtuvia tavaroita. Homeiset 

elintarvikkeet on aina poistettava ja hävitettävä, ja niiden säilytyspaikka on 

puhdistettava huolella. Pienet banaanikärpäset ovat merkki siitä, että jossain on 

mätänevää kasvimateriaalia. Hyvin puhdistetussa elintarvikehuoneistossa ei haise 

homeelle, tunkkaiselle eikä siellä lentele banaanikärpäsiä. (Hatakka, ym. 92.)  
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Pesuveden olisi oltava noin 55 astetta 

 

Normaalissa siivouksessa tuhoutuu noin 90 % mikrobeista, mutta ei kaikki. Tämä 

riittää kotitalouden tunneilla ja kotona, mutta elintarvikehuoneistossa on hyvä käyttää 

lisäksi desinfiointiaineita. Desinfiointiaineet eivät kuitenkaan steriloi, eli bakteeri-

itiöt ja jotkut kestävät bakteerisolut eivät kuole. Vaikutus bakteereihin riippuu aineen 

vahvuudesta, käytetystä ajasta, toimenpiteen ajankohdan lämpötilasta, pH:sta, veden 

kovuudesta, puhdistettavan pinnan materiaalista, lian määrästä ja mikroorganis-

meista. Huonolla hygieniatasolla ruoan valmistusaikana kuitenkin kumotaan 

perusteellinenkin puhdistus. Henkilökohtainen hygienia on siis avainasemassa. 

(Torvinen & Heikkilä 2002, 61.) 

 

 

4.5 Opiskelumateriaalin käyttö 
 

 

Lähtökohtainen ajatus on, että opiskelumateriaalia käytetään ennen kuin siirrytään 

keittiöön. Opiskelumateriaalista saa hygieniatietämykselle pohjan ennen kuin 

siirrytään tositoimiin. Materiaali toimii myös myöhemmin asioiden kertaajana, jos 

asioita on päässyt unohtumaan. Hyvä olisi, jos materiaaliin tutustutaan ainakin aluksi 

yhdessä opettajan tai avustajan kanssa, jolloin ongelmatilanteissa voi kääntyä heidän 

puoleensa. Ohjaajan tehtävä on auttaa ja avata oppimateriaali oppijalle niin, että 
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oppija oppii oppaasta eikä opasta (Juvonen & Fadjukoff 1995, 17). Opitut asiat voi 

testata oppimistehtävillä, jolloin jo opiskeltu tieto kertautuu.  

 

Opettajan ohje on tärkeä osa oppimateriaalia, koska on tärkeää, että materiaalin 

tekijän ja käyttäjän käyttötavat kohtaavat. Opiskelumateriaalini opettajan ohjeessa 

(Liite 6.) selostetaan materiaalin rakenne, eli mitä asioita se käsittelee ja missä 

järjestyksessä voi edetä. Opettajan ohjeessa on myös mitä opettaja mahdollisesti voisi 

itse tehdä, että materiaalin tiedoista saataisiin kaikki hyöty. Ohje sisältää myös 

virikeaineistoa, kuten oppimistehtävä ja lähde ehdotuksia sekä mahdollisia 

keskusteluaiheita.  

 

 

5 IDEASTA TOIMIVAKSI OPPAAKSI 
 

 

Työ on muuttunut jonkin verran siitä, kun aloitin sen toukokuussa 2005. Alun perin 

suunnitteilla oli ruokaohjeopetusmateriaali kotitalouden tunneille. Ruokaohje 

opetusmateriaali muuttui keittiöhygieniaan, kun keskustelin toimeksiantajakoulun 

opettajien kanssa. Silloin tuli ilmi, että ehkä olisikin parempi tehdä perushygienia-

asioita käsittelevä opas. Mielekkään työstä teki se, ettei erityiskouluille suunnattua 

hygieniaoppimateriaalia ollut aikaisemmin tehty. Ylipäätänsä erityiskouluille 

suunnatut kotitalousmateriaalit ovat erittäin vähäiset, joten haasteena oli tehdä jotain 

uutta. Opiskelumateriaalissa on myös ideana se, että keittiöhygienia-asiat opittua 

voidaan keskittyä enemmän siihen mikä kotitalouden tunneilla on olennaisinta, eli 

ruoanlaittoon. Lisääntyvät ruokamyrkytykset ovat myös syynä siihen, miksi tein 

kyseisen opiskelumateriaalin. Koska vastaavanlaista oppimateriaalia ei ollut kukaan 

ennen tehnyt, jouduin lähtemään liikkeelle puhtaalta pöydältä.  

  

 

 
 
 



 32 

5.1 Oppaan sisällön keruu 
 

 

Tiedon keruun aloitin laatimalla kyselyn Kuuselan koulun opettajille ja kohderyhmän 

oppilaiden vanhemmille. Yritin tehdä kyselylomakkeista selkeät, ja kysymyksistä 

sellaiset, että niihin vastattaisiin enemmän kuin yhdellä sanalla. Vastaukset olivatkin 

pääasiassa käyttökelpoisia ja vastausprosentti oli täysi sata. Jälkeenpäin ajateltuna 

olisin nyt muuttanut oppilaiden vanhempien kyselylomaketta hiukan, että olisin 

saanut enemmän irti siitä, mitä askareita oppilas kotikeittiössä puuhailee. Teettämäni 

kyselyn perusteella sain kuitenkin perustiedot oppaan suunnittelua varten, joten näillä 

tiedoilla oli helppo lähteä suuntaamaan eteenpäin. Erityiskoulun opettajilta sain myös 

hyviä kirjavinkkejä siitä, mistä saisin enemmän tietoa erityisoppilaista ja heidän 

oppimistavoistaan. Alan kirjoista ja kyselyiden perusteella sainkin selville kuvan, että 

millainen oppaani tulee olemaan. 

 

Kotitalouden kirjoja selatessani huomasin myös sen, että siellä ei puhuta juurikaan 

keittiöhygieniasta, joka kuuluu kuitenkin olennaisena osana keittiöön. Kotitalouden 

kirjat olivat lähteenä huonoimpia, jotkut aivan mitättömiä. Kirjoissa puhuttiin 

muutamalla sanalla lakaisemisesta, jonka jälkeen olikin ruokaohjeiden vuoro. Luulisi 

että juuri peruskouluikäisille tulisi painottaa henkilökohtaisen hygienian merkitystä, 

koska heillä ei ole vielä niin pinttyneitä tapoja. Myöskään Kuuselan koulun 

kotitalouden tunneilla ei ollut varsinaista hygieniaopetusta ennen ruoanlaittoon 

siirtymistä. 

 

Hygienia-alan kirjallisuutta löytyi onneksi erittäin hyvin, vaikka kaikissa tahtoi olla 

melkein samat asiat. Lähteitä löytyi niin aikakausilehdistä, sanomalehdis tä, kirjoista 

ja internetistä. Kirja lähteet olivat toisaalta hankalia, koska kaikki hygienia 

kirjallisuus on suunnattu elintarvikealan ammattilaisille, eikä kotitalouksille. Toki 

suurin osa asioista pätee kotona, kuin ammattikeittiössä. Sanomalehdissä olikin sitten 

kirjoitettu kotitalouden kannalta, mutta artikkeleiden sisältö on sitten paljon 

suppeampi.  
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5.2 Tiedoista tuotteeksi 
 

 

Yksi mukavin vaihe työssäni olivat kuvaukset opiskelumateriaalia varten Kuuselan 

koulussa. Kaikki toimivat mutkattomasti, niin malli kuin kameramieskin. Ennen 

Kuuselan kouluun siirtymistä tein koekuvaukset itselläni, mutta halusin saada 

kuitenkin oppaaseen Kuuselan koulun oppilaan ja keittiön. Kuvaamaan Kuuselan 

koululla jouduin vielä toiseen kertaan, koska olin unohtanut ottaa olennaisia kuvia 

käsien pesusta. Järkevintä olisi ollut tehdä selkeä luettelo kuvista mitä ottaa, jolloin 

unohtuvia kuvia ei tulisi. Oikeiden kuvien käyttämistä piirrettyjen sijaan pidän 

hyvänä ratkaisuna, koska oppaan käyttäjä vo i näin paremmin samaistua kuvaan. 

Myös Kuuselan koulun opettajien mielestä oikeiden kuvien käyttö piirrettyjen sijaan 

oli parempi vaihtoehto. Piirretyistä kuvista olisi myös helposti tullut epäselviä, koska 

itse en ole kovinkaan lahjakas piirtäjä.  

 

Itse ohjelman teko oli vaivatonta, sillä ohjelma (AutoPlay media studio 5.0), jolla 

opiskelumateriaalin tein, oli helppokäyttöinen. Samantyylisiä opiskelumateriaaleja 

löytyi vain yksi (Hygienia: terveys-kasvatusmateriaali). Tämä työ oli kuitenkin 

erilainen mitä olin omastani suunnitellut, eikä ohjelman tyylisestä materiaalista olisi 

ollut hyötyä Kuuselan koulussa. Opiskelumateriaali oli tehty kuvasarjamaisesti, joka 

eteni alusta loppuun ilman mitään valinta mahdollisuutta. Muutenkin työ oli epäselvä 

ja sekava. Tämän materiaalin nähdessäni tiesin, että pystyisin tekemään paremman. 

 

Puhelimen välityksellä Kuuselan koulun opettajan antaman palautteen perusteella, 

olin saanut tehtyä juuri sellaisen oppaan mitä he olivat kaivanneetkin. Opiskelu-

materiaalin ulkoasu oli heidän mielestäni selkeä ja yksinkertainen. 

Opiskelumateriaalin ytimekkäät ja selkokieliset tekstit saivat myös hyvää palautetta. 

Opiskelumateriaalista löytyi melkein kaikki se mitä toimeksiantajani siihen mukaan 

halusikin. Ainoana puutteena ja ongelmana oli saada tehtyä, jonkinlaista tarinaa 

keittiöhygieniaa käsittelevistä kuvista. Tarinan olisi varmaan saanut tehtyä, mutta 

siitä ei olisi varmaan tullut sellaista, joka olisi auttanut oppimista. 

 

Opiskelumateriaalia tullaan käyttämään ennen kotitalouden tuntien alkamista ja 

kertauksena, jos jotain on unohtunut. Työssäni olen kuitenkin vasta sitten parhaiten 
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onnistunut, jos oppilas käyttää oppaasta oppimiaan asioita käytännössä kotitalouden 

tunneilla tai mahdollisessa omassa taloudessaan. Olisikin hyvä jos oppilas saisi Cd-

rompun mukaan peruskoulun päätyttyä. Opiskelumateriaalia on myös mahdollista 

päivittää, sillä ohjelmassa on mukana yhteystietoni, jos jotain lisäysehdotuksia 

ilmenee. Tämän version levikki jää tällä kertaa Kuuselan koulun tietokoneisiin, mutta 

mahdollistahan olisi ottaa yhteyttä johonkin yhdistykseen, joka voisi auttaa oppaan 

jakelussa, markkinoinnissa ja jatkokehityksessä.  
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LIITTEET 
 
 

Liite 1. Kysely Kuuselan koulun henkilökunnalle 
 
 
 

1. Kuuselan koulu? (oppilasmäärä, luokat, ryhmät, henkilökunta, milloin 
perustettu jms.) 

 
 
 
 
 
 

2. Millainen on tyypillinen kotitalouden tunti? (mitä tehdään? kuinka kauan 
kestää? jne) 

 
 
 
 
 
 
 

3. Kuinka hygieniasta huolehditaan kotitalouden tunneilla? (itsenäistä, 
tarvitaanko valvontaa, ohjausta, onko erikseen hygienia opetusta jne.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Millainen hygieniaoppaan tulisi olla? (pituus, värit, kuvat, sanat, lauseet, 
puhe, äänet, musiikki, tarina, juoni, vaikeustaso(ja), lopputesti jne.)  

 
 
 
 
 
 
5. Mitä aiheita kuvissa tulisi käsitellä 
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Liite 2. Kysely oppilaiden vanhemmille 
 
Hei! 
 
Olen Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija matkailu-, ravitsemis-, ja 
talousalalta. Olen tekemässä hygieniaopasta peruskouluikäisille erityisnuorille 
opinnäytetyönäni. Tarvitsisin työhöni vähän taustatietoja lapsenne kotiaskareista alla 
oleviin kysymyksiin. Vastauksien ei tarvitse olla pitkiä, mutta haittaakaan pituudesta 
ei ole. Jatkaa voi paperin toiselle puolelle. Kiitos! 
 
Terveisin Jari Pennanen   
 
 
Kysely oppilaan osallistumisesta keittiötöihin kotona 
 
 
 
 

1. Millaisia keittiötehtäviä nuorenne tekee? (esim. tiskaus, kaakaon teko jne.) 
 
 
 
 
 
 
 

2. Onko nuorenne hyödyntänyt kotona kotitaloudentunneilta opittuja asioita? 
(esim. puhtaanapito, turvallisuus jne.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Huolehtiiko nuorenne itsenäisesti keittiöhygieniasta? (esim. käsien pesu, 
pöydän pyyhintä jne.) 
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Liite 3. Kuuselan koulun opettajien vastaukset 
 

 
1. Kuuselan koulu? (oppilasmäärä, luokat, ryhmät, henkilökunta) 
 
n.70 oppilasta,  A, B, esi, 1-2, 3, 3-4, 5-6, 7, 8, 9, 10. Opettajia on 12 ja 15 
avustajaa. 
 
2. Millainen on tyypillinen kotitalouden tunti? (mitä tehdään? kuinka kauan 
kestää? jne) 
 
-Perusruokia 
-Kaksi ryhmää saman aikaisesti valmistaa kokonaisen aterian 
-välillä erikoisempia ruokia 
-vuosittain käydään läpi silittäminen 
-teemat vaikuttavat 
-normaalisti tunnit kestää 2h30min 
-normaali eteneminen on että ensin puetaan essut ja myssyt ja pestään kädet. 
2.ohjeiden läpikäyminen + tavaroiden kokoaminen. 3. töiden jako + teko 4. 
keittiön siistiminen + työskentelyvälineiden tiskaus. 5. ruokailu 6. 
ruokailuvälineiden tiskaus  
+ käsien pesu + käsien desinfiointi koko toiminnan ajan tarvittaessa 
 
3. Kuinka hygieniasta huolehditaan kotitalouden tunneilla? (itsenäistä, 
tarvitaanko valvontaa, ohjausta, onko erikseen hygienia opetusta jne.) 
 
-essut ja myssyt 
-jatkuvaa huomauttamista 
-käsien pesu + desinfiointi 
-tarvikkeiden puhtaudesta huolehtiminen 
-pöydän pyyhkiminen 
-roskat ulos 
-ei ole ollut erikseen hygienia opetusta, mutta olisi tarvetta 
 
4. Millainen hygieniaoppaan tulisi olla? (pituus, värit, kuvat, sanat, lauseet, puhe, 
äänet, musiikki, tarina, juoni, vaikeustaso(ja), lopputesti jne.) 
 
-värillä ei väliä, kunhan ei kirjava (oikea vihreä, väärin punainen) 
-Kuvat selkeitä, mutta ehdottomasti pitää olla 
-Lauseet lyhyitä ja selkokielisiä, ei esim. sivulauseit a ja kaikki turhat sanat pois. 
-Musiikkia ei tarvitse olla. 
-Tarina olisi kiva, motivoi. 
 
5. Mitä aiheita kuvissa tulisi käsitellä 
 
-Käsienpesu, tavaroiden puhtaus, hiukset, missä kädet työskentelyn aikana, 
keittiön puhtaus, työasu. 
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Liite 4. Oppilaiden vanhemmille tehdyn kyselyn tulokset 
 
 
1. Millaisia keittiötehtäviä nuorenne tekee? 
 
-Keittää kahvit, teet ja kattaa ne pöytään; kattaa ruokapöydän ja laittaa astioita 
koneeseen; on joskus apuna ruoanteossa. 
-Roskapussin vieminen ja postin haku postilaatikosta. Hän on innokkaasti 
ruoanlaitossa mukana ja ruokien maustaminen on mieleistä. 
-Astianpesukoneen täyttäminen, astioiden huuhtelu ruokailun jälkeen, koneen 
tyhjentäminen; Auttaa ruoanlaitossasekoittamalla esim. taikinaa ja lisää siihen 
antamiani aineita. Mausteet annan hänelle kädelle ja siitä hän lisää ne ruokaan 
joka tehdään. 
-Astiapesukoneen purku; harjoittelee omien leipien, murojen, ruokien laittoa 
(osaakin hyvin) 
-Laittaa likaiset astiat astianpesukoneeseen, astianpesukoneen tyhjennys puhtaista 
astioista ja kaappiin järjestely; pöydän kattaminen; kauppaostosten paikalleen 
järjestely esim. maidot jääkaappiin, kuivatavarat omille paikoilleen; on innokas 
auttaja keittiössä; mökillä tiskaa astiat. 
-Kaakaota tekee, ei paljoa muuta, ehkä joskus tiskaa. 
-Pöydän kattaminen, tiskikoneen täyttö ja tyhjennys. 
 
2. Onko nuorenne hyödyntänyt kotona koulun kotitalouden tunneilla opittuja 
asioita? 
 
-On jonkun verran keittiössä, laittaa pyykkejä kuivamaan; petaa petinsä ja 
käskettäessä siivoaa huonettaan, vie roskat. 
-Kyllä. Hän on erittäin innostunut esim. kotitalouden tunneilla tehtävistä ruoista. 
-Hankala sanoa, mitä koulussa on opittu, kun nuori ei puhu. 
-tekee paljon aiempaa enemmän itse, pyyhkii toisinaan pöydän!;turvallisuus 
(hella,mikro) hyvin hallussa. 
-auttaa pilkkomisessa esim. sienet, kesäkurpitsat, raparperit, pyykkien 
ulosviennissä narulle, sekä puhtaat pyykit narulta pyykkikoriin. 
-ei 
-melko vähän 
 
3. Huolehtiiko nuorenne itsenäisesti keittiöhygieniasta? 
 
-pitää huomauttaa ensin 
-ei. asioista on useimmiten huomautettava 
-käsien pesusta melkein turhankin ahkerasti. Hän laittaa myös jättämiäni roskia 
roskakoriin. 
-käsien pesu tuppaa unohtumaan, pitää muistutella. 
-Kyllä huolehtii käsien pesun(joskus muistutettava);pyyhkii tarvittaessa pöydän 
-vaihtelevasti 
-ei huolehdi itsenäisesti, tekee kun pyydetään tekemään.   
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Liite 5. Puhtaasti ruokaa opiskelumateriaalin esittely 

 
 
 

 
 
Puhtaasti ruokaa opiskelumateriaali aukaistaessa päästään suoraan etusivulle, mistä 
voidaan valita opiskelun aihe. Esittely esimerkissä käydään läpi käsienpesu valikko. 
Ruudulla oleva nuoli kertoo mitä nappia on painettu (nuoli ei ole ohjelmassa mukana, 
vaan on lisätty jälkeenpäin). Kun halutaan tutustua käsien pesuun niin silloin 
painetaan käsienpesu nappia. Niin kuin nyt esimerkissä teemme. 
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Käsienpesu valikossa olen käyttänyt numerointia, jolloin on helpompi hahmottaa 
järjestys missä järjestyksessä toimenpide tulee suorittaa. Jokaisella sivulla on  
”JATKA” painike, mistä päästään aina seuraavaan ruutuun. 
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Oikeassa ylänurkassa olevasta ”X” painikkeesta pääsee helposti aloitussivulle, jol- 
loin ei tarvitse käydä kaikkia sivuja läpi, jos haluaa tarkistaa vain jonkun tietyn  
asian.  
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Viimeisestä ”JATKA” painikkeesta siirrytään takaisin aloitussivulle. 
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Palauduttua takaisin aloitussivulle voidaan aloittaa uusi aihe tai sulkea ohjelma 
oikeassa yläkulmassa olevasta ”X” painikkeesta. 
 

 
Väärissä tilanteissa olen käyttänyt punaista väriä tekstien ympärillä ja 
taustaväri on tummempi. 
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Liite 6. Opettajan ohje 

Puhtaasti purtavaa oppimateriaali on tarkoitettu pohjaksi ennen varsinaista 

kotitalouden tuntia. Tietenkin opas on hyödyllinen kertausväline. Oppimateriaali 

jakautuu viiteen eri henkilökohtaisenhygienian osa-alueeseen; Työasuun, Käsien 

pesuun, työtapa hygieniaan, puhtaana pitoon ja käsien desinfiointiin.  

 

Käynnistys: 

- Laita levyke Cd-asemaan 

- Avaa Cd-romin tiedostot 

- ”Tupla klikkaa” ”autorun” tiedostoa 

- Ohjelma käynnistyy 

 

Ohjelman käyttö: 

- Aloitussivulla voi painaa (hiiren osoittimella) haluttua valikkoa, mitkä ovat 

vasemmassa laidassa. Valikkoja ei tarvitse käydä tietyssä järjestyksessä, vaan 

sen mukaan mitä halutaan opiskella. 

- Kuvasarjoissa päästään eteenpäin painamalla ”JATKA” nappia hiirellä. 

- Jos ollaan menty vahingossa väärään alueeseen, niin oikeassa yläkulmassa on 

(alempi) ”X”, josta päästään takaisin aloitussivulle. 

- Ohjelman voi lopettaa painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa (ylempi) ”X” 

painiketta. 

 

Oppimistehtävä ehdotus: 

Yksi esimerkki oppimistehtävästä voisi olla sellainen, jossa kuk in oppilas vuorollaan 

esittäisi jonkun opettajan antaman väärän tavan toimia keittiössä. Muut sitten 

yrittäisivät arvata mikä oli tilanteessa väärin. 

 

Lisätietojen avulla voi oppilaalle myös kertoa syyt, miksi tulee tehdä niin kuin 

ohjelmassa on. 

Lisätietoa elintarvikehygieniasta löytyy esimerkiksi Elintarviketurvallisuusviraston 

nettisivuilta. 

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/ 

 

Ongelmatilanteissa voi kysellä lisätietoja s-posti osoitteesta teamkula@hotmail.com 




