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Alanko, Anu, Participation group as a space for democratic education – a case
study on the activities of children’s and young people’s local participation groups
in Oulu. 
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 140, 2013
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This research concentrates on the experiences of children and young people operating in the local
participation groups in Oulu. Research focuses on the motives and procedures of joining in the
groups and the essential activities and objectives of the groups. Co-operation between children,
young people and adults is also discussed. The research perspective is pedagogical: what kind of
space for democratic education do participation groups offer to children and young people? The
research is a multi-method case study based on data from surveys, interviews and observation. The
data is analyzed with the SPSS statistical analysis program and thematic content analysis. 

Childhood studies offer a theoretical starting point by recognizing children’s and young
people’s agency and ability to participate. Participation is discussed in terms of central democratic
theories. Participation groups as spaces for democratic education are viewed especially in terms
of the didactic triangle of knowledge, values and skills introduced by Ove Korsgaard. Critical
viewpoints on democratic education are discussed based on Gert Biesta’s formulations. Hannah
Arendt’s insights into human interaction as a place where human subjectivity is born are also
considered. 

Participation groups are spaces of social participation in which children, young people and
adults reciprocally recognize each other as competent actors. An adult person with situational
awareness and pedagogical tact is considered central to a participation group. Participation groups
are understood as representative bodies whose functionality depends on the members’ ability to
be active and committed participants. Age is thought to be a factor that both promotes and prevents
group activities. Participation groups are also considered to be places where children and young
people plan the activities based on their own interests, where they can express their own opinions
and views and are also able to take part in decision-making. From the viewpoint of democratic
education, participation groups are considered as pedagogical spaces that offer opportunities to
acquire knowledge and skills for participatory action within their immediate surroundings and in
society at large. These abilities are needed in groups’ activities on a constant basis, but children
and young people also appreciate their value for their future life. At the core of participation seems
to lie the idea of being able to live with others who are not exactly like me. 

Keywords: case study, childhood studies, democracy, participation, participation
activities, participation group





Alanko, Anu, Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana – tapaustutkimus
lasten ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa. 
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Acta Univ. Oul. E 140, 2013
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Tutkimuskohteena ovat lasten ja nuorten kokemukset alueellisten osallisuusryhmien toiminnas-
ta Oulussa. Tutkimuksessa selvitetään ryhmään liittymisen tapoja ja motiiveja, toimintamuotoja
ja vaikuttamiskohteita sekä osallisuusryhmää lasten, nuorten ja aikuisten keskinäisen toiminnan
tilana. Näkökulma on pedagoginen: minkälaisen demokratiakasvatuksen tilan osallisuusryhmä
tarjoaa lapsille ja nuorille? Tutkimus on monimenetelmäinen tapaustutkimus, jonka aineisto
koostuu osallisuustoiminnan havainnoinnista sekä lasten ja nuorten kyselystä ja teemahaastatte-
luista. Aineistoa on analysoitu SPSS-tilasto-ohjelmalla sekä temaattisella sisällönanalyysillä. 

Tutkimus paikantuu lapsuudentutkimuksen paradigmaan, jonka ytimessä on lasten ja nuor-
ten osallisuus ja toimijuus. Osallisuutta taustoitetaan keskeisten demokratiateorioiden kautta ja
osallisuusryhmien toimintaa erityisesti Ove Korsgaardin luoman kansalaiskasvatuksen didakti-
sen kolmion kautta. Lisäksi analyysissa hyödynnetään Gert Biestan esittämiä kriittisiä näkökul-
mia demokratiakasvatukseen sekä Hannah Arendtin näkemyksiä ihmisten välisestä vuorovaiku-
tuksesta subjektiviteetin synnyn tilana. 

Osallisuusryhmä näyttäytyy sosiaalisen osallisuuden tilana, jonka keskiössä on lasten, nuor-
ten ja aikuisten vastavuoroinen tunnustaminen kompetentteina toimijoina. Tilannetaitoinen ja
pedagogisen tahdikkuuden taitava aikuinen on toiminnan keskeinen voimavara. Osallisuusryhmä
ymmärretään edustukselliseksi järjestelmäksi, jonka toimintakykyisyyteen nähdään keskeisesti
vaikuttavan ryhmän jäsenten aktiivisuus ja sitoutuneisuus toimintaan. Ikä nähdään sekä ryhmän
toimintaa edistävänä että hidastavana tekijänä. Osallisuusryhmä on myös vaikuttavan osallisuu-
den tila, jossa lapset ja nuoret suunnittelevat toimintaa omien intressiensä pohjalta, tuovat esiin
omia mielipiteitään ja näkemyksiään sekä tekevät päätöksiä itselleen merkityksellisissä asioissa.
Demokratiakasvatuksen näkökulmasta osallisuusryhmä määritellään pedagogiseksi tilaksi, jossa
on mahdollista omaksua tiedollisia ja taidollisia valmiuksia osallistuvaan ja vaikuttavaan toimin-
taan omassa lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa laajemminkin. Näitä valmiuksia tarvitaan osalli-
suusryhmien toiminnassa jatkuvasti, mutta lapset ja nuoret kokevat niiden oppimisen hyödylli-
seksi myös tulevaisuutta ajatellen. Osallisuuden ytimessä on ajatus kyvystä oppia elämään tois-
ten kanssa, jotka eivät ole aivan kuten minä. 

Asiasanat: demokratia, lapsuudentutkimus, osallisuus, osallisuusryhmä,
osallisuustoiminta, tapaustutkimus





On olemassa ikään kuin kaksi elämää. Toinen on vakava ja kunnianarvoinen, 

toinen pitkin hampain suvaittu, vähempiarvoinen. Puhutaan tulevasta ihmisestä, 

tulevaisuuden työntekijästä ja kansalaisesta. He ovat vasta kehkeytymässä, tule-

vat täyteyteen vasta myöhemmin. Sallimme heidän armollisesti pyöriä jaloissam-

me, mutta mukavampaa olisi ilman heitä. 

 

Ei sentään. Heitähän on ollut olemassa aina, ja aina heitä tulee olemaan. He 

eivät ole tulleet yllätyksenä eivätkä vain piipahtamaan. Lapset eivät ole ohimen-

nen tavattu puolituttu, jonka kohdalle ei tarvitse pitkäksi aikaa seisahtua, josta 

selviää helposti hymyllä ja tervehdyksellä. 

 

Lapset muodostavat ison osan ihmiskuntaa, väestöä, kansakuntaa, asukkaita ja 

kansalaisia. He ovat pysyviä kumppaneitamme. Heitä on ollut, on ja tulee ole-

maan. 

 

Onko olemassa elämää, jota eletään vain leikisti? Ei. Lapsuus on pitkä ja tärkeä 

osa ihmisen elämää. 

 

Janusz Korczak – Lapsen oikeus kunnioitukseen – 1928  
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Kiitokset  

Lapsena, ja vielä aivan aikuisuuden kynnyksellä, ajattelin, että minusta tulee näyt-

telijä, toimittaja tai dekkarikirjailija. Utelias ja spontaani luonteeni kuljettikin 

minua varhaisaikuisuudessa mitä erilaisimpiin työtehtäviin, hotellin kerrossiivoo-

jan tehtävistä marjanmyyjäksi torille, kaupan kassalle ja jopa matkaoppaaksi 

Kreikan saaristoon ja Kanariansaarille. Koulunpenkilläkin kävin itseäni etsimäs-

sä, ensin kauppaopistossa ja sittemmin ammattikorkeakoulussa. Näistä arvokkais-

ta kokemuksista on mitä todennäköisimmin enemmän hyötyä kuin haittaa tutkijan 

tehtävissä.  

Seitsemän vuotta sitten aloitin jatko-opinnot Oulun yliopiston kasvatustietei-

den tiedekunnassa. Näihin vuosiin on mahtunut iloja ja suruja, pettymyksiä ja 

onnistumisen kokemuksia. Olen vuosien aikana kohdannut lukuisia ihmisiä, jotka 

ovat monin tavoin vaikuttaneet tämän tutkimuksen muotoutumiseen ja lopulta sen 

valmistumiseen. On kiitosten aika.  

Vuonna 2006 esittelin tutkimussuunnitelmaani professori Timo Järvikoskelle, 

josta tuli sittemmin työni pääohjaaja. Kiitos Timo työni ohjauksesta, rakentavista 

kommenteista ja tavasta, jolla olet kannustanut minua tutkimuksenteossa. Olen 

saanut tehdä tutkimusta itsenäisesti mutta tietäen, että olet tarvittaessa ohjaamassa 

ja auttamassa eteenpäin. Tämä on ollut itselleni luontaisin työskentelytapa, ja 

kiitänkin sinua siitä, että olet sen minulle sallinut. Haluan kiittää myös työni toista 

ohjaajaa yliopistonlehtoria Veli-Matti Ulvista vuosien aikana saamistani arvok-

kaista kommenteista. Kiitän myös Outi Auttia tutkimuksen opponoinnista tutki-

musryhmämme seminaareissa ja Lauri Oinoa väitöskirjani kieliasun tarkastami-

sesta ja korjaamisesta. Kiitän myös atk-suunnittelija Vesa Komulaista väitöskirjan 

viimeistelyyn liittyvästä avusta.  

Edesmenneen äitini syntymävuotena ensimmäisen kerran julkaistussa es-

seessään A Room of One's Own Virginia Woolf (1929) kirjoittaa: A woman must 

have money and a room of her own if she is going to write. Toisin muotoiltuna: 

väitöskirjantekijä tarvitse rahaa ja jonkinlaisen työtilan edistääkseen tutkimustaan. 

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on vuodesta 2006 alkaen luotet-

tu ja uskottu tekemisiini siinä määrin, että olen saanut työskennellä sen palveluk-

sessa erilaisissa projekteissa, opetussuunnitelmatyössä, tuntiopettajana sekä tohto-

rikoulutettavana. Lämmin kiitos tässä vaiheessa tuesta, jota minulle on osoitettu 

määräyskirjojen jatkamisella kerran toisensa jälkeen. Kasvatustieteiden tiedekun-

ta on tarjonnut työyhteisön, jossa olen kokenut saavani olla omanlaiseni, räisky-

väkin persoona. Kiitos dekaani Riitta-Liisa Korkeamäki ja tutkijadekaani Leena 
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Syrjälä, jotka olette vuosien aikana tarjonneet minulle mielenkiintoisia työtehtä-

viä ja haasteita tutkimustyön oheen ja samalla kannustaneet ja mahdollistaneet 

oman tutkimustyöni tekemisen. Haluan kiittää lämpimästi myös yliopiston ulko-

puolelta tutkimustani rahoittaneita tahoja, Mannerheimin lastensuojeluliittoa sekä 

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan maakuntarahastoa.  

Esitän lämpimät kiitokset työni esitarkastajille, professori Kimmo Jokiselle 

Jyväskylän yliopistosta sekä dosentti Sirpa Lappalaiselle Helsingin yliopistosta. 

Antamienne kommenttienne ansiosta sain mahdollisuuden viimeistellä työtäni ja 

syventyä vielä uudemman kerran haasteellisiksi kokemiini kohtiin tutkimuksessa-

ni. Kiitän professori Kimmo Jokista lupautumisesta vastaväittäjäkseni.  

Sosiologian sivuaineopintojen innoittamana pääsin suorittamaan maisterivai-

heen harjoittelua kasvatustieteiden tiedekuntaan jo vuonna 2005. Tuolloin sosio-

logian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaostosta muodostui itselleni 

merkittävä henkinen koti, joka on monin tavoin ollut vaikuttamassa ajatuksiini ja 

tekemisiini tutkijana. Sittemmin vuonna 2006 aloitin työt samaisessa jaostossa. 

Näinä vuosina olen kohdannut monia ihmisiä, joiden vaikutus tämänkin tutki-

muksen tekemiseen on ollut merkittävä. Haluan kiittää erityisesti sosiologian 

lehtori Pentti Luomaa, jonka merkitys on ollut keskeinen tutkijan uralle hakeutu-

misessani. Pentti, olet lukemattomia kertoja auttanut ja ohjannut minua omassa 

tutkimustyössäni, etsinyt lähteitä, vinkannut seminaareista ja erinäisistä mahdolli-

suuksista, jotka jollakin tavoin voisivat edistää tutkimustani. Olet ollut mentori ja 

työtoveri, jolle olen uskaltanut kertoa vaikeistakin hetkistä tutkimuksenteossa ja 

elämässä yleensäkin. Arvostan työtoveruuttasi ja kykyäsi olla läsnä ihmisenä 

ihmiselle työyhteisössä, jossa aito läsnäolo usein jää kiireen jalkoihin.  

Kiitokset yhteistyöstä ja kannustuksesta vuosien aikana myös Eila Louhi-

maalle, Päivi Haapasaarelle, Timo P. Karjalaiselle sekä Kalle Reinikaiselle. Vaik-

ka emme enää kaikki olekaan saman katon alla työskentelemässä, olette kaikki 

jääneet minulle mieleen merkittävinä henkilöinä, jotka olette tukeneet tutkimuk-

seni tekemistä. Kiitän teitä myös työtoveruudesta oman yliopistourani alkuvuosi-

na. Nais- ja sukupuolentutkimuksen puolelta haluan erityisesti muistaa Vappu 

Sunnaria, Mervi Heikkistä, Tuija Huukia sekä Sari Mannista, joiden kanssa 

olemme käyneet vuosien aikana monia keskusteluita tutkimuksen tekemiseen 

liittyen. Iloiset tervehdykset ja kannustukset käytävillä auttavat jaksamaan päivi-

nä, jolloin kaikki tekeminen tuntuu etenevän hitaasti.  

Sittemmin uusi työhuone varhaiskasvatuksen käytävällä toi elämääni jälleen 

uuden joukon ihmisiä. Kiitos, kun olette ottaneet sosiologisesti orientoituneen 

kasvatustieteilijän porukkaanne. Professori Eila Estolaa kiitän kannustuksesta ja 
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tuesta erityisesti tutkimukseni loppuvaiheessa. Vakan käytävällä Taina Kyrönlam-

pi, Elina Viljamaa, Minna Uitto, Anna-Maija Puroila, Hennariikka Valppu-Paaso, 

Satu Karjalainen, Hannele Karikoski, Saara-Leena Kaunisto, Aila Tiilikka, Pirjo 

Suvilehto ja Susanna Kinnunen, kiitokset teille elämisestä mukana tutkimuksen 

eri vaiheissa ja työtoveruudesta. Tiedekunnassamme eri työtehtävissä työskente-

levät Tiina Kemppainen, Helena Seppälä, Anna Korhonen, Mervi Meriläinen, Eija 

Arposalo ja Anja Parpala, haluan kiittää myös teitä työtoveruudesta, avusta ja 

hyvistä neuvoista vuosien aikana.  

Kiitän myös Oulun kaupungin nuoriso- ja opetustoimen edustajia vuosien 

mittaisesta yhteistyöstä ja mahdollisuudesta päästä tutkimaan lasten ja nuorten 

osallisuusryhmien toimintaa käytännössä. Riitta Veijolaa, Pasi Laukkaa, Jussi 

Tervosta, Mika Niemistä, Teemu Vähää ja Maria Orrenmaata kiitän monista mie-

lenkiintoisista keskusteluista vuosien aikana. Kiitokset kaikille teille nuorisotyön-

tekijöille, joita olen vuosien aikana tavannut osallisuusryhmien kokouksissa ja 

muissa tilaisuuksissa. Ennen kaikkea: kiitos teille alueellisten osallisuusryhmien 

lapset ja nuoret, joita olen saanut vuosien aikana toiminnassa tavata ja jotka olette 

myös suostuneet osallistumaan tähän tutkimukseen. Tämä tutkimus on mahdolli-

nen teidän ansiostanne!  

Työ on viimeisten seitsemän vuoden aikana määrittänyt paljon tekemisiäni ja 

olemistani. Elämää on kuitenkin myös yliopiston ulkopuolella, onneksi. Tästä 

olette te muistuttaneet minua tasaisin väliajoin, rakkaat perhe ja ystävät. Olette 

osoittaneet tukenne kyseenalaistamatta tekemisiäni koskaan. Ihanat ystävät, Pirjo, 

Anne, NKL, Erkki, Jari, Jami, Mika, Jari S., Anttu, Olli-Pekka, Lasse, Kalevi ja 

moni muu, kiitän teitä ystävyydestänne, kannustuksestanne ja hetkistä, joita olen 

saanut kanssanne viettää vuosien aikana.  

Tutkimusta tehdessäni olen usein palannut omaan lapsuuteeni ja nuoruuteeni 

ison perheen kuopuksena. Olen miettinyt sitä, miten omat vanhempani kasvattivat 

minua ja minkälaista oli olla tämän kyseisen perheen jäsen. Osallisuustutkijan 

näkökulmasta olen tajunnut, kuinka monin tavoin omat vanhempani osallistivat 

meitä lapsia perheyhteisömme elämään ja lähiyhteisöön heti lapsesta alkaen. Kir-

vesmiehenä elämäntyönsä tehnyt isäni saattoi ottaa minut jo pikkulikkana mu-

kaan ”raksalle”, jossa sain vasaran, nauloja ja laudanpätkän käteeni ja pääsin 

tekemään omasta mielestäni jotakin oikeasti tärkeää. Äidin mukana kuljin marja-

metsässä ja lehtiä jakamassa, joskus jopa siivouskohteissa roskia keräämässä. 

Tunsin kuuluvani tähän perheeseen ja lähiyhteisöön, jossa minut tunnustettiin 

ihmisenä, ei pelkästään lapsena tai nuorena. Osallistumalla ja toimimalla mukana 

luottamus omiin tekemisiini kasvoi, ja koin olevani osa kyseistä yhteisöä.  



12 

Tutkimusta viimeistellessäni äidin ja isän ikävä on käsin kosketeltava. Äiti 

sanoi usein, että ihmisen tärkeimpiä tehtäviä elämässä on kehittyä ja kasvaa ihmi-

senä. Äiti sanoi myös, että ihmisen ei pidä pitää kynttiläänsä vakan alla, vaan 

tehdä aina parhaansa. Äiti ja isä eivät ehtineet nähdä valmistumistani kasvatustie-

teen maisteriksi tai tienneet suunnitelmistani hakeutua jatko-opintoihin. Kiitos 

Äiti ja Isä, että kannustitte minua jo pikkulikkana opiskelemaan ja tekemään asi-

oita, jotka tuntuivat omilta ja mieluisilta.  

Siskot ja veljet, kiitän teitä tuesta ja kannustuksesta vuosien aikana. Anitta-

siskoa perheineen kiitän käytännön avusta ja tuesta lapsenhoidossa ja muissa 

arjen ympyröissä. Asta-sisko, sanat eivät riitä mitenkään tavoittamaan sitä kiitolli-

suuden määrää, jonka koen olevani sinulle kaikista näistä vuosista velkaa. Olet 

auttanut kaikin mahdollisin tavoin elämäämme Aten kanssa, jotta työskentelyni 

väitöskirjan parissa on ollut niin täysivaltaisesti mahdollista. Leikkimielinen ni-

mitys "kodinhoitaja" kertoo todella paljon siitä, mitä kaikkea olet hyväksemme 

vuosien aikana tehnyt. Olet ollut meidän hyvä haltijamme, rakastava sisko ja täti, 

joka on luonut osaltaan meille kodin, jossa on hyvä olla ja viettää aikaa läheisten 

kanssa. Kiitos, että olet osaltasi mahdollistanut tämän väitöskirjatutkimuksen 

toteutumisen.  

Atte, olet nyt kolmetoistavuotias. Vuonna 2000 kesäkuussa jännitin pääsyko-

keissa, sillä halusin kovasti päästä opiskelemaan kasvatustieteitä. Sinä synnyit 

elokuun lopussa. Minusta oli tullut äiti ja opiskelija. Olen usein miettinyt, kuin-

kahan paljosta oletkaan jäänyt paitsi, kun äiti on nenä kirjassa kiinni, koneen 

äärellä kirjoittamassa tai illalla myöhään opettamassa. Olen kasvanut kanssasi 

vuosien varrella äitinä ja ihmisenä. Kiitos Atte, että saan olla sinulle äiti, vaikka-

kin usein hajamielinen ja hassu sellainen. Kiitos, että muistutat minua kuuntele-

misen taidosta ja tärkeydestä ja palautat maan pinnalle silloin, kun siihen tarvetta 

on. Sinusta on kasvanut äidin kolmetoistavuotisen opiskelu-urakan aikana hieno 

nuori, jota katsoessani tunnen valtavaa ylpeyttä. Kertoessani sinulle, että väitös-

kirjani on saanut puoltavat lausunnot, totesit: "Olen sinusta ylpeä, äiti". Kiitos 

kannustuksesta ja uskomisesta äidin tekemisiin, Atte! Omistan tämän väitöskirja-

tutkimuksen sinulle Atte, elämäni rakkaimmalle ihmiselle.  

Oulussa 28.10.2013   
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1 Johdanto  

Participation is a natural instinct (Reddy & Ratna 2002: 24).  

Keskustelu kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on käynyt 

vilkkaana viime vuosina. Erityistä huomiota on kiinnitetty edustuksellisen demo-

kratian tilaan, jonka puitteissa kansalaiset toimivat. Keskustelun sävy on ollut 

jopa huolestunut, sillä edustuksellisen demokratian nähdään olevan kriisissä joh-

tuen kansalaisten ja etenkin nuorten vähäisestä kiinnostuksesta yhteiskunnallista 

vaikuttamista kohtaan. (Ks. esim. Amnå & Brundin 2010, Syrjänen 2009, Henn 

ym. 2005, Nuorten ääni…2010, Oikeusministeriö 2010, Suutarinen 2006, Man-

ning 2010, Maitles & Gilchrist 2005, Harris ym. 2010, Siisiäinen 2010.) Tämän 

pohjalta onkin herätty pohtimaan, tarjoaako edustuksellinen päätöksenteko- ja 

hallintojärjestelmä kansalaisille riittävästi osallisuuden mahdollisuuksia, ja huo-

mioiko se esimerkiksi erilaisia toimijaryhmiä (Vesikansa 2002: 12).  

Yksi tällainen perinteisesti yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulkopuolelle jää-

nyt ryhmä on alle 18-vuotiaat eli lapset ja nuoret1. Heillä ei ole samanlaisia mah-

dollisuuksia toimia edustuksellisessa järjestelmässä kuin täysi-ikäisillä kansalai-

silla, jotka voivat esimerkiksi äänestää kunnallisissa ja kansallisissa vaaleissa. 

Suomen vuonna 1991 ratifioima YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus teki vii-

meistään tiettäväksi sen, että myös lapsilla ja nuorilla on oikeuksia, joista osalli-

suus on yksi keskeisin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lasten ja nuorten 

tulee saada ilmaista vapaasti näkemyksiään ja mielipiteitään heitä koskevissa 

asioissa, kuitenkin oman kehitystasonsa mahdollistamissa puitteissa. Myös kan-

sallinen lainsäädäntö aina perustuslaista (1999/731) alkaen on huomioinut lasten 

ja nuorten oikeuden osallisuuteen. Merkittävä lasten ja nuorten osallisuutta ohjaa-

va laki on vuonna 2006 voimaan tullut nuorisolaki (2006/72), joka velvoittaa 

muun muassa kuntia huomiomaan lasten ja nuorten mielipiteet heitä koskevia 

asioita suunniteltaessa ja niistä päätettäessä.  

Kansainväliset sopimukset tai kansallinen lainsäädäntö eivät kuitenkaan tar-

joa konkreettisia välineitä siihen, miten lasten ja nuorten osallisuutta tulisi käy-

tännössä tukea tai miten heidän kuulemisensa tulisi esimerkiksi kuntatasolla jär-

                                                        
1 Esimerkiksi lainsäädännön tai YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen (1989) perusteella voitaisiin 
käyttää pelkästään käsitettä lapsi kuvaamaan tutkimuksessa mukana olevia alle 18-vuotiaita henkilöi-
tä. Osallisuusryhmien toimintaa havainnoidessani lapset ja nuoret ovat kuvailleet käsitteiden eroja ja 
merkitystä itselleen. Erityisesti yläkouluikäiset haluvat tulla määritellyiksi nuoriksi, ja siten olen 
päätynyt käyttämään tutkimuksessa käsitteitä lapsi ja nuori.  
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jestää. Lasten ja nuorten oikeus osallisuuteen nähdään siinä määrin tärkeänä ih-

misoikeudellisena kysymyksenä, että sen tulisi olla keskeinen periaate kaikissa 

lapsuuden ja nuoruuden instituutioissa. Osallisuuden tukemisen tulisi kuitenkin 

alkaa jo kotikasvatuksessa (ks. esim. Giddens 1998) ja jatkua varhaiskasvatukses-

sa (ks. esim. Pekki & Tamminen 2002, Stenvall & Seppälä 2008, Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2005), sillä pienemmätkin lapset ovat kykeneväisiä 

aikuisten ohjauksessa tuomaan esille ajatuksiaan ja näkemyksiään erilaisissa asi-

oissa (Lansdown 2001). Lasten ja nuorten osallisuudella järjestö- ja seuratoimin-

nassa on myös verrattain pitkä perinne suomalaisessa yhteiskunnassa (ks. esim. 

Myllyniemi 2009, Eskelinen ym. 2012a). Perusopetusta koskevassa lainsäädän-

nössä oppilaiden osallisuus on selkeästi esillä. Oppilaskuntatoiminta ei ole perus-

asteen oppilaitoksissa pakollista, mutta koulun tulee jollakin lailla taata se, että 

oppilaita kuullaan heitä koskevissa asioissa koulukontekstissa (Perusopetuslaki 

1998/628). Keski- ja korkea-asteen oppilaitoksissa oppilaskunta on sen sijaan 

pakollinen toimintamuoto2. Kansallisella tasolla lasten ja nuorten osallisuuden 

toteutumisesta huolehtii lapsiasiavaltuutettu, joka vie lasten ja nuorten mielipiteitä 

ja näkemyksiä kansalliseen päätöksentekoon huomioitavaksi3.  

Nuorisolain asettama velvoite kuulla lapsia ja nuoria on vauhdittanut kunnal-

listen lasten ja nuorten osallisuusympäristöjen perustamista. Tällaisia aikuisten 

rakenteellisella tasolla mahdollistamia osallisuusympäristöjä ovat esimerkiksi 

lasten parlamentit, lasten ja nuorten neuvostot ja valtuustot sekä muut yleensä 

tietyltä alueelta vaaleilla valitut lasten ja nuorten edustukselliset vaikuttajaryhmät 

(Gretschel 2002b: 48). Opetusministeriön vuonna 2007 laatimaan Lapsi- ja nuori-

sopolitiikan kehittämisohjelmaan 2007–2011 kirjattiin tavoite, että vuoden 2010 

loppuun mennessä Suomen kaikissa kunnissa olisi aktiivisessa toiminnassa 5–17-

vuotiaiden lasten ja nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä (Opetusministe-

riö 2007: 34). Vuonna 2010 noin 70 prosentissa Suomen kunnista oli toiminnassa 

lasten ja nuorten vaikuttajaryhmä (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2011: 

148).  

Lasten ja nuorten osallisuutta on myös tutkittu. Suomessa 2000-luvulla val-

mistuneissa tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa nuorten osallisuutta kunta-

kontekstissa (Gretschel 2002a), vapaaehtoistoiminnassa ja seurakunnassa (Yeung 

2002) sekä yhdistystoiminnassa (Salmikangas 2004). Tämän lisäksi on tutkittu 

lasten osallistumista päiväkotikontekstissa (Vuorisalo 2013), alakouluikäisten 
                                                        
2 Ks. lukiolaki 1998/629, laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630, yliopistolaki 2009/558, ammat-
tikorkeakoululaki 2003/531.  
3 Ks. Lapsiasiavaltuutettu osoitteessa: www.lapsiasia.fi.  
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osallisuutta koulussa ja asuinalueilla (Kiili 2006), ympäristökansalaisuutta lasten 

ja nuorten osallistumisen muotona (Koskinen 2010) sekä lasten osallisuutta elä-

mismaailman käsitteen kautta tarkasteltuna (Tuukkanen ym. 2013). Lasten ja 

nuorten osallisuuden kotimaisessa historiassa on tehty merkittävää tutkimusta 

kuitenkin jo aiemmin, sillä esimerkiksi ympäristöpsykologiassa on tutkittu lasten 

ja nuorten toimintamahdollisuuksia yhdyskuntasuunnittelussa (Horelli 1992, Ho-

relli 1994, Horelli & Vepsä 1995, Horelli ym. 2002). Lasten ja nuorten osallisuus 

on puhuttanut tutkijoita myös kansainvälisesti. Useissa tutkimuksissa on tuotu 

esille lasten ja nuorten osallisuuden haasteita, jotka liittyvät erityisesti vaikutta-

vuuteen, osallisuuden konsultatiiviseen ja jopa näennäisosallistavaan luonteeseen 

sekä aikuisten asenteeseen osallisuutta hidastavana ja jopa estävänä tekijänä 

(esim. Hart 1992, Prout 2000, Shier 2001, Reddy & Ratna 2002, Chawla 2001, 

Hill ym. 2004, Kjørholt 2004, Sinclair 2004, Tisdall & Davis 2004, Freiberg ym. 

2005, Cockburn 2005a, Thomas 2007, Gallagher 2008, Hart 2008, Fitzgerald 

2009, Wyness 2009a, Thomas & Percy-Smith 2010, Lansdown 2010, Woodhead 

2010, James 2011, Torney-Purta & Amadeo 2011)4.  

Tässä monimenetelmäisessä tapaustutkimuksessa lasten ja nuorten osallisuut-

ta lähestytään pedagogisesta näkökulmasta. Ymmärrän osallisuuden muun muassa 

Hartin (1992) tavoin käytännön toiminnan kautta omaksuttavana ja todellistuvana 

taitona, jota ei voida oppia ilman linkitystä yksilön omaan arjen kokemusmaail-

maan (ks. myös Biesta 2003, 2006). Tutkimuksella on kahtalainen tehtävä. Tut-

kimuksen alkupisteenä on YK:n Lapsen oikeuksien sopimus (1989) sekä kansalli-

nen lainsäädäntö – erityisesti nuorisolaki (2006/72) – joiden pohjalta lasten ja 

nuorten osallisuus on noussut kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun ja 

joiden ohjaamana sen nähdään myös kuuluvan keskeisesti lasten ja nuorten paris-

sa työskentelevien toimintaorientaatioon. Tutkimuksen empiirisenä kohteena 

tarkastellaan Oulussa perustettujen alueellisten lasten ja nuorten osallisuusryhmi-

en toimintaa niissä toimivien lasten ja nuorten kokemusten kautta. Tarkoituksena 

on selvittää osallisuusryhmien muodostamiseen liittyviä kysymyksiä, osallisuus-

ryhmien toimintamuotoja sekä lasten ja nuorten esille tuomia haasteita ja vah-

vuuksia toiminnassa. Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan lasten ja nuorten alu-

eellista osallisuusryhmää demokratiakasvatuksen tilana. Alasuutarin (2011: 256) 

                                                        
4 Todettakoon tässä yhteydessä, että osallisuustutkimuksissa on painottunut erityisesti lasten ja nuorten 
näkökulma. Yhtä tärkeää ja relevanttia olisi pohtia aikuisten roolia osallisuustoiminnassa. Myös tässä 
tutkimuksessa on valittu lasten ja nuorten näkökulma, ja aikuisten roolia tarkastellaan vain lasten ja 
nuorten kokemusten ja näkemysten kautta. Koska kyseessä on uusi toimintamuoto, olen kokenut 
tärkeäksi lähteä liikkeelle nimenomaan lasten ja nuorten kokemuksista (ks. myös Wyness 2009b).  
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termein tutkimuksessa pyritään ymmärtämään globaalia ilmiötä – lasten ja nuor-

ten osallisuutta demokratiakasvatuksen näkökulmasta – paikallisesti selittämällä. 

Tutkimuksen kunnianhimoisena tehtävänä on muotoilla osallisuuden pedagogii-

kan lähtökohtia, joihin tulisi kiinnittää huomiota lasten, nuorten ja aikuisten osal-

lisuudessa.  

Demokratiakasvatuksen ja yleensä pedagogisen näkökulman lisäksi tutki-

muksen alkujuonteena on keskustelu lapsuuden ja nuoruuden luonteesta jälkimo-

dernissa yhteiskunnassa. Tutkimuksen teoreettinen alkukoti löytyy lapsuudentut-

kimuksen paradigmasta, jonka parissa on voimakkaasti kritisoitu perinteisiä kas-

vun ja kehityksen näkökulmia lapsuuteen. Lapsuudentutkimuksen ytimessä voi-

daan nähdä olevan lasten ja nuorten subjektiuden ja toimijuuden tunnustaminen 

tässä ja nyt. Lapsuus ja nuoruus ymmärretään yhteiskuntien keskeisinä rakennus-

aineksina ja lasten ja nuorten elämät tutkimuksen arvoisina itsessään sekä erityi-

sesti heidän omien kokemustensa kautta tulkittuina. Osallisuus on keskeinen dis-

kurssi lapsuudentutkimuksen kentällä. Perinteisesti yhteiskunnan marginaaliin 

paikantunutta lasten ja nuorten asemaa pyritään tekemään näkyväksi ja tunnusta-

maan lapset ja nuoret aktiivisina, osallistuvina kansalaisina. (Ks. esim. James ym. 

1998, Prout & James 1990, Alanen 2009.)  

Tutkimuksessa allekirjoitan lapsuudentutkimuksen paradigman perusperiaat-

teet siten, että ymmärrän lapsilla ja nuorilla olevan toimintapotentiaalia, jonka 

kautta heillä on mahdollista osallistua keskusteluun esimerkiksi oman elinympä-

ristönsä ja erilaisten toimintaympäristöjen haasteista ja vahvuuksista. Lapset ja 

nuoret eivät ole ainoastaan kasvavia ja kehittyviä, vaan myös sosiaalisia toimijoi-

ta tässä hetkessä. Tunnustan myös sen näkökulman, että lasten, nuorten ja aikuis-

ten välillä vallitsee kompetenssieroja, jotka todellistuvat erilaisissa sosiaalisissa ja 

kulttuurissa konteksteissa. Kompetenssierot eivät ole kuitenkaan näkemykseni 

mukaan riittävä peruste sulkea lapset ja nuoret ulos yhteisöllisestä ja yhteiskun-

nallisesta keskustelusta.  

Tutkimusprosessini on risteillyt vuosien aikana erilaisten metodologisten 

pohdintojen ristitulessa. Aloitin tutkimuksen etnografisena tutkimuksena, jonka 

pätevyys lasten ja nuorten elämää näkyväksi tekevänä menetelmänä on erityisesti 

lapsuudentutkimuksen paradigmassa tunnustettu (ks. esim. Prout & James 1990, 

Corsaro 2005, 2003). Alkuvaiheen etnografinen orientaatio toteutui osallisuus-

ryhmien perehdyttämisleirejä ja ryhmien kokouksia havainnoimalla sekä niistä 

muistiinpanoja tekemällä. Toiminnan alkuvaiheessa eli vuosina 2006–2009 lapset 

ja nuoret tuottivat valtavan määrän erilaista aineistoa – kokousten pöytäkirjoja, 

kaupunkikokousten tiedotteita ja pöytäkirjoja, lasten ja nuorten ryhmätöiden 
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koosteita sekä lyhyitä kirjoitelmia – jota tässä tutkimuksessa ei ole kuitenkaan 

systemaattisesti analysoitu. Tämä aineisto voidaan Viljamaata (2012) lainaten 

nimetä tutkimuksen varjoaineistoksi, joka on ohjannut erityisesti käytännön toi-

mintaa palvelevien tutkimuskysymysten muotoutumista.  

Tutkimusprosessin edetessä kiinnostus muita tutkimuksellisia lähestymistapo-

ja kohtaan kasvoi. Olin kiinnostunut lasten ja nuorten osallisuudesta pedagogises-

ta näkökulmasta tarkasteltuna. Tämän lisäksi tarkoituksenani oli tutkimuksen 

kautta sanoa jotain yleisempää osallisuudesta ja siihen kasvamisen ja kasvattami-

sen mahdollisuuksista. Ymmärsin Oulussa toteutettavan osallisuustoiminnan esi-

merkiksi siitä, miten lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten asettamaa vel-

voitetta käytännössä voitiin toteuttaa. Tämän pohdinnan kautta tutustuin tapaus-

tutkimukselliseen otteeseen, jonka koin vastaavan esiin nousseisiin kysymyksiin 

globaalin ilmiön tarkastelusta paikallisella tasolla pyrkimättä kuitenkaan teke-

mään yleistäviä johtopäätöksiä. Näin tutkimus siirtyi alkuvaiheen etnografisesta 

orientaatiosta loppuvaiheen tapaustutkimukselliseen otteeseen. Tapaustutkimuk-

sessa on mahdollista kerätä monipuolinen aineisto, ja myös määrällisten ja laadul-

listen menetelmien käyttö samassa tutkimuksessa on mahdollista (ks. esim. Yin 

2003). Tässä tutkimuksessa analysoitava aineisto koostuu havainnointiaineistosta 

ja osallisuusryhmien lapsille ja nuorille suunnatusta kyselystä (n = 51) sekä tee-

mahaastatteluista (n = 22).  

Seuraavissa kolmessa alaluvussa esittelen tarkemmin tutkimuksen empiiristä 

kohdetta eli lasten ja nuorten alueellisten osallisuusryhmien lähtökohtia sekä nii-

den paikallista kontekstia. Tämän lisäksi erittelen tutkijanpositiotani suhteessa 

tutkimuskohteeseen ja esittelen tutkimuskysymykset. Luvussa 2 esittelen tutki-

muksen teoreettisia ja käsitteellisiä lähtökohtia edellä esitetyn mukaisesti. Luvus-

sa 3 erittelen tutkimuksen metodologisia lähtökohtia. Luvut 4–6 ovat tutkimuksen 

tulososio. Viimeisessä luvussa 7 muotoilen tutkimuksen keskeiset johtopäätökset 

demokratiakasvatuksen näkökulmasta sekä hahmottelen osallisuuden pedagogii-

kan lähtökohtia. Samassa luvussa arvioin tutkimusta ja pohdin erityisesti lasten ja 

nuorten parissa tehtävän tutkimuksen eettisiä perusteita. Lopuksi esittelen tämän 

tutkimuksen pohjalta nousseita jatkotutkimuksen aiheita.  
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1.1 Tutkimuksen empiirinen kohde 

Oulun kaupunki sekä sen lähikunnat ovat olleet viime vuosina uutisotsikoissa 

nuoren väestöpohjansa vuoksi5. Vuonna 2011 Oulun kaupungin väestömäärä oli 

143 909 henkilöä (Tilastokeskus 2011a). Seuraavaan taulukkoon on koottu eri 

ikäluokkien prosentuaalinen osuus väestöstä Oulussa ja muualla maassa vuonna 

2011 (n = 143 909).  

Taulukko 1. Väestön ikäjakauma (%) Oulussa ja muualla Suomessa vuonna 2011 (Ti-

lastokeskus 2011a).  

Ikäkausi Oulu Muu Suomi  

0–6 9  8  

7–12 6  6  

13–18 7  7  

19–28 19  12  

29–46 24  23  

47–64 22  26  

65- 13  18  

Yht.  100 (n = 143 909) 100 (n = 5 257 358)  

Taulukosta käy ilmi, että Oulussa alle kouluikäisten osuus oli vain hiukan muuta 

maata suurempi. Alakouluikäisten eli 7–12-vuotiaiden sekä 13–18-vuotiaiden 

osuus oli yhteneväinen muun maan kanssa. Kokoavasti voidaan todeta, että alle 

18-vuotiaiden eli 0–17-vuotiaiden osuus oli sekä Oulussa että muualla maassa 20 

prosenttia väestöstä. Huomattava ero on sen sijaan 19–28-vuotiaiden osuudessa, 

joka oli vuonna 2011 seitsemän prosenttiyksikköä muuta maata korkeampi. Kun 

taulukkoa tarkastellaan nuorisolain (2006/72) näkökulmasta, ovat erot huomatta-

vat. Nuorisolaki koskettaa alle 29-vuotiaita, joita oli Oulun kaupungin väestöstä 

41 prosenttia vuonna 2011 (n = 58726). Koko maassa alle 29-vuotiaiden osuus oli 

33 prosenttia. (Tilastokeskus 2011a.)6  

                                                        
5 Ks. esim. Ikärakenteesta Oulun valtti (Kaleva 28.6.2011), Oulu pian maan nuorekkain (Kaleva 
24.6.2011), Sailas: Pohjois-Suomen tulevaisuus on valoisa (Yle Alueet/Oulu 13.10.2011), Ylijohtaja 
Savolainen Oulu-päivillä: On muodostettava ”Nuorten Pohjois-Suomi” -foorumi varmistamaan 
alueemme nuorille hyvä tulevaisuus (Oulu-päivien avaus 4.9.2010/Ylijohtaja Terttu Savolainen, 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto). 
6 Jako kyseisiin ikäluokkiin on tehty tutkimuksessa mukana olevia lapsia ja nuoria ajatellen. Alle 
kouluikäiset eivät ole mukana tässä tutkimuksessa, joten heidät on luokiteltu omaksi 0–6-vuotiaiden 
luokakseen. Alakoululaiset 7–12-vuotiaat ovat omana luokkanaan, josta tutkimuksen kohteena olevis-
sa alueellisissa osallisuusryhmissä olevat lapset ovat pääsääntöisesti 9–12-vuotiaita. Kolmas ryhmä on 
13–18-vuotiaat, joihin voidaan koulukontekstin perusteella sijoittaa yläkoulun ja keskiasteen oppilaat. 
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Oulun kaupungin nuori väestöpohja näyttäisi säilyvän myös vuonna 2012 

laaditun väestöennusteen mukaan. Sen mukaan Oulussa asuu vuonna 2040 yli 

180 000 henkeä. 0–6-vuotiaita arvioidaan olevan 7 % (n = 13451), 7–12-vuotiaita 

6 % (n = 10697) ja 13–18-vuotiaita 6 % (n = 11427) väestöstä. Kaiken kaikkiaan 

alle 29-vuotiaiden osuuden arvioidaan olevan 35 % (n = 64131) koko kaupungin 

väestöstä. Koko maan arvio alle 29-vuotiaiden osuudesta vuonna 2040 on 31 %. 

Erityisen selkeästi nuori ikärakenne tulee esille monikuntaliitoksen myötä. Vuo-

den 2013 alussa Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyivät 

yhdeksi kunnaksi. Vuoden 2011 tilastojen mukaan näiden kuntien yhteinen väes-

tömäärä on 188 114 henkeä, josta alle 18-vuotiaiden osuus on 23 % ja alle 29-

vuotiaiden osuus puolestaan 41 %. (Tilastokeskus 2011a; Tilastokeskus 2011b)7. 

Oulun kaupungissa on kehitetty kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksia jo useiden vuosikymmenten ajan8. Lähidemokratia- eli yhteisö-

toiminta vakinaistettiin kaupungissa vuonna 1985, ja sittemmin toimintaan on 

hakeutunut mukaan asukasyhteisöjä koko kaupungin alueelta. Yhteisötoiminnan 

tavoitteena on saada kaikenikäiset oululaiset osallistumaan ja vaikuttamaan 

elinympäristöään ja palvelujaan koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.9 

(Oulun kaupunki 2011.) Vuonna 2000 kaupunginvaltuusto päätti kuntalaisten 

                                                                                                                                    
Tutkimusta varten haastatelluissa nuorissa ei ole mukana yhtään 18-vuotiasta nuorta, joskin alueelli-
sissa osallisuusryhmissä on ollut muutamia 17–18-vuotiaita jäseniä. Lisäksi nuorten edustajisto 
ONE:n toiminnassa ovat mukana 15–19-vuotiaat nuoret, mutta he eivät ole tässä tutkimuksessa muka-
na. Ikäluokka 19–28-vuotiaat on haluttu sisällyttää mukaan omana luokkanaan, vaikkeivät tämän 
ikäiset nuoret (aikuiset) olekaan tämän tutkimuksen kohteena. Tätä perustelen nuorisolailla (2006/72), 
jossa nuorella tarkoitetaan alle 29-vuotiasta. Lisäksi taulukkoon on otettu omina luokkinaan 29–46- ja 
47–64-vuotiaat niin sanottuun työikäiseen väestöön keskeisesti kuuluvina ikäluokkina sekä 65-
vuotiaat ja sitä vanhemmat omana luokkanaan kuvaamaan kaupungin vanhusväestöä.  
7 Oulun kaupunki on huomioitu lasten ja nuorten parissa tehtävästä työstä vuonna 2006 myönnetyllä 
20 000 euron suuruisella Vuoden nuorisokunta -palkinnolla. Perusteluina todetaan, että kaupungissa 
on huolehdittu hyvin nuorisolain 7. pykälän mukaisista nuorisotyöpalveluista. Lisäksi kaupunki käyt-
tää talousarviostaan kansallista keskiarvoa (0,5 %) enemmän (0,79 %) nuorisotyöhön. Huomiota 
kiinnitettiin myös nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ansiokkaaseen toteutukseen sekä moniamma-
tilliseen yhteistyöhön uusia käytäntöjä luovana työmuotona. Perusteluissa huomioitiin myös lasten ja 
nuorten osallistumisen tukeminen muun muassa internet- ja matkapuhelinkäyttöisen aloitekanavan 
perustamisen kautta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2006.) Palkintorahan käytöstä järjestettiin ideakil-
pailu, johon alueen lapset ja nuoret osallistuivat (Oulun kaupunki 2007).  
8 Lähidemokratiatoiminnalla on Oulussa yli kolmekymmentävuotinen historia. Esimerkkejä tästä ovat 
aluevaltuustokokeilu 1978–1980, kuuden asukasyhteisön lähidemokratiakokeilu 1981–1984 ja Pate-
niemen aluelautakuntakokeilu 1991–1996. Lisäksi kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksia on kehitetty sosiaali- ja terveysministeriön lähipalveluhankkeessa 1996–1998, Valtion asunto-
rahaston lähiöuudistushankkeessa 1996–1999 ja sisäasiainministeriön osallisuushankkeessa 1997–
2001. (Oulun kaupunki 2001: 5.)  
9 Vuodesta 2006 alkaen lähidemokratian sijaan käyttöön on vakiintunut termi yhteisötoiminta (Oulun 
kaupunki 2010).  
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osallisuuden ja vaikuttamisen strategian laatimisesta; se hyväksyttiin vuonna 2001 

vuosille 2001–2004 ja uudistettiin myöhemmin vuosille 2005–2008. Strategian 

lähtökohtana on ajatus, että Oulun kaupunki luo edellytykset kaikenikäisille oulu-

laisille osallistua ja vaikuttaa elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitte-

luun ja päätöksentekoon. Tätä strategiaa toteutetaan osallisuuden ja vaikuttamisen 

toimenpideohjelmalla. Toiminta pohjautuu kolmikantamalliin, jossa toiminta 

muodostuu kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja hallintokuntien välisestä yhteis-

työstä. (Oulun kaupunki 2005; ks. myös Niiranen 2011, Sutela 2000.)  

Osallisuuden ja vaikuttamisen strategiassa sekä toimenpideohjelmassa lasten 

ja nuorten osallisuus on ollut yhtenä keskeisenä painopistealueena. Kuntalaisten 

osallisuuden ja vaikuttamisen strategiassa (2005) todetaan, että Oulun kaupunki 

luo edellytykset kaikenikäisille oululaisille osallistua ja vaikuttaa elinympäristö-

ään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oulun kaupungin 

työntekijät ja päättäjät sitoutetaan toimintaan niin, että he ottavat huomioon lasten 

ja nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet jokapäiväisessä työssään. 

Kaupungin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kansalaisvalmiuksia 

edistävää vapaata kansalaistoimintaa, luoda edellytyksiä lapsi- ja nuorisotoimin-

nalle sekä osallistua lapsi- ja nuorisopoliittiseen suunnitteluun ja kehittämistyö-

hön. Lasten ja nuorten tulee saada äänensä kuuluviin heidän luonnollisissa kasvu-

ympäristöissään, kuten esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa 

sekä kirjastoissa ja nuorisotyön kentällä. Osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpi-

deohjelma mahdollistaa osallisuuden ja vaikuttamisen sekä asuin- että koulun-

käyntialueilla erityisesti yhteisötoiminnan kehyksessä. Alueellista toimintarahaa 

kohdennettiin myös alueen lasten ja nuorten toiminnan tukemiseen. (Oulun kau-

punki 2005: 8, 13.)  

Vuonna 2011 julkaistiin kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kyseisestä asiakirjasta löytyvät 

kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen keskeiset periaatteet sekä osallisuuden 

alueellinen toimintamalli. Kuntalaisten osallisuus on kaikkea kunnan toimintaa 

läpäisevä teema. Ohjelman tavoitteissa todetaan, että kuntalaisten osallisuudessa 

tulee toteutua tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Kuntalaisten osallisuus tulee taata 

toiminnan eri vaiheissa huomioiden erityisesti heikoimmassa asemassa olevien 

mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Osallisuutta toteutetaan alueellisten ver-

kostojen kautta. (Oulun kaupunki 2011: 4, 9, 20.)  

Osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmassa (mt.) todetaan, että lasten ja nuor-

ten osallisuutta tuetaan nuoriso- ja opetustoimen yhteistyönä laatiman nuorisovai-
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kuttamisen mallin kautta, jonka kaupunginhallitus hyväksyi ohjeellisena vuonna 

2005. Kaupunginhallitus (KH § 79/05) toteaa nuorisovaikuttamisen mallista, että  

– Nuorisoasiainlautakunta ja nuorisotoimi koordinoivat mallin rakentamista ja 

toimeenpanoa yhteistyössä.  

– Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään olemassa olevia resursseja, rakentei-

ta ja verkostoja henkilöstöresursseja lisäämättä. Malli edellyttää toimintatapo-

jen kehittämistä ja resurssien uudelleen kohdentamista. 

– Alueellista toimintarahaa kohdennetaan edelleen lasten ja nuorten toimintaan.  

– Huomioidaan erityisesti nuorisoasiainlautakunnan kautta tapahtuva lasten ja 

nuorten vaikuttaminen ja kuuleminen. Kaupunkitasolla lapset ja nuoret voivat 

tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa palautetta.  

– Mallin kehittämisessä on huomioitava kehitettävänä olevan monialaisen ja 

moniammatillisen alueellisen toimintamallin ja muiden vastaavien toiminta-

mallien suomat mahdollisuudet.  

Nuorisovaikuttamisen mallin käytännön toteutuksena Oulun kaupungin suuralu-

eille perustettiin lasten ja nuorten alueellisia osallisuusryhmiä, joihin valitaan 

jäsenet kunkin alueen ala- ja yläkouluilta, mahdollisista keskiasteen oppilaitoksis-

ta sekä nuorisotiloilta10. Ajatuksena on jalkauttaa osallisuustoiminta lähelle lasten 

ja nuorten arkiympäristöjä ja asuinalueita, joilla alle 18-vuotiaat pääsääntöisesti 

toimivat. Sama lähtökohta on ollut Hesan nuorten ääni -kampanjalla, joka on jo 

vuodesta 1998 alkaen kehittänyt helsinkiläisten lasten ja nuorten osallisuusmah-

dollisuuksia (Anunti 2004: 161). Aluejako noudattelee kaupungin suuraluejakoa. 

Kouluilla on merkittävä rooli jäsenten rekrytoinnissa osallisuusryhmiin (vrt. Øde-

gård 2007, Lillestøl 2000). Kouluille ei ole annettu tarkkoja ohjeita jäsenten va-

lintaan, mutta erilaisten valintatapojen demokraattisuus on nähty tärkeänä lähtö-

kohtana. Jokaisella koululla toimii yhdysopettaja, jonka tehtävänä on muuan mu-

assa huolehtia koulun ja alueella toimivan osallisuusryhmän välisestä informaati-

on kulusta. (Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut 2013.)  

Nuorisovaikuttamisen mallin periaatteena on, että mahdollisimman monet 

lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan omilla alueillaan osallisuusryhmien toi-

mintaan. Osallisuusryhmien toiminnan sujuvuuden kannalta on kuitenkin miele-

kästä, että jokaisesta alueen koulusta valitaan 2–5 lasta ja nuorta alueen osalli-

suusryhmään. Osallisuusryhmien koko vaihtelee noin kymmenhenkisistä kaksi-

                                                        
10 Oulun kaupunki on jaettu 22 suuralueeseen, jotka muodostuvat eri kaupunginosista. Tutkimuksen 
alkuvaiheessa suuralueita oli 14. Jokaisella Oulun suuralueella ei ole esimerkiksi lukiota tai ammattil-
lista oppilaitosta.  
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kymmenhenkisiin ryhmiin; toiminnan alkuvaiheessa mukana oli jopa 30-henkisiä 

ryhmiä. Osallisuusryhmissä toimii pääsääntöisesti 10–17-vuotiaita nuoria, satun-

naisesti mukana on ollut myös 9-vuotiaita ja täysi-ikäisyyden saavuttaneita nuo-

ria. Alkuvaiheessa ryhmiin liittyi lapsia ja nuoria ikäjakauman kattavasti, mutta 

toiminnan jatkuessa ja erityisesti nuorten edustajisto ONE:n aloitettua toimintansa 

ovat yli 15-vuotiaat olleet vähemmistönä alueellisissa osallisuusryhmissä11. Osal-

lisuusryhmän ohjaajat (osallisuusohjaajat) ovat nuorisoasiainkeskuksen nuoriso-

työntekijöitä, jotka huolehtivat ryhmien ohjauksesta muun työn ohessa. (Oulun 

kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut 2013.)  

Ensimmäiset kaksi alueellista osallisuusryhmää perustettiin syksyllä 2006. 

Tämän jälkeen ryhmiä perustettiin puolivuosittain siten, että vuoteen 2008 men-

nessä toiminnassa oli yksitoista ryhmää.12 Ryhmät aloittivat toimintansa kahden 

päivän mittaisella perehdyttämisleirillä kaupungin ylläpitämässä leirikeskuksessa. 

Jokaiselle ryhmälle järjestettiin oma perehdyttämisleirinsä, johon osallistuivat 

ryhmään valitut eri koulujen oppilaat sekä ryhmän tuleva ohjaaja. Lisäksi paikalla 

oli vaihtelevasti nuorisoasiainkeskuksen muuta henkilökuntaa sekä kaikille lei-

reille osallistunut osallisuusvalmentaja, jonka tehtäväkenttään kuuluvat muun 

muassa nuorisovaikuttamisen mallin kehittämistyö, yhteydenpito kouluihin ja 

oppilaitoksiin sekä ohjaajien koulutus ja ohjaus. (Tutkimuspäiväkirja 2007, ks. 

myös Tisdall 2008: 426.)  

Perehdyttämisleirillä annettiin tietoa nuorisovaikuttamisen mallin perusteista 

sekä lasten ja nuorten mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa oman elinympäris-

tönsä toimintaan nuorisolain (2006/72) asettaman velvoitteen mukaisesti. Leirillä 

oli lyhyitä opetustuokioita, mutta pääosa ohjatusta toiminnasta oli vapaamuotoisia 

keskusteluita sekä ryhmätyötehtäviä. Jokainen ryhmä pohti vuorollaan muun 

muassa asioita, joihin he kokivat voivansa vaikuttaa tällä hetkellä, sekä asioita, 

joihin he haluaisivat päästä vaikuttamaan esimerkiksi osallisuusryhmien toimin-

                                                        
11 Nuorten edustajisto ONE on 15–19-vuotiaille oululaisille tai Oulussa opiskeleville ja/tai työskente-
leville nuorille tarkoitettu vaikuttamiskanava. Signaali ONE:n perustamiselle tuli nuorilta itseltään, 
jotka alueellisten osallisuusryhmien toiminnan perustamisvaiheen jälkeen alkoivat pohtia vaihtoehtoi-
sia vaikuttamiskanavia osallisuusryhmissä oleville vanhemmille nuorille. Suunnitteluvaiheen jälkeen 
vuonna 2009 pidettiin nuorisovaalit, jonka myötä valittiin ensimmäinen nuorten edustajisto. Se aloitti 
toimintansa tammikuussa 2010. ONE:ssa on 21 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä, ja sen toimikausi 
on kaksi vuotta. Lisätietoa ONE:n toiminnasta: 
http://www.nettinappi.fi/vaikuttajaryhmat/oulun-nuorten-edustajisto-one/ (Nettinappi 2010). 
12 Vuonna 2013 Oulun kaupunkiin liittyi neljä kuntaa – Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii – 
joihin kaikkiin tullaan perustamaan oma osallisuusryhmänsä. Vanhan Oulun alueella perustetuista 
osallisuusryhmistä kaksi yhdistyi vuonna 2010. Siten Oulun alueella toimii vuoden 2013 alussa yh-
teensä 14 lasten ja nuorten alueellista osallisuusryhmää.  
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nassa. Perehdyttämisleirillä oli myös tärkeä funktio ryhmäyttämisessä, sillä monet 

valituista lapsista ja nuorista olivat toisilleen entuudestaan tuntemattomia. Osallis-

tujat tutustuivat toisiinsa nuorisotyöntekijöiden vetämien toiminnallisten harjoit-

teiden kautta, joita tehtiin sekä sisä- että ulkotiloissa. Koska osallisuusryhmien 

jäsenistössä tapahtuu muutoksia jatkuvasti, on perehdyttämisleirejä pidetty yleen-

sä syyslukukauden alussa, jolloin ryhmiin on valittu uusia jäseniä. (Tutkimuspäi-

väkirja 2007.) 

Osallisuusryhmät toimivat pääsääntöisesti omilla alueillaan. Toimintaa suun-

nitellaan ryhmäkohtaisesti lasten ja nuorten intresseistä lähtien. Ryhmät kokoon-

tuvat keskimäärin kerran kuussa; kokoukset järjestetään yleensä koulupäivän 

aikana joko alueen nuorisotilalla tai kouluilla. Vuodesta 2009 alkaen järjestetty 

kaupunkikokous kokoaa yhteen kaikki osallisuusryhmät. Jokaisesta osallisuus-

ryhmästä valitaan kyseiseen kokoukseen edustajat, jotka tuovat kokoukseen oman 

ryhmänsä esitykset kaupungin myöntämän 5000 euron suuruisen määrärahan 

käytöstä sekä kaupungin päätöksentekoon jatkokäsittelyyn vietävistä lausuntoesi-

tyksistä ja julkilausumista. Muutamina vuosina ryhmät ovat tuoneet kokoukseen 

ehdotuksensa säästökohteesta. Äänivaltaa kokouksessa käyttää osallisuusryhmien 

jäsenistä valittu noin 35-henkinen edustajisto. Kokouksen puheenjohtajina toimi-

vat osallisuusryhmien jäsenistä valitut henkilöt. Nuorisoasiainkeskuksen henkilö-

kunta toimii kokouksessa lähinnä käytännön järjestelyiden tukena. Kokoukseen 

voivat osallistua myös ryhmiin kuulumattomat lapset ja nuoret, joilla on mahdol-

lisuus kommentoida ja esittää kysymyksiä kokoukseen tuoduista ehdotuksista. 

(Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut 2013.)  

1.2 Tutkijan positio ja tutkimuksen rajoitukset 

Kiinnostukseni lasten ja nuorten osallisuutta kohtaan sai alkunsa 2000-luvun al-

kuvuosina. Kasvatustieteellisten opintojen ohessa toimin avustavana toimittajana 

paikallislehdessä, jonka toimeksiantona osallistuin Oulun kaupungin silloisella 

asuinalueellani järjestämään tilaisuuteen. Tilaisuudessa esiteltiin kyseisen suur-

alueen asukkaille sekä alueella toimivien yritysten henkilöstölle, kolmannen sek-

torin toimijoille ja kaupungin työntekijöille alueellisen yhteistyön mallia, joka oli 

osa kaupungin lähidemokratiatoimintaa. Vuonna 2002 kirjoitin paikallislehdessä 

seuraavasti:  

Kuntalaisten mahdollisuudet vaikuttaa oman asuinalueensa asioihin lisäänty-

vät Oulun kaupungissa; Oulun kaupunki houkuttelee kuntalaisia osallistu-
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maan oman asuinalueensa suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kaupunginval-

tuusto hyväksyi Tuu mukkaan -ohjelman periaatteet joulukuussa 2001. [--] 

Osallisuuden ja vaikuttamisen strategia ja toimenpideohjelma 2001–2004 

pyrkii kehittämään alueellista yhteistyötä. Tarkoituksena on luoda verkosto-

mainen yhteistyömalli, johon niin alueiden asukkaat ja yhteistyökumppanit 

kuin myös kaupungin päätöksentekijätkin voivat linkittyä. Oulun kaupunki 

on jaettu neljääntoista suuralueeseen, joille jokaiselle tullaan perustamaan 

oma yhteistyöryhmänsä. Näiden yhteistyöryhmien tavoitteena on kehittää 

oman alueensa toimintaa yhdessä alueen asukkaiden, alueella toimivien yh-

distysten, yritysten ja järjestöjen sekä kunnan ja julkisten palvelujen tarjoaji-

en kanssa. [--] Tuu Mukkaan -ohjelman painopiste on lasten ja nuorten osalli-

suuden lisäämisessä. Lasten ja nuorten ääni halutaan kuuluviin myös oman 

alueen asioissa. (Alanko 2002.) 

Tilaisuudessa minut valittiin kyseiselle suuralueelle perustetun osallisuusryhmän 

asukasjäseneksi. Motiivinani mukaan lähtemiselle oli halu päästä osallistumaan 

oman alueen kehittämiseen asukaslähtöisesti. Samalla toiminta tarjosi aitiopaikan 

päästä tutustumaan lähidemokratiatoimintaan, jonka yhtenä mielenkiintoisena 

teemana oli juuri lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen. Olin alueellisen yh-

teistyöryhmän toiminnassa mukana vuoteen 2004 asti, jonka jälkeen vetäydyin 

toiminnasta opiskelukiireiden vuoksi. Ajatus lasten ja nuorten osallisuustoiminnan 

edistämisen mahdollisuuksista jäi kuitenkin elämään.  

Vuonna 2006 viimeistelin pro gradu -tutkielmaani, jossa olin jo perehtynyt 

uuden lapsuudentutkimuksen paradigmaan. Siinä lasten ja nuorten toimijuus ja 

osallisuus olivat keskeisiä lähtökohtia. Samaan aikaan käytiin julkisuudessa vil-

kasta keskustelua edustuksellisen demokratian tilasta ja nuorten osoittamasta 

apatiasta yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan. Syksyllä 2006 otin yhteyttä 

kaupungin lähidemokratiatoiminnasta vastaavaan henkilöön, jonka kautta sain 

tietää nuoriso- ja opetustoimen suunnittelemasta nuorisovaikuttamisen mallista. 

Mallin käytännön toteutus oli alkamassa vielä saman syksyn aikana.  

Eskola ja Suoranta (2000) toteavat, että tutkimuskirjallisuudessa on yleensä 

varoiteltu valitsemasta liian läheistä tutkimusaihetta. Syyksi on todettu mahdolli-

nen näköalattomuus ja objektiivisuuden puute silloin, kun tutkittavan ilmiön koe-

taan olevan liian lähellä tutkijan omaa kokemusmaailmaa. Eskolan ja Suorannan 

mukaan tämä voidaan kuitenkin ylittää teoreettisen pohdinnan ja lukeneisuuden 

kautta. Lisäksi tutkimuksen objektiivisuutta voidaan vahvistaa erilaisten käsitteel-

listyksien ja menetelmien avulla. (Eskola & Suoranta 2000: 35.) Tässä tutkimuk-
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sessa aiheen läheisyys ilmenee siten, että tutkimusaihe on muodostunut käytännön 

kokemusten kautta. Olen osallistunut kaupungin järjestämään yhteisötoimintaan 

asukasjäsenenä, minkä pohjalta olen muodostanut käsityksiä osallisuustoiminnan 

luonteesta Oulussa. Vaikka en ole ollut missään vaiheessa varsinaisena toimijana 

tai esimerkiksi suunnittelemassa kaupungin osallisuustoimintaa, olen päässyt 

seuraamaan toimintaa läheltä kuntalaisena ja tietyn asuinalueen asukkaana. Toi-

saalta, oma oululaisuuteni voi osaltaan vaikuttaa tutkimusaiheen käsittelyyn, 

tutkimuskysymysten muotoiluun ja näkökulmien valintaan. Tähän liittyen Seppä-

lä (1998: 72–73) toteaakin, että tutkija voi tietämättään rajoittua tiettyyn näkö-

kulmaan ja sen myötä virheellisiin johtopäätöksiin.  

Kentälle meneminen vuonna 2006 tapahtui lyhyellä varoitusajalla ilman val-

mista tutkimussuunnitelmaa tai -kysymyksiä. Pääsin mukaan toiminnan kulkuun 

varsin nopeasti ja opin tuntemaan toiminnassa mukana olevia nuorisotyöntekijöitä 

ja kaupungin muita toimijoita sekä ryhmissä toimivia lapsia ja nuoria. Keskustelut 

ryhmien perehdyttämisleireillä olivat vapaamuotoisia ja risteilivät tutkimusaihees-

ta aina arjen käytännöllisiin sattumuksiin. Tulin havainnoimaan ryhmien toimin-

taa ulkopuolelta, tutkijan ominaisuudessa, mutta usein osallistuin leireillä käytän-

nön toimintaan – esimerkiksi aamupalaa tai lounasta järjestämällä tai tilojen lop-

pusiivousta tekemällä. Tämä varsin intensiiviseksikin osallistumiseksi tunnustet-

tava roolini ilmeni erityisesti leiritoiminnassa. Sittemmin osallisuusryhmien alu-

eillaan pitämissä kokouksissa roolini oli erilainen. Pitäydyin taka-alalla lähinnä 

muistiinpanoja tehden ja keskusteluita kuunnellen. Roolini kaupunkikokouksien 

aikana oli samanlainen. Istuin yleisössä, ja lähinnä väliajalla saatoimme vaihtaa 

kuulumisia kaupungin edustajien tai osallisuusryhmien lasten ja nuorten kanssa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksen alkuvaiheessa – osallisuusryhmiä 

perustettaessa – olin tutkijana mukana leiritoiminnassa aktiivisesti, osallistumalla 

arjen rutiineihin ja havainnoimalla siten toimintaa varsin läheltä. Toiminnan va-

kiintuessa osallistuin ryhmien kokouksiin ja muuhun toimintaan satunnaisesti ja 

yleensä etäämmältä havainnoiden.  

Miten omat kokemukseni käytännön toiminnasta esimerkiksi yhteistyöryh-

män jäsenenä 2000-luvun alkuvuosina tai osallistuminen lasten ja nuorten osalli-

suusryhmien toimintaan niiden alkuvaiheessa ovat vaikuttaneet tutkimusprosessin 

kulkuun ja siinä tehtyihin valintoihin? Olenko kyennyt säilyttämään Eskolan ja 

Suorannan (2000) mainitseman objektiivisuuden suhteessa tutkimuskohteeseen? 

Koen, että tärkeänä keinona tutkimuksen objektiivisuuden työstämisessä on 

omasta tutkimusaiheesta kertominen eri yhteyksissä. Olen vuosien aikana saanut 

arvokkaita kommentteja alan asiantuntijoilta. Erittäin tärkeitä tutkijanroolini poh-
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dinnassa ovat olleet väitöskirjatutkimuksen loppuvaiheessa saamani kommentit 

tutkimukseni paikallisesta luonteesta, jonka kautta pyrin sanomaan jotain ylei-

sempää lasten ja nuorten osallisuudesta ja siihen kasvamisen ja kasvattamisen 

luonteesta. Kuinka hyvin olen siis kyennyt etäännyttämään itseni tutkijana paikal-

lisuudesta, tai toisin ilmaistuna, kuinka paljon tutkimuskohteen paikallisuus on 

vaikuttanut kykyyni ymmärtää ilmiötä sen globaalissa kontekstissa?  

Tähän liittyen on syytä vielä pohtia lyhyesti tutkimuksen rajoituksia. Keskei-

nen kysymys on, olenko syyllistynyt tutkimuksessani metodologiseen nationalis-

miin? Se on erityisesti maahanmuuttotutkimuksen sisällä kehittynyt kriittinen 

suuntaus, jossa kritisoidaan ilmiön tarkastelua lähinnä kansallisen viitekehyksen 

kautta. Sillä on kolme keskeistä ominaisuutta. Ensinnäkin tutkimuksessa ei huo-

mioida muita kuin kansallista kontekstia tukevat näkökulmat. Toiseksi kansallis-

valtio nähdään asioiden ja prosessien luonnollisena ympäristönä ilman, että sitä 

millään tavoin kyseenalaistetaan tai tarkastellaan kriittisesti. Kolmanneksi tutki-

mus rajoitetaan maantieteellisesti koskemaan vain tietyn maan sisällä tapahtuvia 

ilmiöitä. (Wimmer & Glick Schiller 2002: 301, 303–308.)  

Tässä yhteydessä viittaan Eskolan ja Suorannan (2000) esille tuomiin mah-

dollisuuksiin lisätä tutkimuksen objektiivisuutta, jonka yhtenä osana näen tutki-

muksen paikallisen luonteen sekä tutkijan läheisen roolin suhteessa tutkimuksen 

kohteeseen tunnustamisen. Perustelen tutkimusaiheen valintaa ensinnäkin sen 

ajankohtaisuudella. Lasten ja nuorten osallisuus on ollut keskeinen teema kasva-

tusalan keskustelussa viimeisen parinkymmenen vuoden ajan, ja esimerkiksi var-

haiskasvatuksessa ja koulutusjärjestelmässä sen edistämiseksi pyritään kehittä-

mään jatkuvasti uusia toimintamalleja. Samanaikaisesti keskustelu edustukselli-

sen demokratian tilasta jatkuu. Metodologiseen nationalismiin viitaten kyse ei ole 

kuitenkaan ainoastaan yksittäisiä kansallisvaltioita koskevasta ilmiöstä, vaan 

huolipuheella on globaali luonne. Tutkimuksessani viittaan lukuisiin kansainväli-

siin tutkimuksiin, joissa tämä tuodaan selkeästi esille. Vaikka tässä tutkimuksessa 

lasten ja nuorten osallisuutta tutkitaan paikallisella tasolla – Oulussa toteutettavan 

osallisuustoiminnan kautta – on ilmiön globaali luonne pyritty tekemään näky-

väksi. Tähän olen pyrkinyt esimerkiksi teoreettisessa viitekehyksessä, jossa olen 

esitellyt tutkimuksen lähtökohtana muun muassa YK:n Lapsen oikeuksien yleis-

sopimusta globaalina ihmisoikeusasiakirjana. Se toimii keskeisenä perusteena 

kautta maailman lasten ja nuorten osallisuudesta puhuttaessa.  

Tälläkin tutkimuksella on väistämättä rajoituksensa. Metodologisen nationa-

lismin kritiikin pohjalta käsin voidaan kysyä, otanko lasten ja nuorten osallisuu-

den liian itsestäänselvänä ilmiönä paikallisessa ja kansallisessa kehyksessään? 
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Tähän liittyen voidaan kysyä, onko esimerkiksi jatkossa esiteltävä kansallinen 

lainsäädäntö tai paikallisen tason lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö lopulta 

kuitenkaan lasten ja nuorten osallisuuden näkökulmasta riittävää? Lisäksi on syy-

tä pohtia, missä määrin tutkimuksessani osallisuus normittuu kuntatasolla toteu-

tuvaksi poliittiseksi toiminnaksi, johon hakeutuvat muutenkin aktiiviset lapset ja 

nuoret. Tämän pohjalta voidaan kysyä, antaako tutkimus liian rajoittuneen kuvan 

lasten ja nuorten osallisuudesta. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty poh-

joissuomalaisessa keskisuuressa kaupungissa asuvalta lapsiväestöltä. Näyttäytyy-

kö tämä lapsiväestö tutkimuksessa turhankin homogeenisena joukkona, jolloin 

huomiotta ovat jääneet monet sellaiset eriarvoisuutta tuottavat kategoriat kuin 

luokka, sukupuoli ja etnisyys?  

Toinen keskeinen tutkimuksen rajoituksia koskeva kysymys liittyy sen tehtä-

vään sanoa jotain yleistä demokratiakasvatuksen luonteesta ja mahdollisuuksista. 

Suomi on tunnettu hyvistä PISA-tuloksistaan maailmalla, ja varsin usein suoma-

laisena maailmalla liikkuessaan kohtaa kysymyksiä siitä, miten koulutus tulisi 

järjestää tai lapsia ja nuoria kasvattaa, jotta Suomen kaltaisiin tuloksiin olisi mah-

dollista päästä. Tässäkin yhteydessä on syytä muistaa, että kasvatuksen ja koulu-

tuksen arvot ja normit sekä toimintakulttuuri muodostuvat kunkin yhteiskunnan 

kulttuurissa, ajallisessa ja paikallisessa kontekstissaan. Tällöin esimerkiksi täsmä-

ohjeita siitä, miten koulutus olisi järkevää järjestää, on mahdotonta antaa. 

Tämä seikka on hyvä tiedostaa myös tätä tutkimusraporttia lukiessa. Kunta-

laisten osallisuustoiminnalla on ensinnäkin paikallisella tasolla eli Oulun kaupun-

gissa oma historiansa. Nuoren väestöpohjan vuoksi lasten ja nuorten osallisuus on 

noussut erityisen keskeiseksi kehittämistyön kohteeksi tässä nimenomaisessa 

kaupungissa. Edelleen kansallinen konteksti, suomalainen kulttuuri ja sen myötä 

esimerkiksi demokratia ja siihen liitetyt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arvos-

tukset vaikuttavat suuresti siihen, minkälaiset esimerkiksi lasten ja nuorten osalli-

suusmahdollisuudet tässä kyseisessä yhteiskunnassa ovat. Toisaalta elämme aikaa, 

jossa kansallisvaltioiden rajojen nähdään hämärtyneen ja kansalaisuutta ei nähdä 

enää pelkästään kansallisvaltion näkökulmasta. Tällöin esimerkiksi kasvu eu-

rooppalaisuuteen ja ylipäätänsä kansainvälisyyteen nähdään yhtenä kasvatukselli-

sena päämääränä. Kuten esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa todetaan, opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin 

rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaa-

listuvassa maailmassa (Opetushallitus 2004: 14). Oman näkemykseni mukaan 

osallisuuteen kasvu lähtee liikkeelle lapsen ja nuoren arjen kokemusmaailmasta ja 

laajenee paikallisista ja kansallisista konteksteista aina kansallisvaltioiden rajat 
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ylittäviin globaaleihin teemoihin. Tämä näkökulma tulee selkeästi esille myös 

tämän tutkimuksen empiirisessä aineistossa, jossa lapset ja nuoret pohtivat varsin 

globaaleja kysymyksiä omien jokapäiväistä kokemusmaailmaansa koskettavien 

ilmiöiden ohella.  

Lukijan on syytä pitää mielessään nämä rajoitukset lukiessaan tätä tutkimus-

raporttia lasten ja nuorten osallisuustoiminnasta Oulussa. Sen pohjalta jokainen 

lukija voi kuitenkin miettiä, minkälaiset sovellutukset olisivat mahdollisia toisen-

laisessa kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissa. YK:n Lapsen oikeuksien 

yleissopimus (1989) viitoittaa globaalina asiakirjana lasten ja nuorten osallisuutta, 

joka saa erilaisia ilmenemismuotoja kulttuurista toiseen siirryttäessä. Koska täs-

säkin tutkimuksessa on kuitenkin todennettu lasten ja nuorten osallisuuteen jo 

aiemmissa tutkimuksissa liitettyjä haasteita, voi lukija pohtia myös kysymystä 

siitä, onko osallisuudella olemassa myös universaali luonne?  

1.3 Tutkimuskysymykset  

Tämän tutkimuksen tehtävänä on ensinnäkin tarkastella lasten ja nuorten osalli-

suustoiminnan toteutumista paikallisen tason ilmiönä. Tutkimuksen empiirisenä 

kohteena ovat Oulussa perustetut alueelliset lasten ja nuorten osallisuusryhmät, 

joiden toimintaa tarkastellaan ryhmissä toimivien lasten ja nuorten kokemusten 

kautta. Tutkimuksella on siis pragmaattinen tehtävä selvittää, miten osallisuus-

toimintaa Oulussa toteutetaan. Tähän liittyen olen kiinnostunut selvittämään, 

miten alueelliset osallisuusryhmät on muodostettu, miten jäsenet ryhmiin on valit-

tu, minkälaisia tavoitteita lapset ja nuoret ovat toiminnalleen asettaneet ja mitä 

osallisuusryhmissä käytännössä tapahtuu. Näiden kysymysten kautta selvitän, 

miksi ja mitä osallisuusryhmät ovat lasten ja nuorten näkökulmasta tarkasteltuna. 

Keskeisenä tehtävänä on myös selvittää osallisuusryhmän toimintaa vuorovaiku-

tussuhteiden näkökulmasta sekä pohtia aikuisten roolia osallisuustoiminnan tuki-

joina.  

Osallisuutta tarkastellaan tutkimuksessa erityisesti demokratiakasvatuksen 

näkökulmasta. Tällöin keskeinen kysymys on, minkälaisen demokratiakasvatuk-

sen tilan osallisuusryhmä muodostaa. Tämän pohjalta tutkimuksessa pyritään 

muotoilemaan osallisuuden pedagogiikan lähtökohtia. Tutkimuskysymykset voi-

daan muotoilla seuraavasti:  
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1. Miten osallisuusryhmät on muodostettu, ja minkälaisia tekijöitä 

tulisi lasten ja nuorten näkökulmasta tarkasteltuna erityisesti 

huomioida ryhmiä perustettaessa?  

2. Minkälaisena lapset ja nuoret näkevät osallisuusryhmän vertais-

toiminnan sekä aikuisten roolin ryhmien toiminnassa?  

3. Minkälaista toimintaa osallisuusryhmissä toteutetaan, ja minkä-

laisia osallistumisen keinoja, kohteita ja tavoitteita lapsilla ja 

nuorilla on ryhmien toiminnassa?  

4. Minkälaisen demokratiakasvatuksen tilan osallisuusryhmä tarjo-

aa lapsille ja nuorille, ja minkälaisia osallisuuden pedagogiikan 

lähtökohtia aineiston pohjalta on mahdollista muotoilla? 
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2 Käsitteellisiä ja teoreettisia paikannuksia  

Esittelen tässä luvussa tutkimukseni keskeisimmät käsitteelliset ja teoreettiset 

lähtökohdat. Taustoitan lasten ja nuorten osallisuutta pohtimalla demokratiaa 

yhteiskunnan hallinto- ja päätöksentekojärjestelmänä. Kysyn Wallin (2012) ta-

voin, voiko demokratia edustaa lapsia ja nuoria. Tarkastelen kysymystä edustuk-

sellisen, suoran, osallistuvan sekä deliberatiivisen demokratian teorioiden kaut-

ta.13  

Toisessa alaluvussa määrittelen tutkimuksen ydinkäsitteen, osallisuuden, ja 

sen muutamien lähikäsitteiden olennaisimman sisällön. Lähestyn osallisuusryh-

mien toimintaa demokratiakasvatuksen näkökulmasta, jonka lähtökohtia tarkaste-

len kolmannessa alaluvussa. Neljännessä alaluvussa tarkastelen lapsuutta ja nuo-

ruutta ensin perinteisten lapsitieteiden – kuten psykologian ja kasvatustieteen – 

teoretisointien kautta. Tuon näiden rinnalle lapsuudentutkimuksen paradigman, 

jonka parissa perinteinen kasvun ja kehityksen näkökulma on asetettu kyseenalai-

seksi. Erittelen luvussa tutkimuksen taustasitoumuksia lapsuuteen ja nuoruuteen 

liittyen.  

2.1 Demokratia hallinta- ja päätöksentekojärjestelmänä 

2.1.1 Demokratia edustuksellisena järjestelmänä  

Demokratialla on ollut verrattain vähän aikaa sellainen myönteinen kaiku, kuin 

sillä tämän päivän jälkimodernissa yhteiskunnassa pääsääntöisesti on. Demokrati-

aan liitetään usein yleisesti hyvinä pidettyjä arvoja, kuten vapaus, tasa-arvo ja 

oikeudenmukaisuus. Demokratialla voidaan viitata kansan tai kansan enemmistön 

tahdon toteutumiseen, päättäjien valinnassa käytettävään menetelmään, yhteis-

kuntamalliin tai arvoon sinällään. Yleisimmin se liitetään valtion toimintaan ja 

siinä käytettävään hallinto- ja päätöksentekojärjestelmään. (Tomperi & Piattoeva 

2005: 247, Setälä 2003: 9, Paloheimo & Wiberg 2008: 138, Oikeusministeriö 

2010: 33, Vesikansa 2002: 11–12.) Tänä päivänä demokratian pätevyydestä hal-
                                                        
13 Tutkimusaiheen valintaan sekä tutkimuskysymysten muotoutumiseen ovat vaikuttaneet monet 
teoreettiset juonteet. Merkittävä työtä ohjannut taustateoria on lapsuudentutkimuksen paradigma. 
Tämän lisäksi tutkimuksen taustalta on löydettävissä kriittinen pedagogiikka (ks. esim. Giroux & 
McLaren 2001), joka on erityisesti johdattanut tarkastelemaan kasvatusta ja koulutusta poliittisina 
ilmiöinä, lapsia ja nuoria poliittisina toimijoina sekä ylipäätänsä demokratian ja demokratiakasvatuk-
sen mahdollisuuksia lapsuuden ja nuoruuden instituutioissa sekä yhteisöissä ja yhteiskunnassa ylei-
simminkin.  
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linto- ja päätöksentekojärjestelmänä ollaan jopa siinä määrin vakuuttuneita, että 

demokraattisina yhteiskuntina itseään pitävät länsimaat ovat pyrkineet ahkerasti 

edistämään muun muassa Lähi-idän ja Afrikan maiden demokratisointia (ks. Pää-

sihteerin viesti kansainvälisenä demokratian päivänä 2011). Etymologisesti tar-

kasteltuna demokratia juontuu muinaiskreikan sanoista demos (kansa) sekä kratos 

(valta tai suvereniteetti), joiden pohjalta termi voidaan kääntää kansanvallaksi 

(MOT Kielitoimiston sanakirja 2011).  

Sartori (1987: 3) kirjoitti 1980-luvun lopulla meidän elävän hämmentyneen 

demokratian aikaa, sillä käsitteen tyhjentävä määrittely oli osoittautunut hanka-

laksi. Tilanne ei näytä muuttuneen uudella vuosituhannellakaan. Historiallisesti 

tarkasteltuna demokratian syntykotina pidetään antiikin Kreikkaa ja Ateenan kau-

punkivaltiota, jossa vallitsi klassinen demokratiakäsitys14. Sen rinnalla vahvistui 

1700-luvun lopulta alkaen edustuksellisuuteen pohjautuva näkemys demokratias-

ta. Se on parlamentaariseen päätöksentekoon perustuva järjestelmä, jossa kansa-

laiset osallistuvat välillisesti, mikä tarkoittaa lähinnä vaalien kautta tapahtuvaa 

osallistumista, jolloin kansalaiset voivat valita parhaaksi katsomansa edustajat 

tekemään päätöksiä yhteisistä asioista ja/tai asettua itse ehdolle kansallisiin ja 

kunnallisiin vaaleihin. (Setälä 2006: 1–2.) Perustuslaissa (1999/731) todetaankin, 

että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut 

eduskunta. Kuntalaissa (1995/365) todetaan vastaavasti, että kunnan päätösvaltaa 

käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. 

Edustukselliseen demokratiaan ei suhtauduttu sen syntyaikoinakaan aina 

myönteisesti. Klassisen demokratiakäsityksen puolesta puhunut ja kansalaisten 

autonomisuutta päätöksenteossa puoltanut Rousseau näki edustuksellisuuden 

kielteisessä valossa. Hänen mukaansa kansalaiset, jotka antavat jonkun muun 

                                                        
14 Antiikin Kreikassa päätös- ja toimivaltaa käyttivät vapaat yli 30-vuotiaat miehet. Naiset, orjat, 
lapset ja nuoret eivät kuuluneet täysivaltaisiin kansalaisiin. Ateenan demokraattisen järjestelmän 
keskiössä oli ekleesia eli kansankokous, jossa tuli olla vähintään 6000 kansalaista lainvoimaisia pää-
töksiä tehtäessä. Se kokoontui jopa 40 kertaa vuodessa päättämään järjestyksenpidosta, julkisesta 
taloudesta, verotuksesta ja suhteista ulkomaihin. Ellei kansankokouksessa päästy yhteisymmärrykseen 
neuvoteltavista asioista, päätettiin asiasta äänestämällä, joskin keskusteluun perustuva konsensus 
nähtiin parhaimmaksi tavaksi ratkaista erinäisiä asiakysymyksiä. Kansankokouksen rinnalla toimi 
pienempänä hallintoelimenä viidensadan neuvosto, johon jäsenet valittiin ensin vaalein ja myöhemmin 
arpomalla kansan keskuudesta. Neuvoston tehtävänä oli laatia esityslistat kansankokoukseen, mutta se 
hoiti myös muita taloudellisia ja diplomaattisia tehtäviä. Näiden ohella Ateenan demokratiamallissa 
toimi presidentin johtama viisikymmenhenkinen komitea, joka ohjeisti neuvostoa. Ateenan demokra-
tiassa kansalaiset osallistuivat myös hallinnollisiin tehtäviin. Virkamiehet valittiin tehtäviinsä pääsään-
töisesti arpomalla, mutta erityistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä vaalien kautta. (Setälä 2003: 
18–19, Held 1996: 21–23, Sartori 1987: 278–291, Qvortrup 2007: 16–21.)  
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tehdä päätökset puolestaan, eivät ole oikeasti vapaita. (Rousseau 1997/1762.) 

Oman aikamme demokratiatutkijoista esimerkiksi Della Porta (2000) toteaa edus-

tuksellisen demokratian olevan byrokraattinen, erillisen edustajaelimen vaativa 

järjestelmä, jossa päätöksenteko tapahtuu etäällä tavallisesta kansasta. Kansalais-

ten tasa-arvo voidaan nähdä muodollisena, ääni per henkilö -periaatteena. (Della 

Porta 2000: 238–239.) Tästä huolimatta suurin osa suomalaisista pitää demokrati-

aa parhaana hallintojärjestelmänä (Paloheimo 2006: 132–133). Edustuksellisuu-

della on puolestapuhujansa myös siinä mielessä, että sen nähdään olevan tarpeel-

linen menettely, jotta tavallinen kansa eli massat saadaan pidettyä etäällä varsi-

naisesta päätöksenteosta. Tällöin vaalien kautta tapahtuva osallistuminen olisi 

kansalle riittävä osallistumisen ja vaikuttamisen tapa. (Vesikansa 2007: 193, Vesi-

kansa 2002: 13, ks. myös Ødegård 2007: 278, Pateman 1970: 7, Esaisson 2010.)  

Tutkimusaiheen näkökulmasta relevantti kysymys on, minkälainen asema 

lapsilla ja nuorilla on edustuksellisessa demokratiassa, ja missä määrin he voivat 

osallistua itseään koskevien asioiden suunnitteluun ja niistä päättämiseen. Wall 

(2012) muotoilee kysymyksen hiukan toisin: voiko demokratia edustaa lapsia15? 

Lasten ja nuorten näkökulmasta edustuksellisen demokratian idea näyttäytyy 

ongelmallisena. Suomalaisessa yhteiskunnassa äänioikeus ja ehdokkaaksi asettau-

tuminen koskevat 18 vuotta täyttäneitä kansalaisia.16 Tämän johdosta huomattava 

osuus väestöstä ei ole tekemässä päätöksiä siitä, ketkä saavat edustaa heitä ja 

tehdä päätöksiä heitä koskevista asioista (Nikkilä 2002: 65, Wyness ym. 2004: 

82). Edustuksellisen demokratian toimivuuteen ei olla täysin tyytyväisiä aikuis-

näkökulmastakaan tarkasteltuna. Sen tilasta ollaan huolissaan jopa siinä määrin, 

että sen nähdään olevan kriisissä. (Amnå & Brundin 2010: 7, Syrjänen 2009.)17 

                                                        
15 Wall (2010) viittaa toisessa artikkelissaan samaan asiaan kysyen, mitä käytännössä tarkoittaisi, että 
lähes kolmannes ihmiskunnasta – eli alle 18-vuotiaat – pääsisivät mukaan poliittiseen elämään? Hän 
perustaa pohdintansa poliittiseen ja kristilliseen etiikkaan. Wall tuo esille käsitteen childism, joka 
voitaneen parhaimmin kääntää lapsismiksi. Lapsismi voidaan nähdä analogisena käsitteiden feminismi 
ja womanismi kanssa. Tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että aikuisten oikeudet laajennettaisiin koske-
maan myös lapsia, vaan myös sosiaalista normistoa muunnettaisiin vastaanottavaisemmaksi lasten 
omille kokemuksille. (Ks. myös Wall 2008, 2012.)  
16 Seurakuntavaaleissa nuoret eli 16-vuotiaat saivat äänioikeuden vuonna 2009 (Kirkkolaki 
1993/1054).  
17 Lundbom (2002: 107) tuo esille myös nuorten yhteiskunnallista osallisuutta käsittelevän huolipu-
heen. Hän kuitenkin toteaa, että osa nuorten poliittisesta aktiivisuudesta on siirtynyt toisenlaisille 
poliittisille areenoille, jotka ovat virallisen toiminnan ulkopuolella. Tällaisia areenoita voivat olla 
esimerkiksi yhteiskunnalliset liikkeet ja kansalaisryhmät. Lundbom on tutkinut mm. radikaaleja ruo-
honjuuritason ryhmiä. (Ks. myös Lundbom 2007, Konttinen & Peltokoski 2000, Stranius 2008, Gaiser 
ym. 2010, Harris ym. 2010, Brooks 2009.)  
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Tässä huolipuheessa katse kohdistuu erityisesti laskeviin äänestysprosentteihin18 

ja vielä tarkemmin äänioikeuden jo saaneisiin nuoriin, jotka eivät syystä tai toi-

sesta käytä tuota oikeuttaan odotetulla tavalla (Henn ym. 2005: 556, Oikeusminis-

teriö 2010: 44, Nuorten ääni…2010: 19, Suutarinen 2006: 5, Manning 2010, 

Maitles & Gilchrist 2005, Harris ym. 2010: 10, Borg 2009: 149).19 

Ranskalainen demokratiatutkija Pierre Rosanvallon lähestyy edustuksellisen 

demokratian kriisistä ja laskevista äänestysprosenteista käytävää keskustelua 

hiukan toisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa demokratia ei ole ensinnäkään 

koskaan valmis, vaan se on jatkuvassa prosessissa. Tällöin siihen liittyy oleellise-

na osana kansalaisten sitä kohtaan osoittama epäilys. Ymmärrän tämän niin, että 

epäily ja kriisiytyminen ovat jopa toivottavia asiantiloja, jotta demokratian legiti-

miteetti säilyisi. Tällöin esimerkiksi suoran tai osallistuvan demokratian keinot 

ovat edustuksellista järjestelmää tukevia menettelyjä ja sellaisina tarpeellisia kan-

salaisten keinoja osallistua poliittiseen elämään ja arvioida demokratian pätevyyt-

tä. Vastademokratia ei suinkaan pyri olemassa olevan järjestelmän mitätöintiin. 

Vaikka äänestysprosentit laskisivat, on rinnalla käytössä uudenlaisia osallistumi-

sen ja vaikuttamisen muotoja. (Rosanvallon 2008, ks. myös Konttinen 2010.)  

Voiko lasten ja nuorten osallisuus toteutua edustuksellisen demokratian kon-

tekstissa? Wall (2012) näyttää olevan sillä kannalla, että yleistä parlamentaarista 

järjestelmää tulisi muuttaa entistä vastaanottavaisemmaksi erilaisuudelle, jolloin 

ikä ymmärretään yhtenä eron merkitsijänä. Hänen mukaansa demokratia tulisi 

käsittää ennen kaikkea erilaisuuden sallivaksi politiikaksi. Wallin mukaan hallin-

toa, joka huomioi kolmanneksen maailman väestöstä vain välillisesti, ei voida 

kutsua todella demokraattiseksi järjestelmäksi. Yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi 
                                                        
18 Vuonna 1987 eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 76,6, kun se vuonna 1999 oli laskenut 69,7 
prosenttiin. Eniten näiden vaalien välillä on vähentynyt juuri nuorten aikuisten ja keski-ikäisten äänes-
täminen. Alle 30-vuotiaiden äänestysprosentti pysytteli vuoden 1999 eduskuntavaaleissa hiukan yli 
viidenkymmenen. Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa tapahtui kuitenkin liikettä ylöspäin, sillä nuorten 
äänestysaktiivisuus oli 54 prosenttia, ja seuraavissa vuoden 2007 vaaleissa se oli noussut 56 prosent-
tiin. (Nuorista Suomessa…2009: 21.) Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa yleinen äänestysaktiivisuus 
nousi edellisestä vuodesta 70,5 prosenttiin. (Tilastokeskus 2011c, ks. myös Wass 2011.) Oikeusminis-
teriön (2010: 44) mukaan äänestysaktiivisuuden lasku on kunnallisvaaleissa vielä voimakkaampaa 
kuin valtiollisissa vaaleissa.  
19 Nuorten äänestämättömyyden syitä on pohdittu laajasti. Esimerkiksi Suutarinen (2006) viittaa Nuori 
kansalainen-tutkimukseen, jonka tuloksena todettiin suomalaisilla nuorilla olevan erinomaiset yhteis-
kunnalliset tiedot ja taidot, jotka eivät kuitenkaan johda myönteisiin kansalaisasenteisiin 
ja -toimintaan. Tähän nähdään vaikuttavan muun muassa yhteiskunnassamme vallitseva hiljaisuuden 
kulttuuri, joka ei tue yhteiskunnallisen keskustelun aktivoitumista tai konkreettista osallistumista. 
Toisaalta myös äänestämisen normi on murentunut, sillä sitä ei koeta enää siinä määrin kansalaisvel-
vollisuudeksi kuin aiempina vuosikymmeninä. Lisäksi poliittiset puolueet ovat menettäneet merkitys-
tään vaikuttamisen areenoina. (Suutarinen 2006: 64–65, Oikeusministeriö 2010: 46–47, 55–58.)  
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on esitetty äänestysikärajan laskeminen. Aihe puhuttaa niin kansallisesti kuin 

kansainvälisestikin.20 Alle 18-vuotiaiden äänioikeutta vastustavat tahot vetoavat 

yleensä nuorten puutteelliseen kompetenssiin toimia poliittisina subjekteina. De-

mokratiakasvatus on nähty ensisijaisena keinona kaventaa lasten ja nuorten sekä 

demokratian välistä kuilua.21 (Oikeusministeriö 2010: 57, Wall 2012: 11, Hart & 

Atkins 2011: 202, Wyness ym. 2004: 85.)  

Alle 18-vuotiaiden äänioikeudella on kuitenkin myös kannattajansa22. Perus-

teluissa viitataan ensinnäkin perinteiseen näkemykseen lapsista ja nuorista tule-

vaisuuden kansalaisina. Tällöin pidetään tärkeänä sitä, että lapsilla ja nuorilla on 

oikeus olla päättämässä asioista, joilla on mahdollisesti jopa heidän tulevaisuu-

teensa ulottuvia vaikutuksia.23 Äänioikeuden käyttäminen nähdään myös demo-

kratiakasvatuksena, sillä nuorena omaksuttujen vaikuttamistaitojen nähdään kan-

tavan hedelmää myös tulevaisuudessa, ja siten esimerkiksi äänestämisestä muo-

toutuisi keskeinen kansalaisuuden ilmentämisen muoto. Äänestysikärajan laske-

minen nähdään konkreettisena tekona edistää alle 18-vuotiaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia. (Oikeusministeriö 2010: 56–58, Hart & Atkins 2011: 

214–218, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi 2011.) Toisaalta tutkimukset ovat 

osoittaneet äänestämisessä olevan sukupolviefektin, eli äänestysaktiivisuus ei 

kasva iän myötä, vaan pysyy edellisiä ikäpolvia matalampana myös aikuisiällä 

(Martikainen & Wass 2002: 25).  

Edellisen perusteella on selvää, ettei edustuksellinen järjestelmä nykyisessä 

muodossaan huomioi riittävästi lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja 

vaikuttaa omissa yhteisöissään saati yhteiskunnassa laajemmin. On syytä tarkas-

                                                        
20 Esimerkiksi Kuubassa, Nicaraguassa, Bosnia-Herzegovinassa, Itävallassa ja Brasiliassa äänestysikä 
on laskettu 16 ikävuoteen. 17-vuotiaat voivat äänestää Itä-Timorissa, Indonesiassa ja Sudanissa. 
(National Youth Rights Association 2011.)  
21 Kiili (2011: 185) viittaa brittiläisiin tutkimuksiin, joissa lasten ja nuorten osallistumisen on todettu 
tarkoittavan nimenomaan kansalaiskasvatusta. Tällöin tavoitteena on ennen kaikkea olemassa olevan 
järjestyksen uusintaminen sekä lasten ja nuorten sosiaalistaminen siihen. (ks. myös Cockburn 2007, 
Faulkner 2009, Tisdall 2010, Wyness 2006a.)  
22 On selvää, ettei lapsia ja nuoria voida tarkastella homogeenisena ryhmänä äänioikeudesta keskustel-
taessa. Esimerkiksi Schrag (2004: 376) esittää, ettei hyvin pienten lasten äänioikeudesta voida oikein 
edes keskustella. Tällöin lasten oikeutta tulla kuulluksi pitäisi voida toteuttaa esimerkiksi vanhemmille 
myönnettävän – lapsilukuun suhteutettavan – lisä-äänen muodossa.  
23Huomiota on kiinnitetty erityisesti teollisuusmaiden väestörakenteen kehitykseen. Myös Suomessa 
ikääntyvän väestönosan osuus on kasvussa. On pohdittu muun muassa sitä, miten vanhempi väestön-
osa äänestää. Huomioivatko he esimerkiksi valinnoissaan tulevia sukupolvia vai toimivatko itsekkäästi 
lyhyen aikavälin vaikutuksia ajatellen? Tähän on esitetty ratkaisuna jopa äänioikeuden menettämistä 
eläkkeelle jäädessä tai esimerkiksi 70 vuoden iässä. Julkisiin virkoihin ja päätöksentekoelimiin on 
ehdotettu ikäkiintiöitä sukupuolikiintiöiden tapaan. Toisaalta on ehdotettu myös ylimääräisten äänten 
antamista alle 18-vuotiaiden vanhemmille. (Van Parijs 2011: 32–66, ks. myös Prout 2003: 14, 19.) 
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tella vaihtoehtoisia demokratian malleja, joissa demokratia ymmärretään kansa-

laisten arkea monipuolisesti läpäisevänä toimintaperiaatteena.  

2.1.2 Demokratia osallistavana ja toiminnallisena järjestelmänä  

Huoli edustuksellisen demokratian tilasta ja laskevista äänestysprosenteista on 

vauhdittanut keskustelua vaihtoehtoisista osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-

suuksista. Perinteisen äänestyskansalaisuuden rinnalle kaivataan uudenlaisia osal-

listumisen ja vaikuttamisen tapoja. Edustuksellista järjestelmää ei olla kuitenkaan 

hylkäämässä, sillä se nähdään edelleen tarpeellisena osana yhteiskunnan hallinto- 

ja päätöksentekojärjestelmää. Huolipuheen lisäksi on tuotu esiin yleinen koulutus-

tason nousu, jonka myötä kansalaisten valmiudet toimia poliittisina subjekteina 

ovat lisääntyneet. Tässä keskustelussa on tuotu esiin myös monien yhteiskunnan 

marginaaliin paikantuvien ryhmien – kuten lasten ja nuorten – tarve saada äänen-

sä kuuluviin heitä koskevissa asioissa. (Oikeusministeriö 2010, ks. myös Vesikan-

sa 2002.) Tarkastelen seuraavassa suoran, osallistuvan sekä deliberatiivisen de-

mokratian malleja, joiden kautta myös lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutta-

mismahdollisuudet laajenevat.  

Suoran demokratian keinovalikoimaan kuuluvat esimerkiksi kansanäänestys 

ja kansalaisaloitteet. Suoran demokratian rooli Euroopassa on vahvistunut, mutta 

Suomessa se ei ainakaan kansanäänestyksien määrässä mitattuna ole vielä löytä-

nyt paikkaansa demokratian tekemisen tapana. Suomalaisessa yhteiskunnassa 

päätöksenteko nojaa edelleen vahvasti edustukselliseen demokratiaan. (Oikeus-

ministeriö 2010: 33–34, 44, Feldman-Wojtachnia ym. 2010: 9.) Kuntatasolla suo-

ran osallistumisen keinoja on pyritty aktiivisesti lisäämään 1990-luvulta lähtien 

(Suomen kuntaliitto 2012). Kuntalaissa (1995/365) todetaan muun muassa, että 

kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää esimerkiksi valitse-

malla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin, järjestämällä kunnan 

osa-aluetta koskevaa hallintoa, tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuu-

lemistilaisuuksia, selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa, 

järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa, avustamalla asukkaiden 

oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua sekä järjestämällä 

kunnallisia kansanäänestyksiä. Alle 18-vuotiaat eivät voi kuitenkaan osallistua 

kansanäänestyksiin.  

Suoran demokratian keinovalikoimaan kuuluva kuntalaisten aloiteoikeus 

koskee myös lapsia ja nuoria. Aloitteiden tekeminen ei ole vielä yleistä lasten ja 

nuorten keskuudessa, ja lapset ja nuoret myös kokevat aloitteidensa saavan hei-
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kosti palautetta. Aloite nähdään myös liian jäsentymättömäksi vaikuttamiskeinok-

si lapsille ja nuorille. (Oikeusministeriö 2010: 89, Eskelinen 2012b: 50–51 ja 56, 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2011: 155.) Aloitteiden tekeminen on mah-

dollista erityisesti nuorille suunnatun, verkossa toimivan Aloitekanava.fi-palvelun 

kautta. Aloitteiden tekeminen internetissä on yksi esimerkki verkkodemokratian 

tarjoamista vaikuttamismahdollisuuksista. Eskelisen ym. (mt.) mukaan lasten ja 

nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tulisikin kehittää erityisesti 

verkkodemokratian kontekstissa (ks. myös Banaji & Buckingham 2010).  

Osallistuvan demokratian lähtökohtia voidaan jäljittää niin klassisesta demo-

kratiakäsityksestä, Rousseaun ajattelusta kuin 1960- ja 1970-luvuilla voimistu-

neesta edustuksellisen demokratian kritiikistä. Osallistuvan demokratian lähtö-

kohdista käsin tulkittuna demokratia näyttäytyy perin arkipäiväisenä ja toiminnal-

lisena. Demokratian tekemisen ei tulisi olla ainoastaan rajatun eliitin oikeus, vaan 

kansalaisten tulisi saada osallistua laajasti ja vaikuttavasti omien yhteisöjensä ja 

yhteiskunnan toimintaan. Osallistuvan demokratian teoria haastaa perinteistä 

institutionaalista osallistumista ja demokratian näkemistä pelkästään edustukselli-

sena järjestelmänä. (Setälä 2006: 7, Setälä 2003: 118, Oikeusministeriö 2010: 34–

35, Milne 2005: 35–36, Pateman 1970, Barber 1984.)  

Osallistuvan demokratian lähtökohtana on demokratian näkeminen ruohon-

juuritason toimintana, kansalaisten mahdollisuutena osallistua demokraattisiin 

prosesseihin niiden eri vaiheissa (Eskelinen ym. 2012b: 58–59, Oikeusministeriö 

2010: 35). Demokratia tulisi Hartz-Karpin ja Briandin (2009: 127) mukaan ym-

märtää ennen kaikkea elämisen tapana ja tapana elää muiden kanssa vuorovaiku-

tussuhteissa. Demokratiaan liittyy oleellisesti myös moraalinen aspekti. Osallistu-

van demokratian näkökulmasta demokratia on aina myös pedagogista toimintaa, 

sillä osallistumis- ja vaikuttamistaidot kehittyvät ainoastaan niitä käytännössä 

harjoittamalla. Samalla myös kasvatus- ja koulutusinstituutiot ovat demokra-

tiakasvatuksen tiloja, joissa lapset ja nuoret omaksuvat sellaisia tiedollisia ja tai-

dollisia valmiuksia, joiden avulla he voivat toimia poliittisina subjekteina yhteis-

kunnassa. (Dewey 1957/1900, Hart 1992.)  

Osallistuvan demokratian idea on löydettävissä myös kunnallisten lasten ja 

nuorten osallisuusympäristöjen taustalta.24 Tällaisia kuntiin perustettuja lasten ja 

                                                        
24 Gretschel (2002a: 18) määrittelee osallisuusympäristön siksi kontekstiksi ja toimintakulttuuriksi, 
joka on rakennettu nuorten vaikuttamiskanavan ympärille, sitä tukemaan. Mielestäni käsite on käyttö-
kelpoinen, ja käytän sitä myös omassa tutkimuksessani Gretschelin nimeämässä merkityksessä. Tä-
män lisäksi puhun osallisuustoiminnasta lähes synonyymina osallisuusympäristölle. Osallisuustoimin-
nassa nimensä mukaisesti painottuu kuitenkin osallisuuden toiminnallinen luonne. Gretschel (2002a: 
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nuorten osallisuutta tukevia ympäristöjä ovat erilaiset lasten ja nuorten edustuk-

selliset järjestelmät25, kuten nuorisovaltuustot, lasten parlamentit ja vaikuttaja-

ryhmät sekä koulujen oppilaskunnat26. Edustuksellisten järjestelmien lisäksi on 

järjestetty lasten ja nuorten kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia, käyttäjäkyselyitä 

sekä erilaisia hankkeita ja projekteja, joiden avulla on pyritty lisäämään lasten ja 

nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia niin kunta- kuin valtakunnal-

lisellakin tasolla. (Eskelinen ym. 2012b: 59, Cairns 2006: 222, Cairns 2001: 348, 

Ødegård 2007: 274, Gretschel 2002a: 19, Nikkilä 2002: 66, Feldman-Wojtachnia 

2010: 18–19, Van Bueren 2011: 32 Tisdall ym. 2008, Wall 2010, Wyness 2009a.) 

Voivatko nämä lapsia ja nuoria varta vasten luodut – edustuksellisetkin – jär-

jestelmät edustaa kaikkia alle 18-vuotiaita (vrt. Nikkilä 2002: 69)? Wallin (2012) 

sanoin historian aikana mikään muu yhteiskunnan marginaalissa vailla äänioike-

utta oleva ryhmä ei ole saavuttanut samanveroista valtaa erillisten parlamentaaris-

ten systeemien kautta. Thomasin (2007) mukaan edustuksellisuuteen pohjaavat 
                                                                                                                                    
19) toteaa pitäneensä erilaisia lasten ja nuorten osallisuusympäristöjä – kuten lastenparlamentteja ja 
nuorisovaltuustoja – suoran demokratian ilmentyminä. Hän kuitenkin kertoo joutuneensa korjaamaan 
käsitystään todeten, että nämä osallisuusympäristöt ovat edustuksellisen demokratian elimiä. Vuonna 
2012 ilmestyneessä teoksessa Demokratiaoppitunti edellä mainitut osallisuusympäristöt luetaan osal-
listuvan demokratian piiriin, ja sen mukaisesti olen niitä myös tässä tutkimuksessa käsitellyt. Ymmär-
rän asian niin, että lasten ja nuorten osallisuusympäristöt eivät ole sinällään osa edustuksellisen demo-
kratian järjestelmää, mutta ne noudattelevat edustuksellisesta demokratiasta peräisin olevia toiminta-
tapoja, kuten esimerkiksi edustajien valintaa tietyn rajatun alueen väestöstä. Ødegård (2007: 273) 
toteaa nuorisovaltuustoista, ettei niillä ole selkeää asemaa demokratiassa, minkä vuoksi niissä toimivi-
en nuorten poliittiset vaikutusmahdollisuudet jäävät lähinnä politiikkojen armoille.  
25 Osallisuuskirjallisuudessa viitataan usein Norjan Porsgrunnin kunnassa toteutettavaan Porsgrunnin 
malliin, jossa keskeisessä roolissa ovat koulut ja niissä toimivat oppilasneuvostot. Kunta on myös 
ohjannut lasten ja nuorten hankkeisiin toimintarahaa, jonka käytöstä he päättävät vuosittain järjestettä-
vässä kunnantalokokouksessa. (Lillestøl 2000, ks. myös Ødegård 2007.) Ensimmäinen suomalainen 
nuorisovaltuusto perustettiin Kangasalan kuntaan vuonna 1995. Muita osallisuusjärjestelmiä ovat 
esimerkiksi Hesan Nuorten Ääni, jonka pohjalta syntyivät vuonna 2011 Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä 
sekä Avara-nuorten osallisuuskeskus (Nuorisotiedon kirjasto 2012). Vuonna 2001 perustettiin Tampe-
reelle Suomen ensimmäinen lastenparlamentti, joka on suunnattu 7–12-vuotiaille lapsille. Kunnissa 
toimivista parlamenteista valitaan edustajat parlamentin täysistuntoon, joka järjestetään vuosittain. 
Tämän lisäksi edustajisto toimii myös verkossa. (Suomen Lasten Parlamentti 2012, ks. myös Kiili 
2011, Tuukkanen 2013.) Oulun naapurikunnan Kempeleen pikkuparlamentilla on pitkä historia, sillä 
se aloitti toimintansa jo 1990-luvun lopulla.  
26 Cairnsin (2006: 222–223) ja monien muiden (esim. Alderson 2000; Prout 2000) mukaan on sinäl-
lään ironista, että lasten ja nuorten kansalaisoikeuksia edistetään koulussa, eli instituutiossa, joka on 
varsin huonosti valmentautunut kohtelemaan lapsia ja nuoria kansalaisina. Koulujärjestelmän tehtävä-
nä on osaltaan välittää vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä ja sen normeja ja arvoja sukupolvelta toiselle 
uusintaen, jolloin aktiivisen kansalaisuuden teema voidaan nähdä sinne huonosti istuvana. Hayes 
(2004: 50) toteaa: There is no nation where the practice of democratic participation in schools has 
been broadly adopted. The most fundamental reason seems to be that, as the primary socializing 
instrument of the state, schools are concerned with guaranteeing stability, and this is generally under-
stood to mean preserving the very conservative system of authority.  
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lasten ja nuorten osallistumista tukevat järjestelmät lähinnä imitoivat perinteisiä 

poliittisia rakenteita (vrt. Wyness 2009b). Lasten ja nuorten osallisuusympäris-

töissä tehdyillä päätöksillä ei näytä olevan juurikaan vaikutusta yhteiskuntaelä-

mään. Thomasin (2007) mukaan tällaiset järjestelmät eivät myöskään useimmiten 

onnistu olemaan todella edustuksellisia.27 Yksittäisille lapsille ja nuorille nämä 

järjestelmät voivat olla hyvinkin merkityksellisiä sosiaalisen toiminnan ja oppimi-

sen tiloja, vaikka niiden poliittinen vaikuttavuus jää vähäiseksi. (Ks. myös Kiili 

2006, Sinclair 2004, Tisdall & Bell 2006, Wyness 2009b, Ødegård 2007, Tisdall 

ym. 2008, Alderson 2000, Wall 2010.)  

Thomas näkee tämän paradoksaaliseksi ja toteaa näiden valtavirran instituuti-

oita imitoivien rakenteiden kärsivän kahdesta puutteesta. Ensinnäkin ne ovat irral-

laan valtavirran politiikasta, koska alle 18-vuotiailla ei ole äänioikeutta.28 Toiseksi 

niihin liittyy muitakin edustuksellisia järjestelmiä koskettavat ongelmat, sillä ne 

eivät onnistu kiinnittämään kohdejoukkonsa huomiota millään suoralla tavalla, 

jos ollenkaan. Thomasin mukaan on omituista, että lasten ja nuorten osallistumis-

ta tuetaan imitoimalla edustuksellista järjestelmää, joka tuntuu kärsivän ympäri 

maailman kansalaisten luottamuspulasta. (Thomas 2007: 207, ks. myös Nikkilä 

2002: 69–70.)29 Kertooko Thomasin kommentti kuitenkin nimenomaan syyn sille, 

että lasten ja nuorten osallisuutta on niin aktiivisesti lähdetty tukemaan nimen-

omaan edustuksellisessa muodossa? Haetaanko edustuksellisuudelle uutta nostetta 

lasten ja nuorten kautta sosiaalistaen heitä siihen aktiivisesti ja sitä kautta turvaten 

edustuksellisuuden jatkumoa demokratian tekemisen tapana? Pohdin tätä kysy-

mystä seuraavassa luvussa demokratiakasvatuksen viitekehystä avatessani.  

                                                        
27 Wyness (2009a) kysyykin, missä määrin lasten ja nuorten edustukselliset järjestelmät kuvastavat 
lasten ja nuorten moniäänisyyttä. Hänen mukaansa tällaiset ryhmät vahvistavat epätasa-arvoisuuksia 
lasten ja nuorten välillä ja jättävät luultavasti huomioimatta vähäosaisten ja syrjäytyneiden lasten ja 
nuorten näkemykset ja mielipiteet. (Wyness 2009a: 535, ks. myös Sinclair 2004.)  
28 Wall (2012) toteaa lastenparlamenttien yhteydessä mielenkiintoisen seikan. Länsimaissa niitä on 
moitittu vaikuttavuudeltaan heikoiksi ja olevan vailla selkeitä kytkentöjä poliittiseen elämään. Sen 
sijaan köyhemmissä maissa niillä nähdään olevan huomattavasti enemmän toimintamahdollisuuksia 
tunnustettuina vaikuttajaeliminä. Wallin mukaan tähän luultavasti vaikuttaa se, että lapset ja nuoret 
ovat näissä maissa myös aktiivisemmin osa yhteisöllistä ja yhteiskunnallista toimintaa, esimerkiksi 
työelämän kautta.  
29 Nikkilä (2002: 70) esittää nuorisovaltuustoihin liittyen mielenkiintoisen ajatuksen: Nuorisovaltuusto 
ilmiönä saattaa yhtä lailla olla myös ohimenevä muoti-ilmiö, tämän vuosikymmenen teiniliitto tai 
vastaava, jota muistellaan muutaman vuosikymmenen kuluttua aikansa ilmiönä. Toisaalta – Nikkilä-
kin jatkaa – on mahdollista, että toiminta jatkuu ja valtuustot ja vastaavat nuorten vaikuttajaryhmät 
vakinaistetaan. Tällöin vaarana saattaa kuitenkin olla, että toiminnan vapaamuotoisuus, sitoutumatto-
muus sekä itseohjautuvuus kärsivät. Voidaanko yli 10 vuotta Nikkilän pohdinnan jälkeen puhua jo 
osallisuuden institutionaalistumisesta, jonka seurauksena edellä esitetty pelko toiminnan katoamisesta 
on todettavissa turhaksi?  
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Viime vuosina on keskusteltu vilkkaasti deliberatiivisen demokratian teorias-

ta ja sen käytännön sovellutuksista. Se pyrkii osallistuvan demokratian tavoin 

haastamaan perinteistä näkemystä demokratiasta äänestyskansalaisuutena. Delibe-

ratiivisen demokratian lähtökohtia voidaan jäljittää Jürgen Habermasin (1996a, 

1996b) kommunikatiivisen toiminnan teoriasta. Lisäksi Habermasin käyttämä 

julkisen tilan käsite on keskeinen elementti deliberatiivisen demokratian teoriassa. 

Habermasin ohella deliberatiivisen demokratian teoria ammentaa myös John 

Rawlsin (1996, 1986) ajattelusta, joka koskee valtionhallinnon instituutioissa 

tapahtuvaa julkista järkeilyä sekä reflektiivistä tasapainoa. Setälän (2006) mukaan 

deliberatiivisen demokratian teoriassa korostetaan erityisesti päätöksenteon julki-

suutta sekä päätöksentekoa koskevan julkisen keskustelun roolia. (Setälä 2006: 8, 

Tykkyläinen 2012.) Elsterin (1998: 8) mukaan deliberatiivinen demokratia on 

kollektiivista, argumentointiin perustuvaa päätöksentekoa, johon osallistuvat 

päätösten vaikutuspiirissä olevat henkilöt.  

Cohen (1998: 186) puolestaan viittaa käsitteellä vapaaseen ja julkiseen jär-

jenkäyttöön tasa-arvoisten ihmisten kesken. Kaiken kaikkiaan deliberatiivisessa 

demokratiassa korostuu demokratian tekemisen yhteisöllinen luonne, joka perus-

tuu avoimeen keskusteluun. Toiseksi merkityksellistä on se, että keskusteluun 

osallistuvat ovat tasa-arvoisia keskenään ja että käsiteltävät asiat nousevat keskus-

teluun osallistujien tarpeista käsin. Julkisessa ja avoimessa keskustelussa osallis-

tujien asema tai muu ulkoinen seikka ei saa vaikuttaa päätöksentekoon, vaan ai-

noastaan esitettyjen argumenttien pätevyys ja niiden pohjalta saavutettu konsen-

sus. (Setälä 2003: 138–141, Setälä 2006: 8–10, Habermas 1996a, Hartz-Karp & 

Briand 2009, Herne & Setälä 2005.)  

Deliberatiivisen demokratian käytännön sovellutuksia ovat esimerkiksi kan-

salaisraadit, deliberatiiviset mielipidemittaukset sekä konsensuskonferenssit. De-

liberatiivisen demokratian pohjalta avautuu mielenkiintoisia näkökulmia myös 

lasten ja nuorten osallisuuden tarkasteluun. Muun muassa Vaasassa järjestettiin 

vuonna 2010 nuorten kansalaisraati, jossa keskiasteen oppilaitoksen opiskelijoista 

muodostettu raati kokoontui kolmen päivän ajan pohtimaan koulua koskevia tee-

moja. (Raisio & Vartiainen 2011, Raisio ym. 2011, Raisio ym. 2010, ks. myös 

Wyness 2009a.) Seuraavassa luvussa tekemäni osallisuuteen liittyvät käsitteelliset 

tarkennukset istuvat hyvin deliberatiivisen demokratian ideaan.  
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2.2 Osallisuus demokratiassa  

Osallisuus liittyy oleellisesti ihmisenä olemisen ja toimimisen sosiaaliseen luon-

teeseen. Kuten Hart (1992: 4) toteaa, voidaan osallisuuden nähdä alkavan siitä 

hetkestä, kun lapsi syntyy tähän maailmaan ja oppii huomaamaan esimerkiksi 

oman itkunsa sekä muiden kehollisten ilmeidensä ja eleidensä vaikutukset ympä-

ristönsä tapahtumiin. Reddy ja Ratna (2002: 24) toteavat osallisuuden olevan 

synnynnäinen vietti, joka mahdollistaa yksilöiden kommunikoinnin ja kiinnitty-

misen yhteisöihinsä. Osallisuus on myös keskeinen yksilön identiteetin rakennus-

aines.  

Tisdall ym. (2008) toteavat osallisuuden olevan luonnollinen lasten ja nuorten 

olemisen ja tekemisen tapa. Lapset ja nuoret eivät ole koskaan lakanneet osallis-

tumasta omissa yhteisöissään – koulunkäynti tai sen laiminlyöminen, toimiminen 

julkisessa tilassa, osallistuminen perhe-elämään, lähiyhteisön toimintaan ja ver-

taiskulttuureihin ovat kaikki osallisuuden muotoja, joihin liittyy useimmiten omi-

en mielipiteiden tuominen esille ja toive muutoksen saamisesta aikaan erilaisissa 

ihmisten välisissä tilanteissa. Sen sijaan osallisuuden muodollistaminen, sen jul-

kinen tunnustaminen sekä sitä tukevat institutionaaliset rakenteet ovat vaihdelleet 

aikojen saatossa. (Tisdall ym. 2008: 343–344.)  

Tässä tutkimuksessa osallisuutta tarkastellaan demokraattisen yhteiskunnan 

kontekstissa. Tällöin osallisuudella viitataan ennen kaikkea lasten ja nuorten 

mahdollisuuksiin toimia aktiivisina ja osallistuvina kansalaisina, jotka voivat 

tuoda esille mielipiteitään ja näkemyksiään yhteisöissään sekä yhteiskunnassa 

laajemmin ja osallistua siten myös heitä koskevien asioiden käsittelyyn ja päätök-

sentekoon.30 Lähtökohtana tämän tutkimuksen osallisuuskäsitykselle on YK:n 

Lapsen oikeuksien yleissopimus (1989). Tarkastelen ensimmäisessä alaluvussa 

osallisuuden lainsäädännöllistä ja sopimuksellista taustaa. Toisessa alaluvussa 

                                                        
30 Kiili (2006) käyttää omassa alakouluikäisten lasten osallistumista tarkastelevassa tutkimuksessaan 
kansalaisuuden käsitettä. Kiili toteaa käsitteen olevan aikuislähtöinen, eivätkä esimerkiksi hänen 
tutkimuksessaan mukana olleet lapset puhuneet itsestään kansalaisina. Hän perustelee käsitteen käyt-
töä sillä, että lapset puhuvat paljon asioista, joihin haluaisivat vaikuttaa ja siten toteuttaa omaa kansa-
laisuuttaan aktiivisina toimijoina. Ymmärrän kansalaisuuden Kiilin tavoin keskeiseksi osallisuustema-
tiikkaan kuuluvaksi käsitteeksi, joka liittyy lasten ja nuorten asemaan toimijoina ja osallistujina. 
Vaikka lapsilta ja nuorilta puuttuu kansalaisuuteen keskeisesti liitetty äänioikeus, voidaan kansalai-
suutta toteuttaa myös muutoin osallistumalla ja vaikuttamalla. Kiili painottaakin Listeriä (1997) mu-
kaillen kansalaisuuden prosessiksi, joka saa muotonsa kulloisessakin yhteiskunnallisessa tilanteessa. 
(Kiili 2006: 164–165, 169, ks. myös Roche 1999, James & James 2004: 35–37, Jans 2004, Osler & 
Starkey 2005.) Erilaiset osallisuusympäristöt ovat yksi esimerkki tällaisista vaihtoehtoisista osallistu-
misen ja vaikuttamisen kanavista.  
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määrittelen osallisuutta ja sen lähikäsitteitä ja kolmannessa pohdin osallisuutta 

kohtaan esitettyä kritiikkiä.  

2.2.1 Osallisuuden lainsäädännöllinen ja sopimuksellinen tausta  

Kansallisessa lainsäädännössä, toimenpideohjelmissa ja kansainvälisissä ihmisoi-

keussopimuksissa yksilön oikeus osallistua yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan 

on tuotu selkeästi esille. Näistä asiakirjoista on luettavissa myös vaatimus lasten 

ja nuorten osallisuuden tukemisesta.  

Lasten ja nuorten osallisuuden historiassa YK:n vuonna 1989 laatimalla Lap-

sen oikeuksien yleissopimuksella on merkittävä rooli31. Lapsen oikeuksien sopi-

musta edelsi vuoden 1959 Lapsen oikeuksien julistus, joka ei kuitenkaan sido 

valtioita oikeudellisesti. Lapsen oikeuksien sopimus on alle 18-vuotiaita koskeva 

ihmisoikeussopimus, jossa on lueteltu lapsille kuuluvat ihmisoikeudet.32 Vastuu 

näiden oikeuksien toteutumisesta on sopimuksen allekirjoittaneilla valtioilla.33 

Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1991. Suomi on myös hyväksynyt siihen lisä-

                                                        
31 Vuonna 1942 Lontoossa kokoontunut kansainvälinen nuorisokonferenssi perusti Maailman nuoriso-
neuvoston (World Youth Council) ja hyväksyi nuorten oikeuksien julistuksen, jonka tarkoituksena oli 
tukea nuorison fasisminvastaista taistelua vapauden puolesta. Julistus koostui seitsemästä kohdasta, 
joita olivat oikeus työhön, koulutukseen, lepoon ja virkistykseen, sivistykseen, terveyteen, yhdistymi-
seen ja sukupuolten tasa-arvoon. Nuorten oikeuksien julistus jäi kuitenkin unholaan kylmän sodan 
aikana, mutta siihen palattiin rakennettaessa sodanjälkeistä nuorisotyötä Suomessa. Nuoria koskevaa 
ihmisoikeussopimusta on suunniteltu 1980-luvulta alkaen, mutta toistaiseksi sellaisen sisällöstä ei ole 
päästy yksimielisyyteen. (Cederlöf 1998.) 
32 Unicefin (2010) toteuttamassa pohjoisemaisessa tutkimuksessa Nordic Study on Child Rights to 
Participate selvitettiin 12–16-vuotiaiden tietoutta lasten oikeuksien ja ihmisoikeuksien olemassaolos-
ta. Vastaajista hiukan yli 46 % koki tietävänsä jonkin verran lasten oikeuksista, 3,5 % ei tiennyt lasten 
oikeuksista mitään. Suurin osa (75 %) vastaajista kertoo kuulleensa lasten oikeuksista koulussa. Las-
ten oikeuksista oli puhuttu myös radiossa tai televisiossa (46 %), kotona (40 %), lehdissä ja sanoma-
lehdissä (35 %) sekä internetissä (32 %). Suomessa lasten ja nuorten tietoisuus oikeuksistaan on muita 
Pohjoismaita korkeampi, sillä 69 % vastaajista kertoo tietävänsä joko paljon tai ainakin jonkin verran 
lasten oikeuksista. Suomalaisista vastaajista 83 % kertoi saaneensa tietoa lasten oikeuksista juuri 
koulun kautta. (Unicef 2010, 11–14.)  
33 Sopimuksessa tuodaan selkeästi esille aikuistoimijoille kuuluva vastuu lapsen kasvattamisessa, 
suojelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tässä tutkimuksessa lapset ja nuoret näkevät vastuullisuu-
den olevan tärkeä osallisuusryhmän toimintakykyyn vaikuttava tekijä. Sopimuksessa lasten vastuuseen 
viitataan artiklassa 29: Sopimusvaltiot ovat sitä mieltä, että lapsen koulutuksen tulee pyrkiä (d) lapsen 
valmistamiseen vastuulliseen elämään vapaassa yhteiskunnassa ymmärryksen, rauhan, suvaitsevai-
suuden, sukupuolten välisen tasa-arvon ja kaikkien kansakuntien, etnisten, kansallisten ja uskonnollis-
ten ryhmien sekä alkuperäiskansoihin kuuluvien henkilöiden välisen ystävyyden hengessä. Ihmisoike-
uksien yleismaailmallisessa julistuksessa (1948) sen sijaan todetaan, että jokaisella ihmisellä on vel-
vollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain sen puitteissa hänen yksilöllisen olemuksensa vapaa ja 
täysi kehitys on mahdollinen.  
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tyt pöytäkirjat Lasten osallistuminen aseellisiin konflikteihin, Lapsikauppa ja 

lasten hyväksikäyttö prostituutiossa ja pornografiassa sekä Valitusoikeus. Suomi 

on allekirjoittanut nämä kaikki kolme lisäpöytäkirjaa sekä ratifioinut kaksi en-

simmäistä.  

Valtiolla on velvollisuus tiedottaa lasten oikeuksista sekä lapsille että aikuisil-

le. Sopimuksen noudattamista valvoo lapsen oikeuksien komitea, ja maat rapor-

toivat lasten oikeuksien tilanteesta maassaan viiden vuoden välein34. Lasten oike-

uksien tilaa valvovat myös Unicef sekä muut lapsijärjestöt. Sopimus tiivistyy 

kolmeen keskeiseen periaatteeseen, jotka tulee turvata lapsille ja nuorille. Näitä 

ovat osuus yhteiskunnan voimavaroista (provision), oikeus suojeluun ja huolenpi-

toon (protection) sekä oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja 

yhteiskuntaelämään (participation). Sopimuksessa on kaikkiaan 52 artiklaa, joista 

tämän tutkimuksen kannalta kaikkein keskeisimpiä ovat artiklat 12 ja 13. Artik-

lassa 12 todetaan, että  

1. Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näke-

myksensä, oikeuden vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa lasta koskevis-

sa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon iän ja kehitystason 

mukaisesti.  

2. Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla 

kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko 

suoraan tai edustajan tai asianomaisen toimielimen välityksellä kansallisen 

lainsäädännön menettelytapojen mukaisesti.  

Artiklassa 13 todetaan puolestaan, että  

1. Lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä. Tämä oikeus sisältää va-

pauden hakea, vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia yli rajo-

jen suullisessa, kirjallisessa, painetussa, taiteen tai missä tahansa muussa lap-

sen valitsemassa muodossa.  

2. Tämän oikeuden käytölle voidaan asettaa tiettyjä rajoituksia, mutta vain sel-

laisia, joista säädetään laissa ja jotka ovat välttämättömiä a) muiden oikeuksi-

                                                        
34 Lapsen oikeuksien komitea on vuonna 2005 tehnyt yleisen huomautuksen lasten oikeuksista koskien 
hyvin pieniä lapsia, joita tulee myös arvostaa omina yksilöinään. Pienetkin lapset tulee tunnustaa 
perheidensä, yhteisöjensä ja yhteiskuntiensa aktiivisiksi jäseniksi, joilla on omia huolenaiheitaan, 
mielenkiinnon kohteitaan ja näkemyksiään. (General Comment 7 2005.) Vuonna 2011 komitea antoi 
kiitosta Suomelle lainsäädännöllisistä uudistuksista, kuten vuonna 2006 voimaan tulleesta nuorisolais-
ta. Komitea totesi kuitenkin, että esimerkiksi kouluissa lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksia 
tulisi entisestään vahvistaa. (Lapsen oikeuksien komitea 7.9.2011.)  
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en tai maineen kunnioittamiseksi, tai b) kansallisen turvallisuuden, yleisen 

järjestyksen, tai väestön terveyden tai moraalin suojelemiseksi.  

Euroopan tasolla on syytä huomioida nuorisopolitiikkaa koskeva Euroopan ko-

mission Valkoinen kirja (2001), jonka tarkoituksena on mahdollistaa nuorten osal-

listuminen aiempaa paremmin yhteiskunnan toimintaan (ks. myös Feldman-

Wojtachnia 201: 1–17)35. Toinen merkittävä asiakirja on Euroopan unionin perus-

oikeusasiakirja, jonka kolmannen luvun 24. artiklassa todetaan, että lapsen on 

saatava ilmaista vapaasti mielipiteensä ja että lapsen mielipide on hänen ikänsä 

ja kehitystasonsa mukaisesti otettava huomioon häntä koskevissa asioissa. Lisäksi 

kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensi-

sijaisesti otettava huomioon lapsen etu36 (Euroopan unionin perusoikeuskirja 

2007/C 303/1). Osallisuuden kannalta merkittävä on myös Euroopan unionin 

nuorisopoliittinen strategia (2009), jossa aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuu-

den tukeminen ovat keskeisiä tavoitteita (Commission of the European Com-

munities 2009).  

Kansainvälisten sopimusten vaikutus näkyy myös kansallisissa lasten ja nuor-

ten osallisuutta ohjaavissa asiakirjoissa ja toimenpideohjelmissa. YK:n Lapsen 

oikeuksien yleissopimus on toiminut virikkeenä myös kansallisille toimenpideoh-

jelmille. Esimerkiksi vuonna 2000 hyväksytty Kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma 

perustuu Lapsen oikeuksien sopimukseen kirjattuun kolmen P:n periaatteeseen37. 

Ohjelmassa suositellaan alle 18-vuotiaat kattavien lapsipoliittisten ohjelmien 

laadintaa kuntiin, ja vuoteen 2006 mennessä sellainen oli valmiina tai suunnitteil-

la 281 Suomen kunnassa. (Eläköön lapset…2000, Kuntaliitto 2006.) Sittemmin 

kunnat on lastensuojelulaissa (2007/417) velvoitettu laatimaan lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi 

                                                        
35 Tavoitteena on uudistaa nuorten julkiseen elämään osallistumisen muotoja muun muassa yleistämäl-
lä alueellisten ja kansallisten nuorisoasiain neuvostoja ja uudistaa Euroopan nuorisofoorumia paran-
tamalla sen edustavuutta. Lisäksi tehostetaan Eurooppa-asioita koskevaa tiedotusta siten, että nuoret 
saavat tietoa ja voivat esittää mielipiteitään Internet-portaalin ja verkkofoorumin kautta. Lisäksi pyri-
tään lisäämään ihmisten tietämystä nuorisoasioissa. (Euroopan komission valkoinen kirja 2001.)  
36 Perusoikeusasiakirjan 21. artiklassa kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu esimerkiksi ikään 
(Euroopan unionin perusoikeuskirja 2007/C 303/1). 
37 1. Lapsi saa perusturvan ja elämisen eväät kodistaan, mutta lapsen kasvatukseen tarvitaan ”koko 
kylä”. Lapsen suojelu on yhteinen asia. (Protection) 2. Lapsuus on yhteiskunnallinen investointi, josta 
hyötyvät kaikki. Ongelmia ehkäisevä pitkäjänteinen yhteiskunta- ja lapsipolitiikka on kustannuksiltaan 
halvin strategia. (Provision) 3. Sosiaaliset valmiudet eivät synny itsestään vaan osallistumisen ja 
kuulluksi tulemisen kautta. Lapsen näkemysten arvostus kehittää lapsen hyvää itsetuntoa ja ennaltaeh-
käisee turvattomuutta. (Participation). (Eläköön lapset…2000.) 
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kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma.38 Vuonna 2010 toteutetun 

kyselyn perusteella hyvinvointisuunnitelmia on tehty tai on tekeillä useimmissa 

Suomen kunnissa (Kuntaliitto 2011)39. 

Kansalaisten ja erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta ohjaavista toimenpi-

deohjelmista voidaan tässä yhteydessä mainita vielä hallituksen politiikkaohjel-

mat. Matti Vanhasen I hallituksen Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma 

2003–2007 oli kansallinen demokratiahanke, jonka tavoitteena oli edistää aktii-

vista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisten yhteiskunnal-

lista vaikuttamista ja edustuksellisen demokratian toimivuutta. Hallitusohjelmassa 

korostettiin useita kehittämiskohteita, joista keskeisimpiä oli koulu. Koulun ja 

oppilaitosten tärkeiksi rooleiksi nähtiin aktiivisen ja demokraattisen kansalaisuu-

den kasvun tukeminen. Huomiota kiinnitettiin erityisesti opettajankoulutukseen ja 

opettajien valmiuksiin ohjata lapsia ja nuoria kansalaisvaikuttamiseen. Lisäksi 

politiikkaohjelmassa panostettiin oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen ja sitä 

kautta kansalaiskasvatuksen tehostamiseen kouluissa. (Oikeusministeriö 2007.)40  

Vanhasen II hallituksen Lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelmassa 

2007–2011 painopisteinä olivat ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen. Ohjel-

man tavoitteena oli vahvistaa lapsiystävällistä Suomea, jossa tuetaan lasten, nuor-

                                                        
38 Oulun seudun kunnat ovat laatineet lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman, joka toimii suosituksena 
kuntakohtaisille ohjelmille. Ohjelman strategisena tavoitteena on edistää lapsiperheiden sekä lasten ja 
nuorten hyvinvointia vahvistamalla arjen kehitysyhteisöjä ja kaikille yhteisiä peruspalveluja. Ohjel-
massa pyritään vahvistamaan kasvatuskumppanuutta siten, että erikoistuneiden palveluiden tarve ja 
kuormitus vähenevät. Päätöksenteossa huomioidaan erityisesti päätösten vaikutukset lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden hyvinvointiin. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmässä, yleisessä ohjelma-
alueessa Kasvu osallistuvaan kansalaisuuteen todetaan, että osallisuus perustuu oppimiseen ja osallis-
tumisen mahdollistamiseen. Lasten ja nuorten osallisuus etenee oman henkilökohtaisen hyvinvoinnin 
ja elinolojen arvioinnin kautta yhä laajempiin ympäristöihin, joihin liittyen lapset ja nuoret oppivat 
erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja. Lisäksi lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään tulee 
olla mahdollisuus kehittää, tuottaa ja arvioida kunnan toimintoja. Tähän liittyen kunnan tulee julkaista 
lapsia, nuoria ja perheitä koskevaa tietoa ja tunnuslukuja ymmärrettävässä muodossa vuosittain. Li-
säksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen tulee olla avoin lasten ja 
nuorten osallisuudelle. (Oulun seudun kuntien…2012: 2, 12–14, 15–18.)  
39 Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee joka neljäs vuosi nuorisolain (2006/72) velvoittamana 
nuorisopolitiikan kehittämisohjelman eli lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman, jonka valtio-
neuvosto hyväksyy. Ohjelma sisältää valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet sekä suuntaviivat 
alueellisen ja paikallisen nuorisopolitiikan ohjelmatyölle. Ohjelman mukaan lasten ja nuorten elämäs-
sä tulisi kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja arjenhal-
lintaan. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012a.)  
40 Vuosien 2003–2007 välisenä aikana Opetushallitus koordinoi valtakunnallista Nuorten osallisuus-
hanketta, jonka painopistealueita olivat koulun kehittäminen yhteisöllisellä ja yhteistyöllisellä työta-
valla, toisen asteen opintoihin ohjaaminen ja/tai työmarkkinoille poluttaminen sekä elinolojen 
ja -ympäristöjen kehittäminen nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia parantamalla. 
Mukana hankkeessa oli 37 osahanketta sekä 70 kuntaa. (Vehviläinen 2006, 2008.)  
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ten ja perheiden arjen hyvinvointia, vähennetään syrjäytymistä, lisätään lasten ja 

nuorten osallistumista ja kuulemista sekä lasten oikeuksista tiedottamista. Poli-

tiikkaohjelman kautta lisättiin tietoisuutta YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksesta 

erityisesti sen juhlavuonna 2009. (Aarnikka 2011.)  

Nykyisessä Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa lasten ja nuorten osallisuus 

on edelleen vahvasti esillä. Ohjelmassa todetaan, että demokratiakasvatusta kehi-

tetään erityisesti oppilaitoksissa ja että opetuksen sisältöjen ja toimintatapojen 

tulee tukea osallistumista, vaikuttamismahdollisuuksia sekä politiikan ja yhteis-

kunnallisen lukutaidon kehittymistä. Lisäksi oppilaskuntien merkitystä koroste-

taan lasten ja nuorten osallisuuden edistäjänä ja aktiiviseen kansalaisuuteen kas-

vamisen kontekstina. Lasten ja nuorten osallisuutta tietoyhteiskunnassa tulee 

kehittää myös yleisemmin. Tämän edistämiseksi tehdään yhteistyötä nuorisojär-

jestöjen kanssa. Lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi kehitetään aloite-

kanava- ja kuulemisjärjestelmiä. Lisäksi todetaan, että kehitetään lasten ja nuor-

ten kuulemista ja osallistumismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä suunnitte-

luun sekä ympäristöpolitiikan päätöksentekoon. (Valtioneuvoston kanslia 2011: 

24, 37, 68.)41  

Kansallisessa lainsäädännössä lasten ja nuorten oikeus osallisuuteen on tuotu 

selkeästi esiin. Nuorisolaki (2006/72) on keskeisin lasten ja nuorten osallisuutta 

ohjaava laki, ja siihen onkin viitattu ahkerasti lasten ja nuorten osallisuusympäris-

töjä perustettaessa. Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäis-

tymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvista-

mista sekä parantaa kasvu- ja elinoloja. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisin 

on lain 8. pykälä, jossa todetaan, että nuorille tulee järjestää mahdollisuus osal-

                                                        
41 Vuonna 2011 järjestöt laativat lasten ja nuorten hallitusohjelman 2011–2015. Mukana ohjelmassa 
ovat lapsiasiavaltuutettu, Kirkkohallitus, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliit-
to, Nuori Suomi, Pelastakaa Lapset ry, Allianssi, Suomen Vanhempainliitto ja Valtion nuorisoasiain 
neuvottelukunta NUORA. Ohjelma koostuu kymmenestä eri tahojen yhteisesti hyväksymästä lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin kannalta keskeisestä teesistä, jotka hallituksen tulisi toimintakaudellaan ottaa 
huomioon. Seitsemännessä teesissä ”Lasten ja nuorten kokemustieto päättäjien käyttöön” todetaan, 
että aikuisten asenteiden tulee tukea lasten ja nuorten osallistumista, ja myös lasten ja nuorten kuule-
mis- ja osallistumisjärjestelmien tulee tukea aitoa osallistumista. Oppilaskuntatoiminta, vaikuttaja-
ryhmät, aloitekanavat ja lastenparlamentit ovat esimerkkejä tällaisista kanavista, joiden kautta lasten ja 
nuorten osallisuutta tulee kehittää. Ohjelmassa kannatetaan myös kuntavaalien äänestysikärajan las-
kemista 16 ikävuoteen. Kouluissa tulisi lisätä yhteiskunnallisen vaikuttamisen opetusta, ja oppilaskun-
tatoiminta tulisi säätää pakolliseksi alakouluissa. Lasten oikeuksien tulisi sisältyä kaikkien lasten ja 
nuorten parissa työskentelevien perus- ja täydennyskoulutukseen. Nuorisolaissa tulisi vahvistaa lasten 
ja nuorten vaikuttajaryhmien asemaa sekä toimintaresursseja, ja valtion ja kuntien tulisi kiinnittää 
huomiota jakamaansa tietoon, jotta se olisi myös lasten ja nuorten ymmärrettävissä. (Lasten ja nuorten 
hallitusohjelma 2011–2015.)  
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listua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden 

käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.  

Nuorisolaissa ei kuitenkaan selkeästi täsmennetä, millä tavoin lasten ja nuor-

ten kuuleminen tulisi järjestää. Nuorisolakioppaan mukaan se voi tapahtua esi-

merkiksi nuorisolautakuntien, nuorisovaltuustojen, vaikuttajaryhmien ja verkko-

vaikuttamisen kautta. Lisäksi todetaan, että alle 18-vuotiaissa on useita ikäryhmiä, 

jolloin heidän kuulemisensa tulee järjestää eri ikäryhmien edellytysten mukaises-

ti. Näkökulma on pedagoginen, sillä kasvu demokratiaan alkaa jo päiväkoti-iässä, 

ja tärkeimmäksi nähdäänkin lasten mahdollisuus vaikuttaa välittömän elinympä-

ristönsä asioihin. Lasten ja nuorten kuulemisen tulee kuulua jokaisen kunnan 

viranhaltijan ammatilliseen orientaatioon. Siten lain velvoitetta ei voida jättää 

ainoastaan tietyn yhden viranhaltijan tai lautakunnan tehtäväksi. (Aaltonen 2009: 

72.)42  

Tässä luvussa esitellyt kansainväliset sopimukset sekä kansallinen lainsää-

däntö edustavat tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvää yhteiskunnan rakenteellista 

ulottuvuutta: lasten ja nuorten osallisuutta on lähdetty tukemaan aikuisten luoman 

osallisuusjärjestelmän kautta. Tutkimuksen empiirisenä kohteena ovat kuitenkin 

lasten ja nuorten kokemukset osallisuusryhmien toiminnasta paikallisella tasolla. 

Sopimusten ja lainsäädännön pohjalta osallisuus näyttäytyy niin kansallisesti kuin 

kansainvälisestikin huomioituna oikeutena. Toinen kysymys onkin, kuinka hyvin 

lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuudet toteutuvat käytännössä (vrt. Crowley 

& Skeels 2010) aikuisten luomissa rakenteissa.  

2.2.2 Osallisuuden käsite  

Vaikka lasten ja nuorten osallisuudesta on keskusteltu aktiivisesti ainakin viimeis-

ten parinkymmenen vuoden ajan, ei käsitteen sisällöstä tunnuta päässeen yksimie-

lisyyteen (Lansdown 2010: 11, Castro 2012: 53, Graham & Fitzgerald 2010b: 

343, West 2004: 14)43. Woodheadin (2010) mukaan suurin este lasten ja nuorten 
                                                        
42 Lasten ja nuorten osallisuus on tuotu esille myös muissa kansallisissa laeissa. Ks. esim. perustuslaki 
(1999/731), kuntalaki (1995/365), lastensuojelulaki (2007/417), perusopetuslaki (1998/628), lukiolaki 
(1998/629) sekä laki ammatillisesta koulutuksesta (1998/630).   
43 Kiili (2006: 19) muistuttaa suomalaiseen kontekstiin liittyen, että lasten ja nuorten osallisuutta 
voidaan tarkastella aina 1960-luvulta lähtien, jolloin kiinnostus lasten asemaan ja oikeuksiin alkoi 
voimistua, ja heidän asemansa yhteiskunnan aliarvioituna ryhmänä huomioitiin. 1970-luvulla kehitet-
tiin kouludemokratiaa, joka kuitenkin hiipui puoluepolitiikan tunkeutuessa kouluihin (Kärenlampi 
1999). Ympäristöpsykologiassa ja -suunnittelussa on tehty uraauurtavaa työtä lasten ja nuorten osalli-
suusmahdollisuuksien kehittämiseksi jo 1970-luvulta alkaen. 1970-luvulla toteutettiin monia projekte-
ja, joissa lapset ja nuoret olivat aktiivisesti kehittämässä omaa elinympäristöään. Tämä työ on jatkunut 
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osallisuuden edistämiselle on juuri osallisuuden käsitteen epämääräinen ja komp-

leksinen luonne. Osallisuuden käsite näyttäytyy kaiken kattavana mutta on lopulta 

varsin mitäänsanomaton (Woodhead 2010, xii-xiii). Hanhivaara (2006: 29) toteaa 

käsitteen olevan siinä määrin vaikeaselkoinen, että monet käyttävät mieluummin 

osallistumisen, vaikuttamisen, kuulemisen tai aktiivisen kansalaisuuden käsitteitä. 

Osallistumisella tarkoitetaan sosiaalista toimintaa, jossa yksilö on muiden kanssa 

mukana. Vaikuttaminen viittaa puolestaan yksilön mahdollisuuksiin saada aikaan 

muutoksia tapahtumien kulussa ja päätöksenteossa. (Anttiroiko 2003: 19.) Eng-

lannin kielessä käsitteellä participation viitataan sekä osallistumiseen että osalli-

suuteen. Suomenkielisessä osallisuuskirjallisuudessa nämä käsitteet halutaan 

kuitenkin erottaa toisistaan (Kiilakoski ym. 2012: 15, Horelli ym. 2007: 218)44. 

Anu Gretschel (2002a) on väitöskirjassaan käyttänyt osallisuuden englanninkieli-

senä vastineena käsitettä involvement.  

Gretschel (2002a: 93) määrittelee osallisuuden käsitteen voimaantumisen ja 

valtautumisen tunteina, joissa yhdistyvät tunne ja pystyvyys. Lapsi ja nuori tulee 

tällöin tietoiseksi omista mahdollisuuksistaan osallistua ja vaikuttaa toiminnan 

kulkuun. (Ks. myös Gretschel 2007, Gretschel 2002b, Karlsson 2005.)45 Tämän 

                                                                                                                                    
myös myöhemmin. (ks. esim. Horelli 1992, Horelli & Vepsä 1995, Horelli ym. 1998, Horelli ym. 
2002.) Vuonna 1979 vietettiin YK:n Lapsen vuotta, joka toi näkyviin lapsuuden moninaisen luonteen. 
Samaan aikaan lapsioikeudesta tuli oma oikeudenalansa ja lapsesta itsenäinen oikeuksiensa subjekti. 
Vuonna 1992 järjestettiin ensimmäinen lapsiparlamentti puhemies Ilkka Suomisen johdolla, ja vuonna 
1995 perustettiin ensimmäinen nuorisovaltuusto Kangasalalle. 1990-luvun lamavuodet olivat lasten ja 
nuorten osallisuuden suhteen hiljaiseloa. Uuden vuosituhannen alussa kiinnostus lasten ja nuorten 
yhteiskunnalliseen toimijuuteen vahvistui. Suomen Kuntaliitto laati oman lapsipoliittisen ohjelmansa 
YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen nojautuen. Lainsäädäntöä uudistettiin, ja esimerkiksi nuoriso-
laki (2006/72) velvoitti kuntia kuulemaan lapsia ja nuoria entistä aktiivisemmin. (Kiili 2006: 19–22, 
Satka & Moilanen 2004: 135, Satka ym. 2002: 246–251, Suominen 1998: 14–21, Eläköön Lap-
set…2002, ks. myös Fitzgerald ym. 2010, Francis & Lorenzo 2002.)  
44 Tässä yhteydessä todettakoon, että osallisuuskeskustelun yhteydessä viitataan usein myös syrjäyty-
miseen, jonka nähdään osallisuudelle vastakkaiseksi prosessiksi (ks. esim. Hanhivaara 2006, Vehvi-
läinen 2006). Syrjäytymisestä käyty keskustelu on laajaa, ja siihen liittyvää tutkimusta on tehty run-
saasti viime vuosina niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Syrjäytymisen käsite on itsessään niin 
monisäikeinen, ettei sen käsittely sivulauseessa tee sille oikeutta. Olen siten päätynyt jättämään sen 
tarkemman käsittelyn tässä yhteydessä työni ulkopuolelle, mutta samalla tiedostan syrjäytymiskeskus-
telun merkityksellisyyden osallisuudelle (ks. esim. Ulvinen 1997, 1998, Ruoho & Ihatsu 1998, Siljan-
der & Ulvinen 1996, Kuorelahti & Viitanen 1999, Lämsä 2009). Toinen osallisuuden yhteydessä 
käytetty käsite on inkluusio, joka on peräisin erityispedagogiikasta ja jolla viitataan osallisuuden 
tavoin mukana olemiseen ja mukaan ottamiseen (ks. esim. Hanhivaara 2006, Murto ym. 2001, Väyry-
nen 2001).  
45 Osallisuudesta puhuttaessa viitataan usein Arnsteinin (1969) määritelmään osallisuudesta vallan 
uusjakona, jossa aiemmin yhteiskunnan marginaalissa vailla todellisia vaikutusmahdollisuuksia olleet 
pääsevät mukaan muutoksen agenteiksi. Määritelmässä kuvataan erityisesti kansalaisten osallistumista 
suunnitteluun liittyvässä päätöksenteossa. Siinä osallisuutta kuvataan prosessina, jossa aiemmin yh-
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perusteella osallisuus näyttäytyy yksilöllisenä, subjektiivisena kokemuksena. 

Nostan subjektiivisen valtautumisen ja voimaantumisen rinnalle osallisuuden 

dialogisen ja intersubjektiivisen luonteen. Dialogisuudella ja intersubjektiivisuu-

della viittaan osallisuuden sosiaaliseen luonteeseen ja subjektien tunnustetuksi 

tulemiseen vuorovaikutussuhteissa, minkä näen yksilön identiteetin rakentumisen 

keskeisenä ehtona. (Graham & Fitzgerald 2010b: 343, Cairns 2001: 355, ks. myös 

Thomas 2012). Siljander (2002) toteaa intersubjektiivisuuden viittaavan subjek-

tienvälisyyteen. Sitoutuminen intersubjektiivisuuteen viittaa näkemykseen, jossa 

maailma ymmärretään ihmistenvälisen toiminnan, kielen, kommunikaation, mer-

kityksenannon ja tulkinnan kautta rakentuneeksi. (Siljander 2002: 183–185.) 

Ymmärrän osallisuuden kokemuksellisena, subjektien välisyydessä muodostuva-

na ja olevana. Sen on mahdollisuutta toimia yhteisöissä sekä yhteiskunnassa laa-

jemminkin. Se on mukanaoloa ja toimimista ihmisten välisessä vuorovaikutukses-

sa, jossa voidaan vaikuttaa tapahtumien kulkuun subjektien välisyydessä suunni-

telluilla ja päätetyillä tavoilla.  

Tähän liittyen liitän osallisuuden käsitteeseen vielä sen tunnustuksellisen as-

pektin. Viime aikoina muun muassa Thomas (2012) sekä Fitzgerald ym. (2010) 

ovat pohtineet osallisuuden perustaa tunnustamisen tematiikkaan liittyen. Tunnus-

taminen (recognition) voidaan alustavasti määritellä toisen olemassaolon tunnus-

tamiseksi. Tunnustamisen käsite paikantuu Hegeliin, joka käytti käsitettä Aner-

kennung. Tähän liittyen Hegel totesi: Itsetietoisuus on itsessään ja itselleen siten, 

ja sen kautta, että se on itsessään ja itselleen toiselle. Toisin sanoen, se on vain 

tunnustettuna.46 (Hegel 1977/1807: 111, vrt. Berger & Luckmann 1994: 63.) Sit-

temmin Hegelin tunnustamisen tematiikkaa ovat työstäneet monet muut yhteis-

kuntateoreetikot ja filosofit, jotka painottavat tunnustamisen dialogista luonnetta 

ja merkitystä yksilön identiteetin synnyssä. Yhteistä näille hegelinjälkeisille teore-

tisoinneille näyttäisi olevan tunnustamisen paikantaminen yksilöiden väliseen 

dialogiin, jonka kautta identiteetin synty on mahdollinen vastavuoroisessa tunnus-

tamisessa. (Taylor 1994, Honneth 1995.) Toisaalta esimerkiksi Fraser (2000) 

näkee tunnustamisen liittyvän ennen kaikkea yhteiskunnallisen aseman muotou-

tumiseen eikä niinkään yksilön identiteetin syntyyn (ks. myös Fitzgerald ym. 

                                                                                                                                    
teiskunnan marginaalissa olleet ja vähäiset toimintamahdollisuudet omaavat pääsevät mukaan suunnit-
telemaan, käsittelemään, priorisoimaan ja lopulta myös päättämään asioista. Määritelmästä voidaan 
lukea myös toive paremmasta tulevaisuudesta ja muutoksen aikaansaamisesta status quossa. (Arnstein 
1969.)  
46 Self-consciousness exist in and for itself when, and by the fact that, it so exists for another; That is, 

it exists only in being acknowledged. (Suomennos H. Ikäheimo 2010.)  
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2010). Tunnustamisen tematiikka on mielestäni keskeinen lasten ja nuorten osalli-

suuden teoreettisena lähtökohtana. Ymmärrän tunnustamisen edelliseen pohjau-

tuen osallisuuden ontologiseksi perustaksi.  

Osallisuutta on tarkasteltu ennen kaikkea suhteessa lasten ja nuorten oikeuk-

siin (Lansdown 2010: 11). YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa osallisuus 

on yksi kolmesta keskeisestä teema-alueesta. Osallisuuden ohella lapsilla ja nuo-

rilla on oikeus erityiseen suojeluun ja hoivaan sekä riittävään osuuteen yhteiskun-

nan voimavaroista. Sopimuksessa osallisuus ilmaistaan lasten ja nuorten oikeute-

na ilmaista omat näkemyksensä ja mielipiteensä kaikissa heitä koskevissa asiois-

sa. Lisäksi alle 18-vuotiasta on kuultava häntä koskevissa oikeudellisissa ja hal-

linnollisissa asioissa. (Ks. myös Rehfeld 2011.)  

Thomas ja Percy-Smith (2010: 2) toteavat, että lasten ja nuorten oikeus osal-

lisuuteen ei täyty pelkästään heidän näkemyksiensä huomioimisella. Todellinen 

osallisuus on aktiivista kansalaisuutta tukevaa käytännön toimintaa lasten ja nuor-

ten jokapäiväisessä elämässä (vrt. Nuorisolaki 2006/72, Aaltonen 2009). Sinclair 

(2004) on samoilla linjoilla todetessaan, että osallisuudella on usein tarkoitettu 

lasten ja nuorten tulemista kuulluksi ja konsultoivaa roolia. Tämä antaa osallisuu-

desta varsin passiivisen kuvan. Osallisuus aktiivisena toimintana tarkoittaa sel-

laista toimintaa, jossa lapsilla ja nuorilla on selkeä ymmärrys omista mahdolli-

suuksistaan vaikuttaa toiminnan kulkuun. (Sinclair 2004: 110–111.) Lasten ja 

nuorten osallisuudesta puhuttaessa on usein käytetty myös äänen (eng. voice) 

käsitettä – jopa mantranomaisesti – jolla on haluttu tuoda esiin vaiennetun väes-

tönosan oikeus tulla kuulluksi ja huomioiduksi. Osallisuus voidaan siten ymmär-

tää tässä yhteydessä lasten ja nuorten äänen eli näkemysten ja mielipiteiden kuu-

lemiseksi (ks. esim. Graham & Fitzgerald 2010b, Ahokas 2010: 6).  

Lapsen oikeuksien sopimuksessa puhutaan lapsesta, joka on kykeneväinen 

tuomaan esiin omia näkemyksiään. Missä iässä lapsi on sitten kykenevä esittä-

mään omia näkemyksiään? Lansdownin (2010: 12, ks. myös Lansdown 2005, 

2006) mukaan jo aivan pienimmätkin lapset voivat ilmaista näkemyksensä esi-

merkiksi ilmein ja elein tai piirtämällä ja maalaamalla. Myös Castro (2012: 53) 

toteaa tähän liittyen, että sopimuksessa osallisuudesta puhutaan konditionaalissa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osallisuus toteutuu ja on lopulta hyväksyt-

tyä ainoastaan praktisena toimintana. Tällöin varsinainen sopimusteksti pelkistyy 

lähinnä muodollisuudeksi. Kuinka paljon osallisuuspuheessa on lopulta kyse reto-

riikasta ja poliittisesta mantrasta, jolla ei ole varsinaista todellisuusperustaa (ks. 

myös Gallagher 2008, Tisdall ym. 2008, Graham ym. 2006)? Tässä tutkimuksessa 

kansainvälisiin sopimuksiin ja kansalliseen lainsäädäntöön kirjattuja vaateita 
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tarkastellaan lasten ja nuorten osallisuusryhmien kontekstissa. Vaikka tutkimuk-

sen tavoitteena ei olekaan tarkastella toiminnan vaikuttavuutta sinällään, voidaan 

kysymystä osallisuusdiskurssin mahdollisesta retorisuudesta pohtia myös lasten ja 

nuorten kokemusten pohjalta.  

Lapsen oikeuksien sopimuksessa todetaan lisäksi, että lasten ja nuorten tulee 

saada vapaasti ilmaista omat näkemyksensä. Tässä yhteydessä on syytä pohtia 

myös osallisuuden kulttuurisidonnaisuutta. Esimerkiksi tyttöjen, vammaisten tai 

vähävaraisten lasten osallisuutta ei ole kaikissa kulttuureissa koettu tarpeelliseksi 

tai edes hyväksyttäväksi. Osallisuutta tulisi tarkastella aina omassa ajallisessa ja 

paikallisessa kontekstissaan ja sen ominaispiirteet huomioiden. Länsimaissa lap-

set ja nuoret voivat osallistua esimerkiksi erilaisten vaikuttajaryhmien toimintaan, 

mutta kehitysmaiden lapsille osallisuus voi tarkoittaa pärjäämistä ja selviytymistä 

arjessa, välttämättömimpien tarpeiden tyydyttämistä ja perheen elatukseen osallis-

tumista. (Thomas & Percy-Smith 2010: 1–2, ks. myös Chawla 2001: 1, Lansdown 

2006: 140, Wall 2012.)47  

Edelleen lapsen oikeuksien sopimuksessa todetaan, että lapsilla ja nuorilla on 

oikeus ilmaista näkemyksiään kaikissa heitä koskevissa asioissa. Lapset ja nuoret 

ovat pitkään eläneet yhteiskunnan marginaalissa. Omassa kulttuurissamme lasten 

ja nuorten asiat on totuttu erottamaan aikuisten asioista, ja perusteluna on käytetty 

lähinnä suojelun näkökulmaa. Lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi on 

kuitenkin pohdittava uudelleen sitä, mitkä asiat ovat lasten ja nuorten asioita. 

(Lansdown 2010: 12, ks. myös Freeman ym. 2003.)  

Osallisuutta on pyritty käsitteellistämään erilaisten teoreettisten mallien avul-

la. Tällaisia ovat esimerkiksi Arnsteinin (1969) luoma osallisuuden tikasmalli 

(ladder of participation), jolla hän kuvasi kansalaisten osallisuuden asteita. Ti-

kasmalli sisältää kahdeksan askelmaa, joista alimmat kuvaavat kansalaisten näen-

näisosallistumista. Tällöin kansalaiset ovat lähinnä vallanpitäjien manipulaation 

kohteita. Tikkaita ylöspäin siirryttäessä mahdollisuudet osallisuuteen lisääntyvät. 

Kahdeksanportaisen tikkaan kolmannella, neljännellä ja viidennellä askelmalla 

kansalaiset voivat saada jo mielipiteensä kuuluviin, mutta niiden vaikutukset 

päätöksentekoon jäävät vielä vähäisiksi, ellei jopa olemattomiksi. Kolmella 

                                                        
47 Lansdown (2006) toteaa, että kyse ei ole siitä, että erilaisissa ympäristöissä kasvavilla lapsilla (ja 
nuorilla) olisi välttämättä erilaiset kyvyt. Kyse on lähinnä siitä, minkälaisia kokemuksia ja odotuksia 
lasten ja nuorten osallisuudelle asetetaan eri kulttuureissa. Kun lapsilta ja nuorilta on estetty mahdolli-
suus osallistua ja vaikuttaa, eivät osallistumiseen ja vaikuttamiseen vaadittavat taidot ja tiedot ole 
päässeet kehittymään. Tästä johtuen ei ole mahdollista tehdä universaaleja oletuksia lasten ja nuorten 
kyvyistä osallistua heitä koskevien asioiden hoitamiseen. Lasten kyvyt kehittyvät suurimmalta osin 
suhteessa omaan elinympäristöön. (Lansdown 2006: 140–141.)  
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ylimmällä askelmalla Arnstein puhuu kansanvallasta, jolloin kansalaisten päätök-

sentekomahdollisuudet ovat huomattavasti lisääntyneet. Tämä voi tarkoittaa esi-

merkiksi kumppanuutta päätöksentekijöiden kanssa tai ylimmillä askelmilla jopa 

asetelmia, joissa kansalaisilla on ylin päätösvalta. (Arnstein 1969.)  

Arnsteinin malli on toiminut pohjana myös lasten ja nuorten osallisuutta ha-

vainnollistettaessa. Yksi lainatuimmista on Roger Hartin (1992) luoma malli, joka 

sekin käyttää tikasmallia metaforana ja koostuu kahdeksasta askelmasta.48 Myös 

Hartin mallissa alimmat askelmat edustavat lähinnä näennäisosallistumista, ja 

osallisuuden mahdollisuudet lisääntyvät siirryttäessä tikkaita ylöspäin. Hart nime-

ää ensimmäiset kolme askelmaa manipulaatioksi, dekoraatioksi sekä tokenismik-

si. Tällaisissa tilanteissa lapset ja nuoret ovat esimerkiksi mukana aikuisten järjes-

tämässä toiminnassa, mutta heillä ei ole tarkempaa tietoa toiminnan luonteesta tai 

omasta roolistaan siinä. Heillä ei ole myöskään mahdollisuuksia osallistua toi-

minnan suunnitteluun tai käsiteltävien asioiden sisältöihin. Lapset ja nuoret ovat 

ikään kuin mannekiineja aikuisten määrittelemälle agendalle. Näennäisesti voi-

daan puhua lasten ja nuorten osallisuuden tukemisesta, mutta todellisuudessa 

lapsilla ja nuorilla ei ole mitään mahdollisuuksia olla mukana osallisina ja aktiivi-

sina toimijoina. (Hart 1992: 11–14, ks. myös Kjørholt 2002: 78, Middleton 2006.) 

Hartin mukaan neljänneltä askelmalta (nimetty mutta informoitu) alkaen voi-

daan puhua osallisuudesta, jolloin esimerkiksi lapset ja nuoret ovat tietoisia toi-

minnan tarkoituksesta ja siitä, miksi he ovat mukana toiminnassa. Tärkeää on 

myös se, että lapset ja nuoret ovat voineet tehdä valinnan osallistumisestaan sen 

jälkeen, kun heille on tarkemmin kerrottu toiminnan sisällöistä ja muodoista (ks. 

myös Thomas 2002). Viidennellä askelmalla (konsultoitu ja informoitu) lapsilla ja 

nuorilla on myös tietoa toiminnan tarkoituksesta ja omasta roolistaan siinä. Tä-

män lisäksi heitä konsultoidaan toimintaa suunniteltaessa ja päätöksiä tehtäessä. 

Kuudennella askelmalla toiminta on aikuisten alulle laittamaa, mutta päätökset 

tehdään yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Seitsemännellä askelmalla toiminnan 

aloitteentekijöinä ovat lapset ja nuoret, ja he myös ohjaavat toimintaa. Hartin 

mukaan tällaista toimintaa on vaikea löytää yhteisötasolla, mutta erityisesti leikki 

voi tarjota kontekstin, jossa lapset ovat itse aktiivisesti määrittämässä leikin luon-

netta, rakennetta ja siihen osallistuvia osapuolia. Viimeisellä askelmalla toiminta 

                                                        
48 Askelmien englanninkieliset nimet ovat alhaalta ylöspäin mentäessä: 1. Young people are manipu-
lated 2. Young people are decoration 3. Young people are tokenized 4. Young people assigned and 
informed 5. Young people consulted and informed 6. Adult-initiated, shared decisions with young 
people 7. Young people lead & initiate action sekä 8. Young people & adults share decision-making.  
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on myös lasten ja nuorten itsensä alulle laittamaa ja päätöksiä tehdään yhdessä 

aikuisten kanssa. (Hart 1992: 11–14.)  

Reddy ja Ratna (2002: 18) näkevät Hartin mallin kuvaavan pikemminkin ai-

kuisten roolia suhteessa lasten ja nuorten osallisuuteen kuin lasten ja nuorten 

varsinaista osallisuutta. Myös Gallagher (2008: 398–399) toteaa, että tällaisissa 

malleissa operoidaan sillä, kenellä on valtaa. Sen sijaan pitäisi tarkastella valtaa 

Foucault’n (1980) ajattelun kautta kysymällä, miten valtaa tuotetaan erilaisten 

suhdeverkostojen kautta, myös lasten ja nuorten keskinäisissä suhteissa (ks. myös 

Rättilä 2006, Leino 2006, Valtonen 2004).49 Tikasmalli antaa myös ymmärtää, 

että osallisuus olisi tietyssä järjestyksessä etenevä prosessi, jossa aina edettäisiin 

mallin esittämässä suunnassa (ks. myös Malone & Hartung 2010: 28, Graham & 

Fitzgerald 2006: 232). Hartin (1997) mukaan ei ole tarkoituskaan, että lapset ja 

nuoret operoisivat aina tikkaan ylimmillä puolilla. Toiseksi he voivat toimia tik-

kaiden eri tasoilla ja prosessin eri vaiheissa. Tikasmallin on myös nähty edustavan 

vahvasti länsimaista käsitystä osallisuudesta ja siten olevan kulttuurisesti puolu-

eellinen. (Hart 1997: 41.)50  

Hartin luoman mallin pohjalta on luotu valtava määrä erilaisia osallisuuden 

tikasmalleja ja typologioita, joiden tavoitteena on edelleen käsitteellistää lasten ja 

nuorten osallisuuden asteita ja tasoja.51 Muun muassa Thomasin (2002) luoma 
                                                        
49 Michel Foucault (1926–1984) on parhaiten tunnettu hulluutta, vankilalaitosta ja seksuaalisuutta 
käsittelevistä tutkimuksistaan. Foucault’n paikantaminen yhteen tiettyyn tieteenalaan lienee mahdoton 
tehtävä, sillä hänen tekstinsä ammentavat niin filosofian, historian kuin psykologiankin alueelta, ja 
hän tulikin tunnetuksi erityisesti poikkitieteellisestä otteestaan. Oman tutkimusaiheeni kannalta erityi-
sen kiinnostavia ovat Foucault’n pohdinnat vallan genealogiasta. Esimerkiksi teoksessa Tarkkailla ja 
rangaista Foucault käyttää käsitettä vallan mikrofysiikka (1980: 159), joka tuottaa kuuliaisia ruumiita 
osaksi valtakoneistoa. Valta näyttäytyy Foucault’n tuotannossa suhdekäsitteenä, joka tuottaa aina 
myös vastarintaa. Se ei ole niinkään jotain, jota jollakin on, vaan ennen kaikkea toimintaa. Foucault ei 
myöskään pyri jäljittämään vallan lähtöpistettä, vaan tarkastelee, miten valta ilmenee erilaisissa suh-
deverkostoissa. Husan (1999: 68) mukaan Foucault’n ajattelu on peilattavissa myös koululaitokseen, 
vaikkei hän itse käyttänytkään sitä varsinaisena tutkimuskontekstina. Foucault’n ajattelulla on paljon 
annettavaa myös osallisuuskeskusteluun, erityisesti sen funktioita pohdittaessa.  
50 Vuonna 2008 (16 vuotta mallin luomisen jälkeen) Hart kirjoittaa: “I have probably not laid the 
ladder debate completely to rest with these words but, from my perspective, I see the ladder lying in 
the long grass of an orchard at the end of the season. It has served its purpose. I look forward to the 
next season for I know there are so many different routes up through the branches and better ways to 
talk about how children can climb into meaningful, and shall we say fruitful, ways of working with 
others.” 
51 Myös suomalaiset tutkijat ovat laatineet erilaisia osallisuuden typologioita ja mallinnuksia. Ks. 
esim. Horelli 1994, Salmikangas 1997, Gretschel 2002a, Kiilakoski 2007. Kattava esitys erilaisista 
osallisuuden typologioista ja malleista löytyy osoitteesta http://www.nonformality.org/wp-
content/uploads/2012/11/Participation_Models_20121118.pdf (Participation Models... 2012) Periaate 
näissä osallisuuden typologioissa on säilynyt pitkälti samana, mutta useimmat ovat luopuneet tikas-
mallin käytöstä osallisuuden metaforana.  
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kuvaus osallisuuden rakennusaineksista toimii hyvänä pohjana osallisuustoimin-

nan tarkastelulle. Ensimmäisenä hän mainitsee lasten ja nuorten mahdollisuuden 

päättää omasta osallistumisestaan johonkin toimintaan. Tämän tulisi olla kaiken 

osallisuustoiminnan peruslähtökohta. Tämän lisäksi lapsilla ja nuorilla tulee olla 

mahdollisuus saada tietoa tilanteesta sekä omista oikeuksistaan siinä. Kolman-

neksi lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, ja 

neljänneksi heillä tulee olla mahdollisuus ilmaista omia mielipiteitään. Edelleen 

lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus saada tukea ja apua omien mielipi-

teidensä ilmaisussa. Viimeisenä Thomas mainitsee lasten ja nuorten mahdollisuu-

den tehdä itsenäisiä päätöksiä. (Thomas 2002: 174–176.)  

Myös Satka (2005) toteaa, että lasten osallisuuden yhteydessä tulisi puhua 

mahdollisuuksien tasa-arvosta. Lapsilla ja nuorilla tulisi olla mahdollisuus osallis-

tua omaan elämäänsä vaikuttavien asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Periaatteena on, että kaikki lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden osallistua ja 

tulla kuulluksi erityisesti perheessään ja lähiyhteisössään, mutta myös laajemmis-

sa yhteyksissä, kuten kunta-, valtio- ja EU-tasolla. (Satka 2005: 18.)  

Voidaan myös kysyä, onko osallisuus uusi hallinnan muoto? Hallinnalla52 

(eng. governance, governmentality) viitataan erilaisiin vallan harjoittamisen ta-

poihin, jotka kohdistuvat yksilöihin, yhteisöihin ja organisaatioihin (Satka ym. 

2011: 12). Alhasen (2007: 122–125) mukaan hallinnalla tarkoitetaan suunnitel-

mallista, pitkäjännitteistä ja vakiintunutta vallankäyttöä. Keskustelu hallinnasta 

pohjaa Foucault’n ajatteluun ja käsitykseen vallan jatkuvasta läsnäolosta ihmisten 

välisissä suhteissa. Tämän lisäksi valta on jotain, jota tuotetaan näissä vuorovai-

kutussuhteissa. (Foucault 1980.) Tähän liittyen Kiili (2011) toteaa, että myös 

lasten osallisuutta voidaan tarkastella hallinnan viitekehyksessä, osana kansalais-

ten hallinnointiin liittyvää muutosta. 1990-luvulta alkaen esimerkiksi kuntien 

autonomia ja päätösvalta lisääntyi, minkä myötä kuntien tulosvastuu asukkailleen 

on lisääntynyt. Tähän kehityskulkuun liittyy Kiilin mukaan myös kuntalaisten 

osallisuuden edistäminen, kuntalaisten vastuunottaminen sekä verkostoituminen 

eri toimijoiden kanssa. Lasten ja nuorten osallisuutta voidaan tarkastella näin 

myös käynnissä olevan uusintamisprosessin osana. Aikuisten luomien osallisuus-

rakenteiden kautta lapset ja nuoret sosiaalistetaan tehokkaasti olemassa oleviin 

poliittisiin – edustuksellisen demokratian – käytänteisiin. Kiilin sanoin lasten 

                                                        
52 Governmentality (gouvernementalité) on peräisin Michel Foucault’n tuotannosta. Julkusen (2010) 
mukaan käsite on käännetty meillä hallintamieleksi, -mentaliteetiksi, -rationaliteetiksi, -vallaksi sekä 
hallinnallisuudeksi. Aihetta käsittelevä Kaiston ja Pyykkösen toimittama teos vuodelta 2010 on nimet-
ty puolestaan Hallintavallaksi.  
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osallistuminen näyttäytyy ensisijaisesti yhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen tule-

vaisuutta rakentavana käytäntönä. (Kiili 2011: 192–193, ks. myös Gallagher 

2008, Taylor & Percy-Smith 2008, Prout 2000, Tisdall & Bell 2006, Tisdall 2008, 

Smith 2012.)53  

2.2.3 Osallisuuden puolesta ja vastaan  

Mikä on osallisuuden tarkoitus, kysyvät Malone ja Hartung (2010). Heidän mu-

kaansa 1970-luvun poliittisten vaikuttajien näkökulmasta kansalaisten osallisuus 

nähtiin systeemiä ylläpitävänä ja uusintavana toimintana, kun taas toisille se oli 

ennen kaikkea transformatiivista, yhteiskuntaa uudistavaa ja muutosvoimaista. 

(Malone & Hartung 2010: 33.) Tämä kysymys on edelleen ajankohtainen. Edelli-

sessä luvussa esitetty huoli esimerkiksi edustuksellisen demokratian kriisistä joh-

taa väistämättä pohtimaan, minkälaisia funktioita tämän päivän lasten ja nuorten 

osallistamisen buumin taustalta on löydettävissä. Osallisuudella on selkeä peda-

goginen tehtävä. Huolimatta siitä, että lapset ja nuoret nähdään aktiivisina toimi-

joina ja sitä kautta myös oman yhteisönsä ja laajemmin yhteiskunnan toimintaan 

osallistuvina vaikuttajina tässä ja nyt, voi osallisuusdiskurssista löytää vahvoja 

juonteita vallitsevan uusintamisesta. Tällöin lasten ja nuorten osallisuuden tuke-

misella vahvistetaan muun muassa juuri edustuksellisen demokratian olemassa-

oloa. (Ks. myös Shier 2010: 31.) 

Sinclair (2004) toteaa lasten ja nuorten osallisuuden olevan tärkeää, sillä sen 

kautta pidetään yllä heidän oikeuksiaan, täytetään lain asettamat velvoitteet, pa-

rannetaan palveluiden tasoa, vahvistetaan päätöksentekoprosessia, tehostetaan 

demokratiaa, edistetään lastensuojelua, vahvistetaan lasten ja nuorten taitoja sekä 

valtautetaan heitä ja tuetaan itsetunnon kehittymistä. (Sinclair 2004: 108.) Saman-

suuntaisia ajatuksia on Horellilla ym. (2002: 32), joiden mukaan osallisuus on 

inhimillinen, moraalinen ja demokraattinen oikeus ja toisaalta myös velvollisuus, 

jonka avulla voidaan ratkaista glokalisaatiosta johtuvia ongelmia.54 Matthewsin 
                                                        
53 Paradoksaalista tästä tekee se, että lasten ja nuorten osallisuusdiskurssin taustalla on vahva halu 
nähdä heidät kompetentteina, osallistuvina ja aktiivisina toimijoina. Toisaalta hallinnan analyysin 
kautta tarkasteltuna osallisuuden tukeminen näyttäytyy prosessina, jonka avulla lapsista ja nuorista 
saadaan entistä aikaisemmin yhteiskuntajärjestykseen sosiaalistettuja kansalaisia. Sillä on näin ollen 
myös vankka tulevaisuuteen tähtäävä funktio. Edelleen tähän kehityskulkuun liittyy myös se, että 
lapset ja nuoret oppivat itse kontrolloimaan ja hallitsemaan itseään – sosialisaation kautta omaksuttu-
jen normien mukaisesti. Osallisuus törmää näin ollen kontrollin ja itsensä toteuttamisen väliseen 
jännitteeseen. (Prout 2000: 304.)  
54 Glokalisaatiolla viitataan paikallisen ja maailmanlaajuisen yhteenkietoutumiseen (Hyyryläinen 
2010). Mielestäni glokalisaation käsitettä voidaan perustellusti käyttää osallisuuden yhteydessä. Olen 
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(2003) sanoin osallisuus on minkä tahansa demokraattisen yhteiskunnan olennai-

nen ja moraalinen rakennusaines. (Ks. myös Feldman-Wojtachnia 2010: 14–15, 

Lansdown 2005: 7–11, Kirby & Bryson 2002, Kjørholt 2002, Freeman ym. 2003.) 

Lasten ja nuorten osallistumista kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Esimer-

kiksi Tisdall ja Davis (2004: 132) toteavat osallisuuden olevan pitkälti tokenistista 

konsultaatiota. Tällöin operoidaan esimerkiksi Hartin (1992) laatimien tikkaiden 

alimmilla puolilla. Monet lasten ja nuorten osallisuuteen tähtäävät projektit eivät 

onnistu saavuttamaan todellisia tuloksia, koska ne eivät mahdollista osallistumista 

päätöksentekoon. Ne eivät myöskään kykene luomaan jatkuvaa dialogia lasten, 

nuorten ja päätöksentekijöiden välille. Tämän lisäksi projektit usein suosivat tie-

tynlaisia lapsia ja nuoria. Esimerkiksi koulujen oppilaskuntien on nähty palvele-

van vain niissä aktiivisesti toimivia oppilaita, ei muita, ja siten tuottavan koulun 

sisälle elitistisen ryhmittymän. (Yamashita & Davies 2010: 231, ks. myös Nikkilä 

2002: 69–70, Graham & Fitzgerald 2010b: 345, Davis & Hill 2006: 9, Brady 

2007: 33, Tisdall & Davis 2004, Hill 2006.)55  

Myös Matthews (2003: 264) viittaa osallistumattomuuden kulttuurin vahvuu-

teen huolimatta siitä, että lasten ja nuorten osallisuudesta puhutaan tänä päivänä 

niin paljon. Hän viittaa muun muassa yhteisöprojekteihin, joihin liittyy monimut-

kaisia ja vaikeaselkoisia prosesseja ja näkymättömiä verkostoja ja joissa todelliset 

päätökset tehdään lopulta muualla. Aikuiset ovat varauksellisia sen suhteen, voiko 

nuorille sälyttää vastuuta, ja toisaalta nuoret suhtautuvat kyynisesti omiin vaikut-

tamismahdollisuuksiinsa. Myös Percy-Smith (2005) on törmännyt samaan on-

gelmaan: lasten näkemyksillä on lopulta vähän vaikutusta, kun vastassa ovat 

huomattavat sosiaaliset ja taloudelliset voimat sekä paikallishallinnon nihkeä 

suhtautuminen. Lisäksi lasten näkemykset eivät välttämättä kerro koko totuutta 

siitä, mitä he haluavat tai tarvitsevat.  

Osallistavien projektien ongelmakohtia on eritelty myös kansainvälisessä ke-

hitystyössä. Keskeisinä ongelmina pidetään sitä, että osallisuutta pyritään tuke-

maan ulkoisten syiden ja agendojen pohjalta. Nämä voivat puolestaan törmätä 

                                                                                                                                    
tuonut edellä esille lasten ja nuorten osallisuutta ohjaavan kansallisen ja kansainvälisen sopimus- ja 
säädöspohjan (ks. luku 2.2.1). Erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus on asiakirja, jonka 
ovat ratifioineet useimmat maailman valtiot. Tällöin sopimusta voidaan pitää globaalina asiakirjana, 
jossa säädetyistä teemoista, kuten lasten ja nuorten osallisuudesta, kansallisella tasolla huolehditaan. 
Osallisuus määrittyy siten lokaalin ja globaalin yhteenkietoutuneisuudessa.  
55 Nikkilä (2002: 70) puhuu nuorisovaltuustoihin liittyen eliittinuorista tarkoittaen käsitteellä nuoria, 
jotka ovat aktiivisia monessa asiassa ja siten myös mukana nuorisovaltuustojen toiminnassa. Pelkisty-
vätkö näin ollen nuorisovaltuustotkin lähinnä eliittinuorten asiaksi, jolloin syrjäytyneet tai syrjäyty-
misvaarassa olevat nuoret jäävät automaattisesti toiminnan ulkopuolelle? (ks. myös Sinclair 2004.) 
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paikallisyhteisöjen intressien kanssa (Clever 2001 ja Mosse 2001 Thomasin 2007, 

203 mukaan)56. Tämä seikka koskettaa yhtä lailla myös lasten ja nuorten osalli-

suutta, sillä monet osallistumisympäristöt ovat aikuisten luomia rakenteita, joissa 

tavoitteet ja keinot ovat lähtöisin aikuisten maailmasta57. Myös muissa Euroopan 

maissa on kritisoitu lasten ja nuorten osallistumisprojekteja muun muassa niiden 

aikuisvetoisuudesta ja aikuisten niille asettamista tavoitteista (Begg 2004; Pavlo-

vic 2001; Dekleva ja Zorga 2004). Thomasin (2007: 204) sanoin esteenä näyttää 

olevan, etteivät osallistumista tukevat projektit lopulta anna lapsille todellista 

valtaa, ja toiseksi ne ovat valikoivia sen suhteen, keitä lapsia toimintaan osallis-

tuu. Yleensä mukaan valikoituvat valmiiksi aktiiviset ja monenlaisessa toiminnas-

sa mukana olevat lapset ja nuoret.  

Osallisuuden kritiikkiä lienee sekin, etteivät kaikki aikuiset näe lasten ja 

nuorten osallisuutta tärkeänä asiana. Lasten ja nuorten osallisuuden voidaan näh-

dä istuvan huonosti aikuisvetoisiin instituutioihin. Retoriikka ja juhlapuheet eivät 

välttämättä toteudu aina käytännössä (ks. myös Gallagher 2008, Castro 2012, 

Tisdall ym. 2008, Alanen 2010, Freeman ym. 2003, Graham ym. 2006). Osalli-

suuden vastustamisessa voidaan vedota esimerkiksi siihen, ettei osallisuus istu 

paikallisiin käytäntöihin. Lienee selvää, että lasten ja nuorten osallisuuden tuke-

misessa lähtökohtana on aikuisten hyväksyvä asenne osallisuutta ja sen merkityk-

sellisyyttä kohtaan. Osallisuustoiminnassa aikuisten on myös hyväksyttävä tietty 

epävarmuus tulevasta. (West 2007: 124–125.) Tähän liittyen kysyn, onko osalli-

suuden ongelma lopulta sen pedagogisen olemuksen laiminlyömisessä. Taustalla 

vaikuttaa perinteisten lapsitieteiden näkemys lapsista ja nuorista kasvavina ja 

kehittyvinä yksilöinä, joka oikeudellisessa diskurssissa pyritään ainakin jossakin 

määrin ylittämään toteamalla lapsilla jo olevan toimijapotentiaalia. Tällöin näkö-

kulma on tässä hetkessä ja muutoksen aikaansaamisessa vallitsevaan olotilaan. 

Voidaanko siis puhua jopa osallisuuden paradoksista?  

                                                        
56 Tähän liittyen Cooke ja Kothari (2001) puhuvat "osallistumisen tyranniasta" osallistavan suunnitte-
lun yhteydessä.  
57 Tässä tutkimuksessa osallisuutta lähestytään aikuisten luoman osallisuusympäristön kautta. On 
kuitenkin syytä muistaa, että varsinkin Euroopan ulkopuolella toimii myös lasten ja nuorten perusta-
mia organisaatioita. Tämän lisäksi lapset osoittivat aktiivisesti mieltään Irakin sotaa vastaan eri puolil-
la Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. (Crimmens & West 2004: 2.) 
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2.3 Demokratiakasvatuksen näkökulma osallisuuteen  

Ahokkaan (2010: 10) mukaan demokraattista kansalaisuutta edistävällä kasvatuk-

sella on ollut viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävä rooli koulutuspolitii-

kassa eri puolilla Eurooppaa. Suomen kielessä sen rinnalla puhutaan myös kansa-

laiskasvatuksesta, jolla on pitkä historia yhteiskunnallisen eheyden ja kansalaisten 

integraation tukijana (ks. esim. Antikainen ym. 2000). Englannin kielessä kansa-

lais- ja demokratiakasvatuksen yhteydessä käytetään muun muassa käsitteitä citi-

zenship- ja civic education (Tomperi & Piattoeva 2008: 260). Demokratia- ja 

kansalaisuuskasvatuksen voidaan nähdä sisältävän ainakin seuraavia periaatteita:  

– perustuu ihmisoikeuksien, moniarvoisen demokratian ja oikeusvaltion peri-

aatteisiin,  

– viittaa erityisesti oikeuksiin ja velvollisuuksiin, voimaantumiseen, osallistu-

miseen ja kuulumiseen johonkin sekä moninaisuuden kunnioittamiseen,  

– sisältää kaikki ikäryhmät ja yhteiskunnan alat,  

– pyrkii valmistamaan nuoria ja aikuisia aktiiviseen osallistumiseen demokraat-

tiseen yhteiskuntaan ja vahvistamaan siten demokraattista kulttuuria,  

– on olennaisen tärkeä väkivallan, muukalaisvihan, rasismin, aggressiivisen 

nationalismin ja suvaitsemattomuuden torjunnassa,  

– edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta 

ja yleistä hyvää,  

– vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa auttamalla tekemään sen kansalaisista valis-

tuneempia ja tietoisempia ja varustamalla heidät demokraattisilla taidoilla se-

kä  

– olisi käsitettävä eri tavoin kansallisten, yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja 

historiallisten tapausten mukaan (Education for Democratic Citizenship 

2001–2004…)58. 

Tämän perusteella demokratiakasvatuksen luonne on moninainen ja yhteiskunnan 

eri sektoreita läpäisevä (ks. myös Valtioneuvoston kanslia 2011). Se ei pelkisty 

ainoastaan yksilöiden tiedollisten ja taidollisten valmiuksien vahvistamiseen, vaan 

asettuu laajempaan yhteiskunnalliseen, kansalliset rajat ylittävään kontekstiin. Se 

ei myöskään ole pelkästään koululaitoksen tehtävä tai ainoastaan lapsuuteen ja 

nuoruuteen paikantuva tehtävä. Demokratiakasvatus on elinikäinen oppimispro-

sessi. Lasten ja nuorten osallisuuden yhteydessä demokratiakasvatuksen näkö-

                                                        
58 Suom. Ahokas 2010.  
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kulma on keskeinen. Kiili (2011: 185) viittaa brittiläisiin tutkimuksiin, joissa 

osallisuus rinnastetaan nimenomaan kansalaiskasvatukseen (ks. esim. Cockburn 

2007, Tisdall 2010, Wyness 2006a). Tällöin esimerkiksi koulujen oppilaskunta-

toiminta tai kunnalliset osallisuusympäristöt ymmärretään tiloiksi, joissa lapset ja 

nuoret omaksuvat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia osallistuvina ja vai-

kuttavina kansalaisina.  

Myös Hart (1992) ymmärtää osallisuuden pedagogisen orientaation kautta. 

Ensinnäkin osallisuus on keskeinen demokratian rakennusaines ja arvioinnin 

väline. Toiseksi osallisuutta ei voida oppia abstraktiona, vaan asteittain käytännön 

kautta erilaisten arkipäiväisten kokemusten kautta. Hart moittiikin länsimaisia 

yhteiskuntia, jotka omien sanojensa mukaan näkevät saavuttaneensa jopa täydelli-

sen demokratian ja silti opettavat lapsilleen ja nuorilleen demokratiaa luokkahuo-

neissa kirjojen välityksellä. Tämä on Hartin mukaan esimerkki autokratiasta. 

(Hart 1992: 4–5.) Korsgaard (2001: 11) toteaa puolestaan demokraattisen yhteis-

kunnan olevan ennen kaikkea oppiva yhteiskunta (learning society). Demokratia 

uusinnetaan ja kehitetään kasvatuksen ja koulutuksen kautta.  

UNESCO antoi jo vuonna 1974 kasvatusta kansainväliseen ymmärrykseen, 

yhteistyöhön ja rauhaan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetusta koske-

vat suositukset. Niitä täydennettiin pari vuosikymmentä myöhemmin Julistuksella 

kasvatuksesta rauhaan, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja demokratiaan (Unesco 

1995). Uudessa julistuksessa on otettu käyttöön käsite demokratiakasvatus. Julis-

tuksessa todetaan muun muassa, että pyrimme määrätietoisesti rakentamaan kou-

lutuksen periaatteille ja työtavoille, jotka tukevat oppilaiden, opiskelijoiden ja 

aikuisten kehittymistä lähimmäisiään kunnioittaviksi ihmisiksi, jotka ovat päättä-

neet edistää rauhaa, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. (Unesco 1995.)  

Unescon suositusten pohjalta demokratia on tänä päivänä esillä myös opetus-

suunnitelmissa (Lampinen 2009: 15)59. Demokratia on osa perusopetuksen arvo-

pohjaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan muun muassa, 

että opetuksen avulla tuetaan oppilaan osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa 

ja globaalistuvassa maailmassa60. Tämän lisäksi perusopetuksen tulee antaa 

mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, jonka avulla oppilas voi toimia osallistu-

vana kansalaisena demokraattista yhteiskuntaa kehittäen. Perusopetuksen aiheko-

                                                        
59 Tämän lisäksi demokratiakasvatuksellinen näkökulma on ollut vahvasti esillä sekä Vanhasen että 
Kataisen hallitusten politiikkaohjelmissa (ks. luku 2.2.1, ks. myös Rantala 2008).  
60 Myös esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2010) ja lukion opetussuunni-
telman perusteissa (Opetushallitus 2003) tuodaan selkeästi esille demokratiakasvatuksellinen tehtävä 
sekä demokratia koulutusta ohjaavana perusorientaationa.  
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konaisuuksista Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -kokonaisuuden sisältöihin 

lukeutuu demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa. Perusopetuksen 

vuosiluokilla 7–9 yhteiskuntaoppi tarjoaa perustiedot ja -taidot yhteiskunnan 

rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista. Ta-

voitteeksi asetetaan kasvu demokraattiseen kansalaisuuteen. (Opetushallitus 

2004.) Nuorisotyön kentällä keskeinen lainsäädännöllinen perusta on nuorisolaki 

(2006/72), jossa demokratian keskeiset arvot ovat näkyvästi esillä.  

Hartin (1992) näkemys länsimaisten yhteiskuntien tavasta opettaa lapsia ja 

nuoria demokratiaan painottaa erityisesti sen tiedollista puolta. Samanlainen nä-

kemys on löydettävistä Biestalta (2003, 2006), jonka mukaan demokratiakasva-

tuksessa61 on perinteisesti ollut esillä kaksi linjaa. Ensimmäisen näkemyksen 

mukaan (democracy for) koulun tehtävänä – ja lähes yksinomaan koulun – on 

varustaa lapset ja nuoret sellaisella tiedollisella ja taidollisella pääomalla, jonka 

turvin he voivat tulevaisuudessa osallistua yhteiskunnalliseen elämään62. Mikäli 

jokin menee pieleen eikä demokratia toteudukaan yhteiskunnassa toivotulla taval-

la, voidaan koulua syyttää tehtävänsä laiminlyönnistä. Tiedollisten ja taidollisten 

valmiuksien ohella koulun tehtäväksi nähdään demokraattisen kulttuurin omak-

sumisen tukeminen, sen arvon ja valmiuksien sisäistäminen kasvatuksen ja koulu-

tuksen kautta63. Demokratiakasvatuksella on näin ollen myös asennekasvatuksel-

linen puoli. Toisaalta, Biestakin huomauttaa, viimeaikaisissa keskusteluissa on 

pohdittu, tulisiko koulun keskittyä pelkästään tiedollisten ja taidollisten valmiuk-

sien jopa mekaaniseen siirtämiseen jälkipolville, vai tulisiko sen entistä enemmän 

keskittyä demokraattisten arvojen ja mielenlaadun edistämiseen. (Biesta 2006: 

123–124, ks. myös Biesta 2003.) 

                                                        
61 Biesta käyttää käsitettä education, joka voidaan esim. Siljanderin (2002: 24) mukaan suomentaa 
sekä kasvatukseksi että koulutukseksi. Biesta käyttää käsitettä koululaitoksen yhteydessä, jolloin 
lienee oikeaoppisempaa puhua koulutuksesta. Biesta kuitenkin pyrkii liikkumaan demokratiakasvatuk-
sen yhteydessä myös koulun ulkopuolelle, ja tämän vuoksi olen esityksessäni käyttänyt käsitettä 
kasvatus, joka tuo mielestäni paremmin esille demokratiakasvatuksen luonteen niin formaalin kuin in- 
ja nonformaalinkin kasvatuksen parissa. Formaalilla kasvatuksella viitataan kasvatukseen virallisen 
koulutusjärjestelmän puitteissa. Nonformaali kasvatus voidaan määritellä tavoitteelliseksi kasvatuk-
seksi, joka tapahtuu kuitenkin virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella (esim. kielikurssi). Infor-
maali kasvatus liittää kasvatuksen sen jokapäiväiseen arjen käytäntöihin, joilla ei ole tavoitteellista 
perustaa. Kuitenkin myös virallinen koulutusjärjestelmä voi tarjota informaalin kasvatuksen paikkoja 
muun muassa osallisuuteen liittyen (esim. ryhmätoiminta). (Chisholm & Hoskins 2005, Schugurensky 
2007, Livingstone 2007.)  
62 Lundahl ja Olson (2013: 202) toteavat tämän olevan lähinnä teoreettista demokratiakasvatusta (ks. 
myös Cockburn 1999).  
63 Tämä viittaa informaaliin demokratiakasvatukseen, jossa demokratiaa vaalitaan epäsuorasti sosiaa-
listamalla oppilaita tiettyihin arvoihin ja kommunikaation tapoihin (Lundahl ja Olson 2013: 202). 
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Biestan esittämä toinen näkemys painottaa demokratiakasvatusta, jossa de-

mokratiaa opitaan siihen osallistumalla (democracy through)64. Tämä tarkoittaa 

sellaisen toimintakulttuurin luomista kouluun, jossa lasten ja nuorten osallisuutta 

tuetaan aktiivisesti. Se ei tarkoita pelkästään esimerkiksi oppilaskuntatoimintaa, 

sillä sekin voi jäädä irralliseksi muutamien oppilaiden osallisuuden mahdollista-

vaksi toiminta-areenaksi. Biestan mukaan demokratiakasvatus demokratian kautta 

tarkoittaa ennen kaikkea osallistumista jokapäiväiseen elämään ja toimimista siinä 

aktiivisesti. Samalla tämä näkemys laajentaa demokratiakasvatuksen koulun vas-

tuulla olevasta toiminnasta koko yhteiskunnan asiaksi (Biesta 2006: 124–125, ks. 

myös Biesta 2003, Ahonen 2000, Suutarinen 2000.)  

Korsgaardin (2001) muotoilemasta demokratiakasvatuksen didaktisesta kol-

miosta (kuvio 1) löytyvät Biestan (2003, 2006) esille tuomat elementit.  

Kuvio 1. Demokratiakasvatuksen didaktinen kolmio (Korsgaard 2001, suom. Laitinen & 

Nurmi 2007: 21.)  

Didaktisen kolmion kärkinä ovat demokratiakasvatuksen ulottuvuudet, jotka eivät 

ole toisistaan erillisiä alueita. Tieto ja ymmärrys -ulottuvuus kuvaa kansalaisten 

tarvitsemaa tiedollista pääomaa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Osallistues-

saan kansalaiset tarvitsevat tietoa yhteiskuntansa toimintamekanismeista, hallinta- 

ja päätöksentekojärjestelmästä, lainsäädännöstä sekä ylipäätänsä kulttuurisista 

                                                        
64 Lundahl ja Olson (2013: 202) toteavat tämän olevan formaalia demokratiakasvatusta, joka toteutuu 
käytännön kautta osallistumalla.  
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käytänteistä. Tänä päivänä jo opetussuunnitelmissa painotetaan globaalin per-

spektiivin omaksumista kansallisen ohella kansalaisuuden osatekijänä. Oikeuksi-

ensa ohella kansalaisten tulee olla tietoisia velvollisuuksistaan ja vastuistaan osal-

listuvina kansalaisina. (Korsgaard 2001: 12–14, ks. myös Laitinen & Nurmi 2007: 

20–22.) 

Arvot ja dilemmat -kategoria liittää yhteiskunnalliseen osallistumiseen eetti-

sen ja vuorovaikutuksellisen elementin. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat demo-

kratian perusarvoja. Yhteiskunnallinen osallistuminen vaatii kansalaisilta kulttuu-

risen moninaisuuden tunnustamista. Tähän liittyy myös oman identiteetin työstä-

minen suhteessa paikallis-, kansallis- ja laajempaan globaaliin yhteisöön. Kol-

manneksi valmiudet ja kompetenssit -kategoria painottaa osallistumisen taidollisia 

vaatimuksia. Osallistuessaan ja toimiessaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa 

kansalaiset tarvitsevat erilaisia valmiuksia ja kompentensseja. Kommunikointi- ja 

neuvottelutaidot sekä kyky käyttää ja reflektoida kriittisesti saamaansa tietoa ovat 

keskeisiä osallistuvan kansalaisen ominaisuuksia. Kuten edellä todettiin, on osal-

lisuus läpeensä dialoginen prosessi, jonka perusta paikantuu yksilöiden väliseen 

vuorovaikutukseen. (Korsgaard 2001: 12–14, ks. myös Laitinen & Nurmi 2007: 

20–22.)65 Siten demokratiakasvatuksen keskeisiä osa-alueita, joita peilaan tässä 

tutkimuksessa osallisuusryhmien toimintaan, ovat tiedot, arvot ja taidot.  

Biesta (2003, 2006) kritisoi molempia vallalla olevia demokratiakasvatuksen 

lähestymistapoja riittämättömiksi. Niissä painottuu näkemys demokratiakasvatuk-

sesta instrumentaalisena sekä individualistisena. Toisin sanoen demokratiakasva-

tuksen tehtävänä olisi pelkästään istuttaa lapsiin ja nuoriin tarvittavat tiedot ja 

taidot sekä demokratiaa tukeva asenne (ks. myös Lundahl & Olson 2013). Tällöin 

demokratian kokemuksellisuus unohdetaan. Toiseksi demokratiakasvatuksessa 

painottuu yksilökeskeisyys, jonka mukaan koulun tehtävänä on huolehtia siitä, 

että jokainen yksilö omaksuu vaadittavat tiedot ja taidot. Näkemys painottaa oi-

keanlaisen demokraattisen yksilön muokkaamista kasvatuksen ja koulutuksen 

kautta. Edelleen Biesta näkee ongelmaksi itse demokratiakäsityksen individualis-

tisuuden. Toisin sanoen demokratian sujuvuuden nähdään riippuvan yksilöiden 

                                                        
65 Vastaavanlainen demokratiakasvatuksen didaktinen kolmio on löydettävissä myös belgialaiselta 
Danny Wildemeerschiltä. Siinä keskeisiä demokratiakasvatuksen komponentteja ovat haaste (challen-
ge), kyvykkyys (capacity), yhteys (connection) sekä konteksti (context). (Snick ym. 2001.) Seppo 
Niemelä (1988) puhuu poliittisesta kasvatuksesta, joka voi olla luonteeltaan yleistä tai sitoutunutta. 
Yleinen kasvatus on sanan mukaisesti yhteiskunnallista peruskasvatusta, kun taas sitoutunut kasvatus 
on poliittisten liikkeiden antamaa ja määrittämää kasvatusta. (Nurmi & Laitinen 2007: 24–25.)  
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kyvyistä ja halukkuudesta toimia demokraattisesti, yhteiskunnalliseen toimintaan 

osallistuen. (Biesta 2006: 118–120, ks. myös Biesta 2003.)  

Biestan esittämä ajatus herättää pohtimaan nykyistä huolipuhetta demokratian 

tilasta. Nuoret esitetään julkisuudessa erityisenä ryhmänä, jonka kyvyistä ja ha-

lukkuudesta toimia ja osallistua kansalaisina demokratiassa ollaan erityisen huo-

lissaan (ks. esim. Amnå & Brundin 2010, Syrjänen 2009, Henn ym. 2005, Suuta-

rinen 2006, Maitles & Gilchrist 2005, Harris ym. 2010). Onko niin, että lasten ja 

nuorten osallisuusdiskurssin taustalla on tämä nimenomainen huoli ja että heidän 

osallisuuttaan tulisikin tarkastella erityisesti demokratiakasvatuksen näkökulmas-

ta?  

Tässä tutkimuksessa lasten ja nuorten osallisuutta tarkastellaan kuntatasolla. 

Koulu ei ole sinällään tutkimuskontekstina, joskin lasten ja nuorten esiin nostamat 

huolenaiheet voivat liittyä myös koulumaailmaan. Ymmärrän demokratiakasva-

tuksen koko yhteiskunnan asiana ja siten nojaan työssäni erityisesti Biestan käsi-

tykseen demokratiakasvatuksesta koko yhteiskunnan läpäisevänä toimintana (ks. 

myös Nivala 2008). Biesta (2003, 2006) pyrkii löytämään vaihtoehtoja perintei-

selle näkemykselle demokratiakasvatuksesta instrumentaalisena ja individualisti-

sena toimintana. Keskeinen kysymys Biestan mukaan on, minkälainen käsitys 

meillä on demokraattisesta yksilöstä? Tiedollista ja taidollista näkemystä painot-

tava demokratiakasvatus pohjaa Biestan mukaan erityisesti valistuksen aikana 

luotuun käsitykseen ihmisestä rationaalisena ja itsenäiseen järjenkäyttöön ja pää-

töksentekoon kykenevänä yksilönä. Tämä näkemys pohjautuu erityisesti Kantin 

ajatteluun. (Ks. myös Puolimatka 1995, Torres 1998.) Toisaalta demokratiakasva-

tuksen näkeminen toimintana, jossa demokratiaa opitaan siihen osallistumalla, 

liittää mukaan tärkeän sosiaalisen kontekstin, jota ilman demokratiakasvatus pel-

kistyy yksilötason toiminnaksi. Biestan mukaan demokratiakasvatuksen sosiaalis-

ta luonnetta ja sen kautta omaksuttavaa sosiaalista älykkyyttä on painottanut eri-

tyisesti John Dewey (1957/1900). Tässäkin käsityksessä demokratiakasvatus 

kuitenkin pelkistyy lopulta yksilötason kyvykkyyden valmentamiseksi. (Biesta 

2006: 127–132, ks. myös Biesta 2003.)  

Biesta pyrkii ylittämään sekä Kantin että Deweyn individualismin ja instru-

mentalismin tukeutumalla Hannah Arendtin näkemyksiin subjektiviteetin synnys-

tä ihmisten välisessä toiminnassa. Lyhykäisyydessään – joka ei tee oikeutta 

Arendtin ajattelun moninaisuudelle – Arendt (2002) ymmärtää subjektiviteetin 

yksilön attribuutin sijaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen ominaislaaduksi. 

Arendtille subjektiviteetti tarkoittaa ennen kaikkea toimintaa. Subjektiviteetti 

todellistuu ihmisten välisessä toiminnassa, johon jokainen liittyy tuoden muka-
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naan oman itsensä (Arendtin termein beginning). Arendt kuvailee liittymistä toi-

sena syntymänä, jonka kautta sekä vahvistamme että hyväksymme alkuperäisen 

olomme fyysisinä olentoina. Toiminta tarkoittaa Arendtille aloittamista ja aloitteen 

tekemistä. Aloittamiseen liittyy aina epävarmuus ja ennalta-arvaamattomuus, sillä 

toiminta tapahtuu sosiaalisessa maailmassa, toisten keskuudessa, jotka tuovat 

tähän maailmaan omat aloitteensa. Toisten olemassaolo ja liittyminen ovat vält-

tämätön ehto sille, että voimme toimia ja olla subjekteja. Subjektiviteettimme 

todellistuu vain tässä ihmisten keskeisessä välittyneisyydessä. Tulemme subjek-

teiksi saadessamme vastakaikua toisilta. Subjektiviteetin todellistuminen on sidot-

tu myös ajallisesti näihin liittymisiin; se ilmenee toiminnassa, ei sen jälkeen tai 

sitä ennen. (Arendt 2002: 179–180, 190–195, Biesta 2006: 132–135, 2003.)66  

Demokratiakasvatuksen näkökulmasta erityisen merkittävä on näkemys, että 

subjektiviteetti on mahdollinen ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa myös toi-

silla on mahdollista toimia subjekteina. Siten esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa 

pyrimme kontrolloimaan toistemme reaktioita tai riistämään toistemme liittymi-

sen ja aloitteellisuuden, estävät subjektiviteetin todellistumisen. Arendtin mukaan 

polis, julkisen sfääri, on alue, jossa subjektiviteettimme todellistuu. Polis tarkoit-

taa Arendtille ihmisten järjestäytymistä, joka toteutuu ihmisten keskinäisen toi-

minnan ja puheen kautta. (Arendt 2002: 199–201, ks. myös Biesta 2003, 2006, 

Cockburn 2007.)  

Miten Arendtin ajattelua voitaisiin hyödyntää demokratiakasvatuksessa? 

Biestan (2006: 135, ks. myös Biesta 2003) mukaan demokratia tulisi nähdä tilana, 

jossa jokaisella on mahdollisuus olla subjekti – mikä siis Arendtin (mt.) mukai-

sesti tarkoittaa toimintaa ja liittymistä. Subjektiviteetti todellistuu ihmisten väli-

sessä toiminnassa, eikä kasvatustakaan siten tule ymmärtää joksikin tulemisen 

tilana, vaan ennen kaikkea toiminnan ja liittymisen tilana. Tällöin kysymys siitä, 

minkälaisena näemme demokraattisen yksilön tai miten hänestä voidaan muovata 

demokratiassa toimintakykyinen yksilö, ei ole enää merkityksellinen.67 Tärkeää 

on sen sijaan kysyä, miten yksilöt voivat olla subjekteja ja miten esimerkiksi kou-

lu mahdollistaa subjektina toimimisen. (Biesta 2006: 137–138, ks. myös Biesta 

2003.)  

                                                        
66 Näen Arendtin (2002) ajattelun liittyvän läheisesti tunnustamisen tematiikkaan, jota on viime aikoi-
na nostettu esille myös lasten ja nuorten osallisuuden teoreettisen perustan erittelyssä (ks. esim. Tho-
mas 2012, Fitzgerald ym. 2010). Yhtä lailla Arendtin ajattelu heijastaa edellisessä luvussa esille tuotua 
osallisuuden intersubjektiivista luonnetta (Siljander 2002).  
67 Osler ja Starkey (2005: 80) pohtivat kysymystä kansalaisuuden näkökulmasta todeten, että lapset 
ovat myös kansalaisia tässä ja nyt. Sen vuoksi demokratiakasvatusta ei tulisi määritellä kansalaisuu-
teen kasvattamiseksi, vaan sen sijaan tulisi puhua kansalaisten kasvattamisesta.  
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Koska tässä tutkimuksessa liikutaan pääsääntöisesti koulujärjestelmän ulko-

puolella, on Biestan (mt.) toinen kysymys erityisen relevantti. Minkälaisessa yh-

teiskunnassa ihmisten on mahdollista toimia, ja vielä, missä määrin toiminta on 

ylipäätänsä mahdollista yhteiskunnassamme? Keskeinen kysymys ei koske de-

mokraattisen yksilön ominaisuuksia ja niihin pääsemiseen tarvittavia kasvatuksel-

lisia keinoja, vaan sen sijaan – Arendtin (2002) ajattelua mukaillen – miten de-

mokraattinen subjektiviteetti mahdollistuu toiminnassa. Tärkeä kysymys on, mitä 

subjektina oleminen tarkoittaa ja mitä siitä voidaan oppia. Demokratiakasvatuk-

sesta tulee siten koko yhteiskunnan asia, ei pelkästään koululaitoksen vastuulle 

sälytettävä tehtävä. (Biesta 2006: 141–143, ks. myös Biesta 2003.)  

Tarkastelen lasten ja nuorten osallisuutta tässä tutkimuksessa demokratiakas-

vatuksen näkökulmasta. Yhteiskunnan luonne demokraattisena ja demokraattisen 

toiminnan mahdollistavana yhteisönä peilautuu osallisuusryhmän toimintaan. 

Biestaa (mt.) mukaillen kysyn, minkälaisia toimintamahdollisuuksia osallisuus-

ryhmä tarjoaa lapsille ja nuorille. Tällöin keskeistä on hahmottaa osallisuusryh-

män toimintaa kokonaisuutena ja kysyä, miten se mahdollistaa lasten ja nuorten 

demokraattisen toimijuuden. Väistämättä tämä on myös kasvatuksellinen kysy-

mys. Miten lasten ja nuorten osallisuutta on mahdollista tukea osallisuusryhmän 

toiminnassa, erilaisten subjektiviteettien välittyneisyydessä?  

2.4 Lapsuus ja nuoruus  

Nykytietämyksen valossa empiiristen vastineiden löytäminen käsitteille lapsi ja 

nuori vaikuttaa äkkiseltään helpolta tehtävältä. Voimme perustaa käsityksemme 

YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jossa lapseksi määritellään alle 18-

vuotias henkilö. Myös lastensuojelulaissa (2007/417) lapsella tarkoitetaan alle 18-

vuotiasta, kun taas nuoreksi määritellään 18–20-vuotias henkilö. Nuorisolaissa 

(2006/72) nuorella tarkoitetaan alle 29-vuotiasta. Kronologista ikää ja sen ohella 

fyysistä kokoa onkin tavattu pitää tärkeimpinä viitteinä lapsena ja nuorena olemi-

sesta (Mäki-Kulmala 1989: 9)68. Jo näiden määritelmien perusteella voidaan kui-

tenkin epäillä tehtävän helppoutta: kuka oikeastaan voidaan määritellä lapseksi tai 

                                                        
68 Mäki-Kulmala (1989: 9) viittaa esityksessään erityisesti fyysiseen kokoon ja tuo esille agraarisessa 
yhteiskunnassa lapsiväestön tarpeellisuuden tuottavassa työssä. Hän viittaa ilmauksiin kuten riittävän 
vanha huolehtimaan pienemmistä sisaruksista ja riittävän kokoinen auttamaan ulkotöissä. Samalla 
tavoin myöhäismodernissa ajassa pohditaan, onko esimerkiksi kaksitoistavuotias riittävän vanha 
olemaan yksin kotona koko vanhempien työpäivän ajan ja voiko seitsenvuotiasta tai sitä nuorempaa 
lasta jättää kaupassa käynnin ajaksi yksin kotiin.  
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nuoreksi, ja missä vaiheessa lapsuus päättyy ja nuoruus alkaa69? Pohdin näitä 

kysymyksiä ensinnäkin perinteisten lapsitieteiden valossa. Toiseksi esittelen tä-

män tutkimuksen lähtökohtia ohjanneen lapsuudentutkimuksen paradigman pe-

rusteesejä, joiden kautta määrittelen tutkimuksen lapsuus- ja nuoruuskäsitykset.  

2.4.1 Lapsuus ja nuoruus perinteisten lapsitieteiden valossa  

Lapsuus ja nuoruus ovat olleet aikuisten kiinnostuksen kohteina kautta aikojen, 

mutta erillisten lapsitieteiden synty sijoittuu 1800- ja 1900-luvuille. Alkusysäyk-

senä lapsitieteiden synnylle on pidetty erityisesti brittiläisen luonnontieteilijän 

Charles Darwinin tutkimuksia oman lapsensa kehityksestä. Darwinin osittaista 

ansiota lienee se, että lapsuutta ja nuoruutta alettiin tulkita biologisten lainalai-

suuksien kautta, ennen kaikkea kypsymisenä kohti aikuisuutta. Biologisen tiedon 

rinnalla kehittyi pediatria, lasten sairauksiin erikoistunut lääketieteen ala, joka 

vaikutti voimakkaasti normaalin lapsuuden ja nuoruuden sekä niiden normaalin 

kehityskulun määrittelyyn. (Prout 2005: 47–49, Prout 2000: 305.)  

Perinteisten lapsitieteiden joukkoon luettavalla kehityspsykologialla on ollut 

hallitseva rooli lapsia ja nuoria koskevan tiedon konstruoijana70. Sen sisällä vai-

kuttaa monia teoreettisia koulukuntia, jotka tarkastelevat lapsen ja nuoren fyysis-

tä, kognitiivista ja psykososiaalista kehitystä erilaisin painotuksin. Kehityspsyko-

logisilla teorioilla on kuitenkin myös monia yhteisiä piirteitä. (Prout 2005: 47–

50.) Archard (1993) toteaa niiden olevan teleologisia eli päämääräorientoituneita: 

kehityksen päätepisteeksi on ennalta selkeästi määrätty aikuisuus. Toiseksi niissä 

painottuu kehityksen eteneminen tiettyjen vaiheiden kautta. Tämä ymmärretään 

universaaliksi lainalaisuudeksi, sillä kaikkien lasten ja nuorten nähdään kehitty-

vän samalla tavalla käyden läpi tietyt kehitysvaiheet pääsääntöisesti samassa jär-

jestyksessä. Lisäksi kehitys nähdään biologisena eli sisäsyntyisenä prosessina. 

(Archard 1993: 32–36.)  

Pediatrian ja kehityspsykologian ohella on kasvatustieteellä ollut merkittävä 

rooli lapsuuden ja nuoruuden määrittelijänä. Lapsia ja nuoria on tarkasteltu kasva-

tustieteen perinteessä kasvatuksen kontekstissa, pedagogisen suhteen toisena 

                                                        
69 Tähän liittyen Jenks (1982: 9) esittää kysymyksen, jota olen itse pohtinut läpi tutkimusprosessin: 
Just what after all are we to make of children? After centuries of debate we have still not achieved any 
consensus over the issue of childhood. What remains perpetually diffuse and ambiguous is the basic 
conceptualization of childhood.  
70 Psykologisia tekstejä lapsen kehityksestä on löydettävissä jo 1700-luvun lopulta. Merkittävimmät 
alkutekstit ovat kuitenkin vuodelta 1882 oleva Preyerin teos Die Seele des Kindes sekä Hallin artikkeli 
Contents of Children’s Minds vuodelta 1883. (Prout 2005.)  
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osapuolena, jonka tarkoituksena on tuossa prosessissa omaksua kulloinkin yhteis-

kunnassa vaadittavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet kasvaakseen ja sivistyäk-

seen yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi. (Ks. esim. Siljander 1992.) 

James kumppaneineen (1998) puhuu esisosiologisesta lapsesta, jolla he viit-

taavat näihin perinteisten lapsitieteiden lapsidiskursseihin. Ajatus pahasta lapses-

ta löytää mystisen perusteensa perisynnin käsitteestä (ks. myös Prout 2003). Lap-

sessa on olemassa sisäsyntyinen pahuus, joka uhkaa sekä yhteiskunnan järjestystä 

että lapsen omaa hyvinvointia. Aikuisten tehtävänä on kitkeä tuo pahuus pois ja 

auttaa lapset erinäisten kasvatuksellisten toimenpiteiden kautta yhteiskuntakelpoi-

siksi yksilöiksi. Sveitsiläis-ranskalainen filosofi, Jean-Jacques Rousseau 

(2007/1762) puolestaan esitti ajatuksen viattomasta lapsesta, jonka sydän on 

puhdas ja mieli avoin. Rousseau myös personoi lapsen esittämällä tämän oikeuk-

sia omaavaksi, kompetentiksi toimijaksi, jolloin aikuisten velvollisuus on auttaa 

lasta tämän kasvussa. Tämä erityisesti 1700- ja 1800-luvuilla vallinnut käsitys on 

löydettävissä erilaisten lapsikeskeisten kasvatussuuntausten taustalta. (James ym. 

1998: 9–21.) Rousseau kritisoi erityisesti kehityspsykologista näkökulmaa, jossa 

lapsesta oltiin kiinnostuneita lähinnä tulevaisuuden aikuisena (Rousseau 2007: 

7)71.  

Rousseaun kritiikki kohdistui erityisesti brittiläisen filosofin John Locken kä-

sitykseen (1989/1693) lapsen mielestä tyhjänä tauluna. Locken mukaan lapsi ei 

ole varsinaisesti mitään epistemologisessa mielessä. Lapsella on kuitenkin ole-

massa potentiaalia tietämiseen ja toimintaan, ja se voi todellistua aikuisten kasva-

tuksellisten toimenpiteiden kautta. Luonnollisesti kehittyvä lapsi viittaa kehitys-

psykologisten teorioiden kuvaan lapsista ja nuorista kehittyvinä ja kasvavina, 

tulevaisuuden aikuisina. Itävaltalaisen lääkärin, Sigmund Freudin psykoanalyysin 

pohjalta kehittyi puolestaan käsitys psyyken tiedostamattomasta puolesta ja sen 

vaikutuksista lapsen kehitykselle ja myöhemmälle elämälle. Lapsena saadut ko-

kemukset vaikuttavat myös myöhemmässä elämässä, useimmiten tiedostamatto-

malla tasolla. (James ym. 1998: 9–21.)  

Tässä tutkimuksessa puhun lapsista ja nuorista. Milloin lapsuus päättyy ja 

nuoruus alkaa? Kettin (1977) mukaan vielä 1800-luvulla kaikkia alle 18-vuotiaita 

– ja toisinaan jopa alle 21-vuotiaita – kutsuttiin lapsiksi (Mäki-Kulmala 1989: 7). 

Samoilla linjoilla on Ariés (1962), joka totesi lapsuuden historiassaan, ettei nuo-

ruutta tunnettu ennen 1800-lukua. Lapset siirtyivät suoraan aikuisten maailmaan 
                                                        
71 Rousseaun sanoin: The wisest writers devote themselves to what a man ought to know, without 
asking what a child is capable of learning. They are always looking the man in the child, without 
considering what he is before he becomes a man. (Rousseau 2007: 7, alkuper. teos 1762.) 
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heti, kun se kehityksellisesti oli mahdollista. Joidenkin mielestä nuoruus on mo-

dernin ajan keksintö, rinnan höyrykoneen kanssa keksitty ihmiselämän vaihe 

lapsuuden ja aikuisuuden välissä (Musgrove 1965: 33). Toisille nuoruus on osoi-

tus yhteiskunnassa vallitsevasta valtataistelusta, keinosta osoittaa tietyille ryhmil-

le niiden oma paikka. Tällöin ikäjaottelut nähdään lähinnä mielivaltaisina proses-

seina. (Bourdieu 1985: 128.)  

Kriittisimmät tulkitsijat väittävät lapsuuden ja aikuisuuden rajan kadonneen 

ja ennustavat jopa koko lapsuuden häviävän. Tässä prosessissa nuoruus näyttäy-

tyy ikään kuin lasten ja aikuisten yhteisenä toivetilana. Aikuiset haluavat olla yhä 

pidempään nuoria, kun taas lapset määritellään yhä aikaisemmin nuoriksi. (Post-

man 1982: 98, 120, 138, Povlsen ym. 1999: 8.)72 Joidenkin (Schlegel & Barry 

1992; Sarmela 1969; Mitterauer 1992) mielestä nuoruus on puolestaan ikävaihe, 

joka on ollut olemassa kaikkina aikoina ja kaikissa yhteiskunnissa (Puurosen 

2006: 22 mukaan, ks. myös Jones 2009). Suomalaisessa nuorisotutkimuksessa 

nuoruutta on tarkasteltu lähinnä 1950-luvulta alkaen, ja se on liitetty nuoriso- ja 

populaarikulttuurin syntyyn. Toisaalta Aapola ja Kaarninen (2003: 16) toteavat, 

että nuoret on huomioitu erityisenä ryhmänä lainsäädännössä jo 1300-luvulla, 

mutta muista erottuvana elämänvaiheena nuoruus on tullut esille vasta viimeisen 

sadan vuoden aikana.  

Kehityspsykologialla on merkittävä asema myös nuoruuden määrittelyssä ja 

normittamisessa. Nuoruudella viitataan niin kronologiseen ikään, joka länsimai-

sessa yhteiskunnassa paikantuu noin 13.–18. ikävuoteen mutta myös fyysiseen 

kehitykseen eli puberteettiin (James & James 2008: 149). Myös Rousseau, jonka 

sanotaan käyttäneen nuoruus-käsitettä ensimmäisenä, jakoi ihmisen psyykkisen ja 

fyysisen kehityksen viiteen vaiheeseen, joista ikävuodet 15–20 olivat varsinaista 

nuoruutta. Näihin vuosiin liittyi merkittäviä muutoksia, kuten sukukypsyyden 

saavuttaminen, tunne-elämän kypsyminen ja sosiaalisen minän kehittyminen.73 

                                                        
72 Postmanin havainnot perustuvat amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Hän toteaa muun muassa, että 
kuukautisten alkamisikä on alentunut esimerkiksi vuoden 1900 14 vuodesta vuoden 1979 12 vuoteen. 
Postman myös toteaa, että 12–13-vuotiaat ovat parhaimmin palkattujen mallien joukossa. (Postman 
1982: 3, 121.) Nivala ja Saastamoinen (2010: 10) toteavat myös, että nuoruus saa merkityksensä 
suhteessa lapsuuteen ja aikuisuuteen. Nuoruus voidaan määritellä ”ei enää ja ei vielä”-määreiden 
kautta. Nuori ei paikannu selkeästi lapsuuteen mutta ei vielä aikuisuuteenkaan.  
73 Myös nuoruuden tarkastelussa on painottunut kehityksellinen ja biologinen näkökulma ja nuoruuden 
rinnastaminen pelkästään puberteettiin. Nuoruus on kuitenkin paljon muutakin kuin biologista kypsy-
mistä ja sukukypsyyden saavuttamista. Esimerkiksi saksalainen kehityspsykologi Eduard Spranger 
totesi jo vuonna 1924, että nuoruus on tulosta yksilön sisäisestä sielun kasvusta ja toisaalta sidoksissa 
kulttuuriin. Myöhemmin muun muassa Havinghurst (1953) on esitellyt nuoren kehitystä biologisen ja 
sosiaalisen vuorovaikutuksellisena prosessina. Mielenkiintoinen on myös Bronfenbennerin (1979) 
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Nuoruuteen liitetään kiinteästi myös vastarinta ja kapinointi. Vertaisryhmistä tulee 

merkittäviä vaikuttajia nuoren elämässä, samalla kun perheestä ja vanhemmista 

irrottaudutaan niin psykologisesti kuin sosiaalisestikin. (Rousseau 2007/1762, 

James ym. 2008: 150.)  

Nikkilä (2002: 63) toteaa, että siinä missä antiikin Kreikassa nuoruutta arvos-

tettiin, tämän ajan yhteiskunnassa nuoruutta lähestytään pääasiassa ongelmakes-

keisesti. Muiden muassa Thomas Ziehe (1991) on tarkastellut myöhäismodernin 

nuoruuden piirteitä. Keskeistä myöhäismodernissa ajassa on kristillisten usko-

musten heikkeneminen, joka on osaltaan vaikuttanut myös nuorten elämän muo-

toutumiseen. Sen myötä muun muassa sukupuolimoraali ja seksuaalikäyttäytymi-

nen ovat muuttuneet vapaammiksi. Lisäksi sukupolvien ja sukupuolten väliset 

erot ovat hämärtyneet. Esimerkiksi vanhempien auktoriteetilla ei ole enää samaa 

voimaa kuin agraarisessa yhteiskunnassa. Koulutusajat ovat pidentyneet, ja nuoret 

viettävät yhä enemmän aikaa koulutuksen parissa. Toisaalta koulu on menettänyt 

kiinnostavuuttaan nuorten mielissä, ja se nähdään lähinnä pakollisena velvollisuu-

tena. Protestanttisen työ- ja velvollisuusetiikan merkitys on myös hämärtynyt, 

eikä työ näyttäydy siinä määrin tärkeänä asiana kuin aiemmille sukupolville. 

Nuorista ja lapsista on tullut myös merkittävä kuluttajaryhmä sekä sosiaalisen 

median käyttäjäryhmä. (Ziehe 1991.)  

Olen tarkastellut edellä perinteisiä näkemyksiä lapsuudesta ja nuoruudesta. 

Nämä käsitykset lapsista ja nuorista kasvavina ja kehittyvinä tulevaisuuden aikui-

sina ovat peräisin perinteisten lapsitieteiden, kuten pediatrian, kehityspsykologian 

ja kasvatustieteen perinteistä. Jälkimodernissa ajassa käsitykset lapsuudesta ja 

nuoruudesta asettuvat uudella tavalla kyseenalaisiksi. Keskeneräisyys ei kuvasta 

enää pelkästään lapsuutta ja nuoruutta, vaan myös aikuisuudesta on tullut yhä 

enemmän katkonaista ja häilyvää. Tämän pohjalta onkin syytä etsiä uusia käsit-

teellistämisen tapoja lapsuuden ja nuoruuden tarkasteluun. Seuraavassa alaluvussa 

paikannan tutkimukseni lähtökohtia lapsuudentutkimuksen paradigmaan.  

2.4.2 Lapsuudentutkimuksen paradigman perusteeseistä  

1900-luvulle tultaessa lapsuus ja nuoruus nousivat ennennäkemättömällä tavalla 

mielenkiinnon kohteiksi niin julkisessa keskustelussa kuin eri tieteenaloilla. Ellen 

                                                                                                                                    
ekologinen malli, jossa yksilön kehitykseen vaikuttavat monet eri sosiaaliset systeemit. Puurosen 
(2006: 59, 62–64) mukaan kehityspsykologiassa onkin siirrytty yhä enemmän yhteiskunnallisempaan 
suuntaan nuoruuden tarkastelussa. Tästä on esimerkkinä niin sanottu kontekstuaalinen kehityspsyko-
logia.  
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Key (1900) julkaisi teoksen lapsuuden vuosisadasta, jossa hän muotoili visiota 

lapsilähtöisestä yhteiskunnasta74. Lapsuuden ja nuoruuden sanotaan myös institu-

tionaalistuneen, sillä kasvatus- ja koulutusjärjestelmästä muodostui keskeinen 

lasten ja nuorten elämää normittava ja raamittava instituutio. Lapset ja nuoret 

viettivät aikaa entistä enemmän kodin ja perheen ulkopuolella, kuten varhaiskas-

vatuksessa ja koulujärjestelmässä. Niiden tehtäväksi ymmärrettiin alkuvaiheessa 

etenkin lasten ja nuorten säilyttäminen, mutta rinnalla kulki alusta alkaen myös 

yhteiskunnan jatkuvuuden kannalta keskeisiä funktioita. Lapsuuden ja nuoruuden 

instituutioissa lapset ja nuoret varustettiin sellaisella tiedollisella ja taidollisella 

pääomalla, jonka turvin he voisivat uusintaa vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen 

sekä toimia aktiivisina ja tuottavina yhteiskunnan jäseninä. Tässä kehityskulussa 

lapset ja nuoret asettuivat myös ammatillisen tiedon kohteeksi, jolloin erityisen 

tärkeäksi nähtiin heidän hyvinvointinsa edistäminen sekä suojelu erilaisilta ulkoi-

silta uhkatekijöiltä. (Alanen & Bardy 1990, Alanen 2009, Prout & James 1990, 

Prout 2003, James & James 2004, Jenks 1996, Antikainen ym. 2000.)  

Kuten edellisessä luvussa tuotiin esille, ovat perinteisiksi lapsitieteiksi nime-

tyt tieteenalat hallinneet käsityksiämme lapsuudesta ja nuoruudesta. Olemme 

tottuneet käsittämään lapsuuden ja nuoruuden ihmiselämän alkuvaiheeksi, jossa 

painottuu erityisesti biologis-psykologinen kehitysprosessi. 1960-luvulla ranska-

lainen sosiaalihistorioitsija Philippe Ariés julkaisi teoksen lapsuuden ja perheen 

historiasta. Siihen saakka vallalla ollut käsitys lapsuuden ja nuoruuden universaa-

lista luonteesta koki kolauksen Ariésin julistaessa niiden olevan modernin ajan 

keksintö.75 Tutkimuksessaan Ariés väitti, ettei lapsuutta ja nuoruutta nykyisenkal-

taisina ilmiöinä ollut olemassa ennen modernia aikaa. Keskiaikaisessa yhteiskun-

nassa lapset näyttäytyivät lähinnä pieninä aikuisina, jotka heti fyysisten kykyjensä 

kehityttyä seurasivat aikuisia työhön ja muihin yhteiskunnan tuottaviin toimintoi-

hin. Nykyisenkaltainen käsitys lapsuudesta kehittyi vähitellen 1700-luvulta alka-

en, eikä nuoruutta erillisenä ikävaiheena tunnettu ennen 1800-lukua. 1700-luvulta 

alkaen lapsuus alettiin ymmärtää ainutlaatuisena ihmiselämän vaiheena, johon 

liittyy omat erityispiirteensä ja jota myös erilaisin lainsäädännöllisin ja sosiaalisin 

toimenpitein säädellään ja suojellaan. (Ariés 1962: 128–133, ks. myös James & 

James 2004: 12–13.)  

                                                        
74 Alkuperäinen nimi Barnets århundrade: studie. 1–2.  
75 Ariésin tutkimusta on kritisoitu muun muassa tutkimusaineiston puutteellisuudesta ja rajallisuudes-
ta. Tämän lisäksi nykyinen länsimainen lapsuus on Ariésin tutkimuksessa korotettu erityisasemaan ja 
määritelty jo lähtökohtaisesti arvokkaammaksi ja paremmaksi kuin sitä ennen vallinneet käsitykset. 
(Archard 1993.)  
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1980- ja viimeistään 1990-luvulla eri tieteenaloilla – kuten sosiologiassa, ant-

ropologiassa ja historiassa – voimistui keskustelu lapsuuden ja nuoruuden luon-

teesta sekä perinteisten lapsitieteiden asemasta lapsuutta ja nuoruutta koskevan 

tiedon muodostuksessa. Esimerkiksi sosiologiaa moitittiin kykenemättömyydestä 

tehdä lapsuutta ja nuoruutta näkyväksi. Sosiologiassa lasten ja nuorten elämää oli 

tavattu tarkastella lähinnä osana perhettä ja koulujärjestelmää, ei itsenäisinä tut-

kimuksen kohteina. Sosiologista tietoutta lapsuudesta ja nuoruudesta hallitsi so-

sialisaation näkökulma, joka oli saanut elinvoimansa erityisesti psykologian kehi-

tysteorioista76. Suomalainen sosiologi Leena Alanen kirjoitti vuonna 1988, että 

lapset ja nuoret puuttuvat sosiologiasta joko kokonaan, tai sitten lapsia ja nuoria 

tarkastellaan sellaisissa yhteyksissä, jotka paikantuvat sosiologisen teorian ja 

tutkimuksen marginaaliin. (Alanen 1988: 53, ks. myös Alanen 1992, 2009, Prout 

& James 1990, Shanahan 2007, Lee 1998, Corsaro 2005.)  

Vuonna 1990 Prout ja James kirjoittivat nousevasta paradigmasta, joka vielä 

haki paikkaansa lapsuutta ja nuoruutta käsittelevän tutkimuksen kentällä. Sosio-

logia nähtiin antropologian ja historian ohella yhdeksi keskeiseksi uuden para-

digman syntykodiksi. Proutin ja Jamesin mukaan lapset ja nuoret eivät niinkään 

puuttuneet sosiaalitieteistä, sillä kuten edellä todettiin, oli kiinnostus lasten ja 

nuorten elämää kohtaan voimistunut 1900-luvulla huolenpidon ja suojelun näkö-

kulmasta. Sen sijaan lasten ja nuorten ääni oli vaiennettu sosiaalitieteissä. Uuden 

                                                        
76 Giddensin (1992) mukaan sosialisaatio on prosessi, jossa avuton lapsi vähitellen tulee itsestään 
tietoiseksi, tietäväksi persoonaksi, jolla on omassa kulttuurissaan tarvittavat kyvyt. Takala (1974) 
puolestaan toteaa, että sosialisaatio on sukupolvien välinen vuorovaikutusprosessi, jonka tuloksena 
uusi sukupolvi valmistuu toimimaan yhteiskunnan eri tehtävissä ja kehittämään niitä edelleen sekä 
tulee osalliseksi yhteisön kulttuurista ja kykeneväksi kehittämään sitä edelleen. Sosialisaatio jaetaan 
yleensä primaari- ja sekundaarisosialisaatioon, joista ensimmäisellä viitataan perheen ja kodin piirissä 
tapahtuvaan sosialisaatioprosessiin ja jälkimmäisellä erilaisten kasvatusinstituutioiden, työelämän ja 
vapaa-ajan parissa tapahtuvaan sosialisaatioon. Näiden rinnalla puhutaan myös tertiäärisosialisaatios-
ta, joka tarkoittaa muun muassa median vaikutusta yksilöön. Tänä päivänä sosialisaatio nähdään 
kuitenkin elinikäiseksi prosessiksi, joka ei rajoitu pelkästään lapsuuteen ja nuoruuteen vaan jatkuu läpi 
ihmiselämän. (Antikainen ym. 2000, ks. myös Wyness 2006b, Berger & Luckmann 1994.) Alanen 
(2009, 17) toteaa, että sosialisaation käsitteellä on toki oma mielekkyytensä. Sitä tukee arkinen ha-
vainto ihmiskunnan jälkikasvusta, joka syntyy yhteiskuntaan tietämättömänä ympäristönsä kulttuurista 
ja organisaatiosta ja vähitellen kehittyy yhteiskuntansa toimintakykyisiksi jäseniksi. Alasen mukaan 
sosialisaation käsitteestä ei ole täysin luovuttu sosiologian tai lapsuudentutkimuksen parissa. Käsitettä 
käytettäessä on kuitenkin syytä tunnistaa sen historia ja rajallisuus lapsuudentutkimuksen näkökulmas-
ta tarkasteltuna. Mielestäni sosialisaatio on edelleen käyttökelpoinen käsite, jonka avulla voidaan 
tarkastella prosessia, jossa lapsi omaksuu vallitsevan kulttuurin toimintatapoja. Painotan kuitenkin 
tämän prosessin diskursiivista luonnetta, sillä lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita, ja myös aikui-
nen on prosessissa vastaanottavana osapuolena.  
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paradigman tarkoituksena olikin antaa ääni lasten ja nuorten omille kokemuksille. 

(Prout & James 1990: 7–8.)  

Monien seikkojen nähdään vaikuttaneen uuden paradigman syntyyn. Proutin 

ja Jamesin (1990) mukaan laadullisten menetelmien ja erityisesti symbolisen 

interaktionismin ja fenomenologian voimistuminen sosiaalitieteisessä vauhdittivat 

osaltaan uudenlaisten näkökulmien etsimistä lapsuuden ja nuoruuden tutkimiseen. 

Keskeiseen rooliin nousivat näkökulma toimijuuteen sekä lapsuuden ja nuoruuden 

ymmärtäminen yhdeksi sosiaalisen todellisuuden muodoksi. Strukturalismi puo-

lestaan johti pohtimaan lapsuutta ja nuoruutta yhteiskunnan rakenteellisina osina. 

Edellä mainitulla Ariésin lapsuuden ja nuoruuden historiaa käsittelevällä teoksella 

oli merkittävä rooli uuden paradigman perusteiden luomisessa. Tähän liittyen 

erityisesti 1980-luvulla Euroopassa ja Yhdysvalloissa voimistunut sosiaalinen 

konstruktionismi johti eri tieteenalojen edustajia pohtimaan itsestään selvinä pi-

tämiään käsitteitä ja niiden kestävyyttä yhä kompleksisemmaksi muuttuneessa 

yhteiskuntatodellisuudessa. Tällaisia käsitteitä olivat myös lapsuus ja nuoruus, 

joiden määrittely perinteisten lapsitieteiden valossa ei enää näyttäytynyt riittävä-

nä. (Prout & James 1990: 14–17, Prout 2011: 4–5, Prout 2005: 60–61.)  

Prout ja James muotoilivat vuonna 1990 toimittamansa teoksen johdantolu-

vussa uuden paradigman keskeisiä teesejä. Lähtökohtana on lapsuuden ja nuoruu-

den käsittäminen sosiaalisena konstruktiona. Ihmislajin varhaisvuosiin kuuluu 

jopa universaalina ominaisuutena biologinen kypsymättömyys, mutta lapsuutta ja 

nuoruutta tulee tarkastella myös tästä erillisenä, useimpien yhteiskuntien raken-

teellisena ja kulttuurisena komponenttina. Lapsuus ja nuoruus tulee ymmärtää 

tulkinnallisena kehyksenä, jonka kautta voidaan tarkastella ihmiselämän ensim-

mäisiä vuosia. Lapsuus ja nuoruus ovat kontekstisidonnaisia ilmiöitä, eivät staat-

tisia ihmiselämän vaiheita. Toinen keskeinen teesi liittyy lapsuuteen ja nuoruuteen 

sosiaalisen analyysin muuttujana, jota ei voida koskaan erottaa muista tarkastelun 

kohteena olevista muuttujista. Esimerkiksi luokka, sukupuoli ja etnisyys konstru-

oivat lapsuutta ja nuoruutta monin tavoin. (Prout & James 1990: 8–9, ks. myös 

Prout 2005: 60.) Tutkimuksen empiiriseen aineistoon liittyen voidaankin kysyä, 

miten lasten ja nuorten osallisuus konstruoituu paikallisen tason ilmiönä – esi-

merkiksi suomalaisuuden, pohjoisuuden ja eurooppalaisuuden kautta? Kysymys 

luokkataustasta osallisuusdiskurssin yhteydessä on yhtä lailla tärkeä. Näyttäytyy-

kö osallisuus tässä tutkimuksessa turhankin keskiluokkaisena ilmiönä, jolloin 

lasten ja nuorten moniäänisyys uhkaa jäädä huomiotta?  
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Kolmanneksi lapsuus ja nuoruus käsitetään itsessään tutkimisen arvoisiksi.77 

Tällä viitataan myös siihen, että lapset ja nuoret kykenevät itse kertomaan omista 

kokemuksistaan ja käsityksistään. Kuten edellä tuotiin esille, lasten ja nuorten 

äänen kuulemista pidetään erityisen tärkeänä lapsuudentutkimuksen paradigmas-

sa. Tähän liittyy myös neljäs teesi, jonka mukaan lapset ja nuoret tulee tunnustaa 

aktiivisiksi toimijoiksi omissa yhteisöissään ja yhteiskunnassa laajemminkin. 

Lapset ja nuoret eivät pelkästään imitoi ja uusinna vallitsevaa kulttuuria, vaan 

myös aktiivisesti muokkaavat ja uudistavat sitä. (Prout & James 1990: 8–9, ks. 

myös Prout 2005: 60, Corsaro 2005.) Ajatus siitä, että lapset ja nuoret voivat itse 

kertoa omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan, on ollut tämän tutkimuksen kes-

keinen lähtökohta. Tähän liittyen nojaan käsitykseen lapsista ja nuorista kompe-

tentteina subjekteina, joilla on toimijapotentiaalia ja jotka toiminnallaan sekä 

uusintavat että uudistavat yhteisöjään ja yhteiskuntaa laajemmin. Osallisuus on 

käsitykseni mukaan keskeinen osa toimijuutta, joka todellistuu yksilöiden välises-

sä vuorovaikutuksessa jokapäiväisessä elämässä.  

Viidenneksi etnografia mainitaan erittäin käyttökelpoiseksi menetelmäksi tut-

kia lasten ja nuorten elämää, sillä sen kautta voidaan tavoittaa tutkittavien ääni ja 

kokemus paremmin kuin perinteisissä menetelmissä. Allekirjoitan Proutin ja 

Jamesin (1990) näkemyksen etnografian käyttökelpoisuudesta lasten ja nuorten 

parissa tehtävän tutkimuksen metodologisena lähtökohtana. (Prout & James 1990: 

8–9, ks. myös Prout 2005: 60.) Tästä huolimatta näen, muun muassa Alasen 

(2009: 23) tavoin, että lapsuudentutkimuksessa käytettävää metodologiaa on kehi-

tettävä ylipäätänsä lapsilähtöisemmäksi. Tämä tarkoittaa yhtä lailla tutkimusky-

symysten valintaa, aineiston keruun tapoja kuin myös siitä tehtävän analyysin ja 

tulkinnan keinoja. Siten valintani tehdä tutkimusta tapaustutkimuksen menetelmin 

ei mielestäni estä sitoutumista lapsuudentutkimuksen paradigman teoreettisiin 

lähtökohtiin. Tapaustutkimuksessa pyritään yhtä lailla ymmärtämään kohdetta 

syvällisesti, esimerkiksi erilaisia aineistoja keräten ja analysoiden. Vaikkei tapaus-

tutkimuksen tehtävänä olekaan pyrkiä tekemään yleistyksiä, voidaan sen kautta 

ymmärtää globaaliksi – tässä osallisuuden – nimetyn ilmiön taustoja paikallisen 

selittämisen (Alasuutari 2011) avulla.  

                                                        
77 Tämän näkökulman toi esille Hardman jo 1970-luvulla lapsuuden antropologisissa tutkimuksissa. 
Hän ymmärsi lasten ja naisten aseman olevan toistensa kanssa verrannollisia ja totesi molempien 
ryhmien olevan vaiennettuja. Hardmanin mukaan lapset ovat tutkimisen arvoisia itsessään (children as 
people to be studied in their own right, and not just as receptacles of adult teaching). (Hardman 1973: 
87.)  
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Kuudentena teesinään Prout ja James toteavat, että lapsuuden ja nuoruuden 

tarkastelu sosiaalisena konstruktiona tarkoittaa myös kaksoishermeneuttisen peri-

aatteen hyväksymistä giddensiläisessä mielessä (ks. Giddens 1976). Toisin sanoen 

lapsuuden ja nuoruuden näkeminen uuden paradigman viitekehyksessä tarkoittaa 

sitä, että osallistuu niitä koskevien käsitysten rekonstruointiin yhteiskunnassa ja 

toisaalta edistää tätä prosessia myös tutkimuksellisessa mielessä. (Prout & James 

1990: 8–9, ks. myös Prout 2005: 60.)  

Lapsuudentutkimuksen keskeisiä teesejä on muotoillut myös Alanen (2009). 

Näissä teeseissä on löydettävissä Proutin ja Jamesin (1990) edellä formuloimat 

periaatteet. Alanen kuvaa lapsuutta ja nuoruutta yhteiskunnallisena sekä ajallisesti 

ja paikallisesti rakentuvana ilmiönä. Lapset ja nuoret tulee tunnustaa aktiivisiksi 

toimijoiksi ja osallistujiksi yhteiskunnan suhdejärjestelmissä, joihin he omalla 

panoksellaan vaikuttavat monin tavoin. Alasen sanoin lapsilla ja nuorilla on yh-

teiskunnallisia ansioita. Lapsuudentutkimuksen keskeinen tehtävä on tuoda näky-

ville erilaisia lasten ja nuorten osallistumisen ja toiminnan tapoja. Keskeisten 

lapsuusinstituutioiden kautta määrittyvä normaalilapsuus ja -nuoruus sekä pakot-

taa että mahdollistaa vaihtoehtoisia toimintamahdollisuuksia. Tärkeä on kuitenkin 

muistaa, että lapset ja nuoret eivät ole passiivisia toiminnan kohteita, vaan he 

myös aktiivisesti elävät ja tuottavat omaa lapsuuttaan ja nuoruuttaan. Normaali-

lapsuus/-nuoruus on lähinnä abstraktio, johon eletyt ja koetut lapsuudet ja nuo-

ruudet eivät todellisuudessa mahtuisi. Lapsuuden ja nuoruuden tekeminen näky-

väksi esimerkiksi tutkimuksellisesti ei ole arvovapaata toimintaa. Keskeistä on 

myös kehittää tutkimusmetodeja, joissa korostuu lasten ja nuorten näkökulma. 

(Alanen 2009: 22–23.)  

Sukupolvijärjestys on yksi keskeinen käsitteellinen apuväline, jonka kautta 

tarkastella lapsuutta ja nuoruutta. Tällöin lähtökohtana ei ole perinteinen psykolo-

gis-pedagoginen näkökulma lapsuuteen ja nuoruuteen. Sukupolvijärjestyksen 

kautta tarkasteltuna lapsuus ja nuoruus näyttäytyvät kompleksisina, ajallisesti ja 

paikallisesti muotoutuvina ihmiselämän vaiheina. Lapsuutta ja nuoruutta sekä 

lasten ja nuorten elämää tarkastellaan osana yhteiskuntajärjestelmää ja sen eri 

prosesseja, joissa lapset ja nuoret toimivat yhdessä aikuisten kanssa. Lapset ja 

nuoret eivät ole pelkästään suojelun ja hallinnan kohteita, vaan myös omalta osal-

taan vaikuttavat näiden määrittelyyn ja ylläpitoon. (Alanen 2009: 12, ks. myös 

James & James 2004: 20–23, Närvänen & Näsman 2004.)  

Englanninkielisessä kirjallisuudessa uudesta paradigmasta on käytetty nimi-

tystä childhood research tai childhood studies. Uuden paradigman lähtökohtia on 

edellä jäljitetty sosiologiaan, jossa lapsuuden sosiologiasta (sociology of child-



77 

hood) on muodostunut oma erityisalueensa muiden joukossa. Suomen kielessä 

käyttöön on vakiintunut englanninkielisen termin pohjalta käännetty lapsuuden-

tutkimus78. Kuten edellä todettiin, on lapsuudentutkimuksen paradigman alkutah-

teja muotoiltu sosiologian, antropologian ja historian kentillä. Lapsuudentutkimus 

on alusta alkaen määrittynyt monitieteiseksi paradigmaksi, yhteiskunta- ja kult-

tuurintutkimuksen alueeksi. Lapsuudentutkimuksen lähtökohdista tutkimusta 

tekevät eri tieteenalojen edustajat eivät näe lapsia ja nuoria pelkästään keskeneräi-

sinä, joinakin tekeillä olevina (becomings), vaan sen sijaan aktiivisina sosiaalisina 

toimijoina ja osallisina yhteisöjensä ja yhteiskunnan jäseninä (being). Tämän 

lisäksi lapsuus ja nuoruus nähdään kunkin yhteiskunnan rakenteellisina ominais-

piirteinä. (Alanen 2009, James ym. 1998, James & James 2008.)  

Viime vuosina on pohdittu ahkerasti lapsuudentutkimuksen nykytilaa. Poh-

dinta on ollut jälkikäteistä siinä mielessä, että lapsuudentutkimuksen projektin 

alkutahdeissa mukana olleet ovat pohtineet kriittisesti paradigman perusteiden 

pitävyyttä. James (2010) toteaa, että lapsuudentutkimuksen aika yhtenäisenä pro-

jektina on kenties ohi, ja nimikkeen alle paikantuu tänä päivänä monista erilaisista 

teoriaperinteistä ja metodologista lähtökohdista peräisin olevaa tutkimusta79. 

(James 2010: 485.) 

Lapsuudentutkimuksen paradigman perusteesejä 1990-luvulla muotoillut 

Alan Prout on myös pohtinut nykytilaa. Proutin mukaan lapsuudentutkimus, jota 

lähdettiin erityisesti sosiologian parissa muotoilemaan 1980-luvulla, sai mitä 

todennäköisimmin heikon kasvualustan emotieteestään. Tätä hän perustelee sillä, 

että modernin aika oli tullut päätökseen, ja samalla myös sosiologiassa jouduttiin 

pohtimaan tieteenalan kykenevyyttä käsitellä yhä kompleksisemmaksi käyvän 

yhteiskuntatodellisuuden ilmiöitä. Aikaa kuvataan usein neutraaleilla käsitteillä 

post- tai myöhäismoderni, mutta jopa riskiyhteiskunnan käsitteellä, jolla halutaan 

                                                        
78 Vuonna 2008 perustettu alan tutkimusta edistävä seura on nimetty Lapsuudentutkimuksen seuraksi, 
ja vuosittain järjestettävät tieteelliset päivät kantavat nimeä Lapsuudentutkimuksen päivät.  
79 Jamesin (2010) mukaan selkeä osoitus lapsuudentutkimuksen moninaisuudesta on vuonna 2005 
Oslossa pidetty konferenssi (The Oslo Childhood 2005 Conference), jossa käsiteltävien teemojen 
määrä oli mittava. Oslon konferenssista kuitenkin puuttuivat esitykset, joissa olisi pyritty löytämään 
lapsuuden teoreettista ymmärrystä. Lisäksi James pohtii, onko lapsuudentutkimuksen saralla hyvin-
voivan lännen lapsuus edelleen nostettu tärkeämpään rooliin kehitysmaiden lapsuuden jäädessä taus-
talle. Onko tällainen vastakkainasettelu kuitenkaan tarpeellista, sillä lapsuuden tarkastelu eri yhteyk-
sissä on tärkeää? Ovatko lapsuudentutkimuksen painopisteenä lapsuuden yhteiset piirteet kontekstista 
riippumatta, vai lapsuuden erilaisuus, jolloin ollaan kiinnostuneita lähinnä lapsuuksien moninaisuu-
desta? (James 2010: 485–488.) Qvortrup (2005) toteaa, että lapsuudentutkimus ei ole kenties vielä 
tarpeeksi varttunut paradigma voidakseen edetä täysillä lapsuuksien tulkintaan. Esimerkiksi naistutki-
muksen parissa tehtiin alkuvaiheessa selkeää eroa miessukupuoleen teoreettisen perustan vahvistami-
seksi. Vasta tämän jälkeen oli mahdollista tarkastella naiseuden moninaisuutta.  
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tuoda esille aikaa kuvastava epävarmuus. Modernin jälkeiseen aikaan liitetään 

ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan 

monin tavoin. Tällaisia ominaispiirteitä ovat esimerkiksi palkkatyön muutokset ja 

pätkätyön lisääntyminen, identiteettilähteiden fragmentaatio, epävarmuuden ja 

turvattomuuden lisääntyminen, tarkkailun ja valvonnan uudet muodot, tietoteknis-

ten innovaatioiden räjähdysmäinen kasvu, kansallisvaltioiden rajojen hämärtymi-

nen, tiedon nopea siirto, perhemuotojen moninaistuminen ja globaalien rahoitus-

markkinoiden muodostuminen. (Prout 2011: 4–6, ks. myös Bauman 2001, Gid-

dens 1992, Beck 1992.) Näillä muutoksilla on ollut vaikutuksensa myös käsityk-

siin lapsuudesta ja nuoruudesta (Prout 2003: 11). 

Modernin sosiologian parissa muotoillut teoriaperinteet eivät kyenneet koh-

taamaan sosiaalisen elämän yhä kompleksisempaa luonnetta riittävällä syvyydel-

lä. Samaan aikaan, kun sosiologiassa pyrittiin löytämään uusia käsitteitä, joiden 

avulla kuvata yhteiskunnallista muutosta, pyrki lapsuuden sosiologia löytämään 

jalansijaa emotieteensä parissa. Tämän lisäksi se pyrki ymmärtämään lapsuutta ja 

nuoruutta alati muuttuvassa yhteiskuntatodellisuudessa, jossa perinteisillä dualis-

tiseen ajatteluun pohjaavilla käsitteillä ei ollut entiseen tapaan käyttöä. Dualisti-

nen ajattelu voidaan nähdä modernille ajalle tyypillisenä tapana hahmottaa maa-

ilmaa vastakohtaisuuksien kautta. Siten esimerkiksi lapsuus ja nuoruus määritty-

vät suhteessa aikuisuuteen, sen vastakohtana. Lapsi ja nuori ovat jotain muuta 

kuin aikuinen. Tätä erontekoa vahvistetaan paikantamalla lapsuus ja nuoruus 

luontoon, yksityisen piiriin, riippuvuussuhteeseen aikuisuuteen nähden, passiivi-

suuteen ja kykenemättömyyteen. Tätä vasten aikuisuuden nähtiin kuuluvan kult-

tuuriin, julkisen piiriin, ja aikuisten ilmentävän rationaalisuutta, riippumattomuut-

ta, aktiivisuutta sekä kompetenssia. Esimerkki tällaisesta jaottelusta on myös 

lapsuudentutkimuksen yhdeksi lähtökohdaksi otettu being-becoming-erottelu, 

joka ei enää toimi tilanteessa, jossa aikuisuuttakaan ei voida pitää staattisena tila-

na. Myös toimijuuden ja rakenteen käsitteiden yhteydessä ongelmalliseksi koet-

tiin se, että emotieteessä niiden ylittämiseksi oli jo pitkään pohdittu vaihtoehtoisia 

teoreettisia lähtökohtia (ks. esim. Giddens 1976), kun taas lapsuuden ja nuoruu-

den ymmärtämistä rakenteellisina kategorioina pidettiin lapsuudentutkimuksen 

lähtökohtana ja lasten ja nuorten toimijuutta ontologisena perusteesinä. (Prout 

2011: 4–6, 10, 39.)  

Lapsuudentutkimuksen tukeutuminen dualistiseen ajatteluun näyttäytyy tätä 

nykyä ongelmallisena. Tähän liittyy myös paradigman syntyhistoriaan liittyvä 

voimakas kriittisyys perinteisiä lapsitieteitä kohtaan, joista esimerkiksi kehitys-

psykologiaa ja ylipäätänsä biologista tietoutta lapsuudesta ja nuoruudesta pidettiin 
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turhan rajoittuneena. Lapsuudentutkimuksen perusteesistä lapsuus ja nuoruus 

sosiaalisena konstruktiona muotoutui vahva ismi, johon useimmat lapsuudentut-

kimusta tekevät sitoutuivat – kuten tässäkin tutkimuksessa tehdään, kuitenkin 

varovaisesti kyseenalaistaen. Tässä yhtälössä lapsuuden ja nuoruuden biologinen 

ja psykologinen problematisointi joko sivuutettiin kokonaan tai mainittiin sivu-

lauseessa viittauksenomaisesti. 2010-luvulla näyttää siltä, että kiinnostus lapsuu-

den ja nuoruuden biologisen ja psykologisen puolen huomioimiseen myös lap-

suudentutkimuksen kentällä on voimistumassa. Tärkeäksi koetaan ainakin se, että 

lapsuudentutkimuksessa saataisiin aikaan keskustelua eri tieteenalojen edustajien 

välille. Lapsuudentutkimuksen nähdään syntyneen monitieteisenä projektina, 

jollaiseksi se useimmiten myös määritellään. Tässä vaiheessa tärkeäksi nähdään 

se, että lapsuudentutkimusta voitaisiin alkaa vihdoin kehittämään tieteidenväli-

syyteen ja poikkitieteellisyyteen, jolloin esimerkiksi tutkimusaiheita lähestyttäi-

siin eri tieteenalojen teoriaperinteitä ja menetelmällisiä ratkaisuja hyödyntäen. 

(Alanen 2012: 419–421, Ryan 2012: 439, Thorne 2007: 147–150, Prout 2011: 4–

6, Lee & Motzkau 2011: 7.)  

Viime vuosina on ilmestynyt mielenkiintoisia pohdintoja lapsuudentutkimuk-

sen teoreettisen perustan uudistamiseksi ja vahvistamiseksi. Nämä uuden aallon 

lapsuudentutkijat – kuten Ryan (2012) heitä nimittää – haluavat ylittää perinteisen 

dualistisen ajattelun mukanaan tuomat haasteet ja toisaalta kaventaa perinteisten 

lapsitieteiden ja sosiaaliseen painottuneen lapsuudentutkimuksen välistä kuilua. 

Muun muassa Prout (2005, 2011) on pohtinut Latourin (1993) toimijaverkkoteo-

rian sekä toisaalta Deleuzen ja Guattarin (1988) ajattelun tarjoamia välineitä tar-

kastella lapsuutta ja nuoruutta yli perinteisen dualistisen ajattelun. Myös Lee ja 

Motzkau (2011) ovat pohtineet lapsuuden ja nuoruuden biopoliittista luonnetta, 

jossa erottelu biologiseen ja sosiaaliseen ei ole enää mahdollista.  

Ymmärrän tämän keskustelun lähinnä seuraavalla tavalla: Lapsuus ja nuoruus 

eivät paikannu dualistisen ajattelun kumpaankaan pooliin. Toisin sanoen lapsuus 

ja nuoruus eivät palaudu luontoon (nature) tai kulttuuriin (culture). Sen sijaan 

katse tulisi kohdistaa tähän dualistisen ajattelun välitilaan, biososiaaliseen verkos-

toon (Ryan 2012). Latour (1993) puhuu kvasiobjekteista ja kvasisubjekteista, sillä 

puhtaita entiteettejä ei enää ole. Luonnon ja kulttuurin välinen raja on hälventy-

nyt. Proutin (2005: 81) mukaan tämä mahdollistaa perinteisen dualismin – lap-

suus versus aikuisuus – ylittämisen. Tämän pohjalta lasten ja nuorten erottamista 

aikuisista ei nähdä tarpeelliseksi, ainakaan tavalla joka näkee heidät ikään kuin eri 

lajin edustajina. Sen sijaan lapsuutta, nuoruutta ja yhtä lailla aikuisuutta voidaan 

lähestyä kussakin ajallispaikallisessa todellisuudessa erilaisten inhimillisten ja 
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materiaalisten osatekijöiden kautta määrittyvinä. (Prout 2005). Tämä näkemys 

välittyneisyydestä, subjektiviteetin todellistumisesta ihmisten välisessä vuorovai-

kutuksessa oli edellä luettavissa myös Arendtin (2002) ja Biestan (2006) ajattelus-

sa.  

Yhteenvetona totean, että käsitykseni lapsuudesta ja nuoruudesta tässä tutki-

muksessa ovat ammentaneet ensinnäkin perinteisistä lapsitieteistä. Tunnustan 

lapsuuden ja nuoruuden ainutlaatuisuuden ihmiselämän alkuvaiheiksi, joihin liit-

tyy sekä biologisia että psykologisia kehitystehtäviä. Yksilötason kehitystehtävät, 

jotka osaltaan todellistuvat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, välittyneisyy-

dessä, ovat kuitenkin vain yksi osa lapsuuden ja nuoruuden ominaislaatua. Ajatte-

lussani lapsuus ja nuoruus eivät pelkisty keskeneräisyyteen ja kompetenssivajee-

seen. Ymmärrän lapsilla ja nuorilla olevan toimijapotentiaalia ja sosiaalista kom-

petenssia, joiden myötä he voivat osallistua yhteisöjensä ja yhteiskunnan toimin-

taan.  
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3 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat  

3.1 Sosiaalinen konstruktionismi ja kriittinen realismi  

Tutkimuksen tekemisen lähtökohtiin liittyy oleellisesti tutkijan ennakko-oletusten 

avaaminen. Tällöin tutkija esittelee käsityksensä todellisuuden luonteesta (ontolo-

gia), tiedon mahdollisuuksista (epistemologia) sekä tiedonhankkimisen menetel-

mistä (metodologia). Ontologisen kysymyksen yhteydessä tutkijan tulee pohtia 

todellisuuden luonnetta ja sen tutkimisen mahdollisuuksia. Onko todellisuus ih-

mismielestä riippumaton vai lähinnä yksilöiden tietoisuuden aikaansaannosta? 

Epistemologisen kysymyksen yhteydessä tutkijan tulee avata ymmärryksensä 

tutkimuskohdettaan koskevan tiedon mahdollisuuksista. Tällöin voidaan kysyä 

esimerkiksi, minkälainen suhde tutkijan ja tutkittavien välillä on. Kolmanneksi, 

metodologisen pohdinnan yhteydessä tutkijan tulee eritellä, minkälaisin menetel-

min on mahdollista löytää vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. (Guba & 

Lincoln 1994: 107–108, Metsämuuronen 2006: 84–85, Hirsjärvi ym. 2000: 117–

118.)  

Tutkimuksen alkuvaiheessa tieteenfilosofiset kysymykset olivat vielä jäsen-

tymättömiä, vaikka esimerkiksi lapsuudentutkimuksen paradigman pohjalta oli 

mahdollista muotoilla alustavia käsityksiä tutkimuksen ontologisista ja sitä kautta 

myös sen epistemologisista ja metodologisista lähtökohdista. Lapsuudentutki-

muksen paradigma nojaa vahvasti sosiaaliseen konstruktionismiin, jonka pohjalta 

esimerkiksi lapsuus ja nuoruus ymmärretään sosiaalisina konstruktioina, tietyssä 

kulttuurishistoriallisessa kontekstissa ilmenevinä ja muokkautuvina (James & 

Prout 1998, Alanen 2009).  

Tämän pohjalta muotoilin jo alkuvaiheessa käsitystäni tutkimuskohteen luon-

teesta sosiaalisen konstruktionismin pohjalta. Tutkimuksen kohteena ovat lasten 

ja nuorten kokemukset osallisuustoiminnasta, joiden näen rakentuvan sosiaalises-

sa vuorovaikutuksessa. Ymmärrän lapset ja nuoret aktiivisiksi oman todellisuu-

tensa muokkaajiksi. Siten olen käyttänyt aineistonkeruuntapana muun muassa 

haastattelua, joka mahdollistaa yksilöllisten kokemusten ja käsitysten jakamisen 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija tulkit-

see tutkimuksessa mukana olevien henkilöiden kertomaa ja tekee sen perusteella 

johtopäätöksiä. Tutkimus on siten hermeneuttista, tulkintaa todellisuudesta. (Guba 

& Lincoln 1994, ks. myös Lincoln & Guba 2000a, Metsämuuronen 2006: 85–87, 

Heikkinen ym. 2005: 343–344, Gubrium & Holstein 2008: 3.)  
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Konstruktionismin tarjoama relativistinen näkemys todellisuuden sosiaalisesti 

rakentuneesta luonteesta ei kuitenkaan riittänyt tavoittamaan lasten ja nuorten 

osallisuuden kompleksista luonnetta. Se ei myöskään täysin vastannut omaa nä-

kemystäni todellisuuden luonteesta. Lähdin etsimään ajatuksilleni tukea kriittises-

tä realismista. Taustalta on löydettävissä myös sosiologian piirissä käyty keskus-

telu rakenteen ja toimijuuden välisestä suhteesta sekä mahdollisuuksista ylittää 

perinteinen dualistinen ajattelu; olihan esimerkiksi jo Max Weber edustanut kan-

taa, jonka mukaan ihmiset toiminnallaan konstruoivat todellisuutta ja siinä ilme-

neviä sosiaalisia objekteja, kun taas Emilé Durkheim edusti päinvastaista kantaa 

(ks. esim. Sulkunen 1998, Saaristo & Jokinen 2004). Rakenteen ja toimijuuden 

välistä suhdetta sosiologiassa on sittemmin uudelleenmuotoillut muun muassa 

Anthony Giddens (1976: 118–112), jonka rakenteistumisteoriassa rakenne ja toi-

mijuus nähdään oleellisesti toistensa tuloksina. Siten sosiaaliset rakenteet ovat 

tulosta inhimillisestä toiminnasta mutta samalla myös mahdollistavat sen. (Ks. 

myös Saaristo & Jokinen 2004: 144, Berger & Luckmann 1994).  

Keskeisiä realismin edustajia 1960-luvulla olivat erityisesti Karl Popper, Ma-

rio Bunge sekä Hillary Putnam (Niiniluoto 2006: 25). Sittemmin kriittisen realis-

min keskeisiksi hahmoiksi ovat nousseet Rom Harré, Roy Bhaskar, Andrew Sayer 

sekä Margaret A. Archer. (Niiniluoto 2006: 25, Mäntysaari 2006: 144, Poutanen 

2005: 181–182.) Kriittisen realismin keskeisinä lähtökohtina mainitaan kolme 

ontologis-epistemologista sitoumusta. Näitä ovat ontologinen realismi, epistemo-

loginen relativismi sekä arvostelmien rationalismi. Ontologisen realismin mukaan 

todellisuus on olemassa ihmismielestä riippumatta. Siten se on päinvastainen 

sosiaalisen konstruktionismin näkemykselle, että todellisuus rakentuu ihmistenvä-

lisessä vuorovaikutuksessa ja kielellä on keskeinen rooli todellisuutta konstruoi-

vana tekijänä. Kriittisen realismin edustajat ymmärtävät todellisuuden ihmismie-

lestä riippumattomana mutta näkevät sen kerrostuneena, rakenteistuneena. Maa-

ilma muodostuu reaalisesta eli todellisesta tasosta, jolla viitataan rakenteisiin ja 

mekanismeihin, jotka ovat olemassa ihmisen havainnoista ja ymmärryksestä riip-

pumatta. Toinen, aktuaalinen taso on ajallista ja paikallista ja muodostuu reaali-

sen alaan kuuluvien mekanismien laukaisemista tapahtumista. Aktuaalisen tason 

tapahtumat voivat olla ihmisen havaittavissa tai jäädä havaintojen ulkopuolelle. 

Kolmas, todellisuuden empiirinen taso on ihmisten havaittavissa ja kokemuksen 

ulottuvilla (Bhaskar 1978: 56, ks. myös Poutanen 2005: 181–182, Kuusela 2004, 

2006).  

Toinen kriittisen realismin lähtökohta, epistemologinen relativismi, sen sijaan 

lähenee konstruktionismia. Kriittisen realismin perusteita tutkinut Kaidesoja 
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(2009) viittaa Burrin (1995: 3) esittämiin avaintekijöihin, jotka sosiaalisen kon-

struktionismin edustajat allekirjoittavat. Näitä ovat kriittinen suhtautuminen itses-

täänselvänä pidettyyn tietoon, tietämisen historiallinen ja kulttuurinen erityisyys, 

tiedonmuodostuksen sosiaalinen perusta sekä tiedon ja sosiaalisen toiminnan 

yhteenkietoutuneisuus. Kaidesoja väittää, että suurin osa kriittisen realismin kan-

nattajista hyväksyisi nämä sosiaalisen konstruktionismin avaintekijät. (Kaidesoja 

2009: 38.) Epistemologinen relativismi kriittisen realismin lähtökohtana viittaa 

ajatukseen, että todellisuudesta tehdyt tulkinnat ovat konteksti- ja toimijasidon-

naisia. Niiniluodon (1999: 79) mukaan ihmisen on mahdollista saavuttaa tietoa 

todellisuuden ilmiöistä, mutta tämä tieto on epävarmaa, epätäydellistä ja usein 

vain totuuden kaltaista. Kriittisen realismin arvostelmien rationalismi viittaa puo-

lestaan käsitykseen, että todellisuudesta tehtyjä tulkintoja ja niiden pohjalta muo-

dostettuja käsitteellistyksiä ja teorioita on mahdollista arvioida ja päästä näin 

lähemmäksi totuutta tieteellisin menetelmin. (Bhaskar 1986: 24–25.)  

Sitoutuminen kriittisen realismin hengessä ontologiseen realismiin tarkoittaa 

tutkimuksessani seuraavaa: Vaikka tutkimuksen kohteena ovat lasten ja nuorten 

kokemukset osallisuusryhmien toiminnasta paikallisella tasolla – empiirinen taso 

– tunnistan osallisuustematiikkaan liittyvän useita sellaisia rakenteellisella ja 

aktuaalisella tasolla ilmeneviä tekijöitä, jotka eivät ole sinällään toimijoiden ha-

vaittavissa tai sitä kautta tämän tutkimuksen varsinaisena kohteena. Toisaalta olen 

tuonut tutkimuksen teoreettisessa kehyksessä esille lasten ja nuorten osallisuuden 

yhteiskunnallista taustaa esimerkiksi sitä säätelevän lainsäädännön ja jopa globaa-

liksi ihmisoikeusdiskurssiksi määrittyvän tematiikan kautta. Tämän lisäksi olen 

käynyt keskustelua lapsuudentutkimuksen paradigmasta käsin ja peilannut sitä 

traditionaalisten lapsitieteiden konstruoimaan käsitykseen lapsista ja nuorista 

kasvavina ja kehittyvinä ihmisen alkuina, joiden asema on perinteisesti paikantu-

nut yhteiskunnan marginaaliin. Tähän liittyen esimerkiksi Alanen (1992) on tuo-

nut esille sukupolvijärjestyksen käsitteen, jonka avulla esimerkiksi lapsia, lap-

suutta ja sukupolvien välisiä suhteita voitaisiin jäsentää (ks. myös Qvortrup 1987, 

Mayall 2002). Tämän pohjalta voidaan todeta, että lapsuudelle ja nuoruudelle on 

kehittynyt yhteiskunnan suhdejärjestelmissä oma paikkansa, jolla on oma histori-

allinen ja kulttuurinen perustansa.  

Voidaanko ajatella, että nämä edellä mainitut tekijät ovat muun muassa sellai-

sia rakenteellisia – jopa havaintojemme ulkopuolelle jääviä – tekijöitä, jotka ovat 

kuitenkin keskeisesti vaikuttamassa lasten ja nuorten osallisuuden muotoutumi-

seen tässä ajassa ja kulttuurisessa kontekstissa? Tässä tutkimuksessa huomio 

kiinnittyy ennen kaikkea lasten ja nuorten omiin kokemuksiin osallisuustoimin-
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nasta. Näiden yksilöllisten kokemusten kautta osallisuudesta pyritään sanomaan 

kuitenkin jotain yleisempää, erityisesti demokratiakasvatuksen näkökulmasta 

tarkasteltuna. Tällöin sivutaan myös rakenteellisia tekijöitä, joita ei kuitenkaan 

ymmärretä pelkästään staattisina, täysin yksilöiden toiminnan ulottumattomissa 

olevina. Lapset ja nuoret omalla toiminnallaan myös haastavat ja uusintavat näitä 

rakenteita. Aineistosta on esimerkiksi löydettävissä sellaisia tilanteita, joissa lap-

sen tai nuoren voidaan nähdä haastavan osallisuusryhmää aikuisten luomana kon-

struktiona.  

Kriittisen realismin vaikutus tutkimuksen tieteenfilosofisena lähtökohtana 

vaikuttaa myös tutkimuksen metodologisiin ratkaisuihin. Kriittisen realismin 

mukaan pääseminen mahdollisimman lähelle totuutta tarkoittaa myös erilaisten 

tutkimusmenetelmien käyttöä samassakin tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa 

olen hyödyntänyt sekä määrällisiä että laadullisia aineistoja ja menetelmiä, joista 

pääpaino on jälkimmäisissä. (Danemark ym. 2002: 150–154, Guba & Lincoln 

1994, ks. myös Lincoln & Guba 2000a, Metsämuuronen 2006: 85–87.)  

Ymmärrän tutkimuskohteeni luonteen – lasten ja nuorten osallisuuden – mo-

nitasoisena ilmiönä, johon liittyy ensinnäkin reaalisen alalla ilmeneviä erilaisia 

rakenteellisia ja kulttuurisia konventioita. Voidaan esimerkiksi ajatella, että yh-

teiskunta- ja sukupolvijärjestys ovat tällaisia rakenteellisella tasolla määrittäviä 

tekijöitä, jotka ovat muotoutuneet esimerkiksi aikaisempien sukupolvien neuvot-

telujen tuloksina (vrt. Archer 2003) ja joita emme sinällään voi havaintojen kautta 

todentaa. Toisaalta aktuaalinen taso ilmentää reaalisen alaan kuuluvien mekanis-

mien laukaisemia tapahtumia, joiden tässä tutkimuksessa ymmärrän ilmenevän 

esimerkiksi aikuisten luomien osallisuusjärjestelmien kaltaisina toimintaympäris-

töinä. Lopuksi ovat empiirisen alaan liittyvät ihmisten havainnot ja kokemukset, 

joita tässä tutkimuksessa ovat lasten ja nuorten kokemukset osallisuusryhmien 

toiminnasta. Vaikka kriittisen realismin perinteessä tunnustetaan ihmismielestä 

riippumattoman todellisuuden olemassaolo, ei se kiellä ihmisen toimintamahdolli-

suuksia. Ihmiset muokkaavat omalla toiminnallaan todellisuuden eri tasoja omaa 

toimintaansa niihin sopeuttaen mutta niitä myös aktiivisesti haastaen ja jopa vas-

tustaen.  

3.2 Lasten ja nuorten näkökulma  

Christensenin ja Proutin (2002) mukaan lapsi ja nuori objektina on perinteinen 

tapa lähestyä lapsia ja nuoria tutkimuksellisesti. Tällöin lasten ja nuorten nähdään 

olevan ensisijaisesti riippuvaisia aikuisista, vailla omaa toimijapositiota. Tarkas-
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teltaessa lasten ja nuorten elämää turvaudutaan pääsääntöisesti joko heidän huol-

tajiensa tai ammattikasvattajien näkemyksiin, sillä lapsia ja nuoria ei nähdä vält-

tämättä täysin luotettavina tai kompetentteina tiedon tuottajina tutkimuksellisessa 

mielessä. Tällaiseen ajatteluun liittyy vahva suojelun näkökulma. Lasten ja nuor-

ten ei nähdä ymmärtävän tutkimuksen tekemisen perusteita, jolloin myöskään 

suostumukseen liittyvät seikat eivät ole heidän käsityskykynsä piirissä. Toinen 

tapa käsittää lapsi ja nuori tutkimuksessa on heidän tunnustamisensa subjekteina. 

Tutkimuksen lapsikeskeisyys ilmenee muun muassa iän ja kognitiivisten val-

miuksien mukaisten menetelmien huolellisena valintana. Näitä perusteita käyte-

tään myös valittaessa tutkimukseen mukaan otettavia lapsia ja nuoria. (Christen-

sen & Prout 2002: 480–481, ks. myös Christensen & James 1999.)  

Kolmas mahdollinen tapa hahmottaa lasten ja nuorten asemaa tutkimuksessa 

on heidän toimijapositionsa ja kyvykkyytensä tunnustaminen. Lapset ja nuoret 

ymmärretään aktiivisiksi toimijoiksi, jotka osallistuvat ja vaikuttavat monin tavoin 

yhteisöjensä ja yhteiskunnan toimintaan. Tutkimuksellisesti lapset ja nuoret ovat 

itse oman elämänsä parhaita tietäjiä ja tulkitsijoita, ja siten asioita tulee kysyä 

heiltä itseltään. Tutkimusmenetelmien ja kysymysten valinnassa tulee huomioida 

se, keitä tutkimukseen osallistuu ja missä kontekstissa tutkimus tapahtuu. Siten 

eroa ei tehdä niinkään ikävuosien perusteella, vaan kysymys koskettaa yhtä lailla 

aikuisten parissa tehtävää tutkimusta. Neljäs ja viimeaikaisin näkökulma lasten ja 

nuorten asemaan tutkimuksessa kuvaa heidät parhaimmillaan kanssatutkijoina, 

jotka osallistuvat aktiivisesti tutkimuksen tekemiseen. Perusteita tälle haetaan 

YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksesta. johon on kirjattu alle 18-vuotiaiden 

oikeus osallistua omaa elämäänsä koskettaviin asioihin. Tällöin tutkimus nähdään 

yhtenä sellaisena toiminnan alueena, jonka eri vaiheissa lasten ja nuorten tulee 

saada esittää omat näkemyksensä ja mielipiteensä. (Christensen & Prout 2002: 

481, ks. myös Strandell 2005, Barker & Weller 2003, Holland ym. 2010, Gal-

lacher & Gallagher 2008, Hunleth 2011, Skivenes & Strandbu 2006, Lee 2001, 

Graham & Fitzgerald 2010a.)  

Tämän tutkimuksen alkukoti voidaan paikantaa lapsuudentutkimuksen para-

digmaan. Sen pohjalta on herännyt kiinnostus tarkastella lasten ja nuorten osalli-

suuden mahdollisuuksia sekä toimijapotentiaalia jälkimodernin yhteiskunnan 

kontekstissa. Lapsuudentutkimuksen perusteesit ohjaavat myös tutkimuksen me-

todologisia valintoja. Osallisuusryhmien toimintaa on tässä tutkimuksessa selvi-

tetty lasten ja nuorten kokemusten kautta, heiltä suoraan kysymällä, eikä esimer-

kiksi ryhmiä ohjaavia aikuisia haastattelemalla (ks. Prout & James 1990, Alanen 

2009).  
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Keitä nämä lapsuudentutkimuksen lapset ja nuoret ovat?80 Voimme viitata 

tässä yhteydessä esimerkiksi lainsäädäntöön tai YK:n Lapsen oikeuksien yleisso-

pimukseen, joiden perusteella lapseksi määrittyy alle 18-vuotias henkilö. Toisaal-

ta – perinteisten lapsitieteiden ohjaamina – olemme tavanneet pilkkoa ihmiselä-

män ensimmäiset 18 vuotta eri ikävaiheisiin, jolloin esimerkiksi lapsuus ja nuo-

ruus käsitetään jossakin määrin toisistaan erillisiksi vaiheiksi erilaisine kehitys-

tehtävineen. Tällöin lapsuus paikantuisi lähinnä ikävuosiin 7–12 ja nuoruus ikä-

vuosiin 13–18. Tässä tutkimuksessa nuorimmat osallistujat ovat 10-vuotiaita ja 

vanhimmat 16-vuotiaita. Tämän pohjalta puhun tutkimuksessani sekä lapsista että 

nuorista. Aineiston kuvailun yhteydessä olen esitellyt yksityiskohtaisen ikäja-

kauman, mutta muutoin en ole aineistoa tulkitessa tuonut esille vastaajien ikä-

vuosia. Olen käyttänyt käsitteitä alakouluikäinen lapsi, yläkouluikäinen nuori ja 

keskiasteella opiskeleva nuori kuvaamaan tutkimuksessa mukana olevien ikäka-

tegorioita silloin, kun olen katsonut sen tutkimuksen informatiivisuuden kannalta 

tärkeäksi.81  

Onko lasten ja nuorten parissa tehtävä tutkimus oleellisesti erilaista kuin ai-

kuisten parissa tehtävä tutkimus? Mitä lasten ja nuorten näkökulman huomioimi-

nen ja painottaminen tutkimuksessa lopulta oikeastaan tarkoittaa? Karlssonin 

(2012) mukaan lapsinäkökulmaisen tutkimuksen tarkoituksena on tavoitella lasten 

näkökulmia sekä heidän tuottamaansa tietoa. Lapsinäkökulmaisuus tarkoittaa sen 

huomioimista läpi tutkimusprosessin aina tutkimuskysymysten asettamisesta 

tutkimuksen menetelmällisiin ratkaisuihin ja aineiston tulkintaan. (Karlsson 2012: 

22–23, ks. myös Skivenes & Strandbu 2006: 12–13.)  

Punchin (2002) mukaan lasten ja nuorten parissa tehtävässä tutkimuksessa 

voidaan pohtia ainakin seuraavia haasteellisiksi koettuja seikkoja: Ensinnäkin 

tutkijan on mahdotonta koskaan täysin ymmärtää lasten ja nuorten tapaa nähdä ja 

                                                        
80 McNamee ja Seymor (2012) tarkastelivat kolmessa keskeisessä lapsuudentutkimuksen aikakausijul-
kaisussa ilmestyneitä 320:tä artikkelia. Artikkeleissa viitattiin yleisimmin 10-, 11- ja 12-vuotiaisiin 
lapsiin. Seuraavaksi yleisimpiä olivat 13-, 14- ja 15-vuotiaiden kokemusmaailmaan liittyvät tutkimus-
artikkelit. Alle viisivuotiaiden osuus artikkeleissa oli vähäisin, ja esimerkiksi 5–7-vuotiaidenkin osuus 
huomattavasti alhaisempi kuin 10–17-vuotiaiden osuus.  
81 Relevantti kysymys tässä yhteydessä lienee myös se, miksi käytän tutkimuksessa teoreettisena 
viitekehyksenä lapsuudentutkimusta enkä kovinkaan eksplisiittisesti tuo esille nuorisotutkimuksen 
kenttää. Nuorisotutkimus on merkittävä tutkimusalue (ks. esim. Puuronen 2006), joka lapsuudentut-
kimuksen tavoin on monitieteinen ja ammentaa erilaisista teoreettista lähtökohdista ja metodologisista 
ratkaisuista. Samoin kuin lapset lapsuudentutkimuksessa, ovat nuoret ja nuorten kokemukset nuoriso-
tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. Mielestäni lapsuudentutkimus on kuitenkin tarjonnut tälle tutki-
mukselle eheämmän teoriataustan, jonka pohjalta tarkastella lasten ja nuorten – alle 18-vuotiaiden – 
kokemuksia osallisuustoiminnasta.  
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kokea maailmaa. Vaikka tutkija kantaa mukanaan kokemusta omasta sekä koh-

taamistaan lapsuuksista ja nuoruuksista, ei hän voi koskaan asettua jonkun toisen 

ihmisen lapsuuteen ja nuoruuteen. Ongelmaksi tulee usein se, ettei tutkija aikui-

sena kykene etäännyttämään itseään vallitsevista lapsuuteen ja nuoruuteen liite-

tyistä näkemyksistä, jotka voivat piiloisesti ohjata tutkimuskohteesta tehtäviä 

tulkintoja. Johtuen lasten ja nuorten marginaalisesta asemasta yhteiskunnassa ei 

heillä ole useinkaan kokemusta omien ajatustensa ja kokemustensa ilmaisemises-

ta. Keskeinen kysymys kuuluu, kuinka kannustaa lapsia ja nuoria tuomaan esille 

omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Erilaisten osallistavien menetelmien käyttö 

lasten ja nuorten parissa tehtävässä tutkimuksessa nähdäänkin tärkeänä keinona 

valtauttaa heitä kertomaan omista kokemuksistaan. (Punch 2002: 324–325, ks. 

myös Christensen & Prout 2002.)  

Lasten ja nuorten tutkimukseen liitetään usein se mahdollisuus, ettei heidän 

kertomansa olisikaan totta. Sinällään tämä tuntuu absurdilta, sillä kaikessa tutki-

muksessa – yhtä lailla aikuisten parissa tehtävässä – on sijaa epäilylle. Tutkija ei 

voi olla koskaan täysin varma siitä, että tutkimuksessa mukana olevat henkilöt 

puhuisivat totta. Tutkijan tehtävänä on kuitenkin pyrkiä rakentamaan sellainen 

suhde tutkittaviin, että he voivat luottaa tutkijan kykyyn ottaa vastaan ja tulkita 

heidän antamaansa tietoa. Vaikka lasten ja nuorten kertoma ei olisikaan faktuaali-

sesti totta, on se siinä hetkessä heidän validisti tuottamaansa kerrontaa ja siten 

myös tutkimuksellisesti arvokasta. (Punch 2002: 325, 328.)  

Punchin (2002) mukaan lasten ja nuorten parissa tehtävässä tutkimuksessa on 

kiinnitettävä erityistä huomiota käytettävään kieleen. Sama koskee myös aikuis-

ten parissa tehtävää tutkimusta. Ajatus lasten ja nuorten puutteellisesta kompe-

tenssista käyttää kieltä kommunikoinnin välineenä on juurtunut syvälle aikuisten 

käsityksiin. On syytä huomioida, että yhtä lailla tutkijalla voi olla ongelmia ym-

märtää lasten ja nuorten käyttämää kieltä. (Punch 2002: 328.) Osallisuustoimin-

nassa mukana olevien lasten ja nuorten ikäjakauma on suuri. Toiminnan alkuvai-

heessa nuorimmat osallisuusryhmien jäsenet olivat yhdeksänvuotiaita ja vanhim-

mat puolestaan täysi-ikäisyyttä lähestyviä nuoria. Sittemmin ryhmien ikäjakauma 

on tasoittunut, ja esimerkiksi lukioikäisten osuus ryhmissä on vähäinen. Olen 

pohtinut iän vaikutusta erityisesti aineiston keruuta suunnitellessani. Vuosien 

aikana toteutetut lyhyet kyselyt kuitenkin vahvistivat käsitystäni siitä, että esi-

merkiksi alakouluikäiset lapset ovat kompetentteja vastaamaan kyselyihin, ja 

siten kyselyistä tuli yksi tämän tutkimuksen aineistomuoto. Haastattelut tutki-

muksen toisena pääasiallisena aineistomuotona osoittautuivat myös hyväksi ta-

vaksi hankkia tietoa lapsilta ja nuorilta itseltään. Pyrin osaltani rakentamaan haas-
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tattelutilanteet vapaamuotoisiksi tehden kuitenkin tiettäväksi, että lasten ja nuor-

ten kertomaa tultaisiin käyttämään tutkimuksessa. Kerroin lapsille ja nuorille 

myös, että vaikka olin tilanteessa tutkijan ominaisuudessa, oli heilläkin lupa esit-

tää kysymyksiä ja tarvittaessa keskeyttää, pitää taukoa tai lopettaa haastattelu 

kokonaan.  

Edelleen lasten ja nuorten parissa tehtävässä tutkimuksessa on syytä huomi-

oida tutkimuskontekstin ja muun ympäristön merkitys. Aikuisten luomilla tiloilla 

on hegemonia yhteiskunnassa, ja siten niihin liittyy aina vallan ja kontrollin ky-

symyksiä. Kuinka omakseen lapsi ja nuori kokee haastattelupaikkana esimerkiksi 

koulun, jossa hän on tyypillisesti arvioinnin ja kontrollin kohteena? (Punch 2002: 

328, ks. myös Strandell 2005: 35, Christensen & James 1999.) Tutkimushaastatte-

luiden ajankohtia sopiessani kerroin, että haastattelu voidaan toteuttaa joko koulu-

tilassa tai nuorisotilassa. Vaikka lapset ja nuoret saivatkin valita tilan, olin tutkija-

na ja aikuisena antanut vaihtoehdot, jotka tässä tapauksessa olivat Punchin (2002) 

mainitsemia aikuisten luomia ja hallitsemia tiloja. Jälkeenpäin voi pohtia, olisiko 

esimerkiksi lapsen tai nuoren koti ollut liian henkilökohtainen haastattelun tila? 

Tutkimukseni perusteella esimerkiksi kouluilla ja nuorisotiloilla järjestettyjen 

haastatteluiden välillä ei ollut mainittavaa eroa. Ainoastaan yhdessä haastatteluti-

lanteessa koulussa annettu tila osoittautui levottomaksi. Eri nuorisotiloilla pide-

tyissä haastatteluissa ympäristö saattoi aluksi kiinnostaa lasta tai nuorta siinä 

määrin, että alkuosa haastattelusta ihmeteltiin muun muassa tilassa olevia musiik-

kivälineitä tai pelejä. Tämä ei mielestäni kuitenkaan ollut tilannetta haittaava 

tekijä, vaan lähinnä positiivinen ja tunnelmaa vapauttava seikka.  

Punchin (2002) mukaan luottamuksellisen ja välittävän suhteen rakentaminen 

tutkimuksessa mukana oleviin lapsiin ja nuoriin on tärkeää muttei ongelmatonta. 

Kun tutkimuksessa halutaan erityisesti korostaa lasten ja nuorten näkökulmaa ja 

osallisuutta, voi tutkija toimia liiankin varovaisesti välttääkseen holhoavaa ja 

kaikkitietävää asennetta. Lopulta tutkija tekee tutkimusta persoonallaan, ja tällöin 

siitä riippuu pitkälti se, kuinka hyvin lapset ja nuoret ottavat tutkijan vastaan. 

(Punch 2002: 329, ks. myös Nikander & Zechner 2006: 523.)  

Laadullisessa tutkimuksessa on kyse aina tutkijan tekemästä tulkinnasta sen 

evidenssin pohjalta, jonka tutkimushenkilöt tutkijalle ilmaisevat. Laadullisen 

tutkimuksen tuottama tieto on näin ollen myös väistämättä subjektiivisesti viritty-

nyttä. Tutkimuksen arvioinnissa tutkijan tulee tuoda avoimesti esille kaikki en-

nakko-oletuksensa ja muut mahdolliset kontekstuaaliset tekijät, jotka ovat voineet 

vaikuttaa tutkimuksessa tehtyihin päätelmiin. Punch kiinnittää erityistä huomiota 

lasten ja nuorten parissa tehtävän tutkimuksen analyysiprosessiin. Tulkitessaan 
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lasten ja nuorten kertomaa tulee tutkijan muistaa oman aikuisuutensa asettamat 

rajoitukset. (Punch 2002: 329.) 

Luultavasti eniten keskustelua on käyty siitä, minkälaiset menetelmät ovat 

sopivia lasten ja nuorten parissa tehtävässä tutkimuksessa. Usein saatetaan ajatel-

la, että lasten ja nuorten parissa käytettävien menetelmien tulisi olla jollakin eri-

tyisellä tavalla hauskoja ja viihdyttäviä – ainoastaan siitä syystä, että kyseessä 

ovat lapset ja nuoret. Tarkoituksenmukaisten menetelmien valintaa tulee pohtia 

kaikessa tutkimuksenteossa, eikä lasten ja nuorten parissa tehtävä tutkimus ole 

tästä poikkeus. Lapset ja nuoret eivät ole myöskään homogeeninen ryhmä, ja siten 

käytettäviä menetelmiä tulee miettiä aina tapauskohtaisesti. (Punch 2002: 329–

330, ks. myös Barker & Weller 2003, Christensen & James 1999.) 

Laadullisessa tutkimuksessa on syytä muistaa tutkijan oma rooli yhtenä kes-

keisenä tutkimuksen välineenä (Eskola & Suoranta 2000: 210). Tällöin lasten ja 

nuorten näkökulmaakin jäljittävässä tutkimuksessa on syytä pohtia, miten aikui-

suus ilmenee tutkimuksessa. Mayall (2002: 27) toteaa, että lasten elämien tutki-

minen on ennen kaikkea lapsi-aikuis-suhteiden tutkimista. Johanssonin (2011) 

mukaan pääpainon ollessa lasten ja nuorten kokemuksissa on aikuisten rooli jää-

nyt taka-alalle. Viime vuosina yleistyneet laadullisen tutkimuksen menetelmät 

vaativat tutkijalta erilaista roolia kuin perinteiset määrällisen tutkimuksen mene-

telmät. Esimerkiksi haastattelu ja havainnointi vaativat tutkijalta tiivistä läsnäoloa 

ja vuorovaikutusta tutkittavien kanssa. Tutkija voi olla myös itse osa tutkimus-

kohdetta ja sen toimintaa, mikä asettaa uudenlaisia haasteita tutkijan roolille. 

Nämä seikat ovat johtaneet pohtimaan myös aikuisen roolia lasten ja nuorten 

näkökulmaa jäljittävässä tutkimuksessa. Tutkija edustaa aikuista, jolla on koke-

mus omasta sekä kohtaamistaan lapsuuksista ja nuoruuksista. Tämän pohjalta 

tutkijan tulee tehdä näkyväksi omat ennakko-oletuksensa ja näkemyksensä lap-

suudesta ja nuoruudesta sekä niistä tavoista, joilla lasten ja nuorten näkemyksistä 

ja kokemuksista voidaan saada tietoa. (Johansson 2011: 102–103.) 

Yhteenvetona totean, että tässä tutkimuksessa lasten ja nuorten näkökulma 

tarkoittaa ensinnäkin sitä, että tutkimusaineisto on kerätty lapsilta ja nuorilta itsel-

tään. Tutkimuksen kohteena on lasten ja nuorten osallisuus, ja tällöin näen tärke-

äksi tarkastella ilmiötä lasten ja nuorten itsensä kokemana. Lasten ja nuorten 

kertomasta tehdyt tulkinnat ovat kuitenkin oman aikuisuuteni värittämiä. Tästä 

näkökulmasta tarkasteltuna tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää sitä, ettei 

esimerkiksi tehtyjä tulkintoja ole luetettu lapsilla ja nuorilla itsellään, jolloin he 

olisivat voineet vielä tarvittaessa täsmentää tai korjata tutkijana tekemiäni johto-

päätöksiä. Toisaalta tällainen menettely on harvinaista aikuistenkaan parissa teh-
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tävässä tutkimuksessa. Toiseksi mielestäni jo tutkimusaiheen valinta on normatii-

vinen teko siinä mielessä, että koen tärkeäksi perehtyä lasten ja nuorten osalli-

suustoimintaan tutkimuksellisesti. Näen lasten ja nuorten osallisuuden tärkeänä 

ihmisoikeudellisena kysymyksenä, jota tulee pohtia erityisesti pedagogisesta nä-

kökulmasta ja siten, että lasten ja nuorten omat näkemykset toiminnan luonteesta 

sekä sen haasteista ja vahvuuksista pääsevät esille.  

3.3 Monimenetelmäinen tapaustutkimus  

"Jopas oli erikoinen tapaus", saatetaan todeta, kun arjessa kohdataan asia tai il-

miö, joka jollakin tavalla koetaan ainutlaatuiseksi tai yleisesti normaalina pidetys-

tä poikkeavaksi. Joskus tapaus personoidaan koskemaan ihmistä ja tämän jollakin 

tavoin totutusta poikkeavaa käyttäytymistä ja toimintaa. Tällaisella kommentilla 

voi olla yhtä hyvin positiivinen kuin negatiivinen kaiku. Tapausten tutkiminen on 

myös tieteellisen tutkimuksen intressinä. Yleistäen voidaan todeta, että kaikki 

tutkimus on jossakin määrin tapausten tutkimusta. Kaikki laadullinen tutkimus ei 

kuitenkaan ole sanan varsinaisessa merkityksessä tapausten tutkimusta. (Eriksson 

& Koistinen 2005: 1.)  

Tapaustutkimus on eräs monista laadullisen tutkimuksen lähestymistavoista 

tai tutkimuksellisista strategioista. Yin (2003: 23) määrittelee tapaustutkimuksen 

empiiriseksi tutkimukseksi, joka monenlaista todistusaineistoa käyttäen tutkii 

nykyistä tapahtumaa tai ilmiötä sen omassa ympäristössä, josta ilmiö ei ole sel-

västi erotettavissa. Keskeistä tapauksen tutkimisessa on, että se tapahtuu nykyi-

syydessä eikä sitä ole keinotekoisesti tuotettu (Syrjälä 1988: 7). Tapaustutkimusta 

ei myöskään tehdä ympäristöstään irrallaan, vaan tutkimuksen konteksti on kes-

keisessä roolissa tutkimuksessa (Syrjälä 1994: 12). Tapaustutkimuksen keskeisenä 

lähtökohtana on esittää miten- ja miksi-kysymyksiä, joten tutkimuksen tehtävänä 

ei ole pelkästään tapahtumien pinnallinen kuvailu. Tarkoituksena on päästä ilmi-

öiden taakse ja kyseenalaistaa jopa itsestäänselvänäkin pidetty todellisuus ja ta-

pahtumien kulku. (Yin 2003: 1.) Alasuutari (2011) puolestaan toteaa, että tutki-

mus ei vastaa ainoastaan mitä-kysymyksiin, vaan myös ainakin yhteen miksi-

kysymykseen. Tutkimuksen tekeminen on parhaimmillaan mysteerin selvittämistä 

ja arvoituksen ratkaisemista. (Alasuutari 2011: 216.) Tässä tutkimuksessa tarkoi-

tuksena on selvittää lasten ja nuorten osallisuuden toteutumista käytännössä sekä 

osallisuuteen kasvun ja kasvattamisen mahdollisuuksia demokratiakasvatuksen 

näkökulmasta.  
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Tapaustutkimusta voidaan pyrkiä ymmärtämään sen keskeisten piirteiden 

kautta. Ensinnäkin tapaustutkimuksen yksilöllistävä ominaisuus viittaa siinä mu-

kana olevien yksilöiden mahdollisuuteen merkityksellistää ja tulkita ympäröivää 

maailmaa omista lähtökohdistaan käsin. Tällöin tutkimuksessa on kiinnostuttu 

ihmisten subjektiivisista kokemuksista. Toiseksi tapaustutkimus on kokonaisval-

taista, sillä siinä pyritään luomaan ilmiöstä monipuolinen ja laaja-alainen kuvaus 

esimerkiksi erilaisia aineistonhankintamenetelmiä apuna käyttäen. Kolmanneksi 

tapaustutkimusta kuvaa myös monitieteisyys, jolloin esimerkiksi teoreettisia läh-

tökohtia ja käsitteitä voidaan löytää eri tieteenalojen perinteistä. (Syrjälä 1988: 8). 

Nämä piirteet tulevat selkeästi esille myös omassa tutkimuksessani. Tutkimuksen 

keskeisenä tehtävänä on selvittää lasten ja nuorten kokemuksia alueellisten osalli-

suusryhmien toiminnasta. Tutkimus on myös kokonaisvaltaista, sillä tutkimukses-

sa on kerätty monipuolinen aineisto. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty moni-

tieteistä näkökulmaa ammentaen kasvatustieteen, sosiologian ja politiikan tutki-

muksen perinteistä.  

Edelleen tapaustutkimusta kuvaa sen luonnollisuus ja vuorovaikutuksellisuus. 

Tapausta tutkitaan sen luonnollisessa ympäristössä. Havainnointi on yksi keskei-

siä aineistonkeruun menetelmiä, joiden kautta voidaan luoda syvällistä kuvausta 

tapahtumien kulusta. Tutkijan ja tutkittavien välinen vuorovaikutus voi olla hy-

vinkin intensiivistä, mikä myös asettaa haasteita tutkimuksen teolle. Tässä kohden 

voidaan puhua jopa osallistavasta tutkimuksesta, sillä tutkittavat eivät ole passii-

visia objekteja, vaan osaltaan myös konstruoimassa tutkimusprosessia. Lasten 

kohdalla tämä aiheuttaa monenlaisia eettisiä pohdintoja82. Kuudentena tapaustut-

kimuksen ominaispiirteenä voidaan mainita mukautuvaisuus. Tietoa etsitään sieltä 

mistä sitä on saatavilla, jolloin tutkimuksen kohde voi pitkälti määrittää esimer-

kiksi tutkimuskysymysten muotoutumista ja käytettävien menetelmien valintaa. 

Lopulta tapaustutkimus on myös arvosidonnaista, sillä tutkijan oma arvomaailma 

vaikuttaa jo lähtökohtaisesti esimerkiksi tutkimuskohteen valintaan ja siitä muo-

dostettaviin näkemyksiin. Tutkimusprosessissa tutkijan omat arvositoumukset on 

tuotava selkeästi esille. (Syrjälä 1988: 10–11.)  

Myös nämä ominaisuudet ovat löydettävissä tutkimuksestani. Tutkimuksen 

kohteena ovat alueelliset osallisuusryhmät sekä niissä toimivien lasten ja nuorten 

kokemukset toiminnasta. Havainnointia on tehty esimerkiksi alueellisten osalli-

suusryhmien perehdyttämisleireillä, ryhmien kokouksissa sekä vuosittain järjes-
                                                        
82 Lasten ja nuorten elämän tutkimuksessa eettiset kysymykset nousevat varsin keskeiseen rooliin. 
Varsin kattava teos aiheesta on Lagsrömin, Pösön, Rutasen sekä Vehkalahden (2010) toimittama 
Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Tutkimuseettisiä kysymyksiä pohditaan tarkemmin luvussa 9.6.  
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tettävissä kaupunkikokouksissa. Toiminta tapahtuu siten luonnollisissa ympäris-

töissä, joita ei voida järjestää tutkijan toimesta83. Tutkimus on myös oleellisesti 

mukautuvaista, sillä esimerkiksi tutkimuskysymysten asettelu, kerättävä aineisto 

ja siinä käytettävät metodit ovat mukautuneet vuosien aikana kentän ääntä kuun-

nellen. Väistämättä tutkimus on myös arvosidonnaista, sillä jo tutkimusaiheen ja 

näkökulman valinta on arvovalinta. Koen tärkeäksi perehtyä lasten ja nuorten 

osallisuustematiikkaan tutkimuksellisesti. Yhtä lailla merkityksellistä on tehdä 

tutkimusta lasten ja nuorten näkökulma huomioiden. Noudatan tutkimuksessani 

Syrjälän (1988) esittämää vaatimusta tuoda esille omat tutkimusaiheeseen liittyvät 

arvositoumukset ja ennakko-oletukset.  

Tapaustutkimuksen tapaus voi olla esimerkiksi yksilö, ryhmä, organisaatio, 

potilasryhmä, kaupunki, valtio tai tapahtumakulku (Laine ym. 2007: 10, ks. myös 

Ragin 1992). Menetelmällisesti tapauksella voidaan tarkoittaa tutkimuksen koh-

detta eli objektia, kun taas määrällisessä tutkimuksessa tapaus on tutkimuskohteen 

tilastollinen yksikkö. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001: 161, Laine ym. 2007: 9.) 

Tapaus on yleensä jossakin suhteessa muista erottuva. Se voi olla poikkeava kiel-

teisesti tai myönteisesti mutta myös aivan tavallinen ja tyypillinen arkipäivän 

tapahtuma. Huomioitavaa on, että tapaustutkimus keskittyy erityisesti prosessin 

kuvaukseen eikä niinkään tuotokseen (Syrjälä 1994: 10, 13).  

Tapaustutkimuksessa yksi keskeisimpiä tehtäviä on valitun tapauksen rajaa-

minen. Wagenaar (2005) kehottaa tutkijan esittämään itselleen kysymyksen: mistä 

valittu tapaus on tapaus, ja mitä tutkija tässä kyseisessä tapauksessa tutkii? Ennen 

aineiston keruuta tutkijan tulee valita näkökulma, josta käsin hän valittua tapausta 

tarkastelee. Toiseksi tässä vaiheessa asetetaan jo alustava tutkimuskysymys, joka 

laadullisessa tutkimuksessa voi toki vielä täsmentyä tutkimusprosessin kuluessa. 

Näkökulman valinta ja tutkimuskysymyksen asettaminen ohjaavat puolestaan 

tutkimustavan valintaa. Tapaustutkimuksessa rajaaminen koskettaa myös temaat-

tista, alueellista ja ajallista rajaamista.84 (Laine ym. 2007: 9–10, Malmsten 2007: 

63–72.)  

                                                        
83 Tästä poiketen voidaan tutkimushaastattelu nähdä keinotekoisena tilanteena, jonka tutkija ja tutkit-
tava kuitenkin yhdessä konstruoivat. Pohdin haastattelutilanteen merkitystä tutkimuksen luotettavuu-
den näkökulmasta luvussa 7.2.1. 
84 Omassa tutkimuksessani tarkastelen lasten ja nuorten osallisuusryhmien toimintaa niiden perusta-
misvaiheesta vuodesta 2006 alkaen. Toiminnan havainnointi paikantuu erityisesti vuosiin 2006–2008, 
jolloin seurasin osallisuusryhmien perehdyttämisleirejä sekä aluekokouksia ja lasten ja nuorten alueil-
laan järjestämää muuta toimintaa. Vuodesta 2009 alkaen havainnoin myös kaupunkikokousta, johon 
olen osallistunut varsinaisen aineistonkeruun jälkeenkin vuosittain. Kysely- ja haastatteluaineisto on 
kerätty vuonna 2011.  
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Olen kokenut tapauksen rajaamisen ja määrittelyn haastavaksi tehtäväksi. Ta-

paustutkimuksen yhteydessä puhutaan myös tutkimuksen kohteesta sekä tutkitta-

vasta ilmiöstä, jotka ovat synnyttäneet lisäkysymyksiä. Toisaalta, kuten edellä 

todettiin, voidaan tapauksella tarkoittaa tutkimuksen kohdetta, jolloin tässä tutki-

muksessa osallisuusryhmät ja niissä toimivat lapset ja nuoret voidaan määritellä 

tämän tutkimuksen tapaukseksi. Wagenaaria (mt.) mukaillen tämän tutkimuksen 

tapaus on tapaus lasten ja nuorten osallisuudesta. Tutkimuksessa tarkastellaan 

erityisesti sitä, miten sopimus- ja säädöspohjassa esitetyt velvoitteet toteutuvat 

käytännössä, ja toiseksi, minkälainen demokratiakasvatuksen tila osallisuusryhmä 

on.  

Tutkimusmenetelmät on perinteisesti jaettu laadullisiin eli kvalitatiivisiin se-

kä määrällisiin eli kvantitatiivisiin menetelmiin (Hirsjärvi ym. 2000: 123, Töttö 

2004: 9, Brannen 1992: 3, Teddlie & Tashakkori 2003: 5–6). Jokainen metodi-

kursseille osallistunut ja metodikirjallisuutta lukenut muistaa luultavasti jonkin-

laisen listan laadullisen ja määrällisen tutkimuksen eroista. Tämän dikotomisen 

ajattelun ohjaamana tutkija on yleensä päätynyt tekemään valinnan jommankum-

man perinteen puolesta. Näiden kahden lähestymistavan taustalla nähdään vaikut-

tavan erilaiset tieteen perususkomukset eli paradigmat. Määrällisen tutkimuksen 

taustalla vaikuttaa positivistinen paradigma, johon yleisesti liitetään objektiivi-

suus, yleistettävyys, toistettavuus sekä erilaiset kokeelliset ja kontrollijärjestelmät. 

Määrällisen tutkimuksen aineiston keruu on etukäteen strukturoitua ja formaalia. 

Määrällisessä tutkimuksessa keskeinen rooli on myös teorialla ja erilaisilla mal-

leilla, joiden pohjalta johdettuja hypoteeseja koetellaan aineistossa. Määrällisessä 

tutkimuksessa tutkijan roolin nähdään olevan etäinen ja tutkimuskohteestaan 

erillinen. (Metsämuuronen 2006: 88–89, Hirsjärvi ym. 2000: 123–127, Eskola & 

Suoranta 2000: 13–15, Brannen 1992: 4–5, Tuomi & Sarajärvi 2002: 66–70.)  

Laadullinen tutkimus pohjautuu sen sijaan eksistentiaalis-fenomenologis-

hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija lähestyy 

tutkimuskohdettaan alustavin käsittein, jotka voivat muuttua tutkimuksen kulues-

sa. Teoriat ja käsitteelliset ilmaukset ovat aineistosta johdettuja lopputuloksia. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija voi olla hyvinkin lähellä tutkimuksen infor-

mantteja ja jopa toimijana tutkimuskohteessa. Määrällisen tutkimuksen on nähty 

tuottavan numeerisen tarkkaa tietoa kohteestaan, kun taas laadullisessa tutkimuk-

sessa kohdetta on pyritty ymmärtämään monipuolisten, yleensä tekstimuodossa 

olevien aineistojen kautta. (Metsämuuronen 2006: 88–89, Hirsjärvi ym. 2000: 

123–127, Eskola & Suoranta 2000: 13–15, Brannen 1992: 4–5, Tuomi & Sarajär-

vi 2002: 66–70.)  
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Monet tutkijat ovat kritisoineet jyrkkää vastakkainasettelua laadullisen ja 

määrällisen tutkimuksen välillä (Patton 2002: 574, Chelimsky 1997, Eskola & 

Suoranta 2000: 14, Hirsjärvi ym. 2000: 126, Töttö 2004: 9, Alasuutari 1995: 32, 

Johnson & Onwuegbuzie 2004). Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen rinnalle 

on tarjottu kolmatta, monimenetelmäistä paradigmaa. Englanninkielisessä kirjalli-

suudessa käytetään termejä mixed methods research, multi-methods research ja 

triangulation, joilla tarkoitetaan siis tutkimusta, jossa yhdistetään eri menetelmiä. 

(Eskola & Suoranta 2000: 68–70, Tuomi & Sarajärvi 2002: 140–146, Brannen 

1992: 10–12.)  

Triangulaatio on luultavasti ainakin suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa 

yleisimmin käytetty termi. Brannenin (1992) mukaan sosiologi Norman Denzin 

käytti käsitettä jo vuonna 1970 puhuessaan neljästä eri triangulaation tyypistä. 

Aineistotriangulaatio viittaa samassa tutkimuksessa käytettyihin erilaisiin aineis-

toihin. Tutkijatriangulaatio tarkoittaa sitä, että samassa tutkimuksessa käytetään 

useampaa tutkijaa. Teoreettinen triangulaatio viittaa tutkimuksessa käytettäviin 

moninaisiin teoreettisiin lähtökohtiin. Metodologisessa tai menetelmällisessä 

triangulaatiossa puolestaan tutkimuskohdetta tutkitaan erilaisin aineistoin ja me-

netelmin, jolloin samassa tutkimuksessa voidaan käyttää sekä laadullisia että 

määrällisiä menetelmiä ja aineistoja. (Brannen 1992: 10–12, Eskola & Suoranta 

2000: 68–70, Tuomi & Sarajärvi 2002: 140–146.) Oma tutkimukseni edustaa 

näistä juuri menetelmällistä triangulaatiota, josta Brewer ja Hunter (1989: 21) 

ovat käyttäneet nimitystä multimetodinen tutkimus. Käytän jatkossa käsitettä 

monimenetelmäinen tutkimus kuvaamaan tässä tutkimuksessa käytettyä menetel-

mällistä triangulaatiota.  

Monimenetelmäinen tutkimus ei ole suinkaan ongelmatonta. Edellä luetellut 

erot laadullisen ja määrällisen tutkimuksen välillä ovat edelleen löydettävissä 

tutkimuskirjallisuudesta ja usein myös eri tieteenalojen tutkijoiden asenteissa ja 

käsityksissä tutkimuksen tekemisen lähtökohdista. Kritiikin ydin kohdistuu erityi-

sesti haasteeseen yhdistää laadullisia ja määrällisiä menetelmiä, joilla on perintei-

sesti nähty olevan erilaiset tieteenfilosofiset lähtökohdat. Tällöin voidaan kysyä 

Tuomen ja Sarajärven (2002: 143) tapaan, ohjaako tutkimuksen metodologia 

menetelmän valintaa? Eskola ja Suoranta (2000: 71) toteavat, että monimenetel-

mäisen tutkimuksen mahdollisuus voidaan kyseenalaistaa juuri metodologisten 

pohdintojen näkökulmasta. Siljanderin (1992: 20–21) mukaan eri tutkimusmene-

telmät tulkitsevat kohdettaan eri tavoin mutta myös näkevät kohteensa tyystin eri 

tavoin. Johnson ja Onwuegbuzie (2004: 15) puhuvatkin epistemologisen ja meto-

dologisen pluralismin puolesta, sillä tänä päivänä tutkimusta tehdään yhä enem-
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män monitieteisistä, kompleksisista ja dynaamisista lähtökohdista käsin, jolloin 

myös monimenetelmäisellä tutkimuksella on paikkansa.  

Monimenetelmäistä tutkimusta voidaan tehdä erilaisin painotuksin ja ai-

kaulottuvuuksin. Jompikumpi lähestymistavoista voi olla tutkimuksessa enemmän 

painottunut, tai molemmilla voi olla yhtä suuri painoarvo. Tutkimuksessa voidaan 

myös kiinnittää huomiota aineistojen keräämisen ajalliseen järjestykseen. Laadul-

lisia ja määrällisiä aineistoja voidaan kerätä joko rinnakkain tai peräkkäisesti. 

(Johnson & Onwuegbuzie 2004.)  

Ajatus monimenetelmäisen tutkimuksen käyttökelpoisuudesta heräsi siinä 

vaiheessa, kun aineistoa oli alkanut vuosien aikana kerääntymään eri lähteistä. 

Lukiessani valitsemastani tapaustutkimuksellisesta lähestymistavasta havahduin 

mahdollisuuteen lähestyä aineistoa myös määrällisiä menetelmiä hyödyntäen. 

Tähän myös kannustetaan tapaustutkimuksellisessa otteessa. Monimenetelmäisen 

tutkimuksen käyttöä perustellaan muun muassa sillä, että sen avulla voidaan vas-

tata laajempiin tutkimuskysymyksiin ja lisätä tutkimuksen luotettavuutta ja yleis-

tettävyyttä. (Johnson & Onwuegbuzie 2004.)  

Perustelen tapaustutkimuksellista lähestymistapaa ensinnäkin sillä, että se 

mahdollistaa tapauksen systemaattisen ja yksityiskohtaisen tarkastelun. Tapaus-

tutkimuksen yhteydessä esitetään usein huoli sen kykenemättömyydestä tehdä 

yleistyksiä (ks. esim. Abercrombie ym. 1984, Lincoln & Cuba 2000b, Yin 2003, 

Flyvbjerg 2006). Muun muassa Alapuro (1994) ja Lahti (1996) tuovat esille sen, 

että paikallisia ilmiöitä ja tapahtumia tarkastelemalla on mahdollista saada tietoa 

yleisemmän tason kysymyksistä. Yhden tapauksen kautta on mahdollista oppia 

jotain sellaista yksityiskohtaisempaa tapahtumien kulusta ja sisällöistä, johon ei 

välttämättä päästäisi yleisemmillä tutkimusotteilla (Levi 1992: 97–98).  

Toinen kiinnostava tekijä tapaustutkimuksessa on sen luonne kansantajuisena 

ja selkokielisenä tutkimustekstinä. Koen erityisen tärkeäksi sen, että tieteellinen 

tutkimus tavoittaisi lukijakuntaa myös tutkimuslaitosten ja yliopistojen ulkopuo-

lella. Tutkijan tulee hallita oman tieteenalansa käsitteistö, mutta mielestäni yhtä 

tärkeä taito on pystyä kertomaan siitä tavalla, joka voisi parhaimmillaan tuoda 

keskusteluun mukaan uusia näkökulmia. Tapaustutkimus on Cohenin ym. (2007) 

sanoin jalat maassa -tutkimusta. Tapaustutkimuksen rikkauden näen erityisesti 

siinä, että paikallisen tason ilmiötä intensiivisesti tutkimalla voidaan löytää asian-

tiloja ja tapahtumien kulussa ilmeneviä tekijöitä, jotka herättävät pohtimaan ilmi-

ön laajempia globaaleja taustoja ja toteutumismahdollisuuksia. Parhaimmillaan 

tapaustutkimus liikkuu lokaalin ja globaalin rajapinnoilla sekä näiden välittynei-

syydessä.  
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3.4 Aineistot  

Aineistonkeruun suunnittelu on tutkimusprosessin haasteellisimpia tehtäviä. Jo 

aineiston käsite itsessään vaatii määrittelyä, ja kuten esimerkiksi Eskola ja Suo-

ranta (2000) toteavat, perustuu tieteellinen tutkimus usein maalaisjärkeen ja ai-

empiin kokemuksiin. Voidaanko siis esimerkiksi kokemuksiani yhteistyöryhmän 

jäsenyydestä pitää tutkimuksen aineistona? Toisaalta tutkimuksen aineiston voi-

daan nähdä syntyvän joko tutkijasta riippuen tai riippumatta. (Eskola & Suoranta 

2000: 15, 21.) Laadullista tutkimusta – johon tämäkin tutkimus monimenetelmäi-

syydestään huolimatta selkeimmin kuuluu – pidetään prosessina, jossa tutkimuk-

senteon eri vaiheet limittyvät toisiinsa. Siten myös aineiston keruu on polveilevaa 

ja tapahtuu usein monessa eri vaiheessa. (Eskola & Suoranta 2000: 15–16.)  

Kysymys siitä, minkälaista aineistoa tulisi kerätä, on ollut aktiivinen koko 

tämän tutkimusprosessin ajan. Tapaustutkimuksen tarkoituksena on luoda tutkit-

tavasta ilmiöstä mahdollisimman monipuolinen ja laaja-alainen kuvaus. Sen yhte-

nä vahvuutena pidetäänkin aineiston rikkautta, joka mahdollistaa parhaimmillaan 

tutkimuskohteen syvällisen kuvauksen. (Eriksson & Koistinen 2005: 43, Cohen 

ym. 2007: 256). Aineistoa on kertynyt vuosien aikana ensinnäkin lasten ja nuorten 

osallisuustoimintaa havainnoimalla ja aikalaiskeskustelua seuraamalla. Toisaalta 

lapset ja nuoret ovat osallisuustoiminnassa tuottaneet sellaista materiaalia – kuten 

kokousten pöytäkirjoja, ryhmätöiden tiivistelmiä ja pohdintatehtäviä – joihin en 

ole tutkijana millään tavoin vaikuttanut. Kolmanneksi olen tutkijana tehnyt lopul-

lisen valinnan tiettyjen aineistotyyppien käytöstä, joita tässä tutkimuksessa ovat 

lapsille ja nuorille suunnatut kyselyt ja teemahaastattelut.  

Aineiston runsauden vuoksi jouduin tutkimusprosessin aikana väistämättä va-

lintatilanteeseen. Mitkä aineistotyypit osineen tulisi sisällyttää tähän tutkimukseen 

ja mitä tulisi jättää pois? Toisaalta tällaisen kysymyksen esittäminen tuntui jo 

lähtökohtaisesti kyseenalaiselta. Eikö kaikki se materiaali, jota olen vuosien aika-

na kerännyt aineistopankkiin, ole yhtä arvokasta analysoitavaksi ja tulkittavaksi ja 

siten muodosta sen perustan, josta teen lopulliset päätelmät, ja toiseksi, miten 

perustella tekemäni valinnat siten, että myös lukija pystyisi ymmärtämään valin-

tojeni syyt ja seuraukset?  

Kysymys liittyy oleellisesti myös aineiston kokoon, edustavuuteen ja yleistet-

tävyyteen. Minkä verran aineistoa on riittävästi? Tämä kysymys on peräisin eri-

tyisesti kvantitatiivisen tutkimuksen perinteestä. Laadullisen tutkimuksen kohdal-

la voidaan puhua harkinnanvaraisesta, teoreettisesta tai tarkoituksenmukaisesta 

poiminnasta tai harkinnanvaraisesta näytteestä. Laadullisessa tutkimuksessa ai-
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neiston määrä voi olla hyvinkin pieni, sillä siinä ei pyritä yleistämiseen määrälli-

sen tutkimuksen merkityksessä. Tapaustutkimuksessa tämä tulee erityisen selke-

ästi esille. Aineiston koolla ei laadullisessa tutkimuksessa nähdä olevan tutkimuk-

sen onnistumisen kannalta suurta merkitystä. (Eskola & Suoranta 2000: 61–62.) 

Tässä tutkimuksessa on kerätty myös kyselyaineisto. Voidaan kysyä, onko kyse-

lyyn osallistuneiden määrä (n = 51) määrällisen tutkimuksen näkökulmasta riittä-

vä?  

Töttö (2012: 55) toteaa, että näytteen kokoa tärkeämpää on sen edustavuus. 

Tätä silmällä pitäen olen pyrkinyt aineistoa kerätessäni huomioimaan muun mu-

assa sen, että kyselyssä ja haastatteluissa olisi mukana sekä tyttöjä että poikia. 

Toiseksi olen nähnyt tärkeäksi, että osallisuusryhmien ikäjakauma tulisi esille 

aineistossa. Ryhmiä ei ole tässä tutkimuksessa vertailtu keskenään, mutta olen 

pitänyt tärkeänä sitä, että aineistoa on kerätty eri ryhmissä toimivilta lapsilta ja 

nuorilta. Kysymys edustavuudesta koskee siis sekä kysely- että haastatteluaineis-

toa.  

Seuraavissa alaluvuissa esittelen tutkimuksen aineiston, jonka ydinaineisto 

koostuu ryhmän jäsenille suunnatusta kyselystä (n = 51) sekä teemahaastatteluista 

(n = 22). Aineistomuodoista ja niiden välisestä suhteesta totean seuraavaa: Ha-

vainnointiaineistoa voidaan Viljamaan (2012) mukaisesti kutsua tutkimuksen 

varjoaineistoksi, joka kulkee tutkimuksessa varsinaisen ydinaineiston – tässä 

kysely- ja haastatteluaineiston – mukana85. Varjoaineisto voi olla konkreettista 

materiaalia, kuten esimerkiksi omassa tutkimuksessani lasten ja nuorten lyhyitä 

kirjoitelmia ja pohdintatehtävien materiaalia sekä osallisuusryhmien kokousten 

esityslistoja ja pöytäkirjoja. Tämän lisäksi varjoaineistoksi voidaan lukea osalli-

suusryhmien toiminnan havainnointi ja siitä tehdyt muistiinpanot tutkimuspäivä-

kirjaan. Viljamaan ydinaineistoksi nimeämä aineiston osa on sen sijaan varsinai-

sen analyysin, syvällisen tarkastelun ja katseen kohteena (Viljamaa 2012: 102). 

Esittelen seuraavassa kuviossa tutkimuksen aineistonkeruun vaiheet suhteessa 

osallisuustoiminnan etenemiseen kentällä:  

                                                        
85 Viljamaa (2012: 102) toteaa, että varjoaineisto asettuu nimensä mukaisesti ydinaineiston taakse, 
varjoksi. Mielestäni kielikuva on sinällään onnistunut, mutta tässä tutkimuksessa koen tällä varjoai-
neistoksi nimeämälläni aineiston osalla olevan kuitenkin konkreettisempi tehtävä.  
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Kuvio 2. Aineistonkeruu ja osallisuustoiminnan eteneminen.  

Keskelle sijoitettu vahva nuoli kuvaa tutkimuksen aikajännettä. Kuten edellä olen 

tuonut esille, hyväksyi Oulun kaupunginhallitus nuorisovaikuttamisen mallin 

ohjeellisena vuonna 2005. Osallisuustoiminnan havainnointi alkoi vuonna 2006, 

jolloin ensimmäiset alueelliset osallisuusryhmät perustettiin. Vuosilukuja sisältä-

vän nuolen yläpuolella kuvataan osallisuustoiminnan eri vaiheita ja muotoja. 

Ohuempi nuoli kuvaa osallisuustoiminnan havainnointia. Alkuosa nuolesta on 

tummennettu, mikä kertoo havainnoinnin aktiivisuudesta toiminnan alkuvaihees-

sa. Loppua kohden toiminnan aktiivinen havainnointi on vähentynyt. Kyseisen 

nuolen alapuolelle on sijoitettu laatikoita, joissa on erilaisia aineistotyyppejä. 

Ensimmäinen laatikko sisältää tutkimuksen varjoaineistoksi nimetyn aineiston. 

Laatikosta lähtevällä nuolella kuvaan sen vaikutusta seuraavassa vaiheessa kerä-

tyn kyselyn muotoutumiseen. Edelleen kyselyaineistosta lähtevä nuoli kuvaa sen 

vaikutusta haastatteluteemoihin. Tummennettu laatikko kertoo puolestaan siitä, 

että haastattelut muodostavat tutkimuksen ydinaineiston.  
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3.4.1 Havainnointi  

Havainnointi on tutkimuksen aineistonkeruun perusmenetelmiä. Erityisesti lasten 

ja nuorten parissa tehtävässä tutkimuksessa osallistuva havainnointi tarjoaa erin-

omaisen välineen päästä lähelle tutkimuskohdetta ja saada ensi käden tietoa tutkit-

tavasta ilmiöstä. Hirsjärvi ym. (2000: 199) toteavat, että haastattelun avulla saa-

daan tietoa ihmisten ajattelusta, tuntemuksista ja uskomuksista, mutta havain-

noinnin keinoin saamme selville ihmisten toiminnan todellisen puolen. Toimivat-

ko ihmiset kuten sanovat toimivansa? Metsämuuronen (2006) toteaa, että havain-

noinnissa on kyse tutkimuksen kohteen enemmän tai vähemmän objektiivisesta 

tarkkailusta, jonka aikana tutkija tekee muistiinpanoja86. Adlerin ja Adlerin (1994) 

mukaan havainnointi ei ole kuitenkaan pelkästään visuaalisen aineiston keräämis-

tä, vaan myös muilla aisteilla on tärkeä sija. Havainnointi voidaan nähdä jatku-

mona, jonka toista ääripäätä edustaa objektiivinen tarkkailu ja tutkijan pysyttely 

varsin etäällä kohteestaan87. Jatkumon toiseen päähän voidaan sijoittaa tutkijan 

täydellinen mukanaolo tilanteessa, jonka seurauksena tutkija voi jopa yliosallistua 

ja muuttua tutkimuskohteekseen (goes native). (Metsämuuronen 2006: 116, ks. 

myös Flick 1998.)88 

Havainnoinnin kautta saatu aineisto tallennetaan yleensä kenttäpäiväkirjaa 

kirjoittamalla tai nauhoittamalla havainnoinnin kohteena olevien keskusteluita ja 

tilanteita. Erilaisia tutkimustilanteita voidaan myös valokuvata tai videoida. (Met-

sämuuronen 2006: 117.) Vaikka havainnointia pidetäänkin tutkimuksen välttämät-

tömänä perusmenetelmänä, on sen merkitys Hirsjärven ym. (2000) mukaan hei-

kentynyt etenkin kysely- ja haastattelututkimuksiin verrattuna. Havainnoinnin 

etuna on, että sillä saadaan välitöntä, suoraa tietoa tutkittavana olevien yksilöiden 

ja ryhmien toiminnasta. Se mahdollistaa todellisen elämän ja maailman tutkimi-

                                                        
86 Tieteellinen havainnointi on tarkkailua, joka tulee erottaa arkipäivän tarkkailusta (Uusitalo 1995, s. 
199). 
87 Hirsjärvi ym. (2000) toteavat puolestaan, että havainnointia voidaan tarkastella kahdella jatkumolla: 
ensimmäinen kuvaa sitä, miten formaalia havainnointi on. Se voi olla ensinnäkin hyvin systemaattista 
ja jäsenneltyä mutta toisaalta taas vapaata ja luonnolliseen toimintaan mukautunutta. Toisella jatku-
molla kuvataan puolestaan havainnoijan roolia, jossa hän on joko tarkkailtavan ryhmän jäsen tai sitten 
täysin ulkopuolinen. Näiden pohjalta voidaankin puhua joko systemaattisesta tai osallistuvasta ha-
vainnoinnista.  
88 Grönfors (1985) puhuu näiden lisäksi myös piilohavainnoinnista, jolla tarkoitetaan lähinnä soluttau-
tumista tutkittavien joukkoon. Menetelmää käytetään esimerkiksi uskonnollisia yhteisöjä tai sotaa 
tutkittaessa. Piilohavainnointiin liittyy monia eettisiä kysymyksiä. Onko tutkimuksen kohteena olevil-
la henkilöillä oltava aina tieto tutkimuksessa mukana olosta? Toisaalta tutkijakaan ei voi täysin irtau-
tua tutkijanroolistaan työn ulkopuolellakaan, jolloin esimerkiksi arjessa saadut kokemukset ja tehdyt 
havainnot vaikuttavat myös tutkimusaiheiden parissa työskennellessä.  



100 

sen ja on erinomainen menetelmä esimerkiksi vuorovaikutuksen tutkimisessa. 

Varsinkin silloin, kun tutkittavat ovat kompetensseiltaan eritasoisia, voidaan ha-

vainnointi nähdä hyvänä keinona saada tietoa tutkimuskohteesta. Havainnointi 

sopii myös nopeasti muuttuvien ja vaikeasti ennakoitavissa olevien tilanteiden 

tutkimiseen. (Hirsjärvi ym. 2000: 200–201.)  

Havainnoinnin haittana voidaan pitää tutkijan roolin hämärtymistä ja yliosal-

listumista, jolloin hän voi pahimmillaan häiritä tutkimustilannetta. Toisaalta ha-

vainnoija voi myös liiaksi sitoutua tutkittavan yksilön tai ryhmän toimintaan, 

jolloin hänen objektiivisuutensa kärsii. Lisäksi tutkijan työtä ohjaavat käytännöl-

liset tekijät voivat haitata havainnointia. Tietojen tallentaminen ei aina välttämättä 

onnistu tutkimustilanteessa, jolloin tutkija joutuu luottamaan vain muistiinsa tie-

toja jälkeenpäin tallennettaessa. Tänä päivänä tietotekniset apuvälineet helpotta-

vat kenttätyöskentelyä monin tavoin. Havainnoinnin haittapuolena voidaan pitää 

myös sen aikaavievyyttä. Havainnoitaessa yksilön tai ryhmän toimintaa ei usein 

yksi havainnointikerta riitä, vaan havainnointia tulee jatkaa päivien, viikkojen ja 

jopa kuukausienkin ajan. Tutkijan on myös syytä pohtia havainnointiin liittyviä 

eettisiä kysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 2000: 200–201.)  

Asettaessani omaa rooliani tutkijana niin Hirsjärven ym. (2001) kuin myös 

Metsämuurosenkin (2006) esittämille havainnoinnin jatkumoille voin todeta roo-

liini muuttuneen tutkimusprosessin kuluessa. Kuten tutkijan positiota erittelevässä 

luvussa toin esille, voidaan alkuvaiheen havainnointia kuvata systemaattiseksi, 

osittain jopa osallistuvaksi havainnoinniksi, jossa tutkija osallistuu tavalla tai 

toisella tutkimansa yhteisön toimintaan (ks. Eskola ja Suoranta 2000). On kuiten-

kin syytä edelleen täsmentää, että osallistumiseni on ollut toiminnan alkuvaihees-

sa pidetyillä perehdyttämisleireillä lähinnä arjen rutiineihin mukaan menemistä ja 

varsin käytännöllisten tehtävien tekemistä. Tämä on kuitenkin tarjonnut tilaisuu-

den keskustella mukana olleiden lasten ja nuorten sekä kaupungin toimijoiden 

kanssa asioista, jotka ovat ainakin sivunneet jollakin tavoin tutkimuksen kohteena 

olevaa osallisuustoimintaa. Keskusteluaiheet ovat liittyneet esimerkiksi koulun-

käyntiin, omaan asuinalueeseen, harrastustoimintaan ja senhetkisiin ajatuksiin 

leirillä mukanaolosta. Tämä osallisuuteni ei ole sisältänyt kuitenkaan sellaista 

systemaattista havainnointia, jonka olisin esimerkiksi kirjannut ylös tutkimuspäi-

väkirjaan myöhempää analyysia tai tulkintaa varten.  

Perehdyttämisleirien varsinainen tieto-osuus, jonka aikana kaupungin edusta-

jat – osallisuusvalmentaja sekä nuorisotyöntekijät – ovat kertoneet toiminnan 

luonteesta ja joka siten voidaan määritellä leirin viralliseksi osuudeksi, on sen 

sijaan ollut systemaattisemman havainnoinnin kohteena. Tämän lisäksi perehdyt-
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tämisleireillä lapset ja nuoret ovat osallistuneet erilaisiin toiminnallisiin harjoittei-

siin – muun muassa kokouskäytäntöjen opetteluun – joita olen havainnoinut sys-

temaattisemmin. Näissä tilanteissa ei voida kuitenkaan puhua osallistuvasta ha-

vainnoinnista, sillä olen seurannut tilanteita etäältä, muistiinpanoja tutkimuspäi-

väkirjaan tehden. 

Todettakoon vielä, että jokaisen ryhmän perehdyttämisleirin alussa kerroin 

lyhyesti omasta roolistani leirillä sekä tekeillä olevasta tutkimuksesta. Läsnäoli-

joilla oli näin tieto siitä, että tehtävänäni oli havainnoida toimintaa ja että leirin 

aikana tuotettua materiaalia – kuten esimerkiksi pohdintatehtävien yhteenvetoja, 

ryhmätöiden koosteita sekä leirin palautemateriaalia – voidaan käyttää tutkimuk-

sen aineistona. Käsitykseni mukaan lapset ja nuoret suhtautuivat varsin luonnolli-

sesti läsnäolooni, ja heillä oli mahdollisuus kysellä minulta tutkimuksesta milloin 

tahansa. Osallisuusryhmien ensimmäisen toimintakauden päättyessä minut oli 

mainittu palautelapuissa nimeltä varsin tuttavalliseen sävyyn kiittäen kuluneista 

kuukausista ja mahdollisuudesta olla mukana toiminnassa. Lapset ja nuoret eivät 

alleviivanneet rooliani tutkijana erikseen, vaan näyttivät käsittävän minut yhtenä 

aikuisena muiden toiminnassa mukana olevien ohella.  

Osallisuustoiminnan systemaattisempi havainnointi tapahtui sen perustamis- 

ja vakiintumisvaiheessa, vuosina 2006–2008. Tämän jälkeen toiminnan havain-

nointi on ollut satunnaista, lähinnä kaupunkikokouksiin osallistumista. Toiminnan 

alkuvaiheen systemaattinen havainnointi on ollut tärkeää siinäkin mielessä, että 

uudesta toimintamuodosta on ollut mahdollista luoda kokonaisvaltainen kuva. 

Tämä ei olisi ollut mahdollista esimerkiksi pelkkään dokumenttiaineistoon tutus-

tumalla. Tässä mielessä havainnointi on tärkeä osa tapaustutkimusta, jonka tarkoi-

tuksena on tutkia kohdettaan läheltä ja systemaattisesti. 

Edellä olen tuonut esille tutkimuksen paikallisen luonteen, joka voi asettaa 

tiettyjä rajoituksia tutkimukselle. Samalla erittelin tutkijanpositiotani suhteessa 

tutkimuskohteeseen. Tutkimuksen objektiivisuuden kannalta olen nähnyt erityisen 

tärkeäksi sen, että prosessin edetessä olen ottanut tietoisesti etäisyyttä kohteeseen, 

ja siten esimerkiksi toiminnan havainnointi ei ole ollut enää yhtä systemaattista 

kuin toiminnan alkuvaiheessa. Todettakoon vielä, että toiminnan havainnointia ei 

etukäteen raamitettu eikä sitä varten suunniteltu tarkempaa havainnointirunkoa. 

Ajatuksena kentälle mentäessä oli, että osallisuusryhmien toimintaa tarkastellaan 

avoimin silmin, pyrkien muodostamaan syvällinen käsitys siitä, mitä ensin osalli-

suusryhmien perehdyttämisleireillä sekä myöhemmin osallisuusryhmien omilla 

alueillaan järjestämissä kokouksissa ja muussa toiminnassa tapahtuu.  
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3.4.2 Kyselyaineisto  

Kyselytutkimus on paljon käytetty menetelmä kasvatus- ja yhteiskuntatieteellises-

sä tutkimuksessa (Alkula ym. 1994: 119; Cohen ym. 2007: 317). Kysely voidaan 

toteuttaa eri tavoin. Perinteinen menetelmä on postikysely, joka toimitetaan vas-

taajalle täytettäväksi ja jonka vastaaja täytettyään palauttaa tutkijalle postitse. 

Toisena kyselyn muotona mainitaan kontrolloitu kysely, jossa tutkija voi jakaa 

lomakkeet henkilökohtaisesti ja antaa täsmentävää tietoa kyselyn sisällöistä. Vas-

taajat täyttävät lomakkeen omalla ajallaan ja palauttavat sen tutkijalle postitse. 

Toinen kontrolloidun kyselyn muoto on sellainen, jossa vastaajat saavat postitse 

kyselyn, jonka tutkija käy henkilökohtaisesti noutamassa. Tällöin tutkija voi vielä 

pyytää vastaajaa täydentämään tai täsmentämään vastauksiaan. (Hirsjärvi ym. 

2000: 183–184.) Nykyään yleistynyt kyselyn muoto on sähköinen kysely, joka 

voidaan laatia esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmalla ja toimittaa täytettäväksi 

vastaajan sähköpostiin. Tämän lisäksi on saatavilla monenlaisia kyselysovelluk-

sia, joiden avulla voidaan laatia online-kyselyitä internetissä täytettäväksi. Tästä 

esimerkkinä on Webropol-sovellus, jonka avulla voidaan laatia kyselyitä sekä 

myös analysoida ja raportoida saatuja vastauksia.  

Berndtsonin ja Lounasmaan (2004) mukaan kyselyn toteuttaminen internetin 

avulla on nopeampaa ja edullisempaa kuin esimerkiksi postikyselynä, jäähän 

kyselystä pois monia työvaiheita, kuten lomakkeiden painatus ja postitus sekä 

mahdollisesti myös vastausten käsittely ja tallentaminen. Vastausten kertymistä 

voi myös seurata reaaliaikaisesti. Internetkysely on kuitenkin strukturoidumpaa 

siinä mielessä, ettei kyselyyn voi vastata sinne tänne, vaan ainoastaan vastauksille 

varatuille paikoille ja tutkijan määrittämien tekstikenttien laajuudessa. Hyvänä 

puolena voidaan pitää kuitenkin sitä, että täytetty lomake on helppo lähettää nap-

pia painamalla, kun postikyselyssä pitää nähdä vaivaa vastauksen toimittamisessa 

postiin. Internetkyselyn soveltuvuutta tulee kuitenkin pohtia aina tapauskohtaises-

ti, eikä kaikkien valmiuksia tai mahdollisuuksia osallistua kyselyyn tule pitää 

itsestäänselvyytenä.89  

Kyselyn avulla voidaan kartoittaa tietoja tosiasioista, käyttäytymisestä ja toi-

minnasta, tiedoista, arvoista ja asenteista sekä uskomuksista, käsityksistä ja mieli-

piteistä. Kyselyn hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että sen avulla voidaan kerätä 

laaja ja yleistettävissä oleva tutkimusaineisto. Kyselyn toteutukseen käytettävä 

aika ja kustannukset voidaan arvioida hyvinkin tarkasti etukäteen. Kyselyyn liit-
                                                        
89 Esimerkiksi julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa, tietokoneen käyttö on ajallisesti rajoitettua. Kirjas-
to julkisena tilana asettaa myös lähtökohtaisesti rajoituksia käyttäjälleen.  
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tyy myös monia heikkouksia. Tutkija ei voi koskaan olla varma siitä, että vastaa-

jat ovat motivoituneita ja asennoituvat tutkimukseen vakavasti. Vastaajat voivat 

ymmärtää kysymykset toisin kuin mitä tutkija on tarkoittanut. Kyselyn keskei-

simpiä heikkouksia on kato. Tutkija joutuu käyttämään resursseja kyselyn kar-

huamiseen, joka yleensä toistetaan kaksi kertaa. (Hirsjärvi ym. 2000: 182–183, 

Valli 2001: 101–102.)  

Lapset ja nuoret vastasivat osallisuusryhmien perehdyttämisleireillä lyhyisiin 

kyselyihin, joiden avulla oli mahdollista testata kyselytutkimuksen soveltuvuutta 

lasten ja nuorten parissa tehtävässä tutkimuksessa. Kokemukset olivat positiivisia, 

joten päätin käyttää kyselyä myös myöhemmässä vaiheessa aineistonkeruun muo-

tona (ks. myös Järvensivu 2007, Scott 1999, Helavirta 2007). Kyselyn käyttöä 

tutkimuksessa puolsi sekin, että halusin aluksi kartoittaa kokemuksia mahdolli-

simman laajalta joukolta. Alustavien arviointien mukaan liki 200 lasta ja nuorta 

toimi osallisuusryhmissä vuosittain. Oli selvää, ettei kaikkien näiden lasten ja 

nuorten haastattelu olisi mahdollista, mutta kyselyn avulla olisi kuitenkin mahdol-

lista kartoittaa kokemuksia laajemmalta joukolta lapsia ja nuoria. Kuten edellä 

totesin, oli ryhmien jäsenistössä tapahtunut vuoteen 2011 mennessä paljon muu-

toksia. Kysely nähtiin kuitenkin käytännön toimijoidenkin näkökulmasta tarpeel-

liseksi, sillä sen toivottiin antavan tarkempaa tietoa esimerkiksi siitä, miten lapset 

ja nuoret arvioivat ryhmien toimintaa kokonaisuutena.  

Havainnointiaineisto sekä harjoituskyselyt toimivat kyselyn pohjana. Toimin-

nan alkuvaiheessa kertyneen aineiston pohjalta oli mahdollista hahmottaa koko-

naiskuvaa, joka suuntasi tutkijan katsetta tiettyihin teemoihin. Laadin alustavan 

tutkimuskysymysrungon, josta keskustelin kaupungin nuoriso- ja opetustoimen 

edustajien kanssa. Syynä tähän oli se, että pyrin ottamaan mukaan kyselyyn myös 

sellaisia kysymyksiä, jotka koettiin erityisesti käytännön toiminnan kannalta rele-

vanteiksi. Tutkijana tein kuitenkin lopullisen valinnan sen suhteen, mitä kysy-

myksiä kyselyyn sisällytettäisiin.  

Kyselyn suunnittelussa kiinnitin erityistä huomiota osallisuusryhmien jäsen-

ten ikäjakaumaan. Nuorimmat kyselyyn osallistujat olivat kymmenvuotiaita ja 

vanhimmat yläkouluikäisiä sekä keskiasteen opintoihin hiljattain siirtyneitä nuo-

ria. Yhtenä vaihtoehtona pohdin erillisten kyselyiden rakentamista alakouluikäi-

sille sekä yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Koska kuitenkin eri-

ikäiset ryhmien jäsenet olivat vuosien aikana vastanneet kyselyihin onnistuneesti, 

näin saman kyselyn suuntaamisen kaikenikäisille mahdolliseksi. Kysymysten 

muotoilussa kiinnitin erityistä huomiota niiden selkeyteen, minkä lisäksi pyrin 

pitämään kyselyn pituuden kohtuullisena. Toisaalta nämä seikat tulee huomioida 
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myös aikuisille suunnatuissa kyselyissä, eivätkä ne siten ole varsinaisesti ikäs-

pesifejä. 

Kysely koostui lopulta 34:stä monivalinta-, avoimesta ja Likert-asteikollisesta 

kysymyksestä90. Kysely toteutettiin Webropol-sovelluksella. Lapset ja nuoret 

täyttivät kyselyn pääsääntöisesti internetissä omalla ajallaan. Yksitoista lasta ja 

nuorta (22 %) täytti kyselyn perinteisenä paperiversiona.  

Ennen kyselyn toteutusta lähestyin alueen kouluja saadakseni lasten ja nuor-

ten vanhemmilta suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen. Kouluilla on kes-

keinen rooli osallisuustoiminnan uusien jäsenten rekrytoinnissa ja toiminnasta 

tiedottamisessa. Koulut ovat myös tutkimuksellisesti keskeisiä paikkoja, joiden 

kautta lapsia ja nuoria tavoitellaan tutkimukseen ja joissa myös toteutetaan aineis-

tonkeruuta, vaikkei tutkimus varsinaisesti koulua koskettaisikaan (Strandell 2005: 

35). Pyysin suostumusta tutkimukseen sekä huoltajilta että lapsilta ja nuorilta 

itseltään. Niemisen (2010) mukaan Suomessa ei ole olemassa lainsäädäntöä, jossa 

todettaisiin yleispätevästi, kuka saa päättää lapsen eli alle 18-vuotiaan osallistu-

misesta tutkimukseen. Tutkimukseen osallistumisen nähdään kuitenkin kuuluvan 

henkilökohtaisiin asioihin, joihin suostumus pyydetään lapsen huoltajalta. Huolta-

jan tulisi keskustella lapsen kanssa asiasta ennen suostumuksen antamista. Mikäli 

huoltaja kieltää lapsen osallistumisen tutkimukseen, ei lapsen oma myönteinen 

kanta kumoa huoltajan näkemystä. (Nieminen 2010: 33.)  

Suostumus koski sekä kyselyä että haastatteluun osallistumista, mutta kerroin 

suostumuspyyntökirjeessä, että oli myös mahdollista osallistua pelkästään jom-

paan kumpaan. Toimittaessani tutkimukseen suostuneille lapsille ja nuorille linkin 

kyselyyn sähköpostitse kertasin vielä keskeisimmät asiat ja kerroin, että heillä oli 

vielä silloinkin mahdollisuus perua tutkimukseen osallistuminen. Lasten ja nuor-

ten tavoittaminen koulujen kautta osoittautui hankalaksi, ja jouduin lähestymään 

kouluja uudemman kerran vielä myöhemmin saman kevään aikana. Toukokuun 

loppuun mennessä viesteihini oli vastannut ainoastaan murto-osa niistä kouluista, 

joiden oppilaita ryhmissä toimivat lapset ja nuoret olivat. Otin kouluihin yhteyttä 

uudestaan seuraavan syyslukukauden alussa. Lapsia ja nuoria tavoiteltiin myös 

muutamien osallisuusryhmien kautta.  

Mielestäni oli tärkeää tavoitella vastaajia näinkin pitkään. Tällöin lapsilla ja 

nuorilla olisi mahdollisimman tasa-arvoiset mahdollisuudet tutkimukseen osallis-

tumiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksessa paljon puhuttu portinvartijoiden rooli 

tuli omassa tutkimuksessani erityisen selvästi esiin (ks. Nurmenniemi 2010, 

                                                        
90 Liite 1. Kyselylomake.  
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Strandell 2005). Voidaan jopa kärjistäen todeta, että koska suostumuspyyntökir-

jeet eivät tavoittaneet lapsia ja nuoria aikuisten kautta, eväsivät aikuiset – luulta-

vasti kuitenkin tiedostamattaan – lasten ja nuorten mahdollisuuden osallistua 

tutkimukseen. Osallisuusryhmien ohjaajilta saamieni tietojen mukaan ryhmissä 

toimi yhteensä 147 lasta ja nuorta vuonna 2011, jolloin kysely ja haastattelut oli-

vat ajankohtaisia. Jälkeenpäin selvisi, etteivät nämä tiedot pitäneet täysin paik-

kaansa. Osa lapsista ja nuorista oli mukana lähinnä nimellisesti eivätkä olleet 

osallistuneet lainkaan ryhmän toimintaan. Muutamat olivat vaihtaneet koulua tai 

muuttaneet toiselle paikkakunnalle, jolloin he olivat jääneet pois ryhmän toimin-

nasta. Tätä he eivät olleet kuitenkaan välttämättä kertoneet ryhmien vetäjille, 

jolloin nimitiedot säilyivät listoissa.  

Lähetin yhteensä 113 suostumuspyyntökirjettä kymmenessä osallisuusryh-

mässä toimiville lapsille ja nuorille91. Allekirjoitettuja lomakkeita palautettiin 64 

kappaletta. Ainoastaan kolme kieltäytyi koko tutkimukseen osallistumisesta, ja 16 

kieltäytyi haastatteluun osallistumisesta. Toimitin tutkimukseen suostuneille lap-

sille ja nuorille sähköpostin, jossa oli mukana linkki kyselyyn sekä tarkempi oh-

jeistus kyselyn täyttämiseen. Seurasin kyselyyn tulleita vastauksia säännöllisesti 

ja lähetin muistutuksen kyselyyn vastaamisesta pariin otteeseen. Kyselyyn vastasi 

lopulta 51 lasta ja nuorta.  

3.4.3 Teemahaastattelu  

Gubrium ja Holstein (2002) toteavat meidän elävän haastatteluyhteiskunnassa. 

Haastattelu onkin havainnoinnin ohella yksi keskeisimpiä aineiston hankintame-

todeja. Tässä tutkimuksessa haastattelun muotona on käytetty teemahaastattelua, 

joka on strukturoidun eli lomakehaastattelun ja toisaalta avoimen haastatteluun 

välimaastoon sijoittuva haastattelutyyppi. Teemahaastattelussa käytetään etukä-

teen laadittuja aihepiirejä eli teemoja, joista halutaan saada tietoa. Haastattelu 

etenee suhteellisen vapaamuotoisena keskusteluna, ja haastattelun aikana voi 

ilmetä myös uusia teemoja, joista tutkija esittää tarkentavia kysymyksiä. (Hirsjär-

vi ym. 2000: 194–197, Metsämuuronen 2006: 111–112.) Haastattelun etuina voi-

daan pitää mahdollisuutta saada tietoa aiheesta, jota on vähän tutkittu. Se mahdol-

listaa myös lisä- ja tarkentavien kysymysten tekemisen. Haastattelujen tekeminen 

vie kuitenkin aikaa ja vaatii monenlaisia etukäteisjärjestelyitä. Toisaalta haastatte-

luun on liitetty myös se mahdollisuus, että haastateltava voi pyrkiä antamaan 

                                                        
91 Liite 2 suostumuspyyntökirje huoltajille. Liite 3 suostumyspyyntökirje osallisuusryhmien jäsenille.  
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sosiaalisesti suotavia vastauksia. Myös kulttuurinen konteksti voi vaikuttaa haas-

tateltavan antamiin vastauksiin. (Metsämuuronen 2006: 113, Hirsjärvi ym. 2000: 

192–193, ks. myös Hirsjärvi & Hurme 2011.)  

Alasuutari (2005) nostaa esille lasten haastattelemisen sosiaalisen kentän eri-

tyispiirteen. Lapsi ei voi koskaan päättää yksinään osallistumisestaan haastatte-

luun, vaan vaaditaan suostumus huoltajalta. Alasuutari puhuu lapsen haastattelun 

toteutumisesta kolmiosuhteessa: huoltaja on osallisena tutkimuksessa, vaikkei 

varsinaisesti olekaan tutkimuksen informantti. Lapsen ja aikuisen välillä on aina 

olemassa valtaero, ja näin on myös haastattelutilanteessa, jossa se voidaan nähdä 

niin myönteisenä kuin kielteisenäkin asiana. Lapsen ja aikuisen välinen valtasuh-

de antaa aikuiselle eli haastattelijalle mahdollisuuden tehdä kaikenlaisia kysy-

myksiä ja odottaa lapselta näihin vastauksia. Haastattelussa voidaan pahimmillaan 

unohtaa lapsen ääni, jolloin tilanteesta tulee opetustapahtumaa muistuttava tilanne 

aikuisen odottaessa lapselta tiettyjä vastauksia. Aikuisen ja lapsen valtasuhde ei 

kuitenkaan koskaan häviä haastattelutilanteesta. Alasuutarin mukaan tämän suh-

teen epätasa-arvo tuotetaan ja uusinnetaan kielenkäytössä jatkuvasti. Aikuinen voi 

olla vain aikuinen ja toimia omassa roolissaan tutkijana ottaen vakavasti sen, mitä 

lapsella on tutkimusaiheesta sanottavaa. Alasuutarin mukaan tähän asemaan tutki-

ja pääsee refleksiivisyydellä suhteessa lapsen puheeseen ja kommunikaatioon. 

(Alasuutari 2005: 147 ja 152–153, ks. myös Christensen & James 1999: 5.)  

Muotoilin kyselyn jälkeen keskeisimpiä teemoja, joihin haastatteluissa olisi 

ainakin syytä keskittyä. Varsinaiset haastattelutilanteet etenivät kuitenkin vapaa-

muotoisena keskusteluna, jossa myös haastateltavat lapset ja nuoret esittivät täs-

mentäviä kysymyksiä tai saattoivat keskustella varsinaisen tutkimusaiheen ohi 

menevistä teemoista. Osallisuusryhmien lapset ja nuoret osallistuivat haastattelui-

hin loppuvuodesta 2011. Sovin haastatteluajan ja -paikan lasten ja nuorten kanssa 

sähköpostitse. Viestissä annoin tarkempaa tietoa haastattelun kulusta, kuten esi-

merkiksi nauhurin käytöstä haastattelutilanteessa sekä tallenteiden käytöstä ja 

säilytyksestä. Lisäksi tein tiettäväksi, että haastateltavat saivat perua osallistumi-

sensa tutkimukseen missä vaiheessa tahansa. Kertasin samat asiat vielä varsinai-

sen haastattelutilanteen alussa, jolloin lapsilla ja nuorilla oli itselläänkin mahdolli-

suus esittää tarkentavia kysymyksiä tutkimuksen tekoon liittyen. Koin tärkeäksi 

tehdä tiettäväksi erityisesti sen, ettei kyseessä ollut koetilanne, eikä esittämiini 

kysymyksiin ollut olemassa oikeita vastauksia. Tutkijana olin kiinnostunut lapsen 

ja nuoren omista kokemuksista ja ajatuksista, joista he haastattelussa kertoisivat 

juuri sen verran kuin itse haluaisivat.  
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Haastattelutilanteissa edettiin pääsääntöisesti etukäteen laaditun teemarungon 

mukaisesti. Lapset ja nuoret kertoivat kuitenkin myös sellaisista asioista, jotka 

eivät varsinaisesti koskettaneet tutkimuksen aihepiiriä. Suurin osa haastatteluista 

toteutettiin nuorisotiloilla, jotka olivat tiloina vapaamuotoisia ja rentoja. Muutama 

haastattelu toteutettiin koulujen luokka- tai opettajainhuoneessa. Haastattelut 

kestivät kahdestakymmenestä minuutista noin puoleentoista tuntiin. Yhteensä 

haastatteluaineistoa kertyi noin 14 tuntia.  

3.5 Aineiston analyysi 

Tutkimustehtävien asettaminen, lähestymistapojen ja menetelmien valinta, ja 

aineiston keruu, analysointi ja raportointi esitetään tutkimuskirjallisuudessa usein 

– jopa turhankin vaivattomasti – toisiansa seuraavina vaiheina. Käytännössä tut-

kimuksen tekeminen on aina prosessi, jonka edetessä joutuu palaamaan niin tut-

kimuskysymysten äärelle kuin myös pohtimaan valitsemiensa menetelmien päte-

vyyttä ja aineiston riittävyyttä. (Kiviniemi 2001: 68.) Aineiston kerääminen ja 

analyysi voivat varsinkin kvalitatiivisessa tutkimuksessa tapahtua ainakin osittain 

yhtä aikaa (Metsämuuronen 2006: 122). Hirsjärven ym. (2000) mukaan ei ole 

kuitenkaan aina selvää, milloin esimerkiksi analyysi aloitetaan. Tutkimuskirjalli-

suudessakin (Grönfors 1985: 145) esitetty ajatus analyysin aloittamisesta heti, kun 

aineisto on kerätty, koskee lähinnä kvantitatiivista aineistoa. Tällöin analyysi 

etenee lineaarisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analyysi voidaan 

nähdä polveilevana, jolloin aineistoa voidaan tarpeen vaatiessa täydentää ja sel-

ventää. (Hirsjärvi ym. 2000: 208.)  

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi on edennyt polveilevana prosessina. 

Olen paneutunut tutkimuksen alkuvaiheessa keräämääni havainnointiaineistoon 

sekä muuhun lasten ja nuorten tuottamaan materiaaliin aina tuoreeltaan. Tutki-

muspäiväkirjaan tehdyistä merkinnöistä olen laatinut erilaisia asialistoja ja taulu-

kointeja, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet myöhemmin kerättävän aineiston – 

kysely- ja haastatteluaineiston – painotuksiin. Perehdyttämisleirien havainnointi-

aineistosta muodostin esimerkiksi taulukoita siitä, miten lapset ja nuoret olivat 

tulleet valituiksi osallisuusryhmään. Tämän lisäksi taulukoin lasten ja nuorten 

esille tuomia vaikuttamismahdollisuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Koska tutki-

muksen tavoitteena on pohtia osallisuusryhmien toimintaa myös demokratiakas-

vatuksen näkökulmasta, kirjasin perehdyttämisleirien tiedollista osuutta ylös sys-

temaattisesti. Tällöin tein muistiinpanoja siitä, minkälaisia painotuksia ja muotoja 

kaupungin edustajat käyttivät tiedollisen materiaalin esittelyssä lapsille ja nuoril-
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le. Seuraavissa alaluvuissa esittelen aineiston analyysia kysely-, havainnointi- ja 

haastatteluaineiston osalta.  

3.5.1 Kyselyaineiston analyysi  

Tutkimusta varten kerättyyn internetkyselyyn osallistui yhteensä 51 alueellisten 

osallisuusryhmien lasta ja nuorta. Kyselyaineiston tarkoituksena oli hahmottaa 

lasten ja nuorten kokemuksia osallisuustoiminnasta ja toimia myöhemmin toteu-

tettavien teemahaastattelujen pohjana. Kyselyn taustamuuttujia olivat sukupuoli, 

ikä sekä koulun vuosiluokka. Kyselyn toisessa osiossa tiedusteltiin harrastus- ja 

vapaa-ajanviettotapoja. Kolmannessa osiossa selvitettiin lasten ja nuorten koke-

muksia osallisuustoiminnasta koulussa sekä kolmannella sektorilla. Loppuosa 

kysymyksistä kosketti alueellisten osallisuusryhmien toimintaa. Kysely koostui 

avo-, monivalinta- ja Likert-asteikollisista kysymyksistä.  

Webropol-kysely oli avoinna lapsille ja nuorille syksyyn 2011 asti. Muistutin 

lapsia ja nuoria kyselyyn vastaamisesta kahteen otteeseen. 40 lasta ja nuorta vas-

tasi kyselyyn internetissä ja yksitoista paperiversiona. Kyselyn vastausprosentin 

määrittely on vaikeaa. Koska kyselyn alussa oli tiedossa, että osallisuusryhmissä 

toimii arviolta 147 lasta ja nuorta kyseisellä hetkellä, oli toiveena tehdä kokonais-

tutkimus tästä perusjoukosta. Tämä ei kuitenkaan onnistunut ensinnäkään siitä 

syystä, etteivät nimilistat pitäneet täysin paikkaansa, ja osa lapsista ja nuorista oli 

ryhmissä pelkästään nimellisesti mukana. Muutama lapsi tai nuori oli muuttanut 

paikkakuntaa tai koulua. Aikataulullisista syistä päädyin siihen, etten lähtenyt 

tavoittamaan näitä henkilöitä muuta kautta. Toiseksi lukuisista yhteydenotoista 

huolimatta en tavoittanut kaikkien koulujen yhdysopettajia, eivätkä suostumus-

pyyntökirjeet siten tavoittaneet kaikkia jäseniä. Kirjeitä lähetettiin kuitenkin yh-

teensä 113 kappaletta, joka on 77 % arvioidusta jäsenmäärästä. Allekirjoitettuja 

suostumuslappuja palautui 64 kappaletta, joka on lähetetystä määrästä 57 %. Täs-

tä määrästä 80 % osallistui kyselyyn.  

Saatuani kaikki kyselylomakkeet postitse ja tulostettua Webropol-

sovellukseen tallennetut vastaukset tarkistin lomakkeet poistaakseni joukosta 

mahdolliset tyhjät tai puutteellisesti täytetyt lomakkeet. Kaikki 51 lomaketta oli 

kuitenkin mahdollista ottaa mukaan tutkimukseen. Tämän jälkeen merkitsin juok-

sevan numeroinnin lomakkeiden yläkulmaan. Kyselyaineisto koodattiin ja analy-

soitiin SPSS-tilasto-ohjelman avulla. Lasten ja nuorten vastauksista esitetään 

suoria jakaumia, koska kyselyaineiston tarkoituksena oli toimia lähinnä myö-
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hemmin toteuttavien haastattelujen pohjana. Kyselyn avointen vastausten analyy-

sissa olen käyttänyt haastatteluaineiston tavoin temaattista sisällönanalyysia.  

Jokaisesta yhdeksästä osallisuusryhmästä osallistui kyselyyn vähintään kaksi 

jäsentä. Enimmillään samasta osallisuusryhmästä osallistui yhdeksän jäsentä. 

Taulukossa 2 esitetään kyselyyn osallistuneiden ikä- ja sukupuolijakauma.  

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden ikä- ja sukupuolijakauma (%).  

Ikä vuosina Tytöt Pojat Yhteensä 

10 8 4 12 

11 6 4 9 

12 18 6 24 

13 18 2 20 

14 2 12 14 

15 8 4 12 

16 6 4 9 

Yhteensä 65  35 100 (n = 51)  

Taulukosta ilmenee, että vastaajista suurin osa oli 12- ja 13-vuotiaita kyselyn 

ajankohtana. Kyselyyn osallistui myös nuorimpia osallisuusryhmän jäseniä sekä 

toisaalta yläkoulun loppuvaiheessa olevia tai juuri keskiasteen opinnot aloittaneita 

nuoria. Vastaajista tyttöjä oli selkeä enemmistö (65 %). Kaiken kaikkiaan pojat 

ovat aliedustettuina aineistoissa. Kyselyyn osallistuneista 45 % oli alakouluikäi-

siä. Yläkouluikäisiä tai sitä vanhempia oli 55 % vastaajista.  

Tässä yhteydessä on syytä vielä pohtia kyselyaineiston relevanssia tutkimuk-

sen aineistomuotona. Kyselyyn osallistuneiden määrä on vähäinen edellä esite-

tyistä syistä. Kuten Töttö (2012) toteaa, tulisi näytteen kokoa merkittävämpi seik-

ka olla sen edustavuus. Kuten taulukosta ilmenee, on mukana sekä ala- että ylä-

koulun oppilaita, tyttöjä ja poikia sekä jäseniä lähes kaikista vuonna 2011 toimin-

nassa olleista ryhmistä. Kyselyaineiston tehtävänä on toimia haastatteluiden poh-

jana. Kyselyn tehtävänä on palvella myös käytännön toimijoita, ja se on muodol-

taan sekä sisällöltään sellainen, jota voidaan käyttää jatkossakin uusien jäsenten 

kokemusten kartoittamiseen. Kyselyn kaikkia kysymyksiä ei ole myöskään sys-

temaattisesti analysoitu tässä tutkimuksessa, vaan lähinnä tutkimustehtävien kan-

nalta relevantteja kysymyksiä.  
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3.5.2 Laadullisen aineiston temaattinen analyysi  

Vuosien aikana kertynyt valtava määrä erilaista tekstiaineistoa oli lopulta saatet-

tava sellaiseen muotoon, jonka pohjalta voisin lähteä hakemaan vastauksia aset-

tamiini tutkimuskysymyksiin. Miten järjestää aineistoa, joka oli äänitiedostoina, 

tutkimuspäiväkirjan sivuilla, post it -lappuina, julisteina tai ruutupapereilla lasten 

ja nuorten laatimina muistiinpanoina? Toinen kysymys liittyi oleellisesti aineiston 

kokoon ja rajaukseen. Mitkä aineiston osat ottaisin mukaan tähän tutkimukseen, 

ja ennen kaikkea, mitkä olisivat relevantteja tutkimuskysymysten kannalta?  

Metodioppaisiin ja aikaisempiin tutkimuksiin perehtymällä saa käsityksen sii-

tä, miten monin eri tavoin laadullista aineistoa on mahdollista lähestyä ja analy-

soida. Analyysiprosessi limittyy tutkimuksen teon eri vaiheisiin, eikä sen alkupis-

tettä ole aina mahdollista jäljittää. Tutkijaa kehotetaan tarttumaan analyysiproses-

siin rohkeasti jopa samanaikaisesti aineistonkeruun kanssa mutta viimeistään heti 

kenttävaiheen jälkeen. (Eskola & Suoranta 2000: 137, 150; Ruusuvuori ym. 2010: 

11; Stake 1995: 71.) Kuten monella väitöskirjatutkimuksen tekijällä, myös itsellä-

ni tutkimus on kulkenut välillä muun työn ohella, ja siten aineistonkeruussa ja 

analyysissa on voinut olla pidempiäkin taukoja, jolloin palaaminen aineiston ää-

relle ei ole aina sujunut kivuttomasti.  

Teemahaastatteluiden jälkeen asetin aineistoni kriittisen tarkastelun kohteek-

si. Ensimmäisenä tehtävänä oli aineiston järjestäminen sellaiseen muotoon, jota 

voi analysoida ja tulkita ja josta on lopulta mahdollista tehdä päätelmiä. Havain-

nointiaineistoa olin edellä esitetyllä tavalla käsitellyt jo toiminnan alkuvaiheessa 

muodostaen taulukoita ja asialistoja eri teemoista. Niiden pohjalta oli mahdollista 

tehdä alustavaa analyysia esimerkiksi siitä, miten lapset ja nuoret olivat tulleet 

valituiksi ryhmiin ja minkälaisiin asioihin he haluaisivat toiminnassa päästä vai-

kuttamaan. Samaa kysymystä käytiin läpi myös kyselyssä sekä myöhemmin tee-

mahaastatteluissa. Havainnoinnin ja kyselyn aineistot, jotka järjestin omiksi tie-

dostoikseen, olivat valmiina tekstimuodossa. Haastatteluaineiston kohdalla aineis-

ton käsittely tarkoitti nauhoitetun puheen muuttamista tekstimuotoon. Haastatte-

luiden litterointi on hidasta, ja ennen siihen ryhtymistä on syytä pohtia, kuinka 

yksityiskohtaista litterointia oma aineisto vaatii. (Saaranen-Kauppinen ym. 2009: 

77–78, Eskola 2001: 133–134.)  

Tein haastatteluiden litteroinnit itse, sillä kuten Eskolakin (mt.) toteaa, tulee 

aineisto jo alustavasti tutuksi tutkijalleen sitä kautta. Haastatteluita litteroitaessa 

elin haastattelutilanteet läpi uudestaan pohtien samalla, mikä aineistossa on tut-

kimuskysymysten kannalta relevanttia. Tein samalla muistiinpanoja erilliseen 
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lehtiöön sellaisista kohdista, jotka jo litterointivaiheessa kiinnittivät huomioni. 

Litteroin haastatteluaineiston sanatarkasti ja merkitsin ylös myös pidemmät tauot, 

naurahdukset sekä ilmeet ja eleet. Numeroin jokaisen haastattelutiedoston juokse-

valla numerolla (H1, H2…). Tämän lisäksi merkitsin haastateltavan sukupuolen 

(T = tyttö, P = poika), iän sekä osallisuusryhmille antamani numerokoodin (R1–

R9). Litteroitua tekstiä kertyi yhteensä 260 sivua. Haastatteluihin osallistuneiden 

ikä- ja sukupuolijakauma esitetään taulukossa 3.  

Taulukko 3. Haastatteluun osallistuneiden ikä- ja sukupuolijakauma (%).  

Ikä vuosina Tytöt  Pojat  Yht.  

11 9 14 23 

12 23 9 32 

13 18 0 18 

14 0 0 0 

15 14 5 18 

16 4 5 9 

Yht.  68 32 100 (n = 22)  

Taulukosta ilmenee, että suurin osa haastatelluista lapsista ja nuorista oli 12- tai 

13-vuotiaita. Kuten kyselyaineistossakin, myös haastatteluissa tyttöjen osuus on 

huomattavasti poikien osuutta suurempi. Tämä heijastelee senhetkistä osallisuus-

ryhmien koostumusta, sillä vuonna 2011 ryhmien ohjaajilta saamieni tietojen 

perusteella 56 % jäsenistä oli tyttöjä. Myös ikäjakauma noudattelee ryhmien 

koostumusta, sillä haastatteluihin osallistuneista 55 % oli alakoulun oppilaita.  

Aineiston analyysiprosessin seuraavassa vaiheessa aineistoa luokitellaan, 

tyypitellään tai teemoitellaan. Tämän vaiheen tehtävänä on aineiston systemaatti-

nen käyminen läpi tutkimuskysymysten ja tutkimuksen keskeisten käsitteiden 

määrittelemällä tavalla. Aineistoa voidaan ryhmitellä tässä vaiheessa vielä varsin 

laajoihin osioihin, jotka toimivat varsinaisen analyysin apuna. Aineiston ryhmitte-

lyn apuna voidaan käyttää teemahaastattelurunkoa, jonka avulla aineistoa järjeste-

tään helpommin käsiteltävään muotoon. Tämä vaihe ei ole kuitenkaan vielä varsi-

naista analyysia, vaan aineiston käsittelyä ja muokkaamista analyysia varten. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002: 95, Eskola & Suoranta 2000: 150–151 ja 94–95, Ruu-

suvuori ym. 2010: 9.)  

Tässä tutkimuksessa käytetty analyysimenetelmä voidaan nimetä temaattisek-

si sisällönanalyysiksi. Sisällönanalyysi on laadullisen aineiston perusanalyysime-

netelmä, jonka avulla aineistoa voidaan järjestää tiiviiseen muotoon varsinaista 

analyysia varten. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 105). Sisällönanalyysi on paljon käy-
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tetty mutta myös paljon kritisoitu menetelmä. Sisällönanalyysin kritiikki näyttää 

kohdistuvan analyysin ohuuteen, jolloin aineiston analyysi jää pelkäksi koodauk-

seksi ja/tai teemoitteluksi. Usein varsinaisen analyysivaiheen ja sen pohjalta teh-

tyjen tulkintojen nähdään jäävän turhan vähäisiksi ja jopa olemattomiksi. (Ruusu-

vuori ym. 2010: 18–19.)  

Sisällönanalyysia voidaan tehdä aineistolähtöisesti, jolloin aiemman teorian 

ja käsitteiden ei pitäisi periaatteessa ohjata analyysiprosessia, vaan sen sijaan 

aineiston pohjalta muodostetaan uutta teoriaa. Tähän liittyy kysymys siitä, kuinka 

puhtaita teoriasta havaintomme voivat lopulta olla. Teoriasidonnaisessa analyy-

sissa on mukana vahvoja teoreettisia juonteita, joka ohjaa aineiston analyysia. 

Kolmas analyysityyppi on teorialähtöinen analyysi, joka liitetään erityisesti luon-

nontieteelliseen tutkimukseen. Tällaisessa tutkimuksessa aikaisempi teoria, malli 

tai ajattelu toimii tutkimuksen perustana, jonka pohjalta johdetaan hypoteeseja 

joita testataan kyseisessä aineistossa. (Eskola & Suoranta 2000: 151–152, Kivi-

niemi 2001: 72–74.) Tämän tutkimuksen analyysiprosessia voidaan kuvata teo-

riaohjaavaksi. Teoriaosuudessa olen tuonut esille muun muassa lasten ja nuorten 

osallisuuteen liitettyjä haasteita ja vahvuuksia, osallisuuden määritelmiä sekä 

demokratiakasvatuksen näkökulman lasten ja nuorten osallisuuteen. Olen tulkin-

nut näiden teoreettisten kehysten kautta tässä tutkimuksessa kerättyä aineistoa ja 

pohtinut, miten nämä teemat ilmenevät kyseisessä osallisuustoiminnassa.  

Teoreettisten lähtökohtien mutta myös käytännön kokemusten pohjalta muo-

dostunut teemahaastattelurunko on toiminut tutkimusanalyyttisena karttana, jonka 

avulla luin aineistoa läpi. Aineiston luentaa voidaan kuvata systemaattiseksi pro-

sessiksi, jossa ensimmäisessä vaiheessa etenin haastattelu kerrallaan. Tutkimus-

kysymysten mukaisesti valitsin ensimmäiseksi tiiviin luennan kohteeksi mukaan 

lähtemisen osallisuustoimintaan. Esitin aineistolle kysymyksiä siitä, miten lapset 

ja nuoret olivat kuulleet toiminnasta, mitä heille oli kerrottu siitä, miksi he olivat 

halunneet lähteä toimintaan mukaan ja minkälaisia tavoitteita he toiminnalle aset-

tivat. Samalla tein käsitekarttoja ja taulukoita, joihin kirjasin lauseita ja ajatusko-

konaisuuksia, jotka antoivat vastauksia näihin kysymyksiin. Haastatteluaineiston 

rinnalla luin havainnointiaineistoa sekä kyselyiden avoimia vastauksia, joissa 

käsiteltiin tutkimuskysymysten kannalta relevantteja teemoja. Ensimmäisen pää-

teeman muodostivat osallisuustoiminnan alkuvaiheeseen liittyvät kysymykset. 

Teknisesti tämä tapahtui niin, että päätin ensin käyttämäni analyysiyksikön, joka 

voi olla esimerkiksi yksittäinen sana, lause tai ajatuskokonaisuus (Kyngäs & Van-

hanen 1999). Käytin analyysiyksikkönä lähinnä ajatuskokonaisuuksia. Seuraavas-

sa vaiheessa etsin tekstinaineistosta ajatuskokonaisuuksia, joissa käytiin läpi ryh-
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mään valikoitumisen tapoja. Seuraavassa on esitetty kaksi otetta haastatteluista, 

joissa on käyty läpi osallisuusryhmään valikoitumisen tapaa92:  

T: Miten, muistatko, siitä on aikaa, sen verran kun muistat, miten sinut valit-

tiin siihen ryhmään?  

RJ: No se tais olla siellä oppilaskunnan hallituksessa, niin se meidän opettaja  

kysyi, että haluisko joku ruveta tähän, niin meitä oli muutama ja sitten osa on 

nyt lopettanut. Että mää oon vissiin ainoa jäljelle jäänyt niinkö niistä alkupe-

räsistä (…).  

T: Aivan. No tuota mikä muistaksää..että mikä sunt sai silloin lähtemään mu-

kaan siihen ryhmään? Miten teillä valittiin …muistatko yhtään… 

RJ: Luokassa äänestettiin ja kiinnostuin sen takia kun pääsen ja… tekemään 

niitä päätöksiä, jopa  

T: Muistatko lähtikö teiltä silloin monta?  

RJ: No se oli niinku, koulussa oli tämmönen, että niinku joka, vain niinku vi-

tos- ja nelosluokilla äänestettiin ja tyttö ja poika niinku kaikilta luokilta otet-

tiin, niistä sitten arvottiin, että kun on vitos a ja b… 

T: Aivan.  

RJ: Ja arvotaan, että tulee tyttö ja poika. Elikkä joko a- ja b-luokalta tyttö ja 

poika tai sitten tyttö a-luokalta ja poika b-luokalta. Sitten kävikin niin, että 

arpatuuri sattui hyvin ja mää pääsin a-luokalta pojaksi ja sitten b-luokalta 

tuli se tyttö.  

Tähän teemaan liittyen etenin aineiston luvussa esittämällä sille kysymyksiä eri-

laisista tavoista lähteä osallisuusryhmään toimintaan mukaan. Seuraavassa vai-

heessa kokosin nämä alkuperäiset ilmaukset taulukkomuotoon.  

                                                        
92 T = tutkija, RJ = ryhmän jäsen. Tulososiossa käytetyissä tekstikatkelmissa olen käyttänyt pei-
tenimiä.  
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Taulukko 4. Pelkistettyjen ilmausten muodostaminen. 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

No se tais olla siellä oppilaskunnan hallituksessa, niin se meidän opettaja 

kysyi, että haluisko joku ruveta tähän, niin meitä oli muutama ja sitten osa on 

nyt lopettanut. Että mää oon vissiin ainoa jäljelle jäänyt niinkö niistä 

alkuperäsistä. H2-T13-08-RX 

Opettaja 

 

No se oli niinku, koulussa oli tämmönen, että niinku joka, vain niinku vitos- ja 

nelosluokilla äänestettiin ja tyttö ja poika niinku kaikilta luokilta otettiin, niistä 

sitten arvottiin, että kun on vitos a ja b… H12-P15-07-RX 

Äänestys 

 

No mää kuulin kavereilta, kun kaverit oli siinä silloin, ennen kuin mää olin. Ja 

sitten, no mää en itse asiassa ees kuullut sitä, että se kokoontu se uus Teko, 

vaan mää vaan menin opettajalta kysymään, että milloin se on ja pääseekö 

siihen mukaan. Ja sitten mää pääsin siihen mukaan. H20-T15-10-RX 

Hakeutunut itsenäisesti 

Etenin aineiston analyysissa vastaavalla tavalla jokaisen tutkimuskysymyksen 

osalta. Tein siten jokaisesta tutkimuskysymyksestä ensin tiedoston, johon keräsin 

haastatteluista, havainnoinnin pohjalta tehdyistä muistiinpanoista sekä kyselyn 

avoimista vastauksista ne kohdat, joissa oli käsittelyssä olevan kysymyksen kan-

nalta relevanttia tietoa. Seuraavassa vaiheessa tiivistin näistä ajatuskokonaisuuk-

sista pelkistettyjä ilmauksia (ks. taulukko 4). Pelkistetyt ilmaukset kokosin edel-

leen alateemoiksi taulukon 5 mukaisesti.  

Taulukko 5. Alateemojen muodostaminen. 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alateema  

No se tais olla siellä oppilaskunnan hallituksessa, niin 

se meidän opettaja kysyi, että haluisko joku ruveta 

tähän, niin meitä oli muutama ja sitten osa on nyt 

lopettanut. Että mää oon vissiin ainoa jäljelle jäänyt 

niinkö niistä alkuperäsistä (…). H2-T13-08-R2 

Opettaja Osallisuusryhmään 

valikoituminen 

No se oli niinku, koulussa oli tämmönen, että niinku 

joka, vain niinku vitos- ja nelosluokilla äänestettiin ja 

tyttö ja poika niinku kaikilta luokilta otettiin, niistä sitten 

arvottiin, että kun on vitos a ja b… H12-P15-07-R9 

Äänestys  

No mää kuulin kavereilta, kun kaverit oli siinä silloin, 

ennen kuin mää olin. Ja sitten, no mää en itse asiassa 

ees kuullut sitä, että se kokoontu se uus Teko, vaan 

mää vaan menin opettajalta kysymään, että milloin se 

on ja pääseekö siihen mukaan. Ja sitten mää pääsin 

siihen mukaan . H20-T15-10-R9 

Hakeutunut itsenäisesti  
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Osallisuusryhmään valikoituminen oli yksi alateema, jota tarkastelin ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen yhteydessä. Tämän lisäksi luin aineistoa läpi esittäen kysy-

myksiä siitä, minkälaista tietoa lapset ja nuoret olivat saaneet osallisuusryhmään 

liittyessään sekä minkälaisia tavoitteita ja motiiveja heillä oli toiminnassa mukana 

olemiselle. Näiden pohjalta muotoilin tutkimuksen ensimmäisen pääteeman, jon-

ka avulla selvitin osallisuusryhmän toiminnan muotoutumista ja siihen liittyviä 

avaintekijöitä. Ensimmäiseen teemaan sisällytin myös kyselyaineistosta saatuja 

tuloksia, joiden avulla hahmotin ryhmän jäsenprofiilia kysyen keitä osallisuus-

ryhmien lapset ja nuoret ovat?  

Jatkoin aineiston systemaattista lukua käsitellen jokaisen tutkimuskysymyk-

sen edellä esitellyllä tavalla. Näistä muotoilin lopulta tutkimuksen kolme päätee-

maa. Tämän jälkeen palasin aineiston äärelle luodakseni yleiskuvan osallisuus-

ryhmien toiminnasta. Tehtävänä oli vastata vielä neljänteen tutkimuskysymykseen 

osallisuusryhmästä demokratiakasvatuksen tilana. Luin aineistoa läpi demokra-

tiakasvatuksen teoreettisten mallinnusten läpi. Miten esimerkiksi Korsgaardin 

(2001) esittämä didaktinen kolmio demokratiakasvatuksen sisällöistä paikantui 

osallisuusryhmien toimintaan? Toisaalta tarkastelin osallisuusryhmän toimintaa 

myös Biestan (2003, 2006) demokratiakasvatukselle antaman kriittisenkin kehyk-

sen läpi. Tukeeko osallisuusryhmä lasten ja nuorten osallisuuteen kasvua, ja jos, 

niin millä tavoin? Tutkimusaineiston analyysiprosessia ja siitä muodostuneita ala- 

ja pääteemoja voidaan kuvata vielä seuraavan kuvion avulla.  



116 

Kuvio 3. Aineiston analyysissa muodostuneet pääteemat alateemoineen.  

Tutkimusraportin tulosluvut on otsikoitu analyysin pääteemoja mukaillen. Johto-

päätöksissä tarkastelen osallisuusryhmien toimintaa demokratiakasvatuksen tila-

na.  
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4 Osallisuusryhmään liittymisen tavat ja 
motiivit  

Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan osallisuusryhmien lasten ja 

nuorten jäsenprofiilia ja toisessa osallisuusryhmiin valikoitumisen tapoja. Kol-

mannessa alaluvussa selvitetään tiedon roolia osallisuusryhmiin liittymisen yh-

teydessä. Neljännessä alaluvussa lapset ja nuoret pohtivat, minkä vuoksi lasten ja 

nuorten osallisuutta tuetaan tänä päivänä erilaisin rakenteellisin keinoin ja minkä-

laisia motiiveja heillä itsellään on toimintaan mukaan lähtemiselle. Viidennessä 

alaluvussa lapset ja nuoret tuovat esille, mihin asioihin he haluavat toiminnassa 

erityisesti vaikuttaa.  

4.1 Osallisuusryhmäläiset: alakoululaisia, oppilaskuntatoimijoita ja 
aktiivisia vapaa-ajanharrastajia  

Ensimmäiset osallisuusryhmät perustettiin kahdelle Oulun kaupungin suuralueelle 

vuonna 2006. Tämän jälkeen uusia ryhmiä perustettiin puolivuosittain siten, että 

vuoteen 2008 mennessä kaupungissa oli toiminnassa yksitoista lasten ja nuorten 

alueellista osallisuusryhmää. Vuonna 2010 kaksi osallisuusryhmä yhdistettiin, 

jonka seurauksena ryhmiä oli vuotta myöhemmin toiminnassa yhteensä kymme-

nen.93 Lisäksi alueellisten osallisuusryhmien rinnalla toimi vuonna 2010 perustet-

tu nuorten edustajisto ONE.  

Tarkkaa määrää vuosien 2006–2011 välisenä aikana osallisuusryhmissä mu-

kana olleista lapsista ja nuorista ei ole saatavilla. Vaihtuvuus ryhmissä on ollut 

suurta heti toiminnan alusta alkaen (vrt. Thomas 2012). Kahden yhdistyneen 

ryhmän sukupuoli- ja ikäjakaumasta ei ole tarkkaa tietoa. Yhdeksässä muussa 

osallisuusryhmässä alakouluikäisiä eli 9–12-vuotiaita oli 61 % jäsenistä ja ylä-

kouluikäisiä 38 %. Yhdessä ryhmässä oli ollut mukana myös muutamia keskias-

teen opiskelijoita. 56 % jäsenistä oli tyttöjä ja 44 % poikia. Kahdessa ryhmässä 

poikia oli enemmän kuin tyttöjä, yhdessä tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon ja lo-

puissa tytöt olivat enemmistönä.  

Kyselyn perusteella 18 prosenttia lapsista ja nuorista oli lähtenyt toimintaan 

mukaan joko heti ryhmän perustamisen aikaan (vuosina 2006–2008) tai vielä 

saman vuoden aikana. Pisimmillään toiminnassa oli oltu mukana kyselyn ajan-

kohtana jopa viisi vuotta. Suurin osa vastaajista (43 %) oli ollut mukana noin 

                                                        
93 Liite 4. Alueelliset osallisuusryhmät Oulussa vuonna 2011.  
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vuoden ajan. Vastaajien joukossa oli myös useampi kaksi vuotta (20 %) tai kolme 

vuotta (27 %) mukana ollut.  

Merkillepantavaa on se, että huomattava osa (69 %) lapsista ja nuorista kuu-

lui johonkin järjestöön, seuraan tai yhdistykseen, joista yleisimpiä olivat liikunta- 

ja urheiluseurat. Lisäksi mukana olevat lapset ja nuoret olivat aktiivisia osallistu-

jia kouluympäristössä. Vastaajista suurin osa (54 %) kuului oppilaskunnan halli-

tukseen tai oli aiemmin kuulunut (27 %). Oppilaskuntatoiminta koettiin tärkeäksi 

osaksi koulun toimintaa; sen kautta lapsilla ja nuorilla oli mahdollista vaikuttaa 

koulun toimintakulttuuriin. Yläkouluikäinen Alisa kuvailee oppilaskunnan merki-

tystä seuraavasti:  

H: (…)…mitä sää ylipäätään jos ajattelet oppilaskuntaa, onko sun mielestä 

tärkeä, että semmoinen on koulussa?  

Alisa: No kyllä se on mun mielestä aika tärkeä, että siellä on ollut aika paljon 

tämmösiä viihtyvyysparannuksia ja neon tehny ja mukavia tämmösiä tempa-

uksia, että sitten… että se on vähän tavallaan niin kuin osallisuustoimintaa, 

mutta vähän pienemmässä mittakaavassa.  

H: Voitko sää antaa esimerkkejä, että minkälaisia asioita ne on tehneet siel-

lä?  

Alisa: No siellä on nyt ainakin, sohvia on hommattu sinne ja nyt on vissiin 

vähän tämmöinen joku suurempi projekti tulossa, mää en nyt muista oikein 

tarkkaan mitä se koski.  

H: Ne on sitten tärkeitä siellä koulussa?  

Alisa: Joo on niitä arvostettu siellä paljon.  

Kuten Alisakin toi esille, nähtiin oppilaskunnalla olevan tärkeä rooli kouluviihty-

vyyden edistäjänä ja oppilaiden mielipiteiden esilletuojana koulun toimintaympä-

ristössä. Oppilaskuntatoiminnan hyvinä puolina pidettiin sitä, että sen kautta oppi-

lailla oli mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin koulua koskevissa asioissa. 

Se huolehti osaltaan oppilaiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta esimerkiksi järjes-

tämällä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Oppilaskunnassa toimivat miellettiin 

ahkeriksi oppilaiksi, jotka olivat valmiita toimimaan koulussa yhteisen hyvän 

edistämiseksi. (Vrt. Manninen 2007.) Oppilaskuntatoiminnan kehittämistarpeiksi 

Alisa mainitsee ainakin toiminnasta tiedottamisen ja sen tunnetuksi tekemisen 

niin muiden oppilaiden kuin opettajakunnankin keskuudessa. Oppilaskuntatoi-

minnan aktiivisuudessa näyttää olevan myös suuria eroja koulujen välillä. Järjes-



119 

töjen laatimassa Lasten ja nuorten hallitusohjelmassa 2011–2015 on vaadittu 

selkeästi, että oppilaskuntatoiminnan tulisi olla pakollista myös alakouluissa (ks. 

myös Lapsen oikeuksien komitea 7.9.2011). Lapset ja nuoret kokevat tärkeäksi 

sen, että kaikilla koulun oppilailla olisi yhtäläiset mahdollisuudet hakeutua toi-

mintaan mukaan, eikä toiminnasta muotoutuisi vain tietyn pienen joukon sisäpiiri-

toimintaa (vrt. Vesikansa 2002: 24).  

Yläkouluikäinen Pekka koki erityisen tärkeäksi sen, että aikuisten asenteet 

tukisivat ja kannustaisivat oppilaskunnan toimintaa. Oppilaskuntatoiminta tulisi 

ottaa tosissaan, ja hallituksen toiminnan tulisi olla ylipäätänsä järkevää, tärkeisiin 

asioihin kantaa ottavaa. Tällaisiksi asioiksi miellettiin esimerkiksi kouluympäris-

töön, oppilaiden yleiseen kouluviihtyvyyteen sekä toisaalta myös opetuksen jär-

jestelyihin liittyvät asiat. Oppilaskunnan hallituksen toiminnalle asetettiin myös 

tulosvastuu: hallituksen tulisi saattaa päätökseen aloittamansa asiat ja tiedottaa 

muille koulun oppilaille tehdyistä päätöksistä ja saavutetuista tuloksista. 

Oppilaskuntatoiminnan ohella useampi vastaaja kertoi olleensa mukana kou-

lun muussa toiminnassa, kuten esimerkiksi kummi- ja tukioppilastoiminnassa 

sekä vertaissovittelijoina.  

Kyselyn perusteella osallisuusryhmien jäsenten taustoista voidaan todeta vie-

lä, että suurin osa lapsista ja nuorista oli aktiivisia vapaa-ajanharrastajia. Kuvaa-

vaa on, että monet olivat harrastaneet tiettyä lajia useamman vuoden ajan, osa 

jopa alle kouluikäisestä lähtien (vrt. Kiili 2006). Sen sijaan ryhmien jäsenet eivät 

näyttäydy aktiivisina nuorisotilojen käyttäjinä, jota selittänee heidän aktiivinen 

harrastustoimintansa erilaisten järjestöjen, seurojen ja yhdistysten parissa. Ainoas-

taan 12 % vastaajista kertoi käyvänsä nuorisotilassa säännöllisesti, ja heistä 

enemmistö oli alakouluikäisiä. Satunnaisia kävijöitä oli 54 prosenttia vastaajista. 

Nuorisotilan toiminnallinen ja toisaalta sosiaalinen luonne (ks. Kylmäkoski 2007) 

tuli esille lasten ja nuorten pohtiessa nuorisotilassa käynnin motiivejaan. Nuoriso-

tilasta löytyi mielekästä tekemistä, ja toisaalta se tarjosi paikan tavata ystäviä 

kodin ja koulun ulkopuolella. Nuorisotila tarjosi myös koulupäivän jälkeen turval-

lisen paikan, jossa saattoi viettää aikaansa ennen vanhempien kotiintuloa. (Ks. 

myös Gretschel 2011: 15, Kylmäkoski 2007: 401.) Nuorisotilassa käymättömät 

kokivat, ettei heillä ollut siihen aikaa muiden harrastusten ja koulukiireiden vuok-

si. Toinen yleinen peruste oli, ettei nuorisotilan nähty yksinkertaisesti tarjoavan 

mielekästä tekemistä tai että siellä ei käynyt samanhenkisiä tai -tyylisiä lapsia ja 

nuoria.  

Mitä tämän perusteella voidaan todeta osallisuusryhmissä mukana olevista 

lapsista ja nuorista? Onko mahdollista profiloida toiminnassa mukana olevaa lasta 
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tai nuorta? Demokratiakasvatuksen ja erityisesti Biestan (2003, 2006) ajattelun 

pohjalta voidaan myös kysyä, minkälainen merkitys yksittäisellä toimijalla on 

osallisuusryhmän toiminnassa? Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että edustuk-

sellisuuteen perustuvat lasten ja nuorten ryhmät eivät tavoita lasten ja nuorten 

moniäänisyyttä riittävästi (Wyness 2009a, Eskelinen ym. 2012b: 71–72). On 

myös esitetty, että osallisuusryhmän kaltaisiin vaikuttajaryhmiin hakeutuvat tie-

tynlaiset lapset ja nuoret, ja yleensä he ovat niitä, jotka ovat aktiivisia jo valmiik-

si. Näin ollen osallisuudella nähdään olevan kumulatiivinen luonne. (Nikkilä 

2002: 69, Myllyniemi 2008: 54.)  

Tutkimuksen perusteella osallisuusryhmä näyttäytyy ennen kaikkea alakou-

luikäisten osallisuusympäristönä, vaikka lähtökohtana onkin ollut ajatus osalli-

suusryhmästä eri-ikäisten lasten ja nuorten osallisuuden tilana (Oulun kaupungin 

kulttuuri- ja sivistyspalvelut 2013). Osallisuusryhmissä tyttöjen osuus on hiukan 

poikien osuutta suurempi. Toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret ovat aktii-

visia niin vapaa-ajallaan erilaisissa harrastustoiminnoissa kuin myös kouluympä-

ristössä oppilaskunta- ja muussa vapaaehtoisessa osallisuustoiminnassa.  

Pohdimme haastattelussa tätä kysymystä muutamien nuorten kanssa. Kes-

kiasteen opinnoissa aloittanut Paula pohti pitkään osallisuusryhmiin hakeutuvien 

lasten ja nuorten ominaisuuksia. Paula totesi, että osallisuustoimintaan hakeutuu 

tavallaan tietynlaiset, mutta sitten toisaalta tosi erilaiset (nuoret). Mutta sitten 

tuota kyllä se vaatii sitä aktiivisuutta, että sitten sinne tulee vaikka ketä, mutta 

sitten ne, että ketkä sinne jää, niin niissä on jotakin samaa. Paulan mukaan tämä 

samuus viittaa aktiivisuuteen jäsenten toimintaorientaatiossa sekä kykyyn sitoutua 

toimintaan pidemmäksikin aikaa. Kuten edellä kävi ilmi, on mukana olevilla pal-

jon aikaa ja aktiivisuutta vaativia harrastuksia sekä kokemusta oppilaskuntatoi-

minnasta. Pitkään harrastaneiden kokemuksista on tulkittavissa vahva halu olla 

mukana toiminnassa. Samalla he tuovat esiin kyvyn sitoutua esimerkiksi harras-

tustoimintaan, jossa voi olla harjoituksia useamman kerran viikossa. Tähän liittyy 

myös vastuunotto, josta lapset ja nuoret kertoivat esimerkiksi oppilaskunnan halli-

tuksen toimintaa kuvatessaan. Tästä sitoutumiskyvystä ja vastuuntunnosta kertoo 

myös Paula omassa puheenvuorossaan. Toisaalta voidaan myös kysyä, ovatko 

tähän tutkimukseen osallistuneet lapset ja nuoret juuri niitä osallisuusryhmien 

aktiivisimpia jäseniä? Tällöin mahdolliset eriävät mielipiteet toiminnan muodois-

ta ja merkityksestä saattavat jäädä huomiotta. Sen lisäksi aineiston pohjalta luotu 

kuva osallisuusryhmien jäsenistä voi näyttäytyä jopa liiankin idealisoidulta ja 

homogeeniselta.  
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4.2 Osallisuusryhmän jäseneksi valikoituminen  

Kysymys siitä, miten osallisuusryhmään liittymisen tulisi tapahtua, on puhuttanut 

sekä aikuisia ohjaajia että ryhmissä toimivia lapsia ja nuoria toiminnan alkuajoista 

lähtien. Yleisesti ajatellaan, että valinnassa tulisi käyttää demokraattisina pidettyjä 

menetelmiä, kuten esimerkiksi äänestystä (vrt. Austin 2010). Osallisuustoiminnan 

perusperiaatteena on, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi alueilla yhtäläiset mah-

dollisuudet päästä toimintaan mukaan. Pääasiallinen vastuu uusien jäsenten rekry-

toimisesta on kouluilla, joissa uudet jäsenet valitaan yleensä aina lukuvuoden 

alussa94.  

Osallisuusryhmien perustamisen aikana vuosina 2006–2008 kaupungissa 

toimiva osallisuusvalmentaja kiersi kouluilla kertomassa toiminnan lähtökohdista, 

mutta kouluille ei annettu selkeää ohjeistusta jäsenten valintatavasta. Lähtökohta-

na on, että jokaisesta alueella toimivasta koulusta ja oppilaitoksesta valitaan 2–5 

jäsentä alueen osallisuusryhmään; valittujen määrä on suhteutettu koulun oppi-

lasmäärään. Alkuvaiheessa osallisuusryhmissä oli jäseniä myös keskiasteen oppi-

laitoksista, mutta vuonna 2011 yläkouluikäisiä vanhempien jäsenten määrä oli 

vähäinen.  

Nousiainen ja Piekkari (2005) toteavat oppilaskuntatoiminnan yhteydessä, et-

tä jäsenten valintaprosessiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Oppilailla 

tulee olla tietoa siitä, mihin he ovat lähtemässä mukaan. Jäsenten valintaprosessin 

tulisi olla myös julkinen siten, että esimerkiksi luokassa keskustellaan avoimesti 

siitä, mitä oppilaskunnan hallituksen jäsenyys käytännössä tarkoittaa ja minkälai-

sen edustajan luokka itselleen haluaa. Oppilaskunnan jäsenten valinta on myös 

yhteisöllinen prosessi, jossa aiemmin hallituksessa toimineet jäsenet voivat jakaa 

kokemuksiaan muiden oppilaiden kanssa ja innostaa heitä siten lähtemään toimin-

taan mukaan. (Nousiainen & Piekkari 2005, 25–27.) Thomas (2002: 174–176) 

toteaa, että lapsella tai nuorella tulee olla mahdollisuus valita, osallistuuko hän 

johonkin toimintaan vai ei. Jo ensimmäisiä osallisuusryhmiä perustettaessa kävi 

ilmi, että valintaprosesseissa oli eroja alueiden ja koulujen välillä. Kyselyssä lap-

silta ja nuorilta tiedusteltiin osallisuusryhmään valikoitumisen tapaa monivalinta-

kysymyksellä (taulukko 6).  

                                                        
94 Käytän käsitettä lukuvuosi kuvaamaan osallisuusryhmän toimintakautta. Osallisuusryhmien toiminta 
kulkee rinnan koulujen toiminnan kanssa, joten termin lukuvuosi käyttö on perusteltua. Vaikka ryhmät 
ovatkin kesäaikaan pääsääntöisesti tauolla, voivat ne mahdollisuuksien mukaan järjestää esimerkiksi 
leiritoimintaa. Huomattakoon vielä, että jäseniä on voinut tulla ryhmiin myös kesken lukuvuoden.  
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Taulukko 6. Osallisuusryhmään valinnan tavat (%).  

VALINTATAPA % 

Opettaja pyytänyt 38 

Rehtori pyytänyt  8 

Ryhmän ohjaaja pyytänyt 2 

Äänestys luokassa tai koko koulussa  28 

Arvonta vapaaehtoisten keskuudesta 4 

Hakeutunut itse ryhmään  20 

Yht.  100 (n = 51) 

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että yleisimmin opettaja (38 %) – joko luo-

kanopettaja, -valvoja tai oppilaskunnan ohjaava opettaja – oli pyytänyt lasta tai 

nuorta edustajaksi alueen osallisuusryhmään. Williams ym. (2010: 288) toteavat, 

ettei osallisuustoimintaa useinkaan mainosteta, vaan kyvykkäät lapset ja nuoret 

päätyvät ryhmään opettajien tai nuorisotyöntekijöiden valitsemina (ks. myös 

Freeman ym. 2003, McGinley & Grieve 2010). Tuukkanen kumppaneineen 

(2013: 5) on tarkastellut Lasten parlamentin toimintaa ja toteaa jäsenvalinnassa 

käytetyn erilaisia menetelmiä, kunnista riippuen. Edustajan on voinut valita joko 

koulun rehtori tai muu opettaja. Joissakin kunnissa on järjestetty myös vaaleja.  

Varsin usein (28 %) koulussa tai luokassa oli järjestetty myös äänestys, jolla 

edustajat oli valittu alueen ryhmään. Kyselyvastausten perusteella jopa 20 pro-

senttia vastaajista kertoi itse olleensa aktiivinen ryhmään hakeutumisessa. Näillä 

lapsilla ja nuorilla oli tyypillisesti kavereita osallisuusryhmässä, ja siten he olivat 

valmiiksi tietoisia toiminnasta. Kavereiden innostamina he olivat päätyneet ha-

kemaan ryhmän toimintaan mukaan myös itse. Koulun rehtori (8 %) tai osalli-

suusryhmän ohjaaja (2 %) oli muutamissa tapauksissa pyytänyt lasta tai nuorta 

ryhmän toimintaan mukaan. Myös arvontaa oli käytetty ryhmien jäsenten valin-

nassa muutamissa kouluissa (4 %).  

Haastatteluissa lapset ja nuoret kuvailivat osallisuusryhmään liittymistä mo-

nisanaisesti. Opettaja oli saattanut kysyä suoraan yksittäisiltä lapsilta tai nuorilta 

heidän kiinnostustaan lähteä kyseisen koulun edustajaksi alueen osallisuusryh-

mään. Tällainen menettely noudattelee McGinleyn ja Grieven (2010: 255) ku-

vaamaa aikuisten tapaa valita huolellisesti ne lapset ja nuoret, joiden kokevat 

olevan toiminnasta kiinnostuneita. Tähän liittyen olen merkinnyt kokemuksen 

tutkimuspäiväkirjaan:  

Olen seuraamassa eräällä koululla, miten osallisuustoiminnasta kerrotaan 

koulun henkilökunnalle. Tilaisuus on varsin vapaamuotoinen ja itsekin kerron 
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lyhyesti tekeillä olevasta tutkimuksesta lasten ja nuorten osallisuuskokemuk-

siin liittyen. Signaali koulun osalta vaikuttaa myönteiseltä; tämä koulu on ai-

nakin mukana toiminnassa. Tehdessämme lähtöä, kuulen henkilökuntaan kuu-

luvan jäsenen lausuvan sanat: katsomme täällä sopivat jäsenet ryhmään. 

Tuota lausetta ei saa millään pyyhittyä mielestä pois. Kuka on sopiva lapsi ja 

nuori osallisuusryhmään? (Tutkimuspäiväkirja)  

McGinley ja Grieve (2010: 256) toteavat, että yhä edelleen merkittävä osa nuoris-

ta jää kaiken osallisuustoiminnan ulkopuolelle. Esimerkiksi nuorisotila- tai seura-

toiminnan ulkopuolella olevat lapset ja nuoret eivät saa tietää erilaisista osalli-

suusmahdollisuuksista, kun taas niissä mukana olevat kuulevat ensimmäisinä 

erilaisista uusista mahdollisuuksista. Tästä tulee lapselle ja nuorelle itselleen posi-

tiivinen kierre, sillä hän pääsee osalliseksi monenlaisista mahdollisuuksista. Se 

kuitenkin sulkee oven valtaosalta lapsia ja nuoria, jotka eivät pääse osallistumaan 

minkäänlaiseen toimintaan aikuisten toimiessa portinvartijoina ja valitessa aina 

sopivaksi katsomansa lapset ja nuoret. Myös Cairns (2006: 223) toteaa, että lasten 

ja nuorten edustukselliset järjestelmät näyttävät osallistavan lapsia ja nuoria, joilla 

on tiettyjä kykyjä. Gretschel (2002a) pohti omassa tutkimuksessaan samaa kysy-

mystä siitä, vahvistavatko kuntien osallisuusympäristöt vain ennestään aktiivisten 

nuorten toimintamahdollisuuksia (ks. myös Paakkunainen & Myllyniemi 2007, 

Ødegård 2007). Begg (2004: 131) viittaa puolestaan norjalaiseen kontekstiin tode-

ten, että nokkelat ja kekseliäät pääsevät osallistumaan toimintaan, joka on jo läh-

tökohtaisesti hyvin aikuisvetoista ja aikuisten suunnittelemaa (ks. myös Freeman 

ym. 2003, Sinclair 2004). 

Muutamat haastatteluun osallistuneet lapset ja nuoret olivat kokeneet opetta-

jan kysymyksen mukaan lähtemisestä lähes pakonomaisena käskynä. Alakou-

luikäiset Mira ja Lea totesivat omasta valinnastaan ryhmään, että opettaja oli 

lähestulkoon pakottanut heidät mukaan toimintaan. Tämän sanottuaan he kuiten-

kin naurahtivat ja totesivat, että lopulta se oli osoittautunut hyväksi asiaksi, sillä 

toiminta oli mukavaa ja antoisaa. Heidän vastauksestaan saakin käsityksen, että 

tässä yhteydessä opettajan esittämä kysymys – aluksi jopa käskyksi tulkittu – oli 

koettu myöhemmin positiivisena asiana. Ilman opettajan aktiivisuutta Mira ja Lea 

eivät olisi kenties koskaan saaneet tietää mahdollisuudesta osallistua ryhmän 

toimintaan. Heidän mukaansa opettajan rohkaisu ja kannustus oli tässä yhteydessä 

pelkästään hyvä asia.  

Yleisimmin valinta oli kuitenkin tapahtunut siten, että opettaja oli aluksi esi-

tellyt toimintaa joko koko koululle tai luokittain. Tämän jälkeen toiminnasta kiin-
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nostuneita pyydettiin ilmoittautumaan esimerkiksi oman luokan opettajalle tai 

koulun rehtorille. Mikäli kiinnostuneita oli vähän, pääsivät yleensä kaikki haluk-

kaat mukaan toimintaan. Paula muistelee aloittaneensa juuri yläkoulun, kun kou-

lun yhteiskuntaopinopettaja oli ottanut puheeksi alueelle vuotta aiemmin peruste-

tun osallisuusryhmän: 

H: Miten sää sinne (osallisuusryhmään) päädyit?  

Paula: No meillä tuo samainen yhteiskuntaopin opettaja, joka oli silloin niin-

ku oppilaskunnan ohjaavana opettajana, se kysy siihen niinku halukkaita ja 

sitten meitä ei ollut niin paljon, niin sitten päästiin kaikki. Neljä vai viisköhän 

meitä oli. Ja me neljä ollaan sitten siihen jääty ja oltu tähän asti. Silloin vain 

kysyttiin, että ketkä haluaa ja me nyt sitten päätettiin mennä. (…) että siihen 

aikaan sitten opettajainhuoneeseen kaikki halukkaat.  

Paulan vastauksesta on luettavissa toiminnan vapaaehtoinen luonne. Opettaja oli 

esittänyt toiminnan sellaisena, johon jokainen kiinnostunut voi hakeutua. Tällöin 

vastuu oli ainakin osittain siirretty oppilaalle itselleen, jonka tulee tehdä päätös 

omasta osallistumisestaan. Toisaalta Miran ja Lean kokemus edellä kuvaa valin-

taprosessin toista mahdollista ääripäätä, jossa opettaja toimii varsin voimakkaasti 

toimintaan rekrytoivana ja siitä vastuun kantavana tahona.  

Yläkoulun hiljattain aloittanut Alisa kertoo olleensa kolmannella luokalla, 

kun kouluun tuli vierailija nuorisotoimesta esittelemään Oulussa pian aloitettavaa 

osallisuustoimintaa.  

H: Miten sää innostuit mukaan?  

Alisa: No meille tuli kertomaan kouluun semmoinen henkilö ja sitten kysyttiin,  

että jos olette kiinnostuneita, niin ilmoittautukaa opettajalle ja mää ilmoit-

tauduin siihen ja sitten tämä opettaja oli suositellut minua siihen ja sitten sitä 

kautta päädyin siihen ryhmään.  

Myös Alisan vastauksessa on luettavissa toiminnan vapaaehtoisuutta painottava 

luonne, josta tällä kertaa kertoi koulun ulkopuolinen taho. Mielenkiintoisen Ali-

san kommentista tekee myös se, että opettaja on kuitenkin tässäkin toiminut mer-

kittävänä tahona suositellessaan Alisaa osallisuusryhmän jäseneksi. Voidaankin 

kysyä, minkälaisten yksilöllisten ominaisuuksien perusteella opettaja on suosituk-

seen päätynyt? Toisaalta voidaan Biestaan (2003, 2006) viitaten kysyä, ovatko 

yksilön ominaisuudet sellainen tekijä, joka tulisi jollakin erityisellä tavalla huo-

mioida osallisuusryhmään valinnan yhteydessä.  
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Joissakin kouluissa opettaja oli esitellyt osallisuustoimintaa ainoastaan tietyn 

vuosiluokan oppilaille, kuten yläkoulussa opiskeleva Raisa kertoi vuosia aiemmin 

tapahtuneen omassa koulussaan. Mielenkiintoinen kysymys tähän liittyen onkin, 

millä perusteella opettaja oli valinnut, minkä ikäisille tai ylipäätänsä keille lapsille 

ja nuorille hän toiminnasta kertoo (vrt. McKinley & Grieve 2010). 

H: Kerropa sitten, että miten sää kuulit ihan ensimmäisen kerran osallisuus-

ryhmästä?  

Raisa: No meidän silloin se yhdysopettaja, niin se otti sitten silloin, kun mää 

olin vitosluokkalainen, niin se otti meidät kaikki siihen, vitosluokkalaiset, ja 

sitten kyseli kaikilta, että ootteko te kuullut tämmösestä osallisuusryhmästä? 

Ja se kertoi meille sitten, että mitä ne tekkee. Ja sitten kysyi, että onko innos-

tuneita. Ja sitten mää ja mun kaksi kaveria sanottiin, että me voitais lähteä 

siihen.  

Osallisuustoimintaan mukaan lähtevien ikäkriteerit kerrottiin selkeästi kouluille jo 

toiminnan alkuvaiheessa. Tällöin esimerkiksi 1–2-luokkalaiset jäivät automaatti-

sesti pois jäsenvalinnoista. Voidaankin kysyä, että eikö 1–2-luokkalaisia huomioi-

da jäsenvalinnoissa, koska heitä ei nähdä vielä kompetentteina toimijoina. Osalli-

suusryhmien toiminta ei kosketa myöskään esimerkiksi esikoulu- ja päiväkou-

luikäisiä lapsia, mikä voidaan nähdä eriarvoistavana mekanismina koko alueen 

lapsiväestöä ajatellen. Pienten lasten osallisuuden tukemisen tärkeys on tuotu 

esille muun muassa Lapsen oikeuksien komitean vuonna 2005 antamassa huo-

mautuksessa (General Comment 7 2005, ks. myös Lansdown 2001).95  

Varsin yleistä oli myös se, että ohjaava opettaja oli kertonut osallisuusryhmän 

toiminnasta oppilaskunnan hallituksen jäsenille.96 Tällöin valinta osallisuusryh-

                                                        
95 Väitöskirjaa viimeistellessäni sain yhteydenoton Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista, 
jossa pienten lasten osallisuutta on lähdetty kehittämään Osallisuuden voima -projektin kautta. Sen 
tavoitteena on osallistaa lapsia, päiväkotien henkilöstöä ja johtajia sekä lasten vanhempia. Lisätietoa 
projektista osoitteesta http://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/hankkeet.  
96 Kiili (2011: 179, 183, ks. myös Ødegård 2007) tarkasteli lastenparlamenttitoimintaa neljässä kun-
nassa. Hänen mukaansa jäsenet niihin oli valittu pääasiassa oppilaskuntien jäsenistä. Jälleen voidaan 
todeta, että osallisuus kasautuu samojen lapsien toimiessa sekä koulujensa oppilaskuntien hallituksissa 
että lapsiparlamenteissa. Toimintaa mainostetaan muun muassa lasten äänen kuulemisena, ja Kiili 
kysyykin, keiden lasten mielipiteitä toiminnassa tuodaan esille. Lapset näyttäytyvät tämän valossa 
homogeenisena ryhmänä, jota yksittäisten lasten nähdään yksiselitteisesti edustavan. Siurala (2009) 
tarkasteli kolmentoista kaupungin kokemuksia nuorisovaltuustoista. Esityksessään hän toteaa, että 
yleensä valtuustot valitaan vaalein kouluista. Jyväskylästä saatujen kokemusten perusteella todetaan, 
että valinta oppilaskunnan hallituksen jäsenistä varmistaa sen, että edustajilla on pääsääntöisesti 
taustayhteisö eli koulunsa oppilaskunta ja hallitus, jonka kanssa keskustella. Aivan avoimilla vaaleilla 
olisi voitu päätyä nuorisovaltuustoon, joka koostu nuorista, jotka ajavat vain omia asioitaan.  
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mään oli suoritettu hallituksen sisällä. Jos halukkaita oli vain muutamia, pääsivät 

yleensä kaikki mukaan toimintaan. Muutamissa tapauksissa valinta oli tehty joko 

äänestämällä tai arpomalla jäsenet halukkaiksi ilmoittautuneiden keskuudesta. 

Näin oli tapahtunut myös alakouluikäisen Sofian koulussa, jossa oppilaskunnan 

ohjaava opettaja oli pyytänyt osallisuusryhmien toiminnasta kiinnostuneita ilmoit-

tautumaan opettajalle suoraan. Näin myös Sofia oli päässyt mukaan oman alueen-

sa osallisuusryhmään. Sofian kokemus heijastelee edellä McKinleyn ja Grieven 

(2010) ajatusta siitä, että yhdenlaiseen osallisuustoimintaan mukaan lähtiessään 

lapset ja nuoret löytävät sitä kautta myös uusia osallisuuden kanavia. Toisissa 

kouluissa ei taas suhtauduttu myönteisesti siihen, että jäsenet osallisuusryhmään 

valittaisiin oppilaskunnan hallituksen jäsenistä, jotka olivat jo valmiiksi yhdenlai-

sessa osallisuustoiminnassa mukana. Esimerkiksi alakouluikäinen Iida muistaa 

opettajan erikseen painottaneen sitä, ettei ryhmään valittaisi oppilaskunnan halli-

tuksen jäseniä.  

Osa haastatelluista lapsista ja nuorista kertoi kuulleensa osallisuusryhmästä 

luokkakavereiltaan tai ystäviltään. Tämä oli motivoinut myös heitä itseään hakeu-

tumaan mukaan. Näin kertoo myös alakouluikäinen Tuuli, joka kuuli osallisuus-

ryhmästä siinä toimivilta ystäviltään. Tämän jälkeen Tuuli oli ilmoittautunut opet-

tajalle, joka oli järjestänyt äänestyksen hänelle ilmoittautuneiden vapaaehtoisten 

joukosta. Yläkouluikäinen Sari kertoi myös kiinnostuneensa toiminnasta kave-

reidensa kautta. Tämän jälkeen hän lähti itse aktiivisesti etsimään tietoa ryhmän 

toiminnasta ja mahdollisuuksista liittyä toimintaan mukaan.  

H: Miten sää kuulit ensimmäisen kerran osallisuusryhmästä?  

Sari: No mää kuulin kaverilta, kun kaverit oli siinä silloin, ennen kuin mää 

olin. Ja sitten, no mää en itse asiassa ees kuullut siitä, että se kokoontu se uus 

ryhmä, vaan mää vain menin opettajalta kysymään, että milloin se on ja pää-

seekö siihen mukaan. Ja sitten mää pääsin siihen mukaan.  

H: Niin, että sää lähdit sitten ihan itse aktiivisesti ottamaan selvää?  

Sari: Niin.  

H: Kuulopuheiden perusteella?  

Sari: Joo.  

Vaikka aikuisten valtaa valita osallisuustoimintaan mukaan lähteviä lapsia ja nuo-

ria onkin aiheellisesti kritisoitu, voi aikuisen aktiivisella roolilla olla toisinaan 

pelkästään hyvää tarkoittava ja kannustamiseen tähtäävä lähtökohta. Sekä yläkou-
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luikäinen Pekka että alakouluikäinen Iida muistelivat, että opettaja oli huomioinut 

heidät erityisellä tavalla osallisuusryhmän jäsenvalintoja tehtäessä. Molemmat 

olivat pyrkineet useampaan otteeseen oppilaskunnan hallitukseen mutta olivat 

kuitenkin aina jääneet täpärästi valitsematta. Opettajat olivat huomioineet Iidan ja 

Pekan kiinnostuksen osallistumis- ja vaikuttamistoimintaa kohtaan ja ehdottaneet 

heille toimimista alueensa osallisuusryhmässä.  

H: Miten sää sinne ryhmään päädyit sitten tai lähdit mukaan?  

Pekka: Se oli niinkin hauska, kun mää en nelosluokalla päässyt koulun, ala-

asteen oppilaskuntaan ja se huomas sitten sen mun pettyneisyyden se ohjaava 

opettaja ja se sano sitten, että mene sinne osallisuusryhmään. Se ois hyvä 

vaihtoehto sulle varmaan, semmonen vähän isompi porukka, niin sinne mää 

vaan menin sitten.  

H: Joo, sitä kautta sitten lähdit?  

Pekka: Niin.  

H: Mitenkä sää sinne lähdit?  

Iida: Ihan opettaja kysyi, että kun mää oon ollut nyt…kolmena vuonna peräk-

käin, niin kauan oikeastaan kun meillä on ollut (…) opettajana, niin mää oon 

ollut aina varajäsenenä tai niinku melkein ehdolla tai jotenkin silleen, että on 

ollut samat äänimäärät ja sitten on arvottu ja mää oon jäänyt viimeseksi. 

Niin sitten se ajatteli, kun sinne sanottiin, että ei mielellään oteta jotakin op-

pilaskunnan puheenjohtajia tai semmosia jäseniä, että jotain muutakin po-

rukkaa sinne, niin sitten opettaja tuli kysymään sinne ihan, että haluaisitko 

sää mennä sinne, kun sää oot ollut niin monesti hilkulla päästä oppilaskun-

taan.  

H: Miltä sinusta tuntui, että opettaja sillä lailla huomioi sen asian ja ehotti?  

Iida: No oli se silleen…miten sen sanois…kunnia edustaa koulua, mutta ei 

nyt silleen kuitenkaan mikään ihmeellinen asia.  

Vaikka tämän päivän julkisessa kasvatuskeskustelussa painotetaankin pettymysten 

ja vastoinkäymisten sietokyvyn kasvattamisen tärkeyttä jo pienestä pitäen, on 

opettaja edellisissä esimerkeissä käyttänyt harkintakykyään ansiokkaasti. Hyvän 

pedagogin ominaisuuksiin voidaan nähdä kuuluvan pedagogisesti tahdikas toi-

minta. Haavion (1948) mukaan tahdikkuus on kykyä löytää jokaisessa kasvatus- 

ja opetustoiminnan tilanteessa nopeasti ja varmasti tarkoituksenmukainen menet-
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telytapa. Tähän tarvitaan Haavion mukaan avointa silmää. (Haavio 1948: 49, 54.) 

Siljander (2002: 87) puolestaan toteaa tahdikkuuden viittaavan kasvattajan ky-

kyyn ja haluun oivaltaa kasvavan tilanne. Tähän liittyy Siljanderin mukaan myös 

hienotunteisuus ja kyky sovittaa yhteen kasvavan lapsen ja nuoren tilanne sekä 

yhteiskunnan taholta tulevat vaatimukset. (Ks. myös Van Manen 1991.) Opettajan 

tahdikas toiminta tässä yhteydessä oli jäänyt sekä Iidalle että Pekalle mieleen 

positiivisena kokemuksena.  

Yläkouluikäinen Outi pohtii ryhmien jäsenvalintaa pitkään ja toteaa, että 

opettajien tulisi kysyä lapsilta ja nuorilta, ketkä ovat oikeasti kiinnostuneita osal-

lisuustoiminnasta. Tämän jälkeen opettajien tulisi pystyä kertomaan toiminnan 

pääperiaatteet, minkä pohjalta lapset ja nuoret pystyisivät muodostamaan alusta-

van käsityksen toiminnan luonteesta. Outin mielestä on tärkeää, että osallisuus-

ryhmä tuodaan esille konkreettisena paikkana, jossa lapset ja nuoret voivat vai-

kuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Aikuisilla on Outin mukaan suuri vastuu jäsen-

ten rekrytoimisessa, sillä heidän tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, että ryh-

missä toimisi mahdollisimman erilaisia lapsia ja nuoria. Toisin sanoen lasten ja 

nuorten moniäänisyyden huomiointi nähdään jäsenvalintojen keskeiseksi kritee-

riksi. Outin mukaan lapsilla ja nuorilla on asioista erilaisia näkemyksiä ja mielipi-

teitä, ja tämä tulisi huomioida myös jäseniä ryhmiin valitessa, sillä lapset ja nuo-

ret eivät ole homogeeninen ryhmä.  

Outin näkemys noudattelee lapsuudentutkimuksen paradigman kritiikkiä lap-

suuden ja nuoruuden oletettua universaalia luonnetta kohtaan (ks. esim. James & 

James 1990, Alanen 2009, Prout 2005). Tässä tutkimuksessa lasten ja nuorten 

osallisuutta tarkastellaan ensinnäkin paikallisella tasolla huomioiden kuitenkin 

osallisuuden globaali luonne. On selvää, että jo paikallisella tasolla tarkasteltuna 

osallisuustoiminta saa erilaisia ilmenemismuotoja esimerkiksi kaupunginosasta ja 

ryhmästä toiseen liikuttaessa. Tutkimuksessa ei ole kuitenkaan eksplikoitu vertai-

levalla otteella tätä kysymystä, jonka voikin nähdä olevan tärkeä jatkotutkimuk-

sen aihe. Toiseksi on tärkeää huomioida, että osallisuusryhmiin tulevat lapset ja 

nuoret tuovat mukanaan omat aloitteensa (Arendt 2002), joiden kautta heidän 

subjektiviteettinsa todellistuvat. Lapset ja nuoret eivät Outin mukaan ole yksi ja 

yhtenäinen ryhmä, vaan jokaisella heistä on esimerkiksi omanlaisiaan vahvuuksia 

ja heikkouksia sekä kiinnostuksen kohteita, jotka kohtaavat osallisuusryhmän 

moninaisuudessa.  

Jäsenten valinnassa ei näytä aineiston perusteella olevan täysin yhdenmukais-

ta menettelyä, vaan eri kouluissa ja eri alueilla valinta ryhmiin tapahtuu eri tavoin. 

Tämä voidaan nähdä myös epädemokraattisena tilanteena, sillä lapsilla ja nuorilla 
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on erilaiset mahdollisuudet päästä toimintaan mukaan. Kiili (2006) esittää omassa 

tutkimuksessaan, ettei alakouluikäisten Ipanaryhmissä haluttu noudattaa perintei-

siä valintamenetelmiä, kuten äänestämistä97. Jäsenet valittiin ryhmiin vapaaeh-

toisten joukosta arpomalla, jolloin valinnan satunnaisuus saatiin varmistettua. 

Äänestyskäyttäytyminen saattaa olla lasten ja nuorten keskuudessa vahvasti ohjat-

tua, jolloin esimerkiksi luokan suosituin oppilas tulee jo lähtökohtaisesti todennä-

köisemmin valituksi kuin esimerkiksi hiljaisempi ja syrjäänvetäytyvämpi oppilas. 

Lapset ja nuoret eivät myöskään näytä olevan täysin yksimielisiä siitä, että vaalit 

ja äänestäminen olisivat paras tapa valita jäseniä osallisuusryhmiin (vrt. Wyness 

2009b).  

Jos opettaja toisaalta kysyy suoraan lapselta tai nuorelta ryhmään mukaan liit-

tymistä, voi olla vaikeaa kieltäytyä auktoriteetiksi koetun henkilön edessä. Tämä 

seikka tuli esille muun muassa oppilaskuntien hallitusten jäseniä haastatellessani. 

Oppilaat kokivat, että jos opettaja kysyy luokan edustajaksi hallitukseen, ei siitä 

oikein osata kieltäytyä. Eräänlaista miellyttämisen halua ja pelkoa ulossulkemi-

sesta ilmensi se, ettei luokkakavereiden äänestäessä valinnasta haluttu kieltäytyä. 

Mikäli valinnasta kieltäytyi, saattoi se pahimmillaan johtaa kavereiden menettä-

miseen ja ainakin kasvojen menettämiseen luokkayhteisössä. Edelleen valinta 

hallitukseen voi olla koko luokan yhteinen hyvä läppä, joka aiotaan hoitaa pois 

alta lähinnä huumorin avulla. Huumorin äänestyskäyttäytymiseen liittivät erityi-

sesti tutkimukseen osallistuneet pojat. (Alanko 2010.) Huumorin voidaan Huukin 

(2010: 75) mukaan nähdä toimivan yhtenä keinona hankkia tai ylläpitää asemaa 

nuorten keskuudessa. Se voi toimia kuitenkin myös ulossulkemisen keinona. Täs-

sä tapauksessa nuori näytti käyttävän huumoria selviytymiskeinona tilanteessa, 

johon hänet oli luokkakavereiden toimesta valittu. Huumori oli kuitenkin myös 

kollektiivinen, luokan oppilaiden keskuudessa vallitseva tunnetila. Pohdittavaksi 

jää, kohdistuiko huumori itse valintaprosessiin, oppilaskuntatoimintaan ja sen 

merkityksellisyyteen (tai merkityksettömyyteen) sinällään vaiko jopa valittuun 

yksittäiseen oppilaaseen? Toisin sanoen käyttivätkö muut oppilaat huumoria kiu-

saamisen ja vähättelyn välineenä, jonka kautta valituksi tulleen asema luokkayh-

teisössä asetettiin kyseenalaiseksi? Kuten Huuki (2010: 75) toteaa, on huumorilla 

ambivalentti luonne, joka kietoutuu myös vallan kysymyksiin. (Ks. myös Manni-

nen 2010.)  

                                                        
97 Myöhemmin Kiili (2011) on tutkinut lastenparlamenttitoimintaa, jossa edustajat on yleensä valittu 
koulujen oppilaskunnissa järjestettyjen vaalien kautta. Myös tässä yhteydessä Kiili toteaa, etteivät 
välttämättä kaikki lapset ole halukkaita osallistumaan vaaleihin vaikka muutoin voisivatkin olla kiin-
nostuneista itse toiminnasta.  
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Demokratiakasvatuksen näkökulmasta tarkasteltuna on osallisuusryhmään 

valinnalla ja siihen liittyvillä tekijöillä merkittävä kasvatuksellinen funktio. Siten 

esimerkiksi vaalien käyttämistä jäsenten valintamenetelmänä ei tulisi suoralta 

kädeltä hylätä. Tärkeäksi näen sen, että lapset ja nuoret saavat tietoa vaalimenette-

lyihin liittyvistä asioista monipuolisesti. Jäsenten valitseminen vaaleilla vaatii 

kuitenkin opettajiltakin monenlaisia valmiuksia suhtautua tilanteisiin – ehdok-

kaaksi asettautumiseen, äänestyskäyttäytymiseen, valituksi tulemiseen sekä valit-

sematta jäämiseen – tahdikkaasti sekä ennen kaikkea lapsia ja nuoria tukien.  

4.3 Oikeus tietoon  

Tärkeä kysymys osallisuusryhmään liittymisen yhteydessä on, minkälaista tietoa 

lapset ja nuoret ovat saaneet osallisuusryhmien toiminnasta. Myös Thomasin 

(2002: 174–176) mukaan lasten ja nuorten tulee saada riittävästi tietoa siitä, mihin 

he ovat lähtemässä mukaan. Lapsen oikeus tietoon on kirjattu myös Lapsen oike-

uksien yleissopimuksen 13. artiklaan (ks. luku 2.2.1)98. Useissa selvityksissä ja 

tutkimuksissa on todettu, ettei lapsilla ja nuorilla ole riittävästi tietoa omista osal-

listumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan (ks. esim. Myllyniemi 2008: 59, 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2011: 156. Lansdown 2010, Dadich 2010). 

Haastatteluissa lapset ja nuoret kertoivat saaneensa osallisuusryhmään liitty-

misen yhteydessä erittäin vähän tietoa osallisuustoiminnan luonteesta ja sisällöis-

tä. Yläkouluikäinen Outi muistelee kokemustaan ryhmään lähtemisestä seuraavas-

ti.  

Outi: Ja ala-asteella vitos…ei vaan kutosluokalla menin sitten tähän osalli-

suusryhmään. Silloin kun ne perustettiin.  

H: Ihan alusta? 

Outi: Joo. Oon ollut ja se on ollut mun mielestä hirveen mukavaa. No meillä 

se meni vähän silleen hassusti, että koulussa meidän opettaja kysy meiltä 

kahdelta kutosluokalta, että ois tulossa semmonen osallisuus-vaikuttamisleiri, 

että ketkä haluaisi lähteä sinne mukaan ja sitten siinä oli hirveänä, että joo 

                                                        
98 Oikeus tietoon on tunnustettu myös ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa (1948), 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (1950), Euroopan neuvoston suosituksissa nuorisotiedotuksesta 
(2010) sekä Euroopan komission valkoisessa kirjassa Nuorisopolitiikan uudet tuulet (2001). Vuonna 
2012 aloitti Euroopan neuvosto yhteistyössä nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjes-
tö ERYICAn sekä sen jäsenjärjestöjen kanssa kampanjan Tieto on oikeus! (Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö 2012b.)  
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minä haluan lähteä sinne ja sitten arpoi meistä kaksi ja sitten minä ja Minna 

satuttiin pääsemään. (…) Niin tuota, niin se meni silleen oikeastaan arpomal-

la, mutta mekin sitten luultiin Minnan kanssa, että se on vain se yksi leiri 

vain, mutta sittenhän se on jatkunut.  

H: No sää olit sitten kuitenkin kiinnostunut vaikka et tiennyt vielä muuta kuin, 

että osallisuusleirille lähet?  

Outi: Niin, mää ajattelin, että mennään nyt, kun on mahdollisuus. Ja kato-

taan minkälainen se on.  

Outin kokemus edustaa ääripäätä. He saivat luokkakaverinsa kanssa erittäin vähän 

tietoa siitä, mihin ovat lähtemässä mukaan. Outi tiesi, että he olivat menossa lei-

rille, jonka he uskoivat olevan kertaluontoinen tapahtuma. Vasta osallisuusleirillä 

heille selvisi, että kyse on pysyvästä toimintamuodosta, jossa heidänkin toivotaan 

olevan jatkossa mukana. Osallisuusleirin aikana heille kuitenkin kerrottiin, että 

toiminnasta voi milloin tahansa jättäytyä pois, eikä toiminnassa tarvitse olla mu-

kana vastoin tahtoaan. Outin ohella muutama muukin lapsi ja nuori kertoi vastaa-

vasta kokemuksesta, jossa tieto toiminnan lähtökohdista oli ennen perehdyttämis-

leiriä varsin vähäistä. Kuitenkin perehdyttämisleirin jälkeen kiinnostus toimintaa 

kohtaan oli vain lisääntynyt, ja tämä oli vahvistanut halua olla mukana toiminnas-

sa. Näin tapahtui myös Outin kohdalla.  

Hartin (1992) luoman osallisuustikasmallin kautta tarkasteltuna Outin koke-

mus kuvastaa tilannetta, jossa lasten ja nuorten osallisuus näyttäytyy jopa mani-

pulatiivisena ja dekoratiivisena. Tällöin lapsilla ja nuorilla ei ole riittävästi tietoa 

siitä, mistä toiminnassa kyse ja mikä heidän roolinsa kyseisessä toiminnassa on. 

Toisaalta perehdyttämisleirin aikana Outikin oli saanut lisätietoa toiminnan tar-

koituksesta, jolloin Hartin tikasmallin perusteella voidaan osallisuuden nähdä 

olevan nimetty mutta informoitu -tasolla. (Hart 1992: 11–14.)  

Toiminnan alkuvaiheessa lapsille ja nuorille suunnatussa informaatiossa oli 

tuotu esille toiminnan alueellinen luonne sekä mahdollisuus vaikuttaa erityisesti 

oman asuinalueen asioihin. Toisaalta näkökulma oli myös alueellinen, sillä ryh-

mässä liikuttiin lasten ja nuorten intressien mukaisesti myös koko kaupungin 

alueella. Joillekin oli kerrottu, että ryhmissä voi vaikuttaa myös koulujen viihty-

vyyteen esimerkiksi erilaisten välinehankintojen kautta tai tapahtumia järjestä-

mällä. Annetussa informaatiossa painottui kuitenkin toiminnan paikallinen luon-

ne, eikä esimerkiksi kansallista tai globaalia kontekstia tuotu esille ainakaan eks-

plisiittisesti. Verrattuna esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
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siin (Opetushallitus 2004), jossa demokratiakasvatuksella nähdään olevan tehtä-

vänsä myös globaaliin kansalaisuuteen kasvattamisessa, näyttäytyy osallisuus-

ryhmien toiminta paikallisena (välitön lähiympäristö) ja korkeintaan alueellisena 

(Oulu). Osallisuusryhmien varsinaisessa toiminnassa on kuitenkin liikuttu myös 

kuntarajojen ulkopuolelle vierailemalla eduskunnassa ja toisaalta muualla Poh-

jois-Suomessa. Tämän lisäksi yksi osallisuusryhmä on tehnyt yhteistyötä malta-

laisten lasten ja nuorten kanssa.  

Muutamissa vastauksissa kerrottiin, että opettaja oli todennut ryhmässä otet-

tavan kantaa vähän laajempiin alueisiin kuin vain kouluun. Pekan mukaan osalli-

suusryhmän kerrottiin olevan ensinnäkin semmoinen isompi porukka, jossa isom-

malla kaavalla käydään asioita läpi. Pekan esittämä ajatus isommasta kaavasta 

viittaa siihen, että toiminnassa on toisaalta mahdollisuus liikkua myös oman lä-

hiympäristön ulkopuolelle. On tärkeä tiedostaa, että välitöntä lähiympäristöä kos-

kettavien asioiden ohella lapset ja nuoret kantavat huolta myös laajemmista, sekä 

kansallista että globaalia kontekstia koskettavista asioista. Nykyisessä internet-

maailmassa lapset ja nuoret ovat hyvin tietoisia ajankohtaisista teemoista, ja myös 

tämä näkökulma olisi syytä tiedostaa ryhmien toiminnassa.  

Lapset ja nuoret toivat esille, ettei osallisuusryhmien olemassaolosta tai toi-

minnasta tiedetä edelleenkään riittävästi Oulussa. Osallisuustoiminta koetaan näin 

varsin pienen piirin asiaksi, josta tiedottaminen on jäänyt auttamattoman vähäi-

seksi. Yläkouluikäinen Sari koki, ettei heidänkään koulussaan osallisuustoiminta 

ollut kovin tunnettua. Sari oli itse kuullut siitä ryhmässä mukana olevilta ystävil-

tään, ja tämä oli innostanut häntä itseään hakeutumaan toimintaan mukaan.  

Sari: Joo, ei meillä…mää en tiiä oikeasti, että tietääkö vielä nykyäänkään 

kaikki meidän koululaiset, että mikä on osallisuusryhmä vaikka me ollaan 

kyllä käyty nyt viimeisten viikkojen aikana luokissa kertomassa ja itse aina-

kaan tiennyt yhtään mitään silloin.  

H: Oliko sulla niinku minkälainen ajatus, kun sää kuulit, että tämmö-

nen…mitä sulle tuli mieleen, että mitä tämmösessä ryhmässä ehkä tehdään 

tai mitä varten se on?  

Sari: No siis mää vaan ajattelin, että se täällä niinku meitäkin kuunnellaan ja 

saa tuoda oman mielipiteen esille.  

Sarin kokemus osallisuusryhmän tarkoituksesta heijastelee paljon julkisuudessa 

ollutta huolipuhetta demokratian tilasta ja toisaalta ihmisoikeudellista diskurssia. 

Jopa mantranomainen lause, että ryhmässä heitäkin kuunnellaan, tekee näkyväksi 
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sen, että ainakin toiminnasta kerrotussa oli painotettu osallisuuden ihmisoikeudel-

lista puolta vahvasti (ks. YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus). Suurin osa lap-

sista ja nuorista oli sitä mieltä, että heillä olisi ollut oikeus tietää enemmän ryh-

män toiminnasta ennen päätöstä mukaan lähtemisestä. Toisaalta he, joilla oli osal-

lisuusryhmissä jo valmiiksi ystäviä mukana, olivat saaneet mielestään riittävästi 

informaatiota toiminnasta. Kuudesluokkalainen Iida muistelee, että ensimmäises-

sä kokouksessa oli mukana entisiä jäseniä, joiden tehtävänä oli tutustuttaa uudet 

jäsenet toimintaan. Tästä ei Iidan mukaan ollut kuitenkaan sanottavasti apua.  

H: No miten, kertoiko opettaja, että mistä on kyse tai tiesitkö entuudestaan, 

että mistä on kyse?  

Iida: En mää kauheana tiennyt, että se sanoi, että siis…jotakin se sanoi vain 

vähän, että sitten kerrotte siellä, mitä koulussa tapahtuu ja näin. Ei sekään 

kauheana tiennyt, koska meillä on niinku erilliset opettajat, jotka sitten ohjaa 

näitä oppilaskunnan juttuja. Ja sitten ne selitti mulle enemmän ja ekalla ker-

ralla meillä oli mukana ne edelliset jäsenet meidän koulusta, jotka oli silloin 

kutosella, ne oli mukana niinku näyttämässä…tai no en tiiä näyttikö ne. Ne 

oli vähän hiljaista porukkaa.  

Iidan vastauksesta on luettavissa myös toiminnan vertaiskasvatuksellinen puoli. 

Minkä verran toisia lapsia ja nuoria voidaan vastuuttaa kertomaan toiminnan 

sisällöistä ja luonteesta toisilleen? Näen tämän tärkeänä tehtävänä, joka sisältää 

myös vastuun aspektin. Mukana olevat lapset ja nuoret ovat toiminnan asiantunti-

joita, ja aikuisten tulisi tehdä tämä heille myös tiettäväksi. Lasten ja nuorten ko-

kemukset toiminnasta ovat se perusta, jolle toimintaa rakennetaan ja edelleen 

kehitetään.  

Tähän liittyen muutamat lapset ja nuoret toivatkin esille, että he haluavat itse 

päästä vaikuttamaan siihen, mitä toiminnasta kerrotaan muille lapsille ja nuorille. 

Alakouluikäinen Sofia kertoi, että sitten seuraavana vuonna, kun mää pittiin 

niille oppilaskunnan jäsenille semmosen, missä sitten äänestettiin ne, niin mää 

kerroin just sitten enemmän siitä, kun mää ties… tai kun mulle itelle vaan kerrot-

tiin muistaakseni, että no niin tämä on nyt osallisuusryhmä, ja siellä tulee mones-

ta koulusta porukkaa ja silleen.  

Iida, joka edellä koki vertaisohjauksen epäonnistuneeksi, jatkaa kuitenkin in-

formaation roolista seuraavasti: 

H: Mites siellä ohjaaja otti sunt vastaan ja muut ryhmän jäsenet sitten?  
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Iida: Hyvin ja sitten meillä oli silleen aika hyvin, että me päästiin aika nope-

aan porukkaan, kun meillä oli heti se osallisuusryhmän leiri. (…) Niin sitten 

siinä pääsi niinku tutustumaan hyvin toisiin, kun oli pidemmän aikaa kuin mi-

tä ne kokoukset.  

H: Miten sää koet, että saitko sää tarpeeksi tietoa, kun lähdit siihen toimin-

taan mukaan tai oisitko sää kaivannut enemmän tietoa?  

Iida: En oikeastaan, siis silleen ja sitten sitä toimintaa on kuitenkin aika han-

kala selittää. Ja sitten munsta tuntuu, että mää oisin saanut vain väärän mie-

likuvan, jos mulle ois selitetty enemmän. Tai näin, ei oikeastaan ja sitten siel-

lä on ohjaajat mukavia ja kaikki porukat on mukavia ja ne auttoi ja näin ja 

sitten kun opettajiltakin kun vaan kysyy, niin ne kyllä auttaa. Ja sitten kun en 

ole itse mikään hirvittävän hiljainen ihminen, niin sitten pääsee yleensäkin 

aika nopeaan kaikkiin porukoihin mukaan, kun mää viitin kysyä.  

Iidan mukaan on jopa parempi, ettei toimintaa lokeroida liikaa tietynlaiseksi en-

nen mukaan lähtemistä. Toki informaatiota täytyy antaa ja esimerkiksi toiminnan 

perusperiaate on kerrottava lapsille ja nuorille selkeästi (ks. esim. Lansdown 

2010, Thomas 2007). Aikuisten turhan tarkka ja vaikeasti muotoiltu selostus toi-

minnasta voi kuitenkin pahimmillaan jopa pelottaa joitakin lapsia ja nuoria. Toi-

saalta onko aikuistenkaan antama informaatio välttämättä aina totta (ks. myös 

Kiili 2006: 104)? Esimerkiksi Outi uskoi leirille lähtiessään, että kyseessä on vain 

kertaluonteinen tapahtuma. Aikuisen antama tieto oli siis ollut virheellistä.  

Hyvä esimerkki informaation aiheuttamasta hämmennyksestä on alakou-

luikäisen Kirsin kokemus kaupunkikokouksesta. Hän oli ymmärtänyt kaupunki-

kokouksen tapahtumana, jossa istuttaisiin ison pöydän ääreen ja jokaisella osallis-

tujalla olisi velvollisuus tuottaa tilaisuudessa mahdollisimman paljon mielipiteitä 

ja ideoita. Kirsi pelkäsi, ettei hän kykenisi tähän ja oli tämän vuoksi jäänyt pois 

kaupunkikokouksesta kyseisenä vuotena.  

Näin myös Iidan ja Kirsin tapauksessa voidaan pohtia sitä, missä määrin ja 

minkälaista tietoa lapset ja nuoret kaipaavat toiminnasta. Iida kertoi olevansa 

sanavalmis ja innokas osallistuja, joka kyllä tarpeen vaatiessa osaa oma-

aloitteisesti hakea tietoa. Hän ei kaivannut aikuisilta valmista kaavaa osallisuus-

ryhmään liittyessään, vaan halusi muodostaa oman käsityksensä toimiessaan 

ryhmässä. Kirsi puolestaan oli luultavasti kokenut kaupunkikokouksen suunnitte-

lun ja siihen valmistautumisen jo sen verran vaativana, että ajatus varsinaisesta 

kokoukseen osallistumisesta oli pelottava. Aikuisten onkin syytä suhteuttaa anta-
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mansa tiedon määrä ja laatu siten, että eri-ikäisten lasten ja nuorten on mahdollis-

ta käsitellä sitä.  

Muutamat toiminnassa aivan alusta asti mukana olleet lapset ja nuoret ja siten 

myös perehdyttämisleirille osallistuneet kokivat saaneensa leirin aikana varsin 

kattavasti tietoa osallisuustoiminnasta. Yläkouluikäisen Alisan mukaan leirillä oli 

tehty selväksi toiminnan luonne, ja päivien ohjelma oli sisältänyt paljon informaa-

tiota. Samoilla linjoilla olivat myös yläkouluikäiset Outi ja Mikko, jotka kokivat 

saaneensa leirin aikana riittävästi tietoa toiminnasta. Saadun tiedon perusteella oli 

ollut mahdollista lopulta päättää olla toiminnassa mukana jatkossakin. Outi toi 

esille myös sen, että tietoa ei esitetty liian vaikeassa muodossa tai isoina ryppäinä. 

Outin sanoin yritettiin mahdollisimman selkeästi sitten selittää silleen, että lapsi 

kuitenkin ymmärtää. West (2004: 16) toteaakin, että lapsia ja nuoria on valmen-

nettava osallisuustoiminnan käytänteisiin. Tärkeä osa tätä prosessia on myös ver-

taisoppiminen, joka on nähty tärkeänä osana osallisuusryhmienkin toimintaa.  

Kaiken kaikkiaan vastauksista on tulkittavissa, että toimintaan mukaan lähte-

vät lapset ja nuoret on varustettu varsin niukalla tiedollisella pääomalla (vrt. Gra-

ham & Fitzgerald 2010b, 2006, Butler ym. 2002). Toisaalta koulujen henkilökun-

ta on tuonut esille muissa yhteyksissä, ettei heillä itselläänkään ole ollut riittävästi 

tietoa toiminnan alkuvaiheessa. On syytä muistaa, että myös aikuistoimijoilla on 

oikeus tietoon. Aikuisten rooli tiedon välittäjänä osallisuustoiminnassa on keskei-

nen. Kuten edellä on tuotu esille, pahimmillaan aikuisten antama – puutteellinen 

tai toisaalta liian valmiiksi koettu – tieto voi estää lasten ja nuorten lähtemisen 

mukaan tai toimimisen ryhmissä. Tällöin lapset ja nuoret voivat jo lähtökohtaises-

ti ajatella tietynlaisen tavan toimia olla oikeaoppisempi kuin jonkun muun toimin-

tatavan. Neutraalitkin kommentit siitä, miten toiminnassa otetaan kantaa koulua 

laajempiin asioihin, voivat lapselle ja nuorelle tarkoittaa sitä, etteivät esimerkiksi 

koulujen asiat olisi riittävän merkittäviä ryhmissä käsiteltäviksi. Yhtä lailla on 

tärkeää, että lapset ja nuoret huomioidaan myös yksilöinä, vahvuuksiltaan erilai-

sina, ja tällöin myös tiedon laatu ja määrä tulee suhteuttaa tapauskohtaisesti.  

Luvussa on tarkasteltu lapsille ja nuorille heidän osallisuusryhmiin liittyes-

sään annetun tiedon määrää ja laatua. Biestan (2003, 2006) ajatteluun liittyen 

voidaan pohtia, minkälainen rooli tiedolla tulisi tässä kohtaa olla. Näen tärkeäksi, 

ettei tiedollista puolta demokratiakasvatuksessa mitätöidä – enkä väitä Biestan-

kaan siihen pyrkivän. Osallisuusryhmän toimintaan mukaan lähdettäessä tiedolla 

on keskeinen rooli. Se auttaa parhaimmillaan hahmottamaan, mistä toiminnassa 

voisi olla kyse. Painotan konditionaalia, sillä osallisuus aktualisoituu lasten ja 
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nuorten vuorovaikutuksen tuloksena. Kuten edellä Iida toi esille, voi käytäntö 

näyttäytyä lopulta täysin erilaisena.  

4.4 Lasten ja nuorten pitää saada osallistua, mutta miksi?  

Minkä vuoksi lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksien edistäminen nähdään 

tänä päivänä tärkeänä asiana? Kuten edellä on tuotu esille, voidaan osallisuustoi-

minta nähdä ennen kaikkea pedagogisena toimintana, jolla pyritään kehittämään 

lasten ja nuorten aktiivisen kansalaisuuden taitoja. Edustuksellisen demokratian 

kriisistä on keskusteltu jo useamman vuoden ajan, ja esimerkiksi kansalaisten ja 

erityisesti nuorten äänestysaktiivisuudesta ollaan huolissaan (Vesikansa 2002, 13; 

Ahonen 2006: 249). Myös Hart (1992: 4–5) on todennut, että lasten ja nuorten 

tulee saada harjoitella aktiivisen kansalaisuuden taitoja, jotta he voivat aikuisiällä 

toimia poliittisina subjekteina. Hartin sanoin osallisuutta ei voi oppia abstraktio-

na. Mielenkiintoinen seikka lasten ja nuorten osallisuuden kehittämiseen liittyen 

on se, että lapset ja nuoret eivät itse ole olleet vaatimassa oman äänensä kuuluviin 

saamista. Toisin on esimerkiksi naisten kohdalla, jotka olivat itse aktiivisesti vaa-

timassa yhtäläisiä oikeuksia yhteiskunnalliseen toimintaan.99 Lasten ja nuorten 

kohdalla aikuiset ovat olleet toiminnan alulle panevana voimana (ks. esim. Hol-

loway & Valentine 2000a, Castro 2012, Earls 2011, Tisdall 2008, Ødegård 

2007)100. Matthewsin (2003: 265) sanoin lapset (ja nuoret) tarvitsevat liittolaisia.  

Lapset ja nuoret pohtivat haastatteluissa syitä siihen, miksi aikuiset ovat ny-

kyään kiinnostuneita kuulemaan lasten ja nuorten näkemyksiä ja mielipiteitä eri 

asioista. Vastauksissaan he pohtivat lapsena ja nuorena olemisen perusolemusta 

mutta viittaavat myös osallisuuden poliittiseen ja pedagogiseen luonteeseen. Ala-

kouluikäinen Iida pohtii aihetta pitkällisesti: 

No siis varmaan sen takia, että ne on huomannut sen, että lapset osaa ajatel-

la oikeasti niinku aivoilla, että ei ne oo ihan puupäitä. Että niillä on vain eri 

näkökulma siis kaikkeen ja ne haluaa kuulla niittenkin mielipiteitä. Välttä-

mättä kaikkea ei toteuteta tai ne menee vähän toisesta korvasta sisään ja toi-
                                                        
99 Tähän liittyen Williams (1995) on todennut: …if women enter environments where men have only 
been talking to men, the conversation is bound to change. If blacks enter spaces where whites have 
only been talking to other whites, the conversation is bound to grow somewhat more encompassing. 
Rochen mukaan myös lasten (ja nuorten) mukaantulo keskusteluun tulee muuttamaan tilanteita huo-
mattavasti. (Roche 1999: 488.)  
100 Tisdall (2008: 427) viittaa puheeseen lasten oikeuksista uutena yhteiskunnallisena liikkeenä – joka 
on kuitenkin voittopuolisesti aikuisten vetämä. Lasten ja nuorten osallisuuden tarkastelu yhteiskunnal-
lisena liikkeenä on mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe (ks. myös Kiili 2006).  
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sesta ulos. Mutta sieltä saattaa voida poimia joitakin asioita, mitä ei ole tul-

lut aikuisilla mieleen.  

Vastauksesta on tulkittavissa, että Iidan mukaan aikuiset epäilevät toisinaan lasten 

ja nuorten kompetenssia rationaaliseen ajatteluun. Aikuisuus käsitetään perinteis-

ten kehityspsykologisten teorioiden valossa ihmislajin kehityksen kulminaatiopis-

teenä, johon lasten ja nuortenkin kasvu tähtää. Aikuinen ymmärretään rationaalik-

si toimijaksi, kun taas lapsi ja nuori on jotakin kehittymätöntä ja hallitsematonta-

kin. (ks. esim. Prout 2005, James ym. 1998.) Iida mainitsi puheenvuorossaan 

mielenkiintoisen aspektin, jota voidaan tarkastella myös lapsuudentutkimuksen 

viitekehyksessä: lapsilla (ja nuorilla) on asioihin erilainen näkökulma, joka poik-

keaa aikuisten näkökulmasta. Iidan mukaan lapset ja nuoret eivät kuitenkaan näe 

maailmaa perustavasti eri tavalla, vaan heillä on yksinkertaisesti erilaisia näke-

myksiä asioihin, kuten eri-ikäisillä ihmisillä saattaa olla. Kyse ei ole näkökulmien 

totuudellisuudesta tai paremmuudesta, vaan ainoastaan näkökulmaeroista.  

Iidan ajatus saa pohtimaan lapsuuden ja nuoruuden ontologista perustaa, jo-

hon muun muassa Qvortrup (1994) on kiinnittänyt huomiota. Sitä ei voida nähdä 

kuitenkaan perusteena lapsuuden ja nuoruuden marginaaliseen asemaan esimer-

kiksi yhteiskunnallisen osallisuuden näkökulmasta. Onko siis ikä määrittävä pe-

ruste, kun tehdään valintoja sen suhteen, kuka saa, osaa ja kykenee osallistumaan? 

Myös yläkouluikäisen Alisan mielestä toiminnan taustalla on aikuisten halu saada 

esille erilaisia näkökulmia asioihin. Alisan mukaan on myös mahdollista, että 

poliittisilla päättäjillä tulee vääriä käsityksiä siitä, mitä lapset ja nuoret oikeasti 

haluavat. Aikuiset eivät välttämättä aina tiedä varmasti, mitä mieltä lapset ja nuo-

ret asioista ovat. (vrt. Cairns 2001: 349.)  

Alakouluikäisen Kirsin pohdinta lähti myös liikkeelle lasten ja nuorten erilai-

sesta kyvystä tarkastella maailmaa. Tässä tärkeänä välineenä on mielikuvitus, jota 

lapset ja nuoret uskaltavat rohkeasti käyttää ajattelussaan (ks. esim. Viljamaa 

2012). Tähän liittyen yläkouluikäinen Alisa totesi, että lapsilla ja nuorilla on uusia 

ja tuoreita ideoita, kun taas aikuiset tahtovat urautua ajattelussaan liiaksi vanhoi-

hin malleihin. Yläkouluikäinen Mikko toi puolestaan esille usein käytetyn lausah-

dukseen siitä, että lasten suustahan se totuus tulee. Mikko viittasi lasten ja nuor-

ten kykyyn käyttää järkeä ajattelunsa pohjana, toisin kuin aikuiset usein kuvitte-

levat olevan mahdollista. Tämän lisäksi vaikuttaisi nurinkuriselta, että aikuiset 

päättäisivät aina lapsia ja nuoria koskevista asioista. Mikon mukaan kysymys on 

myös vallasta – on annettu lapsille vähän lisää valtaa omiin asioihin.  
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Näiden pohjalta niin Iida, Kirsi kuin myös Alisa ja Mikko totesivat, että ai-

kuiset ovat heränneet näkemään lapset ja nuoret rationaaliseen ajatteluun ja toi-

mintaan kykenevinä ihmisinä, joiden mielipiteitä on syytä kuunnella. Vaikka ai-

kuisilla on kokemus omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, eivät he välttämättä ky-

kene ajatuksissaan palaamaan noihin aikoihin. Tällöin on syytä kysyä suoraan 

lapsuuttaan ja nuoruuttaan tässä hetkessä eläviltä lapsilta ja nuorilta, joilla on 

paras tietämys heitä koskevista asioista. Tätä varten on luotu erilaisia osallisuus-

ympäristöjä, joiden kautta lasten ja nuorten on mahdollista päästä vaikuttamaan 

esimerkiksi omaan elinympäristöön ja koulun toimintakulttuuriin.  

Toinen haastatteluissa esiin tuotu näkökulma sisältää tulevaisuusperspektiivin 

ja sivuaa keskustelua edustuksellisen demokratian nykytilasta. Yläkouluikäiset 

Outi ja Paula toivat esille sen, että lasten ja nuorten osallisuustoiminnassa on kyse 

taitojen ja tietojen oppimisesta, joilla on tarvetta myös myöhemmin elämässä. 

Outi toteaa, että ehkä se on just se, että sitten aikuisenakin uskaltaa olla enemmän 

mukana ja eikä vaan sano jossakin kotona mielipidettään ääneen ja sitten ei us-

kalla sanoa sitä missään muualla. Että just niinkö rohkaiseminen ja kehittäminen, 

että hyväähän se vaan tekee tämä toiminta, tuleepahan parempaa nuorisoa. 

Outin esittämä ajatus liittää toimintaan jälleen demokratiakasvatuksellisen 

näkökulman. Toiminnan keskeisenä funktiona nähdään ensinnäkin tiedollisten ja 

taidollisten valmiuksien omaksuminen (vrt. Biesta 2003, 2006). Outin mukaan 

kyse on kuitenkin vielä enemmästä; osallisuusryhmässä lapset ja nuoret voivat 

omaksua demokraattista toimintakulttuuria asenteellisellakin tasolla. Se kehittää 

parhaimmillaan yksilön poliittista identiteettiä ja kykyä tuoda esille omia mielipi-

teitään perustellusti.  

Toiseksi Outin ajatus paremmasta nuorisosta on mielenkiintoinen. Kuinka 

usein aikuisina pysähdymme pohtimaan sitä, miten jatkuva julkinen keskustelu 

huonosti käyttäytyvistä ja pahoinvoivista lapsista ja nuorista vaikuttaa lasten ja 

nuorten arkeen ja käsityksiin itsestään? Jamesin ym. (1998) esille nostamat lapsi-

diskurssit kuvastavat perinteisten lapsitieteiden kuvauksia lapsista ja nuorista. 

Näiden kuvien kautta on mahdollista tarkastella myös oman aikamme lapsuutta ja 

nuoruutta. Outin esittämä ajatus paremmasta nuorisosta löytää vastineensa esi-

merkiksi Locken käsityksestä lapsesta tyhjänä tauluna, johon aikuinen istuttaa 

parhaaksi katsomansa tietouden (vrt. Biesta 2003, 2006). Osallisuusdiskurssin 

taustalta on mahdollista hahmottaa tällaisia funktioita, joiden avulla lapsista ja 

nuorista halutaan aktiivisesti muokata yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. (ks. myös 

Prout 2000, Kjørholt 2001.)  
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Paulan näkemys toiminnan motiiveista on samansuuntainen. Hänen mukaan-

sa toiminnassa pyritään myös opettamaan sitä, miten asioita voidaan viedä pää-

töksenteossa eteenpäin. Tämän lisäksi osallisuustoiminta on tärkeä paikka ryhmä- 

ja yhteistoiminnan oppimiselle. Yläkouluikäinen Sari pohtii syytä lasten ja nuor-

ten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiselle ihmisoikeuksien 

näkökulmasta:  

Sari: …tuota on semmonen ajatus on kuitenkin, että kun tämä on kuitenkin 

muuttunut, kaikki ihmiset ja kaikki, naisillakin on nykyään oikeuksia, niin se 

on siitä lähtenyt, että lapsillakin sais olla. Mutta niitä vois olla kyllä mun 

mielestä enemmän niitä oikeuksiakin, koska ei täällä Oulun alueella silti hir-

veänä tapahdu vaikka me niitä asioita yritetään tuoda esiin.  

H: Minkälaisia oikeuksia sää kaipaat enemmän?  

Sari: No siis, että oikeesti kysyttäs meiltä mielipiteitä johonkin, että esim. ha-

lutaanko me, että tänne rakennetaan jotakin tai onko meillä jotakin vastaan 

johonkin asioihin.  

H: Sää koet, että teitä ei tarpeeksi kuunnella?  

Sari: Ei läheskään!  

Sari viittaa naisten oikeuksiin taustana lasten oikeuksien kehittymiselle (vrt. esim. 

Holloway & Valentine 2000a, Castro 2012, Earls 2011, Tisdall 2008). Tässä kehi-

tyskulussa on ainoastaan luonnollista, että tänä päivänä myös lapsilta ja nuorilta 

kysytään mielipiteitä ja näkemyksiä asioihin. Sari on tosin pettynyt nykyiseen 

tilanteeseen, jossa todelliset mahdollisuudet aitoon osallistumiseen ja kuulluksi 

tulemiseen ovat vähäiset elleivät jopa olemattomat. Lasten ja nuorten vastauksista 

on luettavissa myös asiakkuuden näkökulma, jonka myötä he kokevat olevansa 

oikeutettuja kertomaan omista ajatuksistaan ja mielipiteistään. Heidän mukaansa 

aikuisten on mahdotonta tietää, mitä lapset ja nuoret oikeasti haluavat, elleivät he 

kysy tätä suoraan asianomaisilta itseltään. Kriittisimmät kommentoijat toteavat 

aikuisten käyttäneen heidän rahojaan vääriin asioihin, ja tähän toimintaan on nyt 

tullut piste. On vihdoin herätty siihen, että lasten ja nuorten asiat ovat heidän 

omiaan, ja siten heillä on täysi oikeus tehdä päätöksiä niistä tai päästä ainakin 

vaikuttamaan asioiden kulkuun jollain tavoin. Asiakkuusnäkökulma on tuotu 

esille myös Oulun seudulla laaditussa lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa. 

Yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on 

mahdollisuus arvioida kunnan palveluita. (Oulun seudun kuntien…2012.)  
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Lasten ja nuorten haastatteluista on myös luettavissa, että aikuiset eivät tyy-

pillisesti näe lapsia ja nuoria kompetentteina toimijoina. Yhä edelleen suojelun 

näkökulma hallitsee ja useimmiten myös ylittää osallisuuden vaatimuksen (vrt. 

Prout 2003: 12). Alakouluikäisen Kirsin pohdinta on pysäyttävä. Hänen mukaansa 

sellaiset aikuiset, jotka oikeasti pitävät lapsista, ovat kiinnostuneita kuulemaan 

lasten ja nuorten mielipiteitä ja myös toteuttamaan heidän ideoitaan parhaimpansa 

mukaan. Toisin sanoen Kirsin mukaan on olemassa myös sellaisia aikuisia, jotka 

eivät pidä lapsista ja joille lasten asiat ovat jopa merkityksettömiä. Tätä keskuste-

lua on käyty viime vuosina myös julkisuudessa. Osittain keskustelu on ollut jopa 

vihamielistä, jolloin lapset ja nuoret on määritelty huonosti kasvatetuiksi. Tällöin 

on vaadittu esimerkiksi lasten ja nuorten julkisen tilan käytön voimakasta sääte-

lemistä. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi lapsivapaita ruokaravintoloita 

tai lomalentoja ilman lapsiperheitä.  

Haastatteluaineiston perusteella on varovaisesti tulkittavissa, että lapset ja 

nuoret kokevat vihdoin saaneensa tunnustusta aikuisten taholta. Lasten ja nuorten 

mielestä aikuiset ovat joutuneet antamaan periksi tiukassa istuvista käsityksistään 

siitä, mihin lapset ja nuoret ovat kykeneväisiä ja mihin eivät. Toisin sanoen aikui-

set näkevät lapset ja nuoret kompetentteina tuomaan esille omia näkemyksiään ja 

mielipiteitään, jotka on syytä huomioida päätöksenteossa. Lapset ja nuoret ottavat 

siten kantaa myös vallitsevaan sukupolvijärjestykseen, yhteiskunnan rakenteisiin, 

joissa lasten ja nuorten paikka on perinteisesti määrittynyt yhteiskunnan margi-

naaliin. Vastauksia voidaan lukea myös valta-analyysin kautta. Valta ei Foucault’n 

(2003) ajattelun pohjalta ole jotain itsessään olemassa olevaa, vaan ihmisten väli-

sessä toiminnassa aina uudestaan tuotettavaa. Aikuiset eivät ole ainoita valtaa 

tuottavia toimijoita, sillä myös lapset ja nuoret haastavat toiminnalla perinteisiä 

käsityksiä lapsuudesta ja nuoruudesta vastustaessaan, kritisoidessaan ja hylätes-

sään esimerkiksi aikuistoimijoiden esille nostamia näkemyksiä. On myös syytä 

muistaa, että valtaa tuotetaan eri tavoin kontekstista ja toimijoista riippuen. Täl-

löin onkin syytä Foucault'ta (2003) mukaillen puhua vallasta monikkomuodossa. 

(Gallagher 2008, Foucault 2003, ks. myös Woodhead 2010.)  

Demokratiakasvatuksen näkökulmasta aineisto hämmentää lukijaansa. Tule-

vaisuusperspektiivin ja ylipäätänsä toiminnan kasvatuksellisen luonteen painot-

taminen lasten ja nuorten vastauksissa on merkittävä. Lapset ja nuoret itse koke-

vat toiminnan tärkeäksi funktioksi sen, että he voivat oppia sellaisia tiedollisia ja 

taidollisia valmiuksia, joilla on merkitystä heidän tulevaisuudelleen. Vaikka toi-

minnassa pyritäänkin vahvistamaan lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksia ja 
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sitä kautta kehittämään esimerkiksi heidän oman lähiympäristönsä asioita tässä 

hetkessä, vaikuttaa toiminnan keskeinen funktio yltävän myös tulevaisuuteen.  

4.5 Sosiaalinen ja vaikuttava osallisuus toimintaan mukaan 
lähtemisen motiiveina  

Mikä motivoi lapsia ja nuoria lähtemään mukaan osallisuustoimintaan? Osal-

lisuudessa on tärkeä havaita ja tunnustaa sen monimuotoisuus. Kuten Hart toteaa 

(2008) omaa tikasmalliaan kritisoiden, ei osallisuus välttämättä tarkoita aina tik-

kaiden ylimmillä askelmilla operoimista. Toisille lapsille ja nuorille osallisuus on 

sitä, että on toisten kanssa mukana toiminnassa ilman, että itse vaikuttaisi millään 

tavoin toiminnan sisältöihin ja kulkuun. (Ks. myös Graham & Fitzgerald 2010b.) 

West (2007: 126) toteaa puolestaan, että osallisuuden muodoista puhuttaessa käy-

tetään usein käsitettä merkityksellinen (meaningful participation) osallisuus101. 

Tällä pyritään tekemään eroa osallisuuteen, joka nähdään lähinnä tokenistisena ja 

manipulatiivisena (vrt. Hart 1992). Merkityksellisessä osallisuudessa lapset ja 

nuoret pääsevät oikeasti vaikuttamaan omaan elämäänsä. Toisaalta käsitettä on 

kritisoitu, sillä kaikki inhimillinen toiminta on merkityksellistä (Van Beers ym. 

2006: 129).  

Kysymys on relevantti myös tässä tutkimuksessa. Lapset ja nuoret pohtivat 

kyselyssä ensinnäkin sitä, miten he itse ymmärtävät osallisuuden ja osallistumi-

sen. Lähes kaikki vastasivat kysymykseen tehden myös eroa näiden kahden käsit-

teen välille. Yleisimmin käsitteillä viitattiin vaikuttamiseen, muutoksen aikaan-

saamiseen, sosiaalisessa toiminnassa mukana olemiseen sekä päätöksentekoon 

osallistumiseen. Kontekstina olivat ensisijaisesti oman välittömän elin- ja lähiym-

päristön asiat mutta myös yleisimmin Oulun kaupungissa lasten ja nuorten elä-

mään liittyvät asiat. Osallisuuden monimuotoisuudesta kertoo seuraava lainaus 

kyselyvastauksesta:  

Sitä, että haluaa vaikuttaa asioihin omassa elinympäristössään ja on niistä 

kiinnostunut. Ei lopeta osallisuustoimintaa puolitiehen ja ymmärtää, että vai-

kuttamiseen kuuluu moni pienikin asia. 

Tässä lainauksessa on luettavissa myös vastuullisuuden aspekti, jonka vastaaja 

kokee olevan tärkeä osallisuuden elementti. Tärkeä aspekti on myös se, että kuu-

                                                        
101 West (2007: 126) toteaa, että myös autenttisen osallisuuden (authentic participation) käsitettä 
käytetään usein kuvaamaan samaa asiaa.  
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luu johonkin ja on osa ryhmää. Tähän liittyy tunne siitä, että lapsen ja nuoren 

kykyihin luotetaan: että minuun luotetaan ja tiedetään, että sovin ja osaan hom-

mani. Edellä esitetty ajatus opettajasta valitsemassa sopivia jäseniä heijastuu 

myös tässä kommentissa. Sen perusteella lapsilla ja nuorilla on jonkinlainen käsi-

tys siitä, kuka voisi olla sopiva henkilö osallisuusryhmän toimintaan.  

Käsitteiden osallisuus ja osallistuminen eroa selvitetään siten, että osallistu-

minen tarkoittaa, että esim. osallistuu johonkin leikkiin. Osallisuus tarkoittaa, 

että on ollut osallisena leikissä eikä ole vain osallistunut ja tehnyt mitään. Osalli-

suudessa näyttää painottuvan toiminnallisuus ja sen aktiivinen luonne, kun taas 

osallistuminen voi olla taustalla pysyttelemistä.  

Lasten ja nuorten vastausten pohjalta osallisuus näyttäytyy monimuotoisena 

ilmiönä. Se on vaikuttamista ja muutoksen aikaansaamista, lasten ja nuorten ää-

nen ja mielipiteiden esille tuomista. Yhtä lailla se on sosiaalisessa toiminnassa 

mukana olemista, ryhmään kuulumista ja kokonaisuuden osana olemista. Eräs 

vastaaja toteaa puolestaan, että osallisuus tuo myös positiivista mainetta. (vrt. 

Freeman ym. 2003: 64.) Ajatus on mielenkiintoinen. Kuten edellä on todettu, 

nähdään osallisuuteen liittyvän oleellisesti pedagoginen elementti. Tällöin osalli-

suuden kautta omaksutaan myös myöhemmin elämässä tarvittavia kykyjä ja sa-

malla sosiaalistutaan vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen. Yhtä lailla aktiiviset 

ja osallistuvat lapset ja nuoret voivat toimia tehokkaina mainosmannekiineina 

sille, minkälaista lapsuutta ja nuoruutta heidän aikuisten näkökulmasta toivotaan 

elävän. Osallisuudella on myös symbolinen arvo (ks. Kiili 2006, 2011, Kjørholt & 

Lidén 2004, Kjørholt 2004).  

Sekä kyselyssä että haastattelussa lapset ja nuoret pohtivat omia motiivejaan 

lähteä osallisuusryhmän toimintaan mukaan. Moni kertoi lähteneensä toimintaan 

mukaan lyhyen harkinnan jälkeen – etenkin toiminnan alkuvaiheessa – jolloin 

omia motiiveja ei tullut juurikaan pohdittua. Kuten edellä tuotiin esille, saivat 

lapset ja nuoret vaihtelevissa määrin tietoa toiminnasta, eikä heillä tällöin ollut 

edes selkeää käsitystä siitä, mitä ryhmissä tehdään. Myös tämän vuoksi omien 

motiivien pohdinta oli jäänyt vähäiseksi. Perehdyttämisleirin ja muutamien koko-

usten jälkeen lapset ja nuoret olivat kuitenkin jo saaneet jonkinlaisen käsityksen 

toiminnasta, ja sen jälkeen osallistumisen motiiveja oli helpompi analysoida. 

Tämän lisäksi vastaajat toivat esille asioita, jotka näkivät toiminnassa erityisen 

tärkeinä.  

Paulan mukaan osallisuusryhmässä saattoi oppia tulevaisuudessakin tarvitta-

via taitoja. Esimerkkinä hän mainitsi erityisesti kokouskäytännöt, joiden hallitse-

minen olisi hyvä taito. Vaikka osallisuusryhmän toiminta ei ollutkaan sidoksissa 
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koulutoimintaan, tuli se lasten ja nuorten vastauksissa esille myös pedagogisena 

tilana, jossa oli mahdollista kehittää omia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia 

(Korsgaard 2001, Biesta 2003, 2006). Ryhmän toimintaa ohjasi aikuinen, joka 

kuitenkin pysytteli pitkälti taustalla, eikä toiminta siten ollut koulunomaista.  

Yleisimmin lapset ja nuoret viittasivat kuitenkin osallistumisen motiiveja 

pohtiessaan siihen, että osallisuusryhmä on konkreettinen vaikuttamisen tila (vrt. 

Graham & Fitzgerald 2010b). Sen kautta on mahdollista päästä vaikuttamaan 

lasten ja nuorten elämää koskettaviin asioihin. Kyselyssä lähes kaikissa vastauk-

sissa tuotiin esille tämä motiivi. Kuviossa 5 on kyselyvastauksissa mainittuja 

seikkoja vaikuttamiseen liittyen.  

Kuvio 4. Vaikuttaminen osallisuustoiminnan motiivina.  

Vaikuttaminen näyttäytyy osallisuustoiminnan keskeisenä motiivina. Kyselyvas-

tauksissa ei kuitenkaan aina yksilöity tarkemmin sitä, mihin halutaan vaikuttaa. 

Pääsääntöisesti vaikuttaminen näyttää ilmenevän toimintana, jolla halutaan muut-

taa asioita. Oma elinympäristö ja asuinalue mainittiin useissa vastauksissa kohtei-

na, joihin vaikuttamistoiminnalla haluttiin erityisesti tähdätä. Toisaalta vastauksis-

sa tuotiin esille myös se, että toiminnassa oli mahdollista vaikuttaa koko Oulua 
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koskeviin asioihin. Koulua ei tuoda vaikuttamisen kohteena eksplisiittisesti esille. 

Vaikuttaako tähän erityisesti se, että osallisuusryhmää on esitelty ennen kaikkea 

tilana, jossa voi vaikuttaa myös koulun ulkopuolisiin asioihin, vai onko osalli-

suusryhmän toiminta lasten ja nuorten mielissä kokonaan koulusta erillistä? Toi-

nen mielenkiintoinen seikka on se, että vastauksissa vaikuttaminen käsitettiin 

hyvin paikallisena ja alueellisena ilmiönä. Perehdyttämisleireillä tehtyjen havain-

tojen pohjalta voidaan todeta, että lapset ja nuoret toivat ryhmätehtävissä esille 

monia globaaleja huolenaiheita. Tällaisia asioita olivat muun muassa eläinoikeus-

kysymykset, kehitysmaiden tilanne, lasten ja nuorten oikeudet globaalissa kon-

tekstissa, vähävaraisuus ja nälänhätä sekä sotilaalliset konfliktit. Nämä mainittiin 

tosin asioina, joihin lapset ja nuoret haluaisivat vaikuttaa, mutta siihen he totesi-

vat omien mahdollisuuksiensa olevat rajalliset.  

Vastauksissa mainittiin, että osallisuustoiminnassa on mahdollista vaikuttaa 

yhteisiin asioihin. Vastausta ei kuitenkaan yksilöity sen tarkemmin, jolloin epä-

selväksi jää, tarkoittiko vastaaja lasten ja nuorten asioita vai ylipäätänsä kaiken-

ikäisten asioita? Tähän liittyen vastauksissa tuotiin esille myös se, että vaikka 

vastaajat toimivatkin ryhmässä yksilöinä, olivat he kuitenkin myös aina oman 

alueensa ja muiden lasten ja nuorten edustajia (Setälä 2003, 2012). Tässä yhtey-

dessä mainittiin koulu todeten, että tärkeä tehtävä oli saada ryhmässä oma ja kou-

lun mielipide esille. Mahdollisuus toimia osallisuusryhmän jäsenenä ja muiden 

lasten ja nuorten puolestapuhujana koettiin tärkeänä motiivina lähteä toimintaan 

mukaan. Samalla toiminnan nähtiin tarjoavan tilaisuuden olla vaikuttamassa mui-

den asenteisiin ja mielipiteisiin. Toisaalta toiminta ryhmässä saattoi olla myös 

esimerkkinä muille, jotka voivat innostua lähtemään toimintaan mukaan heidän 

ansiostaan. Osallisuusryhmän jäseninä he saattoivat toimia lasten ja nuorten oike-

uksien puolestapuhujina.  

Vaikuttamisen ohella lapset ja nuoret viittasivat siihen, että osallisuustoimin-

nassa heillä oli mahdollisuus päästä myös päättämään asioista (vrt. YK:n Lapsen 

oikeuksien yleissopimus 1989, ks. myös Thomas & Percy-Smith 2010). Tällöin 

he kokivat saavansa edes hiukan mahdollisuuksia päättää asioista tai edes siitä, 

mitkä asiat nostettiin käsittelyyn ja miten niiden käsittely eteni jatkossa. Tästä 

esimerkkinä mainittiin kaupunkikokous, johon vietävistä asioista he tekivät pää-

tökset omissa ryhmissään. Varsinaisessa kokouksessa päätösvaltaa käytti ryhmien 

lapsista ja nuorista muodostettu edustajisto.  

Yhtenä vaikuttimena osallisuustoimintaan mukaan lähtemisessä oli se, että oli 

mahdollista puuttua omassa elinympäristössä vallitseviin epäkohtiin. Tärkeäksi 

nähtiin se, että oli ylipäätänsä mahdollisuus nimetä ja tunnistaa asioita ongelmal-
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lisiksi tai haasteellisiksi, vaikkei niille käytännössä kovin paljon pystyttäisikään 

tekemään. Ennen kaikkea mahdollisuus tulla kuulluksi oli tärkeä asia. Toisaalta 

toiminnalla oli hyvä olla myös tavoitteita, joita lapset ja nuoret halusivat mukaan 

lähtiessään asettaa. Alakouluikäinen Sofia totesikin jo useamman vuoden toimin-

nassa mukana olleena, että tunne on mahtava, kun huomaa jonkin toivomansa 

asian toteutuneen.  

Kyselyvastauksissa tuotiin esille osallisuustoiminnan sosiaalinen puoli, joka 

nähdään yhtenä merkittävänä vaikuttimena mukaan lähtemiselle (vrt. Thomas 

2012). Osallisuustoiminnan kautta oli mahdollista tutustua uusiin ihmisiin eri 

alueilta ja eri kouluista. Tämä koettiin hyväksi asiaksi myös siinä mielessä, että 

osallisuusryhmissä luodut ystävyyssuhteet saattoivat jatkua toiminnasta pois jää-

misen jälkeenkin, esimerkiksi yläkouluun tai keskiasteen oppilaitoksiin siirryttä-

essä. Osallisuusryhmä näyttäytyi näin ollen myös verkostoitumisen tilana, jossa 

luotiin kaveri- ja ystävyyssuhteita yli koulu- ja aluerajojen.  

Lapset ja nuoret erittelivät monipuolisesti motiivejaan lähteä mukaan osalli-

suustoimintaan. Vastausten perusteella osallisuustoiminta näyttäytyy ennen kaik-

kea vaikuttavana toimintana, jolla nähdään olevan merkitystä myös lasten ja nuor-

ten oikeuksien näkökulmasta. Sen kautta on mahdollista tuoda esiin lasten ja 

nuorten mielipiteitä ja saada ne myös päätöksentekijöiden kuuluviin. Se on myös 

habermasilaisessa mielessä diskursiivinen tila, johon lapset ja nuoret voivat ko-

koontua keskustelemaan heitä kiinnostavista asioista. Toimintaa ei kuitenkaan 

haluta mieltää poliittiseksi (vrt. Nikkilä 2002: 67), sillä esimerkiksi alakouluikäi-

nen Kaisa toteaa seuraavasti102:  

Mää luulen, että tämä ei ole niinkään politiikkaa, koska tässä kaikki tulee 

niin suorasukaseen tyyliin, että tässä ei lähe mitään filosofinen keskustelu 

käyntiin tai tämmöstä, vaan lapset sanoo oman mielipiteensä ja kaikki huo-

maa kyllä, onko oikein vai eikö oo. Mielipiteet saattaa tietysti muuttua ja 

näin, mutta tää ei mitään politiikkaa.  

                                                        
102 Nikkilä (2002: 67) mainitsee vuonna 2001 järjestetyn Itä-Suomen nuorisovaltuustojen tapaamiseen, 
jossa nuorisovaltuustoja nähtiin yhdistävän ennen kaikkea politiikka-sanan vieroksuminen ja kartta-
minen. Nuorisovaltuustojen toiminnan ei nähdä olevan politiikkaa sinällään, eikä niihin varsinkaan 
haluta liittää puoluepoliittisia kytkentöjä. Nuorisovaltuustoissa toimii kuitenkin myös poliittisten 
puolueiden nuorisojäseniä. Sama pätee Oulussa toimiviin osallisuusryhmiin ja nuorten edustajisto 
ONE:een. Kuten Kaisankin kommentti antaa ymmärtää, ei toimintaa haluta samaistaa puoluepolitiik-
kaan, mutta mukana on myös poliittisten ryhmittymien jäseniä. Tähän liittyen Wyness (2009b: 400) 
toteaa nuorisovaltuustojen neuvonantajan englantilaisessa kontekstissa todenneen, että nuorten ihmis-
ten sekoittaminen puoluepolitiikkaan nähdään vaarallisena.  
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Kaisan näkemys heijastaa yleistä käsitystä siitä, etteivät nuoret ole kiinnostuneita 

politiikasta (ks. esim. Blomqvist 2011, Ahonen 2005). Kaisa jatkaa puheenvuoro-

aan aiheesta todeten, ettei itse mieluusti haluaisi poliitikoksi. Tätä hän perustelee 

sillä, että esimerkiksi omien mielipiteiden esittäminen voi olla vaikeaa ja oman 

poliittisen puolueen yleisestä kannasta eriävän mielipiteen esittäminen jopa mah-

dotonta ja kiellettyä. Tämän lisäksi Kaisa näkee päätöksentekoprosessin turhan 

raskaana: soppaa on hämmentämässä iso joukko ihmisiä – Kaisan mielestä jopa 

liian monta. Kaisan kanssa eri mieltä politiikan merkityksellisyydestä on yläkou-

luikäinen Paula, joka näkee politiikan osana elämää. Paulan mukaan jokaisella 

kansalaisella tulisi olla ainakin jonkinlainen käsitys politiikasta sekä siitä, mitä 

omassa yhteiskunnassa tapahtuu. Poliittinen toiminta on Paulan mukaan sivisty-

neen yhteiskunnan merkki, sillä enää ei voida elää kuin jossain metsissä vaan. 

Paulan vastauksesta on tulkittavissa, että osallisuusryhmä on myös tulkittavissa 

poliittisen toiminnan tilaksi, jossa asioihin vaikutetaan paikallisella tasolla. Sama 

näkökulma tuli esille jo toiminnan alkuvaiheessa, ensimmäisiä ryhmiä perustetta-

essa. Alakouluikäinen poika totesi perehdyttämisleirin aikana kaiken olevan poli-

tiikkaa.  

4.6 Vaikuttamiskohteet omassa elinympäristössä  

No en mää oikein tiiä, että mitä mää haluaisin muuttaa…että se on varmaan 

niin tottunutkin siihen, että se oma ajatus on niin pieni, että sitten ei enää 

jaksakaan ajatella silleen kauheena, mutta en mä oikeastaan osaa sanoa, 

Suomessa on asiat silti suhteellisen hyvin, kun moniin muihin paikkoihin ver-

taa. Että ei sitä osaa oikein silleen ajatella.  

Vaikka yläkouluikäisen Outin vastaus saattaa äkkiseltään kuulostaa lamaantuneen 

ja jopa apaattisen nuoren kannanotolta, kertoo se osaltaan lasten ja nuorten ase-

masta jälkimodernissa yhteiskunnassa. Se kertoo meidän aikuisten suhtautumises-

ta lapsiin ja nuoriin sekä heidän mielipiteisiinsä. Outin kertomaa voidaan tulkita 

myös siten, ettei omien mielipiteiden jakaminen ole aina helppoa. Lasten ja nuor-

ten näkökulmasta tarkasteltuna voidaan myös ajatella, ettei heillä välttämättä ole 

aikaisempaa kokemusta omien mielipiteidensä esittämisestä, jolloin se voidaan 

kokea entistä haasteellisemmaksi (vrt. Gretschel 2002b: 56). Toisaalta Outi suh-

teutti asiaa myös laajempaan globaaliin kontekstiin, jolloin oman elinympäristön 

kritisointi voidaan nähdä jopa tarpeettomaksi. Brady (2007: 37) toteaa tähän liit-

tyen, että lapset ja nuoret eivät välttämättä aina edes tiedä, mitä haluavat tehdä. 
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He tarvitsevat tietoa siitä, mikä on mahdollista, ja tässä aikuisten tuki on erityisen 

tärkeää.  

Vaikka edellä on esitetty osallisuustoiminnan paikallista ja korkeintaan alu-

eellista painottava luonne, liittivät lapset ja nuoret globaalin kontekstin mukaan 

vaikuttamiskohteita miettiessään. He toivat esiin huolen maailman yleistä levot-

tomuutta kohtaan, joka tulee heidän tietoisuuteensa median välityksellä. Osalli-

suustoiminnassa heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa maailman tilanteeseen, 

mutta he näkevät tärkeäksi edistää esimerkiksi tietoisuutta lasten ja nuorten oike-

uksista. Esille nostettiin muun muassa kouluilla järjestettävä UNICEF-kävely, 

jonka kautta on mahdollista vaikuttaa asioihin myös oman maan rajojen ulkopuo-

lella. Lasten ja nuorten oikeudet nähtiin globaalina asiana, johon jokainen voi 

vaikuttaa omassa arjessaan. Alakouluikäinen Iida pohtii lasten oikeuksien globaa-

lia luonnetta seuraavasti:  

A: No huolettaako sua ylipäätänsä…voit nyt ajatella ihan täällä Oulussa tai 

Suomessa yleensä, tai ihan maailmanlaajuisestikin kaikista näkökulmis-

ta…niin huolettaako sua lasten ja nuorten elämässä joku asia, jota ei ehkä 

aikuiset tajua ajatella tai …  

AS: No ei siis oikeastaan ainakaan Suomessa eikä Oulussa, mutta onhan sit-

ten maailmalla tietenkin.  

A: Mitä sää sieltä nostasit esille?  

AS: Ehkä niinku sen, kun puhutaan lasten oikeuksista, että siellä kun 5v:kin 

tekee töitä koko ajan, että niillä ei ole oikeastaan vapaa-aikaa, että tietenkin 

se on siellä vähän niinku kulttuurissa ja pakko, mutta kuitenkin… 

A: Se tuntuu itestä pahalle, täältä katottuna?  

AS: Niin. Tietenkin ne on siellä tottunut, ne on aina tehnyt niin, se ei ole mi-

tenkään inhottavaa ja sitten jos ne tulee Suomeen ja me ollaan silleen, että 

voi ei, mun pitää pedata sänky ja viedä tiskit, että taivas (huutoa) …. 

Iidan mielestä on kyseenalaista, voiko länsimaisen kulttuurin edustaja edes arvi-

oida muiden maiden tapoja, sillä kehitysmaissa lasten työnteko on varsin yleistä 

ja välttämätöntäkin. Iidan näkemyksen mukaan lapsuus ja nuoruus on erilaista eri 

kulttuureissa, ja siten sen universaali normittaminenkin on mahdotonta (vrt. Prout 

2005, James ym. 1998).  

Konkreetteja vaikuttamisen kohteita pohtiessaan lapset ja nuoret näkivät tär-

keäksi sen, että toiminnassa otettiin oikeasti kantaa asioihin ja tehtiin konkreetti-
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sia asioita. Kyselyssä moni vastaaja nosti esille aloitteet, joita osallisuusryhmissä 

pitäisi tehdä enemmän. Se on konkreettinen vaikuttamisen tapa, mutta kuten edel-

lä todettiin, edelleen huonosti tunnettu ja vaikuttavuudeltaan heikoksi todettu 

(Oikeusministeriö 2010: 89, Eskelinen ym. 2012b: 50–51 ja 56, Pohjois-Suomen 

aluehallintovirasto 2011: 155). Aloitteen avulla olisi mahdollista tehdä konkreetti-

sia asioita, kuten esimerkiksi toivoa liikennevaloja tiettyyn paikkaan.103  

Konkreettisena toimintana nähtiin myös erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksi-

en järjestäminen asuinalueilla. Niiden kautta olisi mahdollista hankkia myös tulo-

ja esimerkiksi pääsymaksujen tai erilaisten tuotteiden myynnin kautta. Tätä kautta 

kerättyjä varoja oli lasten ja nuorten mukaan mahdollista käyttää oman ryhmän 

leiritoimintaan. Vaihtoehtoisesti ehdotettiin, että kerätyt varat käytettäisiin hyvän-

tekeväisyyteen, kuten muutamissa ryhmissä oli vuosien aikana tehtykin. Hyvän-

tekeväisyys lasten ja nuorten mainitsemana toiminnan tavoitteena on mielenkiin-

toinen. Tällöin edellä esitetty motiivi toimia yhteisten asioiden hyväksi vaikuttaisi 

tarkoittavan laajempaa väestönosaa kuin pelkästään lapsia ja nuoria. Haastatte-

luissa otinkin muutamien nuorten kanssa esille kaupunkikokouksessa tehdyt pää-

tökset varojen siirtämisestä hyväntekeväisyyteen. Tällöin kaupunkikokoukseen 

myönnetyllä budjetilla investoitiin maastopyörätuoleja kehitysvammaisten hoito-

laitokseen, jossa potilaina on myös aikuisia. Lasten ja nuorten mielestä päätös oli 

erinomainen, ja näin voisi tapahtua jatkossakin. Esimerkiksi yläkouluikäisen Ou-

tin mielestä päätös oli loistava, sillä sen avulla saatiin hyvä mieli monelle ihmisel-

le. Outin mielipide oli varsin selkeä: jos itsellä olisi asiat hyvin, niin miksei autet-

taisi heitä, joilla asiat on kenties huonommin.  

Koulukonteksti tuotiin esille muutamissa vastauksissa. Tällöin huolenaiheeksi 

nimettiin erityisesti kiusaaminen, johon tulisi puuttua entistä voimakkaammin. 

Osallisuusryhmän tulisi ottaa kantaa asiaan ja tehdä kiusaamista ehkäisevää työtä 

ryhmissä. Yläkouluikäinen Alisa näki kuitenkin koulukontekstiin vaikuttamisen 

relevanttina muutoinkin. Vaikka suomalaiset lapset pärjäävätkin hyvin PISA-

tuloksissa, on koulussa viihtyminen heikkoa (Kämppi ym. 2008). Alisan mukaan 

koulujen viihtyvyyteen tulisi pystyä vaikuttamaan myös osallisuusryhmien toi-

minnassa. Alisa liitti viihtyvyyteen esimerkiksi oppimisympäristöt ja -välineet, 

joita tulisi uudistaa. Opetusta tulisi kehittää entistä oppilaslähtöisemmäksi ja kes-

kustelua tukevaksi. Alisan mukaan vaikutti siltä, että ainoastaan muutamat oppi-

aineet tarjoavat tilaisuuden keskustella asioista sen sijaan, että niitä käytäisiin läpi 

pelkästään kirjoista ulkoa opettelemalla. Tähän liittyen Suutarinen (2006) onkin 

                                                        
103 Aloitteiden tekemisestä osallisuusryhmissä ks. 6.1.  
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todennut, ettei keskustelukulttuuri ole ominaista suomalaiselle yhteiskunnalle. 

Tämän nähdään osaltaan vaikuttavan heikentävästi myös nuorten yhteiskunnalli-

seen osallistumiseen.  

Myös yläkouluikäinen Sari pohti keinoja, joilla koulujen viihtyvyyteen voi-

taisiin vaikuttaa entistä paremmin. Hän toi esille muun muassa amerikkalaisen 

koulukulttuurin, jonka koki huomattavasti yhteisöllisemmäksi kuin suomalaisen. 

Sari kaipasi kouluihin yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa niin oppilaat kuin 

opettajatkin kokoontuvat yhteen. Toisaalta Sari puhui myös oppilaiden vastuusta 

yhteisöllisyyden edistämisessä. Monet oppilaat vaikuttivat flegmaattisilta ja asen-

noituivat koulupäivään välttämättömänä pahana. Tällöin omaan kouluympäris-

töön vaikuttaminen ei ollut Sarin mukaan kovinkaan monen mielestä merkityksel-

linen asia. Sarin mielestä osallisuusryhmässä voitaisiin kuitenkin pohtia myös tätä 

asiaa.  

Osallisuusryhmien toimintaan nähtiin erityisesti kuuluvan lasten ja nuorten 

vapaa-ajan- ja harrastustoiminnan kehittäminen ja niiden suunnitteluun kantaa 

ottaminen. Erilaisten liikuntamahdollisuuksien edistäminen ja liikuntapaikkojen 

kunnossapidosta huolehtiminen mainittiin asioina, joista osallisuusryhmän jäsen-

ten tulisi muistuttaa kaupungin päättäjiä. Asuinalueille kaivattiin lisää mahdolli-

suuksia lasten ja nuorten harrastamiseen. Tällaisia olivat esimerkiksi liikunta-

alueet sekä lasten leikkipuistot. Yläkouluikäisen Outin mielestä riittävät harras-

tusmahdollisuudet estävät myös häiriökäyttäytymistä. Kun lapsilla ja nuorilla on 

järkevää tekemistä, jää kaikki pölijäily vähemmälle. Kaiken kaikkiaan Outi kaipa-

si lapsiläheisempää otetta elinympäristöihin. Tällä hän tarkoitti esimerkiksi juuri 

leikkialueita, pelikenttiä ja nuorisotiloja. Outi toi esille myös nuorisotilojen lak-

kautukset, jonka hän koki ikävänä asiana. Alakouluikäinen Petri oli samoilla lin-

joilla Outin kanssa todetessaan, että vähän niinku parantaa tätä vapaa-aikaa ja 

silloin kun ne jotkut on nähnyt, että niinku alaikäiset, emmää nyt tiiä, että varas-

taako ne, mutta niinku tupakkaa ja tällain…että sitten kun niillekin sais tekemistä, 

niin kyllä kai se loppuis.  

Liikuntapaikkojen kunnossapito puhutti monia lapsia ja nuoria. Esimerkiksi 

jääkenttiä ja jalkapallokenttiä tulisi huoltaa entistä paremmin. Liikuntapaikkojen 

kuntoon onkin otettu ryhmissä aktiivisesti kantaa esimerkiksi aloitteiden ja kau-

punkikokousten kautta. Lapset ja nuoret toivat esiin luonnonympäristön merki-

tyksen. Heidän mielestään oli tärkeää, että asfaltin ja kerrostalojen lisäksi elinym-

päristössä olisi viheralueita ja luontoa muutenkin lähettyvillä. Alakouluikäinen 

Kirsi kertoi liikkuvansa omassa lähiympäristössään paljon. Hänen pyöräilyreittin-

sä kulkivat kerrostaloalueiden läpi, jotka hän koki jopa pelottavina ja pimeinä. 
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Kirsi pohti, miksi asuinalueet suunnitellaan siten, että puistoalueetkin jäävät usein 

korkeiden talojen pimentoon. Eivätkö lapset ja nuoret voisi osallistua myös asuin-

alueiden suunnitteluun entistä enemmän? Gallagher (2004: 251) toteaakin, että 

lapset on yleensä unohdettu käyttäjäryhmä suunniteltaessa rakennettua ympäris-

töä. Lapset ovat Gallagherin mukaan innokkaita havainnoijia sekä kykeneviä 

visuaaliseen ja tilalliseen ajatteluun. (ks. myös Frank 2006, Francis & Lorenzo 

2002).  

Lapset ja nuoret puhuivat huolenaiheistaan myös varsin abstraktilla tasolla. 

Tällöin he toivat esille sen, ettei näihin asioihin ole toiminnassa luultavasti mah-

dollista ottaa kantaa mutta että asioista olisi kuitenkin hyvä keskustella. Esimer-

kiksi lasten ja nuorten terveyspalveluiden ja erityisesti mielenterveyspalveluiden 

resurssipula nostettiin useasti esille keskusteluissa (vrt. Gellin ym. 2012a). Nuor-

ten syrjäytyminen, nuorten korkea työttömyysaste sekä vanhustenhuollon tila 

mainittiin niin alakouluikäisten kuin osallisuusryhmien vanhempienkin jäsenten 

puheissa. Yläkouluikäinen Outi puhui myös väkivallan kulttuurista, joka on arki-

päiväistynyt suomalaisessa yhteiskunnassa. Laajalti uutisoidut tragediat saavat 

lähinnä toteamaan, että näinkin taas kävi. Lasten ja nuorten käsittelemät teemat 

heijastelevat näin julkista keskustelua, sillä esimerkiksi nuorten syrjäytyminen ja 

työttömyys ovat olleet pitkään julkisen keskustelun aiheina.  

Outi ja monet muut osallisuusryhmien lapset ja nuoret nostivat esille päihtei-

den käytön, josta on tullut arkipäiväinen tapa yhä nuorempien keskuudessa. Tämä 

koskee niin alkoholia, tupakkaa kuin huumeitakin. Haastateltavat kertoivat, että 

lasten ja nuorten on varsin helppo saada käsiinsä päihteitä. Vanhemmat ja muut 

aikuiset eivät ole välttämättä edes tietoisia päihteiden käytöstä, koska eihän ku-

kaan siitä kerro. Nämä ovat isoja ongelmia, joihin vastaajat uskoivat pystyvänsä 

vaikuttamaan vain vähän. Tästä huolimatta tulisi näistä asioista pitää yllä avointa 

keskustelua, ja esimerkiksi osallisuusryhmä voisi olla tällainen paikka, jossa näis-

täkin asioista puhuttaisiin. Toiminnan alkuvaiheessa yksi osallisuusryhmä suun-

nittelikin kampanjaa tupakoinnin vaaroista.  

Paikallisella tasolla tarkasteltuna lasten ja nuorten esiin nostamat huolenai-

heet koskettivat yleisimminkin Oulussa keskustelun alla olleita asioita. Esimer-

kiksi pienten koulujen lakkautukset104 puhuttivat laajalti, ja kaupungissa järjestet-

tiin jopa mielenosoituksia koulujen säilyttämisen puolesta. Osallisuusryhmien 

lapset ja nuoret ottivat myös haastatteluissa kantaa asiaan ja totesivat pienten 

koulujen säilyttämisen tärkeäksi asiaksi. Lasten ja nuorten huolenaiheena oli 

                                                        
104 Värtön ja Mäntylän koulut lakkautetaan. (Kaleva 2010.)  
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myös joukkoliikenteen tila, joka on ollut laajan keskustelun kohteena kaupungis-

sa. Osallisuusryhmät ovat tehneet aiheesta lukuisia aloitteita, ja aihetta on käsitel-

ty toistuvasti vuosittain järjestettävässä kaupunkikokouksessa. Osallisuusryhmien 

jäsenet kokivat, että Oulussa bussiliikennettä tulisi uudistaa kovalla kädellä. 

Huomiota tulisi kiinnittää niin reitteihin, aikatauluihin kuin lippujen hintoihin ja 

ikärajoihin. Opiskelijoista ja nuoresta väestöstään tunnettu kaupunki on lasten ja 

nuorten mielestä hoitanut joukkoliikenneasioita kehnosti. Monen mielestä olikin 

turhaa puhua vihreistä arvoista ja päästöjen vähentämisestä, jos esimerkiksi jouk-

koliikennettä ei kyetä järjestämään riittävässä laajuudessa. Kuntaliitosten myötä 

Oulun kaupunki on laajentunut kattamaan alueita, joilla esimerkiksi syrjäkyliltä 

liikkuminen ilta-aikaan on mahdotonta ilman vanhempien kuljetusapua. Tällöin 

esimerkiksi harrastuksiin tai nuorisotiloille kulkeminen on vaikeaa. Cairnsin 

(2001: 354) mukaan lapset ja nuoret ovat puuttuneet samaan teemaan myös Eng-

lannissa. Keskustelun kohteena ovat olleet erityisesti joukkoliikenteen aikataulut, 

lippujen hinnat ja jopa linja-autoa kuljettavien aikuisten asenne lapsia ja nuoria 

kohtaan.  

Muutamat haasteltavat puhuivat Oulusta pienenä kaupunkina, jossa kehitys 

tuntui pysähtyneen. Julkisessa keskustelussa olleet hankkeet, kuten Ideapark ja 

huvipuistot, on haudattu, ja kaupungilla liikkuessa näkyi jatkuvasti tyhjiä liiketi-

loja. Lapset ja nuoret pohtivat Oulun tulevaisuutta palvelujen näkökulmasta. Ala-

kouluikäisellä Sofialla oli tästä omakohtaista kokemusta, sillä hänen asuinalueel-

taan puuttui esimerkiksi kauppa ja kioski. Hänen mielestään oli tärkeää saada 

alueelle edes joku pieni kauppa, joka palvelisi myös alueella asuvaa vanhusväes-

töä. Sofian mielestä oli tärkeää, että peruspalveluiden suhteen eri alueiden välillä 

vallitsisi tasa-arvo. Osallisuusryhmien jäsenet kokivat, että myös palveluiden 

käyttäjinä lapsia ja nuoria tulisi kuulla entistä enemmän.  

Lasten ja nuorten vaikuttamiskohteet liittyivät kiinteästi heidän jokapäiväi-

seen elinympäristöönsä. Myös Tuukkanen ym. (2013) selvittivät Lasten parlamen-

tin toimintaa kartoittamalla asioita, joita lapset kommentoivat keskusteluissa 

useimmin. Toisen tarkastelukategorian muodostivat asiat, joihin liittyen lapset 

myös esittivät puutteita. Kolmas kategoria muodostui asioista, joihin lapset halu-

sivat itse vaikuttaa. Lapset esittivät mielipiteitä eniten ihmissuhteisiin, kouluun, 

asuinympäristöön sekä lasten hyvinvointiin liittyen. Asiat, joissa lapset näkivät 

olevan puutteita, liittyivät yleisimmin ihmissuhteisiin, lasten hyvinvointiin sekä 

kouluun ja asuinympäristöön. Tämän lisäksi asiat, joihin lapset halusivat vaikut-

taa, liittyivät ennen kaikkea lasten hyvinvointiin, ihmissuhteisiin sekä luontoon ja 

eläimiin. Mielenkiintoista tämän tutkimuksen perusteella on se, että lapset halusi-
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vat vaikuttaa erityisesti hyvinvointiin, johon he näkivät kuuluvan myös globaalit 

kysymykset. Sen sijaan kouluun liittyen lapset eivät osoittaneet varsinaista vaikut-

tamishalukkuutta, vaikka kommentoivatkin ahkerasti kouluun liittyviä teemoja. 

Myöskään kotiin ja perheeseen liittyviä teemoja ei noussut esiin lasten vastauksis-

sa. (Tuukkanen ym. 2013: 141–144) Myös Unicefin (2010) teettämä pohjoismai-

nen tutkimus antaa yhteneväisiä tuloksia Tuukkasen ym. (2013) tutkimuksen 

kanssa.105  

Tämän tutkimuksen perusteella lapset ja nuoret haluavat vaikuttaa asioihin, 

jotka liittyvät kiinteästi heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Vaikka koulu ei esiinny 

kovin yleisenä vaikuttamisen kohteena, koetaan siihenkin liittyvän monia asioita, 

joihin pitäisi vaikuttaa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi viihtyvyyden lisääminen 

ja opetusmenetelmien kehittäminen. Toisaalta kiusaamisen ehkäiseminen maini-

taan asiana, johon osallisuusryhmissäkin tulisi ottaa kantaa. Harrastus- ja vapaa-

ajanympäristöt, niiden huolto ja kehittäminen nähdään tärkeinä vaikuttamisen 

kohteina. Koko kaupungin tasolla nähdään tärkeäksi se, että esimerkiksi bussilii-

kennettä kehitettäisiin ja esimerkiksi koulujen – ja ylipäätänsä lasten ja nuorten – 

terveyspalvelut olisivat ajan tasalla. Konkreettisten vaikuttamiskohteiden lisäksi 

tuodaan esille se, että toiminnan tulisi olla ennen kaikkea tavoiteorientoitunutta ja 

vaikuttavaa. Vaikuttamisen keinoina mainitaan aloitteet, joita muutamien mielestä 

tulisi tehdä entistä enemmän. Asiat, joihin lapset ja nuoret haluavat toiminnassaan 

erityisesti ottaa kantaa ja vaikuttaa, ovat ennen kaikkea jokapäiväisiä, heidän 

arjessaan ilmeneviä asioita. Ehkä ne eivät aikuisten näkökulmasta tarkasteltuna 

vaikuta kovinkaan merkittäviltä, mutta lapsille ja nuorille itselleen ne ovat arjen 

sujuvuuden kannalta merkityksellisiä. (Ks. myös. Tuukkanen ym. 2013, Gretschel 

2002b, Cockburn 2007.)  

                                                        
105 Wyness (2009b: 399) on tarkastellut oppilaskuntatoimintaa ja toteaa opettajien ja oppilaiden intres-
sien usein törmäävän toisiinsa. Opettajat saattavat pitää oppilaiden esiin nostamia asioita merkitykset-
töminä ja jopa lapsellisina. Oppilaille itselleen asiat ovat oman elämismaailman näkökulmasta hyvin-
kin keskeisiä. Wyness toteaakin, että kyseessä on myös oppilaiden omia paikkoja koulukontekstissa 
koskevat asiat, kun taas opettajat odottaisivat oppilaiden ottavan kantaa koulutuksellisiin kysymyksiin. 
Tähän liittyen hyödyllinen näkökulma osallisuuteen tulee lapsuuden maantieteen parista. Sen parissa 
on pohdittu ansiokkaasti sitä, miten tilat ja paikat tulevat tuotetuiksi ihmisten välisissä suhteissa. 
Lapsuuteen vietynä voidaan pohtia, miten lapset ja nuoret tuottavat tiloja ja paikkoja sekä miten tilat ja 
paikat puolestaan muokkaavat lapsuuksia ja nuoruuksia. Koulukonteksti on ollut tässä tarkastelussa 
keskeinen. (Gallagher 2006, ks. myös Shier 2010, Mannion 2007, Holloway & Valentine 2000b.) 
Mannion (2007: 406) toteaa tähän liittyen, että osallisuutta tulee tarkastella sosiospatiaalisesti. Osalli-
suus on vuorovaikutussuhteissa olemista, joka osaltaan toteutuu erilaisissa tilallisissa käytänteissä.  
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5 Osallisuusryhmä lasten, nuorten ja aikuisten 
keskinäisen toiminnan tilana  

Tässä luvussa tarkastellaan osallisuusryhmää lasten, nuorten ja aikuisten keski-

näisen toiminnan tilana. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan tekijöitä, jotka 

lasten ja nuorten kokemusten pohjalta ovat osallisuusryhmän toimintakykyisyy-

den kannalta keskeisiä. Tällaisia tekijöitä ovat ryhmän edustuksellisuus sekä jä-

senten aktiivisuus ja sitoutuneisuus toimintaan. Toisessa alaluvussa tarkastellaan 

ryhmän ohjaajien merkitystä toiminnallisina ja emotionaalisina tukijoina. Viimei-

sessä alaluvussa pohditaan opettajan merkitystä osallisuustoiminnalle.  

5.1 Osallisuusryhmä mikrokosmoksena  

Osallisuusryhmä on osallisuustoiminnan perusyksikkö. Kiilakosken ym. (2012: 

24–25) sanoin osallisuusryhmä on rakentein tuettu kollektiivi, joka on luotu nuo-

risolain (2006/72) velvoittamana lasten ja nuorten kuulemis- ja osallisuusjärjes-

telmäksi. Kiilakosken ym. mukaan osallisuustutkimuksessa on kiinnitetty huo-

miota ennen kaikkea ryhmämuotoiseen osallistumiseen, jolloin yksittäisten toimi-

joiden vaikuttamispyrkimykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tämänkin 

tutkimuksen kiintopisteenä on osallisuusryhmä, mutta ryhmien toimintaa tarkas-

tellaan yksittäisten toimijoiden kokemusten kautta. Biestaa (2003, 2006) mukail-

len tutkimuksessa on kiinnostuttu siitä, minkälaisen osallisuuden ja demokra-

tiakasvatuksen tilan osallisuusryhmä lapsille ja nuorille tarjoaa.  

Lasten ja nuorten mukaan osallisuusryhmän toimintaan vaikuttavat ensinnä-

kin ryhmän kokoonpanoon ja tätä kautta edustuksellisuuteen liittyvät tekijät. Setä-

län (2003, 2012) mukaan edustuksellisuus edellyttää edustajan ja edustettavien 

välistä suhdetta. Tämän suhteen ideaalityyppejä ja edustuksellisuuden mekanis-

meja on mahdollista tarkastella edustuksellisuuden mallien kautta. Esimerkiksi 

mikrokosmos-mallin mukaan edustajien tulisi muistuttaa edustamiaan ihmisiä 

jollakin tavoin. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, ammatillinen 

asema sekä asuinpaikka, joiden nähdään vaikuttavan muun muassa kansalaisten 

poliittisiin mielipiteisiin. (Setälä 2003: 202, Setälä 2012: 4–5.) Myös osallisuus-

ryhmää voi tarkastella mikrokosmoksena, joka edustaa kunkin alueen lapsia ja 

nuoria. Edustuksellisuuteen liittyen lapset ja nuoret toivat esille erityisesti ryhmän 

jäsenmäärän sekä jäsenten iän, sukupuolen, luokka-asteen ja koulun (ks. myös 

Austin 2010: 250).  
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Lapset ja nuoret pohtivat jäsenmäärän vaikutusta erityisesti ryhmän toiminta-

kykyisyyden näkökulmasta. Yläkouluikäinen Outi toteaa, että noin viisitoistahen-

kinen ryhmä alkaa olla maksimi, sillä sitä isommassa ryhmässä kontrollointi on 

hirveän hankalaa ja menee ihan överiksi kaikki kokoukset ja muut. Ison ryhmän 

haasteeksi ymmärretään näin työrauhan säilyttäminen. Liian isossa, yli kahden-

kymmenen hengen ryhmässä ongelmaksi nähtiin se, ettei siellä saataisi kaikkien 

näkemyksiä kuuluviin ja myös vuorovaikutussuhteiden luominen olisi haasteelli-

sempaa. Toisaalta Outikin toi esille, että ryhmän tulisi olla kuitenkin niin iso, että 

pitää saada tietenkin niitä eri ikiä, eri-ikäisiä ja eri sukupuolia ja eri kouluista, 

koska sittenhän se tulee parhaiten hoidettua se homma. Liian pieneksi koettiin 

sen sijaan alle kymmenhenkinen ryhmä, sillä sen ei nähty tavoittavan lasten ja 

nuorten moniäänisyyttä. Yläkouluikäinen Maisa totesi ryhmän jäsenmäärästä, että 

alle kymmenen voi olla jo vähän semmonen, että ei oo niin paljon semmosia ide-

oita. Sitten siinä saatas toisaalta tutummaksi kaikki, mutta mun mielestä tuo 12–

16 on aika hyvä määrä. Että ei ole liikaa, että ei oo vaikeuksia tutustua ja tulla 

toimeen. Vastausten perusteella ihanteellinen osallisuusryhmän jäsenmäärä vaih-

telee kymmenen ja kahdenkymmenen välillä.  

Eri koulujen edustus osallisuusryhmissä nähtiin tärkeäksi sen vuoksi, että 

ryhmissä käsiteltäviin koulua koskeviin asioihin saataisiin näkemys kunkin kou-

lun oppilaalta suoraan. Lähtökohtana oli ajatus, että kunkin koulun parhaita asian-

tuntijoita olivat kyseisessä koulussa opiskelevat lapset ja nuoret. Tähän liittyen 

yläkouluikäinen Paula muisteli, että esimerkiksi kaupunkikokousideoita kerätes-

sään he päätyivät jättämään koulua koskevan teeman eteenpäin viemättä, koska 

alueen kaikilta kouluilta ei saatu siihen liittyen kommentteja ja kehitysideoita. 

Lapset ja nuoret totesivat, ettei osallisuusryhmäkään ole staattinen tila, vaan jäse-

nistössä tapahtuu muutoksia lasten ja nuorten siirtyessä alakoulusta yläkouluun ja 

sieltä keskiasteen opintoihin. Tällöin jokaisesta koulusta ei välttämättä aina ole 

edustusta osallisuusryhmissä.  

Lapset ja nuoret kokivat tärkeäksi sen, että osallisuusryhmissä olisi edustus 

eri vuosiluokilta, eli edustuksellisuuteen liitettiin myös jäsenten eri-ikäisyys. Al-

kuvaiheessa ryhmissä oli mukana jopa yhdeksänvuotiaita, mutta sittemmin nuo-

rimmat jäsenet ovat olleet kymmenvuotiaita. Vanhimmat voivat periaatteessa olla 

jo täysi-ikäisyyttä lähestyviä keskiasteen oppilaitoksissa opiskelevia nuoria. 

Nuorten edustajisto ONE:n perustamisella oli vaikutuksensa myös osallisuusryh-

mien kokoonpanoon, sillä ryhmissä oli tutkimusaineiston keruun hetkellä enää 

muutamia yli 15-vuotiaita nuoria. Erityisesti alakoululaiset tuntuivat kaipaavan 
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yläkoululaisia ja jopa lukiolaisia omiin ryhmiinsä. Alakouluikäinen Sofia pohti 

asiaa seuraavalla tavalla:  

Sofia: Lukiolaisia mää haluaisin sinne ryhmään.  

H: Minkä vuoksi?  

Sofia: No se varmasti jotenkin rauhoittais sitäkin, että ne kokoukset pysyis jo-

tenkin…tai kun ne on kertonut, että ryhmässäkin on ennen ollut lukiolaisia, 

että se meni jotenkin se toiminta silloin paremmin. Että ne kokoukset oli sel-

keämpiä.  

H: Osaatko sää sanoa, että mitä ne on tarkoittanut sillä, että kokoukset oli 

selkeämpiä? Minkälaisia ne kokoukset nyt on sun mielestä?  

Sofia: No on ne vähän silleen vaihtelevasti, että välillä on just hirveitä inttoja 

siitä, että onko nyt asia kummin ja silleen. Että ne just puhuu siellä ryhmän 

kulta-ajoista, silloin kun oli ne…lukiolaiset.  

Sofian mukaan ryhmässä oli puhuttu aiemmin toiminnassa mukana olleista lukio-

laisista, jotka olivat kuuleman mukaan rauhoittaneet ryhmää huomattavasti. Täl-

löin esimerkiksi kokoukset olivat sujuneet ilman työrauhaongelmia ja muutenkin 

tehokkaammin. Lukiolaisten läsnäolo ryhmässä oli idealisoitu siinä määrin, että 

ajasta puhuttiin ryhmän kulta-aikana. Sofian puheenvuoroa voi tulkita myös siten, 

että ikäero lukiolaisiin on alakouluikäisten näkökulmasta jo niin suuri, että lukio-

laiset voivat toimia ryhmässä lähes ohjaajanomaisessa roolissa. Viime vuosina 

nuorten edustajisto ONE:n jäsenet ovat toimineet osallisuusryhmien kummeina. 

Lasten ja nuorten vastausten perusteella tämä ei kuitenkaan ollut kaikissa ryhmis-

sä toteutunut laajamittaisesti tai säännöllisesti. Sittemmin lukiolaisten määrä on 

ollut vähäinen, ja esimerkiksi alakoululaiset Mira ja Lea toteavat lukiolaisten ajan 

kuluvan opiskeluun, jolloin kokouksiin irrottautuminen koulupäivän aikana ei ole 

välttämättä yhtä helppoa kuin alakoululaisilla.  

Eronteko ala- ja yläkoululaisiin ja ylipäätänsä eri-ikäisiin lapsiin ja nuoriin on 

aineiston perusteella keskeinen osallisuusryhmien toimintaa määrittävä tekijä106. 

                                                        
106 Huomionarvoinen seikka lienee se, että aineistossa jäseniä eroteltiin erityisesti iän perusteella. 
Esimerkiksi sosiaalinen luokka tai etnisyys eivät näyttäytyneet aineiston perusteella asioina, joihin 
lapset ja nuoret kiinnittäisivät millään tavoin huomiota osallisuustoiminnan oululaisessa kontekstissa. 
Osallisuusryhmien havainnoinnin perusteella on kuitenkin tiedossa, että ryhmissä on vuosien aikana 
toiminut myös maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria, joskin huomattavana vähemmistönä. Jatkos-
sa olisikin aiheellista pohtia Oulun nuorisovaikuttamisen mallin kiinnostavuutta maahanmuuttajataus-
taisten lasten ja nuorten näkökulmasta. (vrt. Wyness 2009a.)  
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Vaikuttaakin siltä, että ala- ja yläkoululaiset ovat ikään kuin kaksi erillistä ryh-

mää, joiden toimintatavat ja intressit saattavat erota toisistaan huomattavasti. 

Thorne (1993: 31–34) toteaa, että ikä toimii esimerkiksi koulumaailmassa ryhmit-

telyn perusteena (ks. myös Lallukka 2003: 146, Wyness 2009a). Ikäkysymykseen 

suhtaudutaan lasten ja nuorten keskuudessa kahtalaisesti. Toisten mielestä osalli-

suustoiminnan vahvuutena oli nimenomaan se, että eri-ikäiset lapset ja nuoret 

pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan asioihin. Eri-ikäisyyttä ei kuitenkaan aina 

nähty pelkästään hyväksi asiaksi, sillä se saattoi myös asettaa erilaisia haasteita 

ryhmien toiminnalle. (Ks. myös Kiili 2006.) On selvää, että osallisuus voi tarkoit-

taa eri-ikäisille lapsille ja nuorille eri asioita (Woodhead 2010: xx). Tämä seikka 

tuodaan esille myös YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, jonka mukaan 

lasten ja nuorten näkemykset tulee ottaa huomioon heidän ikätasonsa mukaisesti. 

Yläkouluikäinen Pekka pohtii ikäkysymystä seuraavasti:  

Pekka: Vielä jos siellä on lukiolaisia mukana, niin alakoululaisten ja lukio-

laisten voi olla niin eriävät ne… Jos mietit jotakin ala-astelaisen kokosta ja 

lukiolaisten kokosta, niin ne on niin erilaiset. Ne voi olla ala-asteella, kattoo 

silleen, että apua enhän mää… 

H: Uskaltaako he silleen edes tuoda mielipiteitä esille?  

Pekka: No kyllä ne aika, jos siellä on niinku, vaikka että mihin mää…vaikka 

aiheet, että valitaan mikä käydään tänään läpi vaikka joku nuorisotyöttömyys 

vaikka vai kiikut ala-asteelle.  

H: Niin.  

Pekka: Ja kun äänestetään, niin kyllä ala-astelaiset äänestää kiikut ala-

asteelle. (…) Varmaan se, just se on tärkeintä, että erotettas se ylä- ja ala-

aste toisistaan. (…) Voishan ne joskus kokoontua silleen yhteen, mutta ei jat-

kuvasti silleen.  

H: Oisko se sitten, että siellä alakouluissa niillä ois omat ryhmät tavallaan?  

Pekka: Niin.  

Pekan mielestä alakoululaisilla tulisi olla oma ryhmänsä, sillä heille tärkeät asiat 

ovat erilaisia verrattuna yläkoululaisten ja lukiolaisten mielenkiinnon kohteisiin. 

Ryhmät toimisivat tällöin pääasiassa omina ryhminään mutta tarpeen tullen voisi-

vat pitää myös yhteisiä kokouksia. Nuorisolakioppaassa mainitaan lasten ja nuor-

ten eri-ikäisyys, joka tulisi huomioida osallisuusympäristöjä perustettaessa (Aal-
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tonen 2009). Myös alakouluikäisen Kaisan mukaan ala- ja yläkoululaisten näkö-

kulmat eroavat toisistaan.  

H: Onko siitä iästä ollut ikinä haittaa, että siellä on eri-ikäisiä?  

Kaisa: Ei siitä ole ollut haittaa, mutta että siellä on aivan hirmu erilaisia yk-

silöitä ja siinä niinku työskentelytavatkin on ihan erilaisia.  

H: Millä lailla? Voisitko sää antaa esimerkkiä, että mitä sää tarkoitat sillä?  

Kaisa: No niinku esim., no yläkoululaiset, ne tietenkin toimii paljon eri taval-

la kun me, eli ne ajattelee sitä vähän isompien näkökulmasta ja me ajatellaan 

sitä alakoululaisen eli tämmöisen pienemmän tyypin näkökulmasta. Semmo-

sen, joka näkee maailman vielä lapsena. (…) Alakoululaiset ei kauheesti 

niinku vielä huolehdi maan tai maailman asioista. Ehkä kaupungin vähäsen, 

koulun asioista tietysti ja näin, mutta että ne ajattelee pienemmin. Ja sitten ne 

yläkoululaiset, ne niinku tietää jo ympäristöstä, ne niinku ajattelee paljon 

isommin. Ajattelee niinku paljon aikusemmin, kypsemmin silleen.  

Kaisan mukaan lapsiksi luokiteltavat alakouluikäiset näkevät maailman eri tavoin 

kuin yläkouluikäiset nuoret. Tähän liittyy esimerkiksi se, että alakouluikäiset 

eivät Kaisan mukaan huolehdi vielä globaaleista asioista, kun taas yläkoululaisilla 

on jo kykyä pohtia asioita laajemmassa kontekstissa. Kaisan kanssa samoilla lin-

joilla oli myös yläkouluikäinen Outi, jonka mukaan koulun viihtyvyyden lisäämi-

seksi tehdyn kyselyn yhteydessä selvisi, kuinka erilaisia ala- ja yläkoululaisten 

toiveet voivat olla. Yläkoululaiset toivoivat koululleen sohvia ja pingispöytää, 

kun taas alakoululaisten toiveena oli vesiliukumäki. Outin mielestä alakoululais-

ten vastauksissa painottui enemmän juuri toiminnallisuus, yläkoululaiset taas 

toivoivat asioita, joiden myötä yhdessä oleminen olisi mahdollista. Outin mielestä 

alakoululaisten toiveita ei pidä aliarvioida, vaan ymmärtää näkökulmaerot. Osalli-

suusryhmä mahdollisti sen, että alakoululaiset pääsevät esittelemään omia näke-

myksiään, sillä yläkoululaisten on mahdotonta tietää heidän toiveistaan.  

Vastaavasti alakouluikäinen Sofia piti tärkeänä sitä, että yläkoululaiset olivat 

puhumassa omasta puolestaan ryhmässä. Sofian mukaan alakoululaiset eivät aina 

ymmärtäneet asioita pitkällä tähtäimellä. Hän olikin yrittänyt selittää, että sitten 

just kun päätetään…kun ehdotetaan, että yläkoululle hankitaan kaapit, niin sitten 

esimerkiksi osa ala-asteelaisista on silleen, että no joo ei, silleen että eihän siitä 

oo meille mitään hyötyä. Mutta sitten just kun me kerrottiin, että sittenhän ne 

menee sinne yläkouluun ite ja niillä on ne kaapit, niin vaikuttaahan ne asiat sit-
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ten. Sofian mukaan on tärkeä ymmärtää osallisuustoiminnan tulevaisuuteenkin 

tähtäävä luonne, jolloin tietyssä hetkessä tehdyt päätökset näkyvät usein käytän-

nössä vielä vuosien päästä. Vastauksesta on tulkittavissa myös se, että osallisuus-

ryhmässä on tärkeä edistää eri-ikäisten lasten ja nuorten asioita tasapuolisesti. 

Lisäksi siitä on luettavissa osallisuustoimintaan liitetty kollektiivinen vastuu sekä 

halu edistää eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvointia. 

Yläkouluikäinen Outi pohti pitkään ikäkysymystä lasten ja nuorten keskuu-

dessa. Hänen mukaansa on jopa omituista, että ikä voi nousta niin merkittäväksi 

asiaksi ryhmän jäsenten välillä. Ikään perustuva eronteko ei välttämättä näy aina 

eksplisiittisesti toiminnan tasolla.  

H: Minkälainen porukka teillä on?  

Outi: No meillä on, nykyään se, ehkä se oli viime vuonna tai toissa vuonna se 

oli vähän parempi, koska nykyään se menee oikeastaan silleen, että ne nuo-

remmat ei oikein uskalla ottaa kontaktia meihin isompiin. Ja sitten se tuntuu 

meistä vähän hassulta, kun ei me varmaan niin kamalan pelottavia olla. (…) 

Että nytkin kun mää oon koulun vanhimpia, niin sitten varmaan ne on silleen, 

että voi kamala ja hirveä, kun se on iso. Mutta ei sitten oikeasti mitään hirve-

än isoa väliä, vuosi tai…sitten myös ehkä se, että kun meillä yläkoululaisilla 

kun me ollaan niin totuttu kumminkin toistemme kanssa ja meillä on niin hyvä 

ryhmähenki myös, niin semmosena meidän omana pienenä ryhmänä, niin sit-

ten ne ehkä ajattelee, että ne ei uskalla yrittää tulla puhumaan meille koska 

ne varmaan pelkää, että me syrjitään ne ulos, koska meillä on itsellä niin hy-

vä ryhmähenki. Mutta kyllä me aina, että yritetään niitä, jutella ja olla kiva-

na, mutta ehkä se on sitten myös se, että niitä myös pelottaa koska me ollaan 

ihan muutenkin vaan isompia.  

H: Niin, joku semmoinen?  

Outi: Ei ne tietenkään kaikki oo, että monethan on just silleen, että ne juttelee 

meille ja muuta, mutta sitten toiset on ihan silleen, että jos vaikka kaveri siinä 

vieressä juttelee, niin sitten toinen vaikka vieressä ei uskalla ottaa katsekon-

taktia vaikka ne kaks oiskin hyviä kavereita.  

Outin mukaan alakouluikäiset kokivat vanhempia ryhmän jäseniä kohtaan jopa 

perusteetonta pelkoa, joka saattoi liittyä yksinkertaisesti henkilön kokoon. Ala-

kouluikäiset voivat kokea fyysisen koon pelottavaksi asiaksi, jonka seurauksena 

jo esimerkiksi katsekontaktin ottaminen yläkouluikäiseen on vaikeaa. Yläkou-
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luikäiset tuntuvat nauttivan nuorempiensa kunnioitusta ilman suurempia perustei-

ta. Syyksi riittää fyysisen koon ohella lähinnä se, että ikävuosia on enemmän kuin 

nuoremmilla (ks. Mäki-Kulmala 1989). Toisaalta lapset ja nuoret liittivät ikään 

myös kompetenssieroja. Haastatteluissa mainittiin muun muassa, että yläkou-

luikäisillä oli jollakin tavalla kypsempi tapa tarkastella maailmaa, kuten Kaisa toi 

edellä esille. (vrt. Kiili 2006.) Alakouluikäinen Sofia esitti kuitenkin eriävän mie-

lipiteen:  

H: Onko siitä iästä ollut koskaan mitään haittaa?  

Sofia: No ei, paitsi jotkut yläastelaiset on sitten silleen, kun me ehdotetaan, 

että järjestetään jotain tapahtumaa, niin alkaa silleen, että meitä on nyt niin 

ja vähän yläastelaisia ja te pienet ette osaa ottaa vastuuta siitä, niin se on 

vähän sitten silleen.  

H: Miksi sää sitten luulet, että ne sanoo niin?  

Sofia: En mää tiiä. Kun me ala-astelaiset käydään kuitenkin enemmän koko-

uksissa ja munkin mielestä kutonen on jo silleen, että kohtahan sitä on jo ylä-

asteikäinen, että saattaahan sitä olla ihan yhtä vastuullinen.  

Sofian mukaan yläkouluikäiset väheksyivät toisinaan heitä nuorempien ideoita 

todeten, etteivät nämä osaa vielä ottaa vastuuta esimerkiksi jonkin tapahtuman 

järjestämisestä. Sofian mukaan yläkouluikäiset nimittivät heitä pieniksi, millä 

haluttiin lähinnä mitätöidä alakouluikäisten panos osallisuusryhmän toiminnassa. 

Pieni oli sellainen, joka ei kykene vielä toimimaan täysivaltaisesti. Sofian mieles-

tä yläkouluikäisten esittämä näkökulma oli perusteeton, sillä hänen mielestään 

alakouluikäiset olivat esimerkiksi huomattavasti aktiivisempia kokouksissa kävi-

jöitä ja olivat silläkin osoittaneet kykynsä sitoutua toimintaan ja ottaa vastuuta. 

Tämän kautta osallisuusryhmää voidaan tarkastella myös valta-analyysin nä-

kökulmasta. Vallan teema kietoutuu yhtä lailla lasten, nuorten ja aikuisten välisiin 

suhteisiin kuin lasten ja nuorten keskinäisiin suhteisiin (ks. Foucault 1980, Gal-

lagher 2008). Sofian esimerkissä yläkouluikäiset kyseenalaistavat alakouluikäis-

ten kompetenssin toimia täysivaltaisina osallisuusryhmän jäseninä, jotka osaisivat 

tehdä koko ryhmää koskevia päätöksiä. Sofian näkökulmasta väite ei kuitenkaan 

pidä paikkaansa, sillä he ovat osoittaneet omalla toiminnallaan kyvykkyytensä 

toimia aktiivisina ja osallistuvina ryhmän jäseninä. 

Toisaalta päinvastaisiakin näkemyksiä esitettiin, sillä alakouluikäiset olivat 

olleet edustamassa omaa ryhmäänsä kaupunkikokouksen edustajistossa. Tällöin 
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yläkouluikäiset olivat osaltaan vaikuttaneet siihen, että edustajaksi oli valittu 

nimenomaan alakouluikäinen ryhmän jäsen. Alakouluikäiset kokivat näin tulleen-

sa otetuiksi vakavasti kompetentteina ryhmän jäseninä, jotka voivat kokouksessa 

puhua koko ryhmän puolesta ja tehdä myös päätöksiä. Toisaalta tässä yhteydessä 

ei tuotu esille sitä, missä määrin esimerkiksi ryhmien ohjaajat pohjustivat eri-

ikäisten edustajien valintaa. Yläkouluikäisten kanssa toimimisen nähtiin jopa 

innoittavan ja rohkaisevan ottamaan kantaa asioihin, sillä he olivat samassa tilan-

teessa mutta kuitenkin jollakin tavoin kokeneempia asiassa. Alakouluikäisten 

kokemuksista saikin käsityksen, että yläkouluikäiset olivat tärkeitä toiminnan 

tukijoita.  

Edustuksellisuuden nähtiin vaativan myös sitä, että osallisuusryhmässä olisi 

tasapuolisesti tyttöjä ja poikia. Tämän toivat esille erityisesti tytöt, jotka ovat 

hienoisesti enemmistönä ryhmiä kokonaisuutena tarkastellessa (vrt. Kiili 2006: 

115). Ainoastaan yhdessä ryhmässä tyttöjä ja poikia oli saman verran. Poikia 

kaivattiin ryhmään, jotta myös heidän kanta tulisi sitten esille, kuten yläkou-

luikäinen Soile asian ilmaisi. Alakoulussa oleva Sofia epäili, ettei poikia kiinnosta 

osallisuustoiminta siinä määrin kuin tyttöjä.  

Sofia: Poikia on pari, tai poikia on vähän vähemmän.  

H: Onko sun mielestä tarpeeksi poikia?  

Sofia: No vois niitä tietenkin olla enemmänkin, mutta ei niitä kiinnosta niin 

paljon tai munsta ainakin tuntuu, että ei poikia niin paljon kiinnosta.  

H: Mikä siinä vois olla syynä?  

Sofia: Niin…(…) Se varmaan kuulostaa tosi tylsältä, että pidetään kokouksia 

ja sitten jos menee joku liikuntatunti, niin suurin piirtein maailma kaatuu sii-

hen, kun ei pääse liikuntatunnille ja tämmösille. Että siinä pitäis osata jous-

taa enemmän ja silleen.  

Sofian pohdintaa poikien aktiivisuudesta osallisuustoiminnassa voi tulkita niin, 

että pojat näkevät toiminnan turhan yksitoikkoisena ja että heille toiminnallinen 

puoli olisi mahdollisesti tärkeämpää kuin tytöille. Kokousten pitäminen ei välttä-

mättä kiinnosta kaikkia, kun taas Sofian esimerkki liikuntatunnista vertauskoh-

teena tarjosi aktiivista tekemistä. Alakouluikäisen Iidan mukaan oli tärkeää, ettei 

ketään saa pakottaa toimintaan mukaan. Iida hyväksyi sen, ettei esimerkiksi hei-

dän ryhmässään oleva poika osallistunut kaikkiin kokouksiin, sillä valinta oli 

yksinomaan tämän, eikä siitä koitunut ryhmälle kollektiivina varsinaista haittaa. 
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Iidan mukaan sukupuolijako oli hyvin ryhmäkohtaista, ja hän viittasi yhteen ryh-

mään, jossa pojat olivat jopa enemmistönä. Osallisuustoimintaa ei saisi yleistää 

pelkästään tyttöjen toiminnaksi, sillä mukana oli myös poikia. Voisiko tätä tulkita 

myös niin, että osallisuusryhmän korostaminen tyttöjen toimintana voisi pahim-

millaan karkottaa poikia pois toiminnasta?107  

Jäsenten sitoutuminen toimintaan nähtiin yhdeksi keskeiseksi osallisuusryh-

män toimintakykyisyyden osatekijäksi. Kuten edellä todettiin, tapahtuu osalli-

suusryhmien jäsenistössä jatkuvasti muutoksia. Esimerkiksi ryhmien vanhimmat 

jäsenet ovat jättäytyneet pois siirtyessään keskiasteen opintoihin. Uusia jäseniä on 

tullut ryhmiin, mutta välttämättä kaikki eivät alkuvaiheen jälkeen koe toimintaa 

mieleisekseen ja jättäytyvät toiminnasta pois. Siurala (2009) tuo esille nuorisoval-

tuustoja tarkastellessaan, että jäsenten sitoutuminen on heikkoa ja vaihtuvuus 

suurta (ks. myös Thomas 2012).  

Yläkouluikäisen Alisan mukaan ryhmiin oli tärkeää saada nimenomaan moti-

voituneita jäseniä. Erikseen mainittiin myös, että mukaan lähtevien tulisi ymmär-

tää toiminnan merkitys, eikä nähdä sitä pakopaikkana koulutunneilta tai pelkäs-

tään seurustelupaikkana. Yläkouluikäinen Outi totesikin, että ne nuoremmat vain 

kihisee ja kähisee vaan keskenään ja kun ne pääsee pois koulusta ja ei sitten yh-

tään kuuntele vaikka niille yrittää sanoa. Että varmaan se on silleen, että sitten 

niitä, jotka ei jaksa keskittyä ja niitä ei kiinnosta, niin turha niiden on sitten tänne 

tullakaan koska se vain häiritsee muita. Että jos tänne on tultu, niin kannattaa 

tulla hyvällä mielellä ja kunnolla.  

Toimintaan sitoutumiseen vaikutti myös aikuisten kyky ottaa vastuuta ryhmi-

en toiminnasta. Kuten jatkossa tuodaan esille, aikuisten tehtäviin nähtiin erityises-

ti kuuluvan esimerkiksi kokousaikatauluista tiedottaminen. Jos lapsilla ja nuorilla 

ei tätä tietoa jostakin syystä ollut, eivät he voineet toimintaan osallistuakaan ja 

sitä kautta sitoutua. Tällaisia kokemuksia oli muutamilla ryhmän jäsenillä. Ylä-

kouluikäinen Outi näki erityisen tärkeäksi sen, että alakouluikäisille jäsenille 

tiedottamiseen kiinnitettäisiin huomiota, sillä heillä ei välttämättä ollut riittävästi 

taitoa etsiä tietoa itsenäisesti. Esimerkkitapauksessa Outi suunnitteli ottavansa 

yhteyttä tiedotusongelmista kärsivään kouluun:  

                                                        
107 Kuusipalon (2011) väitöskirja käsittelee naisten asemaa poliittisella kentällä Suomessa. Kansainvä-
lisesti tarkasteltuna naisten osuus esimerkiksi eduskunnassa on ollut korkea, mutta se on noussut 
verrattain hitaasti ja oli vuonna 2007 42 %. Naisten aliedustus poliittisessa päätöksenteossa on luon-
nollisesti myös globaaliksi ongelmaksi tunnustettu asia. Tyttöjen ja naisten osuuksia yhteiskunnalli-
sessa vaikuttamistoiminnassa olisikin syytä tarkastella rinnakkain ja pohtia näitä yhdistäviä ja erotta-
via tekijöitä.  
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Siellä se tiedotus on mennyt ihan sekaisin, kun siellä on nyt eri opettaja kuin 

yleensä, tai on se on nyt ollut onko se ollut vuoden tai kaks tuo opettaja, mut-

ta nykyään se ei ilmoita yhtään mistään mitään sinne niille oppilaille tai 

muuta, että mun pitäis varmaan käydä vähän puhuttamassa sitä opettajaa 

siellä. (…) Että voisin sanoa sille, että yritä nyt edes, koska se on sitten han-

kala meillä muilla oppilailla ruveta kyseleen, että ootteko te kuullu tämmö-

sestä.108  

Nuorisotilan läheisyyden nähtiin edistävän tiedottamista, sillä monilla alueilla 

koulu ja nuorisotila tekivät jo valmiiksi yhteistyötä, jolloin myös osallisuustoi-

minnasta tiedottaminen koulun puolella sujui tehokkaammin.  

Toimintaan sitoutuminen koettiin kuitenkin yhdeksi keskeiseksi toiminnan 

haasteeksi vaikka lapset ja nuoret toisaalta näkivät tärkeäksi sen, että toiminta 

perustui vapaaehtoisuuteen ja vapaamuotoisuuteen. Alakouluikäinen Sofia kertoi, 

ettei ollut edes nähnyt kaikkia ryhmän jäseniä. Hänen mukaansa on tosi tyhmää, 

koska se pittää kuitenkin sitä paikkaa silleen, että sinne vois tulla joku semmoi-

nen, joka sitten käykin niissä (kokouksissa). Että ilmoittais edes, että nyt mä enää 

jatka. Useimmat jakoivat Sofian näkemyksen siitä, että toimintaan pitäisi jollakin 

tavalla sitoutua tai ainakin ilmoittaa ohjaajille tai muille ryhmän jäsenille, jos ei 

aikonut olla enää toiminnassa mukana. Jollekin muulle voisi näin avautua paikka 

osallisuusryhmän toiminnassa.  

Voidaanko sitoutumiskykyä ja vastuunottoa tukea, ja jos, niin miten? Ryhmi-

en toiminnan alkuvaiheessa jäseniä ei sitoutettu esimerkiksi esittämällä vaatimus-

ta mukana olemisesta tietyn aikaa. Lapsille ja nuorille tehtiin tiettäväksi, että toi-

minta perustuu vapaaehtoisuuteen ja että heillä on milloin tahansa mahdollisuus 

jättäytyä pois. Voidaanko ajatella, että vapaaehtoisuus jossakin määrin jopa hei-

kentää osallisuustoiminnan perustaa? Toisaalta edustuksellisessa demokratiassa 

yleensäkin kansalaisten osallisuus perustuu vapaaehtoisuuteen. Joissakin maissa 

esimerkiksi äänestäminen on laissa säädetty pakolliseksi kansalaisvelvollisuudek-

si (ks. esim. International IDEA Institute for Democracy and Electoral Assistance 

2013), kun taas useimmissa maissa kuten Suomessa äänioikeus nähdään kansa-

laisoikeutena.  

                                                        
108 Tässä tutkimuksessa toiminnasta kertovat lapset ja nuoret, joten käsiteltyihin asioihin ei ole mah-
dollista esittää toisten osapuolten kantaa. Tärkeä jatkotutkimuksen aihe onkin se, minkälaisia resursse-
ja esimerkiksi opettajille on varattu osallisuustoimintaan ja mistä tässä tutkimuksessa esitetyt koke-
mukset muun muassa tiedotuksen puutteesta johtuvat. Tarkoituksena ei ole yksipuolisesti moittia eri 
ammattiryhmiä edustavien aikuisten toimintaa, vaan esittää lasten ja nuorten esille nostamia ongelma-
kohtia ja haasteita toiminnassa. 
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Tästä näkökulmasta ei lasten ja nuorten osallisuustoiminnassakaan liene tar-

koituksenmukaista liiaksi painottaa toiminnan velvoittavaa luonnetta. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö myös lasten ja nuorten kanssa tulisi keskustella 

toiminnan luonteesta velvollisuuksien ja vastuiden näkökulmasta. Tutkimuksen 

aineistonkeruun loppuvaiheessa toiminnassa alettiin puhua entistä enemmän jä-

senten sitouttamiskeinoista. Yhtenä vaihtoehtona nähtiin toimintakauden käyt-

töönottaminen, jolloin valitut jäsenet sitoutuisivat toimintaan aina kahdeksi vuo-

deksi kerrallaan. Vaaleja ei kuitenkaan välttämättä pidetty parhaana mahdollisena 

jäsenten valintatapana, sillä kaikki toiminnasta innostuneet eivät välttämättä us-

kaltaisi osallistua vaalitilanteeseen.  

Outi: Ehkä se ois silleen, että tässä just niitä ihmisiä tulee ja menee, että ne 

joita kiinnostaa, ne jää ja se on just mun mielestä hyvä, että on näitä, jotka 

on ollut alusta asti, koska sitten me taas osataan sanoa, että tuosta jutusta on 

puhuttu jo, eikä se toiminut. Niin sitten se niinku mun mielestä hyvä ja sitten 

se on…ehkä se ei tässä tarvis silleen vaaleja tai sitä kahen vuoden… 

H: Onko se sitten nuoremmille vähän semmoinen, että vaikea sitoutua niin 

pitkäksi aikaa?  

Outi: Niinpä ja sitten ne, joita se oikeasti kiinnostaa, niin ne oikeasti jää ja 

sitten ne, joita ei ole kiinnostanut, niin ne on sitten ehkä vähän vähemmän ai-

kaa. Että mää oon kokenut sen ihan hyväksi silleen.  

Outi luotti siihen, että asiasta oikeasti kiinnostuneet olivat myös valmiita sitoutu-

maan toimintaan. Vapaaehtoisuus näyttäytyi siten tärkeänä toiminnan perustana, 

joka mahdollisti sen, että useammat lapset ja nuoret pääsivät ainakin kokeilemaan 

mukana olemista. Vain tällä tavoin oli mahdollista saada selville, oliko toiminta 

itselle riittävän mielekästä. Esimerkiksi kaksivuotiskausi saattaisi olla lapsille ja 

nuorille liian pitkä jakso, johon olisi vaikea sitoutua.  

Aineiston perusteella näyttää siltä, että ainakin muutamissa ryhmissä aktiivi-

suus oli kumuloitunut pienen ydinjoukon keskuuteen. Usein tällaisen ydinjoukon 

jäsenet olivat keskenään tekemisissä myös vapaa-ajalla. Ydinjoukon jäsenten 

nähtiin olevan oikeasti innostuneita toiminnasta, ja he olivat siten valmiita teke-

mään asioiden eteen jotakin. Taustalla vaikutti myös se, että he olivat olleet mu-

kana toiminnassa pitkään ja siten kokivat kykenevänsä ajattelemaan toimintaa 

kokonaisuutena. Paula totesi tähän liittyen, että kyllä siellä on aina joku ollut 

silleen ainakin kantavana voimana. Että kyllä me ollaan ainakin hoidettu hom-

mat, vaikka ei aina ois ollut niin mielenkiintoista tai innostavaa tai ei ois just sillä 
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hetkellä jaksanut niin hyvin. Paulan mukaan tällaisen aktiivisen jäsenen ominais-

piirteisiin kuului juuri se, että toiminnasta kannettiin vastuuta siitäkin huolimatta, 

ettei kaikki tekeminen ollut välttämättä aina mielekästä.  

Toimintaan sitoutuminen ja aktiivisuus nähtiin tärkeäksi asioiden hoitamisen 

ja loppuunsaattamisen vuoksi, sillä esimerkiksi tapahtumat ja jokavuotinen kau-

punkikokous vaativat jäseniltä paljon aikaa. Tähän liitettiin vaatimus vastuun 

ottamisesta ja jakamisesta ryhmän jäsenten kesken. Usein ryhmän jäsenet kokivat 

vastuun kaatuvan tietyn, ydinjoukoksi nimetyn ryhmän osan tehtäväksi. Vastuista 

laistamisen syyksi mainitaan jo lähtökohtaisesti vääränlainen motiivi olla muka-

na. Vaikka lapset ja nuoret eivät vastauksissaan lähteneet sen tarkemmin yksilöi-

mään asiaa, kokivat he ryhmän jäsenten aktiivisuuden vaihtelevan. Sinällään toi-

set olivat ottaneet jo lähtökohtaisesti ryhmässä enemmän kuuntelijan roolin. 

Ryhmissä tämä hyväksyttiin, kunhan suunnitellut tehtävät saatiin hoidettua. Heil-

le, joille esimerkiksi omien ideoiden ja mielipiteen esille tuominen oli vaikeaa, oli 

kuuntelijan ja sivustaseuraajan rooli mieluisampi. Toisinaan ryhmissä saattoi 

ilmetä levottomuutta, jolloin myös toisten kuuntelu ja keskustelun seuraaminen 

kokonaisuutena vaikeutui. Tällaisessa tilanteessa myös omien näkemysten ilmai-

seminen oli haastavaa. Lapset ja nuoret kokivat osallisuusryhmän kuitenkin pää-

sääntöisesti rennoksi ja hauskaksi paikaksi, kuten alakouluikäinen Iida toteaa: 

asioita ei käsitellä liian vakavasti eikä painoteta liikaa sitä, että meillä on nyt 

suuri taakka ja meidän pitää kantaa vastuuta ja tälleen, että ei tuu mitään paniik-

kia, että pitäis tietää jotain ja tälleen, semmoinen rento ryhmä. (Ks. myös Gra-

ham & Fitzgerald 2010b, Smith ym. 2003, Cairns 2001.)  

Osallisuusryhmän toimintaan vaikuttavat monet tekijät. Aineiston perusteella 

ryhmän kokoonpano ja siihen liittyen jäsenmäärä ovat merkittäviä tekijöitä. Edus-

tuksellisuus liitetään osallisuusryhmään keskeisenä tekijänä. Tällöin koetaan eri-

tyisen tärkeäksi se, että ryhmässä on edustus kunkin alueen kouluista sekä eri 

luokka-asteilta. Ikä nähdään keskeiseksi tekijäksi ryhmän edustuksellisuutta arvi-

oitaessa. Eri-ikäisyys koettiin sekä osallisuustoiminnan rikkaudeksi että toimin-

nalle haasteita asettavaksi tekijäksi. Ala- ja yläkouluikäisten intressit saattoivat 

välillä erota toisistaan huomattavasti, jolloin ryhmän jäseniltä vaadittiin neuvotte-

lutaitoja ja kykyä tehdä kompromisseja (Korsgaard 2001). Alakoululaiset kokivat 

toisaalta, että yläkoululaiset ja lukiolaiset saattoivat osaltaan myös vahvistaa ryh-

män toimintakykyä toimiessaan liki vertaisohjaajan ominaisuudessa. Tärkeää oli, 

etteivät vanhemmat ryhmäläiset mitätöineet alakouluikäisten toiveita ja tavoittei-

ta, vaan sallivat myös heidän tuoda näkemyksensä esiin. Näiden seikkojen lisäksi 

lapset ja nuoret toivat esiin sukupuolen yhtenä osallisuusryhmien edustuksellisuu-
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teen liittyvänä tekijänä. Useimpien mielestä oli tärkeää, että ryhmissä oli sekä 

tyttöjä että poikia. Osallisuusryhmien edustuksellisuutta pohdittaessa on kuitenkin 

tärkeää muistaa, ettei lapsilta ja nuorilta pidä vaatia sen suhteen enempää kuin 

aikuisiltakaan (Lansdown 2010: 18).  

Osallisuusryhmä noudattelee näin ollen edustuksellisen demokratian ideaa, 

jolla on monien mielestä omat puutteensa (ks. esim. Cockburn 2010: 311). Esi-

merkiksi Cairnsin (2006: 224–225) mukaan edustajaksi valittu ei välttämättä ole 

millään tavoin vastuussa valitsijoilleen, ja sen seurauksena hän voi esittää kan-

nanottoinaan henkilökohtaisia mielipiteitään. Toiseksi Hillin ym. (2004) mukaan 

osallisuusrakenteet rajoittavat mukaan otettavien lasten ja nuorten määrää. Kol-

manneksi edustukselliset muodot rajoittuvat tiettyihin osallisuuden muotoihin, 

kuten tässä tapauksessa osallisuusryhmään (Badham & Davies 2007).  

Osallistumisen vaikuttavuuden rinnalla tärkeään asemaan nousee myös sen 

sosiaalinen luonne (vrt. Thomas 2012). Osallisuusryhmissä toiminta on sosiaali-

sissa suhteissa olemista (vrt. Uitto 2011), yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. 

Vaikka toiminnalla vastataan esimerkiksi nuorisolain asettamaan velvoitteeseen 

kuulla lapsia ja nuoria heitä koskevissa asioissa, kokevat lapset ja nuoret toimin-

nan merkitykselliseksi myös vertaissuhteiden näkökulmasta. Osallisuustoimin-

nassa voi tutustua ja muodostaa uusia kaveri- ja ystävyyssuhteita (vrt. Thomas 

2012). Osallisuusryhmä tarjoaa koulun ulkopuolisen tilan, jossa voi tutustua eri-

ikäisiin ihmisiin ilman koulun kankeammaksi miellettyä hierarkiaa eri vuosiluok-

kien välillä. Vuoden ikäero voi koulumaailmassa merkitä paljon, jolloin kave-

risuhteiden rakentaminen eri-ikäisten välillä voidaan nähdä haasteelliseksi. Toi-

miminen osallisuusryhmässä yhteisten tavoitteiden eteen nähdään luonnolliseksi 

tavaksi toimia eri-ikäisten kanssa, eikä ystävyyssuhteiden luominenkaan vuotta 

tai kahta nuorempiin tai vanhempiin lapsiin ja nuoriin ole mahdoton asia.  

Osallisuusryhmän toiminta ponnistaa osaltaan vertaissuhteista. Kyselyn pe-

rusteella jopa 53 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että nimenomaan ryhmän 

muut jäsenet olivat auttaneet ja tukeneet heidän toimintaansa ryhmässä (ks. myös 

Mathew ym. 2010: 124, Dadich 2010: 107). Tähän liittyy myös lasten ja nuorten 

keskinäinen toistensa tunnustaminen kompetenteiksi osallisuusryhmän jäseniksi 

(ks. esim. Thomas 2012). Arendtia (2002) lainatakseni lapset ja nuoret tuovat 

osallisuusryhmään omat aloitteensa, jotka todellistuvat heidän vastavuoroisissa 

vuorovaikutussuhteissaan. Feinstein ym. (2010: 55) toteavat, että osallisuustoi-

minta vertaisten kanssa tarjoaa tilan kokemusten ja näkemysten jakamiselle. Par-

haimmillaan se lisää lasten ja nuorten elämänhallintaa ja vahvistaa itseluottamusta 

(ks. myös Cockburn 2010: 313). Osallisuutta tarkasteltaessa onkin syytä muistaa 
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sosiaalisen osallisuuden merkitys lapsille ja nuorille. Kaiken toiminnan ei tarvitse 

välttämättä olla vaikuttavaa tai muutosta aikaansaavaa. Toisinaan toiminnan mer-

kitys lapsille ja nuorille itselleen on ennen kaikkea vuorovaikutussuhteissa olemi-

sessa sekä toiminnan yhteisöllisyydessä.  

5.2 Osallisuusryhmän ohjaajan rooli toiminnallisena ja 

emotionaalisena tukijana  

Lasten ja nuorten osallisuudessa aikuisilla on erityisen merkittävä rooli (Wood-

head 2010, Lansdown 2006, Lansdown 2010, Shier 2010). Vesikansa (2002: 27) 

puolestaan toteaa, että demokraattisen toimintakulttuurin muodostumiseen vaikut-

tavat erityisesti kasvattajien asenteet ja näkemykset demokratiasta. Mikäli aikui-

set eivät pidä demokratiaa toiminnan keskeisenä lähtökohtana, eivät he voi myös-

kään edistää demokraattisia prosesseja. Gretschel (2002b: 55–56) nimeää osalli-

suustoiminnan omiksi aikuisiksi henkilöt, jotka ovat tiiviisti mukana nuorten osal-

lisuustoiminnassa. He ovat esimerkiksi opettajia tai nuorisotyöntekijöitä. Ryhmän 

omilla aikuisilla on myös tämän tutkimuksen perusteella merkittävä rooli.  

Kyselyssä suurin osa vastaajista (77 %) oli sitä mieltä, että ryhmän ohjaaja 

(osallisuusohjaaja) auttaa ja tukee lasten ja nuorten toimintaa osallisuusryhmässä. 

Suurin osa (73 %) vastaajista oli myös täysin samaa mieltä väittämän ”osallisuus-

ryhmän ohjaaja tukee ja auttaa ryhmämme toimintaa riittävästi” kanssa. Osalli-

suusryhmän ohjaajan merkitys ryhmän toiminnalle tuotiin selkeästi esiin myös 

haastatteluissa.  

Lapset ja nuoret kuvailivat ohjaajan luonnetta ja ominaisuuksia positiivisilla 

adjektiiveilla. Ohjaajat koettiin mukaviksi, rennoiksi ja lämminhenkisiksi per-

sooniksi, joita oli helppo lähestyä. Lasten ja nuorten mielestä juuri nuorisotyönte-

kijä oli sopiva ohjaamaan osallisuusryhmää, sillä heillä nähtiin olevan selkeämpi 

käsitys lasten ja nuorten mielenkiinnon kohteista ja toiveista. Alakouluikäinen 

Iida totesi tähän liittyen:  

Iida: Mun mielestä se on hyvä asia, koska ne näkee paremmin kuitenkin. Siis, 

opettajat näkee sen, että oppilaat istuu pulpeteissa vähän tylsistyneinä, mutta 

sitten taas nuorisotalon työntekijät näkee, mitä nuoret tekee oikeesti vapaa-

ajalla, että silleen ja mistä ne pitää.  

Lapset ja nuoret kokivat, että ohjaajan tehtävänä ei ollut arvioida heidän toimin-

taansa, vaan olla apuna ja tukena käytännön osallisuustoiminnassa. Ohjaaja näh-

tiin turvalliseksi aikuiseksi, jolla oli myös auktoriteettia. Ohjaajan ei ollut kuiten-
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kaan tarvinnut koskaan varsinaisesti käskeä tai komentaa ryhmän jäseniä. Yläkou-

luikäisen Outin mukaan ei ne koskaan oo ollut mitenkään ankaria tai vihasia 

meille ne ohjaajat, vaan ne on ollut, että noh noh, eipäs nyt tehdä noin. Aikuisen 

ohjaajan tehtävänä oli osaltaan huolehtia siitä, että ryhmässä kaikilla oli turvallis-

ta olla ja toimia. Työrauha, asioiden sujuvuus ja asiassa pysyminen koettiin tärke-

äksi, ja mikäli nämä jostakin syystä koettiin uhatuiksi, tuli ohjaajien palauttaa 

tilanne ennalleen. Ohjaajan toimintaa voidaankin tulkita tilanteisena, sillä sitä 

kaivattiin erityisesti silloin, kun toiminta oli jostakin syystä ryhmässä estynyt tai 

jollain tavoin hidastunut. Yläkouluikäisen Mikon mukaan ohjaaja enemminkin 

seuraa ja pitää tämän asian asiassa ja niinku ohjaa vähän, jos jotakin hiljaisia 

hetkiä. Samoilla linjoilla olivat alakouluikäiset Mira ja Lea, jotka totesivat, että 

ohjaajaa tarvitaan ehkä silleen valvomaan ja silleen, että ei tuu sitten ihan sem-

moisia päättömiä ideoita ja semmosta. Ohjaajan hyvänä ominaisuutena pidettiin-

kin sitä, että tämä kykeni pitämään yllä ja tarpeen tullen palauttamaan työrauhan 

neuvottelemalla ja sovittelemalla.  

Ohjaajan tuki oli erityisen tärkeä käytännön toiminnassa, kuten ryhmien ko-

kouksissa ja ryhmien järjestämissä tapahtumissa. Myös kaupunkikokouksen 

suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä ohjaajien tuki oli välttämätön. Ohjaajan 

asema suhteessa osallisuusryhmään nähtiin toisinaan jopa ristiriitaisena. Yläkou-

luikäisen Alisan mielestä ohjaajat olivat niitä ryhmän jäseniä, tavallaan. Yläkou-

luikäinen Paula oli puolestaan sitä mieltä, että ohjaajat eivät olleet varsinaisesti 

osa ryhmää, mutta osa keskustelua ainakin.  

Osallisuusryhmän ohjaajan tehtäväksi nähtiin myös se, että hän toimii välikä-

tenä kaupungin päättäjiin (Shier 2010, Ødegård 2007). Tällöin esimerkiksi lasten 

ja nuorten kokouksissaan päättämien asioiden vieminen eteenpäin nähtiin ensisi-

jaisesti aikuisten tehtäväksi. Tätä perusteltiin sillä, että toimiminen aikuisten luo-

missa instituutioissa vaatii sellaisia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joita lap-

silla ja nuorilla ei välttämättä vielä ollut (Korsgaard 2001). Tämän lisäksi ajatel-

tiin, että aikuisia myös oikeasti kuunnellaan, ja heidän sanomisensa ja toimintansa 

otetaan tosissaan.  

Aikuisten nähtiin olevan myös lasten ja nuorten päätösten toteutumisen por-

tinvartijoina siinä mielessä, että lopulta aikuisilla oli myös mahdollisuus hidastaa 

tai jopa estää lasten ja nuorten suunnitelmien eteneminen ja pahimmillaan niiden 

toteutuminen. Aikuisilla oli hallussaan tietoa, jota lapset ja nuoret tarvitsivat kye-

täkseen toimimaan osallisuusryhmässä ja tekemään päätöksiä esimerkiksi kau-

punkikokouksessa. Yläkouluikäisen Rikun mukaan aikuisilla oli niinku vähän 

antaa, että paljonko esim. rahaa on mahdollista käyttää. Lasten ja nuorten mie-
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lestä heillä tuli olla realistinen käsitys käytössä olevasta budjetista, ja aikuisten 

tehtävänä nähtiin tästä tiedottaminen. Aikuisten tuli myös puuttua tilanteeseen, 

jossa lasten ja nuorten mielestä oltiin tekemässä jotain ihan hullua. Yläkouluikäi-

nen Paula totesi, että niinkö sen takia, että on ohjaaja, ja että nuorten on tarkoitus 

tehdä, niin ei sen takia mun mielestä kannattais pitää suuta kiinni ja kattoa vie-

restä, kun tehdään jotakin ihan kamalaa. Samoilla linjoilla oli yläkouluikäinen 

Outi, jonka mukaan aikuiset ovat semmonen realistinen ääni siinä.  

Ohjaaja nähtiin siten toimivan myös kasvattajan roolissa ja ryhmässä toimi-

misen lapsille ja nuorille eräänlaisena oppimistilanteena. Esimerkiksi kokouskäy-

täntöjen omaksuminen, aloitteiden laatiminen internetissä ja ylipäätänsä yhteistyö 

muiden lasten ja nuorten sekä aikuisten kanssa koettiin tärkeiksi asioiksi ryhmän 

toiminnassa. Ohjaajat olivat keskeisessä roolissa tässä, ja he saattoivat omalla 

toiminnallaan osaltaan vaikuttaa siihen, miten lapset ja nuoret oppivat vaikuttami-

sen taitoja. Lapset ja nuoret toivat jälleen kerran esille toiminnan tulevaisuus-

orientaation, sillä ryhmissä opittiin tietoja ja taitoja myös tulevaisuutta varten. 

Ohjaajilla oli näin mahdollisuus vaikuttaa myös lasten ja nuorten tulevaisuuteen.  

Vaikka ohjaajien ei koettu olevan ryhmän varsinaisia jäseniä, oli useimpien 

mielestä heilläkin oikeus sanoa mielipiteensä ja näkemyksensä asioihin. Lasten ja 

nuorten mielestä ohjaajilla oli oikeus esittää myös ideoita kokouksessa. Alakou-

luikäinen Timo kaipasi erityisesti aikuisten herättelyä ideointiin ja totesi, että 

niidenkin pitäisi vähän kommentoida juttuja, lähettää vaikka jotain ideoita, että 

mistä me lähdettäis vaikka muuttelemaan ja muokkaamaan, että jos ei sytytä. (ks. 

Brady 2007.) Yläkouluikäinen Sari toteaa kuitenkin, että kyllä ne voi, mutta idea-

han just ois, että me tuotas ne ideat, mitä me niinku koetaan, että on tarpeellista. 

Samoilla linjoilla Sarin kanssa oli yläkouluikäinen Raisa, jonka mukaan voi ne 

silleen vähän, mutta ei silleen, että kaikki ryhmän ideat tulee ohjaajilta, vaan 

silleen välillä sanoo, että hei näinkin vois tehdä. Silleen ehottaa.  

Gretschel (2002b) viittaa tähän liittyen Siuralaan, jonka mukaan ei riitä, että 

nuorille annetaan mahdollisuus esittää ideoita, joita ei välttämättä edes tule. Ai-

kuisten tehtävänä on myös aktiivisesti herätellä nuoria esittämään omia näkemyk-

siään (vrt. Brady 2007: 37). Tämä vaatimus tulee selkeästi esiin myös lasten ja 

nuorten vastauksissa. Toisaalta – Gretschel jatkaa – on tärkeää muistaa, että liian 

aktiivinen aikuisen rooli voi puolestaan estää nuorten omaa toimijuutta projektis-

sa. Osallisuustoiminta vaatii siten ennen kaikkea tilannetaitoista aikuista. (Gret-

schel 2002b: 56–58.) Edellä käytin käsitettä pedagoginen tahdikkuus (ks. esim. 

Van Manen 1991, Haavio 1948, Siljander 2002) kuvaamaan opettajan kykyä elää 

mukana tilanteessa ja ymmärtää esimerkiksi lasten ja nuorten tunnetiloja ja ko-
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kemuksia syvällisesti. Gretschelin käyttämä tilannetaidon käsite tulee mielestäni 

näin hyvin lähelle pedagogisen tahdikkuuden käsitettä, joka näyttäisi olevan myös 

osallisuustoiminnassa mukana olevalle aikuiselle tarpeellinen taito.  

 Lapset ja nuoret kertoivat, että toisinaan aikuisten esittämät ideat ovat peräi-

sin nuorisotiloilla käyviltä lapsilta ja nuorilta, ja sen vuoksi on tärkeää kuunnella 

myös aikuisia. Aikuistenkaan ideoita ei tule kuitenkaan sellaisinaan hyväksyä, 

vaan niistä tulee keskustella. Yläkouluikäinen Paula toteaakin seuraavasti:  

Paula: Jossain alkuvaiheessa tai jos on isompi porukka koolla, niin että saa-

daan keskustelu liikkeelle ja sitten no kyllä se, että ne on paikalla, niin kyllä 

kai niidenkin kannattaa avata suunsa ja sieltä voi tulla ihan hyviä ideoita. Ja 

niiden mun mielestä pitääkin antaa jotakin, joita ei semmosenaan viedä 

eteenpäin, vaan niistä saadaan ehkä uusia ideoita tai niitä voidaan muokata 

tai sitten ne on ihan perseestä ja tai sitten tehdään ihan jotakin päinvastoin.  

Huolimatta siitä, että lapset ja nuoret antoivat tilaa myös aikuisten ideoinnille, 

olivat he varsin yksimielisiä sen suhteen, ettei aikuisten tule missään nimessä 

sekaantua varsinaiseen päätöksentekoon. Kyseessä oli nimenomaan lasten ja 

nuorten osallisuusryhmän toiminta.  

Lasten ja nuorten mielestä ohjaajalla oli tärkeä tehtävä niin sanottuna tausta-

vaikuttajana. Ohjaaja oli paikalla ja läsnä, seurasi tilannetta etäältä ja otti ohjat 

käsiinsä tarvittaessa. Osallisuusryhmien kesken oli eroja sen suhteen, oliko ryh-

mälle valittu puheenjohtaja koko kaudeksi vai jokaiseen kokoukseen erikseen. 

Esityslistan laati yleensä ohjaaja, joskaan kaikissa ryhmissä ei käytetty esityslis-

taa, vaan kokoukset pidettiin vapaamuotoisina. Joskus käsittelyssä oli asioita, 

joihin esimerkiksi jokin kaupungin hallintokunta oli pyytänyt lasten ja nuorten 

mielipidettä. Tällöin ohjaaja yleensä kertoi asiasta lähemmin, minkä jälkeen ryh-

män puheenjohtaja jatkoi kokouksen vetämistä. Ohjaaja oli läsnä kokoustilassa 

koko kokouksen ajan. Tällöin puheenjohtaja tai ryhmän muut jäsenet saattoivat 

milloin tahansa kysyä ohjaajalta neuvoa.  

Siinä missä lapset ja nuoret toivat esille monia toiminnallisia tehtäviä, nosti-

vat he esiin myös ohjaajien merkityksen emotionaalisen ja sosiaalisen tuen antaji-

na. Kyselyn avoimissa vastauksissa tämä seikka tuotiin esille seuraavankaltaisten 

ilmausten kautta:  

He ovat kannustaneet minua. 

He ovat rohkaisseet minua. 
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Minun mielipiteitäni on arvostettu. 

Olen saanut ilmaista reippaasti oman mielipiteeni asiassa kuin asiassa.  

Ohjaaja on rohkaissut tuomaan äänensä kuuluville ja luo muutenkin hyvää 

yhteishenkeä.  

On kannustettu aktiivisuudesta ja kehotettu jatkamaan hyvää työtä.  

Tsempattu.  

Kannustus ja rohkaisu mainittiin tärkeimpinä tapoina, joilla aikuiset ohjaajat tu-

kevat toimintaa osallisuusryhmässä (ks. myös Lansdown 2006). Monet kertoivat 

jännittäneensä mukaan lähtemistä, ja esimerkiksi oman mielipiteen kertominen 

tuntui vaikealta. Ohjaajan kannustus ja rohkaisu koettiin positiiviseksi asiaksi, 

jonka kautta omien näkemysten esittäminen ryhmässä helpottui. Toisinaan omien 

ajatusten kertominen kaikkien kuullen koettiin kuitenkin siinä määrin vaikeaksi, 

että oli helpompi kertoa niistä pelkästään ohjaajalle. Ohjaaja saattoi välittää näitä 

kommentteja muulle ryhmälle anonyymisti. Ohjaajan rooli nähtiin keskeiseksi 

myös yhteishengen luomisessa. Lapset ja nuoret kokivat, että ohjaaja ei ole kos-

kaan suoralta kädeltä tyrmännyt heidän ehdotuksiaan tai mielipiteitään typerinä, 

vaan jokaisen ajatuksia on arvostettu ryhmässä. Lasten ja nuorten mielestä ohjaa-

jat osasivat antaa rakentavaa palautetta, ja tätä he myös odottivat heiltä. Ohjaajan 

yhdeksi tärkeäksi taidoksi mainittiin kyky kuunnella lapsia ja nuoria. Osaavatko 

aikuiset oikeasti kuunnella nuoria (vrt. Cockburn 2005b: 19, Opetus- ja kulttuu-

riministeriö 2011: 16)? Tätä kysymystä pohti pitkällisesti yläkouluikäinen Sari:  

Sari: Ehkä kuitenkin edelleen siinä, että oikeesti kuuntelis. Että ei se riitä, et-

tä ne on vaan sillee, että no niin kyllä mää kuulin. Joo, hieno homma, että 

ootte miettinyt. Heippa.  

H: Mistä sulle tulee tai mistä saa sen fiiliksen, että nyt ne ei oikeasti kuunte-

le?  

Sari: No ainakin jos sillä on tosi kiire johonkin muualle tai sitten jos se ei 

vain keskity, että jos se ei näytä, että se kuuntelee. Että jos se vaikka räplää 

jotakin sen papereita siinä samalla, niin ei se varmaan silloin kuuntele.  

Vastauksista ilmenee, että ohjaajan toivottiin niin kannustavan yksittäisiä toimi-

joita kuin vahvistavan myös koko ryhmän yhteishenkeä. Vastauksista oli luetta-

vissa toive siitä, että aikuiset tunnustaisivat osallisuustoiminnan merkityksen. 

Esiin tuotiin myös luottamus lasten ja nuorten omiin kykyihin tehdä päätöksiä. 
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Muun muassa yläkouluikäinen Alisa kertoi, että oma ohjaaja on antanut omia 

vastuita näille keksimisille ja kyllä se on lopulta tuottanut tulosta, että kaikki on 

vähän oppinut näkemään asioita eri näkökulmista. Toiset, kuten yläkouluikäinen 

Raisa kaipasi puolestaan sitä, että ohjaajat vois antaa vähän enemmän meillä sitä 

vapautta niinku puhua siellä. Tämän pohjalta on tulkittavissa, että joidenkin mie-

lestä ohjaaja saattoi välillä toimia liiankin hallitsevasti (vrt. Gretschel 2002b). 

Tämä saattoi pahimmillaan estää lasten ja nuorten oman toiminnan.  

Osa lapsista ja nuorista koki, että ohjaajan tehtävänä ryhmässä tulisi olla teh-

dä itsensä tarpeettomaksi (vrt. Shier 2010). Ohjaajan tehtävänä voisi olla lähinnä 

ovien avaaminen ja kahvinkeitto. Toisaalta suurimman osan mielestä toiminta 

ilman aikuista olisi mahdotonta. Lapset ja nuoret voivat toki kokoontua keskuste-

lemaan asioista, mutta esimerkiksi päätösten eteenpäin vieminen koettiin mahdot-

tomaksi ilman aikuisia. Alakouluikäiset ryhmän jäsenet kokivat, että monet käy-

tännön asiat olisivat vaikeita ilman aikuisia. Kokousajoista ja -paikoista sopimi-

nen, erilaisista resursseista huolehtiminen sekä kokousten sujuvuuden takaaminen 

olisivat haasteellisia tehtäviä ilman ohjaajan läsnäoloa. Aikuisilla ohjaajilla oli 

myös monenlaisia kontakteja, joita ilman toiminta voisi olla vaikeaa.  

Ohjaajan tehtäväksi nähtiin myös toiminnasta tiedottaminen, johon lapset ja 

nuoret näkivät itsellään olevan vain vähän resursseja. Mikäli ryhmässä ei olisi 

aikuista ohjaajaa, tulisi toimintaan sitoutua ihan eri tavalla. Tällöin tarvittaisiin 

luultavasti ainakin yksi aktiivinen nuori, joka huolehtisi käytännön asioista. 

Muutamat lapset ja nuoret mainitsivat, että ohjaajat vaihtuvat turhan usein. 

Pidempään mukana olleet olivat kokeneet ohjaajan vaihtumisen jo useampaan 

kertaan. Voidaanko lapsilta ja nuorilta vaatia sitoutumista toimintaan, ellei ohjaa-

jilta vaadita samaa sitoutuneisuutta ryhmän ohjaamiseen? Yläkouluikäisen Mikon 

mukaan ei se nyt sinänsä haittaa, mutta vähän niinku silleen sitovuutta vois olla 

lisää. Mutta siis jos vaihtuu, niin se on sitten vain hyväksyttävä. Elämä muuttuu. 

Yläkouluikäinen Paula totesi puolestaan seuraavasti:  

Paula: Että joka vuosi vaihtunut toinen. Ei se ehkä maailman paras vaihtoeh-

to, että kuitenkin silleen…no pääasiahan se on, että se niinku ryhmä toimii, 

mutta tota noin, sitten kun toisaalta se ryhmä nyt ei välttämättä pysy niin sa-

mana, että sitä ryhmän niinku, se koossa pitäminen on niinku ehkä paljon 

hankalampaa, kun että määrätään, että sää nyt, sun työhön kuuluu tämä. Niin 

sitten ois ehkä hyvä silleen, että ois tuttu ohjaaja ainakin jos on vaan muuta-

ma semmoinen, jotka on aikasemminkin ollut. Mutta on se hyvä, että ainakin 

toinen on säilynyt.  
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Paulan mielestä oli tärkeää, että jäsenistön vaihtuessa usein edes aikuinen ohjaaja 

pysyisi hiukan pidemmän aikaa samana. Ohjaaja näyttäytyy näin merkityksellise-

nä ryhmän koheesiotakin edistävänä tekijänä. 

Kaiken kaikkiaan lasten ja nuorten vastauksista on tulkittavissa aikuisten oh-

jaajien keskeinen merkitys osallisuusryhmän toimintakykyisyydelle. Ohjaajalla 

oli monia käytännön kannalta merkityksellisiä tehtäviä, kuten lasten ja nuorten 

kokouksissa päättämien asioiden ja esitysten eteenpäin vieminen, kokousajoista 

ja -paikoista huolehtiminen ja niistä tiedottaminen sekä ylipäätänsä toiminnan 

resursseista huolehtiminen. Vaikka ohjaajien ei nähtykään olevan – ainakaan täy-

sivaltaisia – ryhmän jäseniä, tuli heidän kuitenkin seurata esimerkiksi kokousten 

kulkua ja tarvittaessa puuttua tilanteen kulkuun. Aikuisille näyttää määräytyvän 

perinteinen rooli toiminnan kontrolloijina ja valvojina, vaikkakin sitten taustalla 

varmistamassa toiminnan sujuvuutta. Erityisen tärkeä näyttää olevan aikuisten 

rooli toiminnan fasilitaattorina (ks. esim. Lansdown 2010, Batsleer 2010, Matt-

hews 2003, Wyness 2009b, Kirby & Gibbs 2006) ja emotionaalisena tukijana. 

Kannustaminen, rohkaiseminen ja arvostaminen nähdään tärkeiksi ohjaajan tehtä-

viksi, joiden kautta lapset ja nuoret rohkaistuvat ja valtautuvat (ks. Gretschel 

2002b) toimimaan osallisuusryhmässä (ks. myös Graham & Fitzgerald 2010b). 

Huomionarvoista on, että aineistossa osallisuusvalmentajan merkitys osallisuus-

toiminnan tukijana koettiin vähäiseksi109.  

Osallisuustoiminta ponnistaa myös aikuisten ohjaajien sekä lasten ja nuorten 

välisistä vuorovaikutussuhteista. Gretschelin (2002: 54) mukaan osallisuustoi-

minnan tärkein instrumentti on aikuinen tilannetaitoinen ihminen. Näissä suhteis-

sa merkityksellistä on molemminpuolinen tunnustaminen, joka Hegeliin pohjau-

tuen viittaa yksilön identiteetin rakennusprojektiin. Tällöin subjektin synnyn edel-

lytyksenä on tuleminen tunnustetuksi ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa. 

(Hegel 1977/1807: 111, vrt. Berger & Luckmann 1994: 63, ks. myös Fitzgerald 

ym. 2010, Thomas 2012.)  

Graham ja Fitzgerald (2010b: 348) toteavat, että lasten käsitykset osallisuu-

desta liittyvät tarpeeseen – ja joskus vaatimukseen – tulla tunnustetuksi omana 

itsenään (identiteetti), sosiaalisessa ja poliittisessa elämässä (asema) sekä omien 

näkemystensä ilmaisijana (ääni). Osallisuus ei siten tarkoita pelkästään lasten ja 

nuorten äänen kuulemista, vaan se on myös prosessi, jonka kautta he voivat kes-

kustella omasta olemassaolostaan ja paikastaan maailmassa. Sinclairin (2004: 

                                                        
109 Tisdallin (2008: 426) mukaan osallisuustoiminnan myötä on avautunut työtilaisuuksia osallisuus-
työntekijöille. Tämä näyttää olevan globaali trendi.  
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112) mukaan äänen kuulemisen lisäksi on syytä pohtia, miten aikuiset tulkitsevat 

lasten ja nuorten näkemyksiä ja mielipiteitä. Tärkeää on myös tarkastella sitä, 

miten lasten ja nuorten näkemyksistä tehdyt tulkinnat edelleen muokkautuvat 

aikuisten viedessä niitä eteenpäin esimerkiksi kunnalliseen päätöksentekoon. 

Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, keitä lapsia ja nuoria näkemykset ja 

mielipiteet edustavat.  

Demokratiakasvatuksen näkökulmasta ohjaajien tehtäväkenttä on moninai-

nen. Käytännöllisten tehtävien ohella ohjaajalla on merkittävä emotionaalinen ja 

sosiaalinen tehtävä. Ohjaaja on väistämättä ryhmässään myös pedagoginen toimi-

ja, joka toiminnallaan vaikuttaa voimakkaasti lasten ja nuorten osallisuuden toteu-

tumiseen.  

5.3 Opettaja osallisuustoiminnan tukijana 

Koulu on merkittävässä asemassa oppilaiden aktiivisen kansalaisuuden edistämi-

sessä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa opetuksen arvopohjana 

mainitaan muun muassa demokratia ja tasa-arvo. Perusopetuksen tehtävänä on 

kehittää lapsissa ja nuorissa sellaisia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joiden 

avulla he voivat osallistua aktiivisina kansalaisina yhteiskunnan toimintaan. (Ope-

tushallitus 2004: 14, ks. myös Gellin ym. 2012b: 101, ks. myös Korsgaard 2001.) 

Oppilaskuntatoiminta on hiljalleen vakiintunut osaksi perusopetusta, vaikka pe-

rusopetuslaissa sitä ei vielä säädetä pakolliseksi perusasteen oppilaitoksissa. Lain-

säädännön ja opetussuunnitelmallisen työn viitoittamana lasten ja nuorten osalli-

suudesta on tullut keskeinen koulujen ja opettajien työtä ohjaava periaate. Ajatus 

ei suinkaan ole uusi, sillä jo Dewey (1957/1900) painotti koulun merkitystä de-

mokratiaan kasvattamisessa ja demokraattisten toimintatapojen omaksumista 

osallistumisen ja toiminnan kautta. Toisaalta koulua demokratiakasvatuksen kon-

tekstina on kritisoitu, sillä sen nähdään painottavan liiaksi poliittisten subjektien 

tuottamista yksilönäkökulmasta ja tulevaisuuteen tähtäävästi (Biesta 2006: 119–

125, ks. myös Ødegård 2007, Tisdall ym. 2008, Prout 2000).  

Nuorisovaikuttamisen malli on suunniteltu yhteistyössä nuoriso- ja opetus-

toimen kesken. Tällöin myös koululla ja siellä toimivilla opettajilla on keskeinen 

rooli osallisuustoiminnassa. Opettajat huolehtivat esimerkiksi uusien ryhmän 

jäsenten rekrytoimisesta omassa koulussaan. Tämän lisäksi he ovat avainasemas-

sa toiminnasta tiedottamisessa niin ryhmän jäsenille, koulujen muille oppilaille 

kuin myös muille opettajille ja muulle henkilökunnalle. Opettajat eivät kuitenkaan 

itse ole aktiivisesti mukana osallisuustoiminnassa, kuten esimerkiksi osallisuus-
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ryhmien alueillaan pitämissä kokouksissa. Sen sijaan kaupunkikokoukseen eri 

koulujen opettajat ovat osallistuneet vaihtelevasti.  

Kyselyn monivalintakysymyksessä selvitettiin, ketkä aikuiset ovat auttaneet 

ja tukeneet lasten ja nuorten toimintaa osallisuusryhmässä. Koulun osalta vaihto-

ehtoina olivat yhdysopettaja, joku muu opettaja, rehtori tai joku muu koulun hen-

kilökuntaan kuuluva. Kyselyvastausten perusteella myös opettajan rooli nähdään 

tärkeänä – eräänlaisena taustavaikuttajana, jonka roolia voidaan kuvata portinvar-

tijan rooliksi. 26 prosenttia lapsista ja nuorista koki saaneensa tukea osallisuus-

ryhmän toimintaan koulun yhdysopettajalta. Hieman suurempi osa (29 %) lapsista 

ja nuorista kertoi puolestaan saaneensa tukea koulun muilta opettajilta, jollaisiksi 

nimettiin esimerkiksi oma luokanopettaja tai luokanvalvoja. Koulun rehtorin 

(8 %) tai koulun muun henkilökunnan (2 %) merkitys koettiin varsin vähäiseksi.  

Kyselyn avoimissa vastauksissa lapset ja nuoret kertoivat tarkemmin siitä, 

miten koulun opettajat olivat auttaneet ja tukeneet heidän toimintaansa ryhmässä. 

Tämän lisäksi vastauksissa tuotiin esiin, minkälaista tukea opettajilta kaivattiin 

osallisuustoiminnassa. Lasten ja nuorten mielestä opettajien rooli oli keskeinen 

erityisesti käytännön asioiden sujuvuuden kannalta. Koulun yhdysopettaja – toisi-

naan myös luokanopettaja tai luokanvalvoja – huolehti siitä, että ryhmässä toimi-

va koulun oppilas oli tietoinen kokouksen ajankohdasta ja pitopaikasta.  

Ryhmien kokoukset järjestettiin pääsääntöisesti kouluaikana, koulun ulko-

puolella nuorisotiloilla. Ryhmissä toimivien lasten ja nuorten mielestä tämä oli 

hyvä asia. Myös kouluilla tähän asiaan oli suhtauduttu myönteisesti, joskin muu-

tamissa haastatteluissa ryhmän jäsenet toivat esille sen, että toisinaan opettajat 

saattoivat tykätä huonoa, jos kokoukset ajoittuivat jatkuvasti saman opettajan tai 

oppiaineen tunneille. Ryhmissä olikin kiinnitetty huomiota siihen, ettei kokousai-

koja laitettaisi aina samaan ajankohtaan viikolla.  

Lapset ja nuoret kokivat, että opettajat olivat mahdollistaneet heidän toimimi-

sensa ryhmässä monin tavoin. Tämä näkyi juuri edellä mainittuina käytännön 

tekoina, kuten kokousaikatauluista huolehtimisena ja tiedottamisena. Erityistä 

kiitosta annettiin siitä, että kokousten aikana oppitunnilla käsiteltyjä asioita oli 

saatettu kerrata ryhmän jäsenen kanssa jälkeenpäin. Näin osallisuustoiminnassa 

mukana olemisen ei ollut annettu vaikuttaa opiskeluun, vaan oli pidetty huoli 

siitä, että ryhmäläisillä oli ajankohtainen tieto myös kouluasioista. Ryhmäläisten 

mielestä oli tärkeää, että poissaolot merkittiin oikein, eikä poissaoloa tunnilta 

pidetty turhana. Muutamat oppilaat kertoivat vanhempien joutuneen jälkeenpäin 

oikomaan luvattomiksi poissaoloiksi merkittyjä tunteja. Näiden suhteen opettajien 

toivottiin olevan erityisen tarkkoja.  
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Erikseen mainittiin se, että jo luvan antaminen kokoukseen lähtemiselle oli 

osoitus tuesta, jota ilman toiminnassa mukana oleminen olisi ollut mahdotonta. 

Tärkeäksi näyttääkin muodostuvan opettajan usein sanattomasti ilmaisema asenne 

osallisuustoimintaa kohtaan. Toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret kaipasi-

vat myös koulun tunnustusta siitä, että osallisuustoiminnassa mukana olemista 

pidettiin tärkeänä ja merkityksellisenä asiana. Vaikka tuen nähtiinkin ilmenevän 

ennen kaikkea käytännön tukena, saattoi opettaja esimerkiksi ilmein ja elein vies-

tittää negatiivista asennetta toimintaa kohtaan. Toinen vaihtoehto oli, että opettaja 

jätti kertomatta asioista, kuten edellisessä luvussa tuotiin esille Outin kertomana.  

Lapset ja nuoret kokivat erityisen ongelmalliseksi sen, ettei kouluissa tiedetty 

osallisuustoiminnasta kovinkaan laajasti. Yhdysopettajilla oletettiin olevan eniten 

tietoa asiasta, mutta näin ei ollut kuitenkaan läheskään kaikissa kouluissa (vrt. 

Lillestøl 2000). Yläkouluikäinen Sari pohti opettajan merkitystä osallisuustoimin-

nalle seuraavasti: 

Sari: Se osallisuusopettaja vois olla kyllä aktiivisempi, mutta se nyt ei kyllä 

käykään… 

H: Tarkotatko sää ketä? 

Sari: Se, joka on koulussa meillä niinku se yhdyshenkilö. Vai mikä se on… 

H: Siis onko se koulun opettaja?  

H: On.  

H: Yhdysopettaja?  

Sari: Joo.  

H: Joo. Onko teillä sitten se sama oppilaskunnan ohjaava opettaja?  

Sari: On.  

H: Joo. Elikkä hänen aktiivisuutta kaipaisit? 

Sari: Niin.  

H: Millä lailla?  

Sari: No silleen, että sille tulee kuitenkin aika paljon niitä tietoja, ja niinkö 

että se tiedottas niitä eteenpäin ja että se muistais merkata ne meidän poissa-

olot sinne Helmeen…että ne on niinku ok.  

H: Niin, että ette oo ollut omilla teillä, että ihan asiasta.  
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Sari: Niin.  

H: Joo.  

Sari: Ja sitten mun mielestä se vois tiedottaa opettajia, kun kuitenkin se ite 

tietää niistä osallisuusasioista, niin se vois tiedottaa niitä muitakin opettajia 

niistä että…että ne tietää mitä me tehdään ja missä me ollaan, jos me lähde-

tään jonnekin kesken koulupäivän. 

Sarin mukaan tiedottaminen oli osallisuustoiminnan keskeinen ongelma. Se koski 

sekä yhdysopettajan tietoisuutta osallisuustoiminnasta että myös yhdysopettajan 

tehtävää tiedottaa muille opettajille asiasta ja tehdä toimintaa tunnetuksi koulussa. 

Yläkouluikäinen Outi koki lannistavaksi sen, että vaikka opettajille olisi useam-

mankin kerran kertonut osallisuustoiminnasta ja omasta mukanaolostaan ryhmäs-

sä, joutui lähestulkoon jokaisen kokouksen tai muun osallisuustoimintaan liitty-

vän asian yhteydessä kertomaan asiasta uudestaan. Ryhmän jäsenet ilmaisivat 

ymmärtävänsä opettajien kiireen ja työpaineet mutta kokivat turhautumista joutu-

essaan jatkuvasti selittelemään, miksi ovat esimerkiksi kesken koulupäivän poissa 

tunnilta. Muutamissa vastauksissa tuotiin esille myös se, että esimerkiksi oppilas-

kunnan ohjaava opettaja, joka siis toimi yleensä myös osallisuusryhmien yh-

dysopettajana, vaihtui usein. Tällöin tieto ryhmien toiminnasta ei välttämättä 

välittynyt uudelle opettajalle, vaan siitä tiedottaminen oli ryhmän jäsenten varas-

sa. Wyness (2009b: 397) toteaa, että opettajat voivat olla myös itse epätietoisia 

sen suhteen, kenen vastuulle osallisuustoiminta esimerkiksi koulukontekstissa 

kuuluu. Väistämättä tämänkin aineiston perusteella herää kysymys, kuinka hyvin 

opettajat ovat tietoisia omasta roolistaan osallisuustoiminnassa?  

Opettajien merkitys osallisuustoiminnassa on keskeinen, vaikka he eivät ole-

kaan aktiivisesti itse toiminnassa mukana. Opettajien roolia voidaan verrata por-

tinvartijan rooliin, jossa voi toiminnallaan joko estää tai edistää lasten ja nuorten 

osallisuutta. Kuten edellä kävi ilmi, ovat opettajat avainasemassa uusien jäsenten 

rekrytoinnissa. Tulosten perusteella he voivat jopa itse valita koulustaan jäsenet 

osallisuusryhmään tai päättää, minkä vuosiluokan oppilaista jäsenet valitaan. 

Opettaja saattaa valitessaan omasta mielestään kyvykkäimmät ja sopivimmat 

henkilöt ryhmään estää hiljaisempien ja syrjäänvetäytyvämpien oppilaiden lähte-

misen mukaan toimintaan (ks. myös Feinstein ym. 2010: 59).  

Koulu on edelleen varsin aikuisvetoinen instituutio, jossa hierarkia oppilaiden 

ja opettajien välillä on selkeä. Tällöin osallisuutta ei välttämättä nähdä asiana, 

jonka tukemiseen opettajien tulisi käyttää vähäisiä resurssejaan. Lasten ja nuorten 
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osallisuuden tukeminen vaatii kulttuurista muutosta, kouluympäristössä luultavas-

ti vielä voimakkaammin. Aldersonin (2000: 132) sanoin koulut eivät voi vain 

jättää demokratiaa huomioimatta; ne voivat joko edistää demokraattisia proses-

seja tai aktiivisesti sotia niitä vastaan, neutraalia välimaastoa ei ole tässä asiassa 

olemassa. (Ks. myös Yamashita & Davies 2010: 238, Lewars 2010, Castro 2012: 

65, Vehviläinen 2006: 12, Vesikansa 2002: 21–24, Kjørholt 2001.)  

Osallisuustoiminta on opettajien näkökulmasta myös resurssikysymys; kuin-

ka tasapainottaa esimerkiksi oppilaskunnan toiminnan ohjaus muun virkatyön 

kanssa? (Wyness 2009b: 398, ks. myös Prout ym. 2006.) Se on useimmiten myös 

ulkoapäin asetettu vaatimus opettajien ja muiden lasten ja nuorten parissa toimi-

vien aikuisten työlle. Henkilöt, joilta lasten ja nuorten osallisuuden tukemista ja 

mahdollistamista käytännössä vaaditaan, ovat harvoin itse vaikuttamassa toimin-

nan lähtökohtiin. Aikuisilla ei välttämättä ole myöskään riittäviä tiedollisia ja 

taidollisia valmiuksia osallistaa lapsia ja nuoria. (Freeman 2003: 55, ks. myös 

Tisdall & Bell 2006: 114.)  

Osallisuuden tulisi olla keskeinen toimintaorientaatio lasten ja nuorten kanssa 

työskenneltäessä eikä suinkaan mikään keinotekoinen lisälaite, joka otetaan käyt-

töön ääritilanteissa tai ulkoisen ohjauksen paineesta (Sinclair 2004, Castro 

2012)110. Osallisuustoimintaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 

(Opetushallitus 2004) peilatessa herääkin kysymys siitä, kuinka merkityksellisek-

si opettajat kokevat pääasiassa koulun ulkopuolella toteutettavan osallisuustoi-

minnan tukemisen. Kuinka hyvin opettajia on ylipäätänsä valmennettu osallisuus-

toimintaan ja siitä tiedottamiseen? Kuten edellä tuotiin esille, ei opettajilla itsellä-

kään ole välttämättä tarkempaa tietoa osallisuustoiminnan luonteesta, jolloin siitä 

tiedottaminenkin käy vaikeaksi. Yksi keskeinen jatkotutkimuksen aihe onkin 

opettajien roolin selkeyttäminen osallisuustoiminnassa.  
  

                                                        
110 Brady (2007: 31) viittaa Iso-Britanniassa tehtyihin tutkimuksiin, (esim. Cutler & Taylor 2003), 
joiden mukaan lasten ja nuorten osallisuus on saanut erityisesti kannustusta ja tukea lasten ja nuorten 
palveluiden puolelta. Sen sijaan monissa organisaatioissa kohdataan ongelmia siinä, miten tehdä 
osallisuudesta arjessa toteutuva käytäntö.  
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6 Osallisuusryhmien toiminnasta lasten ja 
nuorten kokemana  

Tässä luvussa tarkastellaan lasten ja nuorten kokemuksia osallisuustoiminnasta. 

Osallisuusryhmien alueillaan pitämät kokoukset ovat toiminnan peruskonteksti, 

johon lapset ja nuoret tuovat ehdotuksia ja ideoita käsiteltäviksi. Ensimmäisessä 

alaluvussa esitellään lasten ja nuorten kokemuksia kokousten kulusta ja sisällöstä. 

Kokouksissa ryhmät suunnittelevat toimintaansa, joista tärkeimmiksi nimetään 

leiritoiminta, tapahtumien järjestäminen sekä erityisesti vuosittain järjestettävä 

kaupunkikokous. Leiritoimintaan ja kaupunkikokoukseen liittyviä kokemuksia 

käsitellään omina alalukuinaan.  

6.1 Osallisuusryhmien aluekokoukset toiminnan peruskontekstina 

Kunkin osallisuusryhmän alueillaan järjestämät kokoukset ovat osallisuustoimin-

nan peruskonteksti. Lapset ja nuoret voivat tuoda kokouksiin aiheita ja ideoita 

kouluiltaan tai ottaa itselleen tärkeitä teemoja esiin. Myös ryhmien ohjaajat voivat 

tuoda kokouksiin aiheita käsiteltäviksi, ja kaupungin eri hallintokunnat voivat 

pyytää lasten ja nuorten kannanottoa johonkin tiettyyn teemaan liittyen. Ohjaajina 

toimivat nuorisotyöntekijät saavat ideoita myös nuorisotiloilla käyviltä osallisuus-

ryhmiin kuulumattomilta lapsilta ja nuorilta.  

Kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista yli puolet (51 %) kertoi tuoneensa 

koulultaan ideoita käsiteltäväksi oman osallisuusryhmänsä kokoukseen. Kouluilta 

tuodut ideat koskettivat pääasiassa koulun viihtyvyyttä, tapahtumien järjestämistä 

sekä yleensä kaupunkikokoukseen vietäviä asioita. Kouluilla ideoita kysyttiin 

yleensä oppilaskunnan hallituksen kautta, mutta myös luokista oli saatu ideoita 

kokoukseen vietäväksi.  

Toisinaan ideat ja ehdotukset jäivät keskustelun asteelle, eikä niitä lähdetty 

viemään eteenpäin osallisuusryhmän kokouksesta. Toisinaan taas käsiteltävät 

asiat siirrettiin myöhemmin käsiteltäviksi, jolloin niistä saatettiin työstää ehdotuk-

sia vuosittain järjestettävään kaupunkikokoukseen vietäviksi. Kokouksissa käsi-

teltävät asiat saattoivat olla myös sellaisia, että ne säilyivät pitkään keskustelunai-

heina ja niihin palattiin aina tarvittaessa. Esimerkki tällaisesta pitkään keskuste-

lussa olleesta aiheesta oli kaupungin joukkoliikennejärjestelyt, johon liittyen toi-

vottiin niin lippujen hinnoittelun, reittien kuin aikataulujenkin päivitystä. Tapah-

tumien ja tempausten järjestäminen vaati usein työskentelyä useamman kokouk-

sen ajan.  
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Joskus taas kokouksessa käsiteltävä asia todettiin siinä määrin tärkeäksi, että 

siitä haluttiin tehdä esimerkiksi kuntalaisaloite. Aloite voidaan tehdä internetissä 

Aloite Oululle -palvelun tai nuorille suunnatun Aloitekanava -palvelun kautta. 

Kyselyn perusteella näitä vaikuttamisen kanavia käytettiin kuitenkin vähän. Aino-

astaan kolme vastaajaa (6 %) kertoi tietävänsä molemmat kanavat sekä myös 

käyttäneensä niitä. 35 prosenttia vastaajista tiesi toisen kanavista mutta ei ollut 

käyttänyt kumpaakaan. Kaksi vastaajaa kertoi käyttäneensä Aloite 

le -palvelua, ja yhdeksän oli käyttänyt nuorten Aloitekanavaa. Suurin osa (37 %) 

ei ollut kuullut puhuttavan kummastakaan. Alakoululainen Piia kuvasi aloitteen 

tekoa ryhmässään seuraavasti.  

Piia: (…)…aloitteita vois tehdä enemmän sinne aloitesivuille mitä on…me on 

pari kertaa nyt tehty. Keväällä tehtiin pari.  

H: Muistatko mitä ne koski?  

Piia: Se oli, että …mitenhän se meni…että tuolla …kun tullaan tuolta mota-

rilta ja mennään (…) päin, niin siinä on se risteys, niin siihen pitäis tulla lii-

kennevalot, joo se oli se toinen. Sitten mikähän se toinen…toinen oli tämä 

(…) rannan kunnostus, että se on ihan huonossa kunnossa. Että siinä ei ole 

niinku paljon yhtään hiekkaa ja ruoho kasvaa hiekan alta ja kaislat on kas-

vattanut sen umpeen ja … 

H: Se on se ranta, joka on siinä (…)?  

Piia: Joo.   

H: Aivan. Aijaa sitä ei ole huollettu ollenkaan… 

Piia: Niin.  
Lapset ja nuoret totesivat aloitekanavien olevan periaatteessa hyvä idea mutta 

epäilivät niiden vaikuttavuutta. Muutama vastaaja pohti, lukeeko niihin jätettyjä 

aloitteita kukaan ja suhtaudutaanko niihin ylipäätänsä vakavasti. Kritiikkiä annet-

tiin myös aloitteisiin reagoinnista, sillä muutamien mielestä vastauksia oli saanut 

odotella turhan pitkään. (Ks. myös Oikeusministeriö 2010: 89, Eskelinen 2012b: 

50–51 ja 56, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2011: 155.) Tähän liittyen Piia 

jatkaa:  

H: Mites niitten kävi? Ootteko te seuranneet? Että mitä niille tapahtui niille 

aloitteille?  
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Piia: No siis eilen puhuttiin, niin se oli että, oli tullut sähköpostia sille, joka 

oli laittanut sen, tai jonka tunnuksilla ne tehtiin, niin sille tuli sähköpostia, et-

tä tää rantaa olis ruvettu jo kunnostamaan sillä lailla ja ne olikin nyt käyny 

siellä katsomassa, niin ei siellä ollut …ei ne ollut nähnyt tai ne ei ollut huo-

mannut sitä, että sitä olis yhtään kunnostettu. Samalla kunnolla se oli ollut ja 

sitten mää kerran netistä kattoin, kun ne on silleen avoimesti kaikille näkyvis-

sä, niin sitten mää kävin kattomassa sieltä, niin se oli se liikennevalojuttu, et-

tä joo monet on toivonut siihen liikennevaloja ja että ne tulee siihen risteyk-

seen, mutta ne tulee vasta monen vuoden päästä. Että siihen voi mennä vielä 

aikaa vaikka kuinka kauan.  

H: Just. Että se ei auta nyt sitten tätä hetkeä.  

Piia: Niin.  

Piian kertomasta heijastui vahva pettymys aloitteiden tekoon. Osallisuusryhmien 

toiminnan luultavasti surullisimpana opillisena ansiona voidaan pitää sitä, että 

lapset ja nuoret tulevat auttamattoman tietoisiksi byrokratian asettamista hidas-

teista kansalaisten osallisuudelle. Tämä ei voi olla vaikuttamatta lasten ja nuorten 

motivaatioon tehdä jatkossa esimerkiksi aloitteiden kaltaisia vaikuttamistekoja. 

Yläkouluikäisen Outin mukaan aloitemahdollisuudesta ei edelleenkään tiedetty 

laajasti. Outi totesi, että se on mun mielestä se kaava, että kun siitä ei oo kerrottu 

niin paljon, että sinnehän voi kuka tahansa laittaa aloitteen, että siitäkin pitäis 

paljon enemmän informoida. Toisaalta Outi kritisoi myös lapsia ja nuoria itseään, 

jotka eivät olleet hänen mielestään riittävän aktiivisia ottamaan asioista selvää tai 

tekemään aloitteita. Hyvänä asiana pidettiin kuitenkin sitä, että internetissä toimi-

vat aloitekanavat olivat kaikkien ulottuvilla ja kynnys ottaa kantaa asioihin oli 

matala. Lapset ja nuoret ovat tunnetusti osaavia tietotekniikan käyttäjiä, ja mah-

dollisuus vaikuttaa verkossa koettiin hyväksi ja helpoksi tavaksi.  

Osallisuusryhmät kokoontuivat omilla alueillaan keskimäärin kerran kuukau-

dessa. Kokoukset pidettiin tyypillisesti koulupäivän aikana ja useimmiten alueen 

nuorisotilassa. Kokouksia saatettiin satunnaisesti pitää myös alueen kouluilla, 

jotta ne tulisivat tutuiksi ryhmien jäsenille. Kouluilta oli järjestetty kuljetus koko-

uspaikalle. Useimpien mielestä kokouksia pidettiin riittävän usein. Muutamat 

lapset ja nuoret pohtivat, että kokouksia tulisi pitää säännöllisesti – ainakin kerran 

kuukaudessa – jotta toiminta pysyisi aktiivisena. Toisaalta niin sanottua pakkoko-

koontumistakaan ei pidetty tarkoituksenmukaisena. Syksy koettiin toiminnassa 

yleensä hiljaiseksi ajaksi, kun taas keväällä kaupunkikokouksen alla toiminta 
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aktivoitui huomattavasti. Tällöin kokouksia saattoi olla viikon välein, ja perintei-

sesti tunnin kestävät kokoukset venyivät paljon pidemmiksi. Lapset ja nuoret 

toivoivatkin, että toiminta jakaantuisi tasaisemmin syys- ja kevätkaudelle. Tällä 

nähtiin olevan suuri merkitys myös motivaatiolle sekä toimintaan sitoutumiselle.  

Osallisuusryhmissä noudatettiin pääasiassa perinteisiä kokouskäytäntöjä esi-

tyslistojen ja pöytäkirjojen laadinnasta kokousten toimihenkilöiden valintaan. 

Muun muassa Kiili (2006) toi omassa tutkimuksessaan esille, että Ipanat-ryhmä ei 

halunnut kopioida suoraan aikuisten suosimia kokouskäytäntöjä111. Osallisuus-

ryhmien lasten ja nuorten mukaan kokouskäytäntöjen käyttö ja oppiminen oli 

hyvä asia, sillä niitä todennäköisesti tarvittiin myös tulevaisuudessa (vrt. Gret-

schel 2002a, Wyness 2009b). Jossakin vaiheessa osallisuusryhmissä on keskustel-

tu siitä, että myös ryhmään kuulumattomien lasten ja nuorten pitäisi päästä luke-

maan kokousten pöytäkirjoja. Tämä näkemys viittaa ryhmän edustukselliseen 

luonteeseen, jolloin ryhmässä toimivat lapset ja nuoret ovat vastuussa heidät va-

linneille henkilöille (ks. esim. Setälä 2003, 2012). Toiminnan tulisi olla näin lä-

pinäkyvää, jotta esimerkiksi ryhmiin kuulumattomat lapset ja nuoret voisivat 

halutessaan kommentoida käsiteltyjä asioita ja tehtyjä päätöksiä.  

Useimmat osallisuusryhmät olivat valinneet puheenjohtajan ja sihteerin kes-

kuudestaan aina lukuvuodeksi kerrallaan. Ryhmän ohjaaja oli kuitenkin puheen-

johtajan tukena tarvittaessa ja joka tapauksessa läsnä kaikissa kokouksissa112. 

Esityslistalla saattoi olla asioita, joista kokouksen puheenjohtajalla ei ollut tietoa. 

Tällöin ohjaaja yleensä kertoi asiasta ensin pääkohdat, ja tämän jälkeen ryhmän 

jäsenet saivat keskustella asiasta vapaasti varsinaisen puheenjohtajan johdolla. 

Lapset ja nuoret kokivat osallisuusryhmänsä kokoukset varsin vapaamuotoisiksi 

tilanteiksi. Jos ryhmällä oli esityslista käytössään, edettiin kokouksessa pääsään-

töisesti sen mukaisessa järjestyksessä. Kokouksen aikana jäsenillä oli kuitenkin 

mahdollisuus esittää omia mielipiteitään ja ehdotuksiaan. Lasten ja nuorten mie-

lestä kokouksissa oli parasta se, että siellä sai keskustella heille tärkeistä ja merki-

tyksellisistä asioista. Kokousten vapaamuotoisuus näytti vaikuttavan myös siihen, 
                                                        
111 Kiili (2006) on käyttänyt tutkimuksessa Ipanoiden kokousten nauhoitteita. Myös itse pohdin pit-
kään kokousten nauhoittamista tai videokuvaamista, joiden perusteella olisi voinut saada kokonaisval-
taisemman kuvan kokousten etenemisestä ja sisällöistä. Olen tehnyt kokousten kulusta lyhyitä kuvai-
luja tutkimuspäiväkirjaan, mutta pääpaino kokousten kuvauksessa on kuitenkin lasten ja nuorten 
omissa kokemuksissa. Tällöin täytyy muistaa, että lapset ja nuoret perustavat kokemuksensa muistoi-
hin. Kokousten kulusta ja sisällöistä jää tällöin väistämättä pois jotain, joka voisi tutkimuksen kannalta 
olla relevanttia.  
112 Haastattelujen tekoaikana monessa ryhmässä oltiin siirtymässä kaksivuotiskauteen, jolloin toimin-
nan koettiin olevan hiukan pysähdyksissä. Tämä oli johtanut myös siihen, että ryhmästä ei ollut valittu 
toimihenkilöitä, vaan aikuinen ohjaaja toimi kokousten puheenjohtajana.  
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että jäsenet rohkaistuivat tuomaan omia mielipiteitään aktiivisemmin esille. Ylä-

kouluiän ohittanut Paula kertoi kokousten kulusta seuraavasti:  

(…) Meillä on kyllä ollut niinku hauskaa ja sitten meillä on ollut hyvä ilma-

piiri ja silleen avoin keskustelu, joka on niinku varmaan…ei nyt aina olla py-

sytty aiheessa, mutta se on sitten varmasti kuitenkin maksanut takas sen, että 

ollaan sitten kuitenkin niin paljon vapaammin tuotu kaikki ideat esille ja 

kaikki on ollut tuttuja toisilleen ja uudetkin on otettu silleen, tai ainakin yri-

tetty ottaa siihen mahdollisimman hyvin samoihin fiiliksiin mukaan… 

Vapaamuotoisuus ja rento ilmapiiri koettiin asioiksi, jotka edistävät mielipiteiden 

ilmaisua ryhmän jäsenten kesken ja samalla vahvistavat myös ryhmähenkeä. Pau-

lan mukaan pieni hulluttelu oli varmasti ollut kannattavaa, sillä heidän ryhmäs-

sään toiminta oli ollut varsin aktiivista alkuajoista alkaen. Alakouluikäisen Kirsin 

mielestä kokouksissa oli parasta se, että siellä oikeasti keskusteltiin asioista. Oh-

jaajille annettiin kiitosta siitä, että kokouksissa he rohkaisivat kaikkia osallistu-

maan pakottamatta kuitenkaan ketään ilmaisemaan mielipiteitään vastentahtoises-

ti. Näitä kokemuksia vasten osallisuus näyttäytyy dialogisena prosessina, joka 

perustuu vastavuoroiselle vuorovaikutukselle ja toistensa molemminpuoliselle 

tunnustamiselle (ks. esim. Graham & Fitzgerald 2010b, Cairns 2001, Thomas 

2012, Honneth 1995).  

Muutamissa haastatteluissa tuotiin esille ryhmän jäsenten aktiivisuus käydä 

kokouksissa. Siinä missä toiset olivat paikalla lähes joka kokouksessa, oli ryhmis-

sä mukana jäseniä, jotka olivat käyneet lukuvuoden aikana vain yhdessä kokouk-

sessa. Yläkouluikäinen Pekka kertoo avoimesti siitä, ettei mielellään käy kokouk-

sissa vaikka muutoin onkin varsin aktiivinen osallisuusasioissa. Hänen mukaansa 

kokoukset olivat turhan alakoulupainotteisia, eivätkä esimerkiksi koulupihan 

viihtyvyyttä koskevat asiat innostaneet häntä osallistumaan kokouksiin. Hän ym-

märsi kuitenkin, että alakouluikäisille kyseiset asiat olivat tärkeitä ja merkityksel-

lisiä. Peruskoulun jälkeisiä opintoja pohtivalle nuorelle nämä asiat olivat kuiten-

kin etäällä omasta kokemusmaailmasta. Pekan mukaan kokouksissa olisi pitänyt 

keskittyä oikeasti huomiota tarvitseviin asioihin, joita hänen mukaansa olivat 

esimerkiksi nuorisotyöttömyys, nuorten syrjäytyminen ja mielenterveyspalvelui-

den resurssit.  

Kiilin (2006: 69) tutkimuksesta käy ilmi, että alakoululaiset kävivät ahkerasti 

koulupäivän jälkeen pidetyissä kokouksissa. Syyksi nähtiin se, että lapsilla oli 

ollut mahdollisuus vaikuttaa toiminnan rakenteisiin. Pekka kritisoi jo aiemmin 

haastattelussa ryhmien liian laajaa ikäskaalaa ja ehdottikin eri-ikäisille lapsille ja 
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nuorille omia ryhmiä. Pekka kritisoi näin aikuisten luomia rakenteita, ja koska 

toiminta jatkui edelleen sekaryhmissä, katsoi hän parhaimmaksi jättäytyä pois 

kokoustoiminnasta. Tämä oli Pekan tapa vastustaa aikuisten luomaa osallisuusjär-

jestelmää, jonka hän koki puutteelliseksi.  

Aluekokoukset olivat kaiken kaikkiaan varsin asiapitoisia. Lapset ja nuoret 

keskustelivat kokouksissa pääsääntöisesti omaa lähiympäristöään koskevista asi-

oista, tulevista tapahtumista ja tilaisuuksista sekä kaupunkikokouksiin liittyvistä 

teemoista. Vastaajat eivät tuoneet esille kertaakaan, että kokouksissa olisi keskus-

teltu joidenkin mielestä sopimattomista asioista. Kokouksia havainnoidessani en 

myöskään törmännyt tilanteisiin, joissa esimerkiksi ohjaaja olisi joutunut suora-

naisesti puuttumaan aiheen epäsopivuuteen. Sen sijaan Cairns (2006: 223–224) 

tuo esille kokemuksia Englannista, jossa esimerkiksi oppilaskunnassa käsiteltäviä 

aiheita ohjataan selkeästi aikuisten toimesta. Sopivaa oli esimerkiksi keskustella 

siitä, minkälainen uusi koulupuku voisi olla, mutta koulupuvun olemassaolosta ei 

ollut oikeutta keskustella (Alderson 2000: 132, ks. myös Freeman ym. 2003). 

Tämä kertoo osaltaan osallisuustoiminnan kontekstisidonnaisuudesta. Kulttuuriset 

käytänteet sanelevat osaltaan myös sitä, minkälaisten asioiden nähdään kuuluvan 

lasten ja nuorten kokemusmaailmaan ja käsiteltäviksi osallisuusryhmien kaltaisis-

sa järjestelmissä.  

Lukukauden lopussa ryhmät pitivät yleensä päätöskokouksen, joka oli muo-

doltaan ja sisällöltään lukuvuoden aikana pidettäviä kokouksia vapaampi. Pikku-

joulut, elokuvissa käynti, ravintolassa ruokailu tai muu ryhmän yhteinen tekemi-

nen koettiin mukavana lisänä osallisuusryhmän toimintaan. Tämä kuvastaa osalli-

suustoiminnan sosiaalista puolta, joka on vaikuttamisen ohella keskeistä osalli-

suusryhmien toiminnassa. Tällöin tärkeintä on yhdessä oleminen ja tekeminen 

sekä niiden kautta ryhmähengen vahvistaminen.  

Osallisuusryhmien aluekokoukset tarjoavat konkreettisen kontekstin demo-

kratiakasvatukselle. Kokouksissa lapset ja nuoret ovat vuorovaikutuksessa keske-

nään mutta myös suhteessa aikuiseen ohjaajaan. Korsgaardin (2001) didaktisen 

kolmion kautta peilattuna osallisuusryhmän kokouksesta on löydettävissä demo-

kratiakasvatuksen kolme kategoriaa. Tieto ja ymmärrys -kategoria liittää osalli-

suusryhmien toiminnan laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiinsa, sillä koko-

uksissa lapset ja nuoret keskustelevat valitsemistaan teemoista keskenään ja usein 

myös ohjaajan avustamana, ohjaamana ja jopa toisinaan vetämänä. Ohjaajalla on 

useissa tilanteissa sellaista tiedollista pääomaa, jota ilman ryhmien kokousten 

eteneminen olisi mahdotonta. Toisaalta myös lapset ja nuoret tuovat mukanaan 

kokouksiin tiedollista pääomaa, joka on peräisin esimerkiksi omasta koulusta tai 
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asuinalueelta yleensä. Osallisuusryhmien kokouksissa nämä tiedolliset resurssit 

kohtaavat, jolloin niistä parhaimmillaan muodostetaan vastavuoroisessa vuoro-

vaikutuksessa eteenpäin vietäviä asiakokonaisuuksia. Arendtin (2002) sanoin 

lapset ja nuoret – mutta myös aikuiset – tuovat omat aloitteensa osallisuusryhmän 

aluekokouksiin.  

Didaktisen kolmion valmiudet ja kompetenssit -kategoria puolestaan heijastaa 

lasten ja nuorten erilaisia vahvuuksia toimia osallisuusryhmän jäseninä (Kors-

gaard 2001, vrt. Kiili 2006). Kokouksissa tämä näyttäytyy esimerkiksi kykynä 

osallistua dialogiin muiden ryhmän jäsenten ja ohjaajan kanssa. Toisaalta asiaa ei 

tule tarkastella pelkästään kyvykkyyden ja pystyvyyden näkökulmasta. Osalli-

suusryhmätoiminnan lähtökohtana näyttää olevan moninaisuuden ja erilaisuuden 

hyväksyminen. Tällöin jokainen jäsen voi valita oman suhteensa ryhmän toimin-

taan. Mielipiteiden ilmaiseminen perustuu vapaaehtoisuuteen, jota ohjaajat pyrki-

vät omalla toiminnallaan tukemaan.  

Arvot ja dilemmat -kategorian kautta voidaan tarkastella osallisuusryhmien 

kokousten merkitystä ryhmähengen ja -koheesion muodostumiselle. Osallisuus-

toiminta ei ole pelkästään oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista yksilötasol-

la, vaan myös läpeensä eettistä toimintaa kollektiivina. (Korsgaard 2001.) Ryhmi-

en kokouksissa tämä on havaittavissa selkeästi, sillä vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa lapset ja nuoret parhaimmillaan tunnustavat toistensa osallisuuden ryhmän 

jäsenenä. Keskeisessä roolissa on ohjaaja, joka omalla toiminnallaan vaikuttaa 

ryhmähengen muodostumiseen sekä ryhmän toimintamahdollisuuksiin. Osalli-

suusryhmän kokoukset ovat keskeisiä demokratiakasvatuksen tiloja, joissa myös 

viestitään usein tiedostamattakin siitä, minkälainen arvo demokraattiselle toimin-

nalle ylipäätänsä yhteisössä ja yhteiskunnassa annetaan (vrt. Biesta 2003, 2006).  

6.2 Leiritoiminta sosiaalisen osallisuuden perustana  

Vaikka leiritoimintaa ei varsinaisesti nimetty osallisuustoiminnan tärkeimmäksi 

asiaksi, tuo 37 prosenttia vastaajista esille sen mieluisimpana osallisuusryhmän 

toimintaan liittyvänä muistona. Leirejä on järjestetty vuosien aikana kaupungin 

ylläpitämissä leirikeskuksissa. Tämän lisäksi muutamissa ryhmissä oli järjestetty 

yön yli kestäviä leirejä alueen nuorisotilassa.  

Osallisuustoiminnan alkuvaiheessa vuosina 2006–2008 järjestettiin jokaiselle 

osallisuusryhmälle oma kahden päivän mittainen perehdyttämisleiri kaupungin 

leirikeskuksessa. Leirin ohjelmassa oli ohjattuja opetustuokioita, joiden aikana 

lapsille ja nuorille kerrottiin osallisuustoiminnan lähtökohdista. Tämän lisäksi 
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tehtiin tunnetuksi kunnallista päätöksentekoa sekä erilaisia vaikuttamiskeinoja. 

Päivien aikana käytiin läpi myös kokoustekniikoita ja itseilmaisun keinoja. Oh-

jelmaan oli jätetty tilaa myös vapaalle yhdessäololle sekä toiminnallisille harjoit-

teille, joita nuorisotyöntekijät ohjasivat sekä sisä- että ulkotiloissa. Tutkimukseen 

osallistui muutamia lapsia ja nuoria, jotka olivat olleet toiminnassa mukana ryh-

män perustamisesta alkaen, ja siten he olivat osallistuneet myös ryhmän perehdyt-

tämisleirille. Koska leiristä oli kulunut jo useampi vuosi, kokivat lapset ja nuoret 

mahdottomaksi muistaa kaikkia leirin tapahtumia. Yläkouluikäiselle Alisalle leiri 

oli ollut kuitenkin ikimuistoinen: 

Kyllä mää muistan sen aikalailla. Mun mielestä siellä oli kiva, siellä oli 

enemmänkin tämmöstä keskustelua ja kaikki sai kertoa oman mielipiteensä, 

että se ei ollut semmoista hirveää pakottamista, että nyt kerrot, mitä haluat 

parantaa. Vaan vähän keskusteltiin ja sillä tavalla asiat selkeni, kun esitettiin 

semmosia kysymyksiä, johon oli helppo vastata. Kyllä mun mielestä aikuiset 

kertoi aika selvästi, että mitä sillä haluttiin saavuttaa sillä toiminnalla ja 

tämmösellä.  

Kuten edellisissä luvuissa on todettu, painotettiin toiminnan vapaaehtoisuutta jo 

alkuvaiheessa. Tämä kokemus oli myös Alisalla, jolle perehdyttämisleiri oli ollut 

positiivinen kokemus. Toimintaan mukaan lähtiessään moni kritisoi saadun tiedon 

laatua ja määrää, mutta Alisan mukaan viimeistään perehdyttämisleirillä asia 

korjaantui. Vaikka leirin ohjelma olikin aikataulutettu, pystyttiin asioita käymään 

läpi keskustelemalla ja toisilta kyselemällä. Alisa koki, että heitä ei ollut myös-

kään pakotettu mihinkään, vaan jokainen sai tuoda mielipiteitään esille itselleen 

sopivissa yhteyksissä. Toisaalta Alisan kokemuksesta on mahdollista lukea myös 

aikuisten toiminnalle mahdollisesti jo valmiiksi asettamia tavoitteita, jotka leirillä 

välitettiin lapsille ja nuorille (vrt. Biesta 2003, 2006). Kuinka paljon tulkinnanva-

raa esimerkiksi lapsille ja nuorille itselleen lopulta jäi toiminnan perusteiden 

suunnittelussa? Tutkimusaineiston valossa lapset ja nuoret kokivat kuitenkin voi-

neensa vaikuttaa myös siihen, minkälaista toimintaa ryhmissä toteutettiin, vaikka 

lähtökohtaisesti toiminnan puitteet olivatkin aikuisten luomia.  

Perehdyttämisleirille osallistunut Outi koki leirin erittäin onnistuneeksi. Ku-

ten edellä tuotiin esille, kuuli Outi leiristä opettajaltaan, jolta hän oli saanut varsin 

vähän tietoa leirin tarkoituksesta. Outin käsitys oli, että kyseessä oli kertaluontoi-

nen leiri. Perehdyttämisleirin aikana heille selvisi kuitenkin, mistä toiminnassa oli 

oikeastaan kyse. Itse leiriä Outi muistelee hyvänä kokemuksena:  
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Outi: No se oli aluksi ihan hirveän kummallista, kun että täällä (leirillä) on 

nyt kolmesta eri koulusta ihmisiä. (…) Ja sitten oli jo vähän, että joo täällä 

on jotkut tosi isoja me ollaan pienempiä ja se tuntui vähän hassulta.  

H: Niin ja siellä ei ollut opettajia mukana?  

Outi: Ei, oli vain näitä osallisuusohjaajia. Oliko niitä nyt kolme vai paljon-

ko…Sitten oli, että wautsi onpa jännittävää ja sitten tutustui hirveän erilaisiin 

ihmisiin. Ja oli, että täällähän on tosi mukavaa olla, kun kaikki oli kuitenkin 

niin avoimia ja semmonen sitten niinku mukava touhuaminen. Yhessä paistet-

tiin lättyä ja makkaraa ja kaikki oli tosi onnellisia. Oli semmonen mukava. 

(…) Mutta oli silleen, että vaikka yhen yön kesti, niin tuli heti kavereita.  

Outin mukaan tilanne oli tuntunut ensi alkuun omituiselta. Leirillä oli eri-ikäisiä 

osallistujia eri kouluista. Paikalla ei ollut myöskään tuttuja aikuisia, vaan mukana 

oli pelkästään nuorisotoimen työntekijöitä. Leirillä oli kuitenkin nopeasti päässyt 

tutustumaan toisiin lapsiin ja nuoriin. Ilmapiiri leirillä koettiin kaiken kaikkiaan 

positiiviseksi. Leiripalautteessa huomioitiin ennen kaikkea tämä sosiaalisen osal-

lisuuden aspekti; yhteisöllisyys, kiireettömyys, vapaamuotoisuus ja mahdollisuus 

tutustua uusiin ihmisiin koettiin leirin parhaimmaksi anniksi. Hyväksi koettiin 

myös se, että vaikka leirin aikana käytiin läpi osallisuusasiaakin, ei sitä tehty 

oppituntien kaltaisesti, vaan ennen kaikkea keskustelua hyödyntäen. Tällöin asi-

oiden koettiin jäävän myös paremmin mieleen.  

Perehdyttämisleirit näyttäytyvät lasten ja nuorten kokemusten pohjalta hy-

väksi keinoksi ryhmäyttää uusia jäseniä osallisuusryhmään. Ryhmien perustamis-

vaiheen jälkeen varsinaisten perehdyttämisleirien pidossa oli taukoa, ja esimer-

kiksi uudet jäsenet tulivat suoraan ryhmien kokouksiin, joissa heille kerrottiin 

ryhmän toiminnasta. Tutkimuksen aineistonkeruun loppuvaiheessa perehdyttämis-

leirejä oli alettu jälleen järjestämään.  

Alakouluikäinen Iida näki leiritoiminnan erityisen hyväksi tavaksi tutustua 

toimintaan. Iida tapasi oman ryhmänsä ensimmäisen kerran alueella pidetyssä 

kokouksessa, mutta pian sen jälkeen ryhmä järjesti leirin, johon Iidakin osallistui. 

Nuorisotilassa järjestetyllä leirillä oli mukana myös toisen osallisuusryhmän jäse-

niä, ja ohjelmassa oli muun muassa kierrätysasioihin tutustumista. Leirin aikana 

järjestettiin myös ryhmien omat kokoukset. Iidan mukaan aikaa jäi myös vapaa-

seen kanssakäymiseen muiden lasten ja nuorten kanssa. Leirillä olikin paljon 

helpompi tutustua ryhmän jäseniin, koska kenelläkään ei ollut kiirettä mihinkään 

ja ilmapiiri oli rento ja vapautunut. Yläkouluikäisten Raisan ja Sarin mielestä 
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leirit tarjoavat sosiaalisen osallisuuden tilan, jossa toisiin tutustuminen on hel-

pompaa.  

Perehdyttämisleirien ohella osallisuusryhmissä on järjestetty leirejä viime 

vuosina erilaisin painotuksin. Leiritoiminta koetaan osallisuusryhmän parhaimpa-

na antina, ja leirejä toivottiin järjestettävän säännöllisesti. Osallisuusryhmien 

järjestämät leirit ovat olleet joko pelkästään omalle ryhmälle suunnattuja tai sitten 

useamman ryhmän yhteisiä. Leirit ovat sisältäneet vapaamuotoista yhdessäoloa, 

mutta yleensä niissä on ollut myös ennalta suunniteltua toimintaa. Osallisuusryh-

mät ovat toteuttaneet esimerkiksi ympäristöleirejä, joissa on käsitelty kestävän 

kehityksen teemoja.  

Yläkouluikäinen Alisa oli ollut mukana toiminnassa ryhmän perustamisesta 

alkaen ja oli siten ehtinyt osallistua monelle leirille vuosien aikana. Alisa kuvailee 

leiritoimintaa seuraavasti:  

Mun mielestä ne on olleet mukavia ja se ohjelma on rakennettu sillä tavalla 

hyvin, että siellä on ollut sitä asiaa ja joka päivä silleen ehkä parin tunnin 

pätkissä, mutta sittenkin on ollut paljon tämmöistä vapaa-ajan toimintaa 

myös sitten. Että ei oo niinku koko ajan ollut vaan sitä pelkkää asiaa, vaan on 

ollut muitakin tämmösiä yhteisöllisiä leikkejä ja pelejä ja tämmösiä muita.  

Alisan mukaan leireillä oli tärkeää se, että ohjelma oli pilkottu osiin ja esimerkik-

si virallista ohjelmaa ei ole kovin monta tuntia kerrallaan. Tiedollisen painotuksen 

ohella merkittävään rooliin nostettiin toiminnalliset ja yhteisölliset leikit ja har-

joitteet, joiden nähtiin tukevan ryhmäytymistä ja toisiin tutustumista. Yläkou-

luikäinen Outi jakoi kokemuksen leirien mielekkyydestä.  

Ja siinäkin oli sitten niin erilaisia, että tais olla neljä mun ikäistä, mutta sit-

ten me oltiin kumminkin, että…tai mää olin niin hirveän erilainen kun ne 

muut kolme tyttöä, mutta sitten tuli kuitenkin hirveän hyvin niiden kanssa 

toimeen ja oli mukavaa. Että se oli niinku tosi hyvä, että siitäkin jäi niinkö to-

si hyvä mieli. Ja sellainen, että jäi hyvät asiat mieleen. En oikeastaan muista 

sieltä mitään huonoa. Että se oli semmonen hyvä idea, mutta siitä sitten niin 

harva innostu.  

Outi harmittelee, että mukaan innostui lopulta vähän ryhmäläisiä. Leirejä järjeste-

tään yleensä viikonloppuisin, joskin perehdyttämisleirit olivat yleensä ajoitettu 

kouluaikaan keskelle viikkoa. Vapaa-ajalla järjestettyihin leireihin eivät välttämät-

tä kaikki päässeet osallistumaan esimerkiksi harrastusten vuoksi. Jälleen kerran 

toiminnan nähdään perustuvan vapaaehtoisuudelle, eikä leirejäkään nähdä pakol-
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liseksi velvoitteeksi. Lasten ja nuorten vastauksissa leiritoiminta nähdään kuiten-

kin tärkeäksi, ja siten ryhmän jäsenten toivottiin sitoutuvan siihenkin.  

Leiritoiminnan mielekkyys näyttää olevan siinä, että huolimatta etukäteen 

suunnitellusta ohjelmasta ja strukturoidusta aikataulusta mahtuu leirin toiminta-

muotoihin myös paljon vapaamuotoista olemista ja tekemistä. Leirit järjestetään 

yleensä myös eri tiloissa kuin missä ryhmät tyypillisesti toimivat. Poikkeuksena 

tästä ovat nuorisotiloilla järjestetyt leirit. Esimerkiksi leirikeskuksissa järjestettä-

vät leirit tarjosivat täysin uudenlaisen tilan yhdessä olemiselle ja tekemiselle. 

Leirikeskukset mahdollistivat toimimisen myös ulkotiloissa, joka koettiin mielek-

käänä asiana. Leiritoiminta näyttäytyy ennen kaikkea sosiaalisen osallisuuden 

näyttämönä (ks. esim. Kiilakoski ym. 2012: 16–17, Thomas 2007: 206–207, Da-

dich 2010), mahdollisuutena tutustua muihin toiminnassa mukana oleviin lapsiin 

ja nuoriin perinteisten kasvatus- ja koulutusinstituutioiden ulkopuolella. Kuten 

Biestakin (2003, 2006) toteaa, on demokratiakasvatus koko yhteiskunnan asia. 

Tulkitsen tätä niin, että myös leiritoiminta voi tarjota arvokkaita demokratiakas-

vatuksen paikkoja. Useamman ryhmän yhteiset leirit tarjoavat varsin paikalliseksi 

mielletylle osallisuustoiminnalle jälleen hiukan laajemman kontekstin. Lapset ja 

nuoret oppivat tuntemaan esimerkiksi omaa kaupunkiaan muilta asuinalueilta 

tulleiden lasten ja nuorten kokemusten kautta. Leirit ovat käytännöllisyydessään 

myös tärkeitä vuorovaikutustaitojen oppimisen paikkoja.  

6.3 Kaupunkikokous: luultavasti se tärkein juttu tässä  

Kaikki osallisuusryhmät yhteen kokoava kaupunkikokous järjestettiin ensimmäi-

sen kerran vuonna 2009.113 Seuraavien kolmen vuoden aikana kokouspaikkana 

toimi Oulun kaupunginteatteri, mutta vuonna 2012 kokous siirtyi pidettäväksi 

Oulun urheilutalolle.114Aineiston perusteella kaupunkikokous näyttäytyy osalli-

suusryhmien keskeisimpänä toimintamuotona. Haastatteluissa lapset ja nuoret 

                                                        
113 Myös Norjan Porsgrunnin kunnassa toteuttavassa lasten ja nuorten osallisuustoiminnassa pidetään 
vuosittainen kunnantalokokous. Ideoita kokoukseen kerätään 6-15-vuotiailta koulujen oppilailta. 
Jokaisesta koulusta valitaan edustajat esittämään ehdotukset kokouksessa. Kokouksella on käytössään 
myös määräraha. (Ødegård 2007, Lillestøl 2000.)  
114 Kaupugin toimijat ovat pohtineet kokouksen suunnittelussa pitopaikan merkitystä. Tutkimuksen 
aineistonkeruun loppuvaiheessa tuotiinkin esille, että kaupunkikokous tulisi viedä paikalliselle tasolle, 
jolloin esimerkiksi alueen koulut voisivat vuorovuosina toimia kaupunkikokouksen pitopaikkana. 
Vuonna 2013 kaupunkikokous järjestettiinkin ensimmäisen kerran kaupungin yhden suuralueen yhte-
näisperuskoulussa. Kaupunkikokouksen siirtäminen pidettäväksi kouluissa on mielenkiintoinen uudis-
tus ja tuo kokouksen lähemmäksi myös ryhmään kuulumattomia lapsia ja nuoria. Jatkossa onkin syytä 
tarkastella, mitä kaupunkikokouksen toteutus koulutilassa tarkoittaa.  
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kuvailivat kokouksen suunnittelua ja siihen valmistautumista omissa osallisuus-

ryhmissään. Lapset ja nuoret pohtivat myös kokouksen yleistä kulkua, kokouksen 

ajankäyttöä ja sujuvuutta, yleisön mahdollisuutta kommentoida esityksiä sekä 

esimerkiksi päätöksenteon demokraattisuutta ja kokouksessa tehtyjen päätösten 

jälkiseurantaa. Tarkastelen näitä teemoja kahdessa seuraavassa alaluvussa.  

6.3.1 Kaupunkikokoukseen valmistautuminen 

Jokainen osallisuusryhmä suunnittelee kaupunkikokousta oman alueensa kokouk-

sissa. Kaupunkikokoukseen valmistautumiseen kuuluu kokoukseen vietävien 

ideoiden kerääminen alueen lapsilta ja nuorilta pääasiassa koulujen kautta, ideoi-

den työstäminen ryhmän aluekokouksissa, kokoukseen vietävien ideoiden valinta 

saatujen ehdotusten joukosta, valittujen ideoiden työstäminen esitysmuotoon sekä 

kokousedustajien valinta. Kaupunkikokoukseen valmistautumista voidaan kuvata 

kuvion 6 mukaisesti.  
 

 
 

Kuvio 5. Valmistautuminen kaupunkikokoukseen.  
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Jokainen osallisuusryhmä pyytää oman alueensa kouluilta ideoita kaupunkikoko-

ukseen vietäväksi115. Kouluissa oppilaskunnan hallitus auttaa osallisuusryhmän 

jäseniä ideoiden keräämisessä, mutta jäsenet voivat kysyä ideoita myös suoraan 

omilta luokiltaan (vrt. Lillestøl 2000). Yli puolet kyselyyn vastanneista lapsista ja 

nuorista kertoi tuoneensa omaan osallisuusryhmäänsä ideoita koulustaan. Suurin 

osa niistä kosketti kaupunkikokoukseen vietäviä asioita.  

Lapset ja nuoret suhtautuivat kaupunkikokouksen valmisteluun kriittisesti. 

Useimpien mielestä ideoiden keräämiseen suhtauduttiin vaihtelevasti eri kouluis-

sa. Alakouluikäinen Iida toteaa, että meidän koululla oltiin vähän välinpitämät-

tömiä siitä. Aikaisempina vuosina tehtävästä oli suoriuduttu kouluissa hyvin, 

mutta jostakin syystä kyseisenä vuotena toiminta oli ollut hyvin latteaa. Iidan 

mukaan luokat ei oikein osallistunut siihen. Koulujen aktiivisuudessa kerätä ide-

oita kaupunkikokoukseen vietäväksi näyttääkin olevan eroja. Yläkouluikäinen 

Outi muistelee esimerkiksi, ettei heidän yläasteeltaan ollut koskaan kerätty kau-

punkikokousideoita. Tämä asettaa koulut ja sitä kautta eri alueiden lapset ja nuo-

ret jo lähtökohtaisesti eriarvoiseen asemaan joidenkin jäädessä toiminnan ulko-

puolelle116.  

Havainnoituani osallisuustoimintaa useamman vuoden ajan näen yhdeksi 

syyksi tähän aikataululliset seikat. Kouluille saattaa jäädä liian vähän aikaa ideoi-

den työstämiseen ja keräämiseen. Tällöin asiasta tulee pahimmillaan ikävä velvol-

lisuus, jonka eteenpäin viemiseen ei opettajillakaan ole liiemmälti resursseja. 

Ideointiin ja ideoista keskusteluun ei jää tarpeeksi aikaa. Kertooko joidenkin kou-

lujen nihkeä suhtautuminen esimerkiksi kaupunkikokouksen ideointiin asenteesta 

koko osallisuustoimintaa kohtaan? Myös tätä kysymystä pohtivat muutamat haas-

tateltavat. Toisaalta syyksi arveltiin myös sitä, ettei osallisuustoiminnasta edel-

leenkään tiedetty riittävästi kouluissa, ja siten myös kaupunkikokouksen merkitys 

lasten ja nuorten vaikuttamiskanavana oli jäänyt tiedostamatta. Demokratiakasva-

tuksen näkökulmasta kaupunkikokouksella on merkittävä rooli. Se tarjoaa konk-

                                                        
115 Kaupunkikokousehdotukset ks. esim. 
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=c2b1b3b5-9218-427a-8177-
a5ca2cb425db&groupId=185778  
116 Oletuksena on, että jokaisesta alueen koulusta on edustus alueen osallisuusryhmässä. Näin ei kui-
tenkaan aina käytännössä ole. Tällöin myös ehdotukset kaupunkikokoukseen jäävät saamatta kyseisel-
tä koululta. Haastatteluissa tuotiinkin esille, ettei toisten koulujen ja siten toisten asuinalueiden tilan-
teesta voi tietää, ja tällöin nämä koulut ja niiden oppilaiden toiveet jäävät luultavasti kuulematta. 
Mainittakoon, että koulut eivät ole kuitenkaan ainoa ympäristö, jonka kautta ideoita kaupunkikokouk-
seen voi tuoda käsiteltäväksi. Aloitekanava.fi-palvelu on toiminut viime vuosina yhtenä välineenä 
kaupunkikokousideoiden esille tuomiseen. Lisäksi ryhmien ohjaajat voivat tuoda ideoita nuorisotiloil-
la käyviltä lapsilta ja nuorilta.  
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reettisen tilan päästä osallistumaan keskusteluun lapsia ja nuoria koskettavista 

asioista, ja sen aikana harjoitellaan konkreettisia vaikuttamisen taitoja. Minkälai-

sen signaalin aikuiset antavat lapsille ja nuorille demokratian arvosta, ellei koko-

uksen valmisteluunkaan suhtauduta merkityksellisenä tapahtumana?  

Osallisuusryhmien lapset ja nuoret toivoivat, että kaupunkikokouksen ideoin-

tiin suhtauduttaisiin vakavasti. Samalla kehotettiin myös osallisuusryhmien jäse-

niä pohtimaan kriittisesti saatujen ideoiden käyttökelpoisuutta. Yläkouluikäinen 

Alisa totesi esimerkiksi, että toisaalta ei ole kyllä useastikaan ajateltu, että onko 

ne ihan käyttökelpoisia, että ehkä me ei kuitenkaan rakenneta sitä uima-allasta 

sinne koulun katolle eikä muuta tämmöstä. Toisinaan ideointi saattoi päättyä yk-

sinkertaisesti siihen, ettei alueella ja/tai alueen kouluilla koettu olevan puutteita 

tai parannettavaa kaupunkikokoukseen vietäväksi asti. Parina vuotena kaupunki-

kokoukseen onkin viety ehdotuksia, jotka eivät suoranaisesti kosketa alueen lap-

sia ja nuoria. Esimerkiksi muutama vuosi sitten kaupunkikokouksen määrärahaa 

päätettiin käyttää kehitysvammaisten maastopyörätuolien hankintaan. Keskiasteen 

opinnoissa aloittanut Paula kertoi aiheen työstämisestä seuraavasti:  

H: Mistä se muuten lähti, nyt jos ajatellaan tuota Tahkokangasta aluksi, niin 

mistä se lähti se idea?  

Paula: (…) meillä ois hirveesti tietenkin (…) toivottu lisää bänditiloja ja 

näin, mutta sitten kun silleen ei oikeen keksitty niinkö sitä toteutustapaa tai 

silleen, että miten sitä ois viety edes eteenpäin tai niinku sitä ois haluttu eh-

dottomasti se ois pitänyt olla määrärahaehdotuksena, missä nyt ei ole mitään 

järkeä koska ei nyt jollain, sinä vuonna nyt oli vissiin enemmän rahaa, 

13 000 eurolla…  

H: Oli se Lapsenpäivän päivän palkintoraha… 

Paula: Joo. Ei sillä nyt paljon tuosta vaan bänditiloja rakenneta. Niin niin 

sitten siinä oli vielä kommunikaatio-ongelmia, kun ei oikein kuunneltu, kun 

yritettiin selittää, että se ois parempi olla lausuntoehdotuksena, että sitä läh-

detään viemään eteenpäin. Jos se siellä valitaan, meillä oli aikamoinen här-

delli siinä sitten. (…) Mutta ne sitten selvis ja sitten meillä, en mää tiiä, meil-

lä ei oikeen…meille ei tullut semmosta niinku mitään varteen otettavaa ideaa 

mitä me ois haluttu kaikki lähteä viemään eteenpäin. Niin sitten se vain tuli 

jostakin se idea, että jos ei sitten tavallaan ajettaskaan omia asioita, vaan 

tehtäs vähän niinku hyväntekeväisyyttä tai näin, että se tuli aikalailla niinku 

puskista se idea.  
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H: Olitteko te aikasemmin jo käyneet tai olleet muuten tekemisissä (xx) kans-

sa? Muistatko sitä?  

Paula: No tais tulla aikalailla, mutta sen jälkeen me ollaan tehty aika paljon-

kin. Mutta sitten tuota…ei mun mielestä sitä ennen kyllä. (…) Mutta ei se 

nyt…kun ei se mun mielestä tullut keltään koululaiselta. (…) Niin, niin sitten 

se oli vähän niinku jatkumoa sille, kun ei meillä itellä ollut suuria puutteita. 

Meilläkin (koulussa) (…) oli hyvät oltavat, niin ei sielläkään niinku siihen 

itelle haluttu ja kukkaan ei nyt halunnut sille alueelle mitään skeittiparkkia 

tai mitään niin ja me silloin ensimmäisenä vuonna, meillä oli se niinku koulu-

jen viihtyvyyteen se raha, me saatiin se ja jaettiin se kolmelle koululle, kun 

me tehtiin jonkinlainen kysely siitä sitten, että mitä kouluilla on ja mitä ne ha-

luais ja silleen… kartotettiin silleen, että kuka tarviis eniten. Niin sitten, ta-

vallaan se ehkä ois ollut ainut mikä edelleen, että nyt varmaan jonnekin (toi-

selle koululle) ois otettu mielellään lisää, mutta sitten ei sieltä toisaalta ollut 

edustajaakaan oikeastaan, niin ei kait siinä. Ei me voida silleen niiden puut-

teista tietää.  

Paulan vastauksesta on luettavissa ensinnäkin kaupunkikokoukseen valmistautu-

misen haasteellisuus. Se kertoo myös ryhmätyöskentelyn dialogisuudesta ja toisi-

naan sen ristiriitaisestakin luonteesta. Osallisuusryhmän toiminta perustuu jäsen-

ten erilaisuuden kunnioitukselle ja moninaisuuden hyväksymiselle. Ideointivai-

heessa mielipiteiden moninaisuus on konkreettisesti havaittavissa. Tässä vaihees-

sa erilaisten ideoiden työstämisessä tarvitaan myös aikuisen ohjaajan tukea, joka 

asettaa toiminnalle tietyt rajat. Tällöin keskeisiä kysymyksiä ovat, mikä on mah-

dollista toteuttaa ja minkälaisin resurssein.  

Paulan esimerkissä ryhmässä esitetty ajatus bänditiloista pääteltiin epärealis-

tiseksi, ja tällöin lähdettiin etsimään vaihtoehtoisia vaikuttamisen kohteita. Omal-

la alueella ei havaittu sellaisia puutteita, joihin olisi nähty tarvetta vaikuttaa. Toi-

saalta kaikista kouluista ei ollut edustusta ryhmässä, ja siten osa kyseisen alueen 

lasten ja nuorten mielipiteistä jäi kuulematta. Koska ryhmä kuitenkin halusi käyt-

tää mahdollisuuttaan päästä vaikuttamaan kaupunkikokouksessa, nähtiin tässä 

yhteydessä hyväntekeväisyystoiminta varteenotettavana vaihtoehtona.  

Osallisuusryhmät työstävät kouluilta tai muuta kautta saamiaan ideoita. Ide-

oista keskustellaan ja tarvittaessa niitä muokataan. Idea voidaan hylätä jo tässä 

vaiheessa, jos sen koetaan olevan mahdoton toteuttaa tai muuten sopimaton ko-

koukseen vietäväksi. Vaikka osallisuusryhmien toiminta näyttäytyykin varsin 

paikallisena – tiettyä asuinaluetta ja sen kouluja koskevana – ymmärsivät useim-
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mat lapset ja nuoret kaupunkikokouksen nimenomaan alueellisen vaikuttamisen 

näkökulmasta. Tällöin kaupunkikokoukseen pitäisi viedä ideoita, jotka kosketta-

vat koko Oulua eikä pelkästään esimerkiksi yhtä asuinaluetta. Alakouluikäinen 

Milla oli sitä mieltä, että kaupunkikokoukseen vietävien ideoiden olisi hyvä jolla-

kin tasolla koskettaa kaikkia oululaisia lapsia ja nuoria. Yläkouluikäinen Maisa 

pohti aihetta seuraavasti, ja hänen pohdinnassaan käsitellään jälleen edellä mainit-

tua hyväntekeväisyysaihetta: 

H: Mitä sää oot mieltä, että sinne kaupunkikokoukseen, niin pitäskö ne ideat, 

mitkä sinne viedään käsittelyyn tai sitten ne määrärahaesitykset jne. pitäskö 

ne olla semmosia, jotka koskee vaikka yhtä koulua vaan pitäskö ne olla sun 

mielestä semmosia, joista niinku hyötys enemmän Oulun nuoret?  

Maisa: Mää uskon, että jos oikeesti haluaa niitä ääniä, niinku siellä kaupun-

kikokouksessa, niin kannattaa olla semmosia, jotka niinku ….se oli ihan 

se ….ne kehitysvammasten kotiinko se oli se yks joka voitti…Niin se oli tosi 

jotenkin semmonen hyvä…Siis semmosetko, ei välttämättä vaikuta kaikkiin 

ihmisiin niinku täällä, vaan jotenkin ehkä koskettaa..sillain että se niinku…  

H: Niin, sehän on vähän niinku hyväntekeväisyyttä?  

Maisa: Niin.  

H: Koetko sää, että semmostakin saa tehdä tässä toiminnassa?  

Maisa: Joo, niin niin…että mun mielestä se ois tosi semmosta tärkeetä. Mutta 

sitten jos vaikka halutaan kouluun penkit, niin eihän sitä kovin moni heti sit-

ten silleen…että hmm…minä ainakin haluan. Siis semmoset joista hyötyy tosi 

paljon silleen ja se on tärkeetä. Niin varmaan sitten semmoset.  

Maisan vastauksen perusteella voidaan todeta, että ryhmissä ideoita työstetään 

intensiivisesti myös siitä näkökulmasta, että mikä voisi olla mahdollisesti hyvä 

idea. Hyväksi ideaksi Maisan mukaan on määriteltävissä sellainen, joka koskettaa 

koko kaupungin aluetta sekä mahdollisimman monia lapsia ja nuoria, ei ainoas-

taan tiettyä rajattua aluetta. Toiminnan perusarvona pidettiinkin näin tasa-

arvoisuutta eri alueiden kesken. Maisa esittää mielenkiintoisen näkemyksen, että 

valittu idea voi olla kuitenkin myös jotain muuta kuin kaikkia lapsia ja nuoria 

hyödyttävä. Hyvä idea näyttäisi jollakin tavoin vetoavan ihmisiin myös tunneta-

solla.  

Edellä todettiin, että myös ohjaajat voivat tuoda ryhmään ideoita ja kommen-

toida siellä käsiteltäviä asioita. Tämän nähtiin koskevan myös kaupunkikokouk-
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sen valmistelutyötä. Ohjaajan tuen koettiin olevan tarpeen erityisesti silloin, jos 

kouluilta ei tullut lainkaan ideoita ja ryhmä oli itse vastuussa ideoinnista. Lasten 

ja nuorten mielestä oli täysin sallittua viedä kaupunkikokoukseen samoja ideoita 

useampana vuonna peräkkäin. Tämä kertoi heidän mukaansa siitä, että asia koet-

tiin tärkeäksi ja että se siten ansaitsi uuden käsittelyn kokouksessa. Esimerkki 

tällaisesta useammassa kaupunkikokouksessa esitetystä aiheesta on joukkoliiken-

ne, johon kaivattiin parannuksia.  

Lapset ja nuoret kokivat, että vaikka keskustelu ideoista äityi joskus jopa 

väittelyksi omassa ryhmässä, oli päätöksenteko kaupunkikokoukseen vietävistä 

asioista kuitenkin suhteellisen helppoa. Lasten ja nuorten mielestä oikeasti tärkeät 

asiat, kuten esimerkiksi lasten ja nuorten turvallisuuteen, hyvinvointiin ja harras-

tusmahdollisuuksiin liittyvät, erottuivat ideoiden joukosta nopeasti. Yläkouluikäi-

nen Outi muistelee, että meillä on aika hyvin tullut semmonen yksimielisyys tai 

ainakin joskus viime vuonna tai näin, että tiet pitäis aurata arkena paremmin, 

koska lähes kaikki meistä kulkee pyörällä kouluun. Niin just semmoset ainakin, 

jotka koskettaa kaikkia, on ollut helppo päättää, että no tuo ainakin viedään. 

Outin mukaan idea, joka kosketti useimpien lasten ja nuorten arkea, oli helppo 

valita kaupunkikokoukseen vietäväksi asiaksi.  

Lopullinen päätös kaupunkikokoukseen vietävistä ehdotuksista tehtiin yleen-

sä äänestämällä. Monissa ryhmissä äänestys oli tapahtunut siten, että ryhmän 

jäsenten toteuttamiskelpoisiksi katsomat ideat kirjattiin erillisille lapuille. Tämän 

jälkeen laput kiinnitettiin seinälle, ja jokainen ryhmän jäsen kävi vuorollaan an-

tamassa äänensä haluamalleen idealle. Joissakin ryhmissä äänestys suoritettiin 

suljettuna lippuäänestyksenä. Lapset ja nuoret kokivat äänestämisen hyvänä ja 

oikeudenmukaisena tapana tehdä päätöksiä ryhmässä. Kaupunkikokoukseen vie-

dyistä ehdotuksista näytti vallitsevan yksimielisyys ryhmissä, eivätkä lapset ja 

nuoret ainakaan kyselyssä tai haastatteluissa kritisoineet tehtyjä päätöksiä.  

Äänestyksen jälkeen ryhmässä laaditaan PowerPoint-esitykset ehdotusten 

pohjalta. Jokaisella ryhmällä on noin 2–3 minuuttia aikaa jokaisen ehdotuksen 

esittelyyn kaupunkikokouksessa. Osallisuusryhmät vievät kokoukseen ehdotuk-

sensa määrärahan käytöstä, kaupungin päätöksentekoon eteenpäin vietävästä 

lausuntoehdotuksesta sekä julkilausumasta117. Näiden ohella kokouksiin on tuotu 

                                                        
117 Norjan Porsgrunnin mallissa oppilaskunnat seulovat kouluilta saatavat ehdotukset kahteen katego-
riaan, joita ovat pitkän aikavälin hankkeet sekä nopeasi toteutettavat välittömät hankkeet. Välittömät 
hankkeet listataan kouluttain tärkeysjärjestykseen, ja niistä päätetään vuosittain järjestettävässä kun-
nantalokokouksessa, jolle on myönnetty oma määrärahansa. Pitkän aikavälin hankkeet toimitetaan 
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ehdotuksia myös säästökohteista. Vuonna 2011 valittiin myös Oulun koulujen 

400-vuotisjuhlavuoden kehittämisesitys. Osallisuusryhmät voivat tuoda ehdotuk-

sensa kaikkiin näihin kategorioihin tai valintansa mukaan vain osaan niistä.  

Kaupunkikokoukseen valmistautumiseen kuuluu myös kokousedustajien va-

linta. Jokaisesta ryhmästä valitaan 2–4 henkilöä esittelemään ryhmän ehdotukset 

kokouksessa. He myös käyttävät äänivaltaa kokouksessa. Ryhmän edustajana voi 

toimia kuka tahansa ryhmän jäsenistä, mutta usein tehtävään valitaan esimerkiksi 

ryhmän puheenjohtaja ja sihteeri. Kokousedustajina on toiminut yhtä lailla ala- 

kuin yläkoulun oppilaita (vrt. Lillestøl 2000: 41). Noin viikko ennen varsinaista 

kokousta ryhmien edustajat eli kaupunkikokouksen edustajisto kokoontuu yhteen 

käydäkseen läpi kokouksen kulkua. Haastatteluissa esitettiin toive siitä, että tässä 

vaiheessa ryhmillä olisi jo valmiina kokoukseen tuotavat ehdotukset ja että ne 

voitaisiin lyhyesti esitellä edustajistolle. Tämä nähtiin tärkeäksi siitä syystä, että 

varsinaisessa kokouksessa äänioikeus on pelkästään edustajaksi valituilla henki-

löillä. Mikäli koko ryhmä voisi tutustua kaupunkikokoukseen tuotaviin ehdotuk-

siin jo hyvissä ajoin ennen kokousta, voisivat muut ryhmän jäsenet tuoda esille 

omia näkemyksiään ehdotuksiin liittyen. Tällä nähtiin olevan vaikutusta myös 

ryhmän edustajien äänestyskäyttäytymiseen. Edustajan äänestysratkaisu ei tällöin 

perustuisi pelkästään hänen omaan mielipiteeseensä, vaan sillä olisi kollektiivinen 

tuki takanaan.  

Yli puolet (51 %) kyselyyn vastanneista koki, että kaupunkikokousta suunni-

tellaan tarpeeksi omassa ryhmässä. Tämän lisäksi jopa 66 prosenttia oli täysin 

samaa mieltä siitä, että ryhmän ohjaajat ja muut aikuiset tiedottavat kaupunkiko-

kouksesta tarpeeksi. Kuten aiemmin todettiin, on syksy osallisuusryhmien toi-

minnassa hiljaisempaa aikaa. Ennen kaupunkikokousta ryhmien toiminta aktivoi-

tuu huomattavasti. Kaupunkikokouksen nähdään olevan iso projekti, jonka val-

mistelu vaatii aikaa, mutta se nähdään kuitenkin osallisuustoiminnan keskeisenä 

osana, johon ryhmän jäsenet haluavat aktiivisesti osallistua.  

H: Mikä kokemus sulla on siitä kaupunkikokouksesta yleisesti?  

Paula: Munsta se on siis loistava idea, että niinku kokoonnutaan kaikki, kaik-

ki kokoontuu sinne jakamaan ideoita. (…) Mää oon ite tosi paljon tykännyt 

työskennellä siinä mukana, niinkö silleen, että se on kiva semmonen iso pro-

jekti, jota on sitten valmisteltu ja siinä on riittänyt kyllä hommaa. Mutta siis 

                                                                                                                                    
niitä käsitteleviin hallintokuntiin, joissa ne liitetään olemassa oleviin suunnitelmiin. (Lillestøl 2000: 8, 
40.)  
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tosi silleen positiivisesti ja se on tosi hyvä idea kyllä. Ja ihan toimiva sitten 

myöskin.  

Kuten Paulankin vastauksesta käy ilmi, kaupunkikokouksen valmistelutyö on 

pitkällinen prosessi. Toiminnassa olisikin syytä kiinnittää huomiota siihen, että 

kokouksen valmisteluun varataan riittävästi aikaa – niin kouluissa kuin ryhmässä 

ideoinnille. Lasten ja nuorten mukaan erityistä huomiota tuleekin kiinnittää juuri 

ideointivaiheeseen. Yhteistyötä koulujen kanssa tulisi tehdä ympäri vuoden, jol-

loin ideoinnista ei muodostuisi ikävä velvollisuus. Aikuisten tuki kaupunkikoko-

uksen suunnittelussa on keskeinen. Vuonna 2012 osallistuin tutkijan ominaisuu-

dessa kaupunkikokouksen suunnittelutyöryhmään, jossa mukana oli ainoastaan 

aikuisia. Suunnittelutyöryhmän toiminta jäi liian aikuisvetoiseksi, vaikka keskus-

telu työryhmässä olikin antoisaa ja herätti pohtimaan muun muassa kaupunkiko-

kouksen valmistelun tärkeyttä. Ensisijaisen tärkeää olisi, että suunnittelutyöryh-

mässä olisi mukana lapsia ja nuoria, jotka kuitenkin ovat kaupunkikokouksen 

varsinaisia toimijoita.  

6.3.2 Kaupunkikokous konkreettisena vaikuttamisen tapana  

Vuonna 2011 kaupunkikokoukseen osallistui yhteensä noin 300 lasta ja nuorta. 

Tässä joukossa olivat osallisuusryhmistä valitut edustajat, jotka muodostivat ko-

kouksen edustajiston. Tämän lisäksi paikalla oli osallisuusryhmien muita jäseniä 

sekä lapsia ja nuoria oululaisista kouluista. Lasten ja nuorten mukana kokoukseen 

osallistui myös jonkin verran koulujen opettajia ja rehtoreita. Paikalla kokoukses-

sa olivat myös jokaisen osallisuusryhmän ohjaajat. Kokouksen kutsuvieraiden 

joukossa oli kaupungin viranhaltijoita sekä kaupunginjohtaja, joka on perinteisesti 

pitänyt avauspuheenvuoron kokouksessa. Kaupunkikokouksen eteneminen voi-

daan esittää kuvion 7 mukaisesti.  
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Kuvio 6. Kaupunkikokouksen kulku.  

Yleensä kaupunkikokous on edennyt kaupunginjohtajan aloituspuheenvuoron 

jälkeen edellisessä kokouksessa tehtyjen päätösten läpikäymiseen. 

Kaupunkikokouksen osallisuusryhmien jäsenistä valitut kokouksen vetäjät (kaksi 

henkilöä) kertovat lyhyesti, miten edellisenä vuotena tehdyt päätökset ovat 

edenneet kaupungin päätöksenteossa. Tämän lisäksi on käyty läpi edellisen 

kokouksen määrärahan käyttö.  

Seuraavassa vaiheessa jokainen osallisuusryhmä esittelee omat ehdotuksensa 

valitsemiinsa kategorioihin. Esityksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus 

kommentoida ja esittää lisäkymyksiä ryhmien edustajille. Tämä vaihe 
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kokouksessa koetaan erityisen antoisana, sillä silloin myös ryhmään 

kuulumattomilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.  

Outi: (…) Että se on mun mielestä kans hirveän hyvä idea, että kun just mun 

mielestä se on hauska, kun kaikki sitten aina nostaa sitä kättä ja laitetaan 

mikrofonia eteenpäin ja täällä on nyt kommentti ja sannoo, että mää nyt oon 

tämmönen Jaana täältä Tuirasta ja mulla on tämmönen mielipide. Sitten on, 

että no hyvä, se on semmonen mielipide. Ja saa ihan kysyä vaikka ois pöljä-

kin kysymys, niin kysyypähän vaan ja sitten ne on silleen, että näin asia on. 

Se on mun mielestä hirveän hyvä idea.  

Esitysten kommentointi ja kysymysten esittäminen on koettu kaupunkikokouksen 

tärkeäksi osaksi, johon on varattu yleensä liian vähän aikaa. Lasten ja nuorten 

mielestä lopulta vain murto-osa halukkaista yleisön joukossa olevista pääsee 

ääneen kokouksen aikana. Alakouluikäisellä Sofialla jäi asiasta ikävä muisto:  

Sofia: Esim. että niiden esitysten jälkeen on se mikrofoni-juttu, että siellä 

kaksi ihmistä antaa niitä mikrofoneja ja sitten saa esittää kysymyksiä ja täm-

mösiä. Niin se juttu on silleen vähän huonosti suunniteltu, emmää keksi itse-

kään siihen parempaa, mutta jotenkin silleen, että kun viimeksikin mää olisin 

kommentoinut johonkin, mulle annettiin se mikrofoni ja mää odotin, että se 

edellinen jolla oli se mikrofoni, niin puhuu asiansa loppuun, niin sitten multa 

vietiinkin yhtäkkiä se mikrofoni ennen kuin mää sanoin mitään ja sitten ne 

antoikin sen seuraavalle. Ja silleen, että ne ei vissiin huomanneet, että mää 

en sanonutkaan siinä mitään. Että siellä on semmosia.  

Kaupunkikokouksessa aikuiset huolehtivat mikrofoneista toimittaen ne aina pu-

heenvuoron saaneelle yleisön jäsenelle. Sofian mukaan menettely ei ole paras 

mahdollinen, sillä aikuiset eivät välttämättä pysty seuraamaan, kuka milloinkin on 

vuorossa. Alakouluikäisen Iidan mielestä kysymys saattaa olla yksinkertaisesti 

siitä, etteivät aikuiset olleet suunnitelleet kokousta tarpeeksi. Tällöin kommenttien 

ja kysymysten määrään ei ole osattu varautua etukäteen, ja kokousaikataulussa 

pysyminen vaati eteenpäin kiirehtimistä. Tähän liittyen yläkouluikäinen Alisa 

toteaa, että varsinkin se ajankäyttö siellä kokouksessa, että siellä on paljon mieli-

piteitä nimenomaan…joita nämä koulujen oppilaskuntien hallitusten jäsenet ja 

siellä on edustajia ja siellä on ryhmän jäseniä ja muita aikuisia ja tämmösiä, niin 

enemmän pitäisi yleisöllekin antaa sitä aikaa. Että vaikka siellä jotkut aiheet äityy 

ihan semmoseksi, että on kymmeniä mielipiteitä, niin vois enemmän antaa niille 

aikaa muutenkin.  
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Alisa näkee tärkeäksi sen, että mahdollisimman moni kokouksessa mukana 

oleva – yleisö mukaan lukien – pääsisi keskusteluun mukaan, kommentoimaan ja 

kysymään ehdotuksista osallisuusryhmien jäseniltä. Aikuisten pitkälti raamittama 

tilaisuus ei lasten ja nuorten näkökulmasta mahdollista keskustelua riittävässä 

laajuudessa, vaan hyvin alkanut kommentointi saattaa katketa siihen, että kokous-

aikataulussa halutaan pysyä (vrt. Lillestøl 2000: 42). Tällaisenaan kaupunkikoko-

us ei näyttäydy välttämättä ihanteellisimpana demokratiakasvatuksen tilana, vaan 

voi pahimmillaan jättää osallistujalle ikävän kokemuksen siitä, miten hänen mie-

lipiteensä jäi kuulematta, kuten Sofian tapauksessa tapahtui. Keskeinen kysymys 

onkin, missä määrin kaupunkikokous mahdollistaa lasten ja nuorten osallisuuden 

(vrt. Biesta 2003, 2006). Kaupunkikokousehdotusten kommentointiin tulisi kehit-

tää uudenlaisia menetelmiä, jotta useammilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdolli-

suus päästä kommentoimaan niitä. Kyselyyn vastaajista kuitenkin yli puolet 

(56 %) koki, että kokouksessa kenenkään mielipiteitä ei väheksytty, vaan jokaisel-

la oli oikeus omaan mielipiteeseensä.  

Keskustelu kommentteihin ja kysymyksiin käytetystä ajasta liittyy oleellisesti 

kokouksen aikataulutukseen. Ensimmäisessä kaupunkikokouksessa vuonna 2009 

pidettiin väliaika, mutta vuosina 2010 ja 2011 tästä luovuttiin, ja kokous pidettiin 

yhtäjaksoisesti noin kahden tunnin mittaisena. Vuonna 2012 palattiin 

ensimmäisen kokouksen käytäntöön. Haastatelluista lapsista ja nuorista osa oli 

ehtinyt olla kaikissa kolmessa kaupunkikokouksessa (vuoteen 2011 mennessä 

pidetyissä). Heillä oli siten kokemus myös ensimmäisestä kokouksesta, joka kesti 

väliaikoineen noin kolme tuntia.  

Kyselyaineiston perusteella suurin osa vastaajista oli joko täysin samaa miel-

tä (59 %) tai jokseenkin samaa mieltä (31 %) siitä, että kokous oli sopivan mittai-

nen. Kaksi tuntia nähtiin riittäväksi ajaksi ryhmien esityksiin, yleisön kommen-

tointiin sekä edustajiston äänestämiseen. Kokous oli tällöin nopeatempoinen, eikä 

turhaa odottelua ollut. Haastatteluaineistossa tämä näkemys sai tukea, mutta haas-

teltavat ilmaisivat myös päinvastaisia näkemyksiä. Yleisön mahdollisuus kom-

mentoida ja esittää kysymyksiä ryhmien ehdotusten pohjalta nähtiin kaupunkiko-

koukseen kuuluvana demokraattisena toimintatapana. Kahden tunnin kokous oli 

tällöin turhan lyhyt, sillä siinä ajassa ehdittiin kuulla vain muutamia yleisöstä 

tulleita kommentteja ja kysymyksiä.  

H: Onko siinä (kaupunkikokouksessa) sun mielestä…sehän kestää nyt sem-

moisen kaksi tuntia. Oliko se ensimmäisenä vuotena niin, että siinä oli jopa 

väliaika? Se oli vähän pidempi.  
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Sofia: Oli.  

H:Mutta nyt sitä on typistetty.  

Sofia: Joo.  

H: Onko se sun mielestä tarpeeks…siis sopivan mittainen? Vaan muuttaisitko 

sää sitä kestoa, että kuin kauan se kestää?  

Sofia: No sais se olla jotenkin vähän pidempi tai väljempi se aikataulu. Että 

se oli just silleen, että ”no niin, nyt ei enää ehdikään ottaa kommentteja kos-

ka pitää edetä aikataulussa…” Suurin piirtein sekunttiaikataulu siellä…että 

se on kuitenkin aika… 

Kokouksen aikataulutuksessa tärkeimpänä perusteena näytti olevan se, että aika 

mahdollistaisi keskustelun ja mielipiteiden vaihtamisen yleisön ja osallisuusryh-

mien edustajien kesken. Tärkeäksi nousee tällöin dialogisuus (ks. esim. Graham 

& Fitzgerald 2010b, Cairns 2001), joka laajennetaan ryhmien jäsenistä myös 

muihin kokouksessa paikalla oleviin lapsiin ja nuoriin. Muutamat lapset ja nuoret 

pohtivat tosin, miten nuorimmat ryhmien jäsenet tai yleisössä olevat jaksaisivat, 

jos kokousta venytettäisiin esimerkiksi kolmeen tuntiin. Toisaalta hyväksi ratkai-

suksi nähtiin väliaika, jonka ajalle kaupunki voisi järjestää ruokailun. Tämä puo-

lestaan auttaisi jaksamaan kokouksessa paremmin. Muutama vastaaja pohti jopa 

sellaista vaihtoehtoa, että kokous olisi jaettu kahdelle päivälle.118.  

Vaikka kaupunkikokouksessa pääosassa tulikin olla lasten ja nuorten sekä 

heidän näkemyksensä ja mielipiteidensä eri asioista, oli myös kaupungin päättäji-

en ja viranhaltijoiden läsnäolo kokouksessa suotavaa ja toivottua (vrt. Lillestøl 

2000). Kaupungin viranhaltijoita voisi olla paikalla jopa enemmän. Aikuisten 

päättäjien ja vaikuttajien läsnäolo kokouksessa kertoi lasten ja nuorten mielestä 

ennen kaikkea siitä, että heidän ajatuksistaan, mielipiteistään ja tekemisistään 

oltiin aidosti kiinnostuneita muuallakin kuin osallisuusryhmien keskuudessa. 

Kyse oli aikuisten antamasta arvosta ja tunnustuksesta lasten ja nuorten osalli-

suustoiminnalle (ks. Graham & Fitzgerald 2010b, Thomas 2012). Se tarjosi myös 

aikuisille tilaisuuden kuulla lasten ja nuorten ajatuksia suoraan heiltä itseltään. 

Aikuisen rooli kuulijana nähtiin pääsääntöisesti riittävänä, mutta myös eriäviä 

mielipiteitä esitettiin.  

                                                        
118 Haastattelut tehtiin loppuvuodesta 2011, jolloin haastateltavilla oli tieto kolmesta edellisestä kau-
punkikokouksesta. Haastattelun aikaan ei ollut vielä tietoa vuoden 2012 kaupunkikokouksesta, jolloin 
palattiin kolmituntiseen kokoukseen. Tähän vaikutti myös tämä tutkimus, jonka alustavista tuloksista 
keskustelin nuorisotoimen edustajien kanssa vuoden 2011 aikana.  
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H: Kommentoiko aikuiset mitenkään teidän esityksiä?  

Sari: No kyllä ne jonkin verran, mutta enimmäkseen ne jätti sen lapsille ja 

nuorille sen… 

H: Mitä mieltä oot siitä, että pitäiskö olla myös aikuisilla siellä mahdolli-

suus … 

Sari: Joo siis onhan niillä toki se mahdollisuus ja mun mielestä niitä pitäis 

olla niitä aikuisia ehkä vähän enemmän koska siellä ei niitä oo kuin ihan sil-

leen, varmaan voi laskea ihan yhden käden sormilla plus sitten on tietenkin 

ne ryhmän vetäjät, ne on sitten asia erikseen. Niitä päättäjiä, Oulun kaupun-

gin henkilökuntaa vois olla niinku enemmän… 

H: Heitä kaipaat sinne enemmän?  

Sari: Niin. Että tulis semmonen tunne, että oikeesti joku kuunteleekin niitä 

sun juttuja, muutkin kuin kaikki muut osallisuusryhmäläiset.  

Pohdittavaksi jää, voisiko kaupunkikokousta kehittää jatkossa deliberatiivisen 

demokratian (ks. esim. Setälä 2006, Tykkyläinen 2012, Elster 1998, Cohen 1998) 

hengessä enemmänkin keskustelunomaiseksi tilaisuudeksi, jossa aikuiset voisivat 

kommentoida esityksiä (vrt. Lillestøl 2000). Viime vuosina on tosin järjestetty 

muutama kuulemistilaisuus kaupunginlaajuisina tapahtumina, joissa osallisuus-

ryhmien jäsenet ovat voineet esittää kysymyksiä kaupungin edustajille muun 

muassa vapaa-ajan toimintaan liittyen. Vaasassa kehitetyn nuorten kansalaisraadin 

mallin sovellutusmahdollisuuksia olisi syytä pohtia myös Oulussa (Raisio & Var-

tiainen 2011 Raisio ym. 2011, Raisio ym. 2010). Aineiston perusteella kokous 

halutaan kuitenkin edelleen säilyttää ensisijaisesti lasten ja nuorten keskustelu-

areenana, jossa aikuisilla on lähinnä toimintaa tukeva rooli.  

Kaupunkikokouksen aikataulutuksen ja keston ohella kokouksen äänestys-

käytäntö herätti mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kuten edellä todettiin, tekee noin 

35-henkinen edustajisto lopullisen päätöksen määrärahasta ja muista kokouksessa 

käsiteltävistä asioista. Useimmat haastateltavat kokivat, että valitessaan keskuu-

destaan kokousedustajat he olivat samalla valtuuttaneet nämä edustajat äänestä-

mään kokouksessa esitetyistä ehdotuksista. Valitut edustajat edustivat heidän 

ryhmäänsä ja ryhmän mielipidettä ja kykenivät siten toimimaan ryhmän äänenä 

kaupunkikokouksessa (vrt. Cockburn 2010). Siten nykyinen äänestyskäytäntö 

koettiin täysin oikeudenmukaiseksi ja demokraattiseksi tavaksi tehdä päätöksiä 

kokouksessa. Tähän liittyen keskiasteen opinnot aloittanut Paula totesi seuraavaa:  
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Paula: Se on ryhmien päätettävissä, ryhmien pitäis niinku ite ajatella se, että 

sen lisäksi, että kuka on hyvä esittämään oman asian, niin kuka...kenen sitten 

mielipiteeseen, kenelle sitten annetaan ryhmän ääni. 

Paulan mukaan edustajien valinnassa tulisi kiinnittää huomiota ensinnäkin siihen, 

että henkilö kykenee esittelemään ryhmän ideat kaupunkikokouksen yleisölle 

sekä muiden ryhmien jäsenille. Paulan kommentissa painottuvat näin edustajalle 

asetetut tiedolliset ja taidolliset vaatimukset (Korsgaard 2001). Toisaalta kyse on 

myös luottamuksesta, jota valittu edustaja nauttii ryhmän taholta. Yläkouluikäi-

nen Raisa totesi, että yleensä edustaja lopulta sanoo oman sanansa ja mielipiteen-

sä. He kuitenkin myös valmensivat edustajaa, että niinku älä nyt ota ainakaan 

semmosta, että joku jääkaukalo johonkin, vaan semmonen, joka vaikuttaa kans 

meihin ja tähän meidän alueen nuoriin. Joidenkin mielestä äänestyskäytäntö oli 

kuitenkin kaukana demokraattisesta päätöksenteosta:  

Sofia: Niin. Ja sitten, että onko se kovin demokraattista, että ne jotka tekee 

siellä ne esitykset, tai esittää, niin ne saa ainoastaan äänestää.  

H: Niin. 

Sofia: Siihenkin vois olla joku, että… 

H: Onko sulla siihen mitään ideaa?  

Sofia: No ainakin meidän koululla on, joskus kävi joku yliopistotyyppi, me 

tehtiin niiden kanssa jotain elokuvia, niin sitten koko koululle annettiin, jo-

kaiselle annettiin semmoinen pieni juttu, jolla sai sitten äänestettyä niitä. Niin 

semmosethan vois olla sielläkin jotkut, että varmaan joku yliopisto vois antaa 

niitä lainaan.  

H: Että onko se joku tämmönen teknologinen väline, eduskunnassakin ne 

painaa nappia… 

Sofia: Niin. Just joku semmoinen. Se oli vähän semmoinen kännykän näköi-

nen mihin laitettiin se numero, mitä äänestää. Niin sittenhän nekin voisi nu-

meroida ja silleen, niin sitten se ois demokraattisempaa mitä sitten, kun siellä 

on vaan ne… 

Demokratiakasvatuksen näkökulmasta kaupunkikokouksen äänestyskäytäntö 

voidaan nähdä oppimistilanteena, jossa lapset ja nuoret omaksuvat edustukselli-

selle demokratialle ominaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa. Menettelytapa on 

aikuisten luoma konstruktio. Täysi-ikäisillä kansalaisilla on äänioikeus, jota he 
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voivat käyttää kunnallisissa ja kansallisissa vaaleissa. Tämä koskee kaikkia 18 

vuotta täyttäneitä kansalaisia. Miten asiaan tulisi suhtautua lasten ja nuorten osal-

lisuusryhmien toiminnassa? Kaupunkikokouksessa äänioikeus koskettaa rajattua 

joukkoa, esimerkiksi vuoden 2011 jäsenistötietojen perusteella noin kahtakym-

mentä prosenttia osallisuusryhmien toiminnassa tuolloin mukana olleista lapsista 

ja nuorista. Onko määrä riittävä? Toinen kysymys kuuluukin: voitaisiinko osalli-

suusryhmiin kuulumattomia lapsia ja nuoria huomioida kaupunkikokouksen pää-

töksenteossa jotenkin? Cockburnia (2010: 306) mukaillen osallisuusryhmä edus-

taa järjestelmää, jossa tietyn alueen lapsiväestöstä on valittu edustajat osallisuus-

ryhmään, ja tästä mikrokosmokseksi edellä nimetystä edustuksellisesta elimestä 

valitaan edelleen edustajat kaupunkikokoukseen.  

Nykyistä äänestyskäytäntöä puoltavat lapset ja nuoret totesivat, että olisi 

mahdotonta toteuttaa sellainen äänestys, jossa esimerkiksi kaikki kaupunkikoko-

uksessa paikalla olevat lapset ja nuoret saisivat äänestää. Äänestys toteutettiin 

lappuäänestyksenä, ja mikäli kaikki kokouksessa paikalla olevat saisivat äänestää, 

veisi tämä liian paljon aikaa ja olisi muutenkin vaikea toteuttaa sujuvasti. Sofian 

mukaan tämä olisi kuitenkin ratkaistavissa esimerkiksi nykyisten teknologisten 

välineiden avulla. Yläkouluikäinen Outi epäili äänestyskäytännön suosivan van-

hempia osallistujia, sillä heitä oli hänen käsityksensä mukaan edustajistossa 

enemmän kuin alakoululaisia. Tällöin alakoululaisten esille nostamat ehdotukset 

eivät mahdollisesti saisikaan kannatusta riittävästi. Haastatteluissa alakoululaiset 

kuitenkin toivat esille omasta mielestään tärkeimpiä kaupunkikokouksessa tehtyjä 

päätöksiä, joita olivat esimerkiksi skeittirampin kunnostukseen myönnetty määrä-

raha, kehitysvammaisille hankitut maastopyörätuolit sekä eräälle asuinalueelle 

toivotun pyörätien puolesta tehty lausuntoesitys. Tämän perusteella päätökset 

eivät olleet niinkään ikäsidonnaisia.  

Edellä pohdittu kokouksen väliaika voisi lasten ja nuorten mielestä mahdol-

listaa kuitenkin sen, että sen aikana muut jäsenet voisivat keskustella esitetyistä 

ideoista ryhmän edustajien kanssa. Tähän liittyen Paula totesi seuraavaa:  

Paula: Mutta sitten toisaalta, se niinku toisaalta vois olla, että niinku ne esi-

teltävät aiheet, kaikkien ehdotukset siis kerrottais etukäteen … Ei, että kun 

niillä edustajilla on kokous ehkä viikkoa ennen, suunnilleen, jossa niinku niil-

le selviää, mutta sielläkään, kun monilla ei oo valmis, niin ne ei ees siellä il-

mota sitä vielä. Niin, että sitä ei niinku kukaan tiedä oikeastaan paljon ennen, 

mihin tietenkin vois laittaa tiukemmat säännöt, niin mutta, niin sitten niitä 

sais vähän sulatella… tai sitten vois olla, siis jos, siellä kokouksessa vois olla 
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periaatteessa semmonen tauko, jossa ryhmä vois keskustella, koska tietenkin 

aivan eri asia lukee se yks fraasi siitä niinku jostain listasta, kun että on kuul-

lut sen koko esityksen ja koko sen asian. Niin tietenkin se, että jos ne esite-

tään etukäteen, niin se voi syödä joltain tosi hyvältä ehdotukselta niinku 

mahdollisuuksia. Mutta niinku sitten sekin vois olla …sitähän vois tietenkin 

kokeilla, jos se ois nyt vähän pidempi ja se väliaika ois silleen, että tota noin 

sitten väliajan jälkeen, se ois jossain loppupuolella, niin että sen jälkeen ää-

nestettäis, siinä kerkeis ryhmät keskustella, että mitä äänestettään. Ja sitten 

niinku niillä edustajillakin ois tauko, kun nythän niillä ei ole minkäänlaista 

taukoa, kaikki kerkeis niinku sulatella vähän niitä asioita ja miettiä omia nä-

kökantoja ja tulis vielä enemmän keskustelua sitten tietenkin. 

Paula mainitsee jo edellisessä luvussa kaupunkikokouksen suunnittelun yhteydes-

sä esitetyn huolen ideointiin käytetyn ajan vähyydestä. Monessa ryhmässä kau-

punkikokouksen suunnitteluun ja ennen kaikkea kokoukseen vietävien ehdotusten 

ideointiin käytetään vastaajien mielestä liian vähän aikaa. Vaikka ryhmän edusta-

jat tapaavatkin ennen varsinaista kokousta, ei läheskään kaikilla ryhmillä ole vielä 

ehdotukset valmiina. Toisaalta Paulakin koki, ettei pelkkä aiheen nimeäminen 

riitä vielä kertomaan asian todellista luonnetta. Kokousta varten laadittu eheä 

esittely voi antaa ehdotuksesta täysin erilaisen kuvan. Väliaika voisi ainakin peri-

aatteessa mahdollistaa sen, että myös muiden ryhmän jäsenten ääni kuultaisiin 

ennen lopullista päätöksentekoa. Edustajat eivät olleet ainoita, jotka olivat tehneet 

esitysten parissa työtä, ja siten demokraattisuuden kulmakivenä nähtiin se, että 

kaikki asianosaiset pääsisivät jollakin tavoin päätöksentekoonkin mukaan.  

Äänestyskäytännön demokraattisuutta epäilevistä vastauksista huolimatta 

kaupunkikokousten päätöksiin oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Kyselyn perusteella 

45 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 43 prosenttia jokseenkin samaa mieltä 

siitä, että esimerkiksi kaupunkikokouksen määräraha oli käytetty oikeisiin kohtei-

siin. Tämän lisäksi 72 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kokouksessa käsi-

teltiin ylipäätänsä lapsille ja nuorille tärkeitä asioita.  

Kolmas teema, jonka lapset ja nuoret nostivat esille kaupunkikokousta arvi-

oidessaan, oli kokouksessa tehtyjen päätösten seuranta. Kunkin kokouksen alussa 

kerrataan lyhyesti edellisen vuoden kokouksessa tehdyt päätökset sekä kerrotaan 

tarkemmin niiden etenemisestä kaupungin päätöksenteossa. Määrärahan käyttö 

esitellään myös yksityiskohtaisesti. Suurin osa haastatelluista kritisoi voimakkaas-

ti kaupunkikokouksen jälkeistä toimintaa.  
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H: (…) Niin miten sitten sun mielestä se seuranta, että kun te teette…senhän 

te kun päätätte rahasta, niin se kenelle se raha myönnetään, niin nehän toki 

saa sen käyttöön sitten heti miten ja pääsevät tekemään niitä asioita. Mutta 

sitten kun on näitä tämmösiä lausuntoesityksiä ja näitä julkilausumia, niin 

saatteko te tarpeeksi niistä tietoa, että mitä niille tapahtuu? 

Sofia: No ei paljon ollenkaan saada, että siihen pitäis kyllä puuttua. Että 

meille kerroittais vaikka sähköpostin välityksellä laittas aina, että ”no niin 

nyt tämän ryhmän juttu on edistynyt sillä ja sillä lailla ja tämän ryhmän juttu 

sillä tavalla.” Että tiedettäs…Kyllä niitä välillä kaupunkikokouksessa seu-

raavana vuonna kerrotaan, mutta sekin on aika pitkä aika se… 

H: Se on aika pitkä aika… 

Sofia: Vuosi on aika pitkä aika, että ehtii jo unohtaa…kaikki silleen… 

H: Niin, että mitä me ollaan tehty siellä.  

Sofia: Niin.  

H: Aivan, että se on kans sitten semmonen juttu mihin pitäis vaikuttaa tai 

muuttaa? 

Sofia: Joo 

Lasten ja nuorten mielestä vuosi oli aivan liian pitkä aika odottaa tietoa siitä, mitä 

tehdyille päätöksille oli tapahtunut. Siinä ajassa ehti jopa unohtaa, mitä asioita 

edellisessä kokouksessa oli käsitelty ja mitä päätöksiä oli tehty. Huomionarvoinen 

seikka tähän liittyen on Shierin (2001: 113) toteamus siitä, miten esimerkiksi 

Lapsen oikeuksien yleissopimukseen ei ole kirjattu vaatimusta antaa lapsille ja 

nuorille palautetta näiden esittäessä näkemyksiään ja mielipiteitään. Paula ehdot-

taa seurannan tehostamista siten, että ryhmille tiedotettaisiin esimerkiksi sähkö-

postitse asioiden etenemisestä kaupungin päätöksenteossa.  

H: No miten sitten se seuranta, kun siellähän te esitätte näitä julkilausumia 

kaupungille eteenpäin vietäväksi, muitakin kuin vaan pelkkää rahan jakoa, 

niin nämä julkilausumat ja lausuntoesitykset, mitä sää oot siitä seurannasta 

mieltä? Saatteko te tarpeeksi informaatiota, että mitä niille tapahtuu?  

Paula: No ei (ponnekkaasti). Että siihen pitäis niinku ehkä aikuisilta tulla nyt 

semmonen tai kehitettäs yhessä jotakin. Tai siis toimiva ratkaisu, että kun nyt 

se on silleen, että se jonka ehdotus menee läpi, niin sitten ne itse seuraa sitä. 
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Että se ei kyllä niinku riitä ja kun siihen ei ole minkäänlaisia ohjeita annettu 

missään vaiheessa, niin ei se toimi silleenkään niin. Tota noin, niin pitäs sii-

hen, kyllä siihen periaatteessa vois tulla ihan vaikka joku valmis ratkaisu.  

Paulan mielestä seurantaa varten tulisi laatia selkeät ohjeet, joiden mukaan jokai-

sessa osallisuusryhmässä toimittaisiin. Tällöin kaikilla ryhmillä olisi mahdollisuus 

seurata, miten asiat etenevät kaupungin päätöksenteossa. Muutamilla lapsilla ja 

nuorilla oli tieto siitä, että esimerkiksi kokouksessa tehty päätös skeittirampin 

korjauksesta tai pukuhuoneiden kunnostuksesta oli toteutunut. Samoin hyvänte-

keväisyyskohteisiin myönnetty raha oli käytetty suunnitellun mukaisesti. Sen 

sijaan lausuntoesitysten ja julkilausumien suhteen oltiin epävarmoja. Haastatellut 

lapset ja nuoret eivät osanneet sanoa, mistä seurannan ongelmallisuus johtui. 

Onko kyseessä ylipäätänsä aikuisten välinpitämättömyys osallisuustoimintaa 

kohtaan, vai etenevätkö asiat päätöksenteossa oikeasti niin hitaasti? Jälleen kerran 

kaupunkikokous näyttäytyy tärkeänä demokratiakasvatuksen tilana, jonka käytän-

teet osaltaan heijastelevat yleisesti demokratialle annettua arvoa kyseisessä yhtei-

sössä. Minkälaisen kokemuksen lapsi tai nuori saa toiminnasta, jossa aikuiset 

eivät vaivaudu tiedottamaan esimerkiksi lausuntoesitysten tilaa päätöksenteossa? 

Muutama haastateltava muisteli, miten Oulun koulujen 400-vuotisjuhlavuoden 

kehittämisehdotukseksi valittu idea vuosikirjoista vesittyi jo lähtökohtaisesti:  

Sari: Sitten meillä oli vaihtoehtona vuosikirjat kouluihin. Mutta senkin sitten 

joku ehotti, että tehtäs se sähkösenä ja siinä se meneekin sitten se koko idea, 

että ihan pilalle.  

H: Niin no se ei ole sama asia.  

Sari: Ei.  

H: Että on nimenomaan tarkoitus, että saa sen kirjan käteen?  

Sari: Joo, ihan Oulun alueellakin on joillakin kouluilla semmonen.  

H: Joo. Ja se on nyt sitten tehty niin, että siitä tulis tämmönen netti… 

Sari: Niin, mutta ei siitäkään ole kyllä nyt sitten kuulunut mitään. Se menee 

kyllä mun mielestä ihan pilalle se idea sitten.  

H: Kyllä.  

Sari: Ei se ole sitten sama, että vois kattella ja muistella vanhana.  
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Sarilla ei ollut haastattelun ajankohtana tietoa siitä, mikä vuosikirjahankkeen 

tilanne oli sillä hetkellä. Sari koki voimakasta turhautumista jo lähtökohtaisesti 

sitä kohtaan, että kirja oli jossakin prosessin vaiheessa muuntunut nettiversioksi. 

Sari ei kyennyt jäljittämään prosessin eri vaiheissa tehtyjä päätöksiä tai sitä, kuka 

nämä päätökset oli lopulta käytännössä tehnyt (vrt. Sinclair 2004). Ehdotus oli 

kuitenkin äänestetty kaupunkikokouksessa eteenpäin vietäväksi. Miksi lasten ja 

nuorten päätöstä ei ollut kunnioitettu? Lasten ja nuorten osallisuusprojektien on-

kin nähty usein epäonnistuvan todellisten tulosten saavuttamisessa. Kritiikki koh-

distuu näennäiseen konsultaatioon, sillä lapset ja nuoret eivät välttämättä saa kos-

kaan tietää, ovatko esimerkiksi heidän ideansa tai kannanottonsa tavoittaneet 

päättäjiä tai johtaneet konkreettisiin toimenpiteisiin käytännössä. (Ks. esim. Tis-

dall & Davis 2004: 132, Siurala 2009, Tisdall & Bell 2006.)  

Vaikka lapset ja nuoret kritisoivatkin monia asioita kaupunkikokoukseen liit-

tyen, kokivat he sen kuitenkin osallisuusryhmien keskeisimpänä toimintamuoto-

na. Kyselyn perusteella jopa 86 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että kau-

punkikokous on tärkeä tapahtuma, jossa lapset ja nuoret saavat tuoda mielipiteen-

sä esille. Kaupunkikokous haluttiin ehdottomasti säilyttää osallisuustoiminnassa, 

eikä ajatus kokouksen muuntamisesta esimerkiksi vain joka toinen vuosi pidettä-

väksi saanut kannatusta. Ainoastaan yksi haastateltava koki kaupunkikokouksen 

olevan parhaat päivänsä nähnyt tapahtuma, jonka tilalle voisi keksiä jotain uutta. 

Ensimmäiset kaksi kokousta saivat kiitosta, mutta sen jälkeen kokous oli lähinnä 

toistanut itseään ehdotuksia myöten.  

Lasten ja nuorten kokemusten pohjalta kaupunkikokous nähdään tärkeäksi 

tapahtumaksi, jossa voi vaikuttaa konkreettisesti lapsille ja nuorille tärkeisiin 

asioihin. Osallisuusryhmien kokoukseen tuodut ehdotukset koettiin merkitykselli-

siksi, ja harmillista olikin se, ettei kaikkia ehdotuksia voitu mitenkään toteuttaa. 

Kaupunkikokousta kuvailtiin jännittäväksi ja juhlalliseksi tapahtumaksi, jossa 

ilmapiiri oli kuitenkin rento. Yläkouluikäinen Sari toteaa, että no siis, sehän on 

tavallaan se juttu, johon me valmistaudutaan koko sen ajan, mitä me ollaan tässä 

ja mihin me mietitään niitä, mitä vois niinku parantaa ja mitä pitäs parantaa ja se 

on tärkee.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että lasten ja nuorten mielestä kaupunkikoko-

uksen vahvuutena on ensinnäkin se, että se tarjoaa konkreettisen kanavan osalli-

suudelle. Kokouksessa osallisuusryhmien jäsenet voivat tuoda esille asioita, joihin 

toivovat omassa elinympäristössään tai kaupungissa laajemminkin muutoksia. 

Kokouksessa myös osallisuusryhmiin kuulumattomat lapset ja nuoret pääsevät 

kommentoimaan ja esittämään lisäkysymyksiä käsiteltävistä asioista. Tämä näh-



209 

dään kokouksen yhtenä rikkautena, sillä toimintaan toivotaan uusia motivoitunei-

ta jäseniä. Kaupunkikokous tulisikin nähdä yhtenä toiminnasta tiedottamisen sekä 

uusien jäsenten rekrytoinnin tilana.  

Kokouksen vahvuutena on myös se, ettei siellä jäädä ainoastaan keskustelun 

tasolle, vaan esitetyistä asioista tehdään myös päätöksiä. Päätöksentekijöinä ovat 

osallisuusryhmien lapset ja nuoret. He saavat päättää kokouksessa määrärahan 

käytöstä mutta myös kaupungin päätöksentekoon eteenpäin vietävistä asioista. 

Kaupunkikokouksessa on näin mahdollista päästä todella vaikuttamaan asioihin. 

Positiivisena asiana pidetään sitä, että kokouksessa on läsnä kaupungin viranhalti-

joita. Vaikka aikuiset eivät olekaan varsinaisesti äänessä kokouksessa, nähdään 

heidän läsnäolonsa tärkeäksi. Päättäjien osallistuminen kokoukseen yleisönä antaa 

signaalin, että lasten ja nuorten osallisuus on tunnustettu tärkeäksi asiaksi. Lapset 

ja nuoret haluavat tulla myös päättäjien kuulemiksi ja näkemiksi. Sillä on tärkeä 

osallisuustoiminnan näkyvyyttäkin ylläpitävä funktio.  

Maisa: (…) Kaupunkikokous on tosi hyvä, että se antaa niinku ihan konkreet-

tisesti vaikuttaa niiden henkilöiden kuullen, jotka pystyy vaikuttaan ja sitten 

ihan pormestarikin tais olla viimeks siellä.  

Alisa: Mun mielestä se on hyvä semmonen kokoontumispaikka kaikille ryh-

mille ja siellä on käsitelty oikeasti ihan tosi tärkeitä asioita, esimerkiksi vaik-

ka nyt viime vuonna oli tämä joku pyörätien puuttumisjuttu, että siellä oli re-

kan ulosajo tapahtunut ja lapset oli siellä ollut ihan oikeasti vaarassa ja sii-

hen kerättiin itse asiassa adressikin ja itsekin allekirjoitin sen ja se annettiin 

kaupunginjohtajalle siellä kokouksessa. Se on ollut ihan tärkeä, että siellä on 

oikeasti pystytty tuommosia asioita ja ne on viety ihan ylemmälle taholle 

eteenpäin.  

Kaupunkikokous saa myös kritiikkiä osakseen. Ajankäytön suhteen ollaan epäile-

väisiä, sillä monet haluaisivat saada enemmän keskustelua aikaiseksi, eikä kaksi 

tuntia ole riittävä aika mielipiteiden vaihtoon ja kysymysten esittämiseen. Päätök-

senteko nähdään periaatteessa nykyisellään onnistuneena, mutta sen demokraatti-

suutta olisi kuitenkin syytä pohtia lisää. Edelleen kokouksen määrärahaa olisi 

syytä korottaa, sillä 5000 euron budjetti on Oulun kokoisessa kaupungissa lopulta 

varsin vähäinen. Samalla budjetin korottaminen antaisi viitettä siitä, että päättäjät 

seuraavat tilannetta ja ovat halukkaita kehittämään lasten ja nuorten osallisuuden 

mahdollisuuksia kaupungissa. Kaupunkikokouksen kommentointikäytäntöä halu-

taan myös kehittää niin, että mahdollisimman monet pääsisivät mukaan keskuste-
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luun. Tämän ohella kokous haluttaisiin viedä reaaliaikaisena videoyhteytenä eri 

kouluihin, jotta muutkin lapset ja nuoret saisivat tietää kokouksen kulusta ja siellä 

päätettävistä asioista. Kyseessä on kuitenkin yksi päivä vuodessa, joka on kestol-

taan maksimissaan kolme tuntia. Erityisen paljon keskustelua herättää kaupunki-

kokouksessa tehtyjen päätösten seuranta, joka koetaan jopa ala-arvoiseksi. Asiois-

ta kuulemista vuoden päästä ei koeta riittäväksi seurannaksi, vaan ryhmien jäsenet 

kaipaavat tietoa asioiden etenemisestä pitkin lukuvuotta. Tähän kaivataan konk-

reettista ohjeistusta, jota kaikki osallisuusryhmät ja ennen kaikkea kaupungin 

viranhaltijat noudattaisivat.  

6.4 Osallisuustoiminnasta vahva kasipuoli  

Esittelen tässä luvussa kokoavasti lasten ja nuorten esittämiä osallisuustoiminnan 

vahvuuksia ja heikkouksia sekä keskeisimpiä kehittämisen kohteita. Kyselyssä 

lapset ja nuoret arvioivat osallisuustoimintaa antamalla toiminnalle kouluarvosa-

nan asteikolla 4–10. Korkein annettu arvosana oli 10 + ja alhaisin 6. Osallisuus-

toiminnan arvosanaksi tuli 8 ½. Perusteluissa todettiin muun muassa, että hyvän 

arvosanan saaneessa ryhmässä oli hyvä yhteishenki ja toiminta aktiivista. Ryhmän 

toiminta perustui avoimuudelle ja toisten erilaisuuden hyväksymiselle, jossa kes-

kustelu oli vapaamuotoista ja mielipiteiden moninaisuuden sallivaa.  

Alhaisimman arvosanat (6 ja 7) antaneet perustelivat vastaustaan lähinnä viit-

taamalla osallisuusryhmän yksittäisten jäsenten puutteellisiksi katsomiin toiminta-

tapoihin. Aktiivisuudessa nähtiin olevan suuria eroja, ja vaikka edellä esimerkiksi 

alakouluikäinen Iida koki, että toiminta on vapaaehtoista eikä ryhmän kokouksis-

sa käymättömyys ollut kollektiivisen huolen aihe, kokivat huonoimman arvosa-

nan antaneet tämän vaikuttavan heikentävästi ryhmän toimintakykyisyyteen. Eräs 

kyselyyn vastannut nuori totesikin, että melkein kaikki ovat siellä vaan, että pää-

sisivät pois tunneilta. Toisaalta muutamissa vastauksissa oli mainittu, etteivät 

kaikki jäsenet käyneet lainkaan kokouksissa, ja huonoa arvosanaa perusteltiin 

tällä. Myös työrauhakysymys mainittiin, sillä joidenkin nähtiin keskittyvän 

enemmän pelleilyyn kuin kokouksen varsinaisiin asiakysymyksiin. Kaiken kaik-

kiaan osallisuustoiminnalle huonon arvosanan antaneet kokivat, ettei ryhmähenki 

ollut hyvä; toisten mielipiteitä ei aina kunnioitettu saati otettu huomioon. Toimin-

nan nähtiin olevan jollakin tavoin pysähdyksissä, kokouksia oli vain satunnaisesti 

ja asioiden käsittely oli hajanaista. Tämä johti myös siihen, ettei toimintaa viety 

loppuun asti, ja siten konkreettiset tulokset jäivät saavuttamatta. Muutamat vas-
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taajat pohtivat syyksi sitä, että ryhmässä oli liian eri-ikäisiä jäseniä ja siten jäsen-

ten intressit erosivat liiaksi toisistaan.  

Haastatteluissa keskusteltiin toiminnan hyvistä ja huonoista puolista. Lapsilla 

ja nuorilla oli muodostunut selkeä kuva toiminnasta kokonaisuutena, ja he myös 

ottivat rohkeasti kantaa siihen, miten sitä tulisi jatkossa kehittää. Osallisuustoi-

minnan vahvuutena pidettiin erityisesti sitä, että se oli paikallista ja korkeintaan 

alueellista. Tähän liittyen alakouluikäinen Soile toteaa seuraavaa:  

No siis hyvät puolethan siinä on tuota, että joka alueella on tämmöinen oma 

ryhmä, että niinkö tosi monet tai niinkö mahdollisimman monet pääsee vai-

kuttamaan verrattuna vaikka siihen, jos koko Oulun lapsista ja nuorista valit-

tais vain muutama.  

Moni muukin vastaaja toi esille saman näkökulman. Paikallisella tasolla toimivat 

osallisuusryhmät mahdollistivat sen, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori 

pääsi toimintaan mukaan. Toisaalta osallisuustutkimuksissa on paljon kritisoitu 

osallisuusjärjestelmien kykyä olla aidosti edustuksellisia järjestelmiä (ks. esim. 

Thomas 2007, Wyness 2009a, Tisdall & Davis ym. 2004). Yläkouluikäinen Alisa 

puolestaan totesi, että paikallisesti toimivassa ryhmässä päästiin lähelle yksittäis-

ten asuinalueiden asioita ja ongelmia. Tähän liittyen Thomas ja Percy-Smith 

(2010: 3) toteavatkin, että lasten ja nuorten osallisuuden merkityksellisyys pai-

kantuu heidän jokapäiväiseen elämäänsä ja arjen kokemuksiin. Tämä ajatus on 

taustalla myös Oulussa toteutettavassa osallisuustoiminnassa (vrt. Anunti 2004, 

Lillestøl 2000).  

Vertailukohteena lapset ja nuoret käyttivät monissa kaupungeissa toimivia 

nuorisovaltuuston tyyppisiä vaikuttajaryhmiä, johon jäsenet tulivat koko kunnan 

alueelta. Tällöin toiminta saattaisi muodostua hankalaksi järjestää, eikä esimer-

kiksi toiminnassa mukana olevilla lapsilla ja nuorilla olisi välttämättä jokaisen 

alueen asioista selkeää käsitystä. Yläkouluikäinen Outi toteaakin, että se on sitten 

kans ihan hyvä mun mielestä, että se on just tuommosissa pienissä alueissa koska 

jos se ois suuremmilta alueilta tai niinkö sekasin vaikka, niin sitten se ois hirveän 

sekavaa, koska ei tunneta sitä toista aluetta, mutta täällä kuitenkin kaikki suurin 

piirtein tuntee alueen ja tietää heikkoudet ja vahvuudet. 

Osallisuustoiminnan vahvuudeksi nähtiin myös se, että ryhmä tarjosi konk-

reettisen vaikuttamisen tilan, jossa lapset ja nuoret saivat käsitellä heille merki-

tyksellisiä asioita. Vaikka aikuiset olivat luoneet toiminnan puitteet, oli lapsilla ja 

nuorilla mahdollisuus suunnitella toimintaa omista intresseistään käsin (vrt. Øde-

gård 2007). Aluekokoukset, kaupunkikokous ja leiritoiminta tarjosivat kaikki 
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erilaisia mahdollisuuksia sosiaaliseen ja vaikuttavaan osallisuuteen. Toiminnan 

perustuminen vapaaehtoisuuteen, avoimuuteen ja erilaisuuden hyväksymiseen 

nähtiin vahvuuksina. Kokoukset olivat vapaamuotoisia ja keskustelunomaisia 

tilanteita, joissa asioita ei käyty läpi liian vakavalla otteella. Yläkouluikäisen Ou-

tin lapsille ja nuorille luonteenomaiseksi nimeämä ominaisuus sai toteutua osalli-

suusryhmässä: 

Outi: Kun lapset ja nuoret kumminkin on niin…osaa sanoa mielipiteensä niin 

suoraan, että aikuiset rupeaa liikaa miettimään, että satuttaako se jotakin, 

onko se jonkun mielestä kamala asia. Mutta lapset on silleen, että no näin 

mää ajattelen. Niin sitten se on sama sanoa suoraan. Että turha ruveta kaar-

telemaan ja kiertelemään, että en mää nyt tiiä. Mutta sitten nuori sanoo suo-

raan, että mää nyt ehkä ajattelen näin, mutta en nyt tiiä miten sää ajattelet.  

Tästä huolimatta ryhmässä kunnioitettiin toisten mielipiteitä, ja Outinkin mukaan 

eriävien mielipiteiden esiintyessä saatettiin todeta, että ai teillä on noin, no meillä 

on näin, mutta molemmat on ihan kivoja juttuja. Outin mukaan tähän liittyi myös 

se, että opitaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä erilaisine mielipiteineen. Demokrati-

an haasteeksi, ja tässä liitän sen myös keskeiseksi osallisuustoiminnan tehtäväksi, 

on oppia elämään toisten kanssa, jotka eivät ole samanlaisia kuin me itse (Säf-

ström & Biesta 2001).  

Lasten ja nuorten vastausten perusteella toiminnan vahvuudeksi tulkittiin 

myös se, että se tarjosi mahdollisuuden oppia uusia tietoja ja taitoja, jotka olivat 

hyödyllisiä myös tulevaisuudessa. Kokouskäytännöt, vaikuttamiskeinot ja ylipää-

tänsä vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa koettiin tärkeiksi osallisuusryhmän 

kasvatuksellisiksi funktioiksi. Vaikka ryhmässä pyrittiinkin vaikuttamaan lasten ja 

nuorten elämään tässä ja nyt, toivat vastaajat esille ryhmän tärkeänä tiedollista ja 

taidollista pääomaa lisäävänä tilana (Korsgaard 2001). Paula totesikin tähän liitty-

en, että opetellaan, no siis kokouskäytäntöjä (…) ja opetellaan vaikuttamisen 

muotoja ja mitä kaikkea on mahdollista…miten, mitä kaikkia tapoja, millä voi 

viedä omia ajatuksia eteenpäin. Siten osallisuusryhmä tarjosi myös demokra-

tiakasvatuksen tilan lapsille ja nuorille.  

Kaiken kaikkiaan osallisuusryhmän vahvuudeksi nähtiin se, että se teki lasten 

ja nuorten osallisuuspuheesta todellista. Useimmat lapset ja nuoret kertoivat kuul-

leensa koulussa esimerkiksi lapsen oikeuksista, mutta varsin abstraktilla tasolla. 

Osallisuusryhmässä tuo sanoma muuttui käytännöksi. Vastauksissa tämä vietiin 

vielä pidemmälle. Osallisuusryhmässä lapset ja nuoret rohkaistuu kauheena ja 

uskaltaa sitten paremmin luottaa itseensä enemmän ja semmoista, kuten yläkou-
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luikäinen Outi asian ilmaisi. Toiminta osallisuusryhmässä koettiin tärkeäksi it-

seilmaisun ja identiteetin kehittämisen tilaksi (vrt. Dadich 2010, Austin 2010, 

Fitzgerald ym. 2010, Kjørholt 2002). Samalla lapset ja nuoret kokivat saavansa 

ryhmässä tunnustusta toisiltaan mutta myös aikuisilta, jotka rohkaisivat heitä 

tuomaan esille mielipiteitään. Arendtin (2002) sanoin subjektiviteetti on ihmisten 

vuorovaikutuksen piirre, joka todellistuu näissä ihmisten kohtaamisissa.  

Lopuksi keskeisenä osallisuustoiminnan vahvuutena nähtiin ryhmien ohjaa-

jat. Ohjaajien toiminta ryhmän toiminnallisena ja emotionaalisena tukijana vah-

visti ryhmäkoheesiota sekä tuki ryhmähengen muodostumista. Ohjaajalla oli 

myös tärkeä toiminnallinen rooli esimerkiksi kokousten ja muun toiminnan tuki-

jana ja käytännön asioista huolehtijana. Ohjaajan nähtiin olevan ensisijaisen tär-

keä toiminnan sujuvuuden kannalta. Vastauksissa tuotiin esille myös koulujen 

yhdysopettajat, joiden merkitys osallisuustoiminnan käytännön järjestelyissä oli 

suuri.  

Vaikka osallisuustoiminta saikin pääsääntöisesti kiitosta lapsilta ja nuorilta, 

tuotiin vastauksissa esille myös heikkouksia. Erityisen huolissaan oltiin siitä, ettei 

osallisuustoiminta ollut vielä kovinkaan laajasti muiden lasten ja nuorten tai ai-

kuisten tietoisuudessa. Tiedottaminen oli hoidettu monien mielestä huonosti, ja 

siten osallisuusryhmien toiminta näytti edelleen olevan varsin rajatun joukon asia. 

Ryhmissä toimivat lapset ja nuoret kokivat turhautuneisuutta myös käytännön 

asioissa, sillä esimerkiksi kouluilla he joutuivat toistamiseen kertomaan ryhmän 

toiminnasta yhdysopettajille, jotka myös saattoivat vaihtua usein. Vaikka lapset ja 

nuoret tiedostivatkin oman roolinsa ryhmän toiminnasta tiedottamisessa, kokivat 

he kuitenkin ensisijaisen vastuun olevan aikuisilla – niin ohjaajilla kuin opettajil-

la. Alakoululainen Iida ehdotti, että lukukauden alussa osallisuusryhmien toimin-

nasta olisi hyvä tiedottaa kaikissa Oulun kouluissa, ja tällöin toiminnasta kiinnos-

tuneet voisivat itsenäisestikin hakeutua toimintaan mukaan. Lasten ja nuorten 

kiinnostuksen puute vaikuttamistoimintaa kohtaan voi juontaa juurensa yksinker-

taisesti siitä, ettei heillä ole riittävästi tietoa erilaisista toimintamahdollisuuksista, 

kuten Iida asian päätteli (vrt. Thomas 2002).  

Toiminnan heikkouksien yhteydessä tuotiin esiin myös ryhmien kokoon-

panoon liittyvät seikat. Kuinka edustuksellisia ryhmät lopulta olivat? Lapset ja 

nuoret kantoivat huolta siitä, ettei ryhmissä ole edustusta esimerkiksi kaikilta 

kouluilta, ja poikia nähtiin olevan muutamissa ryhmissä liian vähän, tai eri-

ikäisten lasten ja nuorten osuudessa oli epäsuhta. Esille tuotiin myös erot jäsenten 

aktiivisuudessa ja sitoutumiskyvyssä ja -halussa, jonka osa vastaajista koki heik-

koudeksi, kun taas toisille sillä ei ollut suurtakaan merkitystä. Toisaalta todettiin, 
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että jos kaikki suhtautuisivat jäsenyyteensä välinpitämättömästi, ei ryhmää olisi 

pian enää olemassa. Eri-ikäisyys nähtiin toisaalta myös heikkoudeksi, sillä liian 

erilaiset intressit samassa ryhmässä saattoivat hajottaa toimintaa liiaksi. Toisaalta 

vanhemmat jäsenet, kuten yläkouluikäinen Pekka, totesivat vaikuttamistoiminnan 

olevan hiukan epämuodikasta, ja siten se ei houkutellut yläkoululaisia toimintaan 

mukaan (ks. esim. Oikeusministeriö 2010: 44, Nuorten ääni…2010: 19, Suutari-

nen 2006: 5, Manning 2010, Maitles & Gilchrist 2005, Henn ym. 2005, Matthews 

2003). Pekan mukaan medialla oli suuri vaikutus tähän. Pohdittavaksi jääkin, 

kuinka paljon median huolipuhe nuorten apatiasta onkin itseänsä toteuttava en-

nuste? On myös syytä pohtia, mitä median tuottamat lapsi- ja nuoridiskurssit 

tekevät asianosaisten itsetunnolle ja toimintapotentiaalille. Usein vaikuttaa siltä, 

että parhaimmin palstatilaa ja suurimmat otsikot saadaan uutisista, joissa lapsen ja 

nuoren koetaan käyttäytyvän tai toimivan jollakin tavalla ongelmallisesti. Vahvis-

taako tämä uutisointi lasten ja nuorten vastarintaa aikuisten luomia instituutioita 

ja toimintamalleja kohtaan?119  

Edellä toiminnan vahvuudeksi mainittu paikallisuus mainitaan myös toimin-

nan heikkouksissa. Tällöin kritisoidaan erityisesti sitä, että osallisuusryhmät pi-

täytyvät liiaksi omilla alueillaan puuhastellen pelkästään omien projektiensa pa-

rissa. Tällöin kokonaiskuva esimerkiksi Oulun kaupungista ja sen eri alueista jää 

saamatta. Osallisuusryhmien nähdäänkin pahimmillaan olevan liian yksittäisiä 

saarekkeita, eikä esimerkiksi vuosittain järjestettävää kaupunkikokousta pidetä 

läheskään riittävänä yhteistyön muoto.  

Muutamat lapset ja nuoret esittävät huolensa osallisuustoiminnan tulevaisuu-

desta. Tähän liittyen Percy-Smith (2005: 172) kirjoittaa raflaavasti kuherruskuu-
                                                        
119 Väitöskirjan käsikirjoitusta viimeistellessäni uutisoidaan iltapäivälehdissä nuorten ja virkavallan 
kohtaamisesta Helsingissä. Uutisotsikot kertovat, että Kampin kauppakeskukseen on kokoontunut 
suuri joukko nuoria, jotka käyttäytyvät häiritsevästi. Mitä ilmeisimmin taustalla on nuorten tarve olla 
jossakin paikassa, yhdessä toisten samanikäisten nuorten kanssa. Joka tapauksessa tilanne eskaloitui 
siinä määrin pääsiäispyhien aikana, että poliisi poisti nuorisojoukot Kampin tiloista. Lehtien nettiver-
sioiden sivuille päässeissä nettivideoissa tämä eri-ikäisistä lapsista ja nuorista muodostuva joukko 
huutaa uhmakkaasti kameralle ”ongelmanuoret, viina ja huumeet”. Nuori poika on pukeutunut mustiin 
aurinkolaseihin ja kertoo olevansa ko. hetkellä sekä koulutuksen että työelämän ulkopuolella ja esi-
merkiksi Kampin olevan hengailupaikka, jossa voi tavata kavereita ja viettää aikaansa. Poika toteaa, 
ettei ole ylpeä omasta tilanteestaan, mutta se on tällä hetkellä tämä. Tässä uutiskatkelmassa pistää 
erityisesti korvaan nuorten itseensä kohdistama ongelmapuhe, joka on tyypillisesti kuulunut lähinnä 
ammattikasvattajien ja muiden lasten ja nuorten parissa töitä tekevien sekä huoltajien puheeseen. 
Tässä nuoret itse määrittelivät itsensä ongelmallisiksi nuoriksi, joiden ajanviettoon mitä ilmeisimmin 
myös päihteet kuuluvat. Ovatko he saaneet tarpeekseen huolipuheesta, joka alati leimaa heidät ongel-
mallisiksi nuoriksi vailla päämäärää tai tulevaisuutta? Onko helpompi nimetä itse itsensä ongelmaksi 
ennen kuin joku muu sen tekee, jälleen kerran? (Nuoret saivat äkkilähdön Kampista 2.4.2013, Nuoret 
rähinöineet Kampin keskuksessa useita päiviä 1.4.2013.)  
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kauden olevan ohi, minkä seurauksena on tärkeä pohtia lasten ja nuorten osalli-

suuden todellista tilaa. Pelkkä äänen kuuleminen ei riitä tuottamaan todellisia 

tuloksia ja konkreettisia toimenpiteitä lasten ja nuorten esiin nostamissa asiaky-

symyksissä. Demokratian on liityttävä laajempiin sosiaalisiin ja organisatorisiin 

konteksteihin, joissa lapset ja nuoret osallistuvat ja elämäänsä elävät (vrt. Biesta 

2003, 2006). On ensisijaisen tärkeää, että aikuiset tulevat tutuiksi lasten ja nuorten 

kokemusmaailmojen kanssa. Kuten edellä on esitetty, kokivat lapset ja nuoret 

erityisen hyvänä asiana sen, että nuorisotyöntekijät olivat toiminnassa mukana. 

Heillä on lasten ja nuorten näkemyksen mukaan selkeämpi käsitys siitä, minkä-

laista lasten ja nuorten elämä todellisuudessa on.  

Lapset ja nuoret nimeävät konkreettisia huolenaiheita osallisuustoimintaan 

liittyen. Yläkouluikäinen Alisa tiivistää seuraavalla tavalla:  

Varmaan se niitten vaikuttajienkin katoaminen, että siirrytään muille paikka-

kunnille opiskelemaan ja pitäis koko ajan saada uusia motivoituneita ihmisiä 

mukaan, jos niitä ei sitten ryhmissä oikein riitä, niin niitähän voidaan lak-

kauttaakin niitä ryhmiä. Monia on yhdistetty kun on ollut niin vähän siinä si-

tä porukkaa. Se vaan niitten näiden eri alueiden, alueet voi jäädä ulkopuolel-

le niinku siitä sitten tavallaan, jos ne ryhmät lakkautetaan.  

Ikääntyvässä Suomessa – kuten yleisesti läntisessä maailmassa – Alisan esittämä 

huoli on relevantti. Suomessa on jo vuosikausia puhuttu syntyvyyden laskusta ja 

sitä kautta lapsiväestön määrän laskusta. Vuoden 2008 lopussa eläkeikäisten mää-

rä oli ensimmäisen kerran alle viisitoistavuotiaiden määrää suurempi. Myös syn-

tyvyys on jäänyt alle uusiutumistason Suomessa jo pitkään. Vuonna 2008 alle 

viisitoistavuotiaiden määrä (891 000) oli vähäisin sitten vuoden 1895. (Rapo 

2009, ks. myös Prout 2003: 14.) Alisa tuo puheenvuorossaan esiin sen, että muu-

alle opiskelemaan lähtevien tilalle ei välttämättä löydykään aina uusia motivoitu-

neita jäseniä, tai alueiden välillä voi olla muutoin eroja jäsenten motivaatiossa ja 

kiinnostuneisuudessa toimintaa kohtaan.  

Keskiasteen opinnoissa aloittanut Paula toteaa kuitenkin, että toivottavasti 

kehitetään ja jatketaan ja toivottavasti aina löytyy aktiivisia, jotka vie sitten 

eteenpäin, kun vaikka niinku isot joukot ei ois niin kiinnostuneita. Ja toivottavasti 

niinku saatais enemmän porukkaa innostumaan. Paulan ajatus on sinällään mie-

lenkiintoinen. Mikäli toiminta ei herätä isomman joukon – massojen – kiinnostus-

ta, ei se ole välttämättä toimintaa uhkaava tekijä. Onko lasten ja nuorten edustuk-

sellisessa osallisuustoiminnassa sitten kuitenkin lopulta kyse siitä, että riittää 

kunhan tietty määrä saadaan innostumaan toiminnasta? Onko mittava joukko-
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osallistuminen edes tarpeellista? (Vrt. Vesikansa 2007 ja 2002, Ødegård 2007, 

Pateman 1970, Esaisson 2010.) Edustuksellisuuden ideahan on juuri siinä, että 

tietystä ihmisryhmästä valitaan mahdollisimman edustava otos edustamaan tätä 

perusjoukkoa. Miksi lasten ja nuorten kohdalla olisi kyse yhtään enemmästä? Jos 

jokaisen sukupolven lapsista ja nuorista saadaan mukaan aina riittävä joukko 

toiminnasta innostuneita tuomaan esille lasten ja nuorten näkemyksiä, onko tar-

vetta muuhun? Ei jokainen aikuinenkaan ole halukas asettumaan ehdolle edes 

taloyhtiön hallituksen jäseneksi, saati sitten kunnallisvaaleihin. Miksi vaatisimme 

laajamittaista osallistumista lapsilta ja nuoriltakaan? Luultavasti ei olisi myöskään 

uhka toiminnalle, etteivät lapset ja nuoret ole mukana massoittain. Osallistuvan 

demokratian teoreetikko Carole Pateman (1970) pohjasi tarkastelunsa Berelsonin 

(1954) teoriaan todetessaan, että osallistumista ja kiinnostusta yhteiskunnallista 

vaikuttamista kohtaan odotetaan vain pieneltä osalta populaatiota. Siten massojen 

apatia yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan on lopulta välttämätön ehto yhteis-

kunnallisen järjestyksen säilymiseksi. Edustuksellisuus voidaan näin ymmärtää 

puskurina massojen vallankäytölle (ks. Vesikansa 2002).  

Demokratiakasvatuksen (Korsgaard 2001, Biesta 2003, 2006) näkökulmasta 

tarkasteltuna asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen. Osallisuustoiminta ymmär-

retään tässä tutkimuksessa pedagogisesta näkökulmasta, jolloin lähtökohtana on 

ajatus demokraattisten tietojen ja taitojen sekä demokraattisen mielenlaadun 

omaksumisesta käytännön kautta. Osallisuuden tulisi tämän näkemyksen mukaan 

läpäistä kaikki yhteiskunnan sektorit. Tällöin näen tärkeäksi sen, että osallisuus-

toiminnassa – toteutui se sitten osallisuusryhmien tai oppilaskuntien tapaisten 

rakenteellisten ratkaisujen tai lasten ja nuorten vapaamuotoisimpien yhteenliitty-

mien kautta – mahdollisimman monet lapset ja nuoret pääsisivät esittämään omia 

mielipiteitään ja näkemyksiään ja sitä kautta vaikuttamaan omien lähiyhteisöjensä 

ja laajemminkin yhteiskunnan asioihin.  

Yläkouluikäinen Outi on puheenvuorossaan varsin armollinen toiminnan ar-

viointia kohtaan. Hänen mukaan kyseessä on nuori toimintaidea, ja siten kaikkia 

toiminnan mahdollisuuksia ei voida mitenkään tietää etukäteen. Näyttäisi siltä, 

että kuten mikä tahansa toiminta, myös osallisuustoiminnassa edetään yrityksen ja 

erehdyksen kautta. Toisaalta myös ryhmien välillä nähdään olevan eroja. Mikä 

toimii yhdessä ryhmässä, ei välttämättä toimikaan samalla tavoin toisen alueen 

ryhmässä. Lapsia ja nuoria osallistujina ei tule näin niputtaa yhteen samaan ho-

mogeeniseen joukkoon, vaan ymmärtää heidän jokaisen tuovan oman persoonan-

sa mukanaan osallisuustoimintaan (vrt. Arendt 2002), joka puolestaan haastaa 

olemassa olevia toimintamuotoja. Outin mukaan toiminnassa on edetty ja kehitet-
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ty uudenlaisia tapoja saada lasten ja nuorten ääntä kuuluviin. Tomperi ja Piattoeva 

(2005: 247) tuovat esille, että demokratia esitetään usein staattisena tilana. Sen 

sijaan demokratiaa ja yhtä lailla tässä yhteydessä sen mahdollistamiseksi toteutet-

tua osallisuustoimintaa tulisi tarkastella alati liikkeessä olevana ilmiönä, joka 

todellistuu ainoastaan ihmisten välisessä toiminnassa ja vuorovaikutuksessa.  
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7 Johtopäätöksiä ja pohdintaa  

7.1 Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana  

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu lasten ja nuorten kokemuksia alueellisten osal-

lisuusryhmien toiminnasta Oulussa. Lasten ja nuorten kokemusten kautta on sel-

vitetty, millä tavoin jäseneksi valinta osallisuusryhmiin on tapahtunut, minkälaista 

tietoa lapset ja nuoret ovat saaneet toimintaan mukaan lähtiessään ja minkälaisia 

tavoitteita he ovat ryhmien toiminnalle alkuvaiheessa asettaneet. Tämän lisäksi 

tutkimuksessa on tarkasteltu osallisuusryhmää lasten, nuorten ja aikuisten keski-

näisen toiminnan tilana. Kolmantena teemana on selvitetty lasten ja nuorten ko-

kemuksia osallisuusryhmien toimintamuodoista, joista keskeisimpiä ovat osalli-

suusryhmien aluekokoukset, leiritoiminta ja vuosittain järjestettävä kaupunkiko-

kous.  

Lasten ja nuorten osallisuusryhmien toimintaa on tässä tutkimuksessa tarkas-

teltu erityisesti pedagogisesta näkökulmasta. Tällöin keskeinen kysymys on, min-

kälaisen demokratiakasvatuksen tilan osallisuusryhmä tarjoaa lapsille ja nuorille. 

Tässä tutkimuksessa demokratiakasvatus ymmärretään Biestaa (2003, 2006) ja 

Korsgaardia (2001) mukaillen yhteiskunnan sektorit läpäisevänä toimintana. Siten 

demokratiakasvatus ei ole ainoastaan koulun tehtävä, vaan demokratiassa tarvit-

tavien tiedollisten, taidollisten ja asenteellisten valmiuksien kultivointi koskettaa 

yhtä lailla formaalisten kasvatusinstituutioiden ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa. 

Demokratiakasvatus on yhteisöjen ja yhteiskuntien yhteinen asia.  

Tutkimuksen lähtökohta on ajatus kansalaisten osallisuudesta keskeisenä de-

mokraattiseen yhteiskuntaan kuuluvana toimintaorientaationa. Edustuksellisen 

demokratian näkökulmasta kansalaisten osallisuus näyttäytyy ennen kaikkea ää-

nestyskansalaisuutena, joka koskettaa kuitenkin vain täysi-ikäisiä kansalaisia. 

Tällöin merkittävä osa väestöstä eli alle 18-vuotiaat jäävät yhteiskunnallisen vai-

kuttamisen ulkopuolelle. Viimeistään YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen 

myötä on tehty tiettäväksi, että myös lapsilla ja nuorilla on oikeus tuoda esille 

omia näkemyksiään ja mielipiteitään sekä osallistua päätöksentekoon, kehitys-

tasonsa mahdollistamissa puitteissa. Myös kansallisessa lainsäädännössä lasten ja 

nuorten osallisuus on huomioitu kattavasti, ja esimerkiksi nuorisolaki (2006/72) 

velvoittaa kuntia kuulemaan lapsia ja nuoria heitä koskevia asioita suunniteltaessa 

ja niistä päätettäessä. Oulussa toimivat lasten ja nuorten alueelliset osallisuusryh-

mät vastaavat osaltaan tähän velvoitteeseen.  
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Aiemmissa tutkimuksissa on tuotu esiin monia haasteita liittyen lasten ja 

nuorten osallisuustoimintaan (ks. esim. Gretschel 2002a, Kiili 2006, Nikkilä 

2002, Yamashita & Davies 2010, Graham & Fitzgerald 2010b, Ødegård 2007, 

Sinclair 2004). Lasten ja nuorten osallisuuskeskustelussa on painottunut oikeudel-

linen näkökulma, jonka kautta osallisuus näyttäytyy lasten ja nuorten elämismaa-

ilmassa tässä ja nyt tapahtuvana toimintana. Tällöin toiminnan lähtökohtana on 

yleensä ollut lasten ja nuorten oikeuksien tunnustaminen, heidän äänensä – mieli-

piteiden ja näkemysten – kuuleminen sekä niiden kautta vallitsevan tilanteen 

muuttaminen ja päätöksentekoon vaikuttaminen. En väheksy tämän näkökulman 

tärkeyttä, mutta samalla korostan lasten ja nuorten osallisuuden tarkastelun merki-

tystä demokratiakasvatuksen lähtökohdista. (Ks. esim. Kiili 2011, Cockburn 

2007, Tisdall 2010, Wyness 2006a). Tähän liittyen korostan vastuiden ja velvolli-

suuksien eksplikointia, jonka kautta lasten ja nuorten osallisuus sidotaan laajem-

paan yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiinsa (ks. Education for Democ-

ratic Citizenship 2001–2004…).  

 Korsgaardin (2001) demokratiakasvatuksen didaktinen kolmio tarjoaa tulkin-

takehyksen osallisuusryhmien tarkastelulle. Tiedot, arvot ja taidot kokoavat yh-

teen demokratiakasvatuksen ydinsisällöt, jotka ovat löydettävissä alueellisten 

osallisuusryhmien toiminnan eri vaiheista. Tiedon merkitys on varsin keskeinen 

osallisuusryhmien toiminnassa. Osallisuusryhmän toimintaan mukaan lähtiessään 

lapset ja nuoret kritisoivat voimakkaasti saadun tiedon määrää ja laatua (vrt. 

Thomas 2002). Lapset ja nuoret kokivat, että mukaan lähdettäessä tarvitaan pää-

töksenteon tueksi ainakin alustavasti tietoa toiminnan luonteesta ja sisällöistä 

ilman, että se kuitenkaan liiaksi normittaisi toimintaa tai tekisi siitä aikuisten 

ulkoapäin määrätynlaiseksi konstruoiman toimintamuodon. Pahimmillaan aikuis-

ten liian valmiiksi määrittämä toimintamalli voi sulkea oven niiltä, jotka kokevat 

aikuisten antamat kehykset turhan jäykiksi vailla mahdollisuutta muokata toimin-

taa omanlaisekseen, lasten ja nuorten moniäänisyyden huomioivaksi.  

Varsinainen toiminta osallisuusryhmässä vaatii lapsilta ja nuorilta monenlai-

sia tiedollisia valmiuksia. Aluekokouksissa lapset ja nuoret tuovat esiin itselleen 

merkityksellisiä asioita, joista he keskustelevat ryhmässä. Toisinaan käsiteltävät 

asiat nähdään siinä määrin tärkeiksi, että niistä tehdään aloitteita. Tähän liittyen 

lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa siitä, miten aloitteita voidaan tehdä ja miten ne 

etenevät esimerkiksi kaupungin päätöksenteossa. Yhtä lailla kaupunkikokoukses-

sa lapset ja nuoret tarvitsevat tiedollisia valmiuksia pystyäkseen tuomaan esille 

oman ryhmänsä laatimia ehdotuksia sekä argumentoimaan niiden puolesta ja 

lopulta tekemään esitetyistä ehdotuksista päätöksiä. Toisaalta ryhmä on myös 
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pedagoginen tila, jossa lapset, nuoret ja aikuiset voivat kehittää tiedollisia val-

miuksiaan.  

Osallisuustoiminnassa tieto paikantuu yhtälailla sekä lasten ja nuorten että ai-

kuisten oikeudeksi ja pääomaksi. Esimerkiksi kaupunkikokouksessa aikuiset toi-

mijat saivat tietoa lasten ja nuorten elämää koskettavista asioista suoraan heiltä 

itseltään. Merkillepantavaa on, ettei aikuisilla ole tietoa itsestäänselvästi. Aineis-

tosta selviää useissa kohdin tilanteita, joissa lapset ja nuoret ovat kokeneet aikui-

silla olevan riittämättömästi tietoa osallisuustoiminnasta. Tämä on voinut pahim-

millaan estää lasten ja nuorten osallisuuden toteutumisen. Ohjaajan tiedollinen 

pääoma on osallisuusryhmän toimintakykyisyyden kannalta keskeinen. Ohjaajan 

keskeisiksi tehtäviksi nähtiin esimerkiksi kaupungin päätöksentekoon välikätenä 

toimiminen sekä resursseista tiedottaminen, joka auttoi asioiden viemisessä 

eteenpäin (Ødegård 2007). Yhtälailla tietoon on oikeus ryhmään kuulumattomilla 

lapsilla ja nuorilla, joita kunkin alueen ryhmät edustavat (Setälä 2003, 2012). 

Tämä nähdään tärkeäksi erityisesti kaupunkikokouksessa, jossa ryhmään kuulu-

mattomilla lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus kommentoida ryhmien ehdotuksia. 

Toisaalta tärkeäksi nähdään myös se, että osallisuusryhmien aluekokouksissa 

käsiteltävät asiat ja tehdyt päätökset olisivat näkyvissä myös alueen muille lapsil-

le ja nuorille esimerkiksi verkosta löytyvien pöytäkirjojen muodossa. Siten osalli-

suustoiminnan tulisi olla läpinäkyvää.  

Korsgaardin (2001) erittelyssä arvot liittävät demokratiakasvatukseen eettisen 

ulottuvuuden. Osallisuusryhmän toimintaa voidaan Arendtin (2002) sekä Biestan 

(2003, 2006) ajattelun pohjalta käsitteellistää subjektiviteetin synnyn tilana, johon 

lapset ja nuoret tuovat omat aloitteensa ja jonka kautta he kehittävät omaa identi-

teettiään suhteessa paikalliseen, alueelliseen, kansalliseen ja lopulta globaaliin 

yhteisöön. Osallisuusryhmä koostuu kunkin alueen kouluilta valituista lapsista ja 

nuorista. Tavoitteena on, että ryhmiin saataisiin eri-ikäisiä tyttöjä ja poikia eri 

alueilta siten, että lasten ja nuorten moniäänisyys tulisi parhaimmalla mahdollisel-

la tavalla esiin.  

Vaikka lapset ja nuoret tuovatkin esiin lasten ja nuorten moninaisuuden ar-

vokkaana tavoitteena ja useimmat eräänlaisena toivetilana, liitetään siihen myös 

päinvastaisia näkemyksiä. Äärimmilleen vietynä esimerkiksi eri-ikäisyys nähdään 

ryhmäkoheesiota heikentävänä tekijänä tilanteessa, jossa eri-ikäisten lasten ja 

nuorten intressien koetaan eroavan liiaksi toisistaan. Iän ja sukupuolen ohella on 

syytä myös pohtia, miten osallisuusotoiminnassa on tavoitettu esimerkiksi maa-

hanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Vuosien aikana osallisuusryhmissä on 

toiminut muutamia maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria, mutta ilmeisen 
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marginaalisena ryhmänä. Toisaalta tutkimuksessa ei ole myöskään eksplikoitu 

sosiaalista luokkaa taustamuuttujana. Äkkiseltään arvioituna ja aineiston rajoituk-

set huomioiden osallisuustoiminta näyttäytyy perin keskiluokkalaisena ilmiönä.  

Korsgaard (2001) nostaa arvoihin liittyen esiin vastuun kysymykset, jotka 

edellä toteamani mukaisesti ovat jääneet liian vähälle tarkastelulle. Lapset ja nuo-

ret tuovat tämän esiin pohtiessaan ryhmän toimintakykyisyyteen liittyviä teemoja. 

Ryhmän jäsenyyden nähdään tarkoittavan sitä, että mukaan lähtiessään lapsi tai 

nuori on valmis ottamaan vastuuta tekemisistään ja olemaan vastuussa myös 

muulle ryhmälle. Tämä näyttäytyy erityisen selvänä kaupunkikokouksen edustajia 

valittaessa. Kuka ryhmän jäsenistä pystyy kantamaan vastuun tilanteessa, jossa 

hänellä on käytössään ryhmän ääni päätöksiä tehtäessä? Vastuun kysymyksiin 

liittyy halu sitoutua toimintaan niin, että lapsi tai nuori on valmis antamaan ai-

kaansa ja muita resurssejaan yhteisen hyvän edistämiseksi. Toinen kysymys on-

kin, missä määrin lapsia ja nuoria voidaan velvoittaa sitoutumaan toimintaan, kun 

aikuistenkin yhteiskunnallinen osallistuminen – esimerkiksi äänioikeus – perustuu 

vapaaehtoisuuteen. Mielenkiintoisen kysymyksestä tekee se, että toimintaan mu-

kaan lähtiessään useimmat lapset ja nuoret kertoivat aikuisten painottaneen toi-

minnan vapaaehtoista luonnetta.  

Vastuun ja velvollisuuksien tematiikka liittyy keskeisesti myös aikuisten toi-

mintaan. Tähän liittyen – erityisesti arvojen näkökulmasta – voidaan pohtia, min-

kälaisen arvon aikuiset antavat lasten ja nuorten osallisuustoiminnalle? Onko se 

ainoastaan jonkin ulkoisen säädöksen, kuten tässä YK:n Lapsen oikeuksien yleis-

sopimuksen sekä nuorisolain (2006/72) velvoitteeseen vastaamista, jolloin pa-

himmillaan osallisuustoiminnassa kohdataan kerran toisensa jälkeen samoja haas-

teita, joita kansainvälisestikin lasten ja nuorten osallisuustoiminnassa on toden-

nettu esimerkiksi vaikuttavuuden ja osallisuuden kumulatiivisen luonteen osalta 

(ks. esim. Freiberg ym. 2005, Cockburn 2005a, Thomas 2007, Gallagher 2008, 

Hart 2008, Fitzgerald 2009, Wyness 2009a, Thomas & Percy-Smith 2010)?  

Lasten ja nuorten osallisuustoiminta velvoittaa myös aikuisia ottamaan vas-

tuuta ja sitoutumaan lasten ja nuorten osallisuuden ohjaamiseen ja tukemiseen. Se 

sisältää näin ollen pedagogisen komponentin, sillä lapsilla ja nuorilla ei välttämät-

tä ole kompetenssia viedä aloitteitaan eteenpäin. Lapset ja nuoret tarvitsevat pe-

dagogisesti tahdikkaan (Siljander 2002, Van Manen 1991) ja tilannetaitoisen ai-

kuisen (Gretschel 2002b), joka on valmis ottamaan vastuuta lasten ja nuorten 

osallisuuden edistämisestä. Kyse on myös ja ennen kaikkea asenteista. Kuinka 

tärkeäksi aikuiset kokevat lasten ja nuorten osallisuuden? Mitä aikuisten asenteis-

ta kertoo lapsille ja nuorille esimerkiksi se, että kaupunkikokouksen päätökset 
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jumittuvat kaupungin byrokratiaan tai että heille ei edes kerrota, miten heidän 

tekemänsä päätökset etenevät päätöksenteossa (vrt. Percy-Smith 2005)? Toisaalta 

on hyvä pohtia myös sitä, miten lapset ja nuoret itse asennoituvat yhteiskunnalli-

seen osallistumiseen ja miten osallisuustoiminnan ulkopuolella olevat lapset ja 

nuoret suhtautuvat asiasta kiinnostuneisiin lapsiin ja nuoriin (vrt. Matthews 

2003)?  

Kolmantena demokratiakasvatuksen ulottuvuutena ovat taidot ja kompetens-

sit (Korsgaard 2001), joita lapset ja nuoret osallisuusryhmässä tarvitsevat. Osalli-

suus on tässä tutkimuksessa määritelty muun muassa dialogisuuden kautta (Gra-

ham & Fitzgerald 2010b, Cairns 2001, Thomas 2012). Tällöin toiminnan keskiös-

sä on vastavuoroinen vuorovaikutus, johon lapset ja nuoret tuovat omat aloitteen-

sa (Arendt 2002, Biesta 2006). Osallisuus on intersubjektiivista (Siljander 2002), 

kommunikaatioon perustuvaa toimintaa. Lapsilta ja nuorilta vaaditaan kommuni-

kointi- ja neuvottelutaitoja sekä esimerkiksi taitoa hakea ja käsitellä saamaansa 

tietoa kriittisesti. Yhtä lailla näitä taitoja vaaditaan aikuistoimijoilta, joiden täytyy 

kyetä kommunikoimaan eri-ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien lasten ja 

nuorten kanssa. Tähän liittyen voidaankin kysyä, onko lapsilla, nuorilla ja aikui-

silla yhteistä kieltä, jonka kautta osallisuustoiminta mahdollistuu käytännössä.  

Osallisuusryhmässä näitä taitoja tarvitaan jatkuvasti, mutta lapset ja nuoret 

nostavat esiin niiden oppimisen merkityksen myös myöhempää elämää silmällä 

pitäen. Osallisuusryhmässä voi oppia esimerkiksi aloitteiden tekemistä, yhtey-

denoton tekemistä kaupungin edustajiin, kaupunkikokouksen edustajana toimi-

mista ja oman esityksen puolesta argumentointia. Toiminta osallisuusryhmässä ei 

siis näyttäydy lasten ja nuorten kokemuksissa pelkästään tämän hetken asiantiloja 

muuttamaan pyrkivänä toimintana, vaan sillä on myös tulevaisuuteen tähtäävä 

luonne.  

Osallisuusryhmien toiminnan tarkastelun kautta on mahdollista hahmottaa 

muutamia keskeisiä periaatteita osallisuuden pedagogiikaksi nimeämäni ajatus-

mallin alle. Osallisuuden pedagogiikan lähtökohtana on ajatus osallisuudesta 

pedagogisena ja inhimillisenä orientaationa, jonka kautta tuemme toistemme toi-

mintaa yhteisöissä ja yhteiskunnassa laajemminkin. Osallisuuden pedagogiikassa 

sekä lapset ja nuoret että aikuiset ovat toimijoita vastavuoroisissa vuorovaikutus-

suhteissa. Osallisuustoiminnassa vaadittavat tiedot, taidot ja asenteelliset valmiu-

det eivät itsestään selvästi paikannu minkään yksittäisen ryhmän – kuten lasten, 

nuorten tai aikuisten – resurssiksi. Osallisuusryhmät ovat pedagogisia tiloja, jois-

sa näitä taitoja harjoittavat yhtä lailla lapset ja nuoret kuin myös aikuistoimijat.  
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Osallisuuden pedagogiikka ei paikannu ihmisen elämänkaaren tiettyyn vai-

heeseen, vaan noudattaa elinikäisen oppimisen periaatetta. Siihen liittyy ihmisten 

kohtaaminen dialogissa, jossa määritellään toiminnan lähtökohtia ja sisältöjä ja 

hyväksytään toistemme aloitteet (Arendt 2002) ja joka parhaimmillaan tukee 

yksilön identiteetin ja subjektiviteetin vahvistumista. Osallisuuden pedagogiikka 

on väistämättä myös toiminnallista. Ammattikasvattajien näkökulmasta osallisuu-

den ei tule olla kenenkään työtaakkaa lisäävä ulkoa asetettu vaade, vaan keskei-

sesti jokaisen pedagogin toimintaorientaatioon kuuluva ominaisuus. Yhtä lailla se 

on ammattikasvattajan omaa osallisuutta kyseisessä yhteisössä, sen kultivointia ja 

toisten – lasten, nuorten, aikuisten – osallisuuksien kohtaamista tässä välittynei-

syydessä. (Biesta 2003, 2006.)  

Osallisuuden pedagogiikka perustuu ihmisoikeuksien tunnustamiselle. Sen 

rinnalla yhtä tärkeässä roolissa on vastuiden ja velvollisuuksien tunnustaminen 

osana omaa osallisuutta yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä, yli kansallisten rajo-

jen. Oikeuksien ohella osallisuustoiminnassa on tehtävä tietoiseksi, miten jokai-

nen omalla toiminnallaan kutoo kollektiivista verkkoa ja vaikuttaa siten sekä 

omaan että toisten olemassaoloon, osallisuuteen ja subjektiviteetin todellistumi-

seen vuorovaikutuksessa. Parhaimmillaan osallisuuden pedagogiikassa tunnus-

tamme toisemme ja toistemme osallisuuden vastavuoroisesti, minkä pohjalta toi-

minnassa on mahdollista saavuttaa myös konkreettisia tuloksia, jos niitä toivo-

taan.  

On syytä muistaa, ettei osallisuus tarkoita välttämättä aina määrärahojen bud-

jetointia, uusia pukukoppeja luistelukentällä tai lausuntoesityksen läpimenoa 

kaupunginhallituksessa. Osallisuustikasmalliin kohdistamassaan kritiikissä Hart 

(1997: 41) toteaakin, ettei osallisuus aina tarkoita tikkaiden ylimmillä askelmilla 

operoimista. Ymmärrän tämän niin, ettei osallisuus välttämättä liity nimenomai-

sesti toiminnan vaikuttavuuteen, vaan sillä on myös vahva sosiaalinen perusta. 

Joskus se voi tarkoittaa yhdessäoloa, kuuntelevaa toista ja olemista hetkessä vas-

tavuoroisesti. Toisinaan se voi olla myös muiden toiminnan seuraamista etäältä, 

toisten kohtaamisten kautta oppimista.  

Osallisuuden pedagogiikassa vastuun ja velvollisuuksien kysymykset kosket-

tavat kaikkia osallisia. Vaatiessamme lapsilta ja nuorilta sitoutumista ja vastuuta 

kollektiiville meidän aikuisina tulee samalla asettaa oma sitoutumisemme tarkas-

teluun. Mihin minä olen valmis sitoutumaan ja mistä vastuun ottamaan? Olenko 

valmis ottamaan vastuun täysin vieraista lapsista ja nuorista ja heidän osallisuu-

destaan? Olenko valmis tukemaan heitä hetkinä, joina heillä on halu tuoda esille 
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omia näkemyksiään ja mielipiteitään – aloitteitaan (Arendt 2002) – ja hyväksy-

mään näissä tilanteissa lasten ja nuorten moniäänisyyden?  

Osallisuuden pedagogiikassa itse osallisuus ymmärretään glokaalina ilmiönä. 

Osallisuudella ymmärretään olevan universaali perusta siinä mielessä, että sen 

ymmärretään olevan ihmisen perusvietti (vrt. Reddy & Ratna 2002). Kansainväli-

set ihmisoikeussopimukset ovat tuoneet esiin osallisuuden globaalin luonteen. 

Osallisuuden pedagogiikassa on kuitenkin syytä tunnistaa kontekstuaaliset tekijät 

sekä pohtia, minkälaisia rajoituksia ne pahimmillaan voivat asettaa ihmisten koh-

taamisille. Osallisuuden pedagogiikassa osallisuus nähdään ruohonjuuritason 

toimintana, jonka perusta on ihmisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kunnioit-

tamisessa. Ennen kaikkea osallisuuden pedagogiikassa osallisuus tarkoittaa yk-

sinkertaisimmillaan kykyä elää ja toimia toisten keskuudessa, jotka eivät ole ai-

van kuten minä (vrt. Säfström & Biesta 2001).  

Miten Oulussa on onnistuttu lasten ja nuorten osallisuuden tukemisessa? Toi-

saalta mitä lasten ja nuorten osallisuudesta on mahdollista sanoa yleisellä tasolla 

Oulun mallista saatujen kokemusten perusteella? Lasten ja nuorten kokemusten 

pohjalta voidaan todeta, että Oulun osallisuusmalli mahdollistaa ainakin lähtökoh-

taisesti eri-ikäisten lasten ja nuorten osallisuuden omilla asuinalueillaan. Osalli-

suusryhmien jalkauttaminen kaupungin suuralueille edistää mahdollisimman 

monien lasten ja nuorten osallistumista ryhmien toimintaan (ks. myös Anunti 

2004, Lillestøl 2000). Tämän kautta tarkoituksena on tavoittaa lasten ja nuorten 

moniäänisyys, niin että heitä ei niputeta yhteen homogeeniseen joukkoon. Tätä 

ajatusta tukee myös tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana toimiva lapsuuden-

tutkimuksen paradigma, joka korostaa lasten ja nuorten toimijuutta, ja toisaalta 

kritisoi lapsuuden ja nuoruuden universaalia perustaa (ks. esim. Prout & James 

1990, Prout 2005).  

Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että osallisuusryhmien toiminta tiivistyy 

lopulta kuitenkin tietyn aktiivisen joukon toiminnaksi (ks. myös Thomas 2007, 

Wall 2012). Oppilaskuntatoiminnassa ja esimerkiksi seuroissa ja järjestöissä toi-

mivat lapset ja nuoret ovat tämän tutkimuksen perusteella aktiivisia myös osalli-

suusryhmien toiminnassa. Kyseisille lapsille ja nuorille osallisuusryhmissä toi-

miminen on arvokasta, mutta samalla on syytä tiedostaa, että ryhmien ulkopuolel-

le jää valtava määrä lapsia ja nuoria, jotka eivät saa omaa ääntään ja mielipitei-

tään kuuluviin (ks. myös Thomas 2007, Sinclair 2004, McGinley & Grieve 2010).  

Osallisuusmallissa olisi syytä pohtia menetelmiä, joiden kautta osallisuus-

ryhmien toiminnasta saataisiin entistä läpinäkyvämpää, jolloin myös niihin kuu-

lumattomat lapset ja nuoret tulisivat tietoisiksi ryhmien toiminnasta ja niissä teh-
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dyistä päätöksistä. Aikuiset ovat myös osallisuustoiminnan portinvartijoita, jotka 

voivat toiminnallaan jopa estää lasten ja nuorten osallisuuden toteutumista. Ai-

kuisten tulisikin kiinnittää erityistä huomioita esimerkiksi jäsenten rekrytoinnin 

tasa-arvoisuuteen. Tämän lisäksi osallisuustoimintaa tulisi tehdä näkyväksi niin 

oppilaitoksissa kuin yleensä koko kunnan tasolla. Kuinka hyvin esimerkiksi kau-

pugin viranhaltijat ja päättäjät tietävät alueellisten osallisuusryhmien olemassa-

olosta? Lasten ja nuorten osallisuus ei saa olla juhlapuheiden ykkösaihe vaalien 

alla, vaan arkipäiväinen toimintatapa, jonka kautta lapset ja nuoret kiinnittyvät 

omiin yhteisöihinsä ja yhteiskuntaan.  

Kuten usein lasten ja nuorten osallisuustoiminnassa, myös Oulun mallissa 

yhdeksi haasteeksi näyttää muodostuvan toiminnan vaikuttavuus. Vaikka tässä 

tutkimuksessa vaikuttavuus ei ole ollut varsinaisena tutkimuksen kohteena sinäl-

lään, tuovat lapset ja nuoret huolestuttavan usein esiin tilanteita, joissa he kokevat 

osallisuutensa jääneen esimerkiksi byrokratian jalkoihin. Kaupunkikokouksessa 

tehdyt päätökset ja niiden seuranta tai vastauksen saaminen aloitteisiin ei välttä-

mättä ole aina sujunut toivotulla tavalla. Onko osallisuustoiminnan demokra-

tiakasvatuksellinen ansio lopulta sosiaalistaa lapset ja nuoret asioiden käsittelyn ja 

päätöksenteon kankeuteen, joka ansiokkaasti tuhoaa osallistumishalukkuuden 

myös aikuisilta? Osallisuutta voidaan siten tarkastella tässäkin tutkimuksessa 

hallinnan kysymyksistä käsin, jolloin osallisuus ilmenee yhteiskuntajärjestystä ja 

sen perinteisiä toimintatapoja uusintavana tekijänä (vrt. Kiili 2011, Gallagher 

2008, Taylor & Percy-Smith 2008, Prout 2000, Tisdall & Bell 2006, Tisdall 2008, 

Smith 2012).  

Tästä huolimatta lapset ja nuoret tuovat esiin myös onnistumisen kokemuk-

sia. Jopa hyväntekeväisyydeksi määriteltävät teot kehitysvammaisten hyväksi 

ovat jääneet lapsille ja nuorille mieleen tekoina, jotka ovat tuoneet hyvän mielen 

myös heille itselleen. Toisaalta esimerkiksi oman asuinalueen skeittirampin kor-

jaamiseen tai kouluviihtyvyyden lisäämiseksi myönnetty määräraha on osoittanut, 

että omilla teoilla voi olla vaikutusta ja konkreettisia käytännön seurauksia.  

Lasten ja nuorten osallisuustoiminnan ongelmaksi on usein nähty sen näen-

näisosallistava ja lähinnä konsultatiivinen luonne (ks. esim. Hart 1992). Kuten 

teorialuvussa toin esille, on itse osallisuuden käsite kompleksinen ja sen määritte-

lyt moninaisia. On syytä pohtia, mitä osallisuus tarkoittaa ensinnäkin lapsille ja 

nuorille itselleen kuin myös aikuisille toimijoille, jotka ovat olleet tässäkin tutki-

muksessa tarkasteltavien osallisuusryhmien rakenteita luomassa. Lasten ja nuor-

ten vastausten perusteella vaikuttavan ja muutokseen pyrkivän osallisuuden rin-

nalla yhtä tärkeässä asemassa on sosiaalinen osallisuus. Sen voidaan nähdä olevan 
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jopa kaiken osallisuustoiminnan perusta, jonka kautta myös vaikuttamispyrki-

mykset mahdollistuvat. Osallisuus ei lasten ja nuorten näkökulmasta tarkoita 

välttämättä aina konkreettisia käytännössä ilmeneviä asioita, vaan sillä on myös 

subjektiivinen, vahvasti kokemuksellinen puoli, joka toteutuu ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa. Ihmisen olemassaolon voi sanoa konkretisoituvan suhteessa 

toiseen ihmiseen. Kyse on toisen tunnustamisesta yksilönä, toimijana, subjektivi-

teettina. Osallisuudessa on kyse yhteisöllisyydestä, yhdessä toimimisesta ja tois-

ten kohtaamisesta.  

Lasten ja nuorten osallisuustoiminnassa he eivät ole ainoita, joiden ääni eri-

laisten osallisuusjärjestelmien kautta pyritään tunnustamaan. Yhtä lailla aikuisten 

rooli on merkittävä ja keskeinen osallisuustoiminnan sujuvuuden kannalta. Ai-

kuisyhteiskunnan luomat rakenteet, tässä tutkimuksessa alueelliset osallisuusryh-

mät, tarjoavat yhden väylän lasten ja nuorten osallisuudelle. Tunnustavatko lapset 

ja nuoret nämä rakenteelliset ratkaisut relevanteiksi toimintamuodoiksi omalle 

elämälleen, vai oletammeko kenties aikuisina liiankin itsestäänselvästi niiden 

sellaisinaan sopivan lasten ja nuorten toiminnan tiloiksi, joita tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan demokratiakasvatuksen tiloina? Lasten ja nuorten kertomat koke-

mukset aluekokouksissa tai kaupunkikokouksissa käymättömyydestä voivat osal-

taan kertoa heidän tavastaan kapinoida aikuisten luomia järjestelmiä kohtaan, 

jotka eivät sellaisinaan mahdollista osallisuutta lasten ja nuorten haluamalla taval-

la.  

Lapset ja nuoret nostavat hämmästyvän usein esille osallisuusryhmät tiloina, 

joissa he voivat oppia erilaisia tapoja vaikuttaa ja ottaa kantaa asioihin. Aikaper-

spektiivi näissä kokemuksissa ulottuu myös tulevaisuuteen, sillä ryhmissä omak-

sutut tiedot ja taidot ovat arvokasta pääomaa myös tulevaisuutta ajatellen. Lap-

suudentutkimuksen esittämä kritiikki perinteisiä lapsitieteitä kohtaan kumpuaa 

erityisesti kehitysnäkökulman ja tulevaisuusperspektiivin ylikorostamisesta. Lap-

set ja nuoret ovat toimijoita myös tässä hetkessä (being), ei pelkästään tekeillä ja 

kehittymässä olevia tulevaisuuden aikuistoimijoita (becoming). (Ks. esim. Prout 

& James 1990, Prout 2005.) Lasten ja nuorten vastausten pohjalta voidaan kui-

tenkin pohtia, miten myös lapset ja nuoret itse aktiivisesti asemoivat itsensä tule-

vaisuuteen. Vai onko tämä ennen kaikkea kasvatustoiminnan ansiota, jossa lapset 

ja nuoret on aktiivisesti sosiaalistettu ajattelemaan itseään ennen kaikkea tulevai-

suuden toimijoina, jolloin lapsuus ja nuoruus ymmärretään lähinnä eräänlaisena 

välivaiheena ennen todellista elämää? Lapsuudentutkimuksessa on kritisoitu psy-

kologisen ja biologisen tietouden hallitsevuutta lapsuuden ja nuoruuden tarkaste-

lussa, jolloin esimerkiksi kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät ovat jääneet vähemmäl-
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le huomiolle. Lapsuudentutkijat ovat viime vuosina pyrkineet kuromaan umpeen 

sitä ajatuksellista juopaa, joka nykyisen paradigman ja perinteisten lapsitieteiden 

välille on muodostunut (ks. esim. Ryan 2012, Prout 2011, Lee & Motzkau 2011). 

Lasten ja nuorten elämä ei tässäkään tutkimuksessa paikannu pelkästään sosiaali-

seen, vaan lapsen ja nuoren kehitystason voidaan nähdä vaikuttavan esimerkiksi 

siihen, mihin hänen koetaan pystyvän osallisuusryhmän toiminnassa. Perusteluis-

sa vedotaan esimerkiksi kronologiseen ikään, jonka nähdään vaikuttavan esimer-

kiksi siihen kuinka kauan minkäkin ikäinen lapsi tai nuori jaksaa olla läsnä kau-

punkikokouksessa, tai missä iässä ryhmän jäsen voi ottaa vastuuta tapahtuman 

suunnittelusta.  

Voidaan kärjistäen todeta, että ryhmissä toimivat lapset ja nuoret saavat de-

mokratiakasvatuksen näkökulmasta jopa etuoikeutetun aseman suhteessa vertai-

siinsa. Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole mahdollisuutta – eikä välttämättä innos-

tustakaan – toimia osallisuusryhmien kaltaisissa järjestelmissä ja oppia niiden 

kautta myöhemmässä elämässäkin tarvittavia osallistumisen ja vaikuttamisen 

keinoja. Toisaalta osallisuusryhmissä toimivat lapset ja nuoret tuovat esiin, ettei 

mittava joukko-osallistuminen ole edes tarpeen (vrt. Vesikansa 2007 ja 2002, 

Ødegård 2007, Pateman 1970, Esaisson 2010), kunhan edes tarpeeksi suuri määrä 

kyseisen ajan lapsista ja nuorista on toiminnasta kiinnostunut.  

Olen tuonut esille tutkimuksen teoreettisessa osuudessa lasten ja nuorten 

osallisuuden globaalina ilmiönä. Tähän liittyen olen esitellyt muun muassa kan-

sainvälisen ihmisoikeussopimuksen, YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen, 

joka osaltaan ohjaa lasten ja nuorten osallisuutta. Sopimuksen ratifioineet valtiot 

ovat sitoutuneet huomioimaan lasten ja nuorten osallisuuden omassa toimintakult-

tuurissaan ja edistämään sen toteutumista myös käytännössä. Tämän ilmenemis-

muotona tässä tutkimuksessa on tarkasteltu lasten ja nuorten alueellisia osalli-

suusryhmiä paikallisen tason ilmiönä. Olen todennut osallisuuden olevan glokaali 

ilmiö, jolla tarkoitan globaalin ja lokaalin yhteenkietoutuneisuutta. Kriittisen 

realismin hengessä ymmärrän sosiaalisen todellisuuden kerroksellisena, jolloin 

esimerkiksi lasten ja nuorten osallisuutta ohjaavat rakenteet eivät ole havainto-

jemme kautta itsessään havaittavissa. Yhtä kaikki ne ovat taustalla voimakkaasti 

vaikuttamassa käsityksiimme ja ymmärrykseemme lasten ja nuorten osallisuudes-

ta käytännön tasolla. Lapset, nuoret ja aikuiset konstruoivat näitä rakenteita kui-

tenkin omalla toiminnallaan, sopeuttaen ja muokaten toimintaansa niihin ja usein 

myös niitä vahvasti haastaen ja jopa vastustaen.  

Paikallisen tason ilmiön tarkastelun kautta tulkittuna lasten ja nuorten osalli-

suudella voisi sanoa olevan myös universaali perusta. Kulttuurista riippumatta 
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ihmisillä on tarve kohdata vertaisiaan ja päästä vaikuttamaan tärkeiksi katsomiin-

sa asioihin omassa elinympäristössään. Oulun mallissa on löydettävissä samoja 

haasteita kuin aiemmissa tutkimuksissa on todettu. Mistä tämä voisi johtua? Us-

kallan varovaisesti suunnata katsetta myös YK:n Lapsen oikeuksien yleissopi-

muksen kaltaisiin asiakirjoihin, jotka hyvää tarkoittavina säätelevät myös kansal-

lisen tason toimintaa ja esimerkiksi sitä säätelevää lainsäädäntöä. Kuinka hyvin 

näissä asiakirjoissa tunnistetaan kontekstuaaliset tekijät, ja ennen kaikkea kuinka 

orjallisesti globaaleja asiakirjoja luetaan paikallisen tason osallisuustoimintaa 

suunniteltaessa, jolloin esimerkiksi lapset ja nuoret niputetaan kyseenalaistamatta 

yhdeksi homogeeniseksi joukoksi? Annetaanko lasten ja nuorten osallisuudesta 

siten turhankin yksinkertaistettu kuva, jonka oletetaan pätevän automaattisesti 

kulttuurista toiseen siirryttäessä?  

Mistä lasten ja nuorten osallisuustoiminnassa on lopulta kyse? Tämän tutki-

muksen perusteella vastausta on mahdollista etsiä lähinnä lasten ja nuorten koke-

musten kautta. Toisaalta myös aikalaiskeskustelu herättää pohtimaan aihetta ai-

kuisnäkökulmasta. Tutkimuksen perusteella osallisuusryhmissä toimivat lapset ja 

nuoret kokevat osallisuusryhmien toiminnan tarjoavan heille sellaisia toiminta-

mahdollisuuksia ja kokemuksia, joihin esimerkiksi formaalin kasvatusjärjestel-

män puitteissa ei ole mahdollisuutta. Samalla he kokevat saavansa tunnustusta 

vertaisiltaan ryhmässä sekä ryhmiä ohjaavilta aikuisilta osallisuusohjaajilta. Osal-

lisuusryhmä mahdollistaa konkreettisen vaikuttamistoiminnan, jossa ryhmän jä-

senillä on mahdollista tuoda esiin omia näkemyksiään ja mielipiteitään, ja päästä 

myös osallistumaan päätöksentekoon. Osallisuusryhmässä toimiminen koetaan 

arvokkaana asiana, myös tulevaisuutta ajatellen.  

Aikalaiskeskustelun pohjalta kysymystä voidaan pohtia myös toisesta näkö-

kulmasta. Kuten johdantoluvussa ja teoriaosuudessa on tuotu esille, nähdään 

edustuksellisen demokratian jopa kriisiytyneen. Kansalaisten kiinnostus yhteis-

kunnallista vaikuttamista kohtaan on laskenut. Voidaanko siis ajatella, että lasten 

ja nuorten osallisuustoiminnassa on kyse myös voimakkaasti olemassa olevan 

järjestelmän uusintamisesta? Lapset ja nuoret sosiaalistetaan yhä aikaisemmin 

vallitsevan yhteiskunnan toimintakulttuuriin, ja tässä osallisuusryhmät toimivat 

tehokkaina demokratiakasvatuksen tiloina. Toisaalta lasten ja nuorten esiin tuomat 

kokemukset päätöksenteon hitaudesta, ja toisinaan jopa aikuistoimijoiden laimin-

lyönnistä ja suoranaisesta piittaamattomuudesta osallisuustoimintaa kohtaan ker-

tovat osaltaan myös siitä, ettei lasten ja nuorten osallisuus ole edelleenkään ai-

kuisten keskuudessa täysin merkitykselliseksi tunnustettu asia. Katseen voi kään-

tää myös lapsiin ja nuoriin itseensä, jotka ovat jopa turhankin tehokkaasti ja entis-
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tä varhaisemmassa iässä omaksuneet ajattelumallin, jonka mukaan oma ääni on 

pieni ja merkityksetön tai että asioihin vaikuttaminen on työlästä ja jopa mahdo-

tonta. Yhtä lailla julkinen keskustelu antaa viitteitä aikuisten kokemasta apatiasta 

yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan, jolloin lasten ja nuorten osallisuuden 

tukeminen ja siihen kannustaminen lienee mahdotonta.  

7.2 Tutkimuksen arviointi 

Arviointi on keskeinen osa tieteellistä tutkimusprosessia. Kysymys on tutkimuk-

sen luotettavuudesta, eli siitä, kuinka uskottavina tutkimusprosessia ja sen tuotta-

mia tuloksia voidaan pitää. Viime vuosina on keskusteltu paljon etenkin laadulli-

sen tutkimuksen luotettavuudesta ja sen arviointiin käytettävistä kriteereistä. Kes-

kustelussa on todettu muun muassa, että määrällisestä tutkimuksesta peräisin 

olevat reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet eivät sovellu laadullisen tutkimuksen 

arviointiin lainkaan. Toisten mielestä käsitteet ovat käyttökelpoisia tapauskohtai-

sesti muokattuina ja sovellettuina. Kolmannen kannan mukaan laadullista tutki-

musta tulisi arvioida sitä varten kehitettyjen arviointikriteerien avulla. (Hammers-

ley 2008: 158, Eskola & Suoranta 2000: 210–211, Lincoln & Cuba 1985, Tynjälä 

1991: 388–389.)  

Laadullisen tutkimuksen arviointia varten on kehitetty omaa kriteeristöä. Lin-

colnin ja Cuban (1985) mukaan myös laadullisessa tutkimuksessa on samat luo-

tettavuuden osatekijät kuin määrällisessä tutkimuksessa: totuusarvo, yleistettä-

vyys, yhtäpitävyys ja neutraalius. Laadullisessa tutkimuksessa näitä tulee kuiten-

kin arvioida toisenlaisin kriteerein, joita ovat uskottavuus (credibility), siirrettä-

vyys (transferability), varmuus (dependability) sekä vahvistettavuus (confirmabili-

ty). (Lincoln & Cuba 1985: 294–300, Tynjälä 1991: 391, Eskola & Suoranta 

2000: 210–211, Creswell 2012: 255.)120 Yin (2003: 160–165) puolestaan määritte-

lee hyvän tapaustutkimuksen ominaisuuksiksi tapaustutkimuksen merkitykselli-

syyden ja aukottomuuden. Näiden lisäksi hyvässä tapaustutkimuksessa on huomi-

oitu vaihtoehtoiset näkökulmat. Hyvän tapaustutkimuksen tulee perustua riittä-

vään evidenssiin. Lopuksi tapaustutkimuksen tulee olla lukijoitaan innoittava. 

Tarkastelen seuraavassa tutkimuksen luotettavuutta ja laadukkuutta näiden kritee-

rien avulla.  

                                                        
120 Suomessa esimerkiksi Heikkinen ja Syrjälä (2007) ovat listanneet laadullisen tutkimuksen arvioin-
tikriteerejä Kvalen (1996) ajatteluun pohjautuen; niitä ovat historiallinen jatkuvuus, reflektiivisyys, 
dialektisuus, toimivuus ja havahduttavuus. (Heikkinen & Syrjälä 2007: 149.) 
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7.2.1 Tutkimuksen luotettavuus  

Uskottavuus. Uskottavuus on tutkimuksen totuudenmukaisuuden mittari. Perin-

teisiä tutkimuksen arviointikriteerejä käyttäen uskottavuus liittyy tutkimuksen 

sisäiseen validiteettiin. Tällöin on kyse siitä, kuinka hyvin tutkija kykenee tuotta-

maan uskottavaa tulkintaa tutkimuskohteestaan ja rekonstruoimaan tutkimusra-

porttiin kaiken sen, mitä tutkimuksessa mukana olevat ihmiset ovat tutkijalle 

kertoneet tai muutoin ilmaisseet. Koska laadullisessa tutkimuksessa korostuu 

tutkijan rooli keskeisenä tutkimusvälineenä, on tutkimus väistämättä myös aina 

subjektiivisesti virittynyttä. Tämän vuoksi tutkijan tulee reflektoida tutkimuksessa 

tekemiään valintoja sekä omia taustasitoumuksiaan läpi tutkimusprosessin. (Lin-

coln & Guba 1985: 301, Miles & Huberman 1994: 278, Eskola & Suoranta 2000: 

211, Christensen & James 1999: 5.)  

Tutkimusraporttini noudattelee perinteisen tieteellisen tutkimusraportin ra-

kennetta. Johdantoluvussa olen esitellyt omaa tutkijanpositiotani suhteessa tutki-

musilmiöön, sen empiiriseen kohteeseen sekä tutkimuksen mahdollisiin rajoituk-

siin. Tämän avulla lukijalla on mahdollisuus arvioida pätevyyttäni ja uskottavuut-

tani tutkijana. Sen kirjoittaminen toimi myös itsereflektion välineenä, jonka avul-

la teen näkyväksi tutkimusta ohjaavia taustasitoumuksia. Tutkimus on monimene-

telmäinen tapaustutkimus, jossa olen hyödyntänyt aineistona havainnointi-, kyse-

ly- ja haastatteluaineistoa. Olen havainnoinut ryhmien toimintaa erityisesti vuosi-

en 2006–2008 aikana sekä tämän jälkeen lähinnä kaupunkikokouksia, minkä 

kautta on muodostunut laaja-alainen käsitys osallisuusryhmien toiminnasta. Lin-

colnin ja Cuban (1985: 301) mukaan yksi tutkimuksen uskottavuutta lisäävä tekijä 

onkin riittävän pitkä tutkimusaiheen parissa vietetty aika.  

Menetelmälliset valinnat ovat olleet tutkimusprosessin haasteellisimpia het-

kiä. Tutkimukseni voidaan paikantaa lapsuudentutkimuksen kentälle, jossa on 

pohdittu lapsinäkökulmaisen tutkimuksen lähtökohtia sen alkuajoista lähtien. 

Minkälaisin menetelmin lasten ja nuorten ääni saataisiin parhaiten kuuluviin tut-

kimuksessa? Lähtökohtanani on ollut ajatus lapsista ja nuorista kompetentteina 

oman elämänsä kuvaajina ja tiedon antajina. Lapsuudentutkimuksen näkökulmas-

ta tarkasteltuna etnografia olisi ollut luultavasti luonnollisin valinta tämänkin 

tutkimuksen menetelmälliseksi lähtökohdaksi. Miksi kuitenkin valitsin tapaustut-

kimuksellisen otteen?  

Näkemykseni Oulussa järjestettävästä osallisuustoiminnasta risteili globaalin 

ja lokaalin rajapinnoilla. Vaikka lasten ja nuorten osallisuus on tässäkin tutkimuk-

sessa tullut määritellyksi globaaliksi teemaksi, on se myös aina kontekstisidon-
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naista. Tämä on edellä nimetty tutkimuksen yhdeksi rajoitteeksi. Kysymys kentäl-

le mennessäni oli: miten Oulussa toimitaan lasten ja nuorten osallisuuden tuke-

miseksi? Vuosien aikana kysymys täsmentyi, ja mukaan tuli demokratiakasvatuk-

sellinen näkökulma. Alasuutarin (2011) sanoin halusin tarkastella yleistä ilmiötä 

paikallisesti selittämällä. Mielestäni tapaustutkimuksellinen ote toimi tällöin 

tapana päästä syvälle paikallisen tason ilmiöön, mutta sen kautta oli myös mah-

dollista pohtia lasten ja nuorten osallisuutta demokratiakasvatuksen näkökulmas-

ta, glokaalina ilmiönä.  

Tutkimuksen alkuvaihetta voidaan kuvailla väljästi etnografiseksi, joskin ha-

vainnointi on keskeinen aineistonkeruun muoto myös tapaustutkimuksessa eikä 

siten paikannu pelkästään etnografian menetelmäksi. Havainnoin ryhmiä varsin 

läheltä ollen mukana esimerkiksi osallisuusryhmien perehdyttämisleireillä sekä 

muussa toiminnassa. Havainnointiaineisto on vaikuttanut tutkimuskysymysten 

muotoutumiseen ja tutkijan katseen suuntaamiseen tiettyihin tärkeäksi koettuihin 

teemoihin.  

Tapaustutkimuksessa on mahdollista käyttää erilaisia aineistoja ja analyysivä-

lineitä (Yin 2003: 85, Syrjälä 1988: 7). Kentän toimijoiden kanssa keskusteltiin 

siitä, millä tavoin toimintaa ja erityisesti lasten ja nuorten kokemuksia olisi mah-

dollista kartoittaa laajasti. Pohdinnan tuloksena päädyttiin toteuttamaan kysely, 

jonka avulla mahdollisimman moni toiminnassa oleva lapsi ja nuori pääsisi ker-

tomaan kokemuksistaan. Koska yleisessä tiedossa oli lasten ja nuorten kompe-

tenssi tietotekniikan käyttäjinä, päätettiin kysely toteuttaa internetkyselynä, joka 

oli mahdollista täyttää myös paperiversiona. Kuten metodologialuvussa toin esil-

le, ei kysely kuitenkaan tavoittanut kaikkia ryhmissä toimivia lapsia ja nuoria. 

Saamani tiedot osallisuusryhmien jäsenistä eivät osoittautuneet täysin paikkansa-

pitäviksi, sillä osa lapsista ja nuorista oli jäänyt toiminnasta pois tai oli mukana 

lähinnä nimellisesti. Tämän lisäksi kaikilta lapsilta ja nuorilta ei saatu suostumus-

ta tutkimukseen osallistumiseen, jolloin he jäivät tutkimuksen ulkopuolelle. (Ks. 

tarkemmin tutkimuksen eettisyydestä luku 7.2.3).  

Jälkeenpäin ajateltuna olisi lasten ja nuorten tavoittamista kyselyyn tullut te-

hostaa. Kyselyn vastausprosentti jäi verraten alhaiseksi, eikä sen pohjalta voida 

siten tehdä selkeitä koko perusjoukkoa koskevia yleistyksiä. Kyselyaineiston 

analyysissa pitäydyttiin suorien jakaumien esittelyssä. Kyselyn avulla oli kuiten-

kin mahdollista hahmottaa erinäisiä teemoja, joihin haastatteluissa syvennyttiin 

tarkemmin.  

Haastatteluaineisto kerättiin kyselyn jälkeen 22 osallisuusryhmässä toimivan 

lapsen ja nuoren kanssa. Lapsilla ja nuorilla oli mahdollisuus tehdä haastattelu 
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yksin tai pareittain. Suurin osa halusi tehdä haastattelun yksinään. Haastatteluita 

tehtiin sekä kouluilla että nuorisotiloilla. Haastatteluissa käytin kyselyn pohjalta 

laadittua teemahaastattelurunkoa. Kerroin haastatteluiden alussa lapsille ja nuoril-

le, että vaikka kysyn tiettyjä asioita, on heillä aina mahdollisuus lisätä ja korjata ja 

tuoda avoimesti esille sellaisiakin asioita, joita en siinä yhteydessä ole kysynyt. 

Lapset ja nuoret kertoivatkin varsin avoimesti kokemuksistaan ryhmissä.  

Tämän lisäksi haastatteluissa tuotiin esille asioita, jotka eivät suoranaisesti liitty-

neet osallisuusryhmien toimintaan. Nämä saattoivat liittyä esimerkiksi kouluissa, 

vapaa-ajan toiminnoissa, asuinalueilla tai esimerkiksi perheen piirissä tapahtuviin 

asioihin. En halunnut kuitenkaan katkaista tällaista puhetta, koska se mielestäni 

osoitti lasten ja nuorten luottavan minuun tutkijana. Tein tiettäväksi, että heidän 

ikäviksikin kokemansa asiat – jotka eivät liity sinällään osallisuustoimintaan – 

jäävät siihen keskustelutilanteeseen, eikä niitä tarvitse käsitellä tutkimusraportis-

sa.  

Onnistuin mielestäni erinomaisesti haastatteluiden toteutuksessa. Tähän vai-

kutti oma sosiaalinen persoonani sekä kokemus lasten ja nuorten parissa toimimi-

sesta. Koin keskustelun lasten ja nuorten kanssa helpoksi ja vaivattomaksi. Uskon 

lasten ja nuorten myös aistineen tämän olemuksestani. Olin läsnä haastattelutilan-

teessa tutkijana mutta ennen kaikkea ihmisenä, joka oli aidosti kiinnostunut tämän 

toisen paikalla olevan ihmisen ajatuksista ja kokemuksista. Vaikka tutkimushaas-

tatteluissa on aina läsnä valta-aspekti, pystyin mielestäni osaltani luomaan tilan-

teesta sellaisen, jossa lapsi ja nuori saattoi esimerkiksi keskeyttää ja poiketa asias-

ta tai vaikkapa liikkua välillä tilassa, jossa haastattelu tehtiin.  

Olen haastattelemassa alakouluikäistä lasta koulun luokkatilassa. Hän on 

hyvin innostunut haastattelutilanteesta ja kertoo kouluun liittyvistä asioista jo 

samalla, kun katsomme itsellemme mieluista istumapaikkaa. Hän esittelee 

myös oman pulpettipaikkansa, jonka äärelle istummekin juttelemaan. Haas-

tattelu etenee varsin jouhevasti ja hänellä on paljon asioita kerrottavanaan. 

Lasta ei näytä jännittävän tilanne mitenkään, vaan hän on koko haastattelun 

ajan innokkaasti haastattelussa läsnä. Noin puolessa välissä haastattelua hän 

yhtäkkiä toteaa: Hei!! Nyt on mun vuoro kysyä sinulta. Samassa lapsi esittää 

kysymyksiä ryhmän toimintaan liittyen, joihin en osaa vastata. Tässä kohtaa 

pohdin, miten hän käsittää roolini tutkijana ja että onko esimerkiksi tutkimuk-

sessa mukana oleminen hänelle täysin selvää. Toisaalta, tapahtuma kertoo 

myös siitä, että hän koki haastattelutilanteen sellaisena, jossa myös hän sai 

esittää kysymyksiä.  
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Jatkamme keskustelua lapsen kanssa haastatteluteemoista. Samalla kuulem-

me jonkun avaavan luokkahuoneen oven ja paikalle ilmestyy reppunsa unoh-

tanut oppilas. Salamannopeasti lapsi on tarttunut pöydällä olevan nauhoitus-

laitteeseen ja kertoo sulkevansa sen siksi aikaa, että toinen lapsi voi hakea 

reppunsa. Hän toteaa, ettei halunnut tilanteen häiritsevän meidän keskustelua 

ja huomasi laitteen pysäytysnapin, josta saattoi pysäyttää nauhoituksen het-

keksi. Tämäkin tapaus kertoo osaltaan siitä, että lapsi koki tilanteen sellaise-

na, jossa hänellä on myös mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa tapahtumien 

kulkuun. (Tutkimuspäiväkirja)  

Haastatteluaineisto tuki kyselyn tuloksia syventäen osallisuuteen liittyviä teemoja. 

Mielestäni erilaisten aineistotyyppien ja analyysimenetelmien käyttö on tämän 

tutkimuksen rikkaus. Lincolnin ja Cuban (1985: 305) mukaan triangulaatio – 

tässä tutkimuksessa monimenetelmäisyys – on yksi tutkimuksen uskottavuutta 

lisäävä tekijä. Valintaa puoltaa myös sitoutuminen kriittisen realismin lähtökoh-

tiin (Danemark ym. 2001: 150–154). Kyselyä suunniteltaessa ja kyselyaineistoa 

analysoidessani pohdin määrällisen tutkimuksen roolia tutkimuksessa, jossa tut-

kimuksen kohteena ovat ihmisten ajatukset, kokemukset ja näkemykset ja heidän 

niille antamansa merkitykset. Miten numeerinen aineisto voisi kertoa jotain tästä? 

Kyselyaineisto on tässä tutkimuksessa toiminut ennen kaikkea teemahaastattelui-

den pohjana, mutta se on tarjonnut myös lisävalaistusta asetettuihin tutkimusky-

symyksiin, ja lisännyt siten tutkimuksen uskottavuutta. Määrällisen aineiston 

käyttö on ollut myös itselleni tutkijana opettavainen matka.  

Olen kuvannut tutkimusprosessin etenemistä yksityiskohtaisesti tässä tutki-

musraportissa. Samalla olen tuonut esiin tutkimuksen teoreettiset ja tieteenfiloso-

fiset sekä henkilökohtaiset ennakko-oletukset, jotka ovat ohjanneet tutkimuksessa 

tekemiäni valintoja. Tutkimuspäiväkirja on toiminut ensisijaisen reflektion väli-

neenä, minkä lisäksi olen esitellyt tutkimusta sen eri vaiheissa tutkimusseminaa-

reissa, kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa ja käynyt aktiivista vuoro-

puhelua osallisuustoiminnassa mukana olevien käytännön toimijoiden kanssa. 

Koen erityisen tärkeäksi tutkimuksen arviointiin liittyen omasta tutkimuksesta 

keskustelemisen eri tilanteissa. On kuitenkin syytä muistaa aina tutkimukseen 

liittyvät eettiset kysymykset. Mitä sinä tutkit -kysymykset niin arjessa kuin aka-

teemisessa yhteisössä ovat auttaneet minua reflektoimaan tutkimuksen lähtökoh-

tia ja merkitystä laaja-alaisesti. Uskottavuuden lisäämiseksi olen tutkimusrapor-

tissa esittänyt myös autenttisia lainauksia kysely- ja haastatteluaineistosta, joiden 
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avulla lukija pystyy tutustumaan kerättyyn aineistoon ja arvioimaan tutkijan tul-

kintojen ja johtopäätösten luotettavuutta.  

Siirrettävyys. Onko tutkimuksen tuloksilla laajempaa kansallista tai globaa-

lia relevanssia? Määrällisessä tutkimuksessa käytetään tähän liittyen ulkoisen 

validiteetin ja yleistettävyyden käsitteitä. Laadullisessa tutkimuksessa, jossa tar-

koituksena on tutkia paremminkin monia totuuksia kuin yhtä ainoaa, ei yleistettä-

vyyden nähdä olevan niinkään relevantti kysymys. Sitä ei sellaisenaan nimetä 

myöskään tapaustutkimuksen tavoitteeksi. (Lincoln & Cuba 1985: 316, Miles & 

Huberman 1994: 279, Eskola & Suoranta 2000: 211–212, Thomas 2011: 17.) 

Tämän tutkimuksen kohteena ovat Oulussa toimivat lasten ja nuorten alueelliset 

osallisuusryhmät sekä niissä toimivien lasten ja nuorten kokemukset toiminnasta. 

Tutkimuksen kohde on siis varsin paikallinen. Kysymys tutkimustulosten siirret-

tävyydestä ei mielestäni kuitenkaan ole aivan niin yksioikoinen, kuin tämän pe-

rusteella voisi olettaa. Siirrettävyyden kysymys on pohtimisen arvoinen myös 

laadullisessa tutkimuksessa.  

Yhtenä keskeisenä lähtökohtana lasten ja nuorten osallisuuden tutkimiselle on 

YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus, joka on kansainvälinen ihmisoikeussopi-

mus ja jonka ovat allekirjoittaneet lähes kaikki maailman valtiot. Tänä päivänä 

lasten ja nuorten osallisuus on globaali teema. Tutkimuksen taustaksi olen tutus-

tunut teoreettiseen keskusteluun lasten ja nuorten osallisuudesta, ja esimerkiksi 

lapsuudentutkimuksen paradigma on osaltaan ohjannut myös tämän tutkimuksen 

muotoutumista tutkimuskysymyksistä aina menetelmällisiin valintoihin asti. Tä-

män tutkimuksen kohteena olevien osallisuusryhmien kaltaisia osallisuusympäris-

töjä toimii eri puolilla maailmaa. Osallisuus ymmärretään tässä tutkimuksessa 

ilmiöksi, jonka tarkastelussa tulee aina huomioida kontekstuaaliset tekijät, kuten 

esimerkiksi ajallinen ja paikallinen konteksti. Tämän vuoksi tulosten siirrettävyys 

toiseen kontekstiin ei ole yksiselitteistä.  

Huolimatta osallisuuden kontekstuaalisesta luonteesta voidaan tämän tutki-

muksen tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin peilaten todeta lasten ja nuorten osal-

lisuuden olevan myös jossakin määrin universaalia luonteeltaan. Lasten ja nuorten 

osallisuutta kehitettäessä kohdataan samoja haasteita eri puolilla maailmaa: mikä 

on aikuisten rooli lasten ja nuorten osallisuuden tukemisessa, miten osallisuutta 

voitaisiin tukea erilaisissa arjen käytännöissä, onko lasten ja nuorten osallisuus 

lopulta vain näennäistä vaikuttamista? Uskon tällä tutkimuksella olevan ainakin 

kansallista relevanssia ja saatuja tuloksia voitavan hyödyntää eri puolilla Suomea 

toteutettavassa osallisuustoiminnassa. Uskallan väittää, että tutkimuksen tuloksia 
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on mahdollista – kontekstuaaliset tekijät huomioiden – hyödyntää myös globaa-

leissa ympäristöissä.  

Tapaustutkimuksellisesti ajateltuna tutkimuksen tavoitteena ei ole ollut yleis-

tysten tekeminen. Tutkimuksen tavoitteena on oppia lasten ja nuorten osallisuus-

toiminnasta ja pohtia sitä demokratiakasvatuksen viitekehyksessä. Lasten ja nuor-

ten paikallisten osallisuuskokemusten tiheän kuvauksen kautta lukija voi päätellä, 

ovatko tutkimuksen tulokset yleistettävissä muihin ympäristöihin.  

Varmuus. Määrällisessä tutkimuksessa käytetään reliabiliteetin käsitettä, 

jonka avulla kuvataan tutkimustulosten toistettavuutta. Käsitteellä viitataan tutki-

muksen kykyyn antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Määrällisessä tutkimuksessa 

voidaan käyttää esimerkiksi uusintamittauksia, joilla todennetaan mittausten py-

syminen samoina. (Hirsjärvi ym. 2000: 213.) Varmuus tutkimuksen kriteerinä 

tarkoittaa siis tutkimustulosten pysyvyyttä. Laadullisessa tutkimuksessa ajatus 

tulosten pysyvyydestä ei ole kuitenkaan samalla tavoin tarkoituksenmukainen. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan paremminkin monia totuuksia, eikä tällöin 

tavoitteena olekaan tutkimustulosten pysyminen samana. Tähän liittyen tutkijan 

tulee kuitenkin arvioida koko tutkimusprosessia ja tuoda esille omat ennakko-

oletuksensa tutkimuskohteeseen liittyen. Tärkeää on myös tunnistaa muita mah-

dollisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tutkimusprosessiin ja tutkimuksen tulok-

siin. (Lincoln & Cuba 1985: 316–318, Tynjälä 1991: 391.) Olen kuvannut erilai-

sia tutkimuksen taustalla vaikuttavia tekijöitä yksityiskohtaisesti tämän tutkimuk-

sen eri luvuissa avaten myös omat ennakko-oletukseni ja käsitykseni tutkimusil-

miöstä lukijoiden arvioitavaksi. Tutkimuksen etenemistä on myös esitelty tutki-

musseminaareissa sekä osallisuustoiminnassa mukana oleville tahoille.  

Vahvistettavuus. Mikä on totta? Perustuvatko tutkimustulokset kerättyyn ai-

neistoon eivätkä esimerkiksi tutkijan ennakko-oletuksiin? Tieteelliseen tutkimuk-

seen on kautta aikain liitetty objektiivisuuden ja neutraaliuden vaatimus, jolloin 

tutkijan tulisi olla lähinnä puolueeton tarkkailija. Laadullisen tutkimuksen yhtey-

dessä kysymys tutkimuksen objektiivisuudesta asettuu uudella tavalla tarkastelun 

kohteeksi. Tutkija itse on keskeinen laadullisen tutkimuksen tekemisen väline, 

jolloin hänen asettamansa teoreettiset, käsitteelliset ja metodologiset lähtökohdat 

ohjaavat tutkimusta. Laadullinen tutkimus tuottaa erilaisia kuvauksia tarkastelun 

kohteena olevasta ilmiöstä, ei yhtä absoluuttista totuutta. Näin ollen subjektiivi-

suus on aina läsnä laadullisessa tutkimuksessa. (Eskola & Suoranta 2000: 210, 

Tynjälä 1991: 391–392, Lincoln & Cuba 1985: 318–319.) Olen kuvaillut tutki-

musprosessin etenemisen yksityiskohtaisesti tässä tutkimusraportissa. Tutkimuk-

sen tukena olen pitänyt tutkimuspäiväkirjaa, johon olen kirjannut tutkimuksen 
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kuluessa nousseita kysymyksiä ja huolenaiheita. Erilaisia aineistoja hyödyntämäl-

lä on voitu vahvistaa tutkimustulosten pätevyyttä.  

Olenko tutkijana onnistunut säilyttämään objektiivisen ja neutraalin asenteen 

tutkimusprosessin eri vaiheissa? Kyse on myös eettisistä valinnoista, joita olen 

eritellyt tarkemmin luvussa 7.2.3. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä pohtia 

tutkimuksen objektiivisuutta arvojen näkökulmasta. Sinällään jo tutkimusaiheen 

valinta on arvokysymys. Lapsuudentutkimuksen paradigmaa eritellessään Prout ja 

James (1990) toivat esille muun muassa sen, että tutkimuksella on yhteiskunnalli-

nen tehtävänsä. Se osaltaan rekonstruoi käsityksiämme lapsuudesta ja on siten 

normatiivistakin luonteeltaan. Valinta tutkia lasten ja nuorten osallisuutta on 

omalla kohdallani tulkittavissa myös arvovalintana. Koen aiheella olevan niin 

paikallista, kansallista kuin laajempaa kansainvälistä merkitystä. Siinä missä osal-

lisuudella on vahva olemassa olevaa uusintava funktio, näen sen kasvattavan 

lapsia ja nuoria myös kriittisiksi kansalaisiksi, jotka voivat toiminnallaan uudistaa 

yhteiskunnallista todellisuutta. Olenko siis kyennyt säilyttämään objektiivisuuteni 

tutkijana tuoden esille ilmiöön liittyen erilaisia näkökulmia? Olenko kyennyt 

tutkimusraportissa esittelemään totuudenmukaisesti lasten ja nuorten kokemuksia 

ilman, että olisin antanut esimerkiksi omien sitoumusteni vaikuttaa tutkimuksen 

tuloksiin? Viime kädessä tutkimusraportin lukija tekee päätöksen siitä, kuinka 

olen tutkijana suoriutunut näistä tehtävistä.  

7.2.2 Tuliko tästä hyvä tapaustutkimus?  

Olipa tapaus! Se on päällimmäisin tunne tässä vaiheessa tutkimusprosessia. Tut-

kimusraportin loppuunsaattaminen yksiin kansiin on ollut kivulias mutta yhtä 

kaikki antoisa projekti. Tapaustutkimuksen tekeminen on vienyt mennessään. 

Uskon, että vasta vuosien päästä selviää, mitä tämä taival on kokonaisuudessaan 

opettanut. Koen tehneeni perustellun valinnan lähtiessäni tekemään tapaustutki-

musta lasten ja nuorten kokemuksista osallisuustoiminnasta. Tarkastelen lopuksi 

hyvän tapaustutkimuksen ominaisuuksia Yinin (2003) ajatteluun pohjautuen. 

Pohdinta sivuaa edellisen luvun luotettavuuskeskustelua, mutta näen tarpeelliseksi 

pohtia tutkimuksen onnistuneisuutta vielä tutkimusmenetelmällisen tarkastelun 

kautta.  

Yinin (2003:161–162) mukaan ensimmäinen hyvän tapaustutkimuksen piirre 

on se, että tutkimuksen kohteena oleva tapaus tai tapaukset kiinnostavat laajem-

paa yleisöä ja että taustalla vaikuttavat seikat ovat kansallisesti merkittäviä joko 

teoreettisesti tai käytännön kannalta. Lasten ja nuorten osallisuus on mielestäni 
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merkittävä tutkimuskohde, jonka taustalta on löydettävissä laajempia yhteiskun-

nallisia vaikuttimia. Osallisuus kiinnostaa sekä käytännön kasvatus- ja opetustyö-

tä tekeviä että hallinnon piirissä toimivia. Oulun nuorisovaikuttamisen mallin 

kaltaisista osallisuusympäristöistä on olemassa vähän tutkimusta, ja siten koen 

sillä olevan myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Jo aiemmissa tutkimuk-

sissa esiin tulleita haasteita ja kehittämiskohteita on todennettu tässä tutkimukses-

sa, ja lisäksi lapset ja nuoret ovat tuoneet esille omia kokemuksiaan Oulussa jär-

jestettävästä osallisuustoiminnasta. Tutkimuksen avulla pyritään lisäämään myös 

aikuisten toimijoiden tietoisuutta lasten ja nuorten kokemuksista osallisuustoi-

minnassa.  

Toisena ominaispiirteenä Yin (2003) mainitsee tapaustutkimuksen aukotto-

muuden (completeness). Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että tutkimuksessa on 

kiinnitetty erityistä huomiota tutkimuskohteeseen ja sen kontekstin avaamiseen 

lukijoille. Tämän lisäksi tutkimusta varten on kerätty riittävästi relevanttia todis-

tusaineistoa periaatteella että yhtäkään kiveä ei ole jätetty kääntämättä. Kolman-

neksi tutkimuksen aukottomuuteen liittyy se, etteivät sitä häiritse keinotekoiset 

olosuhteet. Tutkimus ei ole välttämättä valmis ja aukoton, jos se joudutaan äkilli-

sesti päättämään resurssiongelmien vuoksi. (Yin 2003: 162–163.)  

Ymmärrän viimeiseksi mainitun ajatuksen niin, ettei tapaustutkimusta voi kii-

rehtiä. Allekirjoitan tämän vaatimuksen omassa tutkimuksessani. Minulla on ollut 

mahdollisuus tehdä väitöstutkimusta viimeisen seitsemän vuoden ajan, joka näin 

jälkikäteen tuntuu pitkältä ajalta, mutta jokainen vuosi on ollut tarpeen aiheen 

kypsyttelyssä ja ilmiön haltuunottamisessa. Tutkimusaineistoni on monipuolinen 

ja sisältää niin havainnointiaineistoa, lasten ja nuorten kyselyvastauksia ja teema-

haastatteluita kuin myös tutkimuksen varjoaineistoksi nimettyä muuta aineistoa. 

Lasten ja nuorten kokemusten selvittämiseksi toimintaa on tarkasteltu ensin hy-

vinkin läheltä, kiinteässä vuorovaikutuksessa ryhmien kanssa toimien, ja sittem-

min etäämmältä aineiston ja teorian kanssa vuoropuhelua käyden. Mielestäni olen 

kiinnittänyt huomiota myös tutkimuskohteen ja sen kontekstin avaamiseen ja 

huomiointiin tutkimuksen eri vaiheissa.  

Yinin esittelemä kolmas ominaispiirre viittaa vaatimukseen harkita myös 

vaihtoehtoisia näkökulmia. Esimerkkinä voidaan mainita organisaatiotutkimus, 

jossa on huomioitu pelkästään johdon näkemykset ja unohdettu työntekijän näkö-

kulma. Tällöin ilmiöstä saadaan yksipuolinen kuva, mikä ei ole tapaustutkimuk-

sen tarkoitus. (Yin 2003: 163–164.) Mielestäni tämä liittyy keskeisesti myös ta-

pauksen rajaamiseen (ks. esim. Malmsten 2007). Tutkimukseni tehtävänasettelus-

sa olen tuonut esille tämän tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteet. Tässä tutkimuk-
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sessa olen perehtynyt lasten ja nuorten kokemuksiin osallisuustoiminnasta. Olen 

tuonut esille kuitenkin sen, ettei lasten ja nuorten osallisuutta voida tarkastella 

irrallaan erinäisistä kontekstuaalisista tekijöistä. Tähän liittyen esimerkiksi aikuis-

ten rooli lasten ja nuorten osallisuudessa on ensisijaisen tärkeä. Olen tehnyt kui-

tenkin tietoisen rajauksen ja jättänyt tästä tutkimuksesta pois aikuisten kokemuk-

set toiminnasta. Kuva, joka osallisuustoiminnasta piirtyy tässä tutkimuksessa, on 

tulkittu lasten ja nuorten antamien kokemusten ja merkitysten pohjalta. Tätä seik-

kaa voidaan varmasti pitää sekä tutkimuksen heikkoutena että vahvuutena. Osalli-

suustoiminnasta olisi saatu varmasti laaja-alaisempi kuvaus, jos mukana olisivat 

aikuisten kokemukset ja esimerkiksi mallin suunnitteluun liittyvät teemat. Toi-

saalta tutkimusraportti olisi paisunut turhan laajaksi, ja vaaraksi olisi saattanut 

muodostua kokemusten pohjalta tehtyjen tulkintojen ohuus.  

Edelleen hyvässä tapaustutkimuksessa tutkija esittelee keskeisimmän ja tulos-

ten kannalta tärkeimmän todistusaineiston tutkimusraportissa. Tämän pohjalta 

lukijalla on mahdollista muodostaa käsitys tutkimuksen vahvuuksista ja heikko-

uksista. Tutkijan ei tule kuitenkaan pitäytyä ainoastaan sellaisen aineiston esitte-

lyssä, joka tukee tehtyjä johtopäätöksiä, vaan tuoda esille myös mahdollisesti 

ristiriitaisiakin sävyjä aineistosta. Aineiston esittelyn tehtävänä on tämän lisäksi 

vakuuttaa lukija siitä, että tutkija on oman aineistonsa ja tutkimusaiheensa asian-

tuntija ja viettänyt aikaa tutkimusaiheen parissa kentällä. Tähän liittyen tutkijan 

tulee myös huolehtia todistusketjun läpinäkyvyydestä ja esitellä riittävässä laa-

juudessa tutkimusprosessin eteneminen aina kysymysten asettelusta, aineiston 

keruuseen, analyysiin ja johtopäätösten tekemiseen. (Yin 2003: 164–165.)  

Omassa tutkimuksessani olen kuvaillut tutkimusprosessin etenemistä avoi-

mesti ja yksityiskohtaisesti. Tähän liittyen olen kertonut siitä, miten olen tutustu-

nut tutkimusaiheeseen ja miten tutkimuksen tarkoitus ja -tehtävät ovat vuosien 

aikana muotoutuneet teorian ja käytännön kokemusten vuoropuheluna. Tämän 

lisäksi olen kuvaillut tutkimuksen aineiston keruuta vaihe vaiheelta sekä ana-

lyysiprosessin etenemistä yksityiskohtaisesti. Olen kuvaillut tekemiäni valintoja 

sen suhteen, mitkä teemat olen nostanut tähän tutkimukseen tarkastelun kohteeksi 

ja miten olen päätynyt esittämiini johtopäätöksiin. Olen halunnut säilyttää lasten 

ja nuorten äänen myös tutkimusraportissa siten, että olen tuonut autenttisia laina-

uksia kyselyvastauksista ja haastatteluista suoraan tutkimusraporttiin luettavaksi. 

Tekstikatkelmat olen valinnut siten, että ne kuvaisivat mahdollisimman monipuo-

lisesti käsiteltävänä olevaa tutkimuskysymystä. Mielestäni lukijalla on tämän 

perusteella mahdollista luoda kuva siitä, että olen itsenäisesti toteuttanut tämän 

tutkimusprosessin ja olen sitä kautta kyseisen tutkimusteeman asiantuntija.  
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Tapaustutkimuksen yhtenä ominaisuutena on mainittu mahdollisuus tehdä 

tutkimusraportista kansantajuinen. Tämän Yin nostaa esille myös yhtenä hyvän 

tapaustutkimuksen ominaispiirteenä. Tapaustutkimuksen raportointi tulee tehdä 

mukaansatempaavaksi siten, että lukija haluaa jatkaa lukemistaan ja päästä selvil-

le, minkälaisiin johtopäätöksiin tutkija raportissaan päätyy. Yinin mukaan tämä 

vaatii sitoutumista tehtävään ja taitoa houkutella lukijaa tapaustutkimuksensa 

pariin. Tähän liittyy myös innostus tutkimusaihetta kohtaan sekä halu raportoida 

tuloksista laajemmalle yleisölle. Tähän Yin liittää jopa ajatuksen siitä, että tutkija 

pitää löydöksiään ylenpalttisen merkittävinä ja että tämä orientaatio kulkee mu-

kana läpi tutkimusprosessin. (Yin 2003: 165.)  

Olen pyrkinyt huomioimaan selkokielisyyden läpi tutkimusraportin sekä luo-

pumaan turhasta tieteellisestä jargonista tai vierasperäisistä käsitteistä silloin, kun 

tilalla on mahdollista käyttää suomenkielisiä ilmauksia. Olen pyrkinyt kirjoitta-

maan tutkimusraportin kansantajuiseksi siten, että myös tieteellisen yhteisön ul-

kopuolella löytyisi kiinnostusta tarttua tämän tutkimuksen lukemiseen ja että siitä 

siten olisi hyötyä laajemmalle yleisölle. Yleisön päätettäväksi lopulta jää, kuinka 

hyvin tässä tehtävässä olen onnistunut ja kuinka mielekästä tämän tutkimusrapor-

tin lukeminen on. Yinin (2003) mainitsema innostunut orientaatio on kulkenut 

mielestäni mukana läpi tutkimusprosessin, ja olen ollut varsin halukas jakamaan 

tutkimuksen kautta saamiani kokemuksia ja siinä tehtyjä johtopäätöksiä muiden 

kanssa. Tutkimustuloksia olen esitellyt seminaareissa ja muissa tutkijatapaamisis-

sa sekä opetustehtävissä luentomateriaalina, eettiset seikat huomioiden. Toivon, 

että tutkimuksella on ollut sekä teoreettista että käytännöllistä relevanssia. Tutki-

muksen avulla olen osallistunut lapsuuden ja nuoruuden rekonstruktioon tarjoten 

uusia näkökulmia lasten ja nuorten elämän tarkasteluun ja käsitteellistämiseen.  

Ensisijaisen tärkeänä näen sen, että osallisuustoiminnassa mukana olevat lap-

set ja nuoret löytävät tästä tutkimuksesta oman äänensä, jota tutkijan ominaisuu-

dessa olen välittänyt laajemmalle yleisölle. Toivon, että olen kyennyt tuomaan 

lasten ja nuorten kokemuksia esille monipuolisesti ja syvällisesti ja että myös 

aikuiset toimijat löytäisivät tutkimuksesta tukea ja välineitä lasten ja nuorten osal-

lisuuden tukemiseen – niin muodollisissa osallisuusympäristöissä kuin arjen käy-

tännöissä.  

7.2.3 Tutkimuksen eettisyys  

Ihmistieteellisessä tutkimuksessa eettisillä kysymyksillä on keskeinen rooli, ja 

etenkin lasten ja nuorten parissa tehtävässä tutkimuksessa niiden asema korostuu 
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(ks. esim. Vehkalahti ym. 2010, Christensen & Prout 2002, Punch 2002, Alderson 

2004, Thomas & O’Kane 1998). Clarkeburnin ja Mustajoen (2007) mukaan tut-

kimuksen tekemiseen liittyvät periaatteet ovat säilyneet jopa vuosisatojen ajan 

muuttumattomina. Tutkimuksen perustavana lähtökohtana on pyrkimys objektii-

visuuteen ja rehellisyyteen. Viime vuosina tutkimuseettisten pohdintojen merkitys 

on kuitenkin entisestään korostunut. (Clarkeburn & Mustajoki 2007: 15–20.) 

Tutkimuksen eettisten kysymysten voidaan nähdä koskettavan sekä tiedonhankin-

taan että tutkittavien suojaan liittyviä kysymyksiä. (Mäkelä 1987: 180, Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2009: 19, Tuomi & Sarajärvi 2002: 127–128.)  

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

(TENK) on laatinut suomalaisen tiedeyhteisön kanssa tutkimuseettisen ohjeistuk-

sen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä. 

Tutkimusetiikka tarkoittaa yksinkertaistettuna tutkimukseen ja tieteeseen liittyviä 

eettisiä näkökulmia ja arviointeja. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeessa 

tutkimusetiikalla viitataan siihen, että tutkimuksessa noudatetaan ja edistetään 

kautta linjan vastuullisia ja oikeita toimintatapoja sekä tunnistetaan ja torjutaan 

eettisesti kestämättömiä ratkaisuja tutkimustoiminnassa. (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2012: 4–5.) 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää tutkimuseettisessä ohjeistuksessa 

yhdeksän hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtaa. Ensimmäisessä kohdassa 

todetaan, että tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapo-

ja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten 

tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6.)  

Olen noudattanut näitä lähtökohtia tutkimuksen joka vaiheessa. Jatko-opinto-

oikeuden ja tutkimusluvan saamisessa on edetty tiedeyhteisön käytäntöjen mukai-

sesti. Tutkimusprosessin alkuvaiheessa tapasin nuorisotoimen edustajat, joiden 

kanssa keskusteltiin mahdollisuudesta päästä tutkimaan osallisuusryhmien toimin-

taa käytännössä. Tämän jälkeen siirryin kentälle havainnoimaan osallisuusryhmi-

en perehdyttämisleirejä, osallisuusryhmien alueillaan pitämiä kokouksia sekä 

muuta toimintaa. Eri tilanteissa olen tehnyt lapsille ja nuorille ja muille osallisille 

aina tiettäväksi sen, että olen paikalla tutkijan ominaisuudessa. Olen kertonut 

avoimesti tutkimuksen tarkoituksesta ja siitä, että tekemiäni havaintoja sekä lasten 

ja nuorten toiminnassa tuottamaa materiaalia tullaan mahdollisesti käyttämään 

tutkimuksen aineistona.  

Tutkimuksen varsinaista aineistoa kerätessäni olen erityisesti kiinnittänyt 

huomiota siihen, että tutkimuksessa on mukana alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. 
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Tällöin suostumus lasten ja nuorten osallistumiselle tutkimukseen on pyydetty 

heidän huoltajiltaan. Tämän lisäksi olen nähnyt tärkeänä sen, että myös lapsilla ja 

nuorilla itsellään on ollut mahdollisuus esittää suostumuksensa tutkimukseen 

kirjallisena. Tämän lisäksi suostumusasiaan on palattu sähköpostitse kyselyn 

ohjeistusta annettaessa sekä vielä haastattelujen alussa, jolloin olemme kerranneet 

lasten ja nuorten kanssa tutkimukseen liittyviä asioita. Olen tehnyt lapsille ja 

nuorille tiettäväksi jo tutkimukseen suostumusta kysyttäessä, että esimerkiksi 

haastattelut tullaan nauhoittamaan ja että kyseiset nauhoitteet, joita säilytän tut-

kimuksen ajan äänitallenteina, ovat ainoastaan minun käytössäni. Lapsilla ja nuo-

rilla on ollut mahdollisuus kieltäytyä haastattelujen nauhoituksesta. Ainoastaan 

yhden lapsen kanssa pohdimme pidempään, mitä nauhoitus tarkoittaa ja minkälai-

sia seurauksia siitä voisi mahdollisesti olla hänelle itselleen. Keskustelun päät-

teeksi lapsi suostui haastattelun nauhoitukseen, koska nauhoite ei tullut esimer-

kiksi koulun henkilökunnan tai muiden lasten ja nuorten kuultavaksi. (Ks. myös 

Nieminen 2010.)  

Olen metodologialuvussa esitellyt yksityiskohtaisesti tutkimusaineiston ke-

ruuseen, käsittelyyn, tallentamiseen ja analyysiprosessiin liittyviä tekijöitä. Ai-

neiston käsittelyssä ja esittämisessä olen suojellut tutkimuksessa mukana olevien 

lasten ja nuorten henkilöllisyyttä ensinnäkin tallentamalla aineiston numerokoo-

deilla. Tällöin esimerkiksi kyselyvastausta tai yksittäistä haastattelua ei ole mah-

dollista jäljittää tiettyyn henkilöön. Tutkimusraportissa olen käyttänyt paljon au-

tenttisia tekstikatkelmia lasten ja nuorten kyselyvastauksista ja haastatteluista. 

Olen antanut lapsille ja nuorille peitenimet näihin lainauksiin tai kun kirjoitan 

heistä kolmannessa persoonassa tekstin sisällä. Olen tehnyt tämän tiettäväksi 

lapsille ja nuorille jo aineistonkeruun yhteydessä. Jälkeenpäin ajateltuna olisi ollut 

lapsuudentutkimuksen lähtökohtien mukaista sekä ennen kaikkea eettisesti kestä-

vämpää antaa lasten ja nuorten itsensä valita peitenimensä (vrt. Viljamaa 2012: 

189).  

Toiseksi olen tutkijana valinnut tutkimusraporttiin valitut tekstikatkelmat, ei-

kä lapsilla ja nuorilla ole ollut siten mahdollisuutta tarkistaa tekstiä. Olisiko ollut 

eettisesti kestävämpää, jos lapset ja nuoret olisivat voineet lukea tutkimusraportin 

vielä kokonaisuudessaan, vaikka esimerkiksi omien haastatteluotteiden jäljittämi-

nen ei olisikaan ollut välttämättä mahdollista? Kuulan (2010: 225) mukaan 

anonymiteettiin suhtaudutaan hiukan eri tavoin eri tieteenaloilla. Joillakin tieteen-

aloilla anonymiteetti voidaan kokea eettisesti ongelmallisena, jolloin ajatellaan 

tutkimuksessa mukana olevilla olevan oikeus omiin tietoihinsa ja kokemuksiinsa 

– omalla nimellään (ks. myös Kuula 2006, Baez 2002, Kobayashi 2001).  
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Toinen anonymiteettiin liittyvä seikka tässä tutkimuksessa on se, että en ole 

liittänyt lapsen tai nuoren lainaukseen sitä osallisuusryhmää, jossa tämä toimii. 

Myös tällä tavoin olen pyrkinyt säilyttämään lapsen ja nuoren anonymiteetin. 

Kolmas anonymiteettia lisäävä seikka on mielestäni se, etten yksilöi lasten ja 

nuorten ikää. Käytän ilmaisuja alakouluikäinen, yläkouluikäinen tai keskiasteen 

opinnoissa oleva kuvaamaan sitä ikäryhmää, johon kyseinen lapsi tai nuori kuu-

luu. Mielestäni tarkka ikävuosi ei ole ollut tässä tutkimuksessa asetettavien tutki-

muskysymysten kannalta keskeinen seikka. Tutkimukseen osallistujien kuvauksen 

yhteydessä olen kuitenkin tuonut esille tarkemman ikäjakauman. Toisaalta voi-

daan kysyä, onko iän häivyttäminen tällä tavoin eettisesti oikein?  

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksen (2012) toisessa kohdassa to-

detaan, että tutkimuksessa tulee soveltaa eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tut-

kimus- ja arviointimenetelmiä. Lisäksi tutkijan tulee noudattaa avointa ja vastuul-

lista tiedeviestintää tutkimuksesta raportoidessaan. (Tutkimuseettinen neuvotte-

lukunta 2012: 6.) Näitä teemoja sivuttiin jo edellä. Todettakoon vielä, että tutki-

muksessa käyttämäni menetelmät ovat ihmistieteellisessä tutkimuksessa yleisesti 

käytettyjä ja hyväksyttyjä, ja niiden käytössä on huomioitu hyvä tutkimuseettinen 

käytäntö. Erityistä huomiota on kiinnitetty alle 18-vuotiaiden mukana oloon tut-

kimuksessa. Kyselyiden ja haastatteluiden toteutuksessa on huomioitu lasten ja 

nuorten kehitystaso ja esimerkiksi pyritty varmistamaan se, että lapset ja nuoret 

ymmärtävät mitä tutkimuksessa mukana oleminen tarkoittaa. Tähän on pyritty 

esimerkiksi yleistajuista kieltä käyttämällä. Tutkimusprosessia ja sen luotettavuut-

ta on arvioitu tutkimusraportissa kriittisesti. Tutkimusraportti on koottu yleisiä 

tieteellisiä periaatteita noudattaen. Tämän pohjalta lukijan on mahdollista hah-

mottaa tutkimusprosessin etenemistä sekä sitä, miten tutkija on muodostanut tässä 

raportissa esitetyt johtopäätökset.  

Kolmannessa kohdassa viitataan tutkijan vastuuseen tiedeyhteisön jäsenenä. 

Tällöin tutkijan tulee muun muassa huolehtia siitä, että hän on asianmukaisesti 

viitannut muiden tutkijoiden tutkimuksiin ja huomioi ne myös oman tutkimustu-

losten erittelyssä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6). Olen pyrkinyt tuo-

maan omassa tutkimuksessani esille aikaisempia lasten ja nuorten osallisuutta 

käsitteleviä tutkimuksia sekä peilannut niiden tuottamia tuloksia omaan tutkimuk-

seeni. Aikaisempia tutkimuksia olen esitellyt tutkimuksen teoreettisessa osassa 

sekä tutkimuksen tulosluvuissa. Neljänneksi todetaan, että tutkimusta suunnitel-

laan ja toteutetaan ja siitä raportoidaan sekä siinä syntyneet tietoaineistot tallen-

netaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012: 6). Olen esittänyt johdannossa kiinnostukseni lasten ja 
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nuorten osallisuusteemaa kohtaan. Tutkimusaihe on syventynyt vuosien aikana 

erilaisten käytännöllisten ja teoreettisten yhteyksien synteesinä. Tutkimusaihetta 

on esitelty seminaareissa sekä ohjaajien kanssa käydyissä keskusteluissa. Olen 

kirjoittanut tutkimusaiheesta myös tieteellisiä julkaisuja, jotka ovat käyneet läpi 

vertaisarvioinnin.  

Viidenneksi hyvän tutkimuseettisen käytännön mukaista on huolehtia tutki-

muslupiin ja suostumuksiin liittyvistä asioista (emt.). Olen kuvannut edellä jo 

lyhyesti sitä prosessia, jossa olen ensinnäkin käynyt keskustelua tutkimuksen 

tarpeellisuudesta kaupungin toimijoiden kanssa. Tämän jälkeen olen lähestynyt 

huoltajia saadakseni heiltä suostumuksen lasten ja nuorten osallistumiseen tutki-

mukseen. Olen pyytänyt suostumuksen myös lapsilta ja nuorilta itseltään. Nur-

menniemi (2010: 14–15) tuo esille, että alle 18-vuotiaiden tutkimukseen liittyy 

oleellisesti erilaisten portinvartijoiden rooli (ks. myös Strandell 2005). Näillä hän 

tarkoittaa erilaisia viranomaistahoja, jotka säätelevät tutkijan ja tutkittavien välis-

tä vuorovaikutusta. Viranhaltijoiden lisäksi portinvartijoilla voidaan viitata lasten 

ja nuorten huoltajiin. He ovat keskeisessä asemassa tutkimusluvista ja suostu-

muksista päätettäessä.  

Portinvartijoiden rooli tuli myös tässä tutkimuksessa selkeästi esille. Pyrin 

saamaan suostumuksen tutkimukseen osallistumiselle lasten ja nuorten huoltajilta. 

Heidän tavoittamisekseen olin yhteydessä kaikkiin niihin kouluihin, joissa oli 

osallisuusryhmien lapsia ja nuoria. Tässä yhteydessä koulujen tavoittaminen ei 

onnistunut oletetun mukaisesti. Ääriesimerkkinä on erään koulun edustajan il-

mentämä totaalinen tuohtuminen ja väsyminen erilaisiin tutkimusprojekteihin ja 

kyselijöihin. Tässä tilanteessa toinen osapuoli oli – omasta mielestäni – varsin 

selkeästä esityksestäni huolimatta ymmärtänyt asian niin, että tutkimuksen koh-

teena olisi koulun toiminta. Tällöin tulkitsen tilannetta siten, että kyseinen henkilö 

koki myös oman työnsä olevan arvioinnin kohteena. Valitettavasti en pystynyt 

korjaamaan tätä käsitystä ja kertomaan, että koulun apua tarvitsin vain suostu-

muksen saamiseen lasten ja nuorten huoltajilta. Toinen osapuoli päätti puhelun 

äkillisesti, tosin toinen henkilö koulusta palasi asiaan myöhemmin, ja tällöin mi-

nulle tehtiin tiettäväksi se, että myös kyseisessä koulussa asiaa pidetään tärkeänä. 

Tämä esimerkki on äärimmäinen mutta kertoo osaltaan portinvartijoiden vallasta 

joko edistää tai estää tutkimuksen etenemistä.  

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeissa viitataan myös tutkimushank-

keessa tai -ryhmässä toimivien eri osapuolten oikeuksiin sekä vastuisiin ja velvol-

lisuuksiin. Lisäksi tulee sopia esimerkiksi aineistojen säilyttämiseen ja käyttöoi-

keuksiin liittyvistä seikoista. Edelleen tutkimusta rahoittavat tahot tulee tuoda 
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selkeästi esille, ja näin olen tehnyt omassa tutkimuksessani heti tutkimuksen alku-

sanoissa. Ohjeistuksessa tuodaan esille myös se, että tutkijan tulee jäävätä itsensä 

sellaisista tutkimukseen liittyvistä arviointi- ja päätöksentekotilanteista, joissa on 

esteellinen toimimaan. Viimeisenä kohtana tuodaan esille tutkimusorganisaation 

rooli hyvän tieteellisen käytännön edistäjänä. Tähän liittyy hyvä henkilöstö- ja 

taloushallinto sekä tutkimuksen tietosuojaa koskevat kysymykset. (Tutkimuseetti-

nen neuvottelukunta 2012: 6.)  

Tutkimuksen eettisyyden pohdinnassa on vielä syytä pohtia sitä, minkälainen 

vastuu tutkijalla on tutkimustulosten sovelluksista? Mihin tässä tutkimuksessa 

saatuja tuloksia tullaan käyttämään? (Esim. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2009, Alderson 2004.) Olen tuonut esiin tutkimuksen käytännönläheisen tehtävän. 

Tutkimuksen avulla pyritään hahmottamaan sellaisia kriittisiä tekijöitä, jotka tulee 

erityisesti huomioida lasten ja nuorten osallisuusympäristöjä perustettaessa ja 

niissä toimiessa. Vaikka tutkimuksessa ei ole käytetty eksplisiittisesti arvioinnin 

viitekehystä, on ensinnäkin nuoriso- ja opetustoimen toimijoille tehty tiettäväksi 

se, että tutkimuksen avulla selvitetään nuorisovaikuttamisen mallin käytännön 

toteutusta. Tällöin myös arvioidaan esimerkiksi sitä, minkälaisia vahvuuksia ja 

heikkouksia toiminnassa on vuosien aikana ilmennyt. Lapsille ja nuorille on tehty 

tiettäväksi se, että he ovat osallisuustoiminnan keskeisiä arvioitsijoita ja että ko-

konaiskuva toiminnasta tässä tutkimuksessa muodostuu heidän kokemustensa 

pohjalta. Lopulta käytännön toimijoiden päätettäväksi jää, missä määrin tässä 

tutkimuksessa tehdyt johtopäätökset siirtyvät käytännön toiminnassa hyödynnet-

täviksi. Tutkimus on kuitenkin myös eettinen kannanotto sen puolesta, että lasten 

ja nuorten asema sosiaalisina toimijoina tunnustettaisiin ja esimerkiksi aikuiset 

pyrkisivät tekemään parhaansa lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksien edis-

tämiseksi. Tutkimuksessa on tuotu esille lasten ja nuorten osallisuuteen liittyviä 

haasteita, jotka ovat myös eettisiä luonteeltaan.  

Strandellin (2005: 38) mukaan tutkijan tulee pohtia myös sitä, minkälaisia 

representaatioita tuotamme tutkimuksella lapsista ja nuorista. Tässä tutkimuksessa 

lapset ja nuoret näyttäytyvät aktiivisina osallisuusryhmien toimijoina, jotka ovat 

monessa mukana myös vapaa-ajallaan. Onko tutkimus tuottanut liiankin ideaalin 

kuvan osallistuvista lapsista ja nuorista (vrt. Kiili 2011)? Ovatko juuri nämä aktii-

visimmat lapset ja nuoret valikoituneet tutkimukseen, jolloin ehkä kriittisemmät 

äänensävyt ovat jääneet kuulematta? Aldersonin (2004) mukaan yksi keskeinen 

kysymys on, keitä nimenomaisia lapsia ja nuoria tutkimus hyödyttää? Omassa 

tutkimuksessani on huomioitu ainoastaan ne lapset ja nuoret, jotka ovat osalli-
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suustoiminnassa mukana. Miten laajalti osallisuustoiminnasta ollaan tietoisia 

yleisellä tasolla lasten ja nuorten keskuudessa?  

7.3 Jatkotutkimuksen aiheita  

Perehtyminen lasten ja nuorten osallisuuteen alueellisten osallisuusryhmien kon-

tekstissa sekä keskustelu eri alojen toimijoiden kanssa tämän tutkimusprosessin 

aikana on vahvistanut halua jatkaa lasten ja nuorten osallisuusteeman parissa. 

Esimerkiksi tätä tutkimusta varten kerättyä aineistoa ei ole vielä analysoitu lop-

puun, sillä lasten ja nuorten osallisuusryhmiä ohjaavien aikuisten haastattelut 

tarjoavat lisätietoa ryhmien toiminnasta. Siten aikuisten toimijoiden näkökulma 

lasten ja nuorten osallisuuteen on tämän tutkimuksen jälkeen ensimmäisenä selvi-

tettävä asia. Tähän liittyen on tärkeä selvittää esimerkiksi, minkälaisia jäsenten 

valintaprosessin käytäntöjä kouluissa on. Tämän tutkimuksen perusteella jäsenten 

rekrytoinnissa käytetään erilaisia menetelmiä, ja siten onkin syytä pohtia jatkossa, 

kuinka tasa-arvoisena jäsenten valintaprosessi eri alueiden kesken näyttäytyy? 

Lasten ja nuorten näkökulmasta tarkasteltuna on edelleen syytä selvittää toimin-

nan vaikuttavuutta.  

Alueellisten osallisuusryhmien lisäksi Oulussa toimii nuorten edustajisto 

ONE, joka jatkoi toimintaansa uudella kokoonpanolla tämän tutkimusprojektin 

loppusuoralla alkuvuodesta 2013. Väitöskirjatutkimusta suunnitellessani ei ollut 

vielä tietoa nuorten edustajiston perustamisesta. Tutkimus oli hyvässä vauhdissa 

siinä vaiheessa, kun ONE aloitti toimintansa vuonna 2010, ja tämän vuoksi pää-

dyin jättämään sen tämän tutkimuksen kysymyksenasettelun ulkopuolelle. Jatkos-

sa olisi hyödyllistä perehtyä ONE:n toimintaan sekä mahdollisiin yhteistyön muo-

toihin alueellisten osallisuusryhmien kanssa, josta on saatu viitteitä tässä tutki-

muksessa. Tulisi tarkastella sitä, ketkä ONE:n toimintaan hakeutuvat ja minkälai-

sia motiiveja heillä on toimintaan mukaan lähtemiselle. ONE:n jäsenet valitaan 

kouluissa ja nuorisotiloilla järjestettävien vaalien kautta. Ehdokkaaksi voivat 

asettua sekä nuorisovaaleissa äänestää 15–19-vuotiaat Oulussa asuvat, opiskelevat 

ja työskentelevät nuoret. Jatkotutkimuksissa olisi tärkeä selvittää esimerkiksi 

ehdokasasetteluun ja äänestyskäyttäytymiseen liittyviä teemoja.  

Lasten ja nuorten osallisuuden mahdollista sukupuolittuneisuutta olisi hyvä 

selvittää laajemmin. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että osallisuusryhmissä tytöt 

ovat hienoisesti enemmistönä. Nuorten edustajisto ONE:n ehdokasasettelun pe-

rusteella vuonna 2012 kävi kuitenkin ilmi, että nuorisovaaleihin asettui ehdolle 

enemmän poikia kuin tyttöjä. Onko osallisuustoiminnassa eroja tyttöjen ja poikien 
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aktiivisuuden välillä, ja jos, niin mikä tätä mahdollisesti selittää? Onko eri osalli-

suusmuotojen välillä eroja tyttöjen ja poikien aktiivisuudessa? Vuonna 2013 Ou-

lun kaupunki laajeni kuntaliitosten myötä. Samalla uuden Oulun alueelle perustet-

tiin uusia alueellisia osallisuusryhmiä entisten Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsa-

lon ja Yli-Iin kuntien alueelle. Jatkossa olisi mielenkiintoista selvittää, miten toi-

minta käynnistyy näillä alueilla ja onko esimerkiksi maaseutumaisilla alueilla 

eroja lasten ja nuorten osallisuustoiminnassa kaupunkialueisiin verrattuna.  

Vanhan Oulun alueella alueellisia osallisuusryhmiä perustettiin vuosien 

2006–2008 välisenä aikana. Siten pisimpään toiminnassa olleet ryhmät tulevat 

syksyllä 2013 seitsemän vuoden ikään. Jäsenten vaihtuvuus osallisuusryhmissä on 

todettu suureksi. Tutkimuksessa on kuitenkin mukana lapsia ja nuoria, jotka olivat 

olleet toiminnassa mukana aivan alusta alkaen. Tällaisten jäsenten mukanaoloa 

olisi syytä kartoittaa jatkossa ja selvittää, minkälaisia motiiveja siihen liittyy. 

Toisaalta mielenkiintoista olisi tietää myös toiminnasta pois jääneiden kokemuk-

sia.  

Lasten ja nuorten osallisuudella on vankka lainsäädännöllinen tuki. Tutki-

muksellinen katse tulisi kohdentaa entistä tiiviimmin myös tuloksellisuuteen tästä 

näkökulmasta: kuinka hyvin esimerkiksi kuntatasolla vastataan nuorisolain 

(2006/72) asettamaan velvoitteeseen? Myös kansainvälisissä tutkimuksissa on 

tuotu esille lasten ja nuorten osallisuustoiminnan arvioinnin tärkeys (ks. esim. 

Ackermann ym. 2003, Chawla 2001, Johnson 2010). Tähän liittyen olisi syytä 

tarkastella myös alueellisia eroja lasten ja nuorten osallisuustoiminnassa. Osalli-

suus on myös globaali teema, ja siten jatkossa olisi tarpeen tarkastella lasten ja 

nuorten osallisuuden toteutumista myös vertailevien tutkimusotteiden avulla.  
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Liitteet  

Liite 1 Kyselylomake  

 

I TAUSTAKYSYMYKSET  

 
1. Sukupuoli  
   Tyttö   
   Poika  

2. Ikä ____ vuotta  

3. Olen ___. luokalla   

 

II HARRASTUKSET JA VAPAA-AIKA  

 
4. Kuulutko johonkin järjestöön, kerhoon, seuraan tai yhdistykseen? (Esi-
merkiksi liikunta- ja urheiluseurat, vapaaehtoisjärjestöt, seurakunnan jär-
jestämä toiminta) Mainitse kaikki, johon kuulut tai olet joskus kuulunut.   
   Kyllä, mihin _________________________________________________ 

   En kuulu  

   En kuulu tällä hetkellä, mutta olen joskus kuulunut. Mihin kuu-

luit?___________________________________________________________ 

5. Mainitse muutama tärkein vapaa-ajanharrastuksesi?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Käytkö nuorisotilalla vapaa-ajallasi?  

   Kyllä, käyn nuorisotilalla säännöllisesti (Esim. päivittäin tai viikoittain)  

   Kyllä, käyn nuorisotilalla, mutta vain satunnaisesti (Esim. muutamia kertoja 

kuukaudessa tai harvemmin)  

   En käy lainkaan nuorisotilalla vapaa-ajallani  

7. Mainitse muutama tärkein syy, miksi käyt tai et käy nuorisotilalla?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 
  



278 

III OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN  
 
8. Mitä sinun mielestäsi osallistuminen ja osallisuus tarkoittavat?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Koulussani  

    kuulun tällä hetkellä oppilaskunnan hallitukseen  

    olen kuulunut aikaisemmin oppilaskunnan hallitukseen  
    en ole koskaan kuulunut oppilaskunnan hallitukseen          

10.  Mitä mieltä olet oppilaskunnan toiminnasta omassa koulussasi?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. Oletko tällä hetkellä tai oletko joskus ollut koulussasi mukana jossakin 
muussa vapaaehtoisessa toiminnassa? (Esimerkiksi kummioppilastoiminta, 
tukioppilastoiminta, kerhotoiminta.) Mainitse kaikki, joissa olet ollut tai olet 
tällä hetkellä mukana.  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. Oletko kuullut seuraavista aloitteentekokanavista? Tee Aloite 
(www.aloiteoululle.fi) ja Aloitekanava (www.aloitekanava.fi).  
    Kyllä, ja olen käyttänyt molempia kanavia  

    Kyllä, mutta olen käyttänyt vain __________________________ kanavaa  
    En tiedä kumpaakaan aloitekanavaa  

13. Mitä mieltä olet kyseisistä aloitteentekokanavista?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
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IV OSALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA  
 
14. Mihin osallisuusryhmään kuulut tällä hetkellä?  
    KaKeVa (Kastellin ja Keskustan alueen ryhmä, yhdistetty 2011)  

    KuN (Kaakkurin unohtumattomat nuoret, perustettu keväällä 2008)  

    MAJP (Merikosken asialliset ja pätevät, perustettu syksyllä 2007)  

    MaNu (Maikkulan nuoret, perustettu keväällä 2007)  

    OiVa (Oulujoen nuoret vaikuttajat, perustettu syksyllä 2006) 

    POF (Pohjoisen Oulun fiksut, perustettu syksyllä 2008)  

    PoVa (Pohojosen vaikuttajat, perustettu keväällä 2008)  

    TEKO (Toppilan elinympäristö, Koskelan olosuhteet, perustettu keväällä 

2008)  

    VeTo (Vaikuttaa etelässä, toimia Oulussa, perustettu syksyllä 2007)  

    Y.K.S.I. (Ylikiimingin suuret ideoijat, perustettu syksyllä 2008)  

 
15. Oletko kuulunut aiemmin myös johonkin toiseen osallisuusryhmään edel-
lä mainituista? Mainitse kaikki. (Huom! KaVa ja KeVa –osallisuusryhmät 
ovat yhdistyneet KaKeVa:ksi. Jos olet kuulunut aiemmin jompaankumpaan 
niistä, mainitse sekin.)   
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

16. Kuinka kauan olet ollut mukana osallisuusryhmän toiminnassa? Jos 
muistat ulkoa, voit merkitä vuosiluvun ja kuukauden, jolloin tulit osallisuus-
ryhmään mukaan.  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

17. Miten sinut valittiin osallisuusryhmään?  (Jos listassa ei ole sopivaa vaih-
toehtoa, valitse viimeinen vaihtoehto ja kerro tarkemmin, miten sinut valit-
tiin ryhmään.) 
    Opettaja pyysi minua koulumme edustajaksi osallisuusryhmään  

    Rehtori pyysi minua koulumme edustajaksi osallisuusryhmään  

    Luokassa tai koulussa järjestettiin äänestys  

    Osallisuusryhmässä mukana oleva kaverini pyysi minua mukaan ryhmään  

    Osallisuusryhmän ohjaaja pyysi minua mukaan ryhmään  

    Halusin itse mukaan osallisuusryhmän toimintaan (ilmoitin halukkuudestani 

opettajalle)  

    Joku muu tapa, mikä_______________________________________________ 
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18. Miksi tahdot kuulua osallisuusryhmään?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

19. Mainitse sinun mielestäsi tärkeimpiä asioita, joita olette tehneet osalli-

suusryhmässä?   
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

20. Mitä asioita sinun mielestäsi osallisuusryhmässä pitäisi tehdä?   
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

21. Ketkä seuraavista ovat auttaneet ja tukeneet sinun toimintaasi osallisuus-

ryhmässä?  

    Osallisuusryhmän oma ohjaaja  

    Nuorisotilan muut nuorisotyöntekijät  

    Osallisuusvalmentaja  

    Oman koulun yhdysopettaja  

    Oman koulun muu opettaja (Esim. luokanopettaja, luokanvalvoja, aineenopet-

taja), kuka______________________________________________ 

    Oman koulun rehtori  

    Joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva, ku-

ka___________________________  

    Osallisuusryhmän muut jäsenet   

    Luokkatoverit tai ystävät  

    Joku muu, kuka___________________________________________________ 

 
22. Kerro esimerkkejä, miten sinun toimintaasi osallisuusryhmässä on autet-
tu ja tuettu?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

23. Miten aikuisten pitäisi mielestäsi auttaa ja tukea sinun ja koko osalli-
suusryhmän toimintaa?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
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24. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä kaupunkikokoukseen liittyen? 
Valitse omaa mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto.   

 
 Täysin 

samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

En 
samaa 
enkä 
eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä  

Täysin 
eri 
mieltä  

Kaupunkikokous on tärkeä tapah-
tuma, jossa lapset ja nuoret saavat 
tuoda omia mielipiteitään esille 

     

Kaupunkikokous on kestoltaan 
sopivan mittainen (2 tuntia)   

     

Kaupunkikokouksen määräraha on 
käytetty oikeisiin ja tärkeisiin asioi-
hin  

     

Kaupunkikokouksessa käsitellään 
lapsille ja nuorille tärkeitä asioita 

     

Kaupunkikokouksessa jokainen 
ryhmän jäsen saa sanoa mielipiteen-
sä ja häntä kuunnellaan 

     

Kaupunkikokousta suunnitellaan 
omassa osallisuusryhmässä riittäväs-
ti 

     

Saan tarpeeksi tietoa kaupunkiko-
kouksesta ryhmän ohjaajaltani ja 
muilta aikuisilta 

     

Kaupunkikokouksessa ei vaikuteta 
oikeasti lapsille ja nuorille tärkeisiin 
asioihin  

     

 
25. Halutessasi voit kommentoida väitteitä omin sanoin tai kertoa yleisesti 
kokemuksistasi kaupunkikokoukseen liittyen.  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

26. Oletko tuonut koulustasi asioita käsiteltäväksi osallisuusryhmän kokouk-
seen?  
    Kyllä, mitä asioita ________________________________________________ 

    En ole tuonut asioita koulusta käsiteltäväksi osallisuusryhmän kokouksissa 
27. Kerro itsellesi mieluisin muisto osallisuusryhmän toiminnasta? (Se voi 
liittyä esimerkiksi kokouksiin, osallisuusryhmien leireihin, kaupunkikokouk-
seen jne.)     
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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28. Onko osallisuusryhmän jäsenyydestä ollut sinulle jotain hyötyä?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

29. Onko osallisuusryhmän jäsenyydestä ollut sinulle jotain haittaa?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

30. Minkä kouluarvosanan (4-10) sinä antaisit omalle osallisuusryhmällesi? 
Perustele, miksi annoit kyseisen numeron?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

31. Arvioi seuraavia väittämiä osallisuusryhmien toimintaan liittyen.   

 
  

Täysin 
samaa  
mieltä 

 
Jokseen-
kin samaa 
mieltä 

 
En  
samaa  
enkä  
eri 
mieltä  

 
Jokseenkin 
eri  
mieltä 

 

 
Täysin 
eri  
mieltä 

Osallisuusryhmä on hyvä kanava 
saada lasten ja nuorten mielipiteitä 
kuuluviin  

     

Osallisuusryhmässämme olemme 
saaneet vietyä lapsille ja nuorille 
tärkeitä asioita eteenpäin  

     

Toimiminen lasten ja nuorten osalli-
suusryhmässä on mielekästä ja mu-
kavaa  

     

Omassa osallisuusryhmässäni saan 
tuoda omia mielipiteitäni esille ja 
minua kuunnellaan  

     

Osallisuusryhmässä otetaan kantaa 
mielestäni lapsille ja nuorille tärkei-
siin asioihin  

     

Tunnen oloni turvalliseksi osalli-
suusryhmässä 

     

Saan osallisuusryhmän toiminnasta 
tarpeeksi tietoa  

     

Osallisuusryhmän ohjaaja (aikuinen) 
tukee ja auttaa ryhmämme toimintaa 
riittävästi 

     

Kouluni yhdysopettaja tukee toi-
mimistani osallisuusryhmässä riittä-
västi  

     

Koulukaverini ja ystäväni ovat tie-
toisia osallisuusryhmän toiminnasta  
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32. Halutessasi, voit kommentoida väitteitä vielä omin sanoin.  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

33. Mitä minun olisi sinun mielestäsi pitänyt kysyä osallisuusryhmien toimin-

taan liittyen?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

34. MUITA KOMMENTTEJA! Voit kirjoittaa tähän vapaasti esimerkiksi 
ajatuksiasi osallisuusryhmien toimintaan liittyen tai vaikkapa mielipiteesi 
tästä kyselystä.  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

KIITOS TUTKIMUSAVUSTA!  
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Liite 2 Suostumuspyyntökirje huoltajille  
 

Hyvä huoltaja 
 
Oulun kaupungissa on kehitetty nuoriso- ja opetustoimen yhteistyönä nuorisovaikuttamisen malli, 
jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sia heidän omassa elinympäristössään. Keskeisenä toimintamuotona ovat alueelliset osallisuusryhmät, 
jossa Teidänkin lapsenne toimii omalla alueellaan. Osallisuusryhmien lapset ja nuoret kokoontuvat 
myös vuosittain järjestettävään kaupunkikokoukseen, jossa ryhmät päättävät heitä koskevista asioista. 
Lisätietoa nuorisovaikuttamisen mallista sekä lasten ja nuorten osallisuustoiminnasta Oulussa saatte 
osoitteesta http://www.ouka.fi/nuoriso/osallisuus/index.html.  
 
Olen tekemässä väitöskirjatutkimusta nuorisovaikuttamisen mallin toteutuksesta ja käytännön ko-
kemuksista Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Tutkimuksessani keskityn erityisesti 
lasten ja nuorten omiin kokemuksiin osallisuusryhmien toiminnasta. Tutkimusta varten kerään 
nyt lasten ja nuorten kokemuksia kyselylomakkeen ja haastattelun avulla. Ensimmäisessä vaiheessa 
lapset ja nuoret vastaavat kyselyyn Internetissä nimettömänä. Kyselyn voi täyttää myös perinteisenä 
paperiversiona. Kyselyn jälkeen haastattelen osaa ryhmien lapsista ja nuorista. Haastattelu kestää noin 
tunnin ja pyrin toteuttamaan sen koulupäivän aikana. Lisäksi erilaisia osallisuusryhmien tilaisuuksia 
voidaan valokuvata. Noudatan kaikessa aineiston käsittelyssä ja raportoinnissa täydellistä luotta-
muksellisuutta eivätkä lapsenne henkilötiedot tule esille missään vaiheessa tutkimusta. Osallistuminen 
tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Lapsellanne on myös oikeus perua osallistumisensa tutkimuk-
seen milloin tahansa. Lasten ja nuorten oman äänen kuuleminen olisi kuitenkin toiminnan koko-
naisvaltaisen arvioinnin kannalta erittäin tärkeää.  
 
Koska kyse on alaikäisen henkilön osallistumisesta tutkimukseen, tarvitsen tätä varten suostumuksen 
Teiltä huoltajilta. Pyydän suostumuksen kyselyyn ja haastatteluun osallistumiselle myös lapseltanne. 
Pyydän Teitä täyttämään ja allekirjoittamaan oheisen lomakkeen, jonka jälkeen lapsenne pa-
lauttaa sen oman koulun opettajalle. Mikäli haluatte kuulla lisää tutkimushankkeesta, voitte ottaa 
yhteyttä minuun joko sähköpostitse tai puhelimitse.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Anu Alanko 

anu.alanko@oulu.fi 

KM, Tutkija/tuntiopettaja  
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LAPSESI PALAUTTAA TÄMÄN OSION KOULUUN    

Väitöskirjatutkimus 
   
Lasten ja nuorten osallisuustoiminta Oulussa  
Tutkija: Anu Alanko  
Oulun yliopisto  
Kasvatustieteiden tiedekunta  
 
Vanhemmat täyttävät tämän osion  
 
Rastita valitsemasi vaihtoehto.  

 

 

 

 

KYLLÄ 

 

EI 

 
Suostun siihen, että lapseni halutessaan voi 
osallistua lasten ja nuorten osallisuustoi-
mintaa kartoittavaan kyselyyn 
 

  

 
Suostun siihen, että lapseni halutessaan voi 
osallistua lasten ja nuorten osallisuustoi-
mintaa kartoittavaan haastatteluun  
 

  

 
Suostun siihen, että lastani voidaan hänen 
halutessaan kuvata erilaisissa osallisuus-
tilaisuuksissa (esim. kaupunkikokous, 
osallisuusryhmien kokoukset) 
 

  

 
 
Lapsen nimi______________________________________________________________________ 
 
Lapsen koulu ja luokka____________________________________________________________ 
 
Kotiosoite, mikäli lapsi osallistuu tutkimukseen ja haluaa täyttää kyselylomakkeen paperiver-
siona (mukana toimitetaan palautuskuori)  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Huoltajan/huoltajien allekirjoitukset    
________________________________________  _______________________________________ 
 
Nimen selvennys 
________________________________________ _______________________________________ 
 
 
Huoltajan/huoltajien yhteystiedot (Vapaaehtoinen)   
________________________________________________________________________________ 
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Liite 3 Suostumuspyyntökirje osallisuusryhmän 
jäsenille  

 

Hyvä lasten ja nuorten osallisuusryhmän jäsen 

 

Olet mukana alueellisen osallisuusryhmän toiminnassa, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa 
lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia omassa elinympäristössänne. Vuosien 
aikana osallisuusryhmät ovat esimerkiksi tehneet aloitteita Oulun kaupungille, järjestäneet erilaisia 
tapahtumia asuinalueilla sekä leirejä osallisuusryhmien jäsenille. Olet ollut mukana oman alueesi 
osallisuusryhmän kokouksissa ja kenties osallistunut myös vuosittain järjestettävään kaupunkikoko-
ukseen.  

Valmistelen parhaillaan väitöskirjatutkimusta lasten ja nuorten osallisuustoiminnasta Oulussa. Tut-
kimuksessani selvitän muun muassa osallisuusryhmien toimintaa ja erityisesti lasten ja nuorten 
omia kokemuksia ryhmien toiminnasta. Olen ollut mukana esimerkiksi ryhmien leireillä ja osallis-
tunut lasten ja nuorten kaupunkikokouksiin. Nyt pyydänkin Sinua mukaan tutkimukseen kerto-
maan omista ajatuksistasi ja kokemuksistasi osallisuusryhmässä. Tämä tapahtuu vastaamalla 
kyselyyn Internetissä. Kyselyn voit täyttää myös perinteisenä paperiversiona. Kyselyn jälkeen voit 
halutessasi osallistua myös noin tunnin kestävään haastatteluun, jonka pyrin järjestämään koulupäivän 
aikana. Voit kertoa minulle ajatuksistasi ja kokemuksistasi osallisuusryhmässä täysin luottamukselli-
sesti.  

Jotta voit osallistua kyselyyn ja haastatteluun, tarvitsen suostumuksen huoltajaltasi. Tämän jälkeen 
sinä itse teet lopullisen päätöksen tutkimukseen osallistumisestasi. Kysely ja haastattelu eivät ole 
koetilanteita, eikä niissä ole oikeita tai vääriä vastauksia. Muista, että tutkimukseen osallistuminen on 
täysin vapaaehtoista, vaikka vanhemmat olisivatkin antaneet suostumuksensa. Sinun osallistumisesi 
tutkimukseen olisi kuitenkin erittäin arvokasta.  

Ystävällisin terveisin, 

Anu Alanko 

anu.alanko@oulu.fi 

KM, tutkija/tuntiopettaja 
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PALAUTA TÄMÄ OSIO OMAN KOULUSI OPETTAJALLE  
Väitöskirjatutkimus  

 
 
Lasten ja nuorten osallisuustoiminta Oulussa  
Tutkija: Anu Alanko  
Oulun yliopisto  
Kasvatustieteiden tiedekunta  
 
Täytä itse tämä osio  

Rastita valitsemasi vaihtoehto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nimeni __________________________________________________________________________ 
 
Kouluni ja luokkani________________________________________________________________ 
 
Osallisuusryhmäni nimi____________________________________________________________ 
 
Sähköpostiosoitteeni______________________________________________________________ 
 
Allekirjoitus______________________________________________________________________ 
 
Haluan täyttää kyselyn Internetissä  
 
Haluan täyttää kyselyn paperiversiona  

 
Jos haluat osallistua kyselyyn, toimitan sinulle tarkemmat tiedot ja ohjeet sähköpostiisi.  
 
Jos haluat täyttää kyselyn perinteisenä paperiversiona, toimitan sinulle kyselylomakkeen kotiisi 
postitse (mukana palautuskuori, jolla palautat täytetyn kyselyn minulle takaisin).  
 

 
 

 
KYLLÄ 

 
EI 

 
Haluan osallistua osallisuusryhmien 
toimintaa koskevaan kyselyyn 
 

  

 
Haluan osallistua osallisuusryhmien 
toimintaa koskevaan haastatteluun  
 

  

 
Minusta voi ottaa valokuvia osalli-
suusilaisuuksissa (esim. osallisuus-
ryhmien kokoukset, kaupunkikoko-
us)  
 

  



288 

Liite 4 Osallisuusryhmät vuonna 2011  
 

KaKeVa, Kastelli-Keskustan vaikuttajat  

Alue: Kastelli, Oulunsuu, Keskusta, Myllytulli  

(Kastellin ja keskustan alueen yhdistynyt ryhmä)  

 

KuN, Kaakkurin unohtumattomat Nuoret  

Alue: Kaakkurin suuralue  

 

MAJP, Merikosken Asialliset ja Pätevät  

Alue: Merikosken suuralue, Hönttämäki, Paulaharju, Puolivälinkangas, Korven-

suora, Talvikangas, Tuira  

 

MaNu, Maikkulan Nuoret  

Alue: Maikkula   

 

OiVa, Oulujoen nuoret vaikuttajat  

Alue: Myllyoja, Laanila, Hintta, Sanginsuu, Oulujoki  

 

POF, Pohjoisen Oulun Fiksut  

Alue: Kaijonharju, Kuivasjärvi, Oinaansuo, Pöllönkangas  

 

PoVa, Pohojosen Vaikuttajat  

Alue: Rajakylä, Pataniemi, Herukka  

 

TeKo, Toppilan elinympäristö – Koskelan olosuhteet  

Alue: Toppila, Koskela  

 

VeTo, Vaikuttaa etelässä – Toimia Oulussa  

Alue: Karjasilta/Pohjankartano, Lintulampi, Kaukovainio, Mäntylä, Karjasilta, 

Raksila  

 

Y.K.S.I., Ylikiimingin Suuret Ideoijat  

Alue: Ylikiiminki sekä osallisuusryhmien rinnalla toimiva  

 

ONE – Nuorten edustajisto 
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