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Tiivistelmä 

Tämä tutkimus on saanut alkunsa Oulun yliopiston monitieteellisen tutkimusryhmän 

(EveLINE) tutkimusintresseistä tutkia lasten aitoa osallistumista vuorovaikutteisen 

teknologian kehittämisessä. Ryhmän intresseissä oli selvittää, miten aitoa osallistumista 

ovat vuorovaikutteisen tieto- ja viestintäteknologian eli ICT:n lapsitutkijat aiemmin 

huomioineet ja miten sitä voitaisiin käytännössä toteuttaa. Luonnontieteen kandidaatin 

tutkielmassani totesin, ettei aitoa osallistumista ole otettu lainkaan huomioon alan 

tutkimuksissa ja jos on, sitä ei ole mainittu tutkimuksista kertovissa artikkeleissa. 

Lisäksi tutkimusartikkelit eivät kerro tarpeeksi informaatiota tutkimuksesta, sen 

menettelytavoista ja etenemisestä, jotta lasten osallistumisen aitoutta voitaisiin edes 

arvioida pelkkien artikkeleiden perusteella.  

Tämä tutkimus yrittää siis löytää vastausta siihen, miten lasten aito osallistuminen 

voitaisiin mahdollistaa vuorovaikutteisen ICT:n suunnittelussa. Toistaiseksi 

tutkimuksissa ei ole otettu huomioon aidon osallistumisen näkökulmaa, vaikka 

mahdollisuuksia siihen olisi. Siispä tämän työn tavoitteena oli luoda ohjeistus lasten 

aitoon osallistumiseen vuorovaikutteisen ICT:n suunnitteluprojekteissa. Loin ohjenuorat 

kahdessa osassa, ensin kirjallisuuden pohjalta ja sitten empiirisen aineiston pohjalta 

niitä täydentäen. 

Tämä työ on luonteeltaan konstruktiivinen ja siinä on myös laadullisen tutkimuksen 

piirteitä. Työssä on luotu uudet ohjeistukset, mutta näitä ei tämän tutkimuksen puitteissa 

ole evaluoitu käytännössä. Empiirinen aineisto on hankittu laadullisin menetelmin ja 

sitä on tarkasteltu pääasiassa laadullisen menetelmin, joita on täydennetty määrällisillä 

tarkasteluilla. Lisäksi tässä työssä on mukana tapaustutkimus. 

Tämän työn tuloksena syntyi kaksi ohjeistusta. Päätuloksena on lasten aidon 

osallistumisen ohjeistus vuorovaikutteisen ICT:n suunnitteluun. Sivutuloksena on lasten 

aidon osallistumisen tutkimisen ohjeistus. Nämä ohjeistukset ovat vasta alustavia ja 

tulevaisuudessa niiden evaluointi ja kehittäminen eteenpäin esimerkiksi eri ikäryhmille 

on tarpeellista.  

Avainsanat 
lapset, aito osallistuminen, vuorovaikutteisen teknologian suunnittelu, pelikehitys lasten 

kanssa 
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Alkusanat 

Tämän gradun kirjoittaminen on ollut pitkä matka. Kaikki alkoi yli kolme vuotta sitten, 

kun päätimme yhdessä opiskelijakavereiden kesken, että teemme yhdessä opetuspelin 

Projekti 2 kurssia varten. En olisi silloin arvannut, että päädyn kirjoittamaan projektin 

aiheesta luonnontieteen kandidaatin tutkielman, useamman esseen ja lopulta tämän 

gradun.  

Kiitän projektiryhmäläisiä siitä, että lähdimme tähän mukaan. Kiitän EveLINE 

tutkimusryhmää siitä, että he antoivat meille tämän mahdollisuuden. Kiitän puolisoani 

hänen antamastaan tuesta tämän prosessin aikana. Kiitän myös Marianne Kinnulaa 

oppoinnista. Ja lopuksi kiitän ohjaajaani Tonja Molin-Juustilaa siitä, että hän on 

kärsivällisesti jaksanut minua ohjata nämä vuodet, vaikka pitkään aikaan en saanutkaan 

mitään aikaan. 

 

Emmi Kokkonen 

Oulu, Joulukuu 16, 2013 
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1. Johdanto 

Viime vuosina on nostettu lasten osallistuminen esille niin Suomessa kuin 

ulkomaillakin. Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti Euroopan Unionin 

tutkimuksen lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksista vuonna 2010. Sen tulokset 

julkaistiin vuonna 2011 ja todettiin, että myös Suomessa on parannettavaa lasten ja 

nuorten osallistumisen mahdollisuuksissa. Tutkimuksen johdannossa todetaankin, että 

lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua ja tulla kuuluksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

2011.) Yksi askel lasten osallistumisen laajempaan mahdollistamiseen on sen 

tutkiminen ja kehittäminen useilla eri aloilla. Vuorovaikutteisessa tieto- ja 

viestintäteknologiassa (viitataan myöhemmin ICT:nä) lapsen osallistuminen on ollut 

hyvin rajoitettua. Druinin mukaan (2002) lapsella on kaksi perinteistä roolia 

suunnitteluprojekteissa: testaaja ja käyttäjä. Lapsen osallistuminen on siis ollut vähäistä 

verrattuna projektin muihin jäseniin ja sijoittunut joko projektin alkupuolelle (käyttäjä) 

tai loppupuolelle (testaaja). Druin on yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa tutkinut lasten 

osallistumista jo vuosikymmenten ajan (esimerkiksi Druin, 1999a, 1999b, 2002), mutta 

tämän tutkimusryhmän ulkopuolella lasten osallistumisen pitkäaikaisia tutkijoita ei ole 

kovin montaa. Druin ja hänen tutkimusryhmänsä ovat tehneet suuren työn tutkiessaan 

lapsia ja vuorovaikutteista ICT:tä. Druinin lisäksi lasten osallistumista on vuosien ajan 

tutkinut Janet Read yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa (Beale, Iivari, Mazzone, Read ja 

Tikkanen, 2010). Koska asian parissa työskenteleviä tutkijoita on verrattain vähän, eivät 

he pysty kaikkia puolia lasten osallistumisesta tutkimaan.  

On otettava huomioon, että nykypäivänä teknologia on suurempi osa ihmisten elämää, 

myös lasten (Lee, Mattelmäki ja Vaajakallio, 2009). Lapset käyttävät yhä enemmän 

tekniikkaa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset lapset saattavat käyttää päivittäin 

tietokonetta useamman tunnin (Kurki ja Oinas-Kukkonen, 2009). Koska lapset käyttävät 

enemmän teknologiaa kuin ennen, olisi hyvä, että lapset voisivat osallistua enemmän 

heille tarkoitettujen tuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen. He kun ovat lasten 

asioiden asiantuntijoita. Tutkimusten mukaan lasten kanssa työskentely tuo heti 

projektin suunnitteluvaiheessa tärkeää tietoa siitä, mistä lapset ovat kiinnostuneet, mitä 

he tarvitsevat ja mitä he vaativat (Chawla, 2001; Mazzone, 2007). Voidaan myös ottaa 

huomioon se, että nykyajan lasten elämä on kovin erilaista verrattuna aikuisiin. Lasten 

asioiden ymmärtäminen voi siis olla vaikeaa aikuisille, etenkin jos heillä ei ole omia 

lapsia.  

Teknologiankehityspuolella tarvitaan vielä paljon tutkimusta siitä, miten lasten aito 

osallistuminen onnistuisi siellä. Perinteisessä ohjelmistosuunnittelussa aikuiset ovat 

suunnitelleet suurimman osan lapsille suunnatuista ohjelmistoista. Joidenkin tutkijoiden 

mukaan he eivät välttämättä tiedä, mitä lapset haluavat tai tarvitsevat (Mazzone, 2007). 

Esimerkiksi Druinin (2002) mukaan aikuisilla on usein omia päämääriä projektia varten 

sekä ennakkokäsityksiä lapsista ja heidän osaamisestaan. Nämä ennakkokäsitykset 

voivat vaikuttaa siihen, kuinka paljon lasten annetaan osallistua. 

Lasten aito osallistuminen ja sen tutkiminen ovat lähtöisin ympäristöpsykologian 

puolelta. Tässä työssä viitatut aidon osallistumisen artikkelit (esimerkiksi Hart, 1992; 

Chawla, 2001) ovat kaikki ympäristöpsykologian tutkimuksen puolelta. Yritän tuoda 

aidon osallistumisen tutkimista myös vuorovaikutteisen ICT:n kehitykseen. Jos aidon 

osallistumisen määritelmästä ja vuorovaikutteisen ICT:n lasten osallistumisen 



6 

tutkimuksesta pystyttäisiin muodostamaan ohjenuoria, ne palvelisivat kaikkia 

projekteja, niin tutkijoita kuin yritysmaailmaa.  

Tämä tutkimus on saanut alkunsa Oulun yliopiston monitieteellisen tutkimusryhmän 

(EveLINE) tutkimusintresseistä tutkia lasten aitoa osallistumista vuorovaikutteisen 

teknologian kehittämisessä. Ryhmän intresseissä oli selvittää, miten aitoa osallistumista 

ovat vuorovaikutteisen ICT:n lapsitutkijat aiemmin huomioineet ja miten sitä voitaisiin 

käytännössä toteuttaa. Tein aluksi kirjallisuuskatsauksen Luonnontieteen kandidaatin 

tutkielmaa varten ja rajasin aihealueen vuorovaikutteisen ICT:n parissa tehtyyn 

lapsitutkimukseen. Tuloksena totesin, ettei aitoa osallistumista ole otettu lainkaan 

huomioon alan tutkimuksissa ja jos on, sitä ei ole mainittu tutkimuksista kertovissa 

artikkeleissa. Lisäksi tutkimusartikkelit eivät kerro tarpeeksi informaatiota 

tutkimuksesta, sen menettelytavoista ja etenemisestä, jotta lasten osallistumisen aitoutta 

voitaisiin edes arvioida pelkkien artikkeleiden perusteella. Tämä tutkimus yrittää siis 

löytää vastausta siihen, miten lasten aito osallistuminen voitaisiin mahdollistaa 

vuorovaikutteisen ICT:n suunnittelussa. Toistaiseksi tutkimuksissa ei ole otettu 

huomioon aidon osallistumisen näkökulmaa, vaikka mahdollisuuksia siihen olisi. 

Kesällä 2011 toteutettiin peliprojekti, jossa opiskelijat suunnittelivat yhdessä lasten 

kanssa pelin ja yrittivät noudattaa aidon osallistumisen perusteita. Tämä tapaus on 

kohtalaisen onnistunut esimerkki siitä, miten lasten aito osallistuminen voi tapahtua 

käytännössä. Lisäksi projektista on saatu arvokasta kokemusta aidon osallistumisen 

edelleen kehittämiseksi. Olin itse mukana kyseisessä projektissa ja projektin aikana 

heräsi kiinnostus tätä aihetta kohtaan. Kun projektin alussa saimme artikkelilistan 

avuksi lasten kanssa toimimiseen ja lasten osallistumisen suunnitteluun, tuntui olo aika 

orvolta. Olisin luultavasti ollut paljon tyytyväisempi, jos olisin saanut tällaisen valmiin 

ohjeistuksen artikkelilistan sijaan. Uskon myös, että muut ryhmän jäsenet ovat samaa 

mieltä.  

Tässä työssä lasten osallistumista tarkastellaan aidon osallistumisen näkökulmasta. Olen 

luonut näkemykseni aidosta osallistumisesta kolmen artikkelin perusteella. Hart (1992) 

on jakanut osallistumisen aitoon ja epäaitoon. Chawla (2001) on luonut erilaisia 

osallistumistapoja lapsille sekä lasten osallistumisen piirteet, joita voidaan pitää aidon 

osallistumisen lähtökohtana. Lisäksi Chawla on yhdessä Heftin kanssa kirjoittanut 

artikkelin lasten osallistumisen arvioinnista (2002). Näiden kolmen artikkelin avulla 

olen alustavasti etsinyt piirteitä siitä, mitä aito osallistuminen voisi olla ICT-alalla. 

Koska artikkelit ovat ympäristöpsykologian tutkimuskentän puolelta, eivät ne yksistään 

pysty luomaan kokonaista kuvaa siitä, mitä lasten aito osallistuminen olisi meidän 

alallamme. 

Tässä työssä lapsella tarkoitetaan alle 13-vuotiasta. Yleensä lapsella viitataan alle 18-

vuotiaaseen nuoreen ihmiseen, mutta tässä tutkielmassa näkökanta on rajattu 

nuorempiin lapsiin. Hyvin nuorten lasten kanssa työskentely voi olla tutkimusten 

mukaan haastavaa ja se näkökulma on haluttu ottaa huomioon tässä tutkielmassa 

(Chipman ja kumppanit, 2004). Lisäksi tapauskuvauksen lapset olivat 12- ja 13-

vuotiaita. 

Tässä työssä tutkimusongelmana on se, miten lasten aito osallistuminen voitaisiin 

mahdollistaa vuorovaikutteisen ICT:n suunnittelutyössä. Tutkimusongelmalla on neljä 

tarkentavaa kysymystä: 

Mitä lasten aito osallistuminen tarkoittaa? 
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Mitä tiedetään vuorovaikutteisen ICT:n tutkimuksessa lasten aidosta 

osallistumisesta? 

Mitä asioita tulisi huomioida lasten aidon osallistumisen mahdollistamisessa? 

Mitä asioita tulisi huomioida lasten aidon osallistumisen tutkimisessa? 

Tämä tutkimus on menetelmiltään laadullinen ja siinä on konstruktiivinen ote. 

Tarkastelen ilmiötä nimeltä lasten aito osallistuminen ja tämä tarkastelun myötä yritän 

rakentaa ohjeistusta, mutta en arvioi ohjeistusta. Empiirinen aineisto on kerätty 

laadullisin menetelmin ja analysoitu pääsiassa laadullisin menetelmin muutamien 

määrällisten tietojen täydentäessä kokonaiskuvaa aineistosta. Tämä työ on myös 

luonteeltaan tapaustutkimus, sillä empiirisessä osiossa on tarkasteltu peliprojektia 

tarkemmin.  

Tämän työn tarkoituksena on tuottaa ohjenuoria lasten aitoon osallistumiseen 

vuorovaikutteisen ICT:n suunnitteluprojekteissa. Luon ohjenuorat kahdessa osassa, 

ensin kirjallisuuden pohjalta ja sitten empiirisen aineiston pohjalta niitä täydentäen. Alla 

oleva kuva 1 havainnollistaa sitä, miten eri versiot ohjenuorista muodostuvat ja miten 

lopullinen ohjeistuksen kehittyy tässä tutkimuksessa. 

 

 

Kuva 1: Lukujen suhde tutkimuskysymyksiin ja miten eri versiot ohjenuorista muodostavat 
lopullisen ohjeistuksen. 

Luvussa 2 lähestyn kirjallisuuden kautta tutkimusongelmaa ja vastaan ensimmäiseen, 

toiseen ja kolmanteen tutkimuksen alakysymykseen. Lisäksi muodostan ohjenuorien 

ensimmäisen version. Luvussa 3 kerron tutkimuksen empiirisen osan 
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tutkimusmenetelmistä ja esittelen empiirisessä osassa tarkasteltavan peliprojektin. Tämä 

luvun empiirisen aineiston analyysikuvauksesta saan muutaman alustavan aidon 

osallistumisen tutkimisen ohjenuoran ja näin vastaan osittain neljänteen 

tutkimuskysymykseen. Tapauskuvauksen peliprojekti on osittain vastaus kolmanteen 

tutkimuskysymykseen. Luku 4 käsittelee empiirisen materiaalin löytöjä ja vastaa niin 

kolmanteen kuin neljänteen tutkimuskysymykseen. Empiirisen materiaalin perusteella 

saan ohjeistuksen toisen version. Lopullisen ohjeistuksen saan yhdistämällä 

kirjallisuudesta tulleen ensimmäisen version ja empiirisestä materiaalista tulleen toisen 

version.  

Edellä mainittujen lukujen lisäksi luvussa 5 pohditaan, miten empiirisen aineiston 

löydökset täydentävät kirjallisuuskatsauksen tuloksia ja millaisia ristiriitoja kahden eri 

näkemyksen välille on syntynyt. Luvussa 6 esittelen erikseen tämän tutkimuksen 

johtopäätökset. Seuraavaksi, luvussa 2 siis tarkastellaan aitoa osallistumista aiemman 

kirjallisuuden pohjalta. 
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2. Lasten aito osallistuminen vuorovaikutteisen 
teknologian suunnittelussa 

Osallistumisen voi määrittää eri tavoilla ja sitä voidaan tarkastella eri näkökulmista. 

Lasten osallistumista on tutkinut useampi tutkija, ja luonnollisesti tutkijoilla saattaa olla 

eriäviä näkökulmia siitä, mitä osallistuminen on. Esimerkiksi Chawla ja Heft (2002, 

2006) laskevat osallistumiseen niin muodollisen kuin epämuodollisen ulottuvuuden, 

koska lapsille ne ovat toisistaan riippuvaisia. Epämuodollisella osallistumisella 

tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi lapsi vapaasti liikkuu ja tutkii ympäristöään, tarkkailee 

muita ja kokeilee rooleja. Lapsi ikään kuin kerää kokemuksia. Myöhemmin näitä 

epämuodollisen osallistumisen myötä kertyneitä tietoja voi käyttää päätöksenteossa. 

(Chawla ja Heft, 2002; Chawla ja Heft, 2006.) 

Tässä luvussa tarkastellaan osallistumista kahdesta eri näkökulmasta. Ensin katsotaan 

mitä aito osallistuminen tarkoittaa ympäristöpsykologian artikkeleissa ja mitä siitä on 

kerrottu. Sen jälkeen katsotaan mitä vuorovaikutteisen teknologian suunnittelun puolella 

nähdään lasten osallistuminen ja mitä siitä kerrotaan. Luku 2.1 käsittelee aitoa 

osallistumista. Luku 2.2 kertoo, mitä vuorovaikutteisen teknologian suunnittelun tutkijat 

ovat kirjoittaneet lasten osallistumisesta. Luvussa 2.3 teen yhteenvedon ja hahmotan 

kirjallisuuden perusteella alustavia ohjenuoria lasten aitoon osallistumiseen ja sen 

tutkimiseen.  

2.1 Aito osallistuminen 

Olen tätä työtä varten valinnut kaksi merkittävää tapaa määritellä lapsen aitoa 

osallistumista. Hart (1992) kehitti aikuisten aidon osallistumisen määritelmän 

perusteella lasten aidon osallistumisen mallin. Chawla (2001) on luonut lapsille erilaisia 

osallistumismuotoja ja lisäksi määritellyt, minkälaisia piirteitä on lasten aidossa 

osallistumisessa. Lisäksi Chawla on luonut yhdessä Heftin kanssa artikkelin, jossa he 

ovat luoneet perustaa lasten aidon osallistumisen arvioinnille (Chawla ja Heft, 2002). 

Nämä artikkelit on valittu, koska ne olivat jo aiemmin mainitun EveLINE 

tutkimusryhmän lähtökohtia ja siten myös tässä työssä käsitellyn peliprojektin lasten 

aidon osallistumisen perustana. 

Hartin ja Chawlan näkökulmassa on paljon yhteistä, mutta myös eroavaisuuksia. Näitä 

määritelmiä tutkimalla olen saanut alustavasti lasten aidon osallistumisen ohjenuoria 

vuorovaikutteisen ICT:n suunnitteluprojekteihin ja lisäksi jonkin verran aidon 

osallistumisen tutkimista varten. Luvussa 2.1.1 esitellään tarkemmin osallistumisen eri 

muodot Hartin (1992) mukaan. Jokaisesta osallistumisen muodosta on annettu 

esimerkkitilanne osallistumismuotojen erojen selventämiseksi. Luvussa 2.1.2 esitellään 

Chawlan (2001) osallistumisen eri tavat sekä osallistumisen piirteet. Luvussa 2.1.3 

kuvataan lasten osallistumisen arviointia ja sen vaikeutta Chawlan ja Heftin (2002) 

artikkelin perustuen. Luvussa 2.1.4. esitellään tästä kirjallisuudesta saatuja ohjenuoria. 

2.1.1 Osallistuminen Hartin näkökulmasta 

Hartin (1992) mukaan osallistuminen tarkoittaa päätöksenjakamisprosessia, joka 

vaikuttaa yksilön ja yhteisön elämään. Hartin mielestä osallistuminen voi olla aitoa tai 
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epäaitoa, ja hän on muodostanut yhteensä kahdeksan eri osallistumisen tapaa. Eri 

osallistumistapoja ja aidon osallistumisen eroa epäaitoon Hart mallintaa kahdeksan 

askelmaisella tikaspuu-metaforan avulla (The Ladder of Participation) (katso kuva 2). 

Mitä alemmalla askeleella ollaan, sitä vähemmän osallistumista tapahtuu. Vastaavasti 

mitä korkeammalla askeleella ollaan, sitä aidompaa osallistumista tapahtuu. Tikaspuun 

kolme alinta askelta ovat epäaitoa osallistumista: manipulaatio (manipulation), somistus 

(decoration) ja tokenismi (tokenism). Tikaspuun viisi ylintä askelta ovat aitoa 

osallistumista: määrätty mutta informoitu (assigned but informed); konsultoitu ja 

informoitu (consulted and informed); aikuisten aloittama mutta päätöstenteko jaettu 

lasten kanssa (adult-iniated, shared decisions with children); lasten aloittama ja ohjaama 

(child-initiated and directed) ja lasten aloittama mutta päätöstenteko jaettu aikuisten 

kanssa (child-initiated, shared decisions with adults). (Hart, 1992.)  

Epäaidolla osallistumisella tarkoitetaan sellaista osallistumista, johon lapsi ei voi itse 

vaikuttaa tai osallistumistilanne jää epäselväksi. Esimerkiksi aikuiset voivat käyttää 

hyväksi lapsen mukaan tuomaa erilaisuutta oman asiansa ajamisessa (somistus). 

Toisaalta epäaitoa osallistumista on se, että lapselle annetaan mahdollisuus puhua, mutta 

lapsi ei saa ilmasta omia mielipiteitään tai mahdollisuutta päättää mistä lapsi puhuu ja 

miten. Aito osallistuminen sen sijaan tarkoittaa sitä, että lapsella on oikeasti 

mahdollisuus vaikuttaa osallistumiseensa ja osallistumistilanteeseen. Hart on määritellyt 

neljä tärkeää vaatimusta aidolle osallistumiselle. Se tarkoittaa sitä, että lapsi ymmärtää 

projektin tarkoitusperät ja tietää kuka päätti hänen osallistumisestaan projektiin ja miksi. 

Lisäksi lapsi on vapaaehtoisesti mukana projektissa saatuaan tietää projektista enemmän 

ja hänellä on tärkeä rooli projektissa. (Hart, 1992.) 
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Kuva 2: Hartin osallistumisen portaat (Hart, 1992). Kuvaan on mallinnettu myös Hartin luokittelu 
epäaitoon ja aitoon osallistumiseen. Vaaleanharmaat laatikot ilmaisevat epäaitoa osallistumista 
ja vastaavasti tummanharmaat laatikot ilmaisevat aitoa osallistumista. 

Lasten osallistumisen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon lapsen osaaminen ja 

rooli projektissa. Aina paras vaihtoehto ei ole ”tikaspuiden” ylin askel. Sen sijaan 

osallistuminen tulisi suunnitella niin, että lapsi pystyy osallistumaan juuri niin hyvin 

kuin se on hänen kyvyilleen mahdollista. Hartin mukaan ongelmia lasten 

osallistumisessa tapahtuu, kun lasten osallistumiseen liittyvät seikat ovat epäselviä tai 

siihen liittyy manipulaatiota. (Hart, 1992.) Seuraavaksi esittelen tarkemmin Hartin 

määrittelemät osallistumisen muodot. 

 

Osallistumisen muodot 

Tikapuiden kolme alinta askelmaa ovat epäaitoja osallistumismuotoja. Manipulaatiolle, 

somistukselle ja tokenismille yhteistä on se, että niissä lapset ovat näennäisesti läsnä 

osallistumistilanteessa, mutta lapsen osallistuminen on aikuisen rajoittamaa ja lapsen 

todellinen potentiaali ei pääse näkymään. Hartin (1992) mukaan ero epäaidon ja aidon 

osallistumisen välillä on joskus todella pieni. Aito osallistuminen on usein kiinni 

aikuisten asenteesta: jos aikuiset ottavat lapsen vakavasti ja antavat hänelle roolin, jossa 
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lapsi voi edustaa itseään sen sijaan, että lapsi edustaisi kaikkia lapsia, tokenismista 

tuleekin aitoa osallistumista. Toisaalta manipulaation syyksi Hart mainitsee sen, että 

usein aikuiset kokevat tarkoitusperän pyhittävän tavat, ja he eivät täysin ymmärrä mihin 

lapset oikeasti pystyvät. Seuraavaksi esittelen tarkemmin aidon osallistumisen muodot. 

Määrätty mutta informoitu on ensimmäinen aidon osallistumisen muoto. Siinä 

osallistumisen aitoudelle on määritelty neljä tärkeää vaatimusta, jotka olen jo 

aikaisemmin esitellyt tässä luvussa. Vaatimukset ovat: Lapset ymmärtävät projektin 

tavoitteet; lapset tietävät ketkä tekivät päätöksen heidän osallistumisestaan ja miksi; 

lapsilla on tärkeä rooli ja lapset ovat mukana vapaaehtoisesti sen jälkeen, kun projektin 

tiedot on kerrottu heille. Esimerkkinä tällaisesta aidosta osallistumisesta Hart mainitsee 

lasten osallistumisen konferenssiin: konferenssissa lapset opastivat ja ohjasivat 

presidenttejä ja pääministereitä oikealle paikalle oikeaan aikaan. Jokaisella lapsella oli 

oma ohjattavansa. Lasten rooli oli tärkeä ja selkeä, sekä lapset olivat ylpeitä 

osallistumisestaan. Näiden seikkojen takia kyseessä oli aito osallistuminen. Jos lapset 

olisi pyydetty puhumaan lasten asioista, olisi kyseessä ollut epäaito osallistumistilanne, 

koska lapsia ei valittu edustamaan tiettyä ryhmää. Jos lapset olisi esitelty edustajina, 

olisi kyseessä ollut tokenismi. (Hart, 1992.) 

Konsultoitu ja informoitu tarkoittaa sellaista aitoa osallistumistilannetta, jossa projekti 

on aikuisten suunnittelema ja ohjaama, mutta lapset ymmärtävät prosessin ja heidän 

mielipiteensä otetaan vakavasti. Esimerkkinä Hart mainitsee yhdysvaltaisen 

televisioyhtiön Nickelodeonin uusien ohjelmien ideoinnin. Joskus ohjelmat on 

suunniteltu konsultoimalla lapsia. Ohjelmien raakileversioita näytetään lapsille ja 

saadun kritiikin perusteella korjataan ohjelman lopullinen versio. (Hart, 1992.) 

Aikuisten aloittama mutta päätöstenteko jaettu lasten kanssa viittaa sellaiseen 

aitoon osallistumistilanteeseen, jossa aikuiset ovat aloittaneet projektin ja lapset 

osallistuvat siihen, mutta päätökset tehdään yhdessä lasten kanssa. Hart ei mainitse 

mitään tarkkaa esimerkkiä tästä osallistumistavasta, mutta esimerkiksi osa 

yhteisöprojekteista voidaan laskea tähän mukaan, koska niitä ei ole tarkoitettu tietylle 

ikäryhmälle, vaan kaikki voivat osallistua. (Hart, 1992.) 

Toiseksi ylin aidon osallistumisen muoto on lasten aloittama ja ohjaama. Se tarkoittaa 

sellaista projektia, joka on lasten toteuttama ja johon aikuiset eivät aktiivisesti osallistu. 

He saattavat seurata sivusta lasten työskentelyä. Hartin mukaan tämä osallistumistapa 

toteutuu usein silloin, kun lapset leikkivät ja samalla toteuttavat hyvinkin vaikean 

projektin, kuten hiekkapadon rakentamisen. Kuitenkin yhteisöä varten lasten aloittamia 

projekteja on vähemmän, koska aikuisten on joskus vaikea hyväksyä nuorten ideoita tai 

antaa lasten yksin ohjata tekemisiään. (Hart, 1992.)  

Tikaspuiden ylin askel ja aidon osallistumisen ylin muoto on lasten aloittama mutta 

päätöstenteko jaettu aikuisten kanssa. Se tarkoittaa sellaista osallistumista, missä 

sekä aikuiset että lapset toimivat yhdessä. Lapset ovat aloittaneet projektin, mutta 

aikuiset osallistuvat myös, esimerkiksi antamalla neuvoja. Koska aikuiset ja lapset 

toimivat yhdessä tässä osallistumismuodossa, se on Hartin mukaan ylin aidon 

osallistumisen muoto. (Hart, 1992.) 
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2.1.2 Osallistuminen Chawlan näkökulmasta 

Chawla (2001) on määritellyt lasten osallistumista useammasta eri näkökulmasta. Hän 

on määritellyt osallistumisen eri muodot ja sen lisäksi myös osallistumisen piirteet. 

Hänen mielestään osallistuminen on tärkeä osa lapsen kasvamista ja elämää (Chawla, 

2001; Chawla, 2008). Lapsen jokapäiväisessä elämässä tulee olla mahdollisuuksia 

osallistua ja osallistumisen myötä lapset oppivat ottamaan osaa ja ryhtyä toimenpiteisiin 

tilanteen niin salliessa. Ympäristöllä ja sen tuella on suuri merkitys tässä asiassa. 

(Chawla, 2008.)  

 

Osallistumisen eri muodot Chawlan mukaan 

Chawlan (2001) mukaan lapsella on 7 eri tapaa osallistua projektiin. Toisin kuin Hartin 

(1992) osallistumisen tasoissa, Chawlan määritelmässä ei ole niin selkeää jakoa 

epäaidon ja aidon osallistumisen välillä. Lisäksi osallistumisen tapa riippuu lapsen 

osallistumistaidoista. Samanikäiset lapset voivat osallistua projekteihin ihan eri tavalla 

riippuen heidän kiinnostuksestaan, kyvyistään ja tarjotuista mahdollisuuksista. 

Osallistumisen tavat ovat nähtävissä taulukossa 1. Chawla kuitenkin huomauttaa, ettei 

yksi osallistumistapa sulje pois toista, vaan voi osallistua eri tavoin yhtä aikaa tai 

peräkkäisinä. Esimerkiksi lapsen voi kutsua osallistumaan (kutsuttu osallistuminen), 

mutta hän voi myöhemmin neuvotella aikuisten kanssa, miten hän osallistuu (neuvoteltu 

osallistuminen). (Chawla, 2001.) 

 
Taulukko 1. Lapsen eri osallistumistapoja Chawlan mukaan (2001). 

Ennaltamäärätty osallistuminen 

(Prescribed participation) 

Lapsi kokee, että hänellä on moraalinen ja kulttuurinen pakko 

osallistua, ja se on hänelle etuoikeus. Toisaalta kulttuurinen 

ympäristö estää suurimmat osallistumismahdollisuudet. 

Osoitettu osallistuminen 

(Assigned participation) 

Aikuiset, esimerkiksi opettajat, tarjoavat mahdollisuuden harjoitella 

osallistumista. Osallistuminen on aikuisten ohjaamaa, mutta lapsi 

kokee osallistumisensa olevan merkityksellistä. 

Kutsuttu osallistuminen 

(Invited participation) 

Aikuiset aloittavat ja kontrolloivat, mutta lapsella on oikeus vetäytyä 

pois tuntematta olevansa alakynnessä. 

Neuvoteltu osallistuminen 

(Negotiated participation) 

Lapsi on osallistuvassa roolissa, mutta hänellä on mahdollisuuksia 

neuvotella siitä, miten hän osallistuu ja millä asteella. 

Itse aloitettu ja neuvoteltu 

osallistuminen 

(Self-initiated negotiated 

participation) 

Lapsi aloittaa ja kontrolloi, sekä neuvottelee osallistumisen tason, 

minkälaista osallistuminen on ja kuinka kauan se jatkuu. 

Ansaittu osallistuminen 

(Graduated participation) 

Kun lapsi osoittaa kelpoisuutensa, hänellä on mahdollisuus kokeilla 

uusia osallistumistapoja, saada erilaisia vastuita ja löytää eri 

tilanteita merkitykselliselle osallistumiselle omassa yhteisössään. 

Yhteistyöllinen osallistuminen 

(Collaborative participation) 

Osallistumisen on aloittanut ryhmä, joka pitää osallistumista yllä. 

Ryhmä neuvottelee osallistumisen tason ja muodon. 
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Chawla ei ota kantaa siihen, ovatko nämä osallistumistavat aitoa vai epäaitoa 

osallistumista. Jos näitä tapoja vertaa Hartin määritelmään (1992), voidaan jollakin 

tasolla todeta, että osa osallistumistavoista on enemmän epäaitoa ja osa aitoa 

osallistumista. Esimerkiksi ennaltamäärätty osallistuminen on epäaitoa osallistumista: 

siinä lapsi ei saa vapaasti valita haluaako hän osallistua vai ei, eikä pysty 

neuvottelemaan millä tasolla osallistuminen tapahtuu. Sama koskee osoitettua ja 

kutsuttua osallistumista: lapsen osallistuminen on täysin aikuisten ohjattavissa. 

Huomattavaa on myös se, että osoitetussa osallistumisessa lapsi saattaa kokea 

osallistumisensa olevan merkityksellistä, mutta osallistuminen voi olla kuitenkin 

merkityksetöntä itse tuloksen kannalta. Tämä on Hartin (1992) aidon osallistumisen 

vähimmäismääritelmää vastaan, koska sen mukaan lapsella tulee olla merkityksellinen 

rooli projektissa.  

 

Chawlan osallistumisen piirteet 

Chawla (2001) on määritellyt tiettyjä piirteitä, joiden avulla lapsen osallistuminen 

projektiin voisi olla mahdollisimman sujuvaa. Siinä missä Chawlan osallistumisen 

muodot eivät määritelleet eroa aidolle ja epäaidolle osallistumiselle, osallistumisen 

piirteiden voidaan sanoa määrittelevän lapsen aitoa osallistumista. Toisin sanoen 

osallistumisen piirteet ovat Chawlan määritys lapsen aidosta osallistumisesta. Nämä 

piirteet ovat jaettu viiteen eri kategoriaan: ehdot lähestymiselle, ehdot osallistumiselle, 

ehdot sosiaaliselle tuelle, ehdot pätevyydelle, ja ehdot pohdinnalle. (Chawla, 2001.) 

Ehdot lähestymiselle viittaa projektin perustaan ja tarkoitusperiin. Projektin tulisi 

perustua jo olemassa oleviin lapsen osallistumista tukeviin yhteisöjen organisaatioihin 

ja rakenteisiin, jos se vain on mahdollista. Lisäksi lapsen osallistuminen on 

mahdollisimman luonnollinen osa projektia. Projekti perustuu lapsen omiin asioihin ja 

kiinnostuksenkohteisiin. (Chawla, 2001.) 

Ehdot osallistumiselle käsittelevät osallistumista itsessään. Projektiin valitaan reilusti 

osallistujat. Lapset ja heidän perheensä ovat antaneet tietoisen suostumuksensa 

osallistumiselle, ja lapset saavat vapaasti valita haluavatko he osallistua vai 

kieltäytyvätkö he mahdollisuudesta. Projektin aikataulu ja sijainti ovat helposti 

saavutettavissa kaikille osallistujille. (Chawla, 2001.) 

Ehdot sosiaaliselle tuelle käsittelevät osallistujien välisiä suhteita. Lapsia arvostetaan 

ihmisinä ja kohdellaan samalla arvolla ja arvokkuudella kuin aikuisiakin. Osallistujien 

välillä on yhteinen arvostus toisia kohtaan. Lisäksi lapset tukevat ja rohkaisevat 

toisiaan. (Chawla, 2001.) 

Ehdot pätevyydelle käsittelee lasten roolia projektissa. Lapsilla on aito vastuu ja 

vaikutus projektissa. He ymmärtävät projektin tavoitteet ja ovat mukana niiden 

määrittelyssä. Heillä on rooli päätöksenteossa ja tavoitteiden saavuttamisessa, joten 

heitä autetaan muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteitään, ja heille annetaan 

tarpeellinen tieto päätöksentekoa varten. Projekti tarjoaa useamman eri mahdollisuuden 

osallistua ja tulla kuuluksi. Projekti tarjoaa tilanteita, joissa on mahdollisuus 

asteittaiseen pätevyyden kehittämiseen. Projektin prosessit tukevat lasten osallistumista 

asioihin, joita he ajavat itse. Projektin lopputulokset ovat konkreettisia. (Chawla, 2001.) 

Ehdot pohdinnalle käsittelevät projektin päätöksentekoa sekä mahdollisuutta 

tarkastella projektia kriittisesti. Päätöksenteko on kaikilla tasoilla läpinäkyvää. Lapset 
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ymmärtävät syyt lopputuloksille. Projekti tarjoaa mahdollisuuksia kriittiselle 

pohdinnalle. Projekti tarjoaa mahdollisuuksia arvioinnille niin ryhmän kuin yksilöiden 

tasolla. Osallistujat neuvottelevat tietoisesti vallan jakamisesta. (Chawla, 2001.) 

 

2.1.3 Osallistumisen arviointi 

Osallistumisen arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että arvioidaan osallistumisen aitoutta, sen 

laatua ja onnistumista kokonaisuudessaan. Lasten osallistumista voi esimerkiksi 

arvioida tässä työssä viitattujen artikkeleiden avulla: Hartin (1992) aidon osallistumisen 

määritelmän perusteella tai käyttäen Chawlan (2001) osallistumisen piirteitä. 

Osallistumisen arviointi ei ole kuitenkaan näin yksioikoista. Chawla on tehnyt yhdessä 

Heftin kanssa tutkimuksen lasten osallistumisen arvioinnista (2002), koska silloin ei 

ollut vielä yhtenäistä tapaa arvioida lasten osallistumista.  

Chawla ja Heft (2002) ovat artikkelissaan yrittäneet luoda teoreettista 

arviointimenetelmää lasten osallistumisen arvioinnille. Lisäksi artikkeli koettaa luoda 

kuvaa osallistumisen prosesseista, joissa osallistuminen mahdollistaa kykyjen 

esilletuonnin ja näin muutoksen ympäristössä. He ovat käyttäneet arvioinnin perustana 

Chawlan (2001) osallistumisen piirteitä (katso luku 2.2). Chawlan ja Heftin (2002) 

mukaan osallistumiseen kuuluu niin viralliset kuin epäviralliset mahdollisuudet 

osallistua ympäröivän yhteisöön.  

Osallistumisen arvioinnissa tulee ottaa huomioon kulttuuri ja konteksti, joissa 

osallistuminen tapahtuu. Lapset kasvavat näkemään kaiken oman kulttuurinsa 

näkökulmasta ja tämä vaikuttaa osallistumiseen sekä osallistumisen päämääriin. Näin 

ollen osallistumisen arviointiin täytyy ottaa huomioon sosialisaatio eli yhteisöön 

sopeuttaminen. Länsimaalaisen näkökulman perusteella ei voida tarkastella koko 

maailmaa. Chawla ja Heft toteavatkin, että sosialisaation vaikutusta osallistumiselle 

tulisi tutkia lisää. (Chawla ja Heft, 2002.)  

Sen sijaan, että oletettaisiin kaikkien osallistumistilanteiden olevan samanlaisia kaikissa 

kulttuureissa, Chawlan ja Heftin kannattavat sellaista ajattelutapaa, jossa kaikkien lasten 

terveelle kasvamiselle on olemassa tiettyjä yhteisiä perustarpeita kaikissa kulttuureissa. 

Näiden avulla lapsen osallistumista voidaan arvioida, kun samalla otetaan huomioon 

tarkoin määritetyt yhteisön päämäärät. (Chawla ja Heft, 2002.) 

Chawlan ja Heftin (2002) mukaan lasten osallistumista voidaan arvioida useamman eri 

tavan mukaan. Yksi tärkeä mittaamisen määre on osallistumisen aiottu konkreettinen 

lopputulos ja se, miten hyvin siinä on onnistuttu. Lisäksi voidaan arvioida antavatko 

projektit lapsille mahdollisuuksia kehittää kykyjään niissä asioissa, joita kyseinen 

projekti korostaa. Tärkeää on myös se, tapahtuuko osallistumisen myötä oppimista. 

Chawla ja Heft korostavat, että oppiminen on niin osallistumisen lopputulos kuin yksi 

sen komponenteista. Hyvä on myös selvittää, mitä lapset oppivat osallistumisen myötä, 

vai oppivatko he mitään. Voidaan arvioida, oppivatko lapset miten poliittinen 

järjestelmä toimii tai saivatko lapset osallistumisen myötä sosiaalisia kykyjä 

(esimerkiksi ottamaan muiden näkökulmia huomioon). (Chawla ja Heft, 2002.) 

Chawlan ja Heftin mukaan on hyvin epätodennäköistä, että pystyttäisiin kehittämään 

yksi määre, jonka avulla voitaisiin arvioida koko maailman lasten osallistumista. On 

kuitenkin mahdollista, että samanlaisille osallistumistilanteille samanlaisilla päämäärillä 

tai arvoilla voitaisiin suunnitella samanlaisia arviointimääreitä. (Chawla ja Heft, 2002.) 
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Toistaiseksi he eivät ole löytäneet ongelmaan ratkaisua. Chawla on yksin ja yhdessä 

Heftin kanssa jatkanut tutkimuksiaan lapsen osallistumisen merkityksestä lapselle 

itselleen ja lapsen ympäristölle (Chawla, 2008; Chawla ja Heft, 2006). Voi siis olla, että 

ratkaisun löytäminen oli mahdotonta tai se vaatii lisää lapsen osallistumisen tutkimista. 

Koska Chawlan ja Heftin (2002) mukaan yhtenäisen mallin luominen ei ole toistaiseksi 

ollut edes mahdollista, joten omanlaisen arviointikriteerin luominen ICT-alan 

suunnitteluprojekteja varten on aivan tarpeellista. Artikkelin mukaan lasten 

osallistumista voidaan arvioida erilaisilla mittareilla. Samaan aikaan täytyy ottaa 

huomioon tiettyjä tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat lasten osallistumiseen, kuten lapsen 

kulttuurin arvot ja käytännöt. Artikkeleista voidaan nähdä kolme eri määrettä, joiden 

avulla voitaisiin arvioida osallistumista ICT-alan suunnitteluprojekteissa. Ensimmäisen 

on Chawlan aidon osallistumisen piirteet, joita voitaisiin käyttää tarkistuslistana. 

Toisena voitaisiin arvioida projektin lopputulosta, verrata sitä suunniteltuun ja katsoa, 

mitä yhtäläisyyksiä ja erovaisuuksia voidaan löytää. Kolmanneksi voidaan arvioida, 

oppivatko lapset uusia kykyjä ja/tai pystyivätkö he kehittämään jo olemassa olevia. 

2.1.4 Yhteenveto: osallistumisen ohjenuoria 

Aidon osallistumisen voi määrittää eri tavoin. Hart (1992) jakaa osallistumisen aitoon ja 

epäaitoon osallistumiseen, ja mallintaa näkemystään kahdeksan askelmaisella 

tikaspuulla. Chawla (2001) ei samalla lailla korosta eroa epäaidon ja aidon 

osallistumisen välillä, vaan hän on määrittänyt erilaisia lasten osallistumistapoja sekä 

piirteet lasten aidolle osallistumiselle. Näiden määritelmien avulla lähden hahmottaa 

aidon osallistumisen ohjenuoria. Aidon osallistumisen vähimmäisvaatimukseksi 

voidaan valita Hartin (1992) neljä vaatimusta lasten aidolle osallistumiselle: 

1. Lapsi ymmärtää projektin tarkoitusperät. 

2. Lapsi tietää kuka päätti hänen osallistumisestaan projektiin ja miksi. 

3. Lapsi on vapaaehtoisesti mukana projektissa saatuaan tietää projektista 

enemmän. 

4. Lapsella on tärkeä rooli projektissa. 

Nämä neljä vaatimusta eivät kuitenkaan ole riittäviä tällaisenaan, koska ne antavat 

paljon tilaa väärinkäsityksille. Lisäksi ne eivät kerro tarkkaan esimerkiksi sitä, 

minkälainen on tärkeä rooli tai mitä se rooli voisi olla. Niinpä näitä vaatimuksia voidaan 

täydentää Chawlan osallistumisen piirteillä (2001). Hartin (1992) ja Chawlan (2001) 

määritelmät lasten aidosta osallistumista eivät sulje pois toisiaan, vaan täydentävät 

toisiaan. Hartin tikapuut ja aidon osallistumisen vähimmäismääritelmä luovat kehikon 

lapsen aidon osallistumisen suunnittelulle. Aikuinen ei pysty pelkästään Hartin 

määritelmän avulla suunnitelmaan lapsen osallistumista, koska Hart ei ota kantaa siihen, 

kuinka osallistuminen tulee suunnitella ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, jotta 

osallistuminen on aitoa. Chawlan osallistumisen piirteet tarkentavat sitä, mitä kaikkea 

osallistumisesta tulee ottaa huomioon. Piirteitä voi käyttää muistilistan tavoin projektia 

ja lasten osallistumista suunnitellessa. Hartin määritelmä perustuu paljon aikuisten 

asenteelle lapsia kohtaan. Chawla luo konkreettisemmat ohjeet lapsen osallistumiselle. 

Lisäksi Hart (1992) painottaa sitä, että aidossa osallistumisessa lapset edustavat 

projektissa itseään, eivät kokonaista ryhmää tai esimerkiksi omaa ikäryhmäänsä. 

Osallistuminen tulisi suunnitella niin, että lapsi pystyy osallistumaan juuri niin hyvin 
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kuin se on hänen kyvyilleen mahdollista (Hart, 1992). Chawla (2001) on asiasta samaa 

mieltä. 

Taulokossa 2 on lapsen aidon osallistumisen alustavia ohjenuoria perustuen Hartin 

(1992) ja Chawlan (2001) näkemyksiin lapsen osallistumisesta. Ohjenuoriin on otettu 

käytännössä kaikki Chawlan osallistumisen piirteet (Chawla, 2001), koska niiden avulla 

voidaan arvioida lasten osallistumisen aitoutta. Näin ollen niiden voidaan ajatella olevan 

aidon osallistumisen ohjenuorien perusta. Joissakin ohjenuorissa, kuten viidennessä ja 

kuudennessa, Hartin (1992) ja Chawlan (2001) ajatukset lasten osallistumisesta ovat 

samoja ja näin olen molempien näkemyksestä muodostanut yhteisen ohjenuoran. 

Taulukkoon on merkitty, kumman artikkeliin ohjenuora perustuu (tai vaihtoehtoisesti 

molempien). Hartin (1992) näkemys osallistumisesta on esitelty luvussa 2.1.1 ja 

Chawlan (2001) luvussa 2.1.2. 
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Taulukko 2. Lapsen aidon osallistumisen alustavia ohjenuoria Chawlan (2001) ja Hartin (1992) 
artikkeleiden perusteella. 

Artikkeli Alustava ohjenuora 

Hart, 1992 Lapsella on tärkeä rooli. 

Chawla, 2001 Lapsella on aito vastuu ja vaikutus projektissa. 

Chawla, 2001 Lapsen osallistuminen on luonnollinen osa 

projektia. 

Chawla, 2001 Projekti perustuu lapsen omiin asioihin ja 

kiinnostuksenkohteisiin. 

Chawla, 2001; Hart, 1992 Lapsi ja lapsen vanhemmat antavat tietoisen 

suostumuksensa lapsen osallistumiselle. 

Chawla 2001; Hart, 1992 Lapsille annetaan mahdollisuus kieltäytyä 

osallistumisesta. 

Chawla, 2001 Lapset valitaan reilusti. 

Chawla, 2001 Lapsen osallistumista tuetaan. 

Chawla, 2001 Projektin aikataulu ja sijainti on sellainen, että 

lapsi pystyy tulemaan paikalle. 

Chawla, 2001 Lapsia kohdellaan samalla arvokkuudella kuin 

aikuisiakin. 

Chawla, 2001 Osallistujien välillä on yhteinen arvostus toisiaan 

kohtaan. 

Chawla, 2001 Lapset tukevat ja rohkaisevat toisiaan. 

Chawla, 2001; Hart, 1992 Lapset ymmärtävät projektin tavoitteet ja ovat 

mukana niiden muodostamisessa. 

Chawla, 2001 Lapset ovat mukana päätöksenteossa. 

Chawla, 2001 Projekti tarjoaa erilaisia tilanteita, joissa lapsi voi 

osallistua ja tulla kuuluksi. 

Chawla, 2001 Projektin lopputulos on konkreettinen. 

Chawla, 2001 Päätöksenteko on läpinäkyvää. 

Chawla, 2001 Lapsi ymmärtää miten lopputulos saatiin 

aikaiseksi. 

Chawla, 2001 Projektissa on mahdollisuus kriittiselle 

pohdinnalle. 

Chawla, 2001 Projekti tarjoaa mahdollisuuksia arvioinnille niin 

ryhmän kuin yksilön tasolla. 

Chawla, 2001 Valta on jaettu ja neuvoteltu osallistujien kesken. 
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Vastaavasti lapsen aidon osallistumisen tutkimisen ohjeistukseen sain artikkeleista 

(Chawla, 2001; Chawla ja Heft, 2002) neljä alustavaa ohjenuoraa, jotka on esitelty 

taulukossa 3. Näiden ohjenuorien huomaaminen ei ollut kovin helppoa ja periaatteessa 

ne kaikki liittyvät samaan asiaan eli osallistumisen aitouden arviointiin. Jokainen 

ohjenuora on saatu luvun 2.1.3 pohdinnan seurauksena. Toisessa ohjenuorassa mainittu 

tarkistuslista viittaa luvun 2.1.2 osallistumisen piirteisiin, jotka on otettu Chawlan 

(2001) artikkelista. Yhteistä kolmelle alimmalle ohjenuoralle on se, että ne kaikki 

liittyvät aidon osallistumisen arviointiin.  

 
Taulukko 3. Lapsen aidon osallistumisen tutkimisen alustavia ohjenuoria Chawlan (2001) ja 
Hartin (1992) artikkeleiden perusteella. 

Artikkeli Ohjenuora 

Chawla ja Heft , 2002 Osallistumisen aitouden arviointi on osa aidon 

osallistumisen tutkimista. 

Chawla, 2001 Chawlan aidon osallistumisen piirteitä voidaan 

käyttää tarkistuslistana. 

Chawla ja Heft, 2002 Projektin lopputulosta verrataan 

projektisuunnitelmaan alkuperäiseen designiin ja 

arvioidaan yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien 

perusteella lasten osallistumisen aitoutta.  

Chawla ja Heft, 2002 Aitoutta voidaan myös arvioida vertaamalla sitä, 

oppivatko lapset uusia kykyjä ja/tai kehittivätkö he 

jo olemassa olevia. 

 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan, mitä eri tutkijat ovat kirjoittaneet lasten 

osallistumisesta vuorovaikutteisen teknologian suunnittelussa. 

2.2 Lasten osallistuminen vuorovaikutteisen teknologian 
suunnittelussa 

Teknologiankehityksessä on tunnistettu tiettyjä rooleja, joilla lapsi voi osallistua 

projektin kulkuun ja jotka määrittävät osallistumisen tapoja. Roolien lisäksi tutkijat ovat 

kehitelleet erilaisia työskentelytapoja lasten kanssa, jotta esimerkiksi suunnittelu lasten 

kanssa onnistuisi hyvin. Suurin osa tutkijoista on myös raportoinut siitä, mitä he ovat 

oppineet lasten kanssa työskentelystä ja mitä he olisivat voineet tehdä toisin (katso 

esimerkiksi Lee, Mattelmäki ja Vaajakallio, 2009; Niemi ja Ovaska, 2007). Lasten 

osallistumisesta on kuitenkin kirjoitettu sen verran, että osa tutkijoista on jo 

muodostanut kirjallisuuskatsauksen perusteella ohjenuoria lasten osallistumiseen 

teknologiankehitysprojektissa (Gelderblom ja Kótze, 2009). Tutkijoista Alice Druin 

yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa on tutkinut lapsien osallistumista vuosien ajan 

(esimerkiksi Druin, 1999a, 1999b, 2002; Druin, Fails ja Guha, 2010). 

Luvussa 2.2.1 kerrotaan mitä ovat lasten roolit teknologiankehitysprojekteissa Druinin 

mukaan (1999a, 2002). Luvussa 2.2.2 käydään läpi mitä kaikkea eri tutkijat ovat 

havainnoineet lasten kanssa työskentelystä. Luvussa 2.2.3 kerrotaan mitä lasten 

osallistumiseen liittyviä haasteita tutkijat ovat huomanneet. Luvussa 2.2.4 keskustellaan 

aidon osallistumisen ja vuorovaikutteisen teknologian näkemyksistä osallistumisesta ja 
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kerrotaan, minkälaisia osallistumisen ohjenuoria saadaan näiden artikkeleiden 

perusteella. 

 

2.2.1 Lasten roolit 

Druin (2002) on tutkimuksissaan todennut lapsella olevan neljä roolia 

teknologiankehitysprojektissa. Nämä roolit ovat käyttäjä (user), testaaja (tester), 

informoija (informant) tai suunnittelukumppani (design partner). Nämä roolit eroavat 

siinä, missä projektin vaiheessa/vaiheissa lapsi osallistuu, miten aikuiset suhtautuvat 

lapseen, työskentelytavoissa ja mikä on odotettu lopputulos lasten osallistumisen myötä. 

Druinin mukaan roolia valitessa kannattaa ottaa huomioon mitä lapselta odottaa ja mikä 

on osallistumisen haluttu lopputulos. Jokaisella roolilla on omat heikkoutensa ja 

vahvuutensa. (Druin, 2002.) 

Lapsi käyttäjänä on Druinin (2002) mukaan vanhin ja yleisin lapsen osallistumisen 

rooli. Tässä roolissa lapsi nähdään teknologian käyttäjänä, ja aikuiset yrittävät selvittää 

ja ymmärtää lapsen tekemisiä erilaisten menetelmien avulla. Menetelmiä voivat olla 

tarkkailu, videokuvaaminen tai testaaminen ennen tai jälkeen teknologian käytön. 

Tutkijoiden päämääränä onkin selvittää millainen vaikutus teknologialla on lapseen. 

Tällä roolilla on kaksi tarkoitusta: tutkijat haluavat testata yleistä konseptia, joka saattaa 

auttaa teknologian suunnittelua tulevaisuudessa, tai tutkijat haluavat ymmärtää 

paremmin oppimisen prosesseja, jotka voivat vaikuttaa tulevaisuuden opetustapoihin. 

Tässä roolissa käytetty teknologia on jo valmiiksi kehitetty ja on jo markkinoilla tai 

tutkimuksen käytössä. (Druin, 2002.) 

Lapsi testaajana on Druinin (2002) mukaan yksi uusimpia rooleja lapselle. Tässä 

roolissa lapsi testaa tulevien teknologioiden prototyyppejä. Roolin tarkoituksena on se, 

että lapset auttavat muokkaamaan uusia teknologioita ennen kuin teknologia laitetaan 

markkinoille tai otetaan yleiseen tutkimuskäyttöön. Lapset ovat osa uuden teknologian 

kehitystä, ja vaikutus voi johtaa tulevaisuudessa uusiin teknologioihin tai uusiin 

opetusteorioihin tai molempiin. Aikuiset voivat tarkkailla lasta samalla, kun lapsi 

käyttää teknologiaa, ja kysellä tarkentavia kysymyksiä, kuten ”oliko se liian vaikeaa?”. 

Tarkoituksena on selvittää millainen vaikutus teknologian käytöllä on lapseen. Druin 

painottaa, että tässä roolissa aikuiset ovat jo suunnitelleet teknologian, ja lasten rooli 

alkaa vasta, kun prototyypit on kehitelty. (Druin, 2002.) 

Lapsi informoijana on erilainen rooli kuin kaksi aiemmin mainittua. Tässä roolissa 

lapsi toimii informoijana suunnitteluvaiheessa. Lapsen osallistuminen tapahtuu ennen 

kuin teknologiaa on kehitetty. Aikuiset tarkkailevat lasta, kun hän käyttää olemassa 

olevia teknologioita, tai lasta pyydetään piirtämään luonnoksia paperille. Kun 

teknologia on kehitetty, lapsi saattaa jälleen osallistua ja antaa palautetta teknologiasta. 

Näin ollen tässä roolissa lapsi saattaa olla projektin useammassa eri vaiheessa mukana, 

ja osallistuminen riippuu siitä, kuinka paljon aikuiset odottavat lasten informoivan. 

Näinpä tässä roolissa lapsen suhde aikuisiin, teknologiaan ja tavoitteisiin vaihtelee. 

(Druin, 2002.) 

Lapsi suunnittelijakumppanina on hyvin samanlainen kuin informoija, mutta tässä 

roolissa lapsi voi olla mukana jokaisessa projektin vaiheessa. Tässä roolissa lapsi 

nähdään tasavertaisena osakkaana uuden teknologian suunnittelussa. Vaikka lapset eivät 

pysty tekemään kaikkea mitä aikuiset pystyvät, suunnittelijakumppanina lapsilla on 

mahdollisuus osallistua omien kykyjensä mukaan suunnitteluprosessiin. Esimerkkinä 

Druin (2002) mainitsee sen, että aikuisissakin on oman alansa asiantuntijoita, jotka 

osallistuvat omien kykyjensä mukaan, esimerkiksi graafiset suunnittelijat. Druinin 

(1999a) mukaan lapsilla on samalla tavalla omia näkökantoja ja kokemuksia, jotka 
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voivat tukea teknologian suunnittelua siinä, missä muut osallistujat eivät pysty. Tässä 

roolissa teknologian vaikutuksella lapseen ei ole niin suurta merkitystä kuin sillä, 

millaisen vaikutuksen lapsi saa teknologian kehitysprosessiin. Osallistumisen tavoitteet 

voivat olla paljon suppeammat kuin muissa rooleissa, mutta lasten suhde aikuisiin ja 

teknologiaan on paljon laajempi. (Druin, 1999a, 2002.) 

Edellä mainittu rooli, lapsi suunnittelijakumppanina, on Druinin tutkijaryhmän 

tutkimusten kehitystulos. Druin on yrittänyt kehittää sellaisia menetelmiä, joissa lapsi 

on mukana koko kehitysprosessin ajan. Lapsi suunnittelijakumppanina lisäksi Druinin 

tutkijaryhmä on luonut Cooperative Inquiry -menetelmän (Druin, 1999b), joka 

hyödyntää lapsi suunnittelijakumppanina ideaa ja jonka avulla lapsille suunnitellaan 

lasten kanssa yhdessä. Sen pohjalta on kehitetty Mixing Ideas -tekniikka (Chipman ja 

kumppanit, 2004, 2005), joka on suunnattu 4-6 -vuotiaiden lasten kanssa työskentelyyn. 

Sen tarkoituksena on erityisesti tukea pienten lasten osallistumista ideointitilanteessa. 

Mikä on sitten lasten roolien merkitys osallistumisen kannalta? Jos ensin katsotaan 

aikuisia ja heidän suhdettaan projektityöskentelyyn, huomataan, että heilläkin on 

rooleja. Tällaisia rooleja ovat esimerkiksi projektipäällikkö, ohjelmoija, graafinen 

suunnittelija ja asiakas. Ohjelmoija ja graafinen suunnittelija viittaavat henkilön 

ammattiin ja samalla me tiedämme, mitä he tekevät projektissa. Projektipäällikkö on 

samalla tavalla ammatti ja tiedämme mitä tehtäviä siihen kuuluu. Samalla tavalla lasten 

roolit ovat määrittäneet sitä, mitä tehtäviä heille annetaan ja kuinka suuri vastuu heillä 

on projektin kulusta, ottaen tietysti huomioon sen, että kyseessä on alaikäiset ihmiset. 

Druin (2002) toteaakin, että lapset pitäisi nähdä oman erityisalansa asiantuntijoina.  

Kuten graafiset suunnittelijat, lapset osallistuvat projektiin omien taitojensa mukaan ja 

tuovat omaa erityistä osaamistaan projektiin.  

2.2.2 Lasten kanssa työskentely 

Lasten roolien lisäksi artikkeleissa on kiinnitetty huomiota käytännön asioihin. Tutkijat 

ovat raportoineet keinoja, joiden avulla lasten kanssa työskentely sujuisi helpommin. 

Jotta etenkin pienten lasten kanssa työskentely etenee sujuvasti, aikuisen kannattaa ottaa 

tiettyjä asioita huomioon. Druin (1999a) on tutkimuksessaan huomannut, että tietyillä 

tavoilla saa parempia tuloksia lasten osallistumisesta. Lisäksi useampi muu tutkija on 

omissa tutkimuksissaan huomannut seikkoja, jotka kannattaisi ottaa huomioon lasten 

osallistumista suunnitellessa etenkin, jos haluaa saada lasten osallistumisesta 

mahdollisimman paljon irti (Druin, 2002; Lee ja kumppanit, 2009; Niemi ja Ovaska, 

2007).  

Artikkelit osoittavat, kuinka tärkeää on suunnitella lasten kanssa työskentely hyvin. 

Työskentelykäytännöt vaihtelevat hyvin paljon eri tutkimuksissa, johtaen hyviin 

tuloksiin (Niemi ja Ovaska, 2007), kun taas virheellisesti suunnitellut vaiheet johtavat 

ongelmiin lasten kanssa (Lee ja kumppanit, 2010). Toisaalta joissakin tutkimuksissa on 

todettu aikaisemmin hyväksi todettujen toimintatapojen epäonnistumisia (Niemi ja 

Ovaska, 2007), tai on kokeiltu tietyn toimintatavan toimivuutta (Beck, Bernhaupt, 

Tscheligi, Weiss ja Wurhofer, 2008). Tutkijat ovat testanneet myös valtavirrasta 

poikkeavia työskentelytapoja lasten kanssa, tai kokeilleet luoda uutta työskentelytapaa 

hyödyntäen lapselle luontaista käyttäytymistapaa (Iivari, Halkola, Kinnula, Kuure ja 

Molin-Juustila, 2011). Esimerkiksi Haman, Hemmert, Joost, Löwe ja Zeipelt (2010) 

ovat kokeilleet Body Storming -työskentelytapaa lasten kanssa ja raportoivat sen 

onnistumisesta testaustilanteessa. Body Storming tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että 

kehitetään ja tarkastellaan nopeasti käyttäjään tai kontekstiin liittyviä konsepteja 

(Haman ja kumppanit, 2010). 
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Druinin mukaan (1999a) työskentelyalueen kannattaa olla sellainen, joka on lapsille 

tuttu ja ominainen. Esimerkiksi koulu, leikkipaikka tai lapsen oma huone on sopiva tila, 

koska lapset tuntevat tilanteen olevan enemmän hallinnassaan ja ovat avoimempia 

jakamaan ajatuksiaan. Lisäksi lapsille pitää antaa tarpeeksi aikaa tottua ympäristöönsä. 

Aikuisen ei tulisi heti kysyä kysymyksiään, vaan antaa lapsen ensin tehdä jotain hänelle 

ominaista kuten leikkiä. (Druin, 1999a.) Toisaalta toiset tutkijat ovat havainneet 

tutkimuksissaan, ettei luokkahuone ole välttämättä paras vaihtoehto lasten kanssa 

työskentelyyn, koska lapset saattavat tuntea opetukseen liittyvät säännöt rajoitteeksi 

omalle osallistumiselleen ja innokkuudelle (Lee ja kumppanit, 2009). 

Aikuisen kannattaa yrittää sulautua lasten keskuuteen. Druin suosittelee arkivaatteiden 

käyttämistä. Työvaatteet aiheuttavat lasten silmissä auktoriteettia, koska lapset 

assosioivat ne opettajiinsa ja töissä käyviin vanhempiinsa. Aikuisen tarkoitus ei ole olla 

lasten yläpuolella vaan yksi muiden joukossa. Lasten pitäisi tuntea pystyvänsä 

puhumaan aikuiselle kuin ystävälleen. Lisäksi aikuisen ei kannata seisoa lasten seurassa, 

jos lapset tekevät lattialla jotain muuta. Jos lapset istuvat maassa leikkimässä, aikuinen 

istuu myös. Tällöin tapahtumat pysyvät lasten maailmassa. Seisominen aiheuttaa 

samanlaista auktoriteettia kuin työvaatteiden käyttäminen. (Druin, 1999a.) 

Niemi ja Ovaskan (2007) tutkimuksessa toinen tutkijoista vietti lasten kanssa aikaa 

päiväkodissa ennen suunnittelutilannetta, jotta lapset tottuisivat häneen. Päiväkodin 

hoitajat koordinoivat lapsille ryhmätyöskentelytilanteita, joissa kaikki lapset joutuisivat 

puhumaan, esimerkiksi esittelemään lelun. Itse suunnitteluvaihe toteutettiin yhteistyössä 

hoitajien kanssa niin, että pidempiä sessioita pidettiin lasten kanssa kerran tai kahdesti 

viikossa kuukauden ajan. Jokaisessa suunnitteluryhmässä oli kaksi lasta ja yksi 

aikuinen, jolloin tutkija oli samaan aikaan sekä ohjeistaja että tarkkailija. Sessiot 

kestivät 25 – 50 minuuttia ja ne nauhoitettiin ääninauhalle. Ennen suunnittelun 

aloittamista tutkijat juttelivat lasten kanssa. (Niemi ja Ovaska, 2007.) 

Druinin mukaan lasten kanssa työskentelevän aikuisen ei kannattaisi ottaa 

muistiinpanoja, koska lapset saattavat tuntea silloin olevansa aikuisen arvostelun 

kohteena. Toisaalta osallistumistilanteiden kuvaaminen saattaa tuottaa vaikeuksia, 

koska lasten käyttäytyminen saattaa muuttua, kun he tietävät kaiken menevän videolle 

(Druin, 1999a). Osa tutkijoista käytti kuitenkin videokuvaamista (Fleck ja kumppanit, 

2009); osa tutkijoista nauhoitti tilanteen ääninauhalle (Niemi ja Ovaska, 2007).  

Myös erilaisten työskentelyvälineiden, kuten piirtämisen, musiikin kuuntelun ja 

teknologian käytön, vaihtelu voi auttaa lasten kanssa työskentelyssä. Erilaiset välineet 

voivat innoittaa ja motivoida lapsia osallistumaan. Hauskuus on tärkeä osa lasten kanssa 

työskentelyä. (Beale ja kumppanit, 2010.) 

2.2.3 Osallistumisen haasteita 

Useammassa tutkimuksessa on todettu yhteistyö- ja koordinointiongelmia lasten kanssa. 

Lisäksi on todettu, että nämä ongelmat johtuvat yleensä lasten iästä ja kehitysasteesta. 

Useampi tutkija ilmoittaa lapsen iän vaikuttavan osallistumiseen (Lee ja kumppanit, 

2009; Druin, 1999a, 2002). Lasten osallistumiskyvyt riippuvat hyvin paljon lapsen iästä 

ja kehittymisasteesta; nuoremmilla lapsilla on raportoitu ongelmia ryhmätyöskentelyssä. 

Esimerkiksi Lee ja kumppanit (2009) ovat raportoineet, että tutkimuksessa oli ongelmia 

7-8 -vuotiaiden lapsien kanssa ryhmätyöskentelytilanteissa. 
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Lapset tarttuvat innokkaasti aikuisten ja muiden lasten esittämiin esimerkkeihin 

suunnitteluvaiheessa ja useamman lapsen on vaikea kehittää jotain omaa (Lee ja 

kumppanit, 2009). Lisäksi lapset keksivät omia sääntöjään ja ”dominoivat” 

osallistumisen etenemistä (Lee ja kumppanit, 2009), tai keksivät keinoja pystyäkseen 

osallistumaan enemmän tai saadakseen seuraavan osallistumiskerran itselleen (Fleck ja 

kumppanit, 2009). Lisäksi parhaat ystävät samassa ryhmässä ei ole paras vaihtoehto, 

koska lasten keskittymiskyky heikkenee (Niemi ja Ovaska, 2007). 

Joskus etukäteen suunniteltu osallistumistilanne ei toiminutkaan käytännössä yhtä 

hyvin. Lapset eivät ymmärtäneet kaikkia tutkittavaan peliin liittyviä sääntöjä, toisin 

sanoen säännöt olivat liian vaikeita ja niitä oli liikaa (Lee ja kumppanit, 2009). Joskus 

yhteistyö onnistui alussa hyvin, mutta kun lapset alkoivat tottua tilanteeseen, he yrittivät 

ottaa tilanteen omaan hallintaansa, jolloin aikuinen joutui vaihtamaan roolia 

suunnittelijakumppanista johtajaksi, jotta saisi pidettyä lapset kurissa (Niemi ja Ovaska, 

2007). 

Druinin mukaan ongelmia saattaa tuottaa myös se, että lapset haluavat miellyttää 

aikuisia antamalla ”oikean” vastauksen (Druin, 2002). Tätä ilmiötä eivät muut tutkijat 

olleet havainnoineet tai raportoineet papereissaan. Eräässä tutkimuksessa kuitenkin 

kerrottiin, että etenkin nuoremmat lapset haluavat, että heitä rohkaistaan osallistumaan 

ja tuomaan omia ideoitaan, ja tämä vaatii tarkempaa koordinointia aikuisilta (Chipman 

ja kumppanit, 2004). 

2.2.4 Aito osallistuminen vuorovaikutteisen teknologian 
suunnittelussa 

Tässä luvussa tarkastellaan vuorovaikutteisen teknologian suunnittelun tutkimusten 

eroavaisuuksia Hartin (1992) aidon osallistumisen vähimmäismääritelmän sekä 

Chawlan (2001) osallistumisen piirteiden perusteella. Jokainen Druinin (1999a, 2002) 

mainitsemista rooleista (käyttäjä, testaaja, informoija, suunnittelijakumppani) voi 

toteuttaa aitoa osallistumista ja samaan aikaan ne voivat olla epäaitoa osallistumista. 

Kaikki riippuu siitä, miten osallistuminen on suunniteltu ja kuinka aikuiset ja lapset 

suhtautuvat toisiinsa. Molemmat Hart (1992) ja Chawla (2001) painottavat sitä, että 

osallistuminen täytyy suhteuttaa lapsen tieto- ja taitotasolle sopivaksi. Tällöin jopa 

käyttäjän rooli on aitoa osallistumista, esimerkiksi tilanteessa jossa lapsi aloittaa 

projektin, jonka aikuiset toteuttavat. Toisaalta suunnittelukumppanin roolissa lapsi voi 

joutua epäaidosti osallistumaan, mikäli aikuiset esimerkiksi yrittävät manipuloida lasta 

antamaan toivottuja vastauksia.  

Käyttäjän osallistumisesta suunnitteluun ja toteutukseen on useammanlaisia mielipiteitä, 

puolesta ja vastaan. Tutkimukset aikuisten osallistuvan suunnittelun osalta ovat 

osoittaneet, että käyttäjän osallistuminen parantaa projektin tuloksia, mutta osa 

tutkijoista on argumentoinut, että käyttäjän mukaan ottamisella on riskinsä (Hirscheim 

ja Newman, 2001). Ongelmia saattaa ilmaantua silloin, kun tutkija manipuloi käyttäjän 

antamaan tutkijan mielestä oikeita vastauksia sen sijaan, että käyttäjä pystyisi 

kertomaan oikean mielipiteensä. Lisäksi käyttäjäryhmien välille voi syntyä niin pahoja 

konflikteja, että se vaarantaa koko työyhteisön. (Hirscheim ja Newman, 2001.) 

Lasten kohdalla Hirscheim ja Newmanin (2001) raportoima aikuisten manipuloiva 

käytös aiheuttaa myös ongelmia: aina ei ole varmaa ymmärtävätkö aikuiset mitä lasten 

osallistuminen oikeasti tarkoittaa. Hartin (1992) mukaan ongelmia syntyy silloin, kun 

lasten osallistumiseen liittyy epäselvyyksiä tai jopa manipulaatiota. Aikuiset voivat 
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esittää toimintansa olevan lapsien inspiroimaa tai käyttävät lapsia hyväkseen saadakseen 

näkyvyyttä ajamalleen asialleen (Hart, 1992.). Tällöin kaikki osallistumistavat (Hart, 

1992; Chawla, 2001) ovat epäaitoa osallistumista, oli rooli (Druin, 2002) mikä hyvänsä. 

Lapsien osallistumisen kyky vaihtelee lapsen iän ja kehityksen mukaan (Hart, 1992; 

Chawla, 2001). Osallistuminen tulisikin suunnitella sen mukaan, mihin lapsi pystyy 

juuri sillä hetkellä. Druinin (2002) mukaan lapsen osallistumisen suunnittelu voi olla 

hyvinkin hankalaa tutkijoille, kun heidän täytyy päättää mikä projektin vaiheista on 

sopiva lapsen osallistumiselle. Aikuiselta siis vaaditaan paljon suunnittelukykyä ja 

tilannetajua, kun hän suunnittelee lasten osallistumista, etenkin jos lasten osallistumisen 

halutaan olevan aitoa. Huolestuttavinta on kuitenkin se, jos aikuinen määrittää lasten 

osallistumisen siitä näkökulmasta, miten aikuinen käyttäytyisi samassa tilanteessa ja 

vertaa sitä lasten suoritukseen toteamalla, ettei lapsi pysty samaan kuin aikuinen (Fleck 

ja kumppanit, 2009).  

Yleisesti ottaen artikkeleiden tutkimusprojektit olivat aikuisten aloittamia ja lapset on 

otettu osallistumaan mukaan. Vaikeampaa onkin sanoa, mihin Hartin asteikkoon (1992) 

artikkelit sijoittuvat. Jotta osallistuminen olisi aitoa, sen tulisi täyttää neljä vaatimusta. 

Tutkimuksista ei kuitenkaan tule ilmi täysin, ovatko nämä vaatimukset täytettyjä vai ei. 

Lukuun ottamatta Druinin määrittelemää roolia lapsi suunnittelijakumppanina (1999a, 

1999b, 2002), ja sitä roolia toteuttaneita tutkijoita (Niemi ja Ovaska, 2007), yhteistä 

päätöksentekoa lasten kanssa ei raportoitu. Sen sijaan päätöksenteko tapahtui usein vain 

lasten kesken, aikuisten seuratessa vieressä (Lee ja kumppanit, 2009; Fleck ja 

kumppanit, 2009). Osa papereista kuvasi hyvinkin tarkkaan, miten he olivat 

suunnitelleet lasten kanssa työskentelyn ja miten se onnistui käytännössä (Niemi ja 

Ovaska, 2007). Toisaalta osa papereista ei kertonut mitään etukäteisvalmisteluista tai 

siitä, miten todellisuudessa lasten kanssa työskentely onnistui.  

Useampi artikkeli raportoi lasten osallistumiskykyjen riippuvan lasten iästä ja 

kehitysasteesta (Lee ja kumppanit, 2009; Druin, 1999a, 2002). Riippuen lapsen 

kehitysasteesta, lapset pystyvät toimimaan eri tavoin yhteistyössä keskenään, toisin 

sanoen heillä on eritasoisia yhteisökykyjä. Pienet lapset toimivat eri tavoilla keskenään 

kuin isommat lapset. Yhteiset kommunikointitavat eivät ole vielä kehittyneet ja 

leikkiminen yhdessä voi tarkoittaa sitä, että lapset istuvat lähekkäin selät toisiinsa 

käännettyinä ja kumpikin leikkii omaa leikkiään. 

Aidon osallistumisen näkökulmasta näiden toimintatapojen arviointi ei ole helppoa. 

Voimmeko laskea aidoksi osallistumista sellaisen osallistumistilanteen, missä aikuinen 

tarkkailee lapsia ja lapset leikkivät keskenään? Toisaalta jos lapset ovat hyvin pieniä, he 

käsittävät osallistumisen eri tavalla. Aikuisen osallistuminen esimerkiksi pienen lapsen 

leikkiin on sitä, että lapsen mielestä aikuisen tarvitsee vain istua ja hän ei saa mitenkään 

muuten puuttua leikin kulkuun, kuin seuraamalla.  

Toisin sanoen lasten osallistumisen aitouden arviointi ei ole kovinkaan helppoa. Etenkin 

lyhyissä papereissa osallistumisen aitouden arviointi on vaikeaa, koska artikkelin 

lyhyyden vuoksi vain tärkeimmät seikat on kerrottu. Osallistumista voi kuitenkin jonkin 

asteisesti arvioida tarkastelemalla kriittisesti sitä, kuinka lasten osallistumisesta ja siihen 

liittyvistä asioita on kirjoitettu, ja millainen rivien välinen ilmapiiri artikkelista ilmenee. 

Esimerkiksi Niemen ja Ovaskan (2007) lyhyessä paperissa tuli hyvin ilmi se, että 

tutkijat olivat käyttäneet aikaa osallistumisen suunnitteluun ja he halusivat lasten 

osallistumisen onnistuvan. Tätä kun verrataan Fleckin ja kumppanien (2009) 

konferenssipaperiin, jossa ensin kerrottiin siitä kuinka aikuiset ovat samanlaisessa 
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tilanteessa käyttäytyneet ja kuinka lapset eivät pysty samaan, asenne-ero lapsia kohtaan 

on suuri. 

Yksi ongelmallinen ja vähän tutkittu asia on lapsen vanhempien rooli silloin, kun lapsi 

osallistuu projektiin. Tuleeko vanhemman auttaa lastaan osallistumisessa, kehottaa lasta 

osallistumaan vai peräti pakottaa lapsi tekemään osansa silloin, kun lapsi ei halua tehdä 

sitä. Chawla (2001) määrittää omissa tutkimuksissaan vain sen, että vanhemman tulee 

antaa suostumuksensa lapsen osallistumiselle sekä vanhemmille kerrotaan tärkeimmät 

tiedot projektista.  

Osallistumisesta on useammanlaisia seurauksia riippuen siitä, millaista osallistuminen 

on ollut. Chawla on todennut tutkimuksissaan lasten osallistumisessa olevan positiivisia 

vaikutuksia lapsen itsetuntoon ja kehitykseen sekä projektin onnistumiseen (Chawla, 

2001). Toisaalta toisten tutkijoiden mukaan suunnitteluprosessiin osallistumisen 

vaikutuksia lapsiin ei ole tutkittu tarpeeksi (Druin ja kumppanit, 2010). Hart (1992) 

toteaa, että lapselle on tärkeää saada positiivisia osallistumisen kokemuksia jo lapsena, 

koska aikuisena osallistumistaidot ovat tärkeä väline muiden ihmisten kanssa käytävään 

vuorovaikutukseen.  

Chawla (2001) on listannut muutamia positiivisia seurauksia, joita lasten 

osallistumisella on lapsille itselleen. Osallistumisen (positiivisten) kokemusten myötä 

lapsilla on parempi itsetunto ja kasvanut pätevyys. Lapsi on saanut uusia kykyjä ja 

löytänyt uusia sosiaalisia verkostoja. Lapsen sosiaaliset taidot karttuvat, kun lapsi 

helpommin ymmärtää muiden tarpeet ja näkemykset, sekä lapsesta tulee 

suvaitsevaisempi ja oikeudenmukaisempi. Lisäksi lapsi ymmärtää enemmän 

demokratian arvoista ja toimintatavoista. Lapsi saa myös kokemusta koko elämän 

kestävää osallistumista varten sekä saa nauttia osallistumisestaan. Toisaalta negatiivisia 

vaikutuksia ei ole raportoitu paljoa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että niitä ei ole havaittu, 

tutkittu tai niitä ei ole haluttu raportoida. Useimmiten negatiivinen vaikutus on 

osallistumista käsittelevissä teksteissä taustalla, vaikka sitä ei mainita. Esimerkiksi Hart 

(1992) mainitsee artikkelissaan, että epäaidossa osallistumisessa aikuisten manipuloiva 

ja hyväksikäyttävä käytös jää helposti lasten mieleen. 

Näyttää siis siltä, että vuorovaikutteisen teknologian suunnittelututkimuksessa 

esitetyillä työskentelytavoilla ja ohjenuorilla ei ole mitään yhteyttä aitoon 

osallistumiseen. Tutkijat eivät ole ottaneet aidon osallistumisen näkökulmaa huomioon 

tutkimuksiaan toteutettaessa, ja suurin osa tutkimuksista oli vain yksittäisiä tutkimuksia. 

Näiden tutkimusten havainnot perustuvat vain kyseisessä tutkimuksessa ilmentyneisiin 

seikkoihin eikä esimerkiksi vuosien tutkimustyöhön. Ainoa poikkeus on Druin ja hänen 

tutkimusryhmänsä, joka on tehnyt pitkän uran lasten osallistumista tutkiessaan (Druin 

1999a, 1999b, 2002; Chipman ja kumppanit, 2004, 2005; Druin ja kumppanit, 2010). 

Tämän takia työskentelytapojen esittämisestä ei ole mitään hyötyä aidon osallistumisen 

arviointiin. Kuitenkin jos eri työskentelytavoista saataisiin kasattua yhtenäinen katto 

työskentelytavoille aitoa osallistumista varten, siitä hyötyisi useampi tutkija. On vaikea 

sanoa, että tukevatko ohjenuorat tällaisenaan aitoa osallistumista. 

Ongelmaksi jääkin se, että miten pelkästä tutkimusartikkelista voi arvioida lasten 

osallistumista. Kirjallisuuskatsauksen papereissa ei oteta kantaa lapsen osallistumisen 

asteeseen tai tavoitteisiin. Aitoa osallistumista siis ei oteta laisinkaan huomioon. 

Tutkimukset toteuttavat mallia, jossa tutkija esittää tutkimuskysymyksen, rekrytoi 

tarpeellisen määrän lapsia ja sitten analysoivat tuloksia. Ikään kuin lapset olisivat vain 

osa tutkimusmateriaalia ja heillä ei ole sen tärkeämpää roolia. Lisäksi jos tutkijoiden 
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mukaan lasten kanssa työskentely on onnistunutta tai se on suunniteltu hyvin, niin onko 

se merkki aidosta osallistumisesta vai ei. Hartin (1992) mukaan pelkästään tekstejä ja 

artikkeleita lukemalla voidaan nähdä, onko kyseessä aito osallistumistilanne vai ei, 

perustuen hänen määritelmäänsä aidosta osallistumisesta. On kuitenkin hyvin vaikeaa 

arvioida lasten osallistumista pelkkien artikkeleiden perusteella, koska lasten 

osallistumisesta kerrotaan hyvin vähän tai vain saadut lopputulokset.  

Lasten osallistumista on tarkasteltu kirjallisuudessa joko roolien tai työskentelytapojen 

kautta. Druin (2002) on määritellyt neljä roolia, jotka lapsella voi olla 

teknologiankehitysprojektissa. Druin sekä useampi muu tutkija ovat myös tutkineet ja 

raportoineet eri työskentelytapoja lasten kanssa (Druin, 2002; Lee ja kumppanit, 2009; 

Niemi ja Ovaska, 2007; Iivari ja kumppanit, 2011; Beale ja kumppanit, 2010; Fleck ja 

kumppanit, 2009). Tutkimusten aikana on myös ilmennyt erilaisia ongelmia, tutkijoiden 

mukaan johtuen lasten iästä (Lee ja kumppanit, 2009; Druin, 1999a, 2002) tai lapsille 

tyypillisistä toimintatavoista (Niemi ja Ovaska, 2007; Lee ja kumppanit, 2009; Fleck ja 

kumppanit, 2009; Druin; 2002; Chipman ja kumppanit, 2004).  

Artikkelit tarjoavat paljon erilaisia työskentelytapoja lapsien osallistumiseen ja etenkin 

lapsen osallistumisen helpottamiseen aikuisen kannalta. Näiden työskentelytapojen 

perusteella voidaan muodostaa useita alustavia ohjenuoria lasten aidolle 

osallistumiselle. Nämä ohjenuorat ovat sellaisia, jotka erottuivat selkeästi tekstistä. 

Eniten ohjenuoria on Druinilta, joka on kirjoittanut kokonaisen luvun lasten kanssa 

työskentelystä (1999a). Lisäksi hän on tarkastellut lapsen roolia projekteissa, joka 

vaikuttaa suurelta osin lapsen osallistumisen tapoihin (Druin, 1999a, 2002). Muiden 

tutkijoiden artikkeleista löytyi satunnaisia ohjeita (Beale ja kumppanit, 2010; Chipman 

ja kumppanit, 2004; Niemi ja Ovaska, 2007).  

Taulukko 4 esittelee luvun 2.2 kirjallisuuden avulla saadut lasten osallistumisen 

alustavat ohjenuorat. Jokaisen ohjenuoran kohdalla on merkitty lähteenä ollut artikkeli. 

Sain vuorovaikutteisen teknologian kirjallisuuden perusteella 15 lasten osallistumisen 

alustavaa ohjenuoraa. Kolme ensimmäistä ohjenuoraa tulevat luvusta 2.2.1, ohjenuorat 

4-9 tulevat luvusta 2.2.2 ja ohjenuorat 10–15 tulevat luvusta 2.2.3. Ohjenuorat 

perustuvat tutkijoiden löytöihin ja huomioihin lasten kanssa työskentelystä ja lisäksi 

siihen, mitä he ovat pitäneet tärkeänä. 
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Taulukko 4. Lapsen osallistumisen alustavia ohjenuoria luvun 2.2 kirjallisuuden perusteella. 

Artikkeli Alustava ohjenuora 

Druin, 2002 1. Lapsella on rooli projektissa. 

Druin, 2002 2. Roolia valittaessa pitää ottaa huomioon mitä lapselta odottaa ja 

mikä on osallistumisen haluttu lopputulos. 

Druin, 1999a, 2002 3. Lapsi nähdään oman erityisalansa asiantuntijana. 

Druin, 2002; Lee ja kumppanit, 

2009; Niemi ja Ovaska, 2007 

4. Lapsen kanssa työskentely pitää suunnitella hyvin. 

Druin, 1999a 5. Työskentelytila on lapselle tuttu ja ominainen, esimerkiksi lapsen 

oma huone tai koulu. 

Druin, 1999a 6. Lapselle annetaan aikaa tottua ympäristöön. 

Druin, 1999a 7. Lapsen annetaan ensin tehdä omiaan, esimerkiksi leikkiä. 

Druin, 1999a 8. Aikuinen käyttää arkivaatteita työvaatteiden sijasta. 

Druin, 1999a 9. Aikuinen ei ole lapsen yläpuolella vaan on lapsen kanssa samalla 

tasolla. 

Druin. 1999a  10. Tapahtumat pysyvät lapsen maailmassa. 

Beale ja kumppanit, 2010 11. Erilaiset välineet innostavat ja motivoivat lasta osallistumaan. 

Beale ja kumppanit, 2010 12. Hauskuus on tärkeä osa lapsen kanssa työskentelyä. 

Niemi ja Ovaska, 2007 13. Parhaat ystävät samassa ryhmässä ei ole paras vaihtoehto. 

Niemi ja Ovaska, 2007 14. Vietä lapsen kanssa ensin aikaa yhdessä. 

Chipman ja kumppanit, 2004 15. Rohkaise lasta osallistumaan ja tuomaan ideoitaan. 

 

Lisäksi kirjallisuudesta löysin kaksi alustavaa ohjenuoraa osallistumisen tutkimiselle, 

jotka on esitelty taulukossa 5. Druin (1999a) ohjeistaa, että muistiinpanoja ei kannattaisi 

kirjoittaa samalla, kun työskentelee lasten kanssa. Lisäksi hän toteaa, että 

osallistumistilanteita ei välttämättä kannata kuvata. Sekä muistiinpanojen kirjoitus että 

kuvaaminen saattavat häiritä lasta ja samalla hänen osallistumistaan. (Druin, 1999a.) 

Molemmat ohjenuorat tulevat luvusta 2.2.2. Koska tämän kirjallisuuden perusteella 

löysin vain kaksi ohjenuoraa, voisin todeta, että osallistumisen tutkimisessakin on vielä 

paljon tutkittavaa.  

  



28 

 
Taulukko 5. Lapsen osallistumisen tutkimisen alustavia ohjenuoria luvun 2.2 kirjallisuuden 
perusteella. 

Artikkeli Ohjenuora 

Druin, 1999a Muistiinpanoja ei kannattaisi kirjoittaa samalla, 

kun työskentelee lasten kanssa. 

Druin, 1999a Osallistumistilanteita ei kannata kuvata. 

 

Seuraavaksi esittelen ohjenuorien ensimmäisen version, joka on yhdistelmä tässä 

luvussa ja luvussa 2.1.4 esitetyistä ohjenuorista. 

2.3 Yhteenveto 

Tässä luvussa esitellään ohjenuorien ensimmäinen versio, joka on saatu kirjallisuuden 

perusteella. Sekä aidon osallistumisen kuin vuorovaikutteisen teknologian 

tutkimuksesta sain useamman alustavan ohjenuoran niin lasten aitoon osallistumiseen 

kuin sen tutkimiseen. Lasten osallistumiseen löytyi kuitenkin reilusti enemmän 

ohjenuoria kuin tutkimiseen. Siinä missä osallistumisen ohjenuoria on 22, tutkimuksen 

on vain kuusi kappaletta. Tämä tukee sitä ajatusta, että myös tutkimisen kehittämiseen 

tulisi panostaa. Ohjenuorat on muodostettu vertailemalla lukujen 2.1.4 ja 2.2.4 

ohjenuoria keskenään. Olen etsinyt ohjenuorista yhtäläisyyksiä tai ristiriitoja. Aidon 

osallistumisen ohjeistuksessa oli yksi ristiriita, mistä kerron myöhemmin lisää. 

Useamman ohjenuoran pystyi yhdistämään keskenään, koska niiden merkitys oli sama. 

Taulukko 6 esittelee lapsen aidon osallistumisen ohjenuorien ensimmäisen version. 

Kuten edellisessä kappaleessa mainitsin, osa ohjenuorista on yhdistelmä alustavia 

ohjenuoria. Ohjenuorat 1, 2, 7-10, 17 ja 19 ovat kahden ohjenuoran yhdistelmä. 

Ohjenuora nro 12 on yhdistelmä kahta luvun 2.2.4 ohjenuoraa, joiden huomasin 

liittyvän toisiinsa. Loput ohjenuorat tulevat suoraan alustavista ohjenuorista. Ohjenuorat 

on jaettu kolmeen kategoriaan. Lapsen osuus projektissa käsittelee lapsen osaa 

projektissa ja mitä siihen liittyy. Lapsen osallistumiseen suhtautuminen antaa ohjeita 

siihen, mitä käytännön tehtäviä aikuisella on. Projektin lähtökohdat kertoo mitä asioita 

tulee ottaa huomioon, jos halutaan lapsen ottavan aidolla tavalla osaa projektiin. 
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Taulukko 6. Lapsen aidon osallistumisen ohjenuorien ensimmäinen versio. 

Kategoria Ohjenuorat 

Lapsen osuus 

projektissa 

1. Lapsella on tärkeä rooli projektissa. Se tulee suunnitella hyvin. 

2. Lapsella on aito vastuu ja vaikutus projektissa oman alansa asiantuntijana. 

3. Lapsi on mukana päätöksenteossa. 

4. Lapsi ymmärtää miten lopputulos saatiin aikaiseksi. 

5. Lapsi ja lapsen vanhemmat antavat tietoisen suostumuksensa lapsen 

osallistumiselle. 

6. Lapselle annetaan mahdollisuus kieltäytyä. 

Lapsen 

osallistumiseen 

suhtautuminen 

7. Lapsen osallistuminen on luonnollinen osa projektia, kun osallistuminen 

suunnitellaan hyvin. 

8. Lapsen osallistumista tuetaan esimerkiksi rohkaisemalla lasta puhumaan ja 

antamalla hänelle välineitä ilmaisemaan ideoitaan. 

9. Lapsi on tasavertainen aikuisen kanssa ja häntä kohdellaan sen vaatimalla 

arvokkuudella. 

10. Osallistujien välillä on yhteinen arvostus toisiaan kohtaan ja he voivat 

viettää aikaa toistensa seurassa. 

11. Lapsille annetaan mahdollisuus tukea ja rohkaista toisiaan. 

12. Lapsille annetaan aikaa tottua ympäristöönsä ja uuteen tilanteeseen. 

13. Aikuinen voi mahdollisuuksien mukaan pukeutua rennommin. 

Projektin 

lähtökohdat 

14. Projekti perustuu lapsen omiin asioihin ja kiinnostuksenkohteisiin. 

15. Lapset valitaan reilusti. 

16. Projektin aikataulu ja sijainti ovat sellaisia, että lapsi pääsee helposti 

paikalle. Esimerkiksi lapsen koulu tai kerhotila on lapselle tuttuja paikkoja.  

17. Lapset ymmärtävät projektin tavoitteet ja ovat mukana niiden 

muodostamisessa. 

18. Projekti tarjoaa erilaisia tilanteita, joissa lapsi voi osallistua ja tulla 

kuuluksi. 

19. Projektin lopputulos on konkreettinen. 

20. Päätöksenteko on näkyvää. 

21. Projektissa on mahdollisuus kriittiselle pohdinnalle. 

22. Projekti tarjoaa mahdollisuuksia arvioinnille niin ryhmän kuin yksilön 

tasolla. 

23. Valta on jaettu ja neuvoteltu osallistujien kesken. 
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Ohjenuora nro 11 syntyi ristiriidan tuloksena. Aidon osallistumisen periaatteiden 

mukaan yksi ohjenuora lapsen aidolle osallistumiselle on se, että lapset tukevat ja 

rohkaisevat toisiaan. Luvun 2.2.4 kirjallisuuden ohjenuora totesi, että parhaat ystävät 

samassa ryhmässä ei ole paras vaihtoehto. Tässä tapauksessa päätin noudattaa aidon 

osallistumisen ehtoja ja laitoin ohjenuoraksi ”Lapsille annetaan mahdollisuus tukea ja 

rohkaista toisiaan.” Luonnollisesti jos esimerkiksi parhaat kaverukset aiheuttavat 

yhdessä ongelmia, asia voidaan ratkaista sekoittamalla esimerkiksi lapset pienryhmiin 

aikuisten kanssa, jos lapsia todellakin on sen verran paljon. 

Ohjenuora nro 13 tulee luvun 2.2.4 ohjenuorista, mutta muutin sen merkitystä hieman. 

Alkuperäinen ohjenuora kehottaa aikuisia käyttämään arkivaatteita työvaatteiden sijaan. 

Muutin sanamuotoa hieman ja uusi ohjenuora on ”Aikuinen voi mahdollisuuksien 

mukaan pukeutua rennommin.” Projektityöskentely on kuitenkin aikuisten työtä ja se 

voi vaatia tietynlaista pukeutumista. Asian voi selvittää lapsille esimerkiksi kertomalla, 

että aikaisemmin samana päivän oli tärkeä projektitapaaminen asiakkaan kanssa ja sen 

takia aikuisella on puku päällä. 

Vastaavasti taulukko 7 esittelee lasten aidon osallistumisen tutkimisen ohjenuorien 

ensimmäisen version. Lukujen 2.1.4 ja 2.2.4 alustavien ohjenuorien välillä ei ollut 

yhtäläisyyksiä tai ristiriitaisuuksia. Näin ollen jokainen ohjenuora tuli suoraan samaan 

muotoon kuin ne olivat alkuperäisinkin.  Olen jakanut ohjenuorat kahteen kategoriaan. 

Lasten osallistumisen arviointi antaa ohjeita lapsen osallistumisen aitouden arviointiin. 

Käytännön asioita antaa neuvoja siihen, miten tutkimus kannattaisi toteuttaa. 

Taulukko 7. Lasten aidon osallistumisen tutkimisen ohjenuorien ensimmäinen versio. 

Kategoria Ohjenuora 

Lasten osallistumisen 

arviointi 

Osallistumisen aitouden arviointi on osa aidon osallistumisen tutkimista. 

Chawlan aidon osallistumisen piirteitä voidaan käyttää tarkistuslistana 

osallistumisen aitoutta arvioidessa. 

Projektin lopputulosta verrataan projektisuunnitelmaan alkuperäiseen designiin 

ja arvioidaan yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien perusteella lasten 

osallistumisen aitoutta. 

Aitoutta voidaan myös arvioida vertaamalla sitä, oppivatko lapset uusia kykyjä 

ja/tai kehittivätkö he jo olemassa olevia. 

Käytännön asioita Muistiinpanoja ei kannattaisi kirjoittaa samalla, kun työskentelee lasten kanssa. 

Osallistumistilanteita ei kannata kuvata. 

 

Seuraavassa luvussa esittelen empiirisen aineiston, aineiston tutkimusmenetelmät ja 

peliprojektin yleiskuvauksen. 

 



31 

3. Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa esitellään tässä työssä käytetyt tutkimusmenetelmät, empiirinen aineisto 

ja sen analysointi sekä annetaan peliprojektin yleiskuvaus. Tämä luku vastaa myös 

osittain kahteen tutkimuskysymykseen. Peliprojekti on suhteellisen onnistunut 

esimerkki siitä, kuinka lasten aito osallistuminen tapahtuu käytännössä. Niinpä se vastaa 

osittain kolmanteen tutkimuskysymykseen siitä, mitä asioita tulisi ottaa huomioon 

lasten aidossa osallistumisessa. Käyttämäni aineiston analysointimenetelmät vastaavat 

osittain neljänteen tutkimuskysymykseen aidon osallistumisen tutkimisesta. 

Seuraavissa luvuissa käsittelen erikseen tämän työn tutkimukseen liittyviä asioita. Luku 

3.1 käsittelee menetelmäkirjallisuutta, jota on käytetty tässä työssä. Luvussa 3.2 on 

peliprojektin yleiskuvaus. Luvussa 3.3 kerron, miten keräsin aineiston ja mitä kaikkea 

siihen kuuluu ja mitä olen käyttänyt tässä työssä. Luvussa 3.4 kerrotaan, miten 

empiirisen aineiston analyysi on toteutettu tässä työssä. Luku 3.5 on yhteenveto tässä 

luvussa saaduista ohjenuorista. 

3.1 Työn konstruktiivinen luonne ja tapaustutkimus 

Työ on luonteeltaan konstruktiivinen ja siinä on myös laadullisen tutkimuksen piirteitä. 

Yritin luoda ja rakentaa ohjeistusta lapsen aidolle osallistumiselle 

suunnitteluprojekteissa. Lopullinen tulos on siis konstruktio. Kuitenkin tässä työssä 

tärkeämpää on ohjenuorien rakentaminen, ei niiden evaluointi, mikä olisi tyypillistä 

konstruktiivisille tutkimusmenetelmille. Empiirinen aineisto on hankittu käyttäen 

laadullisia menetelmiä ja näin myös sitä on tarkasteltu pääasiassa laadullisin 

menetelmin. Ensisijaisesti olen käyttänyt sisällön analyysia empiirisen aineiston 

tarkastelussa täydentäen sitä muutamilla määrällisillä tarkasteluilla. 

Easterbrookin, Damianin, Singerin ja Storeyn (2008) mukaan konstruktivismissa ei 

niinkään luoda spesifistä teoriaa vaan yritetään ymmärtää tiettyä asiaa, joka on hyvin 

paljon liitoksissa ihmisiin ja heidän käyttäytymiseensä.  Tämän prosessin kautta saattaa 

syntyä teorioita, mutta ne ovat usein sidoksissa siihen kontekstiin, missä ne syntyivät. 

Konstruktivismissa halutaan kerätä laadullista dataa ihmisten toiminnasta, jotta 

voitaisiin kehittää teorioita. Usein käytetään esimerkiksi tapaustutkimusta datan 

lähteenä. (Easterbrook ja kumppanit, 2008.) Tässä tutkimuksessa yritän ymmärtää miten 

lapsen aito osallistuminen olisi mahdollista vuorovaikutteisen ICT:n suunnittelussa. 

Prosessin myötä on syntynyt ohjenuoria eli teoria. 

Höst ja Runeson (2008) mukaan tapaustutkimus sopii hyvin ohjelmistotuotannon 

tutkimukseen, etenkin jos tutkimisen kohteena on yksittäinen ilmiö, jota on hankala 

tutkia esimerkiksi laboratoriossa. Tapaustutkimus ei kuitenkaan tuota samanlaisia 

tuloksia kuin esimerkiksi kontrolloidut laboratoriotestit. Sen sijaan tapaustutkimus antaa 

tarkempaa kuvaa tutkitusta ilmiöstä. (Höst & Runeson, 2008.) Tässä tutkimuksessa 

ilmiö on lasten aito osallistuminen suunnitteluprojektissa ja tarkastelemalla tapausta 

tarkemmin, saan tietoa siitä kuinka se oli ja olisi mahdollista. Tapaustutkimusta on 

myös kritisoitu esimerkiksi siitä, että se antaisi vähemmän arvokasta tietoa, sen avulla ei 

pystytä luomaan yleistä kuvaa asiasta (koska kyseessä on yksittäinen ilmiö) ja tutkijat 

ovat puolueellisia tuloksien suhteen (Höst ja Runeson, 2008; Flyvbjerg, 2006; 

Easterbrook ja kumppanit, 2008). Tässä tutkimuksessa tarkasteltava peliprojekti on 



32 

tapaus, jossa on käytännössä yritetty saada aikaan lasten aitoa osallistumista ja 

hankkimaan arvokasta tietoa siitä, miten se on onnistunut ja miten se voisi olla 

mahdollista tulevaisuudessakin. Uskon myös, että se täydentää sopivalla tavalla 

kirjallisuudesta saatua ohjeistusta. Itse tapauksen yleisesittely on seuraavassa luvussa 

(luku 3.2). 

Tapaustutkimuksessa on viisi askelta Höst ja Runesonin (2008) mukaan. Ensimmäinen 

askel on määrittää tavoitteet ja suunnitella itse tapaustutkimus. Toinen askel on 

suunnitella datan kerääminen, kuten millä metodeilla data kerätään. Kolmas askel on 

kerätä itse data tapaustutkimusta varten. Neljäs askel on analysoida data ja viides askel 

on raportoida tuloksista. (Höst ja Runeson, 2008.) Tässä tutkimuksessa kaikki askeleet 

toteutettiin, mutta hieman eri järjestyksessä. Periaatteessa tutkimuksen tavoite oli jollain 

tavoilla selvillä kolme vuotta sitten, kun peliprojekti toteutettiin. Toteutin silloin toisen 

ja kolmannen askeleen. Varsinaisten tavoitteiden määrittäminen tapahtui aloittaessani 

tämän tutkimuksen ja päätyessäni käyttämään peliprojektia tässä tutkielmassa 

empiirisenä tapaustutkimuksena ohjenuorien kehittämisessä. Silloin toteutin myös 

kolmannen askeleen uudestaan ja selvitin, minkälaista dataa olen vuosia aikaisemmin 

kerännyt. Höst ja Runeson (2008) toteavat, että jos tapaustutkimuksen tavoitteet 

määritellään uudestaan datan keräämisen jälkeen, syntyy siitä uusi tapaustutkimus, eikä 

niinkään muutos vanhaan. Toisin sanoen voidaan todeta, että kolmen vuoden aikana 

fokus on muuttunut. 

3.2 Peliprojektin tapauskuvaus 

Tämän tutkimuksen tapauksena on peliprojekti, joka toteutettiin tietojenkäsittelytieteen 

koulutusohjelman maisterivaiheen Projekti 2 -kurssin kurssityönä ja sen tuloksena 

kehitettiin lapsille suunnattu opetuspeli. Projekti 2 -kurssin tarkoituksena on 

harjaannuttaa opiskelijoille projektityöskentelytaitoja käytännön kokemuksen kautta. 

Jokaisella opiskelijalla on käytettävissä 300 tuntia projektia varten. Projektin aiheet 

vaihtelevat tutkimuksista ohjelmointiin. Tässä tapauksessa kaikki lähti liikkeelle siitä, 

että opiskelijat esittivät ideansa laitoksen henkilökunnalle ja saivat näin asiakkaan 

projektilleen. 

Tässä kuvauksessa ja seuraavassa luvussa 4 viitataan yleisesti opiskelijajäseniin 

opiskelijoina ja lapsijäseniin lapsina, jos ei puhuta koko ryhmästä. Opiskelijajäsenet 

ovat Mika, Lauri, Pauli, Ville ja Maria. Heidän nimensä on muutettu tätä 

tapauskuvausta varten. Lapsijäseniä kutsutaan tytöksi ja pojaksi, jotta heidät olisi helppo 

erottaa opiskelijajäsenistä tekstiä lukiessa. Huomautettavaa on myös se, että projektin 

valvoja ja asiakas olivat molemmat EveLINE ryhmän tutkijoita ja valvoja tytön äiti ja 

asiakas pojan äiti. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 3 esitetään projektin eteneminen 

tämä tutkimuksen kannalta tärkeiden tapahtumien avulla. 
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Huhtikuu 2011   Projekti alkaa 

   

   

  

     

   

  

     

   

  

EveLINE ehdottaa asiakkuutta 

(21.4.2011) 

  

   

  

     

   

  

Opiskelijajäsenet ilmoittavat mielenkiintonsa 

(28.4.2011) 

   

  

     

 

Toukokuu 2011   

EveLINE ja opiskelijajäsenet tapaavat 

(3.5.2011) 

 

   

  

     

   

  

Ensimmäinen tapaaminen lapsijäsenten kanssa 

(18.5.2011) 

   

  

     

   

  

Ensimmäinen työpaja 

(20.5.2011) 

  

   

  

     

   

  

Toinen työpaja 

(24.5.2011) 

   

   

  

     

   

  

Ensimmäinen johtoryhmän kokous 

(25.5.2011) 

 

   

  

     

   

  

Kolmas työpaja 

(27.5.2011) 

   

   

  

     

 

Kesäkuu 2011   

Esitutkimusraportin palautus 

(3.6.2011) 

  

   

  

     

   

  

Toinen johtoryhmän kokous 

(15.6.2011) 

  

   

  

     

   

  

Käyttöliittymäntestaustyöpaja 

(28.6.2011) 

  

   

  

     

 

Heinäkuu 2011   

     

   

  

     

   

  

     

   

  

     

   

  

     

 

Syyskuu 2011   

Projekti päättyy 

(16.9.2011) 

   

          

Kuva 3: Aikajana projektin etenemisestä. Kuvassa on esitetty tärkeät tapahtumat suhteessa 
aikaan. 
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Huhtikuussa 2011 neljä tietojenkäsittelytieteen opiskelijaa kokoontui yhteen. Ville ja 

Pauli olivat aikaisemmin keskustelleet uuden peliprojektin aloittamisesta ja katsoivat 

sen laajuuden olevan sopiva Projekti 2 -kurssia varten. He esittivät ideansa jo 

ystävilleen Mikalle ja Marialle, jotta saisivat uusia jäseniä projektiinsa. Koska kukaan 

heistä neljästä eivät olleet aikaisemmin tekemissä grafiikoiden tai 3D-animoinnin 

kanssa, he päättivät esittää ideansa viidennelle opiskelijalle ja pyysivät Lauria mukaan 

projektiin. Opiskelijat sopivat tekevänsä yhdessä Projekti 2 kurssin projektin. 

Opiskelijat esittivät ideansa kurssista vastaavalle professorille. Samalla he tapasivat 

ohimennen kaksi laitoksen EveLINE -ryhmän tutkijaa, jotka kiinnostuivat projektista ja 

joista tuli myöhemmin projektin asiakas ja ohjaaja. 

Huhtikuun 24. EveLINE otti yhteyttä opiskelijoihin ja lähettää sähköpostiviestin 

opiskelijoille ja ehdottaa asiakkuutta. Ehdotuksena oli, että opiskelijat ottaisivat 

mukaansa lapsia pelisuunnitteluun ja ideoisivat pelin yhdessä. Viikkoa myöhemmin 

opiskelijat ilmoittavat mielenkiintonsa ja toukokuun 3. päivä tutkijat ja opiskelijat 

tapaavat. Tapaamisessa sovittiin, että EveLINE -tutkimusryhmästä tulee projektille 

asiakas ja että opiskelijat ottavat kaksi lasta mukaan projektiin. EveLINE:n tutkijat 

antoivat työskentelyn lähtökohdaksi aidon osallistumisen tässä työssä aiemmin mainitut 

artikkelit (Hart, 1992; Chawla, 2001) sekä vuorovaikutteisen ICT:n lapsitutkijoiden 

keskeisiä artikkeleita (esimerkiksi Druin, 1999b), joihin pyydettiin tutustumaan tukena 

työskentelyssä lasten kanssa. 

Mika valittiin projektinjohtajaksi. Ohjelmoinnista vastuussa olivat Ville, Mika ja Pauli. 

Lauri valittiin tekemään pelin grafiikat, koska hänellä oli aikaisemminkin tehnyt lasten 

peleihin grafiikoita. Ohjelmointikieleksi valittiin C sharp ja ohjelmointiympäristöksi 

Unity. Koska Maria ei osannut lainkaan ohjelmoida valitulla kielellä, hänen vastuukseen 

annettiin yhteydenpito ja dokumentointi. Samalla Maria oli eniten tekemisissä lasten 

kanssa.  

Opiskelijoilla oli alkuperäisenä ideanaan tehdä opetuspeli lapsille. Ennen ensimmäistä 

tapaamistaan lasten kanssa opiskelijat suunnittelivat tekevänsä pelin, joka opettaisi 

lapsia toimimaan maatilalla. Pelissä lapset opettelisivat esimerkiksi kasvattamaan 

eläimiä ja kylvämään peltoja. Kuitenkin ideaa pyydettiin muuttamaan abstraktimmaksi, 

koska tarkoituksena oli ideoida yhdessä lasten kanssa peli. Lopulta ensimmäisessä 

työpajassa idea hylättiin.  

Sovittiin, että työpajat kestäisivät pisimmillään kaksi tuntia. Projektissa lasten 

tuntimäärä oli maksimissaan 20 tuntia per lapsi, projektisuunnitelmaan merkittynä 18 

tuntia per lapsi. Tuntimäärästä noin 2 tuntia meni ensimmäiseen tapaamiseen ja noin 8 

tuntia meni työpajoihin. Lasten haastatteluihin meni 1 tunti. Näin ollen noin 7-8 tuntia 

jäi työpajojen ulkopuoliselle työlle kuten testaamiselle ja kommentoinnille. 

Koska Ville oli lähdössä töihin Etelä-Suomeen ja oli vain viikonloppuisin Oulussa eikä 

siksi pystyisi osallistumaan työpajoihin, ryhmän kesken sovittiin, että työpajoista 

tehtäisiin muistiot. Koska Marian vastuulla oli dokumentointi, hänen tehtäväkseen tuli 

kirjoittaa muistiot työpajojen aikana ja laittaa ne Google Docsiin (Googlen tarjoama 

pilvipalvelu, jossa pystyy luomaan ja muokkaamaan dokumentteja, nykyään nimeltään 

Drive) kaikkien luettavaksi mahdollisimman pian. 

Mika, Lauri, Pauli, Maria ja lapset tapasivat ensimmäisen kerran kaksi päivää ennen 

ensimmäistä työpajaa. Toukokuun 18. päivä opiskelijajäsenet, projektin valvoja, 

projektin asiakas ja lapset kerääntyivät Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden 

laitoksen kokoustilaan. Tässä vaiheessa Ville oli jo lähtenyt töihin Etelä-Suomeen. 
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Tapaaminen kesti noin kaksi tuntia ja sinä aikana varmistettiin, että lapset tiesivät mistä 

projektissa on kyse ja että he varmasti haluavat osallistua. Aidon osallistumisen 

periaatteena on se, että lapsille että heidän vanhemmilleen kerrotaan, mistä 

osallistumisessa on kyse ja että lapsi sen jälkeen itse päättää, haluaako hän osallistua vai 

ei (Chawla, 2001). 

Ensimmäinen työpaja oli pari päivää myöhemmin 20. päivä toukokuuta ja sen aiheena 

oli ideoita vapaasti peliä. Toinen workshop oli 24.5.2011. Silloin tarkennettiin kaupunki 

ja saari -ideaa ja tarinaa, alipelejä, hahmoja ja grafiikkaa. Silloin äänestettiin neljä 

minipeliä kehitettäväksi: suunnistus-, sieni-, rakennus- ja postinhakupeli. Kolmas 

työpaja oli 27.5.2011 ja sen aiheena oli suunnitella pelille juoni. Työpajoissa olivat 

paikalla kaikki muut paitsi Ville. Osallistujille tarjoiltiin mehua ja keksejä. 

Toisen johtoryhmänkokouksen jälkeen alkoi etätyövaihe. Käytännössä se tarkoitti sitä, 

että opiskelijat jatkoivat pelin kehitystä työpajoissa tehdyn hahmotelman perusteella. 

Yhteyshenkilön tehtävänä oli pitää yhteyttä lapsiin ja lähettää heille ohjeita siitä, mitä 

tapahtuu seuraavaksi projektissa. Parin viikon välien pelistä julkaistaan uusi versio, jota 

lasten tuli testata ja lähettää sähköpostilla kommenttinsa. Yhteyshenkilö välitti nämä 

kommentit ryhmän opiskelijajäsenille. 

Työpajojen jälkeen oli jäljellä käyttöliittymätestaus, joka sijoittui kuukauden päähän 

kolmannesta työpajasta. Se pidettiin 28. päivä kesäkuuta. Kuten aikaisemmilla kerroilla, 

paikalla olivat samat neljä opiskelijaa ja kaksi lasta. Paperiprotoista on olemassa 

valokuvakopiot ja projektin dokumentaatiosta löytyy esimerkiksi juoni tallennettuna 

sekä pelin dialogi. 

Opiskelijajäsenien aikatauluongelmien takia projekti myöhästyi noin kuukaudella. 

Projekti saatiin valmiiksi syyskuun alkuun mennessä. Tällöin Ville oli palannut takaisin 

Ouluun, mutta Maria ja Pauli olivat lähteneet vaihtoon Eurooppaan. Viimeinen 

johtoryhmänkokous pidettiin syyskuussa, jolloin opiskelijat esittelivät pelidemon. Peliä 

kuvataan näin projektin loppuraportissa: 

”Peli rakentuu kahdesta osasta. Päämaailma on alue, jossa pelaaja seikkailee 

ja jota pelaaja muokkaa haluamakseen alipeleistä saamillaan palkinnoilla. 

Alipelit ovat pieniä ja yksinkertaisia. Ne rakentuvat yhden opetettavan asian 

päälle ja toimivat itsenäisesti päämaailman ulkopuolella. Niistä saatavat 

palkinnot vaihtelevat. Pelaaja pääsee pelimaailmasta alipeliin aktivoimalla 

päämaailman objekteja.” 

3.3 Empiirisen aineiston hankinta 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu useammasta eri osasta, jotka syntyivät 

peliprojektin aikana. Tärkein aineiston osa on videot, joille on tallentunut opiskelijoiden 

ja lasten ensimmäinen tapaaminen ja yhdessä toteutetut työpajat. Lisäksi videolle on 

tallentunut opiskelijoiden yhteishaastattelu ja käyttöliittymätestaus. Videoiden lisäksi 

tärkeä osa aineistoa on projektin dokumentaatio kuten projektisuunnitelma ja 

työpajamuistiot, joiden avulla voidaan jälkeenpäin hahmottaa miten opiskelijat olivat 

suunnitelleet lasten kanssa työskentelyn. Kolmanneksi aineistoon kuuluvat projektin 

aikana lähetetyt sähköpostit ja opiskelijoiden kirjoittamat tutkimuspäiväkirjat.  

Tässä vaiheessa on tärkeää kertoa, että olin itse mukana projektissa. Pidin lähes kolmen 

vuoden tauon projektin päättymisen jälkeen ennen kuin aloitin graduprojektini. Halusin 

ottaa tarpeeksi etäisyyttä projektissa tapahtumiin, jotta pystyisin ottamaan 
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mahdollisimman neutraalin asenteen empiirisestä materiaalista löytyviin asioihin. 

Lisäksi kolmen vuoden aikana projektissa ilmaantuneet erimielisyydet on saatu 

korjattua. Koska olin itse mukana projektissa, keräsin osan empiirisestä aineistosta jo 

projektin aikana. Minun vastuullani projektissa oli dokumenttien kirjoittaminen sekä 

yhteyshenkilönä toimiminen niin lasten kuin EveLINE tutkimusryhmän kanssa. Näinpä 

sähköpostiviestit sekä projektin dokumentaatio jäivät kaikki minulle talteen. 

Keräsin aineiston kokoon gradua aloittaessani. Jokainen työpaja tallennettiin videolle. 

videot kuvattiin projektin aikana ja sain kopiot niistä itselleni. Lisäksi sain kopiot 

tutustumisvideoista ja opiskelijoiden haastatteluvideoista. Siis tätä työtä varten minulla 

oli käytössä videot opiskelijoiden yhteishaastatteluista, lasten ensitapaamisesta sekä 

työpajoista, yhteensä 11 videota. Lisäksi sain opiskelijoiden tutkimuspäiväkirjat, kun ne 

pyysin erikseen itselleni. Kävin läpi sähköpostini ja keräsin sieltä kaiken projektiin 

liittyvät viestit, jotka olivat vielä tallessa. Projektissa oli myös käytössä oma wiki, joka 

oli laitoksen omalla palvelimella. Valitettavasti laitoksen oman palvelin katosi käytöstä 

vuonna 2012, joten osa empiirisestä materiaalista katosi sen mukana. Voi toki olla 

mahdollista, että wiki voitaisiin jotenkin vielä palauttaa ja tätä voisi yrittää, jos tätä 

tutkimusta jatketaan jonain päivänä. Aineisto on kokonaisuudessaan listattuna 

taulukossa 8. Kokoamastani empiirisestä aineistosta kuusi työpajavideota, 

sähköpostiviestit sekä projektissa muodostuneet dokumentit pääsivät tarkempaan 

tarkasteluun.  

Taulukko 8. Taulukossa on listattuna koko empiirinen aineisto. Lisäksi olen merkinnyt ne 
aineistot, joita olen käyttänyt tässä työssä. 

Aineisto Kuvaus Käytin 

Tutustumisvideot Kaksi videota lasten ja opiskelijoiden tapaamisesta 

ensimmäistä kertaa. 

 

Työpajavideot Kuusi videota projektissa tapahtuneesta kolmesta 

työpajasta, kaksi videota per työpaja. 

Kyllä 

Käyttöliittymätestausvideo Video lasten ja opiskelijoiden yhteisestä 

käyttöliittymätestaussessiosta. 

 

Opiskelijoiden haastatteluvideot Opiskelijoiden ryhmähaastatteluvideo, joka on 

kahdessa osassa. 

 

Opiskelijoiden 

tutkimuspäiväkirjat 

Opiskelijan itsensä projektin aikana kirjoittamat 

tutkimuspäiväkirjat. 

 

Sähköpostiviestit Projektin aikana lähetetyt viestit projektin 

opiskelijajäsenten, lapsijäsenten ja asiakkaiden 

kesken. 

Kyllä 

Projektin dokumentaatio Projektin aikana muodostuneet dokumentit kuten 

työpajamuistiot, projektisuunnitelma, loppuraportti, 

esitutkimusraportti, seminaariraportti ja 

johtoryhmänkokouspöytäkirjat. 

Kyllä 

Projektiwiki Wiki johon kerättiin uutisia projektin etenemisestä, 

projektiversioita ja testauskommentteja. 
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Osa aineistosta osoittautui tarpeettomaksi tämän tutkimuksen kannalta sen jälkeen, kun 

olin käynyt koko aineiston läpi ensimmäisen kerran. Tutkimuksen fokus keskittyi 

ohjenuorien luomiseen, johon työpajavideot, sähköpostiviestit ja projektin 

dokumentaatio toivat juuri tarvittua dataa. Jos olisin sen sijaan halunnut tutkia 

opiskelijoiden asennetta lapsia ja aitoa osallistumista kohtaan, olisin valinnut 

opiskelijoiden haastatteluvideot ja tutkimuspäiväkirjat mukaan aineistoon. 

Vaihtoehtoisesti jos olisin halunnut tutkia eri projektityöskentelymetodeja lasten kanssa 

ja keskittyä etenkin etätyöskentelyyn lasten kanssa, olisin valinnut projektiwikin ja 

sähköpostiviestit tärkeimmäksi lähteeksi aineistoon. Lisäksi käyttöliittymätestauksen 

videointi oli epäonnistunut, joten sen videon tapahtumia ei pystynyt analysoimaan. 

Toisin sanoen, tähän tutkimukseen valittu aineisto sopi tutkimuksen ongelmaan. 

Seuraavaksi esittelen miten analysoin empiirisen aineiston. 

3.4 Empiirisen aineiston analysointi 

Huomasin sopivia aineiston analysointimenetelmiä etsiessäni, ettei aidon osallistumisen 

tutkimiseen ole olemassa minkäänlaista ohjeistusta. Kursseilla annetut yleiset 

tutkimusmetodit eivät tuntuneet sopivan tähän tutkimukseen. Päädyin kokeilemaan eri 

lähestymistapoja ja samalla loin vahingossa ohjenuoria tutkimiseen. Lisäksi samalla 

tajusin, että aidon osallistumisen tutkiminen ja sen kehittäminen on yhtä tärkeää kuin 

itse lasten aidon osallistumisen mahdollistaminen. Tutkiminen on osa sitä. Seuraavaksi 

kerron vaihe vaiheelta miten toteutin aineiston analyysin. 

Aloitin aineiston tutkimisen katsomalla läpi kaikki videot. Laitoin toistonopeudeksi 1.5 

ja keskityin siihen, mitä videolla tapahtuu. En kiinnittänyt huomiota siihen, mitä 

ryhmän jäsenet puhuivat keskenään. Näin sain yleiskuvan siitä, mitä projektissa tapahtui 

kolme vuotta sitten. Tein muistiinpanoja samalla, kun katsoin videoita. Kun olin 

katsonut videot ja tarkastelin tekemiäni muistiinpanoja, niistä pystyi selkeämmin 

huomaamaan, mihin asioihin tässä tutkimuksessa kannattaa keskittyä. Näin ollen en 

tarkastellut tarkemmin tutustumisvideoita ja käyttöliittymätestausvideota, koska ne eivät 

tarjonneet tämän tutkimuksen kannalta olennaisia asioita. 

Videoiden tarkastelussa keskityin litteroimaan vain tiettyjä tärkeältä tuntuneita 

kommentteja ja kohtia. Blomberg, Giacomi, Mosher ja Swenton-Wall (1993) ovat 

kirjoittaneet, että muistiinpanot ovat hyvä lisä videoiden rinnalle. Vaikka videolle 

tallentuneelta tilanteesta pystyy näkemään kaiken mitä on tapahtunut, videolle ei 

kuitenkaan tallennu osallistumistilanteen hajut ja tunnelma (”the taste, smell, and feel”) 

samalla tavalla kuin paikalla olleet ovat ne kokeneet. Muistiinpanojen avulla voi valita 

helpommin tiettyjä kohtia videoista tarkempaa analyysiä varten. (Blomberg ja 

kumppanit, 1993.) Koska videomateriaalia oli hyvin paljon, videomateriaalin 

litterointiin ei jäänyt aikaa eikä se olisi ollut mielekästä tämän tutkimuksen 

tarkastelualueen kannalta. Näinpä projektin aikana kirjoittamani työpajamuistiot 

auttoivat videoiden tarkastelussa ja tärkeämpien kohtien havainnoinnissa. En siis 

litteroinut kaikkea. 

Saamieni muistiinpanojen perusteella totesin, että tässä työssä keskityn ohjeistuksen 

hakuun, kuten olin tutkimussuunnitelmassani suunnitellut. Muistiinpanoista nousi kaksi 

teemaa: lasten osallistumisen ohjeistus ja osallistumisen tutkiminen. Muistiinpanojen 

perusteella toisella katsomiskerralla katsoinkin videoita eri näkökulmasta ja etsin 

merkkejä aidosta osallistumisesta Chawlan (2001) artikkelia hyväksi käyttäen. 

Blomberg ja kumppanit toteavatkin, että videon avulla voi myöhemmin tarkastella 

tapahtunutta erilaisista näkökulmista (Blomberg ja kumppanit, 1993). Tässä vaiheessa 

totesin, että keskityn pelkästään työpajavideoihin. Lasten ja opiskelijoiden 
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ensitapaaminen ja opiskelijoiden haastatteluvideo eivät tuoneet työn fokukseen liittyviä 

tietoja ja toisaalta vaativat erilaisen näkökulman. Käyttöliittymätestauksen kuvaamisen 

suunnittelu ei ollut onnistunut ja täten videosta ei saanut tähän työhön tarpeellista tietoa. 

Työpajavideoita katsellessa kiinnitin erityistä huomiota siihen, mitä ryhmän jäsenet 

sanovat ja miten nämä sanomiset ovat suhteessa meneillään olevaan keskusteluun. Kun 

katsoin videoita ensimmäisen kerran, minulle jäi mielikuva, että ensimmäisissä 

tapaamisissa osa jäsenistä puhui vähemmän kuin toiset ja että jälkimmäisissä 

työpajoissa nämä henkilöt puhuivat enemmän/rohkeammin/vapaammin. Halusin 

todistaa asian pitävän paikkaansa, joten päätin laskea kuinka monta puheenvuoroa 

jokainen jäsen sai tai otti jokaisessa tapaamisessa. Laskin ensimmäisen ja kolmannen 

työpajojen videolta määriä. Totesin kuitenkin, ettei puheenvuorojen laskeminen ole 

mielekästä tämän tutkimuksen kannalta. Kolmannessa työpajassa kaikki jäsenet 

puhuivat suhteessa enemmän. Toisaalta toiset ihmiset puhuvat luonnostaan enemmän 

kuin toiset. Vaikka näyttäisi siltä, ettei tyttö (esiteltiin luvussa 3.2) puhu enempää 

kolmannessa työpajassa, väitin silti, että hän puhui rohkeammin. Puheenvuoroiksi 

laskin kaikki pidemmistä puheista lyhyisiin kommentteihin. En kiinnittänyt huomiota 

puheenvuorojen pituuteen tai laatuun. Vaikka osa jäsenistä tuntuikin puhuvan 

vähemmin, he näyttivät kommunikoivan enemmän nyökkäämällä, pudistamalla päätä tai 

ynähtämällä sen sijaan, että he olisivat sanoneet jotain. Lisäksi kaksi vähemmän 

puhuvaa opiskelijajäsentä näyttivät aika usein kommunikoivan keskenään joko hiljaa tai 

elekielellä. 

Puheenvuorojen lisäksi laskin niin sanottuja hiljaisia hetkiä. Hiljaiset hetket ovat 

sellaisia tilanteita, joissa kukaan ryhmän jäsen ei puhu useampaan sekuntiin. Tilanteessa 

voi olla niin, että useampi jäsen välttelee katsekontaktia toisiinsa tai edelliseen 

puhujaan. Hiljaisiksi hetkiksi ei valittu sellaisia tilanteita, joissa ryhmän jäsenet 

odottavat esimerkiksi yhden jäsenen esityksen aloittamista. Samoin kuin 

puheenvuorojen kanssa, totesin hiljaisten hetkien laskemisen turhaksi. Keskimäärin 

ensimmäisessä työpajassa oli hiljaisia hetkiä enemmän, mutta se kertoo ehkäpä 

enemmän jännityksestä alussa kuin yleisistä ryhmäongelmista. Kolmannessa työpajassa 

tällaisia hetkiä ei juuri ollut. 

Puheenvuorojen laskemisen jälkeen aloin kerätä ylös videoilla esitettyjä ideoita, jotka 

oli valittu pelin demoversioon. Laitoin ylös kuka idean esitti ja mikä idea oli. 

Lopputuloksena oli taulukko 11 (katso luku 4.2). Koska tarkoituksena oli tarkastella 

aitoa osallistumista, ajattelin, että sen toteutumista voidaan arvioida tarkastelemalla 

esimerkiksi työpajoissa annettuja ideoita ja sitä, kenen ideat pääsivät jatkokehittelyyn. 

Kuitenkaan tämän tutkimuksen puitteissa en voinut tarkastella kaikkia työpajoissa 

annettuja ideoita ja katsoa, missä vaiheessa ne hylättiin. Toisaalta projektin eri 

vaiheiden dokumentointi oli puutteellista, joten voi olla hyvin haastavaa selvittää, missä 

vaiheessa ideat hylättiin ja miksi. Tämän takia etsin työpajavideoilta ne ideat, jotka 

päätyivät työpajojen aikaan tai jälkeen jatkokehittelyyn. Lisäksi olisin voinut vertailla 

enemmän sitä, kuka esitti eniten ideoita, keltä valittiin eniten ideoita ja keneltä vähiten. 

Totesin kuitenkin, että tällainen tarkastelu vaatisi kokonaan oman tutkimuksensa. 

Työpajavideoiden tarkemman katselun jälkeen aloin tarkastelemaan tarkemmin 

projektin dokumentaatiota ja sähköposteja. Yritin löytää yhteyksiä videoilta tekemiini 

löytöihin. Huomasin useampia yhteyksiä videon löytöjen ja projektin dokumentaation 

sekä sähköpostien välillä. Kirjasin nämä löydöt ylös. Tämä vaiheen jälkeen aloin tulkita 

kaikkia saamiani löytöjä. Luvussa 4 on jaoteltuna nämä löydöt ja tulkinnat. Löydöistä 

pystyi muodostamaan seitsemän aihealuetta, jotka kaikki muodostavat oman lukunsa. 



39 

Empiirisen materiaalin löydöt muodostivat ohjenuoria sekä lasten aidolle 

osallistumiselle että sen tutkimiselle. 

Alun perin minun piti luoda ohjeistus vain lasten aidon osallistumisen 

mahdollistamiseksi suunnitteluprojekteissa. Kun analysoin empiiristä materiaalia ja 

yritin etsiä sopivia tutkimusmenetelmiä, huomasin, että myös aidon osallistumisen 

tutkimisen ohjeistus olisi tärkeää. Huomasin, että tutkiminen on tärkeä osa lasten aidon 

osallistumisen mahdollistamista ja siihen ei oikeastaan ole mitään ohjeita.  Sivulöytönä 

tässä työssä on siis tutkimuksen ohjeistus, josta on toivottavasti hyötyä mahdollisissa 

jatkotutkimuksissa. Seuraavaksi esittelen tästä luvusta saadut ohjenuorat. 

3.5 Yhteenveto 

Aineistoa analysoidessani havaitsin kuusi alustavaa ohjenuoraa lapsen aidon 

osallistumisen tutkimiseen. Jokainen näistä ohjenuorista on edellisen luvun (3.4) 

empiirisen aineiston analysointikuvauksesta poimittuja. Tämän ohjeistuksen myötä 

tutkimisen ohjeistukseen tuli kolmas kategoria, aineiston analysointi. Nämä ohjenuorat 

menevät täydentämään empiirisen aineiston ohjenuoria lukuun 4.8. 

Taulukko 9. Lapsen aidon osallistumisen tutkimisen alustavia ohjenuoria luvun 3.4 perusteella. 

Kategoria Ohjenuora 

Aidon osallistumisen arviointi Lasten esittämiä ideoita ja niiden hyväksymistä 

tarkastelemalla voidaan arvioida osallistumisen 

aitoutta. 

Käytännön asiat Projektin eri välivaiheet on hyvä tallentaa, jotta 

aidon osallistumisen arviointi onnistuu paremmin. 

Aineiston analysointi Ensin käydään videot nopeutetulla tahdilla läpi ja 

keskitytään siihen, mitä videolla tapahtuu. 

Videoiden ohella kirjoitetaan muistiinpanoja, 

esimerkiksi merkitään tärkeitä kohtia, jotka pitäisi 

katsoa uudestaan. 

Toisella katsomiskerralla etsitään aidon 

osallistumisen merkkejä. Esimerkiksi 

kiinnittämällä huomiota siihen, mitä ryhmän 

jäsenet sanovat ja miten se liittyy meneillään 

olevaan keskusteluun. 

Videoiden ja muun materiaalin välille kannattaa 

etsiä yhteyksiä. 

 

Seuraavassa luvussa kerrotaan empiirisen aineiston löydöistä ja niiden tulkinnasta. 
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4. Tapaus osallistuva pelikehitys lasten kanssa 

Tässä luvussa käsitellään tapauskuvauksen empiirisen materiaalin löytöjä ja tulkintoja. 

Kuten edellisessä luvussa kerrottiin, peliprojektissa yritettiin toteuttaa lasten aitoa 

osallistumista. Tiettävästi aikaisemmin kukaan muu ei ollut yrittänyt tätä 

vuorovaikutteisen teknologian suunnittelussa, tai ainakaan ei ollut raportoinut 

yrityksestä projektin tapahtumahetkeä aikaisemmin. Ei ollut edes varmaa, miten lasten 

aito osallistuminen tapahtuisi ja onnistuisivatko ryhmän jäsenet samaan aikaan aitoa 

osallistumista. Projekti toimi ikään kuin pilottiversiona lasten aidon osallistumisen 

mahdollistamiselle.  

Empiirisen aineiston analysointi tuotti paljon mielenkiintoisia löytöjä, joista osa oli 

merkityksellisempiä ja osa hieman pienempiä. Lähdin hakemaan keinoja millä lasten 

aito osallistuminen onnistuisi ja etenkin merkkejä siitä, tapahtuiko aitoa osallistumista. 

Sain molempiin aiheisiin vastauksia. Omat tulkintani myös virittivät ajatuksia 

käytäntöjen kehittämiseksi. Analyysin edetessä ohjeistus lasten osallistumiseen alkoi 

näin hahmottua ja aidon osallistumisen piirteitä alkoi löytyä. Lisäksi myös empiriasta 

huomasin, että lasten aidon osallistumisen tutkimisen ohjeistuksessa on puutteita ja että 

lasten aidon osallistumisen tutkiminen on tärkeä osa lasten aidon osallistumisen 

mahdollistamista.  

Seuraavaksi käsittelen empiirisen materiaalin löytöjä useammassa luvussa teemoittain. 

Luvussa 4.1 käsitellään orientaatiota eli miten lapsi- ja opiskelijajäsenet toimivat 

yhdessä. Luku 4.2 esittelee sitä, miten aito osallistuminen on yleisesti ilmentynyt 

peliprojektissa. Luku 4.3 käsittelee sitä, miten äänestystilanne tapahtui työpajoissa. 

Luvussa 4.4 käsitellään projektinhallinnallisia asioita. Luvussa 4.5 käsitellään lasten 

kohtelua projektissa. Luvussa 4.6 pohditaan muistiinpanojen kirjoittamista. Luvussa 4.7 

käsitellään videokuvaamista ja sen toimimista projektissa. Lopuksi luvussa 4.8 

esitellään empiirisestä materiaalista saadut ohjenuorat. 

4.1 Orientaatio 

Lasten ja opiskelijoiden ensimmäisessä tapaamisessa ryhmänjäsenten esittelyt 

tapahtuivat hyvin perinteisellä tavalla. Jokainen kertoi nimensä, roolinsa projektissa, 

pelihistoriansa ja mitä pelejä pelaa tällä hetkellä. Koska kyseessä oli opetuspelin 

suunnitteleminen ja kehittäminen, pelien mainitseminen on tässä ihan ymmärrettävä 

ratkaisu. Kuitenkin esittelyn olisi voinut toteuttaa eri tavalla. Ensimmäisen työpajan 

videolta huomaa, että välillä keskustelua on vaikea saada eteenpäin ja jäsenillä on 

vaikeuksia uskaltaa ilmaista mielipidettään. Vastaavasti kolmannessa samanlaista 

ujoutta ei pysty enää havaitsemaan. Näin ollen jokin aktiivisempi tapa olisi hyvä 

tutustua. Opiskelija- ja lapsijäsenet olisivat voineet esimerkiksi pelata lautapelejä 

yhdessä hyvin lyhyen esittelyn jälkeen, jolloin ehkäpä jäätä olisi saatu rikottua. 

Isommalla ryhmäkoolla lautapelien pelaaminen voi olla haastavaa ja ehkä hieman 

tylsääkin, koska omaa vuoroaan voi joutua odottamaan pitkään. Asian voi korjata 

jakamalla jäsenet pienempiin ryhmiin. Tällöin tutustuminen on helpompaa ja paikalla 

tapaamisissa olisi muutama ihminen, jonka sekä lapsi että aikuinen tuntee vähän 

paremmin. Toinen vaihtoehto olisi laittaa pienet ryhmät kisaamaan toisiaan vastaan, 

jolloin yhdessä toimiessaan jäsenet saattaisivat unohtaa sen, etteivät tunne toisiaan, ja 

samalla luovat ryhmähenkeä tekemällä jotain yhdessä.  
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Toisaalta alun hankaluuteen on vaikuttanut moni muukin asia. Lähtökohdaksi projektiin 

opiskelijat saivat vain listan artikkeleita, joihin heidän piti projektinsa lähtökohdat 

perustaa. He valikoivat näistä artikkeleista viisi esitutkimusraporttiinsa. Osa näistä 

artikkeleista on toiminut tämän projektin kirjallisuuskatsauksen pohjatietona. 

Taulukossa 10 on listattuna kaikki artikkelit, jotka opiskelijat valitsivat 

esitutkimusraporttiinsa. Koska oma tutkimukseni lähti liikkeelle projektin aiheesta, on 

tärkeää tarkastella, kuinka moni ryhmälle annetuista lähteistä päätyi 

kirjallisuuskatsaukseeni. Kuten taulukosta 10 voidaan nähdä, kirjallisuuskatsauksessa 

käytin samoja artikkeleita kuin projektin esitutkimusraportissa, lukuun ottamatta Baauw 

ja Markopouloksen (2004) artikkelia. Voidaan siis todeta, että suuremman osan 

artikkeleista omaan tutkimukseeni olen etsinyt itse projektin lähdeaineiston 

ulkopuolelta. 

Taulukko 10. Peliprojektin esitiedoksi annetut artikkelit ja niiden käyttö esitutkimusraportissa ja 
tämän työ kirjallisuuskatsauksessa. 

Artikkeli Viitattu 

esitutkimusraportissa 

Viitattu tässä työssä 

Baauw ja Markopoulos (2004) Kyllä  

Chawla (2001) Kyllä Kyllä 

Chawla ja Heft (2002) Kyllä Kyllä 

Druin (1999b) Kyllä Kyllä 

Druin ja kumppanit (2004) Kyllä Kyllä 

Hart (1992) Kyllä Kyllä 

 

Opiskelijoilla oli hyvin vähän kokemusta lasten kanssa työskentelystä, joten he 

joutuivat siinäkin suhteessa tukeutumaan aiempaan tutkimukseen. Druinin tutkimukset 

lasten kanssa toimimisesta (Druin, 1999b) auttoivat lasten kanssa työskentelyn 

hahmottamisessa ja sen suunnittelussa. Lähtökohdaksi lasten osallistumiseen otettiin 

Hartin (1992) määritelmä aidosta osallistumisesta ja Chawlan (2001) määrittelemät 

aidon osallistumisen piirteet. Taulukossa 10 merkittyjen artikkeleiden lisäksi opiskelijat 

olivat etsineet tueksi ohjelmointiin ja suunnitteluun liittyviä artikkeleita. Opiskelijat 

olivat ottaneet huomioon myös pelaajan näkökulman viittaamalla tutkimuksiin 

pelaamisen motiiveista (Bostan, 2009) ja pelikokemuksesta (Sweetser ja Wyeth, 2005). 

Koska peliprojektissa toteutettiin peli yhdessä lasten kanssa, opiskelijat viittasivat 

kahteen tutkimukseen kerronnan avulla suunnittelemisesta ilman lapsia (Huaxin, 2010) 

ja lasten kanssa (Been-Lirn Duh, Chu Yew Yee, Xun Gu ja Hsueh-Hua Chen, 2010). 

Lisäksi ryhmä viittaisi tutkimukseen opetuspeleistä (Bellotti, Berta, Gloria ja Primavera, 

2009) ja suunnittelusta lasten kanssa (Beheshti, Bowler, Large ja Nesset, 2004). Näiden 

artikkeleiden avulla ryhmä muodosti näkemyksensä lasten kanssa työskentelystä. 

Drunin (1992) mukaan lasten kanssa työskentelylle pitäisi valita lapsille ominainen tila. 

Vaikka tässä projektissa tilana olikin Tietojenkäsittelytieteen laitoksen palaverihuone, 

niin se ei näyttänyt haittaavan lasten osallistumista työpajoissa. Ensimmäinen 

tapaaminen oli samassa tilassa kuin itse työpajat. Tämä oli hyvä menettelytapa, koska 

samalla tila tuli tutuksi niin lapsille kuin opiskelijoillekin. Tilaan ei tarvinnut erikseen 
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tutustua ensimmäisessä työpajassa. Voikin olla, että projektityöskentelyssä projektitila 

on sopivampi kuin esimerkiksi luokkahuone.  

4.2 Aidon osallistumisen ilmentyminen 

Vaikka alku saattoikin olla hieman hankala, kolmannessa työpajassa työskentely 

vaikuttaa jo sujuvalta. Jäsenet keskustelevat keskenään vapaammin ja ideoivat yhdessä 

pelimaailmaa ja sen tarinaa. Lauri esittää esimerkkinä Yksin kotona 2 – elokuvan, jossa 

lapsi eksyy vanhemmistaan ja joutuu väärään lentokoneeseen ja näin matkustaa eri 

matkakohteeseen kuin vanhempansa. Lauri kysyy, mitä mieltä muut ovat 

samankaltaisesta juonesta, alkaa lyhyt keskustelu siitä, miten asian voisi toteuttaa 

pelissä: 

Maria: ”Minä mietin sitä, jos laivalla menis sinne (saarelle).” 

Mika: ”Jos on laivoja, niin pitää olla satama. Tämmöisellä saarella pitää olla 

yhteys ulkomaailmaan.” 

Tyttö: ”Niin jos se olis laivalla niin, jos olis vaikka menny väärään laivaan.” 

Mika: ”Oon täällä laivalla ollut kaksi viikkoa, missäs mun vanhemmat on?” 

Pauli: ”Entäs jos ei ole varaa maksaa paluumatkaa, niin jää jumiin.” 

Poika: ”Seuraava laiva lähtee vasta vuoden päästä.” 

Näin pelin pääjuoni oli syntynyt. Jokainen ryhmän jäsen otti osaa joko juonen 

muodostukseen (”Seuraava laiva lähtee vasta vuoden päästä.”) tai pelimaailman 

muokkaamiseen (”Jos on laivoja, niin pitää olla satama.”).  Yksittäinen ryhmän jäsen ei 

luonut koko pelin juonta, vaan yksi jäsen antoi ehdotuksen juonesta ja koko ryhmä 

näytti kannattavan tätä ehdotusta antamalla omia ideoitaan ja näin kehittämällä syyn 

sille, miksi pelaajan ohjaama hahmo on saarella yksin ilman vanhempiaan. Ehkä Paulin 

äänestä voi havaita kritiikkiä ideaa vastaan, mutta hän ei suoraan sano vastustavansa 

ideaa. Äänensävy itsessään on toisaalta tulkinnallinen asia. 

Työpajoissa oli kuitenkin sellainen ilmapiiri, että lopulta se mahdollisti myös kritiikin 

esittämisen niin opiskelijoilta kuin lapsiltakin. Esimerkiksi kolmannessa työpajassa 

minipelien juonta ideoidessa poika kertoo mielipiteensä myös siitä, kuinka 

epätodelliselta minipeli-idea kuulostaa: 

Poika: ”Niin, tota noin, onko se postinjako vähän ihmeellistä, kun siellä 

saarella asuu kymmenen ihmistä niin mitä ihmettä, se on totta, lähettääkö ne 

mainoksia saarelle?” 

Tämän kommentin jälkeen ryhmä alkoi pohtia sitä, miten postinjako pelissä eroaisi 

oikean elämän postinjaosta ja miten minipelistä saataisiin uskottava myös pojan 

mielestä. Lopulta ryhmän jäsenet pääsevät yhteisymmärrykseen siitä, miten postinjako 

toimii saarella. Samalla jäsenet sitoivat minipelin pelin juoneen. Toisin sanoen kritiikki 

keskusteluissa esitettyä ideaa vastaan otettiin vastaan hyvin. Yksi aidon osallistumisen 

ohjeita on se, että kritiikkiä ja eriäviä mielipiteitä saa esittää (Chawla, 2001). Lapsi saa 

olla eri mieltä aikuisten kanssa. 
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Mielenkiintoista oli havaita myös se, kuinka kolmannessa työpajassa poika otti usein 

keskustelunohjaajan roolin itselleen. Kolmannen työpajan videolla poika esittää 

kysymyksiä muulle ryhmälle ja näin ohjaa keskustelua: 

Poika: ”Jos ajatellaan et niillä (pelaajilla) olis oma koti kun ne ei voi taivasalla 

asua niin tuota noin…  Vuokraisko se sen, ostaisko se sen niinku tekemällä 

hommia jossakin? Vai millä tavalla? Vai oisko siellä joku hylätty hökkeli…” 

Näin poika esittää omasta mielestään ideoinnin kannalta tärkeän asian ja kääntää 

keskustelun sitä kohti. Yllä mainitusta pojan keskustelunavauksesta alkoi pohdinta siitä, 

missä pelaajan ohjaama hahmo asuu pelimaailmassa. Poika siis koki, että hän on 

tasavertainen jäsen ja näin voi ehdottaa seuraavaa keskustelun aihetta. 

Myös tyttö rohkaistuu työpajojen aikana ja kolmannessa työpajassa kertoo rohkeammin 

mielipiteensä ja ideansa, vaikkakaan ei yritä ohjailla keskustelua. Työpajassa oli 

meneillään keskustelu siitä, kuinka monta asukasta saarella on ja muuttuuko 

asukasmäärä pelin aikana. Tyttö esittää seuraavaa: 

Tyttö: ”Niin ja jos vaikka sais tarpeeksi vaikka jossain (minipelissä) niin 

pääset seuraavalle tasolle tai sata pistettä, niin silloin sais viisi ihmistä lisää.” 

Tätä ideaa ei valittu jatkokehittelyyn, mutta keskustelu jatkui siitä, voisiko tällä tavoin 

lisätä asukkaiden määrää saarella. Edellä annetun esimerkin tavoin tyttö osallistui 

työpajan ajan keskusteluun antaen ideoita siihen, miten jokin asia voitaisiin toteuttaa. 

Kuten luvussa 3.4 kerroin, keräsin ideoita, jotka oli esitelty työpajoissa ja valittu 

jatkokehittelyyn. Laitoin myös ylös kuka oli idean alun perin esittänyt. Tällä tavoin 

halusin nähdä, kenellä oli tavallaan eniten kontribuutiota pelidemossa ja lisäksi tahdoin 

nähdä, pystynkö ideoiden avulla osoittamaan aitoa osallistumista. Selvyyden vuoksi 

olen kerännyt ideat taulukkoon 11, johon on idea merkitty sen esittäneen henkilön 

kohdalle. Lisäksi ideat ovat jaoteltu työpajoittain. Näille ideoille löytyy maininta 

projektin dokumentaatioissa tai työpajojen päätöstilanteissa. 
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Taulukko 11. Kontribuutiotaulukko, josta näkee keneltä ryhmän jäseneltä jatkokehittelyyn tulleet 
ideat ovat lähtöisin. NPC on lyhennys sanoista non-player-character ja tarkoittaa pelissä olevia, 
useimmiten tekoälyllä toimivia hahmoja. Bejeweled on PopCap Gamesin kehittämä pulmapeli. 

 Ensimmäinen työpaja Toinen työpaja Kolmas työpaja 

Mika 

 

Kaupunki 

pelimaailmana. 

Asukkaat ovat 

unohtaneet perusasiat. 

Useampi saari. 

Sienipelin taustatarina. 

Metsänvartija npc 

Lauri Saari pelimaailmana. 

Suunnistuspeli. 

Peli on sarjakuvamainen ja 

värikäs. 

Syy miksi lapsi joutuu 

saarelle: eksyi 

vanhemmistaan väärään 

laivaan  

Pauli Saarella on 

erikoisrakennuksia kuten 

kirjastoja jne. 

Suunnistusminipeli on osa 

päämaailmaa. 

Kirjeitä kuljettamalla voi 

avata uusia tehtäviä. 

Pelaajalla on oma käyttäjätili. 

Maria  Hahmoilla on sama vartalo 

sukupuolesta riippumatta, 

pää vain muuttuu. 

 

Tyttö Muistipeli. 

Tehtävälista. 

Negatiivisia pisteitä 

huonosta käytöksestä. 

Ystävällisyyspisteitä 

hyvästä käytöksestä. 

Rakennuspelissä hypellään 

ja kerätään osia. 

Sieniminipeli toteutetaan 

bejeweled-tyyppisenä. 

 

Poika Saari ja saarella oleva 

kaupunki muodostavat 

pelimaailman. 

Peliraha. 

Pelaaja voi valita tyttö- 

ja poikahahmon väliltä 

 Paluulaiva lähtee vasta 

vuoden päästä. 

Kalastaja npc 

Saarella on kauppa 

 

Vaikka ensimmäisen työpajan alku vaikutti tahmaiselta, on työpajassa esitetty paljon 

ideoita, joista moni valittiin jatkokehittelyyn. Sain ensimmäiseltä katsomiskerralta 

sellaisen vaikutelman, että esimerkiksi tyttö puhui vähemmän kuin muut. Taulukosta 

kuitenkin näkee, että kaikki ideat ovat jakautuneet aika tasaisesti jäsenien kesken. 

Jokaiselta ryhmän jäseneltä on tullut edes yksi idea jatkokehittelyyn. Opiskelijajäsenistä 

Mikalta, Laurilta ja Paulilta on useampi idea valittuna, toisin kuin Marialta, jolta vain 

yksi idea on päässyt jatkokehittelyyn. Lapsilta on tullut suunnilleen saman verran 

ideoita jatkokehittelyyn. Puheenvuoroja laskiessa tuli selville, että Lauri puhui 

huomattavasti vähemmän kuin ryhmän muut opiskelijajäsenet. Siitä huolimatta Laurin 

ideoita hyväksyttiin paljon verrattuna hänen puheenvuorojensa määrään. Voisi siis 

melkein sanoa, että kun Laurille annettiin puheenvuoro, hän käytti se hyvin. Esimerkiksi 

kun Lauri ehdotti, että pelimaailma sijoittuisi saarelle, kaikki tuntuivat hyväksyvän 
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idean saman tien. Laurilla oli myös suuri rooli pelin grafiikoiden luomisessa, joten voi 

olla että siksi hänen ideansa pelimaailmasta otettiin mukaan. 

4.3 Äänestäminen 

Yksi aidon osallistumisen piirteistä on se, että lapsen ääni on tasaveroinen aikuisen 

kanssa (Chawla, 2001). Työpajojen aikana ryhmä piti yhden äänestyksen. Toisessa 

työpajassa ryhmä päätyi valitsemaan jatkokehitykseen menevät minipelit äänestämällä. 

Oli kuitenkin lähellä, ettei äänestystä olisi tapahtunut ollenkaan. Työpajan alusta asti 

Mika johdattelee keskustelua kahteen minipeliin ja niiden suunnitteluun. Hänen 

mukaansa molemmat ovat sen verran hyviä ajatuksia, että ne voitaisiin suunnitella 

tarkemmin ja toteuttaa. Lapset nyökyttelevät ja ideoivat minipelejä Mikan kanssa. Muut 

opiskelijat ovat lähinnä hiljaa, kunnes osallistuvat keskusteluun. Ensimmäinen tunti 

työpajasta käytetään pääasiassa muutaman minipelin suunnitteluun. Vasta toisen tunnin 

alkaessa Pauli sanoo, että minipelien valitsemisesta pitäisi äänestää. Tätä seuraa 

kymmenen minuutin keskustelu siitä, onko yksi listalla olevista minipeleistä sellainen, 

että sen voi kehittää. 

Pauli nousee ylös ja kävelee taululle. Hän pyytää, että hänelle luetellaan kaikki minipelit 

riippumatta siitä, voidaanko niitä kehittää vai ei. Seuraavaksi ryhmä pohtii hetken, 

miten äänestys kannattaisi toteuttaa. Lopulta Pauli antaa jokaiselle minipelille numeron 

ja jokaiselle jäsenelle jaetaan Post It – lappu ja tarkistetaan, että jokaisella on kynä. Sen 

jälkeen jokainen jäsen kirjoittaa lapulle neljän valitsemansa minipelin numeron. Kun 

kaikki ovat äänestäneet, Pauli käy järjestyksessä läpi jokaisen taululle kirjoitetun 

minipelin ja kysyy, onko kukaan äänestänyt tätä. Jos jäsen oli äänestänyt, hän nosti 

kätensä ylös. Lopuksi valittiin neljä eniten ääniä saanutta minipeliä jatkokehitykseen. 

Jäsenet kirjoittavat nimensä äänestyslappuun ja laput kerättiin talteen. Alla olevassa 

kuvassa 4 on meneillään hetki, jossa yksi opiskelija ja kaksi lasta äänestävät minipeliä. 

 

Kuva 4: Kuvakaappaus kolmannen työpajan äänestystilanteesta. 

Vaikkakin äänestys sinänsä oli hieno asia osallistumisen aitouden näkökulmasta ja 

lasten äänet otettiin huomioon, on itse äänestystavassa kritisoitavaa. Ensinnäkin 

jatkokehittelyyn valitut minipelit olivat samoja kuin samassa työpajassa ennen 

äänestystä jatkoideoidut minipelit. Olisivatko äänestyksen tulokset olleet erilaiset, jos 

äänestys olisi tehty ennen mitään suunnittelua? Toisaalta kaikkia minipelejä olisi voinut 
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suunnitella hieman etukäteen ja sitten olisi vasta äänestetty. Koska valituista 

minipeleistä oli keskusteltu aikaisemmin, ne olivat jääneet paremmin mieleen ja ehkä 

kaikki jäsenet näkivät ne parempina kuin ne, joita ei ollut aikaisemmin huomioitu.  

Toiseksi äänestys ei ollut suljettu vaan avoin. Ensin jokainen kirjoitti lapulle minipelien 

nimet ja sitten jokainen äänesti nostamalla käden ylös haluamansa minipelin kohdalla. 

Lopuksi lappuun piti kirjoittaa oma nimensä ja laput kerättiin. Äänestyksessä ei siis 

ollut lainkaan anonymiteettiä. Äänestyksen lopputulokseen on siis voinut myös 

vaikuttaa se, etteivät jäsenet ole uskaltaneet äänestää sitä vaihtoehtoa, joka ei 

välttämättä olisi kaikkien suosima. Jos äänestys olisi toteutettu niin, että jokainen 

kirjoittaa lapulle neljän minipelin nimen ja nimetön lappu laitetaan laatikkoon, jokainen 

olisi voinut vapaammin ilmasta mielipiteensä. Toisaalta kyseessä oli spontaani äänestys, 

jota ei ollut etukäteen mietitty. Ryhmän jäsenet luultavasti olettivat, että pienessä 

ryhmässä voi kertoa mielipiteensä rohkeasti omalla nimellään. Lisäksi huomasin, että 

poika ja Lauri molemmat äänestivät yksin yhtä minipeliä. Voi siis sanoa, että ainakin he 

uskalsivat ilmasta mielipiteensä näiden pelien kohdalla.  

Kolmanneksi voi pohtia sitä, kuinka tuttua äänestys on lapsille. Jos oikein muistan 

omilta kouluajoiltani, äänestyksiä oli aika harvoin. Lapsesta riippuen hän voi kokea 

äänestyksen hyvinkin jännittävänä tilaisuutena. Aikuinen voisi selvittää asian 

esimerkiksi kysymällä lapselta kuinka usein he äänestävät oppitunneilla. Toisaalta 

silloin lapsi saattaa kieltää asian tai väistellä vastaamista. Yksi ratkaisu on äänestää 

mahdollisimman usein. Tällöin äänestys tulee tutuksi ja oman mielipiteensä 

ilmaiseminen on huomattavasti helpompaa. 

Huolimatta siitä, mikä on vaikuttanut äänestyksen tulokseen, on äänestys sellaisenaan 

aidon osallistumisen merkki. Tässä äänestyksessä lasten äänet olivat samanarvoisia 

aikuisten kanssa. Kaikkien äänet kirjattiin ylös ja valittiin eniten ääniä saadut minipeli-

ideat jatkokehittelyyn. Äänestyksessä suhtauduttiin lapsiin täysin tasavertaisina 

äänestyskumppaneina. Tulevaisuuden projekteissa kannattaa ottaa huomioon edellä 

mainitut seikat, joiden avulla äänestystilannetta voidaan helpottaa. 

4.4 Projektinhallinta 

Kun lapsia on mukana projektissa, on projektinhallintaan kiinnitettävä huomiota entistä 

enemmän. Tässä projektissa projektinhallintaa helpotettiin valitsemalla yhteyshenkilö 

lapsille. Projektin jäsenet ajattelivat, että lapsille olisi yksi tuttu aikuinen, jonka kanssa 

he sopisivat projektin asioista ja joka pitäisi lapsiin yhteyttä projektin etätyövaiheen 

ajan. Lisäksi opiskelijoita kehotettiin suunnittelemaan lasten tuntimäärät ja työtehtävät 

kunnolla. Opiskelijat turvautuivat tässä artikkeleiden apuun (esimerkiksi Druin, 1999a; 

Chawla, 2001). Kaikkea tätä pohditaan tässä luvussa tarkemmin. 

Lasten tuntimäärä olisi hyvä suunnitella kunnolla ennakkoon, koska tuntimäärä on 

pienempi kuin aikuisten ja hyvin suunnittelemalla siitä saa enemmän irti. 

Sähköposteissa todetaankin, että projektiryhmän tulisi pohtia mitä kaikkea lasten 

tuntimäärä pitää sisällään, esimerkiksi tapaamisten määrän ja millaista etätyötä lapset 

tekisivät. Projektisuunnitelmasta itsestään ei löytynyt selvitystä sille, miten opiskelijat 

olivat suunnitelleet lasten työmäärän. Ohjaussuunnitelma-luvussa kerrotaan, että lasten 

ensisijaisena tehtävänä on sisällön ja konseptien kehittäminen ja projektin 

myöhemmässä vaiheessa testaaminen. Projektisuunnitelman liitteenä oli kuitenkin 

tuntitaulukko, josta käy ilmi, että lasten työtunnit on jaettu neljään eri työtehtävään: 

pelikonseptin alustava kehitys, pelin sisällön alustava kehitys, pelin testaus ja arviointi 
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sekä projektin hallinnalliset tehtävät. Missään ei ole kuitenkaan tarkemmin avattu, mitä 

näihin työtehtäviin kuuluu käytännössä.  

Lasten rooliksi on mainittu projektisuunnitelmassa creative designer. Roolia ei 

kuitenkaan avata sen tarkemmin. Kuten aikaisemmin kirjallisuuden puolella mainittiin, 

että lapsella tulee olla rooli projektissa (Hart, 1992; Chawla, 2001). Roolin kautta voi 

määrittää lapsen työtehtäviä (Druin, 2002). Opiskelijajäsenet käyttivät Druinin (1999a, 

1999b) teosta ja artikkelia hyväkseen ja valitsivat design partner – roolin (katso luku 

2.2.1) lasten roolin perustaksi. Toisin sanoen creative designer on tähän liittyen 

valikoitu rooli. Asian kommentointi on kuitenkin hankalaa, koska asiaa ei ole sen 

enempää dokumentoitu. 

Olisi ollut tärkeää, että työtehtävät ja rooli olisi tarkemmin avattu virallisessa 

dokumentissa, jotta jäsenet voisivat tarvittaessa tarkistaa, mitä kaikkea kuuluu lasten 

työtehtäviin. Kolmannen työpajan alussa Mika kysyy lapsilta, ovatko he miettineet pelin 

grafiikoita ollenkaan. Kumpikaan lapsista ei vastannut kysymykseen. Toisen työpajan 

videolta ei käy ilmi, että ryhmä olisi sopinut, että lapset suunnittelisivat vapaa-ajallaan 

grafiikoita ennen seuraavaa tapaamista. Lasten rooli ja työtehtävä tulisi miettiä tarkoin 

etukäteen, ettei tällaisia väärinkäsityksiä sattuisi. Videolla nähdään, ettei keskustelua 

aiheesta jatketa sen enempää. Voi olla, että kysymys hämmensi lapsia, etenkään kun 

kumpikaan ei vastannut kysymykseen lainkaan. 

Yhteyshenkilö käytti sähköpostia lasten kanssa kommunikointiin, mutta en ole varma 

oliko se paras vaihtoehto. Aikuiselle sähköpostin käyttö on useimmiten tuttua ja 

automaattinen vaihtoehto työ- ja opiskelutehtävien kommunikointiin. Kuitenkin poika 

kirjoittaa yhdessä sähköpostiviestissään, ettei oikein osaa kirjoittaa sähköpostiviestejä. 

Tyttö ei vastannut tai lähettänyt yhtäkään sähköpostiviestiä. Oliko siis sähköposti huono 

vaihtoehto kommunikointiin? Toinen yhteydenpitovaihtoehto olisi ollut Skype, joka on 

kaupallinen VoIP- ja pikaviestintäohjelma. Yhteyshenkilölle se ei ollut tuttu ohjelma 

eikä hän osannut sitä käyttää. Jos Skype olisikin ollut parempi yhteydenpitoväline 

lapsille, olisiko yhteyshenkilön pitänyt opetella sen käyttö? Skypen peruskäyttö on 

ilmaista ja näin ollen yhteyshenkilön olisi pitänyt vain käyttää aikaansa ohjelman 

käyttöönottoon. 

Koska projekti viivästyi kuukaudella, lasten yhteyshenkilö joudettiin vaihtamaan kesken 

projektin, koska hän lähti vaihto-opiskeluun ulkomaille ja ei pystynyt sieltä käsin 

hoitamaan tätä asiaa. Vastuu lasten kanssa kommunikoinnista siirtyi projektinjohtajalle. 

Tämä muutos saattoi aiheuttaa sen, ettei lasten tuntimäärää saatu selville. Lisäksi näin 

jälkikäteen ajateltuna muutos ei ollut kovin fiksu, ainakaan lasten kannalta. Tästä 

päätellen voisin todeta, että yhteyshenkilön tulisi olla sellainen projektin jäsen, joka 

pystyy olemaan alusta loppuun asti roolissaan, vaikka projekti myöhästyisikin 

useammalla viikolla. 

Yhteyshenkilönä toimimisella voi olla kuitenkin suurempi vaikutus kyseessä olevan 

henkilön toimintaan kuin uskoisi. Kuten taulukosta 11 (luvussa 4.2) voidaan nähdä, 

Maria eli projektin yhteyshenkilö sai yhden idean mukaan pelidemoon. Puheenvuoroja 

laskiessa huomasin, että hän puhui todella vähän verrattuna muihin ryhmän jäseniin, 

jopa vähemmän kuin lapset. Yhtenä selityksenä olen esittänyt, että koska Marian 

vastuulla oli myös muistioiden kirjoittaminen, hänen huomiostaan paljon meni 

muistiinpanojen kirjoittamiseen. Tätä kuitenkin pohdin enemmän myöhemmin luvussa 

4.6. Toinen syy voi olla se, että hän oli lasten yhteyshenkilö. Esitän että, koska Marian 

tehtävänä oli tukea lasten osallistumista, hän saattoi kokea, että esittämällä omia 

ideoitaan, hänen ideansa saattaisivat tulla valituksi lasten ideoiden sijaan. Koska olen 
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itse projektin Maria, pitäisi minun pystyä vastaamaan tähän oletukseen. Luonnollisesti 

kolmen vuoden jälkeen en enää muista kovinkaan paljoa projektin aikaisista ajatuksista, 

mutta muistan sen, että otin roolini todella vakavasti. Luultavasti koin, että tehtäväni oli 

rohkaista lapsia osallistumaan ja näin en uskaltanut tai ehtinyt kertoa omia ideoitani. 

Tämä on sellainen asia, jonka tutkimiseen tarvitaan luultavasti ulkopuolinen henkilö. 

Kunnolliset ohjeet etätyöskentelyyn olisi tarpeellista laatia lapsia varten. Toisin 

sanoen miten peliä testataan, mihin kannattaa kiinnittää huomiota testatessaan ja miten 

kommentoida kokemaansa. Projektia edeltäneessä sähköpostikeskustelussa vaaditaan 

lapsille ohjeita ja etätyöskentelyvaiheessa lapset saavatkin ohjeet, mutta ohjeissa 

neuvotaan pelkästään miten pelin saa käynnistettyä ja mitä demossa voi tehdä. Mihin 

siis jäivät kunnolliset ohjeet testaamista varten? Poika testasi peliä ja osasi omin keinoin 

kirjoittaa yllättävän selkeät kommentit kokemastaan sähköpostin avulla. Tytön 

testaamisesta ei ole tietoa, tai edes siitä kokeiliko hän demoa ollenkaan. Voi siis pohtia, 

jos tyttö olisi saanut hänelle sopivammat ohjeet pelin käynnistämiseen ja demon 

pelaamiseen sekä kommentointiin, hän olisi saattanut kommentoida peliä. Ongelmaksi 

tässä projektissa nousi myös siis se, miten neuvotaan lapsia mittaamaan sitä aikaa mitä 

he käyttävät etätyöskentelyyn. Sähköposteista käy ilmi, että poika testasi peliä varsin 

paljon ja kirjoitti kommentteja näkemästään. Tytön testaamisesta ei ole tietoa.  Voisi siis 

sanoa, että riippuen lapsen luonteesta ja mahdollisesti mielenkiinnosta tietokoneita 

kohtaan, etätyöskentely voi sopia työskentelymenetelmäksi. Se ei saisi kuitenkaan olla 

pääpainotteinen työskentelytapa, koska silloin vähemmän tietokoneorientoinut lapsi 

saattaa jäädä projektin ulkopuolelle. 

Kokouskäytännöt lasten kanssa olivat yksi ongelmallinen asia, etenkin kun asiaan ei 

ole virallista menetelmää. Projektin taustana toimineiden aidon osallistumisen 

artikkeleissa (Hart, 1992; Chawla, 2001) ei ole ohjeita kokouskäytännöille.  

Peliprojektissa lapset eivät luonnollisesti olleet mukana johtoryhmäntapaamisissa, 

vaikka asiasta keskusteltiin ennen työpajojen alkamista.  Työelämässä projektiryhmästä 

on normaalisti paikalla vain projektinjohtaja, mutta koska opiskelijat tarvitsevat 

kokemusta johtoryhmäkäytännöistä ja kokouksista ylipäätänsä, on koko projektiryhmä 

paikalla. Lapset olivat kuitenkin projektin loppukokouksen alussa paikalla, koska heille 

esiteltiin pelidemo. Projektisuunnitelmassa kuitenkin mainitaan, että lapset olisivat 

mukana projektipalavereissa, mutta heitä ei kutsuttu yhteenkään projektipalaveriin. 

Kuitenkin jos ryhmän keskinäisissä projektipalavereissa on päätetty jotain, olisi lasten 

tullut olla paikalla. Tämä aiheuttaa jo ongelmia demokratian toteutumisessa ja sotii 

vastaan useampaa aidon osallistumisen periaatetta, kuten sitä että tapaamisiin pitäisi olla 

pääsy myös lapsilla ja että lasta kohdellaan tasavertaisena aikuisten kanssa (Chawla, 

2001). On siis arvioitava, onko lasten osallistuminen aito, jos lapsia ei kutsuta 

projektipalavereihin ja sitä kuuluuko lasten kutsuminen projektipalavereihin lasten 

tasavertaiseen kohteluun. 

Pelin alkuperäistä suunnitelmaa ei löytynyt mistään, mikä hankaloitti aidon 

osallistumisen arviointia. Alkuperäistä suunnitelmaa pelille ei ole säilynyt missään, 

vaan tieto on muokattu pois tai sitä ei ole laisinkaan tallennettu. Lisäksi workshopeissa 

tehtyjä päätöksiä ei ollut kunnolla kirjattu ylös. Siksipä tulevaisuuden projekteissa olisi 

hyvä tallentaa useampi välivaihe talteen, jotta aidon osallistumisen arviointi olisi 

helpompaa tai edes mahdollista. Tämä menettely on tarpeellista, etenkin jos tahdotaan 

tutkia aitoa osallistumista. Perinteisessä projektityössä ei välttämättä näin tehdä, jos 

kaksi jäsentä osallistuu suunnitteluun vasta myöhemmässä vaiheessa. 

Lasten ja opiskelijoiden ensimmäinen tapaaminen oli 18.5.2011 ja ensimmäinen 

workshop oli 20.5.2011. Näitä edeltävältä ajalta ei löydy muistiota tai mitään, mikä 
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osoittaisi opetuspelin alkuperäisen muodon. Sekä lasten ensi tapaamisessa että 

ensimmäisessä workshopissa esitetään suullisesti tämä maatilaidea. Virallista 

dokumentaatio aiheesta ei löydy. Ensimmäisen työpajan tarkoituksena oli ideoida 

pelimaailmaan ja sitä, mitä peli opettaisi. Ensimmäisen workshopin muistiossa 

mainitaan myös maatilaidea. Myös ensimmäisen johtoryhmän kokousmuistiossa, 

25.5.2011, on seuraava maininta:  

”Alussa on maatilaidean esittely projektin aiheena, mutta sen tulisi olla 

abstrakti konsepti, joten se pitäisi muuttaa abstraktimmaksi. Samoin pelissä 

toteutuva palkintosysteemi muutetaan abstraktimmaksi, esimerkiksi 

pelimaailma muuttuisi huonommaksi, jos pelaaja epäonnistuu. Muutos, ei 

parantaminen.” 

Projektisuunnitelman mukaan projektissa kehitettävä peli olisi ollut seuraavanlainen. 

Viimeinen muutos suunnitelmaan on tehty 27.5.2011. Kysymys kuuluukin, mitä 

dokumentissa on alun perin lukenut? Millainen pelin idea oli alkuperäisesti? Kuten 

luvussa 3.4 totesin, oli aidon osallistumisen arviointi mahdotonta ideoiden vertailun 

perusteella, koska ensimmäistä hahmotelmaa ei löytynyt mistään dokumentista. 

Eräänlainen idea maatilasta esitettiin ensimmäisessä tapaamisessa, mutta ei ole 

varmuutta miten se on muuttunut. Joten osa projektinhallintaa tulisi varmistaa se, että 

projektin eri vaiheet dokumentoidaan kunnolla.  

4.5 Lasten kohtelu 

Kun kävin läpi empiiristä aineistoani, aloin pohtimaan asioita, joille konkreettisen datan 

osoittaminen on vaikeaa. Aloin peilaamaan kirjallisuudessa esitettyjä neuvoja videoilla 

näkyviin tapahtumiin. Kirjallisuudessa useampi tutkija kirjoittaa lasten kohtelusta ja 

siitä, miten esimerkiksi työvaatteet saisivat lapsen tuntemaan olonsa arvioiduksi ja 

vastaavasti rennommat arkivaatteet eivät aiheuttaisi tällaista tunnetta lapsille (Druin, 

1999a). Miten pystyn videolta huomaamaan, jos lasta häiritsee aikuisen vaatetus? Ja jos 

huomaan, niin miten pystyn vakuuttavasti osoittamaan, että se johtuu juurikin vaatteista 

eikä jostain muusta syystä, joka videolle ei välity? Aloin myös pohtimaan sitä, miten 

pystyy osoittamaan sen, että lapsi osallistuu rohkeammin työpajojen edetessä tai että 

lapsi ei uskalla keskeyttää aikuista. Video ei pysty tallentamaan ihmisen ajatuksia, jos 

kyseinen ihminen ei kerro niitä ääneen. 

Aidon osallistumisen kannalta on yksi vaikea kysymys, johon eivät Hart (1992) tai 

Chawla (2001) ole vastanneet. Aito osallistuminen edellyttää, että lasta pidetään 

tasavertaisena aikuisen kanssa (Chawla 2001). Lasketaanko lasten tasavertaiseen 

kohteluun se, että lapsia kohdellaan lapsina? Jos on liian huomaavainen lasta kohtaan, 

kokeeko lapsi sen ärsyttävänä? Lapsi on kuitenkin lapsi ja lapsen iästä riippuen hän 

pystyy erilaiseen suoritukseen. Tämä luku pohtii tätä asiaa ja yrittää löytää vastaukseen 

kysymykseen, mikäli se on edes mahdollista. 

Kirjallisuuden perusteella lasten kanssa toimiessa olisi aikuisen hyvä muistaa muutama 

perusasia. Etenkin ujot lapset eivät välttämättä uskalla ”sanoa suoraan” mitä he haluavat 

tehdä. Druinin (2002) mukaan hyvin pienet lapset voivat olla hyvin suorasanaisia ja 

kertovat oman mielipiteensä joskus jopa loukaten aikuisia. Tähän projektiin 

osallistuneet lapset olivat jo esimurrosikäisiä ja kehittäneet omia 

kommunikointitaitojaan, joten he olivat Druinin (esimerkiksi 1999a) tutkimusten lapsia 

vanhempia. Työpajojen alussa opiskelijat kehottivat lapsia keskeyttämään ja sanomaan 

suoraan, jos he eivät ymmärrä jotain tai heillä on jotain ehdotettavaa. Vaikka aikuinen 

sanoo, että lapset saavat vapaasti keskeyttää tai sanoa suoraan jos haluaa jotain tehdä, 
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niin se ei välttämättä onnistu. Monelle aikuiselle toisen puheen keskeyttäminen on 

vaikeaa tai vaihtoehtoisesti aikuinen ei uskalla suoraan kertoa mielipidettään. Toisaalta 

monelle voi olla vaikeaa myöntää, että he eivät ymmärrä jotain, koska he pelkäävät 

vaikuttavansa tyhmältä. Opiskelijat tunsivat toisensa entuudestaan ja osa oli ystäviä 

keskenään, joten heille oli luonnollista keskeyttää toisiaan. Lapsille se vaikutti olevan 

hankalampaa. Kuitenkin kun ryhmähenki oli muodostunut, lapset uskalsivat keskeyttää 

opiskelijoiden puheen. Esimerkiksi ensimmäisessä työpajassa poika viittaisi saadakseen 

puheenvuoron, kolmannessa hän aloitti puhumisen ilman viittaamista. Toki viittaaminen 

on keskusteluissa myös aikuisten kohtelias tapa saada puheenvuoro itselleen, jos ei 

muuten saa puheenvuoroa. Opiskelijat osasivat kuitenkin ohittaa mahdollisen 

keskeyttämisongelman. He kysyivät aina välillä lapsilta, tiesivätkö he pelin joka juuri 

mainittiin tai ovatko he koskaan kuulleet tästä asiasta. Ryhmähengen kehittyessä 

kysymys osoitettiin usein koko ryhmälle sen sijaan, että se olisi osoitettu vain lapsille. 

Lasten ensi tapaamisen videolla kehotettiin, että vaikeat uudet sanat olisi hyvä selittää 

lapsille. Lapset eivät välttämättä ole koskaan kuulleet niitä ja kuten aikaisemmin 

mainitsin, he eivät välttämättä uskalla kysyä niiden tarkoitusta. Toinen vaihtoehto on 

vältellä sivistyssanojen käyttöä ja ilmaista asiat lasten omalla kielellä. Aidon 

osallistumisen näkökulmasta se on tärkeää etenkin, jos sanalla on suuri merkitys itse 

yhteistyön ja projektin kannalta. Toisaalta sanojen selittäminen osoittaa 

huomaavaisuutta, joka mahdollisti auttaa aikuisten ja lasten välisen yhteyden 

muodostamisessa. Voi kuitenkin olla vaikeaa arvioida sitä, onko juuri käytetty sana 

lapsille jo tuttu vai ei. Jos liian usein selitetään lapsille tuttu sana, se voi aiheuttaa 

mielikuvan siitä, että aikuiset aliarvioitavat lasten kysyä ymmärtää. Taulua ja papereita 

voi käyttää ideoiden ja esimerkkien hahmottamiseen, jolloin hankala asia selviää niin 

aikuiselle kuin lapsellekin. Tässäkin tapauksessa opiskelijat joko itse kysyivät lapsilta, 

tietävätkö he jonkin pelin tai suhteellisen usein pyysivät toisiaan selittämään sanan, jota 

lapset eivät välttämättä tiedä. Esimerkiksi Maria usein kertoi esimerkkejä peleistä, jotka 

liittyvät meneillään olevaan keskusteluun ja esimerkiksi ensimmäisessä työpajassa hän 

kysyy lapsilta näin: 

 Maria: ”Tiedättekö te Elder Scrolls pelejä?” 

Edelliseen esimerkkiin ja lasten tutustumisvideolla itse-esittelyissä mainittuihin peleihin 

liittyen pohdin, että olisiko tarpeellista, että aikuiset miettisivät etukäteen myös sellaisia 

pelejä, joita lapsetkin tietäisivät? Marian mainitseva Elder Scrolls roolipelisarja on 

osastaan riippuen K12-18. Toisin sanoen lapset eivät välttämättä ole sarjan uusimpia 

osia pelanneet ja ovat juuri lähestymässä sitä ikää, milloin peliä on soveliasta pelata.  

Videolla opiskelijat mainitsivat sellaisia pelejä, jotka ikäluokituksensa perusteella ei 

pitäisi lapsille olla tuttuja. Näin ollen lapset eivät pelkän pelin nimen perusteella tiedä 

millainen peli on kyseessä. Yksi vaihtoehto on kertoa jokaisesta mainitsemastaan pelistä 

muutamalla sanalla millaisia ne ovat. Kyseessä on kuitenkin aito osallistumistilanne 

eikä sen kannalta ole kannattavaa muuttaa mielenkiinnonkohteitaan ja mainita vain 

sellaisia pelejä, jotka saattaisivat lapsille olla tuttuja, mutta joita ei itse pelaa. 

Kehotuksena on siis kuitenkin se, että aikuisten kannattaisi miettiä itsensä esittely 

hieman etukäteen. Esimerkiksi itse olen lapsesta asti pelannut pasianssia, mutta en itse 

tapaamisessa tajunnut sanoa siitä sanaakaan. Olin luultavasti niin urautunut miettimään 

pelaamista tietynlaisena toimintona, etten enää ajatellut pasianssin pelaamista 

pelaamisena. Jos olisi maininnut pasianssin, olisivat lapset saattaneet tajuta pelanneensa 

pelejä enemmän kuin aikaisemmin ajattelivat. Yksi vaihtoehto voisi olla kertoa myös 

siitä, minkä tyyppisiä pelejä pelasi silloin kuin oli itse lapsi. 
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Toisaalta herää ajatus siitä, että jos aikuiset pitäytyvät heille ominaisista asioista, kuten 

vitsailusta tai harrastustensa kertomisesta, niin onko sillä enemmän negatiivinen 

vaikutus osallistumistilanteeseen. Jos aikuiset joutuvat teeskentelemään olevansa jotain 

muuta kuin ovat, niin se sotii aidon osallistumisen periaatteita kohtaan. Vaikka lapset 

eivät ehkä ymmärtäisi vitsejä alussa, niin ryhmäytymisen myötä vitseistä tulee sellaisia, 

että kaikki nauravat niille. Esimerkiksi ensimmäisissä työpajoissa opiskelijat vitsailivat 

usein keskenään ja lapset hymähtivät vitseille. Kolmannessa työpajassa useimmiten 

koko ryhmä nauroi vitsille. 

Tärkeänä pitäisin jäsenten asennetta toisiaan kohtaan. Mikään osallistumistilanne ei voi 

olla aito, jos kunnioitusta toisia kohtaa ei ole. Lasten ensitapaamisessa oli tilanne, jossa 

toinen lapsista esitteli itsensä ja oli kertomassa pelitaustoistaan, kun yksi 

opiskelijajäsenistä nousi ylös tuolista ja lähti tekemään jotain muuta. Kukaan paikalla 

olija ei tuntunut kiinnittävän tähän mitään huomiota. Projektin jäsenen käytös osoitti 

epäkohteliaisuutta, ajattelemattomuutta ja lisäksi sitä, ettei hän välttämättä näe lapsen 

puhetta niin tärkeänä kuin muiden jäsenten. Kyseessä on projektityöskentelytilanne ja 

jos lapset nähdään tasavertaisina aikuisten kanssa, heitä myös kohdellaan sen 

mukaisesti.  

Toisin sanoen lasten tasavertainen kohtelu ei ole yksinkertainen asia. Se on osa aidon 

osallistumisen periaatetta. Kolmannessa työpajassa tämä yhdessä ideointi onnistui 

kaikista parhaiten, kuten luvusta 4.2 voidaan lukea. 

4.6 Muistiinpanot 

Videoilta näkee, että kaksi jäsentä kirjoittaa muistiinpanoja jokaisessa tarkastellussa 

työpajassa. Maria kirjoittaa kannettavalla tietokoneellansa ja siitä on todisteena 

työpajamuistiot. Lauri kirjoittaa vihkoonsa ja muistiinpanot olivat ilmeisesti 

henkilökohtaisia, koska niitä ei ole jaettu kaikille projektin jäsenille. Druinin (1999a) 

mukaan muistiinpanojen tekeminen saattaa aiheuttaa lapsille tuntemuksen siitä, että 

aikuinen on arvovaltainen henkilö samalla tavalla kuin opettaja, ja arvioi lapsen 

käyttäytymistä ja sanomisia. Lapset ovat tässä projektissa vanhempia kuin Druinin 

tutkimuksissa yleensä, joten voi olla, ettei yli 12-vuotiaita lapsia haittaa muistiinpanojen 

kirjoittaminen. Ovathan he jo koulussa kirjoittaneet itse muistiinpanoja. 

Muistiinpanojen tekeminen kun on normaali projektikäytäntö ja hyvin tarpeellista. 

Niiden avulla voidaan myöhemmin tarkistaa, millaisia ideoita työpajoissa esiteltiin ja 

mitä päätöksiä tehtiin. 

Muistiinpanojen tekeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti osallistumisen 

aitouteen, muillakin kuin lapsilla. Kontribuutiotaulukosta (Taulukko 11, luku 4.2) voi 

huomata, että Marialta tuli yksi idea jatkokehittelyyn. Hänen vastuullaan oli kirjoittaa 

työpajamuistiinpanot ja videoilta voi huomata, että hän joko kirjoittaa tietokoneellansa 

tai kuuntelee muiden puhetta. Välillä hän kommentoi meneillään olevaa keskustelua, 

mutta aika usein hän korjaa vääriä käsityksiä tai kertoo aiheeseen liittyviä esimerkkejä, 

kuin ehdottaa uutta ideaa. Hänen ainoa ideansa tuli sellaisella hetkellä, kun hänen ei 

tarvinnut kirjoittaa muistiinpanoja. Sen sijaan Laurilta tuli useampi hyvin suureen 

asemaan noussut ehdotus (katso Taulukko 11, luku 4.2), vaikka hän tekikin 

muistiinpanoja. Erona on se, että Lauri kirjoitti ylös vain muutamia asioita itse tärkeäksi 

toteamiaan, eikä kaikkia työpajassa ilmenneitä asioita. Myös Mika kirjoitti satunnaisesti 

henkilökohtaisia muistiinpanoja, mutta se ei tuntunut vaikuttavan hänen 

osallistumiseensa, koska arvioni mukaan työpajoissa hän puhui kaikista eniten. 
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Blomberg ja kumppanit (1993) toteavat, että tilanteen tarkkailussa on tärkeää tehdä 

muistiinpanoja ja niiden avulla voidaan myöhemmin muodostaa kuva tapahtuneesta. Jos 

henkilö ottaa täysin aktiivisen roolin (a full participant role), niin se vaikuttaa 

muistiinpanojen tekemiseen.  Kaiken ylös kirjaaminen muuttuu mahdottomaksi, kun 

yrittää samalla seurata ympäristön tapahtumia. (Blomberg ja kumppanit, 1993.) Voisiko 

siis sanoa, että tämä toimii myös käänteisenä? Kun ihminen keskittyy täysin siihen, että 

kirjaa ylös kaiken tärkeän ja ettei mitään vain jää kirjoittamatta, hän ei pysty ottamaan 

aktiivista osallistujan roolia tilanteessa.  

Täytyy siis pohtia, olisiko muistiinpanojen ottamisen voinut tehdä eri tavalla. Yksi 

vaihtoehto voisi olla, että kaikki ryhmän jäsenet tekisivät muistiinpanoja omien 

taitojensa mukaan, niin aikuiset kuin lapsetkin. Lisäkehotuksena voisi olla, että jäsen 

kirjoittaa ylös itse tärkeäksi kokemansa asiat. Lopuksi näistä muistiinpanoista 

koottaisiin lopullinen projektimuistio. Luonnollisesti osa kirjoittaisi enemmän kuin 

toiset, ja eri henkilöt kokisivat eri asiat tärkeiksi laittaa ylös. Toisaalta jos ryhmässä on 

kuusi jäsentä, mahdollisuus sille, että jotain jäisi kirjoittamatta ylös, on luultavasti kovin 

pieni. Toinen vaihtoehto olisi se, että roolit vaihtuisivat jokaisessa työpajassa. Tässä 

tapauksessa vastuu muistion tekemisestä vaihtuisi aikuisten keskuudessa.  

4.7 Videokuvaaminen 

Druinin mukaan (1992) lapset saattavat kokea videokameran läsnäolon ahdistavaksi. 

Toisaalta aikuisetkin saattavat kokea tarvetta muuttaa käytöstään. Videoilta ei tällaista 

käyttäytymistä juurikaan havaittu. Ainakaan sellaista jonka asiaan perehtymätön voisi 

huomata. Hyvin harvoin jäsenet katsoivat kameraan päin. Ensimmäisessä työpajassa oli 

kameraan vilkuilua enemmän, mutta jo toisessa työpajassa kameraan kiinnitettiin 

vähemmin huomiota. Eräs opiskelijoista huomautti tauon jälkeen, että kamera pitäisi 

laittaa päälle, vaikka se oli jo nauhoittamassa työpajan tapahtumia. 

Yksi kamera pöydän päädyssä on haastava. Aika usein kävi niin, että joku ryhmän 

jäsenistä istui niin, että hänen kasvonsa ei ollut kameraan päin tai hän istui toisen 

jäsenen takana ja näin oli piilossa kameralta. Lisäksi huoneessa ollut piirtotaulu sekä 

flappipaperitaulu jäivät kameran kuvan ulkopuolelle. Useampi ryhmän jäsen piirsi 

niihin ja toisen työpajan äänestys suoritettiin taulun avulla. Kameran olisi siis voinut 

olla ehkäpä huoneen toisella puolella. Työpajojen huoneessa toisenlainen sijoitus ei 

ollut mahdollista, koska virtapistokkeet rajoittivat sijoitusta. Lisäksi huoneen malli 

pöytineen on haastava kuvata yhdellä kameralla ja nurkkaan sijoitettuna kamera saisi 

mahdollisimman paljon kuvattua. Lisäksi hiljaa puhuvien puheesta on vaikea saada 

selvää, jos he puhuvat poispäin kamerasta tai istuvat kaukana kamerasta. Lisäksi jos 

jollain on puhevika, se aiheuttaa luonnollisesti vaikeuksia ymmärtää puhetta. Ehkäpä 

useampi kamera olisi hyvä, tai toisenlainen sijoittaminen. Jos kuitenkin käy niin, että 

kaikesta suunnittelusta huolimatta kameran ruudun ulkopuolelle jää esimerkiksi taulu, 

niin piirroksista voi ottaa kuvan työpajan loppuessa. videolta näkee, että kuvia otettiin, 

mutta kuvia ei jaettu koko ryhmän kesken. 

Kuvausongelmat eivät ole uusi ongelma. Jo 90-luvun alussa Blomberg ja kumppanit 

(1993) ovat havainneet, että eräs videokuvauksen ongelma on se, että yksi kamera ei 

pysty tallentamaan kaikkia ihmisten aktiviteetteja videolle. Joskus tila voi olla liian 

pieni, jotta kamera saataisiin sijoitettua hyvin. Aina ei ole välttämättä mahdollista, että 

tilaan sijoitettaisiin useampi kamera tai tilassa on liian meluisaa. Useamman kameran 

käyttäminen tuo toisenlaisia ongelmia. Saadakseen kuvan siitä, mitä tilan eri osissa on 

tapahtunut kronologisessa järjestyksessä, joudutaan luomaan video jaettuine 
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kuvaruutuineen. (Blomberg ja kumppanit, 1993). Luonnollisesti nykyajan teknologialla 

tämä on helpompaa kuin 90-luvun alkupuolen, mutta samalla tavalla aikaa vie sekin. 

Vaikka käyttöliittymätestaustyöpajan tarkempi tarkastelu jäi tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle, tein videolta yhden huomion liittyen videokuvaamiseen. Testaukset 

toteutettiin paperiprotoilla ja kahdessa ryhmässä, joissa testaus tapahtui yhtä aikaa. 

Koska tilanne taltioitiin yhdellä kameralla, videolta pystyy saamaan selvää, mitä 

kameraa lähinnä oleva ryhmä tekee ja puhuu, mutta kauemman ryhmä testaaminen jää 

lähemmän ryhmän taakse piiloon. Jos tämän kaltaista testaamista toteutetaan, se vaatii 

kaksi kameraa ja oikeastaan kaksi huonetta. 

4.8 Yhteenveto 

Empiirisen aineiston löydöistä ja tulkinnasta sai useamman ohjenuoran täydentämään 

kirjallisuuden antamia ohjenuoria. Tässä luvussa esitellään nämä ohjenuorat. Sain 

suunnilleen saman verran sekä osallistumisen että tutkimisen ohjenuoria.  Lisäksi kuten 

luvussa 3.5 mainitsin, kyseisen luvun ohjenuorat tulevat tänne täydentämään lapsen 

aidon osallistumisen tutkimisen ohjenuoria.  

Taulukossa 12 on esitelty empiirisen aineiston perusteella saatuja ohjenuoria lapsen 

aidolle osallistumiselle. Kuten luvussa 2.3, tässäkin ohjenuorat on jaettu kolmeen 

osioon: Lapsen osuus projektissa, lapsen osallistumiseen suhtautuminen ja projektin 

lähtökohdat. Ohjenuorista ensimmäinen on luvusta 4.3. Ohjenuorat 2-4 ja 8 ovat luvusta 

4.4. Ohjenuorat 5, 6 ja 7 ovat luvusta 4.5. Ohjenuora 9 on luvusta 4.1. 
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Taulukko 12. Lapsen aidon osallistumisen alustavia ohjenuoria empiirisen materiaalin 
perusteella. 

Kategoria Ohjenuora 

Lapsen osuus 

projektissa 

1. Lapset tulevat mukaan päätöksentekoon ja heidän äänensä on tasaveroinen 

aikuisten kanssa. 

2. Lasten työtehtävät pitäisi kuvailla projektisuunnitelmaan tarkoin, jotta 

väärinymmärryksiltä säästyttäisiin. 

3. Lasten tuntimäärä ja työtehtävät pitäisi suunnitella hyvin etukäteen. 

Lapsen 

osallistumiseen 

suhtautuminen 

4. Lasten yhteyshenkilöksi valitaan jäsen, joka pystyy toimimaan koko 

projektin ajan. Yhteyshenkilö ja lapset sopivat yhdessä heille sopivan 

yhteydenpitokeinon. 

5. Kunnioitus lasten ja aikuisten välillä on tärkeää. 

6. Perinteisen esittelytavan lisäksi jäsenet voisivat kokeilla jotain aktiivisempaa 

tutustumistapaa. 

7. Itse-esittelyyn annetaan ohjeet etukäteen niin aikuisille kuin lapsillekin. 

8. Neuvo lapsia siitä, miten etätyöskentely toimii ja mitä se tarkoittaa 

käytännössä. Kerro lapsille miten he mittaavat kotona käyttämäänsä aikaa. 

Laadi lapsille testausohjeet, jos heidän tulee testata kotioloissa projektissa 

toteutettavaa asiaa. 

Projektin 

lähtökohdat 

9. Työpajat kannattaa järjestää projektityöskentelylle sopivassa tilassa, kuten 

palaverihuoneessa. 

 

Vastaavasti taulukossa 13 on esitelty empiirisen materiaalin perusteella saadut aidon 

osallistumisen tutkimisen alustavat ohjenuorat. Projektista nousi esiin kolme asiaa, jotka 

liittyvät aidon osallistumisen tutkimiseen. Kameran käyttö, projektin välivaiheiden 

taltiointi ja käyttöliittymän testaamisen taltiointi ovat kaikki osa dokumentointia. 

Dokumentointiin olisi hyvä kiinnittää huomiota paljon. Kameralla kuvaaminen on vain 

yksi sen osa-alue. Myös projektin eri vaiheiden kirjaaminen ylös on tärkeää. Huomasin 

itse, ettei kolmen vuoden jälkeen pysty paljoa muistamaan itse projektista. Toisaalta 

aidon osallistumisen tutkimisen kannalta projektin eri vaiheiden vertailu on helpompaa, 

jos useampi versio on tallessa. Ohjenuorista ensimmäinen on luvusta 3.5. Ohjenuorat 2-

6 ovat luvusta 4.6. Ohjenuora 7 on yhdistelmät luvun 3.5 ja 4.5 ohjenuoria, koska ne 

kertoivat täsmälleen saman asian. Näinpä ohjenuorat yhdistyivät. Ohjenuorat 8-11 ovat 

luvusta 3.5.  
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Taulukko 13. Lapsen aidon osallistumisen tutkimisen alustavia ohjenuoria empiirisen 
materiaalin perusteella. 

Kategoria Ohjenuora 

Lasten osallistumisen 

arviointi 

1. Lasten esittämiä ideoita ja niiden hyväksymistä tarkastelemalla voidaan 

arvioida osallistumisen aitoutta. 

Käytännön asioita 2. Muistiinpanojen tekeminen on osa projektityötä. 

3. Videokuvaaminen on hyvä tapa tallentaa osallistumistilanne myöhempää 

tarkastelua varten. 

4. Kameran sijoittamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. 

5. Jos tila on hankala, voi useamman kameran sijoitus ratkaista ongelman. 

6. Jos tilassa sijaitseva osallistumisen kannalta tärkeä väline, esimerkiksi 

valkotaulu, jää kameran taakse, voi sijoittaa toisen kameran kuvaamaan siihen 

suuntaan. 

7. Käyttöliittymätestauksessa yksi kamera voi taltioida vain yhden ryhmän 

testaustilanteen. Jos samassa tilassa tapahtuu useampi kuin yksi testaaminen 

yhtä aikaa, tarvitaan useampi kamera. 

8. Projektin eri välivaiheet on hyvä tallentaa, etenkin projektin alkuidea ja 

miten se kehittyi projektin eri vaiheiden välillä, jotta aidon osallistumisen 

arviointi onnistuu paremmin.  

Aineiston analysointi 9. Ensin käydään videot nopeutetulla tahdilla läpi ja keskitytään siihen, mitä 

videolla tapahtuu. 

10. Videoiden ohella kirjoitetaan muistiinpanoja, esimerkiksi merkitään tärkeitä 

kohtia, jotka pitäisi katsoa uudestaan. 

11. Toisella katsomiskerralla etsitään aidon osallistumisen merkkejä. 

Esimerkiksi kiinnittämällä huomiota siihen, mitä ryhmän jäsenet sanovat ja 

miten se liittyy meneillään olevaan keskusteluun. 

12. Videoiden ja muun materiaalin välille kannattaa etsiä yhteyksiä. 

 

Näiden ohjenuorien jälkeen niin ensimmäinen kuin toinenkin versio on valmis. 

Seuraavaksi vuorossa on lopullisen ohjenuorien esittely. 
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5. Ohjeistus lapsen aitoon osallistumiseen 
suunnitteluprojekteissa sekä sen tutkimiseen 

Tässä työssä oli tavoitteena tuottaa ohjeistuksia lapsen aitoon osallistumiseen 

suunnitteluprojekteissa sekä lapsen aidon osallistumisen tutkimiseen. Ensimmäinen 

versio muodostui kirjallisuuden perusteella ja se esiteltiin luvussa 2.3.  Tämän jälkeen 

toinen versio muodostui empiirisen aineiston perusteella ja se esiteltiin luvussa 4.8. 

Kirjallisuus ja empiria tukivat toisiaan, mutta kahden ohjenuoran kohdalla olivat 

ristiriidassa. Seuraavaksi esittelen ohjeistusten lopulliset versiot. 

Lasten aidon osallistumisen ohjenuorien muodostuksessa ei juuri ollut ristiriitoja kahden 

eri version välillä. Kuten tarkoituksena oli, empiirisestä materiaalista saadut ohjenuorat 

täydensivät kirjallisuudesta saatuja ohjenuoria. Ohjenuorat on jaettu kahteen 

taulukkoon, koska taulukosta tuli muuten liian iso. Näin myös ohjenuorat käsitellään 

kahdessa eri osassa ennen kuin siirrytään lasten aidon osallistumisen tutkimisen 

ohjenuoriin. Taulukko 14 esittelee lapsen aidon osallistumisen ohjenuorin kaksi 

ensimmäistä kategoriaa ja taulukko 15 kolmannen kategorian ohjenuorineen. Taulukon 

14 ohjenuorista 1, 3, 8-10 ja 12 ovat kirjallisuuden ja empirian yhdessä muodostamia 

ohjenuoria. Ohjenuorat 2 ja 14 tulevat suoraan empirian perusteella. Ohjenuorat 4-7, 11 

ja 13 tulevat suoraan kirjallisuudesta.  
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Taulukko 14. Lapsen aidon osallistumisen ohjenuorat. 

Kategoria Ohjenuora 

Lapsen osuus 

projektissa 

1. Lapsella on tärkeä rooli projektissa. Se tulee suunnitella hyvin. Lasten 

työtehtävät ja tuntimäärä pitäisi suunnitella hyvin ja kuvailla tarkoin 

projektisuunnitelmaan, jotta myöhemmin ei satu väärinymmärryksiä. 

2. Lapsella on aito vastuu ja vaikutus projektissa oman alansa asiantuntijana. 

3. Lapsi on mukana päätöksenteossa ja hänen äänensä on tasaveroinen 

aikuisten kanssa. 

4. Lapsi ymmärtää miten projektin lopputulos saatiin aikaiseksi. 

5. Lapsi ja vanhemmat antavat tietoisen suostumuksensa lapsen 

osallistumiselle. 

6. Lapselle annetaan mahdollisuus kieltäytyä osallistumisesta. 

Lasten 

osallistumiseen 

suhtautuminen 

7. Lapsen osallistuminen on luonnollinen osa projektia. 

8. Lapsen osallistumista tuetaan useammalla eri tavalla. 

Osallistumistilanteessa lasta rohkaistaan puhumaan ja hänelle annetaan 

välineitä ilmaisemaan ideoitaan. Yksi projektin jäsenistä toimii 

yhteyshenkilönä ja tähän rooliin valitaan sellainen henkilö, joka voi toimia 

roolissaan koko projektin ajan. Yhteyshenkilö ja lapsi sopivat yhdessä heille 

sopivan yhteydenpitokeinon. 

9. Lapsi on tasavertainen aikuisen kanssa ja häntä kohdellaan sen vaatimalla 

arvokkuudella. Kunnioitus lasten ja aikuisten välillä on tärkeää. 

10. Osallistujien välillä on yhteinen arvostus toisiaan kohtaan ja he voivat 

viettää aikaa toistensa seurassa. Esimerkiksi tutustuessa he voivat perinteisen 

tavan lisäksi kokeilla aktiivisempaa tapaa. 

11. Lapsille annetaan mahdollisuus tukea ja rohkaista toisiaan. 

12. Lapsille annetaan aikaa tottua ympäristöönsä ja uuteen tilanteeseen. Kun 

itse-esittelyyn annetaan ohjeet etukäteen, ei lapsen tai aikuisenkaan tarvitse 

jännittää puhumistaan niin paljon. 

13. Aikuinen voi mahdollisuuksien mukaan pukeutua rennommin. 

14. Neuvo lapsia siitä, miten etätyöskentely toimii ja mitä se tarkoittaa 

käytännössä. Kerro lapsille miten he mittaavat kotona käyttämäänsä aikaa. 

Laadi lapsille testausohjeet, jos heidän tulee testata kotioloissa projektissa 

toteutettavaa asiaa. 

 

Ensimmäinen ohjenuora on kirjallisuuden ja empirian yhdistelmä. Kirjallisuuden 

ohjenuora ”Lapsella on tärkeä rooli projektissa. Se tulee suunnitella hyvin.” täydentyi 

kahdella empirian ohjenuoralla. Ohjenuorat ”Lasten työtehtävät pitäisi kuvailla 

projektisuunnitelmaan tarkoin, jotta väärinymmärryksiltä säästyttäisiin.” ja ”Lasten 

tuntimäärä ja työtehtävät pitäisi suunnitella hyvin etukäteen.” liittyivät kirjallisuuden 

ohjenuoraan ja tarkensivat sitä, miten lasten rooli suunnitellaan hyvin. Näinpä 

lopullinen muoto on ”Lapsella on tärkeä rooli projektissa. Se tulee suunnitella hyvin. 
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Lasten työtehtävät ja tuntimäärä pitäisi suunnitella hyvin ja kuvailla tarkoin 

projektisuunnitelmaan, jotta myöhemmin ei satu väärinymmärryksiä.” 

Kolmannen ohjenuoran kohdalla kirjallisuus ja empiria kertoivat saman asian. Lapsi on 

mukana päätöksenteossa ja empirian kautta ohjenuora täydentyi vielä lisähuomiolla ”ja 

hänen äänensä on tasaveroinen aikuisten kanssa.” Näin ollen kolmas ohjenuora on 

”Lapsi on mukana päätöksenteossa ja hänen äänensä on tasaveroinen aikuisen äänen 

kanssa.” 

Kahdeksas ohjenuora käsittelee lapsen osallistumisen ohjenuoraa. Kirjallisuus neuvoo, 

että lapsen osallistumista tulisi tukea rohkaisemalla puhumaan ja antamalla välineitä 

ilmaisemaan ideoitaan. Empiria täydentää lapsen osallistumisen tukemisen keinoja 

kehottamalla valitsemaan lapselle yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on juurikin lasten 

osallistumisen tukeminen. Kahdeksaksi ohjenuoraksi tuli siis ” Lapsen osallistumista 

tuetaan useammalla eri tavalla. Osallistumistilanteessa lasta rohkaistaan puhumaan ja 

hänelle annetaan välineitä ilmaisemaan ideoitaan. Yksi projektin jäsenistä toimii 

yhteyshenkilönä ja tähän rooliin valitaan sellainen henkilö, joka voi toimia roolissaan 

koko projektin ajan. Yhteyshenkilö ja lapsi sopivat yhdessä heille sopivan 

yhteydenpitokeinon.” Ohjenuoraksi se on pitkä, mutta kertoo selvemmin miten lapsen 

osallistumisen tukemisen voi toteuttaa. 

Yhdeksäs ohjenuora tarkentaa aikuisten ja lasten suhtautumista toisiinsa. Kirjallisuuden 

ohjenuora kertoo, että lapsi on tasavertainen aikuisten kanssa ja lasta kohdellaan sen 

vaatimalla arvokkuudella. Empiria täydentää tätä toteamalla, että kunnioitus lasten ja 

aikuisten välillä on tärkeää. Näinpä yhdeksäs ohjenuora on ” Lapsi on tasavertainen 

aikuisen kanssa ja häntä kohdellaan sen vaatimalla arvokkuudella. Kunnioitus lasten ja 

aikuisten välillä on tärkeää.” 

Kymmenes ohjenuora jatkaa samasta asiasta kuin yhdeksäs ohjenuora. Kirjallisuus 

toteaa, että osallistujien välillä on yhteinen arvostus toisiaan kohtaan ja he voivat viettää 

aikaa toistensa seurassa. Empiria toteaa, että perinteisen esittelytavan lisäksi jäsenet 

voisivat kokeilla jotain aktiivisempaa tutustumistapaa. Kymmeneksi ohjenuoraksi tuli 

näin ” Osallistujien välillä on yhteinen arvostus toisiaan kohtaan ja he voivat viettää 

aikaa toistensa seurassa. Esimerkiksi tutustuessa he voivat perinteisen tavan lisäksi 

kokeilla aktiivisempaa tapaa.” 

Kahdestoista ohjenuora liittyy lapsiin ja uuteen osallistumistilanteeseen sopeutumiseen. 

Kirjallisuus toteaa, että lapsille pitäisi antaa aikaa tottua ympäristöönsä ja uuteen 

tilanteeseen. Empirian kautta tuleva ohjenuora ”Itse-esittelyyn annetaan ohjeet 

etukäteen niin lapsille kuin aikuisille” liittyy suuresti alun sopeutumistilanteeseen ja 

näin kahdeksitoista ohjenuoraksi tuli ” Lapsille annetaan aikaa tottua ympäristöönsä ja 

uuteen tilanteeseen. Kun itse-esittelyyn annetaan ohjeet etukäteen, ei lapsen tai 

aikuisenkaan tarvitse jännittää puhumistaan niin paljon.” 

Taulukossa 15 on lapsen aidon osallistumisen ohjenuorien kolmas kategoria, johon 

kuuluu 10 ohjenuoraa. Näistä ohjenuorista kaikki paitsi yksi tulivat suoraan 

kirjallisuuden ohjenuorista. Ainoastaan kolmas ohjenuora ei tule suoraan 

kummastakaan. Se on muodostettu kirjallisuuden ja empirian ristiriidan kautta. 
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Taulukko 15. Lapsen aidon osallistumisen ohjenuorat (jatkuu). 

Kategoria Ohjenuora 

Projektin 

lähtökohdat 

Projekti perustuu lapsen omiin asioihin ja kiinnostuksenkohteisiin. 

Lapset valitaan reilusti. 

Projektin aikataulu ja sijainti ovat sellaisia, että lapsi pääsee helposti paikalle. 

Työpajat kannattaa järjestää projektityöskentelylle sopivassa tilassa, oli tila 

palaverihuone tai luokkahuone. 

Lapset ymmärtävät projektin tavoitteet ja ovat mukana niiden 

muodostamisessa. 

Projekti tarjoaa erilaisia tilanteita, joissa lapsi voi osallistua ja tulla kuuluksi. 

Projektin lopputulos on konkreettinen. 

Päätöksenteko on näkyvää. 

Projektissa on mahdollisuus kriittiselle pohdinnalle. 

Projekti tarjoaa mahdollisuuksia arvioinnille niin ryhmän kuin yksilön tasolla. 

Valta on jaettu ja neuvoteltu osallistujien kesken. 

 

Kirjallisuus toteaa, että ”Projektin aikataulu ja sijainti ovat sellaisia, että lapsi pääsee 

helposti paikalle. Esimerkiksi lapsen koulu tai kerhotila on lapselle tuttuja paikkoja.” 

Empiria toteaa, että työpajat kannattaa järjestää projektityöskentelylle sopivassa tilassa, 

kuten palaverihuoneessa. Tämä aiheuttaa ristiriidan paikan suhteen. Kirjallisuuden 

perusteella paikan valinta on muutenkin ristiriitaista. Druinin (1999a) mukaan 

osallistumistilanne kannattaa järjestää lapselle ominaisessa tilassa, kuten juurikin 

koulussa tai päiväkodissa. Lee ja kumppanit (2009) olivat todenneet, että luokkahuone 

saattaa häiritä osallistumista, koska se muistuttaa lasta opetustilanteista. Toisaalta 

lapselle juurikin koulu tai päiväkoti voi olla paras sijainniltaan ja helpottaa 

osallistumista. Peliprojekti kuitenkin osoitti, että projektityöskentelyyn on tarpeellista 

valita juuri siihen sopiva tila. Lapsia ei näyttänyt häiritsevän projektipalaverihuoneessa 

työskentely. Näinpä kolmas ohjenuora päätyi muotoon ” Projektin aikataulu ja sijainti 

ovat sellaisia, että lapsi pääsee helposti paikalle. Työpajat kannattaa järjestää 

projektityöskentelylle sopivassa tilassa, oli tila palaverihuone tai luokkahuone.”  

Sitten taulukossa 16 esitellään lapsen aidon osallistumisen tutkimisen ohjenuorat. 

Suurin osa ohjenuorista tukee toisiaan ja täydentävät toisiaan kolmessa eri kategoriassa. 

Ohjenuorien muodostuksessa oli kuitenkin kaksi ristiriitaa, joista keskustelen taulukon 

jälkeen. Ohjenuorista 1-4 ovat ensimmäisestä versiosta eli kirjallisuuden pohjalta. 

Ohjenuorat 5 ja 8-16 ovat toisesta versiosta eli empiirisen materiaalin pohjalta. 

Ohjenuorat 6 ja 7 ovat muodostuneet ristiriidan ratkaisun jälkeen. Näissä ohjenuorissa 

kirjallisuuden ja empirian antamat vastaukset olivat toisiaan vastaan. Ratkaisin 

ongelman empirian eduksi, joten kirjallisuuden antamat ohjenuorat jäivät pois. 
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Taulukko 16. Lapsen aidon osallistumisen tutkimisen ohjenuorat. 

Kategoria Ohjenuora 

Lasten osallistumisen 

arviointi 

Osallistumisen aitouden arviointi on osa aidon osallistumisen tutkimista. 

Chawlan aidon osallistumisen piirteitä voidaan käyttää tarkistuslistana 

osallistumisen aitoutta arvioidessa.  

Projektin lopputulosta verrataan projektisuunnitelmaan alkuperäiseen 

designiin ja arvioidaan yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien perusteella lasten 

osallistumisen aitoutta. 

Aitoutta voidaan myös arvioida vertaamalla sitä, oppivatko lapset uusia kykyjä 

ja/tai kehittivätkö he jo olemassa olevia. 

Lasten esittämiä ideoita ja niiden hyväksymistä tarkastelemalla voidaan 

arvioida osallistumisen aitoutta. 

Käytännön asioita Muistiinpanojen tekeminen on osa projektityötä. 

Videokuvaaminen on hyvä tapa tallentaa osallistumistilanne myöhempää 

tarkastelua varten. 

Kameran sijoittamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. 

Jos tila on hankala, voi useamman kameran sijoitus ratkaista ongelman. 

Jos tilassa sijaitseva osallistumisen kannalta tärkeä väline, esimerkiksi 

valkotaulu, jää kameran taakse, voi sijoittaa toisen kameran kuvaamaan siihen 

suuntaan. 

Käyttöliittymätestauksessa yksi kamera voi taltioida vain yhden ryhmän 

testaustilanteen. Jos samassa tilassa tapahtuu useampi kuin yksi testaaminen 

yhtä aikaa, tarvitaan useampi kamera. 

Projektin eri välivaiheet on hyvä tallentaa, etenkin projektin alkuidea ja miten 

se kehittyi projektin eri vaiheiden välillä, jotta aidon osallistumisen arviointi 

onnistuu paremmin. 

Aineiston analysointi Ensin käydään videot nopeutetulla tahdilla läpi ja keskitytään siihen, mitä 

videolla tapahtuu. 

Videoiden ohella kirjoitetaan muistiinpanoja, esimerkiksi merkitään tärkeitä 

kohtia, jotka pitäisi katsoa uudestaan 

Toisella katsomiskerralla etsitään aidon osallistumisen merkkejä. Esimerkiksi 

kiinnittämällä huomiota siihen, mitä ryhmän jäsenet sanovat ja miten se liittyy 

meneillään olevaan keskusteluun. 

Videoiden ja muun materiaalin välille kannattaa etsiä yhteyksiä. 

 

Druinin (1999a) näkemykset muistiinpanojen kirjoittamisesta ja videokuvaamisen 

käyttämisestä suhteessa empiriaan olivat kaikista toisiaan poissulkevia. Toisaalta 

Druinin tutkimus on vuodelta 1999. Teoksen kirjoittamishetkestä on kulunut jo yli 

kymmenen vuotta ja voi olla, että uudemmat tulokset ovat muuttaneet hänen 

näkemystään muistiinpanojen kirjoittamisesta tai videokuvaamisesta, mutta itse en ole 

sellaiseen törmännyt hänen tutkimuksiaan lukiessa. Toisaalta uskon, että lasten kanssa 
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työskentelyyn annetut ohjeet pitäisi soveltaa tarkoitukseen ja osallistujiin sopiviksi ja 

että Druin ei ole ohjeistustaan tarkoittanut ihan pilkulleen toteutettavaksi. Lapset kun 

eivät ole yksi yksittäinen massa, vaan jokaisella lapsella on oma persoonansa, kuten 

aikuisillakin. 

Vaikka tutkimukset osoittaisivatkin, että muistiinpanoja ei kannattaisi lasten edessä 

kirjoittaa (Druin, 1999a), on muistiinpanojen kirjoittaminen normaali ja tärkeä 

projektityöskentelytapa. Mikäli lapset ovat suhteellisen nuoria tai näyttävät siltä, että 

muistiinpanojen kirjoittaminen häiritsee heitä, voi lapsille selittää mistä muistiinpanojen 

kirjoittamisessa on kyse. Esimerkiksi että se on normaali työskentelytapa projekteissa ja 

että muistioihin kirjataan ylös esitetyt ideat ja tehdyt päätökset. Niiden tarkoituksena ei 

ole arvioida kenenkään käytöstä. 

Videokuvaaminen saattaa aluksi häiritä niin aikuisia kuin lapsiakin, mutta itse 

tutkimuksen toteutuksessa videolle tallentunut työskentelytilanne on tarpeellinen. Kuten 

Blomberg ja kumppanit (1993) toteavat, videoita voi tarkastella useammasta eri 

näkökulmasta useampaan eri otteeseen, mutta havainnoimalla tilannetta kerran voi vain 

tarkastella tapahtumia yhdestä näkökulmasta ja myöhemmin luottaa omaan muistiinsa ja 

muistiinpanoihin.  

Tämän työn tuloksena syntyvä ohjeistus ei ole sidottu pelkästään pelien kehittämiseen, 

saatikka ohjelmistotuotantoon. Kirjallisuudessa olen keskittynyt enemmän 

vuorovaikutteisen teknologian suunnittelun tutkimuksiin, joissa lopputuloksena on usein 

tuote, ei niinkään ohjelmisto (katso esimerkiksi Fleck ja kumppanit, 2009). En 

kuitenkaan näe miksi ohjeistusta ei voisi käyttää myös esimerkiksi tietojärjestelmien 

suunnittelussa, olettaen että ne ovat jotenkin lapsille suunnattuja.  

 

  



62 

6. Päätäntä 

Tässä työssä tutkimusongelmana oli se, miten lasten aito osallistuminen voitaisiin 

mahdollistaa vuorovaikutteisen ICT:n suunnittelutyössä. Tutkimusongelmalla oli neljä 

tarkentavaa kysymystä: 

Mitä lasten aito osallistuminen tarkoittaa? 

Mitä tiedetään vuorovaikutteisen ICT:n tutkimuksessa lasten aidosta 

osallistumisesta? 

Mitä asioita tulisi huomioida lasten aidon osallistumisen mahdollistamisessa? 

Mitä asioita tulisi huomioida lasten aidon osallistumisen tutkimisessa? 

Lasten aitoa osallistumista olen käsitellyt luvussa 2.1 ja vastauksena olen löytänyt 

Hartin (1992) ja Chawlan (2001) määritelmät lasten aidolle osallistumiselle. 

Vuorovaikutteisen ICT:n tutkimuksessa lasten aitoa osallistumista on tutkittu lasten 

roolin ja työskentelytapojen kautta ja sitä olen tarkastellut luvussa 2.2. Kahteen 

viimeiseen tarkentavaan kysymykseen olen vastannut tuottamalla ohjeistukset, joiden 

ensimmäinen versio löytyi luvusta 2.3 ja toinen versio luvusta 4.8. Luvussa 5 olen 

esitellyt lopullisen ohjeistuksen. Kirjallisuutta ja empiiristä materiaalia tarkastelemalla 

olen luonut ohjeistuksen niin lasten aidon osallistumiseen kuin sen tutkimiseen. Mitä 

tulee siis tutkimuksen pääongelmaan, miten lasten aito osallistuminen voitaisiin 

mahdollistaa vuorovaikutteisen ICT:n suunnittelutyössä, vastaukseni on, että 

käyttämällä ohjeistusta apuna ja muokkaamalla sitä omalle projektille sopivaksi, on 

lasten aidon osallistumisen toteutuminen hyvinkin mahdollista. 

Tämän työn ensisijaisena tavoitteena oli luoda ohjeistukset lasten aidon osallistumisen 

toteuttamiseksi vuorovaikutteisen ICT:n suunnittelutyössä. Työn edetessä kuitenkin 

huomasin, että on tarpeellista luoda ohjeistus myös lasten aidon osallistumisen 

tutkimista varten. Kirjallisuutta ja empiriaa analysoimalla syntyi sekä lapsen aidon 

osallistumisen ohjenuorat suunnitteluprojektiin kuin myös ohjeita lasten aidon 

osallistumisen tutkimiseen.  Sopivien tutkimusmenetelmien löytyminen ei ollut helppoa 

ja huomasin, ettei aidon osallistumisen tutkimiseen ollut varsinaisesti ohjeita. 

Huomasin, että osallistumisessa tärkeää on myös osallistumisen tutkiminen ja siinä tulee 

ottaa huomioon tiettyjä seikkoja. Lisäksi aidon osallistumisen tutkiminen ja sen 

kehittäminen on yhtä tärkeää kuin itse osallistuminen. Lasten aidon osallistumisen 

ohjeistus on siis työn pääasiallinen lopputulos. Aidon osallistumisen tutkimisen 

ohjeistus on projektin kirjallisuuden ja empirian analysoinnin myötä syntynyt lisätulos. 

Lasten aidon osallistumisen ohjenuoria on yhteensä 24 kappaletta ja ne on jaettu 

kolmeen kategoriaan. Lasten aidon osallistumisen tutkimisen ohjenuoria on yhteensä 16 

kappaletta ja ne on jaettu myös kolmeen kategoriaan. Osallistumisen ohjeistusta voidaan 

käyttää niin yritysmaailmassa kuin tutkimusten toteutuksessa. Tutkimuksen ohjeistus on 

hyödyllistä tulevaisuuden lasten aidon osallistumisen tutkimiselle. 

Tässä työssä tarkasteltiin vain alle 13-vuotiaita lapsia. Tämä tutkimuksen 

tapauskuvauksen lapset olivat juuri sen ikäisiä, joten rajoitukselle on syynsä. Empiirinen 
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materiaali tuli vain yhdestä peliprojektista, jossa oli kaksi lasta. Edellä mainittujen 

syiden takia aineiston tulokset eivät ole vielä yleistettävissä, mutta toisaalta kyseessä on 

ensimmäisen ohjeistuksen luominen ja siihen aineisto on täysin riittävä. 

Jos nämä ohjeistukset otetaan käyttöön, kannattaa ottaa huomioon muutama asia. 

Ensinnäkin tämä ohjeistus on vasta alustava. Se on tehty kirjallisuuteen ja yhteen 

tapaukseen perustuen, joten niiden sopimista jokaiseen projektiin ei voida olettaa. 

Toiseksi lapsen kyky osallistua riippuu lapsen iästä ja kehittymisasteesta (Chawla, 

2001), joten ohjeistus vaatisi useamman eri ikäryhmille suunnatun version. 

Kolmanneksi, jokainen osallistumistilanne ja projekti ovat erilaisia. On mahdotonta 

luoda kaikkiin tilanteisiin sopivaa ohjeistusta. Joten kehotan muokkaamaan ohjeistusta 

tarkoitukseen sopivaksi. Tämä ohjeistus on kuitenkin tarkoitettu vain avuksi lasten 

aidon osallistumisen toteuttamisessa, ei kirjaimellisesti noudatettavaksi. 

 

Yksi selkeä jatkotutkimusaihe olisi hioa ohjeistus eri ikäryhmille sopivaksi. Kuten 

kirjallisuus mainitsee, eri-ikäiset lapset toimivat eri tavoin ja he pystyvät ikänsä ja 

kypsyysasteen perusteella eri asioihin (Hart, 1992; Chawla, 2001; Druin, 2001). Tässä 

työssä luotu ohjeistus on vasta alustava, ensimmäinen luonnos. Ohjeistuksen voisi luoda 

pienille lapsille (alle kouluikäisille) ja vähän isommille (7-12 -vuotiaat) sopiviksi. 

Lisäksi nuorille sopivan ohjeistuksen voisi kehittää (13 -vuotiaat ja vanhemmat), koska 

nuoret osallistuvat ICT-alan projekteihin yhtälailla, vaikka he olivatkin tämän 

tutkimuksen tarkastelun ulkopuolella. 

Myös itse ohjeistuksen kehittäminen eteenpäin muuten kuin ikäryhmien omien 

ohjeistusten lisäksi olisi suotavaa. Esimerkiksi vanhemman rooli lapsen osallistumisen 

tukemisessa on vielä auki. Toistaiseksi vanhemmalta vaaditaan suostumus lapsen 

osallistumiseen. Mitä muuta vanhemmalta voitaisiin odottaa? Miten vanhemman pitäisi 

neuvoa, jos lapsella on ongelmia esimerkiksi etätyötehtävissä? Mistä pääsemmekin 

seuraavaan kehitettävään aiheeseen: etätyöskentely lapsen kanssa. Yksi projektin 

ongelmakohdista oli etätyöskentely ja sen neuvominen lapsille. Tämä ongelma ei 

ratkennut projektissa ja se havaittiin uudestaan tässä tutkimuksessa. Sen tarkempi 

tarkastelu vaatii oman tutkimuksensa. 

Lisäksi aikaisemmin esitettyä videoaineiston määrällistä analyysia voisi jatkaa aidon 

osallistumisen tarkastelussa. Työpajavideot voisi käydä uudestaan läpi ja kerätä kaikki 

ideat, jotka esitettiin työpajoissa ja vertailla useampaa eri asiaa. Ensimmäisenä voitaisiin 

katsoa, kuka esitti eniten ideoita ja vastaavasti kuka vähiten. Toisena voitaisiin katsoa 

kenen ideoita valittiin kaikista eniten verrattuna tämän henkilön antamiin ideoihin ja 

vastaavasti kenen ideoita valittiin vähiten. Kolmanneksi voitaisiin katsoa missä 

vaiheessa idea hylättiin ja miksi. Yksi tulevaisuuden tutkimusaiheista voisikin olla 

tarkastella puheenvuoroa, niiden pituutta ja laatua toisiinsa. 
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