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Tiivistelmä 

Joustavan perusopetuksen JOPO -kehittämistoiminta aloitettiin vuonna 2006 alkujaan, kun opetus- ja 

kulttuuriministeriö myönsivät määrärahaa koulupudokkaiden aktivointiin tähtäävien toimintojen kehittämiseen 

perusopetuksessa ja toisen asteen nivelvaiheessa. Perusopetuslain muutosten myötä toiminta muuttui perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettäväksi opetuksen sekä oppimisen ja kasvun tueksi.  Joustavan 

perusopetuksen oppimisympäristön kulmakiviä ovat opetus ja oppiminen pienryhmässä, toiminnallisuus, 

työpaikkaopiskelu, oppimisympäristöjen monimuotoisuus ja työparitoiminta sekä yksilöllinen ohjaus ja tuki. 

 

Joustavan perusopetuksen toiminta on kunnille vapaaehtoinen ja joustavan perusopetuksen toiminnasta aiheutuviin 

lisäkuluihin kunta saa lisärahoitusta. Joustavaa perusopetusta järjestävän kunnan opetussuunnitelmissa tulee kuvata 

JOPO-toiminnan oppilasvalinnan perusteet, valintamenettelyt, toiminnan tavoitteet, opetuksen järjestämispaikka ja 

kuvaus moniammatillisesta yhteistyöstä.  Yleisimpiä syitä, joiden vuoksi JOPO - toimintaan hakeudutaan, ovat pinnaus ja 

yleinen koulunkäyntihaluttomuus. Eräs oppilasvalinnan peruste on vaara jäädä vaille perusopetuksen päättötodistusta. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata JOPO-oppilaiden näkemys joustavan perusopetuksen toiminnasta. 

Keskeinen tavoitteeni on tiedoneettinen ja näen sinänsä arvokkaana tavoittaa JOPO-oppilaiden oma käsitys siitä 

todellisuudesta, missä he koulua käyvät. JOPO-oppilaiden kokemuksen pyrin tavoittamaan fenomenografisella 

lähestymistavalla, jonka mukaisesti tutkimuskysymykseni on luonteeltaan kuvaileva ja tutkimuksen kohteelle avoin: 

”Millaisia käsityksiä JOPO-oppilailla on joustavan perusopetuksen toiminnasta?” Näin se ei lähtökohdiltaan suuntaa ja rajaa 

tutkimuksen tuloksia etukäteen. JOPO-oppilaiden kokemuksiin puhtaasti sitoutunutta tietoa ei JOPO-toiminnasta ole ja 

tämä tutkimus tuo lisätietoa joustavan perusopetuksen toiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksen aineistona ovat 29 

oppilaan kuvaukset JOPO-toiminnasta, jonka he ovat itse eläneet ja kokeneet. Aineisto on kerätty maalis-toukokuussa 

2011 ja sitä saatiin viiden kunnan JOPO-oppilailta. 

  

Oppilaiden kuvauskategorioiden kannalta JOPO-toiminnassa on heidän kouluarkensa kannalta merkityksellisiä ne syyt, 

joiden vuoksi JOPO-luokalle hakeudutaan, ne onnistumisen kokemukset, jotka erilaisten oppimisympäristöjen kautta 

mahdollistetaan, pieni ryhmä, jossa on tiiviit suhteet ja neljäntenä itsessä tapahtuva positiivinen muutos. Joustavan 

perusopetuksen oppilaille JOPO-toiminta merkitsee myös negatiivista ja suhteellisen pysyvää leimaa.  

 

Tutkimuksen tietoa voi hyödyntää myös laajemmin koulun ja opetuksen piirissä sekä nuorten syrjäytymistä 

ehkäisevässä toiminnassa. JOPO-oppilaiden näkökulman olen perustellut JOPO-toiminnan käytännön kehitystyön, 

koulukulttuuriin tarkastelun sekä poliittisen keskustelun ja päätöksenteon kannalta.  
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1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

”Joustavan perusopetuksen toiminta on tarkoitettu niille 7-9 -luokkien oppilaille, 

joilla on alisuoriutumista ja koulumotivaation puutetta sekä oppilaille, joita näyt-

täisi uhkaavan syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä.” (OPH 2010) 

Minulle on ollut koko kasvatustieteen opiskelujeni ensimmäisistä vuosista alkaen selvää, 

että tahdon työskennellä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn parissa. Lukuvuonna 

2010-11 toimin erään yläkoulun JOPO-opettajana vaiheessa, jossa toiminta oli vakiintu-

massa perusopetuksen opetussuunnitelman (Opetushallituksen määräys 29.10.2010) ja 

perusopetuslain (Perusopetuslaki 628/1998, muutokset voimaan 1.1.2011) mukaiseksi pe-

rusopetuksen toiminnaksi.   

Toimiessani JOPO-opettajana näin konkreettisesti, kuinka JOPO-luokalle valittujen oppi-

laiden asenne ja toiminta muuttuvat koulumyönteiseksi. He kertoivat myös itse, että viih-

tyvät JOPO-luokassa. Poissaoloja ei ollut, arvosanat nousivat ja suhteet ryhmässä olivat 

kaikin puolin tiiviit ja luottamukselliset. Tutkimuksen lähtösysäyksen antoi erään oppilaan 

spontaani ilmaisu: ” Opettaja! Mä melkein rakastan sua. Niin ko opettajana, ko mulla on 

niin hyvä olla täällä.” Ilmaisu oli mielestäni poikkeuksellinen yläkoulun oppilaan sano-

mana. Se ilmaisi sitä innostusta, mitä ensimmäisen luokan oppilaat kokevat. Jäin mietti-

mään, että mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka herättävät oppilaan motivaation koulua kohtaan? 

Mitkä ovat JOPO-toiminnan ”kulmakivet” siihen osallistuneiden oppilaiden näkökulmasta. 

Tutkimuksen ensimmäinen työnimi oli ”JOPO-menee metsään – Karkaako JOPO käsistä? 

Nimien taustalla on ajatus siitä, että vastaavatko nuorten omat kokemukset ja arkitieto JO-

PO-toiminnasta meidän koulun aikuisten näkökulmia. (vrt. Suurpää 2009, 5.) Edellä esitet-

tyihin kysymyksiin liittyy merkittävästi se, miten koulua koskeva tieto rakentuu. Raken-

tuuko se aikuislähtöisestä arvioinnista vai konstruoidaanko se nuorten eletystä tulkittuna 

vai koetusta tulkittuna. (Suurpää 2009, 4.) 

Perusopetuslain uudistuksen jälkeisestä JOPO-toiminnasta on vasta vähäisesti tutkittua 

tietoa, joten on ajankohtaista tutkia, mitkä ovat sen onnistumisen elementtejä. Luvussa 2 

Joustavan perusopetuksen taustat ja kulmakivet käyn läpi joustavan perusopetuksen 

kulmakivet ja lainsäädännön sekä luon lyhyen katsauksen JOPO-toiminnan taustoihin ja 

hankeaikana tehtyihin tutkimuksiin. Nämä tutkimukset ja selvitykset ovat olleet apuna JO-
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PO-toimintaa kehittäville tahoille. Oppilaiden kokemuksiin puhtaasti sitoutunutta tietoa ei 

JOPO-toiminnasta ole. Tällainen tutkimus tuo lisätietoa toiminnan kehittämiseksi. Tietoa 

voi hyödyntää myös laajemmin koulun ja opetuksen piirissä sekä laajemminkin syrjäyty-

mistä ehkäisevässä toiminnassa. Näen oppilaiden näkökulman olevan perusteltu niin käy-

tännön kehitystyön kuin poliittisen keskustelun ja päätöksenteon kannalta. Keskeinen in-

tressini on kuitenkin tiedoneettinen ja näen sinänsä arvokkaana tavoittaa JOPO-oppilaiden 

oma käsitys siitä todellisuudesta, missä he elävät ja toimivat. Tavoitteena on saavuttaa 

joustavaan perusopetukseen osallistuneiden oma näkemys JOPO-toiminnasta.  

Miettiessäni keinoja, millä saavutan oppilaiden kokemusmaailman, perehdyin laadullisen 

tutkimuksen tutkimustraditioihin. Luvussa 3 Empiiris-analyyttinen tiede ja fenomeno-

grafia esittelen matkani kasvatustieteen taustaoletuksista fenomenografisen tutkimuksen 

viitekehykseen, minkä puitteissa katsoin olevan mahdollista tavoittaa ja kuvata JOPO-

toimintaa sen kokeneiden näkemällä tavalla (vrt. Niikko 2003, 15). Luvussa 4 Kohti jous-

tavan perusopetuksen fenomenografiaa esitän tutkimukseni käsityksen tiedon luonteesta 

ja mahdollisuuksista tavoittaa se. Tiettyihin tietoteoreettisiin periaatteisiin sitoutuminen 

mahdollisti, että kykenin toimimaan johdonmukaisesti analysoidessani aineistoa. Tietoteo-

reettiset sitoumukset vaikuttavat tutkimuskysymyksen luonteen ymmärtämisestä (Niinis-

korpi 2009, 32) tutkittavan ilmiön näkemiseen (Guba & Lincoln 2000, 169) ja tulosten 

kuvaamisen tapaan. Tämän vaiheen jälkeen tutkimuskysymykseni tarkentui lopulliseen 

muotoonsa, joka on seuraava: 

Millaisia käsityksiä JOPO-oppilailla on joustavan perusopetuksen toiminnasta? 

Tutkimustehtävänä on tarkastella nimenomaan joustavassa perusopetuksessa opiskelevien 

oppilaiden käsityksiä JOPO-toiminnasta. Lukuvuonna 2010-2011 joustavan perusopetuk-

sen toimintaa toteutettiin 84 kunnassa ja mukana toiminnassa oli liki 1200 oppilasta (Orel-

lana 2013). Tutkimusaineisto saatiin viidestä kunnasta. Aineistonhankinta ja analyysi ku-

vataan luvussa 5 Tutkimuksen valmistelu ja toteutus. Luvussa käydään läpi myös tehty-

jen valintojen käytännölliset sekä teoreettiset perustelut. Tutkimuksen tulokset esitellään 

luvussa 6 Joustavan perusopetuksen fenomenografinen kuvaus. Viimeinen luku 7 Pää-

täntä alkaa tutkimuksen luotettavuuden arvioinnilla ja päättyy pohdintaan tutkimuksen 

tuloksista. Luvussa esitellään myös avoimeksi jääneitä ajatuksia sekä jatkotutkimusaiheita.  
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2 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TAUSTAT JA KULMAKIVET 

2.1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TAUSTA 

Joustavan perusopetuksen taustat liittyvät 2000-luvun koulutuspolitiikan laadullisiin linja-

uksiin, jotka synnyttivät useita eri selvityksiä niin valtakunnallisia kuin paikallisia kehittä-

mis- ja koulutushankkeita, koskien erityisoppilaiden asemaa peruskoulussa (Oja 2012, 18-

19). Eräs näistä selvityksistä on Erityisopetuksen strategia työryhmän raportti (Opetusmi-

nisteriö 2007), jossa esitettiin kolmiportaisen oppimisen sekä koulunkäynnin tuen käyt-

töönottoa peruskoulussa (Opetusministeriö 2007, 23, 51, 54-55, 59-63). Erityisopetuksen 

strategiassa (Opetusministeriö 2007) korostettiin varhaista puuttumista keinona ehkäistä 

koulunkäynnin ongelmien syvenemistä niin, että oppilas ei joutuisi erityisentuen piiriin 

(vrt. Huhtanen 2011, 12). 

Samaan aikaan Erityisopetuksen strategia työryhmän kanssa vuonna 2006 käynnistyi ope-

tus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Joustava perusopetus JOPO® -hanke (Numminen ja 

Ouakrim-Soivio 2009, 3). Hankkeeseen osallistuneille kunnille myönnettiin määrärahaa 

koulupudokkaiden aktivointiin tähtäävien toimintojen kehittämiseen perusopetuksessa ja 

toisen asteen nivelvaiheessa. Hankkeen tavoitteena oli vähentää koulupudokkuutta tuke-

malla oppilaita, jotka olivat vaarassa jäädä ilman peruskoulun päättötodistusta. Hankkeella 

pyrittiin mahdollistamaan jatko-opintokelpoisuus mahdollisimman monelle peruskoulun 

päättävälle nuorelle (OPH 2008; Numminen ja Ouakrim-Soivio 2009, 10; Orellana 2012.) 

Hankkeen toisena päätavoitteena voidaan pitää perusopetuksen yksilöllisten tarpeiden 

huomioivien toimintatapojen ja opetusmenetelmien kehittämistä yläkouluissa (Numminen 

ja Ouakrim-Soivio 2009, 10; Orellana 2012; Pihkala 2012). 

Vuonna 2009 opetusministeriössä valmisteltiin esitysluonnos perusopetuslain muuttami-

sesta (HE 26.6.2009/109/2009). Opetus- ja kulttuuriministeriön (HE 26.6.2009/109/2009) 

mukaan olemassa oleva lainsäädäntö ei huomioinut tarpeeksi oppilaan oikeuksia saada 

varhaista tukea ennen erityisopetukseen siirtoa. Säädöksiä täsmennettiin ja niistä tehtiin 

yksityiskohtaisempia, jotta ne takaisivat oppilaiden edun ja yhdenvertaisuuden toteutumi-

sen. Keskeinen muutos koski linjausta, jonka mukaan oppilaiden tuen tarve tulee arvioida 

henkilökohtaisen tuen tarpeen näkökulmasta. (HE 26.6.2009/109/2009.) Eduskunta hyväk-
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syi muutokset perusopetuslakiin 1.1.2011 alkaen (Oja 2012, 22; Laatikainen 2011, 22). 

Samana vuonna opetushallitus täydensi ja muutti perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteita (OPH 2004) vastaamaan uudistettua perusopetuslakia (OPH 2010). Opetussuunni-

telman tuli olla kaikissa kunnissa käytössä 1.8.2011 alkaen (Opetushallituksen määräys 

29.10.2010). 

2.2 JOPO-TOIMINTA OSANA KUNNAN PERUSOPETUSTA 

Perusopetuslain muutosten myötä toiminta muuttui perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan järjestettäväksi toiminnaksi (L 24.6.2010/ 642/2010; Laatikainen 

2011, 22; Oja, 2012, 22; Orellana 2012: Perusopetuslaki 5§). Joustavan perusopetuksen 

toiminnan järjestämistä säädetään valtioneuvoston asetuksella 9a§ (Perusopetusasetus 9a§.) 

Asetuksen mukaan JOPO-toiminta on opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettä-

vää opetusta ja oppimisen sekä kasvun tukea.  

JOPO-opetusta tulee toteuttaa ”pienryhmämuotoisesti osaksi koulussa ja osaksi työpaikoil-

la tai muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna” (OPH 2013). JOPO-opetuksen 

lähtökohtana on yksilön ongelmien varhainen havaitseminen, niihin puuttuminen ja yksi-

löllisesti kohdennettu tuki.  Tuki toteutetaan moniammatillisia ohjaus ja neuvontapalveluita 

käyttäen (OPH 2013; Perusopetusasetus 9a§.) 

Opetussuunnitelman lisäysten ja muutosten (OPH 2010a) luvun 5.3. mukaan JOPO-

toiminta on tarkoitettu yläkoulun vuosiluokkien 7-9 syrjäytymisvaarassa oleville oppilaille. 

Tässä kontekstissa syrjäytymisen voidaan katsoa tarkoittavan oppilaan koulumenestystä, 

jonka on niin heikko, että hänen jääminen vaille jakokoulutusmahdollisuuksia on todennä-

köistä. (OPH 2010a; Perusopetusasetus 9a§.) Oppilas on vaarassa syrjäytyä (Perusopetus-

asetus 9a§). JOPO-toiminnan tehtävänä on antaa tukea, jotta syrjäytymisvaarassa oleva 

oppilas kykenee saavuttamaan yleisopetuksen tavoitteet ja yleisen opetussuunnitelman 

sisällöt. Oppilasta tuetaan joustavia toimintamalleja käyttäen niin, että hän ensinnäkin suo-

rittaa peruskoulun loppuun ja toisaalta hänellä on mahdollisuus toisen asteen koulutukseen 

ja niiden loppuun saattamiseen. (OPH 2010a; OPH 2013; Perusopetusasetus  9b§.) Näin 

lisätään yksilön mahdollisuuksia työllistyä myöhemmin elämässä (Numminen ja Ouakrim-

Soivio 2009). Tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti yksilön opiskelumotivaatiota ja 

elämänhallintaa (OPH 2010a). 
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Kunta voi järjestää JOPO-toimintaa haluamassaan laajuudessa 7.–9. vuosiluokkien opetuk-

sen yhteydessä (OPH 2010, L 1705/2009 16§).  Joustavan perusopetuksen toiminta on 

kunnille vapaaehtoinen ja JOPO-toiminnasta aiheutuviin lisäkuluihin saa lisärahoitusta 

(Laki opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009; OPH 2010 b; Perusopetuslaki 5§; 

Perusopetusasetus 9b§). Kuntakohtainen JOPO-lisä on euromäärä, joka saadaan kertomalla 

laskentapäivänä 20.9. JOPO-toiminassa mukana olevien oppilaiden kokonaismäärä oppi-

laskohtaisella yksikköhinnalla (Laki opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009; 

OPH 2010b). Esimerkiksi vuonna 2011 tämä yksikköhinta oli 3 300,00 euroa vuodessa 

yhdestä JOPO-oppilaasta  (OPH 2010 b; Orellan 2011). Rahoituksen myöntämisperuste on 

perusopetuslain 5§ mukainen JOPO-toiminta (OPH 2010 b). JOPO-lisä on ehdollista rahoi-

tusta, joka myönnetään kunnan lisäpalveluihin. Tämä tarkoittaa, että JOPO-rahoitusta saa-

van kunnan velvollisuus on toteuttaa JOPO-toiminta normiston mukaisesti. Toiminnan on 

oltava sitä, mihin rahoitus on suunnattu ja tarkoitettu. (Orellana 2013.)  

2.3 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPPILAS 

Joustavaa perusopetusta järjestävän kunnan ja koulun opetussuunnitelmissa tulee kuvata 

joustavan perusopetuksen toiminnan oppilasvalinnan perusteet sekä valintamenettelyt 

(OPH 2010a; Perusopetusasetus 9a§). JOPO-toimintaan voidaan ottaa yleisen opetussuun-

nitelman mukaan opiskeleva 7. – 9. vuosiluokan oppilas, jolla on alisuoriutumista ja heik-

ko koulumotivaatio (OPH 2010a; Perusopetusasetus 9b§). Oppilas, joka on syrjäytymis-

vaarassa (OPH 2010a).  

Yleisimpiä syitä, joiden vuoksi JOPO-toimintaan hakeudutaan, ovat pinnaus, yleinen kou-

lunkäyntihaluttomuus ja heikentynyt koulumenestys (Janhonen ja Sarja 2011, 20). Eräs 

oppilaaksioton peruste on vaara jäädä vaille perusopetuksen päättötodistusta (Perusopetus-

asetus 9b). Sirpa Janhosen ja Anneli Sarjan (2011) tutkimuksen ”Monta tapaa tukea - 

Joustavan perusopetuksen yhteistyömuotoja elämänhallinnan kehittymiseen” mukaan JO-

PO-luokalle otettuja oppilaita on uhannut peruskoulun keskeyttäminen tai heidän on kat-

sottu olevan tavalliseen yläkouluopetukseen sopeutumattomia.  

Oppilasvalinnassa arvioidaan myös oppilaan mahdollisuutta hyötyä työpainotteisuudesta ja 

toiminnallisista työtavoista. Hänen tulee olla riittävän aktiivinen ja pystyä jossain määrin 

itsenäiseen toimintaan ja opiskeluun työpaikoilla. (Manninen & Luukannel 2008, 24, 33; 

OPH 2010a; Orellana 2011.) Joustavan perusopetuksen tavoitteiden näkökulmasta on 



7 

 

huomioitava niin oppilaan kuin hänen perheensä riittävä sitoutuminen JOPO-ryhmän toi-

mintaan (Manninen ja Luukannel 2008, 24, 33; Numminen ja Ouakrim-Sorvio 2009, 65; 

OPH 2010a). JOPO-toiminta ei ole tarkoitettu oppilaille, joilla on väkivaltaisuutta, mielen-

terveys- tai päihdeongelmia (OPH 2010a). 

JOPO-toimintaa ei ole tarkoitettu myöskään erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille 

(Numminen ja Ouakrim-Sorvio 2009, 65; OPH 2010a; OPH2010b). Poikkeustapauksissa 

voidaan toimintaan valita erityistä tukea saava oppilas, mikäli hän kykenee noudattamaan 

JOPO-toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa. Hänen on kyettävä toimimaan opetus-

suunnitelmassa kuvatuissa oppimisympäristöissä, toiminnallisia menetelmiä opiskelussaan 

hyödyntäen. (OPH 2010a; Perusopetusasetus 9b§.) JOPO-oppilaan on suoriuduttava suh-

teellisen itsenäisesti esimerkiksi opiskelustaan työpaikoilla (vrt. OPH 2010a; OPH 2013). 

Mikäli erityistä tukea saava oppilas valitaan JOPO-toimintaan ”on järjestely kokonaisuute-

na oltava oppilaan edun mukainen” (OPH 2010a; Perusopetusasetus 9b§). Maahanmuutta-

jataustaisella oppilaalla on oltava riittävä suomenkielentaito (Numminen ja Ouakrim-

Sorvio 2009, 66). 

Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä (OPH 

2010a). Oppilasvalinnan kriteerien on löydyttävä kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. 

JOPO-toimintaan hakemisesta, hakukriteereistä ja hakuajasta on tiedotettava myös muu-

toin julkisesti (Numminen ja Ouakrim-Sorvio 2009, 65-66; OPH 2010a). JOPO-

oppilasvalinnan lähtökohtana on, että se perustuu oppilaan tai hänen huoltajansa tekemään 

hakemukseen (OPH 2010a). Oppilaalla tulee olla oma halu hakeutua JOPO-ryhmään 

(Numminen ja Ouakrim-Sorvio 2009, 65). Oppilasvalinnassa on noudatettava julkisia ja 

”yhdenvertaisia valintaperusteita” (OPH 2010a; Perusopetusasetus 9b§).  

Oppilaaksiottopäätös valmistelaan moniammatillisena oppilashuoltotyönä (OPH 2010a) ja 

siinä noudatetaan kunnan opetussuunnitelmaan kirjattuja suuntaa antavia JOPO-

valintakriteerejä ( Numminen ja Ouakrim-Sorvio 2009, 66). Kriteerejä sovelletaan tapaus-

kohtaisesti huomioiden oppilaiden yksilölliset elämäntilanteet (Numminen ja Ouakrim-

Sorvio 2009, 66). Valinta on prosessi, jossa arvioidaan esimerkiksi opettajien ja oppi-

lashuoltohenkilöstön suosituksia hakeutua JOPO-toimintaan, oppilaan tarvetta JOPO-

toimintaan, toiminnan soveltuvuutta oppilaalle sekä oppilaan ja perheen haastattelua. Haas-

tattelussa pyritään selvittämään oppilaan ja hänen perheensä motivaatiota ja sitoutumista 

JOPO-toimintaan. (Numminen ja Ouakrim-Sorvio 2009, 66.) Oppilashuoltoryhmä arviointi 
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on keskeinen, kun valitaan oppilaita JOPO-ryhmään (Numminen ja Ouakrim-Sorvio 2009, 

67). Rehtori tekee, oppilasvalintaryhmän arviointiin perustuen kirjalliset hallintopäätökset, 

opiskelijavalinnoista OPH 2010a). Päätös pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti ja 

päätöksessä annetaan lyhyet, valintakriteereihin perustuvat perustelut, oppilasvalinta pää-

töksestä (Numminen ja Ouakrim-Sorvio 2009, 67). Joustavan perusopetuksen toimintaan 

hakeutuminen sekä oppilaspaikan vastaanottaminen ovat vapaaehtoista (OPH 2010a; OPH 

2011,20). 

”Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan 

hänelle jo aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa” (OPH 2010a) 

Oppimissuunnitelman tehdään jokaiselle JOPO-oppilaalle. Tämä ei välttämättä edellytä 

pedagogista arviota. (OPH 2010a; Orellana 2013.) ”Oppimissuunnitelmassa ei poiketa ope-

tussuunnitelman tavoitteista” (Numminen ja Ouakrim-Sorvio 2009, 46). Suunnitelma teh-

dään yhteistyössä oppilaan kanssa. Oppilaslähtöinen suunnitelmateko on eräs keskeinen 

keino ohjata JOPO-oppilaita ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. Oppimissuunnitelma 

on työvälinen, jolla yksittäistä oppilasta autetaan sitoutumaan JOPO-toiminnan tavoittei-

siin. (vrt. Numminen ja Ouakrim-Sorvio 2009, 46). 

Oppimissuunnitelmaan määritellään ne oppiaineet, aineryhmät, opintokokonaisuudet ja  

oppisisällöt,” joita oppilas opiskelee suunnitelman aikana” (Numminen ja Ouakrim-Sorvio 

2009, 47). Lisäksi siinä kuvataan se, ”miten opetussuunnitelman tavoitteet on tarkoitus 

saavuttaa”( Numminen ja Ouakrim-Sorvio 2009, 47). Tämä tarkoittaa, että niin koulussa 

kuin työpaikalla tapahtuva opiskelu kuvataan suunnitelmaan pääpiirteissään. Suunnitel-

massa kuvataan myös muita JOPO-oppilaan käyttämiä koulun ulkopuolisia oppimisympä-

ristöjä ja niissä suoritettuja opintoja. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan oppilaan ohjaus ja 

tukitoimet kuten tukiopetukset, osa-aikainen erityisopetus ja luokassa toimivan JOPO-

ohjaajan antama henkilökohtainen tuki.  (Huhtanen2011, 123; Janhonen ja Sarja 2011, 67; 

Numminen ja Ouakrim-Sorvio 2009, 47; OPH 2010a.) JOPO-oppilas voi saada yleistä ja 

tehostettua tukea. Mikäli oppilaan opiskelu JOPO-toiminnassa päättyy ennen perusopetuk-

sen päättymistä, tulee siitä tehdä hallintopäätös. (OPH 2010a.) 
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2.4 JOPO-TOIMINNAN KULMAKIVET 

Joustavaa perusopetusta järjestävän kunnan opetussuunnitelmissa tulee edellä mainittujen 

oppilasvalinnan ja valintamenettelyjen lisäksi kuvata JOPO-toiminnan keskeiset tavoitteet, 

järjestäminen ja toimintatavat. Siinä tulee kuvata myös JOPO-toiminnassa toteutettava 

moniammatillinen yhteistyö, kuten opettaja-työpari-toiminta, toimijoiden vastuualueet ja 

työnjako. (OPH 2010a.)  

Tarja Orellanan (2013) mukaan JOPO-toiminnan kulmakivet ovat opettaja–ohjaaja-

toiminnan lisäksi pienryhmässä tapahtuva oppiminen ja opetus, toiminnalliset opetusmene-

telmät ja toiminnallisuus, työpaikkaopiskelu ja erilaisten oppimisympäristöjen käyttö sekä 

yksilöllinen ohjaus ja tuki. (OPH 2010a; Orellana 2013; Perusopetusasetus 9a§.) 

Taulukko 1. Joustavan perusopetuksen kulmakivet kirjallisuuden mukaan (Mukailtu-

na Tarja Orellana 9.10.2013). 

Opetussuunnitelma Oppilasvalinta Oppimissuunnitelma 

Pienryhmä  Oppimisympäristöt  Työpaikkaopiskelu  

Työpaikkatehtävät Arviointi Toiminnallisuus 

Moniammatillisuus Työparitoiminta Kodin ja koulun yhteistyö 

 

JOPO-opetusryhmän tavoiteltava ryhmäkoko on noin 10 oppilasta (OPH 2010a; Orellana 

2012; Pihkala 2013). Suurin ero perinteiseen pienryhmätoimintaan on se, että opetus ei ole 

erityisopetusta sillä opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

ta (OPH 2010a; Numminen ja Ouakrim-Soivio 2009, 65). Pienellä ryhmäkoolla pyritään 

mahdollistamaan, että löydetään uusia tapoja hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä 

(Numminen ja Ouakrim-Sorvio 2009, 65). Näissä voidaan järjestää opetussuunnitelman 

mukaiset aineet, myös valinnaisaineet, opintokokonaisuuksiksi, jotka muodostetaan esi-

merkiksi työpaikkaopinnoista. Tavoitteet täsmennetään vuosittain JOPO-luokan lukuvuosi-

suunnitelmassa ja kirjataan oppilaiden oppimissuunnitelmiin. (Numminen ja Ouakrim-

Soivio 2009, 28-29; OPH 2010a.) 

Jyri Mannisen ja Saara Luukanteleen (2008) JOPO®-aktivoimishankkeen loppuraportin 

mukaan JOPO-opetuksesta hieman yli puolet toteutetaan koulun pienryhmässä, viidesosa 

integroituna perusopetukseen, neljäs – viidesosa työpaikkaopiskeluna ja loput muissa kou-

lun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä.  Yleisimpiä tapoja järjestää koulun ulkopuolella 
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tapahtuva toiminta ovat leirikoulu, opintoretket ja vierailut erilaisissa autenttisissa ympäris-

töissä kuten museoissa, taidenäyttelyissä tai luontokohteissa. (kts. OPH 2010a; Numminen 

ja Ouakrim-Soivio 2009, 36-37; Perusopetusasetus 9 a §,1768/2009; Pihkala 2013.) 

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja opiskelu ovat keskeinen osa joustavan perusopetuk-

sen toimintaa (OPH 2010a; Numminen ja Ouakrim-Soivio 2009, 39, 41). Työpaikkaopis-

kelussa oppilaan opetussuunnitelman mukaista opiskelua siirretään koulusta työpaikoille 

(Numminen ja Ouakrim-Soivio 2009, 41). Työpaikkaopiskelu ei siis ole perinteistä TET-

harjoittelua. Oppilaille tehdään työpaikkatehtäviä joiden laatimista ohjaa opetussuunnitel-

ma. Oppimistehtävät integroidaan työpaikoille, huomioiden niiden erityispiirteet sekä 

mahdollisuudet opiskella, vahvistaa ja syventää ainesisältöjen oppimista. (Oriellana 2012; 

Numminen ja Ouakrim-Soivio 2009, 44-45.) Työpaikoilla, kuten muuallakin koulun ulko-

puolella tapahtuvaa oppimista ja suoriutumista arvioidaan osana oppilaan kokonaisarvioin-

tia. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön, ja siinä huomioidaan koulun ulkopuolella 

tapahtuva oppiminen. (OPH 2004; OPH 2010a; Orellana 2013; Numminen ja Ouakrim-

Soivio 2009, 51-58.) Työpaikka opiskelu suunnitellaan ja kirjataan oppilaan oppimissuun-

nitelmaan yhdessä oppilaan kanssa (Janhonen ja Sarja 2011, 67; Numminen ja Ouakrim-

Soivio 2009, 38, 45-46). 

Työpaikalla oppilasta tukee nimetty työpaikkaohjaaja, joka perehdytetään tehtäväänsä 

(Orellana 2012, 2013; Numminen ja Ouakrim-Soivio 2009, 38, 45-46). Koska työpaikka-

opiskelua ohjataan ja arvioidaan, tulee opettajan seurata oppilaiden toimintaa ja olla heihin 

kiinteässä yhteydessä myös työpaikka-jaksojen aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 

opettaja tai hänen työparinsa ( JOPO-ohjaaja) käyvät konkreettisesti jokaisen oppilaan työ-

paikalla (Numminen ja Ouakrim-Soivio 2009, 38, 45-46.) Lähiopetuksessa, työpaikoilla ja 

muualla koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista ja suoriutumista arvioidaan osana oppi-

laan kokonaisarviointia (Orellana 2013).  

Joustavan perusopetuksen oppilasarviointiin kuuluu oppimistulosten, työskentelyn ja käyt-

täytymisen arviointi sekä oppilaan itsearviointi. Oppilaalle pyritään antamaan säännöllistä 

palautetta. Arviointipalautteessa pyritään ohjaavaan ja kannustavaan otteeseen. (Nummi-

nen ja Ouakrim-Soivio 2009, 51- 55.) ”Päättöarvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita, 

kuin muussakin perusopetuksessa, se perustuu monipuoliseen näyttöön” (Numminen ja 

Ouakrim-Soivio 2009, 56;OPH 2004). 
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JOPO-toiminnassa hyödynnetään toiminnallisuutta muun muassa ryhmäyttämisessä. Toi-

minnallisia opetusmenetelmiä käytetään niin luokkahuoneopiskelussa kuin koulun ulko-

puolisissa oppimisympäristöissä. Toiminnallisten menetelmien tavoitteena on herättää op-

pilaiden kiinnostus opiskeluun ja koulunkäyntiin sekä oppilaita löytämään oma tapa opis-

kella. (Numminen ja Ouakrim-Soivio 2009, 36, 38.) JOPO-toiminnassa oppimisympäristö 

käsite viittaa ”paikkaan missä opiskelu järjestetään” (Numminen ja Ouakrim-Soivio 2009, 

36). Opettajan tulee suunnitella niissä tapahtuva toiminta niin, että se tukee opetussuunni-

telman tavoitteiden mukaista oppimista. Joustavassa perusopetuksessa tulee aina kiinnittää 

huomiota opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen monipuolisuuteen, jotta ne tarjoaisi-

vat mielekkäitä kokemuksia jokaiselle JOPO-oppilaalle (Numminen ja Ouakrim-Soivio 

2009, 36, 38-39). Oppilaslähtöisyys tarkoittaa käytännössä sitä, että JOPO-toiminta on 

suunniteltava vuositasolla, lukukausi ja oppilasaines kerrallaan huomioiden (Numminen ja 

Ouakrim-Soivio 2009, 36-37). Luokkahuoneessa oppiminen voi tapahtua urakoin, teemoit-

tain, projektimaisesti tai olla esimerkiksi yhteistoiminnallista (Janhonen ja Sarja 2011,69-

73; Numminen ja Ouakrim-Soivio 2009, 38-41; OPH 2010, 41; Orellanna 2013).  

JOPO-hankeaikana toimintaan osallistuvien yläkoulujen eräänä tehtävänä oli kehittää mo-

niammatillista yhteistyötä kunnan sisällä (Janhonen ja Sarja 2011,33). JOPO-toiminnan 

moniammatillisuus jakautuu kahteen osaan: kunnan viranomaisten väliseen verkostoyhteis-

työhän ja koulun sisäiseen yhteistyöhön. Verkostoyhteistyö on tällä hetkellä keskittynyt 

JOPO-toiminnan kehittämisvaiheen ohjausryhmän toimintaan tai JOPO-tiimin toimintaan 

ja koulun omaan oppilashuoltoryhmään. JOPO-toiminnan aloittamisen ja suunnittelun li-

säksi moniammatillisuus näkyy selvitysten mukaan lähinnä oppilasvalintaprosessissa. 

(Janhonen ja Sarja 2011, 33-38.) Koulun sisäinen moniammatillinen toiminta perustuu 

usein JOPO-opettajan, koulun oppilaanohjaajan ja JOPO-ohjaajan, väliseen yhteistyöhön, 

jolla pyritään vahvistamaan JOPO- oppilaiden yksilöllistä tukea ja oppilashuoltoa. Tämä 

tuki kohdistuu oppilaan opiskelumotivaation ja elämänhallinnan kehittämiseen sekä per-

heiden ja kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön. (Janhonen ja Sarja 2011,37-39.) Keskeistä 

on aikuisten välitön puuttuminen poissaoloihin, elämäntilanteen muutoksiin ja muihin op-

pimista ja opiskelua vaikeuttaviin tekijöihin kokonaisvaltaisesti. (Orellana 2012, 2013; 

Pihkala 2013.)  

Normiston mukaan moniammatillisuus JOPO-toiminnassa tarkoittaa sitä, että opettajan 

lisäksi toimintaan osallistuu opetuksen järjestäjän nimeämä henkilö, joka on perehtynyt 

(Janhonen ja Sarja 2011, 38; OPH 2010a) ”nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, perhei-
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den kanssa tehtävään yhteistyöhön” (OPH 2010a) ja sen tukemiseen. JOPO-toiminnasta 

vastaa opettaja– ohjaaja -työpari, jossa pedagoginen vastuu on opettajalla ja JOPO-ohjaaja 

vastaa oppilaiden sosiaalisen kasvun tukemisesta (Janhonen ja Sarja 2011, 40). Opettaja 

huolehtii koulun sisäisistä toiminnoista, kuten opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja 

arvioinnista JOPO-oppimisympäristöissä. JOPO-ohjaaja toimii opettajan tukena antaen 

mahdollisuuden opetuksen eriyttämiseen.  Ohjaaja vastaa koulun ulkopuolelle suuntautu-

van toiminnan suunnittelusta, nuoren kokonaisvaltaisesta tukemisesta ja yhteydenpidosta 

koteihin, työpaikoille ja muihin koulun ulkopuolisiin JOPO-toimijoihin. (Janhonen ja Sarja 

2011, 39-41; OPH 2010a.) 

Koulunkäynnin ohjaajan tai avustajan sijoittaminen JOPO-opettajan työpariksi ei tee toi-

minnasta moniammatillista normiston edellyttämässä määrin (Janhonen ja Sarja 2011, 38). 

Koulunkäynnin ohjaajan toiminta JOPO-luokalla voi olla hyvä ja perusteltu ratkaisu jostain 

muusta näkökulmasta käsin katsottuna, esim. mikäli oppilailla on oppimisvaikeuksia (Orel-

lana 2013). Joustavan perusopetuksen opettaja– työpari-toiminnalla pyritään vahvistamaan 

oppilaan yksilöllistä tukea, oppilashuoltoa, oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallin-

taa sekä tehostamaa perheiden ja kotien kanssa tehtävää yhteistyötä (Janhonen ja Sarja 

2011, 39-42; Pihkala 2013). JOPO-ohjaajana voi toimia normiston edellyttämää ammatti-

taitoa omaava nuorisotyöntekijä, yhteisöpedagogi tai sosionomi (Janhonen ja Sarja 2011, 

39-42). 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tehostettua ja pitkäaikaista. Se rakentuu jokaisen uu-

den JOPO-ryhmän myötä perustuen huoltajien toiveille ja tarpeille. Vaikeissa ongelmati-

lanteissa JOPO-toiminnan työpari antaa turvallisuuden tunnetta niin perheille kuin JOPO-

toimijoille. Perheet tulee nähdä oppilaiden sosiaalista pääomaa mahdollistavina toimijoina 

ja heidän kanssaan pyritään yhteistyössä kartoittamaan ja tukemaan esimerkiksi JOPO-

nuoren harrastusmahdollisuuksia. Huoltajat tulee perehdyttää huolella toimintaan ja sopia 

yhteisistä toimintatavoista muun muassa kouluun lähtemisen, poissaolojen ja läksyjen suh-

teen. (Janhonen ja Sarja 2011, 82-85.) 

2.5 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

Joustavasta perusopetuksesta löytyy vielä melko vähän tutkimustuloksia, mikä on ymmär-

rettävää, koska toimintamuoto on suhteellisen uusi perusopetuksessa. Opetusministeriö 

käynnisti vuonna 2006 osana koulupudokkaiden aktivoimishanketta seuranta- ja arviointi-
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tutkimuksen, jonka loppuraportti ”Joustava perusopetus JOPO®-toiminnan vaikuttavuuden 

arviointi”, valmistui elokuussa 2008. Raportissa (2008) Jyri Manninen ja Saara Luukannel 

kuvaavat, kuinka JOPO®-hankketta on toteutettu lukuvuonna 2007–2008. Hankkeen vai-

kutuksia tarkasteltiin kolmesta näkökulmasta, nuorten, koulujen ja opettajien.  JOPO®-

hankkeen nähtiin vaikuttavan positiivisesti niin nuorten opiskeluun kuin kunnan ja koulun 

työhön sekä opettajien työhön. (Manninen Ja Luukannel 2009.) Tutkimuksessa kerättiin 

aineistona oppilaskohtaisia seuranta-aineistoja (n = 624), koulujen ja kuntien itsearviointe-

ja (n = 65) sekä oppilaiden (n = 265) ja huoltajien (n = 170) palautekyselyitä (Manninen Ja 

Luukannel 2009). 

Vuonna 2009 opetusministeriö julkaisi Ulla Nummisen ja Najat Ouakrim-Soivion tutki-

muksen ”Joustava perusopetus. JOPO®-toiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen” 

(2009), jossa tarkastellaan millaisia mahdollisuuksia tuolloin voimassa olevat opetustoi-

men säädökset ja opetussuunnitelmien perusteet antavat joustavien toimintamallien kehit-

tämiseen ja käyttöön ottamiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka joustava 

perusopetus otetaan huomioon paikallista ja koulukohtaista opetussuunnitelmaa laadittaes-

sa. Tutkimuksen loppuraportti kuvaa, kuinka JOPO-toimintaa ja toisaalta sen opetus- ja 

työmuotoja kehitetään kouluissa. Lisäksi siinä otetaan kantaa siihen, millaista moniamma-

tillista yhteistyötä JOPO-toiminta edellyttää. (Numminen ja Ouakrim-Soivio 2009.) 

Sirpa Janhosen ja Anneli Sarjan (2011) tutkimuksessa ”Monta tapaa tukea - Joustavan pe-

rusopetuksen yhteistyömuotoja elämänhallinnan kehittymiseen” liittyy JOPO-hankkeen 

kolmanteen vaiheeseen (2009–10). Tutkijat vierailivat viidellä JOPO-hanketta toteuttavalla 

koululla ja se toteutettiin toimintatutkimuksen periaatteilla yhteistyössä JOPO-toimintaan 

osallistuneiden yläkoulujen kanssa. Tutkimusaineisto koostuu video- ja ääninauhoista, va-

lokuvista sekä henkilökunnan ja oppilaiden haastatteluista ja observoinneista. Janhosen ja 

Sarjan (2011) tutkimuksessa tuodaan esille, että JOPO-toiminnassa mukana olevien henki-

löiden persoonallisuudet, kompetenssialueet ja asenteet vaihtelevat suuresti. Koulujen yk-

simielisyys JOPO-toiminnasta nähtiin keskeiseksi sen onnistumisen kannalta. Koko koulun 

olisi ymmärrettävä joustavan perusopetuksen reunaehdot, tavoitteet ja toimintatavat. Jan-

hosen ja Sarjan (2009) mukaan JOPO-toiminnan keskeinen kehittämishaaste koskee koulu-

jen toimintakulttuurien kehittämistä niin, että opettajat hyväksyvät myös erilaiset tavat 

saavuttaa perusopetuksen tavoitteet.  
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Joustavan perusopetuksen toiminnasta on edellä kuvattujen tutkimusten lisäksi tehty muu-

tama pro gradu-tasoinen tutkimus sekä ammattikorkeakoulujen opinnäytetyö.  Yhtään väi-

töskirjaa aiheesta ei ole.  
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3 EMPIIRIS-ANALYYTTINEN TIEDE JA FENOMENOGRAFIA 

Perehtyessäni fenomenografiseen kirjallisuuteen, koin sen osittain johtavan minut harhaan. 

Löysin itseni, milloin fenomenologian ja milloin narratiivisen tieteen piiristä. Harhapoluil-

lani kohtasin myös kognitiivisen psykologian sekä konstruktivismin edustajat ja vaikka 

huomasin meillä olevan paljon yhteistä, emme aina ymmärtäneet toisiamme. (vrt. Huusko 

& Paloniemi 2006, 163.) Käyttämämme käsitteet olivat osin samoja mutta niiden merkitys 

oli eri.  Harhapoluillani ymmärsin, että en voi omassa tutkimusyhteisössäni turvautua jat-

kuvasti ”sanakirjaan” tehdäkseni tutkimukseni ja sen kohteen ymmärretyksi. Minun tulisi 

opetella myös tutkimuskohteeni kieli, jotta kykenisin kuulemaan ja ymmärtämään sitä. Jo 

kirjallisuuden kriittinen tarkastelu edellyttää tiettyyn tieteelliseen kontekstiin eli tutkimu-

straditioon sitoutumista. Koin tarpeelliseksi jäsentää omaa tietämystäni ja laajentamaan 

ymmärrystäni muun muassa käsitteistä metateoria, paradigma, metodologia, ontologia ja 

epistemologia. Tässä luvussa tarkastelen näitä yleisellä tasolla ladullisen, empiiris-

analyyttisen tieteen kontekstissa.  

3.1 Kasvatustieteen metateoriattomuudesta pragmatiikan polulle 

Kimmo Tuominen (2001) tutkii väitöskirjassaan informaatiotutkimuksessa vallitsevia tie-

don muodostuksellisia näkemyksiä etsien uusia vaihtoehtoja tutkimusalansa tiedon muo-

dostamiseen. Hänen mukaansa tiedon muodostusta koskevat erilaiset ajattelumallit ovat 

esimerkkejä metateorioista, joiden voidaan lyhyesti määritellä tarkoittavan, ”joukkoa toi-

siinsa liittyviä ontologisia ja tiedon luonnetta koskevia lähtökohtaotaksumia”. (Tuominen 

2001, 10.) Metateoria on tietämystämme ohjaava uskomusjoukko, joka säätelee ja ohjaa 

käsitystä sosiaalisista ilmiöistä, niiden olemassaolosta ja siitä, kuinka niistä voidaan tietää. 

Kyseessä on eräänlainen kulttuurinen orientaatio maailmaan sekä tietoon ja se pitää sisäl-

lään myös kriteerit tietämisen arviointiin. (Tuominen 2001, 9-10.) Metateoria ohjaa tulkin-

taamme ja sen suuntaamana havaitsemme ja jäsennämme maailman tietystä uskomuk-

siemme ohjaamasta näkökulmasta. Metateorioihin sitoutuneet ja sisäistämämme uskomuk-

set ensinnäkin mahdollistavat maailman ymmärtämisen tietyllä tavalla, mutta toisaalta ne 

sulkevat aina jotakin pois näköpiiristämme. (vrt. Tuominen 2001, 9-10.) 

Kasvatustieteen metateoreettista kohdeteoriaa väitöskirjassaan tarkastellut Eetu Pikkarai-

nen (2004) tuo esille Wolfgang Brezinkan näkemyksen, jonka mukaan kaikilla tieteillä on 

yhteinen perusta, joka rakentuu yksimielisyydelle niin tieteen tarkoituksesta ja päämääristä 
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kuin tieteellisen menetelmän yleisistä säännöistä (Pikkarainen 2004, 28,32). Koska kasva-

tustieteen sisällä ei ole saavutettu konsensusta ja yksimielisyyttä tutkimuskohteesta, vallit-

see kasvatustieteen sisällä metodihajaannus ja käsitteiden sekamelska (Pikkarainen 2004, 

32). Kasvatustieteen nykytilanteen voidaan katsoa olevan monipragmaattinen (vrt. Huusko 

& Paloniemi 2006, 162). Tilanne voidaan nähdä myös niin, että kaikkien vallalla olevat 

paradigmat ja teoreettiset mallit osallistuvat yhdessä, ainakin potentiaalisesti, kohdeteorian 

muotoiluun (vrt. Pikkarainen 2004, 40). 

Paradigmalla tarkoitetaan tiedeyhteisön jakamaa käsitystä tieteellisen tiedon taustaoletuk-

sista eli siitä, millaista tieteellinen tieto on ja mitkä ovat sen kriteerit (Guba & Lincoln 

2000, 169; Ronkainen, Pehkonen, Lindblon-Ylänne & Paavilainen 2011, 26; Varto 2011, 

16-19). Eri paradigmat lähestyvät kohdetta eri näkökulmista, ottaen erilaisen kannan tie-

teenfilosofisiin taustakysymyksiin todellisuuden olemuksesta ja sen tutkimisen mahdolli-

suuksista (ontologia), tukijan ja tukittavan suhteesta sekä siitä, mitä ylipäätänsä voidaan 

tietää (epistemologia) (vrt. Lincol & Guba 1995; Pikkarainen 2004, 15, 41-42). Nämä mää-

rittävät tutkimuksen viitekehyksen ja metodit.  

Cuba ja Lincoln (1995, 105-106) määrittelevät paradigman uskomuksista koostuvaksi sys-

teemiksi tai näkökulmaksi maailmaan. Tieteellisen tutkimuksen tulokset perustuvat aina 

käytettyyn tutkimusmetodiin, joka puolestaan perustuu edellä mainittuihin uskomuksiin 

(vrt. Pikkarainen 2004, 15). Jokainen tieteellinen tutkimus pohjautuu väistämättä joihinkin, 

joko tiedostettuihin tai tiedostamattomiin taustaoletuksiin (Sandberg 2005, 47). Jos siis 

halutaan tietää, mihin saadut tutkimustulokset jossakin tutkimuksessa pohjimmiltaan pe-

rustuvat, on selvitettävä, mitä ovat nämä viimekätiset ontologiset lähtökohtaoletukset (Pik-

karainen 2004, 15).  

Kyse on paitsi näkökulmanotosta myös tutkimuskohteen rajauksesta niin, että kokonaisuu-

desta eli kohteesta otetaan tietty osa ”tällä kertaa tutkittavaksi” (vrt. Pikkarainen 2004, 40). 

Tieteelliseen toimintaan ja tiedonmuodostukseen liittyvät toimintatavat mahdollistavat eri 

näkökulmat. Erilaisia paradigmoja voidaan pitää toisiaan täydentävinä ja kaikki, vaikka ne 

eroavat toisistaan monin tavoin, lisäävät ymmärrystä muun muassa kasvatustieteen koh-

teesta kokonaisuudessaan. (vrt. Pikkarainen 2004, 40.) 

Egon Guba ja Yvonna Lincoln (2000, 168) erottavat ihmistieteestä viisi erilaista paradig-

maa, joita ovat positivistinen, postpositivistinen (myös uuspositivistinen tai jälkipositivisti-

nen), kriittinen teoria sekä konstruktivistinen ja osallistava paradigma. Tietyn pragmatiikan 
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ontologinen kannanotto käsittelee todellisuutta, sen olemassaoloa ja luonnetta ottaen kan-

taa myös siihen, kenen todellisuus on ja mikä siinä on tietämisen arvoista. (Raatikainen 

2004, 11; Ronkainen, Pehkonen, Lindblon-Ylänne & Paavilainen 2011, 26.) Ontologia 

antaa viitteitä siitä, mikä on tiedon ja toiminnan välinen suhde eli onko todellisuus meistä 

riippuvainen vai itsenäinen (vrt. Ronkainen, Pehkonen, Lindblon-Ylänne & Paavilainen 

2011, 27; Varto 1992, 30). Dualistisessa näkemyksessä tietäjä (subjekti) ja tiedettävä (ob-

jekti) ovat toisistaan riippumattomia ja non-dualistisen käsityksen mukaan ei ole olemassa 

kahta erillistä maailmaa vaan tietäjä suhde tiedettävään on vuorovaikutuksellinen (Heikki-

nen, Huttu, Niglas, Tynjälä 2005, 346; Guba & Lincoln 2000, 168-175; Puolimatka 2005, 

355). 

Eri paradigmat perustuvat erilaisiin ontologisiin uskomuksiin. Positiivinen näkemys, edus-

taa realistista kantaa ja sen mukaan todellisuus on dualistinen ja ihminen voi saada todelli-

suudesta täsmällistä tietoa. Postpositivistinen paradigma ottaa todellisuuteen melko saman-

laisen kannan, mutta näkemys on positiivista maltillisempi. Kriittinen realismi tarkoittaa 

ontologista kantaa, jossa todellisuus on tosi objektiivisessa mielessä, vaikkakin siitä saata-

va tieto on osin puutteellista. (kts. Heikkinen, Huttu, Niglas, Tynjälä 2005, 346; Lincoln & 

Guba 2000, 168; Puolimatka 2005, 355.) Konstruktivistinen (relativistinen) (Berget & 

Luckman 2005, 20; Hacking 2009, 17-19) paradigma pitää sisällään niin kontekstuaalisen 

(ontologisen) kuin episteemisen orientaation, joista ensimmäinen sitoutuu realistiseen nä-

kemykseen ja toinen irtisanoutuu siitä (Kuusela 2002, 55). Episteemisessä orientaatiossa 

konstruktiolle löytyy vastaavuus todellisuudesta, kielen käyttökontekstista. Konstruktivis-

tinen (ontologinen) orientaatio on kiinnostunut vain asioiden kielellisestä rakentumisesta 

eikä koe kysymystä konstruktioiden reaalisuudesta tarpeelliseksi. (Kuusela 2002, 55.) 

Loput kaksi näkemystä, osallistava paradigma ja kriittinen teoria, asettuvat positivistisen 

realismin ja konstruktivistisen relatiivisen näkemyksen välimaastoon.  Osallistavan para-

digman todellisuus on subjektiivis-objektiivista ja tulee luoduksi osallistavassa vuorovai-

kutuksessa. Näkemys pitäytyy osin realistisessa tiedonkäsityksessä, vaikkakin sen mukaan 

ei ole olemassa kahta itsenäistä todellisuutta. Todellisuus luodaan näiden kahden aspektin 

vuorovaikutuksessa. (Heikkinen, Huttu, Niglas, Tynjälä 2005, 346; Guba & Lincoln 2000, 

168.) Osallistava elemetti on aina mukana tutkimustyössä ja todellisuutta ei tulkita ulkoa-

päin, vaan ihmisten tietoisuutta ”tuotetaan” vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa 

(Kurki 2006, 89).  
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Kriittisen teorian todellisuuskäsitys on konstruktionistinen. Todellisuus ymmärretään onto-

logisilta periaatteiltaan ihmisten rakentamaksi. Maailma ei pelkisty puhtaaksi subjektiivi-

seksi havainnoksi ja mieleksi. Toisaalta todellisuus nähdään subjektin tietämisestä tai ole-

misesta riippumattomaksi. Tieto todellisuudesta on aina tietäjien tietoa ja aina tietyissä 

suhteissa tai kontekstissa tietämistä. (Suoranta 1998, 34.) Todellisuus rakentuu historialli-

sesti, sosiaalisesti, poliittisesti, kulttuurisesti, etnisesti ja sukupuolittuneesti (Heikkinen, 

Huttu, Niglas, Tynjälä 2005, 346). 

Yleisesti ottaen epistemologia tarkoittaa oppia tiedosta, tietämisestä, tiedon rakenteesta 

sekä lähteistä (Sandberg 2005, 48). Tutkimuksen epistemologinen näkemys rakentuu onto-

logiseen kannanottoon, kuvatessaan tietämisen mahdollisuuksia siinä maailmassa ja todel-

lisuudessa mihin tutkimus on ”asemoitunut”. Epistemologisten kysymysten ratkaisu ohjaa 

tiedon lähteille ja auttaa näkemään keinot saavuttaa tämä tieto (metodologia). (Sandberg 

2005, 48.) Epistemologisia kysymyksiä pohdittaessa tulee miettiä ainakin seuraavaa kol-

mea kysymystä: Mistä voidaan tietää ja mistä ei, miten tietoa saadaan ja mikä erottaa tie-

don luulosta (vrt. Huttunen 2013; Sandberg 2005, 48.) Epistemologiset kysymykset ottavat 

kantaa myös tutkijan ja tutkimuskohteen välisiin suhteisiin (Ronkanen & Pehkonen… 

2011, 27). 

Eri paradigmat eroavat toisistaan myös epistemolgisissa kannoissaan (Huttunen 2013; 

Ronkanen & Pehkonen…2011, 27). Kaksi seuraavaa esimerkkiä erilaisista kannoista tar-

joavat oivallisen lähtökohdan fenomenografisen epistemologian jäsentämiseen. Positiivi-

sen tradition epistemologinen asenne sitoutuu tieteellisen realismin mukaan dualistiseen 

ontologiaan eli näkemykseen tieteellisen tiedon ja todellisuuden vastaavuussuhteesta (to-

tuuden korrespondenssiteoria). (Guba & Lincoln 2000, 168.) Tälle vastakkainen on kon-

struktiivinen näkemys, jossa yksilöt rakentavat merkityksiä ja tietoa, joka arvioidaan sen 

yhteensopivuuden (koherenssi), käytännöllisyyden (pragmaattisuus) ja yhteisymmärryksen 

(konsensus) kautta (Hilpelä 1998, 15; Huttunen 2013; Tynjälä 199). 

3.2. FENOMENOGRAFIAN ”KINTTUPOLKU” 

Fenomenografiaa ja sen asemaa on kritisoitu itsenäisenä paradigmana tai tutkimusmene-

telmänä. Anneli Niikkon (2003, 7) mukaan fenomenografia antaa oivalliset välineet esi-

merkiksi kasvatustieteelliseen tutkimukseen, koska sen avulla voidaan tunnistaa koulutuk-

sen ja kasvatuksen sekä opetuksen että oppimisen ulottuvuuksia. Sen avulla voidaan kuvata 
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laadullisia eroja ja niihin kytkeytyviä sisältöorientoituneita piirteitä. Hella (2003, 310) Kir-

jallisuudessa fenomenografia ymmärretään tutkimusotteeksi, analyysimenetelmäksi, eri-

koistuneeksi tutkimusmuodoksi tai tutkimussuuntaukseksi (Hella 2003, 310; Kaakkori & 

Huttunen 2010, 8, Laitila 2011,64; Niikko 2003, 7). 

Minna Laitilan (2011, 64) mukaan fenomenografia ei ole teoria, vaikkakin hän myöntää 

siinä olevan teoreettisia elementtejä. Hän näkee fenomenografian lähestymistapana, jonka 

avulla voidaan tunnistaa, muotoilla ja tarttua tietynlaisiin tutkimusongelmiin. Myös Leena 

Valkonen (2006) näkee fenomenografian lähestymistapana, eikä selkeänä tutkimusmetodi-

na.  Hän on käyttänyt fenomenografiaa apunaan kuvatessaan lasten käsityksiä vanhem-

muudesta (2006, 10, 20).  

Mira Huusko ja Susanna Paloniemi (2006), esittävät artikkelissaan, että  fenomenografias-

sa ei ole kyse ei ole pelkästään tutkimus- tai analyysimenetelmästä. Fenomenografia on  

tutkimuprosessia ohjaava tutkimussuuntaus, jolla on omat tieteenfilosofiset peruslähtökoh-

tansa. (Huusko & Paloniemi 2006, 162-163.) Nämä lähtökohdat ohjaavat fenomenografista 

tutkimusprosessia aina ilmiön havaitsemisesta tutkimuksen menetelmällisiin nivelkohtiin 

ja niiden perusteluihin sekä tutkimuksen tuloksiin saakka (vrt. Huusko & Paloniemi 2011, 

163; Varto 2011, 14-15). Hella (2003, 311) pitää fenomenografiaa empiirisen luonteen 

omaavana laadullisena tutkimusmenetelmänä, joka tähtää laadullisesti erilaisten käsitysten 

ymmärtämiseen, tulkintaan sekä pedagogiseen sovellettavuuteen. 

 Niikko (2003, 7) pitää ongelmallisena, etenkin kasvatustieteellisessä tutkimuksessa, että 

tämän päivän kirjallisuudessa on vallalla niin monenlaisia käsityksiä fenomenografiasta. 

Yhteenvetona näitä käsityksiä on ainakin kolme. Ensimmäinen näkökulma pitää sitä 

”pelkkänä” analyysimenetelmänä, toinen metodologisena lähestymistapana ja kolmas us-

koo sillä olevan pragmatiikan piirteitä, jolloin sille pyritään löytämään vankkoja teoreetti-

sia perusteita. (vrt. Niikko 2003, 7.) Fenomenografian näkeminen metodina tai metodolo-

giana, perustuu fenomenografian kykyyn kuvata käsitysten variaatioita kategorioita muo-

dostamalla. Fenomenografiaa ei tule nähdä pelkkänä metodina vaan laajemmin, tutkimus-

otteena, -suuntauksena tai jopa tutkimustraditiona, joka määräytyy tutkimuskohteesta kä-

sin. (Hella 2003, 311.) Koska fenomenografialla on ontologiset, epistemologiset ja meto-

dologiset taustaoletukset, tulisi tutkimuksissa kiinnittää enemmän huomiota näihin feno-

menografian peruslähtökohtiin ja filosofisiin sitoumuksiin (vrt. Hella 2003, 311; Niikko 

2003, 7). 



20 

 

4 KOHTI JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN FENOMENOGRAFIAA 

Jokainen tieteellinen tutkimus perustuu, joihinkin taustaoletuksiin, uskomuksiin ja näkö-

kulmiin. Tässä luvussa pyrin tarkastelemaan fenomenografian peruslähtökohtia ja sen koh-

detta tarkemmin. Tämä on tarpeellista, jotta nähdään juuri tämän ”käsissä olevan” tutki-

muksen tulokset eli käsitysten variaatiot niissä ulottuvuuksissa, jotka vaikuttavat siihen, 

miten tässä tutkimuksessa ilmiö nähdään. (vrt. Lincoln & Guba 2000, 169; Ronkainen, 

Pehkonen, Lindblon-Ylänne & Paavilainen 2011, 26; Sandberg 2005, 47; Varto 2011, 16-

19.) 

4.1 FENOMENOGRAFINEN ONTOLOGIA  

Yksi peruslähtökohta ja näkökulma kohteeseen on ontologinen uskomus siitä ”mitä on 

olemassa”, kuinka ”todellisuus” ja sen ”olemassa olo” nähdään.  Sitoutuminen tiettyihin 

oletuksiin todellisuudesta ja sen luonteesta, antaa rungon, jonka varaan rakentuvat niin 

tutkimuksen "mahdollisuus tietää" (epistemologia) kuin myös se, mitä pidetään arvokkaana 

(aksologia). (Guba & Lincoln 2000, 169.) Ontologiset uskomukset antavat perusteet käyte-

tyille käsitteille sekä niiden tulkinnalle ja toimivat pohjana menetelmällisille valinnoille 

(metodologia) (Varto 1992, 30; Rauhala 1986, 8-11).  

 

Pohdinta olemassaolosta, sen rakenteesta, luonteesta sekä yleensäkin todellisuudesta (Raa-

tikainen 2004, 11) määrittelee kohteen ja tekee sen näkyväksi tietyllä nimenomaisella ta-

valla siten, kuin se tietyssä tutkimuksessa ymmärretään (Rauhala 1986, 8-11). Ontologinen 

analyysi ottaa kantaa siihen nähdäänkö tutkittava todellisuus dualistisena vai non-

dualistisena (Guba & Lincoln 2000, 168). Fenomenografisen tutkimuksen ontologinen 

perusta on non-dualistisessa ja relativistisessa fenomenografisessa ontologiassa. Tällaisen 

non-dualistisen asenteen mukaan ainoa mielekäs todellisuus on se, joka on ihmisen tiedet-

tävissä. Koska ihmisen todellisuus on pohjimmiltaan aina koettua, tulkittua tai ymmärret-

tyä, ovat todellisuus ja totuus jotain, mikä koostuu erilaisista kokemuksista. (Uljensin 

1992, 101.) Fenomenografia ei lähde siitä, että objektiivinen maailma on otologisesti an-

nettu, (Valkonen 2006, 22-23) vaan näkemyksen  mukaan todellisuus ja totuus koostuvat 

ihmisten käsitysten kautta erilaisten variaatioiden välityksellä heidän eri kokemustensa 

pohjalta (Niikko 2003, 14-15). 
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Kuvio 1. Subjekti – objekti suhde kokemuksessa (Mukailtuna Marton & Neuman 1996, 

315-334.) 

Kokemusta ja käsitettä ei voi erottaa toisistaan, sillä ne ovat kumpikin merkityksellisiä 

tutkimuksen non-dualistisessa kontekstissa.  Kokemus viittaa käsitysten kontekstuaaliseen 

luonteeseen, yksilön ”tapaan kokea” jotain konkreettisesti elettyä, ”olemista maailmassa”. 

(Huusko & Paloniemi 2006, 163; Niikko 2003,14.) Fenomenografiassa kokemukset eivät 

ole mentaalisia entiteettejä tai fyysisiä asioita. Kokemus, tai paremminkin ”tapa kokea”, on 

kontekstisidonnainen vuorovaikutussuhde subjektin ja objektin välillä. ”Tapa kokea” on 

käsitys eletystä ilmiöstä ja tämän vuoksi käsitys ymmärretään non-dualistisena yksilön ja 

häntä ympäröivän maailman suhteena (kuvio 1). (Huusko & Paloniemi 2006, 163; Laitila 

2010, 64; Niikko 2003, 22-23.)  

Fenomenografinen käsitys voidaan määritellä kolmella toisiinsa suhteessa olevalla tavalla. 

Ensimmäinen niistä on edellä kuvattu subjekti-objekti suhde. Käsite kuvaa myös yksilön 

tapaa kokea tässä suhteessa ja tällöin käsityksellä viitataan mielensisäisiin prosesseihin, 

yksilön tapaan ymmärtää tietty kokemansa ilmiö. (Huusko & Paloniemi 2006, 165; Häkki-

nen 1996, 23.) Fenomenografiassa kiinnostus ei kohdistu yksilön psykologisiin tai kongi-

tiivisiin prosesseihin, (Marton & Booth 1997, 14) vaan ajattelun kautta muodostuneisiin 

käsityksiin ja niissä ilmeneviin yksilölle ja yhteisölle ominaisiin piirteisiin (Huusko & Pa-

loniemi 2006, 164.) Näin käsitys tulee määriteltyä kokemukseen perustuvaksi, yleistetyksi 

ajatukseksi, ymmärrykseksi (Laitila 2010, 65; Valkonen 2006, 21). Koska käsityksen kat-

sotaan olevan niin ymmärrys jostakin tietystä ilmiöstä kuin suhde yksilön ja ympäristön 

välillä, se saat syvemmän merkityksen kuin arkipuheessa käytetty mielipide-termi (Huusko 

SUBJEKTI  OBJEKTI 

  

Maailma / Kokemus 

 

Suhde  
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& Paloniemii 2006, 164; Laitila 2010, 65; Valkonen 2006, 22).  

Kolmas käsityksen määritelmä liittyy epistemologiseen kysymykseen siitä, miten tutkijan 

on mahdollista päästä käsiksi tähän koettuun ja käsitettyyn maailmaan (kuvio 1.) (vrt. Val-

konen 2006, 22). Fenomenografia suuntautuu ihmisen ja ympäröivän maailman suhtee-

seen, eikä näin ollen näe että objektiivinen maailma olisi olemassa ilman ihmistä (Valko-

nen 2006, 22). Tämä on sitoutumista non-dualistiseen asenteeseen, jonka mukaan todelli-

suus nähdään yhtenä kokonaisuutena, joka on samanaikaisesti sekä todellinen että koettu 

(Huusko & Paloniemi 2006, 164; Guba & Lincoln 2000, 168). 

Lähestymistapa siis hylkää dualistinen ajatuksen siitä, että on olemassa kaksi maailmaa: 

todellinen objektiivinen maailman ja subjektiivisen mielentilan edustus (Hella 2003, 311; 

Laitila 2010, 66). Dualistisen näkemyksen hylkääminen perustellaan todellisuuden koke-

misella ja merkityksenannolla tästä koetusta todellisuudesta. Näkemyksen mukaan emme 

voi kuvata maailmaa riippumattomana omista käsityksistämme, koska kokemuksissamme 

subjektiivinen ja objektiivinen ovat automaattisesti yhtä (kuvio 1.). Niinpä ainoa todelli-

suus, jonka voimme saavuttaa on se, jonka koemme. Kokematon maailma on merkitykse-

töntä ja olematonta ihmiselle (vrt. Hella 2003 311-313: Laitila 2010, 66-67.) 

Tarkoitus ei ole väittää, että luonnollisen ja materialistisen maailman fyysinen olemassa 

olo olisi riippuvainen ihmisistä (Marton & Neuman 1996, 316-318) tai että maailma olisi 

olemassa vain ajattelevan ihmisen kautta (Valkonen 2006, 23). Fenomenografian käsityk-

sen mukaan on olemassa ihmisen ulkopuolinen todellisuus, mutta sen merkitys muodoste-

taan inhimillisen ymmärtämisen kautta (Valkonen 2006, 23). Koetun todellisuuden ei siis 

katsota kattavan kaikkea maailmasta (Huusko & Paloniemi 2006, 164), mutta koska ihmi-

set kokevat maailman eri tavoin, ovat niin subjekti kuin maailma erilaisia ilman toisiaan 

(Marton & Pang 2008, 535).  

Ihmisten käsitykset ja niiden variaatiot muodostuvat yksittäisten ihmisten tietoisuudessa 

heidän tulkitessa tilanteita aikaisempien käsityksiensä ja kokemuksiensa pohjalta (Niikko 

2003, 15, 22-23). Tätä käsitysten muodostumista kuvataan fenomenografiassa termillä 

konstituointi (constitution) (Hella 2003, 313; Huusko & Paloniemi 2006, 164; Niikko 

2003, 14). Konsituointi viittaa kokijan ja koettavan väliseen suhteeseen, jossa kokemus ja 

ilmiö ovat jakamattomia (Hella 2003, 313; Niikko 2003, 15). Subjekti-objektisuhteessa 

konstituoitu käsitys ymmärretään niin kielellisinä, mielensisäisinä (ajattelu) kuin ilmaistui-

na (puhe) merkityksenantoprosesseina (Huusko & Paloniemi 2006, 163-164). Yksilöllisten 
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merkityksenantojen uskotaan ilmentävän yksilö-ympäristösuhteen olennaiset piirteet (vrt. 

Huusko & Paloniemi 2006, 164; Niikko 2003, 15). Yksittäisten käsitysten ja niiden variaa-

tioiden (ymmärtämisen) kautta tutkija pyrkii saavuttamaan todellisen kiinnostuksen koh-

teensa, joka on ”sanoiksi puetut kokemukset” (Valkonen 2006, 22). Olennaista on todelli-

suus, joka koostuu erilaisista kokemuksista (Uljensin 1992, 101). 

4.2 EPISTEMOLOGINEN TARKASTELU 

Fenomenografian tapa nähdä tieto konstituoituna tarkoittaa, että myös tieteellinen totuus 

on aina absoluuttista vain suhteellisessa mielessä, sillä jokainen sukupolvi tekee siitä aina 

omat, uudet tulkintansa (vrt. Niikko 2003, 14). Ihmisten erilaiset tavat kokea, ymmärtää ja 

käsittää maailma on ainoa mitä voidaan saavuttaa, riippumatta siitä ovatko nämä käsitykset 

tieteellisiä vai arkipäivän tietoa.  Fenomenografiassa on tarkoitus kuvata todellisuutta ja 

maailmaa sellaisena, kuin tietty joukko ihmisiä sen ymmärtää ja käsittää. (Niikko 2003, 

15.)  

Henkilökohtaisella kokemuksella on keskeinen asema fenomenografisessa epistemologias-

sa, mutta vasta kollektiivisen kokemuksen katsotaan kuvailevan ilmiötä (Marton & Booth 

1997, 108-109). Tutkija voi tietyssä kulttuurikontekstissa verrata erilasia käsityksiä toisiin-

sa, esimerkiksi oppilaiden käsityksiä JOPO- toiminnasta voi verrata opettajien tai asiakirjo-

jen käsityksiin joustavasta perusopetuksesta. Oppilaiden käsityksiä ei voi kuitenkaan verra-

ta ”itse todellisuuden” kanssa. (vrt. Niikko 2003, 15.) 

Koska maailmaa ja todellisuutta ei voi koskaan kuvata sellaisenaan, on niitä parasta kuvata 

ihmisten kokemuksen ja ymmärryksen kautta, käsitettynä todellisuutena (Niikko 2003, 15; 

Uljensin 1992, 101). Muodostetut käsitykset koskevat aina koetun lisäksi niin kulttuurisesti 

opittuja kuin yksilöllisesti muodostettuja tapoja, joilla ihmiset arkielämässään kokevat ja 

ymmärtävät maailman (Kakkori & Huttunen 2011, 12; Niikko 2003, 15). Yksilöllinen ja 

täten myös kollektiivinen tieto on määritelty ja rajattu kokemus (kuvio 2.), eletyissä sub-

jekti-objektisuhteessa (vrt. Marton 1996, 176). 

Tietoa ei kuitenkaan pidetä rakenteeltaan yksilöllisenä, koska tämä merkitsisi subjekti-

objekti-suhteen katkeamista. Tieto tai merkitys evät siten ole pelkkiä laadullisia objekteja, 

jota tulee tutkia positiivisen perinteen keinoin (vrt. Hella 2003, 311). Tieto ei myöskään ole 

puhtaasti seurausta yksilön psyykkisestä toiminnasta, vaan se on seurausta ”eletystä sub-

jekti-objektisuhteesta”, jonka ihminen luontaisesti rationaalisena olentona on pyrkinyt it-
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selleen selittämään sekä käsitteellistämään. (vrt. Huusko & Paloniemi 2006, 164.Niikko 

2003, 9.)  Fenomenografiassa käsitykset ymmärretään merkitysantoprosessina (Huusko & 

Paloniemi 2006, 164; Niikko 2003, 9) non-dualistisessa suhteessa, joten objektia ja sille 

annettua merkitystä ei voi erottaa toisistaan (Sandberg 2005, 48). Ihmisen tapaa kokea jo-

tain ei voi erottaa ihmisen tavasta rakentaa tietoisuus eli käsitys sen tietystä kohteesta 

(Huusko & Paloniemi 2006, 165; Niikko 2003, 17).  

Fenomenografiseen tietoisuuteen liittyy käsite intentionaalisuus, joka merkitsee maailman 

kuvaamista sellaisena kuin tietty ryhmä ihmisiä sen näkee. Tietoisuus käsittää kaksi ulottu-

vuutta, joista toinen on mitä /mikä -ulottuvuus ja toinen kuinka/miten -ulottuvuus.  (Huus-

ko & Paloniemi 2006, 164; Niikko 2003, 17.) Mitä-ulottuvuus vastaa tietoisuuden kohdetta 

itsessään ja kuinka-ulottuvuus kuvaa tietoisuutta dynaamisena toimintana, sekä yksilön 

oloa suhteessa ilmiön kanssa (Niikko 2003, 17-19). Yksilön toiminta on intentionaalista 

vain tämän suhteen kautta. Subjekti-objektisuhde antaa sisällön yksilön intentionaaliselle 

toiminnalle ja täten kohdetta ei ole olemassa ilman henkisiä toimintoja. Kohteen sisältö 

puolestaan määrää mihin kohteeseen henkinen intentionaalinen toiminta viittaa. (Niikko 

2003, 18-19.) 

Tutkijan ja tutkimuskohteen välinen vuorovaikutuksellinen suhde tuodaan fenomenografi-

assa ilmi käsiteparilla ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmat (Huusko & Paloniemi 

2006, 165; Paavola 2003, 35). Ensimmäisen asteen näkökulman omannut tutkija on kiin-

nostunut ilmiöstä sinänsä ja pyrkii ymmärtämään ja kuvamaan joitakin todellisuuden ilmi-

öitä suoraan (Huusko & Paloniemi 2006, 165; Valkonen 2006, 24). Hän sulkeistaa omat 

kokemuksensa ja katsoo esimerkiksi tutkiessaan ihmisten käsityksiä ne joko oikeiksi tai 

vääriksi verrattuna teoriaan. (Niikko 2003, 24.)   

Toisen asteen näkökulmassa tutkija on kiinnostunut kuvamaan sen, miten ihmiset käsittä-

vät jotakin (Häkkinen 1996, 32; Marton 1978, 3; Valkonen 2006, 24). Tämän vuoksi tutki-

ja pyrkii tarkastelemaan ihmisten käsityksiä ilmiöistä. Hän tekee päätelmiä toisten ihmisten 

käsityksistä koskien ilmiötä ja pyrkii kuvaamaan ne juuri sellaisina kuin tietty ryhmä ihmi-

siä käsittää ne. (Huusko & Paloniemi 2006, 165; Valkonen 2006, 24.) Käsitysten kuvaami-

nen on tutkittavan ilmiön epäsuoraa, toisen asteen kuvausta, joka on feonomenografiassa 

keskeistä (Huusko & Paloniemi 2006, 165; Niikko 2003, 25; Valkonen 2006, 24). Käsite-

parin avulla sanoudutaan irti positivistisesta näkökulmasta, jonka tutkimuksen kohteena on 

todellisuuden tutkiminen sinänsä (Huusko & Paloniemi 2006, 16). Vaikka ulkoisen todelli-

suuden olemassaolo myönnetään, se saa merkityksen vasta ihmisten käsitysten kautta 
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(Huusko & Palniemi 2006, 165; Laitila 2010, 66).  Toisen asteen näkökulmaa ei voida joh-

taa ensimmäisen asteen näkökulmasta tehdystä tutkimuksesta (Huusko & Paloiemi 2006, 

165). 

Fenomenografisen näkemyksen mukaan ilmiön ulkopuolisten tarkkailijoiden konstruk-

toima ensimmäisen asteen näkökulma, eri asiantuntijoiden, tieteenalojen ja teorioiden nä-

kökulma, ei ole etulyöntiasemassa muihin nähden. Tieteellinen teoriakin paljastaa vain 

yhden monista maailmaa koskevista käsityksistä. (Valkonen 2006, 34.) Toisen asteen nä-

kökulma painottaa variaatioita, joiden lähtökohdat ovat yksilöiden ja kohteen suhteesta. Se 

mitä tutkittavat tietävät on koettua ja elettyä todellisuutta heille. Tämän todellisuuden mer-

kitys ilmenee heille, heidän omien käsitystensä kautta. Fenomenografian päämäärä on pal-

jastaa ja kuvata käsitystapojen variaatiot kokea ja käsittää jokin ilmiö. (Niikko 2003, 25.) 

Arvokkaiksi tutkimuskohteiksi nähdään ihmisten erilaiset tavat havaita, ymmärtää, tulkita 

ja käsitteellistää todellisuutta (Niikko 2003, 25). Toisen asteen näkökulmaa voi parhaim-

millaan kyseenalaistaa tutkimusalueesta ja tietystä ilmiöstä vallalla olevat ensimmäisen 

asteen uskomukset (vrt. Valkonen 2006, 24). 

4.3 YHTEENVETO JA PERUSTEITA METODOLOGISILLE VALINNOILLE  

Fenomenografialle keskeinen toisen asteen näkökulma perustuu käsitys-termiin.  Tutkijan 

kohteena on yksilöiden sanoiksi puetut kokemukset, joiden kautta hän pyrkii pääsemään 

käsitysten eroavaisuuksiin, ”sanoiksi puettujen kokemusten” variaatioon. (vrt. Huusko & 

Paloniemi 2006, 164; Uljens 1989, 10; Valkonen 2006, 22.) Kokemus on prosessi, joka 

tähtää käsityksiin ja niiden tarkennuksiin. Kokemus heijastuu käsitysten kautta. Käsitysten 

rakentumisessa on mukana kaikki, mitä ihminen on aiemmin kokenut ja käsittänyt. Kyse 

on käsitysten mielensisäisyydestä, luonteenomaisesta tavasta heijastaa kokemus ilmiöstä 

sellaisena kuin tutkittavat henkilöt sen kokevat. (Niikko 2003, 25.) Fenomenografiassa 

kokemus viittaa yksilön tapaan ”olla maailmassa” (kuvio 2.), hänen implisiittiseen tapaan-

sa käsittää ja ymmärtää jotain tässä suhteessa (ks. Niikko 2003, 26). 

Fenomenografiassa käsitys ymmärretään eri tavoin kuin arkikielessä. Käsitys tai käsittämi-

nen tarkoittaa perustavaa laatua olevaa ymmärtämistä tai näkemystä jostakin. Täten kuvaus 

täytyy tehdä kokemuksen sisältötermein. Käsittäminen sisältää merkityksenannon, jonka 

kautta ihminen luo merkityksen itsen ja muun maailman välille. Samalla hän luo raamit, 

joiden sisällä hän voi muodostaa tietoa. (Niikko 2003, 25.) Fenomenografisen näkemyksen 
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mukaan tiedon erottaminen luulosta (Huttunen 2013; Sandberg 2005, 48) ei ole kiinnosta-

vaa. Kiinnostus kohdistuu siihen miten ihmiset käsittävät jotakin. Käsitykset sinänsä eivät 

ole oikeita tai vääriä (Häkkinen 1996, 32). Fenomenografiassa ei olla kiinnostuttu siitä, 

miksi ihmiset käsittävät asioita tietyllä tavalla tai miksi käsitykset eri ihmisillä vaihtelevat 

koskien samaa ilmiötä (ks. Niikko 2003, 26) . 

 

 

Kuvio 2. Synteesi fenomenografisen kirjallisuuden tavasta määritellä ”käsitys”.  

 

Fenomenografiasssa termiä käsitys käytetään viittaamaan ensinnäkin yksilön kokemukseen 

eletyssä subjekti-objektisuhteessa (kuvio 2.), jossa kokemus on subjektin yksilöllinen ja 

esirefleksinen tapa ”olla maailmassa”. Tällä tavoin ”käsitetty” kokemus näyttäytyy todelli-

suuden tiettynä ulottuvuutena. (esim. Hella 2003, 312; Niikko 2003, 26; Uljens 1989, 10-

11.) Fenomenografiassa korostetaan käsitysten relationaalista luonnetta. Käsitys merkitsee 

non-duaalistista ja elettyä suhdetta ihmisen ja maailman ulottuvuuden välillä (Hella 2003, 

312; Uljens 1989, 10-11) . Käsitykset ovat yksilön abstrakteja tapoja liittää itsensä häntä 

ympäröivään maailmaan (esim. Niikko 2003, 26; Hella 2003, 313). Kieltä pidetään niin 

käsitysten muodostamisen kuin ilmaisemisen välineenä ja täten käsitykset voivat ilmetä 

sanoiksi puettuna kokemuksena yksilön tavasta kokea non-dualistisessa suhteessa. (esim. 

Huusko & Paloniemi 2006, 164; Niikko 3003, 26.) 

 

 

Kokemus on subjektin olemisen maailma. 

Käsitys on non-duaalistinen suhde. 

Käsitys on tapa kokea. 

Käsitys on sanoiksi puettu kokemus suhde  

SUBJEKTIN JA OBJEKTIN ELETTY SUHDE 
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Fenomenografia korostaa käsityksiä keskeisenä tapana kuvata tietoa, joka on ajattelupros-

sessin tuote. Tieto riippuu eletystä maailmasta ollen kuitenkin aina yksilölle ulkoinen. Tie-

to nähdään suhteellisena ja sisältävän aina jatkuvan vuorovaikutuksen ajattelun, kokemuk-

sen ja ilmiön välillä. (Niikko 2003, 26.) Valkonen (2006, 20) tuo esille Martonin (1988) 

käsityksen, jonka mukaan on olemassa vain tietty ja rajallinen määrä laadullisesti erilaisia 

tapoja kokea ja käsittää ilmiö. Fenomenografisen tutkimuksen tehtävä on kartoittaa nämä 

mahdolliset käsitykset (Valkonen 2006, 20).  

Fenomenografiassa on lopullisena päämääränä tavoittaa ne oleelliset erot, joilla ympäröivä 

maailma tietyssä kontekstissa käsitetään (Valkonen 2006, 20). Koska tiedon vastaavuus on 

kollektiivisessa suhteessa, ei objektiivisessa todellisuudessa, niin lähestymistavassa ei siis 

olla kiinnostuneita siitä, mikä on kaikille käsityksille yhteistä vaan niiden kollektiivisesta 

vaihtelusta. (Huusko 2003, 313; Niikko 2003, 26; Valkonen 2006, 20.) Käsitykset eivät 

anna suoraa vastausta siihen, mitä todellisuudessa tapahtuu, mutta koska ne ovat kiinni 

tietyssä sosiaalisessa todellisuudessa sen kielessä ja kulttuurissa, niiden voidaan katsoa 

kuvaavan tietyn ryhmän tapaa kokea ja ymmärtää jotain, juuri tässä kontekstissa. (Hella 

2003, 313; Niikko 2003, 28-29.)  

Fenomenografia on empiiris-analyyttinen lähestymistapa tutkia ilmiötä kvalitatiivisesti 

(Huusko & Paloniemi 2006, 166; Niikko 2003, 30). Se auttaa tutkijaa kuvaamaan rajoittu-

nutta joukkoa laadullisesti erilaisia tapoja, joilla ilmiö koetaan, ymmärretään ja käsitetään. 

Siinä on myös tulkitseva elementti, joka näkyy tutkijan pyrkimyksenä tunnistaa tutkimuk-

seen osallistuvien henkilöiden keskustelua, heidän ymmärrystään ja käsityksiä kokemuk-

sistaan siinä maailmassa jossa he elävät. (Niikko 2003, 31.) Lähestymistapa on aineistoläh-

töinen ja teoriaa ei käytetä luokittelurunkona tai teoriasta johdettujen olettamusten testaa-

misen perustana (Huusko & Paloniemi 2006, 166). Tutkija mieltää itsensä oppijaksi, jonka 

tavoitteena on havaita ja ymmärtää ilmiön merkityksiä ja rakenteita (Niikko 2003, 31). 
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5 TUTKIMUKSEN VALMISTELU JA TOTEUTUS 

Tutkimuksen aineisto on kerätty maalis-toukokuussa 2011. Lukuvuonna 2010 - 11 jousta-

van perusopetuksen toimintaa toteutti 84 kuntaa ja sen piirissä oli noin 1200 oppilasta 

(Oriellan 2013). Tutkimuspyynnöt (liite 1.) toimitettiin JOPO-oppilaille, joko sähköisesti 

tai antamalla kirjallinen pyyntö henkilökohtaisesti JOPO-ryhmän opettajalle.  Tutkimus-

pyyntöjä jaettiin kaksikymmentä ja vastauksia tuli viiden JOPO-luokan oppilailta. Oppilai-

den tutkimuspyynnön mukaiset kirjoitukset toimitettiin tutkijalle, joko kirjeitse tai sähkö-

postin välityksellä. JOPO-ryhmien opettajat kokosivat luokkansa oppilaiden kirjoitukset ja 

lähettivät ne tutkijalle toukokuussa 2011. Oppilaiden kirjoituksia saatiin 21. Toukokuussa 

2011 toteutettiin myös 8 haastattelua.  Koulut, joista aineisto kerättiin sijaitsevat Itä-

Suomen, Etelä-Suomen sekä Oulun läänissä. Oulun läänistä aineistoa saatiin kolmen eri 

kunnan yläkoulujen JOPO-ryhmistä. Aineiston kriteerinä oli, että sen antavalla oppilaalla 

on omakohtainen kokemus osallisuudesta joustavan perusopetuksen toimintaan perusope-

tuksen JOPO-ryhmän oppilaana. Kiinnostus omakohtaiseen oppilaskokemukseen perustuu 

käsitykseen, että joustavan perusopetuksen ilmiö saa merkityksensä ja lähtökohtansa JOPO-

oppilaiden kouluarjen elämismaailmasta. Tutkimuksessa JOPO-toimintaa tarkastellaan merki-

tysten maailmana ja tutkimuksen tuloksena syntyneet merkitykset syntyvät JOPO-oppilaiden 

kautta. (vrt. Satulehto 1992.)  

Fenomenografinen tutkimus pohjautuu empiiriseen dataan ja aineistoa voidaan kerätä haas-

tattelemalla sekä esimerkiksi kirjoitusten tai piirrosten muodossa (esim. Niikko 2003, 31; 

Valkonen 2006, 29). Myös muuta materiaalia kuten asiakirjoja, dokumentteja tai esimer-

kiksi kuvallista materiaalia tai havaintoja voidaan käyttää aineistona (Marton 1997, 99; 

Niikko 2003, 31). Aineistossa on tärkeintä sen kyky valaista ja kuvata yksilön suhdetta 

hänen omaan kokemukseensa ilmiöstä. (Niikko 2003, 31). Tämän tutkimuksen lopullinen 

tutkimusaineisto (liite 2.) muodostuu 21 kirjoituksesta ja 8 nauhoitetusta haastattelusta.  

Kirjoitusten lähtökohtana oli pyyntö: ”Kirjoita JOPO-luokalla oppimisestasi” (liite 1.). 

Tutkimuspyynnön ohjeistuksessa mainittiin kerronnan muodon olevan vapaa ja oppilaan 

voivan halutessaan käyttää apuna tutkimuspyynnössä esitettyjä apukysymyksiä. Kirjallisen 

aineiston kerääminen mahdollistaa ”puhujan” itsenäisyyden ja aineiston autenttisuuden 

ilman, että haastattelija ohjaa puhujan ajatuksia puheellaan (Valkonen 2006, 29). Koska 

tutkimusaineisto kerättiin opettajien välityksellä, on mahdollisista, että oppilaat ovat alita-

juisesti pitäneet kirjoituspyyntöjä testinä ja yrittäneet antaa "oikeita" vastauksia (Valkonen 
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2006, 29). Aineiston kerääminen usealta koululta ja monilta oppilailta näkyi tuotosten mo-

nipuolisuutena sekä mahdollisti sen, että se sisälsi selkeitä kuvauksia, joista välittyi aito ja 

henkilökohtainen kokemus.  

5.1 FENOMENOGRAFINEN HAASTATTELU 

Kirjallista aineistoa täydennettiin haastatteluilla, joissa keskeistä oli pyrkiä ymmärtämään 

oppilaan antamaa näkemystä joustavan perusopetuksen ilmiöstä. Yksilöllinen ja avoin 

haastattelu on fenomenografialle tyypillinen tapa kerätä aineistoa suhteellisen pienestä 

tutkimusjoukosta (Huusko & Paloniemi 2006, Niikko 2003, 31; 166; Valkonen 2006, 25.) 

Etenkin nuorille puhuminen on luontevampaa kuin kirjoittaminen. Sen avulla näyttää ole-

van helpompaa jäsentää ja kuvata käsityksiä monipuolisesti ja monisanaisesti. (Ahonen 

1994, 136; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 194-195.) Haastattelun etuna on, että tutki-

ja saa mahdollisuuden suunnata haastateltavan puheen koskemaan tiettyä ilmiötä. Haastat-

telutilanteeseen osallistuessaan tutkija kykenee vaivattomammin suuntaamaan oman ym-

märryksensä kohti yksilön antamia autenttisia ilmauksia ja niiden merkityksiä ilmiöstä (vrt. 

Niikko 2003, 31). Empaattinen kuuntelu, eräänlainen haastateltavan ”ajatusten haarukoin-

ti” sekä innostaminen ja tietynlainen ”yhteisen puhekielen” käyttö, auttavat osaltaan ren-

non ja luottamuksellisen ilmapiirin luomisessa (vrt. Ashworth & Lucas 2000, 302-303; 

Niikko 2003, 31-32). Ilmiön omakohtainen tuntemus ja teoreettinen perehtyminen siihen 

auttavat tutkijaa luomaan fenomenografan luonteeseen sopivan avoimen haastattelutilan-

teen (Niikko 2003, 31-32). 

Tämän tutkimuksen haastattelut tehtiin oppilaiden koululla kahdenkeskisessä ja rauhalli-

sessa tilanteessa. Haastattelut alkoivat joko pyynnöllä ”Kerro ajatuksia JOPO-luokasta” tai 

esimerkiksi kysymyksillä ”Millaista on ollut olla oppilaana JOPO-luokassa?”. Lisäksi käy-

tettiin toteamuksia kuten ”Saat kertoa nyt ihan vapaasti ajatuksia JOPO-luokasta”. Viimek-

si esitetty toteava-aloitus tuotti laajimpia, vapaimpia sekä sisällöltään rikkaimpia kokemus-

ten ja käsitysten kuvauksia. Toisaalta tämäntyyppiset aloitukset osuivat mahdollisesti oppi-

laille, jotka muutoinkin ilmaisivat itseään helposti puhuen ja toimivat näin myös haastatte-

lutilanteessa. Vuolaasti puhuvia haastateltavia ohjasin varoen, lähinnä niin, että he eivät 

eksyneet kovin kauas tai pitkäksi aikaa pois tutkittavan ilmiön kontekstista.  

Osa oppilaista oli puolestaan hyvin niukkasanaisia, antaen erittäin lyhyitä, korkeintaan 

yhden virkkeen pituisia vastauksia. Vähäpuheisia ja suppeasanaisia haastateltavia pyrin 
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kannustamaan tukikysymyksin. Haastatteluissa käytin tällöin haastateltavan puheenvuo-

roon liittyviä tarkentavia, vastausta laajentavia tai ”lihottavia” kysymyksiä sekä kirjallisten 

tutkimuspyynnön (liite 1.) mukaisia apukysymyksiä. Kuten edellä mainitun runsassanai-

suuden, näen myös ”niukkasanaisuuden” kuvaavan osin oppilaan normaalia tapaa kommu-

nikoida arjessa. Sama persoonallinen tapa ilmaista itseään näkyy myös kirjallisessa aineis-

tossa. Osa oppilaista kirjoitti vapaasti pitkiä kirjallisia kuvauksia kun toiset vastasivat yk-

sisanaisesti tutkimuspyynnössä oleviin apukysymyksiin. Osalle oppilaista ajatusten kerto-

minen on yleisesti vaikeaa ja työlästä riippumatta käytetystä tiedonkeruutekniikasta.  

 

Sekä haastattelun että kirjallisen tuotoksen ohjaus, kuten toteamusten tai johdattelevien 

kysymysten esittäminen on mahdollista tilanteessa, jossa muutoin ei saavuteta aineistoa 

haastateltavan vastauksien ollessa lyhyitä ja pinnallisia (vrt. Francis 1996, 38-42). Tällöin 

on pitäydyttävä avoimissa kysymyksissä sekä tarkentavissa jatkokysymyksissä, kuten: 

esimerkiksi "mitä tarkoitat" tai "voisitko kertoa, vielä mitä tarkoitit sanoessasi?”. Feno-

menografisen näkemisen kannalta on tärkeää, että haastattelija keskittyy siihen, mitä haas-

tateltava ajattelee ilmiöstä ja kuinka hän ymmärtää ilmiön (vrt. Niikko 2003, 32). Ennak-

koon tehdyillä tai muutoin varomattomilla kysymyksillä haastattelija voi ohjata haastatel-

tavan puhetta, esimerkiksi oman ennakkokäsityksensä suuntaan.  Haastateltavalle tulee siis 

antaa aikaa ja tilaa ilmaista vapaasti omia ajatuksiaan. (vrt. Ahonen 1994, 136-141; Ash-

worth & Lucas 2000, 302-303.) Niikkon (2003, 31) mukaan fenomenografinen haastatte-

luprosessi on onnistuessaan dialoginen ja reflektiivinen vuoropuhelu, jossa korostuu tutki-

jan roolin herkkyys ja kyky helpottaa haastateltavan omien kokemusten esille tuontia 

(Niikko 2003, 31).  

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa on pohdittava tavoittelemansa tiedon luonnetta ja si-

touduttava tiettyihin uskomuksiin tiedosta ja sen tavoittamisesta. Puhtaasti fenomenografi-

sen näkemisen kannalta kaikenlainen ohjaus on ongelmallista. Esimerkiksi tämän tutki-

muksen kirjallista aineistoa analysoidessani havaitsin, että osa oppilaista rajasi ilmiön ku-

vaukset selkeästi tutkimuspyynnössä esitettyjen apukysymysten ohjaamana.  Osin ne ehkä 

auttoivat saamaan enemmän vastauksia eli konkreettista tekstiä, mutta koin niiden ohjaa-

vuuden köyhentävän autenttista sisältöä, vaikuttavan joihinkin yksittäisiin aineistoihin ja 

tätä kautta koko aineiston monimuotoisuuteen ja näin fenomenografisen ilmiökuvauksen 

rikkauteen. 
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Tutkijan subjektiviteettia ei voida milloinkaan täysin eliminoida haastattelusta ja tutkimuksen 

aineistosta (Rauhala 1974, 108). Tietoteoreettisten sitoumusten lisäksi tutkijalle on tärkeää 

pyrkiä tunnistamaan myös omat esikäsityksensä tutkittavasta ilmiöstä. Esiymmärrys on 

myös hyödyllinen. Koin itse, että en olisi ilman kokemustani JOPO-opettajana kyennyt 

saavuttamaan niin hyvää, yhteiseen ymmärrykseen perustuvaa käsitystä JOPO-ilmiöstä. 

Mikäli minulta olisi puuttunut kokemus joustavasta perusopetuksesta, olisi tulkintojani ohjan-

nut jokin muu ilmiö. Tutkijan esiymmärrys ohjaa aina tutkijan ratkaisuja sekä tulkintoja ja 

vaikuttavat hänen saamiinsa tuloksiin. Tämän tutkimuksen kommunikaatio perustuu ymmär-

täjän ja ymmärrettävän yhteiselle kokemukselle joustavasta perusopetuksesta. (Raunio 1999, 

244.)  

5.2 NVIVO-OHJELMA FENOMENOGRAFISEN ANALYYSIN APUNA 

Olin valinnut fenomenografisen otteen peruslähtökohdakseni, sillä tavoitteenani oli mah-

dollisimman laaja ja kattava variaatio laadullisesti erilaisista tavoista kokea ja ymmärtää 

joustavan perusopetuksen toimintaa ( vrt. Valkonen 2006, 25). Olin tutustunut aikaisem-

min NVivo analyysiohjelmaan ja näin tietokoneavusteisuuden antavan mahdollisuuden 

määrällisesti suuren aineiston analyysiin. Vaikka olin käyttänyt ohjelmaa aikaisemmin, vei 

siihen perehtyminen niin runsaasti aikaa, että ehdin jo katua ratkaisuani. Aineiston analyy-

sia aloittaessani havaitsin kuitenkin hyvin pian, että ohjelman visuaalisuus auttoi minua 

havaitsemaan suhteellisen nopeasti omat ajatukselliset virheet ja epäloogisuudet tutkimus-

ratkaisuissani. Tämän lisäksi se auttoi minua reflektoimaan nopeasti ja luovasti ongelmien 

ilmaantuessa.  

 

Esimerkkinä tietokoneavusteisen analyysiohjelman joustavuudesta on se, että kykenin ana-

lysoimaan aineistoni kaksi-kolme kertaa. Ensimmäisellä kerralla ryhdyin analysoimaan 

NVivo-ohjelmaan koottua aineistoa tutkimuspyyntöni apukysymyksiin (liite 1.) pohjautu-

van temaattisen rungon avulla.  Perustelin tämän lähestymistavan itselleni laajan aineiston 

hallittavuudella. Toimintaani ohjasi myös aiemmin tekemäni proseminaarityö (Nissinen 

2006), jossa olin käyttänyt aineistolähtöistä, teoriaan pohjautuvaa ja systemaattista sisäl-

lönanalyysiä. Hyvin pian huomasin, että tämä temaattinen runko ohjasi voimakkaasti ha-

vaintojani. Pyrin väkisin sisällyttämään oppilaiden autenttiset ilmaukset ennalta laatimiini 

kategorioihin. Osa oppilaiden ilmauksista ei tuntunut lainkaan sopivan niiden alle vaikka 
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ne selkeästi puhuivat JOPO-ilmiöstä. Havaitsin analyysin olevan väkinäistä ja informaatio-

ta kadottavaa. Tutkimuksellinen ratkaisuni ei vastannut tutkimustehtävää. 

 

Tässä vaiheessa palasin selvittämään ja jäsentämään fenomenografian perusolettamuksia 

(Luvut 3 ja 4 ). Tutkimuksen tietoteoreettinen analysointi ja tiettyihin perusolettamuksiin 

sitoutuminen auttoivat minua irtautumaan ennakkokäsityksistäni. Pystyin myös tekemään 

eron ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmien kesken (vrt. Pennanen 2006, 89). Ensim-

mäisen asteen näkökulma tarkoittaa tutkijan omiin kokemuksiin pohjautuvaa perspektiiviä 

tutkittavan todellisuuden suhteen. Tutkijan on tiedostettava ennakkokäsityksensä, jotta ne 

eivät vaikuttaisi hänen kykyynsä nähdä tutkittavien käsityksiä ilmiöstä. (Häkkinen 1996, 

39.) Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on havaita tutkittavien käsitykset todelli-

suudesta, jotta lopullisena päämääränä on kategoriakuvaus tutkimuksen kohteena olevasta 

ilmiöstä (Ahonen 1994, 115; Huusko ja Paloniemi 2003, 167; Niikko 2003, 32).  

 

Kategoriakuvauksen syntyminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka erottaa fenomeno-

grafisen analyysin esimerkiksi sisällönanalyysistä (Marton 1988, 154–155; Huusko ja Pa-

loniemi 2003,167). Teoreettisesti voidaan ajatella, että fenomenografisen tutkimuksen koh-

teena ovat kaikki ne erilaiset tavat, joina yksilöt ovat eletyssä maailmasuhteessa kokeneet, 

käsittäneet ja käsitteellistäneet tutkimuskohteena olevan ilmiön (Belt 2013, 91). Jotta ku-

vaus maailmasuhteessa muodostuneista merkityksistä olisi kontekstisidonnainen (Valko-

nen 2006, 20) on tulokseksi saatujen kategorioiden vastattava JOPO-oppilailta kerättyä 

kvalitatiivista aineistoa ja muodostettujen kategorioiden sekä teemojen on löydyttävä siel-

tä.  

5.3 AINEISTON ANALYYSIVAIHEET 

Kirjallisuudessa vallitsee yksimielisyys analyysin aineistolähtöisyydestä toisin kuin ana-

lyysin vaiheiden lukumäärästä tai itse tekniikasta. Fenomenografisen analyysin tavoitteena 

on kuvauskategorioiden muodostaminen, mutta analyysitekniikasta ei ole yhtä selkeästi 

määriteltyä mallia. (Alexandersson 1994, 94–98; Belt 2013, 92; Marton 1886, 42; Niikko 

2003, 32.) Analyysin lähtökohtana on JOPO-oppilailta kerätty aineisto, josta pyritään ana-

lyysin myötä löytämään mahdollisimman paljon erilaisia tapoja kokea joustavan perusope-

tuksen toimintaa (vrt. Valkonen 2006, 23).  
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Valitsemani lähestymistapa mukailee Niikkon (2003) ja Huuskon ja Palomäen (2006, 166-

167). esittämiä analyysimalleja. Etenin seuraavien viiden vaiheen kautta.  

1. Aineistoon tutustuminen ja kokonaiskuvan muodostaminen 

2. Merkityksellisten ilmauksien tunnistaminen, valinta ja koonti merkitysyksikkö-

kansioon 

3.  Ilmaisujen ryhmittely näkökulmien mukaisiin teemoihin vertailun avulla 

4. Käsityskategorioiden muodostaminen  

5. Kuvauskategorioiden muodostaminen 

 

1. vaihe 

Ensimmäisessä analyysivaiheessa perehdyin tarkemmin koko aineistoon lukemalla sen 

useita keroja läpi. Toistuvien lukukertojen aikana pyrin hahmottamaan tutkittavien koko-

naiskäsityksen, jotta voisin muodostaa siitä kokonaiskuvan. Tässä vaiheessa yksittäisen 

ilmauksen tulkinta tehtiin lähinnä sen omassa tekstikontekstissa (vrt. Niikko 2003, 33.) 

NVivo-ohjelman noodi-työkalua käyttäen ”noodasin” JOPO-toimintaa koskevat ilmaisut, 

jotka kaikki katsoin merkityksellisiksi, sillä fenomenografisessa analyysissä tutkijan tehtä-

vänä on huolehtia siitä, että käsitykset ilmiöstä ovat tutkittavien kokemia ja käsittämiä (vrt. 

Niikko 2003, 34).  

 

Syvennyin yhteen tekstiin kerrallaan, etsien siitä ajatuksellisia kokonaisuuksia ja niiden 

laadullisesti erilaisia variaatioita. Havaitessani ajatuksellisen kokonaisuuden arvioin kahta 

seikkaa. Ensinnäkin, mitä se merkitsee ilmauksen antaneelle oppilaalle hänen omasta nä-

kökulmastaan ja toiseksi, mitä se kertoo tutkittavasta ilmiöstä (esim. Ahonen 1994, 115, 

143 -147.) Merkityksellinen ilmaisu toimi analyysiyksikkönä, jonka saattoi muodostaa yksi 

tai useampi sana, virke, lause, kappale tai kokonainen tekstin osa.  

 

Analyysiyksikköä etsiessäni tarkkailin ilmauksen ajatusyhteyttä sekä ulottuvuutta teksti 

kokonaisuudessa (vrt. Huusko ja Palomäki 2006, 167). Analyysiyksikön rajat löydettyäni, 

”noodasin” sen hyödyntäen NVivo-ohjelman noodi-työkalua. Noodin nimesin oppilaan 

omaa puhetapaa mukaillen välttäen teoreettisia käsitteitä (vrt. Laitila 2010, 78). Mikäli 

vastaavan niminen noodi oli jo olemassa, ohjelma ilmoitti asiasta. Näin tapahtui useasti, 

sillä aineistossa oli runsaasti identtisesti yhteneviä ilmauksia. Näissä tapauksissa tarkistin, 

että myös merkitys on sama, palaamalla analyysiyksikön alkuperäiseen tekstikontekstiin. 
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Mikäli ilmaukset sisälsivät saman merkityksen ilmiöstä, yhdistin ne yhdeksi ”noodiksi”. 

Tässä vaiheessa tiivistin dataa vain yhdistämällä ulkoiselta kieliasultaan identtiset ana-

lyysiyksiköt, joiden katsoin olevan myös merkitykseltään yhteneviä ilmauksia. Ensimmäi-

sessä vaiheessa aineistosta löytyi kaikkiaan 432 merkittävää ilmausta.   

 

2. vaihe 

Analyysin toisessa vaiheessa tiivistin dataa etsimällä ja yhdistämällä ne merkitykseltään 

yhtenevät ilmaukset, jotka edellisessä vaiheessa olivat jääneet yhdistämättä. Datan tiivis-

tämisen myötä ilmaisut irtautuivat niiden alkuperäisestä kontekstista. NVivo-ohjelmassa 

aineiston analyysi tapahtuu projektitilassa, missä yksittäisen ilmauksen vertaaminen aikai-

sempaan aineistoon on helppoa. Tutkimusaineiston oppilaskohtaiset teksti-dokumentit 

(lähteet) ovat sources-kansiossa ja löydetyt merkitykset omassaan noode-kansiossa (merki-

tysyksikkökansio). Ilmaisu voidaan sijoittaa myös useampaan solmuun (noodi), säilyttäen 

samalla yhteys alkuperäiseen lähteeseen.  Mikäli havaitsin ilmauksien merkityksissä eroja, 

pidin ne herkästi omina merkitysyksiköinään. Pyrin välttämään päätöksiä, jotka olisivat 

rajanneet yksittäisen ilmauksen ulos ilmiön lopullisesta kuvauksesta.  

 

3. vaihe 

Kolmas analyysivaihe alkoi, kun olin käynyt läpi kaikki merkitykset ja koonnut ne merki-

tysyksikkökansioon. Tässä vaiheessa vertasin kansioon koottuja merkitysyksikköjä tosiin-

sa, etsien niiden ilmaisemaa näkökulmaa koskien JOPO-ilmiötä. Päättäessäni yksittäisen 

merkitysyksikön ryhmää, peilasin sen näkökulmaa tutkittavaan ilmiöön miettien, mitä nä-

kökulma kertoo ilmiöstä. Merkitysyksiköt, jotka kuvasivat samaa näkökulmaa, yhdistin 

noodi-ryppääksi. Ryppäät nimesin yhteisen näkökulman mukaisesti käyttäen yleiskieltä.  

 

Ryhmitellessäni ilmauksia näkökulma-teemoihin, vertasin niitä toisiinsa etsien niiden väli-

siä olennaisia eroja ja yhteneväisyyksiä. Kävin jokaisen merkitysyksikön kohdalla läpi sen, 

miten tämä näkökulma eroaa muista näkökulmista, merkitysyksiköistä ja toisaalta muista 

teemoista (vrt. Huusko ja Paloniemi 003, 167.) Tässä vaiheessa en juuri tiivistänyt dataa, 

vaan jaoin sen teemojen alle. Kolmannen vaiheen jälkeen minulla oli 299 merkitysyksik-

köä, jotka sijoittuivat 50 teemaan alle. Esimerkissä 1. näkyy teema, jonka alle sijoittuvat 

joustavan perusopetuksen aikuisia koskevat merkitysyksiköt.  

Esimerkki 1. 
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AIKUISET  

Aikuiset kannustavat ja auttavat eteenpäin. 

Aikuisille on helppo puhua kouluongelmista ja muista. 

Aikuisten ja oppilaiden välinen suhde on tiivis. 

Aikuiset eivät valita pienistä asioista. 

Selvittävät oppilaiden ristiriidat ja ongelmat, luokan ulkopuolisten kanssa. 

Aikuiset ovat rentoja ja hauskoja. 

 

4. vaihe 

Merkitysryppäitten muodostamisen kautta syntyi luontevasti alustavia käsityskategorioita 

(ensimmäisen asteen kuvauskategoriat), jotka edustavat erilaisia tapoja käsittää ilmiö tie-

tystä näkökulmasta. Vaiheessa neljä muodostin käsitekategorioita, jotka pohjautuivat edel-

lisessä vaiheessa luotujen teemojen sisältöihin. Kävin teemojen alla olevia merkitysyksi-

köitä läpi yksi teema (näkökulma) kerrallaan, kategorioiden toisistaan laadullisesti eroavia 

käsityksiä. Pyrin löytämään kunkin merkitysyksilön ydinsisällön kyseisen näkökulman 

kannalta ja samalla luomaan rakenteellisia ulottuvuuksia kategorioiden välille. Samalla 

pyrin näkemään niiden suhteet toisiinsa (vrt. Marton ja Booth 1997, 87). Toimintaa ohjaa-

vana kysymyksenä oli: "mitä kriittisiä ominaispiirteitä kukin merkitysyksikkö omaa ensin-

näkin suhteessa näkökulmaan ja toisena suhteessa muihin käsityskategorioihin" (vrt. Pang 

2003, 147).  

Koska vaiheessa kolme oli muodostunut runsaasti teemoja, tiivistin dataa yhdistelemällä 

teemoja, joiden näkökulmassa ei ollut suuria poikkeuksia. Pyrin siihen, että käsityskatego-

riat eivät menisi limittäin toistensa kanssa (Huusko ja Paloniemi 2006, 167 -168). Niin 

kategorioiden kuvauksessa kuin niiden nimeämisessä pyrin nostamaan esille teemojen kes-

keiset piirteet. Tutkimuksen lopullisena tuloksena esitän seuraavassa luvussa ilmiötä ja sen 

eri näkökulmia kuvaavat kuvauskategoriat ja niihin sisältyvät käsitykset.  
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6 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN FENOMENOGRAFINEN KUVAUS 

Analyysissä löytyi viisi laadullisesti erottuva pääluokkaa. Nämä JOPO-toimintaa feno-

menografisesti kuvaavat laadullisesti erilaiset kategoriat ovat seuraavat:  

Kuvauskategoriat: 

1. Syyt JOPO-luokalle hakeutumiseen  

2. Onnistuminen erilaisissa oppimisympäristöissä 

3. Pieni ryhmä – tiiviit suhteet luokassa  

4. Positiivisesti muuttuva minä 

5. Pysyvä leima 

Oppilaiden kuvauskategorioiden kannalta JOPO-toiminnassa on heidän kouluarkensa kan-

nalta merkityksellisiä ne syyt joiden vuoksi JOPO-luokalle hakeudutaan, ne onnistumisen 

kokemukset, jotka erilaisten oppimisympäristöjen kautta mahdollistetaan, pieni ryhmä, 

jossa on tiiviit suhteet ja neljäntenä itsessä tapahtuva positiivinen muutos. Joustavan perus-

opetuksen oppilaille JOPO-toiminta merkitsee myös negatiivista ja suhteellisen pysyvää 

leimaa. 

Esittelen seuraavaksi kuvauskategorioiden sisältämät käsityskategoriat tarkemmin. Katego-

rioden kuvauksia havainnollistan oppilaiden ilmauksia siteeraten ja lainaten. Näin pyrin 

antamaan lukijalle mahdollisuuden arvioida tekemiäni päätöksiä ja toisaalta oppilaiden 

puhetavat ovat osa kategorioiden luonnetta. Ne tuovat ilmi JOPO-ilmiötä koskevien käsi-

tysten laadullisia eroja tavalla, jona oppilaat ovat ne kuvanneet (vrt. Marton 1986, 43). 

Kuvauskategorioihin ei ole lisätty mitään aineiston ulkopuolelta.  

En tuo tässä tutkimuksessa esiin merkitysyksiköitä luettelona, koska näin yksittäisen oppi-

laan ilmaukset tai yksittäistä koulua koskevat kuvaukset eivät ole tunnistettavissa. Kaikki 

aineiston ilmaukset sisältyvät käsitekategorioihin, jotka sijoittuvat tiettyyn JOPO-toimintaa 

kuvaavan kategoriaan. Tutkimuksen fenomenografinen kuvaus koostuu kuvauskategoriois-

ta, jotka nimesin joko oppilaiden puhetapaa mukaillen tai yleiskieltä käyttäen. Tarkastelen 

kuvauksia teoreettisin käsittein alaluvussa 7.1 Tutkimuksen yhteenveto ja pohdintaa.   
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6.1 SYYT JOPO-LUOKALLE HAKEUTUMISEEN 

 Isossa luokassa oli vaikea keskittyä tunneilla 

 Opettaja ei ehtinyt auttamaan, jos en osannut. 

 Käyttäytyminen oli ongelma. 

 Opettaja epäonnistui kanssani. 

 En sopeutunut isoon ryhmään. 

 

Ensimmäinen kuvauskategoria JOPO-toiminnasta, koski niitä syitä jotka olivat JOPO-

luokalle hakemisen taustalla. Nämä syyt muodostivat viisi käsitekategoriaa jotka olivat: iso 

ryhmä, opettajan riittämätön aika, oma käyttäytyminen, opettajan epäonnistuminen ja 

sopeutumattomuus isoon ryhmään.  

Iso ryhmäkoko mainittiin lähes jokaisessa JOPO-kuvauksessa. Oppilaat kertoivat, että 

isossa ryhmässä oli vaikeampi opiskella kuin pienessä. Tämä syy-seuraussuhde löytyi suo-

raan aineistosta.  

”Tulin tänne, koska en sopeutunut niin isoon porukkaan ja isos luokas on vaikeempi op-

pii 

Iso ryhmäkoko vaikuttaa siihen kuinka paljon ryhmän opettajalla on aikaa yksittäistä oppi-

lasta kohden. Oppilaiden kokemuksesta kävi selkeästi ilmi. että isossa ryhmässä he eivät 

kyenneet etenemään muiden tahdissa, koska ”opettaja ei ehtinyt auttamaan” heitä. Yksin 

he eivät saaneet ”aikaan yhtään mitään”. He kuvasivat, että tämän seurauksena opiskelu-

motivaatio laski. 

”…kun en osannut, ei sitten huvittanut opiskellakkaan.” 

Isossa ryhmässä oli vaikea keskittyä opiskeluun. Ympäristön ärsykkeet saivat oppilaat rea-

goimaan ja toimimaan oppimistilanteen kannalta väärällä tavalla. Oppilaat keskustelivat 

keskenään ja häiritsivät luokan työrauhaa.  

”Mä en keskittynyt omassa luokassa ko siellä oli niin paljon oppilaita.” 

”…lähdin aina muiden jutteluun mukaan…” 

Oma käyttäytyminen koettiin erääksi JOPO-luokalle hakeutumisen syyksi. Oppilaat ker-

toivat, että heidän oma käyttäytymisensä ”oli ongelma” isossa ryhmässä. He kertoivat tur-

haantuneensa, koska eivät saaneet apua tarvitessaan sitä. Oppilaiden mukaan heiltä ”meni 
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hermot”, jonka seurauksena heitä rangaistiin joko puhuttelulla tai jälki-istunnolla ja luo-

kasta poistamisella. Negatiivista palautetta tuli myös läksyistä, joita oppilaat eivät jaksa-

neet tai muistaneet tehdä. Myös kirjat unohtuivat usein kotiin ja tällöin tuntityöskentely oli 

entistä vaikeampaa.  

”….en pysty olemaan hiljaa tai paikallaan. Välillä meni hermot opettajiin ja mut nakat-

tiin pihalle tai annettiin jälki-istuntoa tai soitettiin kotia.” 

Kaikki edellä kuvattu heijastui opettaja-oppilassuhteeseen. Oppilaiden mukaan opettajat 

hermostuvat helposti, kun joutuvat opettamaan isoja ryhmiä. Tämän oppilaat katsoivat 

opettajan epäonnistumiseksi, vaikka toisaalta ymmärsivät, että isot ryhmät ovat vaikeita 

myös opettajan näkökulmasta. Opettajat joutuivat pakostakin olemaan ”turhan tiukkia”. 

Oppilaiden näkökulmasta heidän ongelmansa pahenivat niiden opettajien toiminnan seura-

uksena, jotka hermostuivat helposti. He olivat ”huonoja opettajia” 

”En tykänny oikeen opettajista ja kun oli aina isommat ryhmät...niin ne oli aina liian 

tiukkapiposia.” 

Oppilaiden koulutunnit kuluvan joko muiden oppilaiden kanssa puhuen, ulosheitettynä 

luokasta tai pinnaamassa koska ”koulu ei huvittanut enää.” Kolmasosa JOPO-oppilasta 

kuvasi useita eri syitä JOPO-luokalle siirtymiseen, mutta eräät totesivat vain olevansa so-

peutumattomia isoon ryhmään.  

”Yleisopetuksen ryhmässä vaikeuksina oli se ettei tullut toimeen opettajien kanssa ja se 

ettei ollut kirjoja tai ei muistanut /jaksanut tehdä läksyjä ja myös se että opettaja ei ke-

rennyt auttamaan jos ei osannut.” 

”... ne ei enää keksinyt muuta, kun  laittaa tälle luokalle, että jos tämä auttais.” 

6.2 ONNISTUMINEN ERILAISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ 

 Ei vain kirjoista opiskelua 

 TOPI -jaksot 

 Tieto- ja viestintätekniikka 

 Retket ja vierailut 

 Urakat 
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Toinen kuvauskategoria kuvaa onnistumisia erilaissa oppimisympäristöissä niin luokka-

huoneessa kuin koulun ulkopuolella. Osa oppilaista kuvasi hyvin laajasti ja monipuolisesti 

erilaisia oppimisympäristöjä. Toiset kuvasivat vain joko perinteistä opettajajohtoista luok-

katyöskentelyä ja sille vastapainona olevaa työpaikoilla opiskelua (myöhemmin myös TO-

PI). Kaikissa kouluissa oppilaat olivat kuitenkin iloisia, että koulun käynti ei ole vain kir-

joista opiskelua. 

”Jopo-luokkalaisena on mukava olla kun on välillä erilaista koulua…/…/… tutustumis-

ta työpaikkoihin ynnä muuta samankaltaista  kivaa …” 

Jokainen oppilas mainitsi työpaikalla opiskelun jaksot (myöhemmin myös TOPI). Oppilaat 

kertoivat, että ”Meillä on paljon työssäoppimista”. TOPI-jaksot kuvattiin ”koulunkäynnin 

tauoiksi” ja tuovan vaihtelua perinteiselle koulunkäynnille. Osa oppilaista kertoi, että työ-

paikoilla työskentely on sitä, mitä ”haluaa tehdä”. TOPI-jaksojen pituudesta oli useita eri 

näkökantoja. Osa oppilasta piti niitä kolmea viikkoa kerrallaan sopivana, sillä tässä ajassa 

ehtii ”tottua rutiiniin ja oppia paljon”. TOPI-jaksojen pituuden sopivuudesta oltiin kuiten-

kin eri mieltä. Osa piti niitä sopivina, osa liian lyhyinä ja vähemmistö liian pitkinä. Liian 

pitkiksi TOPI-jaksot kokeneet kertoivat, että TOPI-jaksot ovat joskus kurjia tai, että ”halu-

aisin olla koulussa enkä töissä”. 

Noin puolet JOPO-oppilaista mainitsi erikseen pitävänsä työpaikoilla opiskelusta ja ne 

koettiin ”hyviksi”. Osa oppilaista mainitsi ne JOPO-toiminnan parhaaksi asiaksi.  Työpai-

koilla oppimista kuvattiin mainitsemalla, että ”oppii paljon uusia asioita”. Työpaikoilla 

oppiminen näytti olevan merkityksellistä elämänhallinnan kannalta, sillä oppilaiden koke-

muksen mukaan ne opettivat suhtautumista uusiin ja erilaisiin tilanteisiin. Oppilaat kertoi-

vat, että työpaikoilla oppii työnteon lisäksi vastuunottoa.  Osa näki niiden olevan vain tu-

tustumista työpaikkoihin.  

” Oppii suhtautumaan erilaisiin tilanteisiin ja oppii uusia asioita.” 

” työssäolojaksoilla oppii ottamaan enemmän vastuuta ja tekemään töitä.” 

Tieto- ja viestint tekniikan (myöhemmin myös TVT) kuvattiin olevan ensinnäkin vaihto-

ehto kirjojen läpikäymiseen, mutta toisaalta merkittävä keino keskittyä ja motivoitua opis-

keluun.  

”No sitte täällä JOPO-luokassa mä olen itse keskittynyt ja päässyt lukemaan ja teke-

mään tehtäviä - niin sinne tietokoneelle kirjoittamaan. Niin se on niin ko mulle antanut 



40 

 

hirveästi semmoista, että mä olen jaksanut keskittyä.” 

Oppilaat kertoivat heillä olleen elokuva-työpajaa ja osan luokista käyneen kaupungissa 

elokuvissa. Kahden koulun JOPO-oppilaat kertoivat tekevänsä itse tehtäviä omaan oppi-

misympäristöönsä. He eivät tehneet pelkästään valmiita tehtäviä, vaan tuottivat itse aineis-

toa toisille oppilaille opiskeltavaksi. Tämän koettiin oppimisen kannalta tärkeäksi. Oppi-

laat tekivät myös esityksiä toisilleen. He video- tai valokuvasivat esimerkiksi työpaikoil-

laan ja liittivät otoksensa osaksi esitystään. Oli kiva nähdä muiden esityksiä sekä oma ai-

neisto esillä ja käytössä. Tietokoneella saavutetun keskittymiskyvyn kuvattiin heijastuvan 

myös muuhun koulutyöskentelyyn.  

Retket ja vierailut antoivat kokemuksen, että JOPO-luokka teki ryhmänä muutakin kuin 

opiskeli. Myös erilaiset työpajat koettiin mielekkäiksi. Osassa kertomuksia ei mainittu ret-

kiä, vierailuja tai työpajoja. Osassa kouluja näytettiin hyödynnettävän rikkaasti erilaisia 

koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä sekä toiminnallisia työtapoja. Oppilaat olivat käy-

neet monipuolisissa leirikoululuissa ja tehneet useampia matkoja lähiseuduille, muualle 

Suomeen ja jopa naapurimaihin. Myös lähellä olevaa kulttuuriympäristöä hyödynnettiin. 

Oppilaat kertoivat tehneensä opintomatkoja muun muassa puistoihin, virastoihin ja hauta-

usmaalle.  Myös museot sekä tiede-, taide- ja luontokeskukset olivat toimineet oppimisym-

päristöinä. Oppilaat kuvasivat tehneensä haastatteluja ja muutoinkin dokumentoineet niin 

vierailuja kuin JOPO-luokassa vierailevia henkilöitä. Vierailijat pitivät luokalle esimerkik-

si esityksiä tai opettivat jonkin uuden taidon tai urheilulajin. 

”Jopo-luokkalaisena on mukava olla kun on välillä  erilaista  koulua. Meillä oli esimer-

kiksi iglun tekoa, Elokuvien tekoa, haastateltiin…/…./ tutustumista työpaikkoihin ynnä 

muuta samankaltaista kivaa” 

Oppilaat kertoivat työskentelevänsä urakkamuotoisesti. Esimerkiksi viikon opintotehtävät 

oli jaettu kokonaisuuksiin joita pystyi tekemään omaan tahtiin ja haluamassaan järjestyk-

sessä. Oppilaiden kokemus urakoista oli, että ne auttavat etenemään opinnoissa. Urakat 

rytmittivät työskentelyä niin, että opiskelijan ei tarvinnut työskennellä tietyn aineen parissa 

kokonaista oppituntia tai ”just vain se 45 minuuttia aikaa tehdä joku tehtävä”. Ne antoivat 

mahdollisuuden rytmittää työskentelyä oman jaksamisen mukaan. Taukoa sai pitää silloin 

kuin koki itse sitä tarvitsevansa.  

”Tehdään ryhmittäin ja yksittäin ja urakoita ne ovat ihan hyviä.” 

Urakkatyöskentelyä tehtiin yksin ja ryhmässä ja oppilas sai apua niiltä jotka työskentelivät 
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saman urakan parissa tai olivat jo tehneet sen. Urakkojen todettiin antavan työrauhan ja 

”semmosta aikaa miettiä ja ratkoa niitä ongelmia päässä”. Ne loivat kiireettömän ilmapii-

rin. Osa oppilaista koki, että he haluavat tehdä urakkansa loppuun vaikka olisivat väsynei-

tä. Joskus urakat saivat tuntemaan, että jotain ainetta on tosi paljon ja, että taukoja ei ole 

mutta urakat itsessään motivoivat jaksamaan. 

”Urakat ovat semmoisia, että joskus tuntuu, että ei jaksaisi enää ja silti haluaa tehdä 

ne.” 

Urakoissa korostettiin omaan tahtiin etenemistä ja vastuuta omasta työstä. Vaikka etene-

misjärjestyksen pystyi päättämään itse, opettaja katsoi, että ne tulivat tehdyksi. Urakka-

työskentely oli suhteessa myöhemmin kuvattuun kuvauskategoriaan ”Muutos minussa”. 

Näyttää siltä, että urakkatyöskentelyn avulla oppilaat kasvavat ottamaan vastuuta omasta 

työskentelystään. Vastuunoton lisäksi urakkatyöskentelyä koskevissa käsityksissä korostui 

oppimisympäristön yksilöllisyys, omatoimisuus ja vertaistuki.  

6.3 PIENI RYHMÄ – TIIVIIT SUHTEET LUOKASSA  

 Keskusteleva opettaja 

 JOPO-aikuiset  

 Ryhmähenki  

 Työrauha  

 Yksi luokka ja opettaja  

Kolmannen kuvauskategorian mukaan pienessä ryhmässä oppilaana oleminen on helppoa. 

Pienluokassa oppii paremmin, koska opettaja ehtii opettamaan kaikkia oppilaita. Kun oppi-

las saa ohjausta ja apua, tuntuu oppiminen mukavalta.  

JOPO-luokan opettajalla on aikaa muuhunkin kuin opetukseen. Opettaja auttaa, ohjaa ja 

kuuntelee oppilaitaan. Hän keskustelee heidän kanssaan melkein kaikesta. Pienessä ryh-

mässä on keskusteleva opettajan.  

”Jopossa on parasta kaikki ne jutut mitä täällä jutellaan. Täällä pystyy juttelemaan 

melkein kaikesta eikä ole semmoinen olo, että on koulussa eikä voi puhua mitään.” 

Opettajan ero muihin opettajiin ja näiden opetustapoihin nähtiin olevan pitkälti siinä, että 
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JOPO-opettaja keskusteli paljon. Opetettavat asiat keskusteltiin aina läpi. Oppilaiden mu-

kaan tämä helpottaa oppimista.  

”Käydään esim. suullisesti läpi sitten ei ole aina sitä, että pitää vaan kirjaa tehdä, kun 

niitä asioita käydään suullisesti läpi.” 

JOPO-ohjaajaa tai opettajan työparia ei oppilaiden kuvauksissa terminä mainittu. Oppilaat 

puhuivat JOPO-aikuisista jotka kannustivat, auttoivat, lohduttivat ja kuuntelivat. Aikuiset 

myös selvittivät oppilaiden ongelmia ja ristiriitoja JOPO-luokan ulkopuolella. Erään oppi-

laan mukaan ”aikuiset ovat JOPO-luokassa parasta.” Aikuiset kuvattiin rennoiksi, muka-

viksi ja hauskoiksi. Pienessä ”ryhmässä on rennompaa koska sääntöjä ei tarvita niin pal-

jon.” 

 

”Oppilaana jopo-luokassa on hauskempaa ja helpompaa koska porukka on pienempi 

niin oppii tuntemaan toiset.” 

 

Pienen ryhmäkoon hyvinä piirteinä mainittiin, että oppii tuntemaan toiset ja kaikki. Aikui-

set ja oppilaat tulivat hyvin toimeen keskenään. Oppilaat viihtyivät omassa ryhmässään. 

Eräs oppilas kertoi, että hänet ”saa kuriin, koska en halua pois täältä. Sen, että ”opettaja 

saa kuriin kaikki oppilaat” nähtiin olevan tärkeää. Toisaalta tuntui kurjalta, että muiden 

opettajien kanssa ei aina oikein pärjännyt ja esimerkiksi ”sijaisen kanssa tuli aina riita”.  

 

”JOPOssa (ainakin meillä) aikuisten ja oppilaiden välinen suhde on tiiviimpi ja sillai 

on helpompi puhua esim. kouluongelmista ja muista.// Aikuiset myös tsemppaavat ja 

auttavat eteenpäin.” 

Oppilaiden mukaan JOPO-luokan aikuisille on helppo puhua. Aikuisten ja oppilaiden suh-

teet ovat tiiviimmät kuin yleisopetuksessa ja näin heille koettiin voivan puhua kaikista asi-

oita ja ongelmista.  

Ryhmähengen kuvattiin olevan rento ja tiivis. Oppilaiden mukaan pienessä ryhmässä tulee 

helpommin toimeen niin aikuisten kuin muiden oppilaiden kanssa, koska toisiin on tutus-

tunut helposti. Luokassa ei koettu olevan itseä ärsyttäviä ihmisiä.  

 

”Paljon kavereita eikä ole niitä ärsyttäviä ihmisiä.” 

Syyksi hyvään luokkahenkeen todettiin niin ryhmän pienuus kuin, että tehtiin kaikkea 
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muutakin koulussa yhdessä, kuin opiskeltiin. Yhteiset opinto- ja luokkaretket mainitaan 

yhteishengen kannalta tärkeiksi. 

”Jopo luokassa parasta on se, että on niitä reissuja aika paljon ja tehdään yhdessä pal-

jon muitakin asioita, kuin opiskellaan.”  

Ryhmäläiset viihtyivät yhdessä. He kertoivat tekevät kaiken yhdessä ja olevan kavereita 

myös vapa-ajalla. Muutama oppilas kertoi, että hänellä ei ollut aikaisemmin lainkaan ystä-

viä.  

” Tulee tehtyä enemmän tehtäviä. Muutenkin täällä on kivempaa. Olen enemmän kave-

reiden kanssa vapa-ajalla. Mulla ei ollut niitä edellisellä luokalla yhtään. Siellä en voi-

nut keskittyä ja siellä ei oikein ollut kavereita. Paljo pienempi ryhmä ja muutenkin paljo 

mukavampi, kun on niin pieni ryhmä niin tehdään kaikki aina porukalla.” 

Hyvä luokkahenki ja ystävyyssuhteet auttoivat keskittymään myös opiskeluun. Luokassa 

oli mahdollisuus työskennellä rauhassa. Ryhmäkoon negatiivisena puolena mainittiin, että 

jos ”jotkut poissa niin jää jäljelle vain pari” ja luokan kuvattiin olevan joskus jopa liian 

rauhallinen.  

”Niin, se on helppoa, kun täällä voi keskittyä…/…/… täällä on niin kun se rauha.” 

Eräässä oppilas kertoi, että heidän luokassa on pieniä tiloja joihin pystyi tarvittaessa työ-

rauhan vetäytymään. Oppilaat opiskelivat näissä tiloissa joko yksin tai parin kanssa. Tilan 

vaihtaminen koettiin hyväksi, koska yhteisessä tilassa oli joskus paljon touhua, ääntä ja osa 

oppilaista ei osannut työskennellä aina hiljaa. Joskus oppilaat myös pelleilivät ja tämä olisi 

haitannut, mikäli rauhallisia tiloja ei olisi ollut.  

”….täällä on tosi hyvä, kun täällä on sellaisia pieniä vähä niin kun luokkia …/…/….jos 

jollakin on meno vähän villimpää niin voi mennä johonkin muualle tekemään tehtäviä 

jos haluaa.”  

Luokan ilmapiiri kuvattiin paineettomaksi ja kannustavaksi. Osa JOPO-oppilaista kertoi, 

että heillä on aina sama opettaja ja luokkatila. Toiset kertoivat opiskelevansa myös yleis-

opetuksen ryhmissä.  

”Tosi mukavaa, kun on ollut pienempi ryhmä ja sitten 1 opettaja, joka pystyy opet-

tamaan paljo enemmän, kun ei ole niin isoa ryhmää.” 

Suurin osa oppilaista piti yhden opettajan mallia hyvänä, mutta muutama koki sen huonok-
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si asiaksi. Pysyvyyden kerrottiin auttavan työtehtävien loppuun saattamisessa. Koska tilaa 

ei tarvinnut vaihtaa, pystyi pitämään kiinni työtahdista ja säätelemään omaa toimintaa.   

”Täällä on parasta se, että pystyy tekemään tehtävät paremmin, kun ei tarvi mennä 

tunneille eri luokkiin. Voi tehdä vähä niin kuin omaan aikaan.” 

6.4 POSITIIVISESTI MUUTTUVA MINÄ 

 Kiirettä ja työtä 

 Opiskellaan mitä muutkin 

 Tuen tarve  

 Motivaatio ja koulumenestys  

 Vapaus  

Muutama oppilas kertoi, että JOPO-luokassa heidän koulupäivät ovat lyhyempiä kuin 

yleisopetuksen oppilaiden. Merkittävästi suurempi määrä oli kuvauksia, joiden mukaan 

oppilaat kokivat tekevänsä töitä aikaisempaa enemmän. He kuvasivat JOPO-toimintaa kii-

reenä ja ahkerana työskentelynä.  

 

”….opiskellaan aika vauhdilla ja pitää kotona tehdä paljon tehtäviä ja muutenkin 

enemmän pitää opiskella yksin…” 

 

Oppilaat kertoivat tekevänsä kaikki annetut tehtävät ja läksyt. Osa kertoi tekevänsä ne aina 

”ajallaan”. Muutama kertoi, että teki tehtävät koska JOPO-ryhmässä joutui jäämään ”rästi-

tunneille”, mikäli koulutyöt ”kasaantuivat”. Työpaikalla oppimisen jaksoille integroidut 

tehtävät tuli tehdä kotona yksin opiskellen. Oppilaista tuntui, että he tekivät työpaikkateh-

tävien lisäksi lähes saman määrän tehtäviä, mitä yleisopetuksen oppilaat. Koulun ulkopuo-

listen oppimisympäristöjen todettiin vievän aikaa koulutehtäviltä ja opiskelulta. Tämä ai-

heutti kiirettä etenkin vuoden lopussa.  

 

”…vuoden loppupuolella tulee kiire opiskeluissa, koska jopo-luokalla on paljon työssä-

oppimista ja kaupungilla opiskelua ja myös luokkaretket ovat vienyt muutamia opiskelu 

päiviä.” 
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JOPO-luokalla opiskellaan kaikki mitä muissakin luokissa. Oppimisympäristöjen poh-

jalla on perusopetuksen yleinen opetussuunnitelma. Oppilaiden itsetunnon kannalta näytti 

olevan tärkeää tiedostaa tämä. Kyse ei ole erityisopetuksen luokasta vaan toimintapainot-

teisesta opetuksesta. JOPO-luokan joustavuutta arvostettiin, mutta usein mainittiin oma 

halu pärjätä koulussa, korottaa numeroita ja nostaa keskiarvoa. 

”Jopo luokassa on mukava olla oppilaana, koska tämä opiskelu on vähä erilaista mitä 

muilla luokilla, mutta kuitenkin kaikki asiat mitä muillakin luokilla opiskellaan.” 

Oppilaiden kuvauksista ilmeni muutos omassa asenteessa ja toiminnassa. Oppilaat kertoi-

vat, että he eivät käyttäydy enää huonosti, eivätkä ole niin levottomia kuin aikaisemmin. 

He olivat oppineet rauhoittumaan. Oppilaat kokivat käyttäytyvänsä hyvin ja hillitsevänsä 

itsensä hermostuessaankin.   

”Hain Jopo-luokalle, koska perusluokalla oli vaikea keskittyä tunneilla ja parin 

opettajan kanssa oli hankaluuksia ja muutenkin koulu ei kiinnostanut. Kun pääsin 

Jopo-luokalle niin koulu alkoi kiinnostaa ja kouluun aina mukava lähteä …/…/… 9 

luokalle mentäessä numerot alkoivat parantumaan.” 

”Muuttunut olen, että pystyn hillitsemään itseni etten ala riehumaan ja on tullut teh-

tyä paljon enemmän tehtäviä.” 

Oppilaana onnistumisen ja koulumenestyksen koettiin olevan riippuvainen opetuksen ja 

ohjauksen määrästä. Myös JOPO-aikuisten antama tuki ja kannustus kerrottiin tärkeiksi. 

Oppilaat kertoivat saavansa apua aina, kun sitä tarvitsivat. Näin heille ei tullut suorituspai-

neita esimerkiksi koetilanteissa. Osa oppilaista kertoi, että JOPO-luokalla autetaan pärjää-

mään koulussa, jos oppilas ei yksin pärjää. Osasta tuntui, että opiskelu onnisuu heiltä vain 

JOPO-luokalla.  

”…kokessa esimerkiksi, kun mä en pystynyt keskittymään ollenkaan …/…/ mä olen niin 

kun …/…/… ei - en ymmärrä ja en ole alkanut miettimään, että miten se tehdään. Niin, 

mä olen nyt niin, kun pystynyt keskittymään kokeisiin ja tehtävien tekoon ja kaikkeen 

niin, kun tosi hyvin.” 

”...onnistunut JOPO-luokalla toisin kuin muualla…/…/ .. täällä autetaan pärjäämään, 

jos ei oikealla koululla pärjää.” 

Aikaisemmin passiiviset oppilaat jotka olivat luovuttaneet helposti kohdatessaan vaikeuk-

sia, jaksoivat nyt yrittää. Itsensä ja omien tehtävien hallinta sai uskomaan, että selviää tule-
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vaisuudesta. Itsetunto kasvoi ja uudesta ”minästä” nautittiin.  Hyvien kokemusten myötä 

sinnikkyys kasvoi ja oppilaat kertoivat yrittävänsä vaikka aina koulunkäynti ja opiskelu 

eivät tuntuneet kovin helpoilta. Oppilaat kuvasivat kuinka heitä nykyisin harmitti, jos teh-

tävät jäivät tekemättä. Oppilaat olivat löytäneet sisäisen motivaationsa.  

”…kun on semmoinen päivä, että ei oikein jaksaisi tehdä mitään - väsyttää ja …/…/… 

niin semmoinen on hankala…/…/…niin, kun on ne urakat niin haluaa kuitenkin tehdä.” 

Oppilaat kävivät koulua mielellään ja saivat kurssit suoritettua ja tätä myötä parempia ar-

vosanoja. Oppilaat tunsivat itsensä onnistuneiksi. Osa kertoi olevansa ylpeä, että pystyi 

työskentelemään tavalla, jota ei ollut uskonut itselle mahdolliseksi. Koska opiskelu sujui 

hyvin, oli kouluun kiva lähteä aamuisin. Poissaoloja ei enää ollut. 

”…kouluun aina mukava lähteä vaikka 9 luokalle mentäessä koulumatka viisinkertais-

tui…” 

”Että, mä oon niin, kun tosi ylpeä …/…/…koska täällä on mennyt niin hyvin…/…/… et-

tä on saanut keskityttyä ja tehtyä tehtäviä - että ei olis niin, kun …/…/…uskonut, että 

voisi vielä näin hyviä numeroita saada kokeista ja tehtävät onnistua niin hyvin ja, että 

on niin – kun kasvanut hirveästi…” 

JOPO-luokassa opiskelu sekä oleminen kuvattiin yleisopetusta vapaammaksi. Oppilaat 

pystyivät vaikuttamaan siihen kuinka he opiskelivat. Tärkeäksi koettiin se, että sai työs-

kennellä omaan tahtiin ja pitää taukoja silloin, kun itse tunsi itse niitä tarvitsevansa. Myös 

kahvitaukojen pitäminen sekä musiikin kuuntelu työskennellessä olivat tärkeitä.  

”On vapaampaa” 

”Saa kuunnella musiikkia ja juoda kahvia tai limua samalla kun tekee tehtäviä.” 

”Saa tehdä (opiskella) joskus miten haluaa.” 

”Saa tehdä tehtävät omaan tahtiin.” 

”Saa olla yksin ja muitten kanssa – miten itse haluaa.” 

”Saa kuunnella musiikki, juoda limua/kahvia, saa enemmän kaikkea.” 

 

Vapautta oli myös se, että aikuiset eivät valittaneet ”pienistä asioista”. Muutoinkin vapaus 

tai sen tunne näytti koostuvan pienistä tekijöistä. 
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”...ainoa huono puoli on, kun tulee toimeen niin hyvin, niin ei välttämättä herää ajoissa 

kouluun koska myöhästymisestä ei valiteta.” 

6.5 PYSYVÄ LEIMA 

 Kuittailu ja keljuilu 

 Tarkkailu ja ankaruus 

 Yleistäminen 

 Huonommuuden tunne 

 Huono luokkatila  

Oppilaat kuvasivat, että koulun käytävillä heidän entiset luokkakaverinsa ja muut koulun 

oppilaat kuittailivat ja keljuilivat heille. Tällainen ei kuitenkaan näyttänyt vaivaavan heitä 

kovin paljon. 

”Käytävällä saattaa joku keljuilla, että ”jopo” - mutta ei se ole vakavaa.” 

Oppilaat kokivat, yleisopetuksen opettajat seurasivat heidän tekemisiä tarkemmin kuin 

muiden oppilaiden. Opettajat myös puhuvat JOPO-oppilaille rumemmin ja vihaisemmin 

sekä korottivat äänensä helpommin kuin muille huomauttaessaan asioista muille oppilaille. 

Osa JOPO-oppilaista koki, että koulun muut opettajat olivat heille ankarampia kuin muil-

le oppilaille. Opettajat näkivät JOPO-oppilaat tarkkailuluokan oppilaina.  

 

”Se on taas välillä …/…/…vähän masentuu melkein …/…/…nuo tuolla niin sanotulla 

normaalilta puolelta aina …on just tätä yleistämistä…/…/…jos joku JOPO-

luokkalainen tekee jotakin niin, kun vaikka normaalilla puolella tekee ihan samalla ta-

valla - virheitä ja muuta - niin se on inhottavaa, että ne rupeaa sitten hirveänä niin kuin 

yleistämään…/…/… vähän niin kuin olisi jollain tarkkisluokalla - koko ajan tarkkail-

laan”. 

 

Muutama oppilas koki huonoksi, että yleisopetuksen opettaja voi poistaa kaikki JOPO-

oppilaat yhtä aikaa luokasta ja suhteellisen pienten konfliktien seurauksena. JOPO-oppilas 

saatettiin lähettää JOPO-luokkaan kesken oppitunnin vain, koska hän kuului JOPO-
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ryhmään ja kaikki JOPO-oppilaat haluttiin pois tilanteesta, jossa työrauha oli häiriintynyt. 

Tällaista käytäntöä nimitettiin yleistämiseksi.  

 

”….mä istuin siinä ihana rauhassa ja piirtelin jotain mun vihkoon…/…/… se alkoi vaan 

hirveänä huutamaan, että taas ne JOPO-luokkalaiset täällä pelleilee, että nyt loppuu 

tämä, että nyt menette sinne teidän JOPO-luokkaan laiskottelemaan…” 

 

Edellä kuvattu leimaaminen, tarkkailu, yleistäminen ja kohdennettu ankaruus saivat oppi-

laat tuntemaan itsensä muita huonommiksi.  

 

”…tuntuu vain että me tehdään kaikki väärin…ja jopo-aikuiset joutuu selvittään meidän 

ongelmia” 

 

Kuten edellä kuvattiin, oli osa JOPO-oppilaiden luokkatiloista toimivia esimerkiksi keskit-

tymisen kannalta. Luokka saattoi koostua useammasta isosta tilasta tai isosta ja pienemmis-

tä tiloista. Osa oppilaista kuvasi luokkatilaansa pieneksi. Luokan kerrottiin myös olevan 

tilana huono ja osa oppilaasta mainitsi, että heidän luokassa oli huono ilma. 
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7 PÄÄTÄNTÄ 

Luon tässä luvussa aluksi katsauksen tutkimustuloksiin samalla liittäen sen ensimmäi-

senasteen tietoa täydentäväksi näkökulmaksi. Alaluvun 7.1 Yhteenveto ja pohdintaa lopuk-

si esitän avoimeksi jääneet ajatukset ja mahdolliset uudet tutkimuskysymykset.  Tämän 

jälkeen, alaluvussa 7.2 Tutkimuksen luotettavuus, tarkastelen tutkimuksen luotettavuutta 

sekä tutkimustekojen johdonmukaisuutta suhteuttaen sen tutkimuskysymykseeni: ”Millai-

sia käsityksiä JOPO-oppilailla on joustavan perusopetuksen toiminnasta?” 

7.1 YHTEENVETO JA POHDINTAA 

Tutkimustehtävänäni oli saada selville, mitä oppilaat ajattelevat ja kuinka he ymmärtävät 

ne ilmiöt, joita kokevat JOPO-oppilainan. Näitä käsityksiä kuvaavaan kuvauskategoriaan 

kuului syyt JOPO-luokalle hakeutumiseen, onnistuminen erilaisissa oppimisympäristöissä, 

pieni ryhmä – tiiviit suhteet luokassa, positiivisesti muuttuva minä ja pysyvä leima. 

Kategoria syyt JOPO-luokalle hakeutumiseen kertoo niin oppilaan kasvuun ja kehityk-

seen kuin oppimiseen liittyviä ongelmia (Tilus 2014, 3). Teoksessa Onnistunut opinpolku – 

Opetussuunnitelma kasvun ja kehityksen tukena, (2014) Pirkko Tilus kirjoittaa, että oppi-

laan ongelmat ovat koulussa usein aluksi pieniä, mutta jos näitä heikkoja singaleja ei ha-

vaita ja niihin ei puututa, ne kasvavat ja tilanne voi muuttua haastavaksi. Oppilaan ongel-

mista tulee opettamisen ja opettajan ongelmia. (Tilus 2014, 3.) Tilanteessa missä opettaja 

ei kykene tai osaa ratkaista ongelmia joutuu oppilas kantamaan niiden seuraukset, mikäli 

koulun aikuiset toteavat, että oppilaalla on ongelmia oppimisessaan. Koulussa unohdetaan 

usein, että myös koulu ja sen aikuiset voivat muuttaa toimintatapojaan, mikäli aikaisemmat 

tavat eivät toimi. (Tilus 2014, 3, 26.)   

Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet JOPO-oppilaat kertoivat koulunkäyntiin liittyvien 

ongelmien perussyyksi yleisopetuksen suuret ryhmäkoot. Kun ryhmässä on paljon oppilai-

ta, ei opettajalla ole aikaa tarjota apua sitä tarvitseville. JOPO-oppilaiden käsitys eroaa 

merkittävästi rehtoreiden näkemyksistä, jotka kuvattiin Risto Rinteen, Tero Järvisen, Jenni 

Tikkasen ja Mikko Aron artikkelissa (2012) Koulutuspolitiikan muutos ja koulun asema 

Euroopassa – Kahdeksan maan rehtoreiden näkemys. Eurooppalaisten rehtorien mukaan 

sellaiset tekijät, kuten liian suuret luokkakoot, eivät kuulu viiden merkittävimmän oppimi-

seen ja koulussa pärjäämiseen vaikuttavien tekijöiden joukkoon (Rinne, Järvinen, Tikka-
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nen & Aro 2012).  Rehtoreiden mukaan suurin koulumenestykseen vaikuttava tekijä on 

yksilö- ja perhetason ongelmat (Rinne, Järvinen, Tikkanen & Aro 2012). Uudistetun nor-

mijärjestelmän tavoitteena oli, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus hyvään opin pol-

kuun riippumatta taustoistaan tai sitoutumisestaan koulunkäyntiin (Tilus 2014, 3).  Lain-

säädännön mukaan oppilaan tulee saada tukea niihin ongelmiin, joita hänellä havaitaan 

olevan.  

Tilus (2014, 4) kirjoittaa tilanteiden `en osaa`, `en jaksa`, `en halua` ja `en kelpaa`, vaati-

van koulua tarkastelemaan oppimisympäristöjä ja miettimään, mitä ”me kaikki voitaisiin 

tehdä yhdessä” (Tilus 2014, 4.) JOPO-toiminta tarjoaa vaihtoehtoisen toimintakulttuurin ja 

siihen liittyen erilaisia opetus- ja oppimisjärjestelyitä. Erilaiset oppimisympäristöt-

kategoria kuvaa JOPO-toiminnan tarjoamia keinoja järjestää koulun toiminta tilanteessa, 

jossa tuen tarve näyttäytyy yleisenä kouluhaluttomuutena sekä kun oppilaalla on kykyjä ja 

taitoja edetä yleisopetuksen tavoittein mutta he tarvitsevat enemmän oppimisen ohjausta tai 

tarpeen ”edetä omaan tahtiin”. Kun koulu näkee tarpeelliseksi laajentaa toimintakulttuuri-

aan ja siihen liittyvä seikkoja, se muuttaa näkökulman ongelmiin. Ongelmia ei tarkastella 

yksilölähtöisinä ja vain oppilasta koskevina muutos pyrkimyksinä ja näin auttaa löytämään 

uusia tapoja tarjota oppilaslähtöistä opetusta ja tukea. (vrt. Tilus 2014, 8.)  

Oppilaan oireilu ”on aina hätähuuto ja sen taustalla on usein” (Tilus 2014, 8) oppilaan 

tuen tarpeiden ja koulun vaatimusten tai odotusten välinen ristiriita. Aikuisen asenne näi-

den ongelmien ilmaantuessa määrittää pitkälle sen kuinka esimerkiksi käyttäytymisen häi-

riöihin reagoidaan. Katsotaanko ne ilmaisevan oppilaan tuen tarvetta vai olevan kurinpi-

dollisia asioita. Mikäli opettaja antaa pelkän rankaisun ja jättää miettimättä muita tapoja 

kohdata nuoren käytös, jää niin oppilaalta kuin opettajalta pois tilaisuus oppia jotain uutta. 

(Tilus 2014, 26) ”Pelkkä rehtorin puhuttelu, jälki-istunto tai se, että mahdollisimman moni 

aikuinen osoittaa kuinka väärässä oppilas on ollut,” (Tilus 2014, 26) ei opeta nuorelle 

mitään muuta, kuin väärän tavan ratkaista ongelma ja konfliktitilanteita. Tämän mallin 

mukaan ongelmat ”sysätään syrjään” tai niiden seuraukset kohtaa joku muu, kuten oppilas-

ta jälki-istunnossa valvova opettaja tai rehtori puhuttelutilanteessa. (vrt. Tilus 2014, 26) 

Opettajalta jää tilaisuus tutustua paremmin kyseiseen nuoreen tai koulun ryhmäilmiöihin 

tarkemmin.   

Oppilaslähtöinen tuki edellyttää kuitenkin aina, ”riittävää oppilastuntemusta, oikein mitoi-

tettuja tavoitteita ja onnistumisen kokemukset mahdollistavia sisältöjä ja menetelmiä” (Ti-



51 

 

lus 2014, 8).  Janhonen ja Sarja (2011) tuovat esille, että JOPO-oppilailla on usein ilmen-

nyt vaikeuksia vasta yläkoulussa. Alakouluaikana koulunkäynti oli sujunut ongelmitta ja 

arvosanat olivat olleet hyviä jopa erinomaisesi. Myös tämän tutkimuksen JOPO-oppilaat 

kertoivat, että heillä oli ilmennyt vaikeuksia vasta yläkoulussa. Eräs selitys tähän ilmiöön 

voi olla siinä, että yläkoulun aineopettajajärjestelmän ei anna opettajille tilaisuutta ja aikaa 

tutustua riittävästi oppilaisiinsa. Näin he eivät havaitse heidän ongelmiensa todellisia taus-

toja eivätkä näin tarjoa oikeaa tukea tai riittävän aikaisessa vaiheessa. Ongelmiin puututaan 

vasta niiden kasaannuttua. (vrt. Janhonen ja Sarja 2011, 25). Tästä kuvatusta on seuraukse-

na turhaantumista niin oppilaalla kuin opettajalla ja tilanne on leimautunut puolin ja toisin 

(vrt. Tilus 2014, 3).   

Pieni ryhmä – näyttää tarjoavan korjaavaa vuorovaikutusta ja riittävää pysyvyyttä, reagoi-

van oppilaan ehtymisen perustaksi. JOPO-oppmisympäristöissä on yleisopetuksen opinnot 

eheytetty ainekokonaisuuksien avulla toiminnalliseksi ja oppilaslähtöisiksi kokonaisuuk-

siksi. JOPO-tuki huomioi oppilaan itseohjaavuuden ja antaa mahdollisuuden jatkuvaan 

itsearviointiin, jolloin aikuinen ohjaa häntä rakentavasti ja auttaa näin sitoutumaan yksilöä 

oppimissuunnitelmaan yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tiiviit suhteet luokassa kertovat, 

että JOPO-oppilaat ovat saaneet valmiuksia sitoutua JOPO-ryhmän sääntöihin ja he toimi-

vat ryhmän hyvinvointia ylläpitävällä ja edistävällä tavalla. (kts. myös Jahnukainen ja Sar-

ja 2011, 48; Tilus 2014, 10.) Vastuun ”omasta oppimisesta tai käyttäytymisestä voi ottaa 

vasta sen jälkeen, kun on tieto mitä minulta odotetaan, miten saavutan sen” (Tilus 2014, 

10) ja tiedän myös saavani tukea ja ohjausta tarvittaessa.  

 Koulukasvatuksen ja opetuksen tarkoituksena on lisätä myös oppilaiden sosiaalista pää-

omaa (vrt. Tilus 2014, 10). Leirien, rekien ja vierailujen suurimpana merkityksenä oli JO-

PO-oppilaiden kuvausten mukaan yhdessä oleminen ja tekeminen. Oppilaat puhuivat koh-

teiden ja siellä tapahtuvan toiminnan sijaan lähinnä ryhmän yhdessä olemisesta ja sen mer-

kityksestä tiiviin ryhmähengen syntymiselle.  Näyttää siltä, että toiminnallisuuden kautta 

saadut myönteiset kokemukset ovat JOPO-oppilaan tarvitsemaa positiivista palautetta, joka 

auttaa heitä uskomaan omiin kykyihinsä näin parantaen heidän itsetuntoa (vrt, Jahnukainen 

ja Sarja 2011, 65). Oppilaslähtöiset ja monimuotoiset oppimisympäristöt antavat jokaiselle 

yksilölle tilaisuuden olla ”omalla mukavuusalueellaan” ja tuoda luontevasti esille omaa 

tietoaan ja osaamistaan. Tilus (2014, 22) tuo esille näkökulman, jonka mukaan yhteisölli-

syys syntyy yhteistyöstä. ”Terve yhteisöllisyys rakentuu oman arvon kokemisen kokemuk-

sista ja edellyttää hyvää työilmapiiriä” (Tilus 2014, 22).  
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Oppilaat kertoivat myös onnistumisen kokemuksista työpaikkaopiskeluun liittyen. Heidän 

mukaansa työpaikoilla ”oppii selviämään uusista tilanteista” ja ”oppii suhtautumaan uu-

siin asioihin”. Oppilaat saavat työpaikoilta kokemusta erilaisista toimintakulttuureista ja 

mallia siitä kuinka esimerkiksi ongelmia ratkotaan työpaikoilla. Oppilaat oppivat puhu-

maan hankalistakin asioista kiihtymättä (vrt. Tilus 2014, 23).  

Positiiviset kokemukset ovat perusta motivaation löytymiseen. Tämän kaiken myötä oppi-

las kokee minän muuttuvan positiivisesti. JOPO-toiminna näyttää oppilaiden kuvaamana 

ottavan yksilölliset lähtökohdat, oppilaiden kiinnostukset ja edellytykset huomioon. JOPO-

toiminnassa oppilaalle annetaan mahdollisuus kuulua omana itsenään ryhmään. Hän saa 

positiivista palautetta osaamisestaan ja näkee itsensä edistyvän opinnoissaan. JOPO-luokan 

opetussuunnitelma näyttää toimivan eheyttävästi ja toimivan korjaavana tukena myös niille 

oppilaille, joiden elämänhallinta on kadonnut. Oppilaat kuvasivat levottomuutensa vähen-

neen ja itsehillintänsä kasvaneen.  

Pirjo Tiluksen (2014, 28) kuvaus oppilaiden tarpeisiin vastaavasta toimintaympäritöistä 

antaa teoreettisia käsitteitä joustavan perusopetuksen kuvaamiseen. Joustavassa perusope-

tuksessa täyttyvät oppilaiden tarpeet virikkeellisen oppimisen ja oppimisen ilon löytymi-

sestä. Toimita erilaisissa oppimisympäristöissä on opetusta, kasvatusta ja pedagogista 

kuntoutusta.  Pienessä ryhmässä on tiiviit ja hyvät suhteet. Oppilaiden tarpeet osalli-

suudesta, ryhmään kuulumisesta ja hyväksymisestä toteutuvat. Oppilaslähtöisyys an-

taa eväitä oman toiminnan ohjaamiseen. Tämän seurauksena tapahtuu positiivinen muu-

tos minussa.  Oppilaat tietävät, mitä heiltä odotetaan ja toisaalta, että he saavat apua JO-

PO-aikuisilta, joiden toiminta perustuu psykososiaalista kasvua ja kehitystä tukevaan vuo-

rovaikutukseen ja sen synnyttämään turvallisuuteen. (vrt. Tilus 2014, 28). Oppilaiden luot-

tamus itseensä palautuu turvallisien rajojen ja lisääntyneen vapauden risteyksessä. Tärkeää 

on myös, että konflikteihin ja ongelmiin puututaan heti. 

Pysyvä leima-kategoria kuvaa JOPO-toiminnan tavoitteiden vastaisesta toiminnasta. Risti-

riitainen ja negatiivinen palautteen vaikuttaa koulumotivaatioon negatiivisesti, eteenkin, 

jos koulumenestys on laskussa tai heikko. (Janhonen ja Sarja 2010, 24, 26.)  Leima on ta-

vallisimmin seurausta oppilaan pitempiaikaisesta normien vastaisesta käytöksestä, mutta 

sen voi saada joskus myös yksittäisen rikkeen seurauksena. (Janhonen & Sarja 2011, 23) 

Luonteeltaan leima on usein pysyvä koska se toimii itseään ruokkivasti. Sen saaneen oppi-

laan käytös joutuu erityisen tarkkailun kohteeksi ja leimatun oppilaan pienetkin rikkeet, 
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kuten pipon pitäminen sisällä, voivat saada aikaan suhteettoman voimakasta reagointia. 

Rikkeestä voi seurata leimatulle oppilaalle suurempi sanktio mitä ”leimattomille” oppilail-

le vastaavasta teosta. (Janhonen & Sarja 2011, 23.) Leiman toinen oppilaan hyvinvointia 

uhkaava piirre on se, että leima peittää oppilaan hyvät ominaisuudet ja piirteet. Leimatun 

oppilaan positiivinen kehitys, käytös ja toiminta jäävät vaille huomiotta. Vähitellen oppi-

laalle kehittyy tunne, että on ”ihan sama”, miten hän käyttäytyy. (vrt .Janhonen & Sarja 

2011, 24.) ” 

…tuntuu vain että me tehdään kaikki väärin…ja jopo-aikuiset joutuu selvittään meidän 

ongelmia” 

 Liemaamis kategoriasta huolimatta JOPO-oppilaiden kuvaama JOPO-toiminta vaikutti 

heihin ja heidän koulumotivaatioonsa sekä elämänhallintataitoihin positiivisesti. Oppilaille 

näyttää riittävän, että hänet kohtaa yksi aikuinen joka näkee hänet ilman leimoja, rooleja ja 

”naamioita”. (vrt. Tilus 2014, 27.)  

Pysyvä leima- kategoria tuli esiin muutamien oppilaiden kuvaamana. Vaikuttaa siltä, että 

koulujen tai opettajien välillä on tämän suhteen eroja. Lisätutkimusta ehdoittaisin seuraavi-

en kysymysten puitteissa: 

 Miksi kouluissa leimataan? 

 Miten kouluissa leimataan? 

 Ketkä sitä tekevät? 

 Miten negatiivinen leimaaminen eroaa kiusaamisesta? 

7.2 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyen olen luvussa 1.  ”Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoit-

teet” kuvannut henkilökohtaisen suhteeni joustavan perusopetuksen toimintaan. Olen itse 

toiminut JOPO-opettajana. Toin tämän omakohtaisen kokemuksen esille, koska näin tut-

kimuksen lukija voi arvioida tämä omakohtaisen suhteeni vaikutusta tutkimuksen tuloksiin.  

(Rauhala 1974, 108.). Olen pyrkinyt subjektiivisuuteen muun muassa tekemällä analyysin 

useampaan kertaan, mutta subjektiviteettia ei voida milloinkaan kokonaan eliminoida tutki-

muksen tiedosta. (Rauhala 1974, 108.) Olen pyrkinyt tiedostamaan subjektiiviset käsitykseni 

ja eliminoimaan niiden vaikutuksen, mahdollisimman pieneksi. Tukijan oma objektiivisuus 

syntyy vain tämän subjektiivisuuden tunnustamisen ja tunnistamisen kautta (Eskola ja Suo-
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ranta 1998, 15–16) . Olen tunnistanut ja tunnustanut tämän seikan pyrkien kohteen autentti-

seen näkemiseen ja kuvaamiseen, 

Tutkiessani JOPO-oppilaiden käsityksiä, jouduin olemaan oppilaiden käsitysten tulkitsijana 

(vrt. Uljens 1989). Uskon henkilökohtaisen kokemukseni JOPO-kontekstissa hyödyntävät 

tukimusta ja auttaneen minua selviämään näin laajasta aineistosta ja avoimesta tutkimusky-

symyksestä. Toimintani opettajana JOPO-oppilaiden elämismaailmassa, auttoi minua eläyty-

mään heidän kokemuksiinsa, mikä  puolestaan auttoi ymmärtämään heidän ilmaisemansa 

käsitykset.  

 JOPO- ilmiö on suhde, jonka olemme yhteisessä elämismaailmassamme kohdanneet.  Mikäli 

minulta olisi puuttunut kokemus tässä suhteessa, olisi tulkintojani ohjannut jokin muu tieto tai 

teoria. Tällöin tutkimukseni tulokset eivät olisi niin autenttiset, kuin mitä ne nyt ovat. Ilmiön 

esiymmärryksen edellytyksenä on tutkijalla ja kohteella yhteinen kieli ilmiöstä. Tämän tutki-

muksen kommunikaatio perustuu ymmärtäjän ja ymmärrettävän yhteiselle kokemukselle 

joustavasta perusopetuksesta (Raunio 1999, 244.) Oppilaiden ilmaukset on pyritty kuvaamaan 

heidän ilmaisemallaan tavalla (Apel 1971, 143).  

Tässä tutkimuksessa on kiinnostuksen kohteena JOPO-oppilaiden kokemus todellisuudesta. 

Tämä on se todellisuus, josta tutkimuksen kohteena oleva JOPO-toiminta saa merkityksensä. 

Tämän tutkimuksen joustavan perusopetuksen toiminnassa on kyse elämismaailmasta, jota 

tarkastellaan merkitysten maailmana ja merkitykset syntyvät JOPO-oppilaiden kautta. (vrt. 

Satulehto 1992; Varto 1992a.) Tutkimustani ohjasi innostus kuvata fenomenografista JO-

PO-toimintaa. Pyrin perehtymää empiiris-analyyttiseen tietoteorian kenttään ja tätä myötä 

selvittämään, mitä on fenomenografinen tiedonintressi ja sitoutua siihen johdonmukaisesti. 

Pyrkimys ymmärtää fenomenografista tapaa nähdä todellisuus muodostui tutkimuksen toi-

seksi tavoitteeksi.   

Tutkimuksessa ontologiset, epistomologiset ja metodologiset kannat liittyvät kiinteästi 

toisiinsa. Näihin liittyy myös aksiologiset kysymykset (vrt.Niiniluoto 1999, 2-4), joiden 

myötä näen tutkimustuloksissa esitetyt käsitekategoriat arvokkaina sinänsä (vrt. Huttunen 

2013; Häkkinen 1996, 32; Sandberg 2005, 48). Fenomenografisen tukijan ei tule ”sensu-

roida” aitoja käsityksiä vaan pyrkiä esittämään ne mahdollisimman rikkaasti. Tämä on ol-

lut analyysini lähtökohta ja motivoinut minua koko tutkimuksen ajan. Tämä ei tarkoita 

teoreettisen tietämyksen arvon kieltämistä, vaan avoimuutta ja uskollisuutta tutkimusai-

neistolle (Huusko & Paloniemi 2006, 166.) 
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Fenomenografinen tutkimus on kiinnostunut niistä eri tavoista joilla ihmiset kokevat ilmi-

ön. Tutkimuksen kohteena on toisen asteen näkökulma eli ihmisten erilaiset tavat nähdä 

ympärillään oleva maailma (Marton 1981, 177; Uljens 1989, 10; Uljens 1993, 142; Marton 

1994, 4424; Marton & Pang 1999, 1). Ihmisten käsityksiä ei arvioida hyviksi tai huonoiksi 

vaan ne pätevät sellaisinaan. Tieteellistä näkemystä eli ensimmäisen asteen näkökulmaa 

pidetään yhtenä tapana muiden joukossa. (Uljensin 1993, 142). Tässä tutkimuksessa JO-

PO-toiminnan fenomenografia tarkoittaa ”pelkistettyä” kuvausta niistä eri käsityksistä, 

joita joustavan perusopetuksen oppilaat ovat muodostaneet itselleen arkipäivän tilanteissa 

(vrt. Valkonen 2006, 10, 20- 21). Oppilaiden erilaisten käsitysten laadullisten erojen ku-

vaaminen on ”fenomenografian ydintä” (Valkonen 2006, 21) ja arvokasta sinänsä (Marton 

& Booth 1997). Tähän fenomenografiseen tiedon intressiin sitoutuu tutkimukseni JOPO-

toiminnasta. 
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Liite 1: Haastateltavan paperi    LIITE 1. 

 

Kerro JOPO-luokalla oppimisestasi: 

 

 

 

Kertomuksen muoto on vapaa. 

Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä. 

 

Millaista on olla oppilaana JOPO-luokassa? 

Mikä on JOPO-luokassa parasta 

Mitkä ovat JOPO-luokan heikkoudet?  

Millaisia vaikeuksia sinulla on ollut yleisopetuksen ryhmässä? 

Miten JOPO-luokka toimii sinun oppimisympäristönäsi?  

 

 

Lähetä kertomuksesi sähköpostiosoitteeseen: tanissin@paju.oulu.fi 

 

Nimettömyys taataan. Kertomuksia käytetään hyvän tutkimusetiikan mukaisesti kertojien henkilöllisyyttä suojaten.  

 

Tutkimusyhteistyöstä jo etukäteen kiittäen 

HANNELE NISSINEN 

Kasvatustieteiden tiedekunta 

Luokanopettajakoulutus 

Oulun yliopisto 

 

mailto:tanissin@paju.oulu.fi
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Tutkimusaineisto     LIITE 2.

      

Oppilaiden kirjoitukset: 

Aineistona oli opettajien ja oppilaiden kirjoituksia eri puolilta Suomea. Yhden koulun vas-

taukset kerättiin suullisesti. Näin vastauksista saatiin laajempia, kuin kirjoitetut vastaukset 

ovat. Tutkija ei esittänyt juuri lainkaan tarkentavia kysymyksiä vaan luki kysymykset pa-

perilta ja antoi oppilaalle mahdollisuuden vastata suullisesti.  

Kirjoitukset lähetettiin tutkijalle joko sähköpostitse tai kirjepostina. Tutkimuspyynnössä 

pyydettiin oppilaita kertomaan oppimisestaan JOPO-luokassa. Kertomuksen muoto oli 

vapaa, mutta kirjoituksen apuna pystyi käyttämään seuraavia kysymyksiä. 

Millaista on olla oppilaana JOPO-luokassa? 

Mikä on JOPO-luokassa parasta 

Mitkä ovat JOPO-luokan heikkoudet?  

Millaisia vaikeuksia sinulla on ollut yleisopetuksen ryhmässä? 

Miten JOPO-luokka toimii sinun oppimisympäristönäsi?  

 

Pyynnöt toimitettiin JOPO-luokkien opettajille ja he kokosivat luokkansa oppilaiden kirjoi-

tukset ja lähettivät ne tutkijalle. 

Aineisto kerättiin maalis – toukokuussa 2011. Tässä liitteessä on luettelo aineistosta  eli 

oppilaiden 20 kirjoituksesta ja 8 äänitetystä vastauksesta. 

Sähköposti/oppilaat vastasivat itse suoraan sähköpostitse: 

1. Oppilas 1./ POIKA 1./ Koulu 1. 

2. Oppilas 2./ POIKA 2./ Koulu 1. 

3. Oppilas 3./ POIKA 3./ Koulu 1. 

4. Oppilas 4./ POIKA 4./ Koulu 1. 

Sähköposti/opettaja lähetti oppilaiden tiedoston: 

5. Oppilas 5./ TYTTÖ 1./ Koulu 2. 

6. Oppilas 6./ EI TIETOA/Koulu 2. 

7. Oppilas 7./ EI TIETOA/Koulu 2. 

 

Kirjeposti:  
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8. Oppilas 8./ EI TIETOA/Koulu 3. 

9. Oppilas 9./ EI TIETOA/Koulu 3. 

10. Oppilas 10./ EI TIETOA/Koulu 3. 

11. Oppilas 11./ EI TIETOA/Koulu 3. 

12. Oppilas 12./ EI TIETOA/Koulu 3. 

13. Oppilas 13./ EI TIETOA/Koulu 3. 

14. Oppilas 14./ EI TIETOA/Koulu 3. 

15. Oppilas 15./ EI TIETOA/Koulu 3. 

16. Oppilas 16./ EI TIETOA/Koulu 3. 

 

Suullisesti / äänite:  

17. Oppilas 17./ POIKA 5./ Koulu 4. 

18. Oppilas 18./ POIKA 6./ Koulu 4. 

19. Oppilas 19./ POIKA 7./ Koulu 4. 

20. Oppilas 20./ POIKA 8./ Koulu 4. 

21. Oppilas 21./ POIKA 9./ Koulu 4. 

22. Oppilas 22./ POIKA 10./ Koulu 4. 

23. Oppilas 23./ TYTTÖ 2./ Koulu 4. 

24. Oppilas 24./ POIKA 11./ Koulu 4. 

 

Sähköposti / avustaja kerännyt vastaukset yhteen tiedostoon:  

25. Oppilas 25./ EI TIETOA/Koulu 5. 

26. Oppilas 26./ EI TIETOA/Koulu 5. 

27. Oppilas 27./ EI TIETOA/Koulu 5. 

28. Oppilas 28./ EI TIETOA/Koulu 5. 

 


