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1 Johdanto ja tutkimuskysymykset 

 

”Opettajuus on parhaimmillaan sitä, että saat jonkun asian itämään toisen ihmisen sielus-

sa ja ajatuksissa.” 

 

Luottamuksellisen suhteen rakentaminen lapsen kanssa mahdollistaa kasvattajan työssä 

yhteistyön lasten kanssa entistä paremmin. Uskon kasvattajan ja lapsen välisen luottamuk-

sellisen suhteen myös heijastuvan myönteisesti koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön ja 

yhteisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseen. Tämän voidaan myös sanoa olevan tärkeä 

taito nykyajan suurissa kouluissa, joissa yhteisöllisyyden ohella tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota myös jokaisen yksilön kohtaamiseen, sen tuomiin mahdollisuuksiin ja edellytyk-

siin. Kasvattaja joutuu työssään ottamaan huomioon yhtä aikaa monia asioita, mutta kas-

vattajalla on mielestäni kuitenkin oltava selkeä arvoperusta työssään: millaista maailmaa 

lapsille halutaan välittää, mitä siinä arvostetaan ja missä suhteessa toisiinsa? 

Tutkin sitä, kuinka luottamusta rakennetaan aikuisen ja lapsen välisissä vuorovaikutussuh-

teissa koulukontekstissa. Kuinka lapsi suhtautuu kasvattavaan aikuiseen koulukontekstis-

sa? Kuinka taas aikuinen, joka tahtoo luoda jokaisen lapsen kanssa luottamuksellisen suh-

teen, onnistuu siinä? Tutkimuskysymykseni onkin: 

Millaisia vaiheita opettajan ja oppilaan välisen luottamuksen rakentumisen alkuun kuuluu? 

Luottamuksen saavuttaminen lasten kanssa on yksi tärkeimmistä tavoitteista kasvattajan 

työssä, jotta lapset voivat hyvin ja suhde kasvattajaan olisi mahdollisimman paljon heitä 

eheyttävä. Donald Brown ja Desiree A. Skinner (2007) toteavat, että hyvin usein pidetään 

itsestäänselvänä sitä, että opettajat tietävät, kuinka luottamusta rakennetaan oppilaiden 

kanssa. Tämä tehtävä ei kuitenkaan aina ole helppo. (Brown & Skinner, 2007, s. 1–2.) 

Usein oletetaan, että luottamus rakentuu muun kommunikoinnin ja yhteistyön lomassa 

ikään kuin itsestään, vaikka se vaatiikin opettajalta aktiivista toimintaa. Tutkin sitä, kuinka 

luottamusta voidaan rakentaa myönteisillä tavoilla aivan suhteen alkumetreiltä lähtien. 

Tutkimukseni aineistonkeruutapa on etnografinen ja sen pohjalta kerätyn tiedon analysointi 

on aineistolähtöistä. 
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Kasvattaja tarvitsee taitoa luoda luottamusta vuorovaikutussuhteissaan lasten kanssa. Tästä 

tutkimuksesta voi hyötyä niin nuori kuin kokenutkin kasvattaja, sillä kasvattajat ottavat 

kaiken aikaa vastaan uusia, heille vielä tuntemattomia lapsia työssään ja kohtaavat jatku-

vasti erilaisia lapsia. Tutkimuksessa tulee esille myös opettajan hiljainen asiantuntijuus: 

tehdään näkyväksi ja tiedostetuksi sellaisia taitoja opettajan työssä, jotka ovat ikään kuin 

sisäänrakennettuja. Tutkin luottamuksellista suhdetta ja sen vaiheita: millaisia prosesseja 

luottamuksen rakentumiseen sisältyy? Luottamuksen rakentumisen kokonaisprosessi on 

pitkä ja voi kestää kuukausia tai jopa vuosia. Sen vuoksi keskityn pro gradu – tutkielmas-

sani rakentumisen alkuvaiheisiin: kuinka luottamuksen rakentuminen käynnistyy? Kuinka 

toisiin orientoituminen alkaa muuttua luottamukseksi ja luottamiseksi?  
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2 Teoreettinen viitekehys 

Kun tarkoituksena on tutkia luottamuksen rakentumisen alun vaiheita, on tärkeää tarkastel-

la ensin luottamusta käsitteenä ja ilmiönä. Luottamuksen rakentumiseen vaikuttaa myös 

opettajan toiminnan taustalla olevat periaatteet, jotka ohjaavat lasten kohtaamista, vuoro-

vaikutuksen syvenemistä ja siten luottamuksen rakentumista. Tässä tutkimuksessa teoreet-

tisiksi lähtökohdiksi on valittu välittämisen etiikka, dialogisuus ja pedagoginen rakkaus, 

sillä ne ohjaavat parhaiten toimimaan lapsen kanssa hänestä aidosti välittäen, lasta kuun-

nellen ja kohdaten hänet kunnioittaen ja arvostaen. Nämä lähtökohdat ovat tärkeitä myös 

tutkimuksessa ajattelun välineinä. Niiden avulla luottamuksen rakentamisen toimet ja teot 

näyttäytyvät konkreettisella tasolla ja auttavat siten osaltaan hahmottamaan luottamuksen 

syvenemisen prosessien myönteisiä tapoja.  

2.1  Välittämisen etiikka 

Tutkimukseni teoreettisena kehyksenä on välittäminen, tarkemmin välittämisen etiikka. 

Tutkin luottamuksen rakentumista nimenomaan välittämisen etiikan innoittama, jossa kä-

sitteet pedagoginen rakkaus ja dialogisuus toimivat tarkentavina teemoina. 

Välittämisen etiikka on moraalifilosofia. Siinä Nel Noddings (1992) painottaa moraalista 

ymmärtämistä ja tietoisuuden merkitystä. Välittämisen etiikka myös kutsuu olemaan välit-

täviä ja niin ikään myös kehittämään omia välittämisen taitoja. Kasvattajien tulee siis niin 

mallintaa välittämistä kuin myös käydä dialogia, keskustelua yhdessä lasten kanssa. Välit-

tämisen etiikka peräänkuuluttaa empatiaa, ymmärrystä ja arvostusta keskustelun elemen-

teiksi. Keskustelut antavat siis mainion tilaisuuden pohtia monia mietityttäviä asioita ja 

samalla kehittää moraaliaan välittävänä ihmisenä. Nämä taidot antavat paljon valmiuksia 

tulevaa varten, mutta myös rakentavat luottamuksellista suhdetta kasvattajan ja lapsen vä-

lille hetki hetkeltä. Myös kasvattajan merkitys lapsen kannalta korostuu: hän välittää, aut-

taa, opettaa, huomaa ja on läsnä. Sitä lasten voidaan sanoa ennen kaikkea tarvitsevan niin 

koulussa kuin kotona. Koulukontekstin kasvattajilla on monia mahdollisuuksia ja tilanteita 

lapsen aitoon kohtaamiseen. (Noddings, 1992, s. 21–23.) Toisaalta välittävä suhde rakentaa 

luottamusta juuri oikeasta suunnasta: toisen arvostamisesta ja kiintymyksestä. Siten välit-

tämisen ja luottamuksen yhteys tiivistyy muun muassa moraaliin, empatiaan ja toisen koh-

taamiseen. 
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Noddingsin (1992) mukaan välittävässä suhteessa on tyypillisimmillään kyse yhteydestä 

kahden ihmisen välillä ja siinä on välittäjä ja välittämisen kohde. Kypsät ihmissuhteet ai-

kuisten välillä ovat molemminpuolisia, joissa rooleja vaihdellaan, kun taas kasvattajan ja 

lapsen välinen vuorovaikutussuhde on taas hänen mukaansa rakentunut niin, että kasvattaja 

on nimenomaan välittävä osapuoli ja lapsi tämän välittämisen kohde. (Noddings, 1992, s. 

15–17.) 

Välittäminen ja sen osoittamisen riippuu myös kontekstista. Noddings (1992) myöntää, että 

kouluissa voi olla haastavaa välittää, kun yhtä aikaa tasapainoillaan strukturoidun ja tavoit-

teellisen koulutyön ja tämän pehmeämmän puolen kanssa. Kasvattajien tulisi siis luoda 

välittävä suhde lapsiin, mutta toisaalta kasvattajien tulisi auttaa lapsia kehittämään myös 

omia taitojaan välittämiseen. Koulussa opitaan elämässä tarvittavia taitoja. Tällöin luotta-

muksellisen suhteen luominen kasvattajan ja lapsen välillä tukee varmasti lapsen kehitystä 

ja auttaa häntä niin koulutyössään, voimavarana elämässään, kuin myös sisäistämään tie-

tynlaisen mallin ihmissuhteista tulevaisuuttaan varten. (Noddings, 1992, s. 18, 20.) 

Kasvattajat varmasti tiedostavat saman asian, kuin mitä Noddings (1992) toteaa: kaikki 

lapset haluavat tuntea olevansa välitettyjä. Jokainen lapsi tulisi myös nähdä mahdollisena 

välittämisen kohteena. Välittäminen on nimenomaan tapa olla vuorovaikutussuhteessa. Se 

ei ole jäsennelty käyttäytymisen malli. Lapsen tuntemus on kuitenkin olennaista: on tärke-

ää tuntea lapset ja sitä kautta ymmärtää heidän yksilöllisyytensä ja myös ne tavat, joilla 

välittämistä kullekin osoittaa. Ei kuitenkaan riitä, että välittämistä osoitetaan. Toisen täytyy 

myös huomata ja tiedostaa nämä teot. Vasta sitten hän kokee olevansa välitetty. Tämän 

perusteella voidaan ajatella, että kasvattajan tulee siis myös tarkkailla lapsen reaktioita ja 

saa-da häneltä vahvistus välitetyksi tulemisen tuntemisesta. Läsnäolon ja huomaamisen 

hetket voivat olla lyhyitäkin. Niiden merkitys toiselle on silti hyvin tärkeä. (Noddings, 

1992, s. 16–17.) Yksilöllisyyden merkitys yhteisöllisissä ryhmissä onkin mielestäni ajan-

kohtainen teema nykypäivänä. Se, että lapset voivat hyvin koulussa ja kotona, lähtee usein 

pienistä asioista ja siitä, että heidät huomataan.  

Crace Clement (1996) esittää, että välittämisen etiikka on usein liitetty feminiinisyyteen, 

minkä vuoksi sitä on toisinaan aliarvostettu tai jätetty huomiotta. Sitä ei ole yhdistetty 

maskuliinisuuteen, minkä takia välittämisen etiikkaa ei ole aina pidetty uskottavana moraa-

lifilosofiana. Perinteisesti oikeudenmukaisuusetiikka ja välittämisen etiikka onkin ajateltu 

jollain tapaa toistensa vastakohtina. Clement kuitenkin tuo esille, että molemmat ovat 
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huomionarvoisia, sillä niitä yhdistää ihmissuhteiden tärkeät elementit. Siinä missä oikeu-

denmukaisuusetiikka keskittyy tasa-arvoisuuteen, välittämisen etiikka korostaa kiintymys-

tä, läheisyyttä ja välittämistä. Nämä etiikat ei tulisikaan nähdä vaihtoehtoisina, vaan ne 

voisivat täydentää toisiaan. (Clement, 1996, s. 1–4.) 

Välittämisen etiikasta jää Clementin mukaan pois myös yhteiskunnan näkökulma, toisin 

kuin oikeudenmukaisuusetiikasta: vaikka tarvitaan taitoja läheisten ihmisten kanssa toimi-

miseen, tarvitaan myös lakeja ja sääntöjä yhteiskunnassa elämiseen. Siinä mielessä välit-

tämisen etiikan persoonallinen ulottuvuus on puutteellinen. (Clement, 1996, s. 4, 7.) Kou-

lun voidaan todeta edustavan osaltaan yhteiskuntaa instituutiona, mutta toisaalta myös lä-

heiset suhteet kasvattajan ja toisten lasten kanssa tulevat esille koulun arjessa. Tällöin tär-

keäksi muodostuu ottaa huomioon yhteiset säännöt ja rajat, joita toiminnassa täytyy nou-

dattaa. Toisaalta myös lapselle asetetut rajat lisäävät luottamuksen syntymistä: lapsi kokee, 

että hänestä huolehditaan ja välitetään. 

Noddings (2012) vastaa osaltaan kritiikkiin välittämisen etiikkaan yhdistyvästä feminiini-

syydestä: hän myöntää, että se on alkujaan perustunut juuri naisten kokemuksille. Toisaalta 

hän myös muistuttaa, että nykyään välittämisen etiikka on jo hyvin laajasti ja monitieteelli-

sesti tunnustettu. Hän herättelee ajattelemaan koulun perimmäistä tarkoitusta: auttamaan 

lasta löytämään elämälleen tarkoituksen, huomaamaan omat vahvuutensa ja lisäksi tulisi 

olla myös kasvatusta siitä, kuinka eletään elämää monissa rooleissa, kuten ystävänä ja yk-

silönä. Myös kriittisyyden ja yhteiskunnan muutosten huomioimisen näkökulma on tärkeää 

muistaa. (Noddings, 2012, s. 771, 777–778.) Tämän perusteella voisi päätellä, että teoriat, 

kuten välittämisen etiikka, elävät ajassa ja siksi kritiikki niitä kohtaan on myös tärkeää, 

jotta ne voivat tarkentaa näkökulmiaan vastaamaan myös muuttavaa kontekstia ja nykyai-

kaa. 

Välittämisen etiikassa korostetaan, ettei ketään ihmistä tuomita tekojensa perusteella, vaan 

ikävänkin teon tai tilanteen kohdalla pyritään näkemään jokainen ihminen itsessään hyvä-

nä. Ajatuksena on, että pyritään myönteisyyden, avoimen keskustelun ja kuuntelun kautta 

kasvattamaan lapsen omaa moraalia ja toisaalta myös toimimaan hänestä välittäen ja sitä 

osoittaen. (Noddings, 1992, s. 24–26.) Daryl Koehn (1998) toteaa, että vaikka pyrittäisiin-

kin kuvaamaan nämä tilanteet sujuvasti, ei arvoneutraalia tapaa kuvata asiaa tai tilannetta 

ole olemassakaan. Hän on myös sitä mieltä, ettei välittämisen etiikka pyri tarpeeksi kasvat-

tamaan ihmisen itsenäisyyttä, jonka kautta yksilöllisyys rakentuu. (Koehn, 1998, s. 27–28.) 
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Tällöin välittävässä suhteessa täytyy huomioida osaltaan samaa ristiriitaa mikä liittyy myös 

luottamukseen: kiintymys kuuluu olennaisesti niihin, mutta toisaalta yksilön vapauden ja 

vastuun näkökulmaa täytyy myös korostaa kokonaisvaltaisessa kasvussa. Välittävässä suh-

teessa aikuinen rakentaa yhdessä lapsen kanssa tämän vapauden ja vastuun sopivaa suhdet-

ta. Esittelen luottamukseen liittyviä haasteita tarkemmin myöhemmässä luvussa. 

Välittämisen tulee ohjata tavoitetta haluttuun suuntaan, eli etenkin tässä tapauksessa lapsen 

eheyttämiseen ja luottamuksen rakentamiseen. Moraali ohjaa siten myös kasvattajan työtä 

samalla, kun sitä opetetaan lapselle. Tutkimukseni kannalta tärkeät käsitteet pedagoginen 

rakkaus ja dialogisuus tukevat myös välittämisen etiikkaa. Olen päättänyt kiinnittää huo-

mioni juuri erityisesti näihin käsitteisiin ja teorioihin, sillä niiden voidaan ajatella kuuluvan 

hyvin kiinteästi yhteen niin tutkimukseni kuin kasvattajan työnkin kannalta. 

2.1.1 Dialogisuus luottamuksen rakentumisessa 

Luottamuksen rakentumiseen tarvitaan dialogisuutta, keskustelua ja läsnäoloa. Dialogisuu-

della tarkoitetaan syvempää vuorovaikutusta, jonka osapuolet nähdään tasavertaisena. Mar-

tin Buber (1999) toteaakin, että vaikka kokeminen on sisäistä tunnetta, saa se kuitenkin 

kipinän ulkoapäin. Hän myös mainitsee kaiken aidon elämän olevan kohtaamista. (Buber, 

1999, s. 28, 34.) Kasvattajat tarvitsevat kohtaamisen taitoja: kuinka ottaa jokainen lapsi 

vastaan omana itsenään ja luoda jokaiseen lapseen luottamuksellinen suhde ja sitä kautta 

taas edistää välittävää suhdetta sekä lapsen hyvinvointia? Noddings (2012) mainitseekin, 

että dialogisuus ja toisen kuunteleminen ovat kivijalka rakennettaessa välittävää ja luotta-

muksellista suhdetta (Noddings, 2012, s. 775). 

Dialogisuutta määrittelee eheyttävä ja toista kunnioittava kohtaaminen. Sen tulisi ennen 

kaikkea olla välitöntä ilman mitään pyyteitä ja molemminpuolista vuorovaikutusta, jossa 

toisen elämänhistoria kohdataan ja opitaan tuntemaan toista. Nämä voidaan nähdä merkit-

tävinä tekijöinä luottamuksen rakentamisessa, jossa avoimesti kohdataan toinen. Aitoon 

kohtaamiseen, eli dialogisuuteen, tarvitaan myös läsnäoloa. Se nimenomaan tekee kohtaa-

misesta kestävämpää, koska silloin huomataan kaikki olennainen ja voidaan pysähtyä sii-

hen hetkeen toisen kanssa. Rakkauden voima kohtaamisessa on etenkin vastuuntunnetta 

toisesta. Sillä voi niin parantaa, auttaa, kohottaa kuin kasvattaa. Tästä voidaan päätellä, että 

välittäminen ja sitä kautta myös luottamuksen luominen ei onnistu ilman tunnetta siitä, että 

lapsi on tärkeä, erityinen ja ainutlaatuinen (Buber, 1999, s. 34–35, 38, 55, 104).  
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Pyrkimykset vuorovaikutukseen toisen kanssa voivat tapahtua aivan pienilläkin eleillä 

(Buber, 1999, s. 49–50). Täten myös askeleet luottamuksen rakentamisessa voivat lähteä 

aivan pienistäkin asioista. Toisaalta myös se, että lapsi on kokenut kasvattajan teot välittä-

viksi ja sen osoittaminen, voivat myös tulla ilmi pienten eleiden kautta (Noddings, 2012, s. 

772). Kasvattajan tahto ottaa lapseen kontaktia, osoittaa välittämistä ja keskustella avoi-

mesti hänen kanssaan, edesauttavat luottamuksen syntyä. Toisaalta taas lapsen tarvitsema 

apu, turva ja empatia aikuiselta tuovat häntä lähemmäs kasvattajaa. (Buber, 1999, s. 51.) 

2.1.2  Pedagoginen rakkaus lapsen parhaaksi 

Lähestyn pedagogisen rakkauden käsitettä Simo Skinnarin (2004) ja Virpi Louhelan (2012) 

näkökulmista, joiden avulla pohdin pedagogisen rakkauden merkitystä luottamuksellisen 

suhteen luomisessa. 

Skinnari avaa pedagogisen rakkauden käsitettä laajemmin. Hän mainitsee kohtaamisen 

tarkoituksena olevan eheyttäminen ja ihmisyyden arvokkuuden herättäminen. Pedagoginen 

rakkaus on toimintaa, jossa toisen ihmisen persoonallisuuden ainutlaatuisuutta kunnioite-

taan ja joka sisältää rakastavaa läsnäoloa. Siihen tarvitaan muun muassa kiireen pysäyttä-

mistä, kuuntelemista, hiljentymistä ja keskittymistä toiseen. Lähtökohtana pedagogisen 

rakkauden toteutumiselle on kasvattajan luottamus jokaisen ihmisen arvokkuudesta ja tär-

keydestä. (Skinnari, 2004, s. 19, 26, 52.) Luottamusta rakennettaessa kasvattajan tulisi siis 

myös uskoa lapsen sydämen hyvyyteen ja sitoutua auttamaan häntä myös itse huomaamaan 

se luottamuksellisen suhteen kautta.  

Kasvatuksen tulisi siis pedagogisen rakkauden näkökulmasta olla ihmislähtöistä, lasta 

ymmärtävää ja kunnioittavaa, turvallista, aitoa välittämistä sisältävää, empaattista ja koko-

naisvaltaista. Nämä ovat myös keinoja, joilla välittämistä voidaan osoittaa lapselle ja sitä 

kautta edistää luottamuksen syntyä. Toisaalta, jos peilataan pedagogisen rakkauden piirtei-

tä välittämisen etiikkaan, pedagogisen rakkauden kautta lapsi varmemmin kokee itsensä 

välitetyksi ja näin kasvattajan ja lapsen vuorovaikutussuhde lähenee. Skinnari puhuu kas-

vattajan työstä ja toiminnasta myös kasvamaan saattamisena. Tällä hän nimenomaan tar-

koittaa elämän eväiden antamista ja yksilön oman kasvun tukemista rakkaudellisen asen-

teen kautta. Skinnari myös tuo esiin saman näkökulman kuin Noddings (1992): välittävällä 

vuorovaikutuksella tavoitellaan yksilön omaa heräämistä ja kehittymistä oman elämänsä 

tekijänä. Niin välittäminen kuin luottamuksellinen suhde pedagogisen rakkauden näkö-
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kulmasta antaa lapselle mallin, joiden avulla voi rakentaa ja hallita omaa tulevaa elämään-

sä. (Noddings, 1992, s. 18; Skinnari, 2004, s. 52, 66, 80, 103, 108, 110, 162.) 

Louhela (2012) näkee pedagogisen rakkauden myös kasvattajan työvälineenä hänen käy-

tännön moraalinsa toteutumisessa eli lasten kohtaamisessa. Pedagoginen rakkaus näkyy 

koulukontekstissa juuri yksittäisinä ja välittävinä tekoina etenkin vuorovaikutussuhteissa. 

Nämä teot eivät kuitenkaan saisi olla irrallisia, vaan kuten myös Noddings (1992) toteaa, 

välittämisen tulisi olla jatkuvaa (Noddings, 1992, s. 26). Pedagogiseen rakkauteen kuiten-

kin liittyy kiinteästi myös eettisyys ja kasvattajan arvot. Kasvattajan täytyy tiedostaa oman 

toimintansa taustalla olevat arvot, jotta myös pedagogisen rakkauden välittäminen onnis-

tuisi lapsen kannalta parhaiten. (Louhela, 2012, s. 43–45.)  

Myös Mäki–Opas (1993) toteaa, että lasta on rakastettava ilman ehtoja. Hän uskoo rakkau-

den voimaan eettisten ristiriitojen, kuten pahojen tekojen, ennaltaehkäisyssä. Rakasta-vaan 

voimaan liittyy hänen mukaansa juurikin turvallisuus ja huolenpito. Hän ajattelee välittä-

misen etiikan tavoin: lapsen sisäinen hyvyys tulee nähdä, eikä antaa ikävien tekojen leima-

ta ketään. Kuitenkin, mikäli eettisiä ristiriitoja ilmenee, ei niitä voi ohittaa. On tärkeää tart-

tua vääryyksien korjaamiseen rakastavan asenteen kautta. Oikeudenmukaisuus on merkit-

tävää huomioida Mäki–Oppaan mukaan kasvatuksessa, sillä sekin on tärkeä näkökulma 

lapsen moraalin kehittymisessä. (Mäki–Opas, 1993, s. 60–63.) Kasvatuksen tulee olla loo-

gista ja välittävää, jotta luottamuskin voi rakentua. Tähän kuitenkin tarvitaan aikuista aset-

tamaan lapselle rajat ja valvomaan niiden kiinni pitämistä. Se on välittämistä käytännössä. 

Kasvattajan on kuitenkin muistettava asettaa rajat niin, että hän puuttuu nimenomaan lap-

sen toimintaan: lapsi on hyvä ja arvokas, jonka toimintaa kasvattaja haluaa ohjata. 

Lasten kuunteleminen on voimakas väylä osoittaa jokaisen ainutlaatuisuutta ja sen arvos-

tamista. Kun lapset huomaavat, että heidän ajatuksiaan kunnioitetaan, he lähtevät helpom-

min mukaan myös dialogiseen, molemminpuoliseen vuorovaikutukseen. (Noddings, 2012, 

s. 772, 774.) Tämän näkökulman voidaan sanoa tiivistäen nivovan vielä kertaalleen välit-

tämisen etiikkaa, dialogisuutta ja pedagogista rakkautta yhteen. 

2.2 Luottamus pedagogisessa suhteessa 

Seuraavaksi tarkastelen tutkimuskysymykseeni liittyvää merkittävää luottamuksen käsitettä 

juurikin näkökulmana se, kuinka luottamus ilmenee pedagogisessa suhteessa ja mitä siihen 
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liittyy niin kasvattajan kuin lapsen näkökulmasta. Toisaalta tarkastelen myös luottamuk-

seen liittyviä elementtejä ja ristiriitoja. 

2.2.1 Mitä luottamus on? 

Luottamus on keskeisin käsite tutkimusongelmassani. Heli Poutiainen (2009) määrittelee, 

että luottamukseen liittyvät monenlaiset tilanteet ja yhteydet, minkä vuoksi sitä on vaikea 

yksiselitteisesti määritellä. Määritelmä riippuukin sen kohteesta ja kontekstista. Hän myös 

mainitsee, että luottamusta määritellään hyvin eri tavoin eri tieteenalojen kirjallisuudessa. 

Luottamusta onkin määritelty niin persoonallisena ominaisuutena, yksilön odotuksena, 

sosiaalisena rakenteena, eettisenä periaatteena, taloudellisena vaihtokauppana ja vuorovai-

kutussuhteen ominaisuutena. (Poutiainen, 2009, s. 7.)  

Nina Laine (2008) toteaa, että luottamuksen määrittelyä on pidetty vaikeana. Hänen mu-

kaansa luottamuksen käsitteellistämiseen on liian vähän täsmällisiä termejä ja käsitteitä. 

Toisaalta myös luottamiseen liittyvät roolit ja elementit eivät ole hänen mukaansa aina 

selkeitä. Laine selventääkin, että luottamusta on tutkittu hyvin monella tieteenalalla ja että 

luottamus sisältää osin myös kulttuurisia piirteitä yhteiskunnassa ilmentyessään.  Myös 

Laine oli havainnut sen, että viime aikoina luottamusta on tutkittu jopa teknologian näkö-

kulmasta: Kuinka luottamusta rakennetaan teknologiaviestimisen näkökulmasta ja millai-

sen roolin luottamuksen edellytykset ja elementit siinä saavat. (Laine, 2008, s. 10–11.) 

Luottamuksen saavuttaminen tarkoittaa myös tietynlaista vastuuta sekä uudenlaista asemaa 

ja merkitystä toisen ihmisen elämässä. Luottamuksellisessa suhteessa ihminen ikään kuin 

antaa palasen itsestään toiselle, mikä toisaalta tekee hänestä haavoittuvaisen, mutta mikä 

samalla tekee hänestä eheämmän. Tällöin vastuullisuus ja toisen kunnioittaminen korostu-

vat vuorovaikutussuhteessa entisestään. Luottamus on siis jollain tapaa hyvin vahva asia, 

mutta samalla herkkä ja vaalittava. Toisaalta luottamukseen liittyy myös yksilön vapauden 

ja vastuun elementit ja toisaalta rajojen asettaminen kasvattajan toimesta. Se, että kasvatta-

ja asettaa lapselle rajoja on myös välittäviä tekoja: kasvattajan tulee olla turvallinen aikui-

nen, johon lapsi voi luottaa. Kasvattajan tulee myös osoittaa luottamustaan lapseen. Sen 

voi tehdä näkyväksi juuri antamalla lapselle vapauksia ja vastuuta oikeassa suhteessa toi-

siinsa. Niiden määrää voi myös lisätä luottamuksen, ja lapsenkin, kasvaessa. 
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Ilmonen ja Jokinen (2002) mainitsevat Poutiaisen tavoin, että luottamusta on haastavaa 

määritellä sen moninaisuuden takia. Luottamusta on siten niin ihmisten välillä kuin myös 

suhteissa instituutioihin ja yhteisöihin. He kuitenkin täsmentävät, että ihmisten välillä luot-

tamus esiintyy tiiviinä, henkilökohtaisena ja välittömänä. Dialogisuuden mahdollisuudet 

nousevat tukemaan luottamusta monin tavoin, kuten läsnäolon kautta. Ilmonen ja Jokinen 

(2002) tarkentavat vielä: luottamukseen liittyy monia seikkoja, jotka vaikuttavat siihen. 

Tunteet, yksilölliset arvot, rehellisyys, lojaalius, kokemukset ja usko hyvään ohjaavat siten 

luottamuksen kohdistumista. (Ilmonen & Jokinen, 2002, s. 12–13, 85–86.) Pohtimista luot-

tamukseen heittäytymisestä voi tapahtua niin uuden ihmisen kohdalla kuin myös jo vanhan 

tutun, jos luottamus on horjunut. Eija Raatikainen (2011) mainitsee kuitenkin vuorovaiku-

tuksen ja ihmisiin tutustumisen tärkeyden lisäksi myös halun luottaa toiseen ihmiseen 

(Raatikainen, 2011, s. 163). Sitä voidaankin pitää yhtenä merkittävimmistä seikoista luot-

tamuksen rakentumisen alkuvaiheissa. Lapsen tuntemus ja hänen näkeminen ainutlaatuise-

na pedagogisen rakkauden kautta on merkittävä tekijä siinä, kun kasvattaja pyrkii rakenta-

maan luottamusta lapsen kanssa. Täten voidaan ajatella, että pedagoginen rakkaus auttaa 

kasvattajaa työssään. 

Kun pohditaan luottamuksen rakentumista, tärkeää on tietää, mihin luottamus voi pohjau-

tua. Ilmonen ja Jokinen (2002) mainitsevat, että luottamus voi rakentua kahdella tavalla, 

jokseenkin myös limittäin. Luottamus voi heidän mukaansa olla annettua. Tämä tarkoittaa 

sitä, että henkilön asema, ammatti ja koulutus jo edellyttävät häneltä tietynlaista toimintaa, 

joka herättää ihmisissä luottamusta. Kasvattajan työn voidaan perinteisesti ajatella olevan 

tällaista: yhteiskunnassa arvostetaan kasvatus- ja sivistystyötä ja samalla luotetaan tämän 

ammattikunnan jäseniin ja heidän valintoihinsa ja toimintatapoihinsa. Toisaalta luottamus 

voi olla myös ansaittua, mikä mielestäni näkyy enemmänkin juuri luokkatasolla koulukon-

tekstissa. Tällöin luottamus syntyy tiiviissä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Ilmonen & 

Jokinen, 2002, s. 12, 92.) Tämän vuoksi kasvattajan täytyy tietoisesti pyrkiä luottamuksen 

luomiseen: hän ei voi vain tuudittautua omaan asemaansa kasvattajana, vaan luottamuksen 

saavuttaminen vaatii monia asioita toiminnan jäsentämisen myötä.  

Ilmonen ja Jokinen (2002) näkevät, että ihmisellä on oltava hänelle itselleen perusteltuja, 

hyviä syitä luottaa toiseen. Tällöin ihmisen on tulkittava ja vakuuteltava arjen erilaiset ti-

lanteet itselleen vahvistaen päätöstään luottamiseen. Siihen liittyy toisinaan myös epävar-

muuden kitkeminen pois ajatuksista ja myönteiset uskomukset tulevaisuudesta. Myös ai-

kaisemmista tilanteista saadut myönteiset kokemukset joko tukevat ja vähentävät käsityk-
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siä siitä, onko kannattavaa luottaa toiseen. (Ilmonen & Jokinen, 2002, s. 105–106.) Myös 

Noddings (2007) toteaa, että luottaminen perustuu käsityksiin totuudesta. Hänen mukaansa 

havaitun tiedon tulee olla yhtäpitävä todellisuuden kanssa tai tiedon tulee vastata jo hyväk-

syttyjä uskomuksia. (Noddings, 2007, s. 113–114.) Kasvattajan toimet ja puheet sekä nii-

den yhteneväisyys vaikuttavat siis siihen, luottaako lapsi häneen. Tämä edellyttää siten 

juuri huolenpidon ja välittämisen osoittamista lapselle niin, että kasvattaja haluaa kantaa 

vastuutaan hänestä. 

2.2.2 Luottamukseen liittyvät ristiriidat 

Luottamukseen liittyy monin tavoin myös ristiriitoja. Toisaalta, siinä missä luottamus on 

Ilmosen ja Jokisen (2002) mukaan uskoa toisen ihmisen hyvään tahtoon, toisaalta tarvitaan 

myös kriittisyyttä. Toisin sanoen, siinä missä kasvattaja pyrkii rakentamaan välittävällä 

toiminnallaan luottamusta lapsen kanssa, hänen tulee yhtä aikaa opettaa tälle kriittisyyttä 

olla luottamatta kaikkeen vastaan tulevaan. Tämä luo kasvattajan työlle haasteen, joka voi-

daan ratkaista esimerkiksi juuri kärsivällisellä ja pidemmän aikavälin yhteistyöllä. Toisaal-

ta myös lapselta odotetaan yhtä aikaa uskallusta luottaa kasvattajaan ja yhtälailla tiedosta-

mista luottamukseen liittyvät riskeistä. (Ilmonen & Jokinen, 2002, s. 15, 76–77, 100–101.) 

Eeva-Liisa Peltokorpi (2008) väittää, että lapsen luottamus aikuiseen on helposti nähtävis-

sä avoimena ja rohkeana. Hänen mukaansa myös luottamuksen puuttuminen havaitaan 

helposti. (Peltokorpi, 2008, s. 23.) Toisaalta lapsen kyvyssä, uskalluksessa ja tavoissa näyt-

tää luottamusta on varmasti eroja. Lapset voivat olla hyvinkin valveutuneita siitä, etteivät 

he välttämättä heti luota aikuiseen. Lasta ei saa aliarvioida siinä, kuinka hänen luottamuk-

sensa ansaitsee. 

Toinen ristiriita, mikä luottamukseen liittyy, on luottamussuhteen kaksijakoisuus. Ilmosen 

ja Jokisen (2002) mukaan luottamukseen tarvitaan intiimiyttä ja tiiviyttä, jotta se voi kehit-

tyä ja se taas lisää riippuvuutta. Tällöin luottamussuhteen osapuolten tulisi pystyä tasapai-

noilemaan läheisen tunnelman ja sitoutumisen välillä, jolloin vastuulla ja vapauksilla on 

myös oma merkityksensä. (Ilmonen & Jokinen, 2002, s. 96, 100.) Tällöin juuri välittämi-

seen etiikkaan osaltaan liittyvä kiintymyksen elementti tulee osata kanavoida niin, ettei se 

tunnu yksilön kehitystä estävältä tai hidastavalta, vaan osoittaa kasvattajan vastuuta ja tah-

toa huolehtia lapsesta. Kärsivällisyyden ja pitkäjänteisyyden merkitys mielestäni korostuu 



12  

 

  

jälleen. Mutta toisaalta tarvitaan myös tilanneherkkyyttä toimia kulloisessakin tilanteessa 

lapsen parhaaksi ja häntä kuunnellen.  

2.2.3 Lapsen tarve ja oikeus välittämiseen ja luottamukseen 

Kasvattajan välittäminen ja luottamuksen rakentaminen lapseen ei ole ainoastaan heidän 

hyveensä ja ihanteellinen toimintatapansa kasvatustyössä. Sen lisäksi, että ne monin tavoin 

edistävät lapsen hyvinvointia ja kasvua, lapsi myös tarvitsee niitä ja on oikeutettu vastaan-

ottamaan niitä. Minuudella tarkoitetaan Eero Suonisen (2010) mukaan yksilön ymmärrystä 

omasta itsestään. Usein se riippuukin niistä tulkinnoista ja merkityksistä, joita ihminen 

antaa kokemuksilleen. (Suoninen, 2010, s. 69–73.) Myös muistin merkitys minuudelle on 

tärkeä, sillä ihmiset kantavat kokemuksiaan ja tuntojaan läpi elämän. Nämä kokemukset 

vaikuttavat Anja Riitta Lahikaisen (2010) mukaan siten myös uusiin sosiaalisiin tilanteisiin 

ennakoinnin ja niihin valmistautumisen kautta. Lapsuuden kokemukset ovat siten ensim-

mäisiä ja suuntaa-antavia myös tulevalle elämälle. (Lahikainen, 2010, s. 91.) Luottamuk-

sellisen suhteen rakentuminen ja ylläpitäminen ovat tärkeä kokemus lapselle. Sen onnistu-

essa hän Ilmosen ja Jokisen (2002) mukaan kykenee luottamaan jatkossakin ihmissuhteis-

saan (Ilmonen & Jokinen, 2002, s. 76.)  

George Herbert Mead (1934) näkee ihmisen minuuden rakentuvan yhteydessä ympäristöön 

ja sosiaalisiin kokemuksiin (Mead, 1934, s. 135). Myös Buber (1999) toteaa, että kasvava 

lapsi tarvitsee toisia ihmisiä tullakseen tietoisemmaksi itsestään jolloin vuorovaikutustilan-

teita ymmärretään paremmin. Buberin (1999) mukaan tämän oman maailman rakentami-

nen tapahtuu hahmottamalla, kuuntelemalla ja tuntemalla, jossa ollaan myös samanaikai-

sesti toimivana ja toimintaa vastaanottavana osapuolina dialogisuudessa toisen kanssa. 

(Buber, 1999, s. 48–54.) Luottamuksen synty ja ylläpitäminen voidaankin nähdä todellise-

na mahdollisuutena lapsen minuuden eheyttämiseen ja hyvinvointiin. 

Skinnari näkee kasvattajan herättäjänä ja lasten todellisten tarpeiden etsijänä. Nämä tarpeet 

ovat löydettävissä nimenomaan eläytymällä ja rakastamalla. (Skinnari, 2004, s. 51.) Vaik-

ka kasvattaja haluaakin toimia lapsen parhaaksi, ei hän kuitenkaan voi olettaa lapsen tar-

peita. Olettamista rikkaampaa onkin niiden selvittäminen kysymällä lapselta ja kuulemalla 

häntä. (Noddings, 2012, s. 773.) Juuri näitä tarpeita voivat olla kouluikäistenkin lasten sie-

lunmaisemiin ja maailmaan kuuluvat välittämisen kokeminen ja luottamuksen saavuttami-

nen turvallisen aikuisen kanssa. 
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Kari Uusikylän (2002) mukaan perustarpeista ensin tulisi täyttää nimenomaan turvallisuu-

den, hyväksymisen ja rakkauden tarpeet. (Uusikylä, 2002, s. 15.) Skinnari (2004) luokitte-

lee tarpeita aineellisten, henkisten ja sosiaalisten tarpeiden kautta. Aineellisia tarpeita hä-

nen mukaansa ovat esimerkiksi ruoka, kun taas henkisiä tarpeita voi olla esimerkiksi itsen-

sä toteuttamisen kokemukset. Sosiaaliset tarpeet liittyvät kuitenkin jollain tavalla sosiaali-

siin konteksteihin ja vuorovaikutuksen piiriin. Niitä voivat olla Skinnarin (2004) mukaan 

muun muassa toisten hyväksi tekeminen ja elämän tarkoituksellisuuden tunne. (Skinnari, 

2004, s. 50–51.) Juuri tämän kaltainen jäsentely tarpeista kuvastaa mielestäni välittämisen 

ja luottamuksen tarvetta lasten elämässä: kun lapsella on elämän perusedellytykset, kuten 

ravinto, olemassa, hän voi elää, mutta mitä enemmän hänellä on rikastavia kokemuksia 

toisten kanssa toimimisesta ja oman arvokkuutensa oivaltamisesta, voi hän nauttia elämäs-

tään. 

Martha Nussbaum (2011) puhuu kyvykkyyksistä, joilla ihmisyyttä voidaan edistää ja kehit-

tää. Näillä kyvykkyyksillä pyritään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Elämänlaadun paran-

tamiseen liittyvät olennaisimmat elementit ovat silloin muun muassa koulutus, ruumiillinen 

koskemattomuus ja terveys. Jokaisen ihmisen kyvykkyydet ovat ennen kaikkea vapautta ja 

mahdollisuuksia toimia itse valitsemallaan tavalla käyttämällä omia lahjojaan. Lasta tulisi 

siis tukea kehittämään sisäisiä kykyjään etenkin välittämällä. Ei kuitenkaan riitä, että niitä 

vain tuetaan, vaan kasvattajien tulisi myös auttaa näiden mahdollisuuksien löytymistä. Kun 

jokaisen vahvuudet ja kyvyt löytyvät, on niitä silloin mahdollista myös käyttää. (Nuss-

baum, 2011, s. 11–21.) Tämä on tärkeä seikka myös luottamuksen rakentamisessa: lasten 

oman sisäisen arvokkuuden kunnioittaminen ja sen esille tuominen merkityksekkäänä aut-

taa lasta luottamaan niin kasvattajaan kuin itseensäkin. 

Luottamuksella vuorovaikutuksessa on muitakin tärkeitä vaikutuksia. Se myös vähentää 

elämisen tuomaa epävarmuutta ja auttaa sietämään sitä, kuten Ilmonen ja Jokinen (2002) 

täsmentävät. He myös mainitsevat luottamuksen tulevaisuusaspektista: luottamalla tulevai-

suudesta tehdään ennustettavampaa ja ymmärrettävämpää. Tämä varmasti myös vapauttaa 

lapsia osallistumaan luokan arkeen läheisemmin ja siten myös luomaan kasvattajansa kans-

sa entistäkin luottamuksellisempaa suhdetta. Ilmosen ja Jokisen (2002) mukaan luottamuk-

sen myötä tulevatkin juuri arjen rutiinit, jotka vaikuttavat myönteisesti luokan vuorovaiku-

tuksen onnistumiseen ja turvallisuudentunteen kehittymiseen. (Ilmonen & Jokinen, 2002, s. 

11, 14, 69, 70, 76, 99–100.) 
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Turvallisen aikuisen merkitys lapsen kasvuprosessissa on siis kiistämätön. Päivi Atjonen 

(2004) tähdentää, että lapsen kehityksen mahdollistaa nimenomaan suhde aikuiseen. Hän 

toteaa suhteen edellytyksistä: lapsen tarvitsee kokea luottamusta aikuiseen ja aikuiselta 

odotetaan silloin pyyteetöntä toimintaa, jossa lapsen etu ja paras on huomioitu. (Atjonen, 

2004, s. 39.) Lapsi siis todella tarvitsee osakseen välittämistä ja luottamusta, jota ilmenne-

tään dialogisuuden kautta. Veli-Matti Värri (2002) tuo esille, että lapsen osakseen saama 

huolenpito, turvallisuus, välittäminen ja luottamus aikuisilta kuuluvat pysyviin perusoi-

keuksiin (Värri, 2002, s. 56). On siis lapsen hyvinvoinnin sekä tämän hetkisen ja tulevan 

elämän laadullisuuden kannalta merkityksellistä, että hänellä olisi luottamuksellinen suhde 

kasvattajaansa. Kuten Ilmonen ja Jokinen (2002) toteavat, ihmisen on tärkeää tuntea tul-

leensa luotetuksi ja huomatuksi (Ilmonen, Jokinen, 2002, s. 96, 176). 

2.2.4 Luottamus kasvattajaa kohtaan 

Poutiainen (2009) toteaa, että osa luottamuksesta kasvattajaa kohtaan pohjautuu kasvatta-

jan tiedollisiin ja osa taidollisiin taitoihin. Jotkut luottamukseen yhdistetyt piirteet taas ovat 

enemmän tunnepitoisia. Siten kasvattajan oma ammattitaito on yksi luotettavuuteen liittyvä 

tekijä. Siihen kuuluu niin aineenhallintaa kuin kannustavan, oppimista tukevan ilmapiirin 

luominen. Toisaalta siihen nivoutuu myös välittäminen: kasvattajan tulisi olla kiinnostunut 

siitä, ovatko lapset oppineet. (Poutiainen, 2009, s. 39–45.) 

Kasvattajan käyttäytymisen voidaan ajatella ilmentävän jollain tapaa hänen ajatuksiaan, 

periaatteitaan ja tavoitteitaan. Poutiaisen (2009) mukaan käyttäytyminen vaikuttaa hyvin 

paljon siihen, luottaako lapsi kasvattajaan. Siihen kuuluu monia asioita: pitääkö kasvattaja 

antamansa lupaukset, kohteleeko lapsia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, pyrkiikö 

ymmärtämään heitä ja onko kasvattajan toiminta siten johdonmukaista ja ennalta-

aavistettavaa. (Poutiainen, 2009, s. 52–56.) Koen, että nämä asiat ovat toteutettavissa luon-

nollisesti ja joustavasti koulun arjessa, kun kasvattaja on valmis olemaan tilanteissa läsnä 

ja kun jokaista lasta arvostetaan yksilönä. Tällöin Skinnarin mainitsema rakkaudellinen 

asenne toteuttaa itseään arjen toiminnoissa (Skinnari, 2004, s. 52). Myös Poutiainen (2009) 

havaitsi kasvattajan huolenpidon ja aidon välittämisen lisäävän luottamusta kasvattajaa 

kohtaan (Poutiainen, 2009, s. 56–59). Myös tilanteiden oikeudenmukainen selvittäminen ja 

rajojen asettaminen nimenomaan lapsen toiminnalle, ovat huomionarvoisia asioita.  
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Pyrkimys dialogisuuteen havaitaan usein pieninä toimintoina (Buber, 1999, s. 49–50). 

Myös Poutiainen osaltaan viittaa tähän: kasvattajan hymyn merkitys ja kohtaamisen tavat 

kasvattajan kokemisessa ystävälliseksi ja lähestyttäväksi oli merkityksekäs. Kasvattajan 

tulisi ottaa kontaktia lapsiin niin, että hän ei myöskään korosta omaa valtaansa. (Poutiai-

nen, 2009, s. 46–50.) Näen luottamuksen olevan jollain tapaa herkkä ja haavoittuva, jolloin 

siihen liittyy myös vastuuta toisesta. Toisaalta luottamuksella voidaan vahvistaa käsitystä 

toisesta ja itsestä merkityksellisenä. Poutiainen tuo siten esille myös tärkeän seikan: myös 

kasvattajan tulisi olla avoin ja antaa itsestään jotain lapsille, eikä vain toisin päin. Poutiai-

sen (2009) mukaan tämä asetelma tekee osapuolet enemmän tasavertaisiksi ja siten kasvat-

taja koetaan helpommin lähestyttäväksi. Tämä puolestaan vahvistaa luottamuksen syntyä. 

(Poutiainen, 2009, s. 48–50.) Dialogisuuden ajatus tasavertaisesta ja aidosta, molemmin-

puolisesta kohtaamisesta tulee siis todella tärkeäksi näkökulmaksi ja voimavaraksi luotta-

muksen rakentamisessa. 

Luotettava kasvattaja voidaan siten nähdä aktiivisena toimijana pyrkiessään osoittamaan 

lapselle välittämistä ja omaa huolenpitoaan heitä kohtaan. Toisaalta kasvattajan on kohtuu-

tonta vaatia ja odottaa lapsen luottavan häneen, jos hän ei itse luota lapseen. Geert Kelch-

termans (2005) näkee tämän alttiiksi asettumisen kasvattajan työssä haavoittuvuutena. Se 

on hänen mukaansa juurikin altistumista pelolle, epävarmuudelle ja loukkaantumisen ris-

kille, joita ei siinä tilanteessa kykene täysin itsenäisesti hallitsemaan. Toisin sanoen haa-

voittuvuus tulee ilmi vuorovaikutustilanteissa, jolloin sen ilmeneminen ja todentuminen 

riippuu myös toisista ja ympäröivästä kontekstista. (Kelchtermans, 2005, s. 997–998.) 

Tämä haavoittuvuuden kokemus ei kuitenkaan Kelchtermansin mukaan ole aina kielteinen: 

sen myönteisyys tulee ilmi juuri tietoisesta avoimuudesta ja pelon tunteen hyväksymisestä. 

Toisaalta täytyy tiedostaa, ettei pedagoginen suhde voi ikinä olla täysin kontrolloitu, eli 

haavoittuvuuden aiheuttamaa epävarmuutta tulee sietää kasvatustyössä ja osata kasvaa sen 

kautta. (Kelchterman, 2005, s. 997–998.) Toisaalta kasvattajan alttiiksi asettuminen ja haa-

voittuvuuden tiedostaminen auttavat varmasti häntä ymmärtämään myös lapsen näkökul-

maa luottamuksessa. Luottamuksen rakentamisessa myös kasvattajan täytyy kyetä teke-

mään itsestään herkkä ja tuomaan itsensä kokonaisena persoonana lapsen eteen. Jotta tämä 

onnistuisi, se osaltaan edellyttää kasvattajalta myös luottamusta lapsiin. 
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2.3 Koulu luottamuksen rakentumisen paikkana 

Seuraavaksi käsittelen luottamukselliseen vuorovaikutukseen liittyviä elementtejä konteks-

tina koulu. Siellä kohdataan toiset erilaisissa muuttuvissa tilanteissa vuorovaikutuksen kei-

noin ja jokaisen tulisi saada olla siellä oma itsensä. 

2.3.1 Mitä vuorovaikutus on? 

Tässä tutkimuksessa olennaisessa osassa on vuorovaikutus, joka rakentuu lapsen ja kasvat-

tajan välille. Lapsen vuorovaikutussuhteet omassa kasvuympäristössään liittyvät myös 

tutkimuskohteeseeni. Vuorovaikutus määritellään usein toiminnaksi, joka muodostuu ih-

misten välille. Buber (1999) näkee vuorovaikutuksen dialogisuutena. Hänen mukaansa 

kaikki aktuaalinen, todellinen elämä on kohtaamista. Tällöin yhteyden toiseen ihmiseen 

tulisi olla välitöntä: ilman kuvittelua, pyyteitä tai ennakointia. Silloin toinen nähdään ko-

konaisena ja ainutlaatuisena. (Buber, 1999, s. 34, 39–40.)  

Dialogisuudessa, molemminpuolisessa yhteydessä toisen kanssa esiintyy merkityksekäs 

läsnäolo, joka on meitä kohtaavaa, kestävää, odottavaa, hiljaiseloa ja pysähtyneisyyttä. 

Olennainen eletään ja koetaan läsnäolossa. (Buber, 1999, s. 34–35, 38.) Dialogisuudella on 

tärkeä merkitys ihmisen elämän kannalta. Ihminen tulee tietoisemmaksi itsestään, ymmär-

tää toimintaa toisten kanssa ja tekee itselleen todellisemmaksi maailmaa elämällä, kuunte-

lemalla, katselemalla ja hahmottamalla. Rakkauden voimasta dialogisuudessa on huomion-

arvoinen: se on vastuuntunnetta toisesta. Usein tähän dialogiseen yhteyteen, vuorovaiku-

tukselliseen kanssakäymiseen pyrkiminen näkyy pieninä eleinä. (Buber, 1999, s. 48–50, 

52–54.) Kohtaamisessa ja yhteydessä toisen kanssa toisen elämänhistoria ja kokemukset 

kohdataan samalla tutustuessa toiseen pikkuhiljaa (Buber, 1999, s. 104). Kunnioittava toi-

sen kuunteleminen onkin välittävän ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen kivijalka 

(Noddings, 2012, s. 780). 

Vuorovaikutukseen liittyy usein myös jatkuva uudelleen muotoutuminen. Sitä ohjaavat 

säännönmukaiset piirteet ja ennalta-arvaamattomuus. Suonisen (2010) mukaan vuorovai-

kutuksessa voidaankin usein saada aikaan jotain sellaista, mitä osapuolet eivät pystyisi 

yksin saavuttamaan. Vuorovaikutus jaetaan tyypillisesti myös sanalliseen ja sanattomaan 

viestintään, joilla välitetään erilaisia asioita. Vuorovaikutuksessa on Suonisen (2010) mu-

kaan pitkälti kyse merkityksistä, joita toisille välitetään. (Suoninen, 2010, s. 30–32.) 
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Kuten aikaisemmin jo tuli esille, kasvattajaan kohdistuva luottamus kehittyy niin hänen 

ammatillisen osaamisensa kautta, mutta ennen kaikkea se rakentuu vuorovaikutuksessa 

lasten kanssa. Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella vuorovaikutuksen ilmenemis- ja toimin-

tatapoja sekä piirteitä, jotka eniten vaikuttavat kehittävästi luottamuksen rakentumiseen. 

Toisaalta voidaan pohtia sitä, kuinka luottamus parantaa vuorovaikutuksen laatua kasvatta-

jan välittäessä lapsesta. Barbara Misztal (1996) mainitsee, että luottamus suojaa vuorovai-

kutusta. Mutta ennen kaikkea luottamuksen rakentumiseen tarvitaan turvallisuuden tunnet-

ta ja ehdot olosuhteille, jotta siellä voidaan toimia solidaarisesti. (Misztal, 1996, s. 95–96.) 

2.3.2 Luottamuksen merkitys yhteisön toimivuuden kannalta 

Koska olen jo eritellyt lapsen tarvetta luottamukseen ja sen edullisia vaikutuksia lapsen 

elämään, on aiheellista tarkastella luottamusta myös yhteisön näkökulmasta. Tällöin saa-

daan kokonaisvaltaisempi kuva luottamuksen vaikutuspiiristä ja toisaalta sen syntymisen 

edellytyksistä. Luottamus vaikuttaa myös yhteisötasolla niin ryhmän ilmapiiriin kuin sitä 

kautta myös yksittäisen lapsen hyvinvointiin. 

Luottamuksen olemassaolo auttaa yhteisöä toimimaan entistä paremmin, mikä taas on 

luonteva seuraus sille, että luottamus syvenee. Toisaalta kasvattajan tekemät välittävät teot 

koetaan varmasti todennäköisemmin ja näin välittämisen kulttuuria on saatu vietyä luotta-

muksen avulla eteenpäin. Ilmonen ja Jokinen (2002) mainitsevatkin, että luottamus helpot-

taa heidän välisen yhteyden vuoksi vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Taas siinä tapauksessa, 

jos ihmisten välillä vallitsee epäluottamus, kanssakäymistä toisten kanssa vieroksutaan. 

Tällöin energiaa menee myös hukkaan. On tärkeää luottaa, jotta voidaan toimia sujuvasti ja 

joustavasti arjen sosiaalisissa toiminnoissa yhteisymmärryksessä. (Ilmonen & Jokinen, 

2002, s. 10–11, 15, 99.) 

Luottamuksesta saatavat myönteiset vaikutukset heijastuvat siis myös yhteisön tasolle. 

Luottamuksellinen ilmapiiri lisää muun muassa erilaisuuden sallimista, jolloin vuorovaiku-

tuksestakin tulee taatusti avoimempaa. Tämä mielestäni tukee myös kasvattajan työtä pe-

dagogisen rakkauden kautta: sen toista rohkaisevat ja hyväksyvät periaatteet alkavat näkyä 

myös luokan arjessa. Dialogisuuden toteuttaminen luottamuksen rakentamisessa helpottuu. 

Yksi merkittävimmistä luottamuksen vaikutuksista yhteisön kannalta on sen ominaisuus 

yhdistää ryhmää. (Ilmonen & Jokinen, 2002, s. 15, 98.) Raatikainen (2011) toteaa, että 

luottamuksen olemassaololla on jokseenkin myös merkitystä lasten koulussa viihtymiseen. 
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Hän myös tähdentää yksilön ja yhteisön luottamuksen suhdetta toisiinsa: luottamus kasvat-

tajan ja lapsen välillä on usein taustana yhteisön luottamuksessa. (Raatikainen, 2011, s. 

163.) 

Kasvattajan luottamuksen rakentaminen näkyy siis suhteessa lapseen, mutta toisaalta koko 

yhteisöön, johon yksittäiset lapset kuuluvat. Siten vuorovaikutuksen ja luottamuksellisen 

suhteen ilmeneminen tapahtuu koko yhteisön tasolla jokaisen lapsen kohdalla. Siinä missä 

kasvattaja kommunikoi koko yhteisön kanssa, hänen täytyy myös huomioida jokainen, 

tähän yhteisöön kuuluva lapsi yksilöllisestä ja välittävästi. Toisaalta se, että kasvattaja ra-

kentaa luottamusta jokaisen lapsen kanssa välittävästi ja vastuuntuntoisesti, se rakentaa 

myös luottamusta kasvattajaa kohtaan koko yhteisön toimesta. 

2.4 Kasvattajan rooli välittävänä aikuisena 

Kasvattajan rooliin kuuluu tiettyjä asioita, mutta myös lapsilta odotetaan tietynlaista toi-

mintaa. Sirkka Hirsjärvi (1983) määrittelee roolin tarkoittamaan odotusten ja normien ko-

konaisuutta, joka kohdistuu tiettyyn ihmiseen muun muassa hänen statuksensa tai sosiaali-

sen asemansa takia. Rooli on luonteeltaan toiminnallinen ja jatkuvasti muuttuva koko-

naisuus. (Hirsjärvi, 1983, s. 163–164.) 

John Bowlby on turvallisen kasvuympäristön ja kiintymyssuhteiden tutkija. Hän perustelee 

lapsen hoivan, hellyyden ja turvallisuuden tunteen tarvetta. Sen puuttuessa Bowlbyn 

(1957) mukaan lapsi alkaa usein tuskastella, tuntee voimakasta kostontunnetta, syyllisyy-

dentuntoa, alituista rakkauden tarvetta ja usein masennustilaa. Totaalinen puute aiheuttaa 

vaikutuksia tunne-elämään ja sen kehitykseen vaikeuttamalla ihmissuhteiden solmimista 

muihin ihmisiin. (Bowlby, 1957, s. 9–12.) Tämä näkökulma on tärkeä myös tutkiessani 

luottamuksen ja luottamuksellisen suhteen synnyssä kasvattajan ja lapsen välille. Koulu-

kontekstin kasvattajat ovat päivittäin tekemisissä lasten kanssa ja jo siksi heitä voidaan 

pitää tärkeinä henkilöinä lasten elämän kannalta. Turvallinen kasvuympäristö on yksi tär-

keä edellytys luottamuksen synnylle. Siinä kasvattajalla on merkittävä tehtävä. Toisaalta 

turvallisuuden puuttuminen ja sen ilmeneminen antaa kasvattajalle osviittaa siitä, mikä voi 

olla pielessä, kun luottamusta ei synny. 
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2.4.1 Rooliodotusten täyttyminen rakentaa luottamusta 

Se, mitä kasvattajalta odotetaan, vaikuttaa luonnollisesti siihen, kuinka hänet nähdään. 

Matti Koskenniemi (1982) tuo esille, että kasvattajaa koskevat odotukset koostuvat ihmis-

ten omakohtaisista aineksista. Nämä ainekset voivat nousta esiin juuri tarpeista, siitä mitä 

kaipaa tai jonkun tärkeän henkilön, esimerkiksi äidin, edustamista piirteistä. Jos lapsi ei 

esimerkiksi saa tarpeeksi huomiota kotona, hän voi erityisesti odottaa kasvattajalta kehuja 

omasta toiminnastaan, tai vaikkapa vain tunnetta siitä, että hänet on huomattu. (Kosken-

niemi, 1982, s. 150.) 

Välittämisen etiikassakin korostetaan sitä, että erilaiset lapset tarvitsevat erilaisia välittä-

mistä osoittavia tekoja (Noddings, 1992, s. 17). Koskenniemi kuitenkin täsmentää, että 

kasvattajaan kohdistuu siis yhtä aikaa juuri näitä omakohtaisia odotuksia, mutta myös ylei-

sempiä, nimenomaisia rooliin liittyviä odotuksia. Tämän vuoksi kasvattajan ja lapsen suh-

teen onnistumisen kannalta onkin Koskenniemen mukaan tärkeää se, että kasvattajaan 

kohdistuvat odotukset ovat yhtä hänen aikomustensa kanssa ja ovat toisaalta ylipäätään 

realistisia. (Koskenniemi, 1982, s. 151.) Avoin keskustelu ja dialogisuus varmasti edesaut-

tavat molempia hahmottamaan yhteisiä tavoitteita ja toiminnalle asetettuja odotuksia. Juuri 

tämä odotusten ja aikomusten vastaavuus on yksi edellytys luottamukselliselle suhteelle 

(Koskenniemi, 1982, s. 152). Toisaalta luottamus ohjaa vuorovaikutuksessa luottamuksen 

eri osapuolia selkeyttämään odotuksensa toisiaan kohtaan realistisiksi (Ilmonen & Jokinen, 

2002, s. 104). 

Luottamus kasvattajaa kohtaan toteutuu Raatikaisenkin (2011) mukaan silloin, kun kasvat-

tajaan kohdistetut odotukset täyttyvät tai jopa ylittyvät. Hänen mukaansa nämä odotukset 

liittyvät ensisijaisesti kasvattajan taitoihin niin pedagogisissa osa-alueissa kuin myös vuo-

rovaikutuksessa. Lasten odotusten saavuttamattomuus taas lisää epäluottamusta kasvattajaa 

kohtaan, kuin myös kasvattajan ammattitaitojen ja kohtaamisen puute. (Raatikainen, 2011, 

s. 157, 162.) 

Ilmonen ja Jokinen (2002) muistuttavat myös roolien dynaamisuudesta: ne ovat koko ajan 

liikkeessä ja tämän vuoksi niin kasvattajien kuin lastenkin tulisi tarkkailla toisiaan ja ikään 

kuin päivittää kuvaa toisesta. He myös mainitsevat kasvattajan auktoriteettiasemasta. Kas-

vattaja ei saisi pitää rooliaan itsestään selvänä auktoriteettiasemansa vuoksi, vaan se tulee 

ansaita arkipäivän toiminnoissa juuri osoittamalla vastuuntuntoa, läheisyyttä ja turvalli-

suutta. (Ilmonen & Jokinen, 2002, s. 175.) 
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Ilmosen ja Jokisen (2002) mukaan lapset usein testaavat tätä kasvattajan auktoriteettia esi-

merkiksi kyseenalaistamalla hänen ohjeitaan. Usein tätä pidetään ongelmallisena ja luokka-

työskentelyä haittaavana häiriönä, mutta Ilmonen ja Jokinen eivät näe sitä välttämättä vain 

kielteisenä asiana. Heidän mukaansa se merkitsee juuri lasten kontaktin hakemista ja sitä 

kautta uudenlaisen yhteyden muodostumista. Se täytyy siten vain pitkäjänteisesti pyrkiä 

ratkaisemaan tilannetta tulkiten. Tämän he mainitsevat tärkeäksi seikaksi luottamuksen 

rakentumisen prosessissa. (Ilmonen & Jokinen, 2002, s. 173–175, 188, 192.) Kiistatilanteet 

ja ristiriidat tulisi Nicholas Burbulesin (1993) mukaan käsitellä juurikin dialogisessa kans-

sakäymisessä molemminpuolisen kunnioituksen, luottamuksen ja välittämisen kehyksissä 

samalla vahvistaen ja ylläpitäen näitä tekijöitä (Burbules, 1993, s. 19). Vaikka kasvattajan 

tulisi vastata lasten reaktioihin ja tarpeisiin myönteisesti, kuitenkin esimerkiksi konfliktiti-

lanteet vaativat kasvattajaa suhtautumaan tilanteeseen ja sen ratkaisuun silti niin, että kas-

vattaja kykenee olemaan oikeudenmukainen ja toisaalta niin, että väylä yhteiseen kommu-

nikaatioon ja vuorovaikutukseen säilyy. Hänen tulee näissäkin tilanteissa kuitenkin toimia 

välittävän suhteen edellyttämällä tavalla. (Noddings, 2012, s. 772.) Tämänkaltainen toimi-

minen rakentaa lapsille kuvaa kasvattajasta luotettavana aikuisena. 

2.4.2 Kasvattajan roolin eettisyys 

Tärkeä osa-alue pohdittaessa kasvattajan ja lapsen välisen luottamussuhteen rakentumista 

ja välittämistä, on kasvattajan eettisyys työssään. Koska luottamukseen voidaan todeta liit-

tyvän haavoittuvuuden ja eheyden ristiriita, ja johon liittyy myös vastuu ja kunnioitus tois-

ta kohtaan, on eettisyyden näkökulma tällöin ehdoton. Myös Uusikylä (2002) toteaa, että 

kasvatus ja moraali kuuluvat ehdottomasti yhteen (Uusikylä, 2002, s. 10). Luottamukselli-

seen suhteeseen kuuluu aina valtaa, mutta sitä ei saisi käyttää omien etujen ajamiseen vaan 

lapsen parhaaksi. Vallankäyttö luottamuksellisessa suhteessa tulisikin näkyä hyväntahtoi-

suutena lasta kohtaan. (Ilmonen & Jokinen, 2002, s. 110.) Lasta ei myöskään saa välineel-

listää luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa (Wihersaari, 2010, s. 72). Jos toinen 

ihminen ajatellaan vain objektina, ei aitoa ja läsnä olevaa dialogisuutta voida saavuttaa 

(Buber, 1999, s. 30–35). Tasavertaisuus lisää siis luottamusta. Pakko ja kontrollointi vä-

hentävät luottamusta vuorovaikutussuhteissa (Raatikainen, 2011, s. 163). 

Etiikalla tarkoitetaan moraalifilosofiaa, joka on aina taustalla pohdittaessa kasvatuksen 

tavoitteita (Uusikylä, 2002, s. 13). Kirsi Tirri (2002) täsmentää etiikan käsitettä: se on en-
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nen kaikkea teoreettista pohdintaa moraalista (Tirri, 2002, s. 23). Moraali puolestaan on 

rakentunut persoonallisuudesta, luonteesta ja tahdosta, mikä pitää sisällään muun muassa 

käsityksen ihmisarvosta (Uusikylä, 2002, s. 16, 19). Moraali käsittää myös kulttuurissa tai 

yhteisössä yhdessä hyväksytyt arvot ja normit, jotka sitä kautta ohjaavat tällöin myös kas-

vattajan toimia (Tirri, 2002, s. 23). Pursiainen (2002) mainitsee, että moraaliton teko hor-

juttaa yhtenäistä luottamusta. Tällöin säännöt ovat hänen mukaansa suojaamassa sitä.  

(Pursiainen, 2002, s. 35–36.) Tämän vuoksi välittämisen etiikan mukaisesti kasvattajan ja 

lapsen suhde tulee toimia mallina lapsille välittävästä suhteesta (Noddings, 1992, s. 21–

24). Myös yhteisön säännöt ovat tärkeässä asemassa: kasvattaja luo luottamusta myös sii-

nä, että hän turvaa säännöillä lasten toimintaa. 

Kasvattajan rooli luottamuksen syntyprosessissa on merkittävä. Kasvattajan ja lapsen väli-

nen vuorovaikutussuhde ei ole symmetrinen, koska kasvattajalla on auktoriteettiasema 

(Tirri, 2002, s. 24). Kuitenkin dialogisuuden mukaan vuorovaikutusyhteyden tulisi olla 

tasavertaista. Valta kasvattajalla tulisi nimenomaan näkyä lapsen parhaana toimimisessa, 

mutta kasvattaja ei voi pitää omaa auktoriteettiansa automaationa, vaan luottamus tulee 

ansaita, kuten Ilmonen ja Jokinen (2002) toteavat. He kuitenkin myöntävät luottamuksen 

aikaansaamiseksi jonkin asteisen hierarkkisuuden: koska kasvattaja on sen suhteen vah-

vemmassa osassa, tulisi hänen aloittaa luottamuksen syntymiseen johtavat teot ja luoda 

säännöt sille. Luottamus on siksi myös moraalinen. (Ilmonen & Jokinen, 2002, s. 109, 

188.) Kasvattaja toimii lapsen parhaaksi ja tekee asioita hänen hyväkseen, mutta toisaalta 

lapselta ei voida odottaa samanlaista toimintaa kasvattajan hyväksi. On kuitenkin selvää, 

että välittävä ja luottamuksellinen suhde ei ole olemassa ilman lasta ja hänen kokemustaan 

välittämisestä. (Noddings, 2012, s. 772–773.) Tällöin voidaan ajatella, että molemminpuo-

lisuutta tarvitaan ja kasvattajan tarvitsee murtaa perinteistä valta-asetelmaa olemalla lä-

hempänä lasta tasavertaisuuden näkökulmasta. 

Kasvatukseen liittyy aina kysymys: millaista maailmaa halutaan välittää? Uusikylä (2002) 

toteaakin, että kasvatus lähtee aina tavoitteista, jotka kasvattajan tulisi tiedostaa työssään. 

Hän mainitsee, että kasvatuksen tulisi yleisesti pyrkiä saamaan jokainen lapsi tavoittele-

maan hyvyyttä, ihmisarvon kunnioitusta ja totuutta. (Uusikylä, 2002, s. 20–21.) Nämä ovat 

tärkeitä arvoja ohjatessa luottamukselliseen suhteeseen. Arvojen lisäksi kasvattajan tulisi 

myös määritellä itselleen omat kasvatusnäkemykset, jotka niin ikään ohjaavat kasvattajaa 

työssään (Wihersaari, 2010, s. 118). Kasvattajan tulee olla tietoinen omista arvoistaan: 
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juuri arvot ja ajattelutavat muokkaavat välittämistä toimintana (Piironen–Malmi & Ström-

berg, 2008, s. 9–10). 

2.4.3 Eettinen toiminta luottamuksellisessa suhteessa 

Kasvattajan rooliin kuuluu siis eettisyys. Kasvatuksen ammattilaisten kuuluu huolehtia 

siitä, että kasvatus noudattaa lapsen eheyttävää kasvua ihmiseksi (Uusikylä, 2002, s. 11).  

Puolestaan Tirri toteaa, että kasvattajan tulee tiedostaa oman roolinsa eettisyys, mutta sen 

lisäksi myös sisällyttää oma persoonansa ammattiin kuuluvaan rooliin sekä eettisiin kysy-

myksiin, jotka nousevat siitä (Tirri, 2002, s. 25).  

Pursiainen (2002) näkee etiikan olevan sidoksissa luottamukseen ja sitoutumiseen. Yhtääl-

tä siinä missä luottamuksellisen suhteen rakentuminen vaatii jatkuvuutta ja sitoutumista, 

toisaalta itse sitoutuminen on Pursiaisen mukaan lupaamista. Siten kasvattaja ei saa myös-

kään rikkoa lupauksiaan, sillä se horjuttaa luottamusta. (Pursiainen, 2002, s. 37.) 

Pursiainen (2002) kuvailee luottamuksen kokemista, jonka takana on ensin päätös luottaa: 

luottaessa toiseen ihminen luottaa myös hänen tekojensa tarkoitusperiin. Silloin luotetaan, 

että toinen ei huomioi omia intressejään tekojen vaikuttimina vaan tekee teon siksi, koska 

se on oikein ja hyväksi toisen kannalta. (Pursiainen, 2002, s. 51.) Tämän vuoksi juuri tarvi-

taan yhteisymmärrystä ja välittävää suhdetta lapsen ja aikuisen välillä. Pedagogiseen rak-

kauteen sitoutuneella kasvattajalla on siten paljon mahdollisuuksia syventää välittävää 

suhdettaan lapseen, auttaa häntä kasvamaan ja samalla oppia itsekin uutta elämästä reflek-

toiden omaa työtään. 

Pursiainen toteaa kasvattajan työn olevan professio, joka koostuu asiantuntijuudesta. Sii-

hen kuuluvalla ammattietiikalla pyritään ikään kuin osoittamaan kasvattajien olevan luot-

tamuksen arvoisia. (Pursiainen, 2002, s. 41, 44.) Kasvattajan eettisen toiminnan voidaan 

ajatella lähtevän myös pedagogisen rakkauden periaatteiden mukaisesti aidosti välittäen 

lapsesta. Jokainen lapsi yksilöllisesti huomioiden ja läsnä ollen kohdaten voidaan kasvattaa 

lapsi luottamaan niin kasvattajaan kuin myös itseensä. 

2.5 Luottamuksen rakentuminen  

Kuten aikaisemmin jo kävi ilmi, luottamusta on tutkittu monien eri tieteenalojen piiristä ja 

eri näkökulmista käsin. Luottamuksesta on löydettävissä useita tutkimuksia, jotka käsitte-
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levät sen synnyn edellytyksiä ja tarkastelevat sitä, millaista on hyvä luottamuksellinen suh-

de sekä sitä, miksi luottamus suhteissa on tärkeää. Esimerkiksi Taru Rautio (2012) käsitte-

lee opinnäytetyössään luottamuksen rakentumiseen liittyviä elementtejä. Luottamusta on 

tutkittu paljon, mutta koska näkökulmani on sen rakentumisen vaiheet ja kehittymisen pro-

sessi etenkin vuorovaikutussuhteen alkutaipaleella, ei tarkalleen siitä ajanjaksosta puhuta 

useassakaan tutkimuksessa. Sen sijaan on tutkittu muun muassa luottamuksen yhteyksiä 

ongelmanratkaisuun, ilmapiiriin ja motivaatioon, luottamuksen roolia transaktiivisen muis-

tin kehityksessä sekä kykyä luottaa. 

Luottamusta on tutkittu myös paljon organisaatioiden ja työyhteisöjen näkökulmasta, esi-

merkiksi C. Ashley Fulmerin and Michele J. Gelfandin (2012) tutkimuksessa At What Le-

vel (and in Whom) We Trust: Trust Across Multiple Organizational Level. Myös asiakas-

suhteiden valossa luottamusta on tarkasteltu paljon. Niissä on nähtävillä etenkin riskin ja 

hyödyn näkökulma. On myös tutkittu teknologiaa välineenä rakennettaessa luottamusta, 

kuten esimerkiksi Joseph B. Lyonsin, Charlene K. Stokesin, Kevin J. Eschlemanin, Gene 

M. Alarconin ja Alex J. Barelkan (2011) tutkimuksessa Trustworthiness and IT Suspicion 

An Evaluation of the Nomological Network. Useissa tutkimuksissa onkin määritelty, kuin-

ka merkityksekäs ja tärkeä luottamus on osana vuorovaikutusta ja millaiset seikat ja ele-

mentit ovat prosessissa tärkeitä, mutta vaiheet ja konkreettiset mallit löytyvät kuitenkin 

harvoin – jos ollenkaan. 

Myös talousalan artikkeleissa luottamuksen elementeistä puhutaan samoilla tai samankal-

taisilla termeillä kuin kasvatustieteen tutkimuksissa, kuten rehellisyys, haavoittuvuus, jaet-

tu ymmärrys, riippuvuus, avoimuus ja moraali vuorovaikutuksessa. Kuitenkin eri kulttuu-

rien jäsenten liikekumppaneiden välinen yhteistyö luottamuksen näkökulmasta on tär-

keimmässä fokuksessa. Tällöin luottamuksen rakentumisen prosessissa välittyy Muethelin 

ja Hoeglin (2012) mukaan muun muassa myös oman kulttuurin ominainen ajattelutapa ja 

lainsäädäntö. (Muethel, & Hoegl, 2012, s. 420, 429–430.) Kuitenkin näiden tieteenalojen 

tutkimuksen konteksti voidaan todeta olevan hyvin erilainen kuin tämän tutkimuksen. 

Koulumaailma luottamuksen rakentamisen kenttänä sisältää lapsen kasvattamista, välittä-

missä ja arjen asioissa elämistä sekä vastuunkantoa heistä. Sen vuoksi tähän tutkimukseen 

on valikoitunut ennen kaikkea kasvatuksen ja koulutuksen maailmaan liittyvät lähteet. 
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Seuraavaksi kerron lyhyesti muutamia periaatteita luottamuksen rakentumisesta. Tämän 

jälkeen esittelen kaksi luottamuksen rakentumisen mallia, jotka toisiaan täydentäen luovat 

hyvän kokonaiskuvan luottamuksen rakentumisen prosessista yleisesti. 

2.5.1 Periaatteita luottamuksen rakentumisesta 

Luottamus on vastavuoroista: kummankin täytyy antaa luottamusta voidakseen saada sitä 

itsekin osakseen. Kuitenkin luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa, energiaa ja tavoitteel-

lisuutta. Mielenkiintoista onkin, että luottamuksen rakentaminen vie aikaa, mutta se puo-

lestaan voi romahtaa täysin hetkessä. (Reina & Reina, 2006, s. 5–6, 25, 30.)  D. Harrison 

McKnight ja Norman L. Chervany (2006) toteavat, että luottamus alkaa rakentua muuta-

mien aikeiden aktivoitua. McKnightin et al. (1998) mallissa usko toisen hyväntahtoisuu-

teen, pätevyyteen, rehellisyyteen ja ennustettavuuteen käynnistää luottamuksen rakentumi-

sen. Heidän mukaansa ihmissuhteen ensimmäisellä aikajaksolla on paljon merkitystä luot-

tamuksen rakentumisessa. Tämä jakso voikin antaa viitteitä siitä, kuinka luottamus tulee 

kehittymään myöhemminkin. McKnight ja Chervany (2006) muistuttavatkin, että luotta-

muksen prosessi ei perustu jatkuvassa ihmissuhteessa samoin kuin tutustumisen ensivai-

heessa. He myös väittävät, että luottamus voi kehittyä nopeasti syvemmille tasoille, eikä 

välttämättä vaadikaan vähittäistä kehittymistä. (McKnight & Chervany, 2006, s. 30–31.)  

Rautio (2012) toteaa, että luottamusprosessi etenee muutamien elementtien myötä. Näiksi 

hän esittää aikuisen oman persoonan kautta työskentelyn, välittämisen nuoresta, yhteiset 

mielenkiinnon kohteet, nuoren aktivoiminen mukaan yhteiseen vuorovaikutukseen sekä 

kontrollin ja kumppanuuden tasapainottelu. (Rautio, 2012, s. 33–41.) Nämä ovat tärkeitä 

seikkoja luottamuksen rakentumisessa ja limittyvät varmasti eri tavoin luottamusprosessin 

vaiheisiin. Kuitenkin tutkimukseni näkökulmana on tutkia prosessin itse vaiheita.  

Ilmonen ja Jokinen (2002) toteavat, että luottamalla ihminen tekee tulevaisuudestaan en-

nustettavampaa, ymmärrettävämpää ja siten myös kontrolloitavaa (Ilmonen & Jokinen, 

2002, s. 14). Kalliomaa ja Kettunen (2010) mainitsevat, että luottamuksen rakentumiseen 

tarvitaan säännöllisiä tapaamisia ja riittävästi keskinäistä vuorovaikutusta. Tällöin yhteiset 

kokemisen tilanteet muodostuvat tärkeiksi. He toteavat myös, että luottamuksen rakentu-

minen on nopeampaa alussa kuin myöhemmissä vaiheissa. Mikäli luottamus horjuisi, sen 

uudelleen rakentaminen on Kalliomaan ja Kettusen mukaan erittäin hidasta. Vaikka luot-
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tamus rakentuukin ihmisten välillä, heidän mukaansa myös organisaatioon yhdistettävä 

luottamus on läsnä. (Kalliomaa & Kettunen, 2010, s. 41–44.)  

2.5.2 Luottamuksen rakentumisen eteneminen Reinan ja Reinan mukaan 

Kehittyvä luottamus on molemminpuolista ja muodostuu vähittäin ajan kuluessa. Dennis S. 

Reina ja Michelle L. Reina (2006) esittävät kolme vaihetta luottamuksen kasvun prosessis-

sa. (Reina & Reina, 2006, s. 13.) Heidän mallinsa kuvaa sitä, miten luottamus rakentuu ja 

millaista toimintaa siihen sisältyy. Ensimmäinen vaihe on nimeltään sopimusluonteinen 

luottamus. Vaiheen suurin saavutus on luoda osapuolten välille yhteisymmärrystä. Tämä 

edellyttää osapuolia käyttäytymään yhdenmukaisesti ja kunnioittaen yhteisiä aikomuksia. 

Reinan ja Reinan (2006) mukaan tässä vaiheessa luottamusta vahvistaa odotusten vastaa-

vuus henkilön omiin käsityksiin: kun odotukset ovat selkeitä, on ne helpompi täyttää tai 

ainakin keskustella auki realistisiksi. Osapuolten tulisikin olla tietoisia odotuksista. Avoi-

muus ja keskusteluhalukkuus ovat eduksi tässä prosessissa. Reina ja Reina (2006) nostavat 

myös vapauden ja vastuun suhteen: on tärkeää kokea tulleensa luotetuksi. Toisen ajatuksiin 

tutustuminen voi tapahtua myös katseilla, eleillä ja muilla puhumattomilla tavoilla, jotka 

kuitenkin viestivät toiselle osapuolelle monia asioita. (Reina & Reina, 2006, s. 15–22.) 

Jotta luottamus pääsee rakentumaan, on tärkeää tuoda julki yhteiset säännöt. Tällöin yksi-

löiden roolit, vapaus ja vastuu saavat kehyksen toiminnalleen, mikä edistää luottamuksen 

kehittymistä. Reina ja Reina tuovat myös esille toisenlaisen näkökulman, jonka mukaan 

rajat voisivat erottaa suhteen osapuolia. He kuitenkin perustelevat rajojen tarpeellisuuden 

ja hyödyllisyyden: rajat yhdistävät ihmisiä toimimaan yhteisten sitoumuksien puitteissa. 

Reina ja Reina (2006) toteavat, että luottamuksen kannalta oleellista tässä vaiheessa on, 

että osapuolet haluavat suoriutua omista tehtävänannoistaan hyvin ja tuoda ilmi omia mah-

dollisuuksiaan sekä lujittaa annettua asemaa yhteisissä toiminnoissa. Tärkeää on rohkaista 

toisiaan toimimaan yhteisiä tavoitteita palvellen ja toisiaan tukien, jolloin myös toisen osa-

puolen hyvinvointi kiinnostaa. (Reina & Reina, 2006, s. 22–25.) 

Yhdenmukainen käyttäytyminen muuttuvissakin tilanteissa lisää Reinan ja Reinan (2006) 

mukaan luottamusta kehityksen tässä vaiheessa. Näissä tilanteissa tulisi kuitenkin muistaa 

arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat ihmissuhteissa. Siinä on kyse myös aitona olemisesta. 

Sopimuksista kiinnipitäminen kertoo puolestaan sitoutumisesta. Tällöin toiminta kertoo 

luottamuksen arvoisuudesta ja toisaalta sitä kautta myös panostamisesta ihmissuhteeseen. 
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Reina ja Reina (2006) muistuttavatkin, että sanojen ja tekojen tulisi aina olla yhtäpitäviä.  

(Reina & Reina, 2006, s.26–30). Tätä vaihetta voitaisiinkin luonnehtia toisiin tutustu-

miseksi, toisen käyttäytymisen ja aikeiden oivaltamiseksi, sitoutumisen muodostumiseksi, 

avoimuuden ja keskusteluyhteyden avaamiseksi sekä tarpeiden ja odotusten täyttymiseksi.  

Toinen vaihe on kommunikaatioon perustuva vaihe. Reinan ja Reinan mukaan luottamus ja 

keskustelu ovat vuorovaikutteisessa yhteydessä: molemmat vaikuttavat toisiinsa.  Ihmisten 

havainnot ja oletukset siis vaikuttavat luottamuksen kehittymiseen etenkin tässä vaiheessa.  

Tiedon jakaminen avoimesti kertoo luottamuksesta toisia osapuolia kohtaan. Reina ja Rei-

na tuovat jälleen esille myös kokemuksen luotetuksi tulemisesta. Se merkitsee paljon luot-

tamuksen rakentumisessa ja saa ihmisen myös osaltaan luottamaan toisiin. Toisaalta he 

mainitsevat tiedon jakamisen myös jakavan vastuuta yhteisistä asioista ja siten osallistavan 

kaikkia suhteen osapuolia. (Reina & Reina, 2006, s. 34–40.) 

Totuuden kertominen on olennaista luottamuksen muodostumisessa tässä vaiheessa. Reina 

ja Reina (2006) kuitenkin muistuttavat, että esimerkiksi sarkasmi ja kyynisyys eivät ole 

hyviä keinoja sen esittämisessä. Vaikka totuuden kertominen voikin vaatia rohkeutta vai-

keissa tilanteissa, tämän mallin mukaan ihmisuhteessa, jossa luottamusta halutaan vahvis-

taa, on se kuitenkin korvaamattoman tärkeää. Totuus auttaa kuitenkin sopeutumaan tilan-

teisiin ja samalla se laajentaa luottamusta. Kommunikaatioon perustuvassa luottamuksen 

vaiheessa myös virheiden myöntäminen edesauttaa luottamuksen rakentumista: kun voi 

myöntää omat virheensä, on suoraselkäinen ja toisaalta todetaan, että virheistä voidaan 

oppia. Tällöin ilmapiiri sallii myös toisten virheitä. Nämä keskustelemalla tuodaan avoi-

muutta suhteeseen.  (Reina & Reina, 2006, s. 40–44.) 

Reina ja Reina (2006) muistuttavat myös positiivisen palautteen merkityksestä: se kertoo 

hyväksymisestä. Korjaava palaute tulisi antaa kunnioittavasti, taidokkaasti ja hienovarai-

sesti. Tällöin väylä kommunikaatioon pysyy avoimena ja se rikastaa luottamusta. Rakenta-

van palautteenkin tulisi viestiä ihmisen halua auttaa toista kasvamaan ja kehittymään. 

Kriittisenkin palautteen annossa ei kuitenkaan saisi tuomita ketään ihmisenä, vaan keskus-

tella teosta. Sitoutumista ilmentävät Reinan ja Reinan mukaan myös todellisten omien aja-

tusten kertominen. Luottamus kasvaa, kun osapuolet kokevat olonsa mukavaksi ja turval-

liseksi jakaessaan myönteisiä havaintoja toisistaan. Luottamuksellisten asioiden säilyttämi-

nen omana tietonaan on oleellista kehitettäessä luottamusta. Keskustelukulttuurista tulisi 

myös luoda sellainen, jossa toisista puhutaan hyvää. Juoruilu ja selän takana puhuminen 
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vahingoittavat luottamusta Reinan ja Reinan mukaan. (Reina & Reina, 2006, s. 44–51.) 

Voidaankin sanoa, että olennaista tässä vaiheessa on etenkin sellaisen keskustelukulttuurin 

luominen, jossa kunnioitetaan toisia, palautteen annossa muistetaan empatia ja jossa totuu-

den kertominen koetaan avainasiaksi tilanteessa kuin tilanteessa. 

Kolmas vaihe on nimeltään kyvykkyyksiin perustuva luottamus. Tämä vaihe peräänkuulut-

taa Reinan ja Reinan mukaan tietoa, taitoja, asennetta, itseluottamusta ja kokemuksia käyt-

täytymällä luotettavasti. Kyvykkyyteen perustuva luottamus on siten ikään kuin sisään 

rakennettua. Toisten taitojen ja osaamisen arvostaminen ja sen tuominen julki lujittavat 

luottamusta suhteessa, mutta saavat yksilön myös luottaman enemmän itseensä. Samalla 

kyse on myös toisen kyvykkyyksiin luottamisesta. Tämä vaihe haastaa myös pohtimaan 

omaa uskallustaan luottaa: mitä enemmän toisiin luottaa, sitä enemmän saa myös vastakai-

kua, eikä kontrollia tarvita. Vapauden ja vastuun suhde tulee siten jälleen esille. Reina ja 

Reina (2006) toteavat, että niin itseen kuin toisiin uskominen, heitä kannustaminen ja roh-

kaisu saavat heidät loistamaan ja onnistumaan. (Reina & Reina, 2006, s. 57–66.) 

Vapaus ja vastuu liittyvät myös päätöksentekoon. Kun antaa toiselle vapauksia tehdä omia 

päätöksiään, voi samalla viestittää arvostavansa ja luottavansa heihin. Toisaalta Reina ja 

Reina (2006) myös mainitsevat, että silloin kun suhteen osapuoli kokee olonsa niin turval-

liseksi uskaltaakseen sopivalla tavalla haastaa esimerkiksi toisen päätöksiä, on se vahva 

merkki luottamuksesta. Suhteen osapuolia tulisi myös osallistaa yhteisiin asioihin, kuten 

ongelmanratkaisuun ja samalla pyytää heidän panostaan siihen. Luottamusta tässä vaihees-

sa kehittää myös toisten taitojen oppimisen auttaminen: se osoittaa sitoutumista ja ilmentää 

yhteistä tulevaisuusnäkymää. Tähänkin prosessiin tulee kuitenkin Reinan ja Reinan mu-

kaan antaa aikaa sekä huomioida jokaisen yksilöllisyydet. (Reina & Reina, 2006, s. 66–

71.) 

Niin kuin elämässä yleensäkin, myös pettymyksiä tulee toisinaan vastaan. Näiden käsittely 

on myös tärkeää Reinan ja Reinan mukaan. Niissä tapauksissa huomio tulisi heidän mu-

kaansa kiinnittää tuen antamiseen ja auttaa henkilöä keksimään ja löytämään erilaisia tapo-

ja lähestyä vastaavanlaisia tilanteita jatkossa. Reina ja Reina peräänkuuluttavatkin suhteen 

osapuolia olemaan tietoisia siitä, kuinka tuovat itsensä suhteeseen ja kuinka toimivat siinä. 

Tällöin empatialla on myös merkityksensä. Itsereflektiolla voidaan tulla tietoiseksi omista 

ajatuksista ja kokemuksista. (Reina & Reina, 2006, s. 71–72.) Voidaankin todeta, että tässä 
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vaiheessa pyritään kehittämään luottamusta etenkin toisilta oppimisen, myönteisen asen-

teen, itseluottamuksen ja toisiin luottamisen kautta. 

Harisalo ja Miettinen (2010) lisäävät, että luottamuksen rakentuminen perustuukin osaltaan 

olosuhteiden kokonaisvaikutukseen. Tähän prosessiin kuuluu toisaalta myös sellaisia omi-

naisuuksia ja elementtejä, joita ei ole helppo kontrolloida ja hallita. Luottamuksen proses-

siluonteeseen kuuluu heidän mukaansa myös se, että esimerkiksi tietoisesti otetut riskit ja 

virheet voivat aiheuttaa luottamuksen tason taantumisen. Kuitenkin mitä pidemmälle pro-

sessissa on päästy, sitä todennäköisemmin Harisalon ja Miettisen mukaan tullaan pääse-

mään myös tavoitteisiin ja täten luottamus vahvistuu entisestään. (Harisalo & Miettinen, 

2010, s. 37–38.) 

2.5.3 Opettaja rakentaa luottamusta Brownin ja Skinnerin mallissa 

Donald Brown ja Desiree A. Skinner (2007) toteavat, että useimmiten opettajien oletetaan 

tietävän, kuinka luottamusta rakennetaan oppilaiden kanssa. Tämä tehtävä ei kuitenkaan 

aina ole helppo. He ovat kehittäneet viisiportaisen mallin, jonka tarkoitus on auttaa opetta-

jia luottamuksen rakentamisessa. Keskiössä mallissa on myönteisen suhteen vaaliminen ja 

arvokkaat, yhteiset hetket. (Brown & Skinner, 2007, s. 1–2.) Mallille on ominaista, että 

edellisen vaiheen tulee täyttyä kunnolla, jotta luottamuksen rakentaminen voi edetä seu-

raavalle tasolle. 

Ensimmäinen vaihe Brownin ja Skinnerin (2007) mallissa on kuunteleminen. He esittävät, 

että kuunteleminen yhdistetään välittävään toimintaan. Kuuntelemisen tulisi olla aitoa eikä 

tulisi olla värittynyt esimerkiksi määräävillä neuvoilla. Ymmärrys oppilasta lisääntyy 

kuuntelemisen myötä ja tällöin se tuo lisää merkitystä vuorovaikutussuhteeseen. Brown ja 

Skinnerin (2007) mukaan empaattinen kuuntelu edistää molemminpuolista ymmärrystä ja 

luottamusta, mutta vaatii kuuntelijaa vastaanottamaan myös sanomattomat tunteet. (Brown 

& Skinner, 2007, s. 2.) 

Toista vaihetta Brown ja Skinner (2007) kutsuvat vahvistamiseksi. Tässä luottamuksen 

rakentamisen tasossa olennaista on saada oppilas tuntemaan olevansa arvostettu ja että 

hänen tunteitaan kunnioitetaan. Opettajan on tärkeää tuoda julki, että hän on kuunnellut 

oppilasta: tämä selventää ymmärrystä ja osoittaa opettajan aktiivisesti kuunnelleen. Brown 

ja Skinner (2007) kuitenkin myös muistuttavat, että vaikka opettaja vahvistaakin oppilaan 
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tunteita kunnioittamalla niitä, ei sopimatonta käytöstä kuitenkaan tule hyväksyä. Ennem-

minkin vahvistamisella tarkoitetaan tunteen käsittelyä reflektoivalla ja ikään kuin neutrali-

soivalla otteella. Opettajan tuleekin mallin mukaan käyttäytyä johdonmukaisesti kaikkien 

oppilaiden kanssa. (Brown & Skinner, 2007, s. 3.) 

Rakentava ongelmanratkaisu pohjautuu osaltaan aikaisempiin vaiheisiin ja muodostaa 

kolmannen vaiheen tässä mallissa. Brownin ja Skinnerin (2007) mukaan opettajan tekemät 

kysymykset ristiriitatilanteissa ovat avainasemassa ongelmanratkaisukeskustelussa: ne 

avaavat yhteyden opettajan ja oppilaan välillä. Opettajan tulee myös muistaa osoittaa näis-

säkin tilanteissa välittävänsä oppilaasta. Opettajan pitkäjänteisyydellä on paljon merkitystä 

tässä vaiheessa. Brown ja Skinner (2007) huomauttavat, että oppilaan ohjaaminen aktiivi-

seen rooliin ongelmanratkaisussa kantaa hedelmää myös hänen myöhemmässä elämässään. 

Myös ristiriitatilanteissa oppilaan tulee saada tuntea olevansa arvostettu ja kunnioitettu. 

(Brown & Skinner, 2007, s. 3.) 

Seuraava, neljäs vaihe luottamuksen aktiivisessa rakentamisessa muodostuu myönteisten 

huomioiden ympärille. Brownin ja Skinnerin (2007) mukaan paras tapa luoda luottamusta 

oppilaan ja opettajan välille on myönteisten huomioiden ja sitä kautta ehdottoman välittä-

misen osoittaminen. Toisinaan oppilaat myös testaavat aikuista: tämä kuuluu kuitenkin 

asiaan. Opettajien tuleekin olla yhdenmukaisia näyttäessään oppilaille päivittäisessä sosi-

aalisessa kanssakäymisessä välittävänsä: kiinnostuminen oppilaan elämästä ja kiinnostuk-

sen kohteista on tärkeää. Luottamuksen rakentamisessa merkittävää on myös se, että opet-

taja on toimissaan aito ja rehellinen. Opettaja tarvitsee Brownin ja Skinnerin (2007) mu-

kaan myös kärsivällistä asennetta luottamuksen rakentamisen prosessissa. (Brown & Skin-

ner, 2007, s. 3.) 

Viidennessä vaiheessa Brownin ja Skinnerin (2007) mallissa edelliset vaiheet nivoutuvat 

yhteen toivon näkökulmassa. Kun edelliset vaiheet on käyty onnistuneesti läpi ja rakennet-

tu luottamusta yhteisessä vuorovaikutussuhteessa, toivo voi kasvaa. Toivo tulevaisuudesta 

ja tulevaisuuden mahdollisuuksista rikastuttaa myös senhetkistä elämää. Opettajan aito 

välittäminen auttaa Brownin ja Skinnerin (2007) mukaan oppilasta näkemään tulevan elä-

män toiveikkaana. He myös tähdentävät, että luottamuksen rakentaminen vaatii päivittäisiä 

panostuksia yhteyden syvenemiseen oppilaiden välillä. Luotettava ja aito opettaja onnistuu 

tässä prosessissa rehellisyyden kautta. (Brown & Skinner, 2007, s. 4.) Voitaisiin siis sanoa, 

että luottamuksen rakentaminen vaatii sitoutumista sekä oman panoksen näkyväksi teke-



30  

 

  

mistä myös niin, että oppilaat ymmärtävät opettajan olevan läsnä vuorovaikutussuhteessa 

aitona ja välittävänä aikuisena. Kuten Ilmonen ja Jokinen (2002) toteavat, että vaikka luot-

tamuksen rakentaminen voi viedä paljonkin aikaa, sitä kuitenkin ylläpidetään ja rakenne-

taan lyhyissä hetkissä (Ilmonen & Jokinen, 2002, s. 181).  
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3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuskysymykseni koskee luottamuksen rakentumisen alkua: Millaisia vaiheita opetta-

jan ja oppilaan välisen luottamuksen rakentumisen alkuun kuuluu? Koska aihe on niin 

abstrakti, pääsee sitä silloin parhaiten tutkimaan olemalla läsnä tapahtumahetkillä. Etno-

grafinen tutkimusmenetelmä onkin hyvä valinta Sanna Virtainlahden (2011) mukaan sil-

loin, kun tutkitaan jotain abstraktia asiaa. Tällöin päästään lähelle tutkittavaa ilmiötä mu-

kaan arkeen, jolloin tutkiminen ja tarkan kuvauksen tekeminen on huomattavasti helpom-

paa kuin esimerkiksi pelkkien haastatteluiden kautta. (Virtainlahti, 2011, s. 255.) Jo käsit-

teenä luottamus sisältää niin erilaisia puolia ja on hyvin moninainen ilmiö, että sen tutkimi-

selle voidaan todeta etnografian sopivan hyvin. Virtainlahti (2011) myös muistuttaa, että 

etnografisessa tutkimuksessa aineistoa kertyy usein jopa ongelmallisen paljon, mutta toi-

saalta sen monipuolisuus on tärkeää etenkin silloin, kun tapauksia on vain yksi (Virtainlah-

ti, 2011, s. 258). 

Jari Metsämuuronen (2006) selventää etnografian tarkoittavan sananmukaisesti ihmisistä 

kirjoittamista. Hän mainitsee myös, että etnografia toimii osallistuvan havainnoinnin kautta 

ja silloin pyritään ymmärtämään ja kuvaamaan analyyttisesti tutkittavaa ihmisryhmää ja 

yhteisöä. Etnografiseen tutkimukseen kuuluu useita viikkoja tai kuukausia kestävä kenttä-

tutkimusvaihe. Tämän aikana tutkija tarkkailee ja havainnoi tutkimuksen kontekstia pyr-

kimyksenään ymmärtää tilanteisiin liittyviä merkityksiä yhteisöön kuuluvien ihmisten nä-

kökulmasta. (Metsämuuronen, 2006, s. 94.)  

Aineiston koonti koostuu kuukauden havainnointijaksosta yhden luokan arjessa. Lisäksi 

jakson päätyttyä tehty tunnin mittainen opettajan haastattelu täydentää saatua tietoa luot-

tamuksen rakentumisesta. Havaintojen analysointi tapahtuu aineistolähtöisesti. Lori E. 

Koelch (2013) toteaa, että tutkimukseen osallistujien ajatusten ja kokemusten selvittämisel-

lä, eli member checkillä, voidaan nimenomaan varmentaa laadullisessa tutkimuksessa eet-

tisyyttä: tutkijan tekemät tulkinnat kunnioittavat silloin tutkittavien ymmärrystä ja mielipi-

teitä. Ideana siinä on arvioida tutkijan tekemää tarkkuutta tutkittavista ja heidän omakoh-

taisuudesta tutkimusprosessissa, esimerkiksi juuri haastattelun avulla. (Koelch, 2013, s. 

168.) 

Etnografiaa voidaan Jari Eskolan ja Juha Suorannan (1998) mukaan luonnehtia kokeile-

malla oppimiseksi, joka tapahtuu siis sosiaalisen todellisuuden luonnollisissa olosuhteissa. 
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Eskola ja Suoranta (1998) toteavat, että usein tutkimuskohteena on vain yksi tilanne tai 

jonkin tietyn ryhmän toiminta. Tässä tutkimuksessa havainnointi keskittyy nimenomaan 

yhden luokan opettajan ja oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen, jolloin esimerkiksi opet-

tajan didaktiikka jää pois havainnoinnistani. Eskola ja Suoranta mainitsevat, että etnografi-

assa tutkijan aktiivisuudella on erityisesti merkitystä sekä muistuttavat myös siitä, että täl-

löin tutkimus on aina ainutlaatuista. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 103–110.) Etnografisen 

tutkimuksen tulee toki olla luotettavaa, mutta koska se on ainutlaatuista, se ei välttämättä 

ole toisinnettavaa. 

Etnografia on menetelmänä hyvin laaja ja tutkimuskohtainen. Taina Rantala (2006) toteaa-

kin, että etnografisen tutkimuksen tekemiseen on löydettävissä paljon teoreettista materiaa-

lia, mutta selkeitä ohjeita on useimmiten vaikeaa löytää. Hänen mukaansa tiedonkeruu on 

ennalta määrittelemätöntä ja rakentumatonta, tutkimuksen kohteena ovat tilanteet ja tutkit-

tavan ryhmän toiminta. (Rantala, 2006, s. 221–223.)  

Etnografisella menetelmällä saatu tieto on luonteeltaan autenttista: kun tutkija seuraa pai-

kan päällä todellisia tapahtumia, pääsee hän silloin tilanteissa läsnä olevana havaitsemaan 

todelliset prosessit ja tilanteet. Vaikka tutkimuksessa subjektivisuus on väistämättä läsnä, 

on tieto alkuperältään kuitenkin todellisissa konteksteissa koettua, havaittua ja kerättyä. 

Toisaalta Rantala (2006) muistuttaa, että etnografinen tieto on aina osittaista (Rantala, 

2006, s. 269). Leena Syrjälä, Sirkka Ahonen, Eija Syrjäläinen ja Seppo Saari (1995) tuovat 

myös esille, että etnografian kautta saatu tieto on ennen kaikkea inhimillistä, rajallista, sub-

jektiivista ja sidonnaista arvoihin. Yhden ainoan totuuden etsimisen sijaan pyritään lisää-

mään ymmärrystä sosiaalisista konteksteista ja tutkittavasta ilmiöstä sekä herättämään uu-

sia ajatuksia. (Syrjäläinen, Ahonen et al., 1995, s. 77–78.)  Luottamuksen saavuttaminen 

on pitkä prosessi. Kuukausi on melko lyhyt aika luottamuksen prosessien kannalta, mutta 

kuukaudessa ehtii nähdä hyvin luottamuksen prosessien käynnistymisen. 

Siinä missä myös Rantala (2006) kehottaa tutkijoita pyrkimään ottamaan tiedollisesti etäi-

syyttä tuttuihin asioihin ja näkemään niissä uudenlaisia mahdollisuuksia, tulisi kuitenkin 

huomio pitää nimenomaan tutkittavassa ilmiössä: kerätään tietoa, jotka kuvaavat sitä. Et-

nografinen tieto ei ole Rantalan mukaan kuitenkaan täydellistä, koska tutkija astuu yhtei-

söön ulkopuolisena henkilönä. Hän herättää myös kritisoimaan etnografisen tiedon alkupe-

rän luotettavuutta: Voiko empiirisen tutkimuksen kautta saatua tietoa toisen ihmisen toi-

minnasta ja niiden taustalla olevista ajatuksista ja merkityksistä todella ymmärtää? Tutki-
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jan omalla taustalla on myös oma merkityksensä tulkintojen tekemisessä. Rantala kuiten-

kin muistuttaa yhteistyön ja keskustelujen voimasta pyrkimyksestä tähän tavoitteeseen. 

(Rantala, 2006, s. 231, 233–234, 247, 249.)  

Tutkimuksen toteutuksen raportoinnissa pyrin kuvaamaan kaikki vaiheet ja tutkimukseen 

vaikuttavat seikat tarkasti ja aidosti. Rantala (2006) toteaa, että luotettavuutta tulee tarkas-

tella ilmiön suhteen: mikään tutkimusmenetelmä ei ole lähtökohtaisesti luotettava tai epä-

luotettava. Etenkin omat valinnat tutkimuksessa tulee aina perustella huolellisesti. Tärke-

äksi Rantala painottaa myös tutkittavien äänten saamista kuuluville. Tutkimus tuleekin 

nähdä hänen mukaansa aina kokonaisuutena. (Rantala, 2006, s. 266–271.) Syrjälä ja 

kumppanit (1995) toteavatkin, että yksityiskohtainen ja selkeä raportointi lisää tutkimuksen 

luotettavuutta. Tärkeää on myös tutkijan roolin reflektoiminen osana tutkimusta. Aineiston 

kerääminen sekä havainnoimalla, mutta myös tarkistavan haastattelun kautta mahdollistaa 

yhtäpitävämmän tiedon validoinnin. Tulen kertomaan myös oman toimintani systemaatti-

suudesta ja tutkijana positiostani. (Syrjäläinen, Ahonen et al., 1995, s. 99–102.) 

3.1 Aineisto 

Heti alkuvuodesta 2013 Ritaharjun kouluun haettiin tutkimuksen tekijöitä heidän tutkimus-

tarpeistaan lähtien. Hain tällöin projektiin mukaan ja tammikuusta 2013 alkoi säännölliset 

tapaamiset ja palaverit kevään ajalta. Palavereissa kokoontui Ritaharjun koulun henkilö-

kuntaa eri professioista, muun muassa opettajia ja rehtori. Myös yliopiston puolelta oli 

henkilöitä mukana. Näissä palavereissa kerroin kandidaatin tutkielmani etenemisestä ja 

suunnittelimme yhdessä elokuussa 2013 alkavaa havainnointijaksoa heidän koulussaan.  

Kevään viimeisessä, toukokuisessa kokoontumisessa sain tavata myös tutkimusluokan 

opettajan ensimmäisen kerran. Opettaja oli tulossa uutena kouluun, mikä oli yksi tutkimuk-

seni kiinnostavimmissa asetelmista: päästä havainnoimaan luokkaa, johon astuu opettajaksi 

oppilaille entuudestaan tuntematon henkilö.  

Toukokuun loppupuolella koulun vanhemmille oli järjestetty vanhempainilta, jossa käytiin 

läpi tulevan syksyn asioita ja uusi henkilökunta sai esittäytyä. Myös minä sain pienen pu-

heenvuoron liittyen tutkimukseeni. Esittäydyin siinä lyhyesti ja kerroin siinä tutkivani luot-

tamusta havainnoiden luokan opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja kohtaamis-

ta. Korostin, ettei tutkimukseni ole yksittäisistä lapsista, vaan lasten hyväksi. Kerroin tut-
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kimuksestani muodostuvan pro gradu – tutkimuksen. Tutkimusmenetelmäni kerroin olevan 

etupäässä havainnointia. 

Toukokuussa hoidin tutkimusluvat valmiiksi syksyä varten ja sain ne täytettyinä takaisin. 

Tutkimusluvissa kysyttiin niin vanhemman kuin lapsenkin allekirjoitusta. Tutkimusluvissa 

kysyin lupaa myös videoinnille, sillä sitäkin vaihtoehtoa suunnittelimme kevään aikana. 

Kuitenkin aineiston runsauden vuoksi videointi jätettiin pois, mutta lupa sillekin olisi tar-

vittaessa ollut. Koulun puolesta sain virallisen luvan tutkimukseen rehtorilta sekä suullises-

ti että sähköpostitse. Koulun nimen mainitseminen tutkimuksen tilaajana sopi koululle, 

mutta mainitsin sen myös oppilaiden vanhemmille menneissä tutkimuslupalomakkeissa. 

Luokka-aste, oppilaiden ja opettajan nimet tulisivat kuitenkin joka tapauksessa pysymään 

pois heidän anonymiteetin suojaamisen vuoksi. Tutkimuslupalomake on tämän tutkimuk-

sen liitteenä. 

Enne koulun alkua ehdin tavata henkilökuntaa. Sain esittäytyä koko henkilökunnalle ja 

kerroinkin lyhyesti lähiluokkien opettajille tulevista toimintatavoista ja tutkimusmenetel-

mästäni. Kerroin heille esimerkiksi sen, että tarkoitukseni on olla huomaamaton luokan 

arjessa seuraten ja havainnoiden. Koin heidän kannaltaan myös tärkeäksi mainita sen, että 

mikäli huomaisin esimerkiksi kiusaamista, puuttuisin siihen kuin kuka tahansa aikuinen, 

mutten voisi ratkaista asiaa, vaan minun täytyisi tuoda asia heidän ratkaistavakseen.  

Ehdin myös lyhyesti keskustella tutkimusluokan opettajan kanssa tulevasta tutkijan roolis-

tani, tutkimusmenetelmästäni ja aineistonkeruusta. Ilahduttavaa oli, kuinka myönteisesti ja 

lämpimästi opettaja suhtautui tutkimukseeni toivottaen minut tervetulleeksi seuraamaan ja 

oppimaan. Myös minä totesin meidän molempien saavan varmasti paljon uusia kokemuk-

sia. Kerroin myös hänelle kenttämuistiinpanojen olevan yhteisiä: hän saisi milloin tahansa 

katsoa niitä halutessaan. Minulla oli kuitenkin näiden muistiinpanojen lisäksi oma päivä-

kirjani tutkijantyön reflektoinnin vuoksi. Siihen saatoin avoimesti kirjata tuntojani ylös, 

jotta ne eivät vaikuttaisi varsinaisiin kenttäjakson havaintoihini. Halusin myös tähdentää, 

etten ole tutkijana millään tavoin arvioimassa häntä, vaan oppimassa ja ymmärtämässä. 

Koko ajan myös havainnointijakson aikana kävimme läpi tarvittaessa tarkemmin tutkimuk-

seen liittyviä asioita, kuten osallistumiseni asteesta.   

Alkutilanne oli se, ettei opettaja tuntenut oppilaita laisinkaan, eikä myöskään ollut nähnyt 

heitä ikinä. Koska olin seuraamassa koulussa enimmäkseen koko koulupäivän, välillä luo-

kassa oli myös muiden luokkien oppilaita joillakin tunneilla. Tällöin pyrin tarkentamaan 



35 

 

 

huomioni vain tarkkaillakseni nimenomaan varsinaisen tutkimusluokan oppilaita ja heidän 

opettajansa välistä vuorovaikutusta. Toisaalta koin, että peilaaminen opettajan ja muiden 

luokkien, tuntemattomien oppilaiden välistä vuorovaikutusta mahdollisti tilaisuuden ha-

vainnoida tarkemmin hänen ja oman luokkansa vuorovaikutusta ja auttoi ymmärtämään 

sitä paremmin. Samasta syystä seurasin satunnaisesti myös muutaman oppitunnin, jota 

opettikin joku toinen opettaja. Kysyin heiltä luvan saada seurata heidän pitämää tuntiaan. 

Vaikka en tällöin aktiivisesti ja tutkimuksellisessa mielessä havainnoinutkaan heidän vuo-

rovaikutustaan, koin sen silti hyödylliseksi: tällöin koin pystyväni syventämään ymmärrys-

tä luokan oman opettajan ja oppilaiden välisestä vuorovaikutuksesta.    

3.1.1 Aineiston kuvaus ja tiedon rakentaminen etnografina 

Amanda Coffey (2005) mainitsee artikkelissaan, että koulut ja muutkin kasvatuksen ja 

koulutuksen ympäristöt ovat jokseenkin tuttuja kaikille. Kasvatuksen kentän tutkija jou-

tuukin tutun ja vieraan välimaastoon. Tapahtumat voivat siis näyttää Coffeyn mukaan ai-

nakin ulkoisesti tutulta, vaikka tutkijalla ei olisikaan omaa henkilökohtaista historiaa ky-

seisessä yhteisössä. Coffey tuo esille, että mikäli tutkija näkee observoidessaan juuri sen, 

mitä odottaisikin näkevänsä, on uuden tiedon löytäminen heikkoa. (Coffey, 2005, s. 213–

215.) Voidaankin sanoa, että etnografisessa tutkimuksessa tutkijan kyky heittäytyä tunte-

maan, näkemään ja eläytymään sekä lisäksi myös tahto haastaa itseään ymmärtämään sy-

vemmin ovat tarpeellisia. 

Havainnointijaksoni aikana pyrin tietoisesti olemaan avoimin mielin ja silmin, kyseenalais-

tamaan näkemääni, pohtimaan, kysymään ja havaitsemaan kuulemalla, näkemällä ja tun-

temalla, miltä luokassa tuntuu olla läsnä milläkin hetkellä. Coffey kuitenkin myös mainit-

see, että toisinaan tutkimuksen tekeminen jollain tavalla tutussa ympäristössä voi myös olla 

hyödyksi. Silloin voi ehkä helpommin positioida itseään suhteessa tutkimuskohteeseen ja 

muihin ihmisiin, jotka ovat osa tutkimusta. (Coffey, 2005, s. 219.)  

Koulun arkeen voi piiloutua hyvin monenlaisia prosesseja ja tilanteita. Coffey muistuttaa-

kin, että osallistuvat ihmiset käyvät läpi tietoisesti myös niitä kaikista arkisimpia. Tällöin 

nekin hetket tulisi muistaa tutkimuksellisesti tärkeinä ja hedelmällisinä. Hän myös kehottaa 

tutkijoita käyttämään mielikuvitustaan, tahtoa ja sisua uuden tiedon löytämisessä. (Coffey, 

2005, s. 215.) monipuolistamaan aineistoani ja kehittämään jatkuvasti itseäni etnografina ja 

tuomaan havainnointiini moniulotteisuutta. Coffey toteaakin, että tutkimus voitaisiin myös 
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nähdä tulkitsevina toimintoina, jotka sarjana liittyvät toisiinsa ja muodostavat yhdessä jat-

kumon (Coffey, 2005, s. 220).  

Siinä missä tämä tutkimus sisältää vuorovaikutuksen tutkimista luottamuksen rakentumi-

sesta, sisältää itse tutkimusmenetelmä kenttätyössä myös paljon kohtaamisia. Lappalainen 

(2007) toteaa etnografisen tutkimuksen olevan täynnä eettisiä kohtaamisia, joissa tutkijaa 

herkistetään kuuntelemaan tutkimukseen osallistuvia heidän käsityksistään ja tulkinnois-

taan tutkittavan ilmiön kannalta. Samalla tutkija joutuu myöntämään sen, että vaikka he 

jakavat tietoa ja tilanteita kenttätyön aikana, ei tutkija voi silti käsittää näitä tietoja samalla 

tavalla omana. (Lappalainen, 2007, s. 10.) 

Aineistoksi muotoutuivat omat havaintoni, jotka on kirjoitettu muistiinpanoiksi. Huomioni 

kohde oli nimenomaan opettajan ja oppilaiden välissä. Päivittäin kirjoitin seurannan jäl-

keen muistiinpanot puhtaaksi tietokoneella. Lopuksi puhtaaksikirjoitettuja liuskoja oli yh-

teensä 39. Havaintojen tekemiseen käytössäni oli ennalta laadittu runko. Käytännössä tämä 

tarkoitti sitä, että jo havainnointivaiheessa kirjoitin asiat ylös tiettyjen otsikoiden alle, riip-

puen siitä, kuinka nämä seikat näin. Ensimmäinen kategorioista oli nimeltään observointi. 

Tämän otsikon alle kirjasin ylös kaikki asiat, jotka näin luottamusta rakentavina tilanteina 

ja toimintoina. Toiseen kategoriaan kirjasin ylös kaikki sellaiset asiat, jotka tuntuivat tär-

keältä, vaikken vielä tiennyt miksi. Kolmanteen kategoriaan kirjasin jatkuvasti ylös myös 

oman toimintani, jota reflektoin. Silloin tällöin kirjasin ylös myös analyyttisiä muistiinpa-

noja. Tällöin muistiinpanoihin tuli myös tulkintoja. Nämä ajatukset merkitsin nuolilla ja 

toisinaan myös piirtämilläni kuvioilla. Aineistoksi on siis valikoitunut luottamuksen kan-

nalta merkittävimmät tilanteet, tapahtumat ja toiminnat, jotka on kirjattu ylös.  

3.1.2 Tutkijan positio 

Tutkijalla on tärkeä rooli etnografisessa tutkimuksessa. Tutkija suodattaa itsensä läpi kaik-

ki tutkimuskontekstissa tapahtuvat tilanteet. Lappalainen (2007) toteaakin, että tutkijan 

ruumiillinen ja emotionaalinen läsnäolo koulussa vaikuttaa kontekstin tapahtumiin ja sitä 

kautta tutkimukseen. Siltä ei voida välttyä, mutta toisaalta nämä piirteet juuri tekevät hei-

dän mukaansa etnografisesta tutkimuksesta erityisen. (Lappalainen, 2007, s. 10.) Tutkija 

vaikuttaa siis tutkimuksensa tuloksiin. Rantalan (2007) mukaan tutkijan on olennaista pai-

kantaa roolinsa ja positionsa tutkimuksessa. Rantala myös toteaa, että tutkijalla on useita 

rooleja kenttätyössään. Tutkijan näkökulma on tutkiminen: halu oppia ymmärtämään tut-
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kittavaa ilmiötä ja tarkastella tutkittavaa ilmiötä monipuolisesti, mutta silti tutkija myös 

vaikuttaa jollain tavalla läsnäolollaan. (Rantala, 2007, s. 229–231.) 

Rantala (2006) tuo esille, että lapsiin kohdistuvassa tutkimuksessa oleellinen näkökulma 

tutkijalla on se, ettei hän tee tutkimusta lapsista vaan nimenomaan heidän kanssaan. Tämä 

oli tärkeä periaate tässä tutkimuksessa. Ennen havainnointijaksoa loin itselleni oman eetti-

sen koodistoni, jota täydensin myös tarvittaessa havainnointijakson aikana. Eettinen koo-

distoni toimi johdonmukaisena ohjenuorana ja toisaalta myös täsmensi konkreettisesti tut-

kijan roolia ja asemaa tutkittavassa kontekstissa. Koska etnografisessa tutkimuksessa ei 

voida täysin varautua kaikkiin tilanteisiin, vaan tutkija joutuu pohtimaan omaa toimintaan-

sa suhteessa nopeastikin muuttuviin ja yllättäviin tilanteisiin, eettiset kysymykset nousevat 

siten myös esille. Eskola ja Suoranta (2000) mainitsevatkin, että jokainen tilanne kenttä-

työssä vaatii myös omat ratkaisunsa (Eskola & Suoranta, 2000, s. 110). Tällöin tutkijan 

ikään kuin sisäänrakennettu malli omasta käyttäytymisestä kenttätyössä on välttämätön. 

Koska tutkija tulee tutkittavaan kontekstiin avoimin silmin, valmiina näkemään, kuule-

maan ja tuntemaan, ei hän voi ennakoida tulevia tapahtumia. Toisaalta tämän voidaan aja-

tella olevan yksi tutkimuksen edellytyksistä. Gordon, Hynninen, Lahelma, Metso, Palmu ja 

Tolonen (2007, s. 62) toteavat, että kenttätyössä muodostuu nopeasti eettisiä tilanteita. 

Tutkija joutuu myös haastamaan itsensä etnografisessa kenttätyössä. Tolonen ja Palmu 

(2007) mainitsevat tutkijan sosiaalisen aseman olevan kentällä usein hyvinkin epävakaa 

(Tolonen & Palmu, 2007, s. 89). Tutkijan tulisi muuttuvissa tilanteissa kyetä toimimaan 

aina johdonmukaisesti, mutta toisaalta tutkijan positio on uusi, erilainen ja vaikeammin 

määriteltävissä suhteessa koulun henkilökuntaan ja oppilaisiin. Lappalainen (2007) muis-

tuttaa, että pitkässä kenttätyössä ei voida aina myöskään välttyä virheiltä. Niitä ei kuiten-

kaan tulisi nähdä vain kielteisinä, vaan ne saavat tutkijan usein pohtimaan tarkemmin vas-

taan tulevia tilanteita ja ristiriitoja. (Lappalainen, 2007, s. 88.)  

Positioni ja myös huomioni kohde oli siis nimenomaan opettajan ja oppilaiden välissä. 

Konkreettisesti paikkani myös oli jossain siinä välimaastossa. Välillä aseman paikantami-

nen oli hieman haastavaakin: En ole opettaja, mutta kuitenkin aikuinen. Välituntisin olin 

enimmäkseen opettajien tilassa ja keskustelin tuntien loputtua opettajan kanssa. Toisaalta 

määritin omaa paikantumistani myös koulun näkökulmasta. En ollut töissä siellä, enkä 

siten ole henkilökuntaa. En myöskään ollut oppilas. Toisaalta noudatin myös koulun sään-

töjä, olin joskus lasten kanssa ulkona välitunneilla, kuljin heidän kansaan samoista ovista, 
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minulla ei esimerkiksi ollut avaimia ja ruokalassa istuin välillä opettajien ja välillä oppilai-

den kanssa jutellen. Vaikka tämä tutkijan roolini ja asemani oli häilyvä, toisaalta tämä kak-

siulotteinen rooli ei rajannut toimintaani vain toiseen näkökulmaan, vaan pyrin rakenta-

maan ymmärrystäni molemmista suunnista. Kuitenkin enemmän huomioni suunta oli opet-

tajan toiminnan kautta muodostuva tiedonkäsitys. 

Inhimillisyys ja subjektiivisuus ovat välttämättä läsnä tutkijan työssä etnografisessa tutki-

muksessa. Siltä ei voida välttyä, mutta toisaalta se myös rikastuttaa tutkimusta. Gordon, 

Hynninen, Lahelma, Metso, Palmu ja Tolonen (2007) toteavat tutkijan olevan osaltaan 

myös tutkimusväline. Siinä missä hän pyrkii havainnoimaan mahdollisimman monipuoli-

sesti ja rakentamaan tutkittavasta ilmiöstä kattavaa tietoa tutkien kontekstissa tapahtuvien 

prosessien kulkua ja merkityksiä, ei etnografi kuitenkaan voi havainnoida kaikkea, mitä 

luokassa tapahtuu. (Gordon et al., 2007, s. 43.) Olennaista kenttätyössä on myös eläytyä ja 

elää mukana tutkimuskontekstin arjessa. Tällöin vuorovaikutussuhteesta tutkittavien kans-

sa tulee myös avoin ja tulkinnoista luonnollisia. (Rantala, 2006, s.231–232.) Koko proses-

sista teki mielenkiintoisen se seikka, että vaikka tutkin luottamuksen rakentumista opetta-

jan ja oppilaiden välillä, pyrin myös itse rakentamaan luottamusta luokan opettajan kanssa. 

Viimeinen haastattelu kiteytti yhteen myös tämän yhteistyön. 

3.1.3 Eettiset ohjeet ohjaamassa tutkijan työtä ja omaa toimintaa 

Tutkimuksessa eettisten ohjeiden tekeminen itselle oli myös osa kentälle astumista ja siellä 

olemista. Tarkoituksenani oli luoda periaatteet, joiden mukaan toimin yhtenäisesti koko 

jakson ajan. Ennen kaikkea eettiset ohjeeni olivat ohjaamassa lasten kohtaamista. Koska 

tutkija vaikuttaa tutkimukseensa välttämättä, on oma toiminta tehtävä läpinäkyväksi, mutta 

myös kenttätyön aikana selväksi itselle.  

Lapsille esittäydyin melko lyhyesti ensimmäisenä päivänä. Kerroin nimeni ja sanoin opis-

kelevani opettajaksi. Totesin myös, olen oppimassa heidän luokassaan kuukauden ajan 

opettajana toimimisesta ja vuorovaikutuksesta sekä koulun aloituksen arkea ja siihen liitty-

viä asioita. Mainitsin, että ovat saaneet minulta postia etukäteen. Koin yhdessä opettajan 

kanssa tämän tiedon oleva riittävä oppilaille sillä hetkellä, ettei läsnäoloni ja tutkimuksen 

korostaminen sekä hyvinkin tarkka aihe vaikuttaisi heidän toimintaansa liikaa ja siten han-

kaloittaisi opettajan työtä. Tarkoitukseni ei ollut tutkia lapsia, vaan vuorovaikutusta, jossa 

lapset ovat mukana. Tutkimusluvissa, jotka perheiltä keräsin, on kuitenkin mainittu aiheeni 
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tarkasti ja täsmällisesti sekä painotettu siinäkin myös vuorovaikutusta varsinaisena tutki-

musfokuksenani. Lasten kysyessä minusta kuitenkin kerroin, mitä teen tutkijana käytän-

nössä: seuraan, pohdin ja opin.  

Heti alkuun oli selvää, että roolini luokassa suhteessa lapsiin olisi lähinnä aikuinen kaveri, 

turvallinen ja ylimääräinen aikuinen. Kaikkien lasten tasapuolinen kohtelu oli myös yksi 

periaatteeni. Kuitenkin toiset lapset ottivat minuun enemmän kontaktia kuin toiset. Oman 

käyttäytymiseni ja suhtautumiseni pyrin kuitenkin aina pitämään tasapuolisena: myöntei-

senä, turvallisena, rauhallisena ja avoimena.  

Tavoitteeni oli osallistua luokan toimintaan niin vähän kuin mahdollista. Käytännössä is-

tuin luokan reunalla omalla tuolilla ja havainnoin luokan toimintaa. En pyrkinyt aktiivisesti 

ottamaan kontaktia lapsiin. Halusin näin varmistaa vaikutukseni heidän käyttäytymiseen 

olevan mahdollisimman pieni. Kuitenkin aina aikuisen läsnäolo vaikuttaa jollain tavalla. 

Tutkijan roolissani pyrin ottamaan hieman etäisyyttä, jotta pysyisin ikään kuin näkymät-

tömänä ja siten läsnäoloni vaikuttaisi mahdollisimman vähän luokan arkeen ja sen jäsenten 

käyttäytymiseen. Kuitenkin välillä tuli tilanteita, joissa lapset kaipasivat esimerkiksi apua 

tehtävissä, tai opettaja joutui hetkeksi käymään luokan ulkopuolella. Toisinaan he saattoi-

vat pyytää minua nimeltä luokseen tai kysyä minulta suoraan apua. Koin, että tällaisissa 

tilanteissa olin paikalla kuin kuka tahansa aikuinen ja saatoin mennä käymään oppilaan 

luona.  

Kuitenkin pyrin siihen, etten tee itse mitään päätöksiä lasten kanssa. Lapset saattoivat ky-

syä koulutyöskentelyyn liittyviä asioita, kuten tehtävien tekemisestä, tai missä he odottavat 

opettajaa vaikkapa aamunavaukseen mentäessä. Jos luokan opettaja oli kertonut ohjeet, 

saatoin muistuttaa lapsia opettajan antamista ohjeista toistaen ne. Jos taas en itsekään tien-

nyt, kehotin heitä vain odottamaan opettajaansa ja kysymään häneltä. Pyrin siis siihen, 

etten itse tuo aktiivisesti itseäni esille, enkä siirrä omaa asemaani hetkeksi seuraajasta päät-

täjäksi. Toisaalta kuitenkin käytin aikuisena myös maalaisjärkeä. Tämä tarkoitti sitä, että 

jos lasten kysymys ei ollut erityisesti opettajan ja heidän vuorovaikutusta ratkaiseva, vaan 

laadultaan ennemminkin yleinen, koin pystyväni vastaamaan siihen kuin kuka tahansa ai-

kuinen. 

En pyrkinyt siis millään tavalla saamaan auktoriteettiasemaa, esimerkiksi pyytämällä hil-

jaisuutta. Oikeastaan pyrin ennemminkin välttämään aktiivisen toimijan ja liian läheisen 

aseman ottamalla välillä myös etäisyyttä oppilaisiin ja keskittymällä vain muistiinpanojeni 
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tekemiseen. Kuitenkin selvää oli, että mikäli näkisin jotain eettisesti väärää toimintaa, ku-

ten kiusaamista tai muiden tavaroiden rikkomista, puuttuisin siihen aikuisena. Kuitenkaan 

en ratkaisisi asiaa itse, vaan veisin asian eteenpäin opettajille. Toisinaan tuntui jopa hieman 

ristiriitaiselta, jos oppilaat olivat kovin äänekkäitä luokassa ilman opettajaa ja opettaja-

opiskelijan roolissa olisin puuttunut asiaan, mutta nyt tutkijan roolissa en kokenut sen ole-

van edullista tutkimukseni kannalta. Tällaisissa rajatapauksissa saatoin ihmetellä ääneen, 

esimerkiksi että ”Onkohan tuo viisasta”, mikä ainakin toisinaan sai oppilaat miettimään 

toimintaansa itse ja rauhoittumaan hieman. Myös Sirpa Lappalainen toteaa tämän tapaisen 

mallin toimivan tutkijan työssä, jossa pyritään olla vaikuttamatta aktiivisesti asioiden kul-

kuun (Lappalainen, 2007, s. 71, 74). Ilman auktoriteettia pystyin myös olemaan itsekin 

yksi tutkimuksen väline: oppilaat eivät nähneet minua auktoriteettina ja tällöin he käyttäy-

tyivät minusta riippumatta niin kuin käyttäytyivät. Tämä antoi monia mahdollisuuksia 

tarkkailla opettajan ja luokan kohtaamistilanteita, prosessia ja niihin liittyviä merkityksiä. 

On tietenkin selvää, että ylipäätään aikuisen läsnäolo vaikuttaa lapsiin jollain tavalla. 

Vaikka he eivät pitäneetkään minua opettajanaan, aikuisena toin silti tietynlaista vaikutusta 

luokkaan. Myös Tuula Gordon, Pirkko Hynninen, Elina Lahelma, Tuija Metso, Tarja Pal-

mu ja Tarja Tolonen mainitsevat, että koska tutkija on ruumiillisesti läsnä koulussa, hänen 

läsnäolollaan on tällöin joka tapauksessa vaikutusta. He myös toteavat, että tutkijan arjessa 

eettisiä tilanteita muodostuu nopeasti. (Gordon et al., 2007, s. 61–62.) 

Tutkimuksen edetessä tutustuin samalla myös luokan oppilaisiin – toisiin enemmän kuin 

toisiin, johtuen heidän pyrkimyksistään ottaa kontaktia minuun. Ensimmäisen viikon aika-

na oppilaille järjestettiin ryhmäytymistilaisuus. Olin myös siellä mukana. Esimerkiksi siel-

lä lapset tahtoivat minua mukaan tutustumisleikkeihin: kertomaan omista kesäkuulumisista 

ja osallistumaan pelailemaan lautapelejä. Koin, ettei tästä ole mitään haittaa kenenkään 

kannalta ja että lapsiin tutustuminen voi myös auttaa minua ymmärtämään heidän toimin-

taansa suhteessa opettajaansakin. Lappalainen mainitsee, että lasten kanssa leikkiminen 

auttaa tutkijan roolin vahvistamisessa saaden samalla aikuisen roolissa kuitenkin etäisyyttä 

opettajan roolista (Lappalainen, 2007, s. 74). 

Läheisyyden ja etäisyyden ristiriita oli silti osana tutkijan asemaani. Myös Tolonen ja Pal-

mu toteavat, että kenttätyössä tutkijan sosiaalinen asema on usein vähintäänkin epävakaa 

(Tolonen & Palmu, 2007, s. 89). Varsinkin muutamat tytöt ilmensivät usein pitävänsä mi-

nusta paljon ja heistä vaikutti tuntuvan tärkeältä, että olin juuri heidän luokassaan. Koin 

tutkijan roolini saaneen hetkeksi särön syntymäpäiväni aikoihin. Nämä muutamat tytöt 
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saivat selville ensimmäisen viikon aikana, että syntymäpäiväni oli seuraavalla viikolla. He 

innostuivat suunnittelemaan, miten voisivat muistaa sitä. Yritin tietenkin vakuuttaa heidät 

siitä, että pelkkä kortti riittäisi oikein hyvin. Syntymäpäiväni koitti ja heti aamulla ennen 

ensimmäisen tunnin alkua tytöt onnittelivat minua syntymäpäivieni johdosta. Yksi tytöistä 

sanoi tuoneensa minulle onnittelukortin ja toinen tyttö sanoi unohtaneensa lahjani kotiin. 

Tähän totesinkin heille ”Ei haittaa (että jäivät kotiin)! Teidän onnittelunne tekevät minut 

tosi iloiseksi. Minä en itse asiassa tiedä, että saanko ottaa lahjoja vastaan oppilailta, että 

onko siihen koulussa jokin sääntö. Toiseksi, kaikki eivät varmaan tienneet minulla olevan 

syntymäpäivä, niin se ei ehkä olisi reilua kaikkia kohtaan.” Tytöt nyökkäilivät ymmärtä-

väisesti ja olin hyvin iloinen saamastani kortista.  

Seuraavana päivänä lahjan unohtanut tyttö kuitenkin toi ne mukanaan kouluun. Hän antoi 

minulle luokassa ennen ensimmäisen tunnin alkua lahjani. Osa oppilaista totesi, etteivät 

olleet tienneet syntymäpäivistäni. Vastasinkin siihen yrittäneeni hieman pitää sitä salassa, 

mutta pari tyttöä sai sen selville. Kiitin tyttöä paljon hänen antamistaan lahjoista, halasin 

häntä ja otin lahjat siinä tilanteessa vastaan. En kuitenkaan kokenut tätä oikeaksi, etenkin 

kun lahjojen joukossa oli selvästi hänen omia tavaroitaan. Toiminnallisen tunnin aikana 

pyysin hänet toisen luokan puolelle ja selitin hänelle, etten voi ottaa lahjoja vastaan, vaikka 

kovasti haluaisinkin. Kerroin, että se olisi epäreilua muita kohtaan, sillä olin edellisenä 

päivänä jo puhunut asiasta. Pyysin kuitenkin saada pitää tytön kirjoittaman kirjeen, jotta 

voisin lukea sitä ja muistaisin siten aina hänen eleensä. Korostin kuitenkin, kuinka iloinen 

olen hänen vaivannäöstään ja muistamisesta. Tyttö vaikutti ymmärtävän, mutta silti petty-

neen, etten voinut ottaa lahjoja vastaan. Kysyin tunnin jälkeen kahdelta lähiluokkien opet-

tajalta asiasta, sillä se jäi vaivaamaan minua. He kuitenkin sanoivat minun toimineen oi-

kein ja uskoivat tytön pääsevän yli harmituksesta.  

Edellä kuvattu syntymäpäiväni yhteydessä käydyt tilanteet ja keskustelut ovat hyvä esi-

merkki siitä, kuinka eettinen koodisto täydentyy kenttäjakson aikana tilanteiden mukaan. 

Se on sillä tavoin suhteellinen: pohdin koko ajan omaa roolia ja toimintaani yhteisössä ja 

täydennän tilanteiden mukaan oman toiminnan ohjeitani. Ne eivät ole vain tutkijaa varten, 

vaan myös lapsia: heitä tulee kohdella tasapuolisesti. Etnografinen tutkimus vaatii tutkijal-

ta sitoutumista työhön: ei ole olemassa mitään ennalta määriteltyjä toimintamalleja kaik-

kiin vastaantuleviin tilanteisiin, sillä usein ne ovat yllättäviä, eikä niihin voi täysin varau-

tua. Jokainen eettinen tilanne tulee käsitellä omalla tavallaan. Koin kuitenkin, että paikkani 
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ja asemani yhteisössä alkoi selkeästi vakiintua ensimmäisen viikon jälkeen: tunneilla olin 

huomaamaton, välillä minuun otettiin kontaktia vaihtelevasti. 

Halusin, että tapani kirjoittaa muistiinpanoja, oli eettisesti perusteltu. Toki kirjoitin rehelli-

sesti havaintojani ja tilanteita ylös, mutta tyylini kirjoittaa oli kuitenkin sellainen, että mi-

käli joku olisi lukenut muistiinpanoni, tekstini eivät olisi haitanneet ketään. Tällä kirjoitus-

asennolla halusin varmistaa eettisyyden olevan läsnä myös kenttämuistiinpanoissa. Ylös-

kirjoittamani tilanteet, joissa joku oppilaista teki tai sanoi jotain, kirjoitin aina anonyymisti: 

poika sanoi tai tyttö teki. En kokenut tutkimukseni kannalta olevan merkitystä sillä, että 

olisin kirjoittanut oppilaiden nimiä ylös. Muistiinpanoni muodostivat hyvin paljon pieniä 

episodeja: tilanteita, joissa tietyt oppilaat puhuivat ja toimivat. Nämä lyhyet episodit pys-

tyy uudelleen lukemaan niin, että ymmärtää tapahtumien kulun ilman oppilaiden nimiäkin. 

Pari kertaa joku oppilaista kysyi muistiinpanoistani ja siitä, mitä olen sinne kirjoittanut. 

Tällöin olen sanonut kirjoittaneeni päivän tapahtumista ja siitä, mitä sinä päivänä on tehty.  

3.1.4 Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä 

Aineistonkeruussani on etnografisen havainnointijakson lisäksi myös opettajan haastattelu. 

Haastattelu ajoittui havainnoinnin päätteeksi, olin ehtinyt jo viettää paljon aikaa kyseisessä 

kontekstissa ja siten myös luokan opettajan kanssa. Haastateltavien kanssa vietetty aika ja 

tutkimussuhteen jatkuvuus ovat haastatteluun olennaisesti liittyviä asioita Tolosen ja Pal-

mun (2007) mukaan. Haastattelussa myös haastateltava sai reflektoida koko prosessia ja 

peilata alun ja lopun tilannetta toisiinsa. Opettaja on keskeisessä asemassa tutkimuksessani 

kokemuksensa, aktiivisen roolinsa ja luottamuksen rakentumisen prosessissa kyseisessä 

luokassa. Tolonen ja Palmu toteavat, että haastattelukysymykset muotoutuvatkin juuri 

kenttätyön prosessin kautta. (Tolonen & Palmu, 2007, s. 91–92.) Jouni Tuomin ja Anneli 

Sarajärven (2009) mukaan haastattelu tarjoaa mahdollisuuden keskustella tutkittavasti il-

miöstä haastateltavan kanssa. Silloin haastattelija voi myös pyytää täsmennystä tai toistaa 

kysymyksen, mikä auttaa saamaan mahdollisimman paljon tietoa. Tuomi ja Sarajärvi 

(2009) toteavat, että haastateltavaksi voidaankin juuri siksi pyytää sellaisia ihmisiä, joilla 

on kokemusta ja tietoa tutkittavasta ilmiöstä. He muistuttavat, ettei haastatteluilla edes py-

ritä yleistämään tietoa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 73–74.)  

Haastattelun tavoitteena minulla oli varmistaa, että opettajan näkökulmat ja ajatukset tule-

vat esille. Samalla koen tämän täydentävän ja monipuolistavan aineistoani, mikä lisää osal-
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taan myös tutkimuksen luotettavuutta. Koelch (2013) toteaa, että tähän ajatukseen perustu-

valla member checkillä voidaan nimenomaan varmentaa laadullisessa tutkimuksessa eetti-

syyttä: silloin tutkijan tulkinnat kunnioittavat tutkittavien ymmärrystä ja tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä. Ideana siinä on arvioida tutkijan tekemää tarkkuutta tutkittavista ja heidän oma-

kohtaisuudesta tutkimusprosessissa. Koelch (2013) keskittyy artikkelissaan kuvaamaan tätä 

osallistujien näkemysten tarkistusta etenkin haastattelun näkökulmasta. Hän mainitseekin, 

että osallistujien ajatukset, kokemukset ja tunteet ovat keskiössä. Kuten artikkelissakin 

mainitaan, tärkeää on ymmärtää tutkimukseen osallistuvien henkilöiden arkea. Tässäkin 

tutkimuksessa member checkin rooli on lisätä syvempää ymmärrystä, joka puolestaan lisää 

asiantuntijuutta koko tutkimusteeman kannalta. (Koelch, 2013, s. 168, 170.) 

Tuomi ja Sarajärvi muistuttavat, että on eettisesti perusteltua kertoa haastatteluun osallis-

tuville, mistä aiheesta haastattelu koostuu sekä suositeltavaa heidän mukaansa olisi myös, 

että haastatteluun osallistuva saisi tutustua etukäteen kysyttäviin teemoihin tai kysymyksiin 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 73). Luokan opettaja tiesi aiheeni jo ennen havainnointijak-

son alkamista, mutta myös haastattelun teemoista kerroin hänelle etukäteen. Tarkoitus oli 

nimenomaan keskittyä opettajan kokemuksiin ja ajatuksiin luottamuksen rakentamisen 

näkökulmasta kuitenkin rajaamatta liikaa hänen vastauksiaan. Yksi member checkin heik-

kouksista on kuitenkin Koelchin (2013) mukaan se riski, ettei haastattelija ole selkeyttänyt 

haastateltavalle keskusteltavia aiheita ja he ikään kuin puhuvat toistensa ohi (Koelch, 2013, 

s. 170). Haastattelussa oli kuitenkin viisi pääteemaa, joista halusin kuulla opettajan ajatuk-

sia. Koen, että nämä olivat tarpeeksi tarkkoja ohjaamatta kuitenkaan liikaa hänen kerron-

taansa. 

Haastattelurunkoni koostui viidestä pääseikasta, joihin halusin selvittää vastauksen. En-

simmäiseksi halusin kysyä opettajalta hänen ajatuksiaan siitä, kuinka lukuvuosi on hänen 

mielestään alkanut. Toinen kysymys koski hänen tärkeinä pitämiään asioita lukuvuotta 

aloittaessa. Pyysin häntä myös kuvailemaan hänen ja oppilaiden välistä sen hetkistä vuoro-

vaikutusta. Halusin tietää myös hänen mahdollisia omia tai jotain erityisiä periaatteita työs-

sään. Koin tärkeäksi myös kysyä häneltä, että millainen kyseinen koulu on hänen mieles-

tään juuri luottamuksen rakentumisen näkökulmasta. Opettajan luvalla nauhoitin myös 

haastattelun, jonka litteroin myöhemmin. Nauhoittaminen toimi itselleni apuvälineenä 

muistamiseen ja kirjoittamiseen sekä antoi mahdollisuuden keskittyä enemmän itse haas-

tattelutilanteeseen. 
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Lyhempiä haastattelutilanteita, joita paremmin luonnehdittaisiin keskustelutilanteiksi, kä-

vimme opettajan kanssa myös kenttätyön ohessa, esimerkiksi oppituntien päätyttyä, ruo-

kailussa ja välituntien aikana. Näistä tehdyt muistiinpanot on kirjoitettu ylös myöhemmin. 

Etnografisen haastattelun tulisi Tolosen ja Palmun mukaan nimenomaan tulkita sitä kon-

tekstia, jossa tutkimusprosessi on tehty. (Tolonen & Palmu, 2007, s. 92, 109.) Siksi voi-

daankin sanoa, että haastattelu kietoo prosessin yhteen haastateltavan näkökulmasta ja tuo 

lisäksi merkittävää tietoa hänen toimintansa taustalla olevista ajatuksista.  
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3.2 Analyysi 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan analyysillä tavoitellaan selkeyttä aineistoon ja samal-

la tuotetaan uutta tietoa tutkittavasta aiheesta. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 138–144.) Ai-

neisto syntyy kenttäjakson aikana. Koska kenttä puolestaan on rakentunut Paul Atkinsonin 

(1992) mukaan osaltaan tutkijan tekemistä valinnoista ollessaan läsnä siellä, riippuu myös 

aineisto tutkijan tekemistä havainnoista ja niiden kirjoittamisesta, mutta sen lisäksi aineis-

ton analyysiin vaikuttaa myös saadun tekstin uudelleen tulkinta ja yhteyksien löytäminen. 

(Atkinson 1992, s. 9.) Täten aineiston voidaan sanoa olevan rakentunut tutkimusympäris-

tön ja tutkijan dialogina. Aineiston analyysi alkaa tällöin kiertää samaa kehää: palataan 

ympäristön innoittamaan kirjoitettuun aineistoon, jonka kanssa tutkija alkaa keskustella 

uudestaan löytääkseen syvemmät yhteydet ja mahdollisen vastauksen ongelmaansa. Kent-

tämuistiinpanoja tehdessä aineiston analyysi voi tulla jo mukaan: tein välillä myös analyyt-

tisiä muistiinpanoja, jolloin tilanteiden tulkinnat tulevat esille jo paikan päällä omassa yh-

teydessään. Myös itse analysointivaiheessa analyysi tapahtuu aineistolähtöisesti. Se tarkoit-

taa tässä tutkimuksessa sitä, että päätelmät ja tulokset syntyvät aineiston pohjalta. Dialogi 

teorian kanssa käydään vasta myöhemmin. 

Aineisto koostuu usein kielestä ja sosiaalisesta toiminnasta, sen vuoksi aineistoa tulisi lu-

kea oman kulttuurinsa tuotteena. Kieltä käytetään nimenomaan rakennettaessa sosiaalista 

todellisuutta. Kielen avulla ihminen myös tulkitsee toimintaansa. (Eskola & Suoranta, 

1998, s. 138–144.) Havaintojen kirjalliseen muotoon saattaminen ei kuitenkaan välttämättä 

ole Paul Atkinsonin (1992) mukaan helppoa: kentältä saatu tieto on jännitteessä luetun ja 

kirjoitetun tekstin välillä. Kentällä etnografi kohtaa monimuotoisen sosiaalisen maailman, 

jonka hän yrittää saada tekstuaaliseen muotoon havainnoimalla. Atkinson esittää, että sosi-

aalisen maailman ja sen ilmiöiden ymmärtäminen riippuu myös siitä, mitä voidaan ylipää-

tään esittää kirjallisena. (Atkinson, 1992, s. 8.)  

Myös oma aineistoni on havainnointini jälkeen kirjoitettu puhtaaksi ja haastattelu on litte-

roitu tarkasti kirjoitettuun muotoon. Kielellisyyden pohdinta etnografisen aineiston analyy-

sin yhteydessä on erittäin tärkeää. Voidaankin sanoa, että olennaista on löytää oikeat sanat 

kuvaamaan aineistoa. Yksi etnografisen aineiston analyysin haastavuus onkin saattaa vah-

vasti sosiaalisessa kontekstissa kerätyn aineiston tiedot syvempään, kuvaavaan muotoon. 

Eskola ja Suoranta (1998) täsmentävätkin, että laadullisen tutkimuksen analyysissä aineis-

ton kuvailu on avainasemassa (Eskola & Suoranta, 1998, s. 138–144). Kuitenkin haastavaa 
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siitä tekee sosiaalisten tilanteiden monimuotoisuus: mitkä kaikki elementit vuorovaikutuk-

sessa ovat mukana sekä mitkä kaikki tapahtumat, tunteet ja tavoitteet ovat vaikuttaneet 

toimintoihin ja tilanteiden kulkuun. Olen miettinyt analyysissä tarkasti sellaiset sanavalin-

nat ja ilmaukset, jotka sävyltäänkin jo antavat asioista mahdollisimman yhtä autenttisen 

kuvan, kuin olen kenttäjakson aikana saanut havaita. Voidaan sanoa, että perusteellinen 

kielellisyyden vaikutusten tiedostaminen ja pohdinta lisäävät osaltaan myös tutkimuksen 

luotettavuutta. 

Pertti Alasuutari (2011) toteaa, että laadullisessa tutkimuksessa pyritään johdonmukaiseen 

todisteluun ja objektiivisuuteen sillä tavoin, että tutkijat käyttävät argumentteinaan havain-

toaineistoaan. Laadullisessa analyysissä aineistoa täytyy tarkastella kokonaisuutena. (Ala-

suutari, 2011, s. 32–39.) Etnografisen aineiston analyysissä on Rantalan (2006) mukaan 

tärkeää etenkin tutkittavan kohteen ymmärtäminen. Kuitenkin laadullisessa tutkimuksessa 

analyysi on aina tutkimuskohtainen ja sikäli erityinen. Tutkimuksen kaikissa vaiheissa teh-

tävät valinnat, rajaukset ja päätökset nivoutuvat Rantalan mukaan myös analyysiin, jossa 

kokonaisuus on yhtenä kimppuna. (Rantala, 2006, s. 221–223, 264.)  

Aineiston kanssa toimin monin eri tavoin pitäen kuitenkin huomioni luottamuksen raken-

tamisen alkuvaiheissa. Luin aineiston ensiksi monta kertaa läpi juuri kokonaisvaltaisen 

yleiskuvan saamiseksi. Tällöin koko prosessi näyttäytyi yhtenäisenä toimintojen jaksona. 

Nämä yksittäiset tapahtumasarjat, erilaiset episodit, olivat myös kiinnostavia tarkemman 

tietosisältönsä vuoksi. Tämän takia aineistoa tarkasteltiin myös aina pienemmissä yksiköis-

sä ja lopulta kolmeen vaiheeseen ryhmiteltynä. Ymmärryksen muodostamiseen ja tulkinto-

jen tekemiseen luottamuksen rakentamisesta kuului analysoinnissa myös aineiston kriitti-

nen tarkastelu: epäolennainen aines karsitaan pois ja tarkistetaan, ettei päätelmissä ole risti-

riitoja keskenään. Tällöin varmistin, että analysoinnin fokus ja tulevat päätelmät pysyvät 

nimenomaan luottamuksen rakentamisen ytimessä.  

Analyysikysymykset myös osaltaan ohjasivat analysointiani. Koska tutkimuksen tavoite on 

selvittää, mitkä ovat opettajan ja oppilaan välisen luottamuksen rakentumisen alun vaiheet, 

analyysikysymykset koskevat opettajan aktiivisia toimia luottamuksen rakentamisessa ja 

luottamuksen prosessia kuvaavia vaiheita. Niiden avulla aineistosta saa esille luottamuksen 

rakentumiseen vaikuttaneet toimet sekä luottamuksen rakentumisen prosessiluonteen. Tar-

kalleen ottaen kysymykset ovat seuraavat: 

Millaisten vaiheiden kautta luottamuksen rakentuminen vaikuttaa alkavan? 
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Mitkä opettajan toimet ovat rakentaneet luottamusta ja saaneet sen syvenemään?  

Eriteltyäni yleisiä periaatteitani analysoinnissa, kerron seuraavaksi tarkemmin itse analyy-

siprosessista. 

3.2.1 Analyysin kuvaus 

Analyysikysymysten tarkoitus on auttaa minua vastaamaan täsmällisemmin varsinaiseen 

tutkimuskysymykseen luottamuksen rakentumisen alkuvaiheista. Tämän vuoksi tarkastelin 

analyysissä luottamuksen rakentumista kahden näkökulman valossa. Analysoidessa huo-

mioni on etenkin luottamuksen rakentumisen vaiheissa, sillä ne ovat myös tutkimuksen 

keskiössä: millaisten vaiheiden kautta luottamuksen rakentuminen vaikuttaa alkavan ja 

millaisia asioita siihen prosessiin kuuluu. Vaiheet, joita analysoidessa nousee esille yhteen-

sä kolme kappaletta, kuvaavat konkreettisesti ne vuorovaikutuksen avaukseen ja syvenemi-

seen liittyvät ilmapiirit, tunteet ja sosiaaliset tilat. Näitä ovat esimerkiksi alun epävarmuus, 

virheiden salliminen, opettajan auktoriteetin muodostuminen arjessa sekä myötäelävä ja 

turvallinen ilmapiiri.  

Toinen näkökulma analyysiin on opettajan toimet luottamuksen rakentumisessa: millaisia 

välineitä opettaja näyttää käyttävän vuorovaikutuksessa ja miten ne vaikuttavat kyseisessä 

sosiaalisessa tilassa. Tämän voidaan sanoa olevan oleellinen näkökulma analyysiin siksi, 

koska vaikka luottamus onkin tutkimuksen aiheena ja ilmiönä yleisesti hyvin abstrakti, sitä 

rakennetaan kuitenkin arjen vuorovaikutuksessa konkreettisin toimin. Koska opettaja näh-

dään tässä tutkimuksessa luottamuksen rakentumisen prosessissa aktiivisena toimijana 

omien periaatteidensa kanssa, voidaan hänen asemansa sanoa olevan merkittävä. Analyy-

sissä käy ilmi erilaisia opettajan aktiivisia toimia, sosiaalisia asentoja ja reagoimistapoja, 

joiden kautta hän tuo itsensä vuorovaikutustilanteisiin luottamusta rakentaen. Tällaisia ovat 

esimerkiksi tunteista puhuminen, rajojen asettaminen, oman haavoittuvuuden esille tuomi-

nen ja läsnäolo. Näiden kahden näkökulman tarkoituksena on täydentää analyysistä saata-

vaa tietoa yhtenäiseksi teoriaksi: mitkä opettajan toimet ovat rakentaneet luottamusta ja 

saaneet sen syvenemään kussakin vaiheessa. 

Varsinainen analyysini lähtee liikkeelle aineiston läpi lukemisesta ja mielenkiintoisten 

huomioiden tekemisestä. Noin puolen vuoden mittainen etäisyys aineistoon mahdollisti 

lukemisen myös hieman uudessa valossa, kun kenttäjakson tapahtumat eivät olleet enää 
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niin tarkasti muistissa. Aineistolähtoisessä analyysissäni korostuu myös alku- ja lopputilan-

teiden vertailu: mitä on muuttunut, mitä on kehittynyt verrattuna alkutilanteeseen. 

Yleiskäsityksen saamisen ja prosessin läpileikkauksen jälkeen kiinnitin huomioni tarkem-

min vaiheiden rakentumiseen. Ne alkoivat hahmottua juuri kehityksen näkökulmasta: 

kuinka luottamuksen rakentuminen on mennyt eteenpäin, mitä siihen on tullut lisää ja mikä 

on jäänyt enemmän taka-alalle. Vaiheet ovat nimeltään: Toisiin orientoituminen, Arjessa 

asemoituminen ja Yhteisen ymmärryksen tila. Vaiheesta toiseen siirryttäessä tietynlainen 

vuorovaikutus ja toiminta vähenivät ja toisenlainen puolestaan lisääntyi. Voidaankin sanoa, 

että luottamuksen rakentuminen tapahtui ikään kuin liukuen. Tällöin edellisen vaiheen ta-

pahtumat toimivat pohjana uudessa vaiheessa. Kuitenkin varsinaisten rajakohtien paikan-

tuminen muodostui erityisen merkittävien tilanteiden kautta, joiden vaikutus näkyi myö-

hemminkin. Esimerkiksi toisiin orientoitumisen vaiheen siirtymäkohta arjen asemoitumi-

sen vaiheeseen tapahtui alun epävarmuuden voittamisena: 

”Tunnilla opettaja katsoi erästä oppilasta ja kysyi, että kerrotaanko nyt. Oppilas kuitenkin 

jollain tavalla kiusaantui ja alkoi puistella päätään. Opettaja ei kuitenkaan hämmentynyt 

tästä, vaikka oppilas vain kieltäytyi toistuvasti. Opettaja kysyi kuitenkin uudestaan hyvin 

ystävällisesti. Oppilas kuitenkin hoki ’ei, ei’. --- Lopuksi opettaja sanoi hymyillen oppilaal-

le: ’Kerro sitten, kun olet valmis, ok?’ Tähän oppilas hymyili ja nyökkäsi.” 

Tämä tilanne kuitenkin ratkesi myöhemmin saman oppilaan omasta aloitteesta:  

”Oppilaat olivat välitunnilla, mutta eräs oppilas tuli sisälle opettajainhuoneeseen ja kysyi 

opettajaansa. Oppilas pyysi opettajaa tulemaan lähemmäs, sillä tilassa oli muitakin opet-

tajia. Opettaja meni hänen luokseen ja he juttelivat hetken. Opettaja vastasi oppilaalle: 

’Sanotaan vain sitten.’ Sen jälkeen oppilas meni takaisin välitunnille. ” 

Ajan antaminen oppilaille ja kärsivällisyys auttoivat siten yleisen alun epävarmuuden yli-

pääsemistä ja tämän keskustelun päätteeksi seuraavalla tunnilla oppilaalle merkittävästä 

asiasta keskusteltiin oppilaan omasta aloitteesta. Tällä tavoin merkittävältä tuntuvien koh-

tien löytyminen oli olennaista: uuteen vaiheeseen siirrytään aina silloin, kun jokin konk-

reettinen tilanne on kertonut kehityksestä.  

 Jokainen vaihe on myös niin ikään pilkottu pienempiin yksiköihin, jotka kuvaavat kutakin 

vaihetta parhaiten ja ovat tyypillisiä siinä. Näiden yksityiskohtien avulla sain luotua pa-
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remmin yleiskäsityksen kustakin vaiheesta. Niiden tarkastelun myötä myös hahmottui tär-

kein ydinasia: mikä kussakin vaiheessa oli erityisen tärkeää.  

Opettaja heijastaa käyttämillään välineillä vuorovaikutuksessa omaa toimintaansa suhtees-

sa oppilaisiin. Konkreettiset, arjen pienetkin teot ovat tässä kohtaa fokuksessa. Niiden nos-

taminen esille on ensimmäinen askel opettajan toimien analyysissä. Sen jälkeen jokainen 

yksikkö suhteutetaan aina laajempaan asiayhteyteen. Tällä tarkoitan esimerkiksi olalle ta-

puttamisen tai hymyn laajempaa merkitystä itse tilanteessa, omassa vaiheessaan ja osateki-

jänä luottamuksen rakentamisessa. Tässä yksi esimerkki: 

hymy   →   rohkaisu   →   ymmärrys oppilaita kohtaan   →   vuorovaikutuksen avaus 

Havaitut yksityiskohdat olen yhdistellyt lopulta saman käsitteen alle kuvaamaan tiettyä 

osa-aluetta luottamuksen rakentumisen vaiheessa. Esimerkiksi toisiin orientoitumisen vai-

heessa opettajan herkkyys pitää sisällään avoimuutta sekä kiinnostuksen ja välittämisen 

osoittamista. 

Tässä havaitaan arjen konkreettisten tekojen yhteys ja polku vuorovaikutuksen ja luotta-

muksen abstraktiin pintaan. Kenttämuistiinpanojen täsmällisyys kuitenkin korostuu tässä 

kohdassa siten, ettei yksittäisiä tilanteita ja hetkiä ylitulkitse, vaan niissä täytyy huomioida 

laajempi kokonaisuus. 

Toisiin orientoitumisen vaiheessa opettajalla on käytössään välineinä toisen aktiivinen vas-

taanottaminen, herkkyys ja rutiinien muodostaminen. Puolestaan arjessa asemoitumisen 

vaiheessa opettaja voi ottaa kontaktia oppilaisiin seitsemän eri keinon avulla, jotka ovat: 

läsnäolo, oma haavoittuvaisuus, huumori, tunteista puhuminen, kannustus, sanavalinnat ja 

neuvottelu yhdessä. Viimeisessä, yhteisen ymmärryksen tilan vaiheessa korostuu erilaiset 

symbolit, joita opettajalla on nyt käytössään. Ne voivat olla sanallisia, tilallisia ja eleellisiä. 
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4 Tulokset 

Analysoinnin tuloksena on saatu kolme vaihetta, jotka kuvaavat luottamuksen rakentumis-

prosessin alkua. Vaiheet, jotka olen nimennyt aineistolähtöisesti, ovat nimeltään toisiin 

orientoituminen, arjessa asemoituminen ja yhteisen ymmärryksen tila. Ne kertovat luotta-

muksen kehityksestä ensimmäiseltä kuukaudelta siitä hetkestä lähtien, kun opettaja ja oppi-

laat tapaavat toisensa ensimmäisen kerran. Tärkein viesti kustakin vaiheesta yleisesti on se, 

että opettajan tulee työssään huomioida tietyt asiat, jotta luottamuksen rakentuminen voi 

mennä eteenpäin. Tähän opettajalla on käytössään erilaisia välineitä, joiden konkreettisen 

ilmenemisen esittelen sitaattien avulla aineistopohjaisesti. Olennaista on myös, että edelli-

sen vaiheen tulee täyttyä ensin, jotta vuorovaikutus voi syventyä seuraavalle tasolle.  

 

 Toisiin orientoitu-

minen 

Arjessa asemoitu-

minen 

 

Yhteisen ymmär-

ryksen tila 

 

 

Vaiheessa erityi-

sen tärkeää 

Lämpimän ja herkän 

vuorovaikutuksen 

avaus 

 

Molemminpuolisen 

kunnioituksen osoitus 

ja sitä kautta ansaitun 

auktoriteetin saavut-

taminen 

 

Vuorovaikutuksen 

spesialisoituminen:  

sitoumuksen ja yh-

teenkuuluvuuden 

kokemus 

 

 

 

 

 

Opettajan välineet 

luottamuksen ra-

kentamiseen 

– toisen aktiivinen 

vastaanottaminen 

– herkkyys 

– rutiinien muodos-

taminen 

Kontaktinottokeinot: 

– läsnäolo 

– oma haavoittuvai-

suus 

– huumori 

– tunteista puhumi-

nen 

– kannustus 

– sanavalinnat 

– neuvottelu yhdessä 

 

Symbolit yhteiseen 

kommunikaatioon: 

– sanalliset 

– tilalliset 

– eleelliset 

 

 

 

 

Mistä seuraava 

vaihe alkoi 

Epävarmuus ja siitä 

ylipääseminen  

– Lähentyminen, 

mutta luotettavuuden 

testaaminen 

Myötäelävä ja turval-

linen ilmapiiri, jossa 

yhteisen ymmärryk-

sen vahvistuminen 

 

Taulukko 1. Luottamuksen rakentumisen alkuvaiheet. 
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4.1 Toisiin orientoituminen 

Ensimmäinen vaihe luottamuksen rakentumisen alussa on toisiin orientoituminen. Siinä 

tärkeintä on lämpimän ja herkän vuorovaikutuksen avaus. Herkällä tarkoitetaan tässä yh-

teydessä avoimuutta nähdä uusi ihminen vuorovaikutussuhteen osapuolena. Toisaalta 

herkkyyttä voi olla myös itsensä tuominen tähän suhteeseen. Vaihe on luonteeltaan muut-

tuvainen ja riippuvainen toisten toiminnasta ja siihen reagoimisesta. Jokainen voi vaikuttaa 

tapahtumien kulkuun. Vaiheessa tutustutaan ja luodaan siteitä toisiin pyrkien ymmärtä-

mään. Orientoituminen toisiin tapahtuu siis kaksisuuntaisesti opettajan ja oppilaiden välil-

lä. Opettajan välineet tässä vaiheessa ovatkin siis toisen vastaanottaminen, herkkyys ja 

rutiinien muodostaminen.  

Ensimmäiset yhteiset hetket sisältävät monia jännitteitä: miten kaikki alkaa, mitä tulee ta-

pahtumaan ja millainen toinen on. Opettajan tulee ensimmäiseksi aktiivisesti vastaanottaa 

uusi toinen: konkreettisesti avata vuorovaikutus. Siinä opettaja astuu itsekin askeleen kohti 

oppilaita. Se tulee tehdä niin, että oppilaiden on helppo vastata siihen. Ensimmäiseksi esit-

täydytään. Tämä opettaja teki konkreettisesti sen sinunkauppojen muodossa kuin sanoen: 

nyt olemme tuttuja toisimme ja haluan olla lähellä teidän elämäänne.  

”Opettaja teki jokaisen oppilaan kanssa ’sinunkaupat’ kättelemällä jokaista heistä erik-

seen ja samalla luoden katsekontaktin jokaisen kanssa.” 

Opettajan esittäytyminen oli myös sanallista: omien periaatteiden ja sääntöjen kertominen 

on myös osa vastaanottamista: oppilaiden on helpompi orientoitua uuteen vuorovaikutus-

suhteeseen, kun he tietävät säännöt.  

”Opettaja: ’Ensimmäinen sääntö: Älä valehtele. Minäkin olen rehellinen teille.’ ” 

”Opettaja: ’Erehtyminen ei haittaa, eikä virheille pidä nauraa. Minäkin erehdyn.’ ” 

Säännöt pitävät sisällään myös vastavuoroisuutta: oppilaat orientoituvat opettajaan sään-

töineen, mutta samalla opettaja luo odotuksia myös oppilaisiin. Molemmat ottavat keskus-

teluiden myötä vastaan toisen. 

”Opettaja: ’Tykkään vitseistä, mutta mieti aina ajankohta milloin sanot sen.’ Oppilaat 

kertoivat, että he toivoivatkin opettajan olevan huumorintajuinen. ’Sitä minä valitettavasti 

olen’, opettaja sanoi ja oppilaat nauroivat.” 
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Odotukset ja toiveet ovatkin tärkeä osa toisen vastaanottamista. Tärkeää on kertoa ja kuulla 

omat ja toisten odotukset ja toiveet yhteiselle työskentelylle ja toisen olemiselle. Niiden 

esille tuomisen yhteydessä luotiin siteitä toisiin. Olennaista on pyrkiä vastaamaan niihin: se 

lisää luottamusta yhteisen vuorovaikutussuhteen onnistumiseen.  

Toinen opettajan väline luottamuksen rakentamiseen tässä ensimmäisessä vaiheessa on 

herkkyys. Herkkyydellä tarkoitetaan avoimuutta, välittämistä ja kiinnostuksen osoittamista 

toista kohtaan. Sen avulla opettaja voi tehdä juuri alkaneesta vuorovaikutussuhteesta läm-

pimän ja läheisemmän. Avoimuuden kautta orientoitumista ja tutustumista toisiin aletaan 

pikkuhiljaa syventää.  

”Opettaja kertoi myös itsestään asioita käyden oppilaiden kanssa yhteisiä keskusteluita. 

Hän myös sanoi, että aikoo jatkossakin kertoa asioita itsestään, ei kaikkea mutta aina jo-

tain. Sitä hän toivoi myös oppilailta: että hänelle tultaisi avoimesti sanomaan asioita.” 

”Opettaja kertoi haluavansa tietää, missä oppilaiden elämässä mennään. Hän kertoi ole-

vansa ’ehdottoman kiinnostunut oppilaista ja toivoi heidänkin olevan hänestä edes hie-

man’. ” 

Kiinnostuksen osoittaminen puolestaan tuo opettajaa ja oppilaita lähemmäksi toisiaan ja 

luo myönteisen vireen myös tulevaisuutta kohtaan. 

”Joitakin oppilaita oli väsyttänyt aamulla herätessään kouluun. Opettaja aloitti keskuste-

lun jaksamisesta, riittävästä unenmäärästä, vitamiineista ja muusta. Ensimmäinen kotiläk-

sy olikin tarkkailla, mikä on riittävä unenmäärä itselle.” 

”Opettaja: ’Ihmisellä, joka uskaltaa näyttää omat tunteensa, ei ole elämässä hätää, vaikka 

kohtaisikin suruja tai ikäviä asioita, mutta jos niistä voi toiselle kertoa, niin pärjää kuiten-

kin.’ ” 

Keskustelu oppilaiden jaksamisesta ja siitä huolehtiminen on nyt konkreettinen esimerkki 

välittämisen eleestä. Toisaalta myös vaikeista asioista puhumisen taidon korostaminen oli 

tärkeää, mikä kertoo myös osaltaan välittämisestä: kenenkään ei tarvitse olla yksin.  

Rutiinien muodostaminen on kolmas opettajan väline tässä vaiheessa. Jokaisella opettajalla 

on varmasti omat tapansa ja rutiininsa, joita tehdä tutuiksi oppilaillekin. Siinä korostuu 

kärsivällisyyden merkitys: opettaja antaa oppilaille aikaa tottua uusiin käytäntöihin ja ta-

poihin. Näin luokkayhteisön tottuminen rutiineihin luo turvallisuutta ja vaikuttaa luotta-
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muksen rakentumiseen. Uudet tavat ja käytänteet ovat osa kokonaisvaltaista toisiin orien-

toitumista, juuri kuten oppilas totesi: 

”Oppilas kertoi, että toivoisi opettajan opettavan heitä pidempäänkin, koska uuden opetta-

jan kohdalla pitää aina opetella tuntemaan toiset ja opettajan tavat. Opettaja totesikin sen 

olevan ihan totta ja lisäsi: ’Opetellaan rauhassa tuntemaan toisemme.’ ” 

”Oppilaiden hiljentämiseksi opettajalla oli oma merkkinsä: napsautus ja käsi ylös. Sen 

huomattuaan oppilaat nostivat oman kätensä ylös ja katsoivat hiljaa opettajaa. ” 

”Tunnilla opettaja kysyi, ovatko oppilaat kuulleet välijumpasta. Kaikki oppilaat katsoivat 

opettajaa ihmeissään ja kysyivät, tarkoittaako opettaja oikeaa jumppaa. Opettaja kertoi 

näin olevan ja näytti muutamia jumppaliikkeitä, joita sai tehdä välillä tunnilla istumatyön 

ohessa. Monet oppilaat alkoivatkin jumpata ja olivat ilahtuneita tästä mahdollisuudesta.” 

Opettajan omien tapojen juurruttaminen kärsivällisesti arkeen voi toisaalta aiheuttaa häm-

mennystä, mutta se kuitenkin auttaa orientoitumaan tulevaisuuteen. 

”Tunnilla tuli ajankohtaiseksi vaihtaa paikkoja opettajan omalla tyylillä. Opettajalla oli 

säännöt, joiden mukaan oppilaiden tuli itseohjautuvasti vaihtaa paikat. Jokaisessa pöy-

täryhmässä tuli istua sekä tyttöjä että poikia, eikä parhaan kaverin kanssa saanut istua 

samassa pöydässä, eikä myöskään senhetkisen pöytäryhmän jäsenten. Oppilaat lähtivät 

kiertelemään ja vaihtamaan paikkoja. Tämä ei kuitenkaan onnistunut heiltä aivan. He il-

meisesti kokivat tavan jotenkin vaikeaksi ja halusivat, että opettaja päättäisi heille sattu-

manvaraisesti paikat. Opettaja kannusti oppilaita jatkamaan yritystään, mutta siitä huoli-

matta oppilaat halusivat hänen päättävän paikat. Opettaja vastasi heille: ’Okei, minä pää-

tän paikat. Saan kyllä sijoitettua teidät niin, että ette istu samojen kanssa. Mutta me harjoi-

tellaan tätä systeemiä vielä kuitenkin. Kyllä te opitte vaihtamaan paikat näin itsekin.’ ”  

Ajan antaminen oppilaille ja kyky kärsivällisyyteen ja joustamiseen oli tärkeää toisiin 

orientoitumisessa. Tilanteet elävät tässä vaiheessa hetkessä ja ovat jatkuvassa muutoksessa.  

”Tunnilla opettaja katsoi erästä oppilasta ja kysyi, että kerrotaanko nyt. Oppilas kuitenkin 

jollain tavalla kiusaantui ja alkoi puistella päätään. Opettaja ei kuitenkaan hämmentynyt 

tästä, vaikka oppilas vain kieltäytyi toistuvasti. Opettaja kysyi kuitenkin uudestaan hyvin 

ystävällisesti. Oppilas kuitenkin hoki ’ei, ei’. Opettaja käveli oppilaan viereen ja sanoi: 

’Meillä jokaisella voi erityistarpeita, enkä puhu nyt tässä kenenkään erityistarpeista, mutta 
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esimerkiksi voi tarvita silmälaseja ja silloin on oikeus käyttää niitä.’ Opettaja myös sanoi, 

ettei ketään saa kiusata erityistarpeista, eikä nauraa niille. Lopuksi opettaja sanoi hymyil-

len oppilaalle: ’Kerro sitten, kun olet valmis, ok?’ Tähän oppilas hymyili ja nyökkäsi.” 

Koska vielä ei ole juurtuneita, yhteisiä rutiineja ja yhteisen historian muodostamaa koke-

musta toisesta, voi tähän vaiheeseen myös liittyä epävarmuutta. Nopeasti muuttuvissa ja 

yllättävissäkin tilanteissa joustava ja sensitiivinen reagoiminen rikastuttaa vuorovaikutusta. 

4.2 Arjessa asemoituminen  

Seuraava vaihe on nimeltään arjessa asemoituminen. Vuorovaikutussuhteen alun yleinen 

epävarmuus liittyen uudessa muutosvaiheessa olemiseen voidaan ratkaista molemminpuo-

lisen kunnioituksen osoittamisella ja hetkessä elämisellä. Tällöin arjen keinot ja tilanteet 

vaikuttavat niin opettajan kuin oppilaiden asemoitumiseen: kuinka heidät nähdään. Tär-

keintä vaiheessa onkin nimenomaan molemminpuolisen kunnioituksen osoittaminen ja 

saavuttaminen vuorovaikutussuhteen vahvistajana. Opettajalla on siinä käytössään erilaisia 

kontaktinottokeinoja. Tämän seurauksena myös ansaitun auktoriteetin saavuttaminen va-

kiinnuttaa osaltaan yhteistä arkea ja tekee luottamuksen rakentamisesta sitä kautta helpom-

paa.  

Opettajan erilaiset kontaktinottokeinot ovat hetkessä läsnä oleminen, oman haavoittuvuu-

den esiin tuominen, huumori, tunteista puhuminen, kannustus, sanavalinnat ja neuvottelu 

yhdessä. Niiden avulla opettaja voi vahvistaa yhteyttä oppilaisiin, jolloin heillä on käytös-

sään parempi kommunikaatioväylä ja näin avoimuus heidän välillään on lujempaa. 

Vaihe alkaa rajakohdasta, jossa tapahtuu konkreettinen kehityksen ilmentyminen. Tässä se 

nähdään lähentymisen merkkeinä, joissa korostuu myös molemminpuolinen kunnioitus. 

”Oppilaat olivat välitunnilla, mutta eräs oppilas tuli sisälle opettajainhuoneeseen ja kysyi 

opettajaansa. Oppilas pyysi opettajaa tulemaan lähemmäs, sillä tilassa oli muitakin opet-

tajia. Opettaja meni hänen luokseen ja he juttelivat hetken. Opettaja vastasi oppilaalle: 

’Sanotaan vain sitten.’ Sen jälkeen oppilas meni takaisin välitunnille.  

Tunnilla tämä oppilas kävi luokan edessä sanomassa opettajalle jotain. Sen jälkeen opetta-

ja palasi yhteiseen, aikaisempaan keskusteluun erityistarpeista, jotka helpottavat elämää. 

Hän kertoi, että tällä oppilaalla on erityistarve. Opettaja kysyi, haluaako oppilas itse näyt-

tää sen, mutta tämä puisti päätään. Opettaja jatkoi kuitenkin varmana todeten, että hän voi 
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kertoa. Hän kertoi asian oppilaille hellävaraisesti, kunnioittavasti ja asiantuntevasti. Hän 

painotti, ettei kukaan saa kiusata tai kohdella oppilasta ikävästi sen vuoksi tai hän tulee 

puuttumaan asiaan välittömästi.” 

Opettajan välineet kunnioituksen osoittamiseen sisältävät erilaisia elementtejä. Niillä vuo-

rovaikutusta rakennetaan syvemmäksi ja yhteyttä luottamuksellisemmaksi. Näin he pysty-

vät jakamaan entistä paremmin asioita toisilleen tutustuen edelleen. Ensimmäinen niistä on 

hetkessä läsnä oleminen.  

”Opettaja on hetkessä ja läsnä. Hän antaa välillä keskusteluiden rönsyillä niin, että lapset 

saavat osallistua niihin ja kaikki saavat kertoa omia kokemuksiaan keskusteltavista asiois-

ta. Ehkä tämä on juuri sitä ajan antamista oppilaille. Hän ei kuitenkaan pakota ketään 

kertomaan väkisin asioista, vaan herättelee heidät keskusteluun ja siihen kukin saa osallis-

tua omien tuntojensa mukaan.” 

Näin hetkessä oleminen konkretisoituu: kiireelle ei tarvitse antaa sijaa. Yhteisestä arjesta 

kumpuavat keskustelut ovat tärkeitä rakentamaan yhteisiä kokemuksia. 

”Opettaja sanoi yhteisesti kaikille, että hän on saanut paljon apua kollegoiltaan. ’Minäkin 

olen uusi täällä. Muistakaa tekin antaa apua ja turvaa toisillenne.’ ” 

Kun opettaja tekee itsensä haavoittuvaiseksi, hän näyttää oman esimerkkinsä avulla muille 

esimerkiksi juuri auttamisen tärkeyden. Samalla hän tuo esille sen, että jokainen tarvitsee 

toisiaan, eikä epävarmuutta, pelkoa tai jännitystä tarvitse piilotella. Yhtäältä opettaja myös 

osoittaa luottamustaan lapsiin, kun hän tuo esille omia tuntemuksiaan. 

”Oppilas kertoi lähtevänsä talvella ulkomaanmatkalle. Opettaja kysyi, että onko oppilas jo 

pyytänyt siihen häneltä luvan. Oppilas kertoi ihmeissään, että hän menee matkalle joulu-

lomalla. Sen jälkeen opettaja kysyi häneltä, että ottaako hän opettajan sinne mukaan ja 

leikkisästi kehotti häntä jo kertomaan vanhemmilleen, että opettajakin tulee. Oppilaat nau-

roivat kaikki iloisesti. Lopulta oppilas kysyy, että haluaisiko opettajakin siis käydä samas-

sa matkakohteessa. Opettaja hihkaisee hymyillen: ’Arvaa! Haluaisin!’ ” 

Huumori on jollain tavalla myös itsensä alttiiksi laittamista: mitä jos toinen ei ymmärrä-

kään sitä? Se kuitenkin tekee tilanteesta yhteisen: kaikki kuuluvat siihen ilon kautta. Huu-

morin kautta voidaan jakaa iloa, se keventää tunnelmaa ja osoittaa viihtymisestä.   
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”Opettaja kertoi olevansa flunssassa ja totesi, ettei hän välttämättä ole silloin niin hyvän-

tuulinen kuin yleensä, mutta halusi kertoa tämän oppilaille, että he voivat ymmärtää. Hie-

man myöhemmin luokka keskustelikin tunteista opettajan johdolla. Opettaja käytti vertauk-

senaan säätä: millainen sää on jokaisen sisällä? Oppilaat saivat halutessaan kertoa, mil-

lainen sää heidän sisällään oli sillä hetkellä, millaisia tunteita ja mielialoja heillä silloin 

oli. Keskustelu oli hedelmällinen ja syveni muun muassa oppimiseen, johon omatkin tun-

teet voivat joskus vaikuttaa.” 

Tunteista puhuminen on tärkeää luottamuksen rakentumisen ja yhteisen arjen kannalta. 

Niistä keskustelemiseen voidaan myös löytää erilaisia tapoja, kuten tämäkin opettaja keksi. 

Näin tunteista puhumisesta voidaan tehdä helpompaa oppilaille: opettaja kunnioittaa hei-

dän tunteitaan ja haluaa olla tietoinen niistä.  

”Oppitunnilla oppilas sanoo tehtävään oikean vastauksen, opettaja menee hänen viereensä 

ja kättelee tätä siitä hyvästä. Oppilasta alkaa naurattaa.” 

Luottamuksen rakentamisessa myönteinen palaute ja kannustus ovat tärkeitä. Miten kukaan 

voi olla pitämättä henkilöstä, joka kunnioittaa häntä, rohkaisee ja kannustaa? Kannustami-

nen voi tapahtua myös konkreettisesti. Kättely eleenä osoittaa kunnioitusta ja tunnustuksen 

antamista julkisesti.  

”Opettaja kertoi oppitunnilla jakoryhmistä, etteivät ne tule vaikuttamaan elämään muuten, 

kuin että opiskellaan pienemmissä ryhmissä välillä. Eräs oppilas sanoi epäillen, että hän 

oli kuullut joltakin, että ryhmät olisivat jaettu niin, että toinen ryhmä olisi jollain tavalla 

rauhallisempi. Opettaja totesi: ’En sanoisi niin. Sanotaanko niin, että siellä on enemmän 

aikuisia.’ Oppilas näytti ihmettelevän ja kysyi, miksi näin on. Opettaja kertoi rauhallisesti: 

’Siellä voi olla sellaisia oppilaita, jotka tarvitsevat enemmän apua. Avun tarvitsemisessa 

tai pyytämisessä ei ole mitään väärää tai se ei ole tyhmyyttä. Minäkin joudun pyytämään 

apua ja olen saanut kollegoiltani paljon apua.” 

Sanavalinnat, joilla opettaja puhuu toisista oppilaista kaikkien kuullen, osoittaa hänen toi-

mintansa aitoudesta. Siten opettaja voi opettaa myös oppilaille kunnioittavaa tapaa kohdel-

la toisia ja keskustella toisten kanssa. Kunnioittavat ilmaukset lisäävät varmasti luottamus-

ta opettajaa kohtaan: kaikki ovat hänelle yhtä arvokkaita oppilaita riippumatta siitä, tarvit-

seeko joku kenties enemmän apua. Kaikkien tasavertainen kohtelu myös sanatasolla on siis 

merkityksekästä. 
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”Oppitunnilla käytiin keskustelua siitä, mitä tehdään, kun osalta on läksyt tekemättä tai 

kirja tai vihko on jäänyt kotiin. Oppilaat pyysivät, ettei opettaja laittaisi vielä siitä merkin-

tää heille. Opettaja kehotti heitä miettimään, kuinka tämä tilanne hoidetaan. Lopulta opet-

taja ehdotti, että hän haluaa seuraavana päivänä nähdä ne unohtuneet kirjat, vihkot ja 

läksyt. ’Onnistuuko? Sitten minä näen keneen voin luottaa ja keneen en.’ ” 

Rajojen asettamisen myötä niiden noudattaminen kuuluu arkeen. Kuitenkin opettaja voi 

yhdessä oppilaiden kanssa neuvotella rajojen ja sääntöjen muotoutumisesta yhteisessä ar-

jessa. Vapauden ja vastuun tasapainottelulla opettaja voi osoittaa myös luottamustaan oppi-

laisiin: tällöin oppilasta velvoitetaan ottamaan vastuuta omista asioistaan ja samalla osoit-

tamaan opettajalle olevansa itse luottamuksen arvoinen. Kun oppilaat osallistetaan yhteisen 

arjen asioiden vaikuttamiseen, on se osoitus kunnioituksesta heitä kohtaan. 

Ansaittu auktoriteetti muodostuu hyvin pitkälti näiden toimintatapojen pohjalta. Huomat-

tavaa on, että molemminpuolinen kunnioitus ja sen esille tuominen vaikuttaa myös tähän, 

kuinka oppilaat esimerkiksi tottelevat opettajaa ja antavat hänelle arvostusta. Voidaan siis 

sanoa, että auktoriteetti on ansaittua. Tällöin on tapahtunut arjessa asemoitumista: opettaja 

nähdään auktoriteettina, mutta suhteessa korostuu myös kunnioitus niin opettajaa kuin op-

pilaitakin kohtaan. 

”Kun opettaja ei ollut luokassa ja siellä oli melua, eräs oppilaista tuli sanomaan minulle, 

että voisinko napsauttaa sormia ja nostaa käteni ylös. En ensin ymmärtänyt mitä hän tar-

koitti, mutta sitten ymmärsin, että tämä on opettajan merkki, jolloin pitää hiljentyä. Niin 

tämä oppilas, kuin koko luokkakin, olivat jo omaksuneet tämän tavan. Tilanne kuitenkin 

rauhoittui samantien, kun opettaja astui takaisin luokkaan.” 

”Tunnin päätteeksi oppilas huudahti: ’Hei, tunti loppuu!’, mutta toinen oppilas totesi heti: 

’Se loppuu sitten, kun opettaja sanoo niin. Siihen opettaja sanoikin: ’Joo, lopetellaan 

vain.’” 

Tärkeää kuitenkin todeta, ettei auktoriteetin saavuttaminen ole kunnioituksen osoittamisen 

tarkoitus, vaan ikään kuin sivutuote. Vuorovaikutus pohjaa nyt muun muassa kunnioituk-

selle ja sitäkin täytyy ylläpitää ja panostaa siihen myös myöhemmässä vaiheessa.  
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4.3 Yhteisen ymmärryksen tila 

Yhteisen ymmärryksen tila on kolmas vaihe luottamuksen rakentumisen kentässä tässä 

tutkimuksessa. Siinä korostuu luottamuksen rakentuminen opettajan ja oppilaan välillä 

vuorovaikutussuhteessa jatkumona: vuorovaikutus on jo kerrostunutta yhteisen historian 

myötä. Tärkeää vaiheessa on vuorovaikutussuhteen spesialisoituminen: muuttuminen eri-

tyislaatuiseksi omine piirteineen. Yksi merkittävimmistä ulottuvuuksista tässä vaiheessa on 

erilaisten symbolien muodostama yhteisen ymmärryksen tila. Yhtäältä vuorovaikutus on 

tehokkaampaa, mutta toisaalta se on myös henkilökohtaisempaa ja erityisempää. Symbolit 

sitovat vuorovaikutussuhteen osapuolet yhteen, sillä heillä on nyt yhteinen historia, jossa 

symbolit ovat muodostuneet. Symbolit ovat siis opettajan väline lisäämään yhteenkuulu-

vuuden tunnetta ja ilmentämään sitoumusta. 

Vaihe alkaa luottamusta vahvistavasta tilanteesta, jossa opettajan toiminnalla on merkittävä 

asema. Tilanteessa opettaja ei tuomitse ketään, vaan ymmärtää ja keskustelee teon eetti-

syydestä. Samalla oppilaat huomaavat opettajan toteamiensa periaatteiden paikkaansa pitä-

vyyden. Luottamusta vahvistavat tilanteet näkyvät myös avoimesti luokan arjessa. 

”Yhteisessä aamunavauksessa oli tullut esille pyöräilykulttuuriin liittyvä välikohtaus edel-

liseltä päivältä. Omassa luokassa yksi oppilaista tuli avoimesti kertomaan opettajalle, että 

hän oli yksi tapauksessa mukana olleista. He juttelivat hetken ja sitten oppilas meni takai-

sin omalle paikalleen. Opettaja puhui yhteisesti siitä asiallisesti ja ymmärtäväisesti, ym-

märtäen molempia osapuolia, vaikka toiminta ei ollut aivan asiallista kummankaan kan-

nalla. Opettaja asettui myös oppilaidensa asemaan ja kertoi millaisella toiminnalla vas-

taavanlaiset tilanteet voi helposti välttää. Sen lisäksi hän korosti, ettei hän syytä tilanteesta 

ketään. Hän myös kertoi omia kokemuksiaan ja painotti näkökulmaa, että virheistä voi 

oppia. Myöhemmin sama oppilas näytti vihkoaan opettajalle, joka taputti oppilasta kan-

nustavasti. Opettaja myös sanoi oppilaalle, että jos häntä vaivaa vielä joku asia, heidän 

pitää puhua siitä yhdessä. Oppilas oli selvästi huojentunut. ” 

Opettajan ja oppilaiden väliselle vuorovaikutukselle on myös rakentunut erilaisia symbo-

leita, jotka kuvastavat heidän yhteyttään. Nämä symbolit toimivat sanallisesti, tilallisesti ja 

eleellisesti. Ne viestivät tilanteesta riippuen eri asioita. 

Sanalliset symbolit pitävät sisällään muun muassa kannustamista, rohkaisua, tunnustusta 

hyvästä työstä. Negatiivissävytteisiä kieltomuotoja ei tällöin useinkaan tarvita: 



59 

 

 

”Aamunavauksessa opettaja katsoo viittaavaa oppilasta toisen opettajan antaessa ohjeita 

ja sanoo hiljaa tälle: ’ Odota vähän, kerro kohta vaikka minulle.’ Poika rauhoittaa viit-

taamisen ja nyökkää” 

”Pienen hälinän vallitessa opettaja kannustaa oppilaitaan myönteisellä tavalla: ’Oppilaat, 

kestää vielä!’” 

”Jos et tiedä tai osaa tehtäviä, voit kysyä kaverilta, tai häneltä (eräs oppilaista), joka osaa 

todella hyvin. Hän on kuitenkin kaikkien kaveri niin kuin minäkin. Oppilasta hieman nau-

rattaa ja hän näyttää iloiselta kuullessaan opettajan kehun.” 

Tilalliset symbolit taas ovat fyysisiä läsnäolon myötä tulevia ja niissä voi olla esimerkiksi 

rauhoittava vaikutus oppilaisiin. 

”Opettaja käveli luokassa lähemmäs oppilasta, joka jutteli toisen oppilaan kanssa. Opetta-

ja ei sanonut mitään, mutta jäi hetkeksi seisomaan oppilaan lähettyville. Tämän seurauk-

sena oppilaat alkoivat keskittyä jälleen koulutyöhönsä.” 

Eleelliset symbolit sisältävät sanatonta viestintää, kuten katseen, hymyn, olalle taputuksen, 

hiljaisuuden tai vaikka yskähdyksen. Nämä viestivät oppilaille eri asioita, jotka kuitenkin 

tilanteesta käyvät ilmi.  

”Opettaja hiljentää oppilaat seisomalla luokan edessä aivan hiljaa ja odottamalla, että 

oppilaat hiljenevät. Lopulta kaikki katsovat opettajaa hiljaa ja odottavat, milloin hän alkaa 

puhumaan.” 

”Yhteisissä tilanteissa opettaja ei ikään kuin nolaa ketään oppilaista komentamalla tätä 

kaikkien kuullen, vaan erään tunnin aikana katsoo yhtä oppilasta niin pitkään, että tavoit-

taa tämän katseen ja viestii näin asian oppilaalle.” 

”Oppilas tulee näyttämään tekemiään tehtäviä, jotka katsottuaan opettaja katsoo tätä hy-

myillen ja taputtaa tätä olalle.” 

Symbolit itsessään sisältävät elementtejä niin kunnioituksesta, välittämisestä, rajojen ja 

sääntöjen muistutuksesta ja kannustamisesta. Opettajan poissaolot rakentavat myös luotta-

musta ja tekevät symboleidenkin olemassaolosta vahvempaa. Vaikka muilla turvallisilla 

aikuisilla auktoriteetti olisikin, ei heillä ole käytössään samoja symboleita rakentamassa 

yhteistä tilaa, jolloin oppilaiden ja aikuisen välinen vuorovaikutus ei toimi samalla tavoin.  
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Ilmapiiriä voitaisiin luonnehtia myötäelävän lisäksi nyt myös turvalliseksi ja tasaiseksi. 

Sitä henkii niin oppilaiden viihtyminen, heidän antamansa suora palaute, syvälliset keskus-

telut, oppilaista henkivä levollisuus opettajan ollessa läsnä sekä uusien tapojen ja rutiinien 

juurtuminen arkikäytäntöihin.  

”Opettajan läsnäolo näkyy oppilaissa rauhallisuutena ja levollisuutena. He katsovat välil-

lä opettajaa kuin seuratakseen hänen ilmeitä ja eleitä ja opettajakin seurasi oppilaita kat-

seellaan yhteisen tilaisuuden aikana. Sanaton yhteisymmärrys tilassa toimii.” 

”Oppilas toteaa opettajalle: ’Eräs oppilas meistä sanoi, että olet paras ope.’ Opettaja vas-

taa hymyillen: ’Teidän ei kannata aina uskoa kaikkea, mitä sanotaan.’ Oppilas kuitenkin 

jatkaa: ’Mutta mitä jos se on totta? Opettaja vastaa ystävällisesti: ’Sitä sinä voit itse miet-

tiä. Jollekin voin olla paras ope ja jollekin en välttämättä se paras.” 

”Oppilaat menevät luokkaan ja seuraavaksi tapahtuu paikkojen vaihto samoilla säännöillä 

kuin aikaisemminkin. Eräs oppilas ihmetteli: ’Eihän se onnistunut viimeksikään!’ Opettaja 

kuitenkin rauhoittelee heitä: ’No eihän se mitään, jos silloin ei onnistunut, kokeillaan nyt 

uudestaan! Eihän me nyt sen takia luovuteta! Saatte kaksi minuuttia aikaa suunnitella ja 

miettiä tätä.’ Lopulta oppilaat löysivät itse uuden paikkansa opettajan ohjatessa. Lopuksi 

opettaja puhuu vielä siitä, kuinka tärkeää on tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja 

tottua siihen.” 

Näin huomataan konkreettisesti, kuinka opettajan rutiinit, joita kuukauden alussa alettiin 

muodostaa, ovat nyt juurtuneet. Oppilaat ovat alkaneet luottaa opettajaan, mutta niin myös 

itseensä: siitä kertoo aineistoesimerkki paikkojenvaihdosta. Vaikka kuukausi luottamuksen 

rakentamisessa on lyhyt aika, tehdään siinä kuitenkin tärkeä ja vahva pohja tulevalle yh-

dessä toimimiselle.  
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5 Johtopäätökset 

Luottamuksen rakentaminen ei helppoa. Usein pidetään itsestäänselvänä, että opettaja tie-

dostaa luottamuksen merkityksen, tietää, kuinka sitä luodaan ja osaa tehdä sen vielä käy-

tännössäkin. Luottamuksen merkitys vuorovaikutuksessa on tärkeä: kaiken voidaan sanoa 

pohjaavan siihen. Olennaista on myös, ettei luottamus synny ikään kuin sivutuotteena, 

vaan sitä tulee aktiivisesti ja tiedostaen rakentaa. 

Luottamuksesta on hyötyä vuorovaikutuksessa molemmin puolin: kun oppilaat voivat luot-

taa opettajaansa, on yhteinen arki ja sen tuomat haasteetkin helpompi selvittää. Luottamus 

kuitenkin myös rikastuttaa ja vahvistaa yhteenkuuluvuutta vuorovaikutussuhteessa. Tärke-

ää on myös se, että opettaja voi luottaa oppilaisiinsa: kokemus luotetuksi tulemisesta on 

tärkeää: se sitoo vuorovaikutussuhteeseen ja saa ihmisen tuntemaan itsensä tärkeältä.  

Ensimmäinen kuukausi on tärkeää luottamuksen rakentamisessa: sillä on merkitystä, kuin-

ka prosessi käynnistyy. Alun kolmesta vaiheesta on myös löydettävissä paljon yhteneväi-

syyksiä kuin jo olemassa olevista teorioista niiden välisen dialogin seurauksena. 

5.1 Ensimmäinen kuukausi on tärkeää aikaa luottamuksen rakentamisessa 

Luottamuksen rakentumisen alku on merkittävä vaihe syvällisen, pitkäkestoisen ja alati 

prosessoituvan vuorovaikutussuhteen synnylle. Monet pienetkin asiat koulun arjessa ovat 

merkityksellisiä, vaikka voivat näyttäytyä kokonaisarjessa pieniltä. 

Ensimmäisen kuukauden aikana tapahtuu vuorovaikutuksen avaus, jolloin on tärkeää käyt-

tää aikaa toisiin. Uusien ihmisten myötä vuorovaikutuksessa eletään muutosvaihetta: ei ole 

vielä yhteisiä rutiineja, yhteistä historiaa eikä syvempää käsitystä toisesta: toinen on vielä 

tuntematon. Tähän tilanteeseen rohkeasti tarttuminen kannattaa, työ palkitsee.  

Luottamuksen rakentumisen alkuvaiheet ovat moniulotteisia. Siihen vaikuttavat oppilaat, 

heidän henkilökohtaiset taustansa ja odotuksensa, opettajan toiminta ja se tila, jossa nämä 

alueet kohtaavat. Siitä voi seurata niin yleistä epävarmuutta kuin lähentymistäkin. Tärkein-

tä näissä tiloissa on kuitenkin ymmärryksen luominen: mitä toinen osapuoli on yrittänyt 

sanoa, millaisia reaktioita hän tähän tilanteeseen odottaa. 
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Ensimmäisen kuukauden aikana luodaan sellaiset perusteet, joita tarvitaan myöhemmässä-

kin vuorovaikutuksessa. Luottamuksen rakentumisen käynnistymisen myötä pikkuhiljaa 

tuleva vakaus lisää turvallisuutta. Yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeä saavuttaa, silloin 

muodostetaan ja vahvistetaan siteitä toisiin. Näin vuorovaikutussuhteen osapuolet voivat 

ilmentää sitoutumistaan toisiin. Merkittävää on myös jatkuvasti vastaanottaa toinen arvok-

kaana kunnioitusta osoittaen. Pikkuhiljaa vuorovaikutukseen alkaa tulla omia, erityisempiä 

piirteitä. Kärsivällisellä työllä vuorovaikutukselle ja kohtaamiselle luodaan puitteet, joita 

syventää myöhemminkin. 

5.2 Luottamuksen rakentumisen alku kolmen vaiheen kautta 

Tutkimuksessa muodostui kolme vaihetta siitä, kuinka luottamuksen rakentuminen alkaa. 

Vaiheet muodostuivat yhtenäiseksi jatkumoksi. Niissä kaikissa korostuu piirteitä teoreetti-

sesta viitekehyksestä: näissä vaiheissa pedagoginen rakkaus, dialogisuus ja välittämisen 

etiikka esiintyvät käytännön tasolla. Välittävien tekojen tulisikin olla vuorovaikutussuh-

teessa jatkuvia (Noddings, 1992, s. 26) Teoreettinen viitekehys esiintyykin kussakin vai-

heessa hieman eri tavoin. Vaiheiden rajakohdat ovat myös tärkeitä luottamuksen rakentu-

misen prosessissa: mikäli tilannetta ei olisi ratkottu lasta kunnioittaen, kärsivällisesti, eetti-

sen kannan huomioiden, muttei ketään tuomiten, välittäen ja siten vuorovaikutusväylän 

auki pitäen, ei olisi luottamuksen rakentuminen edennyt näin. 

Toisiin orientoitumisen vaiheessa tärkeintä on lämpimän ja herkän vuorovaikutuksen 

avaus. Se pitää sisällään niin jokaisen henkilökohtaista huomioimista, mutta myös luok-

kayhteisön kesken käytävää keskustelua. Reinan ja Reinan teorian mukaan luottamuksen 

rakentumisessa on aluksi tärkeää odotuksista keskustelu, avoimuus, tutustuminen, säännöt 

ja periaatteet. Näin heidän mukaansa saadaan kehykset toiminnalle ja ollaan tietoisempia 

oman ja toisen toiminnan yhteensovittamisesta (Reina & Reina, 2006, s. 15–25.) 

Brownin ja Skinnerin teoriassa luottamuksen rakentuminen lähtee kuuntelemisesta: se 

osoittaa välittämistä ja auttaa ymmärtämään. Tärkeää on vastaanottaa myös sanomattomat 

tunteet. Merkittävää on myös saada vahvistettua lapsen käsitystä itsestään arvokkaana yk-

silönä, jota kunnioitetaan asettamalla myös rajat. (Brown & Skinner, 2007, s. 1–2.)  

Toisiin orientoitumisen vaihe pitää sisällään hyvin samankaltaisia piirteitä. Esimerkiksi 

avoimuus, keskustelut ja rajojen asettaminen voivat kuitenkin tapahtua monella tavalla ja 
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sillä, kuinka ne tehdään, onkin merkitystä luottamuksen rakentumisen kannalta. Opettajan 

välineet tällaiseen luottamuksen kannalta onnistuneeseen vuorovaikutuksen avaukseen 

ovat toisen vastaanottaminen, herkkyys ja rutiinien muodostaminen. 

Toinen tulee vastaanottaa kohdaten yksilöllisesti ja siten saaden jokainen tuntumaan tärke-

ältä.  Myös säännöt ja periaatteet on tärkeää tuoda esille. Odotuksista ja toiveista keskuste-

leminen on merkityksekästä. Kun kasvattajaan kohdistuvat odotukset ja hänen aikomuk-

sensa ovat yhtä tai ne keskustellaan realistisiksi, edistää se luottamuksen rakentumista 

(Koskenniemi, 1982, s. 151; Raatikainen, 2011, s. 157, 162). Dialogisuudessa korostetaan 

avointa keskustelua ja rakkaudellista voimaa aidossa kohtaamisessa. Tällöin voidaankin 

sanoa, että opettaja tarvitsee tunteen siitä, että oppilas on tärkeä ja ainutlaatuinen. Myös 

pienet eleet ovat dialogisuuden mukaan tärkeitä: jokaisen oppilaan kanssa kätteleminen voi 

tuntua pieneltä teolta, mutta juuri tällaisen yksilöllisen kohtaamisen mahdollistaminen on 

tärkeä avausliike. (Buber, 1999, 34–35, 38, 55, 104.) 

Herkkyys välineenä pitää sisällään avoimuutta sekä välittämisen ja kiinnostuksen osoitta-

mista. Rutiinien muodostaminen on olennaista, mutta vaatii toisaalta myös kärsivällisyyttä. 

Pedagogisen rakkauden valossa lapsen näkeminen arvokkaana ja pyrkimys ymmärtämään 

häntä voidaan näin tuoda näkyväksi arkeen (Skinnari, 2004, s. 19, 26, 52). Noddings muis-

tuttaakin, että välittäminen todella on tapa olla vuorovaikutussuhteessa: tärkeintä on osoit-

taa välittämistä niin, että siihen liittyy toisen osapuolen kokemus välitetyksi tulemisesta 

(Noddings, 1992, s. 16–17).  

Epävarmojen alun tilanteiden kohdalla tarvitaan kuitenkin Brownin ja Skinnerinkin pe-

räänkuuluttamaa kokonaisvaltaista kuuntelemisen taitoa välittääkseen toiselle arvostustaan 

ja kunnioitustaan (Brown & Skinner, 2007, s. 1–3). Vaiheen lopussa, rajakohdassa, opetta-

ja tarvitsi juuri kärsivällistä otetta ja taitoa kuulla toisen tarpeita ja ymmärtää niitä. Kuunte-

leminen on Noddingsin mukaan myös yksi tärkeimmistä väylistä osoittaa toiselle välittä-

mistä ja kunnioittamista. Tällöin sen kokeminen auttaa oppilasta osallistumisen lujemmin 

molemminpuoliseen vuorovaikutukseen. (Noddings, 2012, s. 772, 774.) 

Arjessa asemoitumisen vaiheessa taas olennaista on molemminpuolisen kunnioituksen 

osoittaminen ja sen myötä vuorovaikutussuhteen vahvistaminen. Sen osapuolet asemoitu-

vat arjessa. Siihen liittyy pohdinta siitä, kuinka hänet nähdään. Dialogisuudessa todetaan 

aidon elämän olevan kokemista, jossa syvemmällä vuorovaikutuksella on olennainen mer-

kitys (Buber, 1999, 28, 34). Sen tulisikin lähteä liikkeelle jokaisen arvokkuuden huomaa-
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misesta ja huomioimisesta, jolloin ymmärtäminen, kunnioitus, empaattisuus ja välittävät 

teot muodostavat kokonaisvaltaisen yhteyden (Skinnari, 2004, s. 19, 26, 52).  

Molemminpuolisen kunnioituksen osoittamisen kautta voidaan saavuttaa myös ansaittu 

auktoriteetti. Ilmonen ja Jokinen toteavat luottamuksen voivan pohjautua olemalla ansait-

tua ja annettua. Annettuna se tarkoittaisi esimerkiksi ammatin tuomia edellytyksiä toimin-

nasta, jolloin se ikään kuin automaattisesti herättäisi luottamusta henkilön valintoihin ja 

toimintapoihin. Ansaittuna se puolestaan vaatii kunnioituksen tiiviin vuorovaikutuksen 

luokkakontekstissa. (Ilmonen & Jokinen, 2002, s. 12, 92.) Samaan tapaan voidaan ajatella 

auktoriteetin syntyneen vuorovaikutuksessa: kunnioituksen, välittämisen ja herkän koh-

taamisen seurauksena, eikä itsetavoitteena. Ansaittu auktoriteetti puolestaan luo vakautta ja 

turvallisuutta vuorovaikutussuhteeseen, mikä auttaa luottamusta syvenemään edelleen. 

Opettajalla on käytössään erilaisia kontaktinottokeinoja osoittaakseen kunnioitusta oppilai-

ta kohtaan. Niitä ovat läsnäolo, oman haavoittuvuuden esiin tuominen, huumori, tunteista 

puhuminen, kannustus, sanavalinnat ja neuvottelu yhdessä. Nämä kaikki ovat konkreettisia 

keinoja arjessa tuoda pedagogista rakkautta, dialogisuutta ja välittämisen etiikkaa näkyväk-

si. 

Dialogisuudessa peräänkuulutetaan etenkin pysähtyvää läsnäoloa, jonka kautta toiselle 

voidaan osoittaa välittämistä. Tämä aito kohtaaminen auttaa huomaamaan sen, mikä kus-

sakin tilanteessa on tärkeää ja ajan antamista niille keskusteluille. (Buber, 1999, 34–35, 38, 

55, 104.) Myönteiset huomiot, kehut ja kannustus kuuluvat olennaisesti luottamuksen 

osoittamiseen. Niillä voidaan viestiä toiselle niin hyväksyntää, kunnioitusta, arvostusta ja 

välittämistä (Brown & Skinner, 2007, s. 3; Reina & Reina, 2006, s. 44–51). Samalla tavoin 

myös opettajan sanavalinnat kertovat kunnioituksesta. Huomaamisen hetket voivat olla 

lyhyitäkin, mutta silti merkityksekkäitä, kuten aineistosta havaittiin: kätteleminen oppilasta 

oikean vastauksen kohdalla merkitsi onnistumisen kertomista (Noddings, 1992, s. 16–17). 

Opettaja ja oppilaat kävivät neuvotteluita yhdessä esimerkiksi sääntöjen muodostamisesta. 

Vapauden ja vastuun kautta voidaan osoittaa toiselle kunnioitusta ja myös luottamusta an-

taen osallistua päätöksentekoon. Sillä on myös tärkeä merkitys kokijalle: minuun luotetaan. 

(Reina & Reina, 2006, s. 57–71.) Sama kokemus tulee ilmi myös opettajan oman haavoit-

tuvuuden esille tuomisena: opettaja jakaa itsestään asioita, sitä kautta altistaa itsensä epä-

varmuudelle ja luottaa oppilaisiin. Sen merkitys korostuu tietoisesta avoimuudesta ja jopa 

jonkinlaisesta epävarmuuden sietämisestä pedagogisessa suhteessa. (Kelchtermans, 2005, 
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s. 995–997.) Tällöin opettaja ja oppilas ovat taas hieman lähempänä toisiaan ja siten luot-

tamusta. Dialogisuus itsessään jo tarkoittaa syvempää vuorovaikutusta, jossa osapuolet 

nähdään tasavertaisina (Buber, 1999, 28, 34). Vaikka opettajan ja oppilaan suhde ei ole 

symmetrinen, merkitys voidaan nähdä etenkin samaistumisena oppilaan asemaan luotta-

muksen rakentumisen kentällä. Opettajan kyky puhua tunteista sisältää siis itseasiassa 

myös oman haavoittuvuuden esiin tuomista. Olennaista siinä kuitenkin oli se, kuinka opet-

taja omalla esimerkillään sai oppilaat osallistumaan tunteita koskevaan keskusteluun ja 

pohtimaan niitä sisimmässään.  

Kolmas vaihe, yhteisen ymmärryksen tila, liittyy nimenomaan vuorovaikutussuhteen muut-

tumiseen osapuolille erityiseksi: nyt heillä on olemassa yhteinen historia. He jakavat kes-

kenään vuorovaikutussuhteen ja kohtaamisen tavoissa piirteitä, jotka he vain ymmärtävät.  

Pedagogisen rakkauden myötä opettajia muistutetaan kokonaisvaltaiseen lapsesta välittä-

miseen. Tämä kävi myös ilmi siirryttäessä kolmanteen vaiheeseen: luokassa käytiin eetti-

nen, mutta silti ymmärtävä keskustelu opettajan toimesta siitä, mikä on oikein ja mikä vää-

rin. Mäki-Opas toteaakin, että välittäminen ja rakastavat teot ovat tärkeitä myös eettisissä 

ristiriitatilanteissa: ketään lasta ei saa tuomita teon perusteella, mutta oikeudenmukaisuu-

den näkökulma on tärkeää silti huomioida (Mäki-Opas, 1993, s. 60–63). Välittämisen etii-

kan mukaan tässä on kyse myös siitä, että näillä avoimilla ja välittävillä keskusteluilla voi-

daan auttaa lapsen moraalin kehittymisessä ja opettaa taitoja välittämiseen (Noddings, 

1992, s. 18, 20, 24–26). Myös rakentava palaute tulisi aina kertoa tahdikkaasti ja kunnioit-

tavasti, eikä ketään saisi tuomita ihmisenä, kuten välittämisen etiikassakin korostetaan. 

(Reina & Reina, 2006, s. 44–51). Yhteyden säilyttäminen ongelmanratkaisutilanteissakin 

on tärkeää, joitta välittäminen voitaisiin aina näyttää (Brown & Skinner, 2007, s. 3). 

Tärkeintä vaiheessa on yhteisten symboleiden muodostuminen. Ne voivat olla sanallisia, 

tilallisia ja eleellisiä. Niiden avulla opettaja voi ilmentää sitoutumista ja niiden kautta voi-

daan lisätä myös yhteenkuuluvuuden tunnetta. Symbolit sitovat vuorovaikutussuhteen osa-

puolet yhteen, sillä heillä on nyt yhteinen menneisyys, jossa symbolit ovat muodostuneet. 

Reina ja Reina toteavat, että toiseen tutustuminen voi tapahtua myös ilman sanoja: viesti-

tään asioita toiselle esimerkiksi katseella (Reina & Reina, 2006, s. 15–22). Merkityksellistä 

symboleissa on kuitenkin se, kuinka niiden käyttö rytmittää arkea. Niiden avulla ei varsi-

naisesti tutustuta toisiin, vaan ne ovat seuraus pitkäjänteisestä tutustumisesta. Ne ilmentä-

vät vuorovaikutussuhteen osapuolille asioita yhtä aikaa: jokainen kuuluu niihin tilanteisiin. 
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Dialogisuuden painottavat pienet eleet ja hetket vuorovaikutuksessa voivat siis todella 

esiintyä läsnäolon myötä.  

Tämä vaikuttaa myönteisesti niin turvalliseen ilmapiiriin, viihtymiseen, keskusteluiden 

syvenemiseen kuin palautteiden viesteihin onnellisuudesta. Luotetuksi tulemisen ja toisiin 

luottamisen voidaan siis todeta vaikuttavan siihen, että lapsi alkaa luottaa yhä enemmän 

itseensä. Silloin kyse on myös itseluottamuksen ja asenteidenkin kehittymisestä. Onnistu-

nut vuorovaikutus ja sen yhteys luottamuksen rakentumiseen voidaan nähdä myös toivon 

näkökulmasta: myönteinen asenne ja toivo tulevaisuutta kohtaan oman elämän ja luokka-

kontekstin ympärillä on tärkeää (Brown & Skinner, 2007, s. 4). 

Lyhyesti voitaisiin sanoa, että tärkeintä vaiheissa luottamuksen rakentumisen kannalta on 

muodostaa lämmin vuorovaikutuksen avaus, jolloin molemminpuolista kunnioitusta voi-

daan syvemmin osoittaa ja tällöin yhteisen historian myötä vuorovaikutussuhde muuttuu 

erityisemmäksi. Näin luottamus voi jatkaa syvenemistä. Tässä prosessissa pedagogisella 

rakkaudella, välittämisen etiikalla ja dialogisuudella on paljon annettavana opettajalle. 

Nämä periaatteet ohjaavat häntä juuri tässä yksilöllisessä kohtaamisessa sekä kärsivällises-

sä ja välittävässä vuorovaikutuksessa ja sitä kautta luottamuksen rakentamisessa: kuunnel-

laan, ollaan läsnä, välitetään, nähdään toinen arvokkaana, tuodaan se esille ja kohdataan 

kunnioittaen. Tällöin lapsikin voi oppia luottamaan itseensä.  

Opettajan haastattelusta poimittu sitaatti tiivistää luottamuksen rakentamiseen liittyvät aja-

tukset tähän teoreettisen viitekehykseenkin nojautuen: ”Opettajuus on parhaimmillaan 

sitä, että saat jonkun asian itämään toisen ihmisen sielussa ja ajatuksissa.” Välittämisen ja 

luottamuksellisen suhteen voidaan ajatella niin ikään antavan oppilaalle mallin tällaisesta 

suhteesta, mutta toisaalta myös merkitykselliseen suhteeseen kuulumisen kautta oppilaan 

oman elämän rikastuttaminen, kasvamaan saattaminen ja jopa elämän tarkoituksen löyty-

misessä auttaminen todella toteutuu (Noddings, 1992, s. 18; Skinnari, 2004, s. 52, 66, 80, 

103, 108, 110, 162). 

Vaikka luottamuksen rakentuminen olisikin nopeampaa alussa kuin myöhemmin, kuten 

Kalliomaa ja Kettunen (2010, s. 41–44) toteavat, on vahva aloitus joka tapauksessa rikkaus 

ja voimavara myöhemminkin. Luottamuksen pohja on menneisyydessä, mutta sen merkitys 

vain korostuu tulevaisuudessa. 
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5.3 Loppupohdinnat 

Tutkimuksen tekeminen on mielenkiintoista ja toisaalta ainutlaatuista: jo pelkästään aineis-

ton ainutkertaisuuden vuoksi. Tämän takia tutkimus tuloksineen on aina olosuhteidensa 

tuotos. Luottamus ilmiönä sisältää paljon eettisiä kysymyksiä: siinä ollaan jollain tapaa 

yhtä aikaa niin haavoittuvaisia ja toista tarvitsevia ja silti saadaan luottamuksen kautta pal-

jon itsellekin sen rikastuttaen elämää ja kohtaamisia toisten kanssa. Tässä tutkimuksessa 

etiikka on huomioitu läpi tutkimuksen: tutkijan roolin, havainnoinnin, haastatteluiden ja 

tuloksista kirjoittamisen asennon myötä. Etiikkaa tutkijan roolin kautta on pohdittu myös 

laajemmin. Eettinen näkökulma on kulkenut mukana tutkimusprosessissa.  

Tutkimuksen aineistossa on vain yksi luokkayhteisö, josta käy ilmi yhden opettajan tavat ja 

käytänteet vuorovaikutuksessa oppilaidensa kanssa. Toki mielenkiintoista olisikin ollut 

seurata useamman opettajan toimintaa luokkansa kanssa. Koska kuitenkin vietin päivät 

mahdollisimman tiiviisti havaintoluokan keskuudessa, en olisi pystynyt perehtymään sy-

vemmin kuin yhteen luokkaan kerrallaan. Toisaalta useammasta kuukauden jaksosta koos-

tunut kenttäjakso olisi varmasti tarjonnut mielenkiintoista ja hyödyllistä perspektiiviä tie-

toa täydentäen. Tällöin aineiston määrä olisi ollut jo liian runsas suhteutettuna pro gradu –

tutkimuksen vaatimuksiin. 

Toisaalta taas samassa yhteisössä tehty havainnointijakso olisi voinut näyttää luottamuksen 

rakentumisen prosessin pidemmällä aikavälillä, sillä onhan selvää, että luottamuksen ra-

kentuminen on pitkäkestoista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuitenkin selvittää ni-

menomaan sitä, kuinka luottamuksen rakentuminen alkaa: miten uusi vuorovaikutussuhde 

avataan niin, että luottamuksen rakentuminen voi jatkua myöhemminkin syveten.  

Tutkimuksen tulokset on saatu aineistölähtöisesti yhden luokkayhteisön havainnoinnista, 

mutta tutkimuksen lopuksi ne ovat kuitenkin dialogissa jo olemassa olevien tutkimusten 

kanssa. Niistä on löydettävissä yhteneviä seikkoja. Laadullinen tutkimus ei tyypillisesti 

pyri yleistämään: tämäkään tutkimus ei sano, että opettajan tulisi rakentaa luottamusta juuri 

tällaisten toimintojen kautta. Se enemmänkin esittelee, millaisia asioita opettajan kannat-

taisi huomioida rakentaessaan luottamuksellista vuorovaikutusta oppilaiden kanssa ja mi-

ten luottamuksen rakentumisen alku voidaan nähdä. Samalla tutkimus esittelee yhden opet-

tajan tekemien esimerkkien kautta, mitä se käytännössä voi olla. Tutkimus peräänkuuluttaa 

näkemään, kuinka tärkeää vuorovaikutussuhteen alku on luottamuksenkin kannalta ja ko-

rostaa opettajan roolia siinä: miten opettaja voi vaikuttaa luottamuksen rakentamiseen. 
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Koska olen nyt tutkinut luottamusta enemmän opettajan näkökulmasta, hänen toimiessaan 

aktiivisena sen rakentumisen prosessissa, tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tutkia luot-

tamusta myös lasten näkökulmasta ja sitä, miltä se heistä tuntuu: kuinka he kokevat luot-

tamuksen olevan osa vuorovaikutusta, mikä sen merkitys on heidän mielestään. Mielen-

kiintoista olisi myös tietää, miten lapset ylipäätään näkevät luottamuksen: Onko se saman-

laista, mitä aikuiset ajattelevat ja näkevät sen rakentaessaan sitä? 

Mielenkiintoista olisi myös tutkia tarkemmin opettajan herkkyyttä vuorovaikutussuhteessa: 

mitä kaikkea se voi olla, miten opettaja rakentaa omaa ammatillista herkkyyttään ja mitä 

sillä on annettavanaan esimerkiksi juuri luottamuksellisen suhteen ylläpitämisessä pidem-

mällä aikavälillä. 
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