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1 Johdanto 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kerätyn aineiston avulla selvittää kuudesluokkalaisten 

oppilaiden käsityksiä toisista välittämisestä koulun kontekstissa. Lisäksi tutkimuksessa 

selvitetään heidän käsityksiään välittämisen etiikan käsittelystä koulussa ja tarkastellaan 

näiden käsitysten yhteyttä eettisen kasvatuksen teorioihin. Tutkimus nostaa esille lasten 

käsitysten ja kokemusten tärkeyden, kun pohditaan, miten koulun eettistä kasvatusta voi-

taisiin kehittää vastaamaan paremmin muuttuvan kasvuympäristön haasteita.   

 

Haasteet lasten sosiaalisissa suhteissa sekä muun muassa koulukiusaaminen saattavat olla 

seurausta eettisen kasvatuksen vähenemisestä kotona. Starrattin (1994, 52) mukaan teolo-

gisella näkökulmalla on ihmisille yhä vähemmän merkitystä, mikä näkyy kristillisten arvo-

jen heikentymisenä perheissä.  Rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö eivät ole sa-

malla tavalla enää ohjaamassa kasvatusta, kun taustalta puuttuu uskonnon kaltainen vahva 

pohja. Luokkahuoneet sisältävät lapsia, jotka tulevat alkuperältään, kulttuuriltaan, uskon-

noltaan, taloudeltaan ja perhetaustoiltaan hyvin erilaisista lähtökohdista (Coleman & Wal-

linga, 1999, 76–77). Tämä luo sosiaalisia haasteita koulussa tapahtuvalle moraalikasvatuk-

selle, mutta antaa myös oivallisen kentän lapsille harjoitella moraalikäyttäytymistä. Näin 

ollen opettajat eettisiin arvoihin kasvattajana ovat yhä suuremmassa roolissa ja tarvitsevat 

keinoja kasvattaa erilaisista lähtökohdista tulevia oppilaita välittämään toisistaan. Tähän 

muun muassa katsomusaineet sekä liikunta- ja kansainvälisyyskasvatus antavat opettajalle 

hyviä mahdollisuuksia. Opettajan on kuitenkin tärkeä tukea lapsen moraalisen päätöksen-

tekokyvyn kehittymistä myös jokapäiväisessä arjessa, mikä on yksi tärkeä edellytys oppi-

laiden välisen välittävän ilmapiirin toteutumiselle ja eettisen oppimisympäristön muodos-

tumiselle.    

 

Lasten eettiseen toimintaan ja valintoihin vaikuttaa myös yhteiskunnalliset ja kulttuuriset 

muutokset. Helveen mukaan (2002) kulttuurimme perinteisten arvojen, asenteiden ja suur-

ten ideologien tilalle on tullut uudenlaista moraalia ja eettistä ajattelua, joissa omakohtaiset 

valinnat ovat määrääviä. Myös viihteen piilovaikutukset, formaalin oppimisen ulkopuolelta 

tulevat vaikutteet, näkyvät uudenaikaisempien arvojen leviämisenä yhä nuorempien kes-

kuuteen. Aatteettomuus näkyy nuorten keskuudessa selvästi, sillä nuorilta näyttää puuttu-
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van selkeät ydinarvot. Heidän moraalinsa on muuttumassa yhä tilannekohtaisemmaksi, 

jolloin myöskään ristiriitaisuutta eri valintojen suhteen ei koeta enää ongelmaksi. Nykyi-

sessä kulttuurissa myös omia elämyksiä pidetään tärkeämpänä, kuin ryhmän, kollektiivin ja 

yhteiskunnan merkitystä. Itsensä toteuttaminen ja keskittyminen omien tarpeiden tyydyt-

tämiseen ovat vallitsevia samalla kun välinpitämättömyys toisia kohtaan ja kyvyttömyys 

asettua toisen asemaan ja empatiaan kasvaa. (Helve, 2002, 18–19; Kallio, 2005, 28–30.) 

Tähän tulisi reagoida tuomalla välittämisen toimintakulttuuria voimakkaammin esille, sillä 

yhteiskuntamme tarvitsee edelleen toiset huomioivia arvoja yhdessä elämisen mahdollis-

tamiseksi. Tärkeintä eettisessä kasvatuksessa on Kallion (2005) mukaan kuitenkin tarjota 

kasvatettavalle moraaliseen harkintaan välineitä, jotta hän kykenee arvioimaan kriittisesti 

yhteiskunnassa vallitsevaa monimutkaista arvojen verkostoa. 

 

Tutkimuksen aihetta lähestytään teoreettisesti perehtyen erityisesti Nel Noddingsin ajatuk-

siin siitä, miten välittämisen etiikkaa voidaan käsitellä osana eettisen kasvatuksen käytän-

töä, ja kuinka se ilmenee oppilaiden moraalikehityksessä. Teoriaosuudessa selvitetään 

myös koulun perusteita eettiselle kasvatukselle sekä lapsen moraalikehityksen teoriaa. Li-

säksi siinä tarkastellaan eettisen kasvatuksen lähtökohtia aiheen kannalta keskeisten käsit-

teiden, etiikan ja moraalin, arvojen sekä välittämisen etiikan (caring) näkökulmista, joihin 

saatua aineistoa lasten käsityksistä välittämisestä peilataan. Painotus on välittämisen etii-

kassa ja erityisesti niissä arvoissa, jotka edistävät yhteisön hyvinvointia ja toisten ihmisten 

kanssa toimimista. Tutkimuksen lähestymistapana käytetään fenomenografista tutkimus-

otetta, jota sovelletaan 22 oppilaan kirjoitelmasta koostuvaan aineistokokonaisuuteen. Ana-

lyysin tavoitteena on löytää aineistosta mahdollisimman paljon sellaisia rakenteellisia ero-

ja, jotka selventävät kuudesluokkalaisten käsitysten suhdetta tutkittavaan ilmiöön välittä-

misestä.  
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2 Eettisen kasvatuksen lähtökohtia 

 

Kun pohditaan, mikä on hyvää kasvatusta, johtaa tarkastelu moraalin ja etiikan kysymyk-

siin. Seuraavassa on esiteltynä teoreettisia lähtökohtia juuri näistä eettisen kasvatuksen 

keskeisistä käsitteistä. Koska myös arvot ovat kiinteässä yhteydessä kasvatuksen etiikan 

kanssa, tarkastellaan niitä käsitteenä toisessa alaluvussa. Eettisen kasvatuksen kannalta on 

tärkeää ymmärtää näiden käsitteiden erot. Määrittelyn lisäksi näitä käsitteitä tarkastellaan 

myös eettisen kasvatuksen näkökulmasta, mikä luo pohjan tämän tutkimuksen teoreettisel-

le viitekehykselle.  

 

Kasvatuksessa ja opetuksessa etiikalla on keskeinen asema ja sitä pidetään kasvatuksen 

ydinalueena. Se liittyy läheisesti myös ihmisoikeuksien problematiikkaan. Kasvatustieteen 

etiikassa ihmisarvo on ydinkäsite. Tässä sillä tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan elämän 

perusarvo on jokaisen yksilöllinen olemassaolo, jonka tulisi olla loukkaamaton. Näin ollen 

ihmisen, erityisesti kehittyvien lasten ja nuorten, elämää on suojeltava ja heidän kehitys-

mahdollisuuksiaan vaalittava. (Hirsijärvi & Huttunen, 1995, 68–69.) Globalisoituvassa 

maailmassa, jossa arvoristiriidat ovat jokapäiväisiä, etiikka ja arvokysymykset ovat tärkei-

tä. Katsomukset ja uskonnot ovat moraalin lähteinä tärkeässä roolissa. Oman elämänpoli-

tiikan rakentaminen on vaativa tehtävä jälkiteollisessa yhteiskunnassamme ja kulttuurissa, 

joten se, minkälaiseen etiikkaan haluaa kiinnittyä, on yksi olennaisimmista seikoista lasten 

ja nuorten identiteettityössä. (Kallioniemi, 2007, 15–16.)  

2.1 Etiikka ja moraali 

Etiikka katsotaan yhdeksi filosofian osa-alueeksi ja siitä voidaan käyttää myös nimitystä 

moraalifilosofia. Sana etiikka on johdettu kreikan kielen sanasta éthos, joka voidaan kään-

tää sanoiksi tapa, luonne ja luonteenlaatu. (Räsänen, 1993a, 8.) Moraali taas puolestaan 

tulee latinan kielen samaa tarkoittavasta sanasta mores (Harva 1980, 22). Kantasanojen 

samanlaisuudesta johtuen sanojen etiikka ja moraali sekä niiden johdannaisten merkitysten 

erottelu on eri tieteenalojen harjoittajien kesken ollut kirjavaa (Räsänen, 1993a, 9–11). 

Usein sanoja etiikka ja moraali käytetään niiden merkityksiä erottelematta. Kuitenkin mo-

raalifilosofisessa keskustelussa ne erotellaan yleensä käsitteinä toisistaan, jolloin etiikalla 
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viitataan käsitteellis-teoreettiseen alueeseen ja moraalilla käytännölliseen toimintaan. (Kal-

lio, 2005, 15.)  

 

Harvan ja Lindqvistin näkemykset etiikan ja moraalin eroista edustavat samantapaisia käsi-

tyksiä ja selkiyttävät käsitteiden määrittelyä. Lindqvistin (1986) mukaan moraalilla tarkoi-

tetaan ihmisten valintoja ja niiden perustana olevia arvoihin liittyviä katsomuksia. Moraali 

ilmenee käytännön elämässä ja on katsomuksellisesti sitoutunutta. Etiikka taas on moraalin 

tutkimista tai moraalin teoriaa ja pyrkii yleispätevyyteen, teoreettiseen perusteltavuuteen ja 

puolueettomuuteen. (Lindqvist, 1986, 38.) Harva (1978) toteaa moraalin olevan elämää ja 

ratkaisujen tekemistä elävässä elämässä, ja etiikan puolestaan olevan moraalin tutkimista ja 

ajattelemista. Myös moraaliin kuuluu ajattelemista, joten ihmisellä moraalisena olentona 

on myös jonkinlainen etiikka. Näin ollen käsitteiden erottaminen on käytännössä vaikeaa. 

Se ydinero moraalilla ja etiikalla kuitenkin on, että moraalissa kyse on käytännöllisistä 

ratkaisuista ja etiikassa reflektoivasta asenteesta. (Harva, 1978, 13.) 

 

Räsäsen (1993, 27) mukaan etiikka nähdään syntyjään filosofisena tieteenhaarana, jonka 

tutkimusalueeseen kuuluvat sellaiset käsitteet kuin hyvä ja paha, oikea ja väärä, hyveet ja 

ihanteet, arvot ja normit sekä oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. Lindqvist (1986, 38) puo-

lestaan kiteyttää etiikan kattavimmaksi kysymyksesi, millaista on hyvä elämä. Airaksinen 

(1987,10) toteaa, että etiikka hakee perusteluja käsitteellisen ajattelun avulla, hylkäämättä 

kuitenkaan tervettä järkeä, arjen kokemuksia ja ihmisten tunteita.   

 

Harvan (1980, 9) mukaan ihmistä sanotaan moraaliseksi olennoksi sen perusteella, että hän 

tekee eron oikean ja väärän sekä hyvän ja pahan välillä. Tätä nimitetään moraalitajunnaksi, 

joka toisten mielestä on synnynnäinen ja toisten mielestä kasvatuksen tulosta.  Tutkijoilla 

on erilainen käsitys siitä, mitä moraali on ja sen määrittäminen on hyvin vaikeaa. Piaget´n 

(1975) mukaan moraali on sääntöjen järjestelmä, jonka ydin on yksilön näitä sääntöjä koh-

taan tuntema kunnioitus. Puolestaan Kohlbergin (1984) näkemys yksilön aktiivisesta mo-

raalista on oikeudenmukaisuudentajua, joka on erotettavissa passiivisesti opituista aikuis-

ten moraalisista fraaseista. Bull (1969) taas toteaa moraalin olevan toisten huomioonotta-

mista, moraalin koostuessa laeista, joista yksilön on muodostettava omat käyttäytymisperi-

aatteensa. Yhteisöllisestä näkökulmasta ajateltuna moraali ohjaa yksilön mielipiteitä, käyt-

täytymistä ja tekoja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, joten se määrittelee yksilön suhteen 

yhteiskuntaan ja toisiin ihmisiin. Näin ollen se vaikuttaa itsetunnon ohella ratkaisevasti 
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suhtautumiseemme muihin ihmisiin ja heidän suhtautumiseensa meihin.  (Aho & Laine, 

1997, 106.) 

 

Tutkimuskentällä löytyy kasvatuksen etiikasta puhuttaessa termit eettinen kasvatus ja mo-

raalikasvatus. Näiden ilmausten rinnalla suomalaisessa kasvatuskeskustelussa käytetään 

myös termiä arvokasvatus. Tässä tutkimuksessa olen Räsäsen (1993, 27) tavoin päätynyt 

suosimaan sanoja etiikka, eettisyys ja eettinen, sillä niiden käyttö on vakiintunut myös 

ammattietiikassa. Kuitenkin moraali-sanan ja sen johdannaisten käyttö on perusteltua sil-

loin, jos se esiintyy lainatuissa teksteissä, on jonkin vakiintuneen termin osa tai, jos kysy-

mys on toiminnasta tai tavan seuraamisesta ilman ajattelua ja pohdintaa (vrt. lapsen moraa-

likehitys – eettisyyteen kasvaminen) (Räsänen, 1993, 27). Koska monet eettistä kasvatusta 

tutkineet pitävät yhtenä eettisen kasvatuksen olennaisimmista seikoista sitä, että lasta tulisi 

kasvattaa itse pohtimaan eettisiä arvojaan ja valintojaan, on eettinen kasvatus moraalikas-

vatusta parempi ilmaus kuvaamaan juuri koulussa tapahtuvaa eettistä kasvatusta ja kasvua. 

Käytän Elon (1993) tavoin eettisen kasvatuksen synonyyminä myös arvokasvatusta, joka 

sopii hyvin koulumaailmassa käytettäväksi koulujen arvosidonnaisuuden vuoksi.  

2.2 Arvot  

Arvot ja normit ovat osa ihmisyyttä, joita ihminen tarvitsee muun muassa voidakseen ko-

kea elämänsä mielekkääksi, maailmankuvan ja -katsomuksen muodostamista varten sekä 

ohjeeksi valintojen ja päätösten tekemiseen. Arvot ovat ominaisuuksia, joita pidetään ylei-

sesti ihanteellisina. Ne vaikuttavat laajemmalla ja yleisemmällä tasolla, kun taas normit 

antavat konkreettisemman ohjeen ja vaikuttavat suoremmin ihmisen käyttäytymiseen. (Ai-

raksinen & Kuusela, 1989, 29, 32.) Arvot ohjaavat ihmistä ymmärtämään, mikä on hyvää 

ja mikä pahaa, tai mikä on oikein ja mikä väärin. (Helve, 2002, 19.) Ne viittaavat siihen, 

mikä on asioiden tavoitteellinen tila, miten asioiden tulisi parhaimmillaan olla sekä mihin 

kasvatuksessa tulisi pyrkiä. (Kallio, 2005, 14.) Jokaisen henkilökohtainen arvo- ja normi-

järjestelmä vaikuttaa oppimiseen ja henkiseen kehitykseen, sillä ihminen kiinnostuu niistä 

asioista, jotka koetaan henkilökohtaisesti tärkeiksi.  (Airaksinen & Kuusela, 1989, 32.) 

 

Arvot muodostavat ihmisen elämänkatsomuksen, jolla on puolestaan vaikutuksensa yksi-

lön uusien arvojen omaksumiseen (Räsänen, 1993a, 16). Lasten ja nuorten muodostamat 

käsitykset ja uskomukset maailmasta perustuvat olettamuksiin, joita he omaksuvat lähiym-



6  

 

  

päristöstään. Näiden ympäristöstään omaksumiensa arvojen kautta he tarkastelevat maail-

maa muodostaen samalla maailmankuvaansa.  (Helve, 202, 16.) Ennen arvomaailma perus-

tui pitkälti edellisten sukupolvien aatteisiin. Nykyinen sukupolvemme elää täysin erilaises-

sa ympäristössä, jossa tietoverkot, teknologia ja globalisoituminen mahdollistavat kaukais-

tenkin tapahtumien seuraamisen arjessamme vaikuttaen samalla myös arvoihin ja maail-

mankuvaamme. Vaikka moni nuorista tiedostaa rajallisuutensa vaikuttaa maailmanlaajui-

sesti, voivat he olla silti valmiita sitoutumaan omalla elämäntavallaan globaaleihin arvoi-

hin. (Helve, 2002, 15–16.) 

 

Kasvatuksen lähtökohtana on aina taustalla olevat arvot. Kasvatuksessa noudatetaan tiettyä 

arvofilosofiaa, joko tiedostaen tai tiedostamatta (Kallio, 2005, 12.) Myös Räsäsen mukaan 

kasvatus on arvosidonnaista. Vaikka kasvattaja pyrkisi tukemaan kasvatettavaa etsimään ja 

löytämään itse ratkaisunsa ongelmiin, toimii hän silloinkin merkityksellisten aihepiirien 

valitsijana ja niihin ohjaajana. (Räsänen, 1993a, 36.) Vaikka arvopohja on yksilöllinen, 

sillä on myös yhteisöllinen ulottuvuus. Yksilö on tekemisissä monenlaisten arvopohjaa 

muokkaavien vaikutteiden kanssa jossa ns. epäviralliset vaikutteet ja tietoisen sosiaalista-

misen vaikutteet kilpailevat keskenään. Koululaitos heijastaa yhteiskunnassa vallitsevia 

arvoja. Opettajien omat arvot näkyvät opetussuunnitelmassa määriteltyjen arvojen lisäksi 

käytännön opetustyössä. Myös vanhempien toiminta kasvatuksessa on arvosidonnaista, 

joka näkyy muun muassa niissä rajoissa, joita he lapsilleen asettavat. Lisäksi ystävät ja 

media vaikuttavat yksilön arvopohjan kehittymiseen. Koulu ja yhteiskunta ovat moniar-

voistuneet, joten kehitys on kulkemassa kohti monimutkaisempaa arvojen verkkoa. Globa-

lisaation myötä arvokasvatuksessa tulisikin korostaa yksilön kykyä arvioida kriittisesti 

yhteiskuntaa ja siinä vallitsevia arvoja. (Kallio, 2005, 13–14, 42.)   

 

Yksilöllisyys on modernin ajan yksi keskeisimmistä periaatteista, jossa kukin on oman 

elämänsä hyvyyttä koskevissa kysymyksissä vastuussa viime kädessä itselleen. Moderni 

maailma elää arvojen pluralismissa, jossa elämä perustuu tiettyjen periaatteiden kuten va-

pauden, veljeyden ja tasa-arvoisuuden kunnioittamiseen ja näihin perustuviin perusoikeuk-

siin, jotka muodostavat demokraattiset puitteet yksilöllisille pyrkimyksillemme elää hyvin. 

Elämän sisällöllisten kysymysten suhteen periaatteet ja oikeudet ovat kuitenkin varsin 

neutraaleja. Moderni maailma on myös tuottanut erilaisia aatteita ja ideologioita, jotka la-

jittelevat yksilöllisiä elämännäkemyksiä. Esimerkkeinä tästä on muodin ilmiöt ja kulutus-

yhteiskuntarakenteemme, jotka luovat mielikuvia, visioita ja käytäntöjä muokkaamaan 
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omia ideologioitamme ja aatteitamme, ja johon kasvamme pienestä pitäen. Monet kriitikot 

väittävätkin, että yksilöllisyys on vain pintarakennetta ja tosiasiassa elämä on yhä enem-

män yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti tuotettua ja yhdenmukaista. Toisaalta taas kulttuu-

rin tutkijat väittävät myöhäismodernin elämän muuttuneen yhä yksilöllisemmäksi. (Kotka-

virta 1995, 43–44.)  

 

Arvot vaikuttavat ihmisen elämään monipuolisesti. Ne muodostavat muun muassa ihmisen 

elämänkatsomuksen sekä ohjaavat ihmistä valinnoissa ja päätöksissä. Myös kasvatus on 

arvosidonnaista, joten lapset ovat jo pienestä pitäen tekemisissä monenlaisten arvopohjaa 

muokkaavien vaikutteiden kanssa. Koska elämme erilaisten globaalien arvojen ja ideologi-

oiden verkostossa, on arvoista keskustelu tärkeää niiden kriittisen arvioinnin kannalta, mut-

ta myös eettisen ajattelukykymme kehittymisen kannalta.   
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3 Eettinen kasvatus koulussa 

 

Koska tutkimuksessa käsitellään kasvatuksen etiikkaan liittyvää keskustelua koulun toi-

mintaympäristössä, seuraavassa on esiteltynä teoreettisia lähtökohtia eettisen kasvatuksen 

perusteista perusopetuslain, opetussuunnitelman ja opettajuuden näkökulmasta. Koulun 

arkielämässä tapahtuvan kasvatustyön lisäksi koulu tarjoaa lähtökohtia lasten eettiselle 

ajattelulle myös eri oppiaineiden avulla, joita käydään läpi seuraavissa alaluvuissa.  Kat-

somusaineista löytyy selkeimmin näitä sisältöjä, mutta myös muista oppiaineista ja aihepii-

reistä, kuten liikunnasta ja kansainvälisyyskasvatuksesta on oppilailla mahdollisuus saada 

aineksia eettiseen pohdintaan ja moraaliseen kehitykseensä. 

 

Yksi eettisen kasvatuksen tärkeä tehtävä on kasvatettavan tukeminen hänen muotoillessa 

omia eettisiä periaatteitaan. Tarkoituksena on ohjata kasvatettavia itse johtamaan moraali-

sia arvojaan eri näkemysten vaihtamisen ja keskusteluiden kautta. Straughan pitää koulun 

eettistä kasvatusta persoonallis-sosiaalisena kasvatuksena, jolloin erilaisten arvojen ja eet-

tisten näkökulmien pohtiminen kuuluu osaksi laajempaa oppilaan persoonallista ja sosiaa-

lista kasvatusta. Tähtäimessä ovat oppilaiden itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen kehit-

tyminen, jotta he saisivat parhaat mahdolliset eväät elämään ja yhteiskunnalliseen tietoi-

suuteen. Oppilaiden eettistä pohdintaa voidaan kehittää muun muassa eläytymisen avulla, 

jolloin tavoitteena on vahvistaa erityisesti herkkyyttä ja empatiaa sekä kykyä pohtia teko-

jen seurauksia. (Straughan, 1988, 13–26.)  

 

Sosiologisesta näkökulmasta tarkasteltuna koulun arvoympäristö toimii oppilaiden moraa-

lisena kasvukenttänä, jossa eettisen ajattelun taitoja kehitetään arjen moraalidilemmojen 

ratkaisuilla. (Elo, 1993, 88.) Launonen (2000, 18) kiteyttää koulun eettisen kasvatuksen 

tehtävän olevan ennen kaikkea kasvattaa hyviä kansalaisia. Tällä hän tarkoittaa niitä tiedol-

lisia, taidollisia ja moraalisia valmiuksia, joita yhteiskunta kansalaisiltaan odottaa ja joita 

koulun tulisi edistää. Eettisen kasvatuksen keskeinen haaste on, miten yksilöä tulisi kasvat-

taa tiettyyn kulttuuriseen arvoperinteeseen, mutta samalla myös edistää yksilön mahdolli-

suutta sen kriittiseen arviointiin (Kallio, 2005, 19).  
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Starrattin (1994) mukaan kouluilla on kuitenkin moraalisia ongelmakohtia, jotka eivät 

edistä eettisen kasvatuksen päämääriä. Näitä ovat muun muassa liiallinen yksilöllisyyden 

ja henkilökohtaisten päämäärien tavoittelu, tuloshakuisen kilpailun korostaminen sekä pin-

nallinen tapa käsitellä asioita. Jotta voitaisiin saavuttaa eettisesti tasapainoinen kouluyhtei-

sö, on asioita tarkasteltava sekä yksilöllisestä että yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ta-

voitteen saavuttamiseksi vaaditaan koko kouluyhteisön panosta sekä sellaisten työtapojen 

suosimista, joissa harjoitellaan ryhmätyöskentelytaitoja, aktiivista kuuntelua sekä keinoja 

ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Kasvattajien tulisi huomioida myös koulutuksen ra-

kenteisiin kohdistuva kritiikki. Muun muassa opetussuunnitelmien ja arvioinnin tulisi olla 

yhteiskunnallisen kehityksen tasolla ottamalla kantaa eettisen kasvatuksen problematiik-

kaan ajankohtaisesti. (Starratt, 1994, 15, 46–47, 50–51.)  

 

Kaiken kaikkiaan tämän hetken tilanne oppilaiden välisistä suhteista kaipaa muutosta. Tar-

vitaan asenteellista muutosta kouluyhteisöissä ja myös opettajien asenteissa. Kommuni-

koinnin ja yhteen hiileen puhaltamisen merkitys on suuri. Koska kouluyhteistyön tavoit-

teena on toimia lapsen parhaaksi, parhaiten se toteutuu sellaisessa ympäristössä, missä ko-

ko yhteisö voi hyvin. Näin ollen tukemalla lasta sosio-emotionaalisessa kehityksessään ja 

kiinnittämällä huomiota toisten huomioimiseen ja yhteistyötaitoihin, näkyy se lopulta koko 

yhteisön hyvinvoinnissa. Ollaan kasvatuksen ytimessä, jonka seurauksena lapsi saa par-

haan mahdollisen tuen kasvaessaan yhteiskuntaan. 

3.1 Koulun perusteet eettiselle kasvatukselle 

Koulussa tapahtuvalle eettiselle kasvatukselle on määritelty puitteet sekä Suomen perus-

opetuslaissa että Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Perusopetuslain (1998) 2 

§:n mukaan oppilaille on taattava mahdollisuus kasvaa ihmisyyteen ja eettisesti vastuuky-

kyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Koulun tulee kasvattaa vastuuntuntoisia, tasapainoisia, 

itsenäisiä, hyväkuntoisia, luovia sekä yhteistyökykyisiä ja rauhantahtoisia suomalaisia. 

(Perusopetuslaki 21.8.1998/628.) Perusopetuksen arvopohjana ovat oppilaan kasvun tuke-

minen ihmisyyteen ja sivistykseen, ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, monikulttuuri-

suuden hyväksyminen sekä luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden 

säilyttäminen. Näitä arvoja tulisi paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkentaa huomioi-

malla ne myös opetuksen tavoitteissa, sisällöissä sekä jokapäiväisessä toiminnassa. (Ope-

tushallitus, 2014, 15–16 .) Lapsen eettinen kasvatus nähdään kokonaisvaltaisena, jota pe-
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rusopetuksen tavoitteet ja arvopohja, mutta myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, työta-

vat, oppimisympäristö, koulun toimintakulttuuri, kodin ja kouluin välinen yhteistyö sekä 

oppilashuolto ja kerhotoiminta yhdessä tukevat.  

3.2 Opettaja eettisenä kasvattajana  

Eettisenä kasvattajana opettajan tehtävä ei ole helppo. Opettajan on tunnettava lapsen mo-

raalinen kehitystaso, mikä luo perustan mahdollisuuksille edistää, tukea ja ohjata lapsen 

moraalikehitystä. Myös opettajan odotuksilla on oma merkityksensä oppilaiden toimintaan 

ja ratkaisuihin. Lisäksi hän voi jakaa oppilaille vastuuta ja mahdollisuuksia päätöksente-

koon, mikä vaikuttaa osaltaan oppilaiden moraalikehitykseen. Oppilaiden moraalisen kas-

vun kannalta tärkeää on se, miten opettaja itse suhtautuu moraaliongelmiin: onko hänen 

toimintansa oikeudenmukaista, ja toimiiko hän ohjaavalla ja kannustavalla tavalla rankai-

semisen sijaan. Lapsen moraaliseen kehitykseen vaikuttaa myös keskinäiseen kunnioituk-

seen perustuva sosiaalinen vuorovaikutus. Lapsi oppii moraalisääntönsä aikuisilta, mutta 

harjoittelee niitä vertaistensa seurassa samastumalla ikätovereihinsa. Ikätovereiden vaiku-

tus moraalikehitykseen ei välttämättä ole kuitenkaan aina myönteinen, jonka vuoksi opetta-

jan on kiinnitettävä huomiota myös oppilaidensa vuorovaikutussuhteiden säätelyyn. (Laine 

& Aho, 1997, 139–140.)  

 

Opettaja voi vaikuttaa oppilaiden eettisen kasvuun ohjaamalla heitä arjen moraalidilemmo-

jen ratkaisuissa. Elon (1993) mukaan opettaja voi tukea oppilaan ajattelun kehitystä tuo-

malla esiin sellaisia ongelmia, jotka ovat oppilaan ajattelun tasoa hieman vaativampia. Sik-

si eri kehitysvaiheissa olevia oppilaita sisältävät opetusryhmät ovat erinomaisia eettisen 

toiminnan harjoitteluun oppilaiden edistäessä niissä toistensa kehitystä. Opettajien tulisi 

liittää arvokasvatus läpäisyperiaatteella kaikkeen koulun toimintaan, sillä se ei voi olla 

irrallaan käytännön todellisuudesta. Näin ollen toiminnan ja opetetun välillä tulisi vallita 

johdonmukaisuus. Kuitenkin käytännöntason moraalikäsitysten ja -ajattelun kehittymistä 

syntyy vain silloin, kun oppilaat havaitsevat ja saavat malleja toisten eettisestä ajattelusta 

ja toiminnasta koulun arjessa. Käytännön ongelmana ei ole se, etteivätkö oppilaat osaisi 

kertoa, mikä on hyvää ja oikeudenmukaista, vaan ongelma on tietämisen ja tekemisen väli-

sessä ristiriidassa.  (Elo, 1993, 91–92.) 
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Niin tärkeä rooli kun opettajilla onkin oppilaiden eettisenä kasvattajana, on opettajien työ-

todellisuus silti kaukana pedagogisen etiikan teorioista. Moraalisia dilemmoja kohtaan 

valmistautuminen on opettajille haastavaa ja ongelmanratkaisutaidot perustuvat teoreetti-

sen tiedon lisäksi myös muihin näkökulmiin. Vaikka pedagogisten teorioiden kautta saatua 

tietämystä olisikin, on oma vaikutuksensa ongelmaratkaisuun myös kollegoiden tuella ja 

opettajan omalla kokemuksellisuudella. (Husu, 2004, 123–124.) Lasten elämää tulisi tar-

kastella koko kontekstissaan, ja koulujen tulisi muodostaa yhteistyösuhteita myös perhei-

den ja eri yhteisöjen kanssa vastatakseen lasten ja heidän perheidensä fyysisiin, sosiaalisiin 

ja koulutuksellisiin tarpeisiin. Lisäksi opettajien ja perheiden tulisi keskenään keskustella 

odotuksistaan ja lasten menestymisestä koulussa jotta yhteisiin kasvatustavoitteisiin olisi 

mahdollista päästä. (Coleman & Wallinga, 1999, 76–77.) 

 

Opettajan asenteella ja toiminnalla on suuri vaikutus eettisen kouluyhteisön rakentumiselle. 

Opettajan tulisi tuntea luokkansa valtahierarkiat, jotta hän pystyy luomaan mahdollisim-

man turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luokkaan sekä ohjaamaan luokan vuorovaikutus-

tilanteita. Opettajalla on oltava myös tilanneherkkyyttä ja motivaatiota kehittää omaa toi-

mintaansa, koska hän toimii samalla eettisenä roolimallina oppilaille. Myös yhteistyö eri-

laisten perheiden kanssa vaatii opettajalta välittämistä ja ymmärrystä, laajaa ammattitaitoa 

sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Ymmärtämällä perheitä ja heidän tilanteita opettaja alen-

taa perheiden kynnystä tulla mukaan kasvatusyhteistyöhön, mikä taas vahvistaa kasvatus-

tavoitteisiin pääsyä. 

3.3 Eettinen kasvatus katsomusopetuksessa 

Koulun eettisellä kasvatuksella on kahtiajakautunut luonne. Sen lisäksi, että moraalia opi-

taan joka hetki koulun arjessa, katsomusopetuksessa panostetaan eettisen ajattelutavan sekä 

sen käsitteellisten välineiden kehittymiseen. Katsomusopetuksen tavoitteena on ennen 

kaikkea tarjota moraaliseen harkintaan välineitä, jota erilaisten tapausten pohtiminen tukee. 

(Luodeslampi & Nevalainen, 2007, 118.)  

 

Eettisen kasvatuksen näkökulmasta keskeisiä teemoja uskonnossa ovat ihmisen arvo, rak-

kauden kaksoiskäsky, kultainen sääntö, kymmenen käskyä sekä kysymykset yhdessä elä-

misestä sekä oikeudenmukaisuudesta. Lähtökohtia etiikan opetukselle saadaan esimerkiksi 

Raamatun henkilökuvista ja Jeesuksen opetuksista ja vertauksista sekä oppilaan omista 
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elämän eettisistä kysymyksistä. (Luodeslampi & Nevalainen, 2007, 121.) Kysymykseen 

siitä, miksi toimia oikein, kun muutkaan eivät toimi, Fagerlund (2007, 37) toteaa uskonnon 

tarjoavan vastauksen motivoimalla hyvään ja tarjoamalla perusarvot ja normit, joista lapsi 

voi rakentaa oman arvomaailmansa. Yhtenä uskonnon opetuksen tavoitteena on, että oppi-

las oppii luottamusta elämään ja itseensä. Lapsi tarvitsee runsaasti kokemuksia, jotta hän 

voi havaita, mikä elämässä on mielekästä, mikä on oikein tai väärin, mihin voi luottaa, ja 

mitä kannattaa tavoitella tai välttää. Näitä kokemuksia lapsi saa kasvattajiensa vaikutuksen 

kautta sekä lapselle oikealla tavalla välitetyn kulttuuriperinnön, kuten kertomusten kautta. 

Erityisesti mielikuvitus sekä kyky samaistua tunnetasolla kertomuksen kokemushenkilöön 

ovat tärkeässä roolissa kertomusten oivaltamisen ja sanoman kokemisen kannalta. (Luumi, 

2007, 97–98, 107–108.)  

 

Elämänkatsomustiedolla on tärkeä tehtävä uskontokuntiin kuulumattomien oppilaiden mo-

raali- ja katsomuskasvatuksessa. Elämänkatsomustiedon lähtökohtana ovat yksilön koh-

taamat vaikeat katsomukselliset kysymykset, joihin ei ole olemassa yksiselitteisiä vastauk-

sia. Näin ollen on luonnollista, että elämänkatsomustieto on kokonaisuus, jolla on monitie-

teinen tausta. Sen lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Pää-

paino on kuitenkin filosofiassa, jonka kautta elämänkatsomustieto on pyrkinyt profiloitu-

maan ajattelun taitoja kehittäväksi oppiaineeksi, millä on kytköksiä muun muassa myös 

Matthew Lipmanin kehittämän filosofiaa lapsille -ohjelman kanssa. (Salmenkivi, 2003.) 

Eettisiä ongelmia käsiteltäessä keskeisiä elämänkatsomustiedon aiheita ovat moraali, mo-

raalidilemmat, oikean ja väärän arviointi sekä oman elämän eettiset ongelmat ja niiden 

ratkaisut. Myös hyvän elämän kysymykset ovat opetuksen ydinainesta ja vaatii laajaa eet-

tistä tarkastelua. Hyviä lähtökohtia aiheiden käsittelylle ovat taustatarinat ja oppilaiden 

omakohtaiset kertomukset, joihin etsitään vastauksia dialogia hyödyntäen ja erilaisia näkö-

kulmia pohtien. (Opetushallitus, 2013.)  

 

Eettisen kasvatuksen kannalta katsomusopetuksen tärkeimpiä tehtäviä on kehittää oppilaan 

eettistä ajattelua, tarjota aineksia oppilaan maailmankatsomuksen rakentumiseksi sekä oh-

jata oppilasta soveltamaan niitä eettisessä toiminnassaan. Olennaista on, että oppilas oppii 

ajattelemaan ja toimimaan eettisesti erilaisissa arjen tilanteissa sekä ymmärtämään asioiden 

vuorovaikutus- ja syysuhteet sekä vastuunsa valintojen tekijänä. Vaikka katsomusaineiden 

taustalla olevia arvoja voidaankin tarkastella sekä filosofisen että kristillisen etiikan näkö-

kulmista, ovat opetuksen tavoitteet silti eettisen ajattelun ja toiminnan suhteen lähellä toisi-
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aan. Katsomusaineissa on tärkeää soveltaa viitekertomuksia eettisten ongelmien ja moraa-

lidilemmojen ratkaisussa, jotta lapset voivat samastua kertomusten henkilöihin ja kehittyä 

samalla tunnetaidoiltaan. 

3.4 Ihmisoikeudet ja kansainvälisyyskasvatus eettisen kasvatuksen arvopohjana 

Oppilaiden eettisessä kasvatuksessa on huomioitava myös monikulttuurisuuden lisäänty-

minen heidän elinympäristössään. Kulttuurisista kohtaamisista aiheutuvat konfliktitilanteet 

tarjoavat kasvun mahdollisuuksia niin oppilaille kuin opettajille. (Isosaari & Vaajoensuu, 

2002, 170.) Jokikokon (2002, 90) mukaan opettajan onkin pyrittävä tietoisesti tunnista-

maan ja poistamaan ennakkoluuloja oppilaiden väliltä ja luomaan suvaitsevainen, turvalli-

nen ja kannustava oppimisympäristö.  

 

Kansainvälisyyskasvatusta ei opeteta omana oppiaineenaan vaan se on integroitava muu-

hun opetukseen. Lampisen mukaan (2009a, 11) tärkein merkitys on toiminnan tavoitteilla 

ja arvopohjalla. YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus sekä Unescon kansain-

välisyyskasvatuksen suositukset antavat hyvän arvopohjan sille, miten opettaja voi edistää 

suvaitsevaisuutta lasten keskuudessa. Ihmisarvo, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuuden kun-

nioittaminen ja edistäminen ovat kansainvälisyyskasvatusta ohjaavia arvoja, jotka tulevat 

esille myös YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa (Lampinen, 2009a, 

11). Vaikka julistus ei ole oikeudellisesti sitova, sitäkin voimakkaammin se sitoo moraali-

sesti. Sopimuksen päämääränä on turvata ihmisarvon mukainen arvokas elämä jokaiselle. 

Unohtamatta ihmisoikeuksien universaalia luonnetta jokainen voi arkisilla ratkaisuillaan 

olla tukemassa kanssaihmisten oikeuksien toteutumista myös paikallisesti. (Lampinen, 

2009b, 71–72.) Merkittävä toimija koulutuksen kannalta kansainvälisyyskasvatuksessa on 

myös YK:n Unesco, jonka tehtävänä on tieteen, kasvatuksen ja kulttuurin avulla edistää 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen turvaamiseksi kansojen välistä yhteistyötä. Kansainväli-

syyskasvatuksen suosituksista on eroteltavissa universaaleja, kaikille yhteisiä arvoja, kuten 

rauha, ihmisoikeudet ja perusvapaudet, oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus, yhteistyö, su-

vaitsevaisuus, demokratia, solidaarisuus ja väkivallattomuus. (Lampinen, 2009a, 12–14.) 

Nämä arvot toimivat lähtökohtana kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteiden toteutumiselle, 

mutta luovat myös perustan aihepiirien käsittelylle. 
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Oppilaat kohtaavat monikulttuurisuutta arjessaan päivittäin, joten kasvatuksella on tärkeää 

vaikuttaa siihen, että oppilaiden suhtautuminen eri kulttuureja kohtaan olisi suvaitsevaista 

ja luontevaa. Kansainvälisyyskasvatuksen arvoja tulisi korostaa koulun eettisessä toimin-

nassa, jotta oppilaat ymmärtäisivät jokaisen samanarvoisuuden, ja jotta kenenkään ei tar-

vitsisi kokea syrjintää tai suvaitsemattomuutta alkuperänsä vuoksi. Käytännössä tähän tar-

vitaan opettajilta ja koko kouluyhteisöltä oikeanlaista asennetta, kansainvälisyyskasvatuk-

sen aihepiirien integrointia eri oppiaineisiin sekä pitkäjänteistä eettisiin arvoihin nojaavaa 

työtä. Vastuu ihmisarvoisen elämän mahdollisuuksien toteutumiseen kuuluu kaikille.  

3.5 Eettinen kasvatus liikunnan avulla 

Liikuntakasvatuksella on tutkitusti merkitystä lasten eettis-moraalisen tietoisuuden vahvis-

tamisessa. Fyysisen toimintakyvyn kehittämisen lisäksi liikunnan keskeisenä tavoitteena 

on tukea lasten myönteistä minäkäsitystä ja sosio-emotionaalista kehitystä. Muussa koulun 

tavoitteellisessa toiminnassa on harvoin yhtä paljon moraalikasvatuksen kannalta haasteel-

lisia tilanteita kuin urheilussa ja peleissä. Myös opettajan oma arvomaailma heijastuu nii-

hin tilanteisiin, joissa hän puuttuu tai on puuttumatta toiminnan kulkuun. Koska liikunnas-

sa tehdään asioita paljon yhdessä ja joukkueena, ovat liikuntatilanteet otollinen ympäristö 

harjoitella tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Näihin taitoihin kuuluvat muun muassa kyky 

käsitellä ja ilmaista omia tunteita, toimintaa ja ajatuksia, empatia muita kohtaan, omaehtoi-

nen toisten auttaminen ja hyödyn antaminen toiselle, henkisen tuen antaminen sekä ystä-

vyyden aktiivinen edistäminen ilman hyödyn tavoittelua. Myös negatiiviset tunteet, epäon-

nistumiset ja tappiot kuuluvat liikuntatunteihin, ja oikein käsiteltynä ja ratkaistuna ne ovat 

opettavaisia tapahtumia lapsille.  (Jaakola, 2013, 20, 22.) 

 

Myös Heikkala (2009) toteaa liikunnan ja urheilun luovan hyvät arjen puitteet lasten arvo-

jen kehittymiselle ja vastuullisuuteen oppimiselle. Suomen liikunta ja Liikunta Ry:n ko-

koamat Reilun pelin periaatteet koskevat universaalien eettisten arvojen tavoin ihmisten 

yhteiselon pelisääntöjä. Kysymys on heikomman suojasta ja välittämisen kautta syntyvästä 

vastuullisuudesta. Yksilön tulisi ymmärtää omien tekojensa seuraukset. Käytännössä se 

tarkoittaa sitä, että ihminen ymmärtää, miltä toisesta tuntuu, jos häntä satutetaan tai louka-

taan. Myös pihaleikeissä leikkijät joutuvat ottamaan vastuuta sääntöjen noudattamisesta, 

jolloin vastuun ulkoistaminen kolmannelle osapuolelle ei onnistu. Näin leikit ja pelit näyt-
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täytyvät luottamuksen koettelemisena, jossa on mahdollisuus oppia vastuu niin itsestä kuin 

kanssaihmisistäkin. (Heikkala, 2009, 127–128) 

 

Oppiaineena liikunnalla on merkittävä rooli lapsen sosio-emotionaalisten taitojen kehitty-

miselle. Sen avulla lapsi oppii vuorovaikutuksen kannalta tärkeitä arvoja, mutta myös kä-

sittelemään erilaisia tunnetiloja onnistumisten ja pettymysten kautta. Parhaimmillaan lii-

kunnan avulla saadaan tuettua lapsen myönteistä minäkäsitystä sekä kasvua vastuullisuu-

teen ja toisten huomioimiseen. Tähän kaikkeen opettajan persoonalla ja ammattitaidolla on 

oma vaikutuksensa. Liikuntatilanteiden kasvatuksellinen potentiaali riippuu siitä, miten 

opettaja ohjaa tilanteita sekä osaa hyödyntää niitä eettisen kasvatuksen näkökulmasta.  
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4 Välittäminen eettisessä kasvatuksessa 

 

Tässä luvussa tavoitteena on perehtyä välittämiseen käsitteenä tarkemmin sekä tarkastella 

sitä osana eettisyyteen kasvamista. Lisäksi luvussa tarkastellaan lapsen moraalikehitystä 

Kohlbergin kehittelemän kolmen tason moraalikehitysteorian näkökulmasta, johon vasti-

neena esitellään Nel Noddings sekä Carol Gilliganin näkemyksiä emootioiden ja välittämi-

sen merkityksestä osana eettistä toimintaa. Lopuksi tutustutaan myös Noddingsin eettisen 

kasvatuksen malliin, sekä tarkastellaan lähemmin välittämisen etiikan soveltamista koulun 

toimintakulttuurissa.    

 

Nykyisellä eettisen kasvatuksen tutkimuksen kentällä perinteisten etiikan teorioiden rinnal-

la on ryhdytty huomioimaan myös emootioiden ja välittämisen merkitys osana yksilön 

eettisyyteen kasvamista ja eettisiä valintoja. Yksilö ohjaa eettistä ajatteluaan ja oikeuden-

mukaisuudentajuaan tietoisesti, mutta myös tunteidensa kautta. Koska teologisella näkö-

kulmalla on ihmisille yhä vähemmän merkitystä, Starratt (1994, 52) nostaa esiin näkemyk-

sen humaanin rakkauden merkityksestä eettisen kasvatuksen kentällä. Välittäminen edel-

lyttää jokaisen ihmisen arvokkuuden kunnioittamista sekä avoimuutta ja lojaaliutta heidän 

kohtaamisessa. Kouluyhteisössä Starratt perustelee eettistä välittämistä erityisesti rehelli-

syydellä ihmissuhteissa. (Starratt 1994, 52–53.) 

 

Moraalinen ajattelu, jossa korostuu empatia ja välittäminen, ottaa ensisijaisesti huomioon 

tilanteeseen liittyvät ihmissuhteet. Oikeaa toimintaratkaisua etsiessä lähimmäisen aito koh-

taaminen ja heikon suojeleminen ovat olennaisessa roolissa. Ihmissuhteissa toisen rooliin 

asettuminen ja empatiataidot tuovat moraalisten ongelmien ratkaisuun laajempaa näkökul-

maa kuin pelkästään loogisen ja oikeudenmukaisen ratkaisun etsiminen. (Tirri, 1999, 56.) 

Muun muassa Juujärven tekemä tutkimus huolenpidon (välittämisen) etiikasta ja sen kehit-

tymistä on osoittanut huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden ajattelun olevan voimakkaasti 

toisiinsa yhteydessä, jolloin ne eivät kehitykään erillisinä osina ihmisen moraalinkehityk-

sessä (Juujärvi, 2003, 158).  

 

Gilliganin (1982) mukaan miehillä on kuitenkin selvästi korostuneempi universaalinen 

oikeudenmukaisuudentaju verrattuna naisiin, jotka ajattelevat herkemmin huolenpitonäkö-
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kulmasta. Myös Tirri (2003, 106–107) on havainnut tutkimuksessaan sukupuolisia eroja 

erityisesti ongelmanratkaisutilanteissa tyttöjen käyttäessä ratkaisumalleissaan poikia 

enemmän empatiaa ja välittämistä. Välittävässä suhteessa yksilö on valmis näkemään vai-

vaa toisen takia, haluaa hänelle hyvää sekä ymmärtää häntä ja hänen elämäntilannettaan. 

Noddingsin (1984) mukaan tällainen eettinen välittäminen perustuu psykologisiin ja biolo-

gisiin rakenteisiimme ja toisiamme kohtaan tuntemaamme luonnolliseen sympatiaan. Hä-

nen mukaansa myös opettaja-oppilas-suhteessa välittäminen edellyttää sitoutumista ja sy-

vää empatiankykyä, ja välittämisen ideologiaa tulisi jatkuvasti ruokkia dialogin ja malliop-

pimisen keinoin. (Tirri, 1999, 56.)  

 

Tässä tutkimuksessa viittaan välittäminen sanalla termiin caring, joka on keskeinen termi 

muun muassa Starratin ja Noddingsin tutkimuksissa. Suomenkielisissä tutkimuksissa se on 

yleensä käännetty tarkoittamaan välittämistä, mutta esimerkiksi Juujärvi on tutkimukses-

saan (2003), jonka lähtökohtana on Gilliganin Lawrence Kohlbergin moraalikehitysteoriaa 

kohtaan esittämä kritiikki, suomentanut caring-termin tarkoittamaan huolenpitoa. Gilliga-

nin teorioissa ethic of care määritellään huolenpidon etiikan lisäksi myös hoivaamisen etii-

kaksi. Koska tutkimuksessani kohteena ovat kouluympäristö ja opettajan ja oppilaiden vä-

liset suhteet, on välittämisen tunteesta puhuminen tähän tilanteeseen huolenpitoa sopivam-

pi ilmaus.  

4.1 Välittäminen osana lapsen moraalista kehitystä  

Lapsen moraaliajattelun kehittymisen vaiheiden ja kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden 

tiedostaminen ovat lähtökohtia eettisen kasvatuksen toteuttamiselle. Tutkijoilla on ihmisen 

moraalitajun olemassaolosta ja sen kehittymisestä lukuisia teorioita, joista tunnetuimpia 

ovat kognitiivisen kehitysteorian edustajat Piaget ja Kohlberg. Heidän näkemyksen mu-

kaan moraaliajattelun kehitys on älyllisen toiminnan aluetta, johon liittyy myös yksilön 

affektiivinen puoli (Aho & Laine, 1997, 108). Kohlberg kehitteli kolmen tason moraalike-

hitysteorian Piaget´n aiempien kognitiivisen psykologian tutkimusten ja teorioiden pohjal-

ta. Seuraavassa esitellään Piaget´n ja Kohlbergin tutkimusten lähtökohtia sekä Kohlbergin 

moraalikehitysteorian perusteet, mikä antaa kasvattajille lähtökohtia koulun eettisen kasva-

tuksen järjestämiselle sekä lapsen kehityksen ymmärtämiselle. Kohlbergin teoriaa on pal-

jon kuitenkin kritisoitu, joten vastineena tälle esitellään Nel Noddings sekä Carol Gilliga-

nin näkemyksiä välittämisen etiikasta, jossa oikeudenmukaisuuteen keskittyneen etiikan 
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rinnalle on nostettu myös emootioiden merkitys. Noddingsin esittämä eettisen kasvatuksen 

malli korostaakin välittämisen merkitystä yksilön moraalisessa kehityksessä luoden näin 

myös lähtökohdat koulun välittävän toimintakulttuurin rakentumiselle.  

 

Piaget´lle moraali oli alue, joka mahdollisti älykkyyden ja tunteen suhteen tutkimisen sel-

vimmin. Piaget´n (1975) mukaan tunteet antavat älylle motivaation ja äly puolestaan kehit-

tää tunnepuolen prosesseja. Äly harkitsee yksilön tunteita moraaliarvioinneissa, toisin sa-

noen muita ihmisiä kohtaan käyttäytyessä.  Moraaliajattelu on siis selvästi älyllisen toi-

minnan osa-alue, jossa moraalikäsitysten kehittymiseen vaikuttaa kognitiivisen kehityksen 

lisäksi myös sosiaalinen ympäristö. Näin ollen moraalista kehitystä ei voi tapahtua ilman 

vuorovaikutusta ja sosiaalisia kokemuksia. Piaget analysoi tutkimuksissaan alle 12-

vuotiaiden käsityksiä muun muassa pelisäännöistä, valehtelusta, varastamisesta ja oikeu-

denmukaisuudesta esittämällä eri-ikäisille lapsille tarinoita moraalisista ristiriitatilanteista. 

Kehitystason määrittelyn kannalta tärkeintä oli tietää, miksi lapset päätyivät kyseisiin rat-

kaisuihin; miten he tulkitsivat tapahtumia, ja minkälaisia ajattelumalleja he ongelmanrat-

kaisussa käyttivät. (Piaget, 1975; ks. Aho & Laine, 1997, 110.) 

 

Myös Kohlberg tutki yksilön moraalikehitystä antamalla yksilön ratkaista moraalidilem-

moja kertomuksissa, joissa sosiaalisesti hyväksytyt arvot, kuten tottelevaisuus ja lupausten 

pitäminen tai yksilön kunnioitus ja ryhmän etu, olivat ristiriidassa. Dilemmoja kysymyksi-

neen oli useita ja vastausten tulkitseminen kehitysvaiheen arviointeineen oli ongelmallista. 

Kohlbergin moraaliteoriassa ihmisen moraalin kehittyminen jatkuu eri vaiheiden kautta 

varhaislapsuudesta aikuisikään saakka. Hänen mukaansa moraalikehitys on universaalia ja 

eri kehitysvaiheissa olevat ihmiset poikkeavat toisistaan sosiaalisen perspektiivin suhteen. 

Kehitysvaiheiden yli ei voi hypätä ja niiden järjestys on sama kaikilla ihmisillä. Kehitysta-

son voi päätellä, kun tietää, mitä syitä yksilö näkee toimintaansa, ja miten hän perustelee 

käyttäytymistään. (Kohlberg, 1984; ks. Aho & Laine, 1997, 123–125.) 

 

Kohlberg jakoi moraalisen kehityksen kolmeen tasoon, joissa kussakin on kaksi vaihetta. 

Kehityksessä voi näiden lisäksi olla niin sanottuja siirtymävaiheita. Kehitystasoissa yksilön 

ja yhteisön sekä sääntöjen ja odotusten suhde ovat pääroolissa.  Esikonventionaalisella eli 

esimoraalisella kehitystasolla (alle 9-vuotiaat) lapsen moraalinen ajattelu on hyvin egosent-

ristä. Ensimmäinen vaihe on rangaistuksen ja tottelemisen vaihe, jossa ajattelua ohjaa ul-

koiset seuraamukset, palkinnot ja rangaistukset. Toinen vaihe on instrumentaalis-
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relativistinen moraalin vaihe eli sääntöjen välineellisen noudattamisen vaihe. Ajattelua 

ohjaa oman hyödyn tavoittelu ja naiivi tietoisuus toisten toiveista. Toinen taso on konven-

tionaalisen eli sovinnaisen moraalin taso (noin 10–13 vuotiaat), jonka perspektiivi on yh-

teisökeskeinen. Sen ensimmäinen vaihe on ”hyvän tytön/pojan” moraalivaihe, jossa yksi-

löllä on tarve olla hyvä omissa silmissä ja lähiympäristön odotuksissa. Toiminnassa on 

merkittävää ihmisten keskinäiset suhteet, lojaalius, luottamus ja kiitollisuus sekä toisesta 

välittäminen ja toisen auttaminen. Yksilö pystyy näin asettumaan jo toisen ihmisen ase-

maan. Tason toisessa vaiheessa eli ”laki- ja järjestysmoraalin” vaiheessa yksilö on oppinut 

kunnioittamaan auktoriteetteja sekä sosiaalista järjestelmää ja tuntee vastuunsa sen osana. 

Kolmas taso on jälkikonventionaalinen taso eli autonomisen moraalin taso, joka saavute-

taan noin 20-vuotiaana). Siinä yksilö erottaa itsensä säännöistä ja muiden odotuksista, ja 

valitsee itse periaatteensa. Sen ensimmäisessä vaiheessa, eli sosiaalisten sopimusten ja le-

galistisen moraalin vaiheessa yksilö on tietoinen ihmisten erilaisista arvoista. Tämän vuok-

si on laadittava yhteisiä sopimuksia ja lakeja, joiden tulee perustua mahdollisimman suu-

reen kokonaishyötyyn mahdollisimman monelle. Toisessa vaiheessa eli universaalisten, 

eettisten periaatteiden moraalin vaiheessa moraaliarvioinnit tehdään henkilökohtaisten eet-

tisten periaatteiden mukaan. Omatunto määrää, mikä on oikein, ja lakeja ja sosiaalisia so-

pimuksia noudatetaan mikäli ne kohtaavat yksilön periaatteiden kanssa. (Power et. al. 

1989, 8–9; Aho & Laine 1997, 125–129.) 

 

Carol Gilliganin tutkimus In a Different Voice (1982) ja sen vaihtoehtoinen lähestymistapa 

moraalisiin ongelmiin vaikutti vahvasti siihen, että välittämisestä alettiin keskustella osana 

ihmisen moraalista kehitystä. Hän vastasi Kohlbergin moraalikehitysteoriaan esittelemällä 

näkemyksensä moraalista perustuvan myös ihmisen tarpeiden tunnistamiseen ja niihin vas-

taamiseen. Hänen mukaansa eettinen toiminta ei voi perustua ainoastaan rationaaliseen 

järkeilyyn ja opitun kertaamiseen vaan myös tunteilla on merkittävä osa moraalisissa rat-

kaisuissa. (Gilligan, 1982; ks. Noddings, 2005, 21.)   

 

Noddings meni näkemyksissään Gilligania pidemmälle toteamalla ihmisen eettisen toimin-

nan olevan yksilöllistä ja hyvin sidottua emootioihin kehitystasosta riippumatta. Hänen 

mukaansa toiminta on eettisesti oikeaa, kun se vastaa välittämisen kohteena olevan aitoihin 

tarpeisiin. Lähtökohtana eettiselle toiminnalle on sekä toiminnan kohteesta välittäminen 

että toimijan itsensä eettinen ihanne. Näin ollen myös kasvattajan on omalla käytöksellään 
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näytettävä esimerkkiä todellisesta välittämisestä, jolloin kasvatettava oppii eettisesti oikeaa 

toimintaa elämää elämällä ja itse kokemalla tulleensa välitetyksi. (Noddings 1984, 80.) 

Noddings kehitteli välittämisen etiikan näkemyksistään myös eettisen kasvatuksen mallin, 

jonka neljä pääkehitysvaihetta esittelen seuraavassa. Malli tukee hyvin juuri koulussa ta-

pahtuvaa lapsen eettisen ajattelun kehittymistä ja antaa opettajalle lähtökohtia yksilölliseen 

välittävän toiminnan tukemiseen.  

 

Ensimmäisenä kehitysvaiheena on mallintaminen. Parhaiten lapsi oppii välittämään otta-

malla mallia toisesta ihmisestä sekä itse näkemällä ja kokemalla, kuinka välitettävästä väli-

tetään ihmissuhteissa. Toinen kehitysvaihe on keskustelu. Pelkkä juttelu tai toisen osapuo-

len esittämiin kysymyksiin vastailu ei kuitenkaan ole keskustelua. Dialogin on oltava 

avointa, jossa kumpikaan osapuoli ei tiedä alussa, mikä lopputulos tulee olemaan. Nuorelle 

ihmisille voi olla turhauttavaa ryhtyä keskusteluun aikuisen kanssa, jos päätös on jo tehty, 

mutta toki aikuiset joutuvat välillä tekemään päätöksiä lasten puolesta. Dialogissa etsitään 

yhdessä yhteisymmärrystä empatiaa tai arvostusta. Lisäksi se sitoo ihmiset toisiinsa ja aut-

taa ylläpitämään välittäviä suhteita. Eettisen kasvatuksen kolmantena kehitysvaiheena on 

käytäntö, sillä asenteet ja mentaliteetti muovautuvat ainakin jollain tapaa myös kokemuk-

sen kautta. Jos ihmisten halutaan oppivan eettistä toimintaa ja välittämään toisistaan, pitäisi 

heille antaa mahdollisuuksia harjoitella välittämisen taitoja sekä kehittää asenteita. Kun 

oppilaille annetaan tunnustusta välittävästä toiminnasta, saattaa heidän huomionsa helposti 

suuntautua kuitenkin itse välittämiseen eikä niinkään välitettävään. Nykyisellään koulujär-

jestelmämme on kuitenkin sellainen, että jos emme anna tunnustusta hyvästä toiminnasta 

saatetaan se helposti ymmärtää toisarvoiseksi. Näin ollen niin kauan kuin koulut on organi-

soitu hierarkisesti ja arvosanapainotteisesti, on lapsille vaikea luoda aitoja kokemuksia 

välittämisestä. Neljäntenä kehitysvaiheena on yksilön eettisen toiminnan perustan vahvis-

taminen. Pyrkimyksenä on nähdä ihmisten tekojen taakse sekä rohkaista yksilöä kehittä-

mään hyviä puoliaan. Vahvistamisen täytyy perustua luottamukseen. Se vaatii jatkuvuutta, 

koska kasvattajan täytyy tuntea kasvatettava tarpeeksi hyvin tunnistaakseen motiivit hänen 

toimiinsa. (Noddings, 2005, 22–26.) 

 

Moraalin ja toisistamme välittämisen tulisi ilmetä käytännön toimintana, ei vaan sanoina. 

Jo varhaiset kokemukset lapsena ovat lähtökohtana sille, miten lapsi ymmärtää ja kokee 

välittämisen. (Tirri, 2003, 95–96.) Välittämisen taustalla on yksilön kyky tuntea toisen 

kanssa ja hänen puolestaan, joten välittäminen ei voi syntyä pelkästään luontaisesta tahdota 
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välittää. Kasvattajien tehtävä on olla ennen kaikkea ajatuksen synnyttäjä ja tarjota hyvä 

kasvualusta välittämisen harjoittamiselle. (Noddings, 2002, 215; ks. Bergman, 2004, 153) 

Kasvattajan on omalla käytöksellään näytettävä lapselle muun muassa esimerkkiä todelli-

sesta välittämisestä sekä tuettava lapsen eettistä kasvua hänen eri kehittymisen vaiheet 

huomioiden. Jotta lapsille muodostuisi aito halu välittää toisista, tulisi koulujen toiminta-

kulttuuria kehittää niin, että saataisiin luotua enemmän mahdollisuuksia harjoitella välittä-

misen taitoja. Keskusteluihin ja moraalisten ongelmien ratkaisuun olisi hyvä tuoda laajem-

paa näkökulmaa empatian ja toisen rooliin asettumisen keinoin. Myös opettaja-

oppilassuhteen jatkuvuuteen tulisi panostaa, jotta opettajat voisivat vahvistaa oppilaidensa 

hyviä ominaisuuksia ja kannustaa heitä käyttämään niitä eettisissä ratkaisuissaan.  

4.2 Välittäminen koulun arjessa  

Koulujen eettinen toiminta on liikaa piilo-opetussuunnitelman varassa. Noddings (2005) on 

todennut koulutuksen kaipaavan muutakin kuin oppiaineiden hallintaa. Hänen mukaan 

koulun tulisi kasvattaa ihmisistä yhteiskuntakelpoisia, mikä tarkoittaa sitä, että koulun tuli-

si huolehtia myös emotionaalisesta, fyysisestä, henkisestä, moraalisesta, sosiaalisesta ja 

eettisestä kasvattamisesta. Kouluissa on mahdollista kehittää herkkyyttä jokaisen yksilölli-

sen arvokkuuden tunnistamisessa, näin ollen myös kasvattajien tulisi edistää välittämisen 

arvoja tuomalla niitä koulun toimintakulttuurissa enemmän esille. Starrattin mukaan pienet 

asiat kertovat koulun arvokannoista. Välittäminen näkyy ja sitä opitaan pienistä asioista, 

samalla tavalla kuin koulun säännöt ja käyttäytymisen koodit kertovat koulun sisäisistä 

arvoista ja normeista. Tällaisessa koulussa lapsi oppii myös hyväksymään kritiikkiä, hoi-

tamaan ihmissuhteita sekä ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja anteeksiantoa. (Starratt, 

1994, 53–54.)    

 

Noddingsin (2005) mukaan oppilaiden eettinen kasvu itsestään ja ympäristöstään välittä-

viksi ihmisiksi tulisi avoimesti asettaa koulutuksen ensisijaiseksi tavoitteeksi. Se ei ole 

ristiriidassa älyllisen kehityksen ja akateemisen edistymisen tavoitteiden kanssa vaan luo 

mieluumminkin vakaan pohjan niille. Tavoitteeseen pääsemiseksi Noddings on määritellyt 

kuusi lähtökohtaa, jotka yhdessä voivat muuttaa radikaalisti koulujen kasvatuskäytäntöä. 

Ensimmäisenä Noddings nostaa päätavoitteeksi tehdä oppilaista osaavia, välittäviä, rakas-

tavia ja rakastettavia ihmisiä.  Toisena lähtökohtana hän pitää pitkäkestoisten ihmissuhtei-

den vaalimista. Samojen oppilaiden ja opettajien olisi hyvä työskennellä yhdessä yhteises-
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sä oppimisympäristössään useita vuosia. Oppilaita tulisi auttaa ajattelemaan koulu ”heidän 

kouluna”. Kolmanneksi Noddings korostaa tiukan kontrollin vähentämistä ja vapauden ja 

vastuun lisäämistä oppilaille. Kilpailuasetelmaa edistävästä arvostelusta tulisi luopua vä-

hentämällä testaamista ja kannustamalla oppilaita itsearviointiin. Neljäntenä lähtökohtana 

on hankkiutua eroon opetusjärjestyksestä. Kaikille lapsille tulisi luoda yhtäläiset mahdolli-

suudet opiskella sitä, mitä he haluavat oppia, sekä tarjota heille aitoja mahdollisuuksia tut-

kia ihmiselämän kannalta merkityksellisiä kysymyksiä.  Viidentenä lähtökohtana on käyt-

tää jonkin verran päivässä aikaa välittämiseen liittyvien elementtien pohtimiseen ja koke-

miseen. Oppilaita tulisi auttaa kohtelemaan toisiaan eettisesti sekä ymmärtämään kuinka 

olla ”molemmilla puolilla” yksilöiden tai ryhmien ollessa vastatusten.  Lisäksi lapsia olisi 

hyvä rohkaista, millä tavalla he voivat huomioida oppimisympäristönsä valinnoissaan. 

Kuudentena ja viimeisenä periaatteena on opettaa oppilaille, että kaikenlainen välittäminen 

vaatii myös taitoa ja tekemistä. Yksilö on vastuussa työstämään omaa kyvykkyyttään välit-

tää toisista. Välittäminen on ihmisyyden selkäranka, mikä saa aikaan edistymistä ja kehit-

tymistä niin ihmissuhteissa, elinympäristöstä huolehtimisessa kuin oppimisessakin. (Nod-

dings, 2005, 173–174.)   

 

Koulun ja oppilaiden hyvinvointia turvaamaan ja kiusaamista ehkäisemään on tarjolla 

myös erilaisia ohjelmia. Artikkelissa ”For children only? Effects of the KiVa antibullying 

program on teachers” on esitelty opettajien käsityksiä koulukiusaamista ehkäisevän ohjel-

man, KiVan, vaikutuksista. Kun etsitään tapoja muuttaa opiskelijoiden ympäristöä pysy-

västi hyvinvoinnin lisäämiseksi, opettajien sitoutumisesta ja toiminnasta ollaan hyvin riip-

puvaisia. Heidän tiedolla, asenteilla ja taidoillaan on hyvin tärkeä rooli, kun neuvotellaan 

koulun asemasta hyvinvoinnin edistämisessä ja ongelmien ehkäisemisessä. Artikkelissa 

esitellyn tutkimuksen mukaan vuoden kestäneen toteutusprosessin lopussa taidot puuttua 

kiusaamiseen oli korkeammalla tasolla ohjelmaa testatuissa koulussa kuin vertailuryhmän 

kouluissa. Yhden vuoden koulukiusaamista vastustavan KiVa-ohjelman toteutusprosessilla 

saatiin aikaan myös muutosta, ei pelkästään lasten, vaan myös opettajien kohdalla. (Ahtola, 

Haataja, Kärnä, Poskiparta & Salmivalli, 2012, 851, 857–858.)  

 

Kun oppilas voi psyykkisesti ja fyysisesti hyvin on sillä positiivisia vaikutuksia myös op-

pimiseen ja koulumenestykseen. Muun muassa tutkimustulokset CAPSLE (The Creating a 

Paceful School Learning Environment) -menetelmän vaikutuksista koulunkäyntiin ovat 

osoittaneet oppimistulosten olevan rauhallisessa koulussa merkittävästi paremmat kuin 
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koulussa, jossa CAPSLE-menetelmä ei ole ollut käytössä. Ohjelma sitoo koko kouluyhtei-

söä toimimaan väkivallattoman ja rauhallisen ympäristön luomiseksi.  Menetelmässä huo-

mionarvoista on kuitenkin se, että konfliktitilanteissa myös sivustakatsojan rooliin kiinnite-

tään huomiota.  Näin ollen negatiivisten tunteiden hallinnan sekä moraalisen päättelykyvyn 

ja neuvottelutaitojen kehittymisen lisäksi oppilaat oppivat ottamaan myös vastuuta päätök-

senteossa, kun esimerkiksi kiusaamisen uhri tarvitsee apua. (Fonagy et al, 2005, 318–319, 

323) 

 

Kun erilaisia koulun eettistä toimintaa tukevia ohjelmia ja uusia toimintamalleja suunnitel-

laan ja lanseerataan, koulujen olisi ehdottoman tärkeää käyttää niitä yhteisen hyvinvoinnin 

parantamiseksi. Ne mahdollistavat huomion lisäämisen eettistä kasvatusta kohtaan ja kan-

nustavat koko yhteisöä arvopohdintaan. Lisäksi olisi syytä kiinnittää huomiota oppilaiden 

minäkuvan ja terveen itsetunnon tukemiseen, joilla on merkitystä heidän yhteistyötaitoihin 

ja sen kautta koko kouluyhteisön hyvinvointiin. Mikäli oppilas on kasvatettu pohtimaan 

eettisiä arvojaan ja omaa hyvän itsetunnon, hänen lähtökohdat pysyä eettisten periaat-

teidensa takana ja puolustaa lähimmäistään esimerkiksi kiusaamiselta ovat paremmat. Tä-

män vuoksi eettisen ajattelun ja muiden elämänhallintataitojen yhteyttä ei saisi unohtaa 

eettisessä kasvatuksessa. Ne luovat pohjan yhteisön toiminnalle ja kiusaamisen ehkäisyyn, 

mutta myös konfliktitilanteiden ratkaisuille. Hyvä yhteisö muodostuu pienistä teoista, ja 

mitä enemmän keinoja välittävään toimintaan käytetään, sitä varmemmin ja vahvemmin 

yhteiset päämäärät kaikille mukavan koulun saavuttamiseksi ovat mahdollisia. 
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5 Tutkimusongelma 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kerätyn aineiston avulla selvittää käsityksiä, joita lapsil-

le on eettisen kasvatuksen seurauksena toisista välittämisestä muodostunut 6. luokalle siir-

tymisen jälkeen. Tutkimuksen ongelmanasettelu on rajattu koulun kontekstiin ja erityisesti 

oppilaiden keskinäiseen välittämiseen. Esittelemäni tavoitteen pohjalta johdettu tutkimus-

kysymys on seuraava: 

 

- Millaisia käsityksiä 6. luokan oppilailla on toisista välittämisestä? 

 

Tutkimuskysymyksellä selvitetään, mitä toisista välittäminen käsitteenä kuudesluokkalai-

sille tarkoittaa, ja miten se on tunnistettavissa. Koska arvot ohjaavat ihmisen moraalia, 

tarkastellaan tutkimuskysymyksen avulla myös näitä käsitteitä selvittämällä, millaisia aja-

tuksia oppilaat nostavat esille pohtiessaan omaa käyttäytymistään niitä ihmisiä kohtaan, 

joista välittävät, ja millaisia asioita he arvostavat ollessaan toisten ihmisten kanssa. Toinen 

teoriaan perustuva tutkimusongelma liittyy eettisen kasvatuksen käsitteeseen, jota tutkitaan 

selvittämällä oppilaiden käsityksiä välittämisen etiikan käsittelystä koulussa ja tarkastele-

malla näiden käsitysten yhteyttä eettisen kasvatuksen teorioihin.  

 

Saatua aineistoa lasten käsityksistä tarkastellaan teoreettisen viitekehyksen valossa suh-

teessa koulun eettisen kasvatuksen perusteisiin sekä moraalikehityksen ja välittämisen etii-

kan teorioihin. Keskeisinä käsitteinä ovat välittäminen, etiikka, moraali, arvot ja eettinen 

kasvatus, joihin tavoitteena on löytää empiirinen vastine oppilaiden ajattelusta.  
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6 Tutkimuksen metodologia  

 

Tämän työn tutkimuskohteena ovat oppilaiden käsitykset välittämisestä. Tarkoituksena on 

kuvata, millaisia käsityksiä oppilailla on toisista välittämisestä, ja miten nämä käsitykset 

eroavat sisällöllisesti toisistaan. Tutkimusmenetelmänä on käytetty fenomenografiaa, joka 

tutkii ympäröivän maailman ilmenemistä ja rakentumista ihmisen tietoisuudessa (Marton, 

1988, 141). Seuraavassa esitellään fenomenografista tutkimusotetta yhtenä laadullisen tut-

kimuksen lähestymistavoista sekä tarkastellaan käsitysten roolia tutkimuksen kohteena. 

Käsitysten tarkastelun yhteydessä perehdytään myös ihmisen ajattelun ja ympäröivän to-

dellisuuden väliseen suhteeseen, jota voidaan tarkastella sekä ensimmäisen että toisen as-

teen näkökulmasta. 

6.1 Fenomenografia laadullisessa tutkimuksessa 

Laadullisen tutkimus on saanut vaikutteita erityisesti hermeneutiikasta, fenomenologiasta 

sekä analyyttisestä kielifilosofiasta (Eskola & Suoranta, 1998, 25). Suuriin otoksiin perus-

tuvan selittävän tutkimusmallin sijasta laadullisessa tutkimuksessa käytetään pieniin har-

kinnanvaraisiin otoksiin perustuvaa ymmärtävää lähestymistapaa. Tutkimustulokset ilmais-

taan näin ollen laadullisesti sisällöistä käsin kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillisen nu-

meerisen kuvaamisen sijaan, jolloin tieteellisyyden kriteeri ei olekaan sen määrä, vaan laa-

tu eli käsitteellistämisen kattavuus. (Gröhn & Jussila, 1989; Eskola & Suoranta, 1998, 18.) 

Tutkimuksen päämääränä on ilmiön kokonaisvaltainen ja kontekstuaalinen ymmärtäminen 

ja tutkittavien henkilöiden oman näkökulman esiin tuominen, joten tutkimus on mielekästä 

toteuttaa mahdollisimman luonnollisessa tutkimustilanteessa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaa-

ra, 2000, 152; Eskola & Suoranta, 1998, 16). Koska kuitenkin tutkijan aikaisemmat tiedot 

ja odotukset vaikuttavat tutkimukseen, on tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeää, 

että tutkija tiedostaa myös omat lähtökohtansa ja kykenee tietoisesti käsittelemään niitä 

tutkimusprosessin eri vaiheissa (Ahonen, 1994, 122). 

 

Laadullisen tutkimuksen tapaan fenomenografisessa tutkimuksessa käytetään humanistisel-

le tutkimukselle ominaista tiedonmuodostusta, jossa tavoitteena on ymmärtää ihmisen toi-

mintaa ja ajattelua. Tutkimuksen perustana on käsitys ilmiöiden ja yksilön ajattelun suh-
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teesta sekä tiedonmuodostuksen ehdoista. Fenomenografiassa ollaan siis kiinnostuneita 

laadullisesti erilaisista tavoista kokea, käsitteellistää, havaita ja ymmärtää ympäröivän 

maailman ilmiöitä (Marton, 1988, 145–146; ks. Häkkinen, 1996, 32). Asioita ei ole tarkoi-

tus asettaa riippuvuus tai syyn ja seurauksen suhteeseen vaan tarkoituksena on selvittää, 

mistä yksilöiden käsitysten vaihtelussa on kyse. Lisäksi yksilön käsityksiä suhteutetaan 

hänen muihin käsityksiin tutkittavasta ilmiöstä. Fenomenografiassa ihminen nähdään tie-

toisena olentona, joka rakentaa tietoisesti itselleen käsityksiä ilmiöistä ja kykenee ilmaise-

maan kielellään niitä. Niinpä aineiston hankinnassa ja johtopäätösten teossa ei noudateta 

ulkoisesti havainnoivaa ja induktiivisesti päättelevää tapaa vaan keskitytään vuorovaiku-

tukseen yksilön kanssa päämääränä hänen tietoisuutensa. (Ahonen, 1994, 116–117, 121–

122, 126.) 

 

Fenomenografia sai alkunsa 1970-luvulla Göteborgin yliopistossa Ference Martonin tutki-

muksista, joissa tutkittiin opiskelijoiden erilaisista käsityksiä oppimisesta (Ahonen, 1994, 

115). Martonin & Boothin (1997, 15–16) mukaan ajatus fenomenografiseen tutkimukseen 

syntyi halusta tutkia sitä, miten oppijan oppimista pystytään tutkimaan niin sanotusti sisäl-

täpäin eli oppijan omasta kokemuksesta käsin. Näin ollen havainnointi ulkopuolisen näkö-

kulmasta ei ole riittävää, vaan oppijoiden havaintoja on kyseltävä heiltä itseltään. Feno-

menografisessa tutkimuksessa on siis tarkoituksena kuvata, analysoida ja ymmärtää ihmis-

ten erilaisia käsityksiä sekä niiden keskinäisiä suhteita jostakin ilmiöstä. Painopiste on kä-

sitysten erilaisuuden kuvaamisessa, ei yhteisten piirteiden tai yhtäläisyyksien löytymisessä. 

(Gröhn, 1989, 8, 23.) Tässä tutkimuksessa tavoitteena on tarkastella välittämistä ilmiönä 

lasten kokemusmaailmasta käsin. Jotta lasten käsityksistä saadaan mahdollisimman to-

denmukainen kuvaus, on tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeää, että ilmiötä pysty-

tään kuvaamaan ja selittämään lasten näkökulmasta ja tuomaan siitä esille kaikki laadulli-

sesti sisällöltään erilaiset käsitykset unohtamatta myöskään kontekstisidonnaisuutta sekä 

tutkimuksen luotettavuustekijöitä. 

6.2 Käsitykset fenomenografisen tutkimuksen kohteena 

Fenomenografia tulee sanoista ”kuvata” ja ”ilmiö”. Fenomenografia eli ”ilmiöiden kuvaa-

minen” tutkii ajattelussa ilmeneviä maailmaa koskevia käsityksiä. Samaa ilmiötä koskevat 

käsitykset vaihtelevat henkilöstä toiseen ja käsitysten erilaisuus riippuu kokemustaustasta. 

Yksilöiden käsitykset ilmiöistä ovat pohjana myös sille, miten ihminen ymmärtää uuden 
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kokemuksen jatkossa. Käsityksille on ominaista myös ensireflektiivinen luonne, jolloin 

yksilön kokemukset ovat hänen tajunnassaan, vaikka hän ei itse olisikaan niistä tietoinen 

(Niikko, 2003, 26). Ilmiö puolestaan on ihmisen sisäisestä ja ulkoisesta maailmasta saama 

kokemus, josta hän rakentaa aktiivisesti käsityksen. Ilmiö ja käsitys ovat näin samanaikai-

sia. Kokemus taas on suhde kokijan ja koetun ilmiön välillä yhdistäen subjektin ja objek-

tin. Tällöin käsitys on samaan aikaan subjektiivinen ja objektiivinen kokonaisuus eikä ul-

koisen todellisuuden kuva. Toisin sanoen käsitys on kokemuksen ja ajattelun avulla muo-

dostettu kuva jostakin ilmiöstä. Käsitykset jostakin ilmiöstä voivat myös muuttua uusien 

kokemusten myötä.  Kuitenkaan käsitys ei tarkoita samaa kuin mielipide, vaan se on ihmi-

sen itselleen tietyistä perusteista rakentama kuva jostain asiasta, konstruktio, jonka varassa 

hän edelleen jäsentää uutta asiaa koskevaa informaatiota. (Ahonen, 1994, 113–117.) Käsi-

tys on siis mielipidettä syvempi ja laajempi suhde yksilön ja häntä ympäröivän todellisuu-

den välillä (Häkkinen, 1996, 23).  

 

Ihmisen ajattelun ja ympäröivän todellisuuden välistä suhdetta voidaan tarkastella sekä 

ensimmäisen että toisen asteen näkökulmasta. Ensimmäisen asteen näkökulmassa tarkaste-

lun kohteena on ympäröivä todellisuus, jolloin ihmisten tietojen ympäröivästä maailmasta 

voidaan ajatella olevan suora heijastus todellisista olosuhteista. (Gröhn, 1989, 4.) Uljensin 

(1989) mukaan hyvänä esimerkkinä ensimmäisen asteen ajattelusta ovat luonnontieteelliset 

ilmiöt, jolloin yksilön käsityksiä tietystä ilmiöstä verrataan tieteelliseen teoriaan eli yleises-

ti hyväksyttyyn totuuteen siitä. (Uljens, 1989, 30–31; ks. Häkkinen, 1996, 31.) 

 

Toisen asteen näkökulmassa tarkastelun kohteena taas ovat ihmisten käsitykset ympäröi-

västä todellisuudesta, jolloin olosuhteiden ajatellaan luovan vain ne lähtökohdat, joiden 

perusteella ihmiset muokkaavat kuvaa ympäröivästä maailmasta (Gröhn, 1989, 4). Ihmis-

ten erilaiset tavat käsitteellistää ja havaita maailmaa ovat jo itsessään arvokkaita tutkimus-

kohteina, jonka vuoksi tämän kaltaisen tiedon merkitys on osoittautunut erityisen tärkeäksi 

pedagogisten mahdollisuuksiensa ansiosta (Marton, 1981; ks. Gröhn, 1989, 7). Fenomeno-

grafisessa tutkimuksessa keskitytään ensisijaisesti toisen asteen näkökulmaan, jolloin kes-

keistä ei ole se, miten asiat ovat, vaan miten asioiden käsitetään olevan eli miten yksilö 

todellisuutta tulkitsee. (Marton, 1988, 146 ks. Häkkinen, 1996, 30.) 

 

Fenomenografiassa ei siis pyritä löytämään lopullista totuutta maailmasta vaan todellisuut-

ta kuvataan sellaisena kuin se tietyssä kontekstissa tiettynä ajankohtana käsitetään. Käsi-
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tysten kuvaaminen on näin ollen ilmiön epäsuoraa tarkastelua, jossa tärkeintä on osoittaa, 

kuinka käsitykset varioivat yksilöstä toiseen sen sijaan, että arvioitaisiin käsitysten oikeel-

lisuutta tai virheellisyyttä. (Häkkinen, 1996, 31–32.)  

 

Koska tutkimuksen kohteena ovat lasten erilaiset käsitykset, soveltuu fenomenografia tut-

kimusmenetelmänä tutkimustehtävään hyvin. Tarkoituksena ei ole tutkia lasten mielipiteitä 

välittämisestä, vaan käsityksiä, joita lapsille on muodostunut heidän sisäisestä ja ulkoisesta 

maailmasta saamiensa kokemusten kautta. Tavoitteena on siis saada tutkimuksen avulla 

oppilaiden käsityksistä kokonaiskuvaus ja tuoda esiin kaikki ne ilmiön ymmärtämisen ta-

voissa löytyvät erot ja variaatiot, jotka tutkimustilanteessa esiintyvät tutkimusjoukossa.  
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7 Tutkimuksen toteutus  

 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä tutkimuksen empiirisen osan etenemistä vaiheittain. 

Alkuun määritellään tutkimuksen kohderyhmä sekä sen valintaan vaikuttaneet kriteerit. 

Sen jälkeen perehdytään ainekirjoitelman käyttöön aineistonkeruumenetelmänä sekä esitel-

lään, miten tutkimuksen aineisto on hankittu.  Lopuksi käydään läpi tutkimusaineiston ana-

lyysin etenemistä vaiheittain sekä esitellään analyysin seurauksena syntyneet kuvauskate-

goriat eli tutkimuksen päätulokset.  

7.1 Tutkimuksen konteksti 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat kuudesluokkalaiset. Tutkimusaineisto kerättiin helmi-

kuussa 2016 yhdestä Oulussa sijaitsevasta alakoulusta. Tutkimukseen osallistui 6. luokan 

oppilaita kahdelta eri luokalta. Yhteensä tutkimukseen osallistuneita oppilaita oli 22, joista 

9 oli poikia ja 13 tyttöjä. Toisella luokalla oppilaita oli yhteensä 23, ja toisella 22, joista 

molemmista tutkimukseen sai osallistua 11 oppilasta. 12 oppilaista ei ollut vanhemmilta 

lupaa osallistua tutkimukseen ja 10 oppilaan kohdalla jäi vastaus tutkimuslupaan saamatta. 

Lisäksi yksi luvan saaneista oppilaista ei ollut tutkimushetkellä paikalla. 

 

Tutkimuksessa mukana olevat oppilaat ovat iältään 12–13 vuotiaita, joten heidän ajattelun-

sa voidaan olettaa kehittyneen formaalisen operaatioiden vaiheeseen. Piagetin (1988) jaot-

telun mukaan formaalisten operaatioiden kausi alkaa 11–12 vuoden iässä loogisten operaa-

tioiden alkaessa siirtyä konkreettisen ajattelun tasolta abstraktin ajattelun tasolle. Selkein 

muutos tapahtuu hypoteettisten ongelmien käsittelyssä yksilön pystyessä ajattelemaan 

konkreettisen lisäksi myös mahdollista. Hypoteettis-deduktiivisessa ajattelussa mielikuvat 

korvaavat esineet, jotka eivät ole läsnä, ja myös ajatukset voidaan erottaa konkreettisesta 

todellisuudesta. (Piaget, 1988, 65–72, 89.) Tämä oli merkittävänä kriteerinä kohderyhmän 

ikätasoa mietittäessä, jotta mahdollisimman moni tutkittavista pystyisi kertomaan käsityk-

sistään myös jo abstraktimmalla tasolla konkreettisten kokemusten lisäksi.  Koska lapset 

saavuttavat eri kehitysvaiheet kuitenkin hieman eri-ikäisinä, oli aineiston keruuseen suun-

niteltava kysymykset niin, että lapset voivat kertoa myös yksittäisiä konkreettisia asioita tai 
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tapahtumia välittämiseen liittyen. Näin ilmiöstä oli mahdollisuus saada mahdollisimman 

kattava kokonaiskuva riippumatta siitä, millä tasolla lapsen ajattelun kehittyminen on.   

 

Lisäksi tutkimusjoukon valinnassa oli huomioitava se, että oppilaita on vähintään kahdelta 

eri opettajan opettamalta luokalta. Tällä haluttiin varmistaa se, ettei aineisto koostu pelkäs-

tään yhden opettajan vaikutuspiiristä tai samasta kasvuympäristöstä tulevien oppilaiden 

vastauksista. Vaikka lapsen itsekontrollin kehitysprosessi on luonteeltaan hyvin yksilölli-

nen ja dynaaminen, vaikuttaa siihen Aarnoksen (2003) mukaan kuitenkin lapsen kasvuym-

päristö. Lapsi rakentaa omaa itsekontrolliaan sisäisesti kasvaessaan ymmärtämään omaa 

käyttäytymistään, mutta myös ulkoisesti oppimalla kokemuksistaan ja toisten ihmisten 

palautteesta. Lapsen rakentaessa omaa itsekontrolliaan, koulu toimii voimakkaana kasvu-

ympäristönä tarjotessaan lapselle haasteita sopeuttaa omaa käyttäytymistään yhteisön odo-

tuksiin. Näin myös opettaja voi pedagogisella ohjauksellaan joko tukea, passivoida tai jopa 

estää lapsen itsekontrollin kehittymistä. (Aarnos, 2003, 7–8.) 

 

Tutkimukset tukevat olettamusta, jossa käyttäytymisen kontrolli siirtyy ulkoisesta kontrol-

lista sisäiseen kontrolliin iän mukaan. Aarnoksen (2003) mukaan 11–12 vuotiaiden ajatel-

laan ryhmänä saavuttaneen ajattelun, moraalin kehittymisen ja kokemusten myötä sisäisen 

käyttäytymisen kontrollin idean. Näin ollen 11–12 -vuotiaat eivät ole enää nuorempien 

tavoin niin riippuvaisia opettajan tavoista ohjata heidän käyttäytymistään, vaan he tarvitse-

vat ulkoapäin annettujen rankaisujen ja sääntöjen sijaan itsenäisyyttä, vastuuta sekä eetti-

siin ja moraalisiin asioihin liittyviä keskusteluja.  Kuitenkin jokaisessa ikäryhmässä on 

yksittäisiä poikkeustapauksia ikäryhmäänsä nähden, jotka vaativat syvällisemmän kohte-

lun. (Aarnos, 2003, 21, 25.) Myös tämän tiedostaminen oli tärkeää tutkimusjoukon ikä-

tasoa mietittäessä, jotta oppilaat kykenisivät tuomaan ajatuksiaan esille oman sisäisen itse-

kontrollin pohjalta ulkoisesti opittujen käyttäytymissääntöjen sijasta. Vaikka oppilaiden 

käyttäytymisen voidaan ajatella saavuttaneen jo sisäisen kontrollin, on pedagogisella oh-

jauksella silti oma merkityksensä oppilaiden käyttäytymiseen ja sitä kautta heidän kirjoit-

tamiinsa vastauksiin. Tämä on tiedostettava myös tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa, 

varsinkin, kun aihe on rajattu koulun kontekstiin ja myös aineiston keruu tapahtuu kouluti-

lanteessa.   
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7.2 Aineiston kerääminen  

Fenomenografisen tutkimuksen tavallisin aineistonkeruumenetelmä on haastattelu, mutta 

aineiston keräämiseen voidaan käyttää myös projektiivisia tehtäviä, kuten kirjoitus-, piir-

tämis- ja näyttelemistehtäviä, jolloin tutkittava pääsee ilmaisemaan itseään ilman tutkijan 

vaikutusta (Ahonen, 1994, 141). Oppilaiden oppitunnilla tehdyissä kirjoituksissa kohtaavat 

koulun institutionaalinen järjestys ja lasten kokemusmaailma. Kirjoittaja muodostaa kirjoi-

telmassaan hänelle esitetystä kysymyksestä tai aiheesta oman mielikuvansa siitä, mitä hän 

olettaa tutkijoiden haluavan tietää. Kirjoitelma on myös kontekstisidonnainen, sillä kirjoit-

tajat toimivat vuorovaikutuksellisessa tilanteessa suhteessa kirjoitustilanteeseen, tekstiinsä, 

tutkijoihin ja itseensä. Oppitunnilla kirjoitetut kirjoitukset kertovat ennen kaikkea niistä 

elementeistä, joiden varassa oppilaat kokemuksiaan jäsentävät. Ne myös sisältävät aineksia 

merkityksellisistä suhteista koulun arjesta. (Laine, 2000, 23–25).  

 

Kun aineistonkeruumenetelmänä käytetään kirjoitelman kirjoittamista, ei siinä ole mahdol-

lisuutta samanlaiseen tutkijan ja tutkittavan väliseen joustavaan vuorovaikutukseen kuin 

haastattelumenetelmää käytettäessä. Ainekirjoitelma mahdollistaa kuitenkin sen, että vas-

taajalla on aikaa miettiä vastauksiaan ja syventyä pohtimaan niitä. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajajärvi, 2000, 191–192, 205.) Ainekirjoitelmat tutkijan antamasta aiheesta sopivat tutki-

musmenetelmäksi hyvin lapsille, jotka omaavat jo hyvän kirjoitustaidon, eli noin 10-

vuotiaille ja vanhemmille. Kirjoittajan ajatuksia saadaan ohjattua hyvällä aiheella ja apu-

kysymyksillä niin, että hän kertoo käsityksistään ja kokemuksistaan tasaisessa suhteessa. 

(Aarnos, 2001, 150.) Tutkittavilta kysyttävät kysymykset luovat perustan tutkimuksen on-

nistumiselle, joten niiden laadinnassa on tärkeää olla huolellinen. (Valli, 2001, 100.)  

 

Tutkimusongelman selvittämiseksi aineisto kerättiin oppilailta ainekirjoitelman avulla 

(LIITE 1), otsikolla ”Välittäminen koulussa”. Toisista ihmisistä välittäminen on aiheena 

hyvin henkilökohtainen ja abstrakti, joten siitä voi olla vaikea keskustella oudon ihmisen 

kanssa kasvotusten. Kirjoitelmassa vastaaja saa rauhassa omaksua kysymykset ja miettiä 

vastauksiaan. Lisäksi omista henkilökohtaisista ajatuksista voi olla helpompi kirjoittaa ni-

mettömästi, kuin puhua ääneen. Kuitenkin aihe on vaikea käsitellä aikuisellekin, joten ai-

neiston kerääminen ja siihen liittyvät kysymykset oli mietittävä lapsille helposti lähestyttä-

viksi ja heidän ajattelutasoaan silmällä pitäen, jotta lapset ymmärtävät kysymykset ja osaa-

vat vastata niihin omien näkemystensä mukaan. Aarnoksen (2001, 145–146) mukaan ai-
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neiston hankinnassa on tärkeää huomioida lapsen ajattelun kehitysvaihe sekä itseilmaisun 

tyyli ja määrä, sillä lasten ollessa tutkimuksen kohteena on ennen kaikkea lapsiystävälli-

syydestä ja tutkimuksen etiikasta huolehdittava läpi tutkimusprosessin. Tällä oli tarkoitus 

mahdollistaa se, että lasten käsityksistä ilmiöstä saadaan myös mahdollisimman todenmu-

kainen ja kokonaisvaltainen kuvaus lapsiystävällisyyttä kuitenkaan unohtamatta.   

 

Kirjoitelman kirjoittamista tukemaan laadittiin kuusi tutkimuksen käsitteistä johdettua ky-

symystä. Kysymysten on tärkeä olla tiukasti ankkuroituneena tutkimusongelmaan ja sen 

kautta teoriaan, sillä se takaa tutkimuksen teoreettisen validiteetin (Ahonen 1994, 136).  

Samalla vältytään turhilta kysymyksiltä, ja voidaan keskittyä olennaiseen (Valli, 2001, 

100). Näin varmistettiin, että tutkimuksen empiirisen ja teoreettisen osan välillä vallitsisi 

vuorovaikutus ja viitekehykseen valitut teoriat olisivat perusteltu osa tutkimusta. Oppilaat 

saivat kertoa kirjoitelmassaan vapaasti ajatuksiaan käyttämällä apuna seuraavia kysymyk-

siä: 

1. Mitä toisesta ihmisestä välittäminen sinulle tarkoittaa?  

2. Muistatko sellaisia tilanteita, jolloin huomasit, että joku oppilas välittää sinusta tai josta-

kin toisesta oppilaasta?  

3. Miten käyttäydyt niitä ihmisiä kohtaan, joista välität?  

4. Mistä huomaa, että joku toinen välittää sinusta tai jostakin muusta oppilaasta?  

5. Mitä asioita sinä pidät tärkeinä ja arvokkaina, kun olet toisten ihmisten kanssa?  

6. Miten näitä asioita on käsitelty koulussa? 

 

Toinen ja neljäs kysymys olivat keskenään kontrollikysymyksiä. Kontrollikysymyksissä 

samaa asiaa kysytään kahteen kertaan, jolloin vastausten yhtäpitävyyttä voidaan verrata. 

Kysymykset eivät ole kuitenkaan identtisiä, vaan ne muotoillaan niin, ettei vastaaja huo-

maa niiden merkitystä. (Valli, 2001, 100–101.) Näiden kahden kontrollikysymysten tarkoi-

tus oli konkretisoida kirjoitelman ensimmäistä kysymystä, jotta oppilaat saisi mahdolli-

simman monipuolisesti kertomaan käsityksiään välittämisestä.  

  

Oppilaiden vanhemmille ja huoltajille tiedotettiin tutkimuksen tarkoituksesta ja toteuttami-

sesta ennakkoon, ja heiltä pyydettiin kirjallinen suostumus lapsensa tutkimukseen osallis-

tumisesta (LIITE 2). Aineiston keruu toteutettiin molemmille luokille erikseen normaalin 

kouluajan puitteissa. Kirjoitelmat kirjoitettiin oppilaiden kanssa tutussa ympäristössä, hei-

dän omissa luokissaan yhden oppitunnin aikana ja tarvittaessa seuraavaan välituntiin saak-
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ka. Aineistonkeruuhetkellä luokassa olivat vain ne oppilaat, joilla oli lupa osallistua tutki-

mukseen. Oppilaat saivat palauttaa kirjoitelmansa sitä mukaa, kun olivat valmiita, ja men-

nä sen jälkeen kirjastoon tai luokan viereiseen soluun lukemaan kirjaa tai tekemään muita 

koulutehtäviä. Oppilaiden kirjoitelmien kirjoittamiseen käyttämässä ajassa oli hajontaa 

kymmenestä minuutista tuntiin. Suurin osa vastaajista sai kirjoitettua kirjoitelmansa kui-

tenkin 20–40 minuutin välillä. Tytöt käyttivät vastaamiseen aikaa keskimäärin kauemmin 

kuin pojat.  

 

Kirjoitelman kirjoittamiseen annettu instruktio kerrottiin kaikille samassa luokassa olleille 

oppilaille yhtäaikaisesti, ja se pidettiin lyhyenä ja neutraalina ohjailematta oppilaita sen 

enempää vielä aiheeseen. Oppilaille haluttiin korostaa, että heidän osallistumisensa tutki-

mukseen on tärkeää ja hienoa, ja ettei kysymyksiin ole olemassa vääriä tai oikeita vastauk-

sia. Lisäksi heille kerrottiin, että tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita pelkästään heidän 

ajatuksistaan, jotka ovat sellaisinaan tärkeitä. Tällä oli tarkoitus vaikuttaa siihen, että heillä 

olisi motivaatiota vastata tutkimukseen huolellisesti ja rehellisesti asettamatta kuitenkaan 

itselleen ylimääräisiä paineita tai odotuksia. Ohjeistuksen yhteydessä oppilaille kerrottiin, 

että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti huolehtien, ettei kenenkään nimi tule julki 

missään vaiheessa tutkimusta. Vastauspaperissa ei kysytty myöskään oppilaiden nimiä, 

jotta oppilaille konkretisoituisi myös sitä kautta, että he voivat kertoa ajatuksistaan täysin 

luottamuksellisesti. Lisäksi heille kerrottiin, ettei aineistoa käytetä mihinkään muuhun tar-

koitukseen, ja kirjoitelmat lukee kokonaisuudessaan ainoastaan tutkija.   

 

Instruktion jälkeen oppilaille jaettiin kirjoitelmaa varten vastauspaperit sekä selkeä ohjeis-

tus vielä kirjallisesti. Samalla huolehdittiin, että oppilaat tietävät tutkimustilanteen ja ky-

symysten olevan jokaisella samanlaiset. Oppilaat tiesivät tutkimuksen aiheesta ennakkoon 

vain sen verran, mitä heidän kotiin jaetussa saatekirjeessä oli kerrottu. Koska tutkimuksen 

tarkoituksena oli muodostaa oppilaiden käsityksistä sen hetken kuvaus, mikä heille on 

kuudennelle luokalle siirtymisen jälkeen välittämisestä muodostunut, tutkimuksen aiheesta 

ei pidetty myöskään mitään esikeskusteluja. Oppilailla oli mahdollisuus kirjoittaa kirjoi-

telman tueksi laadituista kysymyksistä mieleen tulevia asioita myös ranskalaisin viivoin tai 

numeroimalla kysymykset, mikäli kirjoitelman muotoon kirjoittaminen tuntui hankalalta. 

Kirjoitelmat palautettiin suoraan tutkijalle, ja oppilaille kerrottiin, ettei heidän oma opetta-

jansa tule lukemaan niitä missään vaiheessa. Tällä haluttiin varmistaa se, että kirjoitelmista 



34  

 

  

olisi luettavissa mahdollisimman paljon oppilaiden omia ajatuksia ja näkökulmia, eikä niitä 

ajatuksia, joita heidän odotetaan vastaavan.  

7.3 Aineiston analyysi ja sen eri vaiheet 

Fenomenografiseen analyysiin ei ole olemassa mitään selkeää tai tiettyä menettelytapaa, 

sillä analyysi on aina sidoksissa analyysin kohteena olevaan sisältöön. Analyysi noudattaa 

suurelta osin kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaisia yleispiirteitä. (Niikko, 2003, 32.) 

Aineiston luokittelussa ja tulkinnassa voidaan käyttää apuna myös kontekstianalyysiä, joka 

perustuu Themanin (1985, 14) mukaan siihen, että tutkimuksen tuloksiksi saadut kategoriat 

ovat riippuvaisia tutkittavan ilmiön kontekstisidonnaisista ominaisuuksista. Näin ollen tut-

kimuksessa ei keskitytä tutkittaviin yksittäisinä tapauksina, vaan koko empiiristä aineistoa 

käsitellään kokonaisuutena. (Häkkinen, 1996, 39.) Aineistoa ei myöskään luokitella ennal-

ta teoriaan perustuen, vaan kategoriat syntyvät aineiston tulkinnan pohjalta, mikä erottaa 

fenomenografisen analyysin useista muista sisällönanalyyseistä (Marton, 1988, 154–155). 

Teoreettinen perehtyneisyys auttaa kuitenkin tutkijaa löytämään aineistosta muun muassa 

ilmiön kannalta tärkeät ilmaukset ja erottelemaan merkityksiä toisistaan. Näin ollen tutki-

jan on hyvä perehtyä ennalta siihen tiedonalaan, jota koskevia käsityksiä hän aikoo tutkia. 

Lisäksi tarkentamalla omaa käsitteistöään sekä tutustumalla eri tutkijoiden osittain ristirii-

taisiin teorioihin edistää tutkija omaa tietämystään ja validiuttaan tutkijana.  (Ahonen, 

1994, 132–134).  

 

Tämän fenomenografisista lähtökohdista tehtävän analyysin tavoitteena on löytää aineis-

tosta mahdollisimman paljon sellaisia rakenteellisia eroja, jotka selventävät kuudesluokka-

laisten käsitysten suhdetta tutkittavaan ilmiöön eli välittämiseen. Näiden erojen perusteella 

muodostetaan kuvauskategoriat, jotka toimivat empiiriseen kontekstiin sidottuina tutkimus-

tuloksina edustaen samalla teorian suhdetta empiriaan. (Häkkinen 1996, 33, 41.) Oppilai-

den kirjoittamat 22 kirjoitelmaa ja niiden sisältämät vastaukset muodostavat aineistokoko-

naisuuden, johon analyysiä sovelletaan.  

 

Aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on löytää aineistosta tutkimuk-

sen ongelmanasettelun kannalta merkitykselliset ilmaukset ja hahmottaa tutkittavien koko-

naiskäsitys suhteessa niihin. Lisäksi vastauksia tarkastelemalla voidaan nähdä, mikä on 

tyypillistä aineistosta syntyville ilmauksille. (Niikko, 2003, 33.) Aineistosta on pyrittävä 
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tunnistamaan, miten laajalle ajatusyhteydet tekstissä ulottuvat ja missä tulkintayksikköjen 

rajat kulkevat, jonka vuoksi tulkintayksikköä ei voi määritellä etukäteen ulkoisin perustein. 

Tulkintayksiköt voivat esiintyä myös limittäin niin, että samat ajatusyhteydet tukevat use-

ampaa merkitystä. (Ahonen 1994, 143.) Analyysissa on keskityttävä alusta alkaen tutkitta-

vien sijasta ilmauksiin, jolloin rajat tutkittavien välillä hylätään ja kiinnostus kohdistetaan 

aineistosta nouseviin merkityksiin. Samaa ilmiötä voidaan kuitenkin kuvata erilaisilla kie-

lellisillä käsitteillä, joten kielelliset yksiköt ovat merkityksellisiä vain siltä kannalta, miten 

ne ilmaisevat yksilön suhdetta tutkittavaan ilmiöön. (Niikko, 2003, 33.)  

 

Tutkimusaineiston analyysi aloitettiin perehtymällä oppilaiden kirjoitelmiin lukemalla ne 

useampaan kertaan huolella läpi ja kirjoittamalla ne puhtaaksi. Tämän jälkeen jokaisesta 

kirjoitelmasta etsittiin tutkimuskysymyksen kannalta merkitykselliset ilmaukset. Näitä oli-

vat joko yksittäinen sana, useammasta sanasta muodostunut ajatus tai jopa kokonainen 

virke. Kirjoitelmien puhtaaksikirjoitusvaiheessa kirjoitelmat ja alkuperäiset ilmaukset koo-

dattiin, jotta niihin olisi helppo palata analyysin myöhemmissä vaiheissa ja aineistolai-

nauksia kirjoittaessa. Koodista ilmeni kirjoitelmassa kysyttyyn kysymykseen saadun vas-

tauksen numero sekö kirjoitelman juokseva numerointi. Koodaus osoittautui tärkeäksi, sillä 

sen avulla oli helppo palata alkuperäisiin ilmauksiin ja tarkastaa merkitysten sävy ja kon-

teksti, kun kirjoitelmista poimitut merkitykset hajaantuivat kategorioita muodostettaessa. 

Kun koodeja kuljetettiin mukana läpi analyysiprosessin, oli niiden avulla helppo myös tar-

kastella, miten saman kategorian merkitykset toistuivat eri kysymyksiin annetuissa vas-

tauksissa.  

   

Fenomenografisen analyysin toisessa vaiheessa aineistosta poimittuja ilmauksia aletaan 

ryhmitellä muodostamalla merkitysyksiköitä. Ilmauksesta on selvitettävä, mikä sen merki-

tys on, eli mikä intentio (ajatus, tarkoitus) siihen sisältyy. Sen voi tulkita perustellusti vain 

sellaisesta ilmauksesta, joka on ajatuksellinen kokonaisuus. Tulkinta on tehtävä myös suh-

teessa siihen kontekstiin, josta ilmaus on peräisin (Niikko, 2003, 33). Merkitys saadaan 

ilmauksesta esille kontekstuaalisella ja intersubjektiivisella tulkinnalla, joka on ilmaisun 

tekijän intention rekonstruoimista ilmauksen sisäisten yhteyksien, tekijää koskevan tausta-

tiedon ja tutkijan oman asiantuntemuksen valossa. Tutkija ikään kuin eläytyy tutkimushen-

kilön tilanteeseen tavoittaen sitä kautta hänen ilmaisunsa merkityksen. (Ahonen 1994, 

123–124, 143.)  

 



36  

 

  

Tutkimusaineiston analyysiä jatkettiin kirjaamalla merkitykselliset ilmaukset luette-

lonomaiseen muotoon. Tämän jälkeen ilmauksille oli tulkittava merkitykset. Merkitysyksi-

köt saatiin muodostettua muokkaamalla ilmauksia hieman abstraktimmiksi niin, että niiden 

varsinainen merkitys pysyi kuitenkin samana. Esimerkiksi, jos alkuperäinen ilmaus oli ” 

ajattelee mitä joku toinen on mieltä jostain asiasta ” tai ”otan huomioon muitten mielipi-

teet” oli molemmista muodostettavissa merkitys ottaa toisten mielipiteet huomioon. Suurin 

osa muodostuneista merkitysyksiköistä oli ilmeisiä, mutta joitakin ilmauksia oli tarkastel-

tava oppilaiden kielellisen kehittymättömyyden vuoksi muun sisällön kanssa, jotta oppi-

laan tarkoittaman merkityksen sai tavoitettua ja kontekstin säilytettyä. Lisäksi joistakin 

tiettyyn kysymykseen liittyvistä ilmauksista oli tulkittavissa useampia merkityksiä myös 

muihin kysymyksiin liittyen. 

 

Kolmannessa analyysin vaiheessa käsitykset luokitellaan niiden merkitysten perusteella 

kategorioiksi. Tämä tekee käsitysten joukon hallittavaksi selittäen samalla niiden erilai-

suutta. Aineistosta löytyneet merkitykset pyritään tekemään ymmärrettäviksi, joten tutkijan 

on pääteltävä, mitä teoreettisesti merkittävää ja erilaista ilmauksien merkityksissä on ja 

muodostettava niistä merkitysluokkia eli kategorioita. Teoreettinen tarttumapinta taas aut-

taa päättämään, mitkä käsitykset kuuluvat yhteen ja muodostuvat kategorioiksi. Merkitys-

ten laadullinen erilaisuus kiinnostaa tutkijaa niiden määrää tai edustavuutta enemmän, jon-

ka vuoksi tutkijan tavoitteena on löytää mahdollisimman paljon relevantteja merkitysluok-

kia kuvaamaan tutkittavien käsityksiä. (Ahonen 1994, 125–127.)  

 

Myös tutkimusaineiston analyysin kolmanteen vaiheeseen siirryttiin luokittelemalla merki-

tykset vertailemalla niitä toisiinsa ja koko aineistoon. Samaan ryhmään kuuluvat merkityk-

set alkoivat hahmottumaan jo merkitysyksiköitä muodostettaessa samanlaisten tai syno-

nyymisten ilmausten perusteella. Huomioi ei siis ollut enää yksittäisten henkilöiden vas-

tauksissa, vaan niistä poimituissa merkityksissä. Sisällöllisten yhtäläisyyksien ja eroavai-

suuksien perusteella niistä saatiin lopulta muodostettua merkitysluokkia eli kategorioita. 

Kategorioiden rajat muokkaantuivat vielä jonkin verran tarkasteltaessa ilmausten merki-

tyksiä teoriaa vasten. Teoreettisen tarkastelun myötä joitakin merkityksiä muun muassa 

siirrettiin toisiin kategorioihin ja osa kategorioista yhdistettiin, jotteivat ne menisi päällek-

käin. Teoreettinen tarttumapinta auttoi siis päättämään lopullisesti, mitkä käsitykset kuulu-

vat yhteen ja muodostuvat kategorioiksi. Kategoriat nimettiin kuvaamaan kuhunkin ryh-
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mään kuuluvia merkityksiä, jotta myös lukijan on helppo hahmottaa, mistä merkityksistä 

kukin kategoria on muodostettu.  

 

Fenomenografisen analyysin neljännessä vaiheessa merkityskategorioita voidaan edelleen 

yhdistellä laaja-alaisempiin ylemmän tason kategorioihin teoreettisista lähtökohdista käsin. 

Ne ovat yleisemmin käsityksiä selittäviä ja muodostavat tutkijan oman teorian tutkittavalle 

asialle. (Ahonen 1994, 127–128.) Kuvauskategoria tiivistää siis tutkittujen käsitysten mer-

kitykset ja edustaa erilaisia käsityksiä tutkimusaineistosta. Jokaisen kategorian tulee kertoa 

tietystä tavasta käsittää ilmiö, joten niiden on oltava suhteessa tutkittavaan ilmiöön, mutta 

myös loogisessa suhteessa toisiinsa. (Valkonen, 2002, 25–27, 55.) Kuvauskategorioita 

muodostettaessa on oltava myös tarkkana, että niiden laadulliset erot ovat niin selviä, ettei-

vät ne mene limittäin tai päällekkäin toistensa kanssa (Niikko, 2003, 37). Kuvauskategori-

oista muodostuu tutkimuksen päätulokset, mikä luo perustan fenomenografiselle tutkimuk-

selle. Samalla ne edustavat teorian suhdetta tutkimuksen empiriaan. Kategorioilla tuotetun 

kuvauksen avulla on tarkoitus voida ymmärtää ihmisen ajattelua, sillä ne edustavat erilaisia 

ajattelutapoja yleensä, eivätkä suoraan yksittäisen ihmisen ajattelua. (Häkkinen, 1996, 33.) 

 

Myös tämän tutkimuksen analyysin viimeisessä vaiheessa merkityksistä muodostettuja 

alakategorioita ja niiden välisiä suhteita selvennettiin yleisemmällä tasolla, muodostaen 

niistä abstrakteja kokonaisuuksia. Ne edustavat erilaisia käsityksiä tutkimusaineistosta ja 

toimivat vastauksena tutkimuskysymykseen. Osa muodostetuista alakategorioista oli mer-

kityksiltään selkeästi toisistaan eroavia ja helposti yhdisteltävissä tutkimuskysymyksen 

kannalta olennaisiin kuvauskategoriaryhmiin. Joidenkin kategorioiden sijoittamista oikei-

siin kuvauskategorioihin oli taas pohdittava moneen kertaan useammasta näkökulmasta, 

jotta ne eivät menisi limittäin ja niiden väliset suhteet olisivat perusteltavissa. Tutkimuk-

sessa muodostettiin lopulta kolme toisistaan eroavaa kuvauskategoriaa, joista kukin kate-

goria kertoo jotakin erilaista tavasta käsittää ilmiö.  Kategoriat ovat seuraavat: 

1. Ystävyyden arvostaminen ja avoimuus ihmissuhteissa 

2. Toisten huomioon ottaminen ja samanarvoisuuden kunnioittaminen   

3. Toisista huolehtiminen ja omaehtoinen toisten auttaminen 
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8 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 

 

Tämän luvun tarkoituksena on kuvata fenomenografisen analyysin tuloksena aineistosta 

muodostettuja kuvauskategorioita ja niiden välisiä suhteita.  Ne toimivat tämän tutkimuk-

sen päätuloksina, joita tarkastellaan tutkimuksen viitekehyksessä esiteltyjen teorioiden 

valossa. Tulosten yhteyteen on liitetty kirjoitelmista suoria ilmauksia niiden alkuperäisessä 

muodossaan merkitysten tulkintaa selkiyttämään. Lisäksi aineistosta poimitut aidot lai-

naukset auttavat lukijaa arvioimaan aineistosta tehtyjen tulkintojen relevanttiutta sekä seu-

raamaan tutkijan päättelyä. Näin ollen lopullisten tulosten kuvaamisessa on tarkoitus fe-

nomenografisessa tutkimuksessa pitäytyä arkikielessä, jotta kuvaukset pysyisivät sensitii-

visinä käsitysten ja kokemusten semanttiselle sisällölle (Niikko, 2003, 39). Alkuperäisissä 

ilmauksissa on säilytettynä analyysissä apuna käytetyt koodit (kysymyksen nume-

ro/kirjoitelmien juokseva numerointi), jotta lukijalla on mahdollisuus muun muassa seura-

ta, mihin kysymykseen tutkittava on vastannut.  

 

Tulokset esitellään kuvauskategorioiden mukaan edeten vuorovaikutuksessa teorian kanssa 

ja loppuun tuloksia tarkastellaan myös eettisen kasvatuksen näkökulmasta. Tutkimuksen 

tuloksena kuudesluokkalaisten käsityksistä toisista välittämisetä muodostui kolme katego-

riaa, joissa jokaisessa välittäminen nähdään olevan yhteydessä yksilön eettiseen ajatteluun 

ja oikeudenmukaisuuden tajuun. Kategoriat muodostuivat oppilaiden toisiin ihmisiin suh-

tautumisen perusteella. Näitä tutkimustulosten perusteella muodostettua kolmea kategoriaa 

tarkastellaan jokaista lähemmin seuraavissa alaluvuissa. Lisäksi neljännessä alaluvussa 

tuodaan esille lasten käsityksiä välittämisen etiikan käsittelystä koulussa sekä tarkastellaan 

niiden yhteyttä eettisen kasvatuksen teorioihin. Viimeisessä alaluvussa esitellään vielä tu-

loksista yhteenveto tutkimuksen tärkeimpien teorioiden valossa. 

8.1 Ystävyyden arvostaminen ja avoimuus ihmissuhteissa  

Ensimmäinen tutkimuksen analyysin seurauksena muodostunut kuvauskategoria edustaa 

käsitystä, jossa välittäminen ilmenee ystävyyden arvostamisena ja avoimuutena ihmissuh-

teissa. Näihin kuuluvat osaksi rehellisyys ja luottamus ihmissuhteissa, anteeksianto, kes-

kusteleminen toisten kanssa sekä kiinnostus toisia kohtaan sekä ystävyyden arvostaminen 
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ja kiitollisuus yhteisestä ajasta.  Myös Noddings (2005) pitää pitkäkestoisten ihmissuhtei-

den vaalimista tärkeänä, jotta oppilaista kasvaisi toisistaan välittäviä yksilöitä (luku 4.2). 

Tähän hän viittaa myös luvussa 4.1 toteamalla, että parhaiten lapsi oppii välittämään itse 

näkemällä ja kokemalla, kuinka ihmissuhteessa toisista välitetään.  

 

Starratt (1994) toteaa välittämisen olevan kouluyhteisössä ennen kaikkea rehellisyyttä ih-

missuhteissa (luku 4). Rehellisyyden ja luottamuksen näkökulmasta aineistosta oli poimit-

tavissa oppilaiden ilmauksista merkityksiä, kuten luottaa toiseen, pystyä uskoutumaan toi-

selle sekä olla luottamuksen arvoinen, mutta myös ilmaukset siitä, että voi olla oma itsensä 

sekä valehtelematta toiselle. Starrattin (1994, 52–53 ) mukaan jokaisella yksilöllä on oi-

keus olla juuri sellainen persoona kuin on, joten välittäminen edellyttää jokaisen ihmisen 

arvokkuuden kunnioittamista sekä avoimuutta ja lojaaliutta heidän kohtaamisessa. Lisäksi 

hän toteaa luvussa 4.2 oppilaiden oppivan välittämisen avulla hoitamaan ihmissuhteita 

sekä ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja anteeksiantoa. Yhdessä ilmaisussa välittämisen 

ilmaistiinkin olevan mahdollista myös riidan keskellä, mikä kertoo ystävien välillä vallit-

sevasta luottamuksesta, sekä ymmärryksen ja anteeksiannon tärkeydestä ihmissuhteessa. 

Muita anteeksi antamiseen liittyviä merkityksiä aineistossa olivat anteeksi pyytäminen, 

riitojen sopiminen, erimielisyyksien unohtaminen sekä uuden mahdollisuuden antaminen.  

  

(…) pystyn kertomaan heille asioita, joita en välttämättä ihan jokaiselle pysty. (3/21) 

(…) että voi kertoa toiselle salaisuuksia, eli toinen on luottamuksen arvoinen. (5/21) 

(…) koetan olla oma itseni. (3/4) 

Mielestäni niille joista välittää voi myös joskus olla pahalla päällä. (3/17) 

Yleensä riidat sovitaan nopeasti (ainakin minun ja ystävieni kohdalla), eikä niistä 

muistutella hirveästi. Myös riidan keskellä voi välittää toisesta. (3/22)  

Myös anteeksipyytäminen ja -antaminen on tärkeää ja suvaittavaa. (5/22) 

He luottavat antavat aina uuden tilaisuuden kun mokaan. (4/5) 

 

Keskustelemiseen sekä toisia kohtaan osoitettavaan kiinnostukseen liittyvät ilmaukset nä-

kyivät oppilaiden kirjoituksissa ennen kaikkea toisten kuuntelemisena. Oppilaista seitse-

män ilmaisi sen kuuluvan jollain tapaa osaksi toisesta välittämistä.   Muita kuunteluun liit-

tyviä ilmauksia olivat toisten mielipiteiden kuunteleminen, kuunteleminen puhumatta pääl-

le sekä kuunteleminen oikeasti. Aineistossa toistui ilmauksia liittyen myös jutteluun, pu-

humiseen ja keskustelemiseen toisten kanssa sekä kiinnostukseen toisten vointia ja kuulu-
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misia kohtaan. Kuunteleminen oikeasti sekä keskusteleminen on mahdollista tulkita sävyil-

tään muita käsityksiä syvemmäksi, kuten se on myös luvussa 4.1 esiteltynä. Noddingsin 

(2005) näkemyksen mukaan dialogissa etsitään yhdessä yhteisymmärrystä, empatiaa tai 

arvostusta, mutta dialogi myös sitoo ihmisiä toisiinsa auttaen samalla ylläpitämään välittä-

viä suhteita.  

 

(…) että jos jollain on asiaa, ei puhuta päälle vaan kuunnellaan (5/20)   

(…) olin tangoilla kahden ystäväni kanssa ja muut luokkani tytöt tulivat sinne jutte-

lemaan meidän kanssa. (2/19) 

(…) jaksaa oikeasti kuunnella ja puhua kanssani.(5/8) 

Toisen ihmisen kysyessä sinulta esimerkiksi päivästä, hän välittää. Hän haluaa tietää 

kuulumisiasi ja keskustella kanssasi. (1/3) 

 

Aineistossa ystävyyden arvostaminen ja kiitollisuus yhteisestä ajasta näkyi keskeisesti op-

pilaiden kirjoitelmissa ja käsityksissä välittämisestä. Jaakolan mukaan (2013) ystävyyden 

aktiivinen edistäminen ilman hyödyn tavoittelua on tärkeä osa oppilaan tunne- ja vuoro-

vaikutustaitoja (luku 3.5). Osa oppilaista rinnasti välittämisen suoraan kaverina olemiseen 

ja ilmaisi välittämisen huomaavan siitä, että on hyvä kaveri toiselle. He ilmaisivat myös 

pitävänsä niitä ihmisiä tärkeinä, joista välittävät. Välittäminen näkyi aineistossa myös kii-

tollisuutena yhteisestä ajasta. Kirjoitelmissa tästä kertoivat merkitykset viihtyä toisen seu-

rassa, viettää aikaa toisen kanssa, sekä halu olla toisen kanssa. Lisäksi välittämiseen ihmis-

suhteissa viitattiin ilmauksilla yhteyden pitämisestä, toisen muistamisesta sekä toisen ajat-

telemisesta. Ystävyys nähtiin molemminpuolisena välittämisenä, jossa toiselle haluaa näyt-

tää, että välittää hänestä.  

  

Pidetään toinen ihminen kaverina. (1/9) 

Jos joku ei välitä toisista ihmisistä hänellä tuskin on kavereita ja kaverit välittävät 

toisista. (1/6)  

(…) ystävyytemme kokonaisuudessaan. (5/T2) 

On tärkeä välittää muista ihmisistä, kuten vaikka ystävistä. Ihmiset joista välittää 

ovat todella tärkeitä. (1/16)  

Vietän heidän kanssaan paljon aikaa ja olemme muutenkin yhteydessä toisiimme pal-

jon. (3/19) 

(…) viettää aikaa kanssani vapaaehtoisesti (4/19)  
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Välittämisen huomaa myös kun minut on pyydetty yökylään. (2/21) 

(…) että minulla on joitakin ihmisiä, jotka minusta välittävät ja he haluavat olla 

kanssani. (5/17) 

(…) kun he toivat minulle parantumiskortin sairaalaan. (2/21)  

(…) että hän välittää minusta ja minä hänestä. (5/1)  

Tahdon näyttää sen, että välitän (3/3) 

Voi myös antaa lahjan jouluna tai vaikka ystävänpäivänä. (1/5)  

 

Tässä kuvauskategoriassa perspektiivinä on ennen kaikkea oppilaan eettinen toiminta omia 

ystäviä kohtaan sekä ihmissuhteiden ylläpitäminen. Ihmissuhteilla on tärkeä rooli oppilaan 

eettisten taitojen ja empatiakyvyn kehittymisen kannalta. Laineen & Ahon (1997) mukaan 

lapsi oppii moraalisääntönsä aikuisilta, mutta harjoittelee niitä vertaistensa seurassa samas-

tumalla ikätovereihinsa (luku 3.2). Lähtökohtana eettiselle toiminnalle on Noddingsin 

(1984) mukaan sekä toiminnan kohteesta välittäminen että toimijan itsensä eettinen ihanne 

(luku 4.1). Myös Kotkanvirta (1995) toteaa, että kukin meistä on oman elämänsä hyvyyttä 

koskevissa kysymyksissä vastuussa viime kädessä itselleen. Meillä on yksilönä moraaliin, 

ystävyyteen, rakkauteen ja perheeseen liittyviä yhteisöllisiä rooleja ja niihin liittyviä si-

toumuksia. Olennaista on kyetä arvioimaan, miten suoriudumme erilaisista yhteisöllisistä 

sitoumuksistamme ja miksi ylipäänsä niihin sitoudumme. (Kotkavirta 1995, 43–44.) Mer-

kittävää tämän kuvauskategorian muodostumiselle oli se, että oppilaiden vastauksissa ko-

rostui ihmissuhteiden tärkeys välittämisestä puhuttaessa. Välittävällä toiminnalla viitattiin 

useissa ilmauksissa alkuperäisessä kontekstissaan oppilaiden kavereihin ja läheisiin. Näin 

ollen voidaankin todeta, että ihmissuhteilla on motivoiva merkitys kuudesluokkalaisten 

eettiselle toiminnalle, joten ne ovat tärkeä lähtökohta oppilaan empatiakyvyn kehittymisel-

le sekä eettisen toiminnan harjoittelulle.  

8.2 Toisten huomioon ottaminen ja samanarvoisuuden kunnioittaminen 

Tutkimuksen toinen analyysin seurauksena muodostunut kuvauskategoria edustaa käsitys-

tä, jossa välittäminen on toisten huomioon ottamista, jota ohjaa ymmärrys jokaisen ihmisen 

arvokkuudesta ja samanarvoisuudesta. Näihin tarvitaan myös hyviä tapoja, kykyä empati-

aan sekä valmiutta olla aiheuttamatta toiselle pahaa. Näin ollen yksilöllä on oltava jo jon-

kinlainen ymmärrys omien tekojensa seurauksista.  Tämän kategorian osalta aineistossa oli 

selkeästi havaittavissa jopa kolme merkitystä, jotka toistuivat muita merkityksiä useammin 



42  

 

  

oppilaiden kirjoitelmissa. Oppilaista 11 ilmaisi ystävällisyyden kuuluvan toisesta ihmisestä 

välittämiseen ja kahdeksan puolestaan sen, että ei kiusaa toisia. Toisten huomioon ottami-

nen esiintyi suoranaisesti seitsemän oppilaan kirjoitelmassa, mutta sama merkitys oli tul-

kittavissa myös muiden oppilaiden sitä lähellä olevista ilmauksista.  

 

Tirrin (1999) mukaan toisten huomioon ottaminen on tilanteisiin liittyvien ihmissuhteiden 

ensisijaista huomioon ottamista, jossa korostuvat sekä empatia, että toisesta välittäminen 

(luku 4). Aineistossa toisten huomioon ottaminen ilmeni toisten mielipiteiden ja tunteiden 

huomioimisena sekä toisten mukaan ottamisena poukkaan, leikkeihin ja peleihin.  Empati-

alla Tirri (1999, 95–96) puolestaan tarkoittaa toisen ihmisen asemaan asettumista, jossa 

toisen tunteiden ymmärtäminen on avainasemassa. Myös Noddings (2002) viittaa luvussa 

4.1 empatian olevan yksilön kykyä tuntea toisen kanssa ja hänen puolestaan, joten välittä-

minen ei voi syntyä pelkästään luontaisesta tahdota välittää.  Aineistossa empatiakyvystä 

ketoivat merkitykset lohduttamisesta, toisen tukena olemisesta sekä kiusatun asemaan aset-

tumisesta, mutta myös toisen rohkaiseminen ja saaminen iloiseksi voitiin nähdä empatian 

osoituksena.  

 

(…) kaikkien huomioiminen (5/2) 

Huomioin toisten mielipiteet (3/6)  

(…) ajattelee mitä joku toinen on mieltä jostain asiasta. (1/16)  

(…) toisen huomioimista esim. tunteiden ja toisen mukaan ottamisen kannalta (1/2)   

(…) jos joku näyttää yksinäiseltä, niin pyydän mukaan peliin.(1/5) 

(…) otetaan kaikki mukaan (5/6) 

Välittämistä näkee oikeastaan joka päivä koulussa, koska välittämistä on myös se, et-

tä pitää toiselle seuraa, eikä jätä häntä yksin. (2/22)  

(…) että ottaa huomioon toiset ja ilmaisee sen jollakin tunteella. (1/5)  

(…) lohduttaa ja on tämän tukena vaikeina hetkinä. (1/4)  

(…) jos olen vihainen he tekevät minut nauramaan. (1/4) 

Kiusaamista ei pitäisi olla olemassa! Jokaisen pitäisi ymmärtää miten pahalle se 

tuntuu. (5/5)  

 

Oppilaat ilmaisivat kirjoitelmissaan aiemmin mainitun ystävällisyyden lisäksi myös muita 

hyviä tapoja huomioida toisia, kuten hyvän käyttäytymisen, kohteliasuuden sekä kilttinä ja 

mukavana olemisen. Välittämisen ilmaistiin olevan pieniä eleitä ja näkyvän pienissä arjen 
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teoissa, joiden voidaan myös lukea liittyvän toisten huomioimiseen, hyviin tapoihin sekä 

ystävälliseen ja kohteliaaseen käyttäytymiseen. Myös Starratt (1994) viittasi luvussa 4.2 

tähän toteamalla, että välittäminen näkyy ja sitä opitaan pienistä asioista. Lampisen mu-

kaan (2009) jokainen voi siis arkisilla ratkaisuillaan olla tukemassa kanssaihmisten oikeuk-

sien toteutumista (luku 3.4). 

 

Hyvä käytös ja hyvät tavat. (5/9) 

Hän on kiltti sille josta välittää. (4/13) 

(…) että olen kaikille ystävällinen (1/17)  

Yritän käyttäytyä mahdollisimman hyvin välittämiäni ihmisiä kohtaan (3/18). 

Siitä että hän on normaalia kohteliaampi (4/12) 

Välittämisen huomaa yleensä helposti pienissä arjen teoissa. (4/22) 

Pienet arkisetkin teot, kuten oven auki pitäminen tai kohteliaisuudet kertovat, että vä-

littää jostain/yleensä ottaen ihmisistä. (4/3) 

Lähes päivittäin joku oppilas tekee eleen, jolla näyttää jollekin muulle välittävänsä 

hänestä. (2/3) 

(…) puhuu niillekin ihmisille, jotka eivät ole niin hyviä ystäviä. (1/19)  

   

Jokaisen ihmisen arvokkuuden ja samanarvoisuuden kunnioittaminen voidaan määritellä 

Starrattin (1994) mukaan herkkyytenä jokaisen yksilöllisyyden arvokkuuden tunnistami-

sessa (luku 4.2).  Pohjana tälle on luvussa kaksi esitelty Hirsjärven & Huttusen (1995) 

määrittelemä käsitys ihmisarvosta. Sen mukaan elämän perusarvo on jokaisen yksilöllinen 

olemassaolo, jonka tulisi olla loukkaamaton. Jokaisen arvokkuuden ja samanarvoisuuden 

kunnioittamisen näkökulmasta oppilaat ilmaisivat välittämisen olevan toisten arvostamista 

ja kunnioittamista, jokaisen kohtelemista samanarvoisesti sekä valmiutta haluta kaikille 

hyvää. Vastauksissa esiintyi myös ilmauksia, kuten olla asettamatta itseä muita tärkeäm-

pään asemaan, olla syrjimättä toisia, sekä olla oikeus omaan elämään. Lisäksi aineistossa 

oli viittauksia kultaisen säännön mukaiseen toimintaan oppilaiden kertoessa käyttäytyvänsä 

toisiansa kohtaan samalla tavoin. Näistä ilmauksista moni on suoraan yhteydessä luvussa 

3.4 esiteltyjen kansainvälisyyskasvatusta ohjaavien arvojen kanssa, jotka tulevat esille 

myös YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa. Ne antavat hyvän arvopoh-

jan sille, miten edistää suvaitsevaisuutta koulussa oppilaiden keskuudessa. Myös katso-

musaineissa keskeisiä teemoja ovat Luodeslammen & Nevalaisen (2007) mukaan ihmisen 

arvo, rakkauden kaksoiskäsky, kultainen sääntö sekä kysymykset yhdessä elämisestä ja 
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oikeudenmukaisuudesta (luku 3.3). Näin ollen oppilaat saavat kansainvälisyyskasvatuksen 

lisäksi välineitä toisten samanarvoisuuden kunnioittamiseen myös katsomusaineista.  

  

Käyttäydyn kaikille ihmisille samalla tavalla (3/7) 

Käyttäydyn muita kohtaan kunnioittavasti. (3/11) 

Minulle on tärkeää että jokaisella on hyvä olla eikä kenestäkään tunnu pahalle. (5/5) 

Haluan että kaikilla olisi hyvä elämä. (1/18)  

(…) että osataan arvostaa muita, eikä aseteta itseä muita tärkeämpään asemaan. 

(5/20)  

(…) ettei arvostella muita esim. ulkonäön perusteella eikä puhuta ilkeästi toisista, 

koska halutaan nostaa omaa asemaa porukassa. (5/20) 

(…) eikä syrji. (1/10) 

(…) Jokaisella on oikeus omaan ajatteluun! Sekä omaan elämään! (5/1) 

Käyttäydyn niitä ihmisiä kohtaan samalla tavalla kuin hekin. (3/8) 

 

Ymmärrystä ihmisten samanarvoisuudesta ja omien tekojen seurauksista tarvitaan myös 

valmiuteen olla aiheuttamatta toiselle pahaa. Käytännössä tämä tarkoittaa Heikkalan 

(2009) mukaan sitä, että ihminen ymmärtää, miltä toisesta tuntuu, jos häntä satutetaan tai 

loukataan (luku 3.5).  Sen lisäksi, ettei kiusaa toisia, kirjoitelmissa toistui hyvin yleisesti 

myös muita negaation kautta ilmaistuja merkityksiä, joiden ei koettu kuuluvan toisesta 

välittämiseen. Näitä olivat, ettei kohtele toista huonosti, loukkaa, arvostele tai satuta toista, 

ettei nosta omaa asemaa toisten kustannuksella, ja ettei aiheuta väkivaltaa tai muuta pahaa 

toiselle. Näillä oppilaiden ilmaisemilla merkityksillä on yhteys heidän oikeudenmukaisuu-

den ajatteluunsa. Lukuun 2.1 viitaten tämä tarkoittaa sitä, että he kykenevät tekemään eron 

oikean ja väärän sekä hyvän ja pahan välillä, jota Harvan mukaan (1980) voidaan sanoa 

moraalitajunnaksi. Myös Kohlberg (1984) toteaa oikeudenmukaisuudentajun liittyvän yksi-

lön aktiiviseen moraaliin, joka on erotettavissa passiivisesti opituista aikuisten moraalisista 

fraaseista.  

 

(…) koetan olla tekemättä jotain väärin ja olla loukkaamatta hänen tunteitaan (3/4)  

(…) että ei kiusaa eikä tee mitään pahaa (4/10) 

(…) että ei kiusaa eikä kohtele huonosti toista ihmistä (1/14)   

(…) että ei esim. tahallaan satuta muita ihmisiä. (5/16) 
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Tässä kuvauskategoriassa perspektiivinä on oppilaan oikeudenmukaisuuden ajattelun ke-

hittyminen ulottumaan omia ihmissuhteita laajemmalle, jolloin oppilas kykenee ottamaan 

huomioon omien ystävien ja lähipiirin lisäksi myös itselleen vieraampia ihmisiä, sekä koh-

telemaan heitä samanarvoisesti ymmärtäen valinnoissaan myös omien tekojensa seurauk-

set.  Koska tutkimuksessa käsitellään kasvatuksen etiikkaan liittyvää keskustelua koulun 

toimintaympäristössä, moraalisen ja eettisen kasvatuksen rinnalla olennaisessa roolissa on 

sosiaalinen kasvatus. Näiden kolmen tavoitteena on ohjata yksilöä elämään toisten ihmis-

ten kanssa yhdessä, kehittää heissä toisten ihmisten inhimillisten perusoikeuksien kunnioit-

tamista sekä perehdyttää heidät vastuun, velvollisuuden ja omantunnon käsitteisiin. Poh-

jimmiltaan kyse on siitä, että yksilö kykenee asettumaan toisen yksilön asemaan ja oppii 

noudattamaan ympäröivän todellisuuden pelisääntöjä. (Aho & Laine, 1997, 105.) Merkit-

tävää tämän kuvauskategorian muodostumiselle oli se, että useissa oppilaiden toisten huo-

mioon ottamiseen ja samanarvoisuuden kunnioittamiseen liittyvissä ilmauksissa viitattiin 

alkuperäisessä kontekstissaan ”kaikkiin” tai ”muihin”. Kuudesluokkalaisten voidaan siis 

tulkita kykenevän toimimaan eettisesti ja oikeudenmukaisesti myös oman lähipiirinsä ul-

kopuolelle jäävien henkilöiden kanssa sekä noudattamaan niitä pelisääntöjä, joita yhteisö 

heidän ympärillään heiltä odottaa.  

8.3   Toisista huolehtiminen ja omaehtoinen toisten auttaminen 

Tämä tutkimuksen analyysin seurauksena muodostunut kolmas kuvauskategoria edustaa 

käsitystä, jossa toisista ihmisistä välittäminen ilmenee huolehtimisena toisista sekä toisten 

auttamisena. Tirrin (1999) mukaan toisten auttaminen tarkoittaa yksilön valmiutta nähdä 

vaivaa toisen takia ja haluta hänelle hyvää (luku 4).  Toisista huolehtimiseen liittyy tässä 

tutkimuksessa myös itsensä asettaminen alttiiksi toisen puolesta. Aineistosta oli selkeästi 

havaittavissa auttamisen olevan oppilaiden käsityksissä yleisin tapa osoittaa toiselle ihmi-

selle välittämistä. 22 kirjoitelman kirjoittaneesta oppilaasta jopa 17 mainitsi auttamisen 

kuuluvan jollain tapaa osaksi toisista ihmisistä välittämistä. Jaakolan (2013) mukaan aut-

taminen on omaehtoista hyödyn tai henkisen tuen antamista toiselle ja kuuluu osaksi yksi-

lön tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Toisen auttamista ei siis tulisi ohjata oman hyödyn ta-

voittelu vaan sen tulisi lähteä puhtaasti toisen tarpeista. Näiden taitojen harjoitteluun muun 

muassa liikunta tarjoaa hyvän ympäristön, sillä liikunnassa tehdään asioita paljon yhdessä 

ja joukkueena (luku 3.5). Erilaisia auttamisen tapoja esiintyi aineistossa monia, joista kes-

keisimpiä olivat auttaminen tarvittaessa, auttaminen koulutehtävissä ja auttaminen vaikeis-



46  

 

  

sa tilanteissa. Auttamista ilmaistiin voivan tapahtua myös sanallisesti tai teoilla, mutta 

useissa ilmauksissa auttaminen mainittiin määrittelemättä sitä tarkemmin.  

  

(…) autan jos on tarve (3/6)   

Välittäminen tarkoittaa myös sitä että auttaa toista vaikeissa tilanteissa. (1/16) 

Jotkut ovat auttaneet koulutehtävissä. (2/10)  

Jos ihminen josta välitän pyytää minulta apua, ja joudun käyttämään siihen vähän 

aikaa ja vaivaa, niin autan häntä. (1/21) 

Auttamisella tarkoitan joko puhumista tai ihan mitä tahansa tekoa, jonka on tarkoi-

tus auttaa. (1/22) 

(…)kun minulla oli paha olla ystäväni auttoi minua, ja tunsin oikeasti että hän auttoi 

(2/16)  

 

Toisista huolehtiminen tai huolen pitäminen esiintyi aineistossa usein tilanteissa, kun jota-

kin oli esimerkiksi sattunut. Heikkalan (2009) mukaan kyse on tällöin heikomman suojasta 

ja välittämisen kautta syntyvästä vastuullisuudesta (luku 3.5). Toisista huolehtiminen näkyi 

aineistossa myös itsensä asettamisena alttiiksi toisen puolesta. Kuten myös Fonagy et al. 

(2005) luvussa 4.2 toteavat, oppilaiden on opittava ottamaan vastuuta päätöksenteossa, kun 

esimerkiksi kiusaamisen uhri tarvitsee apua. Tirrin (1999) mukaan oikeaa toimintaratkai-

sua etsiessä lähimmäisen aito kohtaaminen ja heikon suojeleminen ovat siis olennaisessa 

roolissa (luku 4). Oppilaiden kirjoitelmissa tämä ilmeni toisen puolustamisena tai suojele-

misena, mutta myös kiusaamisen vastustamisena. Myös ilmaukset ajatella toisen parasta ja 

pitää toisen puolia osoittivat oppilaan kykenevän asettamaan toisen edun omansa edelle.  

 

(…) eikä jätä huomioimatta sitä, kun toiselle sattuu jotain. (1/14) 

(…) että pidän heistä huolta ja pidän heidän puoliaan esim. silloin kun heitä kiusa-

taan. (1T1)  

Välittäminen on myös sitä, että huolehtii toisesta. (1/22)  

Toisesta välittäminen on myös riskien ottamista ja toisen puolesta uhrautumista.  

Hän ajattelee parastani vaikkei se aina olisi hauskaakaan. (2/5)  

Käyttäydyn ihmisiä kohtaan, joista välitän ehkä vähän ns. ”suojelevasti”. En halua, 

että kukaan kiusaa heitä, tai he kiusaavat muita. (3/1) 
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Tässä kuvauskategoriassa suurin ero muihin kategorioihin on oppilaan empatiakyvyn ke-

hittyneempi taso, jolloin oppilas on toisen ihmisen asemaan asettumisen lisäksi kyvykäs 

myös toimimaan toisen puolesta asettaen hänet itsensä edelle sekä nähden vaivaa hänen 

puolesta. Myös Tirri (2003, 96–96) toteaa välittämisen olevan yhteydessä moraalisen pää-

töksenteon kanssa etenkin silloin, kun henkilö joutuu asettamaan itsensä likoon moraalis-

ten konfliktien selvittämiseksi. Hänen mukaan moraaliset teot vaativat muutakin kuin hen-

kilökohtaista kiintymystä tilannetta kohtaan, sillä yksilön on oltava motivoitunut toimi-

maan moraalisesti oikein, mikä taas edellyttää kykyä empatiaan. Merkittävää tutkimukses-

sa oli se, että vaikka auttamisen ja huolehtimisen tulkittiin kohdistuneen useissa ilmauksis-

ta oppilaiden kavereihin, vastauksissa oli kuitenkin ilmauksia liittyen myös huolehtimiseen 

muista sekä muiden auttamisesta.  

 

(…) että minä menen auttamaan jos joku kaverini tarvitsee apua tai joku muu niin 

menen auttamaan. (1/12) 

(…) jos olet vaikka pelaamassa jalkapalloa ja pallo osuu esim. päähäsi todella ko-

vaa, niin pelikaverisi (myös toisen joukkueen) tulevat kysymään sinulta, että ”oletko 

kunnossa?” tai ”sattuiko sinuun?” (4/2)  

Että pitää huolta toisista ja läheisistä. (1/11) 

  

Näin ollen ilmaukset välittämisestä ja huolehtimisesta oman lähipiirin ulkopuolella edusta-

vatkin tutkimuksessa kehittyneempää empatiakykyä ja kuudesluokkalaisten kyvystä käyt-

tää moraalisissa valinnoissa myös laajempaa näkökulmaa kuin pelkästään loogisen ja oi-

keudenmukaisen ratkaisun etsiminen (luku 4).  

8.4 Oppilaiden käsityksiä välittämisen etiikan käsittelystä koulussa 

Tässä alaluvussa esitellään oppilaiden käsityksiä välittämisen etiikan käsittelystä koulussa 

sekä tarkastellaan niiden yhteyttä eettisen kasvatuksen teorioihin. Oppilailta kysyttiin kir-

joitelmassa viimeisen kysymyksen avulla, miten välittämisen asioita käsitellään koulussa. 

Kysymykseen saadut vastaukset pidettiin erillään muista vastauksista läpi analyysiproses-

sin, koska ne poikkesivat teemaltaan selkeästi muiden kysymysten vastauksista. Tällaisten 

aineistossa esiintyvien eri teemojen käsittely ja organisointi erikseen on fenomenografisel-

le tutkimukselle ominaista (Marton 1997, 99). Viimeiseen kysymykseen vastatessaan oppi-
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laiden kirjoitelmissa painottuivat erilaiset käsittelytavat sekä se, miten usein näitä asioita 

koulussa käsitellään. Oppilaiden vastauksista sai myös muodostettua kolme eri eettiseen 

osa-alueeseen eroteltavaa ryhmää, joista kussakin painottuu välittämisen etiikan käsittely 

eri näkökulmasta. Muodostuneet ryhmät ovat toisten kanssa yhdessä elämään ohjaaminen, 

oikeudenmukaisuuden ajatteluun kehittäminen sekä empatiataitojen kehittäminen turvalli-

sen oppimisympäristön luomiseksi. 

 

Välittävää toimintaa tukevista erilaisista käsittelytavoista oppilaiden vastauksissa ilmeni 

pari- ja ryhmätyöskentely, koko koulun eettistä toimintaa tukevat tempaukset ja päivän-

avaukset, käytännön esimerkit ja niiden eettisten ulottuvuuksien tarkastelu sekä keskustelut 

ja hyvän elämän kysymysten vertailu. Starratt (1994) toteaakin luvussa kolme, että eettisen 

kasvatuksen päämäärien saavuttamiseksi tarvitaan koko kouluyhteisön panosta sekä sel-

laisten työtapojen suosimista, joissa harjoitellaan ryhmätyöskentelytaitoja, aktiivista kuun-

telua sekä keinoja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Myös Luumi (2007) painottaa lu-

vussa 3.3 lapsen tarvitsevan runsaasti kokemuksia, jotta hän voi havaita, mikä elämässä on 

mielekästä, mikä on oikein tai väärin, mihin voi luottaa, ja mitä kannattaa tavoitella tai 

välttää.   

 

Koulussa näitä asioita käsitellään esim. tempauksilla (6/1)  

(…) käsitelty mm. rauhanvuodella, ja siitä on puhuttu monissa päivänavauksissa. 

(6/7) 

Koulussa toki myös aina mainitaan näitä asioita esim. käytännön esimerkeillä. (6/2)  

Opettaja on kertonut että mitä on välittäminen. (6/10) 

(…) teemme usein pari tai ryhmätöitä. (6/4)  

Koulussamme on myös verrattu olosuhteitamme niihin, joilla ei ole mahdollisuuksia 

toisesta huolehtimiseen ja välittämiseen niin hyvin kuin meillä suomalaisilla. (6/2) 

 

Myös siitä, miten usein toisista välittämiseen liittyviä asioita koulussa käsitellään, oli oppi-

lailla vaihtelevia käsityksiä. Kirjoitelmissa esiintyi paljon ilmauksia, joiden mukaan välit-

tämistä ei ole käsitelty ollenkaan tai on käsitelty vähän.  Jotkut oppilaista eivät osanneet 

vastata kysymykseen lainkaan kun taas jotkut ilmaisivat välittämisen asioita käsiteltävän 

useasti.  Lisäksi aineistosta ilmeni se, ettei välittämiseen liittyviä asioita olla käsitelty ko-

vin monipuolisesti.  
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Näitä asioita käsitellään koulussa aika usein ja se on hyvä asia (6/4) 

Näitä asioita on käsitelty koulussa vain vähän.  (6/14) 

Ei ole käsitelty ainakaan minä en muista. (6/12) 

Joskus on puhuttu kiusaamisesta, jota esiintyy meidän luokalla lähes kaikkien koh-

dalla. (6/20)  

Välittämiseen liittyviä asioita ei ole mielestäni käsitelty kovin monipuolisesti. Kou-

lussa on puhuttu paljon kiusaamisesta, mutta minun mielestäni välittämiseen liittyy 

muutakin. (6/22) 

  

Näin vaihteleviin vastauksiin voi olla syynä muun muassa se, että oppilaat eivät tunnista 

useiden tavallisten arjen tilanteiden ja kohtaamiensa eettisten valintojen liittyvän välittämi-

seen. Toisaalta mahdollista on myös se, että välittämisen asioiden pohtimiseen ei käytetä 

tarpeeksi aikaa tai käsitellä tarpeeksi monipuolisesti, että oppilaat saisivat siitä jotakin hen-

kilökohtaisesti omaan elämäänsä ja elämänkysymyksiinsä. Tämän vuoksi Noddings (2005) 

painottaakin luvussa 4.3, että välittämiseen liittyvien elementtien pohtimiseen olisi hyvä 

käyttää jonkin verran aikaa päivittäin, jotta välittävän toimintakulttuurin saavuttaminen 

olisi mahdollista.   

 

Toisten ihmisten kanssa yhdessä elämään ohjaamisen näkökulmasta aineistosta löytyi il-

mauksia, joiden mukaan oppilaita oli muistutettu ystävyyden tärkeydestä, kannustettu ole-

maan kaikkien kaveri sekä ottamaan kaikki mukaan jättämättä ketään yksin. Jokikokon 

(2002) mukaan onkin tärkeää, että oppilaiden väliltä saadaan poistettua ennakkoluulot, 

jotta suvaitsevainen, kannustava ja välittävä ilmapiiri olisi mahdollinen (luku 3.4). Yhdessä 

elämään ohjaamista oppilaiden kirjoitelmissa edustivat myös ilmaukset liittyen yhteishen-

gen parantamiseen sekä toisten huomioimisen tärkeyteen tulevaisuutta ja työelämää ajatel-

len. Myös Straughan (1988) toteaa luvussa kolme eettisen kasvatuksen tavoitteena olevan 

oppilaan itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen kehittymisen, jotta he saisivat parhaat 

mahdolliset eväät elämään ja yhteiskunnalliseen tietoisuuteen. 

 

(…) muistetaan ystäviä ja muistutetaan miten tärkeitä ystävät ovat. (6/1) 

(…)opetettu olemaan kaikkien kaveri. (6/13) 

(…) yhteishenkeä on nostettu ja samalla mielestäni myös välittämistä toisista. (6/2) 
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Koulussa opittujen tapojen avulla meitä valmistellaan esimerkiksi tulevaan työelä-

mään. Sinun täytyy ottaa muut huomioon työssäsi ja kaikkialla muuallakin maail-

massa. (6/3)    

 

Perusarvot ja -normit sekä päivittäinen moraalin oppiminen arjessa luovat omat lähtöko-

tansa oikeudenmukaisuuden ajattelun kehittämiseen. Elo (1993, 88) toteaakin eettisen kas-

vatuksen olevan oikeiden käyttäytymissääntöjen juurruttamista sekä ajattelun kehittämistä 

kohti moraalista päättelyä. Näihin aiheisiin liittyen oppilaiden vastauksissa ilmeni sääntö-

jen kertaaminen, hyvien käytöstapojen käsittely, yhteisten sääntöjen kehittäminen yhdessä 

sekä arkipäivän keskustelut hyvistä tavoista ja toisten huomioon ottamisesta läpi kouluiän. 

Myös Luodeslampi & Nevalainen (2007) toteavat luvussa 3.3 eettisen kasvatuksen olevan 

päivittäistä moraalin oppimista koulun arjessa, jota voidaan tukea kehittämällä oppilaiden 

eettisiä ajattelutapoja esimerkiksi katsomusaineiden avulla.   

 

Jos on joku tehnyt jotain pahaa niin kerrataan aina että mitä saa tehdä ja mitä ei. 

(6/6) 

Hyviä tapoja ja hyvää käytöstä koulussa ollaan käsitelty. (6/9)  

(…) kehittämällä luokan ja koko koulun yhteisiä sääntöjä yhdessä. (6/2)  

Jo ykkösluokalta lähtien on keskusteltu hyvistä käytöstavoista ja muiden ihmisten 

huomioonottamisesta/auttamisesta. Sitä kautta ne ovat osa arkielämää, ja asiaa pai-

notetaan vieläkin usein koulussa. (6/3)  

 

Jotta voitaisiin saavuttaa turvallinen oppimisympäristö, oppilaita on tärkeä kasvattaa toisen 

rooliin asettumisen avulla ymmärtämään vastuunsa valintojen tekijänä.  Empatiataitojen 

kehittämisen ja turvallisen oppimisympäristön näkökulmasta suurin osa oppilaiden vas-

tauksista koski kiusaamista ja sen lopettamista. Oppilaista seitsemän ilmaisi kirjoitelmas-

saan, että välittämisen asioita käsitellään juuri kiusaamiseen liittyen.  Lisäksi vastauksista 

ilmeni, että kiusaamista käsitellään siitä puhumalla tai keskustelemalla, mutta myös aset-

tumalla kiusatun asemaan. Yhden vastauksen mukaan kiusaamistilanteita oli käsitelty 

myös yhteisesti, jotta kaikki muistaisivat sen, ettei saa kiusata. Tarkoituksena onkin 

Straughanin (1988) mukaan ohjata kasvatettavia itse johtamaan moraalisia arvojaan eri 

näkemysten vaihtamisen ja keskusteluiden kautta. Tässä on Elon (1993) mukaan kyse op-

pilaiden eettisen ajattelun kehittämisestä arjen moraalidilemmojen ratkaisujen avulla. Rat-

kaisuihin saadaan Straughanin (1988) mukaan kuitenkin syvempää näkökulmaa eläytymi-
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sen avulla, joka vahvistaa erityisesti yksilön herkkyyttä ja empatiaa sekä kykyä pohtia te-

kojen seurauksia. (Luku 3.)  

 

(…) kiusaamista on yritetty saada loppumaan. (6/5)  

Myös se ettei kiusaa on hyvä tapa. (6/9)  

Koulussa näitä asioita käsitellään useasti. ”Ei saa kiusata toisia, mieti miltä sinusta 

tuntuisi, jos sinua kiusattaisiin.” (6/17) 

Joskus opettajamme puhuu koko luokalle siitä, kun joku on kiusannut toista, mutta 

miten se meille ulkopuolisille kuuluu? Onhan se tietenkin tärkeää, että hän muistut-

taa meille kaikille siitä, että ei saa kiusata. Eli kyllä näistä asioista puhutaan koulus-

sa. (6/17) 

 

Välittävän toimintakulttuurin ja turvallisen oppimisympäristön luomiseksi on siis tärkeää, 

että kasvatetaan oppilaita elämään toisten kanssa yhdessä yhteisiä pelisääntöjä noudattaen 

sekä kehitetään heidän oikeudenmukaisuuden ajatteluaan ja empatiataitojaan välittämiseen 

liittyvien elementtien monipuolisella käsittelyllä niin koulun arjessa kuin eri oppiaineiden-

kin avulla. Myös Tirrin (1999) mukaan välittämisen ideologiaa tulisi jatkuvasti ruokkia 

dialogin ja mallioppimisen keinoin (luku 4). Tärkeää on saada luotua pohjaa oppilaan yh-

teistyötaidoille, kriittiselle ajattelulle, omien näkökantojen perustelulle sekä muiden mieli-

piteiden huomioimiselle, mikä kehittää myös lapsen kykyä "sisäiseen dialogiin" eli reflek-

tiiviseen ajatteluun (Opetushallitus, 2013). Näin oppilas saadaan kasvatettua johtamaan itse 

omia eettisiä arvojaan sekä arvioimaan itsenäisesti arkipäivissään kohtaamiaan eettisiä 

haasteita.   

8.5 Yhteenvetoa tutkimustuloksista 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella toisista välittämistä ilmiönä lasten koke-

musmaailmasta käsin. Kouluikäisten päivässä kaverit ja heidän kanssaan vietetty aika ovat 

hyvin olennaisessa roolissa, joten se toistui monella tapaa oppilaiden ilmauksissa. Tutki-

mus rajattiin koulun kontekstiin, jotta oppilaat saivat mahdollisuuden pohtia osittain haas-

teellisiakin asioita välittämisestä itselleen tutussa kontekstissa. Koska 12–13 -vuotiaat ovat 

ajattelussaan konkreettisen ja abstraktin ajattelun murrosvaiheessa, selittää se, miksi oppi-

laat kertoivat kirjoitelmissaan käsityksistään välittämisestä paljon yksittäisten, konkreettis-

ten esimerkkien avulla. Oppilaat kykenivät kuitenkin käyttämään jonkin verran myös abst-
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rakteja ilmauksia. Vastauksissa toistui usein koulun sääntö- ja normijärjestelmästä tuttuja 

abstrakteja käsitteitä, joita oppilaat sitten selittivät tarkemmin arjen esimerkkien avulla.   

 

Kirjoitelmaan tueksi laaditut kysymykset teemoiteltiin sen mukaan, miten oppilaat ymmär-

tävät välittämisen käsitteen, mistä välittämisen huomaa, miten he käyttäytyvät välittämiään 

ihmisiä kohtaan ja mitä asioita he arvostavat toisten kohtaamisessa. Näin oppilailta saatiin 

selvitettyä erilaisia tapoja ymmärtää toisista välittäminen ja vastaus tutkimuskysymykseen. 

Oppilaat toivat vastauksissaan esille sisällöltään keskenään samanlaisia merkityksiä välit-

tämisestä, mutta ne olivat vain muotoiltu kysymysten mukaisesti eri muotoon. Näin ollen 

jokaiseen muodostettuun kuvauskategoriaan päätyi merkityksiä jokaisesta kysymyksestä. 

Eri kysymyksiin vastattujen ilmausten kohdalla oli mielenkiintoista kuitenkin tarkastella 

arvostavatko oppilaat samoja asioita, joita ovat kertoneet kuuluvan välittämiseen, ja mitä 

välittämiseen liittyviä asioita he kokevat huomioivansa omassa käyttäytymisessään. Mui-

hin kysymyksiin liittyvät vastaukset koskivatkin enemmän välittämisen määrittelyä. Myös 

oppilaiden käsityksiä liittyen kysymykseen välittämisen asioiden käsittelystä koulussa, 

käsiteltiin tarkemmin jo edellisessä alaluvussa. 

 

Kysymykseen, miten käyttäydyt niitä ihmisiä kohtaan, joista välität, yleisimpiä vastauksia 

olivat ystävällisesti käyttäytyminen ja muut hyviin tapoihin kuuluvat piirteet sekä toisten 

auttaminen. Puolestaan tärkeinä ja arvokkaina asioina toisten kanssa ollessaan oppilaat 

pitivät yleisimmin sitä, ettei kiusaa toisia tai aiheuta muuten pahaa toisille sekä toisten 

kuuntelemista. Suurimmaksi osaksi oppilaat pitivät arvokkaina kuitenkin samoja asioita 

kuin olivat ilmaisseet välittämiseen kuuluvan. Myös ilmaukset heidän käyttäytymisestään 

niitä ihmisiä kohtaan, joista he välittävät noudatteli samaa linjaa muiden väittämistä kos-

kevien vastausten kanssa.  Tämä johtui toki myös siitä, että aihe itsessään johdatteli oppi-

laita pohtimaan omia arvostuksiaan ja omaa käyttäytymistään samasta välittämisen näkö-

kulmasta.  Ainoastaan muutamassa vastauksessa ilmaantui käsityksiä aiheen ulkopuolelta, 

joita oppilaat pitävät erityisesti kaverisuhteissaan arvokkaina. Näitä olivat muun muassa 

huumorintaju, rohkeus ja omaperäisyys. 

 

Tutkimuksen avulla selvitettävä tutkimuskysymys oli, millaisia käsityksiä 6. luokan oppi-

lailla on toisista välittämisestä. Oppilaiden käsitysten mukaan toisista välittäminen on re-

hellisyyttä ja luottamusta ihmissuhteissa, anteeksiantoa, keskustelemista toisten kanssa ja 

kiinnostusta toisia kohtaan sekä ystävyyden arvostamista ja kiitollisuutta yhteisestä ajasta. 
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Välittäminen on myös toisten huomioon ottamista, kykyä empatiaan, hyviä tapoja, ymmär-

rystä jokaisen ihmisen arvokkuudesta ja samanarvoisuudesta sekä valmiutta olla aiheutta-

matta toisille pahaa. Lisäksi välittämistä on toisten auttaminen ja valmius nähdä vaivaa 

toisen takia, toisista huolehtiminen sekä itsensä asettaminen alttiiksi toisen puolesta. Oppi-

laiden mukaan välittämiseen kuuluu näkökulmien pohdintaa ja välittää voi myös monella 

eri tavalla, johon vaikuttaa olennaisesti muun muassa se, tunteeko ihmisen vai ei.  

 

Ihmisestä voi välittää monella eri tavalla. (1/18) 

Mielestäni voi välittää kahdella tavalla, välittää ihmisestä jonka tuntee, tai ihmisestä 

jota ei välttämättä tunne ollenkaan. (1/21)  

Välittäminen tarkoittaa mielestäni myös sitä, että on toiselle kaveri ja puhuu niillekin 

ihmisille, jotka eivät ole niin hyviä ystäviä. (1/19)  

Myös itsestään pitää välittää. Vaikka joskus toisten etu tuntuu tärkeämmältä kuin 

oma, niin joka tilanteessa se ei päde. Välittämiseen liittyy näkökulmien pohdintaa. 

(1/22) 

 

Kuudesluokkalaisten näkökulmaa ilmiöstä kuvataan ja selitetään seuraavan taulukon avulla 

tuomalla siinä esiin kaikki laadullisesti sisällöltään erilaiset käsitykset toisista välittämises-

tä. Taulukon tarkoitus on auttaa myös aineiston hahmottamisessa kokonaisuutena sekä 

kategorioiden rajojen ja keskinäisten suhteiden ymmärtämisessä. 
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TAULUKKO 1. Mitä toisista välittäminen on, ja miten se kehittyy? 

 

 

YSTÄVYYDEN  

ARVOSTAMINEN  

JA AVOIMUUS  

IHMISSUHTEISSA 

 

TOISTEN 

HUOMIOON OTTAMINEN 

JA SAMANARVOISUUDEN 

KUNNIOITTAMINEN 

 

TOISISTA  

HUOLEHTIMINEN  

JA OMAEHTOINEN  

TOISTEN AUTTAMINEN 

 

Rehellisyys ja luottamus  

ihmissuhteissa 

 

Toisten huomioon  

ottaminen 

 

Omaehtoinen  

toisten auttaminen  

ja valmius nähdä vaivaa  

toisen takia  

Anteeksianto 

 

Kyky empatiaan 

 

Keskusteleminen toisten kanssa 

sekä kiinnostus toisia kohtaan 

 

Hyvät tavat 

 

 

Huolehtiminen toisista 

 

 

Ystävyyden arvostaminen 

ja kiitollisuus 

yhteisestä ajasta 

 

 

Jokaisen arvokkuuden ja saman-

arvoisuuden kunnioittaminen 

 

 

 

Itsensä asettaminen  

alttiiksi  

toisen puolesta  

Valmius olla aiheuttamatta  

toiselle pahaa 

 

 

Kohlbergin (1984) mukaan moraalikehitys on universaalia ja eri kehitysvaiheissa olevat 

ihmiset poikkeavat toisistaan sosiaalisen perspektiivin suhteen. Tutkimustulosten perus-

teella suurin osa oppilaista vaikutti olevan moraalikehityksessään konventionaalisen eli 

sovinnaisen moraalin tasolla, jonka perspektiivi on yhteisökeskeinen. Sen ensimmäisessä 

vaiheessa yksilöllä on tarve olla hyvä omissa silmissä ja lähiympäristön odotuksissa. Toi-

sessa vaiheessa yksilö on oppinut kunnioittamaan myös auktoriteetteja sekä sosiaalista 

järjestelmää ja tuntee näin vastuunsa sen osana. Toiminnassa on merkittävää ihmisten kes-

kinäiset suhteet, lojaalius, luottamus ja kiitollisuus sekä toisesta välittäminen ja toisen aut-

taminen. Yksilö pystyy näin asettumaan jo toisen ihmisen asemaan. Myös suurimmassa 

osassa oppilaiden kirjoitelmista oli ilmaistuna näitä samoja asioita.  Aineistossa ystävien ja 

lähimpien ihmissuhteiden nähtiin keskeisesti myös vaikuttavan oppilaiden suhtautumiseen 

välittämisestä. Kirjoitelmien perustella oli kuitenkin havaittavissa oppilaiden olevan eri 

vaiheissa kyvyissään käsittää toisista välittäminen. Tätä tukee Noddingsin (1984) teoria 

yksilön moraalin kehittymisestä, jossa yksilön eettinen toiminta on yksilöllistä ja hyvin 
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sidottua emootioihin kehitystasosta riippumatta. Hänen mukaan toiminta on siis eettisesti 

oikeaa, kun se vastaa välittämisen kohteena olevan aitoihin tarpeisiin. (Ks. luku 4.1)  

  

Tutkimustulosten ja niiden teoriakytkösten perusteella voidaan todeta, että vaikka yksilön 

eettinen toiminta olisikin yksilöllistä ja sidottua emootioihin, on empatiataitojen ja toisista 

ihmisistä välittämisen kehittyminen yhteydessä silti myös yksilön muuhun moraaliseen 

kehitykseen. Tähän vaikuttaa Piagetin (1975) mukaan yksilön kognitiivisen kehityksen 

lisäksi myös sosiaalinen ympäristö. Myös Starratt (1994) toteaa emootioiden ja välittämi-

sen olevan osa yksilön eettisyyteen kasvamista ja eettisiä valintoja, jolloin yksilö ohjaa 

eettistä ajatteluaan ja oikeudenmukaisuudentajuaan tietoisesti, mutta myös tunteidensa 

kautta. Lisäksi Juujärven (2003) tekemä tutkimus huolenpidon (välittämisen) etiikasta ja 

sen kehittymistä on osoittanut huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden ajattelun olevan voi-

makkaasti toisiinsa yhteydessä, jolloin ne eivät kehitykään erillisinä osina ihmisen moraa-

linkehityksessä. (Ks. luku 4)  

 

Tutkimustulosten perusteella toisista välittäminen kehittyy kolmen vaiheen kautta. Ensim-

mäisessä vaiheessa välittäminen ja emootiot ovat keskittyneinä yksilön lähipiiriin, jolloin 

eettisessä toiminnassa painottuvat ensisijaisesti omat ihmissuhteet. Muiden kohtaamista 

yksilö ohjaa tietoisesti ulkoa päin opittujen käyttäytymisen mallien avulla, jolloin myös 

toimintaa ohjaa toisten tarpeiden tunnistamisen sijasta enemmän omat tarpeet. Kolmannes-

sa eli laajimmalle kehittyneessä vaiheessa yksilö kykenee asettamaan itsensä likoon toisten 

puolesta sekä huolehtimaan myös oman lähipiirinsä ulkopuolella olevista ihmisistä, jolloin 

toiminnan lähtökohtana on ennen kaikkea toisten tarpeisiin vastaaminen. Tässä yksilö oh-

jaa eettistä toimintaansa tunteiden ja toisia kohtaan tuntemansa empatian avulla, mikä tuo 

Tirrin (1999) mukaan moraalisten ongelmien ratkaisuun laajempaa näkökulmaa kuin pel-

kästään loogisen ja oikeudenmukaisen ratkaisun etsiminen (luku 4).  Näiden vaiheiden 

väliin sijoittuu välittäminen, jossa yksilö ohjaa eettistä ajatteluaan ja oikeudenmukaisuuden 

tajuaan sekä tietoisesti että tunnetasolla, ja jossa sekoittuu sekä oppilaan oma empatiakyky 

että ulkoapäin opitut käyttäytymisen säännöt. Tällöin yksilö kykenee kuitenkin huomioi-

maan omien tarpeiden lisäksi myös jo toisten tarpeita.  

 

Ensimmäisen vaiheen ihmissuhteisiin keskittyvä välittäminen ei kuitenkaan ole merkityk-

seltään yhtään muita vaiheita vähäisempi. Päinvastoin Tirrin (2003) mukaan jo varhaiset 

kokemukset ovat lähtökohtana sille, miten lapsi ymmärtää ja kokee välittämisen. Nodding-
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sin (2002) mukaan välittämisen taustalla on yksilön kyky tuntea toisen kanssa ja hänen 

puolestaan, joten välittäminen ei voi syntyä pelkästään luontaisesta tahdosta välittää. Näin 

ollen lapsi tarvitsee runsaasti kokemuksia välittämisestä sekä hyvän kasvualustan välittä-

misen harjoittamiselle. Elo (1993) toteaakin luvussa 3.2 moraaliajattelun kehittymistä syn-

tyvän käytännössä vain silloin, kun lapset havaitsevat ja saavat malleja toisten eettisestä 

ajattelusta ja toiminnasta omassa arjessaan. Myös Piaget (1975) on moraalikehitysteorias-

saan todennut, ettei moraalista kehitystä voi tapahtua ilman vuorovaikutusta ja sosiaalisia 

kokemuksia. Näin ollen välittäminen lasten läheisissä ihmissuhteissa toimii tärkeänä lähtö-

kohtana heidän välittämisen ja eettisten taitojen kehittymiselle. (Ks. luku 4.1) 

 

Oppilaiden toisiaan kohtaan tuntema empatia sekä toisista välittäminen kehittyy siis vähi-

tellen omaa lähipiiriä laajemmalle, jolloin omien tarpeiden edelle nousevat pikku hiljaa 

myös muiden tarpeet. Tässä tutkimuksessa on esiteltynä tämä vaiheittainen eteneminen 

kolmen eri kuvauskategorian avulla, joista jokaista vaihetta edustaa taulukossa 1 oma sa-

rakkeensa. Jokainen vaiheista on tärkeä, sillä ilman ensimmäistä läheisiin ihmissuhteisiin 

keskittyvää vaihetta ei voi syntyä laajemmalle ulottuvaa, jokaisen huomioivaa ja lopulta 

toisten tarpeet tunnistavaa välittämistä.   
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9 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointia 

 

Lasten käsitysten tutkiminen välittämisestä on ollut aiheena haasteellinen niin luotettavuu-

den kuin eettisyydenkin näkökulmasta. Tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyyden osoit-

tamisessa on tärkeää kriittinen ja arvioiva työasenne. Luotettavuuden arvioinnin on oltava 

kokonaisvaltaista kriittistä tarkastelua, joten tutkimuksen tekoon tulisi alusta alkaen asen-

noitua uteliaalla, mutta samalla myös terveen skeptisellä mielellä. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2009, 26.) Tutkijan on paras tiedostaa omien lähtökohtien vaikuttavan aineis-

ton hankintaan ja johtopäätösten tekoon, sillä tällainen hallittu subjektiivisuus on yksi tut-

kimuksen luotettavuuden perusta. Mitä vankempi tutkijan teoreettinen perehtyneisyys on, 

ja mitä paremmin hän tunnistaa kokemustaustansa, sitä objektiivisemmin tutkimushenkilön 

tarkoittama merkitys on tavoitettavissa. Vaikka tietty subjektiivisuus tulkinnassa aina säi-

lyykin, se ei ole tiedostettuna haittaava tekijä, sillä oma kokemustausta auttaa paneutumaan 

toisen lähtökohtiin. (Ahonen, 1994, 122,124.) Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta 

oli kiinnitettävä huomiota siihen, ettei oma kokemustausta sekä aiheen läheisyys itselle 

vaikuttaisi aineistosta poimittujen ilmausten tulkintaan ja johtopäätösten tekoon. Tavoit-

teena on ollut tehdä tulkinnat mahdollisimman objektiivisesti, joten oman kokemustaustan 

tiedostaminen läpi tutkimusprosessin sekä perehtyminen tutkimuksen teoreettisiin lähtö-

kohtiin ovat auttaneet pitämään subjektiivisuuden hallittuna.  

 

Laadullisen aineiston ja siitä löydettyjen merkitysten ja kategorioiden luotettavuus riippuu 

siitä, miten ne vastaavat tutkittavien ilmaisuissaan tarkoittamia merkityksiä sekä missä 

määrin ne vastaavat teoreettisia lähtökohtia. Näin ollen laadullisen tiedon luotettavuudessa 

on kysymys tulkintojen validiteetista. Tutkimuksen luotettavuuskriteerit koskevat siis sekä 

aineiston hankinta- että kategorioiden muodostamisvaihetta, joissa validiteetti merkitsee 

sekä aitoutta että relevanssia. Tutkijan ei myöskään tulisi ylitulkita aineiston ilmauksia tai 

löytää siitä merkityksiä, jotka ovat tutkittavan ongelman ja sen taustana olevien teoreettis-

ten lähtökohtien ulkopuolella. (Ahonen 1994, 129–130, 152–154.)  

 

Aineiston aitouden suhteen haastavaksi osoittautui kirjoitelmissa se, että tutkittavat sai 

ilmaisemaan itseään samasta asiasta kuin tutkija oletti. Validiteetin lisäämiseksi kysymys-

ten laadinnassa olikin oltava huolellinen ja huomioitava kuudesluokkalaisten kehitystaso. 
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Vaikka oppilaille painotettiin, että tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita vain heidän omista 

näkemyksistään, haastavaa oli saada lapset kertomaan aidosti omia ajatuksiaan, eikä niitä 

asioita, joita heiltä odotetaan. Myös lasten puutteellinen sanavarasto ja kyvyt ilmaista aja-

tuksiaan olivat riskinä sille muodostuisiko aineistosta tarpeeksi kattava kuvaavien ilmaus-

ten suhteen. Tutkimuksen validiutta lisäsi kuitenkin, että tutkittavilta kysytyt kysymykset 

määriteltiin tarkasti etukäteen tutkimusongelmaan ja keskeisiin käsitteisiin sidottuina. Nii-

den avulla oli helpompi saada tutkittavien käsityksistä variaatioita juuri siihen, mitä halut-

tiin tietää, jolloin aineistosta oli mahdollisuus saada relevantti niiden teoreettisten käsittei-

den suhteen, jotka ovat ongelmanasettelun taustana. Kysymykset muotoiltiin kuitenkin 

niin, että ne eivät rajoittaisi vastauksia liikaa, vaan vastaajat saisivat vapaasti kertoa niiden 

avulla ajatuksiaan. Lisäksi tutkittavien annettiin määritellä välittäminen alusta alkaen itse 

ilman tutkijan määritelmiä ennakkoon, jotta he pääsivät liikkeelle ilmiön pohdiskelussa 

kokonaan omien ajatusten ja kokemusten pohjalta.  

  

Tulkitut merkitykset ja kategoriat eli johtopäätökset ovat valideja niiden vastatessa sitä, 

mitä tutkittavat ovat tarkoittaneet. Lisäksi validiteetti riippuu tulkittujen merkitysten rele-

vanssista tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien suhteen. (Ahonen 1994, 129–130.) Lasten 

kyvyt ilmaista ajatuksiaan olivat haasteena tutkimuksen validiteetille myös merkitysten 

tulkintavaiheessa. Joistakin ilmauksista oli esimerkiksi erikoisen muodon vuoksi vaikea 

tavoittaa tutkittavan tarkoittama merkitys, jolloin ilmausta joutui punnitsemaan eri merki-

tysten välillä. Tähän auttoi usein kuitenkin ilmauksen tarkastelu koko kontekstissaan.  

Myös joidenkin merkitysten kohdalla oli vaikea päättää, miten ne tulisi ryhmitellä katego-

rioiksi, mikä saattoi heikentää johtopäätösten validiutta. Esimerkiksi toisesta huolehtimi-

nen ja toisen huomioimisen olivat kategorioita, joiden kohdalla merkitysten sijoittamista 

oli mietittävä tarkkaan. Tämän vuoksi ilmauksia oli tärkeä tarkastella koko kontekstissaan 

ja pohtia merkitysten sijoittamista kategorioihin useampaan kertaan, eri näkökulmista. 

Teoreettisten lähtökohtien huomioiminen auttoi kuitenkin merkitysten luokittelussa ja ku-

vauskategorioiden yhdistelyssä, joka toisaalta lisäsi johtopäätösten validiutta. Tutkimuksen 

teoreettiset lähtökohdat muokkaantuivat vuorovaikutuksessa tutkimusongelman kannalta 

keskeisten käsitteiden ja tutkimuksen empirian kanssa. Näin saatiin teoreettisten käsittei-

den, johtopäätösten ja empiirisen aineiston väille looginen suhde, mikä on tärkeää myös 

tutkimuksen luotettavuudelle.  
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Kirjoitelman käyttämisessä tutkimusmenetelmänä on luotettavuuden suhteen omat vah-

vuudet ja heikkoutensa. Kirjoitelmassa tutkija ei voi olla tarkentamassa kysymyksiä tai 

tehtävän asettelua, jos vastaajilla on epäselvyyksiä niiden ymmärtämisessä. Näin ollen tu-

lokset voivat vääristyä, mikäli vastaaja ei ymmärrä kysymysten muotoa samalla tavalla 

kuin tukija on tarkoittanut. Toisaalta luotettavuutta parantavana tekijänä on se, että kysy-

mykset esitetään jokaiselle tutkittavalle täysin samassa muodossa (Valli, 2001, 101–102.) 

Ainekirjoitus soveltui tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi hyvin, sillä oppilaat saivat 

mahdollisuuden pohtia osittain haasteellisiltakin tuntuvia asioita välittämisestä anonyymis-

ti ja omassa rauhassa. Se saattoi rohkaista myös hiljaisempia oppilaita vastaamisessa. Kir-

joitelmia löytyi laidasta laitaan – huolella kirjoitetuista ainekirjoituksista lyhempiin luette-

lonomaisiin kirjotuksiin. Aineistonkeruumenetelmänä kirjoitelman heikkoudeksi osoittau-

tui kuitenkin se, että se rajoittaa heikommin kirjoittavien vastaamista. Tähän avuksi tutki-

muksessa annettiin mahdollisuus vastata myös ranskalaisin viivoin, mikä kyllä mahdollisti 

vastausten saamisen kaikilta osallistujilta, mutta saattoi myös heikentää tutkimuksen luo-

tettavuutta muutamalta saadun liian lyhyen vastauksen vuoksi. Tähän pro gradu -

tutkielman laajuuteen kirjoitelmista saatu aineisto osoittautui kokonaisuudessaan kuitenkin 

riittäväksi. Silti joidenkin oppilaiden kohdalla olisi ollut mielenkiintoista tehdä myös haas-

tattelu, sillä sen mahdollistamat tarkentavat kysymykset olisivat voineet tuoda ilmiöstä 

syvällisempää tietoa.   

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa tutkijan tulisi tiedostaa ja hyväksyä se, että tutki-

mukset ovat aina yhdenlainen versio tutkittavasta aiheesta. Tukimusta ei siis voi tarkastaa 

toistamalla. Se ei tarjoa absoluuttista eikä objektiivista tietoa, sillä sekä tutkijan teoreetti-

nen perehtyneisyys että prosessin intersubjektiivinen luonne vaikuttavat niin tutkimuksen 

ongelmiin kuin aineiston muotoutumiseen ja merkitystentulkintaankin. Toki tutkimustu-

loksista voidaan tehdä johtopäätöksiä, mutta ne ovat aina silti kontekstuaalisia: aikaan, 

paikkaan ja tutkijaan sidoksissa olevia asioita. Fenomenografisessa tutkimuksessa ei siis 

tavoitella tilastollista yleistettävyyttä vaan tuloksia tulisi käsitellä teoreettisella tasolla ja 

päästä näin lähemmäs tulosten teoreettista yleistettävyyttä. Kiinnostus ei näin ollen kohdis-

tu yhteen tiettyyn lapseen vaan ilmiöön yleisesti.  (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2009, 27; Ahonen, 1994, 130, 152.)  

 

Koska tutkimustulosten aitous ja relevanssi sekä niiden teoreettinen yleisyyden taso välit-

tyvät lukijalle tutkimusraportista, on myös tämän raportin kohdalla tavoitteena ollut selvit-
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tää tutkimuksen kulkua niin, ettei tutkimuksen aineiston aitoutta tarvitse epäillä. Lukijan 

tulee olla koko ajan selvillä tutkimuksen kulusta, ja se on tutkijan vastuulla. Siksi tutki-

musraportissa tarvitaan intersubjektiivisen yhteisymmärryksen osoittamiseksi kuvaus ai-

neiston hankintaprosessin tilanneyhteyksistä, mutta myös selvitys siitä, miten tutkija on 

rakentanut luottamuksen itsensä ja tutkittavien välille sekä tarpeeksi otteita aineistosta. 

Näin saadaan näkyväksi se, saiko tutkittava rauhassa kehitellä ajatuksiaan. (Ahonen 1994, 

152–154.) Raporttiin on tarkkaan kirjattu ja perusteltu aineiston keruuseen, käsittelyyn ja 

analyysiin liittyneet ratkaisut. Tutkimustulosten esittelyssä tutkittavien ääni on tuotu esiin 

suorien lainausten avulla, jotta lukija voi nähdä tutkimustulosten olevan raportoitu rehelli-

sesti. Myös lainaukset pidettiin kieliasultaan alkuperäisinä niiden sisällön ja kontekstin 

säilyttämiseksi. Aineistoesimerkkien avulla on ollut tarkoitus myös auttaa lukijaa arvioi-

maan aineistosta tehtyjen tulkintojen relevanttiutta.    

 

Tutkimuseettiset ongelmat liittyvät yleisesti tiedonhankintaan ja tutkittavien suojaan, mutta 

myös tutkijan vastuuseen tutkimustulosten sovellusten suhteen. Tutkija joutuu ottamaan 

vastuun seurauksista, joita tutkimus saattaa tutkittavalle aiheuttaa. (Mäkelä 1987, 180, 195; 

ks. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009,19.) Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen teke-

misessä edellytetään tutkijalta hyvän tutkimuskäytännön noudattamista, jolloin tutkittavan 

ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää. (Pelkonen 

& Louhiala 2002, 129; ks. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009,19.) Jos kyseessä on 

sensitiivinen tutkimusaihe tai tutkittavat ovat haavoittuvia, on ensiarvoisen tärkeää pohtia 

tutkimusaiheen eettistä oikeutusta, eli miksi kyseisen ilmiön tutkiminen on perusteltua. 

Eettinen arviointi koskee myös tutkimusmenetelmiä, eli saadaanko tavoiteltava tieto aio-

tuilla aineistonkeruumenetelmillä. Lisäksi tutkijan eettiseen velvollisuuteen kuuluu analy-

soida ja raportoida tutkimustuloksia mahdollisimman rehellisesti ja tarkasti, sekä suojella 

samalla tutkittavia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 22.)  

 

Koska lapset tutkittavina ovat erityisen haavoittuvia, oli tutkimuksessa tärkeää toimia tut-

kimukselle asetettujen hyvien tieteellisten käytäntöjen edellytysten mukaan. Jottei tutkitta-

via vahingoitettaisi missään tutkimuksen vaiheessa, oli eettinen asenne, vastuu ja sensitii-

visyys pidettävä mielessä läpi tutkimusprosessin. Myös tutkittavien suojasta huolehdittiin, 

sillä oppilaat vastasivat kirjoitelmiin nimettömästi, joten he eivät ole tunnistettavissa 

myöskään tulosten julkaisussa. Aiheena välittäminen voi olla hyvinkin arka esimerkiksi 

sellaisille lapsille, jotka ovat kohdanneet koulukiusaamista tai muuta henkistä väkivaltaa 
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kasvuympäristössään. Siksi aineistonkeruutilanne oli pidettävä mahdollisimman sensitiivi-

senä. Kuitenkin aihe on perusteltu, sillä tietoa kasvatukseen on tärkeää saada myös niiltä, 

joita kasvatus koskee. Tutkimuksen eettisyyteen kiinnitettiin huomiota myös sillä, että ai-

neisto kerättiin lapsille tutussa ympäristössä normaalin kouluajan puitteissa. Ympäristö 

jossa vastaukset kirjoitetaan vaikuttaa toki myös tutkimuksen luotettavuuden arviointiin, 

mutta tämän tutkimuksen kannalta se oli tarkoituksenmukaista, sillä lapsille tutussa kon-

tekstissa vaikeasta aiheesta oli mahdollisuus saada kattavammin vastauksia. Tutkimuksen 

toteutukseen ja aineiston käyttöön saatiin luvat sekä koulun että vanhempien puolesta, jo-

ten tutkimuksen eettisyys toteutui myös sen osalta.  
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10 Pohdinta 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kerätyn aineiston avulla selvittää 6. luokan oppilaiden 

käsityksiä toisista välittämisestä koulun kontekstissa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin 

oppilaiden käsityksiä välittämisen etiikan käsittelystä koulussa, ja tarkasteltiin niiden yh-

teyttä eettisen kasvatuksen teorioihin. Koska kouluissa yksi tärkeimmistä tavoitteista on 

hyvinvoiva ja turvallinen oppimisympäristö, oli tämän tutkimuksen avulla kiinnostavaa 

selvittää, miten toisista välittäminen ilmenee juuri oppilaiden kokemusmaailmassa ja sen 

myötä selkiyttää välittämisen etiikan käsittelyn merkitystä osana eettisen kasvatuksen käy-

täntöjä.  

 

Etiikka ja arvokysymykset ovat tärkeitä globalisoituvassa maailmassamme, jossa erilaiset 

eettiset ongelmat ovat arkipäivää. Ihmisen arvoihin ja katsomukseen perustuva moraali 

ohjaa yksilön mielipiteitä ja toimintaa eettisissä ongelmissa, johon taas etiikka tarjoaa pe-

rusteluja käsitteellisen ajattelun avulla. Muun muassa ihmisten oman edun tavoittelu ja 

välinpitämättömyys toisia kohtaan ovat yksilöllisyyttä korostavan yhteiskuntamme ongel-

mia. Ympäristömme ja vallitseva kulttuuri vaikuttavat osaltaan siihen, millaisia moraalisia 

valintoja teemme. Omien tunteiden rehellisellä tutkimisella voidaan kuitenkin päästä lä-

hemmäs moraalista totuutta. Moderni maailmamme on täynnä myös erilaisia ideologioita 

ja aatteita, jotka muokkaavat yksilöllisiä näkemyksiämme elämän sisällöllisten kysymysten 

suhteen. Varttuessaan lapsi alkaa yhä voimakkaammin itse vaikuttamaan siihen, millaisia 

arvoja hän omaksuu omaan arvomaailmaansa, joten lapsella tulisi olla pienestä pitäen 

mahdollisuus arvioida itse toimintansa eettisyyttä. Siksi eettisen kasvatuksen yksi olennai-

simmista tehtävistä onkin tarjota kasvatettavalle moraaliseen harkintaan välineitä erilaisten 

arvojen ja hyvän elämän kysymysten kriittiseen arviointiin.  

 

Perusopetuslaki ja opetussuunnitelma luovat perusteet koulun eettisen kasvatuksen tavoit-

teille, arvopohjalle ja toimintakulttuurille, joiden tarkoitus on tukea lapsen eettis-moraalista 

kasvua jokapäiväisessä arjessa. Katsomusaineet sekä liikunta- ja kansainvälisyyskasvatus 

sen sijaan tarjoavat hyviä keinoja näiden eettis-moraalisten arvojen käsittelyyn. Kuiten-

kaan, jos koulun toimintakulttuurissa ja vuorovaikutussuhteissa ei panosteta eettisiin käy-

tänteisiin, jäävät koulun viralliset kasvatustavoitteet merkityksettömiksi. Myös opettajalla 
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on oltava ammattitaitoa hyödyntää eri opetustilanteita ja arjen kohtaamisia oppilaiden eet-

tisen ajattelun kehittämiseksi. Opettaja toimii monille lapsista ainoana turvallisena lähim-

mäisenä, mikä lisää entisestään opettajan kasvatusvastuuta. Siksi opettajan ja oppilaiden 

välillä tulisi vallita luottamus, ja opettajan tulisi osoittaa omalla käytöksellään kohtelevan-

sa jokaista lasta samanarvoisesti sekä näyttää esimerkkiä todellisesta välittämisestä. Lisäksi 

opettajan tulisi käyttää valtaansa eettisesti sekä kehittää toimintaansa kasvattajana. Opetta-

ja, joka toimii omien eettisten arvojen mukaan ja on motivoitunut kehittymään ihmisenä, 

toimii hyvänä esikuvana koko yhteisölle.  

 

Eettisen kasvatuksen kentällä on tärkeää huomioida kognitiivisten kehitysteorioiden rinnal-

la emootioiden ja välittämisen merkitys osana yksilön eettisyyteen kasvamista. Nämä 

muodostivat tärkeät lähtökohdat tutkimuksen tulosten tarkastelulle, mutta lasten ollessa 

tutkimuskohteena myös tutkimuksen toteutuksen kannalta oli tärkeä perehtyä lasten kehi-

tysvaiheisiin. Kohlbergin eri kehitysvaiheisiin perustuva moraalikehitysteoria auttaa kas-

vattajia ymmärtämään lapsen moraalikehitystä erityisesti sosiaalisen perspektiivin suhteen, 

kun taas Noddingsin näkemykset emootioihin sidotusta eettisestä toiminnasta antavat kas-

vattajille lähtökohtia yksilölliseen välittävän toiminnan tukemiseen. Tukea lapsi tarvitsee 

kohdatessaan muun muassa moraalisia dilemmoja, joihin ei välttämättä ole yhtä oikeaa 

ratkaisua, sillä yksilön moraalinen kehitys on yhteydessä hänen sosio-emotionaaliseen ja 

älylliseen kehitykseen, ja lapsen kyky punnita moraalisia ratkaisuja tunteiden ja järjen yh-

teistyönä ei ole vielä niin kehittynyt kuin aikuisella. Näin ollen kasvattajan on tärkeä tukea 

lapsen empatiataitoja ja moraalista päätöksentekokykyä lapsen kehitykseen sopivalla taval-

la.  

 

Välittämisellä voidaan saada aikaan edistymistä niin ihmissuhteissa, elinympäristöstä huo-

lehtimisessa kuin oppimisessakin. Koulujen olisi tärkeä reagoida nykypäivän yhteiskunnal-

lisiin muutoksiin kehittämällä toimintakulttuuria niin, että oppilaille saataisiin luotua 

enemmän aitoja kokemuksia välittämisestä. Sääntöjen ja määräysten ulkoisen opettelun 

sijaan oppilaille tulisi selittää, miksi toisesta välittäminen on tärkeää, vaikka jokin asia hä-

nessä olisikin vastoin omia mieltymyksiä. Oppilaiden tulisi ymmärtää, että jokainen ansait-

see samanarvoisen kohtelun, eikä erilaisuus tai eri tavoin ajattelu oikeuta ketään kohtele-

maan toista huonommin. Tämän ymmärtämiseksi myös toisten rooliin asettuminen auttaa 

lasta käsittämään, miltä huonosti kohtelu voi tuntua. Näiden asioiden äärellä ollaan alakou-

lun arjessa päivittäin, ja käyttämällä aikaa niiden käsittelyyn on monilta eettisiltä ongelma-
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tilanteilta mahdollista välttyä. 

 

Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin fenomenografia, koska tutkimuksen kohteena ovat 

lasten erilaiset käsitykset. Aineisto kerättiin 22 oppilaalta kirjoitelmien avulla, joihin oli 

vastaamisen avuksi laadittu apukysymykset. Kysymysten laadinta oli tärkeä toteuttaa si-

doksissa tutkimuksen keskeisimpien käsitteiden kanssa, jotta aineiston sai vastaamaan 

mahdollisimman kattavasti tutkimusongelmaan ja tutkimuksen viitekehyksen palvelemaan 

johtopäätösten tekoa. Kirjoitelmista koostunut aineisto sopi hyvin fenomenografisen ana-

lyysin toteuttamiseen. Aineistosta oli selkeästi löydettävissä toisistaan eroavia ilmauksia, 

joiden merkityksistä oli muodostettavissa tutkimuskysymyksen kannalta olennaisia katego-

rioita. Haasteellisinta tutkimusaineiston käsittelyssä oli sen jakaminen ja yhdistely oikean-

laisiin kategorioihin, sekä lopullisten kuvauskategoriarajojen päättäminen. Tutkimustulos-

ten kannalta tämä vaihe oli myös kriittisin. Vaikka kategoriat muodostettiin aineiston käsit-

telyn ja analyysin pohjalta, teoreettinen perehtyneisyys auttoi erityisesti laaja-alaisempien 

kuvauskategorioiden yhdistämisessä. Myös kategorioiden nimeäminen oli haastavaa niin, 

että ne vastaisivat aineistosta tulkittuja ilmauksia mahdollisimman kuvaavasti.  

 

Tavoitteena oli tarkastella välittämistä ilmiönä lasten kokemusmaailmasta käsin ja saada 

oppilaiden käsityksistä kokonaiskuvaus tuomalla esiin aineiston kautta kaikki ne laadulli-

sesti erilaiset tavat ilmiön ymmärtämisessä, jotka tutkimustilanteessa esiintyvät tutkimus-

joukossa. Tutkimuksessa päädyttiin kolmeen kuudesluokkalaisten käsityksiä välittämisestä 

kuvaavaan kuvauskategoriaan, joita ovat ystävyyden arvostaminen ja avoimuus ihmissuh-

teissa, toisten huomioon ottaminen ja samanarvoisuuden kunnioittaminen sekä toisista huo-

lehtiminen ja omaehtoinen toisten auttaminen.  

 

Vaikka oppilaiden kirjoitelmissa oli havaittavissa se, että he ymmärtävät välittämisen voi-

van kohdistua myös oman lähipiirinsä ulkopuolisiin ihmisiin, ystävien ja lähimpien ihmis-

suhteiden nähtiin keskeisesti silti vaikuttavan oppilaiden suhtautumiseen välittämisestä. 

Tästä kertoivat suurin osa konkreettisista esimerkeistä aineistossa sekä ilmausten tarkastelu 

koko kontekstissaan. Koska rajaus oli koulun kontekstissa, vastaukset liittyivät oman luo-

kan ja koulun tilanteisiin, joissa ”muiden” ja ”kaikkien” roolia esittivät todennäköisimmin 

oman luokan ulkopuoliset oppilaat. Mielenkiintoista tuloksissa oli aineistossa ylivoimai-

sesti eniten mainintoja saanut auttaminen, joka voidaan nähdä toisen tarpeiden asettamise-

na omien edelle ja on näin ollen sijoitettuna kuvauskategorioista laajimmalle kehittynee-
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seen välittämisen vaiheeseen. Konkreetit esimerkit kertoivat auttamisen tapahtuvan enim-

mäkseen kuitenkin vielä oman lähipiirin sisällä, mikä on yhteydessä myös johtopäätöksiin 

kuudesluokkalaisten välittämisen kohdistumisesta voimakkaimmin omaan lähipiiriin.  

 

Aihe oli selvästi vielä osalle kuudesluokkalaisista haastava. Vaikka suurin osa oppilaista 

vaikutti olevan moraaliajattelussaan Kohlbergin teorian mukaan konventionaalisella tasol-

la, osassa oppilaiden kirjoitelmista heijastui myös auktoriteettiin perustuvaa ja ulkoa päin 

ohjattua ajattelua. Näiden oppilaiden vastaukset olivat voimakkaasti sidoksissa koulussa 

yleisesti arvostettujen toimintatapojen ja yhteisten pelisääntöjen kanssa. Näin ollen on ai-

heellista myös pohtia, kertoivatko kirjoitelmissa kerrotut käsitykset oppilaiden moraalisen 

ajattelun tasosta ja heidän oikeista tunteista vai koulun ja opettajien oppilaita kohtaan aset-

tamista odotuksista ja sääntöihin mukautumisesta. Tähän viittaa myös Noddings (2005) 

luvussa 4.2 toteamalla, että niin kauan kuin koulut on organisoitu arvosanapainotteisesti, 

on lapsille vaikea luoda aitoja kokemuksia välittämisestä.  

 

Tutkimustulosten perusteella kuudesluokkalaisilla on jo jonkinlainen käsitys välittävästä 

toiminnasta ja he tietävät, miten toisia kohtaan tulisi käyttäytyä. Käytännön ongelmana 

oppilaiden sosiaalisissa suhteissa ei Elon (1993) mukaan olekaan se, etteivätkö oppilaat 

osaisi kertoa, mikä on hyvää ja oikeudenmukaista, vaan ongelma on tietämisen ja tekemi-

sen välisessä ristiriidassa (luku 3.2). Oppilaiden käytännöllisistä ratkaisuista olisikin mie-

lenkiintoista saada havainnoinnin avulla syvempää tietoa, jolloin oppilaiden vastauksia 

voisi verrata heidän toimintaansa. Kuitenkin seuraavat lainaukset viestivät myös siitä, että 

osalle oppilaista on vielä epävarmaa, mitä välittäminen on, ja että pienetkin teot voivat olla 

välittämistä. Toisaalta ne kertovat välittämisen arvojen olevan heikossa asemassa lasten 

keskuudessa, ja herättävät kysymyksen siitä, tuodaanko välittämisen arvoja tarpeeksi esille 

koulujen jokapäiväisessä arjessa. 

 

Mielestäni on tosi vaikea huomata jos joku välittää minusta tai jostakin toisesta. Itse 

en ainakaan erota mistään että joku välitäisi minusta. Joskus mielessäni on ajatus 

ettei kukaan välitä minusta. (4/15) 

Yleensä monet oppilaat esittävät välinpitämätöntä, vaikka oikeasti välittävätkin 

muista, sillä jos näyttää välittävänsä, muut saattavat alkaa haukkua. (4/20)  
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Tutkimuksen avulla on nähtävissä, kuinka tärkeän näkökulman välittäminen antaa eettisel-

le kasvatukselle ja lapsen moraalikehitykselle, sekä millä eri tavoin välittäminen voidaan 

saada osaksi oppilaiden vuorovaikutusta ja koulun toimintakulttuuria. Tutkimustulosten ja 

tutkimuksen teorian valossa voidaan todeta, että välittämisen asioita tulisi käsitellä niin, 

että lapsilla olisi mahdollisuus samastua ja päästä kehittämään empatiataitojaan ulkoa päin 

annettujen ohjeiden ja sääntöjen sijasta. Vain sitä kautta oppilaat saadaan vähitellen itse 

arvioimaan oman toimintaansa eettisyyttä ja tekemään eettisesti oikeita valintoja. Näin 

ollen valmiiden vastausten sijasta oppilaiden tulisi antaa itse pohtia eettisiä ongelmia sekä 

antaa heille vastuuta ja mahdollisuuksia harjoitella eettisesti oikeaa toimintaa. Sama näkö-

kulma olisi hyvä säilyttää myös muun muassa kiusaamiseen suhtauduttaessa. Sen sijaan, 

että lähestyttäisiin eettisten ongelmien seurauksia sääntöjen ja kieltojen muodossa, olisi 

energiaa tärkeämpi käyttää jo kiusaamisen syiden karsimiseen parantamalla muun muassa 

oppilaiden ryhmähenkeä sekä tuomalla välittämisen toimintakulttuuria osaksi jokapäiväistä 

arkea.  

 

Eettiset ja moraaliset kysymykset ovat haasteellisia ja tulevat pysymään ajankohtaisina 

keskustelunaiheina kasvatuksen kentällä ja osana kasvattajien ongelmanratkaisua myös 

jatkossa. Eettiseen kasvatukseen ei ole yhtä oikeanlaista mallia, vaan jokainen kasvattaja 

toimii tuntemiensa pedagogisten teorioiden ja oman etiikkansa pohjalta. Aiheeseen pereh-

tyminen myös oman ammatillisen osaamisen näkökulmasta oli yksi tärkeimmistä aiheen 

käsittelyyn asettamistani tavoitteista, johon tutkimus on tarjonnut vastauksia monesta nä-

kökulmasta. Sekä oppilaiden kirjoitelmasta koostunut aineisto että tutkimuksen viitekehys 

ovat konkretisoineet käsityksiäni välittämisen etiikan tärkeydestä osana kasvatustyötä. Eet-

tisessä kasvatuksessa joudutaan miettimään vastauksia myös yhteiskuntarakenteemme 

muutoksiin. Vaikka tietyt perusarvot ovat muutoksen kestäviä, keinoja niiden käytännön 

toteuttamiseen tarvitaan vastaamaan muuttuvia olosuhteita. Tästä syystä syvempää ja uu-

dempaa tutkimusta tarvitaan aiheesta jatkossakin, erityisesti lasten kokemusmaailmasta 

käsin tutkittuna. Jatkotutkimuksena aiheesta voisi toteuttaa esimerkiksi seurantatutkimuk-

sen, jossa seurattaisiin, millaisia vaikutuksia luokkayhteisössä saadaan päivittäisellä välit-

tämisen asioiden huomioimisella jonkin tietyn jakson aikana.  

 

Eräs oppilas lopetti kirjoitelmansa sanoihin, joihin on hyvä päättää myös tämä pro gradu -

tutkielma:  
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”Minun mielestäni koulussa pitäisi opettaa välittämään muista ihmisistä ja opettaa hy-

väksymään kaikki ihmiset sellaisina, kuin he ovat. Mielestäni nykyään ei välitetä muis-

ta tarpeeksi ja ihmisiä arvostellaan helpommin. Se näkyy myös koulussa. Opettajat voi-

sivat joskus pitää tunteja, joiden aikana keskusteltaisiin tällaisista asioista ja opetettai-

siin välittämään. Välittäminen on minun mielestäni tärkeää ja kaikkien pitäisi koulussa 

saada tuntea itsestään välitettävän. Usein muut vain nauravat, jos jotain ikävää tapah-

tuu ja vain harvat osoittavat välittävänsä.”  

 

Kultaisen säännön mukainen toiminta, jokaisen ihmisen arvokkuuden kunnioittaminen 

sekä kyky asettua toisen henkilön asemaan ovat olennaisimpia tekijöitä välittävän toimin-

takulttuurin muodostumiselle. Ne vahvistavat yksilön empatiakykyjä, mikä on myös yksi 

tärkeimmistä edellytyksistä lapsen eettisen ajattelun kehitykselle sekä eettisten kasvatusta-

voitteiden saavuttamiselle. 

. 
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LIITE 1     Luokka _________ 

Kirjoita kirjoitelma otsikolla ”Välittäminen koulussa” 

Voit kertoa minulle kirjoitelmassasi seuraavista asioista:  

 

Mitä toisesta ihmisestä välittäminen sinulle tarkoittaa?  

Muistatko sellaisia tilanteita, jolloin huomasit, että joku oppilas välittää sinusta tai jostakin 

toisesta oppilaasta? 

Miten käyttäydyt niitä ihmisiä kohtaan, joista välität?  

Mistä huomaa, että joku toinen välittää sinusta tai jostakin muusta oppilaasta?  

Mitä asioita sinä pidät tärkeinä ja arvokkaina, kun olet toisten ihmisten kanssa?  

Miten näitä asioita on käsitelty koulussa? 

  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

 

LIITE 2 

Tervehdys oppilaiden vanhemmille ja huoltajille!                     Oulu 2.2.2016 

 

Olen opintojeni loppuvaiheessa oleva luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta ja tarkoi-

tuksenani on tulevien viikkojen aikana kerätä aineisto pro gradu -tutkielmaani varten. Pyrin 

selvittämään tutkimuksessani kuudesluokkalaisten oppilaiden käsityksiä välittämisestä, ja 

miten se ilmenee heidän ihmissuhteissaan koulussa. Tutkimus nostaa esille lasten käsitys-

ten ja kokemusten tärkeyden, kun pohditaan, miten kouluista saataisiin kehitettyä eettisesti 

turvallisempia oppimisympäristöjä muuttuvan yhteiskunnan haasteet huomioiden. Tut-

kielman on tarkoitus valmistua kevään 2016 aikana.  

Toivon suuresti, että lapsenne voisi osallistua tutkimukseen. Tutkimus toteutetaan normaa-

lin kouluajan puitteissa pääosin yhden oppitunnin aikana. Kaikki vastaukset käsitellään 

luottamuksellisesti ja nimettöminä huolehtien, ettei ketään lapsista voi tunnistaa valmiista 

tutkimuksesta. Aineistoa ei myöskään käytetä tämän tutkimuksen ulkopuolella muihin tar-

koituksiin. 

Pyydän teitä antamaan vastauksenne oheisella lomakkeella ja palauttamaan sen lapsesi 

mukana luokanopettajalle mahdollisimman pian, viimeistään torstaihin 11.2. mennessä. 

 

Kiitän avustanne! 

 

Ystävällisin terveisin, 

 Karoliina Nauha 

 Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus 

 Oulun yliopisto 

 puh.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Lapsen nimi: ____________________________________ 

Luokka: ___________ 

Lapseni  ___ saa osallistua yllä mainittuun tutkimukseen. 

              ___ ei saa osallistua yllä mainittuun tutkimukseen. 

 

Huoltajan allekirjoitus _____________________________ 

 


