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Tiivistelmä 

Tutkimus keskittyy viidesluokkalaisten kokemuksiin yhdyskuntasuunnitteluun osallistumisesta Oulunsalossa. 

Lähtökohtana on uusi lapsuudentutkimuksen paradigma, joka tarkastelee lasten osallisuuden toteutumista 

arjen instituutioissa. Lähtökohtana on myös osallistavan yhdyskuntasuunnittelun mahdollisuus edistää lasten 

oikeutta tulla kuulluiksi heitä koskevissa asioissa. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä lapsille so-

pivista osallistavan suunnittelun menetelmistä, jonka vuoksi tutkimus keskittyy lapsinäkökulmaan. Tässä tut-

kimuksessa osallisuus tarkoittaa lasten oikeutta vaikuttaa käytänteisiin ja päätöksentekoon toiminnassa, jo-
hon he osallistuvat. 

Tutkimusaineisto koostuu kolmesta ryhmähaastattelusta, joissa oli mukana yhdeksän Oulunsalon Kirkonky-

län koulun oppilasta (viisi tyttöä ja neljä poikaa). Haastatteluissa muisteltiin valokuvien avulla PUISTO-pro-

jektia, jossa lapset osallistuivat koulunsa lähelle rakennettavan keskusleikkipuiston suunnitteluun. Kaksi ark-

kitehtiä ohjasi suunnittelua työpajatoimintana lasten koulupäivien aikana. Syksyllä 2014 suunnittelussa keski-

tyttiin keskusleikkipuiston maaston kartoittamiseen, mittakaavan hahmottamiseen ja ideointiin. Seuraavana 

keväänä jatkuneen suunnittelun lopputulemana oli keskusleikkipuiston 1:50 pienoismalli. PUISTO-projekti 

(2014–2018) on osa Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen koordinoimaa Lapset kaupungissa -hanketta, jolle 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksen vuosille 2015–2016. 

Tutkimuksen metodologia perustuu fenomenologiaan ja hermeneutiikkaan. Aineistolähtöinen analyysi tu-

kee fenomenologian tavoitetta lähestyä tutkimuskohdetta niin, ettei tutkijan esiymmärrys vaikuta tutkimuk-

sen tuloksiin. Analyysissa muodostuu kaksi tutkimuskysymysten mukaista kokonaisuutta: lasten näkökulma 

työpajamenetelmiin ja lasten kokemukset projektiin osallistumisesta. Hermeneutiikan ohjaamana tutkija 
keskusteluttaa analyysinsa tuloksia aiempien tutkimusten kanssa. 

Tuloksista on nähtävissä yhteneväisyyksiä aikaisempien lasten osallistamista koskevien tutkimusten kanssa. 

Lapsille suunnittelussa mielekkäintä oli oman aktiivisen toimijan roolin toteutuminen ja omien näkökulmien 

huomioiduksi tuleminen. Projektiin liittyneet kielteiset kommentit liittyivät pitkästymiseen ja kyllästymi-

seen: lapset kokivat toimintaohjeet liian pitkiksi tai vaikeiksi. Osa lapsista kohdisti kritiikkinsä myös omiin 

vaikutusmahdollisuuksiinsa leikkipuiston lopputuloksen suhteen.  

Tutkimus osoittaa koulupäivien aikana toteutetun osallistavan suunnittelun mahdollistavan lasten osallisuu-

den kokemukset. Jatkotutkimuksissa voidaan keskittyä tarkemmin osallistavien suunnittelumenetelmien 

hyödyntämiseen kasvatus- ja koulutusinstituutioissa; voisiko yhdyskuntasuunnittelua yhdistää kasvatus- ja 

opetussuunnitelmien rakenteisiin? Se voisi lisätä esimerkiksi koulun ja kuntaorganisaatioiden välistä yhteis-

työtä sekä avata lasten vaikutusmahdollisuuksia laajemmalle koulun ulkopuolelle. 

Asiasanat: fenomenologis-hermeneuttinen, lapsuudentutkimus, osallistava suunnittelu, osallisuus, 

ryhmähaastattelu, yhdyskuntasuunnittelu 



 

   

Sisältö 

Kiitokset 

1 Johdanto .................................................................................................................................................. 1 

1.1 Tutkimustehtävä ja -kysymykset ......................................................................................................... 1 

1.2 Tutkijan positio .................................................................................................................................... 3 

2 Uuden lapsuudentutkimuksen paradigma teoreettisena kehyksenä .................................................. 4 

2.1 Käsitykset lapsista ja lapsuudesta – lapsen vuosisataa pitkin moderniin lapsuuteen ........................... 4 

2.2 Lasten osallisuus .................................................................................................................................. 8 

2.2.1 Osallisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa ............................................................................. 8 

2.2.2 Osallisuus -käsitteen määritelmiä ............................................................................................ 10 

2.3 Osallistava yhdyskuntasuunnittelu ..................................................................................................... 15 

2.3.1 Osallistavan suunnittelun lähtökohtia ...................................................................................... 16 

2.3.2 Osallistamisen merkitys ............................................................................................................ 20 

3 Fenomenologis-hermeneuttinen lähestyminen lasten kokemuksiin ................................................. 22 

3.1 Miten tutkitaan fenomenologis-hermeneuttisesti? ............................................................................. 23 

3.2 Ryhmähaastattelut aineistonkeruumenetelmänä ................................................................................ 24 

3.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi ..................................................................................................... 28 

3.3.1 Litterointi .................................................................................................................................. 29 

3.3.2 Kuvaus ...................................................................................................................................... 30 

3.3.3 Teemoittelu ............................................................................................................................... 31 

4 Lasten kokemuksia leikkipuiston suunnittelusta ............................................................................... 34 

4.1 Haastavia ja mielekkäitä toimintatapoja ............................................................................................ 34 

4.2 Leikkipuistoa koskevien näkemysten esiintuominen ......................................................................... 38 

4.3 Lasten osallisuus päätöksenteon ja vaikuttamisen näkökulmasta ...................................................... 41 

4.4 Lapset suunnittelijoina ....................................................................................................................... 45 

4.5 Tulosten synteesi: Lasten osallistumista tukevia tekijöitä ................................................................. 47 

5 Päätelmiä ja pohdintaa......................................................................................................................... 49 

5.1 Osallistava suunnittelu lasten osallisuutta tukevana toimintana ........................................................ 49 

5.2 Lapsuudentutkimuksen eettisyys ....................................................................................................... 50 

5.3 Tutkimuksen arviointi ........................................................................................................................ 54 

6 Lähteet ................................................................................................................................................... 57 

 



 

 

  

Kiitokset 

  

Kiitos kaikille PUISTO -projektin mahdollistaneille ihmisille  

tahdostanne kehittää lapsia osallistavaa yhdyskuntasuunnittelua. 

Kiitos teille lapset,  

kun halusitte jakaa kokemuksianne kanssani. 

Kiitos äiti ja isä, kun olette antaneet aina mahdollisuuden 

tehdä itsenäisiä valintoja ja seurata mielenkiintoni kohteita. 

Kiitos Mikko ja Tommi, teidän keskellä on hyvä olla. 

Kiitos Eemeli, kun olet. 

Kiitos Anu ja Veera avustanne tämän työn valmistumiseksi. 

 

 

Helsingissä, 4.5.2016 

Riikka Makkonen 

 

 

  



 

  

1 Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä ja -kysymykset 

Tämä Pro gradu -tutkielma sijoittuu lapsuudentutkimuksen paradigmaan, joka tarkastelee 

lasten osallisuuden toteutumista arjen instituutioissa. Tutkimus yhtyy keskusteluun siitä, 

millaisena lasten kansalaisasema ja vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassamme näyttäyty-

vät. Lapsia ja nuoria koskeva poliittinen keskustelu on painottunut esimerkiksi syrjäytymi-

sen ehkäisyyn sen sijaan, että lasten näkemyksistä ja tarpeista kysyttäisiin heiltä itseltään. 

Sen vuoksi lasten vahvempaa ja aitoa osallistumista päätöksentekoon organisaatiotasolla on 

ryhdytty peräänkuuluttamaan. (Hill, Davis, Prout, & Tisdall, 2004, s. 77–78; Satka, 2005; 

Sinclair, 2004). Lasten oikeudelliseen, kasvatukselliseen ja sosiaaliseen asemaan on kiinni-

tetty enemmän huomiota, kun Suomi sitoutui noudattamaan vuonna 1991 YK:n Lasten oi-

keuksien julistuksen (1959) myötä hyväksyttyä Lasten oikeuksien yleissopimusta (1989). 

Lasten ja nuorten osallistumista tukevia tapoja on lähdetty kehittämään erityisesti 2000-lu-

vulle tultaessa: esimerkiksi kunnissa järjestettyjen osallisuusprojektien avulla on pyritty tu-

kemaan lasten ja nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia 

(kts. esim. Gretschel, 2002a, s. 51–53). Keskustelu lasten oikeuksista ja tarpeista on laajen-

tunut myös yhdyskuntasuunnittelun puolelle. Lapsille halutaan tarjota mahdollisuuksia vai-

kuttaa elinympäristöönsä ottamalla heidät mukaan suunnitteluun. (Satka, Moilanen & Kiili, 

2002, s. 245, 248–249.)  

Osallistavat yhdyskuntasuunnitteluhankkeet ovat jossain määrin lisääntyneet ja sitä koske-

vat tutkimukset myös (esim. Derr & Kovács, 2015; Horelli, Kyttä & Kaaja, 1998; Horelli & 

Vepsä 1995). Lasten ja nuorten yhdyskuntasuunnitteluun osallistuminen on todettu ongel-

malliseksi. Esimerkiksi Horelli, Kyttä ja Kaaja (2002, s. 31–32) näkevät yhtenä asukkaiden 

yhdyskuntasuunnitteluun osallistumisen esteenä sen, että hallintotapamme on virkamiesjoh-

toinen ja vallan jakaminen kansalaisille näyttäytyy ongelmallisena. Lasten ja nuorten suun-

nitteluun osallistuminen ei ole integroitunut esimerkiksi koulujen tai suunnitteluorganisaa-

tioiden arkeen, joka Koskisen (2010) mukaan voi kertoa siitä, että lasten osallistumisen mer-

kitystä ei ole ymmärretty. Sen vuoksi lasten osallistumisen mahdollistaminen koetaan yli-

määräisenä työnä. (Koskinen, 2010, s. 47; kts. myös 2009, s. 30–32.) Suunnitteluorganisaa-

tioiden näkökulmasta asukkaiden osallistamiseen liittyy ongelmallisuutta, sillä kaavoittajat 
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toivovat osallistujilta erityisesti kaavoituksen perustietojen hallitsemista sekä ymmärrystä 

kaavoittajan näkemyksistä ja ajattelutavasta. (Puustinen, 2006, s. 246–252.) 

Tämä Pro gradu -tutkielma keskittyy viidesluokkalaisten kokemuksiin yhdyskuntasuunnit-

teluun osallistumisesta Oulunsalossa. Pro gradu on linkittynyt PUISTO-pilottiprojektiin 

(2014–2018), joka on osa Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen koordinoimaa Lapset kaupun-

gissa -hanketta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt projektin avustuksen vuosille 

2015–2016. PUISTO-projektin kohteena oleva Oulunsalon keskusleikkipuisto on kirjattu 

Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaan 1 seuraavana toteutettavaksi kes-

kusleikkipuistoksi. PUISTO-projektin tavoitteena oli toteuttaa keskusleikkipuiston suunnit-

telutyö yhdessä mahdollisen käyttäjäryhmän, leikkipuiston lähiympäristössä asuvien lasten 

kanssa. Tavoite tukee Oulun kaupunkistrategian 2020 2 yhtä viidestä painopistealueesta, joka 

pyrkii nostamaan lapset ja nuoret tulevaisuuden tekijöiksi.  

Pohjois-Suomen Arkkitehdit SAFA:n kaksi arkkitehtiä ohjasi suunnittelua työpajatoimin-

tana lasten koulupäivien aikana Oulunsalon Kirkonkylän koulun silloisille neljäsluokkalai-

sille. Työpajoja oli yhteensä kymmenen, jotka kestivät yhden tai useamman oppitunnin ver-

ran. Syksyllä 2014 suunnittelussa keskityttiin keskusleikkipuiston mittakaavan hahmottami-

seen, maaston kartoittamiseen ja ideointiin. Seuraavana keväänä jatkuneen suunnittelun lop-

putulemana oli keskusleikkipuiston 1:50 pienoismalli, joka oli esillä Oulun Ympäristötalolla 

syksyllä 2015. Leikkipuiston kehittämistä jatketaan lasten kanssa myöhemmin puistosuun-

nitelmien edettyä, jolloin suunnittelijan on tarkoitus esitellä luonnoksiaan lapsille, sekä avata 

heille rakennuslainsäädäntöä sekä suunnittelukäytänteitä. Leikkipuiston rakentaminen aloi-

tetaan kesällä 2017. 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on, että osallistavalla yhdyskuntasuunnittelulla on mah-

dollisuus edistää lasten oikeutta tulla kuulluiksi heitä koskevissa asioissa. Knowles-Yánez 

(2005, s. 11) on ilmaissut tarpeen sellaiselle tutkimukselle, jonka avulla voitaisiin ymmärtää, 

miten lasten intressit ja oikeudet voidaan ottaa huomioon suunnittelukäytänteissä. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä lapsille sopivista osallistavan suunnittelun me-

netelmistä, jonka vuoksi tutkimus keskittyy lasten kokemuksiin. Tässä tutkimuksessa osal-

lisuus tarkoittaa lasten oikeutta vaikuttaa käytänteisiin ja päätöksentekoon toiminnassa, jo-

hon he osallistuvat (Kirby, Lanyon, Cronin & Sinclair, 2003, s. 5). 

                                                 
1 Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014–2032. (2014.)  
2 Oulun kaupunkistrategia 2020. (2013.) 
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Tutkimuskysymykset ovat muotoutuneet seuraaviksi: 

1. Millaisia kokemuksia lapsilla on leikkipuiston suunnittelusta? 

a. Millaisia kokemuksia lapsilla on työpajatoiminnasta? 

b. Millaisia kokemuksia lapsilla on työpajoissa käytetyistä menetelmistä?  

2. Millaisia kokemuksia lapsilla oli projektiin osallistumisesta yleensä? 

1.2 Tutkijan positio 

Vaihto-opiskeluideni aikana, keväällä 2015, sähköpostiini lennähti Suomesta viesti, jossa 

kysyttiin olisiko Pro gradu -tutkielmaansa aloittava opiskelija kiinnostunut arkkitehtuurikas-

vatukseen liittyvästä aiheesta. Vastasin viestiin myöntävästi, sillä olin tutustunut aiheeseen 

kandidaatintutkielmassani jo jonkin verran tehden sisällönanalyysin Anna Hännisen (2007) 

opettajille suuntaamaansa arkkitehtuurikasvatuksen opaskirjaan Matkalla arkkitehtuurin 

maahan. Tavoitteenani oli saada selville millaisia tavoitteita ja käsityksiä oppimisesta ark-

kitehtuurikasvatuksen taustalla on. Tulkintani mukaan arkkitehtuurikasvatuksen ajatuksena 

on tukea lasta tekemään havaintoja elinympäristöstään eri aistein ja tiedostamaan saamiaan 

aisti- ja tunnekokemuksia. Lasten kanssa tutustutaan arkkitehtuurin eri käsitteisiin heidän 

kehitystasoaan vastaavalla tavalla. Taustalla on ajatus ympäristötietoisuuteen ja aktiiviseen 

kansalaisuuteen kasvattamisesta.  

PUISTO-projektin työpajatoiminnan suunnittelu ja toteutus oli saatu päätökseensä siinä vai-

heessa, kun lähdin haastattelemaan lapsia tätä tutkielmaa varten. Tapasin projektissa mukana 

olleiden lasten ja opettajien kanssa silloin ensimmäistä kertaa. Olen saanut tutustua projektia 

ohjanneiden arkkitehtien keräämiin dokumentointeihin, jotka ovat olleet luettavissani säh-

köisesti. Dokumentit koostuvat valokuvista, muistiinpanoista työpajojen toimivuuteen liit-

tyen sekä työpajatehtävien ohjeistuksista. Olen keskustellut projektin vaiheista yhdessä ark-

kitehtien ja avustajana toimineen arkkitehtiopiskelijan kanssa.  
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2 Uuden lapsuudentutkimuksen paradigma teoreettisena kehyksenä 

Tutkimukseni edustaa uutta lapsuudentutkimuksen paradigmaa yhteiskuntatieteellisestä nä-

kökulmasta. Tätä melko nuorta, usean tieteenalan tunnustamaa tutkimussuuntausta ohjaa nä-

kemys lapsista yhteiskuntiensa ja yhteisöjensä itsenäisinä sosiaalisina toimijoina. Lapsuus 

taas ajatellaan yhtenä yhteiskuntien ja kulttuurien rakenteena. Tässä tutkimuksessa lapset 

ovat tutkimuksen keskiössä paradigman mukaisesti. (esim. Alanen, 2009, s. 9; James, Jenks 

& Prout, 1998, s. 22.) Tässä tutkimuksessa ajattelen lapsilla olevan sosiaalisia, moraalisia ja 

poliittisia valmiuksia ja taitoja toimia sosiaalisissa, taloudellisissa ja kulttuurisissa ympäris-

töissä (Kiili, 2006, s. 24). Toisaalta ajattelen myös, että mitä pienemmistä lapsista on kyse, 

sitä enemmän he tarvitsevat aikuisen tukea. Keskeistä on, kuinka lasten omat näkemykset 

tulevat esille aikuisten intressien ja tulkintojen läpi. (Turja, 2011, s. 24.)  

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen käsitteelliset ja teoreettiset lähtökohdat. Aluksi lähden 

tarkastelemaan, mitkä asiat ovat johtaneet uuden lapsuudentutkimuksen esiintulemiseen. 

Esittelen viimeisen vuosisadan ajalta keskeisiä merkkipaaluja, jotka ovat muuttaneet lapsiin 

ja lapsuuteen liittyneitä käsityksiä sekä lisänneet lapsiin kohdistuvan tiedon tarvetta. Toi-

sessa alaluvussa tuon esiin lasten osallisuudesta käytyä keskustelua sekä määritelmiä osalli-

suuden käsitteelle. Kolmannessa alaluvussa tarkastelen osallistamista ja osallisuustoimintaa 

keskittyen vähitellen osallistamiseen yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta. Esittelen lähes-

tymistapoja, jotka ovat vallinneet yhdyskuntasuunnitteluun osallistamisessa ja tuon esiin, 

millaisia merkityksiä osallistavalla suunnittelijalla on esimerkiksi lapsen ja osallistavan ta-

hon näkökulmasta.  

2.1 Käsitykset lapsista ja lapsuudesta – lapsen vuosisataa pitkin moderniin lapsuuteen 

Lapsiin on kohdistunut erityinen mielenkiinto jo ainakin 1900-luvun alusta lähtien ruotsa-

laisen yhteiskuntakirjoittaja Ellen Keyn julkaiseman Lapsen vuosisata 3 teoksen herättäessä 

julkista keskustelua useissa maissa. Key moitti, ettei lapsista välitetä tai pidetä huolta tar-

peeksi. Lapsen vuosisata oli Keyn visio paremmasta yhteiskunnasta, jossa lapset nähtäisiin 

arvokkaina itsessään, ei pelkästään työvoimana tai taloudellisena hyötynä. Tämä visio sai 

                                                 
3 Alkuperäinen teos on nimeltään Barnets århundrade. 



5 

 

 

vähitellen liikkeelle useita valtakunnallisia ja paikallisia tahoja toteuttamaan lapsikeskei-

sempää yhteiskuntapolitiikkaa. Viimeisten vuosien, lapsen vuosisadan aikana lapsia ja lap-

suutta koskevan tiedon tarve lisääntyi. (Alanen, 2009, s. 13–14.)  

Yksi merkittävistä lapsuutta koskevista käsitysten muutoksista tapahtui historiantutkimuk-

sen johdolla. 1950-luvulla ajateltiin yleisesti, että perheen merkitys oli heikentynyt 1800–

1900-lukujen aikana. Ranskalainen väestöhistorioitsija Philippe Ariés oli puolestaan havain-

nut, että moderneissa teollistuneissa yhteiskunnissa perheiden merkitys osana ihmisten elä-

mää korostui. Häntä kiinnosti mistä ajoista lähtien näin oli ollut, joten hän lähti tutkimaan 

lapsuuteen liittyvää historiaa. Ariésin (1962) teos Centuries of Childhood 4 käsittelee kolmen 

ilmiön, lapsuuden tunteen, kouluelämän ja perheen historiaa 1500–1800 -luvuilla Ranskan 

ylimmissä yhteiskuntaryhmissä. Koska keskiajan lapsuudesta oli tuolloin vain vähän tutki-

musta, Ariés päätti ryhtyä tutkimaan kuvista esimerkiksi sitä, miten miehet, naiset ja lapset 

kuvattiin keskiajan maalauksissa, miten perheen ja lasten esittämistapa muuttui ajan kulu-

essa tai mitä tämä kaikki kertoi lapsuuden historiasta. (Rahikainen, 2005, s. 38–41.) Hänen 

tutkimuksensa mukaan lapsuutta ei esiintynyt lainkaan samalla tavalla ilmiönä keskiajalla, 

kuten modernin ajan yhteiskunnassa (Ariés, 1962, s. 128).  

Vaikka Ariésin kuvatulkintojen paikkaansa pitävyyttä on kritisoitu, hän sai teoksellaan ih-

misiä kyseenalaistamaan lapsiin ja lapsuuteen liittyviä käsityksiä (Alanen, 1992, s. 59, 2009, 

s. 18–20; Cunningham, 1998, s. 1195–1197). Ariésin tutkimus tarjosi lapsuudentutkimuk-

selle kaksi teesiä. Ensinnäkin hän toi lapsuuden sosiaalisesti rakentuvan piirteen esille: lap-

suutta olisi tarkasteltava elämänkulun alkuvaiheena, jonka muutokset ovat riippuvaisia niin 

sosiaalisista suhteista kuin kulttuurin ja historian vaikutuksista. Tällöin lapsuuteen on suh-

tauduttava myös muutoin kuin vain ongelmattomana, biologisena vaiheena. Toiseksi Ariésin 

tutkimus korostaa sitä, miten aikuisten toiminta ja käsitykset vaikuttavat siihen, miten lapset 

itse kokevat olemisensa lapsena. (James & James, 2004, s. 12–13.)  

Historiantutkimuksen voidaan siis katsoa antaneen jonkinlaisen sysäyksen uuden lapsuuden-

tutkimuksen muotoutumiselle, mutta sen todellisen esiintulemisen katsotaan tapahtuneen 

1980-luvulla sosiologien vaikutuksesta. He huomasivat tutkineensa lapsia ja lapsuutta vain 

yleisesti perheiden ja koulujärjestelmän osana sen sijaan, että lapset ja lapsuus olisivat olleet 

                                                 
4 Robert Baldick on kääntänyt Ariésin vuonna 1960 kirjoittaman alkuperäisteoksen L’Enfant et la vie familiale 

sous l’ancien régime ranskasta englannin kielelle vuonna 1962. Teoksen alkuperäinen ranskankielinen nimeke 

on Lapsi ja perhe-elämä sääty-yhteiskunnan aikana (Rahikainen, 2005, s. 38). 
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itsenäisiä tutkimuskohteita. (Alanen, 1992, s. 1-2, 2009, s. 9-11, 16.) Ennen sosiologien ha-

vahtumista antropologi Charlotte Hardman (1973) kritisoi tieteenalansa näkökulmaa lapsuu-

den tutkimiseen. Hän esitti, että lapsia voidaan tutkia omista lähtökohdistaan, itsenäisinä 

toimijoina. Hardmanin kritiikki loi tarpeita uusien tutkimusmenetelmien kehittämiselle, 

jotka mahdollistaisivat paremmin lasten ajatusten esiin tulemisen 5. (Hardman, 1973, s. 87, 

95, 98.)  

Sosiologien kritiikki kohdistui heidän sosialisaatioajatteluunsa 6, joka oli syy siihen miksi 

tutkimusaiheet keskittyivät hyvin pitkälti aikuisiin tai instituutioihin itseensä. Sosiologi 

Leena Alasen (2009, s. 17) mukaan sosialisaation merkitys arkihavainnoissa tekee käsit-

teestä mielekkään: se ohjaa havaintojamme lapsiin siten, että ymmärrämme heitä yhteiskun-

nan jälkikasvuna, joiden ymmärrys ympäröivästä maailmasta ja organisaatioiden toimin-

nasta kehittyy vähitellen. Kuitenkin lapsuudentutkimuksen näkökulmasta käsitteen heikkous 

tunnustettiin. Se edusti enemmän kehityspsykologista näkökulmaa verrattuna siihen, että 

lapsuutta olisi tarkasteltu sosiaalisesti rakentuvana. Esimerkiksi sosiologi Jens Qvortrup 

(1994) on todennut sosialisaatioajattelun rajoittavan lapsuuden näkemistä muuna kuin väli-

vaiheena ennen aikuisten yhteiskuntaan astumista. Lapsinäkökulma pyrittiin vaihtamaan be-

comings -ajattelusta beings -näkökulmaan 7. (Kts. Qvortrup, 1994, s. 1-4.) Kehitystä koske-

vaan näkökulmaan on myöhemmin tuotu tarkennusta: lasten ”kasvaminen” tulisi nähdä pro-

sessina, jossa yhteiskunnan tai kontekstin vaikutukset ja asettamat odotukset ovat väistämät-

tömiä, huolimatta yksilöiden biologisista tekijöistä. (James ym. 1998, s. 22–23; Prout, 2005, 

s. 1.)  

Eri tieteenalat ryhtyivät näkemään lapsuuden sosiaalisesti rakentuvana ilmiönä ja lapset it-

senäisempinä kuin aiemmin. Lapsista ryhdyttiin kantamaan erityistä huolta. Lasten näkökul-

maan keskittyminen lisäsi samalla erottelua aikuisen ja lapsen välillä. Tuon erottelun voi-

daan katsoa olleen sekä vaikutusta että edellytys uuden lapsuudentutkimuksen muodostumi-

selle. Kuten edellä voitiin huomata, lapsista oltiin tutkimuksissa aiemminkin kiinnostuneita, 

                                                 
5 Tähän liittyen lapsuudentutkijoiden keskuudessa on käyty kriittistä keskustelua: jos lapset ajatellaan tasaver-

taisina yhteiskunnan jäseninä aikuisten kanssa, miksi tarvittaisiin erikseen ”lapsiystävällisiä” tutkimusmene-

telmiä? (Punch, 2002.) Esittelen lapsuudentutkimukseen liittyviä erityispiirteitä alaluvussa 6.2 Lapsuudentut-

kimuksen eettisyys. 
6 Sosialisaatio voidaan lyhyesti määritellä prosessiksi, jonka kautta lapset oppivat kohtaamaan yhteiskunnan 

odotuksia ja mukautumaan niihin (James & James, 2012, s. 120). 
7 Englanninkieliset termit kuvaavat parhaiten sitä, miten määritelmät lapsista ovat liittyneet sosiaaliseen kes-

keneräisyyteen, ei siihen mitä lapset ovat (kts. Alanen, 1992, s. 81). 
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mutta heidän kokemuksensa tulkittiin yleensä kolmannen osapuolen, esimerkiksi vanhem-

pien tai ammattikasvattajien toimesta. Uusi lapsuudentutkimus pyrkii sen sijaan tavoitta-

maan lapsen oman kokemuksen. Kun lasten elämää tarkastellaan nykypäivänä, Ellen Keyn 

visioiman lapsuuden vuosisadan jälkeen, sen keskeisenä piirteenä on se, että lapset kulkevat 

arjen instituutioiden, kuten perheen, päiväkodin ja koulun antaman hoivan kautta kohti ai-

kuisuuden asettamia velvollisuuksia, vastuita ja oikeuksia. Moderni lapsuus rakentuu myös 

muista kulttuurisista ja sosiaalisista järjestelmistä, lapsuuden erilaisista asiantuntijaryhmistä, 

lapsia koskevan tiedon muodostamisesta asiantuntijoiden ja tutkijoiden toimesta, sekä lasten 

kohtelua ja elämää koskevista laista. Moderni lapsuus nähdään siis sosiaalisissa suhteissa, 

instituutioissa rakentuvana, jonka yhteydessä nostetaan esiin kysymys sukupolvijärjestyk-

sestä. Sukupolvijärjestys määrittää, että aikuisilla on vastuu ja velvollisuus lapsen kasvusta, 

kehityksestä ja oppimisesta. Tässä tilanteessa lapset voivat näyttäytyä myös aikuisten val-

vonnan kohteina. Key saavutti vaatimuksensa lapsikeskeisen asenteen vahvistumisesta joil-

tain osin, mutta tuo asenne ei kuitenkaan aina näyttäydy kaikissa yhteiskunnan käytänteissä 

nykypäivänä. Lapsuuden institutionaalisuudessa keskeisenä huolenaiheena on se, että kan-

sainvälisestikin katsottuna yhteiskunnan sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja rakenteelli-

set muutokset vaikuttavat enemmän myös lasten elämään, mutta lapsuuden institutionaalista 

jatkumoa tukevina perheet, vanhemmuus ja kasvatus ovat epävakaistuneet. Alanen (1992) 

on todennut, että yleensä sukupolvijärjestys tulee esiin, kun siitä poiketaan. Näin käy esi-

merkiksi silloin, jos lapsi on työssä aikuisten tavoin sen sijaan, että hän kävisi koulua tai jos 

lapset poikkeavat velvoitteistaan perheitään tai vanhempiaan kohtaan. (Alanen, 1992, s. 65, 

2009, s. 13–16; Prout, 2005, s. 9, 35; kts. myös Satka 2005, s. 22.)  

Alanen (1992, s. 71) on todennut, että modernin lapsuuden vapaudet ja rajoitukset on tutkit-

tava ja osoitettava, ei vain yksinkertaisesti oletettava. Lasten elämän institutionaalistuminen 

on nostanut lapsuudentutkimuksen keskeisiksi kysymyksiksi, millaista lapsena oleminen on 

aikuisjohtoisissa instituutioissa ja miten taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset sosiaa-

liset tekijät vaikuttavat lapsiin. Millaisena lasten kansalaisuus näyttäytyy suhteessa aikui-

siin? Lasten osallistumisen ulottuvuuksien hahmottaminen voi olla vaikeaa, kun lapsilta 

puuttuvat perinteiset osallistumisen välineet kuten äänioikeus. Myös kehitysajatteluun pe-

rustuvat toimintatavat sekä lasten ja aikuisten suhteisiin perustuvat kulttuuriset rakenteet 

ovat syvälle juurtuneet. (Alanen, 1992, s. 71; Alasuutari, 2009, s. 54; James & James, 2004, 

s. 35; Satka, 2005, s. 18, 26.)  



8 

 

 

Seuraavassa alaluvussa tarkastelen lasten osallisuuteen liittyvää yhteiskunnallista keskuste-

lua sekä lainsäädännöllistä ja sopimuksellista taustaa. Tämän jälkeen esittelen, millä eri ta-

voin osallisuus-käsitettä on määritelty. 

2.2 Lasten osallisuus  

2.2.1 Osallisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa 

Suomessa julkinen keskustelu lasten ja aikuisten suhteisiin vakiintuneesta sukupolvijärjes-

tyksestä nousi pinnalle osana 1960-luvulla käytyä laajempaa yhteiskunnallista vallankäyttöä 

sekä vallanpitäjien ja vallattomien vähemmistöryhmien suhteita koskevaa keskustelua. La-

keja, joiden tulisi toimia peruslähtökohtana lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden ja yhteis-

kunnallisen osallistumisen toteutumiselle, säädettiin vähitellen. Lasten osallistuminen kiin-

nittyy paikallisyhteisöjen sekä myös koko yhteiskunnan toimintaan kuntalain (410/2015, 22 

§) säätämänä, jonka mukaan kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeus on osallistua 

sekä vaikuttaa kunnan toimintaan. Ennen kuntalain alkuperäistä säätämistä vuonna 1995, 

Suomi ratifioi vuonna 1991 YK:n Yleissopimuksen lapsen oikeuksista, joka korostaa 12. 

artiklassaan lapsen oikeutta mielipiteensä ilmaisuun itseään koskevissa asioissa ikänsä ja 

kehitystasonsa mukaisella tavalla. Suomen perustuslakiin (731/1999, 6 §) on kirjattu lasten 

tasa-arvoinen kohtelu ja heidän oma vaikutusvaltansa itseään koskevissa asioissa kehitys-

tään vastaavasti. Erityisesti nuorisolaki (72/2006, 8 §) ohjaa lasten ja nuorten osallistumis-

oikeutta sekä paikallisten että alueellisten nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden 

käsittelyyn, sekä heidän oikeuttaan tulla kuulluiksi heitä koskevissa asioissa. Kaikkiaan las-

ten osallistumisen perustana on ajatus, että kaikille lapsille tulisi taata mahdollisuus osallis-

tua ja tulla kuulluiksi erityisesti perheessään ja lähiyhteisössään, kuten varhaiskasvatuksessa 

ja kouluissa, mutta myös laajemmissa kunta-, valtio- ja EU-tason konteksteissa. Ennen kaik-

kea lapsille olisi siis taattava mahdollisuus toimia aktiivisina osallistuvina kansalaisina, ku-

ten aikuisetkin, ottaen huomioon yksilölliset vaikuttamisen ja osallistumisen tavat. Osalli-

suuden ymmärtäminen vain lasten kuulemisena ei kuvaa lasten aktiivista osallistumista pää-

töksentekoon siten, että lapset myös uskovat oman osallistumisensa olevan vaikuttavaa. 

(Satka, 2005, s. 17–19; Sinclair, 2004, s. 110–111.) 

Keskustelu lasten oikeuksista ja sukupolvien tasa-arvosta käynnistyi lupaavasti, mutta tar-

kemmat neuvottelut lasten paikasta ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta hiipuivat 2000-
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luvulle tultaessa. Ajatus lapsista potentiaalisina yhteiskunnallisina toimijoina unohtui ja lap-

sen etua ajettiin jälleen ”aikuisten suulla ja edustamana” (Satka, Moilanen & Kiili, 2002, 

252). Keskustelu painottui vähitellen siihen, miten lasten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä 

sen sijaan, että lasten näkemykset olisivat keskustelun painopisteenä. (Kts. Hill ym., 2004, 

s. 77–78; Satka, 2005, s. 22–24.) Satka (2005, s. 22) arveli, lasten osallisuutta koskettavien 

lakien käytäntöön paneminen oli vaikeaa sen vuoksi, että lasten vanhemmilta ja ammattikas-

vattajilta puuttuivat kulttuuriset mallit ja toimintaideat siihen. Myös lasten osallistumista 

koskevat käsitteet jäivät epäselväksi. Satka (2005, 26) korosti, että lasten osallistumistapojen 

kehittämiseksi on mentävä lasten ja nuorten pariin tarkastelemaan osallistumistapoja sekä 

kokeilemaan niitä yhdessä lasten kanssa. Näin on vähitellen ryhdytty toimimaan. Esimer-

kiksi kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma toimi vuosina 2003–2007, jonka puitteissa 

on tehty useita kansalaisvaikuttamista edistäviä hankkeita. Ohjelman tarkoituksena oli tuoda 

lisätietoa demokratiapolitiikasta, ja esimerkiksi koulujen kansalaiskasvattamisen tehtävää 

tuettiin painokkaasti. (Oikeusministeriö, 2007.) Ohjelma teki yhteistyötä Opetushallituksen 

Nuorten osallisuushankkeen 2003–2007 kanssa. Sen tavoitteena oli kehittää käytänteitä, 

jotka ehkäisevät syrjäytymistä ja tukevat osallisuutta (Oikeusministeriö, 2007, s. 4; Vehvi-

läinen, 2008, s. 30). Satka (2005, 26) korostaa, että lasten ja nuorten yhteiskunnallisen toi-

mijuuden ja osallistumisen vahvistaminen on yhteydessä siihen, millaisina lasten ja aikuisten 

suhteet nähdään ja miten lasten paikka näissä suhteissa määritellään.  

Lasten osallisuutta on myös ryhdytty tutkimaan eri konteksteissa. Esimerkiksi Suomessa las-

ten ja nuorten osallistumista yhdyskuntasuunnitteluun on tutkittu erityisesti ympäristöpsy-

kologian näkökulmasta (Horelli, 1992, 1994; Horelli, Kyttä & Kaaja, 1998; Horelli & Vepsä, 

1995). Päiväkotiin sijoittuvat tutkimukset tarkastelevat lasten kokemuksia osallisuudesta 

(Virkki, 2015) sekä lasten eriarvoisuuksien rakentumista lasten ja aikuisen välisen toiminnan 

tuottamana (Vuorisalo, 2013). Kiilin (2006) tutkimus koskettaa alakouluikäisten osallisuutta 

koulussa. Alanko (2013) on tutkinut lasten kokemuksia kunnan osallisuusryhmien toimin-

nasta. Samoin Gretschelin (2002b) tutkimus sijoittuu kuntakontekstiin: hän on tutkinut kun-

taorganisaation toimintatapoja suhteessa nuorten osallistumiseen kuntien osallisuushank-

keissa. Koskisen (2010) tutkimus käsittelee lasten ympäristökansalaisuutta osallisuuden 
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muotona. Linnavuori (2007) on tutkinut lasten asemaa eronjälkeisessä vuoroasumisessa. Pa-

julammi (2014) on tuonut oikeustieteellisen näkökulman lasten osallisuuteen. 8  

Seuraavaksi tarkastelen osallisuuden käsitettä: miten se on määritelty ja miten eri määritel-

mien avulla kansalaisten osallisuutta suhteessa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on py-

ritty arvioimaan. 

2.2.2 Osallisuus -käsitteen määritelmiä 

Osallisuuden käsitettä on vaikea määritellä tyhjentävästi tai yksiselitteisesti. Määritelmiä 

tälle ”viehättävästi kaiken kattavalle, mutta samaan aikaan liian mitäänsanomattomalle” 

käsitteelle 9 kyllä on, useita erilaisia. Osallisuudesta englanniksi kirjoitetuissa teksteissä käy-

tetään useimmiten sanaa participation. Kuitenkin termin suomennos on osallisuuden lisäksi 

myös osallistuminen. Osallisuus on nähty moniulotteisemmaksi ja tulkinnanvaraisemmaksi 

käsitteeksi kuin osallistuminen, jonka vuoksi niitä on syytä tarkastella erillisinä käsitteinä. 

Sanana osallistumista on käytetty yhteydessä, jossa kansalaisten demokraattisesta roolista 

halutaan antaa toiminnallisesti aktiivinen kuva. Se tarkoittaa yleisesti ottaen toimintaa, jossa 

ollaan mukana sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Vaikuttaminen on jossain 

määrin muutoksen aikaansaamista prosessissa, ennen kaikkea päätöksenteossa. Osallistumi-

sen ja vaikuttamisen yhdistelmänä voidaan puhua vaikuttavasta osallistumisesta, johon to-

detaan liittyvän mielekkyyden vaatimus ja se, että osallistumisen kohteen on oltava puoli-

julkinen. Osallisuus mahdollistaa myös passiivisemmat osallistumisen muodot, joka tarkoit-

taa silloin enemmänkin kiinnittymistä ja yhteisöllistä mukanaoloa tärkeiksi koetuissa pro-

sesseissa. Osallisuuteen liittyy vahva identiteettiin yhteydessä oleva kokemus. Kun lapset 

luottavat kykyihinsä ja vaikutusmahdollisuuksiinsa sekä haluavat toimia, on osallisuuteen 

yhteydessä tunteita, tarkemmin voimaantumista ja valtautumista (empowerment). Voimaan-

tunut lapsi osallistuu, koska hän pitää rooliaan merkittävänä. Valtautumisen tunteeseen tar-

vitaan aitoja tilaisuuksia vaikuttaa ja ottaa toimijan positio. Osallisuuden tunne ei ole annet-

tua, vaan itse koettua. Lähellä osallisuuden käsitettä oleva omistajuus on kokemus oman 

                                                 
8 Kansainvälisiä lasten ja nuorten osallisuus-tutkimuksia ovat muun muassa Chawla (2002), Hart (1992), Hill 

ym. (2004), James, A. & James, A. L. (2004), Shier (2001), Sinclair (2004) sekä Thomas (2007), joihin olen 

viitannut tai tulen viittaamaan tässä tutkielmassa. 
9 Woodhead (2010, s. xxi-xxii) kuvasi tällä osallisuus -käsitteen moniulotteisuutta ja sitä, ettei sille ole löydetty 

yksimielistä määritelmää. Lasten ja nuorten osallisuutta on haasteellista tukea ilman ymmärrystä mitä kaikkea 

käsite voikaan pitää sisällään. 
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toiminnan vaikutuksesta, jolloin jokin fyysinen kohde tai toiminta tuntuu omalta. (Antti-

roiko, 2003, s. 14–17; Gretschel, 2002a, s. 49–50; Horelli, 2006, s. 70; Koskinen, 2010, s. 

23.) 

Tässä tutkimuksessa osallisuus tarkoittaa lasten oikeutta vaikuttaa toimintatapoihin ja pää-

töksentekoon prosessissa, johon he osallistuvat (Kirby ym., 2003, s. 5). Näen osallisuuteen 

liittyvän myös henkilökohtaiset, tunteisiin ja identiteettiin yhteydessä olevat kokemukset. 

Etenkin voimaantumisen kokemukset antavat lapselle luottamusta omiin kykyihinsä, vaiku-

tusmahdollisuuksiinsa sekä halua toimia. (Anttiroiko, 2003, s. 14–17; Gretschel, 2002a, s. 

50.) Osallistaminen on osallistumismahdollisuuksien tarjoamista lapsille ja osallistuminen 

näiden mahdollisuuksien hyödyntämistä (Horelli, 2006, s. 69). Tässä tutkimuksessa katson 

osallistamisen keskeisimpänä tavoitteena lasten tasavertaisten vaikutusmahdollisuuksien 

edistämisen lähiympäristön suunnittelussa ja lopputuloksen toteutumisessa aikuisten kanssa 

(Horelli, 2006, s. 73). 

Osallisuuden käsitettä on määritelty myös teoreettisten mallien avulla. Yhteiskunnallista 

osallisuutta on pyritty kuvaamaan portaikkona tai tikapuina, jossa osallistujan (kansalaisen) 

ja toisen osapuolen (esimerkiksi julkisen vallanpitäjän) välisen valtasuhteen painotus muut-

tuu ylöspäin kiivettäessä: kansalaisen mahdollisuudet vaikuttamiseen kasvavat. Lapsen osal-

lisuuden tason katsotaan vaihtelevan suhteessa aikuisen ja lapsen väliseen vallan jakautumi-

seen (Sinclair, 2004, s. 108). Portaiden tai tikkaiden muotoisia osallisuuden määritelmiä voi-

daan pitää sovelluksina Arnsteinin (1969) muotoilemasta asteikosta (Gretschel, 2002b, s. 

81). Hänen malliaan (Kuvio 1) pidetään ensimmäisenä osallisuuden tai osallistumisen luo-

kittelujärjestelmänä, jonka avulla voitaisiin arvioida kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa 

ympäristön kehittämisessä tai sitä koskevassa päätöksenteossa (Horelli ym. 2002, s. 31). 

Seuraavaksi esittelemieni mallien lisäksi on muitakin typologioita. Tässä tuon esille Arn-

steinin (1969) mallin lisäksi Hartin (1992), Horellin (1994), Shierin (2001) ja Thomasin 

(2000) tulkinnat lasten osallisuuden muotoutumisesta.  
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Kuvio 1.  Kansalaisosallistumisen portaat Arnsteinin mukaan (1969). 

 

Citizen power 

Delegated power 

Parthership 

Placation 

Consultation 

Informing 

Therapy 

Manipulation 

 

 

Arnsteinin tikapuissa on kahdeksan askelmaa. Kahta alinta osallistumisen tasoa, manipulaa-

tiota ja terapiaa ei voida kutsua lainkaan osallistumiseksi (non-participation). Nämä kaksi 

tasoa kuvaavat vallanpitäjien tavoitetta kouluttaa tai ”parannella” kansalaisia, kenties vai-

kuttamalla osallistujien mielipiteisiin. Tikkaiden seuraavat kolme askelmaa ovat näennäistä 

osallistumista (tokenism). Näillä askelmilla kansalaisilla on mahdollisuus tuoda äänensä 

kuuluviin, mutta mielipiteillä ei välttämättä ole vaikutusta: kansalainen on tiedonantaja (in-

forming), neuvonantaja (consultation) ja sovittelija (placation). Viimeisillä kolmella askel-

malla (citizen power) kansalaisella on itsenäistä toimivaltaa. Kumppanuus -tasolla (part-

nership) osallistuja neuvottelee ja pyrkii kompromisseihin vallanpitäjien kanssa. Kansalai-

sen ja vallanpitäjän välisen jaetun vallan taso (delegated power) edeltää viimeistä, kansalai-

sen täyden itsenäisen toimivallan tasoa (citizen control), jossa kansalaisilla on suurin vaiku-

tusvalta päätöksenteossa. (Arnstein, 1969, s. 217.) 

Arnsteinin asteikko antoi Roger Hartille (1992) pohjan muodostaa oman mallinsa, joka ku-

vaa lasten osallistumisen tasoja esimerkiksi erilaisissa projekteissa. Hänen tikapuidensa 

kolme alinta askelmaa ovat samalla tavoin ei-osallistumista. Toinen (decoration) ja kolmas 

(tokenism) askelma kuvaavat lasten näennäisosallistumista, jossa lapsilla ja aikuisilla on eri-

laiset motiivit olla mukana toiminnassa tai lapsille annetaan mahdollisuus tuoda äänensä nä-

ennäisesti kuuluville. Loput viisi askelmaa kuvaavat eriasteista osallistumista. Neljännellä 

(assigned but informed) ja viidennellä (consulted and informed) askelmalla lapset osallistu-

vat aikuisen määrittämiin projekteihin, mutta heillä on myös ymmärrys prosessin tarkoituk-

sesta. Etenkin viidennellä askelmalla lasten mielipiteisiin suhtaudutaan vakavasti. Kuudes 
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askelma (adult initiated, shared decisions with children) kuvaa jo voimakasta lasten osalli-

suutta, sillä päätöksenteko on jaettua. Seitsemäs (child initiated and directed) ja kahdeksas 

(child initiated, shared decisions with adults) askelma kuvaa hyvin lapsilähtöistä ja – joh-

toista toimintaa, mutta viimeisellä askelmalla osallisuuden varmistamiseksi aikuinen on ha-

vainnoimassa ja tukemassa. (Hart, 1992, s. 8–14.) 

Liisa Horelli (1994) käytti Arnsteinin mallista mukailemaansa viisiportaista asteikkoa tut-

kiessaan lasten mukanaoloa yhdyskuntasuunnittelussa (Kuvio 2). 

Kuvio 2.  Lasten suunnitteluun osallistumisen pienet tikkaat (Horelli, 1994, s. 39). 

 

 

 

 

 

Horellin osallistumisen tikkaiden alaosa kuvaa vallalla ollutta osallistumattomuuden käytän-

töä. Toisella askelmalla aikuisen ja lapsen välillä informaatio kulkee heidän välillään, mutta 

aikuiset ovat päätöksenteosta vastaavia. Kolmannella askelmalla suunnittelu on aikuisjoh-

toista, mutta lasten näkökulmat voivat vaikuttaa suunnitelmiin. Lasten ja aikuisten yhteisen 

suunnitteluyhteistyön tulisi yltää neljännelle askelmalle, jossa suunnittelu on tasavertaista, 

molempien osapuolten näkemysten huomioonottamista ja niiden yhteen sovittamista. Ylim-

mällä askelmalla lapset vastaavat suunnittelutehtävästä ja aikuiset ovat tukihenkilöitä. (Ho-

relli, 1994, s. 38–39.) 

Harry Shierin (2001) malli perustuu viiteen osallisuuden asteeseen: 

1. Lapsia kuunnellaan. 

2. Lapsia tuetaan omien näkemystensä esittämisessä. 

3. Lasten näkemykset otetaan huomioon. 

4. Lapset osallistuvat päätöksentekoprosessiin. 

5. Lapset jakavat päätöksenteon valtaa ja vastuuta. 

Shier jättää pois Hartin ja Arnsteinin non-participation -tasot pois ja kuvaa mallillaan ni-

menomaan vain osallisuuden tasoja. Jokainen osallisuuden aste on saavutettavissa aikuisen 

 

Lasten oma suunnittelu, aikuiset apulaisina 

Lasten ja aikuisten suunnitteluyhteistyö 

Lasten osallistuminen aikuisten suunnitteluun 

Lasten kuuleminen 

Lasten sopeuttaminen valmiisiin suunnitelmiin 
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tuen avulla. Seuraavalle asteelle edetään aikuisen kolmen sitoutumisen vaiheen kautta val-

miuksista mahdollisuuksien kautta velvoitteisiin. Näiden kolmen vaiheen kautta aikuinen 

voi tukea lapsia eri osallisuuden asteilla. (Shier, 2001, s. 110–116). Thomas (2007, s. 205–

206) huomioi edellä kuvatuissa malleissa olevan kahdenlaista visiota lasten osallistumiseen. 

Esimerkiksi Hartin (1992) lähestymistapa on hierarkkinen, joka painottaa jaettua päätöksen-

tekoa lasten ja aikuisen välillä. Kun verrataan sitä esimerkiksi Shierin (2001) malliin, vallan 

painopiste on lähtökohtaisesti enemmän lapsilla. Thomas huomauttaa myös, että molemmat 

näkökulmat voivat ilmetä käytännössä yhtä aikaa ilman kahtiajakoa.  

Hartin (1992) malli herätti laajalti keskustelua lasten osallisuudesta tutkijoiden parissa. 

Kirby ja kumppanit (2003, s. 21) kysyvät, mikä osallistumisen taso on sopiva millekin toi-

minnalle tai mitä tasoa tavoitellaan milloinkin?  Shier (2010, s. 25, kts. myös 2009, s. 226) 

huomasi tutkiessaan osallisuutta Nigaraguan kahviplantaasilla lapsityöläisten kanssa, että 

hänen tai muiden osallisuusmallit ovat puutteellisia käsitteellistämään moniulotteista ja mo-

nimutkaista todellisuutta, jota lasten ja nuorten yhteiskunnalliseen osallisuuteen liittyy tai 

sitä, miten ainutlaatuisia ja monipuolisia osallistumisen tasoja tai tyylejä lapsilla on. Mallien 

on todettu olevan yksinkertaistuksia, mutta niiden avulla voidaan ymmärtää ja huomata, että 

lasten osallistumisessa yleensä on merkittäviä porrastuksia (Hart, 1992, s. 217; Sinclair, 

2004, s. 109). Toisaalta esimerkiksi Reddyn ja Ratnan (2002, s. 4, 28–29) mielestä Hartin 

(1992) malli kuvaa enemmän aikuisten roolia suhteessa lasten osallisuuteen kuin varsinai-

sesti lasten osallisuutta. Tikapuumalli on heidän mielestään harhaanjohtava, sillä se antaa 

ymmärtää, että osallisuus olisi määritellyssä järjestyksessä etenevä prosessi tai osallisuusta-

soilla edettäisiin yhdensuuntaisesti. Hartin portaikostaan poikkeavia malleja ryhdyttiin ja-

lostamaan. Päätöksenteon painopistettä pyrittiin katsomaan julkisen päätöksenteon tason si-

jaan myös lapsen ja heidän perheidensä elämää koskevan yksityisen päätöksenteon kautta. 

Thomasin mielestä (2000, s. 174) tikapuumalli on liian suoraviivainen kuvaamaan lasten 

oman elämänsä päätöksentekoon osallistumisen moniulotteisia piirteitä. Hän kuvasi lasten 

osallisuutta symbolisesti verkkona tai seinänä, joka voi jatkua useammassa kuin yhdessä 

suunnassa epätasaisesti. Thomasin malli rakentuu kuudesta ulottuvuudesta, joissa lapsella 

on mahdollisuus valita osallistumisesta, saada tietoa, vaikuttaa itse prosessiin, ilmaista it-

seään, saada tukea omien mielipiteiden esiintuomisessa ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Lap-

sen osallisuus voisi näyttää Thomasin mallin mukaan seuraavalta: 
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Kuvio 3.  ”Osallisuuden seinä” Thomasin (2000, s. 176) mallia mukaillen 

 

Tämä malli auttaa huomioimaan yksilöllisesti, mitä lapsi osallistumisprosessissa tarvitsee: 

toinen voi tarvita enemmän tietoa mitä tehdään, toinen tarvitsee enemmän tukea ilmaista 

itseään. (Sinclair, 2004, s. 109; Thomas, 2000, s. 175–177, 2007, s. 204.) 10 Myös Satka 

(2005, s. 18) tuo esiin, että osallistuminen tulisi nähdä mahdollisuuksien valossa niin, että 

lapsille olisi tarjolla mahdollisuuksia toimia tasa-arvoisina, osallistuvina kansalaisina aikuis-

ten kanssa. Kun lasten osallistuminen nähdään sosiaalisten suhteiden valossa tai yhteydessä 

poliittisiin käytänteisiin, on osallisuuden toteutumisen edellytys se, että lasten ja nuorten so-

siaalisia suhteita pyritään parantamaan. Kun lapset halutaan voimakkaammin mukaan po-

liittiseen päätöksentekoon, on vallanjakautumisen tarkastelun oltava keskiössä. (kts. Kiila-

koski, Gretschel & Nivala, 2012, s. 6; Thomas, 2007, s. 206–207.) 

Edellä tarkastelin lasten osallisuudesta käytyä keskustelua ja toin esiin osallisuuden moni-

ulotteisuuden, jota erilaisten mallienkin avulla on pyritty käsitteellistämään. Seuraavaksi tar-

kastelen osallistavaa yhdyskuntasuunnittelua. Aluksi taustoitan hieman osallistamisen käsi-

tettä ja osallisuustoimintaa, jonka jälkeen esittelen yhdyskuntasuunnittelussa vallallaan ol-

leita lähtökohtia kansalaisten osallistamiseen. Lopuksi tuon esiin osallistamisen merkityksiä. 

2.3 Osallistava yhdyskuntasuunnittelu 

Lasten osallisuuden tukemiseksi aikuiset ovat ryhtyneet kehittämään käytännön ratkaisuja, 

joiden ideana on pyrkimys demokraattiseen sukupolvisuhteeseen (kts. Satka 2005, s. 19). 

Esimerkiksi lapsia ja nuoria osallistetaan yhdyskuntasuunnitteluun, jonka pyrkimyksenä on, 

että he mahdollisina ympäristön käyttäjinä pystyvät vaikuttamaan suunnitelmaan ja mahdol-

lisesti ovat mukana myös toteuttamassa lopputulosta. (Horelli, 2006, s. 75.) Anttiroiko 

(2003, s. 18–19) on todennut, että osallistamisen käsite on ollut instituutionaalisesti latautu-

                                                 
10 Lapseen yksilönä vaikuttavaan päätöksentekoon on vielä kiinnitetty vähemmän huomiota. Tutkimukset per-

heiden sisäisestä päätösvallasta ovat kuitenkin lisääntymässä (esim. Linnavuori, 2007). 

Valitsee 
osallistumisesta

Saa informaatiota Voi vaikuttaa 
prosessiin

Ilmaisee itseään Saa tukea Tekee itsenäisiä 
päätöksiä
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neena, jossa korostuu viranomaislähtöinen, hierakkinen lähestymistapa kansalaisten osallis-

tumiseen. Keskeinen kysymys osallistamisessa on se, johtaako se kansalaisten valtautumi-

seen (empowerment) vai saavutetaanko sillä vain kansalaisten näennäinen osallisuus. (Kts. 

Anttiroiko, 2003, 18; Gretschel, 2002a, s. 49–50.) Thomas (2007, s. 207) tuo esimerkkinä 

”lasten parlamentit”, jotka voivat olla kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan näkökulmasta 

arvokasta, mutta lasten poliittinen vaikuttaminen voi jäädä olemattomaksi. Tässä tapauk-

sessa lapset ovat näennäisesti osallistuneet poliittiseen vaikuttamiseen, pääsemättä oikeasti 

mukaan päätöksentekoon.  

Osallistaminen tulisi nähdä vuorovaikutuksellisena prosessina, ei vain palvelun tarjoamisena 

(Gretschel, 2002a, s. 51). Osallistaminen voi tapahtua yksittäisissä projekteissa tai pitempi-

aikaisina prosesseina esimerkiksi koulussa, nuorisotaloilla tai erilaisissa osallisuusryhmissä 

(Horelli, 2006, s. 75; Sinclair, 2004, s. 109; kts. Alanko, 2013). Sinclair (2004, s. 109) esittää, 

että lasten osallistamisessa olisi tärkeää lähteä liikkeelle lapsen näkökulmasta. Olisikin otet-

tava huomioon, että saman ikäisillä lapsilla voi olla erilaiset kiinnostuksen kohteet tai he 

voivat poiketa kyvyiltään tai muilta ominaisuuksiltaan. Se mikä sopii toiselle ryhmälle, ei 

välttämättä sovikaan toiselle. Ratkaisuna on lapsesta lähtevien keskustelun ja sitoutumisen 

tapojen muodostaminen. (Sinclair, 2004, s. 109.) Myös Koskinen (2004, s. 140) näkee laa-

dukkaassa osallistamisessa keskeisenä avoimuuden ja aidon vuoropuhelun.  

2.3.1 Osallistavan suunnittelun lähtökohtia 

Keskustelu kansalaisten ja vallanpitäjien suhteesta ylettyi myös yhdyskuntasuunnittelun 11 

puolelle. Ennen 60-lukua ympäristöjen käyttäjät sivuutettiin suurimmaksi osaksi kehittämis-

prosesseista. Kun kansalaisia ryhdyttiin ottamaan mukaan suunnitteluun, se paljasti samalla 

millaisia poliittisia valtasuhteita suunnitteluun liittyy. Tämän vuoksi kansalaiset halusivat 

mielenosoituksillaan lisätä näkökulmiensa huomioonottamista. Kun kaupunkisuunnittelua ei 

nähty enää yksinomaan poliittisena ja teknisenä prosessina, vaan myös sosiokulttuurisena 

prosessina, kaupunkisuunnittelu laajentui sisältämään jatkuvaa yhteiskunnallista keskuste-

lua yksilöiden, ryhmien, suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden välillä. Lapset huomioitiin 

yhtenä sosiaalisena ryhmänä, joihin heikentyneen kaupunkiympäristön ajateltiin vaikuttavan 

                                                 
11 ”Yhdyskuntasuunnittelulla ymmärretään alueellisesti rajatun kokonaisuuden kuten kylän, kunnan, maakun-

nan tai niiden osan esimerkiksi taajaman maakäytön, talouden ja toiminnan suunnittelua.” (Harju, 1988, s. 4.) 

Osallistava suunnittelu voidaan puolestaan määritellä käytännöksi, johon sisältyy eettisiä, sosiaalisia ja poliit-

tisia näkökulmia ja jossa yksilöt tai ryhmät osallistuvat erilaisin menetelmin tuettuina suunnittelun eri vaihei-

siin. (Horelli, 2006, s. 71–72.) 
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eniten. Lapset viettävät yhä enemmän aikaa instituutioissa, aikuisten suunnittelemissa pai-

koissa. Lapset myös liikkuvat yhä vähemmän itsenäisesti ulkona. Nämä vaikuttavat suoraan 

lasten kokemuksiin ympäristöstään 12. Tämä on edellyttänyt aikuisia muokkaamaan käsityk-

siään tehdäkseen lapset vahvemmin tarpeidensa edustajiksi suunnittelussa. (Francis & Lo-

renzo, 2002, s. 159–160, 2006, s. 217–222; Horelli ym., 2002, s. 31; Raittila, 2009, s. 247; 

Rissotto & Giuliani, 2006, s. 76–77.) 

Francis ja Lorenzo (2002, s. 160–165) esittelevät seitsemän lähestymistapaa, jotka ovat oh-

janneet lasten osallisuuden toteutumista tai toteutumattomuutta yhdyskuntasuunnittelussa. 

Lähestymistavat tuovat esiin suunnitteluun vaikuttaneet poliittiset ja kulttuuriset muutokset. 

Kun lähestymistapojen piirteitä tarkastelee lähemmin, niiden ymmärtäminen voi tarjota hyö-

dyllisiä lähtökohtia lasten vaikuttavamman osallistumisen kehittämiseksi. Ensimmäistä lä-

hestymistapaa he kutsuvat romanttiseksi vaiheeksi, joka kuvaa 60-luvun alun innostusta lap-

sista suunnittelijoina. Samaan aikaan oli noussut esiin keskustelua lapsuuden näkemisestä 

omana rakenteenaan. Lähestymistapaan liittyi myös lasten näkeminen jollain tapaa futuris-

teina, joilta haluttiin kysyä esimerkiksi millaisena he näkevät on tulevaisuuden kaupungin. 

Tämän lähestymistavan rajoituksena kuitenkin nähdään se, että ilman aikuisen panosta osal-

listumisprojektissa voivat lasten ideat jäädä sivuun päätöksentekijöiltä. (Francis & Lorenzo, 

2002.) 

Romanttisen kauden kanssa osittain päällekkäin vallitsi puolustamisen vaihe, jolloin suun-

nittelijoiden katsottiin olevan lapsia varten. Suunnittelijat nousivat vähemmistöryhmien 

puolustajiksi, mutta kansalaisilla ei ollut sananvaltaa projekteissa, joka olikin yksi suurim-

mista rajoitteista tässä lähestymistavassa. Suunnittelijoiden puolustuskantaisen toiminnan 

tuloksena useat projektit keskeytettiin ja uudet suunnitelmat jäivät syntymättä. Toisaalta hei-

dän työnsä avulla nostettiin huomion kohteeksi lasten käyttämien ympäristöjen ja tilojen ke-

hittäminen. Vähitellen lasten kaupunkiympäristön tarpeiden ja lasten oikeuksien julkisena 

puolustamisena alkanut prosessi tuli enemmän hyväksytyksi valtavirran lähestymistavaksi 

suunnitteluun. Lasten osallisuutta ryhdyttiin tarkastelemaan yhteiskuntasuunnittelussa eri-

tyisesti lasten tarpeiden näkökulmasta. Tutkijat ovat ryhtyneet tutkimaan ja dokumentoi-

maan lapsille keskeisiä, mutta usein unohdettuja kaupunkiympäristön tarpeita. Joskus tutki-

mukset eivät kuitenkaan ole tunnistaneet lapsen osallisuuden tärkeyttä tiedon edistämisessä. 

Samanaikaisesti arkkitehdit, suunnittelijat, kasvattajat ja tutkijat pääasiallisesti Englannissa 

                                                 
12 Yksilön ja ympäristön välisestä suhdetta käsittelen tarkemmin kohdassa 2.3.2.  
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ja Yhdysvalloissa ovat kehittäneet useita argumentteja korostaen lasten osallistamisen mer-

kitystä juuri niissä prosesseissa, joiden tarkoitus on parantaa kaupunkiympäristöä. (Francis 

& Lorenzo, 2002, s. 160, 162–163, 2006, s. 225.)  

Lasten osallistamista siirryttiin tarkastelemaan oppimisen näkökulmasta: nyt suunnittelupro-

sessia katsottiin ympäristökasvatuksen yhteydessä. Tämän lähestymistavan haasteena on yh-

distää sekä oppimisen kokemusten ja sosiaalisten suhteiden muutosten, että ympäristössä 

tapahtuvat parannusten saavuttaminen. Rajoittavana tekijänä voi olla se, että lapset osallis-

tuvat aikuisten valmiiden rakenteiden puitteissa ja osallistuminen ei yllä päätöksentekoon 

asti. Näkökulmat ovat vaihdelleet äärilaidoilta toiselle. Kun YK:n Lasten oikeuksien yleis-

sopimus (1989) julistettiin, suunnittelussa korostui näkökulma osallistumisesta lasten oikeu-

tena. Francis ja Lorenzo toteavat (2002, s. 164), että jossain vaiheessa näkökulma keskittyi 

liiaksi tarkastelemaan vain lasten oikeuksia unohtaen esimerkiksi lasten ympäristölliset tar-

peet. Joka tapauksessa Lasten oikeuksien yleissopimus (1989) on lisännyt erilaisia lasten 

oikeuksia edistäviä hankkeita myös suunnittelun puolella. Esimerkiksi UNICEF on toteutta-

nut vuodesta 1996 kansainvälistä Child Friendly City -mallia, jonka tarkoituksena on Lasten 

oikeuksien yleissopimuksen rinnalla edistää lasten oikeuksien toteutumista lasten arjessa. 

Tämän mallin tarkoituksena on luoda lapsiystävällinen yhteiskunta. Suomessa Lapsiystäväl-

linen kunta -malli 13 kehitettiin Hämeenlinnassa vuosina 2012–2013, josta eteenpäin kunnat 

ovat voineet hakea mukaan malliin. Tämä siis kannustaa kuntia olemaan vahvemmin mu-

kana lasten arjessa. Malli edellyttää muun muassa, että lapset voivat vaikuttaa julkisen tilan 

suunnitteluun ja kehittämiseen. (Suomen UNICEF ry, 2015.) 

Francisin ja Lorenzon toiseksi viimeinen lähestymistapa on institutionaalisuuteen sidok-

sissa, joka osittain vallitsee nykypäivän suunnittelun lähestymistavoissa. Tämän lähestymis-

tavan mukaan lasten oletetaan toimivan samalla tavalla suunnitteluprosesseissa ja lapsilta 

odotetaan samanlaista tietämystä asioista kuin aikuisilla. Usein suunnittelu tapahtuu aikuis-

ten asettamien instituutionaalisten rajojen puitteissa, joissa spontaani, lapsikeskeinen osal-

listuminen unohdetaan. Lasten ja nuorten osallistumista koskevissa tutkimuksissa tulee usein 

esiin, että lapset ovat harvoin olleet aikuisten kanssa tasavertaisina osallistujina ympäristön 

kehittämisessä. Yhtenä poikkeavana esimerkkinä voidaan tuoda esiin Horellin (1994) tutki-

                                                 
13 Mallin tavoitteita varten on koottu kymmenen ”rakennuspalikkaa”, joiden avulla kunnat voivat kehittää ra-

kenteitaan, palveluitaan sekä toiminta- ja ajattelutapojaan siten, että ne takaisivat lasten osallistumismahdolli-

suudet sekä lasten oikeuksien tasapuolisen toteutumisen kokonaisuutena. (Suomen UNICEF ry, 2013.) 
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mus, jossa lapset tekivät kunnanvaltuustoon aloitteen. Tässä lasten osallisuuden voidaan kat-

soa toteutuneen vahvasti. Kuitenkin institutionaalinen näkökulma johtaa usein rajalliseen 

ympäristön muutokseen tai ideoihin, jotka ovat vastaan sitä mitä lapset todella haluaisivat 

(Francis & Lorenzo, 2002, s. 164). 

Viimeisenä osallistamisen lähestymistapana Francis ja Lorenzo (2002, 2006) esittelevät 

proaktiivisen 14 lähestymistavan, joka korostaa suunnitteluosapuolten tasavertaista ja neu-

vottelevaa vuorovaikutusta prosessin aikana. Tutkijat (2006, s. 220) korostavat, että suun-

nitteluprosessissa olisi pyrittävä sekä lasten aitoihin osallisuuden kokemuksiin (”empowe-

ring children”) että myös luomaan parempaa, kestävämpää, muutokset ja kansalaisten tar-

peet huomioon ottavaa ympäristöä. Tämä lähestymistapa edellyttää erityisesti aikuisilta tie-

toa ja taitoa erilaisista osallistumisen menetelmistä, jotta lasten osallisuus toteutuu. (Francis 

& Lorenzo, 2002, s. 164–165; 2006, s. 232–234). Tämä lähestymistapa tukee esimerkiksi jo 

edellä esiin tullutta Gretschelin (2002a, s. 51) näkemystä siitä, että osallistaminen tulisi 

nähdä vuorovaikutuksellisena prosessina, ei vain palvelun tarjoamisena.  

Tällä hetkellä lasten yhdyskuntasuunnitteluun osallistumisen oikeutus on määritelty kunta-

laissa (410/2015, 22 §) sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999), jotka velvoittavat 

kaikenikäisten kansalaisten osallistumisen yhä kiinteämmäksi osaksi yhdyskuntasuunnitte-

lua. Perustuslaki (6 §) ja nuorisolaki (8 §) edellyttävät turvaamaan lasten oikeuden vaikuttaa 

itseään koskevissa asioissa. Myös Lapsen oikeuksien yleissopimus (1989) tukee lasten mah-

dollisuuksia vaikuttaa ympäristön kehittämiseen. Osallistava yhdyskuntasuunnittelu voi toi-

mia lasten yhteiskunnallista osallisuutta tukevana toimintana. Tärkeää olisi pohtia, kuinka 

osallistavan suunnittelun kautta voitaisiin päästä lähemmäksi demokraattista tasavertaisuutta 

lasten ja aikuisten välillä. Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki eivät takaa osallistujien 

vaikutusta päätöksentekoon. (vrt. Horelli, 2006, s. 73–75.) 

Lapset ja nuoret ovat päässeet osallistumaan lähiympäristöjen suunnitteluun ja kehittämi-

seen ympäri maailmaa. Suomessa vastaavia projekteja on toteutettu esimerkiksi Helsingin 

Malminkartanossa, jossa keväällä 1990 yli 100 lasta oli mukana ympäristöanalyysissa (Ho-

relli & Vepsä 1995, s. 46). Jyväskylässä järjestettiin Kekkola-projekti, jonka yhteydessä alu-

een lapsille järjestettiin suunnittelutapahtuma. Kyseisessä tapahtumassa lapset suunnittelivat 

ensiksi oman asuintalonsa lähiympäristöineen ja lopuksi pienoismallin koko Kekkolasta 

                                                 
14 Kielitoimiston sanakirjan (2014) mukaan proaktiivinen tarkoittaa ”ennalta varautuvaa” tai ”ennakoivaa”. 

Tässä yhteydessä tulkitsen proaktiivisen lähestymistavan tarkoittavan ennakoivaa, tulevaisuuden käyttäjien 

tarpeet huomioon ottavaa osallistavaa yhdyskuntasuunnittelua. 
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(Horelli & Vepsä, 1995, s. 66. kts. myös Horelli, 1992, s. 71). Lapset ovat olleet mukana 

suunnittelemassa myös Kiteellä (Horelli, 1994). Esikouluikäiset on osallistettu leikkipuiston 

kehittämiseen Tampereella (Kuusisto-Arponen, 2013).  

2.3.2 Osallistamisen merkitys 

Lasten yhdyskuntasuunnitteluun osallistumisen merkitystä tai hyödyllisyyttä voidaan tarkas-

tella sekä lasten että suunnitteluorganisaation näkökulmasta. Lasten osallistuminen ja heidän 

näkökulmansa on todettu tärkeäksi leikkipuiston suunnittelussa (Jansson, 2015; Moore & 

Wong, 1997). Myös muissa lasten osallistumista koskevissa tutkimuksessa on todettu lap-

silla olevan laaja-alaista, erityistä osaamista ja tietoa, jota tulisi hyödyntää suunnittelussa. 

(Horelli, 1994; Horelli & Kaaja, 2002; Kuusisto-Arponen, 2013; Rissotto & Giuliani, 2006, 

s. 84–85.)  

Ympäristöpsykologisesta näkökulmasta katsottuna ihminen kasvaa ja kehittyy vuorovaiku-

tuksessa ympäristön kanssa. Yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus muuttuu eri elä-

mänvaiheissa, jolloin ympäristöön kohdistuu erilaisia odotuksia, jonka huomioonottamiseen 

tulisi pyrkiä ympäristön suunnittelussa. Kun ympäristö on sellainen, josta muokkaamalla 

saadaan yksilön mielikuvien mukainen ja se vastaa yksilön tarpeita, se tekee hänen ympä-

ristösuhteestaan toimivan. Hän pystyy ikään kuin peilaamaan itseään ympäristön kautta ja 

rakentamaan näin identiteettiään ja paikallisuuttaan samassa paikassa. Yksilö pystyy jossain 

määrin säätelemään ympäristösuhdettaan esimerkiksi kotona oman huoneen sisustamisella. 

Lapset muokkaavat ympäristöään mieleisikseen esimerkiksi rakentamalla majoja tai salaisia 

paikkoja. Kuitenkin laajemmalti yhteiskunta voi säädellä yksilön ympäristössä toimimisen 

reunaehtoja ja siellä syntyviä kokemuksia. Kun ympäristöä suunnitellaan kunkin elämänvai-

heen erityispiirteet huomioiden, on myös lasten näkökulma suunnittelussa hyödynnettävä. 

Osallistumalla ympäristön suunnitteluun lapsi voi siis vahvistaa ympäristösuhdettaan ja an-

taa oman näkemyksensä jonkin ympäristön asiantuntijana. Samalla hän oppii näkemään 

oman paikkansa yhteiskunnassa ja sitoutuminen ympäristöön estää ulkopuolisuuden tunteen 

syntymistä. (Aura, Horelli & Korpela, 1997; Horelli, 2006, s. 70–71; Horelli & Vepsä, 1995, 

s. 40; Koskinen, 2004, s. 139.) 

Ympäristö- ja kansalaiskasvatuksen näkökulmasta katsottuna on huomattu, että suunnitte-

luun osallistuminen on saanut lapset näkemään asuinalueensa uudella tavalla. Osallistumi-

nen on myös opettanut heille tietoja ja taitoja vaikuttamisesta ja valtasuhteista, esimerkiksi 
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miten kuntatason suunnitteluorganisaatiot ja päätöksenteko toimivat. Projektiin osallistumi-

nen voi antaa lapsille siten tasapainoisemman kuvan kansalaisuudesta, joka auttaa lapsia nä-

kemään ja ymmärtämään yhteiskuntaan liittyviä ongelmia moniulotteisemmin. Osallistumi-

nen voi lisätä kykyä keskustella ja arvioida kriittisesti omaa toimintaansa. Suunnittelun ai-

kana lapset saavat harjoitella aktiiviseen ja vastuulliseen kansalaisuuteen tarvittavia taitoja. 

Suunnitteluun osallistuminen lisää yhteistyöosaamista sekä vastuunkantamisen taitoja, ku-

ten ristiriitojen sovittelua. (Aura ym. 1997, s. 76; Chawla, 2002; Derr & Kovács, 2015, s. 

16–17; Horelli & Vepsä, 1995, s. 41; Koskinen, 2004, s. 139.) 

Lasten osallistuminen edistää lapsen yksilöllisiä taitoja toimia demokraattisessa yhteiskun-

nassa, joka taas edistää yhteiskuntaa laajemmin. Lapset voivat hyödyntää tietouttaan, ener-

giaansa ja käsityksiään paikallisesta ympäristöstä. Lasten osallistuminen voi tuoda suunnit-

teluun sellaista paikallista ja arjen kokemustietoa, jota suunnittelijoilla ei aina ole. Osallista-

van suunnittelun avulla voidaan lisätä yhteiskunnallista avoimuutta, jolloin erilaiset projektit 

ja päätöksenteko tulevat demokraattisemmiksi. (Chawla, 2002; Puustinen, 2006, s. 299–

300.) 
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3 Fenomenologis-hermeneuttinen lähestyminen lasten kokemuksiin 

Tutkimukseni on fenomenologis-hermeneuttinen laadullinen tutkimus. Fenomenologian 

voidaan yleisesti katsottuna olevan kiinnostunut ilmiöiden olemuksista (Kakkori, 2009, s. 

273) tai sen katsotaan olevan kokemusten tutkimista (Laine, 2010, s. 29). Fenomenologiassa 

tutkimuskohdetta pyritään lähestymään ennakkoluulottomasti (kts. Husserl, 1995, s. 63, 

101). Tutkimukseni kohteena ovat lasten kokemukset, jonka vuoksi fenomenologinen lähes-

tyminen on perusteltua. Tässä tutkimuksessa näen kokemuksellisuuden ihmisen perustavan-

laatuisena suhteena maailmaansa eli todellisuuteensa, jossa hän elää. Kokemukset taas ker-

tovat ihmisen suhteesta tähän todellisuuteensa, kaikkeen ympärillä olevaan kuten toisiin ih-

misiin, kulttuuriin ja luontoon. (Laine, 2010, s. 29.) Kokemus on silloin erityinen suhde, 

merkityssuhde, ihmisen ja hänen tajunnallisen toimintansa kohteen välillä (Perttula, 2008, s. 

116–117).  Ihmisillä on jonkun yhteisön jäseninä yhteisiä piirteitä ja yhteisiä merkityksiä. 

Esimerkiksi lapset ovat yksilöitä, jotka ovat osana lasten yhteistä merkitysten perinnettä. 

Jokaisen yksilön kokemus paljastaa jotain siis yleisemmästä: jotain, josta yhteisön jäsenten 

on mahdollista löytää jotain tuttua. (Kts. Laine, 2010, s. 30.) 

Hermeneutiikka voidaan määritellä tulkinnan opiksi (Kakkori, 2009, s. 273, 276). Tässä tut-

kimuksessa hermeneutiikka korostuu aineistolähtöisen analyysin jälkeen. Hermeneutiikassa 

keskeistä on merkitysten ymmärtäminen ja tulkitseminen (Gadamer, 2004, s. 40), joten tässä 

fenomenologisessa tutkimuksessa hermeneutiikka näyttäytyy tulkintojen tekemisen tar-

peena (Laine, 2010, s. 31). Fenomenologisen ja hermeneuttisen tutkimuksen yhdistävänä 

piirteenä on niiden kaksitasoisuus. Tässä tutkimuksessa ensimmäisen perustason muodostaa 

lasten kuvaamat kokemukset ja oma esiymmärrykseni tutkittavasta ilmiöstä. Toisella tasolla 

tapahtuu haastatteluissa esiin tulevien merkitysten ymmärtäminen ja tulkinta. (Kts. Laine, 

2010, s. 32.)  

Tässä tutkimuksessa yhdistyy siis kaksi toisistaan poikkeavaa filosofista ajattelusuuntaa, 

joka luo niiden yhdistämiseen myös jännitteen 15. Fenomenologian avulla pyritään löytä-

mään asioiden olemus sellaisenaan, hermeneutiikan mukaan asiat ymmärretään tulkinnan 

kautta. Suuntausten historiassa on nähtävissä yhtymäkohtia. Fenomenologian isänä pidetään 

                                                 
15 Luvussa 5 Päätelmiä ja pohdintaa tuon esiin fenomenologian ja hermeneutiikan yhdistämiseen liittyvää käy-

tännön problematiikkaa. 
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Edmund Husserlia 16 ja Hans-Georg Gadameria 17 filosofisen hermeneutiikan perustajana. 

Heidän väliinsä asettuu Husserlin oppilas ja Gadamerin opettaja, Martin Heidegger, joka 

taas on yhdistänyt fenomenologian ja hermeneutiikan omassa filosofiassaan, jonka keskei-

senä tehtävänä hän piti filosofian keskeisimmän kysymyksen, olemisen selvittämistä. Näi-

den kolmen filosofista ajattelua ei voida kuitenkaan pitää jatkumona, vaan itsenäisinä suun-

tauksina vaikka ne ovatkin saaneet vaikutteita toinen toisiltaan. (Kakkori, 2009, s. 273–274.) 

3.1 Miten tutkitaan fenomenologis-hermeneuttisesti? 

Fenomenologisen ja hermeneuttisen tutkimuksen metodit voivat olla tutkimusta ohjaavia 

tutkimusstrategioita tai ajattelutapoja, asennoitumista tutkimukseen.  Tarkkoja metodeja on 

mahdotonta esittää, sillä tutkimukseen vaikuttavat tekijät muotoilevat niistä tutkimukseen 

soveltuvan. (Laine, 2010, s. 33.) Tutkimukseni etenee Laineen (2010, s. 44) esittämän feno-

menologis-hermeneuttisen tutkimuksen vaiheiden mukaisesti (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen rakenne (Laine, 2010, s. 44).   

                                                 
16 Himangan (1995, s. 9–10) mukaan Husserl perusti fenomenologisen liikkeen: hän katsoo Husserlin 14 vuotta 

valmisteleman, yli tuhatsivuisen Logische Untersuchungen (suom. Loogisia tutkielmia) – teoksen olleen alku-

sysäys suuntaukselle. Kuitenkin Moran (2000, s. xiv) huomauttaa, että fenomenologian kehittymisen taustalla 

on laajan ihmisjoukon sekä yhteneväiset, että rinnakkaiset ajatukset.  
17 Yksi hermeneutiikan keskeisimmistä ajatuksista on hermeneuttinen sääntö, jonka mukaan ymmärtäminen 

tapahtuu kehämäisesti: kokonaisuus ymmärretään ensin yksittäisestä ja tämän jälkeen yksittäinen kokonaisuu-

desta. (Kts. Gadamer, 2004, s. 29.) 

1. Tutkijan oman esiymmärryksen kriittinen reflektointi (jatkuu koko tutkimuksen ajan) 

2. Aineiston hankinta 

- esim. avoin haastattelu 
 
3. Aineiston lukeminen, kokonaisuuksien hahmottaminen 
 
4. Kuvaus 

- tutkimuskysymysten näkökulmasta olennaisen esiin nostaminen aineistosta ja  
kuvaaminen luonnollisella kielellä 

 
5. Analyysi 

- aineiston merkitysten jäsentyminen merkityskokonaisuuksiksi 

- merkityskokonaisuuksien sisällön esittäminen tutkijan omalla kielellä 

- tulkintaa vaativien lauseiden ja lausekokonaisuuksien tarkastelu 
 
6. Synteesi 

- merkityskokonaisuuksien sisältöjen vertailu aiempiin tutkimustuloksiin 

- merkityskokonaisuuksien yhteen vienti, kokonaiskuva merkityksen verkostosta 

- arvioidaan merkityskokonaisuuksien välisiä suhteita 

- tutkimuksen tavoitetta tukeva tulosten synteesin muodostaminen 
 
7. Uuden tiedon käytännöllisten sovellutusten arvioiminen, kehittämisideat 
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Tässä tutkimuksessa fenomenologinen tapa lähestyä tutkimusaihetta seuraa Edmund Hus-

serlin (1995, s. 63, 101) ajatusta fenomenologisesta reduktiosta, jonka avulla tutkimuskoh-

detta lähestytään moniulotteisesti ”ihmetellen”, omat ennakkokäsitykset kyseenalaistaen 

(Vaihe 1). Reduktion avulla tutkija tietoisesti sulkeistaa luonnollisen asenteensa eli siirtää 

ennakko-oletuksensa esimerkiksi aineiston analyysin ajaksi syrjään, jolloin hän ymmärtää 

kokemuksesta muutakin kuin mitä siitä jo aiemman perusteella on ymmärtänyt. Täten sul-

keistamiseen keskittyminen ”antaa aineistolle mahdollisuuden yllättää”. (Perttula, 2008, s. 

145.) 

Vaikka fenomenologiassa esiymmärryksen tiedostamista korostetaan, esituttuus on toisen 

kokemusten merkitysten ymmärtämisen edellytys (Gadamer, 2004, s. 37). Esimerkiksi sa-

massa kulttuuripiirissä eläminen antaa mahdollisuuden ymmärtää tutkittavia, sekä tulkita 

heidän kokemuksiaan ja ilmaisujaan. Myös hermeneutiikkaan kuuluu, että ymmärtämisen 

aikana tapahtuu myös itsekritiikkiä, ja tiedostetaan omien ennakkoluulojen vaikutus ymmär-

tämiseen. Esiymmärrykseeni vaikuttaa koko elämän aikana kokemani, esimerkiksi kirjalli-

suus, jota olen lukenut. Tässä tutkimuksessa teoreettisen viitekehyksen (Luku 2) tehtävänä 

on avata esiymmärrystäni, millaisiin ennakkokäsityksiin ja raameihin tutkimusaiheeni olen 

sijoittanut. Tutkimusta ei ole tarkoitus ohjata jonkin teorian tai mallin mukaisesti. Edellä 

kuvatun (Taulukko 1) mukaisesti, vaiheissa 2-5 esiymmärrys sulkeistetaan ja kokemusten 

merkityksiä kuvataan teoriasta riippumattomasti. Myöhemmin hermeneuttisesti tulkintoja 

tehdessäni teoriaan tarvitsee tukeutua. (Gadamer, 2004, s. 73–74; Laine, 2010, s. 30–36; 

Moilanen & Räihä, 2010, s. 50–53.) 

3.2 Ryhmähaastattelut aineistonkeruumenetelmänä 

Fenomenologisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi sopii sellainen, joka mahdollis-

taa tutkimukseen osallistuvien kokemusten kuvaamisen. Ainoana ehtona on aineistoon pa-

laamisen mahdollisuus. Aineiston hankintamenetelmän valinnan yhteydessä on pohdittava, 

kuinka se voi rajata osallistujan tapaa ilmaista kokemuksiaan. (Perttula, 2008, s. 140.) Ko-

kemuksen tutkimisen menetelminä on käytetty muun muassa haastattelua, piirtämistä ja va-

lokuvien kautta kertomista (Kumpulainen, Lipponen, Hilppö & Mikkola, 2014; Kyrönlampi-

Kylmänen, 2007; Linnavuori, 2007; Mayall, 2001; Thomas, 2000). Tutkimukseni aineiston-

keruumenetelmäksi valikoitui ryhmähaastattelu (Vaihe 2), joka on todettu sopivaksi mene-

telmäksi lasten kokemusten tavoittamiseen (Mayall, 2001; Parkinson, 2001). Einarsdóttirin 
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(2007, s. 200) mielestä pienimpien lasten kanssa yksilöhaastattelut osoittautuivat parem-

maksi vaihtoehdoksi. Tässä tutkimuksessa koin ryhmähaastattelun hyväksi viidesluokkalais-

ten lasten haastattelun menetelmäksi. On huomattu, että lapset ovat ”voimakkaampia” ja 

rentoutuneempia ryhmähaastatteluissa kuin yksilöhaastattelussa (Mayall, 2001, s. 134; Par-

kinson, 2001, s. 153). Havaitsin, että lapset tukivat toisiaan täydentämällä toistensa vastauk-

sia. Heillä oli myös mahdollisuus kysyä toisiltaan varmistavia kysymyksiä. Ryhmähaastat-

telussa haasteeksi voi nousta ryhmän dynamiikka: onko kaikilla tilaa puhua? Tällöin haas-

tattelijan on tärkeää ohjata tilannetta niin, että jokaisella on mahdollisuus kommentoida ja 

käyttää puheenvuoronsa. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 61, 63.)  

Kun tutkittavien kokemukset liittyvät johonkin menneisyydessä tapahtuneeseen asiaan, voi-

daan ryhmähaastattelu toteuttaa kollektiivisena, ryhmän jäsenten yhdessä tuottamana muis-

teluna (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, s. 58). Esimerkiksi historiantutkijat voivat 

käyttää muistelua haastateltavien kanssa, silloin kun halutaan tietää, miten henkilöt ovat ko-

keneet menneisyyden tapahtumia ja ilmiöitä. Miettunen (2014) toteaa, että muisteluun liittyy 

ongelmallisuutta tutkimuksissa. Hänen mukaansa muistelu kertoo niistä merkityksistä, joita 

muistelijat antavat menneisyydelle. Muistelijan ei tarvitse kertoa kaikkea muistamaansa, 

vaan hän voi valita muistojensa joukosta ne asiat, joita haluaa muistella. Menneisyyden ta-

pahtumille annetut merkitykset eivät välttämättä ole samoja, jotka muistelija liitti niihin ta-

pahtumahetkellä. Haastateltava voi tulkita menneisyyttä uudelleen, jolloin hän voi nähdä 

uusia merkityksiä asioille, joita tapahtumahetkellä niihin oli mahdotonta vielä liittää. (Miet-

tunen, 2014, s. 169–170.)  

Haastatteluiden tukena käytin PUISTO-projektin aikana aikuisten ottamia valokuvia. Kum-

pulaisen, Lipposen, Hilpön ja Mikkolan (2014) tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty 

yhdessä lasten kanssa. Lapset valokuvasivat heille merkityksellisiä asioita, joiden pohjalta 

lapset ja aikuiset kävivät keskustelua. Tutkijat halusivat näin tavoittaa lasten näkökulman ja 

antaa lapsille mahdollisuuden toimia kanssatutkijoina. (Kumpulainen ym. 2014; Lipponen, 

Kumpulainen & Hilppö, 2013.) Kokemukseni valokuvien käytöstä ryhmähaastattelun tu-

kena oli positiivinen. Myös Kimmo kommentoi muun asian yhteydessä kuvien helpottaneen 

tapahtumien muistiin palauttamista. 

Haastattelija: Nii justiin (..) mm, no jos saisitte valita jonkun kuvan näistä, tai 

jonku hetken, nii mikä on jääny mieleen jotenki niinku erityisesti? 
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Kimmo: Mulla se, ehkä se kaikista eniten jäi päähän se kuvaus, kun otettiin 

niitä kuvia ja nytteki just tuli paljon mieleen kun nähtiin näitä kuvia ja näin. 

Haastattelut aloitettiin siten, että näytin aikajärjestyksessä uusimman kuvan. Sen jälkeen läh-

dimme muistelemaan projektia aikajärjestyksessä ja rakensimme pöydille aikajanaa projek-

tista kuvien avulla. Vaikka järjestimme kuvat aikajärjestykseen, saatoimme puhua kuvista 

eri järjestyksessä tai palata takaisin ajassa. Jälkeenpäin pohdin, olisiko ollut hedelmällisem-

pää antaa lasten rakentaa aikajana alusta alkaen itse niin, että minulla ei olisi ollut oletettua 

aikajärjestystä jo valmiina. Toisaalta koin, että sen avulla pystyin ohjaamaan haastattelun 

etenemistä sopivasti. Esittämäni kysymykset olivat sidoksissa valokuviin, jotka olivat mu-

kana haastattelussa tukemassa lapsia asioiden muistamista. (kts. Alasuutari, 2005.)  

Valokuvien merkitys muistelemisessa voidaan nähdä kahden näkökulman kautta, jotka ovat 

käytännössä kietoutuneet toisiinsa. Ensin valokuvan näkeminen voi ”pulpauttaa” erilaisia 

aistimuksia kuten hajuja, makuja ja tuntemuksia mieleen. Kokemukset voivat tulla esiin 

myös vähitellen kuvaa tutkimalla ja pohtimalla, mitä tapahtumista ja kokemuksista voidaan 

muistaa kuvan perusteella. Toinen taso tai vaihe muistelussa voi olla se, että muistin osaset, 

tosiasiat ja merkitykset kerrotaan johdonmukaiseksi tarinaksi, jolla kuvataan itseä ja muita. 

(Tinkler, 2014, s. 186–187.) Wagoner (2015) esittää, että muistaminen tapahtuu aina sosiaa-

lisesta positiosta ja kulttuuristen välineiden kuten kielen avulla. Kollektiivinen muistelemi-

nen voi toimia sosiaalisten representaatioiden muodostamisen prosessina, jossa ryhmän si-

säisen yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä rakennetaan. (Wagoner, 2015, s. 160–162.)  

Suunnittelin haastattelua varten teemoja tai aihioita, jotka ajattelin tutkimusongelman kan-

nalta kiinnostaviksi. Ensimmäinen teema koski lasten kokemuksia vastaavista projekteista: 

oliko esimerkiksi koulussa ollut aiemmin vastaavanlaisia hankkeita. Toinen teema liittyi las-

ten ja aikuisten rooleihin projektissa: mitä asioita niin lapset kuin aikuisetkin tekivät. Kol-

mannen teeman avulla halusin tutkia lasten kokemuksia projektin toimintatavoista, eli saada 

vastauksia suoraan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ”Millaisia kokemuksia lapsilla on 

leikkipuiston suunnittelusta?”. Neljäs teema oli nimeltään ”Suunnitteluprosessi ja ideoiden 

näkyväksi tuleminen”. Tämän teeman kautta olin kiinnostunut lasten kokemuksista ideoiden 

esiintuomisesta ja suunnittelemisesta yleensä. Huomasin laatineeni viidennestä teemasta hy-

vin samankaltaisen kuin toisesta, mutta siinä korostui erityisesti lasten oma toimijuus ja 

asema projektissa. Kuudennen teeman tarkoituksena oli pyytää haastateltavia arvioimaan 
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projektia ja tuomaan esiin niin hyviä kuin huonojakin puolia sekä niitä asioita, jotka olivat 

erityisellä tavalla jääneet mieleen projektista. 

Laineen (2010, s. 37) mukaan fenomenologisessa haastattelussa tiukasti rajattu teemahaas-

tattelu ei tavoita puhtaasti haastateltavan kokemuksia, sillä kysymykset rajaavat ja ohjaavat 

aina jossain määrin vastauksia. Tutkijan vaikutuksen pitäisi olla mahdollisimman pieni tut-

kittavien kokemuksiin (Virtanen, 2011, s. 147). Sanoisinkin haastattelun muistuttaneen puo-

listrukturoitua teemahaastattelua, jossa yksityiskohtaisten kysymysten sijaan on ennalta 

määritelty vain aihioita, joiden varassa haastattelu etenee. Haastattelujen aikana en käyttänyt 

haastattelurunkoa kysymysten esittämisen merkityksessä, vaan mielessäni tukilistana. Haas-

tattelut muistuttivat keskustelua, jolloin lapsilla oli enemmän tilaa tuoda omia kokemuksiaan 

kuuluviin. Puolistrukturoidun haastattelun muoto ottaa huomioon merkityksien syntymisen 

vuorovaikutuksessa ja sen, että haastateltavan merkityksenannot ovat keskiössä. (Hirsjärvi 

& Hurme, 2008, s. 48, 103.) Halusin, että haastattelu etenee luonnollisena jatkumona, jonka 

vuoksi pyrin esittämään kysymyksiä, jotka eivät ohjaisi lasten kokemuksia. Lopuksi tarkistin 

listasta, oliko tärkeimpiä teemoja käsitelty jollain tavoin.  

Haastattelujen jälkeen päällimmäisenä mielessäni oli kysymys: Kysyinkö liian vähän? Jäl-

keenpäin ajattelen, että haastattelujen aikana tiedostin esiymmärrykseni vaikuttaneen liian 

paljon haastattelun teemarungon laadintaan, jolloin päätin pyrkiä tietoisesti sivuuttamaan 

tarkat kysymykset. Esiymmärrys voi tulla itselle todeksi vasta aineiston keräämisen vai-

heessa. (Lehtomaa, 2008, s. 166.) Miksi ajattelin kysyneeni liian vähän? Pohdin, että tilan-

teessa pelkäsin jonkin verran sitä, että ohjaan kysymyksilläni liikaa lasten vastauksia. Mietin 

kysyneeni liian vähän, koska ennakko-oletukseni haastattelusta oli virallinen kysymys-vas-

taus -muotoinen tilaisuus. Fenomenologista ajattelutapaa seuraten tutkija voi olla mukana 

”aktiivisen passiivisesti ja pakottomasti”, joka parhaimmillaan toteutuu haastattelussa haas-

tateltavan kokemuksia ilmaisevana yksinpuheluna. Hermeneuttisessa tutkimuksessa taas tut-

kijan rooli on usein aktiivisempi ja vuorovaikutus näyttäytyy tasapuolisempana sen suhteen. 

Kokemuksen tutkijan on tärkeää asennoitua rakastavasti toisia kohtaan ja vaalia ihmettelyä 

niissä tilanteissa, joissa saa tutustua toiseen ja itselle uusiin asioihin. Se vaatii taitoa olla 

olemassa toiselle kiinnostuen hänestä ja hänen kokemuskuvauksistaan. Tutkijan on osoitet-

tava pitävänsä kokemuksia todellisina ja tosina. (Perttula, 2008, s. 141–142, 155–156.) Jos 

ajattelen haastattelua minun ja lasten rakentamana vuorovaikutustilanteena (Alasuutari, 
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2005; Ruusuvuori & Tiittula, 2005) on luonnollinen vastavuoroisuus osa haastattelua. Tut-

kijan on oltava haastateltavien kanssa läsnä vuorovaikutusta tukevalla tavalla, ”ei omia ky-

symyksiään viimeiseen asti hiovana analyytikkona” (Lehtomaa, 2009, s. 175).  

3.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Laadullisen aineiston analyysiä voi kuvata pelkistetysti aineiston tiivistämiseksi, jonka ta-

voitteena on antaa mielekästä informaatiota tutkimuksen kannalta, parhaimmillaan jotain 

uutta tietoa tutkimusaiheesta. (Eskola & Suoranta, 2001, s. 137). Kuten alaluvussa 3.1 mai-

nitsin, fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa teoria tai esiymmärrys suljetaan pois 

analyysin ajaksi, jotta ne eivät vaikuta analyysin toteuttamiseen ja lopputulokseen. Analyy-

siyksiköt ovat tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti valitut. Tällaista analyysitapaa voi kut-

sua aineistolähtöiseksi (kts. Eskola & Suoranta, 2001, s. 151–152, Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 95). Tutkimuksessani analyysiyksiköt muodostuivat yhdestä tai useammasta haastattelun 

puheenvuorosta, ajatuskokonaisuudesta. Tässä tutkimuksessa teoria ”laitetaan hyllylle” 

oman aineiston tulkinnan ajaksi, jonka jälkeen otan teorian ja aikaisemmat tutkimukset kes-

kustelemaan aineiston tuloksista (Laine, 2010, s. 35–36). 

Laadullinen tutkimus pyritään erottamaan määrällisestä tutkimuksesta tarkastellen niiden 

taustalla olevia laajempia filosofioita, positivismia ja konstruktivismia, tiedon rakentumi-

sessa.  Positivismi perustuu Auguste Comten ja Emile Durkheimin ajatuksiin. Comte korosti, 

että tieteiden tulee välttää pohdiskelevaa lähestymistapaa ja sen sijaan keskityttävä havaitta-

vissa oleviin tosiasioihin. Durkheimin ajattelun mukaan yhteiskunnalliset tosiasiat ovat ole-

massa yksilön tietoisuuden ulkopuolella. Positivistinen tutkimustapa on objektiivista, tark-

koihin mittauksiin perustuvaa, jolloin tutkimusmenetelmät ovat riippumattomia tutkijasta it-

sestään. Silloin ”tosiasiat” kerätään ja analysoidaan mahdollisimman objektiivisesti. Kon-

struktivismi korostaa taas todellisuuden olevan toimijoidensa vuorovaikutuksessa rakentu-

vaa. Tietoa rakennetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa puhutun kielen merkitys ko-

rostuu. Keskeinen ero on siis laadulliseen tutkimukseen liittyvä subjektiivisuus, jossa tutki-

musmenetelmät ovat riippuvaisia tutkijasta itsestään. (kts. Flick, 2014, s. 75–76, 78; myös 

Metsämuuronen, 2011, s. 90.) Laadullisen tutkimuksen subjektiivisuuteen viitaten ja feno-

menologisen reduktion käytöstä huolimatta, täysin objektiivinen, aineistolähtöinen sisäl-

lönanalyysi on mahdotonta. Aineistosta tekemäni havainnot ovat myös tulkintoja. Tämän 
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vuoksi teoreettinen viitekehys toimii tutkimuskohteeseen liittyvien ennakkokäsitysteni avaa-

jana. Keskeistä on siis arvioida sitä, voinko kontrolloida, että analyysi tapahtuu aineiston 

tiedonantajien ehdoilla eikä omien ennakkoluulojeni mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 96.) 

3.3.1 Litterointi 

Ennen varsinaista analyysia litteroin, eli kirjoitin haastattelut auki (Metsämuuronen, 2011, 

s. 126). Litteroinnin voi tehdä eri tarkkuuksilla riippuen tutkimusintressistä (Ruusuvuori, 

2010, s. 424). Kiinnostukseni kohdistuivat pääasiassa haastattelun asiasisältöihin, jonka 

vuoksi hiukan yksinkertaisempi litterointitapa, ilman tarkkoja erikoismerkkejä, soveltui tut-

kimukseni tarkoitukseen. Toisaalta tutkimushaastattelun sisällöt syntyvät haastateltavien ja 

tutkijan välisessä vuorovaikutuksessa (Alasuutari, 2005), jonka vuoksi on syytä ottaa jo lit-

terointivaiheessa huomioon, millainen sosiaalisesti rakentuva tilanne haastattelu on; vaikut-

taako haastattelun vuorovaikutus jollain tavoin lasten kokemusten ilmaisemiseen. (kts. Pert-

tula, 2008, s. 142). 

Haastatteluiden yhteiskesto oli yhden tunnin ja 49 minuuttia. Yksittäisen haastattelun kesto 

vaihteli 32 minuutista 41 minuuttiin. Litteroituna aineisto on 22 sivua (Calibri, 9, riviväli 1). 

Litteroin lasten ja oman puheeni sanasta sanaan, säilyttäen jokaisen oman puhetavan. Tar-

kentaakseni joitain merkittäviä hetkiä puheessa ja vuorovaikutuksessa, käytin (..) -merkkiä 

pidemmästä tauosta puheessa, lyhempiä taukoja ja rytmejä puheen keskellä rytmitin pilkun 

avulla. Jos jokin sana tai lauseen osa jäi minulle epäselväksi, merkitsin siihen XX. Kirjoitin 

ylös myös mielestäni merkittävät naurahdukset ja huokailut osana haastattelun vuorovaiku-

tusta (Ruusuvuori, 2010, s. 427). Pyrin suhtautumaan litterointiin Nikanderin (2010) kehot-

tamalla tavalla, eli muutoin kuin tutkimuksen teknisenä vaiheena, sillä se ohjaa aineistosta 

tekemiä havaintojani ja on vaikuttava tekijä siten tutkimuksen validiteettiin 18. Se millä ta-

voin tutkija päättää litteroida aineistonsa, heijastaa myös tutkijan esiymmärrystä tutkitta-

vasta ilmiöstä ja siitä, kuinka sitä kannattaa lähestyä. (Nikander, 2010, s. 432–433.)  

                                                 
18 Lyhyesti määriteltynä tutkimuksen validiteettia arvioitaessa tarkastellaan onko tutkimus pätevä ja uskottava 

suhteessa tutkijan käsityksiin tutkimuskohteesta ja sen tutkimiseen liittyvistä tutkimusmenetelmien käytöstä ja 

tehtyjen tulkintojen ”oikeellisuudesta”.  (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, s. 25.) 
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3.3.2 Kuvaus 

Tarkastin haastattelut kuuntelemalla ne vielä läpi lukien samalla litterointeja muodostaak-

seni niistä alustavan kokonaiskuvan (kts. Taulukko 1, Vaihe 3). Laineen (2010) fenomeno-

logis-hermeneuttisen tutkimuksen vaiheissa etenin kohtaan neljä, kuvaus. Kuvauksessa nos-

tetaan tutkimuskysymysten kannalta olennainen esiin kuvaamalla haastateltavien ajatusko-

konaisuudet mahdollisimman vähän tulkittuina, haastateltavien puhetta mukailevalla kie-

lellä. Kuvauksen tarkoitus on olla tiivistys aineiston merkittävästä aineksesta. Tutkimuson-

gelmani lasten kokemuksista projektista yleensä ja erityisesti siinä käytetyistä toimintame-

netelmistä ovat siis ohjanneet minua olennaisuuksien löytämisessä. Tässä vaiheessa pyrin 

ymmärtämään olennaisuuksia lasten näkökulmasta pohtien, onko lapsen puheenvuorossa jo-

kin merkityssuhde koskien projektia. Haastattelun litteroimisen ja kuvauksen välissä oli eh-

tinyt kulua useampi kuukausi. Laine (2010, s. 40) kehottaa käyttämään aikaa aineiston kuun-

telemiseen ja lukemiseen, että olennaisuudet paljastuvat kun ymmärrämme ilmaisujen mer-

kityksiä tutkittavan omasta näkökulmasta. (Laine, 2010, s. 40.) 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esimerkki kuvausvaiheesta. Taulukon vasemmassa 

sarakkeessa on litteroituna keskustelu ensimmäisen työpajan tehtävästä, jossa lapset muo-

vailivat savea tai muovailuvahaa muistuttavasta materiaalista hahmon annetun mittakaavan 

mukaisesti. Oikeassa sarakkeessa on kuvaus. 

Taulukko 2.  Kuvausvaihe 

Litteraatio Kuvaus 

Haastattelija: Tuota..miten te teitte tämän? 

Jari: Meillä oli viivotin ja mitattiin minkä pitusia sen piti olla. 

Kaisa: Jaa sitte jostain semmosesta, saven, muovailuvahan 

tyylisestä jutusta tehtii se 

Haastattelija: Joo.. minkälaista oli tehä, tai alottaa tästä? 

Jari: Nosiis, ei nää mitään maailman helpoimpia silti ollu 

tehä. 

K: Ei ollukaan. 

J: XX siinä jonkin verran. 

K: Mm. Se oli tosi hankalaa, vähä, sillee hahmottaa että mi-

ten tää näyttäs tosi paljon minulta ja 

J: Ja olis sopivan kokonen.  

H ja K: Nii 

J: Se sopiva koko oli justiisa se homma. 

K: Mm. Joskus tulee liian pitkä ja, joskus liian lyhyt ja, kaik-

kee. 

Mittakaavaan liittyvä tehtävä ei ollut Jarin mie-
lestä mitään maailman helpoimpia tehdä.  
 
Mittakaavaan liittyvä tehtävä ei ollut Kaisan 
mielestä mitään maailman helpoimpia tehdä. 
 
Kaisan mielestä oli tosi hankalaa hahmottaa, 
kuinka mittakaavaihminen näyttäisi todella pal-
jon itseltään. 
 
Jarin mielestä oli tosi hankalaa hahmottaa, 
kuinka mittakaavaihminen näyttäisi todella pal-
jon itseltään. 
 
Jarin mielestä se oli tosi hankalaa hahmottaa, 
että mittakaavaihminen olisi sopivan kokoinen. 
 
Kaisan mielestä se oli tosi hankalaa hahmottaa, 
että mittakaavaihminen olisi sopivan kokoinen. 
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Osa kuvauksista muodostui samanlaisina yhtä lasta kohden, jonka vuoksi poistin tai yhdistin 

harkiten asiasisällöiltään samankaltaiset kuvaukset.  Esimerkki samankaltaisista kuvauk-

sista: 

Kuvaus 1:  Sirun mielestä mittakaavajuttujen tekeminen oli välillä haastavaa. 

Kuvaus 2:  Sirun mielestä mittakaavatehtävää oli toisaalta aika vaikeaa tehdä. 

Tässä tapauksessa poistin kuvauksen 1, koska se sisältyy kuvaukseen 2, joka on mielestäni 

kuvauksena monitulkintaisempi. 

3.3.3 Teemoittelu 

Kun jokaisen haastattelun kuvaukset olivat valmiit, siirryin Laineen (2010) vaiheiden mu-

kaisesti viidenteen kohtaan, analyysiin. Toteutin kyseisen vaiheen alakohdan aineiston mer-

kitysten jäsentyminen merkityskokonaisuuksiksi teemoittelemalla, joka sopii aineistolähtöi-

seen sisällönanalyysiin. Erityisesti jos kyseessä on teemahaastattelu, tämän kaltainen luokit-

telu on luonteva vaihtoehto. Kuitenkin tässä lähdin teemoittelemaan aineistoani ennakko-

luulottomasti muodostamalla teemat ilman teemahaastattelurunkoa. Tein tämän ratkaisun 

siksi, että aineistosta oli näin löydettävissä uusia teemoja eikä haastattelurunko ohjannut 

analyysiani. Käytännössä edellisessä vaiheessa muodostuneet kuvaukset jäsentyivät tee-

moiksi, eli merkityskokonaisuuksiksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, s. 105.) 

Pyrin näkemään kuvauksista sisäisen yhteenkuuluvuuden samanlaisuuden perusteella. Tässä 

vaiheessa oli mielestäni luontevaa, että tutkimustehtävä (mitä ja miksi tutkin) ohjasi sitä, 

millaisia teemoja (merkityskokonaisuuksia) lähdin muodostamaan. Fenomenologit korosta-

vat intuition merkitystä tässä tilanteessa. (Laine, 2010, s. 41–42.) Teemat jakautuivat selke-

ästi kahteen eri luokkaan: lasten kokemuksiin projektin aikana käytetyistä menetelmistä sekä 

projektin etenemiseen lasten oman roolin ja päätöksenteon näkökulmasta. Ensimmäiseksi 

teemoittelin kuvaukset toimintatapojen ja työpajojen mukaisiin merkityskokonaisuuksiin. 

Näiden merkityskokonaisuuksien sisältä löytyi edelleen merkityskokonaisuuksia toisen tut-

kimusongelmani ohjaamana. Seuraavassa kuviossa havainnollistan ensimmäisenä teemoit-

telun avulla kuvauksista jäsentyneet merkityskokonaisuudet 1-8, joiden pohjalta muodostui-

vat merkityskokonaisuudet 9-13. Kaikki 13 merkityskokonaisuutta yhdistin vielä omien ot-

sakkeidensa alle. 
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Kuvio 4.  Kuvauksista jäsentyneet merkityskokonaisuudet 1–13 

Merkityskokonaisuuksien muodostamisen jälkeen oli vuorossa analyysivaiheen alakohta 

merkityskokonaisuuksien sisällön esittäminen tutkijan omalla kielellä. Käytännössä tämä 

tarkoitti kaikkien 13 merkityskokonaisuuden sisällön kirjoittamista auki. Tässä vaiheessa oli 

mahdollista tulkita sisältöä omalla kielelläni, oman ymmärrykseni pohjalta. Tarkoituksena 

ei ole ollut nostaa vain kaikille haastatteluille yhteisiä asioita, vaan ymmärtää yleisyyden 

ohella myös yksilöiden välistä moninaisuutta. (Laine, 2010, s. 42.) Seuraavan taulukon (Tau-

lukko 3) vasemmassa sarakkeessa on nähtävissä esimerkkejä niistä kuvauksista, jotka ovat 

muodostamassa Mittakaavatehtävä -merkityskokonaisuutta. Oikeassa sarakkeessa olen esit-

tänyt merkityskokonaisuuden sisällön omalla kielelläni. Helpottaakseni sisällön kirjoitta-

mista auki, tummensin kuvausten avainsanoja sekä lisäsin plus- tai miinusmerkin kertomaan 

kuvauksen negatiivisesta tai positiivisesta sävystä.  

Millaisia kokemuksia lapsilla 
on leikkipuiston 
suunnittelusta?

- Millaisia kokemuksia lapsilla on 
työpajatoiminnasta?

- Millaisia kokemuksia lapsilla on 
työpajoissa käytetyistä menetelmistä?

Menetelmät toiminnassa

1. Mittakaavatehtävä

2. Maaston kartoittaminen

3. Kuunteleminen

4. Nettikysely

5. Esitteleminen, esiintyminen

6. Ryhmätehtävä

7. Pienoismallin rakentaminen

8. Leikkipuistovierailu

Millaisia kokemuksia 
lapsilla oli projektiin 
osallistumisesta?

Lasten osallistuminen projektissa

Lapsi suunnittelijana

9. Lapsen aktiivisuus/ passiivisuus projektissa

10. Yksilöllisyys/ Yhteisöllisyys

Päätöksenteko

11. Lapsilla mahdollisuus mielipiteidensä 
ilmaisuun

12. Lasten mielipiteillä vaikutusta

13. Lapsilla ei osuutta päätöksenteossa
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Taulukko 3.  Merkityskokonaisuuden sisällön esittäminen tutkijan omalla kielellä 

Merkityskokonaisuuden eli teeman nimi: 

Mittakaavatehtävä 

Merkityskokonaisuuden sisällön esittämi-

nen tutkijan kielellä 

– Sirun mielestä mittakaavatehtävää oli toisaalta aika 
vaikeaa tehdä. 
 
+ Sirun mielestä mittakaavaihmisten tekeminen oli 
ihan kivaakin.  
 
– Anna ei pitänyt mittakaavajutuista. 
 
– Annan mielestä oli haastavaa ja aika vaikeaa saada 
mitat oikein. 
 
– Annan mielestä mittakaavatehtävää oli toisaalta aika 
vaikeaa tehdä. 
 
– Jarin mielestä mittakaavaan liittyvä tehtävä ei ollut 
mitään maailman helpoimpia tehdä. 
 
– Jarin mielestä oli tosi hankalaa hahmottaa, kuinka 
mittakaavaihminen näyttäisi todella paljon itseltään. 
 
Ko. merkityssuhde sisältää yhteensä 20 kuvausta. 

Lapset kokivat mittakaavaan liittyvän tehtä-

vän haastavana tai vaikeana. Kaksi lasta 

kuudesta mittakaavatehtävää kommen-

toineesta piti tehtävästä sen haastavuu-

desta huolimatta.  

 

Tehtävässä osoittautui vaikeaksi hahmot-

taa, kuinka hahmosta saataisiin muotoiltua 

annetun mittakaavan kokoinen. Lasten mie-

lestä myös hahmon ulkonäön hahmottami-

nen oli haastavaa. Myös mittakaavahahmo-

jen muotoilemisessa käytetty materiaali ko-

ettiin epämiellyttäväksi käsitellä. 

Seuraavassa luvussa esittelen analyysin tulokset. Havaitsin jo teemoittelun aikana, että mer-

kityskokonaisuudet eivät ole toisiaan poissulkevia. Se vuoksi en esittele merkityskokonai-

suuksia yksitellen toiston välttämiseksi.  Korostan, että aikaisemmat tutkimustulokset ovat 

tulleet mukaan tulkintoihin viimeiseksi. Alaluvussa 4.5 kokoan yhteen analyysin tulokset 

muodostaen koosteen lasten osallistumista tukevista tekijöistä.  
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4 Lasten kokemuksia leikkipuiston suunnittelusta 

4.1 Haastavia ja mielekkäitä toimintatapoja 

Projektin ensimmäisessä työpajassa lasten tehtävänä oli muotoilla tulevan leikkipuiston pie-

noismallin mittakaavaa vastaavia ihmishahmoja ”saven, muovailuvahan tyylisestä” materi-

aalista.   

Haastattelija: Joo, mitäs tässä [kuvassa] oikeen on? 

Pekka: - - noita miniminä-ukkoja, että niinku oikeat mittasuhteet saahaan sit-

ten niihin, siihen pienoismalliin.  

Haastattelija: Mm-m 

Anna: Ja sitte laitettiin nuo tuota, tuohon pienoismalliin, ne laitettiin sinne että 

ne tekis jotaki siellä. 

Haastattelija: Joo.. 

Anna: Se oli aika vaikeeta silleen mitata että 

Pekka: Nii oli 

Annalle ja Pekalle muistui mieleen nähdessään Mini-minä -hahmojen kuvan, että niiden mit-

taamiseen liittyi vaikeuksia. Suurin osa lapsista koki mittakaavaan liittyvän tehtävän haasta-

vana tai vaikeana, mutta osa piti tehtävästä myös sen haastavuudesta huolimatta. Haastavinta 

oli hahmojen muotoileminen annetun mittakaavan kokoiseksi. Osa lapsista koki myös muo-

toilussa käytetyn materiaalin haastavaksi tai epämiellyttäväksi. 

Kaisa: Se oli tosi hankalaa, vähä, sillee hahmottaa että miten tää näyttäs tosi 

paljon minulta. 

Kaisaa oli askarruttanut, kuinka hahmosta saisi muotoiltua itseään näyttävä, sillä tehtävänä 

oli tehdä ”Mini-minä”. Myös karttojen hahmottaminen koettiin haastavana mittakaavatehtä-

vän rinnalla. Toisessa työpajassa, jossa karttoja hyödynnettiin, lapset lähtivät tarkastelemaan 

koulun lähiympäristöä, johon leikkipuisto rakennettaisiin.  
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Haastattelija: Nämä kuvatkin varmaan liittyy siihen 

Jari: Joo täällä kartotettiin sitä aluetta [osoittaa kuvaa] 

Kaisa: Me käytiin suunnistamassa liikuntatunnilla 

Haastattelija: Mm 

Kaisa: Ja ottamassa kuvia eri paikoista että mitkä on niitä epämukavia paik-

koja ja semmosia kivoja paikkoja 

--- 

Kimmo: Me otettiin kuva siitä vadelmapensaasta niin me aateltiin et se ois kiva 

jäähä sinne puistoon, niitä vois siitä sitten syyä sillee. 

Tehtävänä oli löytää maastosta mukavia, epämukavia ja vaarallisia paikkoja, jotka valoku-

vattiin ja merkittiin sen jälkeen kartalle. Lasten mielestä maaston kartoitustehtävään liittyi 

haasteita, sillä maastokohtaa vastaavan paikan löytäminen kartalta oli vaikeaa. Tehtävä vaati 

lapsilta tarkkuutta, joka myös teki tehtävästä vaikean. Jossain vaiheessa tehtävää Siru oli 

kokenut turhautumista. 

Siru: Siinä piti kirjottaa niin paljon ja se oli vaikeeta ku piti jotain isoja lätys-

köjä kantaa papereita mukana ja sitte aina välissä jäädä kirjottelemaan jo-

honki kadulle niitä. 

Horelli ja Vepsä (1995, s. 40) ovat esittäneet, että aikuisen ja lapsen suunnitellessa yhdessä, 

rajoittavina tekijöinä voidaan nähdä yhteisen kielen puuttuminen tai lapsen ja aikuisen konk-

reettisessa ja abstraktissa ajattelussa ilmenevä epätasapaino. Mittakaavat näyttäytyivät tässä 

haastavana tai vaikeana lähtökohtana lasten suunnittelulle. Myös monta eri vaihetta (maas-

ton kartoittaminen, kuvaaminen ja kartalle merkitseminen) sisältänyt maastonkartoitusteh-

tävä näyttäytyi haastavana.  

Haastattelija: No mikä oli semmosta, no mikä oli sitte semmonen (..) mikä oli 

ehkä vaikeinta, tässä, projektissa?  

Niina: No ehkä just noi ku piti merkata just noihin oikeeseen paikkaan ja tietää 

että mitä ottaa pois ja mitä säästää että ei oteta vahingossa mitään pois tai 
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jätetä jotain tosi inhottavaa niin se oli, tosi tarkkana piti olla ne oli tosi moni-

mutkasia ja vähän vaikeita  

Haastattelija: Nii. Mikä susta oli vaikeita? 

Emilia: Noo just tuo sama ku Niinalla ja sitten myös se, että piti kestää se että 

niinku omia juttuja ei oo tuossa sitte siinä [pienoismallissa] 

--- 

Harri: No sama, tuo karttahomma. 

Haastattelija: Niin karttahomma oli kaikista semmonen vaikein? 

 Harri: Piti niin tarkkaan tehä. 

Etenkin projektin alkuvaiheessa näkisin tärkeäksi, että suunnittelumenetelmät mahdollistai-

sivat onnistumisen kokemuksia, sillä projektin alku voi herättää lapsissa epävarmoja tunte-

muksia. Esimerkiksi Kaisa epäröi projektin alkaessa, osaisiko hän leikkipuiston suunnitte-

luun liittyviä asioita. 

Kaisa: Mutta alun perin mulla tuntu silleen, että voi ei nyt me ryhdytään täm-

möseen [projektiin] et mä en kyllä osaa yhtään mitään tästä, että voi ei mitä 

mää teen. 

Esimerkiksi Coloradon kaupungissa Boulderissa toteutetuss osallistavan kaupunkisuunnit-

telun projektissa aloitettiin 8–9 -vuotiaiden lasten kanssa siten, että lapset saivat piirtää ku-

van kodistaan, sen ympäristöstä ja heidän lempipaikoistaan sen läheisyydessä. Lapset oh-

jeistettiin piirtämään myös kuvia, jotka edustivat koulun toimintaa, koulun jälkeistä vapaa-

aikaa sekä viikonlopun aktiviteetteja. Piirustukset toimivat ensisijaisesti lasten keskustelun 

virittäjinä sekä lähtökohtana projektiin sitoutumiselle. Piirustusten avulla saatiin esiin lasten 

paikka- ja naapurustotietoutta vaikka ensisijaisesti projektin aineistonkeruun merkityksessä 

niitä ei tehtykään. (Derr  & Kovács, 2015, s. 7.)  19  

                                                 
19   Kyseisessä tutkimuksessa keskityttiin kaupungin asumisolojen suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Tutki-

muksessa oli mukana 52 alakoululaista (8-9 – vuotiaita) ja 16 yläkoululaista (13–14 –vuotiaita). 
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Toisaalta lapset kokivat PUISTO-projektissa maaston kartoittamisen myös mukavaksi. Eri-

tyisesti paikkojen etsiminen oli mukavaa ja valokuvaaminen oli jäänyt myös mieleen. Maas-

totehtävässä voisi kenties keskittyä lasten kanssa alustavasti vain paikkojen etsimiseen. Esi-

merkiksi Villanen (2014) keräsi oppilaiden kokemuksia koulupihasta järjestämällä noin 20 

minuutin mittaisia arviointikävelyitä lasten kanssa. Hän pyysi lapsia tarkastelemaan heille 

merkityksellisiä paikkoja, joista he pitivät tai eivät pitäneet. Tutkija koki, että lapset kertoi-

vat mielellään heille merkityksellisistä paikoista. Hän myös huomasi, että kävelyiden avulla 

lasten elämismaailma tuli paremmin esille ja kokemuksia jaettiin toisille. Villanen keräsi 

lasten kokemuksia myös kirjoitelmien avulla, joissa lasten kokemusten yksilöllisyys koros-

tui.  Villanen esittää seuraavaa: kun lasten kokemukset perustuvat keholliseen ja sosiaaliseen 

tietoon, on tärkeää, että aistimiselle ja pohdiskelulle annetaan aikaa. Kirjoitelmien ja arvi-

ointikävelyn avulla saatiin sekä yksilöllisesti että sosiaalisesti muodostuneita kokemuksia, 

jonka tutkija koki vahvuudeksi tutkimuksessaan. (Villanen, 2014, s. 60–61.) 

PUISTO-projektin lopuksi lapset pääsivät vierailemaan useammassa eri leikkipuistossa. En-

sin he leikkivät puistossa ja tämän jälkeen arvioivat leikkipuistojen käytettävyyttä. Leikki-

puistoissa vierailu oli lapsille yksi projektin kohokohdista. Lasten kokemukset leikkipuisto-

vierailuista näyttäytyivät hyvin positiivisina.  

Haastattelija: No, jos te saisitte valita jonkun näistä hetkistä täällä [kuvista] 

niin mikä on semmonen mikä on jääny mieleen jotenki? 

-- 

Siru: Mulla on jääny myös tää parhaiten mieleen ku se oli aika kiva mennä 

sinne Ympäristötalolle ja sitten me käytiin testaamassa niitä leikkipuistoja niin 

sekin oli kivaa. 

Pekka: Joo se oli kyllä kans tosi kivaa. 

Anna: Joo se oli tosi kivaa, se oli ihan paras. 

Ainoa miinus annettiin sille, että vierailu kesti ajallisesti liian vähän.  

Niina: Että jos oltais menty ensimmäisenä päivänä kerran yhteen vaikka tun-

niksi ja sitte tai enemmän.  
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Emilia: Ja sitte toisena päivänä siihen toiseen, ja kolmantena siihen kolman-

teen tai siihen viimeseen. 

Koska leikkipuistovierailu oli lapsia innostava, sen voisi kenties järjestää jo projektin alussa 

(vrt. tämän alaluvun alku). Villanen (2014, s. 78) toteaa, että lapset ovat aktiivisia koulupi-

hojen käyttäjiä ja siten myös asiantuntijoita niiden suunnittelussa. Tähän viitaten leikkipuis-

tovierailu antaa lapsille mahdollisuuden toimia leikkipuistojen asiantuntijoina ja tuoda leik-

kipuistoja koskevia tarpeitaan esille. Esimerkiksi projektissa, jossa esikouluikäiset lapset 

osallistettiin jo olemassa olevan leikkipuiston kehittämiseen, edettiin aluksi siten, että lapset 

saivat leikkiä leikkipuistossa ja pyytää samalla aikuista valokuvaamaan: lapset kertoivat 

mistä kuva tulee ottaa ja miksi. Näin he leikkien arvioivat paikkoja. Paikan havainnoinnin 

jälkeen kuvia hyödynnettiin ideointivaiheessa: mitä leikkipuistossa oli ja mitä uudessa leik-

kipuistossa pitäisi olla, että se olisi mukava leikkipaikka. Kun projektia jatkettiin ja seuraa-

vassa vaiheessa lapsille esiteltiin asemapiirroksia, niiden ymmärtäminen ei tuottanut vai-

keuksia, koska lapset pystyivät yhdistämään ne kokemukselliseen, leikin ja havainnoinnin 

kautta tutuksi tulleeseen keholliseen tietoon. (Kuusisto-Arponen, 2013, s. 1–2.)  

4.2 Leikkipuistoa koskevien näkemysten esiintuominen 

Työpajat mahdollistivat lasten ideoiden ja mielipiteiden esiin tulemisen usein eri tavoin. Esi-

merkiksi jokaiselle luokalle pidetyssä työpajassa lapset ideoivat leikkipuiston teemaa pie-

nissä ryhmissä. Luokka jaettiin viiteen eri ryhmään. Luokkaan järjestettiin myös viisi eri 

pöytäpistettä, joissa jokaisessa oli eri tehtävä. Ryhmät vaihtoivat määritellyn ajan jälkeen 

pöydästä toiseen. Ensimmäisenä tehtävänä oli kirjoittaa mahdollisimman paljon ideoita liit-

tyen ryhmälle annettua teemaan. Nuo viisi teemaa olivat Mielipaikka, Oulunsalon erikoisuu-

det, Unelmien leikkipaikka, Harrastusyllätys ja Luonnon parhaat paikat. Esimerkiksi tee-

man ollessa Oulunsalon erikoisuudet, tehtävänä oli aluksi tuoda esiin mistä Oulunsalo koos-

tuu, mikä on tärkeää sen historiassa ja mistä se on tunnettu. Vastaavasti teeman ollessa Har-

rastusyllätys lapset kirjoittivat harrastuksistaan, mitä niiden toteuttamiseksi tarvitaan.  

Siru: Luonnon parhaat paikat – jutussa, siinä piti kirjottaa jotain juttuja luon-

nosta ja sitte vaihettiin se vartin kuluttua seuraavaan. Ja sitte, niistä seuraa-

vista, jos ne oli kirjottanu Mielipaikka-paikassa jotain niin niistä valittiin ne 

parhaat ja kirjotettiin paperille. 
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Pöytäryhmien seuraavina tehtävinä oli lähteä tarkastelemaan ja valitsemaan mielenkiintoi-

simpia ideoita kyseisistä teemoista. Sen jälkeen ryhmät muodostivat ensiksi ohjeet, kuinka 

valitsemistaan ideoista voidaan rakentaa paikka tai alue. Ohjeissa kerrottiin miten ideoiden 

sisältämät elementit tulisi sijoittaa alueella, mitä alueella voi tehdä ja millaisista väreistä, 

muodoista ja materiaaleista se koostuu. Toisilleen tehtyjen ohjeiden jälkeen ryhmät piirsivät 

ohjeiden mukaisen paikan ja keksivät paikalle nimen. Lopuksi työt esiteltiin ja lapset saivat 

äänestää teemoista mielestään parasta. Teeman ideointi ryhmässä oli lasten mielestä ”ki-

vaa”, koska siinä sai käyttää mielikuvitusta ja lapset saivat suunnitella ihan oman puiston. 

Tässä tehtävässä pidettiin hyvänä sitä, että kaikille riitti mukavaa tekemistä, eikä tarvinnut 

odottaa omaa vuoroaan. Horelli (1994, s. 38) havaitsi, että lapset esittivät usein suunnittelua 

koskevia kysymyksiä ja ratkaisuja ennakkoluulottomammin kuin aikuiset, joiden suunnittelu 

näyttäytyi rutiininomaisempana. Teemojen ideointi ryhmissä mahdollisti PUISTO-projek-

tissa lasten mielikuvituksen käytön ja ennakkoluulottomat ratkaisut.  

Leikkipuiston teemaideat esiteltiin myöhemmin koululle käymään tulleille kaupungin suun-

nittelijoille ja virkamiehille. Lapset valitsivat luokistaan esittelijät, jotka kertoivat ideoistaan 

ja projektia koskevista mielipiteistään koulun salissa. Esiintymistilanne voi olla monelle jän-

nittävä tilanne. 

”Se oli vähän semmonen paine, semmonen, vähän pelottavakin tunne ku siellä 

oli niinku niitä [kaupungin virkamiehiä], nii pelottaa jos tekee jotain väärin. 

Mutta kyllä se ihan hyvin meni vaikka pikkusen tuli jotain möhlittyä siinä. Nii 

ei sitten tarvinnu sitä jäähä painamaan mieleen.”  

Yksi epävarmuustekijä oli myös se, etteivät lapset olleet ehtineet harjoitella esitystään ko-

vinkaan hyvin.  

Haastattelija: Oliko tuota, millasta oli esitellä? 

Jari: Ihan kivaa oli 

Kaisa: Joo, mutta ku me ei oltu kovin hyvin valmiiksi sitä harjoteltu, että kuka 

lukee tämän osuuden ja näin niin sillon piti olla silleen: (kuiskaten) ”Hei, lue 

sää nyt toi” ja kaikkee 

Koskisen (2010, s. 53) mukaan suunnitteluprosessiin osallistuvien lasten ja suunnittelusta 

vastaavien virkamiesten yhteisiä tapaamisia tarvitaan vähintään kolme: ensimmäisen kerran 
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suunnittelun alussa, toisen kerran, kun ideoita on syntynyt kommentoivaksi sekä kolmannen 

kerran loppupuolella, arvioinnin ja palautteen antamisen merkeissä. Ilman toimijoiden vä-

listä yhteyttä lapsilta puuttuu mahdollisuus dialogiin. Toimijoiden välinen aktiivinen vuoro-

vaikutus antaa lapsille myös kokonaiskuvan yhdyskuntasuunnitteluprojektista. Näkisin, että 

silloin esiintymistilanteet eivät kulminoituisi niin jännittäviksi ja virallisiksi tapahtumiksi 

vaikka esiintymistaitojen ja omien mielipiteiden esittämisen taito itsessään tärkeitä ovatkin. 

Esimerkiksi aiemmin mainitussa Boulderissa toteutetussa hankkeessa yhtenä projektin vah-

vuutena havaittiin lasten ja aikuisten läpi projektin jatkunut dialogi. Lapsilla oli mahdolli-

suus keskustella esimerkiksi projektissa mukana olleiden paikallisen arkkitehtuurin ja suun-

nittelun tiedekunnan opiskelijoiden, arkkitehtien ja suunnittelijoiden sekä kaupunkineuvos-

ton jäsenten kanssa suunnitteluun liittyvistä asioista. (Derr  & Kovács, 2015, s. 12–14.) Kos-

kinen näkee tärkeänä, että kun lasten ideoita kuullaan suunnittelun eri vaiheissa, olisi myös 

tärkeää tuoda lapsille näkyväksi se, että ideat on otettu esille aikuisten välisissä suunnittelu-

työryhmien kokouksissa. Tämä mahdollistaa lasten osallisuuden ja omistajuuden kokemuk-

set. (Koskinen, 2010, s. 51.) 

Internet-pohjaiset sovellukset tarjoavat mahdollisuuden eritasoiseen osallistumiseen ja mie-

lipiteiden esittämiseen. Esimerkiksi Kyttä ja Kahila (2006) ovat olleet kehittämässä Pehmo-

Gis-menetelmiä, joilla he tarkoittavat internet-työkalujen kokonaisuutta, joiden avulla ym-

päristön käyttäjät ja asukkaat voivat tuottaa kokemuksiinsa perustuvaa tietoa paikantamalla 

sen digitaaliselle kartalle.  

Kimmo: Mun muistaakseni siinä oli semmonen ilmakuva. Mistä sai valita 

niinku, merkitä jonkun paikan. Merkitä jotain mukavia paikkoja. Sai merkitä 

myös niitä mukavia paikkoja, semmosia vaarallisia paikkoja niinku sieltä il-

makuvasta. Ainakin mun muistaakseni. 

PUISTO-projektissa oli käytössä Otakantaa.fi -verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on tehos-

taa kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista. Pal-

velun tarkoituksena on muun muassa helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä 

lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä 20.  

Jari: Nettiin pysty menemään sieltä merkittemään karttaan tonne kaikkia eri-

laisia paikkoja, epämukavia ja miellyttäviä ja vaarallisia. 

                                                 
20 Otakantaa.fi. https://www.otakantaa.fi/fi/tietoa-palvelusta/1/, viitattu 20.4.2016 

https://www.otakantaa.fi/fi/tietoa-palvelusta/1/


41 

 

 

--- 

Emilia: Sit siinä sai myös niinku vanhemmat ja kaikki tällaset. 

Osa lapsista kertoi, ettei ollut tehnyt nettikyselyä, sillä se oli vapaaehtoinen. He, jotka olivat 

tehneet kyselyn, kertoivat nettisivun olleen helppokäyttöinen ja siitä sai hyvin selvää. Ho-

rellin ja Kaajan (2002) mukaan teknologia voi toimia lasten ja nuorten ympäristösuunnitte-

luun osallistumista tukevana ja laajentavana tekijänä, jos se tietoisesti integroidaan suunnit-

teluprosessin yhdeksi välineeksi. Internet toisaalta rajoittaa aidon vuoropuhelun toteutumista 

(Staffans, 2004). Kuitenkin Internet-pohjaisten suunnittelumenetelmät voivat toimia osallis-

tumisvaihtoehtona esimerkiksi silloin, kun osallistumisesta halutaan vaivatonta ja omaa ano-

nymiteettia suojaavaa, sillä kaikki eivät halua tai heidän ei tarvitsekaan osallistua samanlai-

sella intensiteetillä (Hart, 2008, s. 24; Koskinen, 2009, s. 38). Internet-sovellusten kautta 

kerättävä asukkaiden kokemusperäinen paikkatieto on suunnittelijoiden helpommin saata-

vissa. (Kyttä & Kahila, 2006, s. 58–59.)  

4.3 Lasten osallisuus päätöksenteon ja vaikuttamisen näkökulmasta 

Lasten osallisuus projektissa näyttäytyi vaihtelevana projektin aikana. Lapsilla oli mahdol-

lisuuksia mielipiteidensä ja ideoidensa ilmaisuun, mutta niiden vaikutukset päätöksenteossa 

vaihtelivat. Lapsille annettiin mahdollisuus päättää projektiin osallistumisesta sekä antaa pa-

lautetta projektista sen aikana. Lapsille tarjottiin mahdollisuuksia omien mielipiteiden ja ide-

oiden ilmaisuun pitkin projektia. Työpajat mahdollistivat lasten omien näkemysten esiin-

tuomisen monipuolisesti. Thomasin (2000) osallisuusmallin mukaisesti (kts. kohta 2.2.2) 

PUISTO-projektissa tarjottiin lapsille aineksia osallisuuden kokemuksiin erilaisten mahdol-

lisuuksien kautta. Kuitenkin tutkijalle jäi haastattelujen perusteella välillä epäselväksi eri 

osapuolten osuus päätöksenteossa, sillä näkemykset vaihtelivat haastattelujen kesken, esi-

merkiksi leikkipuiston lopullisen teeman valinnasta. Ajattelen sen johtuvan siitä, että haas-

tatteluiden ja projektin välillä oli kulunut pitempi ajanjakso, joka vaikeutti muistamista sekä 

siitä, että osapuolten vaikutus oli jäänyt kenties myös lapsille epäselväksi. Haastatteluissa 

osa lapsista ilmaisi turhautumisensa niitä tilanteita koskien, joissa huomasi jääneensä ulko-

puoliseksi päätöksenteossa.  
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Suunnittelutyöpajojen lopputulemana oli uutta keskusleikkipuistoa kuvaava pienoismalli. 

Kaikki projektissa mukana olleet lapset tekivät yhden yhteisen pienoismallin. Haastatte-

luissa pienoismallin tekemiseen liittyneet kokemukset vaihtelivat hyvin positiivisista turhau-

tuneisiin kokemuksiin. Erityisesti pienoismallin rakentamisen yhteydessä osa lapsista koki, 

ettei heillä ollut samanlaisia vaikutusmahdollisuuksia lopputuloksen suhteen kuin muilla. 

Yhtenä vaikeimmista asioista projektissa näyttäytyi sen kestäminen, ettei omia suunnitelmia 

tullutkaan osaksi pienoismallia tai että osaa suunnitelmista oli muutettu ilman lupaa.  

”Haastattelija: Mikä susta oli vaikeita [asioita projektissa]? 

Haastateltava: - - myös se, että piti kestää se että omia juttuja ei oo sitte siinä 

ite leikkipuistossa… kyllähän se ärsytti niin paljo, ku ei ollu niinku ite teke-

miä juttuja siellä” 

”Nii munki tekemä [elementti] oli seki, otettiin pois, se oli niinku vähän tur-

haan tehty, kun sitä ei ees tullu siihen.”  

Lapsilta tuli ehdotus, että asioista voisi neuvotella yhdessä tai ennen suuriin muutoksiin voisi 

pyytää luvan.  

”Vois ensiksi kysyä lupaa että saako tehä tällaista jos se ei sovi, tai sitte yhessä 

päätetään että laitetaanko semmonen, että päätetään sitte yhessä, että lisä-

täänkö ollenkaan vai lisätäänkö jotain tosi pientä.”  

Itse pienoismalliin liittynyt askartelu, muotoileminen ja liimaaminen koettiin mukavaksi. 

Pienoismallin tekemisessä oli mukavaa myös se, että mielikuvitusta sai käyttää. Samansuun-

taisia kokemuksia oli aiemmin mainitussa tutkimuksessa Boulderin kaupunkisuunnittelussa 

mukana olleilla lapsilla (Derr & Kovács, 2015). Kyseisessä tutkimuksessa alakouluikäiset, 

8-9 -vuotiaat lapset nauttivat eniten pienoismallin rakentamisesta. Jokainen luokka (yhteensä 

kolme) rakensi oman pienoismallinsa. Niiden rakentaminen tarjosi mahdollisuuden tehdä 

konkreettisesti erilaisia asioita, mutta lapsille ryhmässä työskentely ja vertaistuki olivat 

myös tärkeitä seikkoja. (Derr & Kovács, 2015, s. 8, 10.) Myös Horellin (1994) tutkimuksessa 

pienoismallin rakentaminen oli projektissa mieluista. Toisaalta Boulderin kaupunkisuunnit-

teluprosessissa pienoismallien rakentamiseen liittyi samalla tavoin suurimmat haasteet. Ne 

koskivat erityisesti päätöksentekoa esimerkiksi materiaalien valinnassa ja pienoismallin ele-

menttien asettamisessa. Kuitenkin kaikista haastavin tehtävä oli myös kaikista pidetyin. Derr 
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ja Kovács toteavat, että nämä tulokset viittaavat siihen, että menetelmien monipuolisuus on 

tärkeää tavoitettaessa lasten erilaiset taidot ja kiinnostukset, mutta myös ryhmäprojektit ovat 

tärkeitä ryhmätyöskentelyn ja päätöksenteon oppimisen näkökulmasta. (Derr & Kovács, 

2015, s. 10–11.)  

Tässä tutkimuksessa lapset, joiden suunnitelmat näkyivät pienoismallissa, kertoivat niistä 

mielellään ja pitivät tehtävää yhtenä parhaimmista. Myös tilanteet, joissa lapset kokivat hei-

dän mielipiteillään olleen vaikutusta, innostivat lapsia projektin aikana. ”Että saatiin niinku 

ihan suoraan sanoa.” Lapset arvostivat sitä, että he saivat antaa palautetta esimerkiksi pro-

jektin toimintatavoista ja palautteen antamisella oli positiivinen vaikutus heidän näkökul-

mastaan. 

Anna: Se ei ollu kiva ku piti niin kauan [istua], oiskohan menny joskus pariki 

tuntia 

Pekka: Joo 

Anna: Niinkö kuunnella ja kyllähän siinä vähän alkaa jo pitkästyttää että 

Pekka: Nii  

Haastattelija: Nii  

Anna: Et se ei ollu oikee, siitä tuli vähän semmonen olo että, että onkse [pro-

jekti] aina tällanen tai silleen että onkse tämmönen että aina mietitään vaan 

eikä tehä  

Haastattelija: Nii 

Anna: Mutta nyt se on ruvennu, nyt se on tuota on ruvennu että me ollaan tehty 

kaikkee tällasta kivaa 

Pekka: Nii koska, koska ne [aikuiset] otti meijän nuita mielipiteitä vastaan 

Anna: Kaikki luokat tais sanoa että tuota, että vähemmän puhetta, että enem-

män niinkö tekemistä  

Haastattelija: Nii justiin 
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Anna: Ja sitten sen, ja sitten sen jälkeen ku me ollaan kerrottu ne niin sitten 

meille heti tuli heti kaikkee. Kiva et se oli tärkee että me sanottiin nii me pääs-

tiin tekemään näitä kaikkia 

Haastattelija: Nii 

Anna: Että en tiiä sitten jos vaikka ei oltas sanottu niin sitte oltas paljon vä-

hemmän tehty. 

Derrin ja Kovácsin tutkimuksessa opittiin sen tärkeys, että suora yhteys esimerkiksi kaupun-

ginhallitukseen projektin aikana lisää lasten tunnetta siitä, että heidän näkemyksiään on 

kuunneltu. Sen arveltiin olleen myös yksi tekijä, joka on vaikuttanut lasten kiinnostukseen 

projektissa. Tutkijat näkevät tämän suoran yhteydenpidon muokkaavan lasten näkemyksiä 

kaupunginhallituksesta, koska useille tämän kaltainen projekti voi olla ensimmäinen kon-

takti kaupunkiin. Lasten kokemukset kaupungista heidän ideoitaan ja huoliaan kuuntelevana 

instituutiona voi ”tarjota tärkeitä siltoja osallistumiseen ja sosiaalipalveluihin”, jotka voi-

vat tarjota tukea lasten sosiaalisessa elämässä tapahtuvien muutosten keskellä. (Derr & 

Kovács, 2015, s. 14–15.) 

Tässä tutkimuksessa lapset toivat mielellään esiin sellaisia asioita, jotka liittyivät heihin jol-

lain tavoin yksilöllisesti. Esimerkiksi Annan kokemus kertoi minulle siitä, että hän oli koke-

nut osallisuutta henkilökohtaisella, tunteisiin ja identiteettiin yhteydessä olevalla tasolla (kts. 

Anttiroiko, 2003, s. 14–17; Gretschel, 2002a, s. 49–50).  

Anna: Et se on niinkö, et ei ois niinku uskonu että, tai siis silleen vaikka ku ei 

sillon tienny tämmösestä jutusta, että minä, mää oon niinku suunnitellu niin 

vois tulla tuonne oikeesti. 

Toisaalta Kaisan kokemuksessa on nähtävissä myös yhteisöllisyyden merkitys.  

Kaisa: Ja sit oli ihana kattoo sitä: hei vitsi että me ollaan tehty näin hieno 

juttu, että nyt me on saatu tää viimein valmiiksi. 

Kaisan kokemus kuvaa hyvin omistajuutta: hän kokee toiminnan ja valmiin leikkipuiston 

omakseen, tai yhteiseksi toisten kanssa ja että sen valmistumiseen on voinut vaikuttaa omalla 

toiminnallaan (Koskinen, 2010, s. 23).  
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Vaikka kohdassa 2.2.1 nostin esiin kritiikin (esim. Shier, 2010, s. 25), jota osallisuusteorioi-

hin tai malleihin liittyy, haluan esittää Horellin (1994) porrasmallin avulla, että yhden pro-

jektin sisällä osallisuuden tasot voivat vaihdella (Hart, 1992, s. 217; Sinclair, 2004, s. 109). 

Lasten osallisuuden toteutuminen päätöksenteon näkökulmasta tässä tutkimuksessa näyttäy-

tyy Horellin (1994, kts. Kuvio 2) osallistumisen tikkaiden mukaisesti toisella askelmalla las-

ten kuulemisena sekä kolmannella askelmalla lasten osallistumisena aikuisten suunnitte-

luun. Projektin aikana informaatio on vaihtunut kaksisuuntaisesti, mutta jossain vaiheessa 

ainakin osa lapsista on kokenut, ettei saanut mahdollisuutta vaikuttaa. Toisaalta lapset ovat 

osallistuneet aikuisten ehdoilla tapahtuvaan suunnitteluun, jossa heillä on ollut mahdollisuus 

tuoda näkemyksiään eri tavoin esiin (Thomas, 2000). Lapset ovat saaneet mahdollisuuden 

vaikuttaa osallistumiseensa ja heidän mielipiteillään on ollut vaikutus suunnitteluproses-

sissa. Tässä vaiheessa tutkijan ei ole mahdollista arvioida lasten ideoiden vaikuttavuutta val-

mistuvaan leikkipuistoon. 

4.4 Lapset suunnittelijoina 

Kokonaisuudessaan lapset näkivät projektiin osallistumisen positiivisena.  

”Tää on ollu tosi mukavaa ja hyvä kun me ryhyttiin tähän.”  

”Sit se oli kyllä tosi haastavaa välillä tehä mittakaavajuttuja ja näitä kartta-

juttuja, et sitte se oli tosi kiva tehä tätä pienoismallia ja sellasta, että tosi siistiä 

päästä niinku vaikuttamaan asioihin.”  

”Oli se kivaa ku me päästiin siis niinku ite tekemään, ite suunnittelemaan mitä 

sinne tullee ku kuitenkaan täällä Oulunsalossa ei oo niin paljoo puistoja (..) 

kuitenkaan yks semmonen Purjepuisto.”  

”Välillä vähän rupes silleen että nyt pitkästyttää mutta, eniten se oli vaan sem-

mosta tosi mukavaa ja, välillä kivaa tekemistä.” 

PUISTO-projektissa lapsille oli tärkeää se, että he pääsivät tekemään mahdollisimman pal-

jon itse. Se näkyi myös innostuneisuuden vaihteluna projektin eri vaiheissa. Lapset halusivat 

projektilta ”vähemmän puhetta ja enemmän tekemistä”. Horellin ja kumppaneiden (1998) 

tutkimuksessa saatiin samansuuntaisia tuloksia: lapset pitivät hankkeesta, jonka myönteisinä 

asioina pidettiin sitä, että pystyi vaikuttamaan oman koulun pihaan ja ”sai tehdä juttuja ja 
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olla mukana suunnittelemassa”. Kielteisenä nähtiin se, että lapset ovat ehtineet siirtyä jo 

yläkoulun puolelle ennen kuin piha on valmis ja suunnitelmien toteutumisesta ei ollut var-

muutta. Heidän mielestään projekti kesti kauan ja tehtävät olivat työläitä. (Horelli, Kyttä & 

Kaaja, 1998, s. 33–34.) Koskinen (2010) nostaakin yhdeksi osallistavien projektien ongel-

maksi niiden pitkäkestoisuuden: lapset eivät välttämättä ole näkemässä tai kuulemassa oman 

osallistumisensa lopputuloksia. Toisaalta jos lapset osallistuvat vasta projektin loppuvai-

heessa, on suunnittelutyö jo tehty ja heidän vaikutusmahdollisuutensa voivat olla pienem-

mät. (Koskinen, 2010, s. 49–50.) Myös Alangon (2013) tutkimuksessa nousee esiin se, miten 

lasten ja nuorten mielestä vuosi oli liian pitkä aika odottaa mitä kaupunkikokouksessa 21 

tehdyille päätöksille on tapahtunut ja asiat voivat unohtua sillä välin. Hänen tutkimuksessaan 

haastateltava ehdotti, että osallisuusryhmille olisi tarjottava mahdollisuus seurantaan, esi-

merkiksi sähköpostin välityksellä, miten asiat etenevät kaupungin päätöksenteossa. (Alanko, 

2013, s. 206–207.) 

Haastattelija: No miten te koitte tämän projektin? 

Anna: No aluksi oli silleen että kii, öö, kivaahan tämmönen on mut sitte alko 

yhessä vaiheessa siis mää kerroinki [jo aiemmin haastattelussa] että, yhessä 

vaiheessa sit rupes olemaan silleen että ei oikeen jaksanu, oli niin paljon sitä 

puhetta, mutta nyt se on sitte alkanu silleen, et me ollaan tehty kaikkee. 

--- 

Harri: Se [projekti] oli suurimmaksi osaksi kivaa mutta se kuunteleminen oli 

välillä vähän tylsää.  

Haastatteluissa nousi esiin, että lasten kiinnostus projektia kohtaan oli yhteydessä heidän 

omaan toimijuuteensa. Vastaavanlaisia kokemuksia ilmeni myös Horellin, Kytän ja Kaajan 

(1998, 34) tutkimuksessa. Siinä mukana olleiden yläkoululaisten projektiin liittyneet kieltei-

set kommentit olivat liittyneet kyllästymiseen ja pitkästymiseen: samoja asioita oli käsitelty 

liian monta kertaa. Vielä 1990-luvun alussa osallistavat suunnitteluprojektit olivat kokeilu-

luonteisia, mutta Horelli ja Vepsä (1995, s. 40) havaitsivat jo silloin, että lapset ovat usein 

                                                 
21 Kaupunkikokous järjestetään vuosittain Oulussa. Esimerkiksi Oulun lasten ja nuorten osallisuusryhmät ja 

oppilaskunnan hallitukset tuovat miettimiään parannus- ja kehittämisehdotukset esityksinä kaupunkikokouk-

seen, jossa esityksistä päätetään. (Oulun kaupunki. http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/kaupunkikokous, viitattu 

3.5.2016.) 

http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/kaupunkikokous
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kiinnostuneempia tekemisestä itsessään kuin lopullisesta tuloksesta. Horellin ja kumppanei-

den (1998) tutkimuksessa puolet lapsista oli jossain vaiheessa kyllästynyt projektiin, mutta 

he olivat loppujen lopuksi ylpeitä projektiin osallistumisesta. PUISTO-projektissa lapset oli-

vat myös tyytyväisiä, että he lähtivät projektiin mukaan. Tässä tutkimuksessa kuuntelemi-

seen liittynyt hankaluus johtui lasten mielestä liian pitkistä ja monimutkaisista ohjeista.  

Emilia: [Ohjeissa kerrottiin] Mitä oikeasti niinku pitää tehä, et se on kummiski 

vähä aikusemmille 

Niina: Nii just sitä olin sanomassa 

Emilia: Ohjeet silleen 

Niina: Et se vois voinu olla vähän yksinkertasempi esimerkiks kun me oltiin 

vielä niin pieniä. 

4.5 Tulosten synteesi: Lasten osallistumista tukevia tekijöitä 

Viidesluokkalaisten lasten kokemukset osoittavat, että osallistavan suunnitteluprojektin tu-

lisi mahdollistaa heidän omaehtoinen ja aktiivinen toimintansa. Lapsille on myös tärkeää, 

että heidän mielipiteensä otetaan huomioon. Se, kuinka paljon he pääsevät vaikuttamaan 

projektin eri vaiheissa itse projektin toimintaan ja suunnitelmiin, vaikuttaa heidän innostu-

neisuuteensa suunnittelemista kohtaan. Lapset ilmaisivat innostuksensa PUISTO-projektia 

kohtaan ja näkivät sen positiivisena oman lähiympäristönsä suhteen. Yleisestikin projektiin 

osallistuminen nähtiin positiivisena asiana. Toisaalta lapset suhtautuivat kriittisesti myös 

projektiin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa tuoden turhautuneisuutensa esiin. Lapset 

esittivät yhtenä ratkaisuna esimerkiksi sitä, että asioista voidaan neuvotella ja sopia yhdessä 

(kts. alaluku 4.3). Lapsille projektin mielekkäät toimintatavat sisältävät leikkimistä, raken-

tamista, askartelua, luonnossa paikkojen etsimistä ja valokuvaamista. Myös mielikuvituksen 

käyttäminen työskentelyn aikana oli lapsille tärkeää. (vrt. Derr & Kovács, 2014, s. 14.) 
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Kuvio 5.  Lasten osallisuutta tukevan suunnittelun elementtejä 

Horelli (2006) tuo tiivistetysti esiin keskeisiä seikkoja, jotka osallistavissa suunnittelupro-

jekteissa kannattaisi huomioida. Kun projekti aloitetaan, on tärkeää selvittää millaisia tavoit-

teita eri osapuolet projektille asettavat, millaisia voimavaroja on käytettävissä sekö millai-

sesta aihepiiristä ja maantieteellisestä ulottuvuudesta on kyse. Alussa jokaiselle osapuolelle 

olisi tärkeää selvittää, mihin kukin voi osallistua ja millä tavoin. Tässä vaiheessa on myös 

kartoitettava, ketkä kaikki haluavat olla mukana sekä myös siitä, kuka päättää ja millä kri-

teereillä lasten osallistumisesta. Alussa olisi jokaiselle osapuolelle tehtävä selkeäksi, minkä 

tasoisesta suunnitteluun osallistumisesta on kyse: ovatko lapset aikuisten suunnittelukump-

paneita, jolloin yhdessä suunnitellaan ja analysoidaan parannuksia vai onko kyse kuulemi-

sesta, jolloin halutaan saada selville lasten mielipide asiaan aikuisten kantaessa suurimman 

vastuun hankkeesta ja suunnittelusta. Tämä on tärkeää siksi, koska osallistumiseen ja vai-

kuttamiseen liittyy eriasteinen henkilökohtainen sitoutuminen ja panostus, jonka on valmis 

antamaan projektiin. Jos lapset ja aikuiset suunnittelevat kumppanuustasolla, suunnittelu-

työpajatoiminta sopii siihen hyvin. Jos kyse on kuulemisesta, silloin olisi käytettävä mene-

telmiä, jotka eivät anna väärää vaikutelmaa lasten vaikutusmahdollisuuksista. Osallistujat 

voivat miettiä siis jo aluksi, mihin vaiheisiin he haluavat osallistua ja minkä asteisesti, jonka 

perusteella suunnittelun koordinaattorin tulisi valita menetelmät. Osallistuminen ja vaikut-

taminen eivät sinänsä ole riippuvaisia iästä tai menetelmävalinnoista, vaan ratkaisevaa on 

ryhmän henkilökohtaiset ominaisuudet, kiinnostukset ja osallistumisen taso. (Horelli, 2006, 

s. 73–75.) 

Lapsi 
aktiivisessa 

roolissa

Leikkimistä, 
rakentamista, 

liikkumista, 
valokuvaamista, 
askartelemista, 
mielikuvituksen 

käyttämistä

LASTEN 
OSALLISUUTTA 

TUKEVAA 
SUUNNITTELUA

Kaikkien 
osapuolten 

välistä 
neuvottelua

Mahdollisuuksia 
yksilöllisiin 

onnistumisiin

Lasten 
suunnitelmat 

huomioon 
parhaalla 

mahdollisella 
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5 Päätelmiä ja pohdintaa 

5.1 Osallistava suunnittelu lasten osallisuutta tukevana toimintana 

Onko lasten osallistuminen tapa luoda demokraattisempaa maailmaa? Vai 

onko se yksinkertaisesti tapa rakentaa lapsille parempaa ympäristöä?  

(Francis & Lorenzo 2002, s. 166–167.) 

Hart (1992, s. 5) esitti yli 20 vuotta sitten, että lasten olisi saatava osallistua heille merkittä-

viin projekteihin aikuisten kanssa, jotta he saisivat kokemusta vastuunottamisesta, jota ak-

tiiviselta kansalaiselta tarvitaan. Moore ja Wong (1997, s. 222) puolestaan totesivat kasva-

tuksen ja opetuksen sekä osallistavan suunnittelun jakavan saman tehtävän: molempien 

avulla voidaan välittää erilaisia arvoja. Tämä tutkimus osoittaa, että koulupäivien aikana to-

teutettu osallistava yhdyskuntasuunnittelu mahdollistaa lasten osallisuuden kokemukset. 

Koulu voi parhaimmillaan olla lasten osallisuutta tukeva yhteisö, joka näyttää esimerkkiä 

demokratian toteutumisesta. Erilaisiin PUISTO-projektin kaltaisiin hankkeisiin osallistumi-

nen voi avata lapsille laajempia näkymiä ympäröivästä yhteiskunnasta. Projektit antavat 

myös mahdollisuuden nähdä kansalaisuudesta tasapainoisemman kuvan. Tällaisten projek-

tien avulla koulut voivat kehittyä kansalaisaktiivisuutta edistäviksi paikoiksi. Ne voivat edis-

tää myös eri koulutusinstituutioiden välistä yhteistyötä. Koska lasten ja nuorten osallistumi-

nen ei ole vakiintunut koulujen tai suunnitteluorganisaatioiden toiminnan osaksi, heidän 

osallistumisensa on riippuvaista yksittäisten aikuisten halusta ja sitoutumisesta. (kts. Derr & 

Kovács, 2015; Horelli ja Vepsä, 1995, s. 46; Koskinen, 2010.)  

Jatkotutkimuksissa voidaan keskittyä vielä tarkemmin osallistavien suunnittelumenetelmien 

hyödyntämiseen kasvatus- ja koulutusinstituutioissa. Jatkotutkimus voisi tarkastella millä 

tavoin osallistavan yhdyskuntasuunnittelun menetelmät ovat yhdistettävissä esimerkiksi pe-

rusopetussuunnitelman oppiainesisältöihin. Carlsson & Jensen (2006, s. 258–260) toteavat, 

että koulujen ymmärtäessä heidän poliittisen vaikuttajan roolinsa yhteiskunnassa, olisi op-

pilaiden osallisuuden kokemuksille enemmän mahdollisuuksia. Tämä vaatisi koulun sisäis-

ten rakenteiden muutosta; sellaisia pysyviä käytänteitä, jotka mahdollistavat eritasoisen ja 

eri teemoihin sisältyvän osallistumisen sekä aidon yhteistyön koulun ulkopuolelle. Koulun 

ja suunnitteluorganisaation välinen aktiivinen tiedottaminen voisi tuoda oman asuinalueen 

ja kunnan asioiden seuraamisen osaksi opetusta, jolloin myös vaikuttamisen mahdollisuuk-
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sia tulee esille. (Koskinen, 2010, s. 51–52.) Yhteydenpito voi myös antaa osallistujille mah-

dollisuuden seurata asioiden ja päätösten etenemistä kaupungin päätöksenteossa (kts. 

Alanko, 2013, s. 206–207.) Näkisin, että koulujen ja suunnitteluorganisaatioiden kannattaisi 

hyödyntää myös paikallisia korkeakouluopiskelijoita, esimerkiksi rakentamisen, suunnitte-

lun, arkkitehtuurin sekä kasvatuksen ja opetuksen aloilta, jotka voivat usein joustavastikin 

olla mukana projekteissa opettajien ja suunnittelijoiden apuna kehittäen samalla omaa am-

mattitaitoaan jo opintojensa aikana. 

Derrin ja Kovácsin (2015, s. 17) tavoin totean, että pitkittäistutkimukset voisivat auttaa tun-

nistamaan osallistumisen pitempiaikaista vaikutusta lapsissa. Pitkittäistutkimukset koko 

suunnitteluprosessin läpi suunnitelmista rakennettuun lopputulokseen voisivat myös lisätä 

ymmärrystämme siitä, kuinka lasten ideat tulevat näkymään rakennetussa ympäristössä. Täl-

lainen tutkimus voisi auttaa myös kehittämään entisestään sellaisia lasten osallistumisen ta-

poja, jotka ovat edesauttamassa suunnitteluprosesseja. (Derr & Kovács, 2015.) Toimintatut-

kimuksen keinoin voitaisiin mahdollistaa lasten kanssatutkijuus käyttäen esimerkiksi valo-

kuvaamista lapsille merkittävien hetkien ja paikkojen kuvaamisessa. Kuvien avulla voitai-

siin saavuttaa niitä tekijöitä, joita lapsille nousee suunnitteluprosessin aikana merkittäviksi 

ja samalla kuvat toimisivat myös suunnittelun apuna. Samalla lasten toimijuus tutkimuksen 

aikana lisääntyisi. (Kts. Kumpulainen ym. 2014, myös Jovero & Horelli, 2002.) 

5.2 Lapsuudentutkimuksen eettisyys 

Punch (2002, s. 338) toteaa, että vaikka lapset mielletään toimivaltaisina yhteiskunnan jäse-

ninä, se ei tarkoita sitä, että tutkimus tulisi tehdä samalla tavalla kuin aikuisten kanssa. On 

tärkeää pohtia mahdollisia eroavaisuuksia, joita tutkimuksen tekemiseen lasten kanssa liit-

tyy. Yksi keskeisimmistä eroista lapsi- ja aikuistutkimuksen välillä on se, että lapsitutkimuk-

sessa pohditaan erityisesti eettisiä seikkoja (Punch 2002, s. 323), sillä käsitys lapsesta aktii-

visena toimijana, jopa kanssatutkijana, sekä erilaiset säädökset ja käytänteet, joita tutkija voi 

kohdata tutkimusprosessin aikana, voivat olla ristiriidassa keskenään (kts. Christensen & 

Prout, 2002). Esimerkiksi lasten ja nuorten tutkimuksen eettisissä ennakkosäätelyissä, joilla 

tarkoitetaan tässä eri tutkimuksen osapuolten päätäntävaltaa ja säädöksiä lasten ja nuorten 

tutkimukseen osallistumisesta, nähdään ristiriitaisuutta tähän näkemykseen lapsesta itsenäi-

siin päätöksiin kykenevänä. Samaan aikaan kun tutkimusetiikkaan liittyvien lisäselvitysten 

vaatiminen ja yleisesti tutkimustoiminnan kontrollointi ovat lisääntyneet, myös alaikäisten 
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itsenäistä päätösvaltaa tutkimukseen osallistumisesta on kavennettu. Jos perustellaan lasten 

aktiivisen subjektin näkökulmaa YK:n Lasten oikeuksien sopimuksella, lapsilla pitäisi olla 

enemmän mahdollisuuksia päättää osallistumisestaan heitä koskevaan tutkimukseen. (Mä-

kelä, 2010.)  

Myös lasten haastattelemiseen on nähty liittyvän erityispiirteitä (Alasuutari, 2005; Kyrön-

lampi-Kylmänen, 2007; Mayall, 2001; Ritala-Koskinen, 2001). Tässä tutkimuksessa haas-

tattelut olivat lasten ja minun yhdessä rakentamia vuorovaikutustilanteita, jossa toimimme 

verbaalisesti kommunikoiden (Ruusuvuori & Tiittula, 2005, s. 29) sekä kehonkieltä ja valo-

kuvia käyttäen (kts. Alasuutari, 2005, s. 147). Alasuutari (2005) tuo esille tekijöitä, jotka 

vaikuttavat lapsen ja tutkijan haastatteluvuorovaikutuksessa. Ensinnäkin Alasuutarin mu-

kaan haastattelu toteutuu kolmiosuhteena. Vaikka tutkija ja lapsi ovat kahdestaan tutkimus-

haastattelussa, on lapsen sosiaalinen toimintapiiri läsnä tutkimuksessa. Lapsen vanhemmat 

ovat lainsäädännöllisistä ja tutkimuseettisistä syistä päättäneet lapsen osallistumisesta haas-

tatteluun. Vanhemmat ja esimerkiksi koulu tutkimuskontekstina saattavat haluta haastatte-

luista muitakin tietoja lopullisten tutkimustulosten lisäksi. Tällöin korostuu riittävä tiedon-

saanti lapsen näkökulmasta. (Alasuutari, 2005, s. 145–148.) Tätä tutkimusta varten tarvittava 

tutkimuslupa oli ensin pyydettävä koulun rehtorilta Oulun kaupungin velvoittamalla tutki-

muslupahakemuksella. Kerroin samassa sähköpostissa tietoa itsestäni ja tutkimuksestani liit-

täen viestiin myös tutkimussuunnitelman. Myönteisen vastauksen jälkeen lähestyin luokan-

opettajia pyytäen heitä lähettämään laatimani tutkimuslupahakemukset (Liite 1) oppi-

laidensa mukana kotiin, suostumuspyyntönä huoltajille lasten osallistumisesta tutkimuk-

seen. Huoltajien suostumusten ja lasten halukkuuden perusteella opettajat olivat päättäneet 

lasten kanssa tutkimukseen osallistujat. Opettajat tiesivät kuinka montaa lasta olin kiinnos-

tunut haastattelemaan aineiston koon näkökulmasta. 

Ryhmähaastattelujen alussa kerroin olevani yliopisto-opiskelija, jolla on koulutehtävä ni-

meltään Pro gradu -tutkielma. Kerroin, että harjoittelen siinä tutkijana olemista, jonka vuoksi 

olin tullut haastattelemaan lapsia. Kerroin, että olen kiinnostunut juuri heidän kokemuksis-

taan leikkipuiston suunnitteluprojektissa, ja kokemukset ovat avuksi samankaltaisissa suun-

nitteluprojekteissa. Kävimme myös läpi haastattelujen nauhoittamiseen liittyvät tekniset sei-

kat sekä aineiston säilyttämiseen liittyvät luottamukselliset sitoumukset. Pyysin lapsilta 

suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta kirjallisesti (Liite 2). Kerroin, että viime kä-

dessä haastatteluun osallistuminen on heidän päätettävissään ja heillä on oikeus perua tutki-
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mukseen osallistuminen missä vaiheessa haastattelua tahansa. Lomakkeeseen lapset kirjoit-

tivat oman tutkimusnimensä, jota he halusivat itsestään tässä tutkimuksessa käytettävän. 

Nämä tutkimuslupalomakkeiden täyttämishetket tutkimusnimien valitsemisineen koin mo-

lemminpuolista jännitystä lieventäviksi hetkiksi, joissa tutustuimme hiukan toisiimme ja toi-

saalta myös asioihin, joita tutkimuksen tekemiseen liittyy. Hyvään tutkimuskäytäntöön kuu-

luu, että tutkimustietojen käsittelyssä ja julkaisussa on pidettävä huolta luottamuksellisuu-

desta, ja yksi keskeisimmistä tutkimuseettisistä periaatteista on tutkittavien tunnistettavuu-

den suojeleminen (Kuula, 2011, s. 201; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, s. 22–

23). Osa lapsista olisi suostunut tutkimuksessa oman nimensä käyttöön. Jouduin pohtimaan 

lasten omien nimien käyttöä pitkään, sillä peitenimien käyttö on todettu myös ongelmal-

liseksi suhteessa haastateltavien tahtoon oman äänen esiin pääsemisessä (kts. Kuula, 2011, 

201–207).  Päädyin kuitenkin anonymiteetin suojelemiseksi toimimaan kaikkien haastatel-

tavien kohdalla samalla tavalla, eli käytin kaikissa sitaateissa keksittyä peitenimeä.  

Seikat, jotka haastatteluiden alussa kerroin lapsille, on aina tutkimuksen eettisyyden vuoksi 

otettava huomioon. Näin tärkeänä, että ennen varsinaisten haastattelujen aloittamista on 

syytä käyttää aikaa lasten riittävän tiedonsaannin varmistamiseksi. Kun valmistauduin ko-

tona haastatteluihin, pyrin samalla eläytymään lasten asemaan ja siihen, millaisena tilanne 

näyttäytyisi heille, kun tapaisimme haastattelupäivänä ensimmäisen kerran. On selvää, että 

luottamuksen löytäminen haastateltavien ja haastattelijan välille on edellytys, jotta haasta-

teltava pystyy kertomaan omista kokemuksistaan tuntemattomalle ihmiselle. Pohdin etukä-

teen tämän vaikutusta haastattelujen sisältöön ja vuorovaikutukseen. Toisaalta olen pohtinut 

myös jälkikäteen, millä tavoin yksi tai kaksi tapaamista etukäteen olisi vaikuttanut haastat-

teluihin.  

Tähän liittyen Alasuutari (2005; kts. myös Punch 2002) on nostanut toiseksi arvioitavaksi 

aikuisen ja lapsen välisen valtasuhteen vaikutuksen haastatteluvuorovaikutuksessa. Lapsen 

ja aikuisen välisessä suhteessa päivittäisenä piirteenä voidaan nähdä se, että aikuinen esittää 

lapselle kysymyksiä. Tutkijan toiminta voi keskeisesti vaikuttaa siihen, millaisena lapsen ja 

aikuisen tutkijan valtaero näyttäytyy haastattelussa. Oman roolini vaikutusta haastattelun 

vuorovaikutukseen voi tarkastella aineistosta. Haastatteluja kuunnellessani huomaan, että 

esimerkiksi tilanteessa, jossa Niinan puheesta voi tulkita, että hän haluaisi jo lopettaa haas-

tattelun, jatkan eteenpäin huomioimatta tätä. Jatkokysymykseni on jo pidemmän aikaa kes-

täneen haastattelun jälkeen outo ja laaja-alainen. 



53 

 

 

Haastattelija: Mää vielä äkkiä katon, että oliko mulla vielä joku tärkee kysy-

mys mitä minä haluaisin kysyä teiltä. Mutta onko teillä jotain kysyttävää ihan 

niinku minulta tai muuten? Tuleeko teillä jotakin mieleen mitä haluisitte kertoo 

vielä? 

Niina: No nyt ei oo mitään mielessä mutta, jos tulee niin voi vaikka, kysyä. 

Haastattelija: Nii, tuota, no vielä sen verran, että millasena ne koitte tämän 

projektin? 

Toisaalta saman tilanteen jälkeen haastattelu jatkuu vielä pidemmän aikaa lasten keskuste-

lulla leikkipuistoihin liittyen. Löydän myös aineistostani kohdan, jossa ymmärrän päättää 

haastattelun selvään signaaliin. 

Haastattelija: Määpä katon vielä oliko mulla vielä jotaki vielä mitä mää halu-

aisin kysyä.. hmm.. no ei kait mulla, ei varmaankaan, jos onko teillä jotaki 

semmosta mitä te halluisitte vielä? 

Pekka: Ei oikeestaan 

Haastattelija: Kertoa tai kysyä 

Pekka: Mmm, ei oikeestaan 

Anna: Ollaanhan me paljon kerrottu jo (naurahtaen) 

Haastattelija: No ootte (naurahtaen).. ootte kyllä. Kiitos kun kerroitte mulle. 

Valta voi näkyä tutkijan käyttämissä sanavalinnoissa tai haastattelumenetelmien käytössä. 

Tutkijan kysymykset voivat olla lapselle käsitteellisesti vaikeita tai kysymyksenasettelu on 

sellainen, että lapsi pyrkii vastaamaan ”oikein”, tutkijan toivomalla tavalla. Luottamukselli-

sen vuorovaikutussuhteen saavuttamiseksi on keskeistä tutkijan oman puheen ja kommuni-

kointitapojen reflektointi suhteessa lapsen puheeseen. Alasuutarin mukaan lapsen kieli olisi 

oltava haastattelun pääkieli, jotta haastattelun avulla olisi mahdollista tavoittaa lasten tapa 

jäsentää maailmaansa. Kommunikaatiotapojen huomioiminen on samalla myös lapsen kehi-

tyksellisen tason huomioimista. Lasten haastatteluissa tulisi ottaa huomioon myös kysymyk-

sen asettelu sekä liittää kysymys johonkin aikaan ja paikkaan. (Alasuutari, 2005, s. 148–

162.) 



54 

 

 

5.3 Tutkimuksen arviointi 

Laadullisen tutkimuksen piiristä löytyy eriäviä näkökulmia siihen, mitkä tekijät tekevät tut-

kimuksesta luotettavan. Keskeiseksi nousevat kysymykset tutkijan havaintojen objektiivisia 

eli kuinka itsestä riippumattomia ne voivat olla. Tässä tilanteessa voidaan siis erottaa tutkijan 

havaintojen luotettavuus ja puolueettomuus. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana kuiten-

kin myönnetään, että ”tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline”, jonka vuoksi luo-

tettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia ja tutkijan toimintaa. (Eskola & Suo-

ranta, 2001, s. 210; Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 134–136.) Tässä arvioin tutkimukseni luo-

tettavuutta Eskolan ja Suorannan (2001, s. 210–212) esittelemien kriteerien pohjalta, joita 

ovat uskottavuus, varmuus, siirrettävyys, ja vahvistuvuus. Käytän apuna myös Tuomen ja 

Sarajärven (2009, s. 140–141) listausta niistä asioista, joita arvioinnissa on hyvä muistaa. 

Uskottavuus ja varmuus. Tämä tutkielma alkaa johdantoluvulla, jossa tuon esiin mitä olen 

tutkimassa ja miksi. Johdanto luo pohjaa sille, miksi tämä tutkimus on mielestäni tärkeä ja 

millaisista lähtökohdista lähestyn tutkimusaihetta. Eskolan ja Suorannan (2001, s. 212) mu-

kaan laadullisessa tutkimuksessa omien ennakko-oletusten huomioonottaminen lisää tutki-

muksen varmuutta. Johdannon jälkeen toisessa luvussa tuon esiin tutkimuksen teoreettisia 

taustasitoumuksia esitellen ensin uuden lapsuudentutkimuksen syntyhistoriaa sekä siihen 

liittyviä tarkastelukulmia kuten osallisuuteen liittyvät kysymykset. Olen avannut käsitteet ja 

esittänyt mitä ne tässä tutkimuksessa tarkoittavat. Kolmannessa luvussa siirryn tarkastele-

maan metodologisia valintoja. Aineiston keruumenetelmäksi valikoitui ryhmähaastattelu, 

jonka eettisiä kysymyksiä olen arvioinut erityisesti edellisessä alaluvussa 5.2. Voin vielä 

tässä todeta, että haastattelut sujuivat mielestäni ensimmäisiksi tutkimushaastatteluiksi hy-

vin luontevasti. Koin myös, että pystyin minimoimaan oman vaikutukseni siihen mitä asioita 

haastatteluissa haluttiin jakaa osoittamalla olevani kiinnostunut ja kuuntelemalla lapsia tark-

kaavaisesti. Valokuvien käyttö haastatteluiden tukena oli hyvä ratkaisu. Valokuvat auttoivat 

lapsia asioiden muistamisessa, sillä projektin kaukaisimmista tapahtumista oli kulunut jo yli 

vuosi. 

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote on aloittelevalle tutkijalle haastava, koska se 

sisältää kaksi toisistaan poikkeavaa filosofista ajatussuuntaa (Kakkori, 2009, s. 273). Seu-

raava sitaatti kuvaa hyvin ajatuksiani aineiston analyysin käytännön toteuttamisesta: 

Fenomenologis-hermeneuttinen metodi ei ole kaavamaisesti opittavissa oleva aineis-

ton keräämisen ja tulkitsemisen väline, vaan se on suoraan sidoksissa kokonaiseen 
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verkostoon erilaisia ”suuria”, epäteknisiä kysymyksiä ja niiden ratkaisuja. (Laine, 

2010, s. 28.) 

Tutkimusotteen ”epäteknisyytenä” näen sen, että ne voidaan ymmärtää laajempina tutkimus-

paradigmoina, tutkimusotteina tai erityisinä metodeina (Virtanen, 2011, s. 157–158). Tässä 

tutkimuksessa fenomenologia ja hermeneutiikka ovat olleet erillisiä lähestymistapoja: feno-

menologinen lähestyminen Husserlin (1995) fenomenologisen reduktion avustamana ja her-

meneutiikka aineistosta tulkintojen tekemisen tarpeen takana. Laineen (2010) fenomenolo-

gis-hermeneuttisen tutkimuksen vaiheiden seuraaminen oli mielestäni jollain tapaa myös 

metodi vaikka tein myös sen sisällä valintoja esimerkiksi teemoittelun käytöstä merkitys-

suhteiden löytämiseksi. Tein myös kaksi lisäystä Laineen (2010) kuvaukseen tutkimuksen 

vaiheista (kts. Taulukko 1) ajatellen, että fenomenologiset ja hermeneuttiset metodit saavat 

soveltavan muotonsa tutkimuksen mukaisesti (Laine, 2010, s. 33).  

Tutkimukseni eri vaiheissa on ollut keskeistä refleksiivisyys: onko esiymmärrykseni eli en-

nakkokäsitykseni, arkikokemukseni ja lukemani kirjallisuus vaikuttanut aineiston hankin-

taan ja analyysiin. Ennakkokäsitysteni vaikutusta, käsitteellistysten ja tulkintojeni oikeelli-

suutta on kenties mahdoton osoittaa tyhjentävästi, mutta esittämäni teoreettisen viitekehyk-

sen avulla lukija voi arvioida tätä omasta näkökulmastaan (Kiviniemi, 2010, s. 83). Vaikka 

tiukkaan aineistolähtöisyyteen liittyy ongelmallisuutta, näen positiivisena puolena erityi-

sesti, että sen avulla ”aineistolla on mahdollisuus yllättää” (Perttula, 2008, s. 145). Hyväk-

syin sen, että täysin puhtaaseen sisällönanalyysiin on mahdotonta päästä sillä jonkinlaisia 

tulkintoja aineistosta tekemäni havainnot ovat joka tapauksessa. Jollain tapaa puhtaaseen 

aineistolähtöiseen pyrkiminen sopi minulle tutkijana, sillä silloin pystyin lähestymään ai-

neistoa täysin avoimesti kahliutumatta esimerkiksi ennalta määriteltyyn teoriaan. (kts. 

Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 96, 135–136.) 

Siirrettävyys. Ovatko tutkimuksen tulokset yleistettävissä tai siirrettävissä? Tutkimukseni 

tarkoituksena on antaa myös konkreettisia välineitä tuleviin suunnitteluprojekteihin. Nämä 

tutkimustulokset antavat yhden näkökulman siihen millaista suunnitteluprojektiin osallistu-

minen voi olla lasten näkökulmasta. Kuitenkin näiden tutkimustulosten hyödyntämisessä on 

huomioitava, että otos oli suhteellisen pieni (yhdeksän lasta) ja saman ikäisillä lapsilla voi 

olla erilaiset kiinnostuksen kohteet, taidot ja ominaisuudet. Se mikä sopii toiselle ryhmälle, 

ei välttämättä sovikaan toiselle. (Sinclair, 2004, s. 109.) Ajattelen Sinclairin tavoin (2004; 

myös Horelli, 2006) että osallistamisessa olisi tärkeää huomioida ensin lasten näkökulma 
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osallistumisessa keskustellen ja muodostaen sitä kautta ryhmälle sopivia osallistumisen ja 

sitoutumisen tapoja. Jopa yllätyksekseni huomasin, kuinka toisella puolen maailmaa toteu-

tetussa Boulderin kaupunkisuunnitteluhankkeessa (Derr & Kovács, 2015) oli kohdattu sa-

manlaisia haasteita kuin PUISTO-projektissa ja boulderilaisten lasten kokemuksissa oli pal-

jon samankaltaisuutta kuin tässä tutkimuksessa mukana olleilla oulunsalolaisilla lapsilla. Ar-

vioisin, että tämän tutkimuksen tulokset voidaan pienissä määrin hyödyntää myös globaa-

lissa mittakaavassa, keskustelun avaajana. Pidän kuitenkin tärkeimpänä sitä, että yleensä 

suunnitteluprojekteissa ja muissa osallistavassa toiminnassa lähdettäisiin menetelmiä raken-

tamaan ryhmälle sopivaksi ja pyrittäisiin aidosti tukemaan lasten mahdollisuuksia olla osal-

taan vaikuttamassa sekä projektin sujuvuuteen, suunnitelmiin että lopputulokseen. 

Vahvistuvuus. Eskolan ja Suorannan mukaan (2001, s. 212) vahvistuvuudella tarkoitetaan 

sitä saavatko tulkintani tieteellistä tukea ilmiötä koskevista tutkimuksista. Tässä vaiheessa 

on keskeistä arvioida havaintojeni objektiivisuuden ja puolueellisuuden suhdetta. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 134–136.) Tässä on kyse myös eettisistä valinnoista (Alanko, 2013, s. 

236). Tutkimuksen luotettavuus ja tutkijan eettiset ratkaisut ovat erottamattomasti yhtey-

dessä toisiinsa ja tutkijan eettinen kanta näkyy tutkimuksen eri vaiheiden ratkaisuissa. Tar-

kastelin edellisessä alaluvussa lapsuudentutkimukseen liittyviä eettisiä seikkoja koskien ai-

neistonkeruuta, lasten ja minun välistä vuorovaikutusta sekä tutkittavien anonymiteetin suo-

jaamista. Tässä vaiheessa voi todeta, että tutkimuksen aiheen valintaa voidaan tarkastella 

myös eettisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 125–127, s. 129). Lasten osallisuuden tutkiminen 

ja heidän kokemustensa esille nostaminen on ymmärrettävissä myös eettisenä kannanotto-

nani yhteiskunnallisiin ja poliittisiin asioihin. Olen kuitenkin pyrkinyt pitämään omat ennak-

kokäsitykseni ja arvoni irrallaan havaintojen ja tulkintojen tekemisestä sekä pyrkinyt tuo-

maan lasten kokemuksia esille todenmukaisesti. 
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LIITE 1: Tutkimuslupahakemus huoltajille  

    
 
 
 

 24.11.2015  1 (2) 

 

 

 

 

 

Hyvä huoltaja 

 

Olen tekemässä Pro Gradu -tutkielmaani Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.  

Tutkimukseni on osa PUISTO-pilottiprojektia, jossa Oulunsalon kirkonkylän koulun viidesluokkalaiset olivat mu-

kana suunnittelemassa keskusleikkipuistoa Oulunsaloon viime lukuvuonna. Tutkimuksessani keskityn erityi-

sesti lasten omiin kokemuksiin leikkipuiston suunnittelusta. Tutkimukseni avulla voidaan kehittää lapsille 

mielekkäitä tapoja osallistua oman lähiympäristönsä suunnitteluun kouluissa. 

Tutkimuksessa kartoitan lasten kokemuksia ryhmähaastattelun avulla. Haastattelen osaa Oulunsalon kirkonky-

län koulun viidesluokkalaisista. Ryhmähaastattelu kestää noin tunnin, ja toteutan sen koulupäivän aikana. Nou-

datan kaikessa haastatteluaineiston käsittelyssä ja raportoinnissa luottamuksellisuutta, jolloin lapsenne henki-

lötiedot eivät tule esille missään vaiheessa tutkimusta. Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. 

Lapsellanne on myös oikeus perua osallistumisensa tutkimukseen milloin tahansa. Lasten oman äänen kuu-

leminen olisi kuitenkin erittäin tärkeää.  

Koska kyse on alaikäisen henkilön osallistumisesta tutkimukseen, tarvitsen tätä varten suostumuksen Teiltä 

huoltajilta. Pyydän suostumuksen haastatteluun osallistumiselle myös lapseltanne. Pyydän Teitä täyttämään 

ja allekirjoittamaan oheisen lomakkeen, jonka jälkeen lapsenne palauttaa sen oman luokkansa opetta-

jalle. Mikäli haluatte kuulla lisää tutkimuksesta, voitte olla minuun yhteydessä sähköpostitse. 

 

 
Ystävällisin terveisin, 
 
Riikka Makkonen 
Varhaiskasvatuksen koulutuksen opiskelija 
Oulun yliopisto 
riikka.makkonen@student.oulu.fi 
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TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 

 
 
 

LAPSESI PALAUTTAA TÄMÄN OSION OMAN LUOKAN OPETTAJALLE   
 
Pro Gradu – tutkielma: Lasten kokemuksia leikkipuiston suunnittelusta 
Tutkielman tekijä: Riikka Makkonen 
Oulun yliopisto  
Kasvatustieteiden tiedekunta  
 

 
Vanhemmat täyttävät tämän osion  
 
Rastita valitsemasi vaihtoehto.  
 
 

 
 

 
KYLLÄ 

 
EI 

 
Suostun siihen, että lapseni halutessaan voi osallistua leikkipuiston suunnit-
teluun liittyviä kokemuksia kartoittavaan ryhmähaastatteluun. 
 

  

 
 
Lapsen nimi_______________________________________________________________________ 

 
Lapsen luokka_____________________________________________________________________ 

 
Huoltajan/huoltajien allekirjoitukset    
 

______________________________________ _______________________________________ 
 
 
Nimen selvennys 
 

______________________________________ ________________________________________ 
 
 
Huoltajan/huoltajien yhteystiedot (Vapaaehtoinen)   

 
________________________________________________________________________________ 
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LIITE 2: Tutkimuslupahakemus lapsille 

 

Tutkimuslupahakemus        15.12.2015 

Riikka Makkonen, Pro Gradu-tutkielma 

 

 

Täytä itse puuttuvat tiedot. 

 

Minun nimeni on _____________________________________. 

 

Olen _________ luokalla. 

 

Rastita valitsemasi vaihtoehto. 

 

 

 

 

KYLLÄ 

 

EI 

 
Haluan osallistua haastatteluun kertoakseni  
kokemuksistani leikkipuiston suunnittelusta. 

 

  

 

 

Allekirjoitukseni ___________________________________________ 

 

Tutkimusnimeni on _________________________________________. 

 


