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Pro gradu -tutkimukseni käsittelee opiskelijoiden kokemuksia Reisjärven kristillisen opiston oppilas-

kunnan toiminnasta osallisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on pohtia, mistä oppilaskunnan osalli-

suus rakentuu. Tutkielmassa keskitytään siihen, miten oppilaskunnan rakenne vaikuttaa osallisuuteen, 

ja millainen aikuisen rooli edistää osallisuutta. Osallisuus määritellään tässä tutkimuksessa todellisen 

vastuun saamisena ja kantamisena siten, että oma toiminta ja osallistuminen koetaan merkitykselli-

senä yhteisössä. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä avataan demokratian käsitettä painottuen 

demokratiakasvatukseen. Oppilaskunnan toiminta nähdään nuorten toimijuuden ja osallisuuden aree-

nana. Aikuisen roolin määrittelyssä toiminnan tukijana oppilaskunnan toiminnassa hyödynnetään 

Shierin (2001) osallisuuden tukemisen polku – mallia. Tämän monimenetelmäisen tapaustutkimuk-

sen aineisto koostuu kahdesta erillisestä ZEF-kyselystä. Alkukysely (N=126) käsitteli opiskelijoiden 

aiempia kokemuksia peruskoulun oppilaskuntatoiminnasta. Varsinainen oppilaskuntakysely teetettiin 

toukokuussa 2016 (N=124). Määrällisen aineiston analysointi perustuu frekvenssien tarkasteluun. 

Laadullista aineistoa on analysoitu teoriaohjaavaa sisällönanalyysia mukaillen.  

Kansanopiston opiskelijat kokivat oppilaskunnan toiminnan kaikkia opiskelijoita osallistavaksi toi-

minnaksi. Heidät tunnustettiin yhteisössä vastuuta kantaviksi toimijoiksi, joiden päätöksillä on mer-

kitystä oppilaitoksen arkeen. Nostin aineistosta neljä osallisuutta rakentavaa teemaa. Ensimmäisen 

teeman rakenne lähtökohtana on, että sekä opiskelijat että henkilökunta ovat mukana oppilaskunnan 

toiminnassa. Ilmapiiri korostaa koko koulun toimintakulttuurin ja positiivisen yhteishengen merki-

tystä osallistavassa oppilaskunnassa. Vastuu puolestaan jakautuu kolmeen alakategoriaan: vastuun 

antaminen, vastuun ottaminen ja vastuun kantaminen. Vastuun antamisen näkökulma on henkilökun-

nan rooli oppilaskunnassa osallisuuden mahdollistajana. Merkityksellisyys eri muodoissaan nivoo tee-

mat yhteen. Toiminnan tulee olla merkityksellistä, jotta opiskelijoiden osallisuuden tunne mahdollis-

tuu. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus koostuvat aineiston ja viitekehyksen välisestä keskuste-

lusta, tutkimusprosessin avoimuudesta ja tutkijan subjektiviteetin huomioimisesta. Tämän tapaustut-

kimuksen tarkoituksena on esitellä osallistava oppilaskuntamalli ja herättää keskustelua lasten ja 

nuorten osallisuustyöstä oppilaskunnan kautta. Jatkotutkimusaiheena näen kaikkia lapsia ja nuoria 

osallistavan oppilaskuntamallin kehittämisen myös muissa koulumuodoissa. 
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1 Johdanto 

Kansainvälisessä vertailussa (ICCS 2009) suomalaisten nuorten tietämys yhteiskunnasta on 

ollut huippuluokkaa, mutta samanaikaisesti kiinnostuksessa yhteiskunnallisia asioita koh-

taan suomalaiset nuoret sijoittuvat jälkijoukkoon. Kyselyn mukaan reilu kolmannes 8. luok-

kalaisista oli kiinnostunut Suomen yhteiskunnallisista kysymyksistä ja noin neljännes Suo-

men, Euroopan ja kansainvälisestä politiikasta. Suomalaiset nuoret arvioivat oman tietämyk-

sensä politiikasta huonommaksi kuin nuoret muissa tutkimukseen osallistuneissa maissa. 

Edelliseen (ICCS 1999) tutkimukseen verrattuna vaikuttaa kuitenkin siltä, että nuorten kiin-

nostus politiikkaa kohtaan on jonkun verran lisääntynyt. (Suoninen, Kupari & Törmäkangas, 

2010, s. 30 – 33; 46 – 49.) Yleisimpänä syynä nuorten osallistumattomuudelle mainitaan 

kiinnostuksen puute. Asioiden koetaan olevan jo niin hyvin, ettei niihin tarvitse puuttua. On 

syytä pohtia, tarjoaako nyky-yhteiskunta nuorille kaiken niin valmiina, ettei heidän tarvitse 

tehdä hyvinvointinsa eteen mitään ylimääräistä. (af Ursin & Haanpää, 2012, s. 67.) 

Nuorisobarometrin (2013) mukaan vaikuttaa siltä, että nuorille poliittiset kysymykset näyt-

täytyvät yksilöllisinä valintoina, eivät niinkään kollektiivisina ja jaettuina periaatteina. Nuo-

ret eivät kaikilta osin koe mielekkäiksi instrumentteja, joilla nykyisin pyritään edistämään 

nuorten aktiivisuutta. Nuorisovaltuustot tai järjestössä toimiminen nähdään äänestämisen 

jälkeen tehokkaimmaksi keinoksi vaikuttaa, mutta tämä osallistumisen tapa on hyvin vähän 

edustettuna. Osallistuvan poliittisen toiminnan tuottaminen nuorille vaatii todellista vaikut-

tavuutta sekä toimia yksilö- ja yhteisötasolle. (Myllyniemi, 2014, s. 28.) Politiikka olisi el-

vytettävä kouluissa, ei vain demokratian ja osallistumisen opiskeluna kirjoista, vaan käytän-

nön toimintana. Kansalaistieto ilman motiivia ei muutu toimiksi. (Silvennoinen, 2013, s. 2 – 

3.) 

Kansalaiskasvatusta tarvitaan kaikilla koulutusasteilla peruskouluista yliopistoihin. Vapaa 

sivistystyö on erityisasemassa demokraattisen kansalaisuuden kasvattamisessa, koska se 

ruokkii itsessään aktiivista osallistumista. Vapaa sivistystyö on vapaaehtoista ja se luottaa 

oppijoiden omaan haluun oppia ja kehittyä. Osa vapaan sivistystyön oppilaitoksista on ke-

hittänyt vetovoimaisia tapoja saada ihmiset mukaan oppimaan ja keskustelemaan. Uudet 

osallistumisen ja vaikuttamisen deliberatiiviset muodot, kuten kansalaisraadit, sopisivat hy-

vin myös vapaassa sivistystyössä käytettäviksi. Samalla aktiivinen kansalaisuus ja demokra-

tia eri muodoissaan vahvistuisivat teoriassa ja käytännössä. Koulutuksen valtakunnallisessa 
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kehittämissuunnitelmassa (2011 – 2016) osoitetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksille eri-

tyistehtäväksi aktiivisen ja demokraattisen kansalaiskasvatuksen tehostamisen. Nämä demo-

kratiatalkoot tarkoittaisivat kansalais- ja demokratiakasvatuksen yhteistä suunnittelua, ma-

teriaalituotantoa, kouluttajien kouluttamista sekä projektin toteuttamista kaikissa Suomen 

oppilaitoksissa. Vapaan sivistystyön oppilaitosten lisäksi mukaan tulisi houkutella myös for-

maalin koulutuksen instituutiot, jotta talkoista saataisiin vaikuttava projekti. (Harju, 2013, s. 

52 – 53.) 

Nuorten osallisuuden edistäminen on julkisessa keskustelussa esillä. Kandidaatin tutkiel-

massani Kouludemokratia Suomessa (2014) tutkin kouludemokratian kehitystä suomalai-

sessa peruskoulussa 1970-luvulta tähän päivään. Tutkimuksessa oli vahvasti esillä se, että 

1970-luvun kouludemokratian politisoitumisen ja kärjistymisen seurauksena oppilaiden 

osallisuutta koulussa edelleen elvytetään. Tutkimuskirjallisuuden pohjalta päättelin, että 

opettajat kaipaavat toimintamalleja ja konkreettisia kehittämisideoita, jotta oppilaiden osal-

lisuutta ja oppilaskunnan toimintaa osataan kehittää. (Rantala, 2014.)  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia oppilaskunnan toimintaa osallisuuden näkökul-

masta Reisjärven kristillisessä opistossa. Reisjärven kristillisestä opistosta käytän viittauk-

sissa lyhennettä Rkropisto. Tutkimuksen kohteena ovat opiskelijoiden kokemukset kansan-

opiston oppilaskunnan toiminnasta osallisuuden näkökulmasta. Esittelen johdannon alalu-

vussa (1.1) tutkimuksen kontekstia Reisjärven kristillistä opistoa, sen toiminta-ajatusta ja 

oppilaskunnan toiminnan mallia. Tässä tutkimuksessa oppilaskunta nähdään areenana, jossa 

opiskelijat voivat osallistua ja kokea osallisuutta. Omaa suhdettani tutkimukseen tutkijan 

näkökulmasta tarkastelen tarkemmin johdannon toisessa alaluvussa (1.2). Toinen luku kä-

sittelee demokratiaa, demokratian ilmentymismuotoja (2.1) ja erityisesti demokratiakasva-

tusta (2.3). Kolmannessa luvussa pohditaan nuorten toimijuutta ja oppilaskuntatoimintaa. 

Osallisuuskäsitteeseen pureudutaan tarkemmin alaluvussa (3.1). Lisäksi pohditaan oppilas-

kuntaa osallisuuden areenana (3.2) ja aikuisen roolia oppilaskunnan toiminnassa (3.3).  

Neljäs luku sisältää tutkimuksen toteutuksen vaiheet. Aluksi esittelen tutkimuskysymykset 

(4.1). Lähestyn tutkimusta monimenetelmäisesti tapaustutkimuksena (4.2). Pyrin avaamaan 

lukijalle tutkimusprosessin sisältäen aineiston keruun, analysoinnin ja teemoittelun vaiheet 

(4.2 – 4.4). Viides luku keskittyy tämän tutkimuksen tuloksiin. Alaluvut kuvaavat aineistosta 
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nostettuja teemoja. Kuudennessa luvussa pohdin tutkimuksen tuloksia sidottuna laajempaan 

kontekstiin sekä tutkimuksen eettisiä ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä.  

Tämän pro gradu – tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tuoda näkyväksi erilainen oppilas-

kunnan toiminnan malli, joka pyrkii aktiivisesti tukemaan opiskelijoiden osallistumista ja 

osallisuutta. Koska elämme opetussuunnitelmauudistusten aikaa eri koulumuodoissa, tavoit-

teena on, että tutkimuksesta olisi hyötyä myös muiden koulumuotojen oppilaskuntatyön ke-

hittämiseen ja ideointiin. 

1.1 Tutkimuksen kontekstina kansanopisto 

Reisjärven kristillinen opisto on yleissivistävää ja yhteiskunnallista vapaan sivistystyön kou-

lutusta toteuttava sisäoppilaitos. Opistossa opiskelee vuosittain 145 – 155 perusoppijakson 

opiskelijaa. Opiskelijat opiskelevat kahdeksalla eri opintolinjalla. Opintolinjoja ovat aikuis-

linja, erityislinja, lukio-opintojen linja, käytännön työn linja, luonto- ja erälinja, teknisen 

työn linja, sosiaali- ja terveysalan linja ja yrittäjyyslinja. Jokaiselle opiskelijalle tehdään hen-

kilökohtainen opintosuunnitelma, johon sisältyy kaikille yhteisiä yleissivistäviä opintoja, 

linjakohtaisia suuntautumisopintoja ja vapaasti valittavia valinnaisia opintoja. Reisjärven 

kristillisessä opistossa järjestetään myös lyhytkursseja. Vuonna 2015 järjestettiin 97 lyhyt-

kurssia, joille osallistui 3079 kurssilaista. Lisäksi tarjotaan liikunnan ammattitutkintoon val-

mistavaa koulutusta ammatillisena lisäkoulutuksena sekä avoimen yliopiston opintoja. Opis-

ton henkilökuntaan kuuluu rehtori, kahdeksan opettajaa, neljä tuntiopettajaa, kaksi kuraatto-

ria ja 14 muuta toimihenkilöä. Henkilöstön päätoimintaperiaatteita ovat kunnioittaminen, 

yhteistyö, luovuus, joustavuus, hyvinvointi ja taloudellisuus. (Rkropisto, 2016; 2015.) 

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista 

kansalaisuutta tukevaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Vapaassa 

sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Reisjärven 

kristillisen opiston arvoja ovat kristilliset elämänarvot, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja elin-

ikäinen oppiminen. Yhtenä opiston kasvatuksen tavoitteena on edistää aktiivista kansalai-

suutta. Opiston opetus- ja kasvatustyössä sovelletaan konstruktivististen oppimisnäkemys-

ten periaatteita. Opistossa toteutetaan internaattipedagogiikkaa, johon sisältyvät muun mu-

assa seuraavat asiat: yksilöllinen ohjaaminen, monenlaisuuden kokeminen, oppilaskunnan 



4  

 

  

pienoisyhteiskunnassa toimiminen, ongelmien ratkominen yhdessä sekä yleinen, tehostettu 

ja erityinen tuki. (Rkropisto, perusoppijakson opetussuunnitelma 2015–2016.)  

Opiston oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on muodostaa pienoisyhteiskunta, jonka puit-

teissa saadaan kokemuksia ja valmiuksia yhteisössä ja yhteiskunnassa toimimisesta. Pienois-

yhteiskunta perustuu yhteistoiminnallisen oppimisen ideaan (Tervo & Kinnunen, 2005, s. 

292). Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden yhteiskunnallista tietämystä, aktiivista kansalai-

suutta ja osallisuutta. Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat kuraattorit. Oppilaskunta rakentuu 

13 lautakunnasta (Kuvio 1), joiden jäseninä toimivat kaikki opiston opiskelijat sekä työnte-

kijät. Lautakunnat muodostetaan opiskelijoiden suuntautuneisuuden ja kiinnostuksen poh-

jalta. Lautakunnat kokoontuvat kokouksiin joka toinen viikko ja työskentelevät kokousten 

välisinä aikoina vapaamuotoisesti. Jokaisella lautakunnilla on omat vastuutehtävänsä opis-

kelijoiden arjessa. (Rkropisto, 2016; perusoppijakson opetussuunnitelma 2015 – 2016. 

 

Kuvio 1. Reisjärven kristillisen opiston oppilaskunnan lautakunnat 

 

Opistoneuvosto
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lautakunta Hevosenhoito-

lautakunta
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kunta

Keittiölauta-
kunta

Liikunta-
lautakunta

Musiikki-
lautakunta

Ohjelma-
lautakunta

Retkeily-
lautakunta

Tekninen 
lautakunta

Teknologia-
lautakunta

Media-
lautakunta

Vapaa-ajan-
lautakunta

Viihtyvyys-
lautakunta
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Opistoneuvosto (Kuvio 1) vastaa oppilaskunnan toiminnasta, ja sen puheenjohtajana toimii 

presidentti. Opistoneuvosto muodostuu lautakuntien puheenjohtajista sekä muista jäsenistä. 

Muita jäseniä ovat henkilöstön edustaja, johtokunnan edustaja (käytännössä rehtori) sekä 

kuraattorit. Presidentti puolestaan valitaan vaaleilla lukuvuoden alkupuolella.  Opistoneu-

voston kokous on kerran viikossa. Neuvostossa ideoidaan opiskelijoiden vapaa-ajan toimin-

taa ja opiston yhteisiä tapahtumia opiskelijoiden ajatusten pohjalta. Ideat viedään tarvittaessa 

opettajien ja kuraattorien kasvatustiimiin, jolla on pedagoginen vastuu opiston toiminnasta. 

Lautakuntien puheenjohtajat toimivat lautakuntien ja opistoneuvoston välisinä tiedonjaka-

jina. (Rkropisto, 2016.) 

Opistovuoden alussa opiskelijat ja työntekijät saavat kokoustekniikan koulutusta. Lautakun-

nilla on vuorollaan vastuu teemaviikonvaihteiden toiminnasta päivystävien opettajien oh-

jauksen avulla. Jokainen lautakunta kerää oman toimintansa puitteissa varoja yhteistä opin-

tomatkaa varten. Lautakunnat arvioivat toimintaansa ja raportoivat siitä tammikuun alussa 

opistoneuvostolle. Alkukeväällä järjestetään oppilaskunnan väliseminaari ja loppukeväällä 

kehittämisseminaari. Seminaareissa arvioidaan ja kehitetään oppilaskunnan toimintaa. 

(Rkropisto, 2016.) 

1.2 Tutkijan positio 

Pohdin aluksi omaa suhdettani tutkimuksen kontekstiin ja tutkimuskohteeseen. Tutkijana 

olen pääasiallisin luotettavuuden kriteeri. Lähtökohtana on avoin subjektiviteetti ja sen 

myöntäminen. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 211.)  Olen itse opiskellut Reisjärven kristilli-

sessä opistossa peruskoulun jälkeen yhden lukuvuoden. Toimin oppilaskunnan varapresi-

denttinä eli opistoneuvoston varapuheenjohtajana. Oma kokemukseni opiston oppilaskun-

nan toiminnassa oli osallisuuden näkökulmasta myönteinen kokemus verrattuna muiden 

koulumuotojen oppilaskuntakokemuksiin. Opiston oppilaskunnan toiminnassa koin, että it-

seä koskeviin asioihin voi oikeasti demokraattisin keinoin vaikuttaa. Koin, että ilmapiiri op-

pilaskuntatoimintaa kohtaan oli myönteinen. Nämä omakohtaiset kokemukset ovat herättä-

neet kiinnostukseni osallisuuden tutkimiseen. Jäin pohtimaan itse kuitenkin sitä, vaikuttiko 

omaan myönteiseen kokemukseen se, että kuuluin opistoneuvostoon (vrt. oppilaskunnan 

hallitus). Myös tämän vuoksi halusin tutkijana kohdistaa tutkimukseni koko oppilaskuntaan 
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ja sen alla toimiviin opiskelijoihin. Mielenkiintoisena kysymyksenä nostan esille sen, koke-

vatko lautakunnissa toimivat opiskelijat samalla tavalla kuin myös opistoneuvostossa toimi-

vat opiskelijat? 

Tutkimusaihe ja – konteksti ovat minulle läheisiä, mikä luo tutkimuksen tekemiseen haas-

teita, mutta toisaalta näen sen myös vahvuutena. Tutkijana minun tulee pyrkiä tiedostamaan 

omat uskomukseni, asenteeni ja arvostukseni tutkimusaiheeseen liittyen, jotta tutkimuksen 

laatukriteerit täyttyvät (Eskola & Suoranta, 1998, s. 17). Olen kasvanut Reisjärven kristilli-

sen opiston läheisyydessä lapsuuteni ja nuoruuteni. Opisto on tullut minulle tutuksi monen-

laisen toiminnan kautta. Oman opistovuoteni jälkeen lukioaikana työskentelin Reisjärven 

kristillisellä opistolla monessa eri tehtävissä. Toimin esimerkiksi pianonsoiton opettajana ja 

tein opettajien sijaisuuksia. Olen siis nähnyt kansanopiston elämää myös henkilökunnan sil-

min. Tämän tutkimuksen aikana lukuvuonna 2015–2016 en työskennellyt opistolla. Täten 

en tuntenut opiskelijoita, eikä minulla liittynyt heihin erityistä tunnesidettä. Tämä helpotti 

minua analysoimaan aineistoa enemmän ulkopuolisen silmin.  

Omaa tutkijan positiota pohtiessani päätin rajata tutkimuskohteeksi muiden opiskelijoiden 

kokemukset. Valitsin näkökulmaksi tutkia kansanopiston opiskelijoiden kokemuksia oppi-

laskunnan toiminnasta kuluneena lukuvuonna (2015–2016), koska ajattelin, että rajaus hel-

pottaa omaa tutkimustyötä tarkastella itselle läheistä aihetta toisten kokemusten kautta. Siinä 

mielessä rajasin itseni tutkimusaiheen ulkopuoliseksi tarkastelijaksi. Omia kokemuksia en 

ottanut tutkimusaineistoon mukaan ja olen pyrkinyt analysoimaan mahdollisimman objek-

tiivisesti kansanopiston opiskelijoiden kokemuksia. Objektiivisuudessa en pääse siihen, että 

olisin täysin puolueettoman päältä katsojan roolissa. Pyrin kuitenkin siihen, että en sekoita 

omia arvostuksia ja asenteita opiskelijoiden kokemusten kautta nouseviin arvoihin ja asen-

teisiin. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 17 – 18.) 

Toisaalta näen vahvuutena oman kokemukseni opiston oppilaskunnan toiminnassa myös tut-

kijan roolissa. Oman kokemukseni pohjalta tiedän opiston toimintakulttuurin perusraamit ja 

ymmärrän opiskelijoiden käyttämää kieltä, jossa ilmaantuu esimerkiksi opiston kulttuurissa 

syntyneitä ilmaisuja. Tutkijana minun tulee kuitenkin avata lukijalle näitä itselleni itsestään 

selviä asioita. Koska minulla on oman kokemuksen kautta ennakko-oletuksia tutkimuskoh-

teesta, pyrin siihen, etteivät omat kokemukset luo sellaisia asenteita, jotka rajaisivat tutki-
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muksellisia toimenpiteitä. Pyrin tiedostamaan nämä ennakko-oletukset ja ottamaan ne huo-

mioon esi-oletuksina. Tutkijana voin oppia uutta ja yllättyä tutkimuksen kuluessa. (Eskola 

& Suoranta, 1998, s. 20.) 

Lähestyn tutkimusta monimenetelmäisesti, joten minun täytyy ottaa myös huomioon mää-

rällisen tutkimuksen näkökulma. Määrällisen tutkimuksen näkökulmasta minun tulisi tutki-

jana olla puolueeton, ja olla vaikuttamatta tutkimustulokseen (Vitikka, 2007, s. 13). Objek-

tiivisuus määrällisen tutkimuksen näkökulmasta ei ole tutkimuksessani mahdollista, koska 

olen esimerkiksi tavannut opiskelijat oppilaskunnan kehittämisseminaarissa ja ollut läsnä 

kyselyyn vastaamisessa. Tässä mielessä tutkimusprosessin ja tulosten puolueettomuutta voi-

daan kritisoida määrällisen tutkimuksen näkökulmasta (Vitikka, 2007 s. 16). Määrällinen 

aineisto on kuitenkin laadulliseen aineistoon nähden pienessä, joskin tärkeässä, roolissa tut-

kimuksessani. Pyrin vaikuttamaan mahdollisuuksien mukaan objektivisuuteen edellä maini-

tuilla tavoilla. Uskon, että teettämäni ZEF-kyselyt ovat myös helpottaneet itseäni tutkijana 

jättäytymään kauemmaksi tutkimuskontekstista ja – kohteesta. Pro gradussani pyrin tuo-

maan tutkimusprosessin aikana tekemäni ratkaisut avoimesti esiin lukijalle (Eskola & Suo-

ranta, 1998, s. 20).   
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2 Käsityksiä demokratiasta 

Käsittelen tässä luvussa demokratian käsitettä paneutuen erityisesti demokratiakasvatuksen 

näkökulmaan. Demokratia-käsitteen määrittelyssä tukeudun käsitykseen demokratiasta kan-

sanvaltana. Demokratia-ajatus on osallistavan oppilaskuntatoiminnan taustalla. En kuiten-

kaan lähde tässä tutkimuksessa pohtimaan demokratian käsitettä syvemmin. Esittelen Gret-

schelin ja Kiilakosken toimittaman teoksen Demokratiaoppitunti (2012) jaottelun mukaisesti 

keskeisimpiä demokratiamuotoja ensimmäisessä alaluvussa (2.1). Demokratiamuodot anta-

vat erilaisia näkökulmia tarkastella oppilaskuntatoimintaa. Toisessa alaluvussa (2.2) keski-

tyn demokratiakasvatukseen. Alaluku linkittyy osittain jo nuorten toimijuutta ja osallisuutta 

käsittelevään lukuun kolme.  

Aluksi avaan hieman demokratian käsitettä ja käsityksiä siitä kansanvaltana. Nuorten vai-

kuttamismahdollisuuksien ja kansalaisuuden kannalta olennaisten demokratiakasvatuksen 

haasteiden tiedostaminen edellyttää käsitystä demokratian olemuksesta sekä sen toteuttami-

sen vaikeuksista (Vesikansa, 2014, s. 191). Demokratiaa voidaan katsella eri näkökulmista. 

Demokratia voidaan nähdä tapana järjestää yhteisiä asioita, poliittisena ihanteena, kasvatuk-

sellisena lähtökohtana tai elämänmuotona (Eskelinen, Gretschel, Kiilakoski, Kiili, Korpi-

nen, Lundbom, Matthies, Mäntylä, Niemi, Nivala, Ryynänen & Tasanko, 2012, s. 35). De-

mokraattinen perinne nojaa antiikin demokratiaan. Siinä demokratian ajatus kytkeytyy ide-

aan poliksesta eli poliittisesta yhteisöstä, jota tasavertaiset kansalaiset rakentavat yhteisen 

elämisen yhteisönä. Toiminta on siinä yhteisössä demokraattiseksi käsitettyä toimintaa. (Ve-

sikansa, 2014, s. 191.) Demos tarkoittaa kansaa, rajattua joukkoa ihmisiä, joilla on oikeudet 

poliittiseen vallankäyttöön. Kratos puolestaan merkitsee valtaa tai suvereniteettia. Tässä yh-

teydessä on syytä pohtia, miten kansalaisuus määritellään ja miten tasa-arvoisia kansalaiset 

ovat. Esimerkiksi Antiikin demokratiassa Ateenassa päätöksentekoon saivat osallistua vain 

yli 20-vuotiaat miespuoliset kansalaiset. Naiset, orjat ja barbaarit jäivät ilman tätä oikeutta. 

Antiikin Ateenan demokratia oli täten eksklusiivinen. Modernit demokratiateoriat puoles-

taan edellyttävät, että demos määritellään inklusiivisesti. Tämä näkökulma perustuu moder-

nin politiikan teorian ajatukseen yksilöiden perimmäisestä yhdenvertaisuudesta. Tällöin 

kansalaisuus ja siihen liittyvät poliittiset oikeudet kuuluvat käytännössä koko alueellisesti 

rajatulle aikuisväestölle. (Setälä, 2003, s. 18 – 24.)  
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Lasten ja nuorten oikeutta osallistua demokraattiseen päätöksentekoon voidaan pohtia inklu-

siivisen demoksen määritelmän näkökulmasta. Wall (2012) kritisoi sitä, että myös nämä mo-

dernit demokratiateoriat määrittelevät demokratian aikuisten maailmaan jättäen lapset ja 

nuoret ulkopuolelle, vaikka alle 18-vuotiaat muodostavat kolmasosan ihmiskunnasta. Wall 

käyttää termiä childism, jota voidaan verrata esimerkiksi feminismi-käsitteeseen. Vapaasti 

suomennetun lapsismi-käsitteen taustalla on ajatus, että ei ole tarkoituksenmukaista laajen-

taa lapsille ainoastaan aikuisten oikeuksia, vaan sosiaalista normistoa tulisi muuttaa vastaa-

maan lähemmin lasten omia kokemuksia. Kansalaisuus pitäisi myös määritellä uudelleen 

siten, että keskitytään kysymykseen suorasta vallan käytöstä demokratiassa. (Wall, 2012; ks. 

myös Wall, 2010.) 

YK eli Yhdistyneet kansakunnat ovat ottaneet demokratian edistämisen yhdeksi kehittämis-

ohjelmakseen, jonka mukaan demokratian heikko taso uhkaa valtion sisäistä kehitystä ja 

koko ihmiskunnan kehitystä. YK:n Lasten oikeuksien yleissopimus (1989) korostaa lasten 

erityisasemaa kansalaisina. (Vesikansa, 2014, s. 194, 205). YK:n yleissopimuksessa lasten 

oikeuksista (1989) todetaan, että lapsen koulutuksen tulee pyrkiä muun muassa lapsen val-

mentamiseen vastuulliseen elämään vapaassa yhteiskunnassa rauhan, ymmärryksen, suvait-

sevaisuuden ja ystävyyden hengessä (§ 29). Lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä itse-

ään koskevissa asioissa ja ne tulee ottaa huomioon päätöksenteossa lapsen iän ja kehitysta-

son mukaisesti (§ 12). Lapsella tulee olla mahdollisuus tulla kuulluksi häntä itseään koske-

vissa asioissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa puitteissa lainsäädännön menettelytapojen 

mukaisesti. Artikla 13 korostaa lapsen oikeutta ilmaista vapaasti mielipiteensä yleisen mo-

raalin puitteissa. (YK:n lasten oikeuksien yleissopimus, 1989.) 

Suomessa kansalaisen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on turvattu lainsäädän-

nössä useassa yhteydessä. Suomen perustuslaissa ilmaistut demokratian periaatteet koskevat 

myös lapsia ja nuoria alaikäisyydestä huolimatta. Perustuslaki (6§) ohjaa luomaan järjestel-

miä, joiden kautta lapset ja nuoret voivat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään 

vastaavasti. (Opetushallitus, 2011, s. 6.) Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, toteutti 

2011 – 2012 demokratian kehittämiseen liittyvän yhteiskunnallisen kokeiluhankkeen Uusi 

demokratia -ohjelman. Ohjelman yhtenä tavoitteena on kokeilla erilaisia toimintaideoita ja 

pohtia yhteiskuntaa, jossa luodaan yhdessä yhteistä. Uusi demokratia- ohjelma korosti teke-

misen demokratiaa ja painotti koulun asemaa konkreettisena kanavana kasvattaa kansalaisia 
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demokratiaan. Kouluissa tulisi antaa paremmat mahdollisuudet ja valmiudet osallistumiseen. 

(Sirkkanen & Jousilahti, 2012, s. 2 – 14; ks. myös Karhuvirta, 2012.) 

Länsimainen demokratiakäsitys voidaan jakaa kahteen suuntaukseen: yksilön oikeuksia ko-

rostava liberaali suuntaus sekä ihmisten keskinäistä tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä painottava 

perinne. Liberalistinen demokratiakäsitys korostaa valtion tehtävää määritellä puitteiden 

luominen yksilöiden vapaudelle ajaa omia pyrkimyksiään. Politiikka nähdään tällöin polii-

tikkojen ja poliittisen järjestelmän toimintana. Tässä mallissa kansalaisuus on ennen kaikkea 

äänestäjäkansalaisuutta. Yhteisöllisyyttä painottavassa perinteessä puolestaan kansalaisuus 

hahmotetaan enemmän toiminnan kautta. Se on kykyä toimia yhteiskunnallisen muutoksen 

eteen, kriittistä tietoutta ja rohkeutta uhmata yhteiskunnassa vaikuttavaa alistavaa valtaa. Ih-

misoikeudet ja eriarvoisuuden lievittäminen ovat keskiössä. (Vesikansa, 2014, s. 191 – 192.) 

Tässä tutkimuksessa tukeudun erityisesti viimeisimpään, yhteisöllisyyttä painottavaan käsi-

tykseen demokratiasta. Näen tärkeänä nuorten demokratiakasvatuksen näkökulmasta kriitti-

sen ajattelun ja toiminnan kehittymisen. Siihen tulee olla tila ja mahdollisuus. 

2.1 Demokratian muodot 

Demokratian toteutumisella on erilaisia muotoja, joita kutsutaan myös demokratiaihanteiksi. 

Esittelen seuraavaksi viisi demokratiamuotoa Kiilakosken ja Gretschelin Demokratiaoppi-

tunti- teoksen (2012) mukaisesti. Nämä demokratiaihanteet antavat eri näkökulmia demo-

kratian toteutumiselle käytännössä myös koulumaailmassa. Tämän tutkimuksen pohdin-

nassa peilaan demokratiaihanteiden toteutumista kansanopiston oppilaskuntatoiminnassa. 

Mielikuvat kansalaisuudesta liitetään yleisimmin edustukselliseen demokratiaan. Edustuk-

sellinen demokratia on päätöksenteon malli, jossa aikuisilla kansalaisilla eli 18 vuotta täyt-

täneillä on mahdollisuus aika-ajoin vaikuttaa vaaleissa ja osallistua poliittiseen keskuste-

luun. Vaaleissa vaikuttaminen ajatellaan pelkistyvän oikeuteen valita edustajansa päättä-

mään puolestaan. Kansalainen on tällöin äänestäjäkansalainen (Kiilakoski, 2014c, s. 103). 

Edustuksellista demokratiaa kritisoidaan siitä, että kansalaisen ääni ei kanna todellisuudessa 

päätöksentekoon. Kansalainen voi vaikuttaa siihen keitä päättäjät ovat, mutta toisaalta päät-

täjät voivat tehdä päätöksiä, jotka ovat kansan oikeustajun vastaisia. Kansalaisuudesta huo-

limatta lapsilla ja alle 18-vuotiailla ei ole oikeutta poliittiseen vaikuttamiseen edustuksellisen 
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demokratian keinoin. (Eskelinen, Gretschel ym., 2012, s. 45 - 46.) Edustuksellista demokra-

tiaa saattaa heikentää myös liiallinen luottamus asiantuntijatietoon. Setälä arvioi vuonna 

2003, että sen aikainen edustuksellinen demokratia saattaa jäädä historialliseksi välivai-

heeksi, kuten sitä edeltäneetkin demokratian muodot. (Setälä, 2003, s. 178, 184.) Kuitenkin 

edelleen 13 vuotta myöhemmin edustuksellinen demokratia on voimissaan. Suomalaiselle 

osallisuustyölle on ominaista korostaa ryhmämuotoisia osallisuusrakenteita, jotka jäljittele-

vät edustuksellisia mekanismeja (Kiilakoski, 2014a). Keskusteluun on kuitenkin edustuksel-

lisen demokratian rinnalle noussut aikaisempaa vahvemmin myös muita demokratian muo-

toja. 

Suoran demokratian pyrkimyksenä on tehdä demokratiasta toimivampaa ja antaa kansalai-

selle mahdollisuus vaikuttaa asioihin suoraan ja välittömästi. Päättäjäkansalainen tekee aloit-

teita ja vaikuttaa kansanäänestyksissä (Kiilakoski, 2014c, s. 103). Lopullisessa päätöksente-

ossa kansanäänestykset ovat vain neuvoa-antavia. Lapsia ja nuoria on pyritty huomioimaan 

sillä, että aloiteoikeuden antamisella ei ole ikärajaa. Verkkodemokratian foorumeiden kehit-

tämisen tutkijat näkevät hedelmällisen tapana lähestyä lapsia ja nuoria suoran demokratian 

keinoin. (Eskelinen, Gretschel ym., 2012, s. 50, 57 - 58.) Lapset ja nuoret kaipaavat kuiten-

kin tietoa siitä, miten aloitteita voi tehdä ja kuinka ne etenevät esimerkiksi kaupungin pää-

töksenteossa (Alanko, 2013, s. 220). Antiikin Kreikassa Ateenan suorassa demokratiassa 

kansalaiset osallistuivat päätöksentekoon kansankokouksissa. Siellä kansalaisilla oli mah-

dollisuus vaikuttaa esityslistan määrittelemiseen tekemällä aloitteita. Esittämällä omia mie-

lipiteitä oli mahdollisuus vaikuttaa näin päätöksentekoon. Heidät saatettiin valita poliittisiin 

luottamustehtäviin arpomalla. Nykyisessä edustuksellisessa demokratiassa tämänkaltainen 

suora demokratia ei ole mahdollista, vaan kansalaiset käyttävät prospektiivista eli enna-

koivaa valtaa valitsemalla itselleen edustajat päätöksentekoon. (Setälä, 2003, s. 26 – 27.)  

Vastademokratiassa pyritään uudistamaan päätöksenteon sisältöjä toimimalla, kuten mie-

lenosoituksilla, verkkokirjoituksilla tai muilla sosiaalisen median toiminnoilla. Taustalla on 

poliittinen kulttuuri, jossa päättäjien toiminta saa kansalaisten epäluottamuksen heräämään 

ja kanavoitumaan poliittiseksi toiminnaksi. Tärkeä on ymmärtää, että poliittista toimintaa on 

muuallakin kuin perinteisissä poliittisissa muodoissa, niin sanotusti valvovassa roolissa. 

Tarkkailija-aktivistikansalainen tarkkailee ja kyseenalaistaa päätöksenteon keinoja. Vasta-

demokratian tehtävä on täydentää edustuksellisen ja suoran demokratian muotoja. Politii-
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kassa tulee olla erilaisia mielipiteitä ja vaihtoehtoja. Vastademokratiassa korostuu, että de-

mokratiaan voi osallistua myös kieltäytymällä osallistumasta. Demokratiakasvatuksen nä-

kökulmasta esiin nousee ajatus, että aktiivinen kansalaisuus voi tarkoittaa myös vallan val-

vontaa ja vastustamista. Tärkeämpää on kansalaisten oma halu vaikuttaa asioihin kuin val-

lankäyttäjien toive kansalaisten aktivoimisesta ainoastaan heidän tavoitteidensa mukaisesti. 

(Eskelinen, Gretschel ym., 2012, s. 81 – 83; Kiilakoski, 2014c, s. 104.)  

Rosanvallonin mukaan vastademokratia muodostuu kolmesta vallan vastavoimasta, joista 

hän käyttää termiä demokraattinen epäluulo. Nämä kolme vallan vastavoimaa ovat valvomi-

nen ja torjunta eri muodoissaan sekä arvostelulle altistaminen. Kansalaisyhteiskunnan val-

vontavalta on vahvistunut ja monipuolistunut. Valvontavaltaa voidaan tutkia kolmesta nä-

kökulmasta: valppaus, ilmiantaminen ja arviointi. Toinen demokraattista epäluuloa kuvaava 

päämuoto on pakote- ja torjuntakeinojen moninkertaistuminen. Esimerkiksi valtaan kohdis-

tuneet pakotteet ovat keino pyrkiä vaikuttamaan hallituksen toimiin. Kolmantena vasta-

demokratian perustekijänä on kansan tuomiovalta, jota kuvaa näkyvämmin politiikan oikeu-

dellistuminen. Hallitukselta esimerkiksi odotetaan entistä enemmän selvityksiä asioista, 

koska koetaan, että he kuuntelevat yhteiskunnan odotuksia entistä vähemmän. Tällöin on 

siirrytty vastakkainasettelun demokratiasta syyttämisen demokratiaan. Rosanvallon koros-

taa, että vastademokratia tulee nähdä todellisena politiikan muotona eikä demokratian vas-

takohtana. Toisaalta vastademokratian varjopuoli on epäpoliittisuus, jota vaanii populismi 

ja politiikanvastaisuus. Populismi voidaan ymmärtää tässä yhteydessä puhtaaksi epäpoliit-

tiseksi politiikaksi, joka radikalisoi valvontademokratian ja poliittisen tuomitsemisen. (Ro-

sanvallon, 2008, s. 26 – 33, 212, 241 – 247.)  

Osallistuvan demokratian tavoitteena on puolestaan vastustaa vallan epätasaista jakautu-

mista. Osallistuvassa päätöksentekomuodossa korostuu näkemys siitä, että kansalaisilla tu-

lisi olla toimijuutta. Perusajatus on, että demokratiaan kasvetaan osallistumalla suunnittelu-

prosessiin itselle merkityksellisissä instituutioissa. Luodaan kulttuuria, jossa osallistuminen 

on arkipäivää: sitä tapahtuu jatkuvasti eri puitteissa. Paikallistason toiminta on tärkeässä 

osassa. Osallistuva demokratia näkyy arjen teoissa: osallistujakansalainen osallistuu yhteis-

ten asioiden käsittelyyn pohtimalla, keskustelemalla ja toimimalla. Kasvatuksen rooli näkyy 

siinä, että demokratia ei ole valmis, vaan se luodaan päivittäisissä teoissa. Demokraattiseen 

toimintaan tulee kasvaa. (Eskelinen, Gretschel ym., 2012, s. 58 – 59; ks. myös Kiilakoski, 

2014c, s. 103.) Osallistuvan demokratian periaatteissa keskeistä on aktiiviseksi kansalaiseksi 
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kehittyminen (Setälä, 2003, s. 129). Osallistuvan demokratian ajatus löi itsensä läpi Yhdys-

valloissa 1960-luvulla. Ajateltiin, että kansan aktiivisempi osallistuminen julkisten asioiden 

hoitoon tekisi lopun näennäiskeskusteluista ja puolueiden tuloksettomista kahnauksista.  

(Rosanvallon, 2013, s. 302 – 306.) 

Deliberatiivinen demokratiaihanne korostaa julkista harkintaa ja keskustelua. Perusteet voi-

daan nähdä ennen kaikkea Immanuel Kantin (1724 – 1804) filosofiassa (Setälä, 2003, s. 

136). Deliberatiivisen demokratian ydinajatus perustuu näkemykseen, jonka mukaan kes-

kustelussa on mahdollista tuottaa järjenkäytön tapoja, jotka ylittävät yksilöiden itsensä mah-

dollisuudet. Ihanne on, että asioista päätettäessä ei ainoastaan nojata asiantuntijoihin tai etu-

käteen jaettuihin valta-asemiin. Julkisessa keskustelussa syntyy parhaat argumentit, joiden 

pohjalta päätös tehdään.  (Eskelinen, Gretschel ym., 2012, s. 76 - 77.) Tärkeää on, että ihmi-

set, joita päätös koskee, saisivat yhtäläisen mahdollisuuden keskustella, harkita ja pohtia 

päätöksen kohteena olevaa asiaa, ennen kuin se etenee varsinaiseen päätöksentekoon 

(Tammi, Raisio & Ollila, 2014, s. 229). Tällöin ihannekansalaiseksi asettuu keskustelijakan-

salainen. Hän perustelee kantansa, osallistuu keskusteluun ja tuottaa yhteistä näkemystä. 

(Kiilakoski, 2014c, s. 103.) Deliberatiivisen demokratian ideaalisena tavoitteena on, että jul-

kisen keskustelun ja harkinnan seurauksena saavutetaan yksimielisyys, joka on yksimieli-

syyttä päätöksenteon vaihtoehtojen paremmuusjärjestyksestä. Todellisuudessa deliberatiivi-

sen demokratian kannalta olennaisimpia ovat ne tilanteet, joissa julkinen harkinta lisää ar-

voja koskevaa yksimielisyyttä siten, että lopulta on mahdollista määritellä enemmistövoit-

taja. Deliberatiivisella demokratialla pyritään päätöksiin, joiden taustalla on hyvät peruste-

lut. Osallistuvan ja deliberatiivisen demokratian muotoja on kritisoitu siitä, että ne eivät ole 

oikeita teorioita demokratiasta vaan ihanteellisesta yhteiskunnasta. Toisaalta niiden keskei-

senä tavoitteena onkin uudistaa ja kehittää demokratiaa. (Setälä, 2003, s. 150 – 152, 172, 

174.) Deliberatiiviseen keskusteluun voidaan nostaa myös vahva kasvatuksellinen näkö-

kulma. Deliberaatioiden mahdollistaminen oppilaitoksissa voi edistää opiskelijoiden koke-

muksia omasta ja muiden osallisuudesta ja edistää täten kiinnostusta demokraattista yhteis-

eloa ja yhteistä pohdiskelua kohtaan. (Tammi, Raisio & Ollila, 2014, s. 240.) 

Tässä luvussa esittelemäni demokratian muodot ovat yksi tapa jäsentää erilaisia demokratian 

toteutumisen tapoja. Rosanvallon kritisoi demokratian muotoja. Hänen mukaansa nykyään 

voidaan puhua vain kokeiluista ja kokemuksista, ei loppuun saakka kehitetyistä demokratian 
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muodoista. Paljon on vielä opittavaa niiden muodostumistavasta, toimintasäännöistä ja ase-

masta. (Rosanvallon, 2013, s. 331.) Eri demokratiamuotoja ei tarvitse nähdä toisistaan irral-

lisina demokratiamuotoina vaan niiden avulla voi pohtia osallisuutta oppilaskunnan toimin-

nasta eri näkökulmista. Näen demokratiamuodot myös enemmän tai vähemmän nuoria osal-

listavien tapojen, yleisen ilmapiirin ja asenteiden ilmentäjinä.  

2.2 Demokratiakasvatus 

Kasvatusfilosofi John Dewey (1997; 1957, s. 7.) lähestyy demokratiakasvatusta yhteiskun-

nallisesta näkökulmasta. Demokratiaan kasvatus tulisi olla lähtökohtaisesti demokraattista 

kasvatusta. Hän näkee kasvatuksen sosiaalisena prosessina, jonka tavoitteena on kehittää 

kasvatettavista yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Aikansa kasvatuskäsityksiin nojaten kasva-

tuksen tavoitteena on mahdollistaa arvokas, miellyttävä ja harmoninen aikuisten yhteis-

kunta. (Dewey, 1997; 1957, s. 7, 25 – 36). Deweyn ajatuksia voidaan lähestyä kriittisesti 

esimerkiksi siitä, kuka määrittelee yhteiskuntakelpoiset kansalaiset tai mikä lapsikäsitys hä-

nen ajatuksiaan ohjaa. Kritiikistä huolimatta avaan Deweyn ajatuksia koulun demokratia-

kasvatuksesta koulussa. Dewey on kasvatusfilosofina luonut pohjaa demokratiakasvatuk-

selle. Hänen kasvatuskäsityksensä perustuu konstruktivistiseen kasvatuskäsitykseen, joka on 

jo opittujen asioiden ja kokemusten uudelleen järjestämistä, rekonstruktiota. Kasvatuksen 

tulee olla elämää eikä vain kasvua siihen. Sosiaalisuuden näkökulmasta koulun tulee raken-

tua pienoisyhteiskunnaksi, jossa korostetaan demokraattisia ihanteita. (Dewey, 1997; 1957, 

s.7.) Ahonen puolestaan korostaa lasten osallisuustyön kehittämisessä demokratian käsitteen 

kaksiulotteisuutta: laveutta ja syvyyttä. Demokratian laveus tarkoittaa osallistujajoukon ra-

joja, ja syvyys puolestaan sisältää ajatuksen siitä, mitä ensinnäkään voidaan demokraattisesti 

päättää. Kenellä on aloitevalta, kenellä neuvoa antava valta ja kenellä lopullinen päätösvalta? 

(Ahonen, 2007, s. 26 - 27.)  

Deweyn mukaan yhteiskunta muodostuu joukosta ihmisiä, jotka työskentelevät samaan ta-

paan, yhteishengessä ja samaan päämäärään pyrkien. Ihmisten yhteiset tarpeet ja tavoitteet 

edellyttävät yhteistyötä ja yhteisyyden tunnetta. Koulun ongelma muodostua vastaavaksi so-

siaaliseksi yhteisöksi johtuu tämän yhteisen ja tuotteliaan toimeliaisuuden puuttumisesta. 

Toisin kuin lasten spontaanissa leikissä, luokkahuoneen toiminnasta voivat puuttua sekä so-

siaalisen järjestäytymisen motiivit että yhdyssiteet. Koulutyöhön sisällytetty monipuolinen 
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aktiivinen toiminta uudistaa koulun ilmapiiriä ja olemusta. Samalla kouluelämä on sidok-

sissa lapsen muuhun elämään ja arkikokemuksiin. Tällöin koululle tarjoutuu tilaisuus olla 

pienoisyhteiskunta.  (Dewey, 1957, s. 21 – 25, 37.) Deweyn ajatuksissa korostuu pitkälti 

aikuisen ja kasvatettavan epätasavertainen rooli. Vesikansan mukaan toisen maailmansodan 

jälkeen alkoi demokratiaprosessin uusin vaihe, kun lapset ja nuoret hyväksyttiin aikuisiin 

verrattavina kansalaisina. Yhteiskunnan lapsiväestö on kuitenkin kykenemätön itse ajamaan 

oikeuksiaan. Aikuisten vastuulle asettuu edistää ja puolustaa aktiivisesti lasten kansalaisuu-

den toteutumista. (Vesikansa, 2014, s. 205 - 206.) 

Nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta ja osallistumishalua määrittelevä tekijä on sosiaali-

sen lähipiirin poliittisesti aktiivinen roolimalli. Osallistumista opitaan myös kotona; osalli-

suuteen kasvetaan. Osallistumisen sosiaalinen ulottuvuus on tärkeä näkökulma nuorten osal-

listamistyöhön. Osalla nuorista voi olla osallistumishalukkuutta, mutta se ei kanavoidu toi-

minnaksi. Sosiaalisen tukiverkon avulla voidaan saada nämäkin nuoret mukaan. Samalla 

nuoret voivat saada myönteisiä kokemuksia osallisuudesta, mikä edelleen kannustaa aktiivi-

seen kansalaisuuteen. (Ursin & Haanpää, 2012, s. 66 – 67.) Yhteisöllisyyteen panostaminen 

voidaan nähdä suoraan myös koulu- ja oppilaskuntatyön kontekstissa. Kansalaiskasvatuksen 

pedagogiikkana tulisi nähdä koko koulun toimintakulttuuri, eikä vain opetus (Karhuvirta & 

Lestinen, 2015, s. 17). Demokratiakasvatuksen edellytykset koulussa voidaan tiivistää vii-

teen osa-alueeseen. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt ohjaavat opettajan työtä. Opetushenki-

löstön osaaminen näkyy luokkahuoneessa pedagogiikkana. Koulun toimintakulttuuri ilmen-

tää opetuksen perustana olevia arvoja ja todentaa käytännössä tavoitteet, joilla nuorten kas-

vun osalta kouluopetuksella pyritään. Yhteistyö koulun sisällä ja ulkopuolisten kanssa sekä 

rehtorin johtaminen nähdään myös tärkeinä edellytyksinä demokratiakasvatukselle. (Ope-

tushallitus, 2011, s. 6 – 7.) 

Länsimaisissa demokratioissa vallitsee ristiriitainen ja jopa torjuva asenne aitoa demokraat-

tista vaikuttamista kohtaan. Ristiriitainen asenne näkyy tavoissa toteuttaa kansalaiskasva-

tusta kouluinstituutioissa. 1990-luvulla kansainvälisen arviointitutkimuksen mukaan yhteis-

kunnallista opetusta on arvostettu vähän koulutuspolitiikassa (Cogan & Derricott, 2000, s. 5 

- 6.) Suomessa kansalaiskasvatukseen ei kiinnitetty huomiota 1900-luvun viimeisten vuosi-

kymmenien aikana. Tietopainotteisuus opetuksessa korostui muiden tavoitteiden kustannuk-

sella. Toisena kansalaiskasvatuksen kehittämisen ongelmana on pidetty arvojen ja asentei-
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den kehittämisen välttelyä.  Nuoria ei rohkaistu yhteiskunnalliseen keskusteluun tai osallis-

tumiseen. Toisaalta 1970-luvun radikalisoitumisen jäljiltä yleisesti jäi vallalle käsitys siitä, 

että demokratiakokeiluja on syytä välttää, jotta ne eivät häiritse vakaata koulutyötä. (Suuta-

rinen, 2006, s. 113 - 118.) Ahonen puhuu suomalaisen kouludemokratian katkosta, joka on 

havaittavissa koulumaailmassa jollakin tasolla edelleen. Katko johtunee demokratian laveu-

den ja syvyyden liian radikaalista määrittelystä 1970-luvulla. (Ahonen, 2006, s. 28.) Perus-

opetuslaista poistettiin vuonna 1998 säännös pakollisista oppilaskunnista ja kunnille annet-

tiin vapaat kädet organisoida nuorten vaikuttaminen kouluissa. Tämä vain lisäsi oppilaskun-

tatoiminnan laiminlyöntiä. (Gretschel, 2014, s. 255.) Toisaalta esimerkiksi peruskouluissa 

lasten osallistumisen ongelmaksi koitui se, että toimintamallit kopioitiin koulun toiminta-

kulttuuriin suoraan politiikasta (Alanen & Bardy, 1990, s. 66). 

Nuoria on siis kasvatettu toimimaan muodollisten demokratian rakenteiden rajoissa. Muo-

dollisten demokratiaelinten perustaminen nuorten osallisuuden edistämisen pääelimenä ei 

ole lisännyt osallistumisaktiivisuutta. Haasteena on se, että koulun edustukselliset hallin-

toelimet rakentuvat helposti sulkeutuviksi aktivistiryhmiksi koulun sisällä ja samalla sulke-

vat osan yhteisön jäsenistä ulkopuolelleen. Kansalaiskasvatuksessa painotetaan jatkuvasti 

enemmän kaikkien osallisuutta painottavaa kansalaiskasvatuksen mallia. Kuitenkaan tehok-

kaassa kansalaiskasvatuksessa ei ole kyse minkään tietyn menetelmän soveltamisesta, vaan 

kokonaisvaltaisesta kasvatuksellisesta toimintapolitiikasta. Hyvään demokratiakasvatuksen 

pedagogiikkaan liittyy demokratiaa, eriarvoisuuksia ja ihmisoikeuksia koskevaa tietoutta. 

Lisäksi se antaa nuorille mahdollisuuden kokea omakohtaisesti tunteiden tasolla, mistä tasa-

arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämisessä on kysymys. Nuorille tulee antaa mahdolli-

suuksia itse toimia jonkin konkreettisen ja kohtuullisen haastavan hankkeen toteuttamisessa. 

(Vesikansa, 2014, s. 203 – 204.) Demokratiakasvatuksen tulee pyrkiä valmentamaan nuoria 

tulevaisuuden muuttuvaan maailmaan, jonka muutoksen suuntaan on mahdollista vaikuttaa 

(Hanhivaara, 2006, s. 36). 

Demokraattiseen toimintakulttuuriin ja demokratiakasvatukseen liittyy haasteita. Samalla 

kun sananvapautta edistetään, on tärkeä opetella käyttämään sananvapautta vastuullisesti ja 

muita kunnioittavasti. Osallisuustoiminnan edistämisessä on tärkeä pitää huolta siitä, että 

osallisuuden edellytyksenä oleva turvallisuudentunne säilyy. Samanaikaisesti otetaan huo-

mioon osallisuuden poliittinen ja sosiaalinen ulottuvuus. (Gellin, Herranen, Junttila-Vitikka, 

Kiilakoski, Koskinen, Mäntylä, Niemi, Nivala, Pohjola & Vesikansa, 2012, s. 125, 127.) 
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Tärkeä osa demokratiakasvatusta on erilaiset demokratiataidot. Toimivan oppilaskunnan op-

paassa tärkeiksi demokratiataidoiksi nostetaan keskustelu-, kuuntelu-, esittämis-, neuvot-

telu-, väittely- ja päätöksentekotaidot. Näitä taitoja voidaan kehittää oppilaskuntatoimin-

nassa (Nousiainen & Piekkari, 2007a, s. 42 – 50). Näistä demokratiataidoista käytetään myös 

nimitystä tulevaisuuden taidot. Vesikansa (2014, s. 205) tiivistää demokratiakasvatuksen 

ydinasiaksi kuitenkin rohkaista lapsia ja nuoria ”politisoimaan” heitä koskevia asioita eli 

pohtimaan kriittisesti toiveidensa ja tyytymättömyyksiensä syitä sekä asettamaan arkensa 

olosuhteet ja käytännöt kritiikin kohteiksi. Siten he voivat tehdä ongelmista yhteisöelämän 

parantamisen kysymyksiä ja mahdollisesti kääntää yksilöllisiä ongelmia yhteisöllisiksi ja 

yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi eli politiikaksi. Politiikka ymmärretään tässä yhteydessä 

sivistyssanakirjan (Suomisanakirja) mukaisesti toiminnaksi, jolla pyritään vaikuttamaan yh-

teiskunnallisiin asioihin ja hoidetaan niitä.  

Käsittelen tässä tutkimuksessa demokratiakasvatusta aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattami-

sen näkökulmasta. Korostan erityisesti osallisuutta ja osallisuuden tunteen mahdollistamista 

nuorille. Tällöin näen oppilaitoksen kulttuurin ja henkilökunnan asenneilmapiirin merkittä-

vinä tekijöinä demokratiakasvatukselle. Näitä näkökulmia käsittelen tarkemmin luvussa 

kolme.  
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3 Nuorten toimijuus ja oppilaskuntatoiminta osallisuuden kontekstina 

Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa 2012–2015 ensimmäinen 

strateginen tavoite on, että “lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi 

kansalaisiksi.”. Lapsen ja nuoren kasvu yhteisöllisyyteen ja yhteiseen vastuuseen alkaa ar-

kipäivän päätöksistä ja toiminnoista. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita, jos heitä tue-

taan osallistumisessa ja vaikuttamisessa, ja samaan aikaan kohdellaan pätevinä toimijoina. 

Kehittämisohjelman toimenpide 1.3 on oppilaskunnan toiminta. Sen tavoitteena on vakiin-

nuttaa koulujen ja oppilaitosten oppilaskuntatoiminta ja sen avulla lisätään yhteisöllisyyttä 

ja nuorten aktiivista kansalaisuutta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012, s. 14 - 17.) Edellä 

mainittua oppilaskuntatoiminnan vakiinnuttamisen toteutumista arvioidaan ministeriötasolla 

seuraavasti. Perusopetuslakiin vuonna 2013 lisättiin oppilaiden osallisuutta koskeva artikla 

(47a), joka velvoittaa koulut muodostamaan oppilaskunnan sen oppilaista. Aiemmin maini-

tun ensimmäisen strategisen tavoitteen toteutumista on seurattu tarkastelemalla nuorisoval-

tuustojen määrää, vapaaehtoistoimintaan osallistuvien määrää, oppilaiden kokemusta heidän 

mielipiteidensä huomioinnista koulussa sekä Nuorisobarometrin avulla. Esimerkiksi oppi-

laiden kokemus heidän mielipiteidensä huomioinnista on hieman parantunut; kaikissa kou-

lumuodoissa on parantunut 5 prosenttiyksiköllä vuodesta 2011 vuoteen 2013. Edistysaske-

lista huolimatta lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantami-

sessa on työtä tulevallekin ohjelmakaudelle. (Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 2014.) 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) nostaa lausunnossaan Opetus- ja kulttuuri-

ministeriölle seuraavan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman (2016 – 2019) tavoit-

teeksi erityisesti nuorten osallistumisen. Lähtökohtana tulee olla kaikkien nuorten osallisuus 

yhteiskunnassa. Nuoria tulee kannustaa vaikuttamaan yhteiskuntaan omilla ehdoillaan, ar-

vottamatta vaikuttamisen tapoja. Osallistumisen areenoilla on tärkeä tehtävä. Paikka, jossa 

on mahdollista toimia, tulla nähdyksi, kuulluksi ja tunnistetuksi omana itsenään ja arvok-

kaana osana yhteisöä. Nuora painottaa, että Suomen nostaminen nuorten osallistumisen kär-

kimaaksi vaatii panostusta juuri niihin ryhmiin, jotka eivät tällä hetkellä pääse käyttämään 

koko potentiaaliaan ja jotka ovat areenoiden ulkopuolella. Ehdotuksena on neljä osatavoi-

tetta: 1. kaikilla lapsilla ja nuorilla on vähintään yksi harrastus, 2. nuorten yhteiskunnallinen 

osallistumisen vastuu, 3. nuorten kansainvälinen osallistuminen ja yrittäjyys lisääntyvät ja 

4. julkiset palvelut tukevat nuorten osallisuutta ja vähentävät eriarvoisuutta. Tämän tutki-

muksen kannalta pidän tärkeänä erityisesti toista osatavoitetta, joka painottaa demokratia- ja 



19 

 

 

globaalikasvatuksen tärkeyttä kouluissa. Osallisuuden varmistamiseksi ei riitä, että luodaan 

erilaisia vaikuttamisjärjestelmiä, elleivät nämä järjestelmät tuota nuorille kokemusta, että 

heitä arvostetaan ja heidän mielipiteillään on merkitys. Tärkeä on myös muistaa, että nuo-

remmat sukupolvet ovat omaksuneet toisenlaiset poliittisen toiminnan muodot kuin vanhem-

mat sukupolvet. Nuorten poliittisen toiminnan muodot tulee huomioida järjestelmällisesti. 

(Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 2015.)  

Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmat luovat pohjaa nuorten osal-

listamistyölle ja nostavat tärkeitä arvoja esille. Avaan seuraavaksi hieman toimijuuden käsi-

tettä, koska se on läheinen käsite tutkimukseni pääkäsitteen osallisuuden kanssa. Ensimmäi-

sessä alaluvussa (3.1) perehdytään tarkemmin osallisuuden käsitteen eri näkökulmiin. Osal-

lisuuden areenaksi tässä tutkimuksessa rajataan oppilaskuntatoiminta (3.2). Luvun lopussa 

käsitellään aikuisen roolia oppilaskuntatoiminnassa (3.3). 

Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, Tissari, Hilppö ja Rajala (2010, s. 23 - 24, 92) määritte-

levät toimijuuden osallistumisen kautta muodostuvaksi identiteetiksi, jolloin yksilö tai yh-

teisö on oppinut toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti. Toimijuus näkyy esimerkiksi 

siinä, että tietää keneltä voi pyytää apua ja osaa sitä myös tarvittaessa pyytää. Toisaalta toi-

mijuuteen liittyy vahvasti myös ajatus siitä, että osaa aloitteellisesti tarjota omaa osaamistaan 

toisten resurssiksi. Toimijuutta tulee tarkastella siis myös yhteisöllisestä näkökulmasta, 

koska se toteutuu aina vuorovaikutuksessa. Yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta lapsuus 

(myös nuoruus) on läpeensä yhteiskunnallinen ilmiö. Kun tämän tunnustaa, lasten yhteis-

kunnallista toimijuutta on helpompi ymmärtää. (Alanen, 2007, s. 172.) Lasten toimijuudessa 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkastellaan heidän oikeuksia ja asemaa. Tällöin lapset 

nähdään ensisijaisesti toimijoina. Lapsuus tulkitaan rakentuvan sosiaalisten, taloudellisten 

ja kulttuuristen olosuhteiden tuloksena. Lisäksi lapset itse luovat lapsuuden merkitykselli-

syyden ja rakentavat sitä. (James & Prout, 1997.) 

On tärkeä erottaa toisistaan näennäinen eli normatiivinen toimijuus ja aito toimijuus. Nor-

matiivisessa toimijuudessa teot noudattavat vallitsevia normeja. Harvemmin nuoret tekevät 

sellaisia aloitteita, jotka lähtökohtaisesti rikkovat rajoja. Aitoa toimijuutta kuvataan uuden 

etsimiseksi ja avaamiseksi sekä valmiiksi annetun ja sallitun ylittämiseksi ja jopa rikko-

miseksi. Uuden luomisen ja vastustamisen näkökulmasta monia kielteisenä pidettyjä asioita 

voidaan tulkita uudelleen. Esimerkiksi voidaan ottaa tilanne jossa odotukset ovat ristiriidassa 
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ihmisen omien päämäärien ja merkitysten kanssa. Tällöin ihminen joutuu miettimään, 

kuinka tilanteesta voi luoda merkityksellisen. Toimijuus synnyttää pystyvyyden tunnetta, 

sitoutumista ja sitä ajatusta, että omiin ja yhteisiin asioihin voi aidosti vaikuttaa. Siitä puo-

lestaan nousee ajatus, että yhteisiin asioihin kannattaa yrittää vaikuttaa. Tällä pystyvyyden 

tunteella on vaikutusta siihen, kuinka pitkäkestoisesti asioiden vuoksi ponnistellaan ja niiden 

eteen nähdään vaivaa. (Kumpulainen ym., 2010, s. 23 – 25, 28, 92.) Toimijuuden synnyttämä 

pystyvyyden tunne on hyvin lähellä osallisuuden tunnetta (ks. luku 3.1).  

Yhteiskunnassa ja työelämässä odotetaan toimijuutta tehtävien hoidossa. Aloitteellisuus, si-

toutuneisuus, vastuullisuus ja uuden luominen ovat taitoja, joita odotetaan nykyajan työnte-

kijältä (vrt. demokratiataidot). Lasten ja nuorten toimijuuden kehittymiseen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota kasvatuksessa. Kouluympäristössä on tärkeää, että nuorten aloitteet huo-

mataan ja niillä on aidosti vaikutusta siihen, miten asioita tehdään. Aikuisen tulee antaa tilaa 

toimijuudelle. Vastuullisuutta voidaan kehittää ottamalla nuoret mukaan toiminnan suunnit-

teluun, eikä toimintatapoja ja ratkaisuja tuoda pelkästään ylhäältä käsin. Toimijuuden näkö-

kulmasta tulee vastuullisuudessa korostaa erityisesti sitä, että nuoret ovat vastuullisia myös 

perustelemaan tekemisiään ja ratkaisuja toisilleen sekä tarjoamaan omaa apuaan vertaisil-

leen. (Kumpulainen ym., 2010, s. 27 – 28.) 

3.1 Näkökulmia osallisuuden käsitteeseen 

Osallisuus on suomalaisena käsitteenä haastava, koska sille ei ole suoraa käännöstä tieteen 

valtakielillä. Esimerkiksi englannin kielen participation voidaan kääntää suomenkielessä 

sekä osallistumiseksi että osallisuudeksi. Toisaalta toinen keskeinen ilmaus on engagement, 

jossa sitoutumisen näkökulma korostuu (Niemi, Heikkinen & Kannas, 2010, s. 53). Hartin 

(1992) mukaan osallisuus (participation) on perusoikeus kansalaisuuteen. Demokratia ra-

kentuu sen varaan ja toisaalta se on standardi, jonka avulla demokratiaa pitäisi arvioida. 

Suomen kielessä käsitteillä osallistuminen ja osallisuus on selkeä merkitysero, jonka vuoksi 

käsitteen osallisuus määrittelyssä on aina jotain omalaatuista (Kiilakoski, Gretschel & Ni-

vala, 2012, s. 15 – 16).  Osallisuus-käsitteen riskinä on sen liian kapea-alainen ymmärtämi-

nen. Siitä kertovat esimerkiksi vakiintuneet puhetavat, joissa osallisuus ja sen edistäminen 

pelkistetään tiettyjen vaikuttamisrakenteiden, kuten koulussa oppilaskunnan, olemassa-

oloon. Osallisuuden merkitys pelkistetään usein siis vaikuttamismahdollisuuksien edistämi-

seen ainoastaan tiettyjen rakenteiden kautta. Osallisuuskäsitteen liian kapea ymmärtäminen 
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voi johtaa siihen, että nuoria kasvatetaan tietynlaiseen osallistumisen, kyseenalaistamatto-

maan ihannekansalaisen malliin. (Kiilakoski, Nivala, Ryynänen, Gretschel, Matthies, Män-

tylä, Gellin, Jokinen & Lundbom, 2012, s. 249 – 250, 253.) 

Nivala ja Ryynänen (2013) avaavat osallisuuden käsitettä sosiaalipedagogiikan näkökul-

masta. He avaavat käsitteen julkishallinnollisia juuria selventääkseen suomalaisen osalli-

suus-käsitteen kehitystä. Kirjoittajat nostavat esille pääministeri Paavo Lipposen hallitus-

kauden osallisuushankkeen. Hankkeen puitteissa osallisuuskäsite jätettiin suhteellisen avoi-

meksi, jotta jäisi tilaa toisiaan rikastuttaville tulkinnoille. Toisaalta osallisuuden avoin mää-

ritelmä johti jopa vastakkaisiin tulkintoihin käsitteen merkityksestä saman hankkeen sisällä.  

Osallisuushankkeen kautta syntyi kunnallisia osallisuusprojekteja, jotka pyrkivät edistämään 

erityisesti lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia. Esimerkiksi Nuorten osallisuus-

hankkeen (2003–2007) ensisijainen tavoite ei kuitenkaan ollut nuorten osallistumismahdol-

lisuuksien edistäminen vaan nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Osallisuuden vastakäsit-

teiksi kirjoittajat mainitsevat esimerkiksi osattomuuden, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden. 

(Nivala & Ryynänen, 2013, s. 11 – 13.) Osallisuuden vastakäsitteet puolestaan avaavat jo-

kainen eri näkökulman tarkastella osallisuutta. Toisaalta, jos nämä vastakäsitteet ovat lähtö-

kohtana osallisuutta edistävälle toiminnalle, saattaa osallisuustoiminta kohdentua vain tiet-

tyjen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen. Tällaisessa osallisuutta koskevassa 

ajattelussa fokus on korjaavassa työssä. Tavoitteena tulisi olla kuitenkin kaikkien nuorten 

hyvinvoinnin edistäminen ja kansalaisvalmiuksien kehittäminen. (Hanhivaara, 2006, s. 30.) 

Kiilakoski, Gretschel ja Nivala (2012, s. 15 - 16) tiivistävät osallisuuden käsitteen seuraa-

vasti: “osallisuus on todellisen vastuun kantamista ja saamista oman, toisten ja koko yhteisön 

toimintakyvystä. Se on sitoutumista yhteisten asioiden parantamiseen.” Osallisena oleminen 

on heidän mukaansa muutakin kuin mukana olemista. Siihen liittyy myös oikeus omaan 

identiteettiin ja arvokkuuteen osana yhteisöä. Hanhivaara (2006) lisää osallisuuden määri-

telmään tärkeäksi osaksi merkityksellisyyden tunteen.  Oppilas tuntee olevansa osallinen, 

jos hänen yhteisöön kuulumisella on merkitystä. Siihen sisältyy kokemus nähdyksi ja kuul-

luksi tulemisesta. Osallisuus ei kuitenkaan voi olla vain oikeuksia vaan siihen kuuluu myös 

vastuu muista ja muiden osallisuudesta. (Hanhivaara, 2006, s. 32.) Osallisuus on siis yhtei-

söllisyyttä, yhdessä toimimista ja toisten kohtaamista (Alanko, 2013, s. 227).  
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Toisaalta, kun osallisuus nähdään johonkin yhteisöön kuulumisena, yhteisössä toimimisena 

ja kokemuksena yhteisöön kuulumisesta, ei voida pois sulkea vaikuttamisen läsnäoloa. Vai-

kuttaminen on muun muassa kuulluksi tulemista sekä mahdollisuutta saada valtaa ja vastuuta 

yhteisössä. Kuitenkaan yhteisössä toimiminen ei rajaudu pelkästään vaikuttamiseen, vaan 

osallisuutta rakentava toiminta voi olla monenlaista osallistumista yhteiseen tekemiseen. 

(Kiilakoski ym., 2012, s. 252 – 253; Alanko, 2013, s. 51.) Vaikuttaminen on enemmän kuin 

osallistumista. Nuori muuttuu pelkästä osallistujasta vastuunottajaksi eli toimijaksi. Tavoit-

teena on muuttaa jokin asia haluttuun suuntaan. Onnistumisen kokemus oman panoksen an-

tamisesta luo merkityksellisyyden tunteen, jota puolestaan voidaan kutsua osallisuuden tun-

teeksi. (Gretschel, 2014, s. 244.) Voimaantuminen ja valtautuminen (empowerment) kuvaa-

vat osallisuuden tunteessa yhdistyvää kompetenssia. Osallisuuden tunteen näkökulmasta on 

tärkeää, että nuoret tuntevat pätevyyttä ja pitävät itse omaa rooliaan merkittävänä. (Nousiai-

nen & Piekkari, 2007b, s. 23.)  

Osallisuuden edistämisessä nähdään yleisesti kaksi kategoriaa: sosiaalisiin suhteisiin vaikut-

taminen ja poliittisiin suhteisiin vaikuttaminen. Sosiaalisten suhteiden vahvistaminen voi 

olla esimerkiksi kohdatuksi tulemista tai ryhmäilmiöitä huomioivia työotteita. Poliittisiin 

suhteisiin vaikuttaminen korostaa vallan jakamista sekä päätöksentekoon osallistumista ja 

vaikuttamista. Vastatakseen osallisuuden haasteeseen tulee sekä huolehtia yhteisöllisistä 

kuulumisen tunteista että ratkaista vaikuttamisen ongelmia. Todellinen osallisuus sisältää 

myös nuoren turvallisuuden tunteen ryhmän toiminnassa. (Kiilakoski, Gretschel & Nivala, 

2012, s. 16 – 17; Gellin ym., 2012, s. 127; Niemi, Heikkinen & Kannas, 2010, 53 – 55.) 

Keskeistä on yksilön kokemuksen ja yhteisön vuorovaikutus. Ympäristön tulee tunnustaa 

yksilön oikeus toimijana. Samaan aikaan yksilön on tunnistettava mahdollisuutensa vaikut-

taa. (Kiilakoski, 2014b, s. 73.) Osallisuutta voidaan tarkastella myös prosessina, jonka kautta 

nuoret voivat keskustella omasta olemassaolostaan ja paikastaan maailmassa (Alanko, 2013, 

s. 172). Toisaalta osallisuudessa tekeminen jää usein liian vähälle huomiolle. Tekeminen on 

kuitenkin nuorille luontevimpia osallistumisen tapoja. (Sell & Vesikansa, 2014, s. 549.) 

Nuorten osallistaminen ja osallisuuden edistäminen vaativat nuorten kanssa työskenteleviltä 

aikuisilta ja kasvatusorganisaatiolta sitoutumista. Shier (2001) kuvaa lasten osallisuutta ai-

kuisten toiminnan kautta osallisuuden tukemisen viisitasoisena polkuna. Sovellan Shierin 

mallia tässä tutkimuksessa nuorten osallisuuden mahdollistamisen näkökulmaan. Shier pu-

huu artikkelissaan lapsista, mutta käytän tässä tutkimuksessa käsitettä nuori. Osallisuuden 
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polun jokaisella tasolla nuorten osallisuus vaatii aikuiselta ja kasvatusorganisaatiolta samoja 

sitoutumisen asteita: avautuminen (opening), mahdollistaminen (opportunity) ja velvoitta-

minen (obligation). Ensimmäiseksi tulee aikuisen avautua eli vastaanottaa uusi ajatus ja 

avata vanhoja toimintakulttuuriin kuuluvia rakenteita. Ajattelun muutoksen jälkeen aikuisen 

tulee ryhtyä toimiin ja luotava mahdollisuus osallisuuden muutokselle toimintakulttuurissa. 

Lopuksi koko kasvatusyhteisön on sitouduttava uuteen malliin, jolloin nuorten osallisuuden 

tasosta tulee velvoite aikuisille. (Shier, 2001, s. 110.) 

Osallisuuden tukemisen polku rakentuu seuraavista osallisuuden tasoista: 

1. Nuoret tulevat kuulluiksi. 

2. Nuoria tuetaan nostamaan esille näkemyksiään.  

3. Nuorten näkemykset otetaan huomioon.  

4. Nuoret otetaan mukaan päätöksentekoprosesseihin.  

5. Nuoret jakavat valtaa ja vastuuta päätöksentekoprosesseissa. 

(Shier, 2001, s. 110.) 

Osallisuuden polku lähtee liikkeelle nuoren kuuntelemisesta. Aikuiselle se merkitsee asen-

teellisen (avautuminen) ja toimintakulttuurin (mahdollistaminen) muutoksen avulla varmis-

taa, että nuorella on mahdollisuus ilmaista itseään ja saada aikuisen huomio omalle asialleen. 

Koko aikuisyhteisön tulee toteuttaa tätä mahdollisuutta (velvoittaminen), jonka jälkeen vasta 

voidaan siirtyä seuraavalle osallisuuden polun tasolle. Toisella tasolla keskitytään siihen mi-

ten aikuinen voi mahdollistaa nuorten mielipiteiden ilmaisemisen. Pyrkimyksenä on, että 

henkilökunnalla on tarpeeksi resursseja ja tahtoa rohkaista jokaista nuorta mielipiteen ilmai-

suun. Ero nuorten kuuntelemisen ja mielipiteiden ilmaisuun rohkaisemisen välillä tulee ym-

märtää. (Shier, 2001, s. 112.) Lasten oikeuksien yleissopimuksessa (§12) painotetaan lasten 

mielipiteiden kuuntelemista, ottaen huomioon lapsen ikä ja kehitystaso. Ahonen painottaa 

osallisuusdemokratiassa demokratian syvyyttä. Demokratian syvyyden eli mistä kaikesta 

päätetään, ei pidä ylittää osallistujien näkökykyä. Toiminnan tulee olla ikätasolle sopivaa. 

Demokratian syvyyden määrittely on haasteellista, koska toisaalta ei ole tarkoituksenmu-

kaista esimerkiksi oppilaskuntatoiminnassa rajata keskustelua karkkiautomaatteihin. Tällöin 

puolestaan demokratia alistetaan kulutusyhteiskunnalle. (Ahonen, 2007, s. 32.) Demokratian 

syvyyden näkökulmasta voidaan ajatella, että nuori tarvitsee kuitenkin subjektiivisesti koet-

tua henkistä ja älyllistä osallisuutta voidakseen olla hyödyksi yhteisölleen. (Nousiainen & 

Piekkari, 2007a, s. 16.) 
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Osallisuuden tukemisen polun kolmannella tasolla aikuisen tulee ottaa huomioon nuorten 

mielipiteet. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan toimia pelkästään, kuten nuoret haluavat. Kyse 

on aikuisten sisäisestä asennemaailmasta, jota voidaan pohtia aiemmin mainittujen sitoutu-

misen asteiden (avautuminen, mahdollistaminen ja velvoittaminen) avulla. Ollaanko val-

miita huomioimaan nuorten mielipiteet? Mahdollistaako päätöksentekoprosessi nuorten 

mielipiteiden huomioimisen? Tuleeko nuorten mielipiteille antaa niille kuuluva arvo koko 

yhteisön päätöksentekoprosessissa? (Shier, 2001, s. 111 – 113.) Oikeudellisesti vahvin osal-

lisuuden muoto on puhevalta. Puhevallalla tarkoitetaan henkilön oikeutta tulla kuulluksi pää-

töksentekotilanteessa tai esimerkiksi hakea muutosta valmiiseen päätökseen. Puhevalta tulee 

erottaa mielipiteiden esittämismahdollisuudesta, joka liittyy enemmän asian selvittämiseen. 

Nuoren aito kuuleminen ei tarkoita sitä, että käsiteltäviä asioita tulisi päättää täsmälleen lap-

sen tai nuoren näkemyksen mukaisesti. Tärkeämpää on nuoren kokemus siitä, että häntä ar-

vostetaan, kun hänet otetaan huomioon. (Gellin ym., 2012, s. 110 – 111, 113.) 

Osallisuuden tukemisen polun neljäs ja viides taso käsittelevät osallisuutta enemmän aktii-

visena osallistumisena pitkälliseen päätöksentekoprosessiin. Neljännellä tasolla nuoret ote-

taan mukaan päätöksentekoprosessiin. Aikuinen luovuttaa nuorelle omaa valtaansa, mutta 

kantaa edelleen päätösten tuoman vastuun. Tärkeää on nuorten näkemysten aktiivinen huo-

mioiminen ja niiden esittämisen tukeminen. Suunnitteleminen ja näkemysten esittäminen, 

puoltaminen tai hylkääminen demokraattisin keinoin kuuluu myös tämän tason toimintaan. 

Osallisuuden tavoitteena voi olla nuorten sitouttaminen tehtyihin päätöksiin ja samalla auttaa 

heitä oppimaan vastuuntuntoa ja empatiaa. (Shier, 2001, s. 114.) Nuorten ideoiden ja aloit-

teiden kuulemisessa on tärkeä tarkkaan neuvotella heidän kanssaan yhdessä siitä, millaista 

roolia he suunnittelevat itselleen, ja millainen rooli heille voidaan todellisuudessa antaa. 

Nuorten osallistuminen päätöksentekoon ei pitäisi rajautua vain niihin kysymyksiin, joita 

aikuiset tarjoavat neuvoteltaviksi. (Gretschel, 2014, s. 245.) 

Ero neljännen ja viidennen osallisuuden tukemisen polun tasolla on vähemmän selkeä kuin 

edeltävien tasojen välinen. Merkittävin ero on edelleen vallan ja sen seurauksena vastuun 

jakautumisessa nuorten ja aikuisten välillä. Aikuisten tulee hyväksyä se tosiasia, että mah-

dollistaakseen nuorten osallisuus viidennellä tasolla heidän on annettava osa vallastaan nuo-

rille, mutta autettava yhä heitä kantamaan vastuuta. Nuoret jakavat vallan ja vastuun aikuis-

ten kanssa. Nuorten tulisi saada kuitenkin harjoitella vastuun kantamista säilyttäen turvalli-
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suuden tunteensa. (Shier, 2001, s. 115.) Hanhivaaran mukaan kasvu osallisuuteen alkaa tur-

vallisesta ryhmästä, laajenee yhteisöön ja lopulta yhteiskuntaan. Myös erilaisuuden hyväk-

syminen ja sen näkyväksi tuominen on tärkeä lähtökohta osallisuuden kehittämiselle. Koko 

koulun ilmapiirillä on suuri merkitys siihen, uskalletaanko vapaan mielipiteen ilmaisemi-

seen. Turvallisen ilmapiirin luominen vaatii pitkäjänteistä ja tietoista prosessia, jonka perus-

tana on ryhmäilmiön ymmärtäminen ja ymmärryksen näkyväksi tuominen. (Hanhivaara, 

2006, s. 33 – 35.) 

Shierin mukaan osallisuuden tasomallia voi hyödyntää ryhmässä vallitsevan osallisuuden 

tason selvittämisen lisäksi myös tavoitteiden asettamiseen sille, mihin nuorten osallisuutta 

korostavilla toimintatavoilla pyritään. Toisinaan on perusteltua liikkua tasoja myös alaspäin, 

jotta suunniteltu toiminta saadaan toteutettua. Erilaiset osallisuuden tasot tulisi nähdä pikem-

minkin limittäisinä kuin päällekkäisinä. Näin ryhmässä toimivat aikuiset tukevat luontevasti 

eri osallisuuden tasoja ja niiden sisäisiä vaiheita samanaikaisesti. (Shier, 2006, s. 16 – 18.) 

Nuorten osallisuuden, subjektiuden ja toimijuuden vahvistumisen ydinkysymys on se, 

kuinka kouluinstituutiossa pystytään purkamaan oppilaan passiivinen rooli, jonka koulun 

institutionaalinen kehys määrittää. Voidaan puhua ammattitaitoisesta oppilaasta, joka tietää 

ja toteuttaa ulkopuolelta määritellyt kouluksi nimitetyn virallisen tilan käyttäytymiskoodit. 

(Gellin ym., 2012, s. 115.) Osallisuuden ja toimijuuden rinnalla puhutaan paljon aktiivisuu-

desta ja aktiivisista kansalaisista. Aktiivisuus nähdään tämän ajan poliittisena tavoitteena ja 

arvona. Ihmisiä pyritään aktivoimaan yhä enemmän. Aktiivisuuden kääntöpuolena kuitenkin 

voidaan nähdä loppuun palaminen, kun liiallinen aktiivisuus voi kääntyä yksilöön kohdistu-

vaksi liian suureksi vaateeksi. Aktiivisuuden korostamisen ohella on tärkeä pohtia kuinka 

estää tehtävien kasautuminen aina samoille nuorille ja sitä kautta aktiivisten nuorten loppuun 

palaminen. (Eskelinen, Gellin, Gretschel, Junttila-Vitikka, Kiilakoski, Kivijärvi, Koskinen, 

Laine, Lundbom, Nivala & Sutinen, 2012, s. 245.) Alanko (2013, s. 122, 224) nostaa esille 

osallisuuden kumulatiivisen luonteen. Hän kysyy, ovatko osallisuustoiminnassa aktiiviset 

nuoret ja valmiiksi aktiivisia. Toisaalta kumulatiivisuutta voidaan pohtia myös myönteisten 

kokemusten kasautumisen näkökulmasta. Jos nuoret saavat myönteisiä kokemuksia osalli-

suudesta esimerkiksi oppilaskunnassa, kokemukset voivat herättää kiinnostuksen osallistua 

myös muille osallisuuden areenoille.  



26  

 

  

Alanko puhuu osallisuuden pedagogiikasta, jossa sekä lapset ja nuoret että aikuiset ovat 

toimijoita vastavuoroisissa vuorovaikutussuhteissa. Lähtökohtana on ajatus osallisuudesta 

pedagogisena ja inhimillisenä orientaationa, jonka kautta tuemme toistemme toimintaa yh-

teisöissä ja myös laajemmin yhteiskunnassa. Osallisuuden pedagogiikan silmin osallisuus 

nähdään ruohojuuritason toimintana, joka on kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa. Osal-

lisuuden pedagogiikka noudattaa elinikäisen oppimisen periaatetta ja perustuu ihmisoikeuk-

sien tunnustamiselle. Osallisuuden pedagogiikka on väistämättä toiminnallista. Parhaimmil-

laan osallisuuden pedagogiikassa tunnustamme toisemme ja toistemme osallisuuden vasta-

vuoroisesti. Tällöin toiminnassa on mahdollista saavuttaa myös konkreettisia tuloksia. Osal-

lisuus ei kuitenkaan välttämättä aina liity toiminnan vaikuttavuuteen, vaan sillä on myös 

vahva sosiaalinen perusta. (Alanko, 2013, s. 223 – 225.) 

Nuorten osallisuuden ymmärrän tässä tutkimuksessa todellisen vastuun saamisena siten, että 

oma toiminta ja osallistuminen koetaan merkityksellisenä yhteisössä (Kiilakoski, Gretschel 

& Nivala, 2012; Hanhivaara, 2006). Osallisuudessa pidän tärkeänä itsensä arvostamisen li-

säksi toisten kunnioittamista ja kohtaamista (Alanko, 2013). Käytän tutkimuksessani myös 

käsitettä osallistaminen, jolla tarkoitan aikuisten ja ympäristön (esimerkiksi oppilaskunta) 

luomaa mahdollisuutta osallisuuden toteutumiselle.  

3.2 Oppilaskuntatoiminta nuorten osallistajana 

Perusopetuslaki velvoittaa peruskouluja edistämään kaikkien oppilaiden osallisuutta sekä 

olemaan kansalaisuutta ja osallisuutta tukeva instituutio. “Opetuksen järjestäjän tulee edis-

tää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdolli-

suus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden 

asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuun-

nitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun.” (Pe-

rusopetuslaki 47§A.) Oppilaskuntatoiminta on yksi tapa edistää kaikkien oppilaiden osallis-

tumista. Kiilakosken (2014) mukaan suomalaiselle osallisuustyölle on ominaista korostaa 

ryhmämuotoisia osallisuusrakenteita. Usein ne jäljittelevät myös edustuksellisia mekanis-

meja. Oppilaskunnan toiminnan tehtävä määrätään perusopetuslaissa seuraavasti: “Oppilas-

kunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osal-

listumista sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.” (Perusope-



27 

 

 

tuslaki, 47§A.) Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kykyjä ja tai-

toja toimia omien ryhmiensä edustajina, kantaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta ja har-

jaantua neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. (Nousiainen & Piekkari, 2007a, s. 20.) 

Tärkeänä oppilaskuntatoiminnan tehtävänä näen myös yhteistyön henkilökunnan ja oppilai-

den välillä.  

Oppilaskunnan muodostavat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan 

hallituksen, joka puolestaan edustaa kaikkia koulun oppilaita. (Nousiainen & Piekkari, 

2007a, s. 20.) Ihanteellisessa tilanteessa edustajat pohtivat luokassaan yhdessä, mitä halli-

tuksessa pitäisi käsitellä. Tällöin kaikki oppilaat voivat nostaa asioita luokkansa kautta op-

pilaskunnan hallituksen esityslistalle. Demokratian pääarvona voidaan pitää ”asioiden nos-

tamista esityslistalle”. Oppilaskunnan hallitusten tulisi olla avoimia keskustelu- ja päätök-

sentekofoorumeita, joissa luokkien edustajat tapaavat, harkitsevat ja päättävät julkisesti asi-

oista (Gretschel, 2014, s. 255.) 

Osallisuustyö on Suomessa pitkälti kiinnittynyt muodollisiin rakenteisiin, kuten koulussa 

oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen. Tätä voi pitää paradoksaalisena koulumaailmassa, 

koska muutoin koulu toimii yksilöivästi. Oppilaskuntien asema on juridisesti tunnustettu. 

Kun osallisuustoiminta keskittyy oppilaskuntien ympärille, osallisuutta kehitetään ryhmä-

muotoisena toimintana, ei niinkään yksilöiden vaikuttamiskanavana. Oppilaskuntatoimin-

nan ajatellaan tuottavan kouluyhteisössä kokemuksia demokraattisessa yhteisössä toimimi-

sesta. Kokemus puolestaan vahvistaa yhteiskunnallista tietopohjaa, jota koulussa on saatu. 

Haasteena oppilaskuntatoiminnan kehittämisessä nähdään se, että oppilaskuntatoiminta ei 

vielä kaikin puolin nouse oppilaiden omasta toimintakulttuurista. Oppilaskuntatoiminnan 

kehittämissuunnan lähtökohtana tulee olla aito innostus, eikä ainoastaan muodollisuuksien 

toteuttaminen. Lisäksi on tärkeä kehittää sellaisia rakenteita, että koko oppilasjoukon edus-

tajaoppilaat voivat pitää yhteyttä edustamiinsa lapsiin ja nuoriin sekä kartoittaa heidän nä-

kemyksiään päätettävistä asioista. Tällaisten rakenteiden kehittäminen on edellytys edustuk-

sellisen demokratian toimintamallin sisäistämiselle. Oppilaskunnan lisäksi koulu tulee 

nähdä laajemmin osallisuuden areenana, millä viitataan taas koko toimintakulttuurin kehit-

tämiseen. (Gellin ym., 2012, s. 104 – 109.)  

Opetushallituksen toimivan oppilaskunnan oppaassa korostetaan yhteistoiminnallisuutta 

oppilaskuntatoiminnassa. Yhteistoiminnallisuus merkitsee demokraattisuutta, osallisuutta ja 
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yhteisöllisyyttä. Se on sosiaalinen rakennelma, joka perustuu kokemukselliseen oppimiseen 

ja konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Yhteistoiminnallisen työotteen näkökulmasta op-

pilaskunnan toiminnassa voidaan kehittää yhteisöllistä ajattelua monella tavalla. Esimerkiksi 

positiivisen ilmapiirin luominen rohkaisee asioiden esille nostamiseen ja puhumiseen, mikä 

taas auttaa näkemään oppilaskunnan demokraattisena yhteisönä. Keskustelu- ja neuvottelu-

taidot kehittyvät ja opiskelijoiden erilaiset vahvuudet nousevat esille heterogeenisissä ryh-

missä. (Nousiainen & Piekkari, 2007a, s. 16.) 

Yhteistoiminnallisen oppilaskuntatoiminnan neljä periaatetta ovat 

- yhteiset tavoitteet ja positiivinen riippuvuus 

- vuorovaikutus- ja sosiaaliset ryhmätaidot 

- yksilöllinen vastuu 

- tavoitteen ja toimintatavan yhteinen arviointi 

Ensinnäkin oppilaskuntatoimintaan tulee kehittää toimintakulttuuri, jossa tavoitteet toimin-

nalle luodaan yhdessä. Oppilaiden positiivinen riippuvuus syntyy, kun heillä on tunne, että 

he tarvitsevat toisiaan oppilaskunnan tehtävissä. Toiseksi vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia 

taitoja tulee rakentaa oppilaskunnan hallituksen sisällä sekä luokan edustajan ja luokan vä-

lillä. Tärkeä on myös pohtia sosiaalisten taitojen, kuten suunnitelmallisuuden, toisten arvos-

tamisen ja päätöksenteon merkitystä koko oppilaskunnan toiminnalle. Kolmanneksi jokaisen 

hallituksen jäsenen tulee ottaa vastuuta tehtävistään, omasta kehittymisestään ja vuorovai-

kutuksesta edustamansa luokan kanssa. Neljäs periaate on, että tavoitteen saavuttamisesta ja 

toimintatavoista käydään avointa ja yhteistä arviointia. Arvioinnilla kehitetään toimintaa, 

opitaan tietoisesti tarkkailemaan oppilaskunnan toimintatapaa, yhteistyötaitojen kehitty-

mistä ja omaa toimintaa. Nämä neljä periaatetta tukevat koulun osallistavaa toimintakulttuu-

ria.  (Nousiainen & Piekkari, 2007a, s. 17 – 19.)  

Oppilaskuntatoiminnan kehittämisen keskiössä on usein oppilaskuntaa edustavan hallituk-

sen aseman vahvistaminen. (Gellin ym., 2012, s. 104). Oppilaskunnan toiminnan kehittämi-

sen haaste on se, kuinka oppilaskuntatoiminta näkyy sekä koulun aikuisyhteisölle että muille 

oppilaille. Oppilaskunnan tulisi huolehtia siitä, että kaikille nuorille tarjotaan osallisuuden 

mahdollisuuksia. Tämä ei onnistu, jos oppilaat eivät tiedä kuinka oppilaskunta toimii. (Kii-
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lakoski, 2014a.) Tässä tutkimuksessa pidän tärkeänä koko oppilaskunnan huomioimista toi-

minnan kehittämistyössä. Tällöin jokaisella nuorella on mahdollisuus hyötyä siitä tietotai-

dosta, jota esimerkiksi oppilaskunta omanlaisena osallisuusryhmänä voi tarjota. Myös nuo-

ret itse näkevät hyötyä omaan tulevaisuuteensa osallisuuden ryhmämuotoisista rakenteista. 

Esimerkiksi Alangon tutkimuksessa (2013) lapset ja nuoret nostivat esille osallisuusryhmät 

tiloina, joissa he voivat oppia erilaisia tapoja vaikuttaa ja ottaa kantaa asioihin. Näillä tiedol-

lisilla ja taidollisilla valmiuksilla viitattiin myös hyötyyn tulevaisuudessa. Lisäksi osallisuus-

ryhmissä nuoret voivat omaksua demokraattista toimintakulttuuria asenteellisellakin tasolla. 

Parhaimmillaan se kehittää yksilön poliittista identiteettiä ja kykyä tuoda esille omia mieli-

piteitään perusteellisesti. (Alanko, 2013, s. 138, 227.) 

3.3 Aikuisen positio oppilaskunnan toiminnassa 

Käytän tämän tutkimuksen yhteydessä käsitettä aikuinen kasvattajana, koska kansanopiston 

oppilaskunnassa on mukana koko henkilökunta. Mielestäni tämä opiston toimintatapa edus-

taa nyky-yhteiskunnan käsitystä koulusta moniammatillisena toimintaympäristönä. Tulevai-

suuden kouluissa työskentelee kasvattajina eri alojen asiantuntijat moniammatillisessa yh-

teistyössä. (Kumpulainen ym., 2010, s. 72, 84.) Tutkimuskirjallisuudessa käytetään paljon 

esimerkkinä opettajaa kasvattajana. Laajennan näitä esimerkiksi opettajien roolista tehtyjä 

tutkimuksia yleisesti kasvattajan ja ohjaajan rooliin.  

Lasten ja nuorten sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen liittyy keskeisesti sellaisen kou-

lulaitoksen luominen, jossa kaikki nuoret voisivat päästä osallisiksi sivistymisen mahdolli-

suudesta. Opettajat ja kasvattajat ovat tärkeässä asemassa sen suhteen, millainen kokemusten 

sarja nuorten koulunkäyntiprosessista rakentuu. Jos opettajien työolosuhteet ovat sellaiset, 

että he voivat itse kokea työiloa ja onnistumista kasvattajana, jaksavat he myös luoda sellai-

sen koulun, joka pystyy tavoittamaan kaikki oppilaat. (Vesikansa, 2014, s. 207.) Karhuvirran 

ja Lestisen (2015, s. 11) mukaan oppilaskuntatoiminta ei edistä aitoa osallisuutta, mikäli 

kouluyhteisön aikuiset eivät ole oivaltaneet toiminnan kasvatuksellista merkitystä. Erityi-

sesti rehtorin myönteinen asenne vie asioita eteenpäin. Ammattikasvattajien näkökulmasta 

osallisuuden ei tule näkyä työtaakkaa lisäävänä ulkoa asetettuna vaateena, vaan keskeisesti 

työyhteisössä jokaisen pedagogin toimintaorientaatioon kuuluvana ominaisuutena (Alanko, 

2013, s. 224).  
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Kasvattajan sisäisellä aktiivisuudella on keskeinen merkitys opiskelijoiden aktiiviseen roo-

liin innostamisessa. Sisäinen aktiivisuus on myös ulkoisesti näkyvää kasvattajan toimin-

nassa. (Paalasmaa, 2014, s. 123.) Alanko (2013, s. 176) vertaa opettajan roolia osallisuustoi-

minnassa portinvartijan rooliin, jossa voi toiminnallaan joko estää tai edistää nuorten osalli-

suutta. Juuri aikuistoimijoiden tehtävä osallistajana on kunnioittaa oppilaiden itsenäisyyttä 

osallistuvina ja toimivina kansalaisena ja samaan aikaan tukea heidän kansalaisosaamisensa 

kehittymistä. Pedagogeilla on haaste tulkita oppilaiden sisäisiä prosesseja sekä tunnistaa ja 

säädellä omaa vaikutusvaltaa yhteisessä toiminnassa. (Karhuvirta & Lestinen, 2015, s. 7.) 

Mitä nuoremmista oppilaista on kyse, sitä enemmän aikuisten ohjausta esimerkiksi juuri op-

pilaskunta tarvitsee (Gellin ym., 2012, s. 105). 

Alanko nostaa oman tutkimuksensa pohjalta esille aikuisten tietopääoman osallisuustoimin-

nasta keskeiseksi tekijäksi osallisuusryhmien toimintakykyisyyteen. Hänen tutkimuksessaan 

selvisi, että nuoret kokivat aikuisten tietämättömyyden osallisuustoiminnasta joskus jopa es-

teeksi heidän osallisuuden toteutumiselle. Lasten ja nuorten osallisuustoiminta velvoittaa ai-

kuiset ottamaan vastuuta ja sitoutumaan lasten ja nuorten osallisuuden ohjaamiseen. Kyse 

on ennen kaikkea asenteista. (Alanko, 2013, s. 221.) Nuorten osallistumisesta puhuttaessa 

kysymys ei välttämättä ole siitä, että aikuiset ”sallivat” nuorten esittää mielipiteitään ikä-

kaudelleen sopivilla tavoin. Sen sijaan osallistuminen voi tarkoittaa myös aikuisen auktori-

teetin kohtaamista, totuttujen oletusten haastamista ja äänekästä vastustamista. Tärkeä on 

pohtia sitä, miten nuorten ja aikuisten kesken osallistumisesta voisi tulla luontevaa. (Salo, 

2010, s. 422.) 

Osa kasvattajista pelkää, että nuorten osallisuuden edistäminen vie heiltä vallan toimia vas-

tuullisina aikuisina tehtävässään. Pelon tausta-ajatuksena on, kun nuoret saavat lisää valtaa, 

valtaa siirtyy pois aikuisilta. Tämän taustalla voi olla käsitys vallasta vakiosuuruisena ”omi-

naisuutena”. Valta voidaan kuitenkin tulkita toimintakyvykkyydeksi saada aikaan ympäris-

tössä muutoksia. Tällöin demokraattisessa päätöksenteossa kaikkien asianosaisten valta li-

sääntyy yhtä aikaa.  Demokratian vahvistaminen ei siis ole vallan antamista nuorille, vaan 

koko yhteisöllisen elämän demokraattista uudistamista. (Vesikansa, 2014, s. 209.) Myös Kii-

lakoski (2014b, s. 73) korostaa, ettei aikuisen valtaa voida kokonaan poistaa. Ohjaustilan-

teessa ohjaajalla on enemmän kykyä vaikuttaa tilanteisiin kuin ohjattavalla.  
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Demokratian edistäminen ei poista aikuisten asemaa vastuullisina vallankäyttäjinä. Aikuisen 

tulee käyttää valtaa demokratiapyrkimysten mukaisesti. Samaan aikaan, kun nuorten rajalli-

nen tieto- ja kokemusmaailma huomioidaan, tulee uskoa nuorissa piileviin rakentaviin voi-

mavaroihin, mielikuvitukseen ja ongelmanratkaisukykyyn. Demokratian toteuttaminen 

nuorten kanssa on pedagoginen toimintamalli, jossa nuoria johdonmukaisesti johdatellaan ja 

tuetaan demokraattiseen osallistumiseen ja omaan kansalaisuuteen. (Vesikansa, 2014, s. 

209.) Ohjaajalla on käytännöllisten tehtävien ohella merkittävä emotionaalinen ja sosiaali-

nen tehtävä. Ohjaaja on väistämättä myös pedagoginen toimija, joka vaikuttaa omalla toi-

minnallaan voimakkaasti nuorten osallisuuden toteutumiseen. (Alanko, 2013, s. 173.) 

Aiemmin edellisessä luvussa käsiteltiin yhteistoiminnallista oppimista oppilaskuntatoimin-

nan näkökulmasta. Yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät kehittävät nuorten aloitteellista 

ja vastuullista toimijuutta. Opettajan ohjaus ja vuorovaikutustaitojen opettaminen ovat eh-

dottoman tärkeitä myös yhteistoiminnallisessa oppimisessa. Yleisesti ajatellaan, että vertais-

vuorovaikutus on lähtökohdiltaan tasavertaisempaa kuin oppilaiden ja opettajien välinen 

vuorovaikutus. Kuitenkin oppilaiden ryhmätyöskentelyssä saattaa syntyä oppilaiden välisiä 

valtasuhteita, jotka haittaavat joidenkin oppilaiden osallistumista. Esimerkiksi voi käydä 

niin, ettei kaikkien puheenvuoroihin tartuta tai niitä ei kuunnella. Yksi ohjaamisen tapa on 

vastuuttaa ryhmän jäseniä osallistamaan muita yhteiseen keskusteluun. (Kumpulainen ym., 

2010, s. 55 – 56.) 

Vastuukysymyksiä on myös tärkeä pohtia. Alanko (2013, s. 224) korostaa että osallisuuden 

pedagogiikassa vastuun ja velvollisuuden kysymykset koskettavat kaikkia, myös aikuisia. 

Vaatiessamme lapsilta ja nuorilta sitoutumista ja vastuuta, tulee tarkastella myös aikuisena 

omaa sitoutumista toimintaan. Luukkaisen mukaan yhteiskunnan haasteisiin vastaaminen on 

täynnä myös arvovalintoja. Jotta tulevaisuutta ja uutta voidaan rakentaa, täytyy pystyä ir-

taantumaan entisistä toimintamalleista ja toimintatavoista. Arvojen pohdintaan opitaan vain 

pohtimalla arvoja yhdessä. Nuorisomme on valmiimpia siihen kuin uskommekaan. Meidän 

täytyy vain aikuisina tarjota siihen tilaisuus. (Luukkainen, 2005, s. 149 – 150.) 

Pedagoginen moniammatillinen yhteistyö haastaa opettajan professiota. Opettajalla on vas-

tuu johtaa tätä yhteistyötä opetussuunnitelman, koulun kasvatustavoitteiden ja sivistystehtä-

vän valossa. (Kumpulainen ym., 2010, s. 84.) Oppilaskuntatoiminnan yhteydessä esimer-
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kiksi olisi luonteva mahdollisuus hyödyntää koulujen ulkopuolista moniammatillista yhteis-

työtä esimerkiksi nuorisotyön kanssa. (Kiilakoski, 2014a.) Moniammatillinen yhteistyö 

myös oppilaskunnan toiminnassa tuo erilaisia näkökulmia viedä nuorten asioita eteenpäin.  
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4 Tutkimuksen toteutus 

Lasten ja nuorten osallisuudesta kouluympäristöissä keskustellaan paljon. Osallisuus on kä-

sitteenä laaja ja sitä voidaan käsitellä monesta eri näkökulmasta. Olen rajannut tutkimukseni 

käsittelemään osallisuutta oppilaskunnan toiminnassa. Oppilaskunta on konkreettinen foo-

rumi, jonka kautta opiskelijoiden osallisuutta voidaan toteuttaa eri koulumuodoissa. Tutki-

muksen kohteeksi valitsin opiskelijoiden kokemukset oppilaskuntatoiminnasta osallisuuden 

näkökulmasta. Kiilakosken mukaan osallisuustyötä kritisoidaan siitä, joutuvatko nuoret so-

peutumaan aikuisten säätämiin järjestyksiin saadakseen äänensä kuuluville. Edellä mainitun 

kritiikin huomioiminen edellyttää systemaattista tiedonkeruuta siitä, miten nuoret itse oman 

osallisuutensa kokevat. Systemaattisella tiedonkeruulla pystytään varmistamaan se, ettei toi-

minta perustu vain aikuisten vallankäyttöön. (Kiilakoski, 2014a.)  

Reisjärven kristillisen opiston valitsin tutkimuskontekstiksi, koska kyseisessä oppilaitok-

sessa on kehitetty osallistava oppilaskunnan toiminnan malli (Kuvio 1). Oppilaskuntamalli 

pyrkii osallistamaan jo rakenteellisesti erilaiset opiskelijat siten, että jokainen opiskelija kuu-

luu johonkin lautakuntaan. Kyseisen oppilaskunnan toimintaa olen esitellyt tarkemmin joh-

dannossa (1.1). Tämä tutkimuksen toteutus – luku rakentuu siten, että tutkimuksen tarkoitus 

ja tutkimuskysymykset esitellään ensimmäisessä alaluvussa (4.1). Lähestymistavaksi olen 

valinnut monimenetelmäisen tutkimustavan ja tutkimustapana tässä tutkimuksessa on ta-

paustutkimus (4.2). Aineiston keruuprosessin olen kuvannut kolmannessa alaluvussa (4.3). 

Laadullisen ja määrällisen aineiston analyysin ja tutkimuksen teemat esittelen alaluvussa 

4.4.  

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, kuinka osallisuus näkyy kansanopiston oppilaskun-

nan toiminnassa. Tutkin osallisuutta opiskelijoiden kokemusten kautta. Tutkijana olen kiin-

nostunut pohtimaan erityisesti henkilökunnan roolia oppilaskunnan toiminnassa sekä niitä 

tekijöitä, jotka rakentavat osallisuutta oppilaskunnan toiminnassa. 

Päätutkimuskysymys:  

Miten opiskelijat kokevat kansanopiston oppilaskunnan toiminnan osallisuuden näkökul-

masta? 
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Tarkentavat tutkimuskysymykset: 

Miten oppilaskunnan malli toimii osallistavana tekijänä opiskelijoiden näkökulmasta? 

Millainen rooli henkilökunnalla on osallistavassa oppilaskunnan toiminnassa? 

Mitkä tekijät rakentavat osallisuutta oppilaskunnan toimintaan? 

Teoreettinen tutkimuskysymys 

Mitkä demokratian muodot näkyvät kansanopiston oppilaskunnan toiminnassa?  

Teoreettista tutkimuskysymystä käsittelen pohdintaluvussa. Osallisuus on osa demokratian 

perusideaa, joten haluan tuoda myös demokratian ilmenemisen muotoja tähän tutkimukseen. 

Ne nostavat eri näkökulmia tarkastella oppilaskunnan toiminnan toteutumista. 

4.2 Monimenetelmäinen tapaustutkimus 

Tutkimukseni määrittelen tapaustutkimukseksi, jota lähestyn monimenetelmäisesti. Käytän 

lähestymistavasta nimitystä monimenetelmäinen tutkimus. Englannin kielessä käytetään esi-

merkiksi käsitteitä mixed methods research ja multi-methods research. Tutkimuksen kon-

tekstiksi on rajattu kansanopisto. Syrjälän (1994, s. 11 - 12) mukaan tapaustutkimus voidaan 

yksinkertaisesti määritellä toiminnassa olevan tapahtuman tutkimiseksi. Kyseinen tapaus on 

tässä tutkimuksessa kansanopiston oppilaskunnan toiminta. Tapaustutkimuksen luonteelle 

on ominaista se, että tapauksesta kootaan monipuolisesti tietoja tavoitteena ymmärtää il-

miötä syvemmin. Tietoa voidaan kerätä myös määrällisesti, ja käyttää tutkimuksessa erilai-

sia analysointimenetelmiä. Tapausten määrittely, analysointi ja ratkaisu ovat tapaustutki-

muksen keskeisin tavoite (Eriksson & Koistinen, 2014, s. 4 - 5). 

Johnsonin ja Onwuegbuzien (2004) mukaan monimenetelmäisessä tutkimuksessa voi pai-

nottua enemmän joko kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen tutkimus tai molemmilla voi olla 

yhtä suuri painoarvo. Kvantitatiivista ja kvalitatiivista aineistoa voidaan kerätä rinnakkain 

tai peräkkäisesti. Tässä tutkimuksessa molemmat ZEF-kyselyt sisältävät piirteitä sekä laa-

dullisen että määrällisen tutkimuksen aineistonkeruutavoista. Täten aineistonkeruussa laa-
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dullista ja määrällistä aineistoa kerätään rinnakkain. ZEF-työkaluna näyttää tarjoavan mah-

dollisuuksia laadullisen ja määrällisen lähestymistavan yhdistämiseen verrattuna perintei-

seen lomaketutkimukseen (Kumpuniemi & Selkälä, 2006, s. 28 – 31). 

Perinteisesti kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus erotetaan selvästi toisistaan. John-

son ja Onwuegbuzie (2004) puolustavat monimenetelmäisyyttä nykyisessä tutkimusmaail-

massa, koska tutkimusta tehdään yhä enemmän kompleksisista ja monitieteisistä lähtökoh-

dista käsin. He painottavat, että monimenetelmäisen tutkimuksen käyttö voi lisätä tutkimuk-

sen luotettavuutta ja yleistettävyyttä. Sen avulla voidaan vastata laajempiin tutkimuskysy-

myksiin. Bryman (2008) toteaakin, että monimenetelmäinen tutkimus on enemmän kuin 

osiensa summa; sen tarkoituksena on tuottaa jotain, joka antaa enemmän kuin yksittäinen 

laadullinen tai määrällinen tutkimus erikseen. Tässä tutkimuksessa määrällinen aineisto ku-

vaa tutkimustuloksia numeerisesti ja prosenttilukuina. Laadullisen aineiston avulla pyritään 

nähdä ilmiötä syvemmin. Molemmat aineistot pyrkivät täydentämään ja selittämään toisi-

aan.  

Monimenetelmäistä tutkimusta voidaan kuitenkin kyseenalaistaa metodologian näkökul-

masta. Perinteisesti erotellut kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus tulkitsevat kriitik-

kojen mielestä tutkimuskohdetta täysin eri tavoin, jolloin niiden yhdistäminen nähdään on-

gelmallisena. (Johnson & Onwuegbuzie, 2004.) Siljander (1992, s. 20 - 21) painottaa, että 

eri tutkimusmenetelmät eivät ainoastaan tulkitse eri tavoin tutkimuskohdettaan, vaan myös 

puhuvat eri tutkimuskohteista. Vastakkainasettelussa on tärkeä ymmärtää lähestymistapojen 

taustafilosofiaa historiallisesta näkökulmasta. Esimerkiksi voidaan kiinnittää huomio siihen 

mikä on subjektin ja todellisuuden suhde. Onko filosofisen analyysin ainoa kohde subjekti-

ton tieteen kieli? Eri filosofiset suuntaukset näkevät asian eri tavoin. (Tuomi & Sarajärvi, 

2011, s. 67.) Toisaalta monimenetelmäisyyttä kritisoidaan epistemologisten kysymysten 

avulla siitä, että miten eri metodologioissa nähdään mahdolliseksi hankkia tietoa. (Luoma, 

Karjalainen & Reinikainen, 2006, s. 453).  

Tutkimukseni tarkoituksena on nostaa kyselyaineistosta esille keskeisiä määrällisiä tuloksia, 

jotka antavat yleisen kuvan opiskelijoiden kokemuksista ja niiden eroista oppilaskunnan toi-

minnasta. Nämä määrälliset tulokset esitetään numeerisesti, prosenttilukuina. (Vilkka, 2007, 

s. 13 – 14, 19.) Avoimien kysymysten pohjalta laadullisella aineistolla pyrin syventämään 

määrällisestä aineistosta saatua tietoutta. Tutkimukseni pääpaino on tuloksissa, ei niinkään 
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metodisten ratkaisujen puhdassoppisuudessa (Eskola & Suoranta, 2005, s. 72). Nykyään vas-

takkainasettelun sijaan tilanne voidaan tulkita enemmän täydentäväksi, jos ajatellaan, että 

maailma koostuu itse asiasta ja erilaisista näkökulmista tästä kyseisestä asiasta (Tuomi & 

Sarajärvi, 2011, s. 67).  

Bryman korostaa, että menetelmällisesti ei nähdä tärkeänä luoda tarkkoja sääntöjä, kuinka 

yhdistetään laadullista ja määrällistä tutkimusta, koska siitä ei ole systemaattisia tutkimuk-

sia. Tämä johtaa siihen, että monimenetelmäisen tutkimuksen nimissä tehdään tutkimusta 

hyvin eri tavoin. Sen sijaan tärkeää on pitää huolta siitä, että tutkimuksen laatukriteerit täyt-

tyvät. (Bryman, 2008.) Pyrin avaamaan tutkimusprosessiani lukijalle monipuolisesti. Kan-

nan tutkijana vastuun tekemistäni ratkaisuista, joten pyrin perustelemaan tekemäni ratkaisut 

tutkimuksen eri vaiheissa (Eskola & Suoranta, 2005, s. 72). Hammersley (2008) tiivistää 

mielestäni monimenetelmäisen tutkimuksen perusajatuksen luotettavuuden näkökulmasta 

selkeästi. Oletus on, että on vain yksi todellisuus, jonka ominaisuudet voidaan tuoda tunne-

tuiksi käyttämällä eri tietolähteitä, menetelmiä ja lähestymistapoja.  

Tapaustutkimus on keskeinen kvalitatiivisen metodologian tiedonhankinnan strategia (Met-

sämuuronen, 2006, s. 92). Tutkimustavaksi valittu tapaustutkimuksen tapaus täytyy erottaa 

selkeästi tutkimuksen kohteesta. Tapauksen määritteleminen on prosessi, joka jatkuu läpi 

tutkimuksen. Tutkimuksen kohde viittaa puolestaan asiaan, jota tapaus ilmentää. Myös tut-

kimuskonteksti on tärkeä määritellä, koska kontekstin muodostaa tutkittavan tapauksen ym-

päristö. Tutkija valitsee kuinka laajan kontekstin ottaa tutkimukseen mukaan, jotta tapausta 

voidaan ymmärtää.  (Laine, Bamberg & Jokinen, 2007, s. 10 – 11; Eriksson & Koistinen, 

2014, s. 6 - 7.) Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena ovat opiskelijoiden kokemukset 

kansanopiston oppilaskunnan toiminnasta. Tällöin tapauksena on oppilaskunnan toiminta. 

Tutkimuskontekstiksi olen rajannut kansanopiston, koska oppilaskuntatoiminta on keskei-

nen osa koko kansanopiston arkea ja toimintaa. Näin ollen kansanopiston (konteksti) osal-

listava oppilaskunnan toiminta (tapaus) ilmentää erilaisia opiskelijoiden kokemuksia 

(kohde).  

Tapaustutkimusta kritisoidaan siitä, että sen avulla ei pystytä tuottamaan yleistyksiä. Tässä 

tutkimuksessa on tapaustutkimuksen tapaan tarkoituksena keskittyä ymmärtämään kansan-

opiston opiskelijoiden kokemuksia oppilaskunnan toiminnasta osallisuuden näkökulmasta ja 

nostaa esille täsmällisesti opiskelijoiden kokemusten pohjalta osallistavan oppilaskunnan 
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keskeisiä teemoja. Nämä teemat, jotka ovat osa osallistavaa oppilaskunnan toimintaa, voivat 

antaa ideoita kehittää oppilaskuntatoimintaa myös eri koulumuodoissa. Päätavoitteena ei ole 

tuottaa yleistyksiä vaan ymmärtää tapausta itsessään. Tapaustutkimuksen juoni rakentuukin 

juuri paikallisten ilmiöiden, erityispiirteiden ja niitä ympäröivän maailman suhteelle. (Eriks-

son & Koistinen, 2014, s. 37 – 38; Peltola, 2015, s. 111.) Tutkimuksen tavoitteena on selittää 

tätä tapausta (kansanopiston oppilaskunnan toimintaa) ja keskustella aiempaan tutkimukseen 

pohjautuvan teorian kanssa.  

Haasteena tapaustutkimuksessa on löytää tapoja, joilla voidaan tarttua tapausten tarjoamiin 

mahdollisuuksiin ja tehdä ainutlaatuisuuden perusteella jonkinlaisia yleistyksiä. Puhtaan ta-

pauskohtainen ote voi johtaa umpikujaan, jos tyydytään kuvailemaan vain tapauksen ainut-

laatuisia ominaispiirteitä. (Peltola, 2015, s. 112.) Olen perehtynyt tutkimukseni kannalta kes-

keisiin käsitteisiin (osallisuus, toimijuus), koska käsitteellinen ymmärrys auttaa myös ta-

paustutkimuksen tulosten yleistämisessä. Peltolan mukaan muotoilemalla tapaus käsitteelli-

sesti uudelleen ja etsimällä käsitteellisiä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia suhteessa 

muihin tapauksiin, voidaan tehdä havaintoja. Nämä havainnot puolestaan auttavat ymmärtä-

mään yleisempiä ilmiöitä. Jos tapaus (kansanopiston oppilaskunta) on käsitteellisen ymmär-

ryksen kautta merkityksellinen, voi yksikin tapaus tuottaa tietoa yleisestä ilmiöstä. Tämä 

tapauksen yleisyys viittaa siihen, että tuloksista voidaan tehdä teoreettisia johtopäätöksiä. 

Tällaista yleistämistä kutsutaan analyyttiseksi yleistämiseksi. Käytännössä teoreettinen 

yleistäminen tarkoittaa tapaustutkimuksen empiiristen tulosten vertaamista aiempiin tutki-

mustuloksiin sekä niiden arviointia aiemmin esitetyistä teoreettisista näkökulmista. (Peltola, 

2015, s. 118 – 119; Peuhkuri, 2015, s. 133 – 134.) Tapaustutkimuksen raportoinnin haaste 

on se, että tutkimustyön todellisuudessa teoria ja empiria voivat kietoutua yhteen monin eri 

tavoin (Peltola, 2015, s. 127 – 128). Tutkijana olen valinnut itselleni luontevan tyylin selittää 

tapausta. Tuloksissa nivon omat havainnot, analysoinnin ja aiempien tutkimusten teorian 

yhdeksi kokonaisuudeksi. 

4.3 Aineiston keruu 

Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin kyselyn, jonka toteutin kahtena erillisenä ZEF-kyse-

lynä verkossa. Opiskelijoiden taustatietoja kartoittavan alkukyselyn teetin lokakuussa 2015 

ja varsinaisen kyselyn kansanopiston oppilaskunnan toiminnasta teetin toukokuussa 2016. 

ZEF-ohjelma on jatkuvassa käytössä kansanopistolla, joten he tarjosivat tutkimuksen ajaksi 
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tunnukset käyttööni. Kartoitin alkukyselyssä taustatietoa opiskelijoiden aiemmista koke-

muksista oppilaskuntatoiminnasta peruskoulussa. Tämän vuoksi rajasin tutkimuksen ulko-

puolelle kansanopiston opiskelijoista ne opiskelijat, jotka eivät ole käyneet suomalaista pe-

ruskoulua. Tutkimuksesta rajautui pois esimerkiksi ulkomaalaiset opiskelijat. Koen, että ra-

jaus selkeytti tutkimuksen lähtökohtaa. Kyselyaineiston valintaan aineistonkeruumenetel-

mänä vaikutti myös opiskelijoiden suuri määrä: 126 opiskelijaa. Kyselyaineiston eduksi voi-

daan lukea lisäksi se, että samalla kyselylomakkeella voi kysyä monipuolisesti eri kysymyk-

siä. Toisaalta haasteena on, että tutkijana en voi tietää kuinka tosissaan vastaajat ovat suh-

tautuneet tutkimukseen ja kuinka vastauslomake on onnistunut tavoittamaan vastaajan to-

delliset kokemukset aiheesta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1998, s. 191.) 

Tutkimusaineiston keräämisen aloitin lokakuussa 2015. Alkukyselyn tarkoituksena oli kar-

toittaa opiskelijoiden aikaisempia kokemuksia oppilaskunnan toiminnasta peruskouluai-

kana. Kysely lähetettiin 126 opiskelijalle sähköpostilinkkinä ja vastaamiseen oli aikaa kaksi 

viikkoa. Kyselystä informoitiin opiskelijoille opiston yhteisellä opistotunnilla, jossa kaikki 

opiskelijat olivat läsnä. Kyseisen opistotunnin jälkeen oli varattu aikaa kyselyyn vastaami-

selle. Vastausprosentti oli 83,3. Vastausprosentti oli vapaaehtoiseen kyselytutkimukseen 

korkea. Vallin mukaan kyselyn onnistumisen kannalta vastausprosentti on tärkeä tekijä. Tu-

losten analysoinnissa tulee kuitenkin pohtia, ketkä jättivät vastaamatta kyselyyn. (Valli, 

2015, s. 45 – 46.) Laadullisen tutkimuksen näkökulmasta tärkeää on se, että henkilöt, joilta 

kerätään tietoa, tietävät tutkittavasta ilmiöstä tai heillä on kokemusta siitä (Tuomi & Sara-

järvi, 2011, s. 85).  

Toukokuussa 2016 järjestettiin kansanopiston oppilaskunnan kehittämisseminaari. Kehittä-

misseminaarissa jokaisen lautakunnan puheenjohtajat kertoivat oman lautakunnan toimin-

nasta ja tavoitteisiin pääsystä. Seminaarissa keskusteltiin oppilaskunnan toiminnasta ja opis-

kelijat antoivat kehitysideoita seuraavia vuosia varten. Oppilaskunnan kehittämisseminaa-

rissa esittelin lyhyesti alkukyselyn tuloksia. Esityksen oli tarkoitus motivoida opiskelijoita 

vastaamaan varsinaiseen kyselyyn kansanopiston oppilaskunnan toiminnasta. Linkki kyse-

lyyn lähetettiin 124 opiskelijan sähköpostiin heti kehittämisseminaarin jälkeen. Vastaaja-

ryhmä pieneni kahdella opiskelijalla, koska kyseiset kaksi opiskelijaa olivat keskeyttäneet 

opintonsa alkukyselyn jälkeen. Kyselylinkki oli avoinna opiskelijoille vuorokauden. Kyse-

lyyn vastasi 101 opiskelijaa ja vain kolme vastaajista keskeytti kyselyn. Kyselyn vastaus-

prosentti oli 81,5. Kyselyyn vastaamiseen oli varattu tila kansanopistolta kyseisenä iltana 
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kehittämisseminaarin jälkeen. Osa opiskelijoista vastasi kyselyyn tietokoneella, osa puheli-

milla ja tableteilla. Olin itse tutkijana paikalla kolmen tunnin ajan. Neuvoin tarvittaessa ky-

selyyn vastaamisessa. Erään erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kyselyyn vastaamista oh-

jasin enemmän. Opiskelijalla oli selkeä tahto vastata kyselyyn, mutta hän ei ymmärtänyt 

kysymyksiä lukemansa perusteella. Luimme kysymykset ääneen yhdessä. Sen jälkeen selitin 

opiskelijalle tarkemmin mitä kysymykset tarkoittavat. Opiskelija kertoi suullisesti oman ko-

kemuksensa ja tiivisti sen muutamaan sanaan kirjallisesti, koska omaehtoisen tekstin tuotta-

minen oli hänelle haastavaa.  

Valitsin kyselypohjaksi ZEF-kyselyn, koska se oli valmiiksi tuttu pohja opiskelijoille. ZEF-

kyselyni sisälsivät jana-, vaihtoehto-, monivalinta- ja vapaavastauskysymyksiä eli avoimia 

kysymyksiä. Määrällistä aineistoa tuottivat jana-, vaihtoehto- ja monivalintakysymykset. Ja-

nakysymykset vastaavat Likert-asteikollisia kysymyksiä. Kysely painottui vapaavastausky-

symyksiin eli laadulliseen aineistoon. Tapaustutkimukselle tyypillisesti avoimet kysymykset 

keskittyivät mitä-, miten- ja miksi- kysymyksiin (Eriksson & Koistinen, 2014, s. 5). Petäjä-

järven mukaan ZEF-kyselyn visuaalisen aineiston (tässä tutkimuksessa jana- ja monivalin-

takysymysten) perusteella vastauksista on mahdollista muodostaa karkea yleiskuva nopeasti. 

Nämä visuaalisen aineistot vastaavat tutkimuksessani määrällistä aineistoa. Vapaavastaus-

aineiston perusteella voidaan syventää näkemystä visuaalisesta aineistosta. Parhaimmillaan 

visuaalinen aineisto ja vapaavastausaineisto täydentävät toisiaan. (Petäjäjärvi, 2006, s. 83, 

87.) ZEFin ominaisuuksiin kuuluu myös kokoomataulu, jonka avulla omia vastauksia voi 

muuttaa jatkuvasti. Tällä suostutellaan vastaajan vastaamaan kysymyksiin useiden kysymys-

ten muodostamassa yhteisessä kontekstissa. (Kumpuniemi & Selkälä, 2006, s. 28 – 31.) 

ZEF-kyselystä poistin lähes kaikista kysymyksistä EOS (”En osaa sanoa”) -vaihtoehdon. 

Pyrin sillä ohjaamaan opiskelijoita vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja olemaan jotakin 

mieltä. Ennakoin ratkaisulla analyysin ongelmia, koska ”en osaa sanoa” voi tarkoittaa esi-

merkiksi tietämättömyyttä, viitsimättömyyttä tai ymmärtämättömyyttä. (Vilkka, 2007, s. 

109.) 

ZEF-kyselyn spesifeiksi eduiksi Raine Valli mainitsee sen, että vain yksi kysymys näkyy 

kerralla, jolloin vastaaja joutuu keskittymään jokaiseen vastaukseen tarkemmin. Toisaalta 

tämä voidaan nähdä myös riskinä, koska joudutaan toistamaan samoja ohjeita useaan ker-

taan. Se voi väsyttää vastaajan. Myös vertailu aikaisempiin vastauksiin voi olla haastavam-
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paa. (Valli, 2015, s. 53.) Toisaalta aikaisempiin vastauksiin pääsi tarvittaessa kokoomatau-

lun avulla. Keskimäärin kyselyihin vastaaminen vei opiskelijoilta 20 minuuttia aikaa. Eten-

kin alkukysely oli vastaajille raskaampi. Kansanopiston puolesta nousi toive, että taustatie-

toja kartoittava alkukysely toteutettaisiin mahdollisimman nopeasti opistovuoden alussa. Al-

kukyselyn toteuttaminen opistovuoden alussa perustui ajatukseen, että opiskelijat pohtivat 

peruskoulun oppilaskuntatoimintaa ennen kuin kansanopiston oppilaskuntatoiminta lähti 

kunnolla käyntiin. Tein kyselyn nopealla aikataululla, joten kyselyn suunnitteluvaiheen kiire 

näkyi kyselyn sisällössä. Varsinaista kansanopiston oppilaskuntaa koskevaa kyselyä suun-

nitellessani pyrin ottamaan huomioon alkukyselyn raskauden ja turhien kysymysten karsi-

misen. Pyrin tiivistämään kyselyn täsmällisiin ja tutkimuskysymyksen kannalta keskeisiin 

kysymyksiin. Molemmista kyselyistä sain kuitenkin monipuolisia ja kuvailevia vastauksia. 

Ajatukseni siitä, että mahdollisimman monella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua tut-

kimukseen, oli vahvana alusta asti. Kansanopiston oppilaskunnan kehittämistyöllä pyritään 

kehittämään sekä lautakuntien että opistoneuvoston toiminta tasavertaisesti. En halunnut tut-

kijana rajata tutkimustapaukseksi ainoastaan opistoneuvostoa (vrt. oppilaskunnan hallitus) 

vaan käsitellä oppilaskuntaa kokonaisuutena. Pidän tutkijana yhtä merkittävinä kokemuk-

sina niin sanotun tavallisen rivijäsenen kuin esimerkiksi puheenjohtajan kokemuksia lauta-

kunnissa. Tähän tutkimukseen rajattu tapaus on ilmiönä ajankohtainen, kun lasten ja nuorten 

osallisuus on julkisessa keskustelussa esillä. Kansanopistotasolla on tehty vain vähän tutki-

musta tästä aiheesta. Koen, että tälle tapaustutkimukselle on oma tilansa. (Eriksson & Kois-

tinen, 2014, s. 5.) 

4.4 Aineiston analyysi 

Laadullisen ja määrällisen aineiston analyysin yhdistämisessä voidaan puhua triangulaati-

osta eli aineistoa voidaan katsoa monesta eri suunnasta. Käytän tässä tutkimuksessa tutki-

muskysymyksen vastaamiseen laadullista ja määrällistä aineistoa, joten puhutaan siis ai-

neisto-triangulaatiosta. Toisaalta laadullisten ja määrällisten aineistojen analyysi johtaa 

myös menetelmätriangulaatioon. (Luoma, Karjalainen & Reinikainen, 2006, s. 454.) Tässä 

tutkimuksessa analysointi painottuu laadulliseen aineiston analysointiin. 

Aloitin tutkimuksen analyysivaiheen järjestelemällä aineiston yhteen tiedostoon. Hyödynsin 

ZEF-ohjelman tarjoamaa tulosraporttia, jossa on lueteltuina ranskalaisilla viivoilla jokaisen 
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vapaavastauskysymyksen alla kaikkien vastaajien vastaukset. Tämä tulosraportin hyödyntä-

minen nopeutti analysoinnin alkuun pääsemistä. Otin raportin ulos Microsoft Office Word-

tiedostona. Olen järjestellyt laadullista aineistoa suoraan Wordilla leikkaa-liitä -periaatteella. 

Määrällisen aineiston muodostavat jana- (Kuvio 2), vaihtoehto- (Kuvio 3) ja monivalintaky-

symysten (Kuvio 5 ja 6) vastaukset. ZEFin tulosraportissa on analysoituna numeerisesti 

edellä mainittujen kysymysten vastaukset. Hyödynsin numeerisia tuloksia laadullista aineis-

toa täsmentäviä prosenttilukuina tutkimustekstissä. Myös kaksi havainnollistavaa kuviota 

olen lisännyt tuloslukuun.  Alkujärjestelyn jälkeen ryhdyin luokittelemaan laadullista aineis-

toa teoriaohjaavaa (teoriasidonnaista) sekä aineistolähtöistä sisällönanalyysia mukaillen. Si-

sällönanalyysillä pyritään aineiston tiivistämiseen ja järjestelyyn siten, että saadaan aineisto 

selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Tutkijana pyrin yhdistelemään 

aineistolähtöisyyttä ja teorian ”valmiita malleja” luovasti. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 97, 

107 - 108.)  

 

Kuvio 2. Janakysymys. Henkilökunnan mukanaolo oppilaskunnan toiminnassa. (ZEF) 

 

 

Kuvio 3. Vaihtoehtokysymys. (ZEF)  
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Laadullista aineistoa analysoidessani tutkimukseni teoria on toiminut apuvälineenä. Niin 

(Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 96 – 97.) Aineiston analyysin ”teknisessä” vaiheessa olen so-

veltanut Milesin ja Hubermanin aineistolähtöisen analyysin mallia. Miles ja Huberman jaot-

televat induktiivisen aineiston analyysin karkeasti kolmivaiheiseksi prosessiksi: 1. aineiston 

pelkistäminen, 2. aineiston ryhmittely ja 3. teoreettisten käsitteiden luominen. Jaottelu viittaa 

yhdysvaltalaiseen perinteeseen. Ensimmäiseksi etsin opiskelijoiden vastauksista tyypilliset 

ja toistuvat ilmaukset kysymysten alle. Ryhmittelin ne leikkaa-liitä -periaatteella allekkain 

ilmaisujen joukoiksi. Ilmaisujen joukon otsikoin sitä kuvaavalla pelkistetyllä ilmaisulla. 

(Miles & Huberman, 1994; ks. myös Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 101.) Pelkistettyjen ilmai-

sujen alta korostin tietyillä väreillä koko ilmaisujen joukkoa kuvailevia monipuolisia vas-

tauksia. Näitä vastauksia hyödynsin suorina sitaatteina tutkimustekstissä. Korostusvärejä 

käytin myös aineiston ryhmittelyvaiheessa pohtiessani ilmaisuja tutkimuskysymykseni kan-

nalta. Keltainen väri kuvasi aktiivisuutta ja toiminnan määrää. Vihreällä korostin oppilas-

kunnan toiminnan merkitystä ja osallisuuden näkökulmaa vastauksissa. Sininen puolestaan 

nosti esille demokratiakasvatukseen liittyviä asioita. Violetin värin avulla poimin aineistosta 

oppilaskuntatoimintaa kritisoivat vastaukset.  

Milesin ja Hubermanin (1994) analyysimallista poiketen aineiston teknisen ryhmittelyvai-

heen jälkeen käytän käsitettä teemoittelu. Kun ilmaisut oli pelkistetty ja ryhmitelty, ryhdyin 

värikoodien ja pelkistettyjen ilmausten avulla etsimään aineistosta osallistavaa oppilaskun-

nan toimintaa kuvaavia keskeisiä teemoja. Nämä teemat (Kuvio 4) kuvaavat aineistossa 

esille tulleita ilmauksia. En kuitenkaan itse teemoja nimitä teoreettisiksi käsitteiksi. Tulos-

luvussa näitä teemoja perustellaan teorialla ja teoreettisilla käsitteillä. Edellä kuvailtu tee-

moitteluvaihe kuvastaa luovaa analysointia aineiston ja teorian välillä. Pyrin tutkijana siihen, 

ettei aineiston analysointi jää ainoastaan luokittelun tasolle. Sisällönanalyysia kritisoidaan-

kin siitä, että luokittelu on suoraviivaista määrälliseen analyysiin suuntautuvaa.  Lähtökoh-

taisesti laadullisen analyysissa sisältö ei tyhjene kategorioihin, vaan ideana on löytää aineis-

tosta uusia jäsennyksiä ja käsitteellisyyksiä. (Salo, 2015, s. 170 – 171; Ruusuvuori, Nikander 

& Hyvärinen, 2010, s. 16.) Seuraavissa taulukoissa (Taulukko 1 ja 2) olen avannut analy-

sointivaiheen ilmausten pelkistämistä ja niiden luokittelua teeman alle. Taulukoissa näkyy 

myös käyttämiäni värikoodeja.  
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Taulukko 1.  Ilmausten pelkistäminen ja teemoittelu 1. 

Alkuperäinen ilmaus * 

”Nykyään tiiän miten viralli-

seen kokoukseen osallistu-

taan ja tiiän mitä siellä tapah-

tuu.”  

”Sen miten kokoukset kuuluu 

hoitaa.” 

”Kokoustaitoja” 

Pelkistetty ilmaus 

Kokoustekniikka 

(sininen) 

Teema 

Merkityksellisyys 

”Vastuunkantamista ja asioi-

den hoitamista ajallaan” 

” Olen oppinut sitoutumaan 

ja panostamaan minulle kuu-

luviin tehtäviin.” 

” ottamaan vastuuta itse” 

Vastuun ottaminen ja kanta-

minen 

(vihreä) 

Vastuu 

” oppinu että asioihin voi oi-

keesti vaikuttaa” 

” yhdessä vaikuttamista” 

” isossakin porukassa voi olla 

helppoa vaikuttaa asioihin” 

Asioihin voi itse vaikuttaa, 

(vihreä) 

 

Merkityksellisyys 

”Muiden kuuntelemista ja 

huomioonottamista, monen-

laisia näkökulmia elämään.” 

” yhteistyötaidot erilaisten ih-

misten kanssa” 

”Antamaan ja ottamaan vas-

taan palautetta ja ylipäätään 

toimimaan ryhmässä.” 

Yhteistyötaidot, 

(sininen) 

Merkityksellisyys 

*Vastaus kysymykseen: Millä tavoin oppilaskunnan toiminta näkyy mielestäsi opiston ar-

jessa? Voit antaa käytännön esimerkkejä oppilaskunnan toiminnasta. 
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Taulukko 2.  Ilmausten pelkistäminen ja teemoittelu 2. 

Alkuperäinen ilmaus * 

”Oppilaskunnan toiminta 

parantaa opiston ilmapiiriä 

huomattavasti ja täällä viih-

tyy paremmin. Meillä on ol-

lut erilaisia teemapäiviä ja 

ollaan esimerkiksi pukeu-

duttu mustiin vaatteisiin. 

Oppilaskunnan toiminta yh-

distää meitä.” 

” Yritetään esim. luoda hy-

vää yhteishenkeä” 

” Teemapäivät. ne piristää 

arkea ja luo yhteisöllisyy-

dentunnetta.” 

Pelkistetty ilmaus 

Yhdessä tekeminen ja yh-

teishengen luominen 

(vihreä) 

Teema 

Ilmapiiri 

” Kaikki oppilaat saavat 

vaikuttaa asioihin, esim. 

opistolla järjestettäviin tem-

pauksiin ja tapahtumiin. Ja 

me olemmekin järjestäneet 

monia tapahtumia arjen pi-

ristykseksi.” 

”Jokainen kuuluu lautakun-

taan. Joka toinen perjantai 

on lautakuntien kokoukset. 

” 

” Ihan kaikessa. Opistossa 

oppilaskunnan toiminta 

koskee kaikkia.” 

Kaikki kuuluvat oppilas-

kuntaan 

(vihreä, keltainen) 

Rakenne 

”No on vaikutettu moniin 

meitä koskeviin asioihin 

suoraan, ja täällä oikeasti 

Myönteinen asenne  Ilmapiiri 

Merkityksellisyys 
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näkyy se, että meidän mieli-

piteillä ja ideoilla on merki-

tys.” 

”- Lisäksi opiston tehtävien 

organisointi helpottuu aktii-

visen oppilaskunnan toi-

minnan johdosta.” 

oppilaskunnan toimintaa 

kohtaan 

*Vastaus kysymykseen: Millaisia tietoja ja taitoja olet oppinut opiston oppilaskunnan toi-

minnassa? 

Salo kritisoi sisällönanalyysia siitä, että analysointimenetelmä lupaa enemmän kuin antaa. 

Menetelmä tuottaa vain luokitteluja, eikä yllä varsinaiseen analyysiin. Havainnot kaadetaan 

erilaisiin luokkiin ja kun luokat ovat täynnä, luokat esitellään analyysin tuloksina. Uudelleen 

järjestetty aineisto ei kuitenkaan ole semmoisenaan tulosta. Kritiikkiä osoitetaan myös sille, 

että sisällönanalyysissa käytetään määrällistä analyysia laadullisen aineiston analyysiin esi-

merkiksi laskemalla sanojen toistumistiheyttä. Menettely noudattaa logiikkaa, joka olettaa 

että aineisto on jossakin olemassa, sellaisessa todellisuudessa, joka on löydettävissä ja koo-

dattavissa. Tärkeämpää olisi kiinnittää huomio tutkijan refleksiivisempään otteeseen ja poh-

tia miten tutkimustietoa tuotetaan, järjestetään ja tulkitaan. (Salo, 2015, s. 166 – 170; ks. 

myös St. Pierre & Jackson, 2014, s. 715.) 

Salo haluaa korostaa luokittelun sijaan aineiston kanssa teoriointia. Alun perin Deleuzen ja 

Guattarin (2011, s. 4 – 5, ks. myös Salo, 2015, s. 181) ajatus teorian päälle kytkemisestä 

samalla tavoin kuin pistokkeen kytkeminen virtapiiriin kuvaa mielestäni hyvin aineiston 

ajattelemista ja tulkintaa teorian kanssa. Teoreettiset käsitteet sisäistetään ajattelun apuväli-

neitä. Analyysiin, ajatteluun teorian kanssa, ei ole ohjetta. Ensin tulee lukea ja tutkia teoriaa 

huolellisesti ja sitten laittaa se toimimaan omassa tutkimuksessa. Tällaista analyysia on vai-

kea selittää. Se on kokeilevaa ja kehkeytyvää. (St. Pierre & Jackson, 2014, s. 715; Salo, 

2015, s 181 – 182.)  

Aineiston analyysissa en ole eritellyt vastaajia iän tai sukupuolen mukaan vastaajien ano-

nymiteetin suojelemiseksi. Tapaustutkimuksen konteksti on Reisjärven kristillinen opisto, 

jolloin vastaajien tarkempi erittely tutkimustuloksissa olisi voinut johtaa vastaajien tunnis-

tamiseen vastausten perusteella. Suurin osa vastaajista on 16–17 -vuotiaita. Tutkimuksen 
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kannalta vastaajien tarkempi erittely ei ole tarpeellista, koska tarkoitus on tutkia kokemuksia 

osallisuudesta oppilaskunnan toiminnassa yleisemmällä tasolla.  

 

Kuvio 4. Osallisuus oppilaskunnan toiminnassa – teemat 

Aineiston teemoitteluvaiheessa lähdin liikkeelle siitä, että itse toiminta oppilaskunnassa on 

keskiössä. Opiskelijat pohtivat osallisuutta vastauksissaan pitkälti konkreettisen toiminnan 

kautta. Sell ja Vesikansa (2014, s. 549) toteavatkin, että itse tekeminen on nuorille yksi luon-

taisimmista tavoista osallistua, eikä sitä voi jättää huomioimatta osallisuuden tutkimuksessa. 

Oppilaskunnan konkreettisen toiminnan ympärille kokosin aineistosta varsinaiset teemat 

(Kuvio 4) osallisuuden näkökulmasta. Teemat rakentuivat opiskelijoiden kokemusten perus-

teella. Loin itselleni teemoitteluvaiheeseen tukikysymyksen: Mitkä tekijät rakentavat osal-

lisuutta oppilaskunnan toimintaan? Tämän kysymyksen avulla rakensin seuraavat teemat. 

Ensimmäinen teema rakenne sisältää ajatuksen siitä, että kaikki opiskelijat ja henkilökunta 

kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnalla tulee olla jonkinlainen pysyvä rakenne, sisältäen 

sovitut periaatteet, jotta toimintaa voi kehittää. Toinen teema ilmapiiri sisältää yleiseen il-

mapiiriin ja yhteishenkeen liittyvän sosiaalisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden näkökulman. 

Henkilökunnan läsnäoloa oppilaskunnan toiminnassa ja sen merkitystä voidaan pohtia myös 

kolmannen teeman vastuun kautta. Vastuun olen jakanut kolmeen alakategoriaan: vastuun 

antaminen, vastuun ottaminen ja vastuun kantaminen. Neljäs teema merkityksellisyys nivoo 

Osallisuus 
oppilaskunnan 

toiminnassa

Rakenne

Ilmapiiri

Vastuu

Merkitykselli
syys
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kaikki teemat yhteen. Merkityksellisyys rakentuu opiskelijoiden kokemuksista ja tunteista 

omasta osallisuudesta oppilaskunnassa.  
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5 Tulokset 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää miten opiskelijat kokevat kansanopiston oppilaskun-

nan toiminnan osallisuuden näkökulmasta. Lähtökohtaisesti kiinnitin huomiota kansanopis-

ton oppilaskunnan malliin ja sen merkitykseen osallisuuden näkökulmasta sekä henkilökun-

nan rooliin oppilaskunnan toiminnassa. Lisäksi nostin kuitenkin opiskelijoiden kokemusten 

pohjalta muitakin teemoja (Kuvio 4), jotka käsittelevät osallisuutta oppilaskunnan toimin-

nassa. Olen teemoitellut teoriaohjaavaa sisällönanalyysia mukaillen. 

Selvitin alkukyselyn avulla opiskelijoiden aiempia kokemuksia oppilaskunnan toiminnasta 

peruskoulussa. Esittelen lyhyesti alkukyselyn tuloksia ensimmäisessä alaluvussa (5.1). Al-

kukyselyn tarkoituksena on virittää lukija varsinaisen aineiston käsittelyyn. Seuraavat alalu-

vut käsittelevät varsinaista tutkimuskysymystäni teemapohjaisesti. Toinen alaluku (5.2) kes-

kittyy rakenteellisiin puitteisiin, jossa oppilaskunnan toiminta toteutuu. Kolmannessa alalu-

vussa (5.3) käsitellään osallisuutta oppilaskunnan toiminnassa ilmapiirin ja yhteishengen nä-

kökulmasta. Neljäs alaluku (5.4) nostaa esille vastuun antamisen, ottamisen ja kantamisen. 

Viimeisessä alaluvussa teema merkityksellisyys (5.5) yhdistää teemat toisiinsa ja pohtii 

opiskelijoiden kokemusta omasta osallisuudesta oppilaskunnan toiminnassa. 

5.1 Opiskelijoiden aiempia kokemuksia oppilaskuntatoiminnasta peruskoulussa 

Alkukyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kansanopiston opiskelijoiden aiempia kokemuksia 

peruskoulun oppilaskunnan toiminnasta. Vain 40 (38 %) opiskelijalla oli omassa alakoulussa 

oppilaskunta, kun taas 88 (85 %) opiskelijalla yläkouluissa oli oppilaskunta. Opiskelijoista 

noin 15 %:lla ei ole ollut aiempaa kokemusta oppilaskunnan toiminnassa ennen kansanopis-

tovuotta. Toisaalta mielenkiintoista on se, että alkukyselyn perusteella ainoastaan 23 (22  %) 

opiskelijaa kuului peruskouluaikana oppilaskunnan hallitukseen.  

Alkukyselyn alussa selvitin, ketä opiskelijoiden mielestä peruskoulun oppilaskuntaan kuu-

luu. Vastausten perusteella käsitys oppilaskunnasta ja siitä, ketä siihen kuuluu, ei ollut itses-

täänselvyys (Kuvio 5). 
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Kuvio 5. Opiskelijoiden käsitykset peruskoulun oppilaskunnan jäsenistä. (mukaillen ZEF) 

Monivalintakysymyksen perusteella lähes puolet opiskelijoista ajattelee, että peruskoulun 

oppilaskuntaan kuuluvat vain oppilaskunnan hallituksen jäsenet. 30 % vastaajista on sitä 

mieltä, että kaikki koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. 24 % opiskelijoista mieltää, että 

peruskoulun oppilaskuntaan kuuluvat sekä kaikki koulun opettajat että kaikki koulun oppi-

laat. Tämän perusteella opiskelijoiden tietoisuus ei ole vahva siitä, ketä oppilaskuntaan kuu-

lui peruskoulussa. Suurin ryhmä kuitenkin näkee oppilaskunnan hallituksen oppilaskuntana. 

Tämä korostui myös avointen kysymysten vastauksissa. Seuraavat sitaatit kuvaavat epätie-

toisuutta oppilaskunnan hallitus- ja oppilaskuntakäsitteiden merkityseroista: 

”Oppilaskunnalla oli kokouksia, johon kaikkien oppilaskunnan jäsenten piti mennä. Jokai-

selta luokalta oli yksi jäsen ja yksi varajäsen. ” 

”En kuulunut siihen (oppilaskuntaan) mutta ne järjesti jottai pieniä tapahtumia” 

Opiskelijat nimeävät oppilaskunnan hallituksen jäsenet oppilaskunnan jäseniksi. Ainakin 

käsitteet oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus sekoittuvat. Ensimmäisen sitaatin perus-

teella voi kuitenkin päätellä, että koulussa on kokoontuva oppilaskunnan hallitus. Vastaajat 

näkevät itsensä kuitenkin irrallisena toimijoina, kun puhuvat ”niistä”.  Kiilakosken (2014) 
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mukaan oppilaskunnan toiminnan kehittämisen haaste on nimenomaan siinä, kuinka se nä-

kyy sekä koulun aikuisyhteisölle että oppilaille. Oppilaskunnan tehtävä on huolehtia siitä, 

että kaikille nuorille tarjotaan osallisuuden mahdollisuuksia, mutta tämä ei onnistu, jos op-

pilaat eivät tiedä kuinka oppilaskunta toimii.  Toisaalta, nimenomaan oppilaskuntaa edusta-

van hallituksen aseman vahvistaminen on usein oppilaskuntatoiminnan kehittämisen keski-

össä. (Gellin ym., 2012).  

Oppilaskunnan toiminta opiskelijoiden vastausten perusteella näkyi peruskoulussa lähinnä 

oppilaskunnan hallituksen järjestäminä teemapäivinä ja tempauksina, jotka opiskelijat koki-

vat ”tavallisen” opetuksen ulkopuoliseksi toiminnaksi. Tempauksien yhteydessä oppilaskun-

nan puolesta saattoi olla kioski, jonka tuotto meni varainhankintaan. Oppilaskunnan rahoilla 

koululle saatettiin hankkia välituntivälineitä, tai kouluviihtyvyyttä pyrittiin muuten paranta-

maan. Periaatteessa esimerkiksi oppilaskunnan raha käytettiin kaikkien oppilaiden yhteiseen 

hyvään, mutta päätöksentekoprosessit ja tapahtumien järjestäminen ei ollut kaikille oppi-

laille näkyvää toimintaa. Oppilaskunnan toiminta oli vastausten perusteella melko satun-

naista: 

”Olin Oppilaskunnan hallituksen jäsen ja välillä tehtiin erilaisia teemapäiviä, mutta har-

voin” 

”Joka luokalta valittiin kaksi henkilöä oppilaskunnan hallitukseen. En hirveesti huomannu 

mitenkään erityisesti niiden toimintaa.” 

Edellä mainitut opiskelijoiden kommentit kuvaavat aineiston yleistä käsitystä siitä, kuinka 

aktiivista oppilaskunnan toiminta peruskoulussa on ollut. Vastauksista käy ilmi, että toimin-

taa on ollut, mutta sen suunnittelu, organisointi ja vastuukysymykset eivät ole olleet näkyviä 

muille kuin oppilaskunnan hallituksen jäsenille. 

Opiskelijat pohtivat alkukyselyssä mitä oppilaan osallistuminen ja vaikuttaminen peruskou-

lussa tarkoittavat. He nostivat vahvasti esille oppilaiden oman mielipiteen kertomisen ja 

kuulluksi tulemisen sekä oppilaan vaikuttamisen itseä koskeviin asioihin, kuten välitunti-

viihtyvyyteen ja koulun yhteiseen toimintaan. Tärkeänä koettiin myös aikuisten luottamus 
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oppilaita kohtaan. Konkreettisia osallistumisen tapoja olivat opiskelijoiden mielestä esimer-

kiksi yhteisiin tapahtumiin osallistumisen ja niiden tavoitteena viihtyminen koulussa. Oppi-

laskunnan kautta vaikuttaminen näkyi osassa vastauksista. 

”Oppilaskunnan hallituksessa jokaisella oppilaalla oli ääni. Kuka tahansa oppilaista saat-

toi ehdottaa asiaa, jota käsitellään oppilaskunnan hallituksen kokouksessa. Tapahtumista 

sai antaa palautetta.” 

”Minun mielestäni kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa peruskoulussa, 

jos halua on, kaikilla oppilailla on oikeus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Esimerkiksi 

luokasta valitaan edustaja hallitukseen ja kaikki voivat osallistua ja vaikuttaa siihen, kuka 

edustaja on. Vaikka oppilas ei tulisi itse valituksi edustajaksi, hän voi kertoa edustajalle 

jonkun oman ideansa, jonka edustaja voi laittaa eteenpäin. Oppilas voi osallistua erilaisiin 

kerhoihin, pyrkiä tukioppilaaksi, liittyä nuorisotoimikuntaan äänestyksen kautta jne jne. Op-

pilailla on mielestäni mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.” 

Positiiviset kokemukset peruskoulun oppilaskuntatoiminnasta kertovat oppilaskunnan toi-

minnan jatkuvasta kehittämistyöstä. Opiskelijat nostavat esille edustuksellisen demokratian 

vaikuttamiskeinoja, kuten oman edustajan valinnan ja edustajan kautta vaikuttamisen. Eri-

tyisesti toisessa sitaatissa korostuu oppilaiden oma aktiivisuus valintaprosessissa ja toimin-

nan ideoinnissa. Kun oppilaille tarjotaan puitteita osallistua, osallistuminen on itsestä ja 

omasta aktiivisuudesta kiinni. Osallisuus voidaan käsittää yhteisöön kuulumisena ja siinä 

toimimisena (Alanko, 2013), mutta myös vaikuttamisena (Kiilakoski ym., 2012). Toisaalta 

eräs opiskelija kuvasi oppilaskunnan toimintaa seuraavasti: 

”Osallistua pysty silleen että omassa luokassa olevalle jäsenelle sano jotaki ehotuksia mutta 

ei se käytännösä toiminu. Ainuat oppilaskunnan jutut oli että parikertaa vuojesa istuttiin 

turhassa oppilaskunnan ylleiskokkouksesa joka ei kiinnostanu kettään.” 

Edellisen opiskelijan kokemuksesta heijastuu, että kaikkia oppilaita on pyritty rakenteelli-

sesti osallistamaan oppilaskunnan toimintaan järjestämällä yhteinen yleiskokous, mutta ko-

kemus siitä ei motivoinut ainakaan kaikkia osallistujia. Rakenteelliset puitteet eivät välttä-

mättä riitä siihen, että opiskelijat motivoituisivat osallistumaan aktiivisesti oppilaskunnan 

toimintaan. Tämä herättää kiinnostukseni selvittää opiskelijoiden kokemusten kautta sitä, 
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mitä muuta tarvitaan osallistavaan oppilaskuntatoimintaan rakenteellisten puitteiden lisäksi. 

Opiskelijoilla on taustalla kokemuksia erilaisten peruskoulujen oppilaskuntien toiminnoista, 

jonka vuoksi pohdin edellä mainittua ajatusta kansanopiston oppilaskuntakontekstissa. Esit-

telen seuraavissa alaluvuissa tämän tutkimuksen varsinaisen aineiston tuloksia. 

5.2 ”Opistossa oppilaskunnan toiminta koskee kaikkia” 

Aineiston ensimmäinen teema rakenne lähtee ajatuksesta, että jokainen opiskelija kuuluu 

oppilaskuntaan. Kansanopiston oppilaskuntamallin (Kuvio 1) olen esitellyt tarkemmin joh-

dannossa (1.1). Oppilaskunnassa jokainen opiskelija kuuluu johonkin lautakuntaan ja lauta-

kuntien puheenjohtajat muodostavat opistoneuvoston yhdessä rehtorin ja kuraattoreiden 

kanssa. Lautakunnat toimivat opistoneuvoston alaisina. Myös henkilökunta on jakautunut 

rivijäseniksi lautakuntiin. Käsittelen rakenne-teeman ympärillä opiskelijoiden kokemuksia 

oppilaskunnan mallista ja henkilökunnan roolista oppilaskunnassa. 

Opiskelijat kertoivat kokemuksiaan opistovuoden päättyessä opiston oppilaskunnan toimin-

nasta. Kysely alkoi alkukyselyn tavoin kysymyksellä, joka kartoitti opiskelijoiden käsityksiä 

siitä, ketkä kuuluvat heidän mielestään opiston oppilaskuntaan. Vastaukset olivat melko yh-

tenäiset (Kuvio 6). 
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Kuvio 6. Opiskelijoiden käsitykset opiston oppilaskunnan jäsenistä. (mukaillen ZEF)  

70 opiskelijan mielestä opiston oppilaskuntaan kuuluvat kaikki opiskelijat ja 27 opiskelijan 

mielestä opiskelijoiden lisäksi myös henkilökunta. 96 % opiskelijoista käsitti oppilaskunnan 

muodostuvan ainakin kaikista opiskelijoista. Opiskelijoiden käsitykset poikkesivat selkeästi 

käsityksistä alkukyselyn vastaavasta kysymyksestä peruskoulun oppilaskunnan jäsenistä 

(Kuvio 5). Alkukyselyssä suurin ryhmä, 47 % opiskelijoista, koki, että peruskoulun oppilas-

kuntaan kuuluvat vain oppilaskunnan hallituksen jäsenet. Jälkimmäisessä kansanopiston op-

pilaskuntaa koskevassa kyselyssä opistoneuvoston (vrt. oppilaskunnan hallitus) asema ei ko-

rostunut vastauksissa. Kaikki opiskelijat nähtiin tasavertaisesti oppilaskunnan jäseninä, mikä 

viittaa siihen, että oppilaskuntatoiminta on näkyvillä kansanopistossa. 69 % opiskelijoista 

näki henkilökunnan roolin erilaisena oppilaskunnan toiminnassa kuin oman roolinsa. Opis-

kelijat kokivat henkilökunnan olevan läsnä toiminnassa, mutta kuitenkin eri tehtävässä kuin 

itse opiskelijat. Henkilökuntaa ei nähty niin vahvasti oppilaskunnan jäseninä.  Henkilökun-

nan mukanaolo korostui enemmän avoimien kysymysten vastauksissa.  Opiskelijat puhuivat 

henkilökunnan suhtautumisesta. Erään opiskelijan kommentista heijastuu henkilökunnan 

kasvattajan ja ohjaajan rooli: ”henkilökunta suhtautuu oppilaskunnan toimintaan innosta-
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vasti ja se ajatellaan osana opiston yleissivistävää koulutusta.” Reisjärven kristillisen opis-

ton perusoppijakson opetussuunnitelmassa (2015 – 2016) mainitaan yhdeksi kasvatuksen 

tavoitteeksi edistää aktiivista kansalaisuutta. Oppilaskuntatoiminta mainitaan pienoisyhteis-

kunnassa toimimisena. Toiminnan ajatuksena on, että henkilökunta toimii oppilaskunnassa 

osallistuvina ohjaajina, ikään kuin vertaisina rivijäseninä, jotka antavat valtaa ja vastuuta 

nuorille. Mielenkiintoista on kuitenkin, että 27 % opiskelijoista koki henkilökunnan tasaver-

taisiksi oppilaskunnan jäseniksi itseensä nähden. Tämä voisi viitata siihen, että osa henkilö-

kunnan jäsenistä on ollut niin aktiivisesti mukana oppilaskunnan toiminnassa, että opiskeli-

jat ovat kokeneet heidät oppilaskunnan jäseniksi. Tämän kaltaista kokemusta kohti tulisi 

mielestäni päästä oppilaskuntien toiminnassa yleisemmin.  

Oppilaskuntatoiminnan on tarkoitus olla ikäkaudelle, tässä kontekstissa pääsääntöisesti 16 – 

20-vuotiaille nuorille, suunnattua toimintaa ja demokratiakasvatusta (Nousiainen & Piek-

kari, 2007a). Tutkimusaineiston perusteella opiskelijoiden mielestä opiston oppilaskunnan 

toiminta on aktiivista ja näkyvää. Opiskelijat kokivat opiston oppilaskunnan toiminnan sään-

nölliseksi ja tavallisessa arjessa näkyväksi. Eri lautakunnat järjestivät vapaa-ajalle monipuo-

lista ohjelmaa liikuntakerhoista ohjelmailtoihin sekä erilaisia tempauksia. Lautakuntien ja 

opistoneuvoston kokouksien todettiin rytmittävän arkea. Lautakuntien kokoukset olivat joka 

toinen perjantai ja opistoneuvoston kokous joka keskiviikko. Lautakuntien omat vastuuteh-

tävät nähtiin tärkeänä. Opistovuoden lopussa toteutunut opintomatka Viroon oli eri lauta-

kuntien organisoitavana. Opiskelijat kuvasivat oppilaskunnan toimintaa seuraavasti: 

”Siellä (opiston arjessa) se (oppilaskunnan toiminta) näkyy koko ajan. Kioski on auki. Tek-

ninen lautakunta pitää yllä paikkojen kuntoa, hevoset tulee hoidettua, vlogi ilmestyy, lähes 

koko ajan on jotain tempauksia ja projekteja suunnitteilla, liikuntakerhot pyörii yms.” 

”Edellisiin kouluihin verrattuna se (oppilaskunnan toiminta) on ollut huomattavasti aktiivi-

sempaa. Toiminta on paljon näkyvämpää ja kuuluu opiston arkeen.” 

Opiskelijoiden sitaateista voidaan päätellä, että opiskelijat pitävät tärkeänä, että oppilaskun-

tatoiminta on osa arkipäivien toimintaa ja arkirutiineja, eikä heidän kokemusmaailmastaan 

ja kiinnostuksenkohteistaan irrallista toimintaa (ks. myös Ahonen, 2007). Toiminnan mie-

lekkyyden säilyttämiseksi on kuitenkin tärkeää, että nuorilla on sopivasti haasteita. Vesi-

kansa (2014) korostaa, että nuorille tulee antaa mahdollisuus toimia itse jonkin konkreettisen 
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ja kohtuullisen haastavan hankkeen toteuttamisessa. Tärkeää on kokemus tunteiden tasolla, 

mistä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämisessä on kysymys. Tutkimusaineistossa 

opiskelijat nostivat arjen toimintojen lisäksi tärkeänä osana oppilaskuntatoimintaa ideoinnin, 

yhteisen keskustelun ja suunnittelutyön. Vesikansan mainitseman kohtuullisen haastavana 

hankkeena voidaan nähdä opiskelijoiden opintomatka Viroon, jonka suunnittelu- ja järjestä-

misvastuu oli jaettu eri lautakuntien kesken. Kun koko oppilaitos lähtee yhteiselle opinto-

matkalle, jonka valmisteluihin kaikki ovat osallistuneet, toteutuu yhteinen onnistumisen ko-

kemus osana koko oppilaskunnan osallisuusryhmää (Alanko, 2013).  

Opiskelijat näkivät osallisuutensa pitkälti toiminnan kautta. Eräs opiskelija kuvasi oppilas-

kunnan aktiivisuutta seuraavasti: ”Täällä tehään, ei olla vaan muka aktiivisia.” Mielestäni 

sitaatti tiivistää oppilaskunnan toiminnan todellisuudesta sen, että osallisuus on toiminnan 

kautta toteutuvaa. Osallisuudessa riskinä on itse toiminnan jääminen taka-alalle, vaikka se 

onkin nuorten luontainen tapa osallistua. (Sell ja Vesikansa, 2014). Alanko (2013) puhuu 

puolestaan osallisuuden pedagogiikasta, jossa toiminta on aina läsnä.  Edellä mainitun opis-

kelijan sitaatissa esille tullut ”muka aktiivisuus” on mielenkiintoinen ilmaisu. Tulkitsen sen 

kuvaavan oppilaskunnan ulkopuolelle näytettävää aktiivisuutta, jolla pyritään täyttämään ul-

koiset kriteerit nuorten osallistamisesta oppilaskunnassa. Ilmaisu herättää pohtimaan, mistä 

nousee tarve olla muka aktiivinen. Aktiiviseksi kansalaiseksi voi kasvaa, oppia ja harjaantua 

vain osallistumalla ja toimimalla (Nousiainen & Piekkari, 2007a). Tällöin mielestäni toimin-

nan keskiönä tulee olla itse nuoret, ei se miltä toiminta ulkopuolisille näyttää.  

Opiskelijoiden vastausten perusteella opiston henkilökunta suhtautuu myönteisesti ja kan-

nustavasti oppilaskuntatoimintaan. Oppilaskuntatoiminta nähdään osana opiston yleissivis-

tävää koulutusta. Oppilaskuntatoiminnan on vaikea edistää aitoa osallisuutta, ellei kouluyh-

teisön aikuiset ymmärrä toiminnan kasvatuksellista merkitystä ja erityisesti rehtorin asen-

teella on merkitystä (Karhuvirta & Lestinen 2015). Tutkimusaineistossa opiskelijat nostivat 

esille opiston rehtorin yhtenä tärkeänä oppilaskunnan toiminnan tukijana kuraattorien rin-

nalla. Rehtori vastaa koko koulun toimintakulttuurin kehittymisen suunnasta. Toimintakult-

tuuri luo puolestaan pohjan koko oppilaitoksen toiminnalle.  

Opiskelijoiden mukaan opiston henkilökunta pääsääntöisesti pyrkii osallistumaan lautakun-

tien kokouksiin, mutta opiskelijat pitivät tärkeänä myös sitä, ettei henkilökunta ota liian 
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suurta roolia. ”He (henkilökunta) ovat apuna suuremmissa projekteissa, mutta antavat opis-

tolaisille myös paljon vastuuta eivätkä itse tee ja päätä kaikkea.” Vastausten perusteella 

yleinen ilmapiiri oppilaskuntatoimintaa kohtaan on henkilökunnan keskuudessa myöntei-

nen. Muutamat opiskelijat kritisoivat oman lautakuntansa henkilökuntajäsenen vähäistä 

osallistumista kokouksiin, mutta samanaikaisesti totesivat heidän suhtautuvan kuitenkin 

myönteisesti itse oppilaskunnan toimintaan. Tämä kritiikki osoittaa sen, kuinka tärkeänä 

nuoret pitävät aikuisen esimerkkiä ja konkreettista osallistumista itse toimintaan. Läsnäoleva 

aikuinen koetaan turvallisena. 

Opiskelijoiden mielestä henkilökunnalla on tärkeä rooli oppilaskunnan toiminnassa. Vahvin 

näkemys henkilökunnan roolista aineistossa oli toiminnan alkuun laittajana ja tukijana. 

Opiskelijat nostivat useaan otteeseen esiin käsitteet taustatuki, taustajoukko ja neuvonantaja. 

Eräs opiskelija kuvasi henkilökunnan osallistumista seuraavasti: 

”Niillä (henkilökunnalla) on hyvää kokemusta mistä on hyötyä ja ne auttaa ja ohjaa tarvit-

taessa ja niillä on viel enemmä päätäntävaltaa nii se on erittäin tärkeetä mut meidän (opis-

kelijoiden) pitää myös oppia itsenäisestikin hoitaa niitä asioita.” 

Opiskelijat näkivät henkilökunnan aseman erilaisena kuin oman asemansa. Kuten edellisessä 

sitaatissa käy ilmi, henkilökunnalla ymmärretään olevan enemmän päätäntävaltaa kuin opis-

kelijoilla. Kuitenkin ajatus siitä, että asioita tulee oppia hoitamaan myös itsenäisesti, kertoo 

opiskelijoiden tarpeesta oppia kantamaan vastuuta toiminnastaan. Opiskelijoiden mukaan 

henkilökunnalla on suuri rooli siinä, toteutuvatko oppilaskunnan päätökset käytännössä.  

”Henkilökunta pitää rajat yllä sekä valvoo lautakuntien toimintaa sekä tekee viimeisimmän 

päätöksen käsitellyistä asioista.”  

Edellinen sitaatti kuvaa puolestaan henkilökunnan roolia kasvattajan ja ohjaajan näkökul-

masta. Mielestäni opiskelijat kuitenkin vastauksiensa perusteella antoivat itse viimeisen val-

lan henkilökunnalle. Ylimmän auktoriteetin ajateltiin viime kädessä lähtevän aikuisista. Kii-

lakosken (2014) mukaan aikuisilta ei voida poistaa valtaa kuitenkaan kokonaan. Ohjaajalla 

on joka tapauksessa enemmän kykyä vaikuttaa tilanteisiin kuin ohjattavalla. (Kiilakoski, 

2014b.) Mielestäni opiskelijat turvautuivat ohjattavan rooliin esimerkiksi siinä, että heidän 
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mielestä henkilökunta piti järjestystä yllä. Toisaalta tässä yhteydessä herää kysymys vas-

tuusta. Vastuukysymyksiä käsittelen tarkemmin alaluvussa (5.4).  

Opiskelijat nostivat esiin myös osallistumisen motivaation. ”Opiskelijoilla ei olisi välttä-

mättä niin paljon motivaatiota osallistua tähän toimintaan, jos opettajat ei olisi mukana 

tässä.” Aikuisen rooli nähtiin alkuunpanijan lisäksi myös tsemppaajana toiminnan jatku-

mossa. Opiskelijat kokivat, että aikuisen tukea tarvitaan ja heidän mukana olo virallistaa 

toimintaa. Tärkeänä nähtiin se, että tietää että ohjausta, apua ja tukea on tarjolla. Osallisuu-

den pedagogiikan näkökulmasta parhaimmillaan molemmat osapuolet, tässä tutkimuksessa 

nuoret ja aikuiset, hyväksyvät toisensa ja toistensa osallisuuden vastavuoroisesti (Alanko, 

2013). 

Henkilökunnan roolia oppilaskunnassa voidaan peilata Shierin (2001) viisitasoisen osalli-

suuden tukemisen polkuun. Osallisuuden tukemisen polku rakentuu seuraavista tasoista: 

Osallisuuden tukemisen polku rakentuu seuraavista osallisuuden tasoista: 

1. Nuoret tulevat kuulluiksi. 

2. Nuoria tuetaan nostamaan esille näkemyksiään.  

3. Nuorten näkemykset otetaan huomioon.  

4. Nuoret otetaan mukaan päätöksentekoprosesseihin.  

5. Nuoret jakavat valtaa ja vastuuta päätöksentekoprosesseissa. 

(Shier, 2001) 

Shierin mallissa aikuisen rooli on tärkeä. Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa nuorten osal-

lisuus omalla toiminnallaan. Opiskelijoiden vastausten perusteella voidaan todeta, että opis-

kelijoita tuetaan kansanopiston oppilaskunnan toiminnassa kaikilla osallisuuden tukemisen 

polun tasoilla. Shierin (2001) mallin mukaan seuraavalle tasolle voidaan siirtyä, kun aikui-

nen ensin asenteellisesti itse muuttaa toimintatapojaan, toiseksi mahdollistaa toimintatavoil-

laan nuorten osallisuuden kyseisellä tasolla ja kolmanneksi, kun toimintatavat ovat juurtu-

neet koko kasvatusorganisaatioon. Shier (2006) itse kuitenkin korostaa, ettei tasoja tulisi 

nähdä vain allekkaisina, vain pikemminkin limittäisinä, jolloin eri tilanteissa voidaan hyö-

dyntää osallisuuden tukemisen polun eri tasoja. Tässä luvussa olen nostanut esiin opiskeli-

joiden kokemuksia henkilökunnan roolista. Kuten edellä on mainittu, henkilökunnan rooli 

nähdään pitkälti taustatukijana, neuvonantajana, motivoijana ja toiminnan tukijana. Tällöin 
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voidaan puhua, että henkilökunta tukee opiskelijoita nostamaan esille näkemyksiään ja ottaa 

niitä huomioon. Tähän sisältyy myös kuulluksi tulemisen tunne. Toisaalta, kun opiskelijat 

puhuvat henkilökunnasta taustalla olevana tukijoukkona, voidaan ymmärtää, että opiskelijat 

saavat vastuuta ja heidät on otettu mukaan päätöksentekoon. Tällöin liikutaan osallisuuden 

tukemisen polun neljällä ensimmäisellä tasolla. Viidennen tason vastuukysymyksiä nostan 

esiin alaluvussa 5.4. Palaan Shierin (2001) osallisuuden tukemisen polun malliin myös 

muissa alaluvuissa. 

5.3 ”Oppilaskuntatoiminta yhdistää meitä.” 

Oppilaskunnan toiminnalla nähtiin olevan suuri merkitys yhteishengen luomisessa yhteisen 

tekemisen kautta. Oppilaskunnan kautta järjestettävät teemapäivät koettiin luovan yhteisöl-

lisyyden tunnetta. Opiskelijat nostivat vastauksissaan vahvasti esille ilmapiirin ja yhteishen-

gen luomisen erilaisin konkreettisin keinoin. Seuraavat sitaatit kuvaavat konkreettisen teke-

misen lisäksi oppilaskunnan toiminnan merkitystä opiskelijoille: 

”Oppilaskunnan toiminta parantaa opiston ilmapiiriä huomattavasti ja täällä viihtyy pa-

remmin. Meillä on ollut erilaisia teemapäiviä ja ollaan esimerkiksi pukeuduttu mustiin vaat-

teisiin. Oppilaskunnan toiminta yhdistää meitä.” 

”Yhteishenki on kohonnut toiminnan kautta ja on päässyt paremmin mukaa porukoihin.” 

”Kaikki kuulu johonkin lautakuntaan ja lautakuntien kokoukset järjestetään säännöllisesti. 

Erityisen hyvää on ollut kaikki tempaukset niin ne on piristänyt vaikka huonoa päivää. Lau-

takuntien kautta on tutustunut uusiin ihmisiin. Jos peruskoulussa olisi lautakunnat ja niihin 

kuuluisi eri luokista porukkaa niin niissä kokouksissa tutustuisi muihinkin oppilaisiin.” 

Mielestäni opiskelijat kokivat tärkeäksi hyvän ilmapiirin luomisen yhteisössään. Yhteisen 

järjestetyn toiminnan kautta sosiaaliset suhteet vahvistuivat ja yhteishenki tiivistyi. Viimei-

sestä sitaatista voidaan ymmärtää, että lautakuntien toiminnan kautta on voinut luoda myös 

uusia ihmissuhteita. Dewey (1957) korostaakin, että ihmisten yhteiset tarpeet ja tavoitteet 

edellyttävät yhteistyötä ja yhteisyyden tunnetta. Yhteishengen luomisen kautta päästään 

myös demokraattisen yhteisön perusajatukseen. Yhteistoiminnallisen työotteen näkökul-
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masta oppilaskunnan toiminnassa voidaan kehittää yhteisöllistä ajattelua eri tavoin. Positii-

visen ilmapiirin luominen rohkaisee opiskelijoita nostamaan asioita esille ja keskustelemaan 

yhdessä. Tämä puolestaan auttaa näkemään oppilaskunnan demokraattisena yhteisönä. 

(Nousiainen & Piekkari, 2007a.)  

Hyvä yhteishenki näkyi vastauksissa myös siinä, että opiskelijat kokivat voivansa kysyä 

apua ongelmatilanteessa keneltä tahansa. Opiskelijat kokivat oman roolinsa oppilaskunnassa 

tarpeelliseksi ja luottivat, että he voivat edistää itseä koskevia asioita oppilaskunnan kautta. 

Tämä näkyi opiskelijoiden tavoissa viedä omia ideoitansa eteenpäin. Edustuksellisen demo-

kratian keinot (ks. luku 2.1) korostuivat vastauksissa. Opiston opiskelijat näkivät toimivaksi 

käytännöksi viedä oman idean eteenpäin kertomalla siitä lautakuntien kokouksessa. Ideasta 

voitiin keskustella. Idea sai tai ei saanut kannatusta. Lautakuntien kokouksen keskustelun 

perusteella puheenjohtajan uskottiin vievän idean tarvittaessa opistoneuvostoon. Myös idean 

esittäminen suoraan lautakunnan puheenjohtajalle nähtiin toimivana ratkaisuna. Opiskelijat 

kertoivat, kuinka he vievät oman ideansa eteenpäin: 

”Kerron idean lautakunnan kokouksessa, jossa siitä keskustellaan. Jos asia koskee koko 

opistoa, silloin puheenjohtaja vie sen opistoneuvoston kokoukseen. ” 

”Otan idean esille kokouksessa, ja iloksi se usein lähtee "rönsyilemään" aina vain parem-

maksi ideaksi, pienikin juttu, kun kaikki lisää omia ideoitaan siihen.” 

”Jos asia on oman lautakunnan homma, kerron ideani kokouksessa, tai jos joku toinen lau-

takunta olisi tehtävään sopivampi, niin kerron jollekin sen lautakunnan jäsenelle ideastani 

ja siten saan asian esille.” 

Opiskelijat luottivat siihen, että kokouksessa asian esille nostamisella on merkitystä. Pu-

heenjohtajaan luotettiin, että hän vie tarvittaessa asian opistoneuvostoon. Se korostui useissa 

vastauksissa. Toinen sitaatti puolestaan kuvailee positiivista kokemusta siitä, että oma pie-

nikin idea kannattaa tuoda yhteiseen keskusteluun. Keskustelun merkitys nähdään ideoiden 

jatkuvana kehittämisenä. Tämä viittaa deliberatiivisen demokratian keskeiseen ajatukseen 

päätöksenteosta, jonka taustalla on demokraattinen yhteinen keskustelu ja hyvät perustelut 

(Setälä, 2003; Tammi, Raisio & Ollila, 2014). Oman idean esille tuominen ei kuitenkaan 
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rajoittunut opiskelijoilla oman lautakunnan toimintaan. Ideoita pystyi kertomaan myös mui-

den lautakuntien jäsenille, mikä nousi kolmannessa sitaatissa esille. Idean esittäminen suo-

raan henkilökunnalle nähtiin vasta toissijaisena vaihtoehtona, jos asia ei edistynyt oppilas-

kunnan kautta. Näin voidaan päätellä, että oppilaskuntaan luotettiin demokraattisena yhtei-

sönä.  

Opiskelijoiden kokemuksia voidaan kategorisoida yhteistoiminnallisen oppilaskuntatoimin-

nan neljän periaatteen alle: 

1. Yhteiset tavoitteet ja positiivinen riippuvuus 

2. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset ryhmätaidot 

3. Yksilöllinen vastuu 

4. Tavoitteen ja toimintatavan yhteinen arviointi 

(Nousiainen & Piekkari, 2007a.) 

Ensimmäisen periaatteen keskiössä on, että toiminnalle luodaan yhdessä yhteiset tavoitteet. 

Opistovuoden aikana järjestetyt oppilaskunnan väli- kehittämisseminaari ovat tilaisuuksia, 

joissa opiskelijat luovat oman lautakuntansa kanssa toiminnalleen konkreettisia tavoitteita 

ja myöhemmin arvioivat tavoitteisiin pääsemistä yhdessä koko oppilaskunnan kanssa. Täl-

löin toimitaan myös neljännen periaatteen mukaisesti toiminnan arvioinnissa. Itse tutkijana 

olin mukana seuraamassa oppilaskunnan kehittämisseminaaria. Lautakuntien puheenjohtajat 

esittivät koko oppilaskunnalle omassa lautakunnassaan tehdyt tavoitteet toiminnalle ja ar-

vion kuinka tavoitteisiin päästiin. Puheenjohtajan puheenvuoron jälkeen muut oppilaskun-

nan jäsenet kommentoivat ja antoivat ideoita lautakunnan kehittämistyöhön. Kuraattori kir-

jasi kaikki kommentit ja ideat ylös. Kehittämisseminaarissa opiskelijat saivat tuoda julki 

omia kehittämisideoitaan ja samaan aikaan seminaari palveli myös henkilökuntaa tulevai-

suuden oppilaskunnan kehittämistyötä varten. Yllätyin tutkijana, kuinka avointa ja vilkasta 

keskustelua opiskelijat ja henkilökunta kävivät puheenvuorojen jälkeen. 

Ensimmäisen periaatteen alla on myös positiivinen riippuvuus, jolla tarkoitetaan opiskelijoi-

den tunnetta siitä, että he tarvitsevat toisiaan oppilaskunnan toiminnassa. Positiivinen riip-

puvuus näkyi opiskelijoiden vastauksissa yhteishengen luomisena ja ajatuksena oppilaskun-

nan toiminnasta opiskelijoita yhdistävänä tekijänä. Oma paikka nähtiin merkityksellisenä 
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oppilaskunnassa. Toisen periaatteen vuorovaikutus- ja sosiaaliset ryhmätaidot korostuivat 

opiskelijoiden vastauksissa oppimistaan asioista oppilaskunnan toiminnassa. Niitä tuloksia 

esittelen tarkemmin luvussa 5.5. Kolmannen periaatteen yksilöllisellä vastuulla tarkoitetaan 

jokaisen hallituksen jäsenen yksilöllisen vastuun ottamista toiminnastaan aktiivisena jäse-

nenä. Opiskelijat korostivat jokaisen oppilaskunnan jäsenen vastuuta opiston oppilaskunnan 

toiminnassa. Vastuunkantamisen ja sen harjoittelemisen opiskelijat näkivät myös erittäin 

tärkeänä osana oppilaskunnan toimintaa (luku 5.4). Opiskelijoiden kokemusten perusteella 

Reisjärven kristillisen opiston oppilaskunnan toiminta voidaan nähdä yhteistoiminnallisena 

oppilaskuntana. Tällöin on perusteltua puhua myös osallistavasta oppilaskunnan toimin-

nasta. 

5.4 Vastuu: antaminen, ottaminen ja kantaminen 

Toiseksi teemaksi valikoitui vastuu, jonka puolestaan jaoin kolmeen alakategoriaan: vastuun 

antaminen, vastuun ottaminen ja vastuun kantaminen. Nämä kolme alakategoriaa käsittele-

vät opiskelijoiden ja henkilökunnan roolia ja heidän välistä suhdetta oppilaskuntatoimin-

nassa. Opiskelijat omien sanojensa mukaan harjoittelivat ottamaan itse vastuuta ja kanta-

maan sitä. Vastuun antaminen puolestaan lisää keskusteluun henkilökunnan näkökulman. 

Aineiston pohjalta voidaan todeta, että oppilaitoksen arvoksi valittu vastuullisuus (ks. luku 

1.1) toteutuu oppilaitoksen toiminnassa.  

Tutkimusaineistossa opiskelijoiden kokemuksista heijastui ajatus siitä, että henkilökunta 

pyrki jakamaan heille vastuuta ja luotti heidän tekemiseensä. Luottamus opiskelijoita koh-

taan näkyi esimerkiksi siinä, että opiskelijat kirjoittivat lautakuntien kehittävän omatoimi-

sesti vapaa-ajalle ohjelmaa ja tapahtumia. Tärkeänä tekijänä teemapäivien ja tempauksien 

järjestämisessä nähtiin se, että ne saadaan järjestettyä hyvin loppuun asti. Vastuunkantami-

sen ja asioiden loppuun saattamisen oppiminen korostui useissa vastauksissa.  

”Olen oppinut sitoutumaan ja panostamaan minulle kuuluviin tehtäviin.” 

”(Olen oppinut) luottamuksellista työskentelyä. Asiat täytyy tehdä huolellisesti ihan loppuun 

asti.” 

”Olen oppinut kantamaan vastuuta ja tekemään annetut tehtävät, vaikka viime tingassa.” 
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Opiskelijoiden vastausten perusteella kansanopiston oppilaskuntaa voidaan kuvata ympäris-

töksi, jossa opiskelijat saavat harjoitella vastuun ottamista ja kantamista. Opiskelijat käytti-

vät vastauksissaan käsitteitä sitoutuminen, luottamus ja vastuun kantaminen. Toisen sitaatin 

toteamus asioiden ihan loppuun saattamisesta kertoo vastuun kantamisesta prosessin alusta 

loppuun saakka. Tämä kertoo sitoutumisesta yhteiseen tekemiseen. Toisaalta vastuun kanta-

minen yhteisissä asioissa vaatii omista menoista joustamista. Viimeinen sitaatti kuvastaa 

sitä, kuinka vastuullisuus sitouttaa laittamaan annetut tehtävät omien menojen edelle.  

Vastuun antaminen sekä luottaminen nuorten tekemiseen itsenäisesti ei ole aikuiselle välttä-

mättä helppo tehtävä. Vesikansa (2014) korostaa sitä, ettei demokratian vahvistaminen ole 

vallan antamista nuorille, vaan se tulee nähdä koko yhteisöllisen elämän demokraattisena 

uudistamisena. Vallan voidaan ajatella lisääntyvän demokraattisessa päätöksenteossa kai-

killa osapuolilla, ei siirtyvän henkilöltä toiselle. Kun opiston opiskelijat pohtivat ketkä op-

pilaskunnan toimintaa ohjaavat opistossa, vahvimpana näkemyksenä nostettiin esille henki-

lökunnan ja opiskelijoiden yhteistyö.  

”Mielestäni kaikki, niin henkilökunta kuin opistolaisetkin, ohjaavat yhdessä oppilaskunnan 

toimintaa. Kaikissa lautakunnissa on joku henkilökunnan jäsen, joka myös ohjaa oman lau-

takuntansa toimintaa jonkin verran, mutta hän ei ole välttämättä kaikissa kokouksissa ja 

silloin ohjaamme ja pidämme kokouksen keskenään opistolaisten kanssa ja mielestäni se on 

toiminut hyvin.”  

Edellinen sitaatti kuvaa sitä, että opiskelijat eivät sysää vastuuta takaisin henkilökunnalle. 

Henkilökunnan jäsenellä vaikuttaa olevan erilainen asema kokouksessa opiskelijoihin ver-

rattuna, mutta vastuunkantamiseen kokonaisuudessaan henkilökunnan jäsenen läsnä- tai 

poissaolo kokouksessa ei vaikuta. Kokouksen järjestäminen ja asioista päättäminen ei vaadi 

henkilökunnan läsnäoloa. Henkilökunnan rooli nähdään enemmän rajojen asettajana, tietyn-

laisena auktoriteettina ja taustavaikuttajana, kuten aiemmin on noussut esille. Henkilökun-

nan tulee siis etsiä roolinsa sopivassa suhteessa opiskelijoihin. Tähän liittyy juuri vastuun 

antaminen. Opiskelijoiden voi olla vaikea ottaa vastuuta, jos sitä ei lähtökohtaisesti anneta. 

Demokratian edistämisen yksi tärkeä tekijä on aikuisen vastuullinen vallankäyttö demokra-

tiapyrkimysten mukaisesti (Vesikansa, 2014). Opiskelijat totesivat vastauksissaan, että oh-

jausta henkilökunnan toimesta on saatavilla tarvittaessa. Eräs opiskelija tiivistää ajatuksen 

seuraavasti:  
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”Se on hyvä, kun oppilaille annetaan vastuuta, mutta kuitenkin on saatavilla helposti apua.”  

Aikuisen rooli taustatukijana koettiin tärkeäksi. Opiskelijoiden ei tarvinnut pärjätä yksin, 

vaan vastuun kantamista sai harjoitella turvallisessa ympäristössä. Opiskelijoiden toimijuu-

den kehittymisen kannalta on tärkeää, että opiskelijat tietävät mistä saavat tarvittaessa apua 

(Kumpulainen ym., 2010). Shier (2001) korostaa, että päästäkseen osallisuuden tukemisen 

polun viidennelle tasolle, aikuisen tulee antaa osa vallastaan nuorille. Tutkimusaineiston pe-

rusteella kansanopistossa nuoret jakavat valtaa ja vastuuta keskenään. Aikuisten rooli on 

auttaa nuoria kantamaan vastuuta. Tällöin nousee esiin vastuun kantamisen harjoittelu tur-

vallisessa ympäristössä. (Shier, 2001.) Ymmärrän itse asian siten, että aikuiset kantavat vas-

tuuta edelleen aikuisen roolissa, mutta nuoret kantavat vastuun omista tekemisistään. Yhtei-

sen tekemisen vastuun kantamista harjoitellaan ja sille aikuisen tulee luoda mahdollisuus ja 

turvalliset puitteet. Eräs opiskelija pohti henkilökunnan roolia oppilaskunnassa mielenkiin-

toisesti: 

”(Henkilökunnan rooli oppilaskunnassa) ei ole mahrottoman suuri kun meille annetaan niin 

paljon vastuuta.” 

Sitaatista voidaan päätellä, että henkilökunta antaa paljon vastuuta opiskelijoille. Opiskelija 

itse kokee, ettei henkilökunnan läsnäololla ole enää niin suurta merkitystä, koska opiskelijat 

kantavat vastuun. Mielestäni tässä näkyy henkilökunnan rooli taustavaikuttajina. Sitaatista 

on tulkittavissa, että henkilökunta on päässyt työyhteisössään oppilaskunnan osalta osalli-

suuden tukemisen polun viidennelle tasolle, koska he pystyvät tarjoamaan opiskelijoille ko-

kemuksen siitä, ettei henkilökuntaa ”tarvita” oppilaskunnassa suuressa roolissa.  

Kuten aiemmin nostin esille vastuun ottaminen edellyttää vastuun antamista. Opiskelijat ker-

toivat vastauksissaan oppineensa myös ottamaan ja kantamaan vastuuta. Nousiainen ja Piek-

kari (2007a) nostavat yksilöllisen vastuun yhdeksi yhteistoiminnallisen oppilaskuntatoimin-

nan tärkeäksi periaatteeksi. Jokaisen tulee ottaa vastuuta yhteisistä tehtävistä. Vastuun otta-

minen vaatii puolestaan aktiivisuutta opiskelijoilta itseltään. Opiskelijat eivät välttämättä ole 

tottuneet osallistumaan tai ottamaan vastuuta. Tällöin passiivinen rooli voi tuntua turvalli-

semmalta vaihtoehdolta (Gellin ym, 2012). Aikuisella on myös tässä mielessä tärkeä rooli 

osallisuuden mahdollistajana, vastuun antajana. Kumpulaisen ym. (2010) mukaan vastuulli-

suuden kehittämisessä tärkeää on ottaa nuoret toiminnan suunnitteluun, eikä ainoastaan 
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tuoda toimintatapoja ylhäältä käsin. Toimijuuden näkökulmasta vastuullisuudessa on tärkeä 

korostaa sitä, että nuoret ovat vastuullisia perustelemaan tekemisiään ja ratkaisuja toisilleen, 

sekä tarjoamaan omaa apuaan myös muille.  

Vastuun ottamista ja kantamista tulee harjoitella. Opiskelijat kirjoittivat siitä, että kaikille 

vastuun ottaminen ei ollut luontevaa, vaan jopa vastahakoista. Osaa opiskelijoista jouduttiin 

enemmän ”pakottamaan” vastuutehtäviin oppilaskunnan toiminnassa. Tämä opiskelijoiden 

”pakottaminen” heijastaa aikuisen vastuuta nuorten rohkaisemiseen yhteisen vastuun kanta-

miseen.  

”Kun kaikki saa pakostakin vastuutehtäviä niin kaikki on mukana siinä toiminnassa, toiset 

isommalla ja toiset pienemmällä panoksella.”  

”Kokouksiin meneminen pitäisi laittaa pakolliseksi. Oppilaita pitäisi saada vieläkin enem-

män innostumaan toiminnasta, koska opistossa on niin ainutlaatuinen tilaisuus opetella 

omiin asioihin vaikuttamista, tapahtumien järjestämistä ym.” 

Kaikkien opiskelijoiden mukanaolo nähtiin kuitenkin tärkeänä. Jokainen opiskelija osallistui 

omalla tavallaan. Toisaalta jälkimmäisestä sitaatista voi tulkita, että opiskelijat kaipaavat 

jonkinlaista pakkoa, jotta kaikki saadaan osallistumaan aktiivisesti toimintaan. Jokaiselle 

opiskelijalle annettiin joka tapauksessa vastuuta. Vastuuta kantamalla nuori muuttuu pel-

kästä osallistujasta toimijaksi. Osallisuuden tunne voi syntyä onnistumisen kokemuksesta 

siitä, että näkee kuinka omalla panoksen antamisella on merkitystä yhteiseen tekemiseen 

(Gretschel, 2014). Myös vähemmän aktiivisten opiskelijoiden rohkaisu vastuun kantamiseen 

edesauttaa sitä, ettei vastuu kerry valmiiksi aktiivisille nuorille. Riskinä vastuun kertymi-

sessä samoille nuorille on aktiivisten nuorten väsyminen ja jopa loppuun palaminen. (Eske-

linen, Gellin ym., 2012.) Kehittämisideaksi opiskelijat nostivat vahvasti lautakuntien vas-

tuutehtävien jakamisen tasaisesti kaikille lautakunnille. Opiskelijat olivat kokeneet, että 

osassa lautakunnissa oli enemmän arkipäivän vastuutehtäviä. Toisaalta vastuutehtävät olivat 

niin erityyppisiä, että niiden vertaileminen keskenään oli haasteellista. Tavoitteeksi opiske-

lijat kuitenkin halusivat luoda sen, että vastuutehtävät jakautuisivat opiskelijoille tasaisesti 

ja jokaisella opiskelijalla olisi mahdollisuus harjoitella vastuunkantamista. 
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5.5 Merkityksellisyys 

Kolmannen teeman merkityksellisyys alle tiivistin opiskelijoiden kokemukset omasta osalli-

suudesta oppilaskunnan toimintaan. Kokemus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta vahvistaa 

tunnetta, että omalla yhteisöön kuulumisella on merkitystä (Hanhivaara, 2006). Oman pa-

noksen antamisessa yhteiseen hyvään syntyy usein onnistumisen kokemus. Näin syntyy 

osallisuuden tunne. (Gretschel, 2014.) Merkityksellisyyttä oppilaskunnan toiminnalle lisää-

vät myös erilaiset taidot, joita oppii yhteisessä toiminnassa. 

94 % kansanopiston opiskelijoista oli sitä mieltä, että lautakuntien kokouksissa päätettävillä 

asioilla on merkitystä opiston arkeen. Opiskelijoiden omasta mielestä tärkeimmät päätökset, 

joita he tekivät lautakuntien kokouksissa, liittyivät heidän omaan toimintaansa opistossa. 

Merkittävinä tehtävinä nähtiin myös opiston ulkopuolisille järjestettyjen tapahtumien suun-

nittelu ja organisointi, kuten jouluisen musiikkikahvilan järjestäminen. Yhteiset konkreetti-

set ja sopivan haastavat projektit antavat nuorille mahdollisuuden kokea omakohtaisesti tun-

teiden tasolla mistä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämisessä on kyse (Vesikansa, 

2014). Projekteissa opiskelijat joutuivat ottamaan muiden mielipiteet huomioon, keskuste-

lemaan, tekemään kompromisseja ja toimimaan erilaisten ihmisten kanssa kohti yhteistä ta-

voitetta. 

Toimijuus on tärkeä lähtökohta nuoren osallisuuden tunteelle (Kumpulainen ym., 2010; 

Gretschel, 2014). Opiskelijat nostivat vahvasti esille merkityksellisyyden eri muodoissaan. 

He olivat opiston oppilaskunnan toiminnassa oppineet, että asioihin voi oikeasti vaikuttaa 

omalla aktiivisella toiminnallaan. Opiskelijat uskoivat mahdollisuuteensa vaikuttaa itseään 

koskeviin asioihin. Opiskelijat kertoivat kokemuksiaan seuraavasti: 

”(Olen oppinut) sen että jos on itellä joku idea esim. uima-altaan lämpötilan nostaminen nii 

jos perustelee hyvi ja saa kannatusta nii sen voi saada helposti läpi.”  

”(Olen oppinut) että mitään ei tapahdu jos kaikki eivät ole hengessä mukana, ja tiedän miten 

saan oman ääneni kuuluviin. Olen huomannut miten tärkeää suunnittelu on.” 

Mielestäni ensimmäisessä opiskelijan sitaatissa piilee käsitys siitä, millä keinoin vaikutta-

minen demokraattisessa yhteisössä on mahdollista. Myös demokratiataitojen (Nousiainen & 
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Piekkari, 2007a) merkitys, kuten esitys- ja argumentointitaidot sekä toisen esityksen kannat-

taminen, nostetaan esiin vastauksessa. Opiskelija on huomannut, kun valmistelee huolelli-

sesti oman esityksensä, saa se myös helpommin kannatusta muilta. Positiivinen kokemus 

oman idean läpiviemisestä luo toiminnalle merkityksellisyyttä ja synnyttää osallisuuden tun-

teen (Gretschel, 2014). Toinen sitaatti puolestaan kuvailee yhteishengen merkitystä sekä 

omaa aktiivisuutta ajatusten esille tuomisessa. Toisaalta päätöksentekoprosessi on tullut tu-

tuksi projekteja suunniteltaessa ja suunnittelu nähdään tärkeänä vaiheena toteutusproses-

sissa. 

Vaikuttaminen on enemmän kuin osallistumista. Se on esimerkiksi kuulluksi tulemista, ja 

mahdollisuutta saada valtaa ja vastuuta. (Kiilakoski ym., 2012.) Oppilaskunnan toiminnassa 

opiston opiskelijat kokivat, että heitä on aidosti kuunneltu ja heidän ideoilla on käytännön 

merkitystä arjen toimintaan. Seuraava sitaatti tiivistää mielestäni hyvin aineistoissa painot-

tuneen ajatuksen:  

”No on vaikutettu moniin meitä koskeviin asioihin suoraan, ja täällä (opistossa) oikeasti 

näkyy se, että meidän mielipiteillä ja ideoilla on merkitys.”  

Suoraan vaikuttaminen kertoo siitä, että opiskelijoista lähtenyt idea on edennyt käytäntöön 

asti. Opiskelijat ovat itse hyötyneet omista ideoistaan. Opiskelijat kokivat merkitykselliseksi 

sen, että heidän ideansa kehittyvät käytännön toiminnaksi asti ja näkyvät opiston arjessa. 

Nuoren kokemus kuulluksi tulemisesta on tärkeä osa tunnetta omasta osallisuudesta (Gret-

schel, 2014). Jotta voi tuntea olevansa osallinen, on tärkeää tuntea pätevyyttä ja pitää omaa 

roolia yhteisössään merkittävänä (Nousiainen & Piekkari, 2007b).  

Aidon toimijuuden näkökulmasta opiskelijat nostivat esille myös itsensä oppilaskunnan toi-

minnan ohjaajina. Kysyttäessä keneltä ongelmatilanteessa voi pyytää apua, opiskelijat vas-

tasivat seuraavasti:  

”Oikeastaan keneltä tahansa, yleensä kaikki auttavat parhaansa mukaan. Lautakunnan pu-

heenjohtaja ja sihteeri tietävät aika paljon asioista sekä lautakunnan aikuinen henkilökun-

nasta.”  
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”Kuraattoreilta tai rehtorilta tai ihan keneltä tahansa oppilaskunnan jäseneltä joka on asi-

asta tietoinen.” 

Sitaatit korostavat sitä, että avoin ilmapiiri ja hyvä yhteishenki mahdollistavat avun kysymi-

sen lähes keneltä tahansa. Kuitenkaan ei oleteta, että kaikilla olisi asioista yhtälailla tietoa, 

vaan apua haetaan sellaiselta henkilöltä, jolla oletetaan olevan asiasta tietoa. Kuitenkin ma-

tala kynnys kysyä apua vahvistaa hyvän yhteishengen merkitystä. Opiskelijat luottivat omiin 

taitoihinsa opastaa muita oppilaskuntatoimintaan liittyvissä ongelmissa. Aidon toimijuuden 

näkökulmasta on tärkeää, että opiskelijat osaavat tarjota omaa apuaan oma-aloitteisesti myös 

muille opiskelijoille (Kumpulainen, ym., 2010). Osallisuuden edistämisessä on tärkeä muis-

taa, ettei osallisuus ole ainoastaan oikeuksia vaan siihen kuuluu myös vastuu muista ja mui-

den osallisuudesta (Hanhivaara, 2006).  

Opiskelijat pohtivat oppilaskunnan toiminnan merkitystä myös itsensä kautta. He pohtivat 

mitä hyödyllisiä taitoja ovat oppineet oppilaskunnan toiminnassa. Opistossa lautakuntien ja 

opistoneuvoston kokouksissa käytetään virallisia kokouskäytäntöjä ja se näkyi myös opis-

kelijoiden vastauksissa. Lähes jokainen opiskelija nosti esille oppineensa kokoustekniikkaa 

ja – käytäntöjä.  Myös erilaiset yhteistyötaidot, kuten toisen huomioiminen, tiimityöskente-

lytaidot ja kuuntelemisen taito nostettiin esille tärkeinä demokratiataitoina (Nousiainen & 

Piekkari, 2007a), joita opiskelijat olivat oppineet oppilaskunnan toiminnassa. Näiden taito-

jen lisäksi aineistossa näkyi yksilöllisten taitojen kehittyminen. Eräs opiskelija kirjoitti saa-

neensa rohkeutta esiintymiseen ja toinen puolestaan oli oppinut nostamaan omia ajatuksia 

esille. Lisäksi hyödyllisinä taitoina mainittiin oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä ja työn 

iloa. Mielestäni seuraava sitaatti kiteyttää monen kyselyyn vastanneen ajatuksen selkeästi ja 

monipuolisesti: 

”En ole aikaisemmin ennen opistoa ollut aktiivisesti mukana oppilaskunnan toiminnassa. 

Peruskoulussa taidot ja työt kertyivät vain niille, jotka olivat luokkien puheenjohtajia. Täällä 

olen oppinut kantamaan vastuuta ja tekemään sovitut työt ajallaan, olen oppinut ryhmätai-

toja, olen saanut rohkeutta kertomaan mielipiteeni ja ottamaan kantaa.” 

Nämä opiskelijan mainitsemat taidot ovat tärkeitä taitoja myös nuorten tulevaisuuden työ-

elämää varten. Demokratiataitoja tarvitaan erilaisissa demokraattisissa yhteisöissä. Opiske-
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lijat näkivät oppimansa taidot hyödyllisinä taitoina omaa tulevaisuuttansa ajatellen. Toi-

saalta voidaan visioida, että tämän päivän nuoret ovat tulevaisuuden poliitikkoja, jolloin 

osallisuuden tunne on tärkeä lähtökohta aktiivisen kansalaisuuden kehittymiselle.  

Merkityksellisyys teemana kokoaa muut teemat yhteen. Ensinnäkin opiskelijat kokivat osal-

lisuuden kannalta merkittäväksi sen, että jokainen opiskelija kuului johonkin lautakuntaan 

ja sitä kautta konkreettisesti oppilaskuntaan. Aktiivista oppilaskuntatoimintaa tuettiin hen-

kilökunnan osalta ja henkilökunta oli rivijäseninä lautakunnissa (rakenne). Toiseksi oppilas-

kunnan toiminta koettiin yhdistävänä tekijänä ja hyvän ilmapiirin edistäjänä. Oppilaskunnan 

toiminnan kautta sosiaaliset suhteet vahvistuivat (ilmapiiri). Kolmanneksi opiskelijat koki-

vat saaneensa harjoitella vastuun kantamista ja ottamista. Henkilökunta antoi mahdollisuu-

den siihen (vastuu). Näiden kaikkien teemojen alla opiskelijat kokivat oppineensa tulevai-

suudelle tärkeitä taitoja, kuten päätöksenteko-, esiintymis-, argumentointi-, kuuntelemisen-, 

sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja. Näistä kaikista yhteensä syntyi merkityksellisyyden 

tunne koko oppilaskunnan toiminnalle (merkityksellisyys). Opiskelijat kokivat olevansa 

osallisia yhteiseen toimintaan.  
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6 Johtopäätöksiä ja pohdintaa 

6.1 Demokratian muotojen ilmentyminen oppilaskunnassa 

Teoreettisena tutkimuskysymyksenä tässä tutkimuksessa pohdin sitä, mitä demokratiamuo-

toja Reisjärven kristillisen opiston oppilaskunnan toiminnassa on nähtävissä opiskelijoiden 

kokemusten kautta. Teorialuvussa (2.1) jaottelin demokratian muodot Kiilakosken ja Gret-

schelin toimittaman teoksen Demokratiaoppitunti (2012) mukaisesti. En näe demokratian 

muotoja toisistaan irrallisina muotoina vaan eri näkökulmina tarkastella osallistavaa oppi-

laskunnan toimintaa (Rosanvallon, 2013). Opiskelijoiden kokemukset heijastivat monia de-

mokratian muotoja. Eskelinen, Gretschel ym. (2012) puhuvat osallistuvan demokratian 

muodosta, jossa korostuu näkemys kansalaisten toimijuudesta. Demokratiaan kasvetaan 

osallistumalla suunnitteluprosessiin itselle merkityksellisissä instituutioissa. Mielestäni 

osallistuvan demokratian muoto näkyi oppilaskunnan toiminnassa vahvimmin. Oppilaskun-

nan toiminnan keskeisenä tavoitteena on aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattaminen 

(Rkropisto, perusoppijakson opetussuunnitelma 2015 – 2016), mikä on myös keskeinen ta-

voite osallistuvan demokratian muodoissa (Eskelinen, Gretschel ym., 2012).  

Oppilaskunnan rakenne heijastaa mielestäni sekä osallistuvaa että edustuksellista demokra-

tiaa. Jokainen opiskelija kuuluu yhteen lautakuntaan. Lautakunnasta valitaan puheenjohtaja, 

joka edustaa lautakuntaa opistoneuvostossa. Opistoneuvosto ohjaa lautakuntien toimintaa. 

Puheenjohtajien uskottiin vievän tarvittaessa lautakunnissa syntyneet ideat opistoneuvos-

toon. Mielestäni opiskelijat luottivat virallisiin päätöksentekoprosesseihin ja oppilaskuntaan 

demokraattisena yhteisönä. Edustukselliseen demokratiaan kuuluu läheisesti vaaleissa vai-

kuttaminen (Eskelinen, Gretschel ym., 2012). Esimerkkinä edustuksellisen demokratian toi-

mintatavoista opiskelijat valitsivat keskuudestaan lukuvuoden alussa vaalikampanjan päät-

teeksi äänestämällä presidentin, joka toimi koko lukuvuoden opistoneuvoston puheenjohta-

jana, oppilaskunnan presidenttinä.  

Kuitenkaan opiskelijoiden kokemuksista ei heijastunut kritiikkiä ainoastaan äänestäjäkansa-

laisuuden roolissa olemisesta. Jokaisella opiskelijalla oli mahdollisuus nostaa lautakunnan 

kokouksessa oma ideansa esille. Opiskelijat eivät korostaneet opistoneuvoston asemaa op-

pilaskunnassa samalla tavalla kuin oppilaskunnan hallituksen asemaa korostettiin peruskou-

lujen oppilaskunnissa alkukyselyssä. Mielestäni opiskelijat kokivat, että jo lautakunnissa 
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päätetyillä asioilla on merkitystä heidän omaan arkeensa. Opiskelijat kirjoittivat pystyneensä 

vaikuttamaan suoraan itseään koskeviin asioihin. Tällöin voidaan nostaa esiin suoran demo-

kratian keinoja. Opiskelijoiden omien ideoiden esittäminen kokouksissa voidaan nähdä 

myös aloitteiden tekemisinä. Kenelläkään opiskelijalla ei ollut ainoastaan omaa edustajaa 

oppilaskunnassa, vaan jokainen osallistui itse oman lautakuntansa kokouksiin.  

Opiskelijat näkivät vastuun omasta aktiivisuudesta tärkeänä tekijänä omien ideoiden esille 

tuomisessa. He korostivat, että jokaisella oppilaskunnan jäsenellä on mahdollisuus ideoida 

ja vaikuttaa toimintaan. Deliberatiivinen demokratia, joka korostaa julkista harkintaa ja kes-

kustelua, näkyi opiskelijoiden kokemuksissa esimerkiksi siten, että he tiesivät miten omalle 

idealle voi saada kannatusta. Ensinnäkin oma idea kannattaa tuoda kokouksessa yleiseen 

keskusteluun, koska pienestäkin ideasta voi syntyä yhteisen kehittelyn kautta kantava idea 

koko toiminnalle. Demokratiataidot nähtiin tärkeänä. Kuvaava esimerkki on tästä jo aiem-

min esille nostettu opiskelijan omakohtainen kokemus: 

”(Olen oppinut) sen että jos on itellä joku idea esim. uima-altaan lämpötilan nostaminen nii 

jos perustelee hyvi ja saa kannatusta nii sen voi saada helposti läpi.”  

Deliberatiivisen demokratian ideaalinen tavoite, julkisen keskustelun seurauksena saavutettu 

yksimielisyys, ei käytännössä kirjaimellisesti ole mahdollista. Eri mieltä olevat on haastava 

tavoittaa, jos he eivät tuo näkemystään esille. Kuitenkin julkisessa keskustelussa pyritään 

päätöksiin, joiden taustalla on hyvät perustelut (Eskelinen, Gretschel ym., 2012). Opiskeli-

joiden vastauksissa tämä näkökulma heijastui siinä, että he ymmärsivät perustella ja esittää 

selkeästi oman ideansa, jotta saisivat enemmän kannatusta. Toisaalta demokraattisin keinoin 

voitiin myös kumota ideoita. Yhteinen keskustelu kokouksessa nähtiin kuitenkin keskiössä. 

Päätösten ajateltiin syntyvän yhteisen keskustelun kautta. Deliberaation mahdollistaminen 

voi edistää opiskelijoiden kokemuksia omasta ja muiden osallisuudesta (Tammi, Raisio & 

Ollila, 2014). Tällöin deliberatiivisella demokratialla on merkittävä paikkansa oppilaskun-

tien toiminnassa. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua yhteiseen keskus-

teluun ennen varsinaista päätöksentekoa asiasta.  

Pohdin vastademokratian näkymistä kansanopiston oppilaskunnan toiminnassa. Kriittistä 

näkökulmaa oppilaskunnan toimintaan osallisuuden näkökulmasta ei juurikaan tullut. Toi-

saalta jotkut opiskelijat mainitsivat siitä, että osa opiskelijoista ei osallistunut kokouksiin 
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yhtä aktiivisesti kuin toiset. Yksi vastademokratian keino on kieltäytyä osallistumasta. Tässä 

yhteydessä ei kuitenkaan voi tietää onko kyse ollut vastustamisesta vai esimerkiksi viitsi-

mättömyydestä osallistumiseen. Myöskään kokousten keskustelujen luonne ei noussut esille 

ollenkaan vastauksissa. Vastademokratian korostus siitä, että politiikassa tulee olla erilaisia 

mielipiteitä ja vaihtoehtoja, ei näkynyt vahvasti tässä aineistossa. Toisaalta päätöksenteko-

prosessin eteneminen yhteisen keskustelun kautta antaa ymmärtää, että keskustelussa on 

myös eriäviä mielipiteitä, joista tehdään kompromisseja ja niin sanottuja yhteisen ymmär-

ryksen päätöksiä. Onhan vastademokratiaa olemassa niin sanotussa valvovassa roolissa, jol-

loin se ei välttämättä ole vahvasti näkyvillä.  

6.2 Osallisuus oppilaskunnan toiminnassa 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu oppilaskunnan toimintaa osallisuuden näkökulmasta 

Reisjärven kristillisessä opistossa opiskelijoiden kokemusten kautta lukuvuonna 2015 -

2016. Opiskelijoiden kokemukset osallisuudesta oppilaskunnassa olivat yhteneväisiä ja po-

sitiivisia. Opiskelijat pohtivat oppilaskunnan toimintaa kansanopistossa pitkälti konkreetti-

sen toiminnan kautta, joten aineistoa oli luonnollista teemoitella toiminnan ympärille. Poh-

din opiskelijoiden kokemusten kautta erityisesti sitä, mistä osallisuus oppilaskunnassa ra-

kentuu. Kokoan vielä aineistoni pohjalta keskeisimmät tulokset yhteen. Tämän tutkimuksen 

mukaan osallisuuteen oppilaskunnan toiminnassa vaikuttavat siis rakenteellisten puitteiden 

lisäksi henkilökunnan läsnäolo oppilaskunnassa, hyvä yhteishenki, vastuun antaminen opis-

kelijoille, vastuun saaminen ja sen kantamisen harjoitteleminen sekä merkityksellisyyden 

tunteen syntyminen. Reisjärven kristillisen opiston oppilaskunnan avulla pyritään osallista-

maan jokainen opiskelija mukaan toimintaan jo rakenteellisesti. Opiskelijoiden kokemusten 

perusteella kaikki opiskelijat osallistuivat oppilaskuntatoimintaan omalla tavallaan. Jokai-

selle annettiin vastuuta. Aktiivinen oppilaskuntatoiminta koettiin tärkeänä osana kansan-

opiston toimintaa. Eräs opiskelija kommentoi kyselyn päätteeksi: 

”Tää opiston oppilaskunta on loistava tähän ympäristöön mutta en ehkä jossain lukiossa 

jaksais näin tiivistä oppilaskuntaa.” 

Oppilaskunnan tulee olla kehitetty toimintaympäristöönsä sopivaksi. Opiskelijan sitaatti ku-

vaa sitä, että suoraan oppilaskunnan mallia ei voida siirtää eri koulumuotoihin sellaisenaan. 

Reisjärven kristillinen opisto on sisäoppilaitos, jossa nuoret viettävät opiskelupäivien lisäksi 
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myös vapaa-aikansa. Oppilaskunnalla on vapaa-ajan kannalta tärkeä merkitys tässä oppilai-

toksessa. Esimerkiksi peruskouluissa tai lukioissa samanlaista vastuuta nuorten vapaa-ajan-

vietosta ei ole. Pohdin osallisuutta oppilaskunnan toiminnassa rakenteellisesta ja asenteelli-

sesta näkökulmasta. Näistä ideoista ja toimintatavoista, jotka nousevat esille, toivon olevan 

virikkeitä oppilaskunnan kehittämistyötä varten eri koulumuodoissa. Tavoitteena on moti-

voida erilaiset opiskelijat ensinnäkin osallistumaan yhteisen toiminnan suunnitteluun ja to-

teuttamiseen. Toiseksi tämä toiminta tulee kokea merkitykselliseksi, jotta voi tuntea oman 

osallisuutensa yhteisöön (Gretschel, 2014; Hanhivaara 2006).  

Oppilaskunnan rakenne on pohja oppilaskunnan toiminnalle. Reisjärven kristillisen opiston 

oppilaskunnan malli mahdollistaa jo jokaisen opiskelijan osallistumisen oppilaskunnan toi-

minnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kuitenkaan pelkästään rakenteellinen mahdollisuus 

ei välttämättä motivoi kaikkia nuoria osallistumaan. Motivointiin tämän tutkimuksen oppi-

laskunnan mallissa oli käytetty esimerkiksi opiskelijoiden kiinnostuksenkohteen huomioin-

tia. Opiskelijat saivat vaikuttaa mihin lautakuntaan halusivat kuulua. Lautakunnat itsessään 

ovat kehittyneet vuosien aikana ja niitä kehitetään jatkuvasti. Lautakuntien määrä ja luonne 

vaihtelevat tarpeiden mukaan. Valmiiksi määritellyt lautakunnat ovat oppilaskunnan raken-

teen perusta. Opiskelijoita kuullaan oppilaskunnan kehittämisseminaarissa lautakuntien ke-

hittämistyötä varten. Mielestäni oppilaskunnalla on hyvä olla lähtökohtana tietyt raamit, joi-

den sisällä opiskelijat voivat luoda omannäköistä toimintaa. Tämä kansanopiston oppilas-

kuntamalli rakenteellisesti jakaa vastuuta ja tehtäviä useammille opiskelijoille lautakunnit-

tain. Tällöin voidaan vaikuttaa myös siihen, että tehtävät eivät kasaudu jo valmiiksi aktiivi-

sille nuorille, jolloin riskinä on aktiivisten nuorten loppuun palaminen (Eskelinen, Gellin 

ym., 2012; Alanko, 2013).  

Kansanopiston opiskelijat nostivat esille perusteltuja ideoita ja vaihtoehtoja lautakuntien ke-

hittämiseen toukokuun 2016 kehittämisseminaarissa, johon itsekin tutkijana osallistuin. Yl-

lätyin keskustelun aktiivisuudesta ja monipuolisuudesta. Kehittämisseminaarissa kansan-

opiston oppilaskuntaan oli tutustumassa Ylivieskan lukion oppilaskunnan jäseniä ja ohjaava 

opettaja. Opetussuunnitelmauudistusten myötä heillä oli tavoitteena kehittää opiskelijakun-

taansa kaikkia opiskelijoita osallistavampaan suuntaan. He hakivat toimintatapoja ja kehit-

tämisideoita kyseisen kansanopiston oppilaskunnasta. Opiskelijakunnan uudistus näkyy lu-
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kion toimintakulttuurissa jo nyt. Tänä syksynä Ylivieskan lukion opiskelijakunta on jakau-

tunut 14 tiimiin, joita ovat esimerkiksi sometiimi, hyvinvointitiimi, kakkutiimi ja tvt-tiimi. 

(Ylivieskan lukio, 2016).  

Kuten aiemmin nousi esille, ei rakenteellisesti osallistava oppilaskunta itsessään motivoi 

kaikkia osallistumaan. Yhteishenkeen ja yleiseen ilmapiiriin on tärkeä panostaa. Hyvä yh-

teishenki on merkittävä koko kouluyhteisössä, mutta oppilaskunnan toiminta voi olla sen 

yksi mahdollistaja. Turvallisen ilmapiirin luominen vaatii tietoista prosessia, jonka perus-

tana on ryhmäilmiön ymmärtäminen ja ymmärryksen näkyväksi tuominen (Hanhivaara, 

2006). Kauttaaltaan myönteinen tutkimustulos viittaa siihen, että kyseisessä kansanopistossa 

toimintakulttuuria on kehitetty siihen suuntaan, että se mahdollistaa nuorten osallisuuden. 

Nuoria vastuutetaan ja osallistetaan. Tällöin nähdään koko oppilaitos laajemmin osallisuu-

den areenana (Gellin ym., 2012). Oppilaitos voi sisältää erikokoisia osallisuusryhmiä, kuten 

lautakuntia tai tiimejä, jotka muodostavat loppujen lopuksi koko oppilaitoksen osallisuus-

ryhmän. Nuori voi kokea itsensä osalliseksi ja merkittäväksi ensin pienemmässä osallisuus-

ryhmässä ja myöhemmin osallisuuden tunne voi laajentua koko oppilaitokseen ja vähitellen 

kohti yhteiskuntaa. Osallisuuden kumulatiivinen luonteen näkökulmasta myönteisten osalli-

suuden kokemusten kautta voi herätä kiinnostus osallistua myös muille osallisuuden aree-

noille (Alanko, 2013). Tärkeä on vahvistaa myönteistä me-henkeä. Osallisuusryhmissä nuo-

ret voivat omaksua demokraattista toimintakulttuuria asenteellisella tasolla, mikä kehittää 

parhaimmillaan yksilön poliittista identiteettiä ja kykyä tuoda esille omia mielipiteitään pe-

rusteellisesti (Alanko, 2013).  

Aikuisina kannamme vastuun lasten ja nuorten osallisuuden toteutumisesta. Jos aikuiset vaa-

tivat nuoria sitoutumaan yhteiseen toimintaan, täytyy sitoutuminen näkyä myös aikuisten 

omassa toiminnassa (Alanko, 2013; Paalasmaa, 2014). Jotta nuoret voivat kokea osallisuutta, 

heidän tulee tuntea pätevyyttä ja pitää omaa rooliaan merkittävänä (Nousiainen & Piekkari, 

2007b). Aikuisten on tärkeä näyttää arvostus nuoria ja heidän toimintaansa kohtaan sekä 

suhtautua avoimesti nuorilta nouseviin ideoihin ja tarttua niihin. Samanaikaisesti, kun aikui-

set huomioivat nuorten rajallista tieto- ja kokemusmaailmaa, tulee uskoa nuorissa piileviin 

rakentaviin voimavaroihin, mielikuvitukseen ja ongelmaratkaisukykyyn (Vesikansa, 2014). 

Aikuisen vastuuseen kuuluu opettaa nuorille demokratia- ja keskustelutaitoja (Nousiainen & 

Piekkari, 2007a) ja huolehtia, että kokouksessa kuunnellaan kaikkien mielipiteitä tasavertai-
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sesti. Aikuisten tulee irtautua niin sanotusta perinteisestä luokkahuonepedagogiikasta ja heit-

täytyä oppilaskuntatoimintaan nuorten kanssa mahdollisimman tasavertaisiksi toimijoiksi 

luopumatta ohjaajan roolista. Ohjaaminen on erilaista kuin opetustilanteessa. Se on demo-

kratian toteuttamista nuorten kanssa (Vesikansa, 2014), yhteistoiminnallista oppilaskunnan 

toimintaa (Nousiainen & Piekkari, 2007a). Osallisuuden pedagogiikassa aikuisten ja nuorten 

vastavuoroinen toiminta on keskiössä. Tämän tutkimuksen näkökulmasta aikuiset ja nuoret 

tukevat toistensa toimintaa oppilaskunnan toiminnassa. Osallisuus nähdään kykynä toimia 

erilaisten ihmisten kanssa. Kyseisessä oppilaitoksessa myös vaikeasti vammaiset opiskelijat 

ovat avustajiensa kanssa lautakuntien toiminnassa mukana. Opiskelijat oppivat toimimaan 

erilaisten ihmisten kanssa. Tämä osallisuuden sosiaalinen perusta voi asenteellisesta näkö-

kulmasta laajeta myös laajemmin yhteiskuntaan. (Alanko, 2013.)  

Osallisuutta tulisi lisätä niin kouluopetuksessa kuin muilla lasten ja nuorten osallistumis-

areenoilla. Usein keskustelu johtaa resurssikysymyksiin, miten pystytään tukemaan käytän-

nössä nuorten osallistamista. Tässä tutkimuksessa korostuu asenteellinen näkökulma. Myön-

teinen asenne ei kuluta oppilaitoksen resursseja. Aikuisten tulee antaa nuorille tilaa toimia. 

Päästäkseen osallisuuden tukemisen ylimmille tasoille, täytyy vallanjakokysymyksiä pohtia 

uudelleen (Shier, 2001). Mielestäni lohdullista on, että valta ei vähene aikuiselta, vaikka sitä 

annetaan nuorille. Kun valta tulkitaan toimintakyvykkyydeksi saada aikaan ympäristössä 

muutoksia, demokraattisessa päätöksenteossa kaikkien asianosaisten valta lisääntyy yhtä ai-

kaa (Vesikansa, 2014). Toisaalta aikuiselta ei voi poistaa ohjaajan tai kasvattajan rooliakaan 

kokonaan (Kiilakoski, 2014b). Tämä nousi myös tutkimuksessani esille. Opiskelijat tiesivät, 

että henkilökunta on mukana oppilaskunnan toiminnassa rivijäseninä lautakunnissa, mutta 

silti henkilökunnan jäsenen asema koettiin erilaisena kuin oma asema. Aikuinen kantaa tie-

tyllä tasolla ohjaajan roolia, jolla on käytännöllisten tehtävien ohella merkittävä pedagogi-

nen, emotionaalinen ja sosiaalinen tehtävä (Alanko, 2013). Ohjaajan tulee toimia mahdollis-

tajana, ei jarruna. Tämän tutkimuksen perusteella voin todeta, että nuoret kaipaavat aikuisen 

auktoriteettia turvallisuudentunteen säilyttämiseksi. Tämä tukee sitä ajatusta, että aikuinen 

saa säilyttää oman vastuullisen aikuisen asemansa huolimatta siitä, että uskaltaa antaa vas-

tuuta myös nuorille. Nuorten on tärkeä saada harjoitella vastuunkantamista turvallisessa ym-

päristössä. Epäonnistumisellekin tulee antaa tilaa. Epäonnistumisten käsittelyn jälkeen on 

tärkeä antaa nuorelle mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä. Tämä kaiken keskiössä on 
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luottamuksenosoitus nuorten tekemiselle. Aikuisten myönteinen suhtautuminen oppilaskun-

nan toimintaan on ehdottoman tärkeässä roolissa (Karhuvirta & Lestinen, 2015; Alanko, 

2013; Paalasmaa, 2014).    

Tutkimukseni yhtenä ajatuksena oli tarjota mahdollisimman monelle opiskelijalle mahdolli-

suus osallistua tutkimukseen. En halunnut tutkijana korostaa kenenkään asemaa oppilaskun-

nassa, vaan käsitellä opiskelijoiden kokemuksia tasavertaisina. Alkukyselyssä nousi vah-

vasti esille se, että peruskoulun oppilaskuntaan pystyivät osallistumaan aktiivisesti ainoas-

taan oppilaskunnan hallitukseen valitut jäsenet. Opiskelijoiden kokemuksista heijastui tasa-

vertaisuuden kokemus kansanopiston oppilaskunnan toiminnassa. Opiskelijat eivät arvotta-

neet toisiaan keskenään sen perusteella minkälainen rooli heillä oli oppilaskunnan toimin-

nassa. He luottivat omaan asemaansa vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Tätä myönteistä ko-

kemusta toivoisin tarjottavan esimerkiksi peruskoulun oppilaskunnan toiminnassa myös 

muille kuin oppilaskunnan hallituksen jäsenille. Nyt, kun uudet opetussuunnitelmat otetaan 

tai on juuri otettu käyttöön, on luonnollinen sauma kehittää osallisuuden toteutumista. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) korostetaan laaja-alaista osaamista, 

jolla tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonai-

suutta. Erityisesti laaja-alainen osaamiskokonaisuus osallistuminen, vaikuttaminen ja kestä-

vän tulevaisuuden rakentaminen (L7) sisältää vahvat tavoitteet jokaisen lapsen osallisuuden 

edistämiselle. Tietopohjan luomisen lisäksi erityisesti korostetaan kokemuksen kautta oppi-

mista esimerkiksi päätöksenteosta, vaikuttamisesta ja vastuullisuudesta. Samalla luodaan 

osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti 

käyttäviksi ja aktiiviksi kansalaisiksi. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 

s. 20, 24.)  

Mielestäni nyt on hyvä sauma tuoda oppilaskunnan toiminta tärkeäksi osaksi koulun toimin-

takulttuuria. Kehittämistyössä voisi ottaa huomioon oppilaskunnan rakenteellista puolta ja 

toisaalta panostaa myös asenteelliseen puoleen. Tässä tutkimuksessa esitelty oppilaskunta-

malli ohjaa oppilaitoksen työntekijöitä moniammatilliseen yhteistyöhön. Oppilaskuntaa oh-

jaavat opettajien lisäksi esimerkiksi talonmies, kokki ja siivoojat. Muissakin koulumuo-

doissa oppilaskuntaa voitaisiin hyödyntää myös tässä mielessä. Kuka on parempi ohjaamaan 

kiinteistöasioita kuin talonmies? Käytännöntöistä kouluopiskelun ohella joku nuori voi 

saada merkittävän onnistumisen kokemuksen. Joka tapauksessa tärkeä on tuoda oppilaskun-
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nan toiminta luonnolliseksi ja merkittäväksi osaksi opiskeluarkea ja lasten tai nuorten elä-

mää. Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen oppilaskunnan toiminnassa ja sen kehittä-

mistyö lähtee meistä aikuisista. Osallistavan toimintakulttuurin tulee juurtua koko oppilai-

toksen aikuisyhteisöön, jotta voidaan aidosti antaa opiskelijoille vastuuta ja sitä kautta valtaa 

(Shier, 2001). Me aikuiset olemme osallistavia ja osallistuvia ohjaajia. Näin nuoret saavat 

kokea osallisuuden tunteen ja kokevat toimintansa merkitykselliseksi kasvaen kohti aktii-

vista kansalaisuutta.  

6.3 Tutkimuksen eettisyydestä ja luotettavuudesta 

Olen lähestynyt tutkimusta monimenetelmällisesti, joten laadullisuus ja määrällisyys näky-

vät myös eettisten kysymysten ja luotettavuuden pohdinnassa. Tutkimuksessani kuitenkin 

painottuu laadullinen tutkimus vahvasti, mikä näkyy myös tässä luvussa. Laadullisen tutki-

muksen lähtökohtana on tutkijan subjektiviteetin myöntäminen. Tärkein luotettavuuden kri-

teeri on tutkija itse ja näin ollen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. 

(Eskola & Suoranta, 2005, s. 210.) Tutkimukseni aikana olen sitoutunut noudattamaan hyvää 

tieteellistä käytäntöä. Pyrin noudattamaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja: ole-

maan rehellinen ja huolellinen omassa tutkimustyössäni. Pyrin olemaan avoin hankinta-, tut-

kimus- ja arviointimenetelmien valinnassa ja kyseisten prosessien aikana. Olen kunnioitta-

nut muiden tutkijoiden aiempia tutkimuksia. Annan heidän saavutuksilleen asianmukaisen 

arvon omassa tutkimuksessani huolehtimalla täsmällisestä viittaamisesta, jotta lukija tietää, 

kuka milloinkin on äänessä (Vilkka, 2007, s. 99). Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti 

olen suunnitellut, toteuttanut ja raportoinut tutkimuksen mahdollisimman yksityiskohtai-

sesti. (Suomen Akatemian tutkimuseettiset ohjeet, 2003.) Tutkimuksen lähteiksi olen pyrki-

nyt valitsemaan mahdollisimman tuoreita tutkimuksia ja artikkeleita. Tutkimuslähteeni pai-

nottuvat suomalaiseen tutkimukseen, mutta olen hyödyntänyt myös kansainvälisiä tieteelli-

siä artikkeleita. Vanhemmat tutkimukset, joita olen käyttänyt tutkimuksessani, ovat perus-

tellusti edelleen käytettyjä teoksia esimerkiksi demokratiakasvatuksen kirjallisuudessa ny-

kypäivänä. 

Tutkimusaiheeni kansanopiston osallistava oppilaskuntatoiminta opiskelijoiden kokemana 

käsittelee osallisuuden kokemuksia yleisellä tasolla. Tutkin opiskelijoiden kokemuksia lu-

kuvuonna 2015 – 2016. Kokemukset perustuvat siis kyseisen lukuvuoden opiskelijoiden ko-
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kemuksiin. Tutkimusluvan (LIITE 1) kysyin kansanopiston rehtorilta ja kyselyihin vastaa-

minen oli opiskelijoille vapaaehtoista. Esitin kyselyiden saatekirjeissä (LIITE 2 ja LIITE 3) 

opiskelijoille tutkimuksen tavoitteet ja sen mistä olen tutkimuksessa erityisesti kiinnostunut. 

Tutkimuksen yhteydessä ei kysytty erikseen lupaa opiskelijoiden vanhemmilta, koska kyse-

lyyn vastaajat olivat kaikki yli 16-vuotiaita, eikä tutkimusaihe ole erityisen sensitiivinen.  

Saatekirjeessä lupasin opiskelijoille säilyttää heidän anonymiteetin tutkimuksen loppuun 

saakka. Opiskelijat olivat tietoisia omalla nimellä vastaamisesta. Tutkimustekstin sitaateissa 

en ole käyttänyt opiskelijoiden nimiä enkä edes piilonimiä. En ole maininnut sitaateissa 

myöskään vastaajien ikää tai sukupuolta. Nimien, iän tai sukupuolen käyttäminen tutkimus-

tekstissä voi yksinkertaistaa vastaajat tietynlaiseen ennakkokäsityksiin perustuvaan muottiin 

(Salo, 2015, s. 185). Tutkimukseni kannalta näillä tekijöillä ei ole merkitystä. Tuloksissa 

keskitytään opiskelijoiden vastauksista nostettuihin teemoihin oppilaskunnan toiminnan 

osallisuudesta yleisellä tasolla. Opiskelijat eivät ole tunnistettavissa tutkimustekstin suorien 

lainausten perusteella. Tällöin olen sitoutunut tietosuojaan (Vilkka, 2007, s. 97). ZEF-ohjel-

miston raportointivaiheessa poistuivat automaattisesti opiskelijoiden tunnistetiedot, joten 

tutkijana en itsekään ole analysointivaiheessa tiennyt, kenen vastauksesta milloinkin on 

kyse. 

Tieteen etiikkaa voi pohtia Haaparannan ja Niiniluodon (1991) esittämien viiden kysymyk-

sen avulla:  

1. Minkälaista on hyvä tutkimus? 

2. Onko tiedonjano hyväksyttävää kaikissa asioissa? 

3. Mitä tutkitaan? 

4. Millaisia tutkimustuloksia tutkija saa tavoitella? 

5. Mitä keinoja tutkija saa käyttää?  

Tutkimuksessani pyrin noudattamaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Tavoitteenani on ollut ra-

kentaa tutkimus kokonaisuudessaan siten, etteivät tavoitteet, kysymyksen asettelu, aineiston 

kerääminen ja käsittely tai tulosten esittäminen loukkaa tutkimuksen kohderyhmää millään 

tavalla. (Vilkka, 2007, s. 90.) Tutkimukseni aihe ei ole niin sensitiivinen, että näkisin eri-

tyistä tarvetta pohtia esimerkiksi tiedonjanon hyväksyttävyyttä tai että millaisia tutkimustu-

loksia tutkijana saan tavoitella. Pyrin tutkijana realistisesti analysoimaan kyselyn tuloksia ja 
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olemaan avoin tulosten julkaisemisessa. Hyvän tutkimuksen kriteereihin kuuluvat esimer-

kiksi tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus, tutkimuslähteiden kriittinen valinta ja eettinen 

kestävyys (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 127). Pyrin avaamaan aineiston analyysivaihetta ja 

koko tutkimusprosessia siten, että lukija voi ymmärtää mitä olen tutkimuksessani tavoitellut, 

mitä olen tehnyt ja mitkä ovat lopputulokset. Tutkijana minun tulee tietää mitä olen teke-

mässä ja perustella se huolellisesti. Olen avannut omaa tutkijan positiota tutkittavaan ilmi-

öön johdantoluvussa (1.2).  

Laadullisessa tutkimuksessa on luotu luotettavuuskeskusteluun uusia käsitteitä, koska perin-

teisesti ymmärretyt reliabiliteetti ja validiteetti liitetään enemmän tutkimuksen mittauksen 

luotettavuuteen. Luotettavuuden kriteereinä voidaan pitää uskottavuutta ja esimerkiksi vah-

vistuvuutta. Yleistettävyyden sijasta voidaan puhua siirrettävyydestä. (Eskola & Suoranta, 

2005, s. 211 – 212; 1998, s. 212 – 213.) Käsitteiden valinnassa palataan jälleen tutkimuksen 

tavoitteisiin. Esimerkiksi tutkimuksessani ei ole tarkoitus tehdä yleistystä oppilaskuntien 

osallisuuden tilasta kouluissa, vaan tuoda tapaustutkimuksena kansanopiston opiskelijoiden 

kokemukset esimerkkinä oppilaskunnan osallisuuden kehittämisen kentälle. 

Tutkimuksen uskottavuuden näkökulmasta kieli on tärkein työväline. Tulkintaprosessin kat-

tavalla kuvauksella, aineistonäytteiden valinnan perusteluilla, sekä viittauksilla muihin tut-

kimuksiin olen pyrkinyt saamaan lukija vakuuttumaan työn uskottavuudesta ja mahdolli-

sesta toistettavuudesta (Jokinen, 2008, s. 244). Tärkeä on pohtia vastaavatko tutkijan teke-

mät käsitteellistämiset ja tulkinnat tutkittavien käsityksiä (Eskola & Suoranta, 1998, s. 212). 

Tutkijana pyrin tarjota lukijalle helposti hahmottuvan ja väittämiltään perustellun kokonai-

suuden. Olen pyrkinyt käyttämään maltillisia käsitteitä, jotta omat näkemykseni tutkijana ei 

korostu lukijalle liikaa. Tapaustutkimuksen näkökulmasta kontekstiin sidonnaiset käsitteet 

olen avannut lukijalle ymmärrettäväksi. (Raento, 2015, s. 257 – 260.) Tapaustutkimuksen 

perinteinen arviointimittari on triangulaatio, joka tässä tutkimuksessa tarkoittaa sekä ai-

neisto- että menetelmätriangulaatiota. Olen käyttänyt triangulaatiota rikastuttamaan aineis-

ton tulkintaa ja analyysia. Laadullisella ja määrällisellä aineistolla olen pyrkinyt varmista-

maan, että tulokset ovat yhdensuuntaiset, eivätkä riipu yhdestä metodologiasta. (Eriksson & 

Koistinen, 2015, s. 46.) 
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Alkukyselyä analysoidessani huomasin, että tein alkukyselyn kyselylomakkeen kysymyksi-

neen aivan tutkimusprosessin alussa lyhyellä aikataululla. Nopea aikataulu johtui oppilai-

toksen toiveista toteuttaa kysely heti opistovuoden alussa. Kun analysoin alkukyselyn dataa 

tutkimuskysymykseni valossa, huomasin, kuinka olin esittänyt kysymyksiä peräkkäisesti 

liian monta, jolloin opiskelijat olivat jättäneet vastaamatta joihinkin kysymyksiin. Valli 

(2015, s. 43 - 44) korostaakin, että kyselylomakkeen rakenteeseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Erityisesti kysymysten lukumäärä, järjestys, lomakkeen selkeys ja ulkoasu vai-

kuttavat vastaamisen motivaatioon. Alkukyselyn epäkohdista opin paljon. Niiden avulla 

pystyin kehittämään varsinaisen kyselyn rakennetta vastaajalle motivoivammaksi.  

Teetin tutkimuksen kyselyt ZEF-työkalun avulla, joten pohdin luotettavuutta myös verkko-

kyselyn näkökulmasta. Opiskelijat saivat verkkokyselyn linkin sähköpostiin. He vastasivat 

omalla nimellään, mutta ZEF-ohjelma itse poisti henkilöllisyystiedot raportointivaiheessa. 

Alun perin suunnittelin, että hyödynnän saman opiskelijan kahta eri kyselyä kokemusten 

keskinäiseen vertailuun. Rajasin kuitenkin tutkimuksen aikana tutkimuskysymyksen käsit-

telemään kokemuksia yleisenä ilmiönä. Alkukyselyssä lähetin uusintavastauspyynnön niille, 

jotka eivät olleet vastanneet. Vastausprosentti nousi muistutuksen myötä. (Valli 2015, s. 47 

- 49.) 

Luotettavuuden näkökulmasta kyselytutkimuksen hyvä puoli on se, että tutkija ei vaikuta 

olemuksellaan vastauksiin, toisin kuin esimerkiksi haastattelussa. Kyselylomake mahdollis-

taa myös suuremman kysymysten määrän ja vastaaminen vie vähemmän aikaa vastaajalta 

suhteessa haastatteluun. Tutkimustulosten luotettavuutta parantaa myös se, että jokaiselle 

koehenkilölle kysymykset esitetään täysin samassa muodossa. Vastaamiseen ei vaikuta esi-

merkiksi tutkijan eleet tai äänenpainot. Toisaalta kyselylomaketutkimuksen haittapuolena 

aineistonkeruussa voivat olla esimerkiksi väärinymmärtämisen mahdollisuus. Tutkijan tulee 

kiinnittää huomiota kysymysten asetteluun ja selkeään ohjeistukseen. (Valli, 2015, s. 44 -  

45.) Olin tutkijana paikalla, kun opiskelijat täyttivät varsinaista kyselyä kansanopiston op-

pilaskunnan toiminnasta. Kysely toteutettiin oppilaskunnan kehittämisseminaarin päät-

teeksi. Kehittämisseminaarissa esittelin lyhyesti alkukyselyn tuloksia tarkoituksena moti-

voida opiskelijat vastaamaan varsinaiseen kyselyyn. Seminaarin jälkeen olin fyysisesti läsnä 

tilassa, joka oli varattu kyselyyn vastaamista varten. Opiskelijoita tuli ja meni omaan tahtiin. 

Toivotin opiskelijat aina tervetulleiksi ja tsemppasin kyselyyn vastaamiseen. Aluksi kysely 

ei auennut kaikille ja lähetin muutaman linkin uudestaan. Hyötynä läsnäololleni koin sen, 
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että epäselvissä tilanteissa opiskelijat saattoivat kysyä tarkennusta kysymykseen, jota eivät 

ymmärtäneet. Sanallisesti tarkensin kysymyksiä tarvittaessa. Uskon, että jotkut opiskelijat 

epävarmassa tilanteessa olisivat saattaneet jättää vastaamatta joihinkin kysymyksiin koko-

naan. Toisaalta olemuksellani olen saattanut vaikuttaa jonkun opiskelijan vastaamiseen. 

(Valli, 2007, s. 107.)  

Opiskelijat vastasivat kyselyyn pitkälti itsenäisesti. Pyrin olemaan taustalla siten, että vaiku-

tin läsnäolollani mahdollisimman vähän kyselyyn vastaamiseen. Erään erityistä tukea tarvit-

sevan opiskelijan kyselyyn vastaamista ohjasin enemmän. Opiskelija halusi vastata kyse-

lyyn, mutta hän ei ymmärtänyt kysymyksiä lukemansa perusteella. Hyödynsimme kyselyä 

haastattelun tavoin (Valli, 2007, s. 109). Luimme kysymykset ääneen yhdessä ja kyselin 

häneltä konkreettisia kokemuksia suullisesti. Tiivistimme kokemuksen muutamaksi sanaksi 

yhdessä. Opiskelija kirjoitti nämä yksittäiset sanat kyselylomakkeeseen, koska myös tekstin 

tuottaminen oli haasteellista. Halusin tarjota opiskelijalle onnistumisen kokemuksen kyse-

lyyn vastaamisesta, vaikka vastaukset olivatkin suppeita. Luulen, että ilman minun läsnäoloa 

ja ohjausta kyseinen oppilas ei olisi yrittänyt vastata kyselyyn lainkaan. Toisaalta tilanne oli 

spontaani, joten en ehtinyt valmistautua erityisesti. Tiedostin riskin, että tutkijana saatan 

suullisesti painottaa tiedostamatta joitakin sanoja, jolloin merkitykset saattavat muuttua 

(Valli, 2007, s. 109). 

Tutkimuskonteksti rajautui tässä tutkimuksessa sisäoppilaitokseen, joten aineiston koon ar-

viointi tulee suhteuttaa kontekstiin. Opiskelijoita rajautui tutkimukseeni 126 noin 150 opis-

kelijasta. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat käyneet suomalaisen peruskoulun. 

Kyselyiden vastausprosentit olivat molemmissa yli 80, joten vastaajien määrä edustaa hyvin 

opiskelijoiden kokemuksia kyseisessä kansanopistossa. Tutkimusaineisto on tutkimuskysy-

myksen näkökulmasta kattava. Tarkoituksenani oli, että opiskelijoiden kokemukset edusta-

vat koko oppilaskunnan toimintaa, ei ainoastaan esimerkiksi opistoneuvostoa. Olen aineis-

tosta pyrkinyt nostamaan teemoja, jotka ovat edustaneet suurta osaa vastaajista, ettei tulkinta 

nojaa rajatun aineiston satunnaisuuksiin. (Jokinen, 2008, s. 244 - 246; Eskola & Suoranta, 

2005, s. 64 - 65, 67.) Määrällisen tutkimuksen näkökulmasta luotettavuuden kannalta kyse-

lyn vastausprosentti on tärkeä tekijä. Tulosten analysointivaiheessa on tärkeä pohtia, keitä 

vastaamatta jääneet ovat. (Valli, 2015, s. 45 - 46.) Alkukyselyn vastausprosentti oli 83,3 ja 

varsinaisen oppilaskuntakyselyn vastausprosentti oli 81,5.  Silti osa opiskelijoista on jättänyt 

vastaamatta. Aineisto oli lähes poikkeuksetta myönteinen, mikä herätti pohtimaan sitä, ketkä 
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ovat jättäneet vastaamatta. Pohdin, olisivatko vastaamatta jättäneet kuuluneet ”yleiseen ää-

neen” vai olisiko aineistossa näkynyt kriittistä näkökulmaa enemmän. Toisaalta laadullisen 

tutkimuksen näkökulmasta pyrkimyksenä on kuvata ilmiötä, ymmärtää toimintaa, jolloin 

vastausprosentin merkitys ei ole niin suuri (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 74, 85).  

Kansanopiston opiskelijoilla oli myönteiset kokemukset kansanopiston oppilaskuntatoimin-

nasta osallisuuden näkökulmasta. Koin välillä haastavaksi tutkimusaineiston kauttaaltaan 

positiivisen luonteen, koska omat kokemukset samaisesta oppilaskunnan toiminnasta olivat 

samansuuntaiset. Pohdin tutkimusprosessin ajan kriittisesti omaa suhdettani tutkimukseen, 

koska en halunnut omien kokemuksieni antaa vaikuttaa analysointiin ja tulosten esittelyyn. 

Poimin aineistosta vähänkin massasta poikkeavat kommentit ja pyrin nostamaan myös ne 

esille. Kriittisiä kokemuksia en kuitenkaan voinut erityisesti korostaa, koska niiden osuus 

aineistossa oli todella pieni. Loin itselleni analyysivaiheessa tukikysymyksen: Mitkä tekijät 

rakentavat osallisuutta oppilaskunnan toimintaan? Kysymyksen avulla lähdin etsimään ai-

neistosta osallisuutta tukevia tekijöitä oppilaskuntatoiminnassa. Tällöin oli myös helpompi 

ulkoistaa itseni ja omat kokemukseni tutkimusaineistosta ja tarkastella teemoja opiskelijoi-

den kokemusten kautta.  

Yksi laadullisen tutkimuksen laatukriteeri on, että tutkimukselta pitää voida vähintään ky-

syä, ovatko aineistoista tehdyt tulkinnat virheellisiä tai perustelemattomia tai onko siinä 

erehdytty (Jokinen, 2008, s. 244). Olen pyrkinyt avaamaan tutkimusprosessini eri vaiheita 

lukijalle avoimesti ja perustelemaan tekemäni valinnat tutkimuksessa. Omat kokemukseni 

vaikuttavat tausta-ajatuksina myös tässä vaiheessa tutkimusta, mutta olen opetellut tiedosta-

maan omia käsityksiäni koko tutkimusprosessin ajan. Koska tutkimustulokset ovat myöntei-

set, ne voivat myös vahvistaa minun omia positiivisia kokemuksia osallistavasta oppilaskun-

nan toiminnasta. Tämän tutkimuksen kautta saamaani positiivista kokemusta voin hyödyntää 

voimavarana tulevassa opettajan työssäni kentällä. 

6.4 Jatkotutkimusaiheita 

Tässä tutkimuksessa on keskitytty opiskelijoiden kokemusten kautta siihen, mistä osallisuus 

rakentuu oppilaskunnan toiminnassa kansanopistossa. Perinteisestä oppilaskuntamallista 

eroava kansanopiston oppilaskuntamalli herätti kiinnostukseni tutkimaan osallisuuden to-

teutumista kyseisessä oppilaskunnassa. Alun perin tätä tutkimusta suunnitellessani pohdin, 
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kuinka oppilaskuntamallia voisi soveltaa eri koulumuotojen oppilaskuntamalleihin. Resurs-

sit huomioon ottaen rajasin tutkimuksen kuitenkin täysin kansanopiston kontekstiin.  

Jatkotutkimuksissa tämän aihepiirin ympärillä voitaisiin keskittyä muiden koulumuotojen 

oppilaskuntatoimintaan. Jatkotutkimusehdotuksena voisi kehitellä eri koulumuotoihin, ku-

ten peruskouluun, oppilaskuntamallin, joka jo rakenteellisesti loisi mahdollisuuden kaikille 

oppilaille ja henkilökunnalle osallistua oppilaskuntatoimintaan ja sen suunnitteluprosessei-

hin. Kuten pohdinnassa nostin esille, tärkeintä olisi sulauttaa oppilaskuntatoiminta luonnol-

liseksi ja merkittäväksi osaksi koulun toimintakulttuuria. Tämä tarkoittaa sitä, että täytyy 

päästää irti vanhoista toimintatavoista, rooleista ja lähteä rohkeasti kohti uutta. Oppilaskun-

nan toiminnan tulisi olla koko koulua osallistavaa ja yhdistävää toimintaa. Erityisesti jäin 

tämän tutkimuksen kautta pohtimaan seuraavaa kysymystä: 

Millainen oppilaskuntamalli osallistaa sekä opiskelijat että henkilökunnan tulevaisuuden 

koulussa? 
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LIITE 1 

Reisjärven kunta 
Reisjärven kristillinen opisto 

 

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 

 

Opiskelen Oulun yliopistossa Kasvatustieteiden tiedekunnassa laaja-alaisessa luokanopet-
tajakoulutuksessa. Haen tutkimuslupaa pro gradu -työhöni liittyvään tutkimukseen.  

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää Reisjärven kristillisen opiston opiskelijoiden kokemuk-
sia oppilaskunnan toiminnasta osallisuuden näkökulmasta. Tutkimus rakentuu siten, että 
alkukysely opiskelijoiden kokemuksista peruskoulun oppilaskunnan toiminnasta toteutetaan 
lokakuussa 2015. Varsinainen kysely opiskelijoiden kokemuksista opiston oppilaskunnan 
toiminnasta toteutetaan huhtikuussa 2016. Lisäksi tarvittaessa haastattelen opistoneuvos-
ton jäseniä huhtikuussa 2016. Tutkimuksen on määrä valmistua vuoden 2016 aikana. 

 

Tutkijana käsittelen vastaukset täysin luottamuksellisesti. Kyselyyn vastataan omalla ni-
mellä, mutta käsittelen vastaukset nimettöminä, eikä tutkimukseen osallistujille ole odotet-
tavissa kielteisiä seuraamuksia tutkimukseen osallistumisesta. Uskon, että tutkimuksestani 
on hyötyä osallistavan oppilaskunnan toiminnan kehittämistyössä eri kouluissa. Annan mie-
lelläni lisätietoa tutkimukseen liittyen.  

 

14.10. 2015 

 

 

 

 

___________________   _________________________ 
Pihla Rantala,    Anu Alanko,  
KK    Yliopistonlehtori (KT) 
    tutkielman ohjaaja 
Oulun yliopisto   Oulun yliopisto 
Kasvatustieteiden tiedekunta  Kasvatustieteiden tiedekunta 
pihla.kinnunen@student.oulu.fi  anu.alanko@oulu.fi 
  



 

 

 

LIITE 2 Alkukysely 

Heippa opistolainen! 

 

saitko kertoa mielipiteesi peruskoulussa? 

 

Oliko ideoistasi hyötyä koulumaailmassa? 

 

Kuuluitko oppilaskuntaan? 

 

Oliko koulussasi oppilaskuntaa? 

 

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Reisjärven kristillisen opiston opiskeli-
joiden kokemuksia osallisuudesta ja oppilaskunnan toiminnasta omalta peruskou-
luajalta eli ala- ja yläkouluajoilta. Kysely on alkukartoitus liittyen pro gradu -tut-
kimukseeni, jonka tavoitteena on tutkia opistolaisten kokemuksia osallistavan op-
pilaskunnan toiminnassa Reisjärven kristillisessä opistossa. Jatkokysely toteute-
taan keväällä 2016.  

 

Vastauksesi antaa tärkeää tietoa siitä, kuinka olet kokenut oppilaskunnan toimin-
nan ja osallistumisesi oppilaana koulun toimintaan peruskoulussa. Lue kysymykset 
huolellisesti läpi ja vastaa oman kokemuksesi mukaisesti. Kysymyksiin vastaat va-
litsemalla sinulle sopivan vaihtoehdon sekä vastaamalla tarkentaviin kysymyksiin 
omin sanoin. Rehelliset vastaukset antavat aitoa tietoa.  

 

Vastaat kyselyyn omalla nimelläsi, mutta nimitiedot eivät tule tutkimuksessa 
esille. Lisäksi aikaisempien koulujen tiedot ovat tärkeitä kahden kyselyn keskinäi-
sen vertailun vuoksi. Vastauksesi ovat täysin luottamuksellisia ja käsittelen ne ni-
mettöminä.  

 

Kiitos osallistumisesta tutkimukseen! 

 

Pihla Rantala 

Luokanopettajaopiskelija,  

Oulun yliopisto 

Kasvatustieteiden tiedekunta 

pihla.kinnunen@student.oulu.fi 

 



 

 

 

A. Perustiedot 

 

1. Nimesi: 

2. Kunta, jossa olet käynyt peruskoulun: 

3. Alakoulun nimi: 

4. Yläkoulun nimi: 

5. Oliko alakoulussasi oppilaskuntaa? Kyllä/ei 

 

Jos alakoulussasi oli oppilaskunta, kerro millaista oppilaskunnan toiminta oli. Mitä 
oppilaskunnan tehtäviin kuului? 

____________________ 

 

6. Oliko yläkoulussasi oppilaskuntaa? Kyllä/ei 

 

Jos yläkoulussasi oli oppilaskunta, kerro millaista oppilaskunnan toiminta oli. Mitä 
oppilaskunnan tehtäviin kuului? 

____________________ 

 

7. Kuuluitko peruskouluaikana oppilaskunnan hallitukseen? Kyllä/ei/ei ollut oppi-
laskuntaa 

 

Jos kuuluit oppilaskunnan hallitukseen, vastaa seuraaviin kysymyksiin omin sanoin. 
Millä luokalla kuuluit hallitukseen? Miksi hakeuduit hallitukseen? Millaisia tehtäviä 
hoidit hallituksessa? Millaisia asioita hallituksessa yleensä käsiteltiin? Minkälaista 
konkreettista toimintaa järjestitte hallituksen toimesta? Kuinka usein hallitus piti 
kokouksia?  

____________________ 

 

B. Osallisuus 

Seuraavaksi esitän kysymyksiä oppilaan osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyen 
peruskoulussa. Valitse sopivin vaihtoehto ja vastaa omin sanoin tarkentaviin kysy-
myksiin. Jos koulussasi ei ollut oppilaskuntaa, ei tarkentaviin kysymyksiin tarvitse 
vastata.  

 

8. Kerro omin sanoin mitä oppilaan osallistuminen ja vaikuttaminen peruskoulussa 
mielestäsi tarkoittavat. Mainitse kolme asiaa. 

____________________ 

 



 

 

 

 

9. Ketä oppilaskuntaan peruskoulussa mielestäsi kuuluu? Valitse seuraavista mie-
lestäsi sopivin vaihtoehto 

 

kaikki koulun opettajat ja kaikki koulun oppilaat 

vain oppilaskunnan hallituksen jäsenet 

vain opettajat 

kaikki koulun oppilaat 

 

10. Oliko oppilaskunnan hallituksen toiminta peruskoulussa aktiivista? Kyllä/ei/ei 
ollut oppilaskuntaa 

 

Minkälaista toimintaa oppilaskunnan hallitus järjesti koulussa?  

____________________ 

 

11. Kuunteliko oppilaskunnan hallitus muiden oppilaiden mielipiteitä ja ideoita 
peruskoulussa? Kyllä/ei/ei ollut oppilaskuntaa 

 

Miten muiden kuin hallituksessa olevien oppilaiden ideat vietiin hallituksen ko-
kouksiin? Minkälaisia vaikuttamisen kanavia käytettiin? 

____________________ 

 

12. Tukivatko opettajat oppilaskunnan toimintaa peruskoulussa? Kyllä/ei/ei ollut 
oppilaskuntaa 

 

Miten muut opettajat kuin oppilaskunnan toiminnasta vastaava opettaja suhtau-
tuivat oppilaskunnan toimintaan? Kuinka oppilaskunnan toimintaa ohjattiin opet-
tajien toimesta (perehdytys, neuvominen, ideointi)?  

____________________ 

 

13. Oliko sinulla peruskoulussa mahdollisuutta vaikuttaa oppilaana koulun asioihin 
muuten kuin oppilaskunnan kautta?  (esim. välitunnit, kouluruoka, oppimisympä-
ristöt)? Kyllä/ei/en osaa sanoa 

 

Millaisiin asioihin olet pystynyt vaikuttamaan ala- ja yläkoulussa? Mitä tai kenen 
kautta asioita hoidettiin (esim. opettaja, rehtori, oppilaskunta)? Kerro esimerk-
kejä. 

____________________ 



 

 

 

 

 

14. Halusitko/olisitko halunnut vaikuttaa peruskoulussa koulun asioihin? 
Kyllä/ei/en osaa sanoa 

 

Minkälaisiin asioihin halusit vaikuttaa ala- tai yläkoulussa? Kerro esimerkkejä. 

____________________ 

 

15. Kuunneltiinko peruskoulussa oppilaan mielipidettä? Kyllä/ei/en osaa sanoa 

 

Minkälaisissa asioissa oppilailta kysyttiin mielipidettä? Oliko näillä mielipiteillä 
merkitystä? Kuka kysyi oppilaiden mielipidettä? 

____________________ 

 

16. Teitkö tai tekikö joku oppilaista aloitteita (esim. adressi, puheenvuoro oppi-
laiden puolesta, anomus) peruskoulun toimintaan liittyen? Kyllä/ei/ en osaa sanoa 

 

Minkälaisia aloitteita koulussa tehtiin? Kenelle aloite kohdistettiin? Mitä aloit-
teesta seurasi? Oliko siitä hyötyä? 

____________________ 

 

C. Reisjärven kristillisen opiston opistoneuvosto  

Seuraavat kysymykset ovat suunnattu Reisjärven kristillisen opiston opistoneuvos-
ton jäsenille. Vastaa kysymyksiin omin sanoin. Jos et ole opistoneuvostossa, ei 
sinun tarvitse vastata kysymyksiin. 

 

17. Miten sinut valittiin opistoneuvostoon? Olitko oma-aloitteinen valintaproses-
sissa? Onko sinulla aiempaa kokemusta oppilaskunnan hallituksessa toimimisesta? 

____________________ 

 

18. Minkälaisia tehtäviä sinulla on opistoneuvostossa? 

____________________ 

 

19. Mitä odotat tulevalta lukuvuodelta opistoneuvoston vaikuttamismahdollisuuk-
sien suhteen? 

____________________ 

 



 

 

 

20. Kuinka aktiivista toimintaa arvioit opiston oppilaskunnan toiminnan olevan? 
Mitä eroja uskot opiston oppilaskunnan toiminnassa olevan verrattuna peruskoulun 
oppilaskunnan toimintaan? Pohdi omin sanoin ennakkokäsityksiäsi.  

____________________ 

 

D. Odotuksia opistovuoden oppilaskunnan toiminnalle 

 

21. Mainitse enintään kolme asiaa, joita odotat oppilaskunnan toiminnalta tulevan 
opistovuoden aikana.  

____________________ 

22. Muita kommentteja 

____________________ 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 



 

 

 

LIITE 3 Oppilaskuntakysely 2015 – 2016 

Heippa opistolainen! 

 

Olet vastannut lokakuussa 2015 teettämääni alkukyselyyn, jossa kartoitettiin koke-
muksiasi peruskoulun oppilaskunnan toiminnasta. Kyselyn vastausprosentti oli hui-
keat 80,3. Sain hyödyllistä taustatietoa tutkimustani varten monipuolisista vastauk-
sistanne. Kiitos niistä! 

 

Opistovuosi on nyt loppusuoralla. Olet toiminut vuoden opiston oppilaskunnassa. 

Pro gradu - tutkimukseni päätarkoitus on tutkia teidän opiskelijoiden kokemuksia 
juuri opiston oppilaskunnan toiminnasta tämän jatkokyselyn avulla. Olen tutkimuk-
sessani kiinnostunut erityisesti seuraavista asioista:  

 

 opiskelijoiden kokemukset oppilaskunnan toiminnasta osallisuuden näkö-
kulmasta  

 ohjauksen merkitys oppilaskunnan toiminnassa 

   

Vastauksiasi hyödynnän pro gradu -tutkielmassani. Lue kysymykset läpi huolelli-
sesti ja vastaa kysymyksiin omien kokemustesi pohjalta.  

 

Vastaat kyselyyn omalla nimelläsi, jotta voin mahdollisesti vertailla kahden kyselyn 
vastauksia keskenään. Vastaukset ovat luottamuksellisia. Tulosten raportoinnissa 
huolehdin anonymiteetista. Henkilöllisyytesi ei tule esille raportissa. 

 

Intoa vastaamiseen! Kiitos osallistumisesta tutkimukseen! 

 

Pihla Rantala 

Luokanopettajaopiskelija 

Oulun yliopisto 

Kasvatustieteiden tiedekunta 

pihla.kinnunen@student.oulu.fi 

 

 

 

  



 

 

 

A. Oppilaskunnassa ja lautakunnissa toimiminen 

1. Ketkä kuuluvat mielestäsi opiston oppilaskuntaan? Valitse sopivin vaihto-
ehto. 

a. kaikki opistolaiset 

b. vain opistoneuvoston jäsenet 

c. kaikki opistolaiset ja opiston henkilökunta 

d. opettajat ja opistoneuvoston jäsenet 

e. vain osa opistolaisista 

 

2. Millä tavoin oppilaskunnan toiminta näkyy mielestäsi opiston arjessa? Voit antaa 
käytännön esimerkkejä oppilaskunnan toiminnasta. 

____________________ 

 

3. Millaista toimintaa lautakuntasi on toteuttanut opistovuoden aikana? 

____________________ 

 

4. Mistä/keneltä käsiteltävät asiat yleensä tulevat lautakunnan kokoukseen? Va-
litse sopivin vaihtoehto. 

a. henkilökunnalta/opettajilta 

b. opistolaisilta 

c. lautakunnan puheenjohtajalta 

d. joltain muulta, keneltä? ________ 

 

5. Onko lautakuntien kokouksissa päätettävillä asioilla merkitystä opiston arkeen? 
kyllä/ei 

 

6. Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä päätöksiä, joita olette tehneet lautakunnas-
sasi? Mainitse vähintään kolme asiaa. 

____________________ 

 

7. Kuinka aktiivista opiston oppilaskunnan toiminta mielestäsi on? Perustele vas-
tauksesi kommenttikenttään.  

passiivista l-----------------------------------------------------------l aktiivista 

 

 

  



 

 

 

B. Oma toiminta oppilaskunnassa 

8. Oletko voinut vaikuttaa oppilaskunnan kautta itseäsi koskeviin asioihin opis-
tossa? 

kyllä/ei/eos 

 

9. Millaisiin asioihin olet voinut vaikuttaa opiston oppilaskunnan kautta? 

____________________ 

 

10. Miten itse olet osallistunut oppilaskunnan toimintaan?  

____________________ 

 

11. Miten viet oman idean eteenpäin opiston oppilaskunnan kautta?  

____________________ 

 

12. Millaisia tietoja ja taitoja olet oppinut opiston oppilaskunnan toiminnassa? 

____________________ 

 

C. Ohjauksen merkitys 

13.Oletko saanut ohjausta oppilaskunnan toiminnassa opistossa? 

kyllä/ei/eos 

 

14. Ketkä mielestäsi ohjaavat opiston oppilaskunnan toimintaa? 

____________________ 

 

15. Keneltä voit pyytää apua ongelmatilanteissa? 

____________________ 

 

16. Miten opettajat ja henkilökunta ovat suhtautuneet oppilaskunnan toimintaan 
opistossa? 

____________________ 

 

17. Kuinka tärkeänä pidät henkilökunnan roolia opiston oppilaskunnan toimin-
nassa? Perustele vastauksesi kommenttikenttään. 

Ei lainkaan tärkeää l------------------------------------l erittäin tärkeää. 

 



 

 

 

D. Opistoneuvoston jäsenille. Jos et kuulu opistoneuvostoon, voit siirtyä kysy-
mykseen numero 25. 

 

18. Kuinka aktiivista opistoneuvoston toiminta opistossa on mielestäsi ollut? Pe-
rustele vastauksesi kommenttikenttään. 

todella passiivista |-----------------------------------| todella aktiivista 

 

19. Mistä/keneltä käsiteltävät asiat tulevat opistoneuvoston kokoukseen?  

____________________ 

 

20. Millä tavoin olet vaikuttanut päätöksentekoon kokouksissa? 

____________________ 

 

21. Miten tuot muiden opistolaisten esille nostamia asioita opistoneuvoston ko-
koukseen? 

____________________ 

 

22. Mitä tietoja ja taitoja olet oppinut opistoneuvoston toiminnassa? 

____________________ 

 

E. Lopuksi kaikille 

23. Kerro oman kokemuksesi perusteella millaisia eroja opiston oppilaskunnan toi-
minnan ja peruskoulun oppilaskunnan toiminnan välillä on ollut. 

Voit pohtia esimerkiksi oppilaskunnan rakennetta, osallistumisen muotoja, oppilas-
kunnan merkitystä oppilaitoksen muuhun toimintaan tai henkilökunnan suhtautu-
mista oppilaskunnan toimintaan. Jos peruskoulussasi ei ollut oppilaskuntaa, tähän 
kysymykseen ei tarvitse vastata.  

____________________ 

 

24. Mikä on ollut erityisen hyvää opiston oppilaskunnan toiminnassa? Voit pohtia 
asiaa lautakuntien toiminnan näkökulmasta, opistoneuvoston näkökulmasta tai op-
pilaskunnan toiminnassa yleensä. Voit antaa konkreettisia esimerkkejä.  

____________________ 

 

25. Mitä asioita kehittäisit opiston oppilaskunnan toiminnassa? Voit pohtia asiaa 
lautakuntien toiminnan näkökulmasta, opistoneuvoston näkökulmasta tai oppilas-
kunnan toiminnassa yleensä. Voit antaa konkreettisia esimerkkejä.  

____________________ 



 

 

 

 

26. Muita kommentteja 

____________________ 

 

Kiitos vastauksista! 


