
 

 

 

 

 

 

 

 

TIIA SILLANPÄÄ 

Tapaustutkimus 5.–6.-luokkalaisten oppilaiden osallisuuskokemuksista 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Luokanopettajan koulutus 

2016 

  



 

   

 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 
Faculty of Education   Thesis abstract 

Luokanopettajankoulutus 

Luokanopettajankoulutus 

Tekijä/Author 

Sillanpää Tiia 

      Työn nimi/Title of thesis 

Tapaustutkimus 5.–6.-luokkalaisten oppilaiden osallisuuskokemuksista 

Pääaine/Major subject 

Kasvatustiede 

Työn laji/Type of thesis 

Pro gradu 

Aika/Year 

Joulukuu 2016 

Sivumäärä/No. of pages 

66+2 

Tiivistelmä/Abstract 

Oppilaiden osallisuus koulussa koostuu monesta osatekijästä, jonka vuoksi osallisuus tulisi nähdä 
kouluympäristössä kokonaisvaltaisena ilmiönä. Tällöin se on läsnä kaikessa toiminnassa aina suun-

nittelusta, toteutukseen, arviointiin sekä toiminnan kehittämiseen. Tavat, joilla oppilaat voivat kou-

lussa osallistua ja vaikuttaa, ovat moninaisia. Oppilas voi osallistua ja vaikuttaa yksilönä, mutta lisäksi 

hän voi toimia osana ryhmää, joka koulussa voi tarkoittaa esimerkiksi oppilaskuntatoimintaa. Kou-

lussa toimivalla henkilökunnalla on merkittävä asema osallisuuden mahdollistamisessa, minkä vuoksi 

oppilaiden suhde henkilökuntaan on olennainen samoin kuin koulussa vallitseva ilmapiiri. Monet 

viralliset dokumentit näkevät osallisuuden tärkeänä lasten ja nuorten elämässä. Osallisuutta on tut-

kittu paljon, mutta vähemmän on keskitytty oppilaiden omiin näkökulmiin osallisuudesta. Oppilaat 

ovatkin itse parhaita kertomaan omasta osallisuudestaan sekä sen tilasta, ja tämän vuoksi tässä tut-

kimuksessa keskitytään nimenomaan oppilaiden omiin ajatuksiin ja kokemuksiin osallisuudesta. Tut-

kimusongelmani on: ”Mitkä asiat oppilaat kokevat merkityksellisiksi osallisuuden näkökulmasta?” 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan osallisuutta tietyssä koulussa, joka pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan 

kouluympäristössä vallitseviin rakenteisiin. Tutkimuksella onkin kaksi tarvetta, jotka ovat tutkimuk-

sellinen tarve sekä koulun kehitystyön tukeminen. Kehitystyön tukeminen on ollut tärkeä osa tätä 

tutkimusta, mikä näkyy kaikessa aina tutkimusongelman asettelusta päätelmiin asti. Nämä tekijät 
huomioon ottaen voidaan tutkimuksen todeta olevan tapaustutkimus. Tutkimuksessa haastateltiin 

24 5.- ja 6.-luokkalaista oppilasta teemahaastattelun menetelmin. Teemahaastattelut toteutettiin 

kolmen oppilaan ryhmissä, jonka jälkeen haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällön-

analyysin menetelmiä hyödyntämällä. 

Osallisuus näyttäytyi tutkimuksen tuloksien perusteella moninaisena kenttänä, johon vaikuttavat 

monet eri tekijät. Yhtenä tekijänä voidaan nähdä muiden ihmisten vaikutus oppilaiden osallisuuteen. 

Oppilaiden suhteet henkilökuntaan, koulussa vallitseva ilmapiiri sekä vuorovaikutustilanteet näyt-

täytyivät merkityksillisinä tekijöinä osallisuuden mahdollistumisen näkökulmasta. Tämän lisäksi tut-

kimuksessa oli nähtävissä oppilaiden mahdollisuuksia sekä yksilö- että ryhmämuotoiseen osallisuu-

teen. Kuten aiemmissakin tutkimuksissa, oli myös tässä tutkimuksessa huomattavissa ryhmämuo-

toisen osallisuuden painottuminen. Kolmas merkityksellinen tekijänä oppilaiden osallisuudelle tässä 

tutkimuksessa oli tutkittavan koulun koko. Se oli yhteydessä moneen eri kokonaisuuteen, jotka 

oppilaat mainitsivat merkityksellisiksi omalle osallisuudelleen. Koulun koko näyttäytyi lisäksi tekijä-

nä, joka oli itsessään merkityksellinen osallisuuden näkökulmasta. Oppilaat kokivat tässä tutkimuk-

sessa koulun koon sekä osallisuutta mahdollistavana että rajoittavana tekijänä.  

Asiasanat/Keywords  koulu, kouluympäristö, opettaja-oppilassuhde, osallisuus, tapaustutkimus, 

vaikuttaminen 



 

   

Sisältö 

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

2 Lasten ja nuorten osallisuus ............................................................................................................. 6 

2.1 Osallisuuden määrittely koulukontekstissa ...................................................................................... 6 

2.2 Virallisten dokumenttien näkökulmia osallisuudesta ..................................................................... 10 

2.3 Mahdollisuudet osallisuuteen kouluympäristössä .......................................................................... 12 

2.3.1 Demokratiakasvatus ............................................................................................................ 13 

2.3.2 Opettajien ja oppilaiden vuorovaikutuksen merkitys osallisuudessa ..................................... 15 

2.3.3 Lasten ja nuorten kokemukset osallisuudesta ....................................................................... 19 

2.4 Oppilaiden osallisuuden kokonaisuus muodostuu monesta osatekijästä ......................................... 21 

3 Tutkimuksen toteutus ..................................................................................................................... 23 

3.1 Tutkimusongelma ........................................................................................................................ 23 

3.2 Tutkimusmenetelmä ..................................................................................................................... 23 

3.3 Tutkimusaineisto ja sen hankinta .................................................................................................. 26 

3.4 Aineiston käsittely ja analyysi ...................................................................................................... 28 

4 Tulokset .......................................................................................................................................... 30 

4.1 Merkitykselliset tekijät osallisuudelle kouluympäristössä ja opetuksessa ....................................... 31 

4.1.1 Oppilaille mielekkäät asiat .................................................................................................. 32 

4.1.2 Koulun toimintakäytännöt ................................................................................................... 33 

4.1.3 Koulun koko ........................................................................................................................ 36 

4.1.4 Koulun tilat ......................................................................................................................... 38 

4.2 Merkitykselliset tekijät osallisuudelle koulun toimintaelimissä ...................................................... 40 

4.2.1 Oppilaskuntatoiminta .......................................................................................................... 41 

4.2.2 Oppilaiden suhteet henkilökuntaan ...................................................................................... 44 

4.2.3 Koulun ilmapiiri.................................................................................................................. 47 

4.3 Yhteenveto................................................................................................................................... 50 

5 Päätelmät ........................................................................................................................................ 52 

5.1 Koulun koko osallisuutta mahdollistavana ja rajoittavana tekijänä ................................................. 52 

5.2 Yksilö- ja ryhmämuotoisen osallisuuden painottuminen kouluympäristössä................................... 55 

6 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys ........................................................................................... 59 

7 Lähteet ............................................................................................................................................ 63 





 

   

1 Johdanto 

Osallisuus koulussa on koko ajan yhä puhutumpi aihe. Koska osallisuudesta puhutaan ja 

sitä tutkivat monet eri tutkijat, on sen yksiselitteinen määrittely vaikeaa. Monet osallisuutta 

tutkineet mieltävät siihen käsitteenä yksilön, ryhmän ja yhteiskunnan tasot (Hanhivaara, 

2006, s. 32; Kiilakoski, 2007, s. 12–14), ja niiden kautta osallisuus käsitetään myös tässä 

tutkimuksessa. Osallisuuden käsite kytketään tässä tutkimuksessa erityisesti koulukonteks-

tiin ja siihen, millaisiksi oppilaat itse mieltävät omat osallisuuden mahdollisuutensa. Kou-

lukontekstissa erityisesti yksilö- ja ryhmämuotoinen osallisuus ovat tärkeitä kokonaisval-

taisen osallisuuskuvan mahdollistamiseksi. 

Osallisuus voidaan jakaa lisäksi sosiaaliseen ja poliittiseen. Sosiaalinen osallisuus kuvaa 

niitä erilaisia suhteita, joita oppilailla koulussa on sekä miten nämä mahdollistavat ja ra-

jaavat heidän osallisuuttaan. Poliittinen osallisuus keskittyy koulukontekstissa erityisesti 

oppilaskuntatoimintaan. (Thomas, 2007, s. 206–207.) Oppilaskuntatoiminta voidaan nähdä 

poliittisen osallisuuden lisäksi myös ryhmämuotoisena osallisuutena, kun taas sosiaalinen 

osallisuus voi olla sekä yksilö- että ryhmämuotoista. Hakalehto-Wainio (2012, s. 104–105) 

varoittaa oppilaskuntatoiminnan kapea-alaisuudesta. Tämän vuoksi koulun osallisuus tu-

lisikin nähdä kokonaisvaltaisena keskittyen osallisuuden moniin eri osa-alueisiin. 

Osallisuutta on käsitelty monissa virallisissa dokumenteissa sekä laeissa, kuten perusope-

tuslaissa (628/1998), kuntalaissa (365/1995), perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Ope-

tushallitus [OPH], 2014) ja lasten oikeuksien sopimuksessa (Unicef, 2013). Nämä kaikki 

näkevät osallisuuden tärkeänä osana lapsuutta ja nuoruutta. Opetussuunnitelman laadinnas-

sa on otettu nämä dokumentit huomioon, jonka vuoksi se sisältää sisäänrakennettuna nämä 

kaikki. Dokumentti on rakennettu suomalainen koulujärjestelmä huomioiden, ja tämän 

vuoksi tässä tutkimuksessa opetussuunnitelma on näistä dokumenteista erityisessä asemas-

sa.  

Viralliset dokumentit ja lait velvoittavat koulujen henkilökuntaa ottamaan osallisuuden 

huomioon sekä tekemään aktiivisesti töitä sen eteen, että olosuhteet oppilaiden osallisuu-

delle olisivat parhaat mahdolliset. Osallisuuden toteutuminen koulussa ei ole automaattista, 

vaan tarvitaan suunnitelmallista toimintaa, osallistumisen tapojen kehittämistä sekä seuran-

taa ja opetusta kaikille oppilaille kuuluvista oikeuksista (Hakalehto-Wainio, 2012, s. 100). 
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Aikuisten rooli osallisuuden mahdollistajina on olennainen (Gretschel, 2002a, s. 54–60; 

Vesikansa, 2002, s. 27), mutta Hakalehto-Wainion (2012) mukaan se tulisi nähdä koko 

koulun tehtävänä. Osallisuus ei saisikaan rajoittua vain luokkahuoneisiin tai yksittäisiin 

päätöksiin (Hakalehto-Wainio, 2012). Osallisuus voidaan ymmärtää koulukontekstissa 

laajana kokonaisuutena, jonka tulisi olla yleinen toimintaperiaate yksittäisten projektien ja 

kehittämistoimien sijaan. 

Osallisuuden mahdollistumiseksi vuorovaikutus oppilaiden kanssa on olennaista. Hanhi-

vaaran (2006, s. 35–36) mukaan oppilaan ja opettajan suhteen pitäisi olla tasa-arvoinen ja 

vuorovaikutuksellinen. Dialoginen vuorovaikutus on ideaali malli, jossa voidaan nähdä 

vastavuoroisuutta, kuuntelemista sekä ymmärtämistä molemmin puolin (Hanhivaara, 2006, 

s. 35–36). Opettajien tulisikin tämän näkemyksen mukaan pyrkiä olemaan entistä enem-

män toiminnan ohjaajia ja avustajia oppilaiden osallisuuden mahdollistamiseksi sekä kehit-

tämiseksi. 

Osallisuuden eteen tulisi tehdä aktiivisesti töitä. Tämä voi tapahtua tarjoamalla tietoa sekä 

auttamalla ja tukemalla lapsia muodostamaan omat käsityksensä. Kyse ei kuitenkaan ole 

kaiken vastuun ja vallan siirtämistä lapsille, vaan pikemminkin mahdollisuuksista osallis-

tua ja vaikuttaa. (Hakalehto-Wainio, 2012, s. 76.) Koulun käytänteissä opettajien suhtau-

tuminen osallisuuteen on tärkeässä asemassa. Opettajien tulisikin aktiivisesti pyrkiä pohti-

maan osallisuuden merkitystä sekä tunnustaa se käytänteiden edistämiseksi ja kehittämi-

seksi. (Karhuvirta & Lestinen, 2015, s. 16–17.) 

Ilmapiirillä, joka koulussa vallitsee, on selkeä yhteys osallisuuteen ja sitä mahdollistaviin 

sekä rajoittaviin tekijöihin. Hanhivaaran (2006, s. 33–35) mukaan erilaiset mielipiteet sal-

liva sekä turvallinen ilmapiiri voi mahdollistaa oppilaiden osallisuutta. Tämän kaltaisen 

ilmapiirin saavuttaminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä sekä tietoista työtä (Hanhivaara, 

2006, s. 33–35), jossa koulun henkilökunnan asema on olennainen. Parhaimmillaan ilma-

piiri voi mahdollistaa myös oppilaiden aktiivista osallisuutta (Katsenou, Flogaitis, & Lia-

rakou, 2013, s. 254–255). 

Oppilaiden osallisuutta suunniteltaessa, toteutettaessa sekä kehitettäessä on otettava huo-

mioon oppilaiden yksilöllisyys. Jokaisella on oma tapansa toimia ja tämän vuoksi myös 

oma tapansa osallistua. Opetussuunnitelmassa (OPH, 2014, s. 15) painotetaan oppilaiden 

yksilöllisyyden huomioimista koulussa ja kaikessa toiminnassa. Koulujen osallisuustoi-

minnan kehittämisessä onkin otettava yksilöllisyys huomioon ja pyrittävä kehittämään 
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toimintaa erilaiset toimintatavat huomioiden (Kiilakoski, Nivala ja muut, 2012, s. 253–254, 

265). 

Tässä tutkimuksessa keskitytään osallisuuteen oppilaiden näkökulmasta. Osallisuutta on 

tutkittu aikuisten näkökulmasta, mutta itse oppilaiden näkökulma on jäänyt vähäisemmäk-

si. Karhuvirta ja Lestinen (2015, s. 16–17) mainitsevat ajankohtaisiksi kysymyksiksi selvit-

tää, miten vaikuttavina lapset ovat kokeneet oman osallisuutensa sekä miten heidän toimi-

juuttaan mahdollistetaan ja otetaan huomioon kouluympäristössä. Olennaista on nimen-

omaan kokemusosallisuuden näkökulma, eivätkä aikuisten ajatukset oppilaiden osallisuu-

desta (Karhuvirta & Lestinen, 2015, s. 16–17). Osallisuuden laadun selvittämiseksi tulisi-

kin kysyä itse lapsilta ja nuorilta: ”Miltä teistä tuntuu?” (Kiilakoski, Gretschel, & Nivala, 

2012, s. 16). Tällöin voidaan mahdollisesti paremmin keskittyä oppilaiden todellisiin osal-

lisuuskokemuksiin, jotka ovat tärkeitä myös tämän tutkimuksen tarpeiden näkökulmasta. 

Tutkimuksella on kaksi tarvetta, jotka ovat tutkimuksellinen tarve sekä koulun kehittämis-

työn tukeminen. Nämä molemmat ovat kulkeneet käsi kädessä koko tutkimuksen ajan ja 

vaikuttaneet tutkimusprosessiin. Tutkittava koulu pyrkii innovatiivisesti uusiutumaan ja 

vaikuttamaan vallitseviin rakenteisiin, ja tämän vuoksi se on hyvin mielenkiintoinen kohde 

osallisuuden ja sen mahdollisuuksien kannalta. Tutkimuksen tarkoituksena onkin tuottaa 

tietoa kehitystoimintaa varten, jotta koulu voi pyrkiä muuttamaan ja tekemään töitä osalli-

suuden edistämiseksi ja lisäämiseksi. 

Tutkimusongelmana tässä tutkimuksessa on: mitkä asiat oppilaat kokevat merkityksellisik-

si osallisuuden näkökulmasta? Tutkimus keskittyy erityisesti 5.- ja 6.-luokkalaisten oppi-

laiden ajatuksiin osallisuudesta teemahaastattelun menetelmin. Keskeisenä ovat oppilaiden 

näkökulmat heidän omasta osallisuudestaan, minkä vuoksi tutkimuksellisena näkökantana 

on pyrkiä aktiivisesti huomioimaan oppilaiden näkemykset ja ajatukset. Kiilakoski (2007, 

s. 12–14) näkee kiinnostuksen nuorten mielipiteitä ja ajatuksia kohtaan tärkeänä. Nuoret 

ovat nimittäin oman elämänpiirinsä asiantuntijoita (Kiilakoski, 2007, s. 12–14). 

Tutkimuksessa keskitytään tietyn koulun tiettyyn oppilasryhmään, eli 5.- ja 6.-luokkalaisiin 

sekä heidän ajatuksiinsa osallisuudesta. Kehitystoiminnan näkökulma on kulkenut tutki-

muksessa mukana läpi prosessin. Näiden piirteiden perusteella tutkimus voidaan mieltää 

tapaustutkimukseksi. Tapaustutkimus keskittyy johonkin tiettyyn ilmiöön, projektiin tai 

kokonaisuuteen, eikä sen tarkoituksena ole tuottaa yleistettävää tietoa (Lichtman, 2012, s. 

93). Yleistettävyyttä harvoin tavoitellaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa, mutta vielä vä-
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hemmän tämän tutkimuksen kohdalla, koska kyseessä on tutkimus, joka ottaa huomioon 

tietyn koulun halut ja tarpeet. 

Aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytetään haastattelua. Haastattelu on mene-

telmänä joustava, jonka vuoksi se sopii moniin erilaisiin tutkimuksiin (Hirsjärvi & Hurme, 

2008, s. 34). Tutkimushaastattelun vahvuutena on erityisesti se, kuinka se näkee tutkimuk-

seen osallistujan subjektina, tietoa tuottavana sekä aktiivisena osapuolena (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008, s. 35). Tässä tutkimuksessa oppilaiden näkeminen aktiivisina osallistujina on 

erityisen tärkeää, koska tämä näkökulma mahdollistaa tutkimuksen toteutuksen ja sen ase-

man koulun kehittämistyön tukijana. Haastatteluissa oppilaille painotettiin heidän ajatuksi-

ensa sekä kokemuksiensa tärkeyttä, jolloin heidän vastauksensa sekä ajatuksensa olisivat 

rehellisiä ja palvelisivat parhaiten oppilaiden osallisuutta sekä sen kehittämistä. 

Kielen merkityksen huomioiminen haastatteluissa on olennaista (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 

s. 53) ja erityisen tärkeää tämän tutkimuksen kohdalla, koska tutkittavat olivat lapsia ja 

nuoria. Haastatteluissa olikin tärkeää tarkkailla sitä, että haastateltava ja haastattelija käyt-

tävät ”samaa kieltä”. Tutkimuksissa on huomattu, kuinka nuoret toisinaan antavat kritiikkiä 

aikuisille heidän käyttämästään kielestä sekä sen luomista mahdollisuuksista ymmärtää 

sekä osallistua toimintaan (Charles & Haines, 2014, s. 649–650). Pilottihaastattelujen mer-

kitys nouseekin lasten ja nuorien haastattelujen kohdalla arvoonsa, jotta voidaan varmistua 

termien ymmärrettävyydestä sekä yksiselitteisyydestä. Tämän tutkimuksen pilottihaastatte-

lu tehtiin kahdelle nuorelle tytölle, jotka olivat minulle tuttuja ja näin osasin lukea heidän 

ilmeistään ja eleistään, mikäli kysymykset eivät olleet ymmärrettäviä. Pilottihaastattelu 

mahdollisti teemahaastattelurungon hiomisen sellaiseksi, että haastattelut voisivat onnistua 

mahdollisimman hyvin.  

Tässä tutkielmassa pyrin luomaan kattavan kuvan osallisuudesta sekä sille merkitykselli-

sistä tekijöistä pohjoissuomalaisessa koulussa. Aloitan määrittelemällä osallisuuden sekä 

siihen liittyvät olennaiset käsitteet. Tämän jälkeen kuvaan tutkimuksen toteutusta sekä sen 

tuloksia. Päätelmissä keskityn pohtimaan tässä tutkimuksessa esiintyneitä merkitykselli-

simpiä tekijöitä osallisuudelle sekä näiden yhteyksiä toisiinsa ja aiempiin tutkimuksiin sekä 

teoriaan. Päätelmissä olen pyrkinyt kiinnittämään erityishuomiota tutkimuksen toiseen 

tarpeeseen, eli koulun kehitystyön tukemiseen. Lopuksi esitän vielä mahdollisimman kat-

tavasti tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviä tekijöitä, koska koen niiden 



5 

 

 

huomioimisen ja työstämisen olleen erityisen tärkeitä minulle tutkijana tässä tutkimukses-

sa. Tämä johtuu siitä, että tutkittavina ovat olleet lapset. 
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2 Lasten ja nuorten osallisuus 

Osallisuuden käsite on laaja, ja sitä on käsitelty eri tutkimuksissa hieman eri tavoin. Teo-

riaosuudessani pyrinkin avaamaan tutkimusten ja asiantuntijoiden ajatuksien avulla, miten 

osallisuus tässä tutkimuksessa määritellään. Kattavan kuvan mahdollistamiseksi on tärkeää 

ottaa huomioon osallisuuden eri ulottuvuuksia. Pyrin lisäksi selventämään osallisuus -

sanan yhteydessä käytettyjen termien merkitystä sekä sitä, miten niitä tässä tutkimuksessa 

käytetään. 

Täydennän osallisuus -käsitteen määrittelyä kertomalla erilaisten virallisten dokumenttien 

osallisuusnäkemyksistä sekä siitä, miten erilaiset tutkimukset ovat osallisuutta käsitelleet. 

Tämä tutkimus toteutetaan koulukontekstissa, jonka vuoksi on olennaista keskittyä myös 

siihen, millainen merkitys opettajilla, oppilailla sekä heidän suhteellaan on osallisuudelle. 

Viralliset dokumentit ohjaavat koulujen toimintaa, jonka vuoksi koulujen ja opettajien toi-

minta perustuu näihin dokumentteihin. Virallisten dokumenttien osallisuus käsityksen 

huomioiminen onkin siis tärkeää koulun ja oppilaiden osallisuutta tutkittaessa. 

2.1 Osallisuuden määrittely koulukontekstissa 

Lasten ja nuorten osallisuudesta on puhuttu paljon viimeisen vuosikymmenen aikana, ja 

sen mahdollisuuksia on tutkittu kouluissa, kunnissa sekä laajemmin yhteiskunnassa. Osal-

lisuuden käsite ei kuitenkaan ole helposti määriteltävissä, vaan monet tutkijat ovat käsittä-

neet sekä käsitelleet sitä hieman eri tavoin. Kiilakoski (2007, s. 10) mainitseekin, että osal-

lisuuden käsitteen merkitys vaihtelee usein käyttötilanteen mukaan. Kiilakoski ja muut 

(2012, s. 14–15) toteavat osallisuuden käsitteen taipuisuuden olevan samaan aikaan sen 

vahvuus sekä heikkous, koska parhaimmillaan se ei kahlitse tarpeettomasti toimintaa tai 

ajattelua. Toisaalta käsitteen löyhyys on sallinut toimintaa sekä ajattelua, jotka ovat näen-

näisosallisuutta (Kiilakoski ja muut, 2012, s. 14–15). Tämä on yksi tärkeä syy, minkä 

vuoksi pyrin seuraavaksi avaamaan, miten tässä tutkimuksessa osallisuus käsitetään. 

Osallisuus voidaan jakaa sosiaaliseen ja poliittiseen. Sosiaalisella osallisuudella tarkoite-

taan ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä sitä, millaisia mahdollisuuksia nämä sosiaaliset 

suhteet antavat osallisuudelle. Poliittinen osallisuus taas viittaa lasten ja nuorten konteks-

tissa perinteisesti nuorten parlamentteihin ja erilaisiin hallituksiin, koska lapsilla ja nuorilla 

ei ole vielä täysi poliittisia oikeuksia. (Thomas, 2007, s. 206–207.) Kouluympäristössä 
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voidaan ajatella, että näiden molempien ulottuvuuksien sekä sosiaalisen että poliittisen 

tulisi olla näkyvillä. Sosiaalisen ja poliittisen osallisuuden hahmottaminen on tärkeää osal-

lisuuden paikkojen huomaamiseksi sekä niiden kehittämiseksi. Sosiaalisen ja poliittisen 

osallisuuden jaottelun lisäksi osallisuutta voidaan hahmottaa kouluympäristössä myös 

muilla keinoilla. Näen näiden kaikkien esittelemieni jaotteluiden ja teorioiden limittyvän 

toisiinsa sekä muodostavan kokonaisvaltaisen käsityksen, jonka kautta ilmiötä pyritään 

hahmottamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tässä tutkimuksessa. 

Gretschel (2002, s. 90–91) puhuu väitöskirjassaan osallisuudesta erityisesti yksilön koke-

muksena. Hän korostaa, että osallisuus on tunne, joka tulee esille nuoren tunteista, tiedois-

ta, tarinoista ja heidän käyttämistään paikallisista puhetavoista. Nuori tuntee itsensä päte-

väksi ja arvostaa omaa rooliaan osana yhteisöä. (Gretschel, 2002, s. 90–91.) Kiilakoski 

(2007, s. 12–14) näkee, että osallisuus on lisäksi muutakin kuin vain Gretschelin kuvaama 

yksilön tunne osallisuudesta. Olennaista on yksilön näkökulma osallisuudesta sekä hänen 

omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Osallisuudessa voidaankin nähdä yksilön tun-

teen ulottuvuus, jossa yksilö kokee itsensä osalliseksi. Tämän lisäksi on yhteisön tilan ulot-

tuvuus, jossa yhteisö huomioi yksilön ja antaa hänelle mahdollisuuden toimia. (Kiilakoski, 

2007, s. 12–14.) Osallisuuden käsitteen tarkastelu pelkän yksilön osallisuuden kautta rajaa 

helposti pois mahdollisuuden tarkastella, millä tavoin erilaiset ryhmäjäsenyydet sekä -

identiteetit avaavat osallisuuden tiloja ja sulkevat pois mahdollisuuksia (Kiilakoski ja 

muut, 2012, s. 24). 

Oppilaiden osallisuuden kehittämisessä tulee ottaa huomioon, miten ryhmät ja yhteisöt 

ovat rakentuneet. Näiden avulla voidaan nähdä, miten tiettyjen ryhmien jäsenyys voi avata 

toisille enemmän mahdollisuuksia kuin toisille. Kiilakoski ja muut (2012, s. 25) jaottelevat 

lasten ja nuorten ryhmien erilaiset tyypit kolmella eri tavalla. Ensimmäisenä ovat rakentein 

tuetut kollektiivit, joilla tarkoitetaan lasten ja nuorten edustajiksi valittuja ryhmiä esimer-

kiksi nuorisovaltuustoa ja oppilaskunnan hallitusta. Toinen ryhmä ovat oletetut kollektiivit, 

jolla tarkoitetaan ryhmiä, joiden oletetaan perustuvan yhteisiin piirteisiin tai toimintoihin. 

Näistä esimerkkeinä voidaan mainita koululuokat tai marginalisoitujen etnisten, kulttuuris-

ten, kielellisten, uskonnollisten ja seksuaalisten ryhmät. Viimeisenä ovat koetut kollektii-

vit, jotka ovat omaehtoisesti muodostuneita lasten ja nuorten itsensä merkitykselliseksi 

kokemia ryhmiä, esimerkiksi tyylien ja harrastusten ympärille muodostuneet ryhmät. (Kii-

lakoski ja muut, 2012, s. 25.) Kiilakosken ja muiden jaottelun avulla voidaan nähdä nuor-

ten osallisuus eri tasoilla, joka on tärkeää tutkimuksellisen ymmärryksen sekä kehitystyön 
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kannalta. Tässä tutkimuksessa pyrin huomioimaan nämä kaikki tasot mahdollisimman laa-

jan osallisuusnäkemyksen luomiseksi. 

Hanhivaara (2006, s. 29–30) näkee osallisuuden käsitteen sisältävän syrjäytymisen käsit-

teen ja toimivan osittain sen vastakohtana. Syrjäytymisen käsitteen lisäksi Hanhivaara 

(2006, s. 32) mainitsee tärkeiksi yksilön ja ryhmän käsitteet. Osallisuuteen liittyy olennai-

sesti yksilön kokemus ryhmään kuulumisesta ja kokemus siitä, että hänen kuulumisensa 

tähän ryhmään on merkityksellistä. (Hanhivaara, 2006, s. 32.) Hanhivaaran käsitykset ovat 

hyvin samankaltaisia Kiilakosken (2007, s. 12–14) käsitysten kanssa. He molemmat näke-

vät osallisuuden sisältävän yksilötason sekä ryhmätason. Tämän tutkimuksen osallisuuskä-

sitys perustuu saman ajatuksen ja jaottelun pohjalle, jossa osallisuutta hahmotetaan yksi-

lön, ryhmän ja yhteisöjen mahdollisuutena osallistua toimintaan ja vaikuttaa. Jaottelu on 

tärkeä, jotta ymmärrettäisiin tämän tutkimuksen tavoite ja se, minkä vuoksi keskitytään 

nimenomaan oppilaiden omiin näkemyksiin ja ajatuksiin omasta osallisuudestaan.  

Hanhivaara (2006, s.33) näkee osallisuuden yksilön ja ryhmän, yksilön ja yhteisön sekä 

yksilön ja yhteiskunnan välisenä suhteena. Näissä olennaista ovat kokemukset mukaan 

kuulumisesta sekä myös vastuu ryhmän, yhteisön ja yhteiskunnan jäsenten mukaan ottami-

sesta. Koulussa nämä kaikki tulee ottaa huomioon, jolloin oppilas voi turvallisessa ympä-

ristössä ensin kasvaa osalliseksi ryhmässä, sitten yhteisössä ja lopuksi yhteiskunnassa. 

(Hanhivaara, 2006, s. 33.) Näkemys tukee hyvin käsitystä siitä, kuinka oppilas pääsee har-

joittelemaan osallistumista omaan kehitys- ja ikätasoonsa nähden. Hiljalleen oppilas pääsee 

harjoittelemaan ja saamaan kokemuksia yhä laajemmissa yhteisöissä ja kokonaisuuksissa. 

Osallisuuden edellytysten kannalta olennaisia ovat jako sosiaaliseen ja fyysiseen ympäris-

töön sekä rakenteelliseen ja arjen toiminnan tasoon. Ympäristö voi rajata ja mahdollistaa 

toimintaa, minkä vuoksi jaottelu on tärkeä. Sekä fyysisessä että sosiaalisessa ympäristössä 

rakenteellinen taso on pysyvämpi, kun taas arjen taso on jatkuvasti muuttuvaa. Rakenteel-

liseen sosiaaliseen tasoon voidaan katsoa kuuluvaksi esimerkiksi lapsia ja nuoria koskevat 

lait ja säännöt, kun taas fyysiseen rakenteelliseen tasoon rakennukset ja katuverkosto. Ar-

jen tasolla sosiaalinen osallisuus edellyttää päivittäistä luottamuksellista vuorovaikutusta ja 

fyysinen osallisuus esimerkiksi tilojen viihtyisyyttä kuten sisustusta ja siisteyttä. Nämä 

molemmat tasot, eli rakenteellinen taso ja arjen taso, määrittelevät oppilaiden osallisuutta 

ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Lasten ja nuorten on helpompi päästä vaikuttamaan ja 

osallistumaan arjen tasoon sen jatkuvan muuttuvuuden ja muunneltavuuden vuoksi. Fyysi-
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nen ja sosiaalinen ympäristö kuten myös rakenteellinen ja arjen toiminnan taso ovat kietou-

tuneet yhteen ja ne vaikuttavat toisiinsa, mutta erotteleminen käsitteellisellä tasolla auttaa 

tarkastelemaan, mitkä tekijät edistävät tai rajoittavat osallisuutta. (Kiilakoski ja muut, 

2012, s. 26–29.) 

Sosiaalisen ympäristön osallisuuteen tarvitaan sekä rakenteellisen että arjen tason toimia, 

koska toisen tason toimet voivat vahingoittaa toisen onnistumista. Esimerkiksi laki velvoit-

taa kouluja kuulemaan oppilaskuntaa, mutta toiminnallaan koulun henkilökunta voi viestit-

tää, että oppilaiden mielipiteillä ei todellisuudessa ole merkitystä. (Kiilakoski ja muut, 

2012, s. 27–28.) Tämän vuoksi onkin tärkeää, että koulun henkilökunta panostaa osallisuu-

teen kokonaisvaltaisesti ja samaa linjaa noudattaen. Näin voidaan mahdollistaa lasten 

mahdollisimman laaja ja todellinen osallisuus koulussa ja sen arjessa. Tammi (2013, s. 82–

83) painottaa, että lapset tulisi nähdä sekä heitä tulisi tukea aktiivisina osallistujina ja vai-

kuttajina sekä heidän sosiaalisessa että fyysisessä ympäristössään. Tässä tutkimuksessa 

pyritään tarkastelemaan osallisuuden käsitettä sosiaalisen sekä fyysisen ympäristön kautta 

sekä rakenteellisen ja arjen toiminnan tasoon keskittymällä.  

Osallisuudesta kirjoitettaessa käytetään kirjallisuudessa usein monia termejä samasta ilmi-

östä puhuttaessa. Näistä esimerkkejä ovat vaikuttaminen, osallistuminen sekä demokratia. 

Myös tässä tutkimuksessa nämä kaikki käsitteet esiintyvät toisiinsa limittyen, mutta olen 

pyrkinyt luomaan selkeän ja johdonmukaisen toimintatavan kyseisten termien kanssa. 

Osallisuutta käytetään tässä tutkimuksessa yläkäsitteenä. Vaikuttaminen taas esiintyy usein 

puhekielisempänä ilmaisuna, jota käytetään usein puhuttaessa tietystä muutoksesta tai las-

ten ja nuorten mahdollisuudesta osallistua siihen. Vaikuttaminen oli myös tärkeä termi 

koulun kanssa kommunikoitaessa sekä lasten haastatteluja tehtäessä vuorovaikutuksen ja 

yhteisen kielen löytämisen vuoksi. Kiilakoski, Nivala ja muut (2012, s. 253-254, 265) mai-

nitsevat kuitenkin, että osallisuuden edistämisen koulussa ei tulisi rajoittua vain vaikutta-

misen kehittämiseen, koska osallisuutta rakentava toiminta voi olla monenlaista osallistu-

mista yhteiseen tekemiseen. Demokratiasta puhuttaessa keskityn koulujen demokratiakas-

vatukseen ja koulun demokraattiseen toimintaan. Kiilakoski ja muut (2012, s. 16) painotta-

vat osallisuuden tarkastelemista myös osallisuuden esteiden poistamisen näkökulmasta, 

jota olen tässä tutkimuksessa tarkastellut syrjäytymisen näkökulmasta. 
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2.2 Virallisten dokumenttien näkökulmia osallisuudesta 

Suomalaisen perusopetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuus oppivelvollisuuden suorit-

tamiseen sekä toimia laajan yleissivistyksen perustan mahdollistajana. Perusopetus on vah-

va ja olennainen osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja se luo jatkumon esiopetuksesta 

perusopetukseen sekä antaa valmiuden ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. (OPH, 

2014, s. 15.) Opetussuunnitelma perustuu perusopetuslakiin (628/1998), jossa määritellään 

opetuksen tavoitteiksi (2§) tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen sekä eettisesti vastuukykyi-

seen jäsenyyteen yhteiskunnassa. Oppilaille tulee tarjota tarpeellisia tietoja ja taitoja elä-

mää varten. Opetuksen koulussa tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. 

(628/1998.) Perusopetuslaki (628/1998, 2§) mainitsee myös, että opetuksen tulee edistää 

oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen. Tutkimukseni käsittelee erityisesti osalli-

suutta ja oppilaiden mahdollisuuksia osallisuuteen koulussa. Seuraavaksi kerronkin hie-

man, miten perusopetuslakiin (628/1998) pohjautuva opetussuunnitelma (OPH, 2014) kä-

sittelee osallisuutta. 

Opetussuunnitelma mainitsee osallistumisen koulussa ja laajemmin yhteiskunnassa sekä 

osallisuuden merkityksen ja tärkeyden jo arvoperustassa (OPH, 2014, s. 12–14) sekä myö-

hemmin myös toimintakulttuurin (OPH, 2014, s. 26–28), opetuksen eheyttämisen (OPH, 

2014, s. 32) sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen (OPH, 2014, s. 29) kohdalla. Osalli-

suus-termi esiintyy opetussuunnitelmassa monta kertaa erilaisissa muodoissa, ja tekstissä 

määritellään, kuinka osallisuuden tulisi koulujen arjessa näkyä. Osallisuus ilmaistaan ope-

tussuunnitelmassa muutoinkin kuin käyttämällä osallisuus-termiä. Esimerkiksi oppimiskä-

sityksen yhteydessä (OPH, 2014, s. 14) mainitaan, että ”oppiminen tapahtuu vuorovaiku-

tuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppi-

misympäristöjen kanssa”. Näen näiden olevan tiiviisti sidoksissa osallisuuden käsitteeseen 

nimityksen vaihtuvuudesta huolimatta, koska ne käsittelevät oppilaan aktiivista osallistu-

mista, vuorovaikutusta ja vaikuttamista yhdessä muiden ihmisten sekä yhteisöjen kanssa. 

Osallisuuden käsitteen tarkempi määrittely jää kuitenkin opetussuunnitelman perusteissa 

tekemättä ja näin ollen se jää paikallisille opetussuunnitelmille. 

Osallisuuden yhteyteen liitetään opetussuunnitelmassa (OPH, 2014) usein sanat vuorovai-

kutus, vaikuttaminen ja demokratia. Dokumentti antaa näkökulman siitä, kuinka koulun 

tulisi olla ympäristö, jossa oppilaat saavat oman kehitystasonsa mukaisesti harjoitella osal-

listumista omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa ver-
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kostoissa. Näiden taitojen nähdään olevan olennaisia yksilön koko elämän kannalta ja eri-

tyisesti yhteiskunnassa osallistumisen kannalta. (OPH, 2014.) Erityisenä osallistumisen 

väylänä opetussuunnitelma mainitsee oppilaskuntatoiminnan ja sitä tukevana muut toimin-

tamuodot kuten tukioppilas- ja kummitoiminnan, vapaaehtoistyön sekä erilaiset kestävän 

kehityksen toiminnat (OPH, 2014, s. 26).  

Opetussuunnitelma (OPH, 2014, s. 34) näkee oppilaiden osallisuuden liittyvän koko oppi-

misprosessiin, eli opetuksen, oppimisen ja työskentelyn suunnitteluun, toteutukseen sekä 

arvioimiseen. Tämän nähdään vahvistavan oppilaiden tuntemuksia osallisuudesta. Opetus-

suunnitelma (OPH, 2014) antaakin kuvan, että osallisuuden tulisi olla läsnä kaikessa kou-

lussa tapahtuvassa toiminnassa kokonaisvaltaisesti. Myös Kiilakoski (2007, s. 18–19) pai-

nottaa, että osallisuus tulisi nähdä laajemmin kuin vain toimintatapana tai yksittäisenä pro-

jektina. Hänen mukaansa sen tulisi olla enemminkin asenne, jossa halutaan kunnioittaa 

lasten ja nuorten mielipiteitä ja antaa heille erilaisia mahdollisuuksia toimia. (Kiilakoski, 

2007, s. 18–19.) 

Lasten ja nuorten osallisuus tulee perusopetuslain (628/1998) ja perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden lisäksi esille muissakin virallisissa dokumenteissa sekä Suomes-

sa että kansainvälisesti. Nämä dokumentit puhuvat lasten ja nuorten osallisuudesta yleisellä 

tasolla, mikä tarkoittaa, että ne velvoittavat myös kouluja toimimaan esittämiensä periaat-

teiden mukaisesti. Seuraavaksi esittelen näitä dokumentteja, jotka mainitsevat lasten ja 

nuorten osallisuuden. 

Kuntalaissa (365/1995) säädetään kuntalaisen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksis-

ta (27§). Laissa viitataan yleisesti kunnan asukkaisiin ja palveluiden käyttäjiin, joihin myös 

lapset ja nuoret lukeutuvat. Tämän lain mukaan myös lapsilla ja nuorilla on oikeus osallis-

tua oman kuntansa asioihin osallistumalla sekä vaikuttamalla. Kuntalaissa (365/1995) lue-

tellaan tapoja toteuttaa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia (27§). Tästä esimerk-

keinä ovat palvelujen käyttäjien edustajien valitseminen kunnan toimielimiin sekä asuk-

kaiden avustaminen oma-aloitteiseen asioiden hoitoon, valmisteluun ja suunnitteluun. Kou-

lu on osa kunnan palveluita, minkä vuoksi lasten ja nuorten tulisi kuntalain (365/1995) 

mukaan päästä osallistumaan ja vaikuttamaan myös kouluun ja sen ympäristöön liittyviin 

päätöksiin. 

Lasten osallistumisen mahdollisuuksista on määritelty maailmanlaajuisella tasolla YK:n 

lapsen oikeuksien sopimuksessa. Artiklassa 12 julistetaan, että lapsella tulee olla oikeus 
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vapaasti ilmaista näkemyksiään sekä tulla kuulluksi kaikissa itseään koskevissa asioissa 

suoraan tai edustajan välityksellä oikeudellisissa ja hallinnollisissa asioissa. Lapsen näke-

mykset tulee ottaa huomioon lapsen kehitystaso ja ikä huomioiden. Sopimus on allekirjoi-

tettu ja ratifioitu Suomessa sekä lähes kaikissa maailman valtioissa, mikä tarkoittaa että ne 

ovat sitoutuneet noudattamaan sopimuksessa määriteltyjä ehtoja. (Unicef, 2013.) Hakaleh-

to-Wainion (2012, s. 52) mukaan YK:n lapsen oikeuksien sopimus on erikoinen ja erityi-

nen kansainvälinen dokumentti, koska sen tarkoituksena ei ole ainoastaan täyttää lapsen 

tarpeita, vaan myös taata ja toteuttaa hänen oikeutensa. Suomessa lapsen oikeuksien sopi-

mus on voimassa lakina ja tämä tarkoittaa, että se velvoittaa kaikkia valtion ja kuntien vi-

ranomaisia (Hakalehto-Wainio, 2012, s. 53). 

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan tulee lasten ajatukset ja mielipiteet ottaa tosissaan 

huomioon, vaikka lapset eivät itse pysty tekemään vielä päätöksiä monissa asioissa. (Uni-

cef, 2013). Lapsia kuullessa tulee usein esille, että lapset itse kokevat omat vaikuttamisen 

mahdollisuutensa sekä tilanteet kertoa oma mielipiteensä pieniksi. Heille saattaa olla jopa 

epäselvää, onko heitä kuultu ollenkaan. (Krappmann, 2010, s. 512–513.) Tämän vuoksi 

aikuisten tehtävä kuuntelijoina ja lasten mielipiteiden todellisena huomioijana on tärkeä. 

Seuraavassa kappaleessa keskitynkin hieman enemmän lasten osallisuusmahdollisuuksiin 

koulussa sekä kasvattajien velvollisuuksiin osallisuuden mahdollistajina. 

2.3 Mahdollisuudet osallisuuteen kouluympäristössä 

Edellisessä kappaleessa käsittelemieni dokumenttien valossa voidaan nähdä, että osallisuu-

desta ja sen tärkeydestä puhutaan maailmanlaajuisesti, ja sen eteen yritetään tehdä töitä 

aktiivisesti. Nämä kaikki dokumentit ja sopimukset ohjaavat myös koulussa tapahtuvaa 

toimintaa, ja näin ollen ne velvoittavat aikuisia ja kasvattajia tekemään aktiivisesti töitä 

osallisuuden eteen sekä sen parantamiseksi. Kiili (2006) näkee olennaiseksi aikuisten ase-

man lasten osallistumisen mahdollistajina ja siihen vaikuttajina. Aikuisten asennoituminen 

sekä sukupolvien välinen yhteistyö merkitsevät paljon, minkä vuoksi yhteistyön kehittämi-

nen on ratkaisevaa lasten osallisuuden mahdollistamiseksi. (Kiili, 2006.) 

Opetustoimen velvollisuutena on selvittää oppilaiden näkemyksiä heitä itseään koskevista 

asioista ja ratkaisuista. Palautetta on kerättävä säännöllisesti kaikista osa-alueista, kuten 

esimerkiksi opetuksesta, oppilashuollosta ja koulukiusaamisesta, ja lisäksi oppilaat on otet-

tava mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppilaiden osallisuus mahdollistuu vain, 
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kun heille annetaan riittävästi tietoa, joiden pohjalta he voivat muodostaa näkemyksiä. 

Osallisuuden kehittyminen vaatii työtä sekä asiantuntevia ja koulutettuja aikuisia, eikä se 

tapahdu hetkessä. (Hakalehto-Wainio, 2012, s. 103.) Osallisuus on Hakalehto-Wainion 

(2012) näkemyksen mukaan koko koulun tehtävä eikä rajoitu vain luokkahuoneisiin ja 

yksittäisiin päätöksiin. Lasten ohjaaminen ja auttaminen on tärkeää osallisuuden mahdol-

listamisen vuoksi, koska tällöin oppilaille voidaan antaa taitoja ja mahdollisuuksia oikean 

osallistumisen keinoista ja tilaisuuksista, joka myös opettaa heille kansalaisvaikuttamisen 

keinoja. Hakalehto-Wainion (2012) näkökulma osallisuudesta koko koulun tehtävänä on 

tärkeä tässä tutkimuksessa. Pyrin hahmottamaan osallisuutta kokonaisvaltaisena käsitteenä, 

johon vaikuttaa tiiviisti koko koulun henkilökunta. 

2.3.1 Demokratiakasvatus 

Demokratiaperiaatteet, joista yhtenä esimerkkinä voidaan mainita perustuslaki, koskevat 

myös lapsia ja nuoria (Vesikansa, 2002, s. 12). Aidosti demokraattisessa prosessissa asian-

osaisten tulee voida vaikuttaa prosessiin alusta asti (Vesikansa, 2002, s. 19). Osallisuuden 

tulisi olla demokraattisen prosessin mukaan läsnä koko ajan ja kaikessa toiminnassa, eikä 

vain yhtenä osana prosessia, esimerkiksi päätöksestä äänestettäessä. Koulut ovat lapsille ja 

nuorille merkittäviä areenoita demokratian toteuttamisen ja kansalaisena kasvamisen kan-

nalta (Vesikansa, 2002, s. 21). Kouluympäristössä lapset pääsevät harjoittelemaan kehitys- 

ja ikätasoonsa nähden omia osallistumisen taitojaan sekä mahdollisuuksiaan. Hakalehto-

Wainion (2012, s. 350) mukaan oppilailla on oikeus saada ihmisoikeuskasvatusta ja heillä 

on oikeus tietää omista oikeuksistaan sekä velvollisuuksistaan. Vesikansan (2002, s. 21–

22) mukaan lasten ja nuorten kyky liittyä yhteiskuntaan perustuu myönteisille kokemuksil-

le perheessä, koulussa sekä vertaisryhmissä. Demokratiakasvatusta ei voida toteuttaa ilman 

demokratiaa. Lapsilla ja nuorilla tulisi olla mahdollisuuksia toimia aktiivisena vaikuttajana 

mahdollisimman monessa tilanteessa ja toimintayhteisöjen tulisi tasaisesti muuttua haasta-

vammiksi ja vaativammiksi. (Vesikansa, 2002, s. 21–22.) 

Demokratiaan ja osallistumiseen voi kasvaa pienestä pitäen, mutta aikuisten tehtävänä on 

mahdollistaa tuo kasvuprosessi ja ottaa lasten ja nuorten mielipiteet huomioon sekä nähdä 

heidät muunakin kuin vain kohteena, jolle toimintaa tehdään. Tällöin vallan jakamisen 

näkökulma on hyvin olennainen. (Kiilakoski, 2007, s. 18–19.) Aikuisen on siis tärkeää 

tiedostaa omat näkemyksensä ja asenteensa, jotta hän pystyy rakentamaan ympäristön, 
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jossa myös oppilaille voidaan luovuttaa valtaa ja näin edistää osallisuutta. Vesikansan 

(2002, s. 24) mukaan vaarana on, että oppilaskuntatoiminta nähdään demokratiana ja näin 

ollen unohdetaan demokratian kokonaisvaltaisuus. Oppilaskuntatoimintaan osallistuu vain 

murto-osa koulun oppilaista, jonka vuoksi demokratiaan osallistuvien joukko on hyvin 

rajattu. Sen sijaan oppilaskuntatoiminnan lisäksi yhteinen kehittämistoiminta kouluissa on 

tärkeää. (Vesikansa, 2002, s. 24.) Myös Hakalehto-Wainio (2012, s. 104–105) mainitsee 

oppilaskunnan hallituksen toiminnan ongelmaksi sen kapea-alaisuuden. Toimintaan tulisi 

saada kaikki mukaan, ja välineenä tässä voitaisiin käyttää esimerkiksi yhteistyötä (Vesi-

kansa, 2002, s. 25.) 

Gellin ja muut (2012, s. 104) mainitsevat, että demokratiakasvatuksen sitomisella oppilas-

kuntoimintaan kehitetään osallisuutta ryhmämuotoisena toimintana eikä niinkään yksilöi-

den vaikuttamiskanavana. Tämä johtaa siihen, että osallisuus ja vaikuttaminen sidotaan 

oppilaskunnan alaan päivittäisten vaikutuskanavien sijaan. Oppilaskuntatoiminnan merki-

tys osallisuuden edistäjänä on tunnustettu (Gellin ja muut, 2012, s. 105), mutta tästä huo-

limatta osallisuus ei saisi perustua vain ryhmämuotoiselle toiminnalle. Osallisuuden kou-

lussa tulisi kohdistua sekä yksilöön että ryhmään, mutta tällä hetkellä suomalaista koulua 

koskevassa osallisuuskeskustelussa painottuvat ryhmämuotoiset osallisuustoiminnot (Gel-

lin ja muut, 2012, s. 109). Myös Kiilakoski, Nivala ja muut (2012, s. 251–252) mainitsevat, 

että ryhmätason osallisuus näkyy monella tavalla, mutta yksilötason vaikutusmahdolli-

suuksia olisi edelleen syytä kehittää. Tutkimuksessa pyrinkin keskittymään sekä yksilön 

että ryhmän mahdollisuuksiin osallistua ja vaikuttaa koulussa. Tiedostan kuitenkin ryhmä-

muotoisen osallisuuden painottumisen, jonka vuoksi näen ryhmän ja yksilön osallisuuden 

painottumisen tarkkailun tärkeänä tehtävänä itselleni tutkijana läpi tutkimuksen. 

Karhuvirta ja Lestinen (2015) ovat tutkineet, miten alakoulun aktiiviaikuiset kuvaavat yh-

teisöllisen toiminnan rakennetta ja toimintoja koulun sisäisessä (oppilaskunta) ja koulusta 

ulospäin suuntautuvasta toiminnassa (globaalikasvatuksen koulu-järjestöyhteisö) sekä mi-

ten aktiiviaikuiset kuvaavat oppilaiden osallistumista ja toimijuutta toiminnassa. Tutki-

muksessa ilmeni, että oppilaskuntatoiminta ei edistä oppilaiden aitoa osallisuutta, jos kou-

luyhteisön aikuiset eivät ole oivaltaneet toiminnan kasvatuksellista merkitystä. Oppilas-

kunnan vaikutusmahdollisuudet olivat tutkimuksen mukaan lähes kokonaan ohjaavasta 

opettajasta riippuvaisia, tosin rehtorin myönteinen suhtautuminen toimi auttavana tekijänä. 

(Karhuvirta & Lestinen, 2015, s. 11.) Karhuvirran ja Lestisen tutkimuksen valossa aikuisen 

merkitystä osallisuuden mahdollistajana ei voi siis väheksyä. Tutkimuksessa todettiin 
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myös, että toisinaan lapsille avautui aitoja toimijuuden paikkoja, kun he alkoivat kyseen-

alaistaa aikuisten suunnitelmia ja tekivät niihin vastaehdotuksia. Tämä osoittaa että oppi-

laskunta voi mahdollistaa aitoa toimijuutta sekä sen kehittymistä. (Karhuvirta & Lestinen, 

2015, s. 12.) Karhuvirran ja Lestisen tutkimuksen perusteella voidaankin sanoa, että oppi-

laskunnan hallitus voi parhaimmillaan edistää ryhmämuotoista osallisuutta koulussa sekä 

demokratiaperiaatteiden harjoittelemista. Oppilaskunnan hallitus on kuitenkin vain yksi 

osa osallisuutta ja tässä tutkimuksessa pyritään keskittymään osallisuuteen kokonaisvaltai-

sena käsitteenä ottaen huomioon myös yksilöiden mahdollisuudet osallisuuteen. 

2.3.2 Opettajien ja oppilaiden vuorovaikutuksen merkitys osallisuudessa 

Gretschel (2002, s. 54) painottaa, että osallisuuden tulee olla muutakin kuin vain lasten ja 

nuorten ideoiden vastaanottamista. Aikuisen rooli osallisuuden toteuttamisessa on tärkeää 

ja hänen tulee olla mukana auttamassa sekä tukemassa lapsia ja nuoria. Dialogisuus sekä 

kohtaamistilanteet nuorten kanssa ovat olennaisia osallisuuden mahdollistamisessa sekä 

siihen kannustamisessa. Aikuisen rooli ei saa silti olla liian aktiivinen, jotta se ei vie pois 

nuorten omaa toimijuutta. Liian vähäinen neuvottelu voi taas johtaa toiminnan ja osallis-

tumisen lopahtamiseen, minkä vuoksi aikuisen tulee löytää toiminnassaan kultainen keski-

tie. (Gretschel, 2002, s. 54–60.) Gretschel puhuu teksteissään nuorten vaikuttamisesta kun-

nassa, mutta käsitteet sitoutuvat mielestäni hyvin myös koulukontekstiin. Kiilakoski (2007, 

s. 17) mainitseekin, että kasvatuksella on tärkeä tehtävä osallisuuden mahdollistamisessa. 

Käsitteinä lasten ja nuorten osallisuus sekä osallinen yhteiskunta ovat kietoutuneet tiiviisti 

yhteen. (Kiilakoski, 2007, s. 17.) 

Osallisuuteen liittyy Hanhivaaran (2006, s. 35–36) mukaan myös pedagogiikan näkökul-

ma. Pedagogiikan tulisikin korostaa oppilaiden toimijuutta sekä itseohjautuvuutta samalla 

konstruktivistista näkökulmaa painottaen. Oppilaan ja opettajan suhteen pitäisi olla tasa-

arvoinen sekä vuorovaikutuksellinen ja perustua yhteistoiminnallisuuteen sekä kokemuk-

sellisuuteen. Dialoginen vuorovaikutus olisi ideaali malli, joka kuitenkin vaatii opettajalta 

jatkuvaa ennakkokäsitysten kyseenalaistamista. Tämä tarkoittaa, että kasvatustapahtuma 

on sekä kasvattajalle että kasvatettavalle jatkuvaa oppimista. Dialogisen vuorovaikutuksen 

tunnusmerkeiksi voidaan lukea vastavuoroisuus, ymmärtäminen, kuunteleminen, erimieli-

syyden salliminen ja jopa sen ruokkiminen. (Hanhivaara, 2006, s. 35–36.) 
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hooks (1994, s. 13) on kirjoittanut osallistavasta pedagogiikasta (engaged pedagogy), jossa 

hän näkee opetuksen olevan opettajan ja oppilaan yhteinen matka. Opetuksessa olennaista 

hänen mukaansa on molemminpuolinen välittäminen ja kunnioitus. (hooks, 1994, s. 13.) 

Näen osallistavan pedagogiikan periaatteiden pätevän myös koko koulua koskevaan koko-

naisvaltaisempaan osallisuuteen, koska hooksin mainitsemat toimintatavat ovat sovelletta-

vissa laajemminkin kaikkeen koulun toimintaan osallisuutta laajasti edistäen. Osallistavan 

pedagogiikan mukaan oppilaiden ajatukset ja mielipiteet ovat arvokkaita (hooks, 1994, s. 

20–21). Opetusprosessissa pelkästään oppilaat eivät kasva ja opi vaan myös opettajat kas-

vavat sekä voimaantuvat. Opetus on siis yhteinen matka, jossa sekä oppilaat että opettajat 

ovat aktiivisia toimijoita sekä toiminta on vastavuoroista. (hooks, 1994, s. 20–21.) 

Avoin ja luova ilmapiiri synnyttää keskusteluja. Tämän kaltainen toimintatapa voi viedä 

aikaa, koska prosessiin sisältyy toisten kuunteleminen, oman suhtautumisen pohtiminen ja 

esille tuominen sekä yhteinen neuvottelu. (Vesikansa, 2002, s. 25.) Toiminta on kuitenkin 

samalla kehittävää, koska oppilaat pääsevät harjoittamaan sosiaalisia taitojaan, kehittämään 

itsetuntoaan ja -tuntemustaan sekä saavat lisää tietoa demokratiasta, kansalaisvaikuttami-

sesta sekä osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistuvan kulttuurin rakentaminen lähtee 

arjen toiminta- ja vuorovaikutustilanteisiin vaikuttamisesta (Vesikansa, 2002, s. 27), jonka 

merkitystä myös aiemmin mainitsemani Hanhivaara (2006) ja hooks (1994) ovat painotta-

neet. Vesikansa mainitsee myös aikuisten merkityksen osallistuvan kulttuurin rakentami-

sessa (Vesikansa, 2002, s. 27), jossa opettajien omat asenteet ovat olennaisessa osassa op-

pilaiden osallisuuden mahdollistamisessa. Tämän vuoksi opettajien tulee olla tietoisia 

omista asenteistaan ja uskomuksistaan, jotta he pystyvät käytännössä mahdollistamaan 

oppilaiden osallisuutta. (Katsenou ja muut, 2013, s. 254–255.) Opettajien aktiivinen poh-

timinen sekä osallisuuden merkityksellisyyden tunnustaminen edesauttaa osallisuuskäytän-

teiden edistämistä sekä kehittämistä. Aikuisten myönteinen suhtautuminen onkin edellytys 

lasten osallistumisen toteutumiselle koulun käytänteissä (Karhuvirta & Lestinen, 2015, s. 

16–17). 

Mannisen (2007, s. 121–122) tutkimuksen mukaan oppilaat usein haluaisivat osallistua ja 

esittävätkin omia ideoitaan, mutta opettajakunta ei aina anna niille tilaa vedoten erilaisiin 

syihin, joista yhtenä esimerkkinä ovat perinteet. Oppilailla näyttäisikin olevan luonnollinen 

tarve vaikuttaa omaan työympäristöönsä, mutta sen mahdollisuudet ovat monissa paikoissa 

rajatut. (Manninen, 2007, s. 121–122.) Virran ja Virran (2015, s. 89) tekemän tutkimuksen 

mukaan lapset tiedostavat sen, kuinka suuri vaikutus aikuisilla on oppilaiden osallisuus 
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mahdollisuuksien kontrolloinnissa ja organisoinnissa. Lasten laajempi osallistuminen vä-

hentää aikuisten vaikutusvaltaa, mihin ei aina kaikkialla olla valmiita. Osallisuuden tulisi 

olla muutakin kuin vain lasten käyttämistä konsultteina tai pelkkä heidän informoimisensa 

muutoksien ja päätöksien suhteen. (Hakalehto-Wainio 2012, s. 76). Katsenou ja muut 

(2013, s. 254–255) painottavatkin, että keskittyminen oppilaiden omiin mielenkiinnon koh-

teisiin lisäisi oppilaiden halua aktiiviseen osallisuuteen. 

Vastauksena osallisuuden vähäisyyteen ja näennäisyyteen olisi osallisuutta tukevien raken-

teiden rakentaminen, joka vaatii usein opettajilta asennemuutoksia sekä uudenlaista katson-

takantaa (Manninen, 2007, s. 124–125). Osallisuuden eteen tarvitsee tehdä aktiivisesti töi-

tä, esimerkiksi tarjoamalla tietoa ja tukemalla lapsia muodostamaan omat käsityksensä. 

Tämä ei tarkoita kaiken vastuun ja vallan siirtämistä lapsille, vaan pikemminkin mahdolli-

suuksia osallistua ja vaikuttaa. (Hakalehto-Wainio, 2012, s. 76.) Tilanteen vaatiessa ope-

tustoimen tulisi aktiivisesti pyrkiä vaikuttamaan ja uudistamaan perinteisiä rakenteita ja 

toimintamalleja. Se vaatii paljon muutoksia, mutta siihen voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

lisäämällä vuorovaikutusta koulussa sekä koulun ja yhteiskunnan välillä. (Hakalehto-

Wainio, 2012, s. 89.) Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti kouluympäristöön, joka 

pyrkii aktiivisesti organisoitumaan innovatiiviseksi sekä uusiutuvaksi ja näin mahdollista-

maan oppilaiden osallisuuden koulun arjessa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa 

koulun kehittämistoimintaa varten, mikä osaltaan kertoo koulun myönteisestä asenteesta 

osallisuutta kohtaan sekä halusta tehdä aktiivista työtä osallisuuden edistämiseksi. 

Oppimisympäristö on laaja käsite ja sen sisälle mahtuu moninainen kirjo erilaisia kokonai-

suuksia. Näitä ovat tilat ja paikat sekä yhteisöt ja toimintakäytännöt, joissa opiskelu ja op-

piminen tapahtuvat. Lisäksi oppimisympäristöön lukeutuvat palvelut ja materiaalit, joita 

opiskelussa käytetään. (OPH, 2014, s. 29–31.) Oppimisympäristö on tärkeänä käsitteenä 

myös osallisuuden kehittämisessä sekä sen huomioimisessa, koska käsitteen alle lukeutuu 

niin monia osallisuuden kannalta olennaisia kokonaisuuksia. Oppimisympäristön kehittä-

mistyössä tulisikin tämän vuoksi ottaa myös osallisuus huomioon. Opetussuunnitelma 

(OPH, 2014, s. 29–31) mainitseekin osallisuuden tärkeänä kokonaisuutena oppimisympä-

ristöissä sekä niiden kehittämisessä. 

Koskisen (2010) väitöskirja on keskittynyt osallisuuteen ympäristökasvatuksen näkökul-

masta. Hän esittelee tuloksissaan esimerkiksi erilaisia osallistumisen esteitä ja niiden voit-

tamiseen tarvittavia tekijöitä. Näistä yhtenä voidaan mainita opettajan rooli koulussa lasten 
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ja nuorten osallisuuden mahdollistajana. (Koskinen, 2010, s. 47–54.) Tutkimuksen mukaan 

opettajan roolin tulisi muuttua kohti oppimisen tutkijan sekä kanssaoppijan roolia oppilaan 

aidon osallisuuden mahdollistamiseksi (Koskinen, 2012, s. 51–52). Vuorovaikutus oppilai-

den kanssa on tärkeää osallisuuden mahdollistumiseksi, minkä vuoksi myös yhteinen kieli 

koulun henkilökunnan ja oppilaiden välillä on todella tärkeää. Charlesin ja Hainesin (2014, 

s. 649–650) tutkimuksessa, jossa tutkittiin nuorten osallisuutta päätöksen tekoon ja yhtenä 

kritiikkinä nuoret antoivat, että aikuisten käyttämä kieli sekä termistö rajasi heidän mah-

dollisuuksiaan ymmärtää ja näin ollen myös osallistua. 

Tsevrenin (2011) tutkimus vahvistaa aiemmin toteamiani väitteitä lasten kanssa toimimi-

sesta sekä aikuisten roolista siinä. Tsevrenin (2011) tutki lasten kokemuksia vaikuttaa 

omaan ympäristöönsä ja sen muokkaamiseen opetuksellisen ohjelman avulla. Tarkoitukse-

na ohjelmassa oli pyrkiä tietoisesti lisäämään oppilaiden aktiivista osallisuutta. Ohjelman 

alussa lapset eivät halunneet osallistua, koska he kokivat, etteivät aikuiset olleet kiinnostu-

neita heidän ajatuksistaan, eivätkä pitäneet lasten ääntä tärkeänä. Ohjelman edetessä oppi-

laat alkoivat arvostaa yhteistyön merkitystä, mutta tämän lisäksi heidän itsetuntonsa alkoi 

kasvaa, joka vaikutti heidän halukkuuteensa osallistua. Lapset alkoivat pitää omaa osallis-

tumistaan ympäristön suunnitteluun entistä tärkeämpänä. Tutkimuksessa todettiin myös, 

että ohjelman ja osallistumisen avulla oppilaiden kriittinen ajattelu sekä vastuunottokyky 

kehittyivät. (Tsevreni, 2011, s. 59–64.) Koskisen (2010) tutkimus täydentää Tsevrenin 

(2011) saamia tuloksia. Koskisen (2010, s. 55) tutkimuksessa lisäksi opettajat kertoivat 

myönteisten kokemusten myötä huomaavansa, missä kaikessa oppilaat voivat olla mukana 

ja mihin kaikkeen he voivat osallistua. Tämän myötä mahdollisuuksia osallisuudelle löy-

dettiin koko ajan lisää. Tsevrenin ja Koskisen tutkimuksien perusteella voidaankin osalli-

suuden nähdä olevan sekä oppilaille että opettajille kehä, joka ruokkii osallisuutta entises-

tään. 

Ryhmä on olennaisena osana oppilaan osallistumisessa sekä sen mahdollistumisessa. Eri-

tyisesti turvallinen ja erilaisten mielipiteiden salliva ilmapiiri voi mahdollistaa oppilaiden 

osallisuuden, mutta sellaisen ympäristön saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä ja tietoista 

työskentelyä, jossa ymmärretään ryhmäilmiön toimintaa. (Hanhivaara, 2006, s. 33–35.) 

Ilmapiiri voi parhaimmillaan olla merkityksellinen asia oppilaiden aktiivisen osallisuuden 

mahdollistamisessa (Katsenou ja muut, 2013, s. 254–255). Opettajalla tulee olla oppilas-

tuntemus sekä ryhmädynamiikka halussa, jotta hän osaa toimia tarkoituksenmukaisella ja 

tehokkaalla tavalla. Horelli, Kyttä ja Kaaja (2002, s. 43) mainitsevat, että yleensä jos toi-
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minta on hyvin järjestetty, lapset ja nuoret haluavat osallistua. On kuitenkin hyvä muistaa, 

että mukaan mahtuu aina myös niitä, jotka eivät halua osallistua. (Horelli ja muut, 2002, s. 

43). Tammi (2012, s. 82–83) toteaakin, että osallisuus oppilaiden välillä voi olla erilaista. 

Toiset haluavat osallistua keskusteluun kun toiset taas jättävät mieluummin ehdotuksia 

paperille. (Tammi, 2013, s. 82–83.) 

Opetussuunnitelma (OPH, 2014, s. 15) painottaa oppilaan yksilöllisyyttä sekä sen huomi-

oimista koulussa ja sen toiminnassa. Kaikilla yksilöillä on omat henkilökohtaiset tapansa 

toimia sekä omat mielenkiinnon kohteensa, jotka vaikuttavat koulussa myös osallisuuteen 

ja toimintaan sekä päätöksiin vaikuttamiseen. Kiilakosken, Nivalan ja muiden (2012, s. 

253–254, 265) mukaan osallisuus koulussa voi olla hyvin monenlaista ja yksilön toiminta-

tavoista riippuvaista. Tämän vuoksi myös osallisuuden edistämisen keinojen sekä tapojen 

tulisi olla moninaisia. Osallisuustoiminnan kehittämisessä on otettava huomioon lasten ja 

nuorten yksilöllisyys sekä heidän yksilölliset tapansa olla sekä osallistua. Tämä tarkoittaa, 

että lapsia ja nuoria ei tulisi sovittaa osallistumismuottiin ja ihannekansalaisen malliin. 

Osallistumattomuuskin voi olla lapsen tai nuoren kannanotto ja valinta aktiivisena kansa-

laisena. (Kiilakoski, Nivala ja muut, 2012, s. 253–254, 265.) 

Koulussa oppilaan roolia leimaava tekijä on oppilaan alisteinen asema suhteessa muihin 

koulussa työskenteleviin henkilöihin. Hän on alaikäisenä vajaavaltainen sekä institutionaa-

lisen oppilaan asemansa vuoksi oikeussuhteen heikompi osapuoli. (Hakalehto-Wainio, 

2012, s. 91.) Roolit vaikuttavat koulun toimintaan ja näin myös oppilaiden osallisuuteen. 

Koulun henkilökunnalla onkin tärkeä tehtävä oppilaiden osallisuuden mahdollistamisessa 

sekä oppilaiden omien kulttuurien huomioimisessa osallisuuteen vaikuttavana tekijänä. 

2.3.3 Lasten ja nuorten kokemukset osallisuudesta 

Nuoret ovat oman elämänpiirinsä asiantuntijoita, jonka vuoksi heidän mielipiteistään ja 

ajatuksistaan tulisi olla kiinnostuneita. Kun lapset ja nuoret sekä heidän ajatuksensa ja mie-

lipiteensä otetaan yhteiskunnassa huomioon, tehdään myös parempia päätöksiä. (Kiilakos-

ki, 2007, s. 10.) Lasten ja nuorten osallisuus on siis tärkeää jo tässä hetkessä, eikä vain 

tulevaisuuden hyötyjen, kuten esimerkiksi aktiiviseksi ja vastuulliseksi kansalaiseksi kas-

vamisen, kannalta. Seuraavaksi keskityn erilaisten tutkimuksen valossa hieman siihen, mi-

ten lapset ja nuoret itse kokevat osallisuuden sekä miten osallisuus on vaikuttanut heidän 

oppimiseensa sekä kehitykseensä. 
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Nuorten näkökulmasta koulu on paljon muutakin kuin oppitunteja ja tapahtumia. Se pitää 

sisällään nuorten oman sosiaalisuuden areenan, joka on nuorten välistä toimintaa ja määrit-

telee heidän ryhmäsuhteitaan ja minäkuvaansa. (Kiilakoski, 2012, s. 10.) Nuorten suhteet 

voivat monissa eri muodoissaan olla osallisuuden mahdollistavia tai sitä rajoittavia tekijöi-

tä. Hakalehto-Wainio (2012, s. 100) mainitsee, että ilmapiirillä on vaikutusta koulun kaik-

keen toimintaan. Ilmapiiri vaikuttaa kouluun tässä hetkessä, mutta sen vaikutukset voivat 

ulottua myös oppilaiden myöhempään elämään, kuten esimerkiksi arvoihin ja asenteisiin 

(Hakalehto-Wainio, 2012, s. 88). Tämän vuoksi ilmapiirin merkitystä ei tule väheksyä. Se 

on tärkeää osallisuuden sekä myöhemmän elämän kannalta. Smith (2007, s. 161) painottaa, 

että oppilaiden asema aktiivisina osallistujina voi vaikuttaa laajemmin oppilaiden omaan 

elämään hyvinvoivina ja aktiivisina oppimiseensa ja elämäänsä vaikuttajina.  

Koskisen (2010) väitöskirjassa kävi ilmi, että ympäristövastuullinen osallistuminen kehitti 

oppilaiden osallisuuden ja vaikuttamisen taitoja monella tavalla. Esimerkiksi kriittisen ajat-

telun taidot vahvistuivat oppilaiden pohtiessa omia arvojaan sekä kuunnellessaan muiden 

ajatuksia ja mielipiteitä. Lisäksi oppilaiden itseluottamus parani ja rohkeus esittää omia 

mielipiteitä lisääntyi. Kehittämishankkeissa oppilaat oppivat vuorovaikutustaitoja sekä 

vaikuttamisen taitoja, kykyä oman mielipiteen ilmaisemiseen sekä sen perustelemiseen, 

esiintymistä ja vastuun kantamista. Vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa näyttäytyi tut-

kimuksessa sekä ominaisuutena, joka kehitti osallisuutta että ominaisuutena, joka kehittyi 

toiminnan ansiosta. (Koskinen, 2010, s. 54.) Koskisen osallisuutta lisäävä ohjelma siis ke-

hitti myös uudessa opetussuunnitelmassa laaja-alaisissa tavoitteissa (OPH, 2014, s. 20–24) 

mainittuja taitoja. Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu 

tiedoista, taidoista, arvoista ja asenteista sekä näiden käyttämisestä tilanteen edellyttämällä 

tavalla (OPH, 2014, s. 20). Tutkimuksen perusteella voidaankin arvioida, että osallisuutta 

voidaan edistää monin eri tavoin, joista Eskelinen ja muut (2012, s. 91–94) mainitsevat 

monia ohjeita. Näihin keinoihin lukeutuvat esimerkiksi riittävän tiedon tarjoaminen lasten 

ja nuorten toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tieto tulisi välittää nuorille sopivia väy-

liä käyttäen. Lisäksi lasten ja nuorten vaikuttamiselle tulisi antaa riittävästi vaikuttavuutta, 

jotta lapset ja nuoret itse kokevat vaikuttaneensa. (Eskelinen ja muut, 2012, s. 91–94). 

Koskisen (2010, s. 55) tutkimuksessa oppilaat kokivat osallisuuden tuovan virkistävää 

vaihtelua koulun arkeen. Oppilaat pitivät siitä, että he pääsivät itse toimimaan, tekemään ja 

vaikuttamaan. Opettajien ja oppilaiden mielestä osallistuminen vaikutti myös koulun toi-

mintakulttuuriin lisäten viihtyvyyttä sekä oppilaiden ja opettajien välistä yhteistyötä. Tsev-
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renin (2011, s. 64) tutkimuksessa todettiin lisäksi, että lasten aktiivisen toiminnan malli 

kehitti lasten itsetuntoa sekä halukkuutta ja taitoa osallistua oman ympäristönsä kehittämi-

seen. Myös oppilaiden tiedot paikallisista asioista lisääntyivät. Tutkimus osoittikin, että 

lasten halukkuus ja taidot osallistua voivat kehittyä toiminnan avulla. Tutkimuksessa oltiin 

kiinnostuneita oppilaiden ideoista ja ne olivat toiminnan kohteena. Toimintaa tehtiin vuo-

rovaikutteisesti ja aktiivisesti toimien.  (Tsevreni, 2011, s. 64.) 

Herranen (2011) on tutkimuksessaan tutkinut luokkaohjausta yläkouluikäisten oppilaiden 

näkökulmasta. Oppilaiden mukaan mielekkäisiin tunteihin vaikuttavat esimerkiksi toimiva 

vuorovaikutussuhde opettajan kanssa, se että oppilasta aidosti kuunnellaan, oppitunneilla 

keskustellaan ja toimitaan yhteistoiminnallisesti perinteisen kuuntelun ja kirjoittamisen 

sijaan sekä tunneilla käsitellään mielenkiintoisia asioita. Turhauttaviksi tunneiksi oppilaat 

taas kuvasivat mielekkäiden asioiden vastakohtia kuten esimerkiksi tunteja, joilla he eivät 

saaneet itse osallistua tai yhteistyö opettajan kanssa ei sujunut. (Herranen, 2011, s. 132–

136.)  

Koskisen (2010), Tsevrenin (2011) ja Herrasen (2011) tutkimukset täydentävät toisiaan ja 

luovat kuvaa siitä, millaiseksi oppilaat osallisuuden ja sen mahdollisuudet kokevat. Nämä 

kaikki tutkimukset ovat keskittyneet hieman eri osa-alueisiin ja eri näkökannoilta, mutta 

siitä huolimatta ovat päässeet samankaltaisiin tuloksiin osallisuudesta sekä osallisuusko-

kemuksista. Tutkimuksien yhteisenä linjana voidaankin nähdä osallisuuden olevan positii-

vinen ja mielekäs asia, jonka kehittäminen vaikuttaa osallisuuden lisäksi positiivisesti mui-

hin asioihin oppilaiden oppimisessa, kehityksessä sekä koulun ilmapiirissä. 

2.4 Oppilaiden osallisuuden kokonaisuus muodostuu monesta osatekijästä 

Oppilaiden osallisuus koulussa sekä sen mahdollistuminen on moninainen kenttä, joka 

vaatii koulun henkilökunnalta uudenlaista näkökantaa sekä myös Kiilakosken (2007, s. 18–

19) mainitsemaa vallan jakamista. Kehittämistyö kouluissa osallisuuden edistämiseksi on-

kin tärkeä ja olennainen näkökulma tässä tutkimuksessa, koska tutkimuksessa pyritään 

tuottamaan tietoa tutkittavan koulun kehittämistyötä varten.  

Vuorovaikutus monella eri tasolla vaikuttaa niihin mahdollisuuksiin, joita oppilaat voivat 

hyödyntää osallistuessaan. Osallisuus voidaankin jakaa monella eri tavalla. Nämä kaikki 

jaottelut kuitenkin limittyvät toisiinsa ja käsittävät osallisuuden erilaisia ulottuvuuksia. 
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Kokonaisvaltaisen osallisuusnäkemyksen saavuttamiseksi on erilaisiin jaotteluihin keskit-

tyminen tärkeää. Tässä tutkimuksessa tarkastellaankin yksilö- ja ryhmämuotoista osalli-

suutta (Hanhivaara, 2006, s. 32; Kiilakoski, 2007, s. 12–14), sosiaalista ja poliittista osalli-

suutta (Thomas, 2007, s. 206–207) sekä osallisuutta sosiaalisessa sekä fyysisessä kentässä 

(Kiilakoski ja muut, 2012, s. 26–29). 

Opettajien ja koulun muun henkilökunnan asema on näiden kaikkien jaotteluiden perus-

teella keskeinen. Monien tutkimuksien perusteella voidaan sanoa, että osallisuuden kehit-

tämistyöllä on saatu hyviä tuloksia oppilaiden sekä opettajien näkökulmasta, jotka ovat 

entisestään ruokkineet osallisuuteen panostamista (Koskinen, 2010; Tsevreni, 2011). Ai-

kuisen rooli on tärkeä osallisuuden kannalta. Hänen tulee toimia lasten ja nuorien ohjaaja-

na, tukena sekä auttajana. (Gretschel, 2002, s. 54.) 

Opettajien toimintaa koulussa ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH, 

2014). Tämän vuoksi opetussuunnitelman osallisuus näkemyksen huomioiminen on tässä 

tutkimuksessa tärkeää. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (OPH, 2014) laadit-

taessa on otettu huomioon lisäksi muita dokumentteja, jotka ovat perusopetuslaki 

(628/1998), kuntalaki (365/1995) ja lasten oikeuksien sopimus (Unicef, 2013). Opetus-

suunnitelma sisältää nämä kaikki sekä luonnollisesti myös näiden kaikkien osallisuusnä-

kemyksen sisäänrakennettuina.  

Demokratiakasvatus voidaan nähdä keskeisenä osallisuuden näkökulmasta. Vesikansan 

(2002, s. 21–22) mukaan lapsilla ja nuorilla tulisi olla monia erilaisia mahdollisuuksia toi-

mia aktiivisina vaikuttajina. Demokratiakasvatusta ei tulisi kuitenkaan keskittää vain oppi-

laskuntatoimintaan, koska tällöin kehitetään vain ryhmämuotoista osallisuutta (Gellin ja 

muut, 2012, s. 104). Ryhmämuotoinen osallisuus onkin koulussa perinteisesti enemmän 

näkyvillä ja tämän vuoksi Kiilakoski, Nivala ja muut (2012, s. 251–252) painottavat yksi-

lömuotoisen osallisuuden kehittämistä. Tässä tutkimuksessa pyrinkin aktiivisesti tiedosta-

maan yksilö- ja ryhmämuotoisen osallisuuden suhteen sekä keskittymään siihen läpi tutki-

muksen. 
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3 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni toteutukseen liittyvät tekijät. Aloitan kertomalla tut-

kimusongelmani sekä selvennän sitä ohjanneet tutkimuksen kaksi tarvetta. Lisäksi avaan 

tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä sekä kuvaan tutkimusaineiston hankinnan prosessia. 

Lopuksi, ennen tuloksiin siirtymistä, kerron myös aineiston käsittelystä sekä analyysipro-

sessista. 

3.1 Tutkimusongelma 

Tutkimuksella on kaksi tarvetta, jotka ovat tutkimuksellinen tarve sekä kehittämistyön tu-

keminen pohjoissuomalaisessa koulussa, jonka 5.–6.-luokkalaisten oppilaiden ajatuksia 

tässä tutkimuksessa tutkitaan. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, mitkä asiat vaikuttavat 

oppilaiden osallisuuskokemuksiin. Tutkimuksessa on lisäksi tarkoituksena tuottaa tietoa 

koululle kehittämistyön tueksi tutkimalla oppilaiden osallisuuskokemuksia ja ajatuksia. 

Oppilaiden ajatukset liittyvät esimerkiksi siihen, mihin asioihin he ovat saaneet tai eivät 

ole saaneet vaikuttaa ja siihen, millaisia konkreettisia ehdotuksia oppilailla on asioista, 

joihin he haluaisivat vaikuttaa. 

Monet lait ja viralliset dokumentit, kuten perusopetuslaki (628/1998), kuntalaki 

(365/1995), perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH, 2014) ja lasten oikeuksi-

en sopimus (Unicef, 2013), määrittelevät millaisia lasten ja nuorten osallisuuden mahdolli-

suuksia tulisi yhteiskunnassa ja koulussa olla. Näiden lakien ja dokumenttien velvoittama-

na myös koulun henkilökunta on velvollinen mahdollistamaan oppilaiden osallisuuden ja 

tekemään aktiivisesti töitä sen edistämiseksi. Nämä asiat huomioon ottaen olen muodosta-

nut seuraavan tutkimuskysymyksen. 

 1) Mitkä asiat oppilaat kokevat merkityksellisiksi osallisuuden näkökulmas-

ta? 

3.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus on kvalitatiivinen, jolle Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2013, s. 140) mu-

kaan tyypillisiä piirteitä ovat ihmisten käyttäminen tiedonkeruun instrumentteina, kohde-

joukon valitseminen tarkoituksenmukaisesti sekä tapauksien ymmärtäminen ainutlaatuisina 
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ja sen mukainen aineiston tulkinta. Nämä kaikki periaatteet kuvaavat tätä tutkimusta ja 

niitä tapoja, joiden mukaan olen tutkimuksessa edennyt. Tarkemmin tiedonhankintastrate-

giana käytän tapaustutkimusta. Tapaustutkimus on perinteisesti yksityiskohtaista ja etsii 

intensiivistä tietoa tietystä joukosta tapauksia, jotka ovat suhteessa toisiinsa (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2013, s. 134–135). Tässä tutkimuksessa keskityn yhteen kouluun ja 

pyrin luomaan käsitystä tämän koulun 5.–6.-luokkalaisten oppilaiden osallisuusajatuksista. 

Tapaustutkimuksen tulokset eivät ole yleistettäviä (Metsämuuronen, 2011, s. 96), eikä se 

ole tässä tutkimuksessa tavoitteenakaan, koska tutkimuksessa pyritään tuottamaan tietoa 

koulun osallisuuskäytäntöjen kehittämisen tueksi ja avuksi. 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmänä on hyödynnetty haastattelua. Tuomen ja Sara-

järven (2009, s. 73) mukaan haastattelun etuna on sen joustavuus, koska tutkija pystyy t i-

lanteessa tarkentamaan kysymyksiään, oikaisemaan väärinkäsityksiä sekä käymään kes-

kusteluita tiedonantajien kanssa. Tutkimuksessa tutkittiin lasten ajatuksia osallisuudesta ja 

heidän mahdollisuuksistaan siihen, minkä vuoksi haastattelun hyödyntämisellä saatiin tar-

kempaa ja selkeämpää aineistoa muihin menetelmiin verrattuna. Myös tutkittava aihe vaati 

ajoittain selittämistä, kuvailemista ja tarkentamista, johon haastattelu antoi hyviä mahdolli-

suuksia ja välineitä. 

Haastattelussa kieli sekä vuorovaikutus ovat olennaisia menetelmiä sekä sallivat keskuste-

lun suuntaamisen moniin eri suuntiin haastattelutilanteessa (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 

34). Koin tutkijana, että kommunikointi ja välitön vuorovaikutus olivat keinoja oppilaiden 

tutkimisen mahdollistumiseksi. Lisäksi haastattelutilanteessa pyrin olemaan valpas sekä 

tarkentamaan oppilaiden vastauksia, jotta saisin mahdollisimman kattavia mutta myös oi-

keellisia vastauksia. Rohkaisin myös oppilaita kysymään, mikäli he eivät olleet ymmärtä-

neet esitettyä kysymystä. Koin haastattelutilanteiden olleen vuorovaikutteisia, mikä osal-

taan mahdollisti haastatteluissa vallinneen rennon ilmapiirin. 

Haastattelu voidaan jakaa ryhmiin monella eri tavalla, mutta Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

(2013, s. 207–210) jakavat sen kolmeen eri ryhmään, jotka ovat strukturoitu haastattelu, 

teemahaastattelu ja avoin haastattelu. Tässä tutkimuksessa hyödynsin teemahaastattelua, 

jonka avulla pyrin löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimustehtävän ja tutkimuksen 

tavoitteiden mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 75). Etukäteen valitut teemat haastat-

telulle perustuvat tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 

75) sekä koulun asettamille toiveille.  
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Teemahaastattelun avulla pääsin käsiksi tutkimuksen kannalta olennaisiin teemoihin, mutta 

haastattelun muoto antoi lisäksi vapauksia liikkua aiheen sisällä niin, että haastattelussa 

voitiin keskittyä asioihin, jotka tutkittavat näkivät tärkeinä. Teemat ohjasivat haastattelua 

niin, että aiheessa pysyminen oli helpompaa ja tutkimuskysymyksiin saatiin varmemmin 

vastauksia. Teemojen alle pohdin lisäksi ohjaavia kysymyksiä haastattelun sujuvoittami-

seksi. Haastattelurunko löytyy liitteestä 1. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, s. 48) mukaan 

haastatteluissa kysymykset eivät ole kaikille samoja vaan muoto voi vaihdella haastattelu-

jen välillä, mutta olennaisia ovat teemat, joita haastattelussa käsitellään. Nämä teemat ovat 

kaikille haastatteluille samoja (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 48). Teemahaastattelun sopi-

vuus tähän tutkimukseen osoittautui haastatteluissa oikeaksi, kun huomasin haastateltavien 

liikkuvan itse teemojeni sisällä sekä kertovan asioista kysymättäkin. Haastattelujen välillä 

oli eroja siinä, kuinka paljon keskityimme tiettyihin teemoihin, ja kuinka paljon oppilaat 

niistä halusivat kertoa. Yhteistä kuitenkin kaikille haastatteluille oli, että kävimme kaikki 

teemat läpi. 

Tutkimusongelmanani on selvittää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat oppilaiden osallisuus-

kokemuksiin. Kokemuksien kuvaaminen tässä tutkimuksessa on kuitenkin pintapuolisem-

paa ja keskittyy oppilaiden ajatuksiin osallisuudesta, eikä tarkoituksena ole tehdä feno-

menologista tutkimusta. Haastattelut on tehty kolmen hengen ryhmissä, jonka vuoksi tut-

kimuksen puitteidenkaan puolesta ei ole tarkoituksena keskittyä lasten ja nuorten syväko-

kemuksiin. Käsitteenä kokemus oli kuitenkin kaikkein selkein ja ymmärrettävin, jonka 

vuoksi sitä hyödynnetään tässä tutkimuksessa. 

Tutkimuksessa pyritään tasa-arvoisempaan lapsikäsitykseen ja sen luomaan mielenkiintoon 

lapsia sekä heidän sanomaansa kohtaan, minkä Hirsjärvi ja Hurme (2008, s. 128) mainitse-

vat yhdeksi syyksi lasten haastattelulle. Tämä syy on olennainen, koska tutkimuksen ta-

voitteena on selvittää oppilaiden käsityksiä osallisuudesta ja siihen luoduista mahdolli-

suuksista sekä antaa koululle mahdollisuuksia ja välineitä kehittää toimintaa osallistavam-

paan ja oppilaiden näkökulmat paremmin huomioivaan suuntaan. Nuoria haastateltaessa 

tärkeää on tutkijan aito mielenkiinto nuorta ja hänen mielipiteitään kohtaan (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008, s. 132). Tutkijan tehtävänä on turvallisen ja avoimen ilmapiirin luominen. 

Oppilaita haastateltaessa tulisi oppilaan saada kokemus, että hänen ajatuksensa, kokemuk-

sensa ja mielipiteensä ovat tärkeitä sekä merkityksellisiä. 



26  

 

  

Kiilakoski ja muut (2012, s. 16) mainitsevat, että osallisuuden laadun selvittämiseksi on 

tärkeää kysyä itse lapsilta ja nuorilta, miltä heistä tuntuu. Tämän lisäksi on tärkeää pyrkiä 

tarkastelemaan objektiivisesti, ollaanko lapsille ja nuorille valmiita jakamaan todellista 

valtaa. Näiden keinojen avulla pyritään tekemään näkyväksi näennäisosallisuuden tilat ja 

estämään lasten ja nuorten roolien rajautuminen marginaalisiksi. Tällöin oppilaat pääsevät 

todella osallistumaan yhteisen ympäristön ja todellisuuden luomiseen, eivätkä he vain toi-

mi heille järjestetyissä suppeissa maailmoissa. (Kiilakoski ja muut, 2012, s. 16.) Tässä tut-

kimuksessa pyrinkin selvittämään lasten todellisia osallisuuskokemuksia, jonka kehittämi-

sen Karhuvirta ja Lestinen (2015, s. 16–17) mainitsevat haasteeksi koululle sekä henkilö-

kunnalle. Oman tutkimuksensa pohjalta Karhuvirta ja Lestinen (2015, s. 16–17) esittävät 

ajankohtaisiksi kysymyksiksi: miten lapset toteuttavat aktiivista kansalaisuutta, kuinka 

vaikuttavina lapset ovat kokeneet osallistumisensa sekä miten heidän toimijuuttaan mah-

dollistetaan ja otetaan huomioon koulun toimintaympäristöissä. Tärkeää on nimenomaan 

kokemusosallisuuden näkökulma, eivät niinkään aikuisten ajatukset lasten osallisuudesta. 

(Karhuvirta & Lestinen, 2015, s. 16–17.) Tässä tutkimuksessa hyödynnän näitä Karhuvir-

ran ja Lestisen (2015) ehdotuksia ja ajatuksia ajankohtaisista kysymyksistä. 

3.3 Tutkimusaineisto ja sen hankinta 

Koulu, johon tässä tutkimuksessa keskitytään, on suuri pohjoissuomalainen koulu, jossa on 

luokat 1–9. Samoissa tiloissa koulun kanssa toimivat lisäksi nuorisotilat, kirjasto ja päivä-

koti. Koulu pyrkii aktiivisesti kehittämään toimintaansa ja toimimaan innovatiivisesti, jon-

ka vuoksi se valikoitui tähän tutkimukseen. Tämä tutkimuksen on mahdollistanut myös se, 

että se on osa laajempaa tutkimuskokonaisuutta, missä tutkitaan oppilaiden osallisuutta 

kyseisessä koulussa. Tutkimus on osa Nuoritutkimusseuran tutkimuksia, ja tutkimuksessa 

kerätty aineisto jää Nuorisotutkimusseuran käyttöön. Tomi Kiilakoski toimii tutkimuksen 

yhteistyöhenkilönä. 

Tutkimusjoukko koostuu 24 oppilaasta, jotka ovat oululaisen koulun 5.- ja 6.-luokalla. 

Kaksitoista oppilasta oli 5.-luokalla ja kaksitoista oppilasta 6.-luokalla, ja he olivat jakau-

tuneet seitsemälle eri luokalle sekä neljään eri soluun. Solut tämän koulun kohdalla tarkoit-

tivat koulussa olevia ”siipiä”, joissa oli monia luokkia. Samassa solussa olevat luokat teki-

vät yhteistyötä toistensa kanssa sekä heillä oli ”siivissä” yhteisessä käytössä olevia tiloja. 

Tutkimusjoukkoni oppilaista neljätoista oli tyttöjä ja kymmenen poikia. Opettajat valitsivat 
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luokiltaan oppilaat haastatteluihin antamieni ohjeiden perusteella, jonka vuoksi haastatel-

tavien sukupuolijakauma ei ole täysin tasapuolinen. En näe tämän kuitenkaan vaikuttavan 

tutkimukseni tuloksiin, koska suhde tyttöjen ja poikien välillä on melko tasapainoinen ja, 

koska haastattelut tehtiin kolmen oppilaan ryhmissä. Antamissani ohjeissa pyysin opettajil-

ta mahdollisimman kattavaa otantaa oppilaista osallisuuden ja vaikuttamisen näkökulmas-

ta. Lisäksi pyysin, että ryhmistä löytyisi soluneuvoston, oppilaskunnan hallituksen tai mo-

lempien edustajia. 

Haastattelujen järjestelyn aloitin ottamalla ensin yhteyttä rehtoriin. Kävimme rehtorin 

kanssa keskustelun hänen toiveistaan tutkimukseen ja sen toteuttamiseen liittyen. Keskus-

telussa oli mukana tutkimuksen yhteistyöhenkilö Tomi Kiilakoski. Rehtorin kanssa so-

vimme, että ottaisin 5.–6.-luokkien opettajiin yhteyttä sähköpostitse. Tein tutkimussuunni-

telman pohjalta tutkimustiedotteen (liite 2), jonka lähetin koulun kaikille 5.–6.-luokkien 

opettajille sähköpostitse. Haasteena kuitenkin oli opettajien heikko vastaaminen sähköpos-

teihin. Myös rehtori lähetti opettajille muistutussähköposteja. Tästä huolimatta sain yhtey-

den vain yhteen opettajaan, jonka kanssa sovin haastatteluaikatauluista sähköpostitse. 

Myöhemmin löysin koulun internetsivuilta puhelinnumerot koulun soluihin, joiden kautta 

sain yhteyden muihinkin opettajiin. Sovimme muiden opettajien kanssa haastatteluaikatau-

luista puhelimitse.  

Tutkimusaineisto kerättiin joulukuussa 2015 sekä tammikuussa 2016. Haastattelut suoritet-

tiin koulun henkilökunnan tiloissa sijaitsevissa neuvotteluhuoneissa niiden rauhallisuuden 

ja varaamisen helppouden vuoksi. Hain oppilaat heidän omista luokistaan haastattelutiloi-

hin ja vein heidät haastattelujen jälkeen takaisin omiin luokkiinsa. Ennen haastattelua ker-

roin oppilaille tutkimuksesta sekä luottamuksellisuudesta ja anonymiteetista. Lisäksi var-

mistin heiltä suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. Haastatteluryhmät olivat melko 

erilaisia, minkä vuoksi haastattelujen kestot olivat vaihtelevia. Lyhyin haastattelu oli kes-

toltaan 19 minuuttia ja pisin 41 minuuttia. Muut haastattelut ajoittuivat kestoltaan näiden 

väliin. Haastattelujen kestot vaihtelivat oppilaiden puhetyylin mukaan. Lisäksi osaa oppi-

laista saattoi jännittää, mikä on saattanut vaikuttaa heidän haastattelujen keskusteluun osal-

listumiseensa. Pyrin kuitenkin luomaan haastatteluissa avoimen ja rennon tunnelman. 

Kaikkien haastattelujen yhteenlaskettu kokonaiskesto oli 3 tuntia 53 minuuttia. 

Aineisto koostui kahdeksasta haastattelusta, jotka oli nauhoitettu. Haastattelujen jälkeen 

aloitin aineiston litteroinnin, jossa pääsin tutustumaan aineistoon sekä näkemään, millaista 
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tietoa se sisältää. Litteroinnin pyrin tekemään mahdollisimman nopeasti haastattelujen jäl-

keen, jotta haastattelut olisivat tuoreessa muistissa. Nauhoitukset olivat yhtä haastattelua 

lukuun ottamatta hyvälaatuisia. Yhdessä haastattelussa puhe kuului hiljaa, mikä vaikeutti 

litterointia. Litterointi kuitenkin onnistui haasteista huolimatta. Haastateltavien puhe oli 

pääsääntöisesti selkeää, mutta toisinaan oppilaat puhuivat päällekkäin, mikä loi litteroinnil-

le haasteita. Litterointia syntyi kokonaisuudessaan 108 sivua. 

3.4 Aineiston käsittely ja analyysi 

Tutkimuksessa pyrin selvittämään, mitkä asiat vaikuttavat oppilaiden osallisuuskokemuk-

siin. Tämän vuoksi analyysissä lähdin tavoittelemaan ymmärtämiseen pyrkivää lähestymis-

tapaa. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2013, s. 224) mukaan ymmärtämiseen pyrki-

vää lähestymistapaa hyödynnetään hyvin usein laadullisessa tutkimuksessa ja sen päätel-

mien teossa. Analyysissa olen hyödyntänyt Hsiehin ja Shannonin (2005, s. 1279–1281) 

kuvamaa tavanomaista sisällönanalyysia, jossa lähestymistapa on aineistolähtöinen. Ai-

neistolähtöisessä analyysissä aineistosta pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus, jossa 

analyysiyksiköt valitaan tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti eivätkä 

ne ole etukäteen harkittuja (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 95).  

Litteroinnin aikana olin päässyt jo tutustumaan aineistoon, minkä vuoksi aloitin analyysin 

jaottelemalla aineiston kahteen eri kokonaisuuteen analyysikysymyksieni avulla. Ana-

lyysikysymykset nousivat koulun asettamista toiveista tutkimukselleni. Muodostin kysy-

mykset sen perusteella, millaisiin osa-alueisiin osallisuudessa koulu toivoi tutkimuksen 

keskittyvän. Kokonaisuuksiksi analyysissani muodostuivat opettamisen ja kouluympäris-

tön merkitys osallisuudelle sekä koulun toimintaelinten merkitys osallisuudelle. Pyrin kes-

kittymään analyysissani siihen, miten oppilaat voivat vaikuttaa omaan oppimiseensa, saa-

vatko oppilaat vaikuttaa omassa luokassaan sekä millainen rooli oppilailla on oman luok-

kansa ulkopuolella suhteessa soluun ja koko taloon, miten tilat ovat tukeneet tai haitanneet 

oppilaiden oppimista, olemista, osallisuutta sekä ystävyyssuhteita ja miten koulun koko 

koetaan oppilaiden keskuudessa. 

Jaettuani aineiston kahteen kokonaisuuteen aloin koota ylös asioita, jotka tulivat haastatte-

luissa esille näiden kokonaisuuksien aikana. Kokoamistani asioista huomasin tiettyjen asi-

oiden ja teemojen toistuvan. Ne käsittelivät samoja asioita hieman eri näkökulmista ja eri-

laisia termejä hyödyntäen. Seuraavaksi kokosinkin nämä samankaltaiset asiat ryhmiksi. 
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Tätä vaihetta Tuomi ja Sarajärvi (2011, s. 93) kutsuvat teemoitteluksi. Teemoittelussa ai-

neistoa ryhmitellään ja pilkotaan erilaisten aihepiirien mukaan (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 

s. 93). Kokoamieni ryhmien sisälle jäi alakategorioita, jotka liittyivät tavalla tai toisella 

toisiinsa tai suurempaan kokonaisuuteen, eli ryhmään. Tätä vaihetta Tuomi ja Sarajärvi 

(2011, s. 93) kuvaavat tyypittelyksi, jonka tarkoituksena on etsiä teemojen sisällä esimer-

kiksi yhteisiä ominaisuuksia ja muodostaa näiden perusteella eräänlainen yleistys, eli tyyp-

pi. 

Tähän asti analyysini oli noudattanut melko pitkälle Hsiehin ja Shannonin (2005, s. 1297–

1281) kuvaamia tavanomaisen sisällönanalyysin vaiheita ja menetelmiä. He kuvaavat 

olennaiseksi ensin tutustua aineistoon, etsiä avainsanoja ja tekijöitä, jonka jälkeen aineistoa 

lähdetään klusteroimaan (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1297–1281). Tässä analyysissa erona 

Hsiehin ja Shannonin tavanomaiseen sisällönanalyysiin olivat vain aluksi tehty kokonai-

suuksien erottelu analyysikysymyksien avulla. Koen kuitenkin tämän olleen tärkeä osa 

tutkimusta ja aineiston analyysiä, jotta pystyin tavoittelemaan tutkimuksen toista tarvetta, 

eli koulun kehitystyön tukemista. 

Ryhmät muokkautuivat vielä analyysin loppuvaiheessa, mutta muokkaamisen jälkeen kä-

vin aineiston uudelleen läpi ryhmiä ja kokonaisuuksia koko ajan tarkkaillen, jotta varmis-

tuisin siitä, että olin ryhmitellyt aineistoa oikealla tavalla. Tässä kohtaa pyrin olemaan 

tarkkana, etten olisi jättänyt aineistosta mitään olennaista ja tärkeää ryhmittelyni tai muok-

kaamisen aikana pois. Lisäksi tärkeää oli uskollisuus aineistolle sekä tuloksien oikeelliselle 

raportoimiselle. Samanaikaisesti analyysin kanssa aloin kirjoittaa tutkimuksen tuloksia, 

koska se auttoi minua jäsentämään ja ymmärtämään aineistoani paremmin. Teksti muotou-

tui koko ajan edetessäni pidemmälle ja saadessani suurempaa ymmärrystä aineistosta sekä 

luodessani yhteyksiä aiempiin tutkimuksiin sekä teorioihin.  

Lopullisiin tuloksiin pääsin hyödyntämällä analyysikysymyksiäni, jotka johdattivat aineis-

ton jakamisen hiljalleen suuremmista kokonaisuuksista pienempiin ryhmiin ja alakategori-

oihin. Aineistoa analysoidessani pyrin etsimään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, joi-

den avulla tuloksia oli lisäksi helpompi teemoitella ja tyypitellä. 
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4 Tulokset 

Olen jakanut tulokset kahden eri otsikon alle, jotka kuvaavat oppilaiden osallisuuteen vai-

kuttavia kokonaisuuksia. Oppilaat pohtivat jokaisen tekijän kohdalla myös niitä seikkoja, 

joilla toimintaa ja käytäntöjä voisi muuttaa oppilaat huomioivampaan ja osallistavampaan 

suuntaan. Kaksi kokonaisuutta, joihin näiden tuloksien aikana keskityn, ovat merkitykselli-

set tekijät osallisuudelle kouluympäristössä ja merkitykselliset tekijät osallisuudelle koulun 

toimintaelimissä. Nämä kaksi kokonaisuutta kuvaavat niitä tekijöitä, mitkä oppilaat mainit-

sivat osallisuuteensa vaikuttavina tekijöinä. Osallisuuteen vaikuttaminen ilmenee asioina, 

joihin oppilaat voivat sekä haluaisivat vaikuttaa sekä asioina, joihin oppilailla on konkreet-

tisia vaikuttamis- tai osallisuusehdotuksia. 

Kokonaisuuksien alle lukeutuvat ryhmät, jotka oppilaat haastatteluissa mainitsivat osalli-

suudelleen merkityksellisiksi tekijöiksi. Merkitykselliset tekijät osallisuudelle kouluympä-

ristössä -otsikon alle kuuluu neljä eri ryhmää, jotka ovat oppilaille mielekkäät asiat, koulun 

toimintakäytännöt, koulun koko ja koulun tilat. Toinen kokonaisuus tuloksissa on merki-

tykselliset tekijät osallisuudelle koulun toimintaelimissä ja sen alle kuuluu kolme eri ryh-

mää, jotka ovat oppilaskuntatoiminta, oppilaiden suhteet henkilökuntaan ja koulun ilmapii-

ri. Kaikkien edellä mainitsemieni ryhmien alta löytyy lisäksi alakategorioita, jotka kuvaa-

vat tarkemmin näitä merkityksellisiä tekijöitä.  

Kokonaiskuva tuloksista on nähtävissä kuviossa 1. Ensimmäisenä kuvio esittelee tuloksien 

kaksi kokonaisuutta, jonka jälkeen kokonaisuuksien alla on nähtävissä kaikki ryhmät ja 

ryhmien alla alakategoriat. Seuraavaksi avaan tarkemmin taulukossa esiteltyjä kokonai-

suuksia, ryhmiä sekä alakategorioita. 
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Kuvio 1. Oppilaiden osallisuuskokemuksien kannalta merkitykselliset asiat 

4.1 Merkitykselliset tekijät osallisuudelle kouluympäristössä ja opetuksessa 

Tämän luvun kohdalla kuvaan niitä tekijöitä, jotka opetuksessa sekä kouluympäristössä 

vaikuttavat oppilaiden osallisuuteen. Ensin keskityn kuvaamaan, millaiset tekijät oppilaat 

kokevat koulussa mielekkäiksi sekä millaisia tekijöitä oppilaat toivoisivat koulun toiminta-

käytäntöihin opiskelun mielekkyyden ja osallisuuden lisäämiseksi. Näistä kertovat kappa-

leet oppilaille mielekkäät asiat ja koulun toimintakäytännöt. Nämä ryhmät esittelevät kah-

delta eri näkökannalta sitä, millaisia asioita oppilaat toivoisivat koulussa olevan ja miten ne 

vaikuttavat heidän osallisuuteensa. 

Tutkittava koulu on ainutlaatuinen tilojensa ja kokonsa vuoksi, minkä vuoksi näiden teki-

jöiden huomioiminen tässä tutkimuksessa oli olennaista sekä koulun toive kehittämistyön 

tukemiseksi. Tämän luvun kaksi viimeistä kappaletta keskittyvät erityisesti kouluympäris-

töön sen tarjoamien tilojen näkökulmasta. Tiloista puhuttaessa haastatteluissa keskityttiin 

osallisuuden mahdollisuuksiin tai sitä haittaaviin tekijöihin. Haastatteluissa ilmeni kaksi 

ryhmää, jotka ovat koulun koko ja koulun tilat. 

Merkitykselliset tekijät 
osallisuudelle kouluympäristössä ja 
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Oppilaille 
mielekkäät 

asiat 
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4.1.1 Oppilaille mielekkäät asiat 

Ensimmäisenä oppimisen alakategoriana keskityn asioihin, jotka oppilaat ovat kuvanneet 

mielenkiintoisiksi ja mielekkäiksi omassa kouluympäristössään. Tämä kappale sisältää 

oppilaiden kuvauksia siitä, mitkä asiat heidän mielestään ovat mieluisia tai epämieluisia 

koulussa. Mieluisat ja epämieluisat asiat näkyivät aineistossa asioina, joiden määrään tai 

tyyliin oppilaat olisivat halunneet vaikuttaa.  

Mieluisiksi asioiksi oppilaat mainitsivat lempiaineensa sekä aineet ja kokonaisuudet, joita 

he haluaisivat koulussa oppia ja käsitellä enemmän. Aineet vaihtelivat oppilaiden omien 

mielenkiinnonkohteiden ja mieltymysten mukaan, minkä vuoksi lempiaineita sekä aiheita 

ja kokonaisuuksia esiintyi aineistossa monia erilaisia. Mieluisiksi kuvatut hetket tulivat 

aineistossa usein esille kysyttäessä, mitä oppilaat haluaisivat oppia tai tehdä enemmän. 

Näihin lukeutuivat esimerkiksi yhdessä haastattelussa kuvatut tilanteet, joissa hyödynnet-

tiin erilaisia työtapoja. Työtavaksi oppilaat kuvasivat esimerkiksi projektien tekemisen 

rauhassa, mikä mahdollistaisi laajemman oppimisen sekä laadukkaan työn. 

Tiia: ”Entäs onks koulussa semmotteita juttuja, mitä te haluaisitte oppia enemmän? Mitä 

te haluaisitte tehä enemmän?” 

Poika 3: ”No en mä nyt tiiä. Ehkä joskus jos on joku projekti. Nii sitten jälkeen päin tun-

tuu, että ois ehkä halunnu oppia lisää siitä.” 

Tyttö 3: ”Vähän enemmän aikaa ehkä.” 

Poika 3: ”Että ois ollu enemmän aikaa tehä sitä ja saada siihen erilaista tietoo.” 

Muut: ”Nii.” 

Poika 3: ”Että jos siihen löytää hyvin tietoo ja tekee siitä semmosen hyvän. Mutta sitten 

jälkeenpäin aattelee, että sen ois voinu muuttaa ja siihen ois saanu paljon parempaakin 

tietoo.” 

Epämieluisat asiat näyttäytyivät oppilaiden haastatteluissa yleensä aineina, joista oppilaat 

eivät pitäneet. Epämieluisat aineet vaihtelivat paljon oppilaiden omien mielenkiinnonkoh-

teiden ja mieltymysten mukaan, minkä vuoksi niitä esiintyi aineistossa monia erilaisia ai-

van kuten mieluisienkin aineiden sekä aiheiden ja kokonaisuuksien kohdalla. Lisäksi oppi-

laat mainitsivat asioita, jotka nimesin turhaksi tiedoksi ja jankkaamiseksi. Turhalla tiedolla 

oppilaat kuvasivat tietoa, jonka he kokivat olevan epäolennaista koulun ulkopuolista elä-

mää sekä omaa tulevaisuutta ajatellen. Turhan tiedon yhteydessä esiintyivät myös kokonai-
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set ainekokonaisuudet, minkä kokemiseen turhaksi ovat saattaneet vaikuttaa myös oppilai-

den henkilökohtaiset ainemieltymykset. 

Tiia: ”Entäs onko jonku oppiminen sit ihan turhaa?” 

Tyttö 5: ”No mun mielestä jotkut taideaineet, esim kuvis ja musiikki ja semmoset. Ne voi 

olla turhia, jos ei esimerkiksi halua miksikään muusikoksi. Niin sitte ei halua välttämättä 

halua oppia mitään nuotteja ulkoa, koska niitä ei välttämättä tarvi sitten ihan hirveenä.” 

Tyttö 4: ”Mut se on varmaan silleen ihan yleissivistystä.” 

Tyttö 5: ”Nii yleissivistävää. Mutta sit välillä se saattaa tuntuu silleen turhalta, jos niinku 

ei silleen ite haluais siihe. Tuntuu, ettei ite tarvi sitä. Niin se voi tuntuu vähä turhalta. Mut 

sitte periaatteessa se on kuitenki ihan hyvä et niinku on semmotteitaki aineita.” 

Jankkaamisella oppilaat tarkoittivat vanhojen, jo opittujen asioiden kertaamista. Jankkaa-

minen koettiin epämieluisaksi, koska oppilaat kokivat oppineensa jo asiat ja näin ollen 

toiminnan olevan liian helppoa ja tylsää. 

Tiia: ”Millon teiän mielestä koulussa on tylsää?” 

Poika 3: ”No, jos kerrataan jotakin samaa asiaa niinku moneen kertaan ja sen osaa jo ite. 

Se sitten tuntuu jo aika tylsältä.” 

Tyttö 3: ”Koulussa on mun mielestä aika harvoin tylsää, mutta kyllä ehkä just toi, että jos 

kerrataan jotain opittua juttua. Mutta kyllähän sen tietenkin ymmärtää, ettei se kaikille 

niin helposti tartu päähän.” 

Oppilaat kokivat jankkaamisen ja turhan tiedon olevan turhia sekä tylsiä, mutta haastatte-

luissa oli kuitenkin nähtävissä, kuinka oppilaat pohtivat jankkaamisen ja turhan tiedon tar-

peellisuutta kouluarjessa ja erilaisten ihmisten sekä heidän tarpeidensa kannalta. 

4.1.2 Koulun toimintakäytännöt 

Seuraavaksi esittelen, millaisia toiveita oppilailla oli opetusta ja kouluympäristöä koskien. 

Tämän kappaleen sisälle kuuluu neljä eri alakategoriaa, jotka käsittelevät oppilaiden poh-

timia toiveita hieman eri näkökulmista. Alakategoriat olivat vaihtelevuus, toiminnallisuus, 

vapaus ja välitunnit. Nämä käsitteet ovat saman otsikon alla, koska ne esiintyivät aineistos-

sa usein lähekkäin ja kohdissa, joissa on selvästi havaittavissa useampia piirteitä, jotka 

viittaavat oppilaiden toiveisiin opetusta ja kouluympäristöä kohtaan. Vaihtelevuus, toimin-

nallisuus, vapaus ja välitunnit esiintyivät myös koulussa mieluisiksi tai epämieluisiksi ko-
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ettujen asioiden yhteydessä. Oppilaiden toiveet esiintyivät sekä asioina, jotka jo toteutui-

vat, että asioina, joita he olisivat halunneet lisätä tai jollain tavalla muuttaa. 

Vaihtelevuudella oppilaat kuvasivat esimerkiksi opetusmenetelmiä, toimintaa ja ympäristö-

jä. Vaihtelevuus oli asia, jota esiintyi jonkin verran opetuksessa ja oppilaat nauttivat siitä. 

Lisäksi se oli asia, jota oppilaat olisivat halunneet lisätä opetukseen ja koulun arkeen. Kä-

sitteenä vaihtelevuus ei ilmennyt suoraan haastateltavien puheessa, mutta se näkyi puhees-

sa perinteisistä sekä usein toistuvista toimintatavoista poikkeavana toimintana. 

Tiia: ”Okei. Tuleeks teillä mieleen sit semmotteita juttuja, millä esimerkiks siitä historiasta 

tai semmotteesta, että pitää koko ajan tehdä vaan tehtäviä, niin miten sitä pystyis muuttaan 

niin, että se ei ois enää niin tylsää?” 

Poika 5: ”Että vaikka Pekka et sanois että ”Tehkää ne tehtävät”, tai vaikka se ei teekään 

niin, mutta enemmän juteltais siitä aiheesta.” 

Poika 6: ”Ja sitten monesti me ollaan katottu sellasia filmejä niistä aiheista, niin niitä vois 

kattoo enemmänkin.” 

Opiskelupaikkojen vaihtelevuus oli oppilaille mieluinen asia. Tämä näkyi aineistossa, kun 

oppilaat puhuivat, missä paikoissa oli heidän mielestään mukavaa opiskella ja lisäksi he 

tarkensivat, että paikkojen vaihtelevuus oli asia, joka oli heille mieluinen. 

Tiia: ”Missä teidän mielestä on sitten kaikista kivoin opiskella?” 

Tyttö 1: ”Ehkä luokassa.” 

Poika 2: ”Tai solussa.” 

Tyttö 1: ”Riippuu mitä on. Solussakin on kiva.” 

Poika 2: ”Koska siinä saa vähän jutella kaverin kanssa.” 

Poika 1: ”Tai sit jos on jossain toisessa luokassa, esimerkiksi musiikkiluokassa.” 

Tyttö 1: ”Niin ettei oo koko ajan vaan siellä samassa, että vaihtuu.” 

Toiminnallisuus esiintyi oppilaiden puheissa usein asiana, jota oppilaat halusivat lisätä 

koulussa tai he kokivat sen puuttuvan. Oppilaat puhuivat aineistossa toiminnallisuudesta 

käyttäen termejä liikkuminen ja tekeminen. Toiminnallisuuden puute liittyi aineisiin, jotka 

oppilaat kokivat epämieluisiksi, joista puhuin jo aiemmin Oppilaille mielekkäät asiat -

luvussa. Yhdessä ryhmässä oppilaat kokivat musiikin tunnit epämieluisiksi nokkahuilun 

soittamisen vuoksi ja he kokivat, että tunnit olisivat mukavampia, jos tunneilla olisi enem-

män aktiivisuutta, eli toiminnallisuutta. 
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Tiia: ”Miten te voisitte vaikuttaa siihen tai mitä niille musiikin tunneille vois tehdä, että ne 

ei tuntuis niin?” [puhutaan siitä, kuinka musiikin tunnit eivät kiinnosta] 

Poika 7: ”Jos siellä tehtäis jotakin muuta kun soitetaan sitä pilliä.” 

Tiia: ”Pilliä? Nokkahuiluako?” 

Poika 7: ”Nii.” 

Tyttö 7: ”Jos meillä ois jotakin vähän aktiivisempaa, ku siinä ainakin jalat puutuu kun 

istutaan vaan.” 

Tämän luvun eri alakategoriat kulkivat aineistossa käsi kädessä. Yhden ryhmän haastatte-

lussa oli huomattavissa, kuinka oppilaat pitivät erityisesti toiminnasta, jossa oli sekä toi-

minnallisuuden että vaihtelevuuden piirteitä. Toiminnallisuudesta käytettiin termiä aktivi-

teetti ja vaihtelevuus taas ilmeni koulun normaalista arjesta poikkeavana toimintana, esi-

merkiksi tapahtumina ja erikoisvälitunteina. 

Tiia: ”Onko sit semmoteita hetkiä, kun koulussa on erityisen kivaa?” 

Tyttö 12: ”No ainaki sillo, ku on jotaki hauskaa aktiviteettia tai lempiaineita.” 

Tiia: ”Okei. Mitä ne hauskat aktiviteetit on?” 

Tyttö 12: ”No jotaki tämmösiä tapahtumia. Saattaa olla joku mukava välkkä, jolla on jota-

ki erikoistekemistä.” 

Vapaus -alakategoria esiintyi aineistossa vain mieluisten asioiden ja kokonaisuuksien yh-

teydessä sekä se oli lisäksi tämän luvun alakategorioista ainoa käsite, joka esiintyi aina 

nimeltä haastateltavien omassa puheessa. Vapauteen liitettiin usein myös jokin toinen tässä 

luvussa esittelemistäni käsitteistä.  Haastattelussa oppilaat kuvasivat tilannetta, jossa vapa-

us -alakategoria esiintyi nimeltä oppilaiden omassa puheessa sekä vaihtelevuus -

alakategoria kuvaamalla erilaisia työskentelymenetelmiä. 

Tiia: ”Onks semmotteita hetkiä, kun koulussa olis erityisen kivaa?” 

Tyttö 4: ”Mun mielestä on kiva, jos saa mennä käytävälle silleen. Vaikka että saa päättää 

missä tekee.” 

Tyttö 5: ”Silleen vähän vapaammin.” 

Tiia: ”Et erityisesti sillon kun saa tehdä koulutehtäviä jossain muualla?” 

Tyttö 5: ”Nii silleen.” 

Tyttö 4: ”Ja sitten vaikka, jos saa valita, että kun on tehny tehtävät, että tekeekö tietoko-

neella vaikka tehtäviä vai tekeekö vihkoon vai jotain.” 
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Välituntien muuttamisessa oppilaat pohtivat kahta eri asiaa, jotka olivat välineet sekä väli-

tuntien pitäminen. Välineistä puhuttaessa oppilaat olisivat halunneet uusia välineitä, korja-

ta vanhoja tai sopia uusia käytänteitä jo käytössä olevien välineiden käytöstä, mikä on näh-

tävissä seuraavasta esimerkistä.  

Tiia: ”Entä sitten jos te saisitte muuttaa ihan mitä vaan täällä: luokassa, oppimisessa, 

koko koulussa, pihassa, teiän juhlissa, yhteisissä tiloissa, jossain tekemisessä, nii mitä te 

muuttaisitte? Jos te sitte muuttaa ihan mitä vaa?” 

Tyttö 12: ”No ehkä enemmän semmosta mukavuutta opiskeluun, kuten jotaki opiskelutiloja 

ja sitte ehkä jotaki uusia menetelmiä.” 

Tiia: ”Joo, kyllä. Tuleeko muuta mieleen?” 

Poika 9: ”Jotain uusia juttuja välitunneille.” 

Tyttö 12: ”Siellä ei meinaa olla ainakaan mulle paljon tekemistä.” 

Tiia: ”Tuleeko näin äkkiseltään mieleen, mitä ne uudet jutut ois?” 

Tyttö 12: ”No ehkä joku uus peliväline, johonki uuteen peliin.”  

Välituntien pitämisen kohdalla oppilaat toivoivat opettajilta ja koulun henkilökunnalta 

ymmärrystä välitunneilla olemiseen. Oppilaat olisivat halunneet, että välitunneilla otettai-

siin huomioon heidän omat toiveensa siitä, kuinka sateisina ja kylminä päivinä voitaisiin 

edes osa välitunnista viettää sisällä. Tämä liittyi osittain myös välineisiin, koska oppilaat 

kokivat, että välitunneilla ei aina ollut tekemistä rajallisen välineistön vuoksi. Yhtenä esi-

merkkinä haastatteluissa mainittiin katokset koulun pihassa, joita oppilaat toivoivat lisää. 

Edellä olleessa esimerkissä on lisäksi nähtävissä oppilaiden halu vaihtelevuudelle.  

4.1.3 Koulun koko 

Koulun koko oli asia, joka tuli esille jokaisessa haastattelussa ja oppilailla oli siitä vahvoja 

mielipiteitä ja kokemuksia. Tämä ryhmä sisältää kaksi alakategoriaa, jotka käsittelevät 

oppilaiden tuntemuksia koulun koosta kahdella eri tasolla. Alakategoriat käsittelevät kou-

lun oppilasmäärää sekä ryhmäkokoja. 

Oppilaat kokivat oppilasmäärän jatkuvan kasvun aiheuttavan ongelmia yhteiselle olemisel-

le koulussa ja lisäksi he kokivat sen olevan uhka sille, saavatko he itse jatkaa opiskelua 

tässä koulussa. Oppilaat kokivat koulun koon sekä ihmispaljouden toisinaan rajoittavan 

heidän toimintaansa sekä mahdollisuuksiaan koulussa. Oppilasmäärän koettiin lisäksi ra-



37 

 

 

joittavan niitä mahdollisuuksia, joita koululla oli yhteisen toiminnan ja olemisen suhteen. 

Tämä ilmeni esimerkiksi siinä, kun oppilaat vertasivat nykyistä tilannetta ja aiempia ko-

kemuksiaan ja mainitsivat ennen asioiden olleen paremmin. 

Tiia: ”Mitäs mieltä te sitten ootte tästä koko koulun koosta?” 

Tyttö 7: ”No, kiva silleen. Iso. Tää on Suomen toisiks suurin koulu.” 

Poika 7: ”Mielummin ois kyllä pieni koulu, että.” 

Tyttö 8: ”Nii. Mun mielestä nyt tungetaan liikaa oppilaita. Että nyt on tulossa vissiin oisko 

neljäs koulu, toinen tommonen iso. Mutta meillä on noi kaks pientä minaria [pienempi 

rakennus pihassa] tuolla, niin tuota mun mielestä ois paljon kivempi jos ois yks ja sitten 

noita.” 

Tyttö 7: ”Ois silleen kiva kun tää iso koulu. Mutta ihan liikaa oppilaita.” 

Tyttö 8: ”Ja aluksi kun mää tulin tänne, ni oli vissiin vähän päälle 500, mutta nyt on vähän 

päälle 1000 ihmistä.” 

Tiia: ”Niin niin, että tuntuu siltä että täällä on liikaa porukkaa?” 

Tyttö 8: ”Mmm.” 

Tyttö 7: ”Ihan liikaa porukkaa tulee.” 

Tiia: ”Okei. Tuntuuks se sitten kuitenkin siltä, että vaikka täällä on paljon ihmisiä, niin 

toimiiko täällä hommat?” 

Poika 7: ”No ainakin sillon kun mä olin ykkösellä ja kakkosella täällä, niin täällä tehtii, 

oli paljon enemmän kaiken näkösiä juttuja.” 

Tyttö 8: ”Niin oli.” 

Tyttö 7: ”Ykkösellä ja kakkosella täällä oli parempi.” 

Tyttö 8: ”Ja nyt kun on paljon enempi ihmisiä, nii ei voi järjestää niin paljoo kaikkee.” 

Koulun kokoon tiiviissä yhteydessä olivat ryhmäkoot, jotka oppilaiden kokemuksien mu-

kaan vaikuttivat heidän mahdollisuuksiinsa osallistua. Ryhmäkoot tulivat esille eniten lii-

kunnan tunneista puhuttaessa sekä taito- ja taideaineiden kohdalla. Yhdessä haastattelussa 

oppilaat kuvasivat tilannetta, jossa suuren ryhmän vuoksi hän oli jäänyt ilman opettajan 

apua. 

Tiia: ”Mitä te haluaisitte täällä koulussa muuttaa tai vaikuttaa silleen, että ois kivempaa ja 

mukavampaa olla? Viihtyis paremmi?” 

Poika 7: ”Täällä ei ois niin paljoo oppilaita.” 
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Tyttö 8: ”Ja sit opet vois tulla auttaan tunnilla, jos pyytää. Mullekin on pari kertaa käyny 

silleen, et mä oon käyny opelle sanoon, et voikko tulla seuraavaks mun luo, niin se on sa-

nonu et ”Joo”. Mut sitte se on käyny parin muun luona ja sitte tunti on loppunu.” 

Tiia: ”Niin niin, että sitten siinä on jääny loppujen lopuks ilman apua?” 

Tyttö 8: ”Nii.” 

4.1.4 Koulun tilat 

Koulun iso koko mahdollistaa monien erilaisten tilojen käyttöä ja hyödyntämistä sekä op-

pitunneilla, että niiden ulkopuolella. Koulun kanssa samassa rakennuksessa olivat lisäksi 

nuorisotilat, kirjasto ja päiväkoti, mikä toi monia erilaisia tilojenhyödyntämis- sekä yhteis-

työvaihtoehtoja oppilaille sekä koulun henkilökunnalle. Tämän ryhmän kohdalla käsittelen 

neljää eri alakategoriaa, jotka ovat työskentelypaikat, kirjasto, nuorisotilat ja sisustus.  

Koulun tilojen merkitys osallisuudelle ilmenee tässä kappaleessa oppilaiden omien kuvai-

lujen kautta. Oppilaat kertovat esimerkiksi, millaisissa paikoissa he haluaisivat opiskella tai 

missä paikoissa opiskelusta he pitävät. Nämä kuvailut näkyivät haastatteluissa sellaisina, 

joiden hyödyntämistä oppilaat haluaisivat lisätä, vähentää tai muuttaa oman osallisuutensa 

kautta. 

Ensimmäisenä keskityn paikkoihin, joita oppilaat mainitsivat työskentelylle. Paikat olivat 

moninaisia, ja oppilaat painottivat, että sopivan paikan valinta riippuu annetuista tehtävistä 

ja työskentelymenetelmistä. Paikoista mainittiin esimerkiksi luokka, käytävä, aula, piha 

(lämpimään aikaan), solu, käytävä ja kirjasto. Lähes aina oppilaat halusivat mennä yhdessä 

kaverin kanssa, mutta muutaman kerran oppilaat mainitsivat myös yksin tekemisen, jos 

kyseessä oli rauhassa tehtävä harjoitus, joka vaati keskittymistä. Tästä esimerkkinä haastat-

teluissa tuli esille koe. Oppilaat pohtivat haastatteluissa tehtävien ja työskentelymenetelmi-

en vaikutusta työskentelypaikan valinnalle. Esille tuli myös kavereiden merkitys paikkojen 

valinnassa. 

Tiia: ”Missä paikoissa te tuolla koulussa ootte kaikista mieluiten?” 

Tyttö 2: ”No luokassa ainaki. ” 

Poika 3: ”Luokassa.” 

Tyttö 3: Luokassa on ainaki ihan kiva ilmapiiri. 

Tyttö 2: ”Ja kirjastossa.” 
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Tyttö 3: ”Kirjastossa ja sitte...” 

Tyttö 2: ”Aulassa.” 

[…] 

Tiia: ”Ootteks te sitten näissä paikoissa yksinään vai kaverin kanssa?” 

Kaikki: ”Kaverin kanssa.” 

Tyttö 3: ”Tai ryhmässä.” 

Tyttö 2: ”Niin ryhmässä tai luokan kanssa tai...” 

Tyttö 3: ”Tai sitten kaverin kaa. Mun mielestä ois aika tyhmää tai aika inhottavaa olla 

jossakin yksin.” 

Poika 3: ”Aina joskus haluaa sen kaverin mielipiteen siihen, jos on vaikka lukenu jonku 

kirjan, kun menee lainaamaan. Sitten se voi suositella jotakin semmosta, mikä on oikeesti 

hyvä.” 

Oppilaat pohtivat työskentelypaikkoja luetellessaan myös kirjaston käyttöä sekä tunneilla 

että niiden ulkopuolella. Monessa haastattelussa mainittiin kirjasto, jonka läheisyyden op-

pilaat kokivat positiiviseksi asiaksi. Sen lisäksi, että oppilaat pääsivät tuntien aikana toisi-

naan kirjastoon, heidän mielestään siellä oli mukava viettää aikaa. Kirjasto tilana koettiin 

viihtyisäksi ja sen henkilökunta mukavaksi ja ystävälliseksi.  

Nuorisotilat esiintyivät oppilaiden puheissa paikkana, johon heitä ei kiinnostanut mennä. 

Osa oppilaista oli aiemmin käynyt nuorisotilalla, mutta oli myöhemmin lopettanut. Nuori-

sotilat koettiin pienempien paikaksi, jonka vuoksi monet oppilaista eivät siellä enää viihty-

neet. Lisäksi monet oppilaat mainitsivat, että heillä on niin paljon muutakin tekemistä, jon-

ka vuoksi nuorisotilat eivät enää näyttäytyneet mielenkiintoisena paikkana. Tämän kaltai-

nen kuvaus on nähtävissä myös seuraavassa esimerkissä. 

Tiia: ”Onks täällä koulussa sitten semmotteita paikkoja, mihin te saatte mennä, mutta teitä 

ei kiinnosta?” 

Tyttö 12: ”No mua ei ainakaan ihan hirveesti enää kiinnosta nuokkari.” 

Poika 9: ”Ei muakaan.” 

Tiia: ”Minkä takia? Osaatteko sanoo?” 

Tyttö 12: ”No ehkä siksi, että nyt voi olla kotonaki taikka kavereilla ja siellä on aika sa-

man tapasta tekemistä kuitenki.” 

Tiia: ”Niin niin. Ootteks te aiemmin sitten käyny siellä nuokkarilla?” 

Tyttö 12: ”Kyl mää jonkin verran kävin.” 
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Poika 9: ”Mää kävin siellä aika paljo enne. Mutta ei oo enää tullu käytyä.” 

Monissa haastatteluissa nousi esille sisustukseen liittyviä muutostoiveita. Oppilaat toivoi-

vat esimerkiksi uusia kalusteita vanhojen ja rikkoutuneiden tilalle. Lisäksi yleinen paikka, 

johon oppilaat toivoivat voivansa vaikuttaa, oli luokka ja erityisesti sen järjestys. Yhdessä 

haastattelussa oppilaat kokivat luokan olevan ahdas, ja että he olivat kyllästyneet luokan 

järjestykseen. Tämän vuoksi oppilaat toivoivat, että luokan huonekalujen järjestystä muu-

tettaisiin. 

Tiia: ”Entäs jos te saisitte muuttaa ihan mitä vaan koulussa: luokassa, oppimisessa, koko 

koulussa, pihassa, juhlissa, yhteisissä tiloissa tai ihan missä vaan. Mitä te muuttaisitte täs-

sä koulussa?” 

Poika 4: ”Meiän luokan järjestystä.” 

Tiia: ”Okei, minkä takia?” 

Poika 6: ”No se on nyt ollu kaks vuotta sama.” 

Poika 4: ”Ahdas.” 

Tiia: ”Ahdas? Ja se on ollu kaks vuotta sama?” 

Kaikki: ”Nii.” 

Tiia: ”Okei. Mitenkä sitä vois muuttaa?” 

Poika 4: ”No vaikka pöytä ja ne hyllyköt eri paikkaan ja pöydät eri järjestykseen silleen, 

ettei ne oo vaan...” 

Poika 6: ”Siinä samassa paikassa.” 

Poika 4: ”Nii.” 

4.2 Merkitykselliset tekijät osallisuudelle koulun toimintaelimissä 

Tässä kappaleessa kuvaan, kuinka koulun erilaiset toimintaelimet, ryhmät ja ihmiset vai-

kuttavat oppilaiden osallisuuteen. Olen jakanut luvun kolmeen ryhmään, jotka ovat oppi-

laskuntatoiminta, oppilaiden suhteet henkilökuntaan ja koulun ilmapiiri. Tarkastelen lisäk-

si koulussa erilaisia ryhmätasoja, jotka ovat koko koulu, solu ja luokka. 
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4.2.1 Oppilaskuntatoiminta 

Tutkittavassa koulussa oppilaskuntatoiminta oli jaettu kahteen eri tasoon, joista toinen 

koski solua ja toinen koko koulua. Solukohtaista hallitusta koulussa kutsuttiin soluneuvos-

toksi ja koko koulua koskevaa hallitusta oppilaskunnan hallitukseksi. 

Ensimmäisenä käsittelen soluneuvoston tasolla tapahtuvaa osallisuutta. Soluneuvostoon 

kokoontuivat samassa solussa olevien luokkien edustajat. Edustajat oli valittu luokilta ää-

nestämällä. Haastatteluissa kävi ilmi, että oppilaat näkivät soluneuvoston toiminnan olevan 

osa solun kanssa yhdessä tehtävää yhteistyötä, ja että kokemukset soluneuvostosta vaihte-

livat soluittain. Lähes kaikissa ryhmissä nähtiin kuitenkin soluneuvoston olevan väylä, 

mitä kautta solun asioita voisi viedä eteenpäin. Oppilaat pohtivat haastattelussa tilanteita, 

joissa edustaja oli toiminut viestinviejänä oppilaiden ja soluneuvoston välillä. Keskustelus-

sa kävi ilmi, kuinka oppilaat näkivät soluneuvoston edustajan olevan hyvä väylä vaikutta-

miselle, vaikka sen hyödyntäminen vaikuttaa olevan melko vähäistä. Yksi oppilaista mai-

nitsi, että hän toivoi muiden oppilaiden tulevan kertomaan soluneuvoston edustajalle asi-

oista, joita he toivoivat soluneuvostossa käsiteltävän. Oppilas toimi itse soluneuvoston 

edustajana. 

Tiia: ”Entäs sit, jos teille tulee mieleen joku juttu että: ”Hei, mä haluisin, että tästä ehkä 

puhuttais soluneuvostossa”. Niin onks se helppo sitte mennä sanoon, että voisko tätä viedä 

soluneuvostoon?” 

Poika 3: ”Onhan mun kaveri siellä soluneuvostossa. Kai se on aika helppo mennä sano-

maan jollekin pojalle, että voiks sää kertoo siellä tämmösestä asiasta. Ja se kertois sitten, 

että mun kaveri sano niin, että tätä vois parantaa ja sitä vois muuttaa.” 

Tyttö 3: ”Mutta kuitenkin aika harvoin. Mulle ehkä pari kertaa ollaan tultu sanomaan, että 

voisiks sä sanoo siellä tästä tai siitä.” 

Poika 3: ”Kaipa ne on tyytyväisiä päätöksiin.” 

Muut: ”Nii.” 

Tyttö 3: ”Ja jotku ei välttämättä uskalla, mutta mää toivosin kyllä että kaikki tulis kerto-

maan, nii me voidaan viedä niitä eteenpäin.” 

Haastatteluryhmissä oli aina yksi soluneuvoston edustaja, joka osasi kertoa, millaista yh-

teistyötä soluneuvostossa tehtiin. Harvoissa haastatteluissa soluneuvostoon kuulumattomat 

oppilaat tiesivät tarkalleen, millaisia päätöksiä soluneuvostossa oli tehty ja millaisista asi-

oita soluneuvostossa käsiteltiin.  
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Tiia: ”Tiedätteks te, ketkä ette oo siellä soluneuvostossa, että mitä siellä kokouksissa, ta-

paamisissa tapahtuu?” 

Tyttö 8: ”No siis viime vuonna ainakin ne päätti, että tulee luokkapallot ja kaikkee tällästä. 

Mutta sitten ne leipo itelle jotain siellä.” 

Tyttö 7: ”Joo, ne leipo meille keksejä viime vuonna.” 

Tiia: ”Tuntuuks se siltä, että tiiätte kuitenkin mitä siellä tapahtuu?” 

Tyttö 8: ”Joo, suunnilleen silleen.” 

Tyttö 7: ”Suunnilleen. Istuu kokouksissa.” 

Tiia: ”Onks teillä sitten jotain, kun sä oot siellä soluneuvostossa, niin ne semmosta jotain 

käytäntöö, että kun te teette siellä päätöksiä, niin te informoisitte luokkakavereita siitä tai 

jotain?” 

Poika 7: ”No kyllä me. Se joka siinä on [soluneuvoston ohjaava opettaja], se yleensä il-

mottaa kaikkien opettajille, jos ollaan siinä jotakin päätetty.” 

Haastatteluissa oli huomattavissa, kuinka soluneuvoston päätöksistä informointi vaihteli 

solujen välillä. Soluneuvostoon kuulumattomien oppilaiden vähäinen tieto soluneuvoston 

toiminnasta ja siellä tehdyistä päätöksistä saattoi osaltaan johtua soluneuvostojen moninai-

sista ja toisinaan epäselvistä tavoista informoida tehdyistä päätöksistä sekä käsittelyssä 

olevista asioista. 

Oppilaskunnan hallitus käsitteli soluneuvostoa laajempia asioita, koska kyseessä olevat 

asiat koskivat usein koko koulua. Oppilaskunnan hallitukseen valittiin oppilaita kuuden-

nesta luokasta ylöspäin äänestämällä jokaisesta luokasta edustaja. Oppilaiden puheiden 

perusteella oppilaskunnan hallituksen nähtiin olevan hyvä väylä viedä asioita eteenpäin. 

Toisinaan se mainittiin jopa tehokkaammaksi väyläksi soluneuvostoon verrattuna. Tehok-

kuus johtui oppilaiden haastattelujen mukaan siitä, että oppilaskunnan hallituksessa päätet-

tiin isommista ja koko koulua koskevista asioista, kun taas soluneuvostossa keskityttiin 

vain solun omiin asioihin. 

Tiia: ”Jos teiän mielestä ois jotain parannettavaa, joka liittyis siihen koko solun toimin-

taan tai ois hyötyä teiän koko solulle, niin mitä kautta veisitte sitä eteenpäin?” 

Tyttö 5: ”Niinku me sit varmaan sanottais sille meiän luokan edustajalle [soluneuvosto] ja 

sit se niinku kertois siellä.” 

Tiia: ”Joo. Onks sellatteita tilanteita ollu usein, että te ootte sanonu? Onko ollu ikinä?” 
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Tyttö 5: ”Ei. Mut sit kun on se oppilaskunnan hallitus, niin meiän luokalta on sielläki 

tyyppejä, niin niille on kyllä pari kertaa sanottu jotain. Ja ne on siellä [oppilaskunnan hal-

lituksen kokous] sit sanonu niistä.” 

Tiia: ”Onko ne menny siellä sitte eteenpäin ne asiat?” 

Tyttö 4: ”Kyllä mä uskon.” 

Tyttö 5: ”On. On. Esim ruokalassa se maustejutska esim meni. On niitä menny muutamia.” 

Tiia: ”Mut tuntuu, et se on helpompi viedä oppilaskunnan hallitukseen niitä asioita kun 

soluneuvostoon?” 

Tyttö 5: ”Joo, koska ei oo niin paljon niitä solun asioita.” 

Tyttö 4: ”Enkä mä ees tiiä onko meillä niitä soluneuvosto juttuja milloka.” 

Tyttö 5: ”En mäkä.” 

Oppilaskunnan hallituksen kokeminen hyvänä vaikuttamisen väylänä painottui 6.-

luokkalaisten haastatteluissa, mikä on ymmärrettävää, koska 5.-luokalla oppilaat eivät vielä 

saaneet edustajaa kokouksiin. 5.-luokan oppilaat kokivat toisinaan epäoikeudenmukaiseksi 

sen, että oppilaskunnan hallitukseen päästiin vasta 6.-luokasta ylöspäin. Nuoremmat oppi-

laat jopa kokivat oppilaskunnan hallituksen rajaamisen 6.-luokasta ylöspäin vaikuttavan 

heidän omiin osallisuusmahdollisuuksiinsa. Se, että kokouksissa olisi myös nuorempia 

edustajia, esitettiin mahdollisuudeksi sille, että nuoremmat oppilaat huomioitaisiin entistä 

paremmin. 

Tiia: ”Entäs sitten, onks teiän luokalla ketään, joka on oppilaskunnan hallituksessa?” 

Poika 7: ”Se on vaan 6-9-luokkalaisille.” 

Tyttö 8: ”Sen takii se on...” 

Tyttö 7: ”Sen takia se on just huono, koska on vaan niitä yläluokkalaisia siellä, niin meiän 

pienempien asioita ei ollenkaan huomioida siellä. Tuntuu vähän siltä.” 

Tiia: ”Niin, et se on vähän epäoikeudenmukasta?” 

Tyttö 7: ”Nii, ne ei huomioi meitä.” 

Tiia: ”Okei, tuntuuks se sit siltä, että sieltä vois saadakin asioita eteenpäin?” 

Tyttö 8: ”Joo.” 

Tyttö 7: ”Kait, jos siellä olis joku meiän ikänen.” 

Oppilaat olivat tietoisempia oppilaskunnan hallituksen kokouksissa käsitellyistä asioista 

kuin soluneuvoston asioista, mikä saattaa johtua oppilaskunnan hallituksen järjestelmälli-

sistä ja yhdessä sovituista informointitavoista. Oppilaista löytyi kuitenkin myös niitä, jotka 
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eivät tienneet, mitä oppilaskunnan hallituksen kokouksissa tehtiin tai millaisia päätöksiä 

siellä oli tehty, mikä on nähtävissä seuraavassa esimerkissä. 

Tiia: ”Mitä te teette siellä oppilaskunnan hallituksessa?” 

Tyttö 13: ”Siis aina on asialista. Se on aina kauden alussa ja sitte siitä asialistasta käy-

dään ne asiat läpi. Ja aina välillä tulee uusia ideoita, sitte kehitellään. Aika pitkälle on 

niitä jostaki tulevia ehdotuksia ja sitten järjestetään tapahtumia ja ideoita.” 

[…] 

Tiia: ”Entäs te sitten ketkä ette oo oppilaskunnan hallituksessa, tiedätteks te mitä siä teh-

dään?” 

Tyttö 14: ”Suunnilleen.” 

Poika 10: ”Ei.” 

Tiia: ”Miten te ootte oppilaskunnan hallituksessa sopinu, että te ilmotatte niistä asioista 

mitä te ootte tehny?” 

Tyttö 13: ”Mun mielestä koulun nettisivuille tulee se, se sihteeri siellä kirjottaa...” 

Tiia: ”Pöytäkirja?” 

Tyttö 13: ”Nii. Ja sitten on joskus pyöriny niissä telkkareissa. Joskus on tullu ilmotustau-

lulle se pöytäkirja. Sillä tavalla aika pitkälle.” 

Tiia: ”Joo. Mutta ei oo mitään semmosta käytäntöö, että te kertoisitte tai muuta?” 

Tyttö 13: ”Ei. Paitsi jos on joku tapahtuma, nii on sitte kuulutus, mutta ei ite sitä pöytäkir-

jaa kuulu kuuluttaa tai mitään.” 

4.2.2 Oppilaiden suhteet henkilökuntaan 

Tämä kappale avaa sitä, miten oppilaiden suhteet koulun henkilökuntaan vaikuttavat hei-

dän osallisuuteensa ja vaikuttamisen mahdollisuuksiinsa. Olen jakanut tämän kappaleen 

kahteen eri alakategoriaan, jotka ovat opettajat ja muu henkilökunta. Nämä kaksi eri alaka-

tegoriaa muotoutuivat aineistosta, koska jokaisessa haastattelussa oppilaat mainitsivat 

opettajien vaikutuksen omalle osallisuudelleen ja sen mahdollisuuksille, kun taas muu 

henkilökunta tuli esille vain osassa haastatteluista. Muun henkilökunnan kohdalla oppilaat 

mainitsivat monissa eri tehtävissä työskenteleviä aikuisia koulustaan. 

Ensimmäisenä keskityn siihen, miten oppilaat kokivat opettajien vaikuttavan omaan osalli-

suuteensa. Oppilaat näkivät opettajat lähes poikkeuksetta positiivisina vaikuttajina omaan 

osallisuuteensa ja oppilaat kokivat, että opettajien avulla sekä heidän kauttaan he pystyvät 
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osallistumaan ja vaikuttamaan erilaisiin asioihin koulussa. Haastatteluissa oppilaat kuvaili-

vat erilaisia väyliä vaikuttamiselle, joista yhtenä merkittävänä he mainitsevat opettajat. 

Opettaja kuvattiin puolueettomaksi aikuiseksi, joka kuuntelee oppilaita ja heidän ideoitaan 

sekä pohtii oppilaiden ajatuksia eri kanteilta. 

Tiia: ”Okei, mitä kautta näihin asioihin [solussa järjestettävät tapahtumat] pystyy sitte 

vaikuttaa?” 

Poika 3: ”No, jos haluaa vaikuttaa soluun, nii sit soluneuvostoon, mutta jos haluaa vaikut-

taa luokkaan, nii sitte ehkä opettajalle. Että opettajalle, jos haluaa laajemmi, se ehkä saat-

taa kertoo rehtorille, että voisko tätä muuttaa tai parantaa.” 

Tiia: ”Tuntuuks se sitte siltä, että se opettaja kuuntelee? Jos te ootte jotain…” 

Poika 3: ”No kyllä se tuntuu siltä, että se ottaa kaikki ideat vastaan, jos järjestetään jota-

kin, vaikka se voi olla hyvä tai huono idea.” 

Tyttö 3: ”Ja opettaja on kiva, että se ei heti tyrmää sitä, mutta se kuitenkin miettii sen asi-

an kaikilta kanteilta.” 

Tyttö 2: ”Se on hyvä, että meiän koulussa kaikki opettajat on sellatteita että ne kuuntelee 

varmasti.” 

Tiia: ”Että tuntuu siltä että teitä kuullaan?” 

Kaikki myötäilevät. 

Aineistossa oli nähtävissä vain muutamia esimerkkejä siitä, kuinka oppilaat kokivat opetta-

jien rajoittavan heidän osallisuuttaan ja nämä kaikki liittyivät oppilaiden mahdollisuuksiin 

vaikuttaa omaan oppimiseensa. Osallisuuden rajoittaminen kuvattiin tilanteina, joissa opet-

taja ei kuunnellut oppilasta ja huomioinut hänen tarpeitaan. 

Tiia: ”Entä tuleeko semmotteita aikuisia mieleen, jotka erityisesti ei kuuntele? Jos mietitte 

koko koulun henkilökuntaa? Onko kaikki semmotteita, että kuuntelee vai onks siellä jou-

kossa myös niitä ketkä ei?” 

Tyttö 9: ”No varmaan, nii se meiän [mainitsee aineen] ope, nii se ei mun mielestä joskus.” 

Tyttö 10: ”Mulla on sama. Tai olisin just sanonu saman. Se ei kyllä aina kuuntele.” 

Tiia: ”Osaatteks te sanoo, sit minkälaisia tilanteita? Jos ette muista mitään oikeeta tilan-

netta, nii voitte miettiä semmosta vähän kuvitteellistakin tilannetta. Että minkälaisissa ti-

lanteissa se ei kuuntele? Miten se ilmenee, teiän mielestä?” 

[...] 
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Tyttö 10: ”No jos tekee vaikka jotain työtä, nii sit se ei auta siinä joskus ja sit se vaan sa-

noo, et sun pitää ite tehä se. Ja sit ku sitä ei ite osaa.” 

Tiia: ”Niin niin, et tarvis apua mut sit sitä ei saa?” 

Tyttö 10: ”Nii.”  

Tiia: ”Ootteks te koittanu siitä sanoo hälle, että mä en osaa? Tai miten se on se tilanne 

edenny?” 

Tyttö 10: ”Tai sit on pitäny pyytää toista opea, ku niitä on kaks opea, nii mä oon pyytäny 

sitten yleensä sitä toista siihen.” 

Tiia: ”Onks tää toinen sitten auttanu?” 

Tyttö 10: ”Joo.” 

Toinen alakategoria oli muu henkilökunta. Tässä yhteydessä oppilaat mainitsivat kaksi 

ryhmää, jotka jaottelen osallisuuden mahdollistajiin ja sen rajoittajiin. Mahdollistajiin op-

pilaat mainitsivat rehtorin. Rehtori koettiin hyvänä väylänä osallisuudelle, mutta oppilaat 

kokivat kuitenkin, että hän oli harvoin mukana ja paikalla sellaisissa tilanteissa, että hänel-

lä olisi mahdollisuuksia ja aikaa kuunnella oppilaita. Rehtori esiintyi haastatteluissa melko 

usein, mutta hänet mainittiin monesti ilman syvällisempää pohdintaa tai kertomuksia ta-

pahtuneista tilanteista.  

Rajoittajina aineistossa nähtiin siistijät sekä ruokailussa tapahtuneet tilanteet, joissa muka-

na olivat keittiön henkilökunta sekä opettajat. Siistijät mainittiin aineistossa välinpitämät-

töminä aikuisina, jotka eivät kuunnelleet oppilaiden toiveita. Keittiön tilanteet liittyivät 

oppilaiden esimerkeissä ruuan ottamiseen, jossa puhuttiin ruuan määristä ja siitä, kuinka 

oppilaat kokevat, että keittiön henkilökunta ja opettajat pakottavat heidät ottamaan lisää 

ruokaa. Oppilaat kertoivat lisäksi tilanteesta, joka tapahtui astioiden palauttamisen yhtey-

dessä. Oppilaat kokivat tilanteen osittain väärinkäsityksiksi ja toivoivat tässä yhteydessä 

henkilökunnalta enemmän ymmärrystä sekä tilanteen huomioon ottamista. 

Tiia: ”Tuleeko mieleen semmoteita aikuisia, jotka ei ottais teitä huomioon tai kuuntelis 

teitä?” 

Tyttö 4: ”No ainaki yks päivä, kun oli ihan kauhee jono tuolla ruokalassa, niin sitte siellä 

on se semmonen pienempi, mihin vissiin jotku päiväkotilaiset tai ykköset vie [astioidenpa-

lautuspiste]. Nii mä luulin että vois niinku viiä, niin sit ku mä laitoin niitä astioita, nii sitte 

siellä keittiössä on yks sellanen vähän äkänen.” 

Tyttö 5: ”Nii se on aika monesti aika äkänen tai semmonen.” 
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Tyttö 4: ”Mikä se, niin se suoraan tulee huutamaan melkeen, silleen tosi äkäsesti sanoo 

silleen. Nii mä yritin sanoo sille, että ”Mä luulin, että tänne saa viiä”. Niin sit se vaan että 

”Ei tänne saa viiä vaan ykköset ja silleen pienemmät”.” 

Tyttö 5: ”Kuitenkin meitä on aika paljon, niin sitte ois kiva, jos ois silleen, että joskus jos 

tulee ruuhkia just, nii vois viedä jonnekin muuallekin eikä tarvi mennä jonottaan siihen 

sitten pitkäksi aikaa.” 

Tiia: ”Nii, että jos se on vapaa, niin sinne sais viiä?” 

Tyttö 5: ”Varsinkin esimerkiksi perjantaisin, kun meillä on enkun tunti, kun meillä on enk-

kua kuitenkin vaan parin tuntia viikossa, nii sitte meillä on siinä välissä ruokailu. Ja sitte 

miellä on siinä tosi vähän aikaa, millon me keretään tehä niitä asioita. Nii sitte ois kiva 

päästä jatkamaankin niitä, että sit jos on vaikka ruuhkaa, nii sitte siellä menee koko aika 

siinä syömässä.” 

4.2.3 Koulun ilmapiiri 

Koulun ilmapiiri oli aineistossa kokonaisuus, joka tuli esille haastattelussa esitettyjen ky-

symyksien kautta, mutta lisäksi oppilaat ottivat sen itse puheeksi. Kuvaukset sisälsivät sekä 

hyviä, huonoja sekä neutraaleja tuntemuksia. Ilmapiiri jakautui selvästi kolmeen eri tasoon, 

jotka olivat koko koulu, solu ja luokka. Ilmapiiriin liittyivät lisäksi oppilaiden kokemukset 

kavereista ja kavereiden merkityksestä koulussa olemiselle sekä oppimiselle. Ilmapiirin 

kolmesta tasosta sekä kavereiden merkityksestä muodostin ilmapiirikappaleen neljä eri 

alakategoriaa, jotka ovat luokka, solu, koko koulu ja kaverit.  

Aineistosta oli huomattavissa, että mitä suurempaan kokonaisuuteen liikuttiin, sitä vä-

hemmän tunteita ilmapiiri oppilaissa herätti. Ilmapiirin kokeminen vaihteli hyvin suuresti 

luokkatasolla, mutta solun ja koko koulun tasolla oppilaiden kokemukset yhteisestä ilma-

piiristä olivat melko neutraaleja. 

Kuten jo mainitsin, luokkatason ilmapiiri herätti oppilaissa paljon tunteita, jotka olivat sekä 

hyviä että huonoja. Haastattelut, joissa luokan ilmapiirin koettiin hyväksi, puhuttiin luok-

kahengestä positiiviseen sävyyn. Luokissa, joissa oppilaat mainitsivat olevan hyvä ilmapii-

ri, kokivat oppilaat myös oman mielipiteen ilmaisemisen melko helpoksi.  

Tiia: ”Entäs teiän luokalla sitte, tuleeko kaikki kaikkien kanssa toimeen?” 

Poika 9: ”Joo.” 
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Tyttö 12: ”Joo.” 

Tiia: ”Joo. Onks teiän luokassa semmonen fiilis, että siellä voi sanoo oman mielipiteen-

sä?” 

Tytöt: ”On.” 

Poika 9: ”Voi siellä sanoa oman mielipiteen.” 

Tiia: ”Voiko siellä sanoo oman mielipiteen, vaikka olis erimieltä ku muut?” 

Tyttö 12: ”No ainaki periaatteessa joo.” 

Poika 9: ”Yleensä voi.” 

Tiia: ”Mitenkä te sitte sanoisitte? Millanen luokkahenki teillä on?” 

Poika 9: ”Hyvä.  

Tyttö 12: ”Nii, me tunnetaan toisemme ainaki jo tosi hyvi, koska meiän luokka on ollu koko 

ajan vissiin sama.” 

Huonon ilmapiirin yhteydessä oppilaat mainitsivat erimielisyydet. Oppilaat eivät kuiten-

kaan puhuneet sen enempää luokkansa ilmapiiristä tai siihen mahdollisesti johtaneista teki-

jöistä riitoja lukuun ottamatta. 

Tiia: ”Entäs teiän luokka? Tuleeko teiän luokalla kaikki toistensa kanssa toimeen?” 

Tyttö 9: ”Ei mun mielestä.” 

Poika 8: ”Ei munkaan.” 

Tiia: Onks teillä sit joku? Et onks teillä riitoja välillä tai? 

Poika 8: ”On. Ei oo niin usein silleen.” 

Solun ilmapiirin pystyi yhdistämään solun kanssa tehtävän yhteistyön ja sen kokemisen 

määrään, mikä on sidoksissa tiiviisti soluneuvoston toimintaan, josta kerroin aiemmin. 

Kuten soluneuvoston toiminnasta kertoessani, myös nyt oli huomattavissa, että kokemuk-

set solun ilmapiiristä vaihtelivat soluittain ja ne olivat moninaisempia koko koulusta koet-

tuun ilmapiiriin verrattuna. Pääasiassa solun ilmapiiri koettiin kuitenkin neutraaliksi tai 

hyväksi. 

Tiia: ”Mitenkäs siellä solussa, kun te teette kuitenkin aika paljon yhessä. Tuleeko kaikki 

siellä toimeen, että teillä ei oo mitään riitoja tai?” 

Kaikki: ”Joo!” 

Tyttö 1: ”Ja sitten jos ei tuu, niin ohan siinä aina opettaja. Mutta kyllä yleensä tulee.” 

Tiia: ”Tunnetteko te kaikki aina teidän solusta nimeltä?” 

Poika 1: ”Ykkösiä ei, kun niitä tulee sitten aivan hirveenä.” 
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Tyttö 1: ”Ja sitten, jos on niitä pienempiä ryhmiä, niin niissä sitten.” 

Tiia: ”Onks teillä sitten kavereita muista [luokista]?” 

Tyttö 1: ”No ei mulla sillain kavereita, mutta tuttuja.” 

Poika 1: ”No ainakin viime vuonna, kun meillä oli siinä ryhmässä niitä ykkösiä ja kak-

kosia ja meiän luokkalaisia siinä, niin siinä ainakin mä sain kaveriksi pari ykköstä ja kak-

kosta.” 

Koko koulun ilmapiiri koettiin usein hyväksi, mikä ilmeni haastatteluissa suoraan kysy-

mällä. Hyvästä ilmapiiristä huolimatta osa oppilaista toisinaan arasteli käytävillä tervehti-

mistä, minkä he kysyttäessä kokivat liittyvän omaan ikäänsä. Koko koulun ilmapiiristä 

kysyttäessä oppilaat vastailivat melko lyhyesti, mikä saattaa kysymyksen asettelun lisäksi 

johtua oppilaiden neutraaleista kokemuksista ja tuntemuksista koko koulun ilmapiiriä koh-

taan. 

Tiia: ”Onko teiän  koulussa yleisesti hyvä fiilis ja ilmapiiri?” 

Tyttö 13: ”Joo.” 

Tiia: ”Tunneks te muilta luokilta oppilaita?” 

Kaikki: ”Joo.” 

Tiia: ”Tuntuuks se siltä, että jos te kävelette täällä koulussa ja tuutte vaikka ruokalaan tai 

ootte välkällä, että te voitte moikata? Että täällä on semmonen kulttuuri, että moikataan 

tuttuja käytävillä?” 

Tyttö 14: ”Joo.” 

Tyttö 13: ”Joo. Joskus.” 

Tiia: ”Vähän epäilyttää?” 

Tyttö 13: ”Niin no, en mää nyt kovin montaa ihmistä moikkaile, ehkä silleen tyyliin hymyi-

lee tai nostaa käden, mutta.” 

Tiia: ”Mutta kuitenkin tervehtii?” 

Tyttö 13: ”Tai ei kovin monesti kuitenkaan törmänny niihin ihmisiin silleen. Voi olla että 

jotkut kävelee ohi. Tai että jollakin tavalla muuten.” 

Oppilaat kokivat kaverit tärkeäksi osaksi arkeaan ja näkivät heidän tekevän koulutöiden 

tekemisestä mukavampaa. Toisinaan mainittiin myös kavereiden merkitys kokemuksien 

jakamisen ja oppimisen kannalta. Haastatteluissa kaverit tulivat esille puhuttaessa oppimi-

sesta ja koulun tiloista, joista kerroin jo hieman aiemmin Merkitykselliset tekijät osallisuu-

delle kouluympäristössä ja opetuksessa -luvussa. Oppilaat halusivat lähes poikkeuksetta 
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olla kavereiden kanssa tehtäviä tehdessään ja erilaisissa paikoissa aikaa viettäessään. Haas-

tatteluissa oli vain muutamia poikkeuksia, joissa oppilaat valitsivat yksinolon kavereita 

ennen, ja nämä tilanteet liittyivät aina sen kaltaisten tehtävien tekemiseen, jotka vaativat 

rauhoittumista ja keskittymistä. Oppilaat perustelivat valintojaan kavereiden kanssa teke-

misen yksin tekemisen sijaan kokemuksien jakamisella, mahdollisuudella keskustella sekä 

kaverin seuran mielekkyydellä. 

Tiia: ”Menisittekö te niihin paikkoihin [paikat, missä on kiva opiskella] yksin vai kaverin 

kaa?” 

Kaikki: ”Kaverin kaa.” 

Poika 3: ”Koska sillon voi kertoa jostakin, jos tulee joku hassu juttu ja voi kertoa siitä, voi 

keskustella siitä asiasta.” 

Tyttö 3: ”Mut kyllähän ihan välillä on kiva olla yksin, mutta kyllä mää menisin mielummin 

kaverin kaa.” 

4.3 Yhteenveto 

Tulokset jakautuivat kahteen eri kokonaisuuteen, joista ensimmäinen käsitteli opettamista 

sekä koulunympäristöä osallisuuden näkökulmasta. Oppilaat kertoivat mieluisista ja epä-

mieluisista asioista sekä esittivät konkreettisia näkemyksiä siitä, mitkä tekijät vaikuttivat 

asioiden mieluisuuteen ja siihen, miten niihin voisi vaikuttaa. Haastatteluissa näkyivät 

vaihtelevuus, toiminnallisuus ja vapaus käsitteinä, joita oppilaat arvostivat ja joista he piti-

vät. Nämä olivat sisältöjä, joita toiminnassa näkyi jonkin verran ja joita oppilaat olisivat 

halunneet lisätä entisestään. Lisäksi oppilailla oli monia konkreettisia ehdotuksia välitun-

teihin vaikuttamisesta. 

Erityisesti oppilaat puhuivat koulun koosta sekä sen herättämistä ajatuksista ja kokemuk-

sista. Koulun koko koettiin haastatteluissa monesti osallisuutta jollain tavalla rajoittavana 

tekijänä ja lisäksi se aiheutti monille oppilaille huolta siitä, saavatko he jatkaa samassa 

koulussa vai tarvitseeko heidän siirtyä toiseen kouluun uusien oppilaiden tieltä. Koulun 

koon yhteydessä oppilaat keskustelivat myös ryhmäkokojen merkityksestä.  

Koulun suuri koko on mahdollistanut myös monien erilaisten tilojen sopimisen saman ka-

ton alle, mikä toisaalta näkyi myös oppilaiden puheessa sekä mahdollisti osallisuutta. Op-
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pilaat mainitsivat koulusta monia mieleisiä paikkoja, mutta yhteisenä linjana näkyi ystävi-

en merkitys paikoissa vietetylle ajalle.  

Tulosten toinen osa käsitteli koulun erilaisia toimintaelimiä, ryhmiä sekä ihmisiä ja näiden 

suhdetta oppilaiden osallisuuteen. Oppilaskuntatoimintaa tapahtui koulussa kahdella eri 

tasolla, joista toinen oli soluneuvosto ja toinen oppilaskunnan hallitus. Oppilaat näkivät 

nämä molemmat hyvinä väylinä osallisuudelle, mutta kokivat monesti oppilaskunnan halli-

tuksen olevan tehokkaampi. Kaikki oppilaat eivät kuitenkaan olleet yhtä tietoisia kuin toi-

set näiden toimintaelinten merkityksestä ja toimintatavoista koulussa.  

Haastatteluissa näkyi, että oppilailla oli koulun henkilökuntaan monia suhteita, joista osa 

oli hyviä ja osa huonoja. Opettaja mainittiin yhtenä suurena kokonaisuutena, ja suhde opet-

tajiin nähtiin lähes poikkeuksetta positiivisena. Opettaja koettiin lisäksi hyvänä osallisuu-

den väylänä sekä mahdollistajana. 

Koulun ilmapiiri jakautui aineistossa kolmeen eri tasoon, jotka olivat koko koulu, solu ja 

luokka. Mitä pienempi ryhmä oli kyseessä, sitä voimakkaampia tunteita oppilailla oli ilma-

piiristä. Esimerkiksi oman luokan ilmapiiristä esitetyt tuntemukset olivat voimakkaampia 

kuin koko koulun ilmapiiristä esitetyt tuntemukset. Tuntemukset jakautuivat hyviin, huo-

noihin sekä neutraaleihin. 
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5 Päätelmät 

Osallisuuden näkyminen koulussa oppilaiden näkökulmasta on tämän tutkimuksen perus-

teella noussut moninaiseksi kentäksi. Oppilaiden näkökannat osallisuudesta sekä heidän 

omista vaikuttamisen paikoistaan ovat muotoutuneet pääasiassa konkreettisten esimerkkien 

sekä oppilaita pohdituttavien asioiden kautta. Tämän vuoksi tutkimus esittelee myös kirjon 

konkreettisia osallisuuden, vaikuttamisen paikkoja sekä niihin liittyviä muutostoiveita. 

Osallisuus näyttäytyy koulussa hyvin moninaisena ja Tammen (2012, s. 82–83) mukaan 

erilaisten oppilaiden osallisuuden tavat voivat poiketa toisistaan. Osallistumattomuuskin 

voi olla oppilaan kannanotto (Kiilakoski, Nivala ja muut, 2012, s. 253–254, 265), mikä 

näkyi osaltaan myös tämän tutkimuksen kohdalla esimerkiksi oppilaiden kertomuksissa 

siitä, kuinka he eivät olleet pyrkineet kaikissa tilanteissa osallistumaan, vaikka olisivat 

nähneet sen jälkeenpäin katsottuna tarpeelliseksi. Seuraavaksi keskityn esittelemään koko-

naisuuksia osallisuudesta, jotka tutkimuksen perusteella olivat oppilaille merkityksellisiä, 

sekä pohdin näitä erityisesti koulun kehitystoiminnan näkökulmasta. 

5.1 Koulun koko osallisuutta mahdollistavana ja rajoittavana tekijänä 

Koulun koko herätti oppilaissa monia tunteita aina positiivisista negatiivisiin ja se koettiin 

osallisuuden mahdollistajana sekä rajoittajana. Isossa koulussa nähtiin olevan mahdolli-

suuksia sekä tilaa monenlaisille oppilaille sekä lisäksi koulun seinien sisään oli saatu mo-

nia erilaisia tiloja sekä paikkoja, joista oppilaat selvästi nauttivat. Tästä huolimatta oppilaat 

kokivat toisinaan hukkuvansa massaan ja osallisuutensa rajoittuvan koulun ison koon 

vuoksi. Keskustelu koulun koosta kätki sisäänsä monia pienempiä kokonaisuuksia, joita 

olivat koulun ilmapiiri monella eri tasolla (koko koulu, solu sekä luokka), oppimisympäris-

tö sekä koulun henkilökunnan merkitys. Seuraavaksi lähdenkin pohtimaan, miten nämä 

kaikki liittyvät toisiinsa ja millaisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita ne ovat toisilleen oppi-

laiden haastatteluissa asettaneet. Lisäksi pyrin pohtimaan erityisesti koulun kehittämistyön 

näkökulmasta osallisuuden tilaa tutkittavassa koulussa, sen kehittämistä sekä koulun henki-

lökunnan roolia osallisuuden tukijoina ja kehittäjinä. 

Koulun koko herätti oppilaissa hyvin erilaisia tunteita erilaisten osallisuusmahdollisuuksi-

en luettelemisesta aina mahdollisuuksien rajoittumiseen asti. Monet oppilaista kuitenkin 

kokivat koulun koon toimintaa, tekemistä sekä osallisuutta rajoittavana tekijänä, koska 



53 

 

 

oppilaita oli todella paljon. Taustalla oli huomattavissa myös pelkoa siitä, saisivatko oppi-

laat jatkaa koulussa vai joutuisivat he siirtymään toisiin kouluihin uusien oppilaiden tieltä. 

Hanhivaara (2006, s. 33–35) mainitsee, että ryhmällä on olennainen merkitys oppilaan 

osallisuuden ja sen mahdollistumisen näkökannasta. Mielestäni koulu voidaan nähdä yhte-

nä isona ryhmänä, minkä vuoksi tämä Hanhivaaran ajatus on olennainen koulun koonkin 

näkökulmasta. Ryhmään, eli tässä tapauksessa kouluun, pitäisikin pystyä luomaan ilmapii-

ri, joka mahdollistaisi oppilaiden monet erilaiset osallisuuden paikat koulun koosta huoli-

matta. 

Turvallinen ilmapiiri voi mahdollistaa oppilaiden osallisuuden (Hanhivaara, 2006, s. 33–

35) ja se voi olla parhaimmillaan merkityksellinen asia myös aktiivisen osallisuuden kan-

nalta (Katsenou ja muut, 2013, s. 254–255). Tässä tutkimuksessa oppilaat kuvailivat ilma-

piiriä hyvin eri tavoin, ja kokemukset siitä olivat hyviä, huonoja sekä neutraaleja. Haastat-

telujen perusteella voidaan pohtia myös ilmapiirin eri tasojen mahdollisuuksia sekä rajoit-

teita oppilaiden osallisuuden näkökulmasta. Koulun erilaisilla tasoilla tarkoitan koko kou-

lun, solun sekä oppilaan oman luokan tasoja. Aineiston mukaan ilmapiiristä koetut tunteet 

näyttäytyivät sitä voimakkaampina, mitä pienemmästä ryhmästä oli kyse. Esimerkiksi 

oman luokan tasolla oppilaat kokivat ilmapiirin olevan hyvä tai huono ja he osasivat myös 

nimetä erilaisia tekijöitä, mitkä siihen vaikuttivat, kun taas koko koulun tasolla koettua 

ilmapiiriä kuvattiin usein melko neutraaliin sävyyn. Kokonaisilmapiirin kehittämiseksi 

tämän tutkimuksen perusteella voidaankin ajatella luokkatason ilmapiirin kehittämisen 

olevan olennaista, koska se herätti oppilaissa voimakkaimpia tunteita ja näkyi näin ollen 

merkityksellisenä tekijänä ilmapiirin kokemiselle. 

Oppilaiden kertomuksista oli huomattavissa se, kuinka ilmapiirillä oli merkitystä sille, us-

kalsivatko oppilaat ilmaista luokassa ajatuksiaan tai muiden ryhmäläisten ajatuksista eroa-

via mielipiteitä. Turvallisen ilmapiirin luominen voikin vaatia pitkäjänteistä ja tietoista 

työskentelyä, jossa olennaista on ryhmäilmiön toiminnan ymmärtäminen (Hanhivaara, 

2006, s. 33–35). Ilmapiirin muodostaminen on monitahoinen prosessi, jossa opettajan ase-

ma on olennainen. Tässä tutkimuksessa oppilaat tuntuivat luottavan opettajan taitoon ilma-

piirin edistämisessä, mikä voi kertoa koulun henkilökunnan tiedostavan ilmapiirin sekä sen 

kehittämisen merkityksen. Myös Koskisen (2010, s. 47–54) mukaan opettajalla on tärkeä 

rooli osallisuuden mahdollistajana, minkä tulisi entisestään muuttua kohti kanssaoppijan 

roolia aidon osallisuuden mahdollistamiseksi. Osallisuuden kehittämisessä on olennaista 
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ottaa huomioon oppilaiden yksilöllisyys sekä heidän yksilölliset tapansa olla (Kiilakoski, 

Nivala ja muut, 2012, s. 235–354), mikä mainitaan myös opetussuunnitelmassa yleisenä 

toimintaperiaatteena (OPH, 2014, s. 15). 

Aineistoa tarkemmin tarkasteltaessa oli huomattavissa, kuinka monet asiat, joita oppilaat 

pohtivat, liittyivät jollakin tavalla oppimisympäristöön. Oppimisympäristöä kuvailtiin, sen 

merkitystä pohdittiin, ja lisäksi oppilaat kertoivat osallisuudestaan siihen. Terminä oppi-

misympäristö ei kuitenkaan tullut esille, mutta haastatteluista voidaan huomata, että ky-

seessä on sama termi. Opetussuunnitelma (OPH, 2014, s. 29–31) kuvaa oppimisympäristö-

termin sisälle kuuluvaksi laajan kirjon erilaisia kokonaisuuksia, mitkä ovat tilat ja paikat 

sekä yhteisöt ja toimintakäytännöt, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat sekä välineet, 

palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään.  

Voidaankin sanoa, että oppimisympäristöön vaikuttaminen ja sen kehittäminen olisi tutkit-

tavan koulun kehittämistyön kannalta olennaisessa asemassa. Kiilin (2006) mukaan aikuis-

ten asennoituminen sekä opettajien ja oppilaiden välinen yhteistyö merkitsevät paljon. Yh-

teistyön kehittäminen onkin ratkaisevaa osallisuuden kehittämistyössä (Kiili, 2006). Tässä 

tutkimuksessa olikin nähtävissä, että oppimisympäristöistä puhuttaessa oppilaat toivoivat 

aikuisten ottavan heidän ajatuksensa ja mielipiteensä huomioon sekä antavan heille mah-

dollisuuksia. Kiilakoski (2007, s. 18–19) näkee, että osallisuuteen voi kasvaa pienestä pitä-

en, mutta aikuisten tehtävä on ottaa lasten ja nuorten mielipiteet huomioon sekä nähdä hei-

dät muunakin kuin vain kohteena, jolle toimintaa tehdään. Aikuisten on kuitenkin oltava 

valmiita jakamaan koulussa käyttämäänsä valtaa myös oppilaille (Kiilakoski, 2007, s. 18–

19). Tutkimuksen perusteella voidaan nähdä, että oppilailla oli paljon ajatuksia oppi-

misympäristöstä sekä konkreettisia kehittämisideoita. Onkin tärkeää, että koulussa annet-

taisiin tilaa ja painoarvoa näille ideoille, joita oppilailla oppimisympäristöstään on. 

Koulun henkilökunnan rooli osallisuuden mahdollistamisessa näyttäytyy tärkeänä (Gret-

schel, 2002, s. 54–60; Vesikansa, 2002, s. 27), jota myös tämä tutkimus tukee. Opettajien 

ja oppilaiden aktiivinen yhteistyö on tärkeää, jotta koulun henkilökunta osaisi mahdollistaa 

osallisuuden. Keskittyminen oppilaiden omiin mielenkiinnon kohteisiin ja intresseihin voi-

kin lisätä oppilaiden halua aktiiviseen osallisuuteen (Katsenou ja muut, 2013, s. 254–255). 

Tässä tutkimuksessa oppilaat kuvasivat opettajan usein väylänä, jota kautta he kokivat voi-

vansa vaikuttaa. Oppilailla oli lisäksi olo, että opettajan kautta asiat olivat monesti eden-

neet ja heidän osallisuutensa oli mahdollistunut tätä kautta. Voidaankin todeta, että tutkit-
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tavan koulun opettajat ovat toimineet Karhuvirran ja Lestisen (2015, s. 16–17) ohjeiden 

mukaan. He painottavat, että opettajien aktiivinen pohtiminen ja osallisuuden merkityksel-

lisyyden tunnustaminen on keino osallisuuskäytänteiden kehittämisessä, ja aikuisten myön-

teinen suhtautuminen on edellytys lasten osallisuudelle (Karhuvirta & Lestinen, 2015, s. 

16–17). Voidaan ajatella, että koulu toimii jo osallisuutta kehittävästi ja edistävästi, mistä 

osaltaan kertoo myös koulun toive tälle tutkimukselle ja sen hyödyntämiselle kehittämis-

työn tukena.  

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan mainita koulun kehitystyölle olennaisiksi osa-

alueiksi koulun kokoon liittyvät tekijät, joita ovat esimerkiksi ilmapiirin sekä oppimisym-

päristön jatkuva kehittäminen. Kehitystyön toteuttajina näen koulun henkilökunnan, jonka 

roolista ja asennoitumisesta olen myös puhunut paljon tässä tutkimuksessa. 

5.2 Yksilö- ja ryhmämuotoisen osallisuuden painottuminen kouluympäristössä 

Osallisuuden hahmottamisessa on erityisen tärkeää tarkkailla osallisuutta sekä yksilö- että 

ryhmätasolla (Hanhivaara, 2006, s. 32; Kiilakoski, 2007, s. 12-14). Perinteisesti kuitenkin 

ryhmämuotoinen osallisuus painottuu suomalaista koulua koskevassa osallisuuskeskuste-

lussa (Gellin ja muut, 2012, s. 109), minkä vuoksi erityisesti yksilötason vaikutusmahdolli-

suuksia tulisi edelleen kehittää (Kiilakoski, Nivala ja muut, 2012, s. 251–252). Tämän sa-

man ilmiön voi huomata myös tämän tutkimuksen perusteella, ja minulle tutkijana tämän 

yksilö- ja ryhmätason osallisuuden suhteen tarkkaileminen oli tärkeä tehtävä. Tutkimuksen 

perusteella voidaan kuitenkin todeta, että tutkittavan koulun yksilötason osallisuudessa on 

vielä kehitettävää, vaikka piirteitä yksilötason osallisuudesta oli havaittavissa. 

Yksilö- ja ryhmätason osallisuuden hahmottamiseksi on tärkeää ymmärtää sosiaalista ja 

poliittista osallisuutta. Aineistossa oli selvästi huomattavissa, kuinka osallisuus oli jakau-

tunut myös sosiaaliseen ja poliittiseen. Oppilaskuntatoiminta kuvasti poliittista osallisuutta, 

kun taas oppilaiden suhteet henkilökuntaan sekä koulun ilmapiiri ilmensivät sosiaalista 

osallisuutta (Thomas, 2007, s. 206–207). Sosiaalinen osallisuus näkyi haastattelujen perus-

teella ihmisten välisinä suhteina, joissa erityisesti huomio kiinnittyi oppilaiden keskinäisiin 

suhteisiin sekä oppilaiden suhteina henkilökuntaan. Thomas (2007, s. 206–207) mainitsee, 

että lasten ja nuorten poliittinen osallisuus saattaa usein olla hieman rajoittunutta heidän 

poliittisesti rajoittuneiden oikeuksiensa vuoksi yhteiskunnassa. Poliittista osallisuutta voi-

daan harjoitella kouluympäristössä esimerkiksi oppilaskunnan hallituksen toiminnan avul-
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la, jossa osa oppilaista kokoontuu säännöllisesti kokouksiin sopimaan yhteisön yhteisistä 

asioista. Tässä tutkimuksessa poliittinen osallisuus ilmeni juuri tällä tavalla, minkä näen 

olevan tärkeä osa oppilaiden demokratiakasvatusta. Vesikansa (2002, s. 21) mainitseekin 

koulujen olevan merkittäviä paikkoja demokratian harjoittelemisen ja kansalaisena kasva-

misen kannalta.  

Aineistossa oli nähtävissä, että poliittinen osallisuus oli jakautunut kahteen osaan eli solu-

neuvostoon ja oppilaskunnan hallitukseen, mikä voidaan nähdä myös koulun tavoitteena 

toteuttaa poliittista osallisuutta mahdollisimman monipuolisesti. Oppilailla oli oppilaskun-

nan hallituksesta sekä soluneuvostosta kuitenkin hyvin erilaisia näkemyksiä, ja osa oppi-

laista oli hieman epätietoisia tämän poliittisen osallisuuden merkityksestä sekä hallitusten 

erilaisista toimintatavoista. Oppilaskuntatoiminnan haasteeksi onkin monesti nimetty sen 

kapea-alaisuus (Hakalehto-Wainio, 2012, s. 104–105; Vesikansa, 2002, s. 24), minkä 

vuoksi kouluissa tulisi muistaa osallisuuden kokonaisvaltaisuus sekä erityisesti myös yksi-

lötason osallisuus. Tämän tutkimuksen kohdalla oppilaat mainitsivat myös oppilaskunta-

toimintaan liittyviä haasteita, esimerkiksi liittyen toiminnasta ja päätöksistä tiedottamiseen. 

Nämä ovat koululle varmasti haasteita, joiden avulla ryhmämuotoista osallisuutta, demo-

kratiakasvatusta sekä oppilaskuntatoimintaa voidaan kehittää entisestään. Gellin ja muut 

(2012, s. 105) mainitsevatkin, että oppilaskuntatoiminnan kehittämisen avulla voidaan kou-

luyhteisössä tuottaa oppilaille ajatuksia siitä, mitä demokraattisessa yhteisössä toimiminen 

on, ja että tämä vahvistaa koulussa saatua yhteiskunnallista tietopohjaa.  

Karhuvirta ja Lestinen (2015, s. 11) mainitsevat, että kasvattajien pitää tiedostaa oppilas-

kuntatoiminnan kasvatuksellinen merkitys aidon osallisuuden mahdollistumiseksi. Tämä 

korostaakin jo aiemmin mainitsemaani koulun henkilökunnan roolia osallisuuden mahdol-

listumisessa sekä sen kehittämisessä. Oppilaskunnan hallituksen toiminta voi kuitenkin 

avata lapsille ja nuorille myös aitoja toimijuuden paikkoja, mikäli oppilaat alkavat kyseen-

alaistaa aikuisten ehdotuksia sekä tekevät näihin vastaehdotuksia (Karhuvirta & Lestinen, 

2015, s. 12). Oppilaiden haastattelujen perusteella voidaan todeta, että tutkittavassa koulus-

sa oppilaille on mahdollistunut tai siellä voi mahdollistua oppilaille aitoja toimijuuden 

paikkoja, koska oppilaat kyseenalaistivat koulun henkilökunnan päätöksiä, pohtivat niiden 

tarkoitusperiä sekä tekivät vastaehdotuksia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että toisinaan oppi-

laat olivat esittäneet ajatuksiaan myös henkilökunnalle ja saaneet näin muutosta aikaan. 

Hakalehto-Wainio (2012, s. 103) painottaakin, että opetustoimen velvollisuutena on sään-

nöllisesti selvittää oppilaiden näkemyksiä heitä itseään koskevista asioista sekä heidät tulee 
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ottaa mukaan suunniteluun sekä päätöksentekoon. Tässäkin suhteessa toimintaa voi kui-

tenkin vielä kehittää, esimerkiksi ilmapiirin kehittämisellä, jolloin oppilaat saattavat roh-

kaistua entisestään ilmaisemaan omia mielipiteitään. 

Ryhmämuotoisen toiminnan lisäksi aineistossa oli nähtävissä piirteitä myös yksilötason 

osallisuudesta, mutta tämä oli selkeästi pienempi osuus, mikä on myönnetty aiemmassakin 

osallisuuskeskustelussa (Gellin ja muut, 2012, s. 109). Oppilaat pohtivat yksilöiden osalli-

suusmahdollisuuksia erityisesti vaikuttamisen kautta, joista hyvinä väylinä mainittiin opet-

taja sekä oppilaskuntatoiminta, mikäli oppilaalla oli suhteita hallituksissa toimiviin jäse-

niin. Huomattavissa oli kuitenkin, että oppilaskuntatoiminnan kautta vaikuttaminen oli 

vähäisempää, mikäli oppilas ei tuntenut oppilaskunnan hallituksessa tai soluneuvostossa 

olevia oppilaita. Koulussa tulisikin muistaa, kuinka rajattua joukkoa oppilaskuntatoiminta 

koskee, eikä sitä näin ollen tulisi nähdä ainoana demokratian tai osallisuuden väylänä kou-

lussa (Vesikansa, 2002, s. 24). 

Yksilömuotoinen osallisuus näkyi aineistossa oppilaiden haluna muuttaa asioita, jotka liit-

tyivät oppimisympäristöön sekä kouluympäristöön yleisesti. Nämä muutettavat asiat vaih-

telivat haastatteluryhmien sekä oppilaiden välillä. Monesti oppilaat kuitenkin esittivät toi-

veita koulun henkilökuntaa sekä heiltä saatua huomiota kohtaan. Lisäksi he tekivät konk-

reettia parannusehdotuksia opetusmenetelmistä, sisustuksesta sekä välituntivälineistä. Op-

pilaiden parannusehdotukset myötäilivät melko paljon Herrasen (2011, s. 132–136) tutki-

muksessa mainittuja asioita. Oppilaat arvostivat esimerkiksi vuorovaikutussuhdetta opetta-

jan kanssa, sitä että heitä aidosti kuunnellaan, ja että toiminta on keskustelevaa ja yhteis-

toiminnallista perinteisen opettajajohtoisen toiminnan sijasta. (Herranen, 2011, s. 132–

136.) 

Monet oppilaiden pohtimat asiat osallisuudesta johtavat tavalla tai toisella koulun henkilö-

kunnan rooliin osallisuuden mahdollistajina ja rajoittajina. Näenkin koulun henkilökunnan 

roolin aiempien tutkimusten sekä tämän tutkimuksen perusteella hyvin keskeisenä oppilai-

den osallisuuden kehittämiseksi. Oppilaille tulisikin tarjota toiminta- ja vaikutusmahdolli-

suuksia lapsille ja nuorille sopivia väyliä hyödyntäen, jolloin voidaan pyrkiä varmistamaan 

oppilaiden kokemus heidän omista vaikuttamismahdollisuuksistaan (Eskelinen ja muut, 

2012, s. 91–94). Oppilailla saattaa olla tunne siitä, että opettajat eivät ole kiinnostuneita 

heidän ajatuksistaan, eivätkä pidä heidän ääntään tärkeänä, mutta tekemällä töitä osallisuu-

den eteen voidaan tämäkin asia muuttaa (Tsevreni, 2011, s. 59–64). 
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Tämän tutkimuksen perusteella voidaan nähdä osallisuuden olevan moninainen kenttä, 

joka koostuu useasta eri osa-alueesta. On kuitenkin huomattava, että tarkemmin tarkastel-

lessa nämä kaikki osa-alueet vaikuttavat toisiinsa. Yhtä osa-aluetta kehittämällä voidaankin 

ajatella olevan vaikutusta myös muihin osa-alueisiin sekä tätä kautta osallisuuden koko-

naistilaan koulussa. 
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6 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Olen pyrkinyt koko tutkimuksen ajan pohtimaan tutkimuksen sekä päätöksieni eettisyyttä 

sekä tuomaan mahdollisimman hyvin ilmi näitä kysymyksiä, koska Eskolan ja Suorannan 

(1998, s. 60) mukaan tutkijan riittävä herkkyys oman tutkimuksensa ongelmakohtia koh-

taan on tärkeää eettisten kysymysten huomioimiseksi. Laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuutta parantaa tarkka, selvä ja totuudenmukainen selostus tutkimuksen toteuttamisesta ja 

sen kaikista vaiheista (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 214–215). Tässä tutkimuk-

sessa olen pyrkinyt toteuttamaan tätä ohjetta mahdollisimman hyvin ja tuomaan esille 

kaikki tutkimuksen vaiheet sekä siihen mahdollisesti vaikuttaneet tekijät. Lichtmanin 

(2012, s. 51) ohjeen mukaisesti olen pyrkinyt ”toimimaan oikein ja välttämään väärin te-

kemistä”. 

Tapaustutkimuksen tarkoituksena on keskittyä johonkin tiettyyn kokonaisuuteen, joka voi 

olla esimerkiksi ohjelma, yksilö tai projekti.  Tutkijan tehtävä on rajata tutkimus sekä sii-

hen kerättävä aineisto sopivan kokoiseksi. (Lichtman, 2012, s. 93.) Tämä tutkimus on kes-

kittynyt yhden koulun tiettyyn oppilasryhmään, eli 5.–6.-luokkalaisiin. Lisäksi aineistoa on 

rajattu haastattelemalla vain osa oppilaista, jotka ikään kuin edustavat omaa ryhmäänsä. 

On käyty keskustelua siitä, että tapaustutkimus olisi liian rajattu ja tuloksia ei voida yleis-

tää (Lichtman, 2012, s. 94), mutta näen tämän osana tapaustutkimuksen luonnetta. Tapaus-

tutkimus oli sopiva lähestymistapa tässä tutkimuksessa, koska tutkimuksen tarkoituksena ei 

olekaan pyrkiä yleistettävyyteen vaan tarkastella yhtä koulua sen kehittämistarpeet huomi-

oiden. 

Hirsjärvi ja Hurme (2008, s. 35) näkevät, että haastattelijalla tulisi olla taitoa ja kokemusta 

haastatteluista. Itse koen olevani aloittelija haastattelujen tekemisessä, koska olin tehnyt 

vain kerran aikaisemmin tutkimushaastatteluja. Aiemmat kokemukseni keskittyivät aikui-

siin, jotka olivat melko erilaisia lasten ja nuorien haastatteluihin nähden. Erityisen tärkeää 

lasten ja nuorien haastatteluissa on haastattelijan todellinen mielenkiinto (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008, s. 128–133), mihin myös itse tutkijana pyrin. 

Ennen tutkimushaastatteluja tein pilottihaastattelun kahdelle nuorelle tytölle. Tytöt olivat 

minulle entuudestaan hyvin tuttuja, jonka vuoksi osasin lukea heidän ilmeitään ja eleitään. 

Näin tämän tärkeäksi pilottihaastattelussa, koska se mahdollisti sen, että huomasin milloin 

kysymykset herättivät hämmennystä tai niihin oli vaikea vastata. Läheisen suhteen vuoksi 
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pilottihaastattelun tyttöjen oli myös helppo kertoa minulle, jos kysymykset olivat vaikea-

selkoisia tai epäselviä. Näen pilottihaastattelun mahdollistaneen teemahaastattelurungon 

hiomisen siihen kuntoon, että haastattelut voisivat onnistua mahdollisimman hyvin. Hirs-

järvi ja Hurme (2008, s. 53) painottavatkin kielen ja käsitteiden pohtimista ennen haastatte-

lua, koska jopa yksinkertaisissa ja tavallisissa ilmauksissa voi ilmetä epäselvyyttä. Pilotti-

haastattelun tärkeys korostuu entisestään lapsia ja nuoria tutkittaessa, jotta tutkija voi var-

mista siitä, että haastatteluissa ”puhutaan samaa kieltä”. 

Haastattelurungon hyvä valmistelu voi lisätä laadukkuutta. On hyvä pohtia haastatteluti-

lannetta etukäteen sekä miettiä mahdollisia lisäkysymyksiä teemojen ohelle. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008, s. 184.) Pyrin tekemään teemahaastattelurunkoni (liite 1) mahdollisimman 

huolellisesti ja kirjoitin runkoon etukäteen ylös joitakin kysymyksiä haastattelun sujuvoit-

tamiseksi. Tämän avulla varmistin, että käsittelimme kaikkia osa-alueita jokaisessa haastat-

telussa. Huolellisesta valmistelusta huolimatta koskaan ei voida kuitenkaan varautua kaik-

kiin mahdollisiin tilanteisiin ja lisäkysymyksiin (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 184). Pyrin 

tutkijana olemaan mahdollisimman valppaana haastattelujen ajan sekä tarvittaessa esittä-

mään lisäkysymyksiä, mikäli en tiennyt, mitä haastateltavat tarkoittivat, tai jos halusin 

kuulla jostakin asiasta enemmän. Ennen haastattelua pyysin oppilaita kertomaan rohkeasti, 

mikäli kysymykseni eivät olleet ymmärrettäviä, jolloin voisin esittää kysymyksen toisella 

tavalla. 

Haastattelun haasteena ovat myös tilanteet, joissa haastateltavat pyrkivät antamaan sosiaa-

lisesti hyväksyttyjä vastauksia (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 35). Koen tämän olevan eri-

tyinen haaste lapsia ja nuoria tutkittaessa, koska kouluympäristössä oppilaat tietävät, mil-

laisia vastauksia heiltä odotetaan ja pyrkivät toimimaan näiden odotusten mukaan. Mainit-

sin oppilaille anonymiteetistä aina ennen haastattelua sekä muistutin heitä siitä, että ketään 

oppilasta ei voida tunnistaa hänen antamistaan vastauksista. Lisäksi painotin sitä, että tut-

kimuksessa ollaan kiinnostuneita heidän ajatuksistaan juuri sellaisinaan. Pyrin luomaan 

haastatteluihin rennon ilmapiirin, jossa oppilaat saisivat kertoa ajatuksiaan mahdollisim-

man avoimesti. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, s. 98) mukaan haastattelijan tulee osoittaa 

kiinnostuneisuutta haastateltavia ja heidän kertomuksiaan kohtaan ja vahvistaa haastattelu-

tilanteen luottamuksellisuutta. Näen näiden tekijöiden olleen olennaisia haastattelutilan-

teessa sekä tärkeitä osatekijöitä rennon ilmapiirin luomisessa. Koen ilmapiirin luomisen 

olleen tutkimushaastattelujeni mahdollistava tekijä. 
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Haastattelujen kestot ja laajuudet vaihtelivat hyvin paljon haastateltujen ryhmien välillä. 

Kesto ja laajuus eivät olleet yhteydessä oppilaiden luokka-asteeseen tai sukupuoleen, vaan 

epäilen tilanteen outouden ja oppilaiden luonteenpiirteiden vaikuttaneen oppilaiden vasta-

uksiin ja niiden laajuuteen. Tuomi ja Sarajärvi (2011, s. 73) mainitsevat, että haastattelun 

onnistumisen vuoksi voi olla perusteltua antaa haastattelukysymykset tai -aiheet haastatel-

taville etukäteen tutustuttaviksi. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista haastattelujen yhtey-

dessä, mikä on saattanut vaikuttaa haastattelujen sujuvuuteen ja tilanteeseen virittäytymi-

seen. Tämä on saattanut toisten haastattelujen kohdalla vaikuttaa kestoon ja sujuvuuteen. 

Laajuus oli tekijä, joka osaltaan saattaa näkyä tuloksissa toisten haastattelujen ja näin myös 

toisten oppilaiden vähäisempänä äänenä.  

Tuloksia kirjoittaessani ja lainauksia lisätessäni olen muokannut lainauksia ymmärrettä-

vämpään suuntaan, jotta lukijan olisi helpompi seurata lainauksia ja niistä tekemiäni koko-

naisuuksia ja ryhmiä. Näen tekstin muokkaamisen ymmärrettäväksi tärkeänä, jotta voin 

toteuttaa yhden Lichmanin (2012, s. 55) mainitsemista tutkijan velvollisuuksista, joka on 

esittää aineisto niin, että lukija voi itse päättää ovatko aineistosta tekemäni tulkinnat uskot-

tavia. Ymmärrettävyyttä olen lisännyt poistamalla täytesanoja, kuten esimerkiksi ”niinku” 

”silleen” ja ”just”. Sanoja poistamalla olen pyrkinyt säilyttämään haastateltavan alkuperäi-

sen tarkoituksen ja sanajärjestyksen. Lainauksia olen muokannut lisäksi poistamalla tai 

muuttamalla tunnistavat tekijät. Tämän vuoksi monet nimet ja kouluun liittyvät seikat on 

poistettu tai niille on keksitty uudet nimet. Lichtman (2012, s. 53) mainitsee myös tunnis-

tavien tekijöiden muuttamisen ja poistamisen tärkeäksi tutkittavien yksityisyyden ja 

anonymiteetin varmistamiseksi. 

Koska lapset ovat tutkimuksessa keskeisessä osassa, ovat myös luottamuksellisuuden ja 

anonymiteetin käsitteet todella tärkeitä. Nämä käsitteet ovat olleet tärkeitä ja läsnä koko 

tutkimuksen ja sen tekemisen ajan. Eskola ja Suoranta (1998, s. 57–60) painottavat luotta-

muksellisuutta ja anonymiteettisuojaa. Jos tutkittaville luvataan nimettömyys, on tuloksia 

julkistettaessa huolehdittava siitä, että henkilöllisyyden paljastuminen on tehty mahdolli-

simman vaikeaksi (Eskola & Suoranta, 1998, s. 57–60). Oppilaille kerrottiin anonymitee-

tista ja tietojen luottamuksellisuudesta haastattelujen yhteydessä. 

Tutkimukseen osallistuvia pitää informoida tutkimuksen luonteesta, ja tutkittavien pitää 

antaa valta valita, osallistuvatko he tutkimukseen vai eivät. Toisinaan tutkittaville saattaa 

olla vaikeaa kieltäytyä tutkimuspyynnöstä vertaisten tai muiden ihmisten vuoksi. (Licht-
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man, 2012, s. 53.) Oppilailta kysyttiin ennen haastatteluja heidän suostumuksensa tutki-

mukseen ja lisäksi heille kerrottiin tutkimuksen aiheesta sekä sen luonteesta. Oppilaat vai-

kuttivat selvästi kiinnostuneilta tutkimuksesta ja erityisesti siitä, että sen avulla kehitettäi-

siin heidän koulunsa toimintaa. Tilanne, jossa oppilailta kysyttiin suostumusta tutkimuk-

seen, oli juuri ennen haastatteluja. Ajankohta ei ollut paras mahdollinen, mutta tutkimuk-

sen toteuttamisen ja koulun aikataulujen puitteissa tämä oli ainoa mahdollinen ajankohta. 

Kukaan oppilaista ei kuitenkaan empinyt tutkimukseen osallistumisen kohdalla. 

Oma kiinnostukseni ja mielipiteeni osallisuudesta on saattanut vaikuttaa tutkimuksen kul-

kuun ja tekemiini ratkaisuihin. Asenteeni osallisuutta kohtaan muotoutui pääasiassa teori-

aan tutustuessani, minkä vuoksi asenteeni ja ajatukseni myötäilevät melko paljon tässä 

tutkimuksessa esitettyä teoriaa ja tutkimustuloksia. Olen kuitenkin pyrkinyt tutustumaan 

laajasti osallisuudesta tehtäviin tutkimuksiin, jotta tutkimuksessani otettaisiin huomioon 

kaikki tarvittavat näkökulmat. Lisäksi mielipiteisiini sekä asenteeseeni ovat vaikuttaneet 

omat kokemukseni opettajana sekä oppilaana. Tutkimuksen aikana olen pyrkinyt huomi-

oimaan asenteeni ja pohtimaan kriittisesti tekemiäni päätöksiä, jotta omat asenteeni ja mie-

lipiteeni vaikuttaisivat mahdollisimman vähän tutkimuksen kulkuun ja sen tuloksiin. Eri-

tyisesti haastattelujen yhteydessä jouduin pohtimaan omaa asennoitumistani osallisuutta 

kohtaan, jotta antaisin haastateltaville vallan kertoa omat mielipiteensä ja kokemuksensa 

ohjailematta ja vääristelemättä tietoa. 

Haasteena sekä mahdollistajana tässä tutkimuksessa läpi matkan ovat olleet kolmen eri 

tahon toiveet ja halut tutkimukselle ja sen tavoitteille. Tutkimuksen kolme eri tahoa ovat 

olleet yliopisto, tutkittava koulu sekä tutkija Tomi Kiilakoski, jonka kanssa yhteistyössä 

tämä tutkimus on toteutettu. Tutkimuksen tärkeänä tavoitteena on ollut tuottaa tietoa tutkit-

tavan koulun kehitystyötä varten, minkä vuoksi alusta asti koulun toiveet ja halut siitä, 

mihin tutkimuksessa keskitytään, ovat olleet huomioon otettavia asioita. Nämä ovat luon-

nollisesti vaikuttaneet tutkimusongelmien asetteluun, sekä tätä kautta koko tutkimukseen, 

joista erityisesti haastatteluihin, analyysiin sekä tutkimuksen tuloksiin. Ongelmana toisi-

naan on ollut se, että yliopiston, koulun ja yhteistyökumppanin toiveet ja ajatukset eivät ole 

aina olleet yhteneviä, esimerkiksi tutkimuksen laajuuden suhteen. Tutkijana olen pyrkinyt 

ottamaan nämä kaikki tahot huomioon sekä tekemään ratkaisuja kaikkien toiveet ja halut 

huomioiden, kuitenkin koko ajan tutkimuksen etua ajatellen. Tutkimus ei siis noudattele 

suoraviivaisesti minkään näiden kolmen tahon toiveita tai ajatuksia, vaan se on kokonai-

suus, jonka tutkijana olen muokannut erilaiset mielipiteet ja toiveet huomioiden. 
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LIITE 1 

Haastattelurunko 

1. Viihdytäänkö täällä? Milloin koulussa on tylsää ja milloin mukavaa? 

2. Luokkahenki, kuvailu 

a. tulevatko kaikki toimeen, voiko luokassa sanoa mielipiteensä, millainen 

luokkahenki on 

3. Mitä haluaisi saada, välineet 

a. omaan oppimiseen vaikuttaminen, mikä sopii itselle, voiko sitä hyödyntää 

(esim. oppimismenetelmät, työskentelymenetelmät, opiskeltavat asiat) 

i. missä on kaikkein kivoin opiskella 

ii. jos saisit tehdä matikkaa missä vaan, missä se olisi, miksi 

iii. mitä haluaisit oppia enemmän, miksi 

iv. onko jonkin oppiminen/opiskelu turhaa, miksi 

4. Entä oppilaiden ja koko koulun välit  

a. välit omassa solussa ja koko talossa (vaikuttavatko tilat) 

i. kuinka paljon teette yhteistyötä, millaista, tykkäätkö siitä 

ii. mitä mieltä koulun koosta, hyvä ja homma toimii vai tuntuuko että 

hukkuu massaan 

iii. onko koulussa yleisesti hyvä fiilis/ilmapiiri, esim käytävillä moik-

kaillaan/ollaan ystävällisiä 

5. Miten koulun tilat toimivat, tukevatko oppimista, osallisuutta ja ihmissuhteita? 

a. missä paikoissa olette mieluiten, saako näissä paikoissa olla porukal-

la/kavereiden kanssa, haluaisitteko olla 

b. onko paikkoja, joissa ette ole ikinä olleet 

c. onko jotain mihin saisitte mennä, mutta ei kiinnosta 

d. onko jotain mihin haluisitte mennä, mutta ette pääse 

6. Mitä haluaisitte koulussa muuttaa ja mihin vaikuttaa niin että olisi kivempi olla ja 

viihtyisi paremmin? 

a. voiko näihin vaikuttaa soluneuvostojen ja oppilaskunnan hallituksen kautta, 

toimivatko ne 
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7. Välit opettajien ja kouluaikuisten välillä 

a. kuunnellaanko luokassa ja oppitunneilla oppilaita, voidaanko näissä tilan-

teissa osallistua ja vaikuttaa ja jos niin mihin tai mihin haluaisi 

i. mitä muuttaisitte, jos saisitte muuttaa ihan mitä vaan: luokassa, op-

pimisessa, koko koulussa, paikoissa, pihassa, juhlissa, tekemisessä, 

yhteisissä tiloissa yms. 

ii. jos ajattelisi, että haluaisi vaikuttaa siihen, että koulu olisi enemmän 

tuollainen ja joku uusi tulokas haluaisi alkaa vaikuttamaan koulun 

asioihin, että se menisi niin, miten ohjeistaisitte uutta tulokasta? Mi-

tä hänen pitäisi tehdä? 

iii. oletko kokenut joskus, että vaikutit asioihin/tilanteessa/päätökseen 

b. kuuntelevatko opettajat/koulunhenkilökunta/rehtori, missä tilanteissa ja 

missä ei 

i. muistatteko esimerkkejä, milloin teillä olisi ollut sellainen olo, että 

teitä kuullaan (ketä kuuntelijat olivat?) 

ii. esimerkkejä asioista ja tilanteissa, joissa ei olla kuultu 

 

 

 



 

  

LIITE 2 

 

 

 

 

 

Tietoa tutkimuksesta 

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään oppilaiden ajatuksia heidän mahdollisuuksis-

taan osallistua koulussa itseään koskeviin päätöksiin sekä mahdollisuuksia laittaa alulle 

itseään koskevia päätöksiä ja muutoksia. Tutkimuskysymyksiä ovat: 1) mitä osallistumisen 

paikkoja ja hetkiä oppilaat koulussa tunnistavat ja näkevät, 2) mihin asioihin oppilaat ha-

luavat vaikuttaa ja 3) mihin asioihin oppilaat voivat vaikuttaa. Koulu, jota tässä tutkimuk-

sessa tutkitaan, pyrkii innovatiivisesti uusiutumaan ja vaikuttamaan vallitseviin rakentei-

siin. Tämän vuoksi se on hyvin mielenkiintoinen kohde osallisuuden ja sen mahdollisuuk-

sien tutkimisen kannalta.  

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksen keinoja hyödyntäen haastattelemalla 5.-6. -

luokkalaisia oppilaita. Haastatteluissa oppilaat ovat kolmen hengen ryhmissä. Aineiston 

keruu olisi tarkoitus toteuttaa 2015 marras-joulukuussa. Mikäli tämä ajankohta on kou-

lun, opettajien tai oppilaiden kannalta kiireinen tai huono, voidaan haastattelut toteuttaa 

myös maaliskuussa 2016. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tomi Kiilakosken kanssa. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa oppilaiden osallisuuskokemuksista ja -

ajatuksista, joita monitoimitalo voi hyödyntää kehitys- ja tutkimustyönsä apuna. Haastat-

teluissa esille nousseet teemat voivat auttaa koulua edistämään oppilaiden osallisuus-

mahdollisuuksia ja -tilanteita.  

Tutkimuksessa noudatetaan ehdotonta luottamuksellisuutta ja anonymiteettiä. Oppilai-

den tietoja sekä nauhoitetuista haastatteluista saatua aineistoa käsitellään luottamuksel-

lisesti ja anonymiteetinsuoja huomioiden. Tutkimuksessa tuotettu tieto ja materiaali jää-

vät Nuorisotutkimusverkoston sekä koulun hyödynnettäväksi kehitys- ja tutkimustyötä 

varten.  

Tiia Sillanpää 

Luokanopettajaopiskelija 
Oulun yliopisto 
 

Tutkimuksen  
yhteistyötahot: 
 
Tomi Kiilakoski  

Nuorisotutkimusverkosto 
  
Maija Lanas  
Suomen Akatemia 



 

 

 

Kysymyksien, toiveiden tai ehdotuksien ilmetessä saa ottaa yhteyttä puhelimitse tai säh-

köpostitse. 

Voin myös toimittaa pidemmän tutkimussuunnitelmani, josta löytyy lisätietoa aiheesta ja 

tutkimuksesta. 

 

 


