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1 Johdanto  

 

”Nehän lähtee niinkun säteilevinä siitä kotiin. Vaikkei oo tehty mitään erikoista.” 

(Haastattelemani opettaja) 

 

Koulun tulisi olla turvallinen paikka kaikille oppilaille. Tavoitteeseen yhtynevät kaikki, joita 

kouluinstituutio koskettaa niin oppilaina, opettajina, vanhempina kuin yhteiskunnan päättäji-

nä. Todellisuudessa koulu ei sitä kuitenkaan kaikille ole. Asiasta on esitetty lukuisia näkö-

kulmia. On esitetty muun muassa, kuinka koulu ei vastaa lasten sosioemotionaalisiin tarpei-

siin (mm. Bouchard & Berg, 2017; Noddings, 2005; Ostermann, 2000), kuinka koulu kyseen-

alaistaa oppilaiden oikeuden paikkaan (mm. Lanas, 2008) tai kuinka koulu ei tarjoa mahdolli-

suuksia sosiodigitaaliseen osallistumiseen, mikä vaikuttaa oppilaiden kouluun sitoutumiseen 

(mm. Salmela-Aro, Muotka, Alho, Hakkarainen & Lonka, 2015). Suomessa on käyty viime 

vuosina keskustelua heikentyneestä kouluviihtyvyydestä, oppilaiden koulussa kokemasta kuu-

lumattomuuden tunteesta sekä epäkohdista oppilaiden osallisuuden toteutumisessa.  

Suomalaiset lapset pärjäävät edelleen kansainvälisesti mitattuna koulussa hyvin (OECD, 

2018, 5), mutta heidän koulussa viihtymisensä on heikkoa (World Health Organization, 2012, 

45–47; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2005b, 24). Opetus- ja kulttuuriministeriön (2005a, 39) 

mukaan koulun merkitys nuorten elämässä on heikentynyt ja koulu on monelle nuorelle vain 

yksi, usein kriittisesti nähty, ympäristö muiden elämän ympäristöjen joukossa. YK:n Lapsen 

oikeuksien komitea huomautti Suomea vuonna 2011 suomalaislasten huonosta kouluviihty-

vyydestä. Komitea suositti Suomea kiinnittämään enemmän huomiota lasten hyvinvointiin 

koulussa sekä lasten oikeuteen saada mielipiteensä otetuksi huomioon. (United Nations, 2011, 

11–12.) Lasten osallisuuden toteutumisessa nähtiin laajoja ongelmia (Harinen & Halme, 

2012, 4).  

Heikentyneen kouluviihtyvyyden lisäksi huolta herättää nuorten kouluun kokema kuulumat-

tomuuden tunne. PISA 2015 – tutkimuksen mukaan noin 15 prosenttia kaikista suomalais-

nuorista kokee olevansa ulkopuolisia omasta kouluyhteisöstään. Vaikka kansainvälisessä ver-

tailussa suomalaisnuoret kokevat hieman keskimääräistä vahvempaa yhteenkuuluvuutta kou-

luihinsa, kokonaisuutena koettu yhteenkuuluvuus on heikentynyt vuosituhannen alkuun ver-
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rattuna. Nuorten määrää, jotka kokevat vieraantuneisuutta kouluyhteisöönsä, voidaan pitää 

huolestuttavana. Tutkimuksessa havaittiin yhteys oppilaiden kokeman yhteenkuuluvuuden ja 

luokkien työskentelyilmapiirin välillä. (Välijärvi, 2017, 16, 18–19.) 

Keskustelua lasten kuulemisesta ja osallistumisesta on käyty kasvatuksen kentällä pitkään. Jo 

Dewey (1903) esitti ajatuksiaan lapsesta yksilönä, joka aktiivisesti osallistuu omaan oppimi-

seensa (199, 201). Tämän hetkinen keskustelu on saanut uutta sisältöä YK:n Lapsen oikeuksi-

en sopimuksen myötä. Lapsen oikeuksien sopimus on ensimmäinen kansainvälinen laillisesti 

sitova dokumentti, joka tunnistaa lasten poliittiset, sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuurilliset 

oikeudet sekä ihmisoikeudet. Lasten oikeuksien sopimus on uraauurtava työkalu monessa 

mielessä, sillä se tunnistaa ensimmäistä kertaa lasten oikeuden osallistua. (Hall & Rudkin, 

2011, 2.) Sopimuksen mukaan lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi 

häntä koskevissa asioissa (United Nations, 1989, 12. artikla). Sopimus ratifioitiin Suomessa 

vuonna 1991 (Turja, 2011, 43). Sopimuksen seurauksena keskustelu lasten osallistumisesta on 

saanut uuden sävyn – lapset on alettu nähdä poliittisina ja sosiaalisina toimijoina, joilla on 

erityinen oikeus osallistua päätöksentekoon (Mossin, Clarkin ja Kjørholtin mukaan Kjørholt, 

2005, 2). Myös lasten kuunteleminen on vähitellen saanut jalansijaa 1990-luvulta lähtien 

(James, 2005, Foreword).  

Uusissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014), on korostettu aiempaa vah-

vemmin oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista sekä oppilaiden osalli-

suutta. Perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävä määritellään oppilaiden oppimisen, hyvin-

voinnin ja kehityksen tukemiseksi yhdessä kotien kanssa. Opettajan tehtävään kuuluu oppi-

laan oppimisen ja työskentelyn seuraamisen ja edistämisen lisäksi oppilaan hyvinvoinnin seu-

raaminen ja edistäminen sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen. Oppilaiden osallisuus 

mainitaan osana perusopetuksen arvopohjaa, toimintakulttuuria ja laaja-alaista osaamista. 

Osallisuus nähdään tärkeänä osana koulun demokraattista toimintaa ja sen harjoittelemista. 

(Opetushallitus, 2014, 15, 18, 24, 28, 34.)  

Euroopan Neuvosto julkaisi vuonna 2011 raportin suomalaisten lasten osallisuudesta, joka 

perustui 700 nuoren antamiin vastauksiin. Raportissa todetaan, että lasten osallisuus toteutuu 

Suomessa lähinnä muodollisten rakenteiden, kuten nuorisovaltuustojen ja lasten parlamentti-

en, kautta. Rakenteet ovat ennemmin lapsille valmiiksi tehtyjä, kuin sellaisia, joita he pääse-

vät itse aidosti suunnittelemaan. Raportissa esitettiin tarve uudenlaisille osallisuuden muodoil-

le sekä toivottiin muutosta aikuisten asenteisiin lasten kuuntelemista kohtaan. (Council of 
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Europe, 2011, 119.) Harisen ja Halmeen (2012) mukaan lasten kuuleminen koulussa on vä-

häistä oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Lapsilla on vähän vaikutusvaltaa opetuk-

sen sisältöihin, lukujärjestyksiin tai päivien jaksottamisiin. Tämä voi merkitä sitä, että koulus-

sa viihtymisen syyt on haettava muualta kuin opiskelusta. (Harinen & Halme, 2012, 43.) 

Luokan ilmapiirillä ja sosiaalisilla suhteilla on tutkimuksissa havaittu olevan suuri merkitys 

koulussa viihtymiseen. Myönteiset vertaissuhteet edistävät oppilaiden yhteenkuuluvuuden 

tunnetta ja kouluviihtyvyyttä. (Manninen, 2018, 47, 50.) Manninen (2018) havaitsi tutkimuk-

sessaan erittäin vahvan yhteyden lasten sosioemotionaalisen kompetenssin sekä kouluviihty-

vyyden ja kouluun kiinnittymisen välillä. Tutkimuksen mukaan kouluviihtyvyyttä voidaan 

edistää lasten sosioemotionaalista kompetenssia kehittämällä. Tutkimus vahvisti myös aiem-

paa tutkimustietoa opettaja-oppilassuhteen yhteydestä kouluviihtyvyyteen ja kouluun kiinnit-

tymiseen. (Manninen, 2018, 91, 95.) Myös Leskisenoja (2017) havaitsi tutkimuksessaan, että 

ihmissuhteet olivat ydinlähde koulunkäynnin mielekkyydelle. Lasten tunne- ja yhteistyötaito-

jen vahvistamiseen tulee käyttää aikaa, sillä ne ovat välttämättömiä turvallisen ilmapiirin ra-

kentumiseksi. Turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri mahdollistaa tehokkaan oppimisen sekä 

oppilaiden viihtymisen ja osallisuuden. (Leskisenoja, 2017, 440.) 

Linnakylän ja Välijärven (2005) mukaan suomalainen koulu ei ole perinteisesti toteuttanut 

kovin vahvasti yhteisöllisyyttä. Nuorille tarjotaan niukasti mahdollisuuksia osallistua päätök-

sentekoon. Nuoren kouluyhteisöön kokema yhteenkuuluvuus luo kuitenkin perustan myöntei-

selle sosiaaliselle kehitykselle. Koulun ilmapiiri, kouluviihtyvyys sekä vuorovaikutuksen 

muodot ovat tärkeitä tekijöitä koulun toimintakulttuuria kehitettäessä. (Linnakylä & Välijärvi, 

2005, 232, 292.) Salovaaran ja Honkosen (2000) mukaan koulun perustehtävä on tukea oppi-

laiden tervettä kasvua, ihmisenä kasvamista, mahdollistaa oppimista ja taata turvallinen koulu 

kaikille oppilaille. Opettajan tulee huolehtia jokaisen oppilaan turvallisuuden tunteesta. (Salo-

vara & Honkonen, 2000, 20, 126.) Uusikylän (2006) mukaan turvallisuus syntyy siitä, kun 

kokee kuuluvansa kouluyhteisöön ja saa koulussa onnistumisen kokemuksia. Turvallisessa 

koulussa jokainen opettaja ja oppilas kokevat kuuluvansa joukkoon ja olevansa arvokkaita. 

(Uusikylä, 2006, 47, 52.)  

Esittämästäni läpileikkauksesta käy ilmi, että keskustelua koulun turvallisuudesta kaikille 

oppilaille on käyty pitkään. Tämänhetkisessä keskustelussa korostuvat kannanotot lasten hy-

vinvoinnista koulussa sekä lasten kuulemisesta ja osallisuudesta. Uusissa Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa (2014) on jo otettu kantaa keskusteluun, sillä koulun opetus- ja 
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kasvatustehtävä on ulotettu koskemaan oppimisen lisäksi oppilaan hyvinvoinnin ja kehityksen 

tukemista. Aiempien tutkimusten valossa etenkin ilmapiirillä ja sosiaalisilla suhteilla on ha-

vaittu yhteys koulussa viihtymiseen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen (Manninen, 2018; Les-

kisenoja, 2017). Yhteisöön kuulumisen kokemus tuo turvallisuuden tunnetta (Uusikylä, 2006, 

47). Suomalaislasten heikentynyt kouluviihtyvyys sekä tutkimustulokset siitä, että osa lapsista 

kokee vieraantuneisuutta kouluyhteisössään (Välijärvi, 2017), herättävät pohtimaan sitä, mi-

ten koulu voisi olla yhä useammalle lapselle turvallinen ja myönteinen elämän ympäristö. 

  

1.1 Kerho tutkimuskohteena 

 

Sain graduryhmäni kautta tietooni, että yhdellä paikkakuntani koululla oli toteutettu koulu-

päivän jälkeen tapahtuvaa kerhotoimintaa alakoulun viimeisillä luokilla oleville nuorille
1
 hei-

dän sosiaalisten taitojensa kehittämiseksi sekä koulunkäyntinsä tukemiseksi. Toimintaa oli 

toteutettu lähes kahden vuoden ajan. Etukäteistietojeni perusteella nuoret olivat käyneet ker-

hossa mielellään. Kerhoa järjestäneen opettajan mukaan kerhotoiminnan myötä nuorten sosi-

aaliset taidot olivat kehittyneet ja oleminen koulussa muuttunut heille mielekkäämmäksi. Ku-

ten olen jo tässä johdannossa esittänyt, PISA 2015 – tutkimuksessa havaittiin, että ryhmä nuo-

ria kokee vieraantuneisuutta kouluyhteisöönsä (Välijärvi, 2017, 16). Kerhotoiminta näyttäytyi 

lähtökohdiltaan yhden koulun avauksena sille, kuinka näitä nuoria voitaisiin tukea. Toiminnan 

tarkoituksena ei ollut muuttaa nuoria, vaan perustaa heille tila, jossa he viihtyvät. Kiinnostuin 

siitä, mikä sai nuoret viihtymään kerhossa. Tästä syntyi ajatus lähteä tutkimaan kerhon toi-

mintaa. Halusin selvittää, toimiko kerho nuorille turvallisena yhteisenä omana paikkana ja 

mikäli näin oli, mitkä tekijät sitä määrittivät. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole ollut 

määrittää missä määrin koulu koetaan turvalliseksi paikaksi. Tarkoituksena on ollut tutkia 

sitä, että jos turvallinen paikka koulussa olisi olemassa, millainen se paikka olisi.  

Tutkimukseni aiheen valintaan vaikutti myös oma kiinnostukseni. Lähestyin aihetta ensim-

mäisen kerran jo kandidaatintutkielmassani, jossa selvitin, kuinka opettaja voi toimia hyvänä 

kohtaajana ja mitä hyötyä oppilaalle on aidosti hänet kohtaavasta opettajasta. Käytännön kei-

                                                 
1
 Tässä tutkimuksessa käytetään sanaa nuori. Valinta on tehty, sillä nuoria ei haluttu paikantaa tiettyyn rooliin. 

Ryhmässä ei ollut poikia. Valinta on tehty tiedostaen, että mikään sanavalinta ei ole ongelmaton.  
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nojen selvittäminen oli mielestäni tärkeää, sillä myönteisen opettaja-oppilassuhteen positiivi-

sista vaikutuksista oppilaalle on laajasti tutkimustietoa (mm. Curby, Brock & Hamre, 2013; 

Ahnert, Milatz, Kappler, Scneiderwind & Fischer, 2013). Pro gradu -tutkielmassani halusin 

laajentaa tietämystäni oppilaiden kohtaamisesta ja heidän koulunkäyntinsä sekä hyvinvointin-

sa tukemisesta. Minulle oli tärkeää, että tutkisin aihetta myös oppilaiden näkökulmasta.  

Valitsin tutkimukseeni aineistolähtöisen menetelmän, grounded theoryn, joka antoi minulle 

mahdollisuuden tarkastella kerhoa puhtaasti niistä lähtökohdista käsin, joihin kerho asettui 

ilman etukäteen laadittua teoreettista viitekehystä, johon tutkimustani pohjaisin. Omat ennak-

kotietoni vaikuttivat prosessiin esimerkiksi alustavien tutkimuskysymysten muodossa, mutta 

grounded theorylle ominaiseen tapaan, tutkimuskysymykset kehittyivät prosessin mukana. 

Lopullinen tutkimuskysymys muotoutui vasta aineiston analyysin loppuvaiheessa. Päätin si-

sällyttää tutkimukseeni mahdollisimman monta eri näkökulmaa kerhosta saadakseni koko-

naisvaltaisen kuvan toiminnasta ja siihen osallistuneiden kokemuksista. Haastattelin tutki-

mukseeni sekä kerhon toimintaan osallistuneita nuoria että kerhon toimintaan osallistuneita 

opettajaa ja koulunkäynninohjaajaa. Tämän lisäksi sisällytin aineistonkeruuseeni kolmen vii-

kon mittaisen havainnointijakson koululla, jossa kerhoa pidettiin. Tämän havainnoinnin aika-

na kirjoitin oman kenttäpäiväkirjani, joka oli yksi osa lopullista tutkimusaineistoani. 

Seuraavassa luvussa (luku 2) kuvaan tutkimukseni toteutuksen vaihe vaiheelta. Etenen mene-

telmän esittelemisen jälkeen aineistonkeruun ja sen jälkeen aineiston käsittelyn ja analyysin 

kuvaukseen. Tämän jälkeen selvitän grounded theorylle ominaisen aineistoperustaisen teorian 

tuottamisen sekä sen, kuinka olen liittänyt tutkimukseeni kirjallisuutta aineistoperustaisen 

teorian tuottamisen jälkeen. Luvun lopuksi pohdin tutkimusprosessia koskevia eettisyyteen ja 

luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä. Luvussa 3 esittelen tutkimukseni aineistoperustaisen 

teorian, joka on selvitys tutkimuksen pääkategorioista ja niiden välisistä suhteista. Tämän 

jälkeen luvussa 4 esitän tutkimukseni pääkategorioiden teoreettisen viitekehyksen, jossa tuon 

näkyviin sen, kuinka tutkimukseni pääkategorioita on määritelty ja käsitelty aiempien tutki-

musten ja muun kirjallisuuden valossa koulun kontekstissa. Tuottamani aineistoperustaisen 

teorian sekä laatimani teoreettisen viitekehyksen pohjalta esitän tutkimukseni johtopäätökset 

luvussa 5. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää:  

Mitkä tekijät määrittävät turvallista yhteistä omaa paikkaa koulussa? 
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2 Tutkimuksen toteutus 

 

Pohjoissuomalaisessa koulussa tehty tutkimus toteutettiin grounded theory – menetelmällä. 

Menetelmä valittiin, sillä tutkimuskohteeksi valikoituneen kerhon toimintaa haluttiin selvittää 

aineistolähtöisesti. Tässä luvussa esittelen menetelmän ensin yleisellä tasolla ja sen jälkeen 

tämän tutkimuksen kontekstissa. Tutkimuksen toteutus eteni aineistonkeruun ja – käsittelyn 

jälkeen aineiston analyysiin ja lopuksi menetelmälle ominaisen aineistoperustaisen teorian 

tuottamiseen. Tämän jälkeen aineiston analyysin perusteella löytyneitä tutkimuksen pääkate-

gorioita syvennettiin liittämällä tutkimukseen niitä koskevaa kirjallisuutta sekä tutkimustietoa. 

Tutkimuksen eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset kulkivat tiiviisti mukana 

koko tutkimusprosessin ajan. 

 

2.1 Grounded theorysta yleisesti 

 

Grounded theory on menetelmä, jossa tutkimusaineiston pohjalta tuotetaan uusi teoria sen 

sijaan, että testataan jotain olemassa olevaa teoriaa suhteessa tutkimusaineistoon (Birks & 

Mills, 2015, 2). Se on induktiivinen menetelmä, jossa systemaattisesti kehitetään teoriaa tut-

kimusaineiston pohjalta. Systemaattisuus on tärkeää läpi työskentelyn, sillä teoriantuottami-

sen prosessi tulee pystyä selittämään tarkasti tutkimusraportissa. (Glaser, 1998, 12.) Teoria 

kehitetään ilmiöstä, joka on tutkimuksen kohteena (Strauss & Corbin, 1990, 24). Grounded 

theoryn kehittivät sosiologit Anselm Strauss ja Barney Glaser tutkimuksessaan kuolemansai-

raiden kokemuksista. Tämän seurauksena ensimmäinen menetelmää koskeva teos The Disco-

very of Grounded Theory julkaistiin vuonna 1967. Heitä pidetään menetelmän ensimmäisenä 

sukupolvena. (Birks & Mills, 2015, 2; Strauss & Corbin, 1990, 24.) Tämän jälkeen menetel-

mästä ovat kirjoittaneet etenkin monet heidän oppilaansa, joita on luonnehdittu toisena suku-

polvena (Morse, 2009, 16). Grounded theory on suomennettu käsitteellä ankkuroitu teoria 

(Hirsjärvi & Hurme, 2001, 164), mutta käsite ei ole vakiintunut tutkimuskäsitteistöön (Kaut-

to-Knape, 2012, 47). Tässä tutkimuksessa käytän alkuperäiskäsitettä. 
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Birksin ja Millsin (2015) mukaan grounded theorya voidaan käyttää menetelmänä, jos tutkit-

tavasta aiheesta on vain vähän tietoa tai jos halutaan tuottaa teoria selittämään ilmiötä jollain 

tutkijaa kiinnostavalla aihealueella. Se eroaa monista muista menetelmistä siinä, että tavoit-

teena on edetä kuvailun ja tarkastelun tasolta syvemmin selittämään ilmiötä. Aineistonkeruus-

sa ja analyysissä käytetyt strategiat johtavat teorian tuottamiseen kyseisestä ilmiöstä siitä nä-

kökulmasta, kuinka tutkimusjoukko ilmiön kokee. (Birks & Mills, 2015, 16–18.) Morsen 

(2009) mukaan grounded theory pyrkii analysoimaan sitä, mitä tietyssä ympäristössä tai ta-

pahtumassa tapahtuu. Aineistoa yhdistetään, sen pohjalta luodaan käsitteitä ja lopulta teoria, 

joka pysyy yhteydessä aineistoon, mutta on mahdollista myös yleistää yleisemmälle tasolle ja 

on sovellettavissa muille aloille. (Morse, 2009, 14.) Corbin ja Strauss (1990, 23) esittävät, että 

teoria löydetään, kehitetään sekä sen paikkansa pitävyys varmistetaan systemaattisen aineis-

tonkeruun ja analyysin myötä. Glaser (1998) painottaa, että aineistosta pyritään löytämään 

pääkategoria ja siitä muodostettavissa oleva teoria. Pääkategoria on aineistossa keskeinen 

tekijä, josta tutkimuksessa mukana olevat henkilöt puhuvat ja joka vaikuttaa heidän toimin-

taansa. Pääkategoria vastaa kysymykseen siitä, mitä aineistossa oikeasti tapahtuu. (Glaser, 

1998, 115, 119.) 

Alkuperäisteoksessa (Glaser & Strauss, 1967) analyysi pohjautuu aineiston vertailevaan ana-

lyysiin, jossa aineiston samanlaisuuksia ja erilaisuuksia verrataan keskenään. Ensin verrataan 

yksittäisiä tapahtumia keskenään ja muodostetaan kategorioita. Seuraavassa vaiheessa katego-

rioita ja niiden välisiä suhteita verrataan toisiinsa. Tämän jälkeen tavoitellaan teorian tuotta-

mista ensin substanssitasolla ja tämän jälkeen yleisemmällä tasolla. Yleinen teoria voidaan 

tuottaa poistamalla substanssiin liittyviä sanoja tai kirjoittamalla teoria käsitteellisemmällä 

tasolla. Lisäksi teoria tulee laajentaa koskettamaan myös muita tieteenaloja. Teorian tuottami-

sen vaiheessa analyysi rajataan niihin kategorioihin, joiden merkityksellisyys suhteessa teori-

aan on vahvistunut. Kategoriaa voidaan pitää valmiina, kun aineistosta ei enää löydy siihen 

täydennettävää vaan samat asiat ja ominaisuudet toistuvat. Jokaista kategoriaa ei kuitenkaan 

ole tarkoituksenmukaista täydentää yhtä paljon. Pääkategoriat puolestaan tulisi täydentää 

mahdollisimman valmiiksi. (Glaser & Strauss, 1967, 11, 35, 55, 61, 70, 79, 80–81, 105, 111.) 

Vaikka grounded theoryssa teoria tuotetaan aineistolähtöisesti, Glaser ja Strauss (1967) suh-

tautuvat varovaisen myönteisesti muun teoreettisen tiedon käyttöön. He myöntävät, että tutki-

ja tulee aina tilanteeseen ennakkotietojensa kanssa. Muu teoreettinen tieto ei kuitenkaan saa 

ohjata aineiston analyysiä. Liiallinen kirjallisuuden lukeminen ennen tutkimusta voikin va-

hingoittaa teorian tuottamista. Olemassa olevaa tutkimustietoa voidaan käyttää apuna katego-
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rioiden tuottamisessa, mutta vaarana on, että uusien kategorioiden tuottaminen keskeytyy ja 

analyysiä tehdään valmiiden kategorioiden pohjalta. Teoria, kuten kategoriatkin, parhaimmil-

laan vain nousee aineistosta. Sitä ei tule pakonomaisesti tuottaa jotain valmista mallia käyttä-

en, jollei malli sovi siihen. He suosittavat jokaista tutkijaa kehittämään hänelle toimivan rat-

kaisun, jossa teoriaa käytetään tutkimuksessa sopivassa suhteessa. (Glaser & Strauss, 1967, 

36–37, 41, 253.) 

Ajan myötä Glaserin ja Straussin näkemykset siitä, mikä on klassista grounded theorya, erosi-

vat toisistaan (Howard-Payne, 2016, 52). Nämä näkemyserot johtivat kahden erillisen version 

syntymiseen 1990-luvulla. Ne on nimetty glaserilaiseksi sekä straussilaiseksi grounded theo-

ryksi, joista jälkimmäinen syntyi pitkälti Straussin ja Juliet Corbinin yhteistyönä. (Morse, 

2009, 15.) Birks ja Mills (2015, 4) tuovat esiin, että tutkijat usein esittävät noudattavansa näis-

tä jompaakumpaa. Howard-Paynen (2016, 52–58) mukaan versiot eroavat toisistaan muun 

muassa tutkijan rooliin, käytettävään kirjallisuuteen, tutkimuskysymyksiin, aineiston kooda-

ukseen ja analyysiin sekä teorian viimeistelyyn liittyen.  

Tutkijan rooli on versioissa erilainen. Straussilaisessa grounded theoryssa tutkija on aktiivi-

sesti mukana tutkimuksessa, jotta hän voi saavuttaa paremman ymmärryksen tutkimukseen 

osallistuvien kokemuksesta. Glaserilaisessa näkemyksessä taas tutkijan ja menetelmän välillä 

tulee säilyä itsenäisyyttä, jotta neutraaliuus ja objektiivisuus aineistoa kohtaan säilyvät. Versi-

ot eroavat toisistaan suhtautumisessa mahdolliseen teoreettiseen viitekehykseen sekä kirjalli-

suuden käyttöön tutkimuksessa. Glaser puoltaa näkemystä, jossa kirjallisuuteen perehtymistä 

voidaan tehdä vasta analyysin jälkeen. (Howard-Payne, 2016, 53–54.) Straussin ja Corbinin 

(1990) suhtautuminen kirjallisuuden käyttöön on myönteisempää. Heidän mukaansa tutkija 

tulee aina tutkimustyöhön omine ennakkotietoineen, joiden hyödyntäminen tutkimuksessa on 

mahdollista, mikäli ne ovat yhteydessä aineistoon. Kirjallisuutta voidaan hyödyntää ajattelu-

työssä ennen tutkimusta sekä analyysin ja teorian tuottamisen tukena. Se ei kuitenkaan saa 

määrittää aineistosta löytyviä kategorioita ja näiden välisiä suhteita, sillä teoria tuotetaan puh-

taasti aineiston pohjalta. Kategorioiden varmistuttua on mahdollista tutkia, mitä aiemmin teh-

ty tutkimus niistä kertoo. Liiallinen kirjallisuuden lukeminen ei kuitenkaan ole suositeltavaa, 

sillä silloin se ohjaa liikaa tutkijan työtä. (Strauss & Corbin, 1990, 49–52, 56.) 

Glaserin (1998) mukaan tutkijan tulee astua kentälle ilman valmista tutkimusongelmaa ja niin 

avoimilla mielin kuin mahdollista. Tämä mahdollistaa sen tavoittamisen, mitä aineistosta oi-

keasti nousee. Ongelman löytymisestä ei tule olla huolissaan, ennemminkin siitä, ettei tutkija 
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päädy valitsemaan aineistosta nousevaa teemaa tutkimusongelmaksi liian nopeasti ennen kuin 

on voinut peilata sen suhdetta koko aineistoon. (Glaser, 1998, 122–123.) Strauss ja Corbin 

(1990) puolestaan esittävät, että tutkija aloittaa tutkimuksen alustavan tutkimuskysymyksen 

kanssa. Kysymys tulee muotoilla niin, että se mahdollistaa teorian tuottamisen sekä ilmiön 

tutkimisen mahdollisimman monipuolisesti. Kysymys suuntaa tutkimusta siihen ilmiöön, jota 

halutaan tutkia. Kysymys ei kuitenkaan saa olla liian tarkasti rajattu ja se tarkentuu sitä mu-

kaa, kun aineistonkäsittely ja analyysi etenevät. (Strauss & Corbin, 1990, 37–38.) Birks ja 

Mills (2015) ehdottavat keskitietä näkemysten välille, jolloin tutkija astuisi kentälle väljän 

tutkimuskysymyksen kanssa, joka olisi tyyliltään ongelmakeskeinen. Tutkimusaihetta ei tulisi 

määrittää liian tiukasti, sillä se voi johtaa menetelmän sopimattomuuteen ja kritiikkiin mene-

telmän piirissä. (Birks & Mills, 2015, 21–22.) 

Glaserilainen sekä straussilainen grounded theory eroavat toisistaan myös analyysivaiheiden 

osalta (Birks & Mills, 2015, 91). Straussin ja Corbinin (1990) mukainen analyysi koostuu 

avoimesta koodauksesta, akselikoodauksesta sekä selektiivisestä koodauksesta. Avoimessa 

koodauksessa aineistosta havaitaan keskeisiä kohtia, tapahtumia sekä käsitteitä. Työkaluna 

käytetään vertailua, jossa kohtien samanlaisuuksia ja erilaisuuksia verrataan keskenään. Tä-

män jälkeen samanlaiset kohdat ja tapahtumat yhdistetään ja niistä muodostetaan kategorioita. 

Akselikoodauksessa syvennetään löydettyjä kategorioita tietyn kaavan mukaisesti. Selektiivi-

sessä koodauksessa kategoriat integroidaan teoriaksi, jossa apuna käytetään aineiston juonen 

kirjoittamista. Selkeän juonen kirjoittaminen ja sen jalostaminen analyyttiseksi tarinaksi on 

olennaista. Juonen kirjoittaminen auki auttaa myös selventämään kategorioiden välisiä suhtei-

ta, joka on olennainen osa selektiivistä koodausta. Selektiivisessä koodauksessa tunnistetaan 

aineiston pääkategoria ja selvennetään muiden kategorioiden suhde siihen ja toisiinsa. 

(Strauss & Corbin, 1990, 74, 97, 99, 117–118, 129, 142.) Glaserilainen grounded theory puo-

lestaan pohjautuu avoimeen, selektiiviseen ja teoreettiseen koodaukseen (Birks & Mills, 2015, 

91). Glaserin (1998) mukaan avoimessa koodauksessa aineistoa koodataan vertailevan ana-

lyysin keinoin. Selektiivinen koodaus pohjautuu pääkategorian löytämiseen ja analyysin koh-

dentamiseen kohti teorian muodostusta kyseisestä ilmiöstä. Teoreettisen koodauksen vaihees-

sa tuotetaan teoria. (Glaser, 1998, 138, 150, 163.) 

Birks ja Mills (2015) esittävät lähestymistapaa, jossa tasapaino eri näkökulmien välillä on 

mahdollinen. Heidän mukaansa kaikilta grounded theorya käyttäneiltä tutkijoilta voi oppia 

jotain. (Birks & Mills, 2015, 4.) Morsen (2009) mukaan grounded theory on muuttunut ajan 

myötä ja jatkaa muuttumistaan. Tutkijan tulisikin soveltaa sitä oman tutkimuskysymyksensä, 
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tilanteensa ja tutkimusjoukkonsa mukaisesti. (Morse, 2009, 14, 18.) Myös Corbin (2009) tuo 

esiin, että koodaustekniikat ja käytänteet tulisi ymmärtää tutkijan työkaluina, joita hän käyttää 

kun katsoo niiden sopivan tutkimukseensa. Tutkijan ei tulisi koskaan noudattaa tiettyä koo-

dausmenetelmää niin tarkasti, että laadullisen analyysin luontainen liike katoaa. (Corbin, 

2009, 40–41.)  

Grounded theorya on käytetty monenlaisissa tutkimuksissa. Muun muassa Lee ja Bahng 

(2017, 225) tutkivat opettajaopiskelijoiden oppimiskokemuksia ja käytänteitä teknologian 

opetuskäytöstä. Tajzad ja Ostovar-Namaghi (2014, 92) selvittivät kieltenopiskelijoiden käsi-

tyksiä integroidusta kieltenopettamismenetelmästä. O'Callaghan (2012) selvitti grounded 

theoryn käyttöä musiikkiterapian tutkimuksessa. Tutkimuksen perusteella hän suositti sen 

käyttöä musiikkiterapian kehittämisessä, sillä sen avulla oli mahdollista saada tietoa asiakkai-

den kokemuksista muita menetelmiä paremmin. (O’Callaghan, 2012, 236, 273–274.) Kautto-

Knape (2012, 28, 105) tutki väitöstutkimuksessaan millainen yhteys kielteisillä kouluvuoro-

vaikutuskokemuksilla on koulusuoriutumiseen ja tuotti koulusuoriutumisen formaalin teorian. 

Siitosen (1999, 25) väitöstutkimuksen tavoitteena oli luoda voimaantumisteoria ihmisen voi-

maantumista jäsentävistä prosesseista. 

 

2.2 Grounded theory tässä tutkimuksessa 

 

Tämä tutkimus mukailee Birksin ja Millsin (2015) ajatuksia. Olen käyttänyt grounded theoryn 

eri näkökulmia keinoin, jotka sopivat parhaiten tutkimukseeni. Olen yhdistänyt sekä glaseri-

laista että straussilaista grounded theorya enkä ole nähnyt tarkoituksenmukaiseksi seurata 

tarkasti näistä toista. Tutkimuskysymyksen sekä kirjallisuuden kohdalla olen noudattanut 

enemmän straussilaista kuin glaserilaista näkemystä. Lähtiessäni kentälle minulla oli alustava 

tutkimuskysymys: Mitä käytänteitä kerhon toiminnasta on löydettävissä, joiden avulla oppi-

laita pyritään kohtaamaan ja tukemaan? Tutkimuskysymykseni kuitenkin eli aineistonkeruun 

aikana ja sai lopullisen muotonsa vasta aineiston analyysin valmistuttua.  

Tarkoitukseni oli alusta asti selvittää laajasti kerhon toimintaa – mitä kerhossa oikeasti tapah-

tuu ja miten kerhoon osallistuvat nuoret sekä aikuiset kerhon kokevat. En laatinut teoreettista 

viitekehystä ennen aineistonkeruuta, sillä halusin tehdä tutkimukseni aineistolähtöisesti. Koin, 
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että tällä tavalla tutkimukseni pohjautuisi luotettavammin sille, mitä aineistosta tulee nouse-

maan. Olin kuitenkin lukenut kirjallisuutta oppilaiden kohtaamisesta aiemmissa opinnoissani, 

sillä kirjoitin kandidaatintutkielmani aiheesta. Tämän johdosta minulla oli omia ennakkokäsi-

tyksiäni siitä, mitkä tekijät oppilaiden kohtaamiseen vaikuttivat. Näitä olivat esimerkiksi opet-

tajan aitous ja tunnetaidot, oppilaista välittäminen sekä heidän kannustaminen.  

Howard-Paynen (2016, 58–59) mukaan tutkija saattaa tuoda käsitteet aineistoon oman ennak-

kokäsityksensä perusteella. Ennakkokäsityksistäni huolimatta pyrin toimimaan kentällä mah-

dollisimman avoimin mielin ja havainnoimaan kerhon toimintaa niin vapaasti kuin pystyin. 

Tämän takia en käyttänyt havainnoinnissa valmista havainnointipohjaa, joka olisi vaatinut 

tiettyjen ennakkoon asetettujen raamien asettamista sille, mitä kentällä havainnoin. Haastatte-

lut toteutin puolistrukturoituina haastatteluina, jotka mahdollistivat avoimemman keskustelun 

haastattelutilanteessa. Rakensin haastattelurungot aineistonkeruun edetessä ja muokkasin niitä 

prosessin aikana. Huomioin prosessin aikana, että ennakkokäsitykseni pitivät osin paikkaansa, 

mutta olivat vain pieni osa aineistoa. Aineiston keskeisimmät osat, kuten osallisuus ja kuunte-

leminen, nousivat siitä uusina teemoina. Kirjoitin koko prosessin ajan ylös ajatuksiani niin 

tutkimuskysymyksen, kategorioiden kuin muodostuvan aineistoperustaisen teorian osalta. 

Nämä muistiinpanot helpottivat prosessin jäsentämisessä sekä aineistoperustaisen teorian 

tuottamisessa. Aineistonkeruusta kirjoitan tarkemmin kohdassa 2.3. 

Haastatteluaineiston litteroinnin jälkeen aloin lukea kirjallisuutta kuulluksi tulemisesta ja en-

simmäisen analyysivaiheen myötä kuuntelemisesta. Tämän jälkeen prosessi eteni aineiston 

analyysin sekä kirjallisuuden lukemisen vuorotteluna. Koin tämän mielekkääksi työtavaksi, 

sillä aineiston analyysi oli pitkä prosessi kestäen kokonaisuudessaan yhdeksän kuukautta. 

Luin kirjallisuutta yhdestä aihealueesta kerrallaan ja analyysin edetessä huomasin, että aiem-

min havaitsemani kategoria ei ollut riittävä kuvaamaan aineistoa kokonaisuudessaan. Täten 

koin, että kirjallisuuden lukeminen laajensi näkemystäni suhteessa aineistoon, sen sijaan, että 

olisi sulkenut silmäni muiden kategorioiden olemassa ololta. Tästä huolimatta perehdyin laa-

jemmin muodostuneita pääkategorioita koskeneeseen tutkimustietoon sekä kirjallisuuteen 

vasta aineistoperustaisen teorian valmistuttua.  

Myös tutkijan roolin suhteen olen noudattanut enemmän straussilaista näkemystä. Aineiston 

analyysissä olen yhdistänyt molempia näkemyksiä. Tutkijan roolista kirjoitan enemmän koh-

dassa 2.6 ja aineiston analyysin vaiheet kuvaan kohdassa 2.4. Analyysin pohjalta olen tuotta-

nut aineistoperustaisen teorian, jonka jälkeen esitän sitä syventävän pääkategorioiden teoreet-
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tisen viitekehyksen. Näiden vaiheiden pohjana olen käyttänyt niin grounded theoryn ensim-

mäisen kuin toisen sukupolven näkemyksiä.  

 

2.3 Aineistonkeruu 

 

Aineistonkeruuvaiheessa vietin kolme viikkoa koulussa, jossa kerhoa pidettiin. Tänä aikana 

olin intensiivisesti mukana kerhoa pitäneen opettajan luokan toiminnassa ja kaikilla tänä ai-

kana pidetyillä kerhokerroilla. Kyseisen opettajan luokka valikoitui paikaksi, sillä minua kiin-

nosti havainnoida opettajan toimintaa ja pedagogiikkaa myös kerhon ulkopuolella. Hänen 

luokallaan oli myös osa kerhon toimintaan osallistuneista nuorista. Loput kerhoon osallistu-

neista nuorista olivat rinnakkaisluokalta. Heille kerhossa toiminut opettaja oli opettanut muu-

tamaa oppiainetta. Nuoret olivat jossain määrin tuttuja toisilleen, sillä heillä oli ollut yhteisiä 

tunteja yhdessä oppiaineessa. Ennen varsinaista aineistonkeruuta olin jo osallistunut kahdelle 

kerhokerralle. Keskeisiä syitä näille osallistumisille sekä varsinaiselle kentällä vietetylle ajalle 

oli kaksi. Ensimmäinen niistä oli tutustua kerhoon osallistuneisiin nuoriin, sillä toivoin saava-

ni haastatella osaa heistä aineistonkeruun loppuvaiheessa. Tämä vaatisi luottamuksen synty-

mistä heidän ja minun välilleni ja se vaatisi aikaa. Aarnoksen (2015) mukaan lasten tulisi saa-

da tottua rauhassa tutkijaan. Hyvä keino on esimerkiksi apuopettajana toimiminen ennen var-

sinaista aineistonkeruuta. (Aarnos, 2015, 165.) 

Toinen tärkeä tekijä viettämälleni ajalle koulussa oli oman kenttäpäiväkirjan pitäminen. Halu-

sin sisällyttää aineistonkeruuseen havainnoinnin, sillä koin, että kerhon tutkiminen pelkkien 

haastattelujen keinoin voisi jättää jotain merkityksellistä havaitsematta. Vaikka kenttäpäivä-

kirjani sisältää runsaasti merkintöjä myös kerhon ulkopuolisista tilanteista, valikoin lopulli-

seen tutkimusaineistooni kerhoon ja siihen osallisiin henkilöihin liittyneet tilanteet ja kuvauk-

set aineiston runsauden sekä tutkimukselleni tarkoituksenmukaisen kohdentamisen vuoksi. 

Havainnoinnin lisäksi haastattelin kerhoa pitäneitä opettajaa ja koulunkäynninohjaajaa sekä 

kahdeksaa kerhossa käynyttä nuorta. Koin tärkeäksi sisällyttää tutkimukseeni sekä kerhossa 

toimineiden aikuisten että nuorten kokemuksia kerhosta, jotta kaikkien kerhoon osallistunei-

den näkökulmat tulisivat kuulluiksi. Myös Aarnoksen (2015, 177) mukaan tutkimusaineistos-

ta tekee kiinnostavan se, kun samasta ilmiöstä on kysytty sekä lasten että heidän opettajien 
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näkemyksiä. Neljännen näkökulman kerhoon toi oma kenttäpäiväkirjani. Kirjoitan havain-

noinnista ja haastatteluista tarkemmin kohdissa 2.3.1 ja 2.3.2.  

Ennen kentälle astumista keräsin tutkimusluvat sekä tutkimukseen osallistuneilta aikuisilta 

että kaikilta kerhossa sillä hetkellä käyneiltä nuorilta, sillä myös heiltä tulee pyytää suostumus 

osallistumisesta tutkimukseen (Aarnos, 2015, 165). Tein rajauksen nuorten tutkimuslupien 

suhteen kerhossa sillä hetkellä käyviin nuoriin siitä huolimatta, että vietin koulussa aikaa 

myös muiden nuorten kanssa. Päätin sisällyttää tutkimukseeni vain heitä koskevan materiaa-

lin. Opettajan ja koulunkäynninohjaajan kohdalla kysyin heiltä suulliset tutkimusluvat haas-

tattelujen alussa, jolloin myös informoin heitä tutkimuksen eettisyyteen liittyvistä asioista. 

Näitä asioita olivat tutkimukseni tarkoitus, mihin tarkkailuni kohdistuu, kuinka huolehdin 

tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetistä sekä heidän mahdollisuutensa vetäytyä tutki-

muksesta milloin vain. Samat asiat esitin kirjallisesti nuorten tutkimuslupa-lomakkeissa, jois-

sa pyydettiin sekä nuoren että huoltajan suostumus nuoren osallistumisesta tutkimukseen. 

Haastatteluun osallistumisesta kysyin jokaiselta nuorelta lupaa kenttävaiheen lopussa ja suu-

reksi ilokseni jokainen heistä suostui haastateltavaksi. Tutkimuksen eettisyydestä ja luotetta-

vuudesta kirjoitan lisää kohdassa 2.6.  

Tutkimuskohde valikoitui sen kautta, kun kuulin graduryhmässäni yhdellä paikkakuntani kou-

lulla järjestetystä kerhotoiminnasta, jolla oli haluttu tukea nuorten sosiaalisia taitoja sekä kou-

lunkäyntiä. Kerhoa oli toteutettu koulun ulkopuolisena toimintana kahden lukuvuoden ajan.  

Etukäteistietojeni mukaan kerhosta oli positiivisia kokemuksia, sillä kerhossa käyneet nuoret 

kävivät siellä mielellään. Kerhoa järjestänyt opettaja teki väitöstutkimusta ja oli kiinnostunut 

yhteistyöstä. Halusin selvittää kerhon keskeisiä käytänteitä ja sitä, mistä kerhon toiminnassa 

oikein oli kyse. Alusta asti minulle oli tärkeää sisällyttää tutkimukseeni sekä kerhoon osallis-

tuneiden aikuisten että nuorten näkökulmat kerhosta. Tutkittavat henkilöt valikoituivat sen 

mukaan, että he olivat joko kyseisenä keväänä kerhoon toimintaan osallistuneita aikuisia tai 

nuoria. 
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2.3.1 Havainnointi 

 

Havainnointi valikoitui aineistonkeruutavaksi, sillä koin, että jotain merkityksellistä jäisi ta-

voittamatta, mikäli keräisin aineistoni vain haastatteluilla. Tavoitteeni oli tutkia kerhoa koko-

naisvaltaisesti ja tämän takia koin olennaiseksi omien huomioiden tekemisen kerhon aikuisten 

ja nuorten kerronnan lisäksi.  Havainnoinnin käyttö on perusteltua, jos tutkittavasta ilmiöstä 

on haastavaa saada tietoa muilla tavoin tai jos halutaan monipuolistaa tietoa tutkimuksen koh-

teesta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 93–94). Sen kautta halusin myös tavoittaa kerhon ilmapiiriä, 

jonka koin olevan vaikeampaa haastattelujen kautta. Havainnointia tehdessä olin itse aktiivi-

sesti mukana aistimassa ja tuntemassa sitä, mitä kerhossa oikeasti tapahtui.  

Gordonin ja kollegoiden (2007) mukaan etnografi ei voi havainnoida kaikkea, mitä kentällä 

tapahtuu. Hän voi käyttää esimerkiksi havainnointirunkoa raportoinnin tukena. (Gordon ym., 

2007, 43, 45). Itse päädyin ratkaisuun, jossa tein vapaita muistiinpanoja sillä en halunnut etu-

käteen asettaa liian tarkkoja raameja sille, mitä tulisin kentällä havainnoimaan. Kiinnitin ha-

vainnoinnissani huomiota erityisesti niihin käytänteisiin, joilla nuorten kohtaamista toteutet-

tiin alkuperäisen tutkimuskysymykseni mukaisesti. Pyrin myös kiinnittämään huomiota ilma-

piiriin sekä tunteisiin, joita minulle heräsi havainnoinnin aikana. Pyrin havaitsemaan erityises-

ti tilanteita, joissa oli mielestäni jotain merkityksellistä tai jotka jäivät syystä tai toisesta mieti-

tyttämään. Keräsin kentällä muistiinpanoni ruutuvihkoon, johon kirjoitin lyhyitä muistiin-

panoja aina niissä väleissä, kun pystyin. Muistiinpanoni tein anonyymeina ja pyrin kirjoitta-

maan kaiken niin, että vihkon joutuminen vääriin käsiin ei vaarantaisi tutkimukseni eettisyyt-

tä. Muutamia kertoja nuoret olivat kiinnostuneita siitä, mitä kirjoitin vihkooni, mutta pian he 

tottuivat siihen, että tein muistiinpanoja ja kysymykset vähenivät. Vastasin aina heidän kysy-

myksiinsä ja kannustin heitä kysymään, kun heillä tuli jotain mieleen.  

Havainnointia voi toteuttaa monessa eri muodossa. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija 

toimii vuorovaikutuksessa tutkimuksen tiedonantajien kanssa ja nämä sosiaaliset vuorovaiku-

tustilanteet ovat tärkeä osa tiedonhankintaprosessia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 94.) Noudatin 

tätä havainnoinnin muotoa tutkimuksessani. Kun havainnointini yhtenä tärkeimpänä tavoit-

teena oli luottamuksen rakentaminen minun ja nuorten välille, olisi sen syntyminen ollut 

mahdotonta, jos en olisi lainkaan osallistunut vuorovaikutustilanteisiin. Havainnoinnin ajan 

kirjoitin joka ilta muistiinpanoni puhtaaksi tietokoneella. Tästä muodostui kenttäpäiväkirjani, 
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joka oli pituudeltaan yhteensä 29 sivua. Havainnointi sai minut pohtimaan omaa rooliani ken-

tällä jatkuvasti. Näistä pohdinnoista kirjoitan tarkemmin kohdassa 2.6. 

 

2.3.2 Puolistrukturoitu haastattelu 

 

Haastattelun tekeminen on perusteltua, kun haluamme tietää, mitä ihminen ajattelee tai miksi 

hän toimii tietyllä tavalla. Aineistonkeruun muotona haastattelun etu on sen joustavuus, sillä 

tutkijalla on mahdollisuus toistaa ja selventää kysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä sekä 

käydä keskustelua haastateltavan kanssa haastattelun aikana. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 84–

85.) Haastattelin tutkimukseeni kerhon toimintaan osallistunutta opettajaa, koulunkäynninoh-

jaajaa sekä kahdeksaa nuorta, sillä halusin tietää millaisena kerho heidän näkökulmastaan 

näyttäytyi ja millaisia kokemuksia heillä siitä oli. Halusin sisällyttää tutkimukseeni mahdolli-

simman monta eri näkökulmaa ja ilokseni sain haastatella kaikkia sinä keväänä kerhossa toi-

mineita aikuisia sekä nuoria.  

Opettajan ja koulunkäynninohjaajan haastatteluihin valitsin muodoksi puolistrukturoidun 

haastattelun, sillä koin sen parhaimmaksi tavaksi saada haluamaani tietoa. Tuomen ja Sarajär-

ven (2018, 87) mukaan puolistrukturoitua haastattelua kutsutaan myös teemahaastatteluksi ja 

siinä haastattelu etenee tiettyjen etukäteen valikoitujen teemojen ja tarkentavien kysymysten 

pohjalta. Suunnittelin haastattelurungot näitä ajatuksia mukaillen. Yksi haastattelu sisälsi 

kahdesta neljään teemaa sekä niitä koskevia tarkentavia kysymyksiä. Ensimmäinen opettaja-

haastattelu rakentui yleiskuvan saamiselle kerhosta ja kerhon lähtökohdille sekä tavoitteille. 

Toisen opettajahaastattelun teemoja olivat kerhotoiminnan mieleenpainuvat hetket sekä haas-

teet. Kolmas haastattelu pohjautui kerhon toiminnan summaukselle ja viimeisistä kerhoker-

roista keskustelulle. Ohjaajan haastattelu koostui tiivistetymmin samoista teemoista.  

Annoin haastattelurungon haastateltavalle tutustuttavaksi haastattelua edeltävänä päivänä. 

Lisäksi pyysin opettajaa ja koulunkäynninohjaajaa täyttämään etukäteen kerhokerroista aika-

janan, joka toimi keskustelun tukena ja auttoi minua saamaan kokonaiskuvan kerhon toimin-

nasta. Jokainen haastattelu oli luonteeltaan erilainen. Keskustelu pohjautui haastattelurungon 

teemoihin, mutta puolistrukturoidun haastattelun vapaus mahdollisti keskustelun siirtymisen 

myös varsinaisia kysymyksiä laajemmalle alueelle. Opettajan haastatteluiden kohdalla raken-



23 

 

sin seuraavan haastattelun rungon aina vasta edellisen haastattelun jälkeen. Täten pystyin ot-

tamaan paremmin huomioon sen, miten edellinen haastattelu oli muotoutunut ja mitä mahdol-

lisia uusia näkökulmia ja kysymyksiä se oli herättänyt. Puolistrukturoitu haastattelu mahdol-

listi sen, että haastattelutilanteessa kysyin tarkentavia kysymyksiä ja mikäli jokin kohta jäi 

minulle epäselväksi, tarkensin kysymystäni.  

Koin haastavaksi haastattelijan rooliin asettautumisen. Roolissa tuli olla sivummalla, mutta 

samanaikaisesti jatkuvasti läsnä ja pystyä esittämään tarkentavia kysymyksiä nopealla tahdil-

la. Ruusuvuori ja Tiittula (2005, 29) ehdottavat, että haastattelu voi tilanteesta riippuen edetä 

kysymys-vastaus-tekniikalla tai muistuttaa enemmän arkikeskustelua. Ennen haastattelujen 

tekemistä päätin noudattaa haastatteluissani vapaampaa, enemmän keskustelua muistuttavaa 

haastattelutyyliä. Mielestäni tämä mahdollisti sen, että pystyin haastattelijana olemaan pa-

remmin läsnä tilanteessa ja tilanne oli myös haastateltavalle luonnollisempi. Huolehdin jokai-

sessa haastattelussa tilanteen ohjaamisesta niin, että kukin haastattelun teema tuli läpikäydyk-

si. Etukäteen määrittämieni tarkentavien kysymysten kohdalla toimin vapaammin. Pidin tär-

keimpänä sitä, että sain jokaisesta haastattelusta tutkimukseni kannalta relevantin tiedon. Täs-

sä vaiheessa tutkimusta tarkoituksenani oli saada mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva 

kerhosta ja sen käytänteistä. Usean haastattelun kohdalla tietynasteinen vapaus johti myös 

siihen, että sain kuulla haastateltavan kokemuksia jostain sellaisesta, josta en olisi osannut itse 

edes kysyä. Toisinaan haastateltava oli saattanut ymmärtää kysymykseni erilailla, jolloin mi-

nulla oli haastattelussa mahdollisuus avata, mitä olin kysymyksellä tarkoittanut. Tämä oli 

opettavaista ja pyrin huomioimaan kysymysten selkeyden seuraavia haastattelurunkoja laa-

tiessani.  

Myös nuorten haastattelut toteutin puolistrukturoituina. Haastattelut olivat kuitenkin raken-

teeltaan hieman erilaisia, sillä suunnittelin ne toiminnallisemmiksi. Aarnoksen (2015, 165) 

mukaan lapsiystävällisyys sekä tutkimuksen etiikka korostuvat lapsia tutkittaessa ja aineis-

tonhankinta tulee sovittaa lapsen itseilmaisun tyyliin. Myös Freeman ja Mathison (2009) esit-

tävät, että lapsia haastateltaessa on hyödyllistä käyttää erilaisia aktiviteetteja. Ne motivoivat 

lapsia ja tukevat kysymyksiin vastaamista. He käyttävät esimerkkinä leikkiä, jossa haastatte-

lukysymykset tuli nostaa hatusta. Kysymyksen valitseminen itse sekä jonkun konkreettisen 

kädessä pitäminen vastatessa sai lapset vastaamaan, kun suulliseen kysymykseen he olisivat 

voineet jättää vastaamatta. Haastattelun tukena voidaan käyttää lasten tekemiä piirustuksia tai 

karttoja tai heidän ottamiaan valokuvia. Näiden käyttö tulee kuitenkin olla tarkoituksenmu-
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kaista tutkimuskysymyksiin nähden sekä lapsille mieluista. (Freeman & Mathison, 2009, 97–

98, 111–112, 114, 122, 124.)  

Haastattelun alussa nuoret täyttivät aikajanan kerhokerroista, joilla he olivat olleet mukana. 

Tämä toimi pohjana haastattelulle ja auttoi myös lieventämään mahdollista jännitystä. Tämän 

jälkeen siirryttiin varsinaiseen haastatteluun. Olin laatinut haastattelua varten 18 kysymystä, 

joista olin tehnyt haastattelukortit värillisille pahveille. Jokaisessa kortissa oli yksi kysymys. 

Kysymykset pohjautuivat samoihin teemoihin, kuin opettajan ja koulunkäynninohjaajan haas-

tattelutkin. Haastattelussa nuori nosti pinosta yhden kortin kerrallaan ja luki ääneen siinä lu-

kevan kysymyksen. Tämän jälkeen hän vastasi kysymykseen. Tilanteesta riippuen kysyin 

tarkentavia kysymyksiä ja keskustelimme vastauksista myös nuoren täyttämän aikajanan 

avulla. Viimeisessä haastattelukortissa nuorta pyydettiin keksimään peitenimi tutkimusta var-

ten. Tämä herätti heissä ihmetystä. Selvensin heille, mitä se tarkoitti, ja jokainen keksi itsel-

leen tutkimuksessa käytettävän nimen. Tästä ja muista haastatteluihin liittyvistä eettisistä ky-

symyksistä kirjoitan kattavammin kohdassa 2.6.  

 

2.4 Aineistonkäsittely ja aineiston analyysi 

 

Aineistonkeruun jälkeen litteroin haastattelut. Tein litteraatit haastattelu kerrallaan. Kuuntelin 

ensin haastattelun kertaalleen läpi ja tämän jälkeen samalla kirjoittaen. Kolmannella kuunte-

lukerralla varmistin vielä epäselviksi jääneet kohdat. Haastattelujen litterointi on tehty ana-

lyysin vaatimalla tarkkuudella, jossa merkitystä ei ollut yksittäisillä äännähdyksillä tai hy-

mähdyksillä. Haastatteluja oli yhteensä kymmenen, joista kolme oli opettajan, yksi koulun-

käynninohjaajan sekä kuusi nuorten. Neljä nuorta halusi tulla haastatteluun yksin, toiset neljä 

pareittain. Täten yksilöhaastatteluja toteutettiin neljä ja pareittain tehtyjä haastatteluja kaksi. 

Yksi yksilöhaastatteluun tulleista nuorista toivoi, ettei hänen haastatteluaan nauhoitettaisi, 

joten kirjoitin hänen vastauksensa jo haastattelutilanteessa. Litteroitua materiaalia kertyi yh-

teensä 97 sivua. Kaikkiaan sekä litteroitua että muuta aineistoa, joka koostui kenttäpäiväkir-

jasta sekä yhden nuoren kirjallisesta haastattelusta, kertyi yhteensä 130 sivua.  

Aineiston analyysin tein kolmivaiheisena, kuten sekä Glaser (1998) että Strauss ja Corbin 

(1990). Ensimmäisessä vaiheessa tein avoimen koodauksen Straussin ja Corbinin mallia mu-
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kaillen. Tässä vaiheessa kävin läpi koko aineiston rivi riviltä ja väritin sieltä kohdat, joita pi-

din aineistossa merkittävinä. Corbinin (2009) mukaan tutkimuksen alussa tutkija ei tiedä, 

kuinka merkittäviä muodostumassa olevat kategoriat ovat. Tutkija kuitenkin tietää intuitiivi-

sesti, että jokin kohta aineistossa on tärkeä ja se tulisi nostaa esiin. Hänen tulee luottaa vais-

toonsa siitä, mikä aineistossa on merkittävää. (Corbin, 2009, 44–45.) Yhtenä perusteena koh-

dan merkityksellisyydelle pidin omaa kokemustani siitä, että kohta oli merkittävä ja tuli sisäl-

lyttää tarkempaan analyysiin. Maclure (2013) esittää, että perinteisesti koodauksessa aineis-

tosta etsitään toistuvia teemoja, kategorioita tai käsitteitä, jotka sijoitetaan tiettyyn jo olemas-

sa olevaan rakenteeseen. Koodauksessa tulisi antaa tilaa myös aineiston ihmettelylle. Aineis-

ton järjestelmällistä käsittelyä ei tule hylätä, mutta koodaus tulee nähdä laajemmin kuin ai-

neiston staattisena esityksenä, jonka muoto on jo ennalta valmis. Tilan antaminen aineiston 

ymmärtämiselle ja ihmettelylle on kuitenkin eettinen kysymys, sillä se on jotain, jonka tutkija 

tuntee. Jokin kohta aineistossa on niin sanotusti valinnut hänet. Tämä kuitenkin mahdollistaa 

jonkin odottamattoman löytymisen aineistosta. (Maclure, 2013, 164, 166, 168, 181.) Pidin 

tärkeänä näiden kohtien sisällyttämistä aineistoon. Näiden kohtien merkityksellisyys oli mi-

nun kokemukseni aineistosta sen ajan, jonka olin kerhon kontekstissa viettänyt, ja niiden ko-

kemusten perusteella, joita olin aineistonkeruuvaiheessa saanut.   

Maclure (2013) kollegoineen havaitsi tutkimuksessaan tilanteita lasten vuorovaikutuksessa, 

jotka oli vaikea sanallistaa aineistoon. He oppivat pysähtymään näihin hetkiin ja nimittivät 

niitä "kuumiksi pisteiksi", sillä ne koskettivat heitä. Hän ehdottaa, että tutkijan tulisi hidastaa 

koodaustaan, jotta näiden hetkien ja yksityiskohtien tavoittaminen on mahdollista. (Maclure, 

2013, 172–174.) Omassa kenttäpäiväkirjassani kuvasin näitä kohtia usein erilaisina tuntemuk-

sina, ja suuri osa niistä valikoitui merkittäviksi kohdiksi, jotka sisällytin tarkempaan analyy-

siin. Tässä analyysin vaiheessa merkityksellisinä pidetyt kohdat olivat myös kohtia, joiden 

teema näytti toistuvan aineistossa. Yhtälailla merkittäviä olivat kohdat, jotka jollakin tavalla 

rikkoivat näitä aineistossa hahmottuvia alustavia teemoja ja niiden sisältöjä. 

Näitä aineistosta merkityksellisenä nousevia kohtia oli yhteensä 360 kappaletta. Siirsin nämä 

aineistopoiminnat erilliseen tiedostoon, jonka jälkeen ryhmittelin ne uudelleen siten, että sa-

manlaiset kohdat muodostivat omat kategoriansa. Tämän jälkeen annoin kategorioille alusta-

vat nimet. Kategorioita muodostui yhteensä 37 kappaletta. Analyysin tässä vaiheessa pidin 

toisistaan erillään opettajan aineiston, koulunkäynninohjaajan aineiston sekä oman kenttäpäi-

väkirjani. Nuorten aineiston pidin myös erillään muiden toimijoiden aineistoista, mutta tässä 

vaiheessa katsoin tarkoituksenmukaiseksi yhdistää kahdeksan nuoren haastatteluista nousseet 
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merkitykselliset kohdat yhdeksi ”nuorten” aineistoksi, sen sijaan, että olisin käsitellyt jokaisen 

nuoren aineistoa analyysin edetessä erillisenä. Merkitsin nuorten aineistopoimintoihin nimi-

kirjaimilla sen, kenen nuoren haastattelusta kukin kohta oli otettu, sillä halusin huolehtia siitä, 

että jokaisen nuoren ääni tulisi kuulumaan koko ajan kohdentuvassa aineistossani. Tämä myös 

helpotti aineiston käsittelyä ja kohtien löytämistä alkuperäisistä haastatteluista.  

Toisessa koodausvaiheessa olen yhdistänyt sekä Straussin ja Corbinin akselikoodausta, jossa 

syvennetään löydettyjä kategorioita, sekä Glaserin selektiivistä koodausta, jossa pyritään pää-

kategorian löytämiseen ja analyysin kohdentamiseen jo kohti teoriaa. Olen nimennyt tämän 

koodausvaiheen syventäväksi koodaukseksi. Tässä vaiheessa keskityin ensimmäisessä koo-

dausvaiheessa löytämiini 37 kategoriaan, jotka tässä vaiheessa määrittelin. Määrittelyn vai-

heessa joidenkin aineistopoimintojen paikka vaihtui kategoriasta toiseen ja tässä vaiheessa 

myös muodostui neljä uutta kategoriaa. Tässä vaiheessa kategorioita muodostui siis yhteensä 

41 kappaletta. Kategorioiden ulkopuolelle jäi yhteensä 60 aineistopoimintaa, jotka eivät aset-

tuneet ongelmattomasti kategorioihin ja ne muodostivat lopulta kategorian ”muut”. Tässä vai-

heessa analyysia huomioin, että aineistosta alkoi nousta voimakkaasti tiettyjä teemoja. Näitä 

teemoja olivat kuunteleminen, osallisuus, yhteenkuuluvuus, välittäminen, vapaus sekä ilmapii-

ri. Näistä teemoista alkoi muodostua aineistoni pääkategorioita.  

Kolmannessa koodausvaiheessa keskityin löytämiini pääkategorioihin. Nimitin tämän vaiheen 

selektiiviseksi koodaukseksi Straussia ja Corbinia mukaillen. Tässä vaiheessa määrittelin löy-

tämäni pääkategoriat kaikkien 41 kategorian pohjalta. Analyysi eteni niin, että kävin läpi jo-

kaisen kategorian ja etsin, millä tavoin sekä kuunteleminen, osallisuus, yhteenkuuluvuus, vä-

littäminen, vapaus että ilmapiiri siinä näyttäytyivät. Toimin näin, jotta pääkategorioiden mää-

rittely tapahtuisi puhtaasti aineiston pohjalta. Lisäksi halusin varmistaa, että kyseiset teemat 

olivat aineistoni pääkategorioita, eli koko aineistossa läsnä olevia teemoja. Määrittelyn myötä 

ajatukseni tästä vahvistui. Määrittelyn jälkeen havaitsin, että osa pääkategorioista liittyi sau-

mattomasti yhteen ja yhdistin ne. Vapaus sijoittui osaksi osallisuutta ja välittäminen osaksi 

yhteenkuuluvuutta. Ilmapiiri pysyi omana pääkategorianaan, mutta sen nimeksi muuttui keh-

keytyvä turvallisuus. Lopullisia pääkategorioita muodostui neljä, jotka olivat soljuva osalli-

suus, moninainen kuunteleminen, välittävä yhteenkuuluvuus sekä kehkeytyvä turvallisuus. 

Pääkategorioiden nimet nousivat aineistosta. Kirjoitan tästä tarkemmin luvussa 3. 

Tässä vaiheessa analyysiä pääkategorioille syntyneet määritelmät olivat pitkiä, noin kahdesta 

kolmeen sivun mittaisia, ja sisälsivät edelleen niin opettajan, koulunkäynninohjaajan, nuorten 
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kuin kenttäpäiväkirjan näkökulmat erillään toisistaan. Selektiivisen koodauksen lopussa muo-

dostin jokaiselle pääkategorialle yhden lopullisen määritelmän kaikkien toimijoiden määri-

telmien pohjalta. Tämän jälkeen kirjoitin tulokseni auki, jonka myötä minulle selvisi se, kuin-

ka pääkategoriat asettuivat suhteessa toisiinsa. Tämän pohjalta muodostui tutkimukseni ai-

neistoperustainen teoria. Seuraavaksi kuvaan tarkemmin aineistoperustaisen teorian tuottami-

sen.  

 

2.5 Aineistoperustaisen teorian tuottaminen ja kirjallisuuden liittäminen tutkimukseen  

 

Selektiivisessä koodauksessa analyysini kohdistui löytämiini pääkategorioihin ja teorian tuot-

tamiseen niiden pohjalta. Teoria selittää kategorioiden suhteet toisiinsa (Birks & Mills, 2015, 

108). Grounded theoryn haasteena on aito teorian tuottaminen, joka monesti jää toteutumatta 

ja tutkimus pohjautuu vain löydettyjen kategorioiden kuvailuun (Urquhart, 2013, 107) eikä 

selitä tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä (Birks & Mills, 2015, 109). Lopullisen tutkimuk-

sen laatu riippuu siitä, kuinka tutkija siirtyy käsitteiden tasolta teorian tuottamiseen (Birks & 

Mills, 2015, 123). Grounded theorysta kirjoittaneiden välillä on eroavaisuuksia myös teorian 

tuottamista ja muun pääkategorioita käsittelevän kirjallisuuden tutkimukseen liittämistä kos-

kevissa vaiheissa. Myös näiden vaiheiden osalta olen päätynyt tässä tutkimuksessa yhdistä-

mään eri näkökulmia tavoilla, jotka parhaiten sopivat tutkimukseeni sekä vastaavat pro gradu 

–tutkielman tavoitteita. Aineiston analyysin perusteella tuotetusta teoriasta käytän Kautto-

Knapea (2012, 43) mukaillen nimitystä aineistoperustainen teoria. Teorian tuottamisen jäl-

keen olen syventänyt tietämystäni pääkategorioista laatimalla tutkimuksen pääkategorioiden 

teoreettisen viitekehyksen, joka koostuu niistä aiemmin tehdyistä tutkimuksista sekä muusta 

niitä koskevasta kirjallisuudesta. Osan tästä kirjallisuudesta luin prosessin aikana, mutta suu-

rimman osan vasta aineistoperustaisen teorian tuottamisen jälkeen. 

Birksin ja Millsin (2015, 112–113) mukaan aineiston juonen auki kirjoittaminen sekä muun 

teoreettisen tiedon integroiminen
2
 tukevat selektiivistä koodausta

3
 sekä teorian tuottamista. 

Urquhartin (2013, 171) mukaan muuhun kirjallisuuteen tutustuminen ja sen liittäminen tutki-

mukseen tehdään pääosin vasta teorian tuottamisen loppuvaiheessa. Glaserin ja Straussin 

                                                 
2
 Birks ja Mills (2015) käyttävät tästä vaiheesta nimitystä theoretical coding. 

3
 Birks ja Mills (2015) käyttävät tästä vaiheesta nimitystä advanced coding. 
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(1967) mukaan aineistoperustaisesta teoriasta on tarkoituksenmukaista tuottaa vielä formaali 

teoria. Se voidaan tuottaa joko yhdestä tai useammasta aineistoperustaisesta teoriasta. Aineis-

toperustainen teoria voidaan jalostaa formaaliksi poistamalla tiettyyn osa-alueeseen viittaavat 

sanat tai kirjoittaa se yleisemmällä tasolla. Glaser ja Strauss kuitenkin pitävät tällä tavalla 

tuotettua teoriaa vasta alkuna oikealle formaalille teorialle. Toisena vaihtoehtona he esittävät 

formaalin teorian tuottamista useamman yksittäisen aineistoperustaisen teorian pohjalta, jotka 

esimerkiksi kuvaavat samaa ilmiötä eri tieteenaloilla. Tällöin on mahdollista tuottaa yleisem-

män tason formaali teoria kyseisestä ilmiöstä. (Glaser & Strauss, 1967, 79–82.) Urquhartin 

(2013) mukaan tutkimuksen luonne vaikuttaa siihen, kuinka tarkoituksenmukaista formaalin 

teorian tuottaminen on. Etnografisessa tutkimuksessa, jossa tarkan juuri tutkimusjoukkoa ku-

vaavan tiedon esittäminen on tärkeää, se ei välttämättä sitä ole. (Urquhart, 2013, 130, 169.)  

Tässä tutkimuksessa tuotin aineistoperustaisen teorian löytämieni pääkategorioiden pohjalta. 

Teoria
4
 selittää kaikenkattavasti tiettyyn ilmiöön liittyvän prosessin tai skeeman (Birks & 

Mills, 2015, 13). Tämän tutkimuksen aineistoperustainen teoria selittää niitä tekijöitä, jotka 

määrittivät turvallista yhteistä omaa paikkaa, ja näiden tekijöiden välisiä suhteita. Tekijät ovat 

aineistoni pääkategorioita. Teoria alkoi hahmottua selektiivisen koodauksen lopussa pääkate-

gorioiden lopullisten määritelmien valmistuttua. Käytin apuna aineiston juonen kirjoittamista, 

jota voidaan käyttää teorian tuottamisen tukena (Birks & Mills, 2015, 112). Juonta kirjoitetta-

essa selitetään kategorioiden välisiä suhteita ja samalla tutkittavaa ilmiötä. Käytännössä siinä 

kirjoitetaan auki teoriaa. Juonta kuvataan ja selitetään vain analyysin pohjalta. Juonen kirjoit-

tamisen vaiheessa tutkijalle usein aukeaa se, mitä kirjallisuutta hän tutkimukseensa integroi. 

(Birks & Mills, 2015, 114, 120–121.) Glaser (1978, 73) on esittänyt 18 valmista ”koodiper-

hettä”, joita voidaan käyttää teorian
5
 tuottamisessa. Koin aineiston juonen auki kirjoittamisen 

parhaaksi tavaksi teorian tuottamiseen, sillä siinä pääkategorioiden väliset yhteydet selkeytyi-

vät ja tulivat näkyviksi. Tässä vaiheessa havaitsin, että kaikki pääkategoriat synnyttivät toisi-

aan ja yhdessä ne rakensivat turvallisen yhteisen oman paikan. Tämä paikka oli samalla kai-

kille kerhon toimintaan osallistuneille nuorille yhteinen, mutta myös jokaisen oma. Aineiston 

juoni, joka selittää pääkategorioiden suhteet toisiinsa, on esitetty kohdassa 3.5. 

Birksin ja Millsin (2015) mukaan kirjallisuuden liittämistä tuotettuun teoriaan on pidetty epä-

selvänä, sillä aiheesta on kirjoitettu monin eri termein ja sisällöin. He esittävät, että tuotettu 

teoria jää vajaaksi, jos siihen ei integroida muuta teoreettista tietoa. Sitä integroimalla voidaan 

                                                 
4
 Birks ja Mills (2015) eivät tee eroa aineistoperustaisen ja formaalin teorian välillä. 

5
 Glaser (1978) ei erottele tässä yhteydessä aineistoperustaista ja formaalia teoriaa.  
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laajentaa ja vahvistaa olemassa olevia teorioita sekä selittää ja vahvistaa oman teorian arvoa. 

Muun teoreettisen tiedon integroiminen tehdään teorian tuottamisen vaiheessa. (Birks & 

Mills, 2015, 113, 119–120.) Kuten olen jo kirjoittanut, Glaser (1978) on esittänyt valmiita 

teoreettisia koodeja, joiden avulla teoria voidaan tuottaa (Glaser, 1978, 74). Myöhemmin hän 

on kuitenkin ilmaissut, että nämä teoreettisten koodien luettelot eivät ole tyhjentäviä ja myös 

muita teoreettisia koodeja on mahdollista käyttää (Glaser, 2005, 17). Urquhartin (2013) mu-

kaan tutkimustyö ei ole valmis ennen kuin aineistoperustainen teoria liitetään muihin olemas-

sa oleviin teorioihin. Tutkijan tulee selventää, miten se joko vahvistaa tai laajentaa muita teo-

rioita tai on mahdollisesti ristiriidassa niiden kanssa. Lähtökohta, että kirjallisuus ei saa mää-

rittää aineiston analyysiä, ei tarkoita, ettei kirjallisuuteen syvennyttäisi lainkaan. Se tehdään 

eri kohdassa kuin perinteisesti, suurin osa vasta teorian tuottamisen loppuvaiheessa. Kirjalli-

suuteen syvennytään, jotta voidaan tuottaa teoreettinen integraatio, jossa aineistoperustaista 

teoriaa tarkastellaan suhteessa kirjallisuuteen. (Urquhart, 2013, 130, 169, 171.)  

Kautto-Knape (2012) tuotti väitöstutkimuksessaan aineistoperustaisen teorian oppilasta la-

maannuttavasta kouluvuorovaikutuksesta. Tämän jälkeen hän esitti teoreettisen integraation, 

joka tuotettiin tutkimuksen ydinkategorian ja sitä määrittävien alakategorioiden kannalta kes-

keisestä kirjallisuudesta. Kirjallisuusintegraation pohjalta hän tuotti koulusuoriutumisen for-

maalin teorian. (Kautto-Knape, 2012, 54, 63, 91, 105.) Siitonen (1999) tuotti väitöstutkimuk-

sessaan voimaantumisteorian. Tutkimuksessa esitettiin ensin tulokset, joissa tuotiin esiin ana-

lyysin tuloksena syntynyt kategoriajärjestelmä eli noussut ydinkäsite ja siihen liittyvät katego-

riat. Tämän jälkeen esitettiin teoreettinen integraatio, jossa syvennettiin ymmärrystä ydinkä-

sitteestä ja sitä lähellä olevista käsitteistä olemassa olevan kirjallisuuden kautta. Teoreettisen 

integraation ja empiiristen tulosten pohjalta tuotettiin yleinen formaali voimaantumisteoria, 

joka on ensin mainittujen synteesi. (Siitonen, 1999, 59, 82, 116.) 

Teoreettiseen integraatioon, jossa aineistoperustaista teoriaa tarkastellaan suhteessa kirjalli-

suuteen, tulee integroida se kirjallisuus, joka aineistoperustaisen teorian kannalta on merki-

tyksellistä (Urquhart, 2013, 136, 171). Tutkijan tulee käyttää oman alansa teoreettista tietoa, 

silloin kun se on merkityksellistä teorian selittämisen kannalta. Tutkijan tulee myös käydä 

keskustelua siitä, mitä tuotettu teoria tuo alan tietämykseen. (Birks & Mills, 2015, 120.) Teo-

reettinen integraatio voidaan esittää tutkimuksessa monin tavoin. Se voidaan esittää taulukko-

na tai laajempana kokonaisuutena, jossa tarkastellaan kriittisesti tuotetun teorian suhdetta 

muuhun tutkimustietoon. Raportissa teoreettinen integraatio voidaan esittää tulosten jälkeen 
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tai perinteisemmin, jolloin ensin esitetään teoreettinen viitekehys ja raportin loppuun integ-

roidaan lisää kirjallisuutta. (Urquhart, 2013, 169, 171.) 

Tässä tutkimuksessa syvennyin aineistoperustaisen teorian tuottamisen jälkeen perusteelli-

semmin tutkimukseni pääkategorioita koskevaan muuhun tutkimustietoon ja kirjallisuuteen. 

Halusin syventää tietämystäni pääkategorioista ja selvittää, miten niitä on määritelty, tutkittu 

sekä käsitelty aiemmissa tutkimuksissa ja muussa kirjallisuudessa. Tämän pohjalta kirjoitin 

tutkimuksen pääkategorioiden teoreettisen viitekehyksen, jonka esitän luvussa 4. Liitin kirjal-

lisuutta tutkimukseeni ankkuroidakseni tutkimukseni siihen tieteellisen kenttään, johon se 

aineistoperustaisen teorian ja pääkategorioiden perusteella paikantuu. Tutustuin siihen tutki-

mustietoon ja kirjallisuuteen, joka käsitteli pääkategorioitani koulun kontekstissa. Tätä perus-

telen sillä, että tutkimukseni tarkoituksena oli määrittää turvallista yhteistä omaa paikkaa kou-

lussa. Tarkoituksena ei ole ollut tuottaa kaikenkattavaa teoreettista viitekehystä, vaan antaa 

aineistoperustaista teoriaa yleisempi kuva pääkategorioista.  

Tässä tutkimuksessa en ole tuottanut formaalia teoriaa Glaserin ja Straussin (1999) ehdotto-

malla tavalla, sillä tutkimukseni laajuuden on tullut vastata pro gradu –tutkielmalle asetettuja 

vaatimuksia. Formaalin teorian luominen tarkoituksenmukaisella tavalla useammasta aineis-

toperustaisesta teoriasta olisi vaatinut laajempaa esimerkiksi väitöstutkimuksen laajuista tut-

kimusta. Tutkimukseni luonteen kannalta oli tarkoituksenmukaista tuottaa syvällisempi kuva-

us kerhosta, joka oli tutkimuksen kohteena. Tämän johdosta olen tuottanut ensin puhtaasti 

aineiston analyysin perusteella aineistoperustaisen teorian (vrt. Birks & Mills, 2015) ja vasta 

tämän jälkeen laatinut pääkategorioiden teoreettisen viitekehyksen. Formaalin teorian tuotta-

misen sijaan olen tarkastellut tuottamaani aineistoperustaista teoriaa suhteessa teoreettisessa 

viitekehyksessä esittämääni muuhun tutkimustietoon ja kirjallisuuteen. Olen tarkastellut eten-

kin niitä kohtia, joissa havaitsin eroavaisuuksia aineistoperustaisen teorian ja teoreettisessa 

viitekehyksessä esittämäni tiedon välillä. Tässä tutkimuksessa en käytä nimitystä teoreettinen 

integraatio (vrt. Urquhart, 2013), vaan esitän nämä tarkastelut johtopäätöksinä. Johtopäätökset 

esitän luvussa 5. 
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2.6 Eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset  

 

Tieteellinen tutkimus voi olla luotettavaa ja eettisesti hyväksyttävää vain, mikäli se on suori-

tettu noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimustyössä, tulosten esittämisessä ja arvi-

oinnissa tulee noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. Tutkimukseen sovelletaan 

eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, arviointi- ja tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksessa syntyvät 

aineistot tallennetaan tieteellisen tiedon vaatimusten mukaisesti ja tarvittavat tutkimusluvat 

hankitaan. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, 6.) Tutkimuksen eettisyyden kannalta 

keskeistä on informoida tutkimukseen osallistuvia tutkimuksen tarkoituksesta, riskeistä, hyö-

dyistä sekä siitä, mitä tutkimukseen osallistuminen heiltä vaatii. Tämän tiedon pohjalta tutki-

mukseen osallistuvat päättävät, osallistuvatko he tutkimukseen. (Lipson, 1994, 343.) Ennen 

aineistonkeruuta pyysin kirjallisesti tutkimusluvat tutkimukseen osallistuvilta nuorilta ja hei-

dän vanhemmiltaan. Tutkimusluvassa kerroin tutkimukseni tavoitteen, mitä tutkimukseen 

osallistuminen nuorille tarkoitti, ja mihin tarkkailuni kohdistui. Kerroin, että huolehdin nuor-

ten anonymiteetista tutkimuksessa ja että heillä oli mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta mil-

loin vain. Lisäksi kerroin vastaavani mielelläni kysymyksiin. Opettajalta ja koulunkäynninoh-

jaajalta pyysin tutkimusluvat suullisesti haastattelujen alussa. Informoin heitä samoista asiois-

ta kuin nuoria. Pyysin myös koulun rehtorilta luvan tutkimuksen tekemiseen.  

Huolehdin tutkimukseen osallistuvien anonymiteetista koko tutkimuksen ajan. Havainnointia 

tehdessäni kirjasin muistiinpanoni koulussa anonyymisti enkä sisällyttänyt niihin tarkkoja 

nimiä tai muita tunnistettavia tekijöitä. Haastatteluissa pyysin nuoria keksimään itselleen pei-

tenimet. Opettajalle ja koulunkäynninohjaajalle keksin ne itse. Aineiston litteroinnin yhtey-

dessä muutin kaikkien tutkimukseen osallistuneiden nimet vastaamaan näitä peitenimiä. Ai-

neistoperustaisessa teoriassa päädyin lopulta käyttämään nimiä ”nuori 1-8”, ”opettaja” ja 

”koulunkäynninohjaaja” anonymiteetin turvaamiseksi, sillä nuorten keksimissä peitenimissä 

oli mielestäni tunnistamisen mahdollisuuksia. Eettisistä syistä olen myös valinnut huolella ne 

aineisto-otteet, jotka esitän aineistoperustaisen teorian tukena. En ole sisällyttänyt aineistope-

rustaisen teorian kuvaukseen otteita, jotka vaarantaisivat tutkimukseen osallistuneiden 

anonymiteettia tai aiheuttaisivat heille harmia. Anonymiteetin turvaamiseksi olen poistanut 

kaikista aineisto-otteista henkilöiden nimet. Tutkimuksen valmistuttua tutkimukseen osallis-

tunut opettaja luki tutkimuksen tarkistaakseen hänen haastatteluistaan poimitut aineisto-otteet. 

Tutkimukseen ei tehty tämän perusteella muutoksia.  
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Tutkijan roolissa minulle oli tärkeää kunnioittaa tutkimukseen lupautuneita ja heidän tietä-

mystään. Gordonin ja kollegoiden (2007) mukaan tutkijalle ei ole koulussa ennalta määritet-

tyä paikkaa ja tutkija toimii ikään kuin opettajan ja oppilaiden välissä. Käytännössä tutkija 

kuitenkin asettuu oppilaiden paikalle, sillä hänellä ei ole valtaa vaikuttaa oppitunnin kulkuun 

tai oppilaiden arviointiin. (Gordon ym., 2007, 46.) Aineistonkeruun aikana pohdin jatkuvasti 

omaa rooliani ja paikkaani. Koin ristiriitaisena asetelman, jossa halusin sekä havainnoida ti-

lanteita niihin puuttumatta että toteuttaa osallistuvaa havainnointia, joka mahdollisti nuoriin 

tutustumisen. Ajoittain myös tunsin tarvetta olla aktiivinen, koska olin ”aikuinen” koulun 

kontekstissa ja aikuisten odotettiin puuttuvan tiettyihin tilanteisiin. Keskustelimme tästä myös 

opettajan kanssa. Lopulta ratkaisin asian niin, että pyrin parhaani mukaan seuraamaan toimin-

taa, mutta otin aktiivisemman roolin niissä tilanteissa, joissa joku nuorista esimerkiksi pyysi 

apuani. 

Pohdin rooliani myös haastattelujen suhteen. Tutkijana minun tuli pyrkiä haastatteluissa neut-

raalisuuteen, jota on perinteisesti pidetty tärkeänä (Ruusuvuori & Tiittula, 2005, 44). Ruusu-

vuori ja Tiittula (2005) nostavat esiin, että neutraalisuuden vaatimuksen kohdalla on ymmär-

rettävä haastattelun vuorovaikutuksellinen rooli. Siinä toisen osapuolen on mahdotonta yksin 

päättää passiivisuudestaan ja pitäytyä etukäteisohjeistuksessa. Haastattelijan on myös haastat-

telun aikana hyvä tarkkailla haastateltavan odotuksia haastattelun kulusta ja säädellä tämän 

mukaan sitä, minkä verran jakaa omia kokemuksiaan. (Ruusuvuori & Tiittula, 2005, 44, 51, 

56.) Heidän ajatusten pohjalta päätin toimia haastattelutilanteissa empaattisesti ja vastaanotta-

vaisesti sekä tekemään tarkentavia ja selventäviä lisäkysymyksiä. Roolini oli osallistuvampi 

kuin passiivisen kuuntelijan rooli. Haastattelut olivat keskenään erilaisia. Toisissa pelkkä ky-

symys sai haastateltavan kertomaan aiheesta pitkäsanaisesti, toisissa esitin useampia tarkenta-

via kysymyksiä. Pyrin olemaan johdattelematta haastateltavan kerrontaa. Niissä tilanteissa, 

joissa se oli haastattelun tavoitteen kannalta tarkoituksenmukaista, ohjasin siirtymistä esimer-

kiksi seuraavaan teemaan.  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa tutkimuksen 

tekijän sitoumus tutkijana, tutkimuksen aikataulu, aineistonkeruun ja – analyysin kuvaus sekä 

perusteet sille, miksi tutkimusta voidaan pitää eettisesti tehtynä ja tutkimusraporttia luotetta-

vana (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 163–164). Koin turvallisen koulun teeman tärkeäksi, sillä 

nuoret viettävät koulussa ison osan nuoruuttaan. Se millaisena koulu heille näyttäytyy, vaikut-

taa niin heidän koulumenestykseensä kuin kokonaisvaltaisemmin kasvuun, kehitykseen ja 

heidän rakentuvaan minäkuvaansa. Kentälle lähtiessäni minulla oli tiettyjä ennakkokäsityksiä 
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siitä, mitkä seikat vaikuttavat nuoren kohtaamiseen. Näitä olivat esimerkiksi opettajan aito 

välittäminen nuorista ja nuorten kannustaminen. Tutkimuksen myötä etenkin osallisuus ja sen 

merkitys nuorten kohtaamiselle sekä tukemiselle näyttäytyi minulle uudessa valossa. Tutki-

musprosessini kesti yhteensä 13 kuukautta. Pidän tätä aikaa riittävänä siihen, että ehdin tehdä 

jokaisen tutkimusvaiheen tarvittavalla tarkkuudella ja samalla syventää tietämystäni mene-

telmästä, aineistosta sekä siitä nousevista kategorioista. Myös ajattelulle ja aineistoperustaisen 

teorian tuottamiselle oli riittävästi aikaa.  

Koin haasteeksi analyysin monimutkaisuuden. Corbin ja Strauss (1990) esittävät, että tutkijan, 

joka haluaa käyttää grounded theorya, tulee perehtyä tarkasti menetelmässä käytettyihin me-

nettelytapoihin sekä noudattaa niitä omassa tutkimustyössään. Menettelytavat on luotu syste-

maattiseen teorian rakentamiseen. Niiden vaillinainen käyttö johtaa köyhään ja kapeakatsei-

seen teoriaan, joka ei mahdollisesti vastaa todellisuutta. Tutkijan tulee kuitenkin sisällyttää 

työskentelyynsä avoimuutta ja joustavuutta, jotta työskentelytavat sopivat juuri hänen tutki-

mukseensa. (Corbin & Straus, 1990, 26.) Päädyin käyttämään menetelmää tutkimuksessani 

tavalla, joka on mielestäni mitoitettu vastaamaan pro gradu –tutkielman vaatimuksia. Myös 

Corbin (2009) on myöhemmin kommentoinut, että hänen ja Straussin koodaustekniikat on 

usein ymmärretty turhan kurinalaisiksi. Analyysin tulee tapahtua tutkijan ja aineiston välisenä 

vuorovaikutuksena, jossa koodauskäytänteet ovat vain työkaluja. (Corbin, 2009, 40–41.) 

Haasteeksi koin myös sen, millä tavalla voin yhdistää grounded theoryn eri näkökulmia ja olla 

silti varma siitä, että työni on aitoa grounded theorya. Mutta kuten Birks ja Mills (2015, 4) 

toteavat, voi eri näkökulmien väliltä löytää tasapainoisen ratkaisun.  

Tutkimukseni pääkategorioiden teoreettinen viitekehys ei ole kaikenkattava. Valikoin siihen 

sen tutkimustiedon ja muun kirjallisuuden, jonka löysin kirjaston tietokannasta pääkategorioi-

den nimillä haettaessa. Olen sisällyttänyt viitekehykseen kirjallisuutta siinä laajuudessa, joka 

oli tämän tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Kirjallisuuden tarkoitus tässä tutki-

muksessa oli antaa kuvaus siitä, miten pääkategorioita on muussa kirjallisuudessa ja aiemmis-

sa tutkimuksissa käsitelty koulun kontekstissa. Aineistoperustaisen teorian tuottamista ja kir-

jallisuuden liittämistä kuvaavassa kappaleessa olen yhtenäistänyt menetelmäkirjallisuuden 

käsitteistöä silloin, kun se on tekstin ymmärrettävyyden kannalta ollut tarkoituksenmukaista. 

Näissä kohdissa olen merkinnyt tekemäni muutokset alaviitteisiin. Kaiken kaikkiaan olen kir-

joittanut tämän tutkimusraportin huolellisesti ja pyrkinyt kuvaamaan tarkasti prosessin jokai-

sen vaiheen. Seuraavaksi siirryn kuvaamaan tutkimukseni tulokset eli aineiston analyysin 

pohjalta tuottamani aineistoperustaisen teorian.     
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3 Aineistoperustainen teoria 

 

Aineistoperustainen teoria on selvitys tutkimuksen pääkategorioista ja niiden välisistä suhteis-

ta. Aineiston analyysin perusteella kerho näyttäytyi turvallisena yhteisenä omana paikkana, 

jossa sekä yhdessäolo toisten kanssa että itsensä toteuttaminen rauhassa tulivat esiin yhtä tär-

keinä. Turvallista yhteistä omaa paikkaa määrittivät soljuva osallisuus, moninainen kuuntele-

minen, välittävä yhteenkuuluvuus sekä kehkeytyvä turvallisuus. Turvallinen yhteinen oma 

paikka rakentui, kun näitä kaikkia neljää pääkategoriaa toteutettiin yhtäaikaisesti.  

 

                                        

 Kuvio 1. Turvallisen yhteisen oman paikan muodostuminen. 

 

Yllä olevassa kuviossa turvallinen yhteinen oma paikka näyttäytyy kuvion keskipisteenä. Ku-

vio havainnollistaa sen, että jokainen kategoria tarvittiin sen rakentumiseen. Kuvio tuo esiin 

myös sen, että kategoriat mahdollistivat toinen toisensa. Ne näyttäytyivät aineistossa tiiviissä 

yhteydessä toisiinsa ja olivat kaikki yhtä tärkeitä. Seuraavaksi kuvaan tarkemmin jokaista 

kategoriaa ja sitä, mitä kukin kategoria kerhon kontekstissa tarkoitti. 
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3.1 Soljuva osallisuus 

 

Yksi tekijä turvallisen yhteisen oman paikan rakentumisessa oli soljuva osallisuus. Aineiston 

analyysin perusteella osallisuus viittaa mahdollisuuteen olla oma itsensä ja oman olotilansa 

mukaan sekä vapautta tuoda oma ääni kuuluviin. Osallisuus viittaa myös mahdollisuuteen 

vaikuttaa kerhon toimintaan sekä siihen, että saa itse tehdä päätöksiä. Se on myös osallisuutta 

ryhmässä. Soljuva (aineistosta noussut sana) viittaa olemisen tapaan, jota määrittävät spon-

taanisuus, vapaus sekä tasavertaisuus. 

Mun mielestä kerhoa kuvaa hyvin että se oleminen ja tekeminen soljuu lepposasti ja jos ei 

jaksa niin sit siirtyy sivuun tai tekee jotain muuta. (Opettaja) 

Mahdollisuus vaikuttaa kerhon toimintaan sekä tehdä itse päätöksiä konkretisoituu aineistossa 

siinä, että ”ei ollut pakko tehdä jotain” ja ”sai tehdä niin kuin itse haluaa”. Vapaus sen suh-

teen, mitä tehtiin ja mahdollisuus päätösten tekemiseen itse sen sijaan, että opettaja päätti, oli 

olennaista. Mahdollisuus vaikuttaa kerhon toimintaan näkyy aineistossa myös tilanteissa, jois-

sa kerhokertojen suunnittelua sekä kerhon sääntöjä tehtiin yhdessä.  

Kerro joku mieleenpainuva hetki kerhosta. Miksi juuri se on jäänyt mieleen? No emmää nyt 

oikein tiedä. Ehkä mun mielestä, no albumi ja sen kirjan tekeminen. Se on ollu hauska tehä 

kun on saanu esimerkiks tuolta kuvisluokasta käydä hakee tavaroita siihen. No ideoida ite, 

että laittaako siihen hymynaaman vai ilmapalloja vai mitä siihen laittaa. Piirtää. Mä mietin, 

että eka se on tylsä, että ei jaksa tehä, sitten mä tajusin, että kun mä luulin, että opettaja käs-

kee mutta sitten kun sai ite, niin mä olin, että jes jes. Se on tylsää, että koko ajan joku pomot-

taa, että sä teet tuota ja mee hakee liimaa ja liimaa tuo ja sitten teet tuota ja kirjotat jotakin. 

Kun se on missä järjestyksessä tykkää ja mitä haluaa. (Nuori 1) 

Kerhossa on kivaa, kun siellä saa tehdä, mitä haluaa. (Nuori 8)  

Nuorten äänen kuulluksi tuleminen näyttäytyy aineistossa aikuisten tietoisena vetäytymisenä 

sekä tilan antamisena nuorille. Kerhon asema koulupäivän ja kouluun liittyvien tavoitteiden 

ulkopuolella toi toimintaan vapautta, mutta soljuva osallisuus tulee esiin aineistossa enem-

mänkin yhteisöllisenä toimintatapana, jossa osallistujat olivat vastaanottavaisia spontaanisuu-

delle sekä heittäytymiselle.  
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Huomenna mennään sinne retkelle niin kaikki ei pääse, mutta ne, jotka lähtee niin mihin me 

mennään, me ei vielä sitäkään tiedetä. Ja se tuo siihen semmosen jännän kihinän, että hei, 

että meillä on kaikki auki, se voi olla, että se houkuttelee heitä, että kun me on suunniteltu 

jotakin, että tehään kerhossa tätä ja he on sanoneet omia ideoitaan ja sit se saattaakin yhtäk-

kiä vaihtua. Me alotetaan pisteestä a ja mennään pisteen b, c, d, e kautta ö:hön sen tunteroi-

sen tai sen puolentoista tunnin aikana. Se on siinä ehkä se jotenkin herkullinen elementti. 

Mutta jos ois niinkun luonteena sellanen hyvin pedantti ja haluaa, että kaikki on tiptop ja etu-

käteen tiedossa niin ei pystyis tämmösessä kerhossa aikuisena olemaan mukana. Koska tässä 

pitää heittäytyä. (Opettaja) 

Spontaanisuus mahdollisti sen, että kerhosta tuli ”nuorten kerho”. Seuraavalla tavalla opettaja 

kertoi, millaista kerhossa olisi ollut, mikäli kerhokerrat olisi aina suunniteltu tarkasti etukä-

teen. 

Se ois ollu mun kerho sitten. Se ois ollu mun näkökulma. Mä oisin miettiny mikä on nuorille 

hyväksi. Ja että tämä tehtävä jotenkin ruokkii tuota puolta heissä, mutta kun mä en oo ehtiny 

ja mä en oo jaksanu niin siitä on tullu heidän kerho. Siitä on niinkun, he vie sitä. He on taval-

laan niinkun vetäjinä siinä omassa kerhossa. Mä joskus ehotan jotakin, että tehäänkö näin, 

niin he voi sanoa, että ei, se ei oo oikein, että ei tehä sitä. Ja sitten, aijaa, no mitä nyt sitten. 

(Opettaja) 

Spontaanisuutta kuvattiin myös haasteena, sillä ”olisi ollut helpompi tehdä aluksi tarkka 

suunnitelma siitä, mitä kaikilla kerroilla tehdään”. Myös tilan antaminen nuorille oman ve-

täytymisen kautta näyttäytyi haastavana, koska ”helposti ajattelee, että pitäisi aikuisena joh-

taa tilannetta” tai ”saada kaikki tekemään samaa”. Oma sijoittuminen suhteessa nuoriin he-

rätti myös pohdintaa kerhon aikuisissa. 

Mulla tuli tässä kohdin olo, että oisko mun pitänyt olla sivummassa. Seuraavilla kerroilla 

ehkä voisin olla. Ehkä mulle tuli olo, että mun pitäis jotenkin ohjata, kun olin yksin nuorten 

kanssa ja saada kaikki tekemään samaa, mutta sehän ei sinällään oo kerhon tarkoitus.   

(Kenttäpäiväkirja) 

Se semmonen hienovaraisuus siinä, että antaa soljua, antaa niitten nuorten soljua ja on kui-

tenkin paikallaan ja läsnä koko ajan. Ehkä se on se haaste. Että miten löytää niinku sopivan 

sijainnin itselleen suhteessa niihin nuoriin. (Opettaja) 
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Osallisuus ryhmässä, jossa kaikki ovat tasaveroisia ryhmän jäseniä, konkretisoituu aineistossa 

siinä, että ”kerhossa oltiin kaikki yhdessä” ja ”kukaan ei jäänyt yksin”. Aikuiset ja nuoret oli-

vat kerhossa tasavertaisia keskenään, ja tämä näkyy kohdissa, joissa nuoriin luotettiin sekä 

kuinka myös aikuisista tuli osallisia nuorten elämässä.  

Semmosta että niitä kirjoja me ommeltiin ja askarreltiin. Ja sitten kuviosaksia otettiin ja lei-

kattiin niitä reunoja kuviosaksilla ja ope sano sillon, mä muistan, se sano kahdelle nuorelle, 

että lainata nämä kuviosakset kotia ja leikata kotona sen kirjan ja tuoda sitten kuviosakset 

takasin tänne. Että siinä osotettiin suurta luottamusta näitä nuoria kohtaan.                     

(Koulunkäynninohjaaja) 

Muut nuoret tulivat mun kanssa pois retkeltä ja juteltiin aika paljon. He kyselivät multa aika 

paljon juttuja. He kysyivät, mikä on ollut kivoin kerta, millä oon ollut mukana ja sanoin, että 

ehkä tämä, koska oon tutustunut jo heihin niin on kivempaa. Siihen yksi heistä sanoi, että niin 

ja me ollaan tutustuttu suhun. (Kenttäpäiväkirja) 

Mahdollisuus osallisuuteen ryhmän jäsenenä oli aineiston mukaan mahdollista, sillä kerhossa 

oli vapaus olla kaikkien kanssa ilman koulun sosiaalisia rooleja, koska siellä koulun arvo-

asetelmat eivät olleet läsnä. Kerhossa oli mahdollisuus ”olla oma itsensä”, joka oli tutustumi-

sen myötä entistä helpompaa.  

Millaista kerhossa on? No, hauskaa yleensä, on tosi hauskaa. Ja sitten mukavaa ja, en mä 

tiiä, iloista tai silleen. Kun siellä pystyy olla oma ittensä ja en mä tiiä, silleen että kun niinkun 

tutustuu toisiin niin sitten ehkä pystyy vähän paremmin olla, tai silleen. (Nuori 7) 

Ne on tottuneet tiettyihin käytänteisiin luokassa ja tiettyihin tavallaan niinkun arvoasetelmiin 

suhteessa toisiin. Että tää nyt on tän kaveri, ja tää on vähän enemmän in… ja sitten he miel-

tävät itsensä myös oppiaineiden kautta. Että mä oon huono tässä ja mä oon hyvä tässä tai mä 

oon ihan surkee tässä ja mä oon ihan silmätikkuna aina, kun mä en osaa tätä. Niin kerhossa 

voi tehä just sitä mitä haluaa ja osaa ja just sillä tavalla, kun haluaa. Ja siellä ei oo sitä niin-

kun semmosta onnistumisen painetta, mikä on luokkaryhmässä. (Opettaja) 

Omana itsenään olemiseen ja osallisuuteen ryhmän jäsenenä vaikutti myös lähtökohta siitä, 

että kerhossa kaikki olivat tasavertaisia ja tärkeitä. 
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3.2 Moninainen kuunteleminen 

 

Toinen tekijä turvallisen yhteisen oman paikan rakentumisessa oli moninainen kuunteleminen. 

Aineiston analyysin perusteella kuunteleminen viittaa mahdollisuuteen kuunnella omaa itse-

ään ja oloaan sekä toimia niiden mukaisesti, sekä vastavuoroiseen kuuntelemiseen, johon si-

sältyy mahdollisuus kuunnella vapaasti muita sekä tulla itse kuulluksi. Moninainen (aineistos-

ta noussut sana) viittaa kuuntelemisen monisuuntaisuuteen sekä monimuotoisuuteen, jossa 

kuuntelemisen keino voi olla puheen, hiljaisuuden tai eleiden kuunteleminen tai vaikka valo-

kuva. Tällainen kuunteleminen ei niinkään paikannu yksittäiseen henkilöön yksittäisenä teko-

na vaan enemmänkin yhteisöön olemisen tapana. 

Oman olon kuunteleminen ja sen mukaan toimiminen konkretisoituu aineistossa mahdollisuu-

tena ”vain olla, jos siltä tuntui”. Tämä mahdollistui osittain sen kautta, että kerho sijoittui 

koulupäivän ja tämän myötä kouluun liittyvien tavoitteiden ulkopuolelle, vaikka opettajan 

mukaan nuorten kuuntelemista ja vastaan tulemista on mahdollista toteuttaa myös koulussa. 

Mikä sai sinut tulemaan kerhoon mukaan? No varmaan kun niinkun saa vaan olla ja täällä on 

tosi kivaa, kun leivotaan ja silleen. (Nuori 2) 

Mullakin se, että täällä on kaikkea kivaa tekemistä ja saa vaan olla, ja on kavereita, joitten 

kanssa sitten voi olla täällä. (Nuori 3) 

Oman olon kuunteleminen tulee aineistossa näkyväksi myös mahdollisuutena ”tehdä eri asi-

oita kuin muut”. Mahdollisuudella toimia oman olon mukaan oli vaikutusta omien tunteiden 

tunnistamisessa ja kokemuksen saamisessa siitä, että ”minä olen sopiva”.  

Aluks kun mä kysyin, että mitä tehtäis niin se oli, että no en mää tiiä ja ne oli niinkun silleen 

vaisumpia, mutta sit he rupes niinkun vahvemmin tuomaan esille sitä, et mitä kukanenkin ha-

luais siellä tehä. Ja meillä oli semmosiakin kerhoja sillon vitosella ja nyt kutosen talvella ne 

muutamat kerrat, niin oli joskus niin, että kaikki teki vähän eri asioita. Mutta oltiin samassa 

tilassa ja ne sai sen oman olotilan mukaan sitten valita sen tekemisen ja mun mielestä se lisäs 

heidän itsetuntemusta siitä, että mulla on nyt tämmönen olo niin mäpä piirtelenkin. (Opettaja) 

Toisten kuunteleminen näkyy aineistossa kerronnassa siitä, että ”toisista nähtiin uusia piirtei-

tä” ja ”toiset eivät olleetkaan sellaisia kuin luultiin”. Se mahdollisti tutustumista ja kaverus-

tumista kerhossa ja siellä oli ”kiva tehdä asioita niiden kanssa, joiden kanssa ei muuten kau-
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heasti ole”. Toisten kuunteleminen oli mahdollista, sillä kerhossa koulun sosiaaliset roolit 

eivät olleet voimassa ja kaikki aikuiset ja nuoret olivat tasavertaisia. 

Ja sitten ne niinkun vuorovaikutussuhteet, joita oon nähny tulevan nuorten välille, jotka ei oo 

oikeestaan olleet juuri missään tai missään tekemisissä muuten täällä koulussa, niin siitähän 

viimeks se yks nuori sanokin, että kun täällä näkee niinkun uusia puolia toisista nuorista.    

(Opettaja) 

Oman äänen kuuluminen ja kuulluksi tuleminen tulee aineistossa esiin niiden ilmaisujen kaut-

ta, joissa viitattiin mahdollisuuteen vaikuttaa siihen, mitä kerhossa tehtiin ja kuinka siellä 

myös uskallettiin kieltäytyä tekemisestä. Tähän vaikuttivat kaikkien osallistujien tasavertai-

nen rooli ryhmässä sekä myös se, että aikuiset tietoisesti vetäytyivät ja antoivat nuorien äänil-

le tilan. 

Ja sitähän ne nuoret itse sannoo, että se on ihaninta, kun he saa ite päättää, että tehään kau-

punkisotaa, että heitä kuunnellaan ja he sai olla kaupunkisotaa. (Koulunkäynninohjaaja) 

Mä halusin vetäytyä niin että mä en ois keskiössä. Mä voin olla kerhon aluksi keskiössä, niin-

kun suunnittelemassa ja kerhon lopuksi mä voin sanoa, että hei tullaan vielä hetkeksi tähän 

yhteen. Mutta siinä, kun nuoret touhuaa sitä, mikä heistä sillon tuntuu hyvältä, hyvältä tavalta 

toteuttaa sitä omaa olemistaan niin siinä mun mielestä se menis jotenkin pieleen, jos mä oisin 

kauheesti järkkäämässä ja organisoimassa. Eikä myöskään ohjaaja. (Opettaja) 

Kaikkien osallistujien kuulluksi tuleminen ilmenee aineistossa tilanteissa, joissa soviteltiin 

niin, että kaikkien ehdotukset oli mahdollista toteuttaa. Myös pienellä ryhmällä oli merkitystä 

kuulluksi tulemisessa. 

Kun on se pienempi ryhmä niin ääni tulee jotenkin paremmin kuuluviin kun 25 nuoren ryh-

mässä niin ei välttämättä. Puolet haluaa tehä toista ja puolet toista, mutta sitten saattaa olla 

kun on pieni porukka niin voi käydä samalla lailla, mutta voi puolet ajasta käyttää siihen ja 

toiseen puolet kun on pienempi porukka. (Nuori 6) 

Aineiston analyysin perusteella kuunteleminen oli monimuotoista ja kuuntelun kohteena saat-

toi olla esimerkiksi puhe, hiljaisuus, eleitä tai valokuva. Kuunteleminen oli myös toisia vas-

taan tulemista, toisten tarpeiden huomioimista sekä toiminnan muokkausta niiden mukaisesti. 

Kuunteleminen oli myös monisuuntaista ja sitä tapahtui sekä aikuisten että nuorten suunnalta.  
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Istuin ruokalassa yhden kerhossa käyvän nuoren kanssa ja oli kiva fiilis. Kerroin nuorelle 

siitä, kuinka mua aidosti harmitti, että oon tänään viimeistä päivää ja kuinka tulee ikävä hei-

tä. Sekin sanoi, ettei halua, että mä lähden ja että miksi en tuu luokkaretkelle niiden kanssa. 

(Kenttäpäiväkirja) 

Kuunteleminen tarkoitti myös omista ennakkoluuloista irtautumista ja toisen kuuntelemista 

sellaisena, kuin hän oli. Olennaista oli olla valmis kuuntelemaan silloin kun kuuntelemisen 

hetki koitti.  

 

3.3 Välittävä yhteenkuuluvuus 

 

Kolmas tekijä turvallisen yhteisen oman paikan rakentumisessa oli välittävä yhteenkuuluvuus. 

Aineiston analyysin perusteella yhteenkuuluvuus viittaa yhteisön jäsenten kokemukseen siitä, 

että he muodostavat ryhmän, sekä tunteeseen, että kuuluu tähän ryhmään. Välittävä (aineistos-

ta noussut sana) viittaa toisista välittämiseen ja sen näyttämiseen heille. Tällainen yhteenkuu-

luvuus syntyy analyysin perusteella yhdessä tekemisen ja toisiin tutustumisen myötä. Välittä-

vä yhteenkuuluvuus ei poista syrjinnän mahdollisuutta ryhmässä, mutta aineiston analyysin 

perusteella välittävässä yhteisössä sitä on mahdollista sanoittaa.  

Yhteisön, eli tässä yhteydessä kerhon, jäsenten kokemus siitä, että he muodostivat ryhmän, 

tulee aineistossa esiin ehdotuksena ”yhteisestä kerholeimasta” tai ”yhteisestä kuvistyöstä”. 

Ryhmään kuulumisen tunne näkyi hakeutumisena toisten kerhossa käyvien nuorten seuraan 

myös kerhon ulkopuolella, siinä, kuinka he ilahtuivat nähdessään toisiaan ja kuinka he kuvai-

livat toisiaan ”kivoiksi tyypeiksi”. Opettaja kertoi ruokkineensa kerhon omaa klikkiä, sillä se 

vahvisti yhteenkuuluvuuden tunnetta nuorten välillä.  

Tunnin jälkeen jäätiin kerholaisten kanssa luokkaan ja luokassa oli tosi kivaa. Mun oma olo 

oli vapautunut ja jotenkin nuorten kanssa oli tosi rentoa. Yksi nuorista laittoi mulle sydämen 

leimasimella ja sanoi, että tää on kerholeima. Jäinkin opettajan haastattelun jälkeen mietti-

mään yhdessä tekemistä ja sen voimauttavaa vaikutusta. Olin kanssa jäänyt miettimään ryh-

män merkitystä ja sen tärkeyttä, että kuulut johonkin. Nää tilanteet sai mulle ajatuksen siitä, 

onko nuorille kerho sellainen, mihin ne mielellään kuuluu ja haluaa kuulua ja ovat ylpeitä 

siitä, että kuuluvat siihen. (Kenttäpäiväkirja) 
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Mä oon ruokkinutkin sitä, että kerholaiset saa jäädä välitunniksi tai vähän semmosta omaa 

juttua, koska se on vahvistanut, ihan selvästi mä nään, että se on vahvistanut sitä kerhon läm-

pöä ja vapautta, että he tiedostaa ja muutkin tietää, että nää on kerholaisia. (Opettaja) 

Yhdessä tekemisen merkitys välittävän yhteenkuuluvuuden syntymiselle konkretisoituu ai-

neistossa puheena siitä, kuinka ”yhteisyyden tunne syntyi yhteisen tekemisen kautta”.  Olen-

naista oli, että tekeminen oli jotain muuta kuin kouluopiskelua ja tässäkin oli merkityksensä 

sillä, että kerhossa koulun sosiaaliset roolit eivät olleet voimassa ja identiteetit pääsivät va-

paammin esille. Toisiin tutustuminen rakensi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja se nousee aineis-

tossa esiin kerrontana siitä, kuinka ”kerhossa tutustui toisiin paremmin” ja ”kuinka toisista oli 

tullut kavereita”.  

Monesti huomasin siinä, että se yhteisyyden tunne tulee yhteisen tekemisen kautta. Sanottami-

sen kautta myös, mutta sillä tavalla, että se on jotenkin semmonen pattitilanne monesti se, että 

joku on ulkopuolinen syystä tai toisesta, ja että miten voi lähentyä muita. Että puuhastellaan 

yhessä jotakin. (Opettaja) 

Yhdessä tekemisessä merkitystä ei ollut sillä mitä tehtiin, vaan sillä ”miten tehtiin niin, ettei 

kukaan jäänyt ulkopuolelle”. Se, että kaikki olivat kerhossa tasavertaisia, ilmenee aineistossa 

esimerkiksi niissä kohdissa, joissa kerrottiin, että ”kaikkien vahvuuksia sanoitettiin” ja ”kaikki 

ehdottivat tekemistä”. Pienellä ryhmällä oli merkitystä, sillä ”pienessä ryhmässä oli helpompi 

kertoa mielipiteensä ja myös toiset olivat erilaisia pienessä ryhmässä”. 

Ja kyllä tänään se tuli niin vahvasti esille, että miten tärkeä on, että siellä ei kukaan koe itse-

ään syrjityksi. Että se oman arvon tunto tasaveroisena ryhmän jäsenenä muitten kanssa. Ja se 

ei mitenkään liity siihen, että mitä siellä tehdään. Niinkun, että pitäis jotakin tiettyjä juttuja 

tehdä vaan se liittyy siihen, että miten tehdään. Miten me porukalla toimitaan, kun me leiki-

tään jotakin tai askarrellaan tai tehään kansioita niin että siellä ei tuu niitä syrjintäpaikkoja 

tai niitä, joissa joku joutuu ahtaalle. (Opettaja) 

Yhteenkuuluvuuden tunne ei poistanut klikkien syntymisen mahdollisuutta, sillä niitä syntyi 

kahdella kerhokerralla. Huomasin olevani pettynyt, sillä olin ajatellut, että hyvässä yhteisössä 

ei syntyisi klikkejä. Kerhossa niitä kuitenkin pystyttiin sanoittamaan. Kun klikeistä keskustel-

tiin, keskusteluun osallistui myös klikkejä muodostaneita oppilaita. Heidän osallistumisensa 

keskusteluun oli mahdollista, sillä keskustelua käytiin yleisellä tasolla syyllistämättä ketään.  



42 

 

Mun mielestä ne nuoret on ryhmäytyneet ja heidän kaveritaidot on vahvistuneet. Mutta nekin 

vähän aaltoilee ja niinkun huomaat, että ei tää oo semmonen, että no niin, nyt ei ikinä tuu 

klikkiytymisiä tai syrjintää siellä ryhmässä. Että niitä tulee mut he tietää, että niitä sanote-

taan. Ja niinkun huomasit, että kaikki on kokenu vaikeena ne semmoset tilanteet yleensä elä-

mässänsä, että jää ryhmässä yksin. Mutta niistä ei oo varmaan ikinä puhuttu tuolleen kun 

tänään puhuttiin, se pieni hetki kun siinä juteltiin. (Opettaja) 

Toisten kuunteleminen oli tapa osoittaa välittämistä. Välittäminen näyttäytyy aineistossa 

myös ”kauniiden asioiden kertomisena toisista”, ”toisten kannustamisena”, siinä kuinka tois-

ten tarpeet huomioitiin ja kuinka toisia tultiin vastaan. Välittäminen konkretisoitui aikuisten 

toiminnassa tilan antamisena oppilaille. 

Siellä (valokuvauskerralla) oli aika rentoa. Siellä oli hirveen nauravaista, ilosta, semmosta 

hihitystä ja hei kato, hihihihi, laita sä toi ja semmosta kannustavaa. Kannustivat, että laita 

sää tuo ja sä näytät hyvältä tossa ja laita tuo ja ota sä tämä ja myös niinkun mä sanoin niin 

sanoin heti säännöksi, että niistä asuista ei tapella eikä niitä revitä. Tosi niinkun ystävällises-

ti, että ota sä ensin ja mä otan sitten. Jako keskenään niitä ja vuorotteli.                           

(Koulunkäynninohjaaja) 

Kerro joku mieleenpainuva hetki kerhosta. Miksi juuri se on jäänyt mieleen? Mun mielestä se 

kun kerrottiin niitä sillon tällä ekalla kerralla niin kerrottiin toisista niitä hyviä juttuja tai 

hyviä puolia. (Nuori 2) 

Mullakin on just jääny se leipomiskerta tosi hyvin mieleen kun siellä oli just kiva kun toisten 

kanssa, niinkun kaikki sano toisistaan jotain kivaa ja sitten mä sain sanoa kaikista muista 

jotain ja sellasta. (Nuori 3) 

Välittämiseen kuului myös se, että annettiin toisten toimia välittäjinä. Tämä tulee aineistossa 

näkyväksi ”omien epävarmuuksien paljastamisena muille” sekä omien asioiden jakamisena 

toisille. Sitä tapahtui yhtälailla aikuisten kuin nuorten taholta. 
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3.4 Kehkeytyvä turvallisuus 

 

Neljäs tekijä turvallisen yhteisen oman paikan rakentumisessa oli kehkeytyvä turvallisuus. 

Aineiston analyysin perusteella turvallisuus rakentuu kokemuksesta, että tulee hyväksytyksi 

omana itsenään sekä uskalluksesta olla ja toimia sen mukaisesti. Turvallisuus rakentuu myös 

kokemuksesta, että kerhossa olevat toiset, niin aikuiset kuin nuoret, ovat turvallisia, heidän 

välillään on luottamusta, ja yksinjäämistä ei tarvitse pelätä. Kehkeytyvä (aineistosta noussut 

sana) viittaa turvallisuuden rakentumisen tapaan ja olomuotoon. Vapaus ja rentous ovat olen-

naisia kehkeytyvälle turvallisuudelle, mutta samoin myös säännöt, jotka on yhdessä sovittu. 

Hyväksytyksi tulemisen kokemus rakensi turvallisuutta. Kuten olen jo aiemmin kohdissa 3.1 

ja 3.2 kirjoittanut, soljuva osallisuus ja moninainen kuunteleminen olivat kerhossa enemmän 

yhteisön olemisen tapoja kuin yksittäisiä henkilöihin paikantuvia tekoja, ja nämä olemisen 

tavat vaikuttivat hyväksytyksi tulemisen kokemuksen syntymiseen. Hyväksytyksi tulemisen 

kokemus omana itsenään mahdollistui sen kautta, että kerhossa kaikkien ääntä kuunneltiin, 

kaikilla oli mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä tehtiin sekä olla oman olotilansa mukaan. Hy-

väksytyksi tulemisen kokemus konkretisoituu aineistossa puheena siitä, että ”olen sopiva juu-

ri tällaisena”. 

Se, että aikuiset koettiin turvallisiksi, näyttäytyy aineistossa siinä, että heille uskallettiin ker-

toa henkilökohtaisia asioita ja nuoret ”antoivat aikuisten tulla lähelle ja tulivat itse lähelle”. 

Lähentymistä tapahtui kerhossa enemmän kuin koulupäivän aikana. Tähän vaikutti aineiston 

analyysin perusteella se, että kerhossa aikuisilla oli enemmän aikaa kuuntelemiseen sekä 

nuorten kanssa keskusteluun, sillä toiminnan suhteen ei ollut tiettyjä etukäteen asetettuja ta-

voitteita kuten koulussa. Myös pienellä ryhmällä oli merkitystä omista asioista kertomiselle. 

Kun on viikon painanut työtä siihen mennessä niin sinne on ihana jäähä sitte puuhastelemaan 

ja olemaan ilman sitä opetussuunnitelmaa ja sitä, että nyt on pakko tehä tuota ja tätä. Ja on 

aikaa kunnolla keskustella nuorten kanssa ja kunnolla kuunnella heitä. Siellähän on kertonu 

henkilökohtasesti elämästä enempi kun missään muualla siellä kerhossa.                          

(Koulunkäynninohjaaja) 

Nuorille oli myös tärkeää, että kerho oli jatkumo ja siellä olivat jatkuvasti samat aikuiset. Sa-

mojen aikuisten läsnäolo sekä kerhossa että koulussa mahdollisti turvallisuuden siirtymistä 
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myös koululuokkaan, joka tulee aineistossa esiin ”suhteen vahvistumisena omaan opeen” sekä 

”kaveruuden vahvistumisen siirtymisenä myös koululuokkaan”. 

Nämä täällä, ne prosessit, joita kerhossa on tullu, niin ne on jotenkin osittain siirtyneet tänne 

luokkaankin. Niinkun se kaveruuden vahvistuminen, kaveritaitojen vahvistuminen, niin toivon 

ainakin, että ne ois tulleet tänne, meidän luokan ryhmätilanteisiin. Ja ne jotka on käyny ker-

hossa niin ne tiedostaa omaa ja toisten toimintaa paremmin ja pystyy välttämään hankalia 

tilanteita. (Opettaja) 

No vaikka me ollaan tunnettu jo ja silleen niin on ehkä enemmän juteltu. Kun vaikka joidenkin 

nuorten kanssa ei me oo juteltu kun välitunnilla tai liikkatunnilla, mutta kyllä me nyt on 

enemmän alettu juttelemaan ja olemaan. (Nuori 1) 

Kehkeytyvään turvallisuuteen liittyi luottamus siitä, että kerhossa kukaan ei jäänyt yksin sekä 

kokemus kuulumisesta porukkaan, josta olen jo kirjoittanut välittävänä yhteenkuuluvuutena 

kohdassa 3.3. Tämä näkyy aineistossa siinä, että ”kerhossa oltiin kaikki yhdessä”. Toisten 

nuorten kokeminen turvallisiksi ilmenee aineistossa siinä kuinka heitä kuvattiin ”kivoiksi” ja 

”mukaviksi” ja kuinka heistä nähtiin uusia kivoja puolia. 

… No se on esimerkiksi silleen tosi mukava ja huumorintajunen, kun en mä ennen oikein tun-

tenu sitä. (Nuori 3) 

Kaikilla on siellä hauskaa. Kaikki on yleensä hyvällä tuulella. Ketään ei oo syrjitty. Vaan 

aina oltu porukalla. Kaikki kannustaa toisiaan myös paljon siellä. Ja se opsi ei hengitä nis-

kaan, että nyt on pakko saada tehtyä tämä. (Koulunkäynninohjaaja) 

Luottamus sekä kerhon aikuisten että nuorten välillä tulee aineistossa näkyväksi esimerkiksi 

henkilökohtaisten asioiden kertomisena toisille sekä siinä, että uskallettiin tehdä kepposia. 

Seuraavalla tavalla kaksi nuorta kuvasi tilannetta, jonka he mainitsivat mieleenpainuvimpana 

hetkenä kerhossa. 

Mulla on ehkä se kun jotkut oli siellä kasassa ja sitten me vaan mentiin ja säikytettiin ne. 

(Nuori 6) 

Niin me mentiin sinne niitten patjojen alle ja sit sieltä… (Nuori 5)  

Noustiin vaan yhtäkkiä. (Nuori 6) 
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Kerhokerran päätteeksi opettaja kyseli nuorilta onko heissä sellaisia puolia, jotka ei täällä 

koulussa tuu ilmi tai joka ei näissä kommenteissa tullu ilmi. Tässä kohdin ehkä merkittävää 

oli se, että itsekin uskaltauduin kertomaan itsestäni. Jotenkin tästä aattelisin, että ilmapiiri oli 

kyllä mukava, koska aikalailla ajattelematta kerroin oman kommenttini. (Kenttäpäiväkirja)  

Kehkeytyvä turvallisuus rakentui vuorovaikutuksessa kaikkien kerhoon osallistuneiden nuor-

ten ja aikuisten kesken. Siihen tuli säröjä kahdella kerhokerralla. Toisella lähdettiin retkelle 

uuteen ympäristöön ja toisella osallistujien joukossa oli nuori, joka ei ollut aiemmin käynyt 

kerhossa. Säröt tulevat aineistossa näkyviin ”klikkien syntymisenä”. Turvattomuuden lisään-

tyminen uudessa ympäristössä ja tilanteessa toi tarpeen varata kaveri. Tämän myötä tapahtui 

ryhmän jakaantumista ja ”ei oltu enää porukka”. Tavat, joilla uuteen tilanteeseen reagoitiin, 

synnyttivät säröjä kehkeytyvään turvallisuuteen. 

No se johtu siitä, että niillä oli tarve jotenkin olla niinkun "me ollaan me" ja että siihen ei 

mahdu muita. Ja sitten varmistaa se oma paikkansa siinä, että mä en nyt oo, mulla on nyt 

ainakin tässä niinkun se bestis tai se pienryhmä ja koti pois koululta. Niin turvattomuus vähän 

lisäänty ja ne niinkun koki, että he nyt liimautuu. Mutta ne ei ajatellu yhtään siinä, että miltä 

se toisista tuntuu. (Opettaja) 

Kehkeytyvä turvallisuus ilmenee aineistossa siinä, että ”kerhossa oli rentoa ja mukavaa”. Se, 

että kerhossa sai olla oman olotilansa mukaan, toi kerhoon rentoutta ja vapautta. Niiden myö-

tä oli turvallista. Opettajan mukaan rentous syntyi tulemalla nuoria vastaan ja antamalla heille 

vapautta, joita olisi mahdollista toteuttaa myös koululuokassa. Myös kerhon säännöt rakensi-

vat kehkeytyvää turvallisuutta. Säännöt olivat kuitenkin väljemmät kuin koulussa, jonka myö-

tä nuorten kokemus oli, että kerhossa ei ollut paljon sääntöjä. Säännöt oli laadittu yhdessä.   

Millaista Minä-kerhossa on? No, rentoa, kivaa, mukavaa. (Nuori 4) 

Kerhossa saa just tehä mitä haluaa ja sitten ei oo silleen tavallaan niin hirveesti sääntöjä. 

Silleen pystyy menee vaikka saliin jos haluaa. (Nuori 5) 

Että miten me voitais luokassa hieman enemmän kuunnella nuoria ja heidän tarpeita… Tai 

jotenkin semmosta niinkun vastaantuloa ja rentoutta. Eihän täällä kerhossakaan oo niinkun 

rajatonta. Ei siellä voi tehä niinkun mitä vaan. Ja silti ne kokee, että siellä on rentoa.       

(Opettaja) 

Kehkeytyvän turvallisuuden myötä havaitsin kerhossa vapautuneisuutta: 
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Kävin katsomassa tänään tanssiharjoitusta, jossa oli mukana kerhossa käyviä nuoria. Oli 

jännä nähdä heidät nyt paljon jäykempinä ja vakavina. Tunnelma ei ollut yhtään niin vapau-

tunut kun kerhossa ja yhteen nuoreen en saanut mitään kontaktia. Kerhossa he esittivät per-

jantaina mulle tanssia niin vapautuneesti ja hymyillen. (Kenttäpäiväkirja) 

Seuraavaksi kuvaan yhteenvetona sen, kuinka soljuva osallisuus, moninainen kuunteleminen, 

välittävä yhteenkuuluvuus ja kehkeytyvä turvallisuus mahdollistivat toinen toisensa. 

 

3.5 Yhteenveto turvallista yhteistä omaa paikkaa määrittävien tekijöiden välisistä suh-

teista 

 

Turvallinen yhteinen oma paikka syntyi soljuvasta osallisuudesta, moninaisesta kuuntelemi-

sesta, välittävästä yhteenkuuluvuudesta ja kehkeytyvästä turvallisuudesta, kun niitä kaikkia 

toteutettiin yhtäaikaisesti. Tekijät mahdollistivat toinen toisiaan ja olivat kaikki yhteydessä 

toisiinsa.  

Kuuntelemisella oli yhteys soljuvaan osallisuuteen, sillä itsensä kuunteleminen mahdollisti 

oman olon mukaan olemista. Toisten kuunteleminen olemisen tapana mahdollisti kaikkien 

osallisuutta ryhmässä kuten oma kuulluksi tuleminen omia vaikuttamismahdollisuuksia. Yh-

teenkuuluvuus liittyi soljuvaan osallisuuteen, sillä yhteenkuuluvuuden tunne vahvisti lähtö-

kohtaa siitä, että kaikkia kuunnellaan ja kaikki saavat vaikuttaa asioihin. Yhteenkuuluvuuden 

tunteen myötä oman olon mukaan oleminen oli helpompaa. Kehkeytyvä turvallisuus toi uskal-

lusta tuoda oma ääni kuuluviin ja uskallusta vaikuttaa asioihin. Se vahvisti sitä, että kaikki 

ovat ryhmän jäseniä.  

Osallisuus kietoutui moninaiseen kuuntelemiseen siinä, että ympäristö, jossa sai olla soljuvas-

ti oman olotilan mukaan, tuki oman olon kuuntelemista. Samoin ilmapiiri, jossa kaikki saivat 

vaikuttaa asioihin, tuki toisten kuuntelemista. Yhteenkuuluvuuden ja ryhmään kuulumisen 

tunne helpotti oman itsen kuuntelemista sekä vahvisti sitä, että toisten kuunteleminen oli tär-

keää. Kehkeytyvä turvallisuus vaikutti moninaisen kuuntelemisen toteutumiseen, sillä se antoi 

uskallusta oman itsen kuunteluun sekä omien asioiden jakamiseen toisille. Turvallisessa ym-

päristössä toisten kuunteleminen oli mahdollista ilman sen miettimistä, kenen kaveri voi olla 

ja ketä voi kuunnella. 
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Osallisuus, kuunteleminen sekä turvallisuus olivat yhteydessä välittävän yhteenkuuluvuuden 

rakentumiseen. Yhteisön olemisen tapana se, että kaikki olivat ryhmässä osallisia ja tasaver-

taisia synnytti yhteenkuuluvuutta. Mahdollisuus kuunnella itseään ja olla oman olotilan mu-

kaan helpotti aidolla tavalla toisiin tutustumista. Samalla tavalla toisten kuunteleminen ja ko-

kemus omasta kuulluksi tulemisesta vaikuttivat välittävän yhteenkuuluvuuden syntymiseen. 

Kuunteleminen oli tapa osoittaa välittämistä. Kehkeytyvä turvallisuus mahdollisti sen, että oli 

lupa välittää kaikista ja ottaa kaikki mukaan. Se toi luottamusta omana itsenä olemiseen. 

Kuunteleminen ja yhteenkuuluvuus vaikuttivat kehkeytyvään turvallisuuteen. Lupa kuunnella 

omaa oloaan ja olla sen mukaisesti rakensivat turvallisuutta, kuten kokemus kuulluksi tulemi-

sesta. Turvallinen olo syntyi kokemuksesta kuulua ryhmään, jossa ei tarvinnut pelätä yksin-

jäämistä. Osallisuus ja siihen liittynyt mahdollisuus olla ja tehdä sen mukaisesti, miltä tuntui, 

toi vapautta ja rentoutta ja niiden myötä turvallisuutta. Kehkeytyvä turvallisuus rakentui myös 

sen kautta, kun kaikki olivat osallisia ryhmässä. 

Seuraavaksi tarkastelen, miten osallisuutta, kuuntelemista, yhteenkuuluvuutta sekä turvalli-

suuden tunnetta on määritelty ja käsitelty aiemmissa tutkimuksissa sekä muussa kirjallisuu-

dessa koulun kontekstissa.  
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4 Tutkimuksen pääkategorioiden teoreettinen viitekehys 

 

Tämän teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on syventää aineistoperustaisen teorian pää-

kategorioita aiempien tutkimusten ja muun kirjallisuuden kautta. Viitekehyksen tarkoituksena 

on ankkuroida tutkimus siihen tieteelliseen kenttään, johon se pääkategorioiden perusteella 

paikantuu. Viitekehyksessä esitetään, miten osallisuutta, kuuntelemista, yhteenkuuluvuutta ja 

turvallisuuden tunnetta on määritetty aiemmin tehdyissä tutkimuksissa sekä muussa kirjalli-

suudessa. Kiinnostuksenkohteena on ollut erityisesti se, millaisina ne näyttäytyvät muun tut-

kimustiedon ja kirjallisuuden valossa koulun kontekstissa. Tämä viitekehys ei ole kaikenkat-

tava, vaan sen tarkoituksena on antaa aineistoperustaista teoriaa yleisempi kuva pääkategori-

oista. 

 

4.1 Osallisuus 

 

Lasten oikeus vaikuttaa ja tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa on turvattu lainsäädännös-

sä. Suomen perustuslain mukaan lasten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehi-

tyksensä mukaisesti (Suomen perustuslaki 6§). Nuorisolain mukaan nuoria tulee kuulla heitä 

koskevissa asioissa ja heille tulee järjestää mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa nuorisotyötä ja 

–politiikkaa koskeviin asioihin (Nuorisolaki 24§). Kuntalaissa säädetään kunnanhallituksen 

velvollisuudesta asettaa nuorisovaltuusto tai nuorten vaikuttajaryhmä nuorten osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi (Kuntalaki 26§). Perusopetuslaissa säädetään 

opetuksen järjestäjän velvollisuudesta edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja pitää huolta 

siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus mielipiteensä ilmaisemiseen sekä koulun toimin-

taan ja sen kehittämiseen osallistumiseen. Koululla tulee olla oppilaskunta, jonka tehtävänä 

on edistää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. (Perusopetuslaki, 47 a §.)  

Kansainvälisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimus tunnistaa lasten oikeuden osallistua (Hall 

& Rudkin, 2011, 2). Sopimuksen mukaan lapsella, joka kykenee muodostamaan oman mieli-

piteensä, on oikeus ilmaista vapaasti näkemyksensä kaikissa häntä koskevissa asioissa. Lap-

sella on oikeus tulla kuulluksi etenkin häntä koskevissa oikeudellisessa sekä hallinnollisissa 
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asioissa. (United Nations, 1989, 12. artikla.) Sopimuksen on allekirjoittanut 140 maata ja yh-

teensä 196 maata on ratifioinut, hyväksynyt tai liittynyt siihen (United Nations, 2018). Euroo-

pan unionissa nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistaminen mainitaan osana EU:n 

nuorisostrategian tavoitteita kaudelle 2010–2018 (European Commission, 2009). Turjan 

(2011, 46) mukaan erityisesti Lapsen oikeuksien sopimuksen myötä lasten kuulemista ja osal-

lisuutta on alettu korostaa yhteiskunnallisissa instituutioissa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa. 

Kiilakosken (2007, 10) mukaan osallisuuskeskustelun taustalla voidaan nähdä poliittisen osal-

listumisen väheneminen yhteiskunnassa sekä syrjäytymisen kasvu. Myös Alangon (2010) 

mukaan nuorten äänestämättömyydestä ja edustuksellisen demokratian tilasta ollaan huolis-

saan, jonka myötä aktiivisesta kansalaisuudesta on tullut pedagoginen kysymys. Koulu näh-

dään tärkeänä areenana osallistumis- ja vaikuttamistaitojen oppimiselle. (Alanko, 2010, 69.) 

Anderssonin (2007) mukaan lapset ja nuoret viettävät valtaosan ajastaan koulussa, joten koulu 

on luontevin ympäristö lisätä osallisuutta. Hyvä keino tähän on koulujen oppilaskuntatoimin-

ta. Myös kuntatasolla on ollut mahdollista luoda rakenteita, joissa lapset ja nuoret toimivat 

aktiivisina vaikuttajina kunnallisessa päätöksenteossa. (Andersson, 2007, 158–159, 167.) 

Säädös oppilaskunnan, tai muun lasten kuulemista tukevan toiminnan, perustamisesta koului-

hin lisättiin perusopetuslakiin vuonna 2007 (Manninen, 2007, 120). Manninen (2007) tuo 

esiin, että oppilaskuntien toiminta on perinteisesti ollut varsinaista koulutyötä keventävien 

tapahtuminen järjestämistä, eikä niinkään opetukseen tai opiskeluun vaikuttamista. Toiminnan 

kehittämiseksi on oppilaille annettava oikeita vaikuttamisen mahdollisuuksia niissä asioissa, 

jotka he kokevat tärkeiksi. Koulun ilmapiirillä on tässä suuri merkitys. Opettajien keskuudes-

sa oppilaskuntia ja oppilaiden osallistumista on usein pidetty tarpeettomana. Taustalla on tie-

tämättömyyttä tai käsitys siitä, että oppilaat ovat liian nuoria osallistumaan. (Manninen, 2007, 

120, 122, 124, 126–127.)  

Kiilakosken (2007) mukaan osallisuudelle ei ole onnistuttu laatimaan täsmällistä määritelmää. 

Sitä voidaan pitää osattomuuden, syrjäytymisen, vieraantumisen ja välinpitämättömyyden 

vastakohtana. Osallisuus on asenne, jossa halutaan antaa lapsille ja nuorille todellisia mahdol-

lisuuksia toimia ja kertoa mielipiteitään. Osallisuus on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä. Yk-

silön tulee kokea itsensä arvokkaaksi, mutta yhteisön tulee mahdollistaa osallisuuden koke-

minen osana sitä. Osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus ovat läheisiä käsitteitä. (Kiilakoski, 

2007, 10–13, 18.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) osallisuus sijoittuu 

osaksi laaja-alaista osaamiskokonaisuutta Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevai-

suuden rakentaminen. Niiden mukaan koulun tulee vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta ja 
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kuulluksi tulemista. Yhteisön tulee kannustaa osallistumiseen, jonka mahdollisia väyliä ovat 

esimerkiksi oppilaskunta-, kummi- tai tukioppilastoiminta. Tämä luo pohjaa yhteiskunnalli-

selle vaikuttamiselle. Oppilaat osallistuvat myös oman opiskelunsa ja koulutyönsä arviointiin, 

suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä oppivat ilmaisemaan näkemyksiään. (Opetushallitus, 

2014, 15, 24, 28.) Mannisen (2007) mukaan osallisuus tulee nähdä myös tällaisena omassa 

luokassa tapahtuvana osallisuutena, siinä minkä verran oppilailla on valtaa ja vastuuta omassa 

oppimisessaan. Osallisuuden lisäämisellä voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa kouluviihtyvyy-

teen. (Manninen, 2007, 127.) 

Alangon (2010) mukaan oppilaiden osallisuuden tukemisen tulisi näkyä koko koulun toimin-

takulttuurissa. Opettajien ja muun henkilökunnan tulee sallia oppilaiden aito osallistuminen 

koulun toimintaan ja heillä tulee olla tietoa ja taitoa tukea oppilaiden osallisuutta käytännössä. 

Osallisuudesta keskusteltaessa on huomioitava, että osallistua voi muillakin tavoilla kuin ai-

kuisten luomissa rakenteissa. Oppilaskuntatoiminta voi mahdollistaa osallistumista, mutta se 

voi myös erotella oppilaita hyvin pärjääviin ja muihin. Osallistumista ei tule arvottaa tai tyy-

pittää liian ahtaaksi, jotta muunlaiset tavat toteuttaa sitä eivät muutu mitättömiksi. Kaikki op-

pilaat eivät koe merkityksellisenä koulun asioihin vaikuttamista. Oppilas voi toimia koulun 

ulkopuolella aktiivisesti, vaikka ei olisikaan kiinnostunut vaikuttamisesta koulussa. (Alanko, 

2010, 57–58, 62, 69–71.)  

Osallisuutta on määritelty myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentän ulkopuolella. Turjan 

(2011) mukaan osallisuuden kokemuksen myötä lapsi pääsee kehittämään osaamistaan ja ky-

vykkyyttään omassa yhteisössään. Metakognitiiviset taidot kehittyvät, kun lapsi pohtii ja arvi-

oi näkemyksiään, neuvottelee, suunnittelee toimintaa ja osallistuu sen toteutukseen yhdessä 

toisten kanssa. Osallisuus tukee minäkäsityksen, itseluottamuksen ja sosiaalisten taitojen ke-

hitystä. Osallisuuden kautta lapsille osoitetaan, että heihin luotetaan. Lasten osallisuuden syn-

tymiselle on olennaista heidän osallisuutensa mikrotasolla, eli mahdollisuus vaikuttaa ja tulla 

kuulluksi oman elämänpiirin asioissa ja ympäristöissä, kuten kotona ja koulussa. (Turja, 2011, 

47, 52.) Osallisuus oman elämänpiirin yhteisöissä tukee lapsen ymmärrystä siitä, kuka hän on 

ja mihin yhteisöihin hän kuuluu. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden toteuttaminen tarkoittaa 

toisten kuuntelemista, yhdessä neuvottelua ja sopimista. (Eskel & Marttila, 2013, 77, 93–94.)  

Tammi ja Hohti (2017) nostavat esiin lasten osallistumisen monitulkintaisuuden. Osallistumi-

nen voi olla voimauttavaa, mutta myös pakottavaa. Aikuisten ja lasten näkökulma osallistu-

miseen voi olla erilainen. Jos lapsen osallistuminen koulussa tapahtuu tavoilla, jotka aikuinen 
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on hänelle luonut, voi osallistuminen muuttua vain kuuliaisena oppilaana olemiseksi. Osallis-

tuminen voi siis olla myös hallitsemista. Lasten osallistumisella tarkoitetaan usein osallistu-

mista formaaliin päätöksentekoon, kuten oppilaskuntatoimintaan, joka voi olla pitkälti aikuis-

ten määrittämää. Tällainen osallistuminen on usein uritettua ja ennalta määritettyä, joka jättää 

huomiotta ennalta määrittämättömän osallistumisen. Tämän he nimeävät emergentiksi osallis-

tumiseksi. Emergentissä osallistumisessa ei ole tiettyä ennalta tiedettyä oikeaa tapaa osallis-

tua. Koulun toiminta on sääntöihin ja sopimuksiin liittyvää ja täten uritettua. Osallistumista ei 

tulisi kuitenkaan ymmärtää vain uritettuna osallistumisena. Emergentin osallistumisen näkö-

kulmasta ei ennalta tiedetä, miltä osallistuminen näyttää. Sen mahdollistuminen tarkoittaa 

yhdessä ihmettelyä ja herkistyneempää yhdessäoloa. (Tammi & Hohti, 70, 78–80, 2017.)  

Myös Moision (2018) mukaan osallisuus perinteisesti nähdään mahdollisuutena vaikuttaa 

päätöksentekoprosesseissa. Käytännönläheistä osallisuutta on tutkittu vähemmän. Hänen mu-

kaansa osallisuus tulee nähdä lasten arjessa jatkuvasti rakentuvana prosessina, joka on moni-

ulotteinen ja vahvasti kokemuksellinen. Osallisuuden kokemus syntyy oman kyvykkyyden ja 

oman arvon tunteesta yhteisön jäsenenä. Aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus sekä yhtei-

sö ovat isossa roolissa osallisuuden muotoutumisessa. Osallisuudesta ei tulisi rakentua vain 

hallinnollista velvoitetta kuulla lasta, jossa hänen omalla osallisuuden kokemuksella ei ole 

merkitystä. (Moisio, 2018, 17, 65.) 

Shierin (2001) esittämä viisiportainen malli osallisuuden tasoista tukee kokonaisvaltaisen 

osallisuuden toteuttamista luokkahuoneessa. Ensimmäisellä tasolla lapsia kuunnellaan silloin, 

kun lapset omatoimisesti haluavat ilmaista itseään. Toisella tasolla aikuiset tietoisesti toimivat 

niin, että lapsia tuetaan jakamaan näkemyksiään. Kolmannella tasolla lasten näkemykset ote-

taan huomioon, sillä vaikka lapsia kannustettaisiin jakamaan näkemyksiään, ei se silti tarkoita 

sitä, että he aidosti vaikuttaisivat päätöksentekoon. Neljännellä tasolla lapset otetaan mukaan 

päätöksentekoprosessiin. Tämän on havaittu lisäävän kuulumisen tunnetta, vahvistavan itse-

tuntoa, empatian ja vastuuntuntoa sekä luovan pohjaa yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle. 

Viidennellä tasolla lapset jakavat valtaa ja vastuuta päätöksentekoprosessissa. Tämä tarkoittaa 

aikuisilta todellista sitoutumista vallanjakamiseen ja osan siitä antamiseen lapsille. Tämä ei 

tarkoita, että lapsille annettaisiin vastuuta, jota he eivät halua. Usein aikuiset kuitenkin en-

nemmin kieltävät lapsilta mahdollisuuden vastuunottoon. (Shier, 2001, 110, 112–116.)  

Toimintamalli siitä, että lapselle annetaan mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja häntä kuullaan, 

herättää opettajissa myös kritiikkiä. Mikäli halutaan lisätä ja tukea oppilaiden osallistumista, 
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tulee opettajien olla valmiita tekemään muutoksia ja ottamaan oppilaiden ehdotukset aidosti 

huomioon päätöksissä. Toimiminen vaatii rohkeutta ja voi olla sekä ammatillisesti että henki-

lökohtaisesti pelottavaa. Se voi tarkoittaa jo tehtyjen suunnitelmien muuttamista tai osoittaa 

aukkoja aikuisten ajattelussa Sen pohjalta voi joutua myöntämään, että oli väärässä tai ei tiedä 

kaikkea.  (Kinney, 2005, 119, 121–122.) Eskelin ja Marttilan (2013) mukaan kasvattajien suh-

tautuminen osallisuuteen vaihtelee. Suhtautuminen määrittää sen, miten kasvattaja osallisuutta 

toteuttaa. (Eskel & Marttila, 2013, 83.) Shierin (2001) mukaan on yleinen harhaluulo, että 

lapset eivät ole kiinnostuneita osallistumaan päätöksentekoon, vaan mieluummin esimerkiksi 

leikkivät. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että lapset haluavat saada vaikuttaa asioihin 

enemmän. (Shier, 2001, 112.) Myös Turjan (2011) mukaan lasten aitoa osallisuutta toteute-

taan vaihtelevasti ja käytännössä lasten ja aikuisten aito neuvottelu jää vähäiseksi. Kentällä 

saatetaan puhua lasten ”osallistamisesta”, jonka sijasta tulisi puhua osallisuuteen kutsumisesta 

tai osallisuuden mahdollistamisesta. Lasten osallisuuden toteuttaminen vaatii toimintakulttuu-

rin muutosta eikä pelkkien yksittäisten osallisuutta mahdollisesti lisäävien toimintojen kehit-

tämistä. (Turja, 2011, 45, 47, 53.)  

 

4.2 Kuunteleminen 

 

Koulut ovat usein paikkoja, joissa ”moni puhuu, mutta harva kuuntelee” (Weare, 2002, 93). 

Oppilaat kokevat, ettei opettajilla ole aikaa tai halua kuunnella heitä (Arponen, 2007, 24). 

Niissäkin kouluissa, joissa oppilaita rohkaistaan puhumaan, koskee puhuminen usein tiedolli-

sia ja taidollisia asioita, sen sijaan että oppilaita rohkaistaisiin puhumaan myös henkilökohtai-

sista asioista. Opettaja harvoin kuuntelee oppilaita puhtaasti arvioimatta kuulemaansa, sillä 

opettajan työ nojaa pitkälti arviointiin ja toimintaan kohti asetettuja tavoitteita. (Weare, 2002, 

93–94.) Kuten olen jo johdannossa kirjoittanut, tarve kuulla nuoria on ollut olemassa pitkään, 

mutta lähtökohdan voidaan katsoa vahvistuneen YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen myötä. 

Kuuntelemisen pedagogiikkaa, joka pohjautuu sekä toisten että itsensä kuuntelemiselle sekä 

kuulluksi tulemiselle, on kuitenkin toteutettu osana italialaista Reggio Emilia – pedagogiikkaa 

jo 1960-luvulta lähtien (Moss, 2016, 6; Rinaldi, 2005, 22–23).  
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Tämä Reggio Emilia – pedagogiikan kuuntelemisen pedagogiikka rakentuu Loris Malaguzzin 

ajatukselle siitä, että lapsella on sata kieltä (Hall & Rudkin, 2011, 1). Lapsi nähdään kyvyk-

käänä ja aktiivisena toimijana, joka tutkii ja pyrkii ymmärtämään maailmaa ja sen merkityksiä 

itse. Näitä merkityksiä tulee voida ilmaista toisille ja niiden tulee tulla kuulluksi voidakseen 

olla olemassa. Samalla lapset kuuntelevat myös itse itseään. Tämä mahdollistuu ainoastaan, 

kun lapset saavat ilmaista itseään ryhmässä, jossa heillä on mahdollisuus sekä itse kuunnella 

että tulla kuulluksi. (Rinaldi, 2005, 19, 22.) Ajatus sadasta kielestä tarkoittaa sitä, että lapsella 

on lukuisia kieliä, joilla hän ilmaisee itseään. Aikuiset ovat yleensä varmimpia puhutun ja 

kirjoitetun kielen suhteen (Clark, 2005, 46), mutta pieniä lapsia kuunneltaessa tulee arvostaa 

sitä, että lapset käyttävät laajaa kielten valikoimaa kommunikoidakseen (Hall & Rudvin, 

2011, 10). Moniaistilliset kommunikointitavat tulee nähdä perinteisen näkökulman, kirjoite-

tun ja puhutun kielen, haastajina (Clark, 2005, 46). Niiden mahdollistaminen lapsille sekä 

myös heidän käyttäytymisensä kuunteleminen auttavat ymmärtämään heitä (Hall & Rudvin, 

2011, 12).  

Malaguzzin ajatusten pohjalta useat tutkijat ovat tutkineet ja määritelleet kuuntelemisen peda-

gogiikkaa (mm. Clark, 2005; Kinney, 2005; Davies, 2014). Louhela-Risteelän (2016) mukaan 

kuuntelemisen pedagogiikka pyrkii saamaan lapsen äänen kuuluviin ja lisäämään tämän myö-

tä osallisuuden kokemusta. On usein kasvattajan päätäntävallassa kuunnellaanko lasta vai ei. 

Kasvattaja voi myös kuunnella lasta tiettyjen kehysten läpi, esimerkiksi tuen tarpeen. (Louhe-

la-Risteelä, 2016, 20–22.) Dahlbergin ja Mossin (2005) mukaan kuuntelemisessa olennaista 

on toisen kuunteleminen tämän näkökulmasta ja kokemuksista käsin ilman valmista ajatusta 

tai vastausta siitä, mikä on oikein. Hyvä kuunteleminen on dialogia, jossa rakennetaan suhdet-

ta toiseen eikä yritetä tehdä toisesta samanlaista. Kuuntelemisessa lapsi otetaan vakavasti sii-

nä, mitä hän sanoo ja tekee. Kuuntelemisen pedagogiikka on enemmänkin sen kuulemista, 

mitä ei helposti kuule. (Dahlberg & Moss, 2005, 100.) Rinaldin (2005) mukaan kuuntelemi-

nen on herkkyyttä ja avoimuutta kuunnella toista sekä olla myös itse avoin. Se ei ole helppoa 

ja vaatii syvää tietoisuutta sekä ennakkoluulojen ja arvostelun hylkäämistä. Kuuntelijan tulee 

osata arvostaa tuntematonta ja kyetä ylittämään mahdolliset kielteiset tunteet, joita syntyy, 

kun oma tietämys kyseenalaistetaan. (Rinaldi, 2005, 19–20.)  

Hallin ja Rudvinin (2011) mukaan kuuntelemisessa tärkeintä on asenne. Kuuntelijan tulee olla 

halukas oppimaan toiselta ja valmis itse muuttumaan sen perusteella, mitä toiselta oppii. Ai-

kuisten ja lasten välisissä suhteissa aikuiset saattavat helposti hiljentää kaikki paitsi rohkeim-

mat ja uskaliaimmat lapset, jos he asettavat itsensä liian korkealle lapsiin nähden tai omistavat 
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kaikkitietävän asenteen suhteessa heihin. (Hall & Rudvin, 2011, 17.) Daviesin (2014) mukaan 

aikuiset usein kuuntelevat lapsia niin, että asettavat kuulemansa suhteessa siihen, mitä he jo 

tietävät. Kuuntelemisessa tulisi kuunnella niin että on valmis oppimaan uutta ja näkemään 

asiat uudessa valossa. (Davies, 2014, 21.) Lasten kuunteleminen tarvitsee rauhoittumista ja 

aikaa. Lapsi voi tarvita aikaa siihen, että saa tehdä omatoimisesti jonkin asian, tai kun hän 

ilmaisee itseään. Myös aikuiset voivat tarvita aikaa lapsen kielen ymmärtämiseen, sillä aikui-

set ovat voineet laiminlyödä ja unohtaa nämä kielet kasvaessaan. (Hall & Rudvin, 2011, 13.)  

Louhelan (2012) mukaan kuunteleminen on koulun kontekstissa sen selvittämistä, millä ta-

voin oppilaat viestittävät heille merkityksellisistä asioista. Hän kehitti väitöstutkimuksessaan 

kuulluksi tulemisen pedagogiikan, jonka myötä oppilaiden osallistumisrohkeus liikunnantun-

neilla kasvoi. Turvallinen ilmapiiri, samanaikaisopettajuus sekä aktiivinen kuunteleminen 

synnyttivät tutkimuksessa kuulluksi tulemisen hetkiä. Aktiivinen kuunteleminen oli koko-

naisvaltaista tilanteen, ilmapiirin ja ryhmän kuuntelemista, jossa tuli olla valmis reagoimaan 

heti, jos ryhmässä oli turvallisuutta heikentävä tilanne. Opettajan tuli kuunnella myös ympä-

röivää äänimassaa, kuten naurua, huutoa tai hiljaisuutta, joka kertoi osallistujien tunteista ja 

tilanteesta. Tärkeää oli pysähtyä kuuntelemaan niinä hetkinä, kun oppilas teki aloitteen vuo-

rovaikutukseen. Oppilaat saattoivat kertoa itselleen merkittäviä asioita muun toiminnan lo-

massa, jolloin tuli olla herkkänä kuuntelemiselle. (Louhela, 2012, 108–112, 134, 139.)  

Olennaista oli kyky kohdata ja käsitellä oppilaan tunteita. Oppilaan tuli pystyä ilmaisemaan 

sekä positiivisia että negatiivisia tunteitaan ja niitä tuli käsitellä siinä hetkessä, kun ne syntyi-

vät, sen aikuisen kanssa, jolle tunteita viestitettiin. (Louhela-Risteelä, 2016, 28–29.) Tunteen-

purkauksiin ei tullut suhtautua häiriökäyttäytymisenä vaan ne nähtiin tilanteina, joissa oppilas 

haastoi opettajaa vuorovaikutukseen (Louhela, 2012, 95). Opettajalle kuunteleminen tarkoitti 

myös opettelua hillitsemään sitä, kuinka paljon johdatteli vuorovaikutusta ja pyrki ennakoi-

maan tilanteita (Louhela-Risteelä, 2016, 18). Pelkkä kuunteleminen ei riittänyt siihen, että 

oppilaan vaikutusmahdollisuudet kasvoivat. Opettajan tuli kannatella kuulluksi tulemisen 

prosessia niin pitkään, että oppilas koki tulleensa kuulluksi. Tämän jälkeen opettaja jatkoi 

pedagogista toimintaansa tietoisesti kannattelemalla oppilasta ja varmistamalla tämän onnis-

tumisen. Prosessi koostui vuorotellen kuuntelemisesta ja kuulluksi tulemisen hetkistä. (Lou-

hela, 2012, 87, 139, 161.)  

Lanas (2013) havaitsi väitöstutkimuksessaan, että etukäteen valitut aineistonkeruumenetelmät 

eivät palvelleet aitoa lasten kuulemista, sillä tällöin lapsi pystyi tuottamaan vain ennalta mää-
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ritettyä aineistoa. Lasten tuli saada valita aineistonkeruutavat ja tutkijan tehtävä oli ymmärtää, 

miten lapset pyysivät kuulemaan. Kuulemiseen tuli heittäytyä ja asettua lapsen opetettavaksi. 

Lapset kutsuivat tutkijaa suorilla ja epäsuorilla pyynnöillä. Sanat eivät aina riittäneet kertomi-

seen. Kertominen oli kokemusten jakamista, jossa joskus myös sanattomuus oli välttämätöntä. 

(Lanas, 2013, 77–81.) Wearen (2002) mukaan lisäämällä opettajien ja oppilaiden kykyä aktii-

viseen kuunteluun voidaan parantaa kaikkien koulun yhteisön jäsenten henkistä ja emotionaa-

lista hyvinvointia. Aito kuunteleminen on kuitenkin vaikeaa. Monesti ollaan kuulevinaan, 

mutta ei oikeasti kuunnella toista, vaan odotetaan vain omaa vuoroa puhua. Helposti myös 

kuullaan sitä, mitä haluttaisiin toisen sanovan. Aktiivisessa kuuntelemisessa ei tehdä oletuksia 

siitä, mitä toinen aikoo sanoa tai keskeytetä toista. Sen tulee aina olla arvioinnista vapaata, 

sillä vapaasti puhuminen on mahdollista vain, jos toisen hyväksyntää tai mielipidettä ei tarvit-

se pelätä. (Weare, 2002, 90, 94.)  

Lasten kuunteleminen voi estyä monesta syystä. Aikuisilla ei mahdollisesti ole aikaa kuunnel-

la tai kuultua ei pidetä tärkeänä, jos se ei esimerkiksi liity silloiseen asiayhteyteen. Koulu-

työskentelyssä tavoitteisiin pyrkiminen on kovaa ja usein vain siihen liittyvät asiat tulevat 

kuulluksi. Kuuntelemattomuus voi myös olla pelkoa siitä, ettei tiedä vastausta johonkin, tulee 

haastetuksi tai menettää tilanteen kontrollin. (Kinney, 2005, 121.) Kuuntelemista ei myöskään 

usein täysin arvosteta. Se voidaan ymmärtää passiivisena vuorovaikutuksena, jota se ei todel-

lakaan ole. (Driscoll & Rudge, 2005, 109.) Kuuntelemisessa tärkeää on todellisen äänen an-

taminen lapselle, eikä vain näennäisesti kuulla mitä lapsi sanoo (Warming, 2005, 53). Kin-

neyn (2005) mukaan pelkkä kuunteleminen ei myöskään riitä vaan aikuisella on myös vastuu 

toimia sen mukaisesti, mitä hän kuulee. Toimimiseen tarvitaan rohkeutta. Hänen oma koke-

muksensa on, että lasten näkemysten huomioimisen jälkeen hän ei enää voinut ajatella lasten 

sosiaalipalveluiden tuottamista samalla tavalla kuin sitä ennen. (Kinney, 2005, 121–122.) 

Mossin, Clarkin ja Kjørholtin (2005) mukaan kuuntelemista voidaan käyttää myös valtatar-

koituksessa ja saada kuuntelun kautta lapsi toimimaan, kuten aikuinen on toivonut. Kuunte-

lemisen kautta päästään lähemmäs yksilöä, jonka kautta tämän hallitseminen mahdollistuu. 

Kuuntelemisella voidaan myös ohjata keskustelussa sitä, mistä on sallittua puhua ja mistä ei. 

He nostavat esiin myös äänen autenttisuuden ja sen, kuinka kuunteleminen sisältää aina tul-

kinnallisuutta. Kuuntelija tulkitsee kuulemaansa oman kontekstinsa kautta. Kuunteleminen ei 

koskaan ole neutraalia ja siihen liittyvistä valtasuhteista ei koskaan voi olla täysin vapaa. Niis-

tä tulee olla tietoinen ja pohtia kriittisesti kuuntelemisen merkitystä ja sen seurauksia. (Moss, 

Clark & Kjørholt, 2005, 10–12). Kuuntelemisessa on myös muistettava, että lapsella on oike-
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us kieltäytyä puhumisesta tai itsensä ilmaisemisesta eikä häntä tule siihen painostaa (Eide & 

Winger, 2005, 77). Lasten kuunteleminen voi haastaa niitä ennakko-oletuksia ja määrityksiä, 

joita aikuisilla lapsista ja heidän käsityksistään on. Lasten sanomaa on usein marginalisoitu, 

jätetty huomiotta tai huomioitu söpönä tai hauskana. Kuuntelemisen kautta voidaan yllättyä 

siitä, kuinka älykästä ja rikasta lasten ajattelu todellisuudessa on. (Dahlberg & Moss, 2005, 

101.) Kuuntelemisen kautta on mahdollista vaikuttaa aikuisten ja lasten väliseen roolijakoon. 

Tämä kuitenkin vaatii aikuisilta kykyä tarkastella uudestaan suhteitaan lapsiin ja suhteissa 

olemassa olevia rooleja. (Clark, 2005, 45–46.) 

 

4.3 Yhteenkuuluvuus 

 

Yhteenkuuluvuus on yksi ihmisen psykologisista perustarpeista, joka syntyy yhteyden koke-

misesta toisiin sekä tunteesta olla välitetty (Niemiec, Ryan & Deci, 2009, 291–292). Yhteen-

kuuluvuuden tunne tarkoittaa vahvaa haluaa muodostaa ja ylläpitää ihmissuhteita, jotka ovat 

luonteeltaan pysyviä. Yhteenkuuluvuuden tunteen syntymiseksi vuorovaikutuksen toisen hen-

kilön kanssa tulee olla säännöllistä. Suhteeseen tulee liittyä luottamus sen jatkumisesta sekä 

yhteyden tai välittämisen kokemus toisen henkilön kanssa. Ihmissuhteissa, joihin ei liity välit-

tämisen tai yhteyden kokemusta, yhteenkuuluvuuden tunne ei toteudu. (Baumeister & Leary, 

1995, 500, 522.) Koulu on yksi tärkeimmistä ympäristöistä, jossa nuori voi kokea yhteenkuu-

luvuuden tunnetta. Yhteenkuuluvuuden tunteen syntymiselle tärkeitä tekijöitä koulussa ovat 

koulun aikuiset ja vertaiset. Luottamukselliset ihmissuhteet kotona ja koulussa toimivat myös 

suojatekijöinä, jotka ovat tärkeitä nuorten positiiviselle kehitykselle ja hyvinvoinnille. (Drolet 

& Arcand, 2013, 29.) Oppilaiden koulussa kokeman yhteenkuuluvuuden tunteen on havaittu 

vaikuttavan positiivisesti koulumenestykseen sekä kouluun sitoutumiseen (St-Amand, Girard 

& Smith, 2017, 115). Positiiviset ja kannustavat suhteet opettajiin ja vertaisiin tukevat kou-

luun liittyvää kuulumisen tunnetta, joka taas vahvistaa halua osallistua luokan ja koulun toi-

mintaan. Myös perheiden asenteet ja osallistuminen nuorten koulunkäyntiin vaikuttavat kuu-

lumisen tunteeseen. (Uslu & Gizir, 2017, 64.) 

St-Amand, Girard ja Smith (2017) esittävät yhteenkuuluvuutta kuvaavia tekijöitä olevan neljä. 

Näitä ovat positiiviset tunteet, positiiviset sosiaaliset suhteet vertaisten ja opettajan kanssa, 
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omaehtoinen osallistuminen toimintaan sekä harmonisointi, joka tarkoittaa samanlaisuutta 

muiden ryhmän jäsenten kanssa. Näiden pohjalta he ehdottavat toimia, joilla opettaja voi vah-

vistaa oppilaiden yhteenkuuluvuutta koulussa. Positiivisiin tunteisiin on mahdollista vaikuttaa 

aktiivisen kuuntelemisen kautta, jolla voidaan vahvistaa oppilaiden emotionaalista hyvinvoin-

tia. Opettajan tulisi omaksua kaksi toisistaan erillistä roolia. Toinen niistä koskee opettamises-

ta vastaamista, mutta toisessa hän toimii tämän roolin ulkopuolella ja tukee oppilaiden sosiaa-

lisia suhteita sekä osoittaa kiinnostusta siihen, mitä oppilaille kuuluu. Jotta oppilaiden hyvät 

sosiaaliset suhteet ovat mahdollisia, opettajan tulee huolehtia jokaisen oppilaan mahdollisuu-

desta olla osa yhteisöä sekä tulla siinä hyväksytyksi. Harmonisoinnin mahdollistamiseksi 

opettajien tulisi käyttää opetuksessa työtapoja, joissa oppilaat voivat löytää yhteisiä kiinnos-

tuksenkohteita. Hyvänä vaihtoehtona tähän toimii pienessä ryhmässä työskentely. (St-Amand, 

Girard & Smith, 2017, 109, 113–115.)  

Uslu ja Gizir (2017) tutkivat opettaja-oppilassuhteen, vertaissuhteiden sekä kodin merkitystä 

nuorten kouluun kuulumisen tunteeseen. He havaitsivat, että opettaja-oppilassuhde ja sen laa-

tu ennusti voimakkaimmin oppilaan kokemaa kuulumisen tunnetta kouluun. Vertaissuhteet 

olivat seuraavaksi tärkein tekijä, joka ennakoi nuorten kokemaa kuuluvuuden tunnetta koulus-

sa. Myös vanhempien osallistumisella oppilaan koulunkäyntiin havaittiin olevan merkitystä. 

Tulokset osoittavat opettajien suurta roolia kuulumisen tunteen rakentamisessa kouluissa. 

Heidän tulee suhtautua oppilaisiin positiivisesti ja kannustavasti sekä antaa oppilaille mahdol-

lisuuksia positiivisten vertaissuhteiden luomiseen luokkahuoneessa. (Uslu & Gizir, 2017, 74–

77.) Kaikki lapset eivät pääse yhtä helposti osaksi yhteisöä. Näiden matalan statuksen lasten 

liittyminen yhteisöön vaatii usein kovempaa ponnistelua kuin korkean statuksen lasten. Lap-

set, jotka ovat kokeneet torjumisia, saattavat käyttää passiivisia keinoja välttääkseen uuden 

torjutuksi tulemisen tai heidän tietoisuutensa yhteisön toimintatavoista voi olla suppeampaa. 

Kun matalan statuksen lapsi pääsee osaksi yhteisöä, hän voi korostaa jäsenyyttään estämällä 

muita lapsia liittymästä siihen. Opettajan tulee tukea matalan statuksen lapsia sosiaalisten 

taitojen kehityksessä. (Marjanen, Ahonen & Majoinen, 2013, 52–55.)  

Koulun aikuisten ja vertaisten ollessa tärkeitä komponentteja yhteenkuulumisen tunteen syn-

tymiselle kouluissa Drolet ja Arcand (2012) halusivat selvittää, millainen rooli näillä ryhmillä 

on nuorten elämässä. He selvittivät myös sitä, millainen aikuisten toiminta rakensi positiivisia 

suhteita nuorten kanssa. Tutkimukseen haastateltiin sekä nuoria että koulun aikuisia. Nuoret 

kokivat tärkeänä sen, että heillä oli vertaisissa ystäviä ja että heidän kanssaan koki olonsa hy-

väksytyksi. He pitivät etenkin koulun ulkopuolisia harrastuksia keskeisinä ystävyyksien syn-
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tymiselle, sillä niissä toisista näki parhaita puolia ja toiset näyttäytyivät erilaisina. Lisäksi oli 

mukavaa omata yhteisiä kiinnostuksenkohteita vapaa-ajalla. Positiiviset suhteet aikuisten 

kanssa, jotka todella välittivät heistä, olivat nuorille tärkeitä. He korostivat arvostavansa ai-

kuisia, jotka kuuntelivat, ymmärsivät ja olivat joustavia ottaen heidän tarpeensa huomioon. 

Aikuisten mukaan positiivisten suhteiden luomisessa nuoriin oli tärkeää olla läsnä, vastaanot-

tavainen ja herkistynyt sille, mitä nuorten elämässä oli meneillään. Aikuisen tuli löytää tasa-

paino auktoriteettina ja ihmisenä toimimisen välillä. He osallistuivat myös sekä kouluajalla 

että sen ulkopuolella toteutettuihin aktiviteetteihin, joissa oli mahdollista lujittaa suhteita 

nuorten kanssa. (Drolet & Arcand, 2013, 29, 33–35.) 

Juutinen (2018) kartoitti väitöstutkimuksessaan kuulumisen käytänteitä esikoulun kontekstis-

sa. Hän havaitsi, että materiaalisuudella oli merkitystä yhteenkuuluvuuden syntymiselle eikä 

se täten ollut pelkästään sosiaalinen ilmiö. Myös arvot vaikuttivat sen syntymiseen. Materiaa-

lit ymmärrettiin laajasti välineinä, tiloina ja ympäristöinä. Yksi esimerkki materiaalien merki-

tyksestä olivat nimilaput, joiden perusteella lapset jaettiin päivittäin tiettyihin ryhmiin. Laput 

tukivat yhteenkuuluvuuden syntymistä tiettyjen lasten välillä ja toisten välillä rajoittivat sitä. 

Yhtälailla tietyt lelut saattoivat toimia siltana leikkiin osallistumiselle, kun lelujen puute saat-

toi johtaa leikistä ulosjääntiin. Arvojen kytkeytyminen yhteenkuuluvuuden kontekstiin näkyi 

esimerkiksi jännitteenä yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välillä. Tilanteissa, joissa kasvatta-

jien olisi ollut hedelmällisempää tukea lasten välisiä suhteita ja kuuluvuuden tunteen vahvis-

tumista, he suosivat yksilöllisyyttä ja yksittäisen lapsen oikeutta leikkiä yksin sisällyttämättä 

leikkiinsä muita lapsia. (Juutinen, 2018, 57, 60–61, 63, 65.) 

Juutisen (2018) tutkimuksessa lapset osoittivat yhteenkuuluvuuden tunnetta esimerkiksi käyt-

tämällä sanaa "me" ja osoittamalla halua auttaa toisiaan. Yhteenkuuluvuus näkyi myös kehol-

lisesti esimerkiksi halauksina tai käsistä kiinni pitämisenä. Se näyttäytyi myös toisten eristä-

misenä. Eristäminen tuli näkyviin esimerkiksi siinä, kuinka joidenkin lasten välistä yhteen-

kuuluvuuden tunnetta vahvistettiin jättämällä toinen lapsi leikin ulkopuolelle. Yksittäisen lap-

sen ulkopuolelle jättäminen tapahtui usein epäsuorasti pienillä eleillä ja silloin, kun opettajat 

eivät olleet läsnä. (Juutinen, 2018, 54–55.) Daviesin (2014, 50) mukaan toisen jättäminen ul-

kopuolelle on usein keino turvata oma paikka ryhmässä. Salovaara ja Honkonen (2008) esit-

tävät, että ryhmädynamiikalle ristiriidat ovat välttämättömiä. Niitä on kuitenkin helpompi 

käsitellä, jos ryhmän kanssa on harjoiteltu tunne- ja vuorovaikutustaitoja. (Salovaara & Hon-

konen, 2008, 148.)  
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Daviesin (2014) mukaan yleinen ajatusmalli ristiriitatilanteessa on paikantaa syy yhteen tilan-

teen henkilöön ja syyttää tätä tapahtuneesta. Tilanteita tulisi pohtia niiden tekijöiden kautta, 

jotka vaikuttivat tilanteen kehkeytymiseen tietynlaiseksi sen sijaan, että ajatellaan kenen syy 

tilanne oli. Huomion tulisi olla sen kuuntelemisessa ja näkemisessä, mitä tilanteessa tapahtui 

ja katsoa toisia ennemmin myötätunnolla kuin arvostellen. Myös tunteet tulisi nähdä syntyvän 

vuorovaikutuksessa henkilöiden välillä, eikä niitä voi paikantaa vain yhteen henkilöön. (Da-

vies, 2014, 48, 51, 59–60.) Louhela (2012) havaitsi tutkimuksessaan, että opettajan tuli jatku-

vasti huomioida oppilaidensa vertaissuhteita ja olla tietoinen niiden tilasta ja toimivuudesta. 

Oppilaiden keskinäisten konfliktien käsittely heti oli tärkeää ja niihin tuli ottaa aikaa oppitun-

neilta. Tämä kasvatustoimintaan panostettu aika maksoi itsensä takaisin lukuvuoden kuluessa, 

kun sosiaaliset suhteet toimivat ja konfliktien määrä alkoi vähentyä. (Louhela, 2012, 90–91.) 

Salovaaran ja Honkosen (2000) mukaan yhteenkuuluvuuden tunne syntyy yhteisistä koke-

muksista ja yhdessä tekemisestä. Se on aito ryhmätunne, joka syntyy kun kaikki saavat olla 

omana itsenään ryhmässä. (Salovaara & Honkonen, 2000, 43, 85.) Opettajan tulee käyttää 

toiminnassaan strategioita, jotka synnyttävät ja lujittavat oppijoiden yhteisön yhteenkuulu-

vuuden tunnetta (Hännikäinen, 2006, 145). Hyvä yhteisö muotoutuu yhteisen tekemisen kaut-

ta, joka on yhdessä suunniteltua. Hyvässä yhteisössä on yhdessä laaditut säännöt, sillä niihin 

on helpompi sitoutua kuin ulkoapäin annettuihin sääntöihin. Opettajan tulee taata jokaiselle 

oppilaalle tunne kuulumisesta yhteisöön ja kokemus vaikutusmahdollisuuksista siihen. Samal-

la hänen tulee turvata myös se, ettei kukaan lapsi jää ilman kaveria. (Marjanen, Ahonen & 

Majoinen, 2013, 57–58, 71.) 

Hännikäinen (2006) selvitti tutkimuksessaan yhteenkuuluvuuden tunteen syntymistä, vahvis-

tumista ja ylläpitämistä esiopetusryhmässä syyslukukauden ajan. Opettajan rooli oli merkittä-

vä syksyn alussa, jolloin lapset eivät tunteneet toisiaan. Yhteenkuuluvuuden synnyttämiseksi 

ja vahvistamiseksi käytettiin strategioita niin koko yksikön, ryhmän kuin lasten pienryhmien 

tasolla. Yksikön tason strategioita olivat muun muassa ajan varaaminen lasten omaehtoiselle 

toiminnalle sekä yhteisistä säännöistä päättäminen ja keskusteleminen. Lasten omalle toimin-

nalle varattu aika oli tarpeellinen oppijoiden yhteisön muodostumiselle. Ryhmätasoisia yh-

teenkuuluvuuden synnyttämisen strategioita olivat muun muassa ystävyys- ja ”me”-aiheiset 

laulut, leikit ja kertomukset. Lasten pienryhmien tasolla strategioita olivat muun muassa leik-

ki, pelaaminen ja ystävyyden osoittaminen. (Hännikäinen, 2006, 130–131, 133.) 
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4.4 Turvallisuuden tunne 

 

Jokaisella perusopetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (Perus-

opetuslaki 29§). Turvallisessa oppimisympäristössä oppijalle syntyy myönteinen ja realistinen 

kuva itsestään sekä olo, että hänet hyväksytään. Turvattomassa ympäristössä energia kohdis-

tuu muuhun kuin aitoon itsensä toteuttamiseen. Turvallisuuden tunne on ihmisen perustarve. 

(Mertanen, 2013, 21) Kun tuntee olonsa turvalliseksi, ei tarvitse pelätä nolatuksi tulemista, 

kiusaamista tai ulkopuolelle jäämistä ryhmässä (Salovaara & Honkonen, 2000, 11). Turvalli-

nen ilmapiiri koulussa syntyy turvallisuudesta suhteessa omaan itseen ja omaan kehoon, suh-

teessa opettajaan, vertaisiin sekä suhteessa oppitunnin tilaan ja ympäristöön. Turvallinen il-

mapiiri mahdollistaa omien taitojen ja myös heikkouksien näyttämisen. (Louhela, 2012, 88–

89, 134.) 

Hurme ja Kyllönen (2014) kuvaavat turvallisuuden tunteen, jota he nimittävät emotionaali-

seksi turvallisuudeksi, syntyvän fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. Ryhmän turvalli-

suuden tunne tarkoittaa jaettua tunnetta turvallisuudesta kaikkien ryhmän jäsenten kesken. 

Tästä voidaan puhua luokkahenkenä. Ryhmän turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat fyysisen 

ja henkisen turvallisuuden lisäksi aikuisen kyky johtaa ryhmän toimintaa. Siihen vaikuttaa 

myös jokaisen ryhmän jäsenen kokemus turvallisuudesta. Ryhmän turvallisuuden tunne ra-

kentuu aikuisen toiminnan kautta. Turvallisuuden tunnetta ryhmässä heikentävät tahallisesti ja 

tahattomasti aiheutetut vahingot. Turvattomuuden tunne voi myös syntyä yksittäisen lapsen 

tai nuoren aggressiivisesta käytöksestä. Kasvattaja voi vaikuttaa ryhmässä olevaan turvalli-

suuden tunteeseen ennakoimalla ja ehkäisemällä turvallisuutta heikentäviä asioita. Turvallisen 

oppimisympäristön rakentamiseen voidaan myös käyttää interventioita, joissa pyritään muut-

tamaan tietty ei-toivottu tilanne tai käytös oikeanlaiseksi. Niiden kohteena voi olla yksittäinen 

lapsi, lapsiryhmä tai tietynlainen toiminta. Kasvattajan tulee aina huolehtia siitä, ettei lapsen 

haastava käytös johdu hänen omasta toiminnastaan tai vuorovaikutuksestaan. Lapsen haastava 

käytös voi johtua myös turvattomuuden tunteesta, joka voi olla pedagogista, psykologista, 

fyysistä tai sosiaalista. (Hurme & Kyllönen, 2014, 28–29, 32–33, 37, 40, 56, 84–85.)  

Sigrids (2009) esittää, että turvallisessa koulussa on hyvä työrauha. Sen tulee olla osa koulun 

toimintakulttuuria, koko henkilökunnan tulee olla siihen sitoutunut ja sen ennalta ehkäisemi-

seksi tehdään käytännössä työtä. Koulun johtajalla on iso merkitys työrauhaa kehitettäessä. 

Koulun ja luokan sääntöjen tulee olla selkeitä ja seuraamusten johdonmukaisia. Säännöt tulee 
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tehdä yhdessä oppilaiden kanssa ja niitä tulee myös harjoitella. Seuraamusten suhteen tulee 

olla selkeät toimintaperiaatteet, jotka ovat myös oppilaiden tiedossa. Se, että opettaja puuttuu 

johdonmukaisesti ei-toivottuun käytökseen, ja oppilaat tietävät sen, tuo heille turvallisuuden 

tunnetta. (Sigrids, 2009, 93–95, 99–100, 103–104.) Uusikylän (2006) mukaan koulujen tur-

vallisuuden tärkein osa-alue on emotionaalinen turvallisuus. Tehokas opiskelu on mahdotonta 

ilman sitä. Turvallisuus syntyy siitä, kun kokee kuuluvansa kouluyhteisöön ja saa onnistumi-

sen kokemuksia. Turvallisessa ympäristössä uskaltaa yrittää sitäkin, missä ajattelee olevansa 

huono, ilmaista ajatuksiaan ja näyttää tunteitaan. Turvallisessa ympäristössä opettajalta uskal-

taa kysyä kysymyksiä ilman nolatuksi tulemisen pelkoa. Opettaja, joka haluaa lisätä turvalli-

suutta koulussa ottaa huomioon oppilaidensa tarpeet ja on kiinnostunut heidän ideoistaan. 

Turvallisessa koulussa jokainen opettaja ja oppilas kokevat kuuluvansa joukkoon ja olevansa 

arvokkaita. Oppilas saa vaikuttaa omaan opiskeluunsa, tietää mitä häneltä odotetaan ja ran-

gaistuksia ei jaeta odottamattomasti. (Uusikylä, 2006, 46–48, 52.)  

Salovaara ja Honkonen (2000) tuovat esiin, että koulun turvallisuus ymmärretään usein fyysi-

senä turvallisuutena. Myös he esittävät, että oppilaiden hyvä olo ja turvallisuuden tunne ovat 

kuitenkin yhtä tärkeitä asioita. Turvallisuuden tunne rakentuu siitä, että kokee olevansa hy-

väksytty. Tämä heijastuu koko luokan kokemukseen siitä, että kaikki hyväksytään sellaisina, 

kuin he ovat. Se synnyttää luottamusta, jota myös opettajan tulee osoittaa oppilaisiinsa.  Luot-

tamus taas mahdollistaa uskalluksen olla haavoittuva ja avoin. Mitä voimakkaampi turvalli-

suuden tunne lapsella on, sitä avoimemmin hän uskaltaa luokassa olla. Tämän myötä taas 

luottamus toisia kohtaan vahvistuu. Turvallisuuden tunne syntyy myös tuen antamisesta ja 

saamisesta, sekä sitoutumisesta ryhmään. (Salovaara & Honkonen, 2000, 11, 18–19.)  

Salovaara ja Honkonen (2000) jatkavat, että opettajalla on vastuu huolehtia oppilaiden turval-

lisuuden tunteesta. Hänen tulee olla turvallinen aikuinen, joka tukee, kannustaa ja ohjaa oppi-

laita sekä asettaa heille rajoja. Hän voi synnyttää turvallisuuden tunnetta pienillä teoilla, kuten 

tervehtimällä oppilaita ja hymyilemällä heille. Tämä taas mahdollistaa sen, että opettaja voi 

helpommin lähestyä oppilasta ja kysyä, mitä oppilaalle kuuluu. Kun vuorovaikutussuhde on 

syntynyt, se mahdollistaa myös haastavammista asioista puhumisen sekä sen, että oppilas voi 

itse kertoa esimerkiksi kiusaamisesta. Myös yhteisöllisyys ja oppilaiden osallisuus koulussa 

ovat tärkeitä asioita turvallisuuden tunteen syntymiselle. Jotta nuori kokee koulun turvallisek-

si, tulee hänen näkökulmansa ottaa huomioon. Ryhmän tulee kuitenkin olla tarpeeksi turvalli-

nen, jotta nuori haluaa ja uskaltaa osallistua. Opettajalla on vastuu huolehtia ryhmän turvalli-

suudesta ja olla tietoinen siitä, mitä ryhmässä tapahtuu. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat 
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tärkeitä turvallisuuden syntymiselle, sillä kaverisuhteiden muodostaminen sekä ryhmässä 

toimiminen edellyttävät niitä. Turvallisessa luokassa on tilaa myös ristiriidoille. Ne tulee käsi-

tellä, jotta ne eivät jää pysyvästi heikentämään kenenkään luokan jäsenen turvallisuuden tun-

netta. Niiden käsittely myös opettaa oppilaille tärkeitä taitoja. (Salovaara & Honkonen, 2000, 

21–23, 43–44, 50, 68–69, 83, 85, 148.)  

Oma tutkimukseni nosti esiin uusia näkökulmia tässä luvussa esitettyyn teoriaan nähden. Seu-

raavaksi siirryn tarkastelemaan näitä tutkimukseni aineistoperustaisen teorian ja tämän teo-

reettisen viitekehyksen pohjalta syntyneitä johtopäätöksiä, jotka tuovat esiin eroavaisuuksia 

tutkimuksen löydösten sekä aiempien tutkimusten ja muun kirjallisuuden välillä.  
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5 Johtopäätökset 

 

Tämä tutkimusprosessi nosti esiin uusia näkökulmia pääkategorioiden toteuttamiseen koulus-

sa. Tässä luvussa esitän johtopäätöksinä, että 1) nuorten arkipäivän osallisuus on arvokasta, 2) 

kuuntelemisen koulussa tulisi olla vastavuoroista ja monimuotoista, ja siinä tulisi olla tilaa 

myös omien tunteiden sekä vertaisten kuuntelemiselle, 3) yhteenkuuluvuus syntyy vuorovai-

kutuksessa eikä mene rikki ristiriidoista, ja 4) turvallisuus elää vuorovaikutuksessa, jossa 

myös sitä hetkellisesti heikentävät tilanteet rakentuvat. Seuraavaksi kuvaan näitä päätelmiä 

kattavammin ja esitän, miten ne suhteutuvat aiempiin tutkimuksiin ja muuhun kirjallisuuteen. 

Tutkimuksen nostamat lähtökohdat ovat merkittäviä nuorten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin 

tukemiseksi. Niillä on myös mahdollista vaikuttaa koululuokan sosiaalisiin rooleihin. Kerhos-

sa roolien poissaolo mahdollisti tutustumista, kaverustumista ja aidosti olemista. 

 

5.1 Arkipäivän osallisuus on arvokasta 

 

Tutkimukseni aineistoperustainen teoria nostaa esiin hyvin erilaisen näkökulman osallisuu-

teen kuin tämänhetkinen osallisuudesta käytävä koulutuksellinen keskustelu. Aineistoperus-

tainen teoria tuo näkyväksi nuorten arkipäivän osallisuuden, joka näkyi mahdollisuutena teh-

dä päätöksiä oman olemisen ja tekemisen suhteen sekä mahdollisuutena vaikuttaa oman arki-

päivän asioihin. Tällaista osallisuutta nuoret pitivät yhtenä tärkeimmistä asioista kerhossa. 

Koulutuksen kentällä käydyssä osallisuuskeskustelussa osallisuus taas tuntuu näyttäytyvän 

muodollisempana, demokraattiseen kasvatukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kas-

vamiseen tähtäävänä osallisuutena. Aineistoperustaisen teorian perusteella arkipäivän osalli-

suudessa olivat tärkeitä myös tietynasteinen spontaanisuus ja vapaus, jotka tarvittiin jo lähtö-

kohtina, jotta osallisuus oli mahdollista. Tämä on hyvin erityyppistä osallisuutta, kuin mitä 

Tammi ja Hohti (2017) nimittävät kouluissa tapahtuvaksi uritetuksi osallisuudeksi, jossa osal-

listumisen tapa on jo ikään kuin ennalta määrätty.  

Yhteiskunnallisessa keskustelussa osallisuus siis näyttäytyy muodollisena. Osallisuuden to-

teuttamistavoiksi esitetään muun muassa oppilaskuntatoimintaa. Huoli poliittisen osallistumi-
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sen vähenemisestä yhteiskunnassa sekä kasvaneesta syrjäytymisestä on tehnyt aktiivisesta 

kansalaisuudesta pedagogisen kysymyksen (Kiilakoski, 2007; Alanko, 2010). Nuorten laske-

nut äänestysaktiivisuus huolestuttaa koko Euroopan Unionin tasolla. Oppilaskunta-, kum-

mioppilas-, tai tukioppilastoiminta tavoittaa koulussa kuitenkin vain pienen osan oppilaista. 

Tämän tutkimuksen tulokset saavat myös pohtimaan sitä, onko oppilaiden osallisuuden perus-

teleminen demokraattiseen kasvatukseen liittyvillä tavoitteilla riittävää. Muun muassa Turja 

(2011) on esittänyt, että osallisuus oman elämänpiirin yhteisöissä tukee lapsen minäkäsityk-

sen, itseluottamuksen ja sosiaalisten taitojen kehitystä. Sen kautta lapsi kehittää osaamistaan 

ja kyvykkyyttään sekä saa kuulluksi tulemisen ja vaikuttamisen kokemuksia. (Turja, 2011.) 

Osallisuutta on kirjallisuudessa määritelty myös tavoilla, jotka ovat lähempänä tämän tutki-

muksen tuloksia. Nämä äänet jäävät kuitenkin enemmän tai vähemmän tämänhetkisen yhteis-

kunnallisen keskustelun jalkoihin. 

Alanko (2010) on esittänyt, että kaikki oppilaat eivät koe merkityksellisenä koulun asioihin 

vaikuttamista, mutta he voivat toimia koulun ulkopuolella aktiivisesti. Osallisuutta ei siis tuli-

si tyypittää liian ahtaasti. (Alanko, 2010.) Tutkimukseni pohjalta esitän, että koulun ollessa 

nuorille ympäristö, jossa he viettävät suuren osan nuoruudestaan, on tärkeää, että nimen-

omaan siellä he saavat osallisuuden kokemuksia. Osallisuuden kokemukset ovat tärkeitä 

muun muassa minäkäsityksen, itseluottamuksen ja sosiaalisten taitojen kehitykselle. On tär-

keää, että juuri koulussa nuori kokee, että häntä kuullaan ja hänen sanomisillaan on merkitys-

tä. Voi olla, että nuori ei ole kiinnostunut koulun asioihin vaikuttamisesta, mikäli hän kokee, 

ettei voi vaikuttaa lainkaan omiin arkipäiväisiin asioihinsa. Voidaanko osallisuus nähdä niin, 

että sen kautta nuori voi vaikuttaa omaan elämäänsä? 

Tutkimukseni aineistoperustaisen teorian perusteella aikuiset myös antoivat tiedostetusti tilaa 

nuorille, mikä mahdollisti heidän osallistumistaan. Tämä näyttäytyy kirjallisuuden valossa 

opettajille usein haastavana (Kinney, 2005; Eskel & Marttila, 2013). Tutkimukseni kuitenkin 

osoittaa, että tämän kautta saavutettiin yhteisöllisyyttä, joka olisi muuten mahdollisesti jäänyt 

toteutumatta. Pohdin, olisiko osallisuus nähtävissä enemmän Moision (2018) sekä Tammin ja 

Hohdin (2017) esittämillä tavoilla, joissa osallisuus syntyy oman kyvykkyyden ja oman arvon 

tunteesta yhteisön jäsenenä, ja jossa merkityksellistä on sen kokemuksellisuus ja vapaus to-

teuttaa sitä ennalta määrittämättömällä tavalla. Opettajan ei tarvitse nähdä nuorten osallisuutta 

uhkana omalle asemalleen vaan mahdollisuutena yhteiselle olemisen tavalle, joka voi vaikut-

taa positiivisella tavalla nuorten elämään ja kokemukseen omasta itsestään. Tässä tutkimuk-
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sessa kerhon asema koulun ulkopuolella mahdollisti vapaammin toimimista, mutta en näe 

syytä, miksi tämän tyyppistä osallisuutta ei olisi mahdollista toteuttaa luokkahuoneessa.  

 

5.2 Minun, sinun ja meidän kuunteleminen koulussa 

 

Kirjallisuuden perusteella aitoa kuuntelemista tapahtuu kouluissa vähän. Perinteisesti opetta-

jat kuuntelevat nuoria koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa ja heidän kertomaansa 

arvioidaan suhteessa toiminnan tavoitteisiin (Weare, 2002). Nuorten kuulemista on painotettu 

voimakkaammin Lapsen oikeuksien sopimuksen myötä. Tästä huolimatta nuoret kokevat, 

ettei opettajilla ole aikaa tai halua kuunnella heitä (Arponen, 2007). Tämän tutkimuksen ai-

neistoperustaisen teorian valossa kuunteleminen näyttäytyy vastavuoroisempana olemisen 

tapana, jossa toisia sekä kuunnellaan että tullaan myös itse kuulluiksi. Se tuo kuuntelemisen 

näkyviin eri valossa kuin kirjallisuus, jossa opettajan ja nuoren välisessä suhteessa toinen on 

useimmiten kuuntelija ja toinen kuunneltava.  

Tässä tutkimuksessa kuunteleminen näyttäytyy monimuotoisena kuuntelemisena. Tämä on 

erilainen näkökulma, kuin kirjallisuudesta nouseva lähtökohta, jossa useimmiten kirjoitettu ja 

puhuttu kieli ovat kuuntelemisen kohteina (Clark, 2005). Tutkimuksessa kuuntelemisen koh-

teena saattoi olla esimerkiksi valokuva, hiljaisuus tai ele. Monimuotoinen kuunteleminen oli 

sitä, että tultiin toisia vastaan, huomioitiin toisten tarpeita ja muokattiin toimintaa niiden mu-

kaisesti. Kuunteleminen oli kokonaisvaltainen olemisen tapa. Louhela (2012) on tutkimukses-

saan tulkinnut kuuntelemista samansuuntaisesti, todeten, että kuunteleminen on koulun kon-

tekstissa sen selvittämistä, millä tavoin oppilaat viestittävät heille merkityksellisistä asioista. 

Se on kokonaisvaltaista tilanteen, ilmapiirin ja ryhmän kuuntelemista, jossa esimerkiksi ym-

päröivät äänet kertovat osallistujien tunteista ja tilanteesta. (Louhela, 2012.) Myös Lanas 

(2013) havaitsi tutkimuksessaan, että lasten aito kuuleminen ei toteutunut silloin, kun kuule-

misen tavat oli ennalta määrätty.  

Tutkimuksessa aikuiset tietoisesti vetäytyivät, jotta nuorten äänet pääsivät kuuluviin. Kinney 

(2005) on esittänyt, että aikuiset voivat kokea lasten kuuntelemisen pelottavaksi, sillä pelkää-

vät kontrollin menettämistä tai sitä, että tulevat haastetuiksi. Kuunteleminen voidaan nähdä 

passiivisena toimintana, jota se ei ole (Driscoll & Rudge, 2005). Kuuntelemiseen liittyy vah-
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vasti se, että toimitaan myös sen mukaisesti mitä kuullaan (Kinney, 2005). Lapsen tulee tulla 

aidosti kuulluksi (Warming, 2005). Tutkimuksessa kerhon paikka koulupäivän ulkopuolella 

mahdollisti nuorten mielipiteiden huomioon ottamista todennäköisesti helpommin kuin tavoit-

teellisemmassa koulutyöskentelyssä. Kuitenkin esitän, että lasten kuuntelemista voi toteuttaa 

koulussa. Kuulluksi tuleminen ei tarkoita sitä, että kaikki tulee tehdä, kuten nuoret esittävät. 

Kuulluksi tulemista on se, että he tulevat aidosti asioissa kuulluiksi.  

Aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden valossa kuunteleminen koulun kontekstissa näyttää 

määrittyvän pitkälti opettajan ja nuoren väliseen vuorovaikutussuhteeseen ja siinä tapahtu-

vaan kuuntelemiseen. Tässä tutkimuksessa yhtä tärkeään rooliin nousi kuuntelemisen merki-

tys vertaisryhmässä. Kuunteleminen mahdollisti tutustumista ja kaveruussuhteiden muodos-

tumista nuorten välillä. Merkitystä oli sillä, että kaikki nuoret olivat kerhossa tasavertaisia ja 

kerhossa jokainen sai olla sellainen kuin oli ilman koulun sosiaalisia rooleja. Tämä saa minut 

pohtimaan opettajan vastuuta luokan vertaissuhteista ja siitä, että jokainen nähdään luokassa 

tasavertaisena toimijana. Kerhossa toimiminen ja oleminen ilman sosiaalisia rooleja mahdol-

listivat oman äänen kuulluksi tulemista, toisten kuuntelemista sekä kaverustumista.   

Toinen tekijä, joka ilmenee tutkimuksen aineistoperustaisessa teoriassa, mutta ei kovinkaan 

vahvasti kuuntelemista käsittelevässä kirjallisuudessa, on oman itsensä ja olonsa kuuntelemi-

nen koulussa. Kerhossa toteutuneessa kuuntelemisessa olennaista oli se, että sai kuunnella 

omaa itseään ja oloaan ja tuoda tämän esiin. Se vahvisti kykyä tunnistaa omia tunteita ja toi 

kokemuksen siitä, että oli sopiva juuri omana itsenään. Tämä sai minut pohtimaan sitä, voisi-

ko tämä olla sallitumpaa koulussa. Louhela (2012) on esittänyt, että oppilaan tulee pystyä 

ilmaisemaan sekä positiivisia että negatiivisia tunteitaan ja niitä tulee käsitellä siinä hetkessä 

kuin ne syntyvät. Tunteenpurkauksiin ei tule suhtautua häiriökäyttäytymisenä vaan nähdä ne 

tilanteina, joissa oppilas haastaa opettajaa vuorovaikutukseen. (Louhela, 2012.) Esitän, että 

nuorten tunteita kuuntelemalla, heitä voidaan aidosti kuunnella. 

Tutkimuksessa nousi tärkeäksi myös se, että nuoret tulivat kuulluiksi heille tärkeissä asioissa 

eivätkä asioissa, jotka aikuinen määritti tärkeiksi. Olennaista oli, että aikuisilla oli aikaa 

kuunnella sitä, mistä nuoret halusivat heille puhua. Opettajat usein kokevat, ettei tätä aikaa ole 

(Kinney, 2005). Tässä tutkimuksessa kuunteleminen näyttäytyi laajempana yhteisön olemisen 

tapana kuin yksittäisinä tilanteina, joissa ”kuunnellaan”. Huomioitavaa oli myös, että tärkeä 

hetki kuuntelemiselle saattoi tapahtua silloin, kun sitä ei osattu odottaa (vrt. Louhela, 2012). 
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Tutkimuksen perusteella ehdotan, että nuorten kuuntelemiselle tulee järjestää aikaa. Myös 

aikaa löytyy helpommin silloin, kun se on yhteisön luontainen tapa toimia. 

 

5.3 Yhteenkuuluvuus ei mene rikki ristiriidoista 

 

Tämän tutkimuksen aineistoperustaisessa teoriassa yhteenkuuluvuus näyttäytyy yhteisöllisenä 

toimintatapana, johon osallistuvat sekä nuoret että aikuiset. Tällaista yhteenkuuluvuutta ra-

kennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kirjallisuudessa yhteenkuuluvuutta koulussa 

kuvataan positiivisena ja tavoiteltavana olotilana, josta seuraa myönteisiä asioita nuorten kou-

lunkäynnille ja kehitykselle. Tässä tutkimuksessa yhteenkuuluvuus oli jotain muuta kuin saa-

vutettava olotila. Se oli enemmän olemista toisten kanssa. Yhteenkuuluvuuteen myös har-

vemmin kuvataan liittyvän ristiriitatilanteita. Kun ristiriidoista mainitaan, nähdään ne usein 

yhteenkuuluvuutta uhkaavina asioina. Tämän tutkimuksen valossa ne näyttäytyivät osana yh-

teisön elämää.  

Yhteenkuuluvuutta käsittelevässä kirjallisuudessa konflikteja kuvataan vähän. Konfliktit tun-

tuvat näyttäytyvän negatiivisena asiana, jotka on hyvä kitkeä kokonaan pois. Louhela (2012) 

käytti tutkimuksessaan aikaa oppilaiden välisten konfliktien selvittelyyn, sillä sen myötä kon-

fliktit vähenivät. Myös itse koin hämmennystä kerhossa syntyneistä ristiriitatilanteista. Muis-

tan miettineeni, kuinka näin ei olisi pitänyt käydä turvallisessa yhteisössä. Tässä tutkimukses-

sa kerhossa tapahtuneet klikkiytymiset eivät hajottaneet yhteenkuuluvuutta. Tärkeää oli, että 

niitä voitiin käsitellä yhdessä. Ristiriitojen käsitteleminen oli mahdollista, sillä niitä sanoitet-

tiin syyllistämättä ketään. Tällöin myös ne nuoret, jotka olivat olleet paikalla tilanteissa, osal-

listuivat keskusteluun. Davies (2014) on esittänyt samantyyppisiä ajatuksia ehdottaessaan, 

että hankalia tilanteita ei tulisi paikantaa yksittäiseen henkilöön vaan nähdä niiden syntyvän 

vuorovaikutuksessa. Tilanteita voidaan pyrkiä ymmärtämään. Tämän kautta voidaan esimer-

kiksi nähdä, että toisen jättäminen ulkopuolelle on johtunut tarpeesta turvata oma paikka 

ryhmässä.  

Tutkimuksen valossa yhteenkuuluvuus syntyi yhdessä tekemisessä. Olennaista ei kuitenkaan 

ollut se, mitä tehtiin, vaan miten tehtiin niin, ettei kukaan jäänyt ulkopuolelle. Opettajalla oli 

merkittävä rooli sen varmistamisessa, ettei kukaan kokenut oloaan syrjityksi ryhmässä ja että 
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kaikkia kohdeltiin tasaveroisesti. Myös kirjallisuudessa tunnistetaan opettajan ja vertaisten 

merkitys yhteenkuuluvuuden tunteen rakentumiselle. Opettajan tehtäväksi esitetään usein tu-

kea luokan vertaissuhteita (Uslu & Gizir, 2017). St-Amand, Girard ja Smith (2017) nostavat 

esiin, kuinka opettajan tulee huolehtia siitä, että jokainen oppilas on osa yhteisöä ja tulee siinä 

hyväksytyksi. Tämän tyyppinen näkökulma opettajan rooliin jää kirjallisuudessa vähemmälle. 

Tässä tutkimuksessa opettajalla oli keskeinen rooli juuri sen varmistamisessa, ettei kukaan 

jäänyt ulkopuoliseksi ryhmässä. Myös yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen korostuivat yh-

teenkuuluvuuden rakentumisessa enemmän kuin kirjallisuudessa. Opettaja oli tärkeä toimija 

huolehtimassa, että jokainen nuori kuului joukkoon, mutta yhteenkuuluvuutta rakennettiin 

yhdessä. 

Marjanen, Ahonen & Majoinen (2013) puhuvat niin sanotuista matalan statuksen lapsista, 

jotka eivät pääse usein yhtä helposti osaksi yhteisöä kuin korkean statuksen lapset. He saatta-

vat käyttää vääränlaisia keinoja yhteisöön liittyäkseen tai korostaa jäsenyyttään estämällä 

muita lapsia liittymästä siihen. (Marjanen, Ahonen & Majoinen, 2013.) Esitän, että tämän-

tyyppisessä näkökannassa haaste liittyä yhteisöön paikannetaan yksittäiseen nuoreen eikä yh-

teisöön, johon nuori on liittymässä. Tämän tutkimuksen valossa yhteisö rakensi yhteenkuulu-

vuuttaan vuorovaikutuksessa, jossa jokainen nuori ja aikuinen oli tärkeä osa sitä. Myös haas-

teet tuli nähdä syntyviksi tässä vuorovaikutuksessa eivätkä ne olleet paikannettavissa yksittäi-

seen toimijaan.  

Merkittäviä tekijöitä yhteenkuuluvuuden rakentumiselle kerhossa olivat pieni ryhmä, se että 

tekeminen oli muuta kuin kouluopiskelua ja että kerhossa koulun sosiaaliset roolit eivät olleet 

voimassa. Myös Droletin ja Arcandin (2017) tutkimuksessa nuoret pitivät koulun ulkopuolisia 

harrastuksia keskeisinä ystävyyksien syntymiselle, sillä niissä toiset näyttäytyivät erilaisina. 

Tämä herättää pohtimaan opettajan vastuuta luokan sosiaalisista rooleista ja siitä, kuinka pal-

jon nämä roolit estävät nuorten aitoa tutustumista toisiinsa. Tässä roolien kehikossa osalla 

nuorista on rooli, jonka avulla on helppo saada kavereita, kun osa nuorista jää roolinsa kahlei-

siin. Kerhossa nuorilla oli vapaus löytää yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja yhteisyyttä ilman 

koulun kahlitsevia rooleja. 
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5.4 Turvallisuus elää vuorovaikutuksessa 

 

Tämän tutkimuksen aineistoperustaisessa teoriassa turvallisuus näyttäytyy kehkeytyvänä tur-

vallisuutena, jolle ominaista on sen vuorovaikutuksellinen luonne. Tällainen turvallisuus ei 

ole staattinen tila, vaan se polveilee, tihenee ja muuttaa muotoaan toimijoiden ja toiminnan 

mukaisesti. Turvallisuuden kehkeytymiseen vaikuttivat esimerkiksi hyväksynnän kokeminen 

ja toisten tuntuminen turvallisilta. Kirjallisuudessa esitetään runsaasti turvallisuutta koskevien 

termien kuten turvallisen ilmapiirin, turvallisen oppimisympäristön ja ryhmän turvallisuuden 

tunteen kuvailua. Tässä tutkimuksessa esiintyvää turvallisuuden vuorovaikutteista luonnetta 

sekä tapoja, joilla se syntyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa, esitetään vähemmän.  

Turvallisuuden rakentuminen näyttäytyy kirjallisuuden valossa tapahtuvan opettajan toimin-

nan kautta (Hurme & Kyllönen, 2014). Tässä tutkimuksessa opettajalla oli merkittävä rooli 

sen varmistamisessa, että jokainen nuori tunsi olevansa hyväksytty ja tasaveroinen ryhmän 

jäsen, mutta silti turvallisuus rakentui vuorovaikutuksessa, jossa merkityksensä oli jokaisella 

ryhmän jäsenellä. Tässä tutkimuksessa kehkeytyvä turvallisuus rakentui hyväksynnästä, luot-

tamuksesta ja toisten kokemisesta turvallisina. Uusikylä (2006) ja Salovaara sekä Honkonen 

(2000) ovat määritelleet turvallisuutta tavalla, joka on lähimpänä tämän tutkimuksen löydök-

siä. Uusikylän (2006) mukaan turvallisuus syntyy siitä, että kokee kuuluvansa yhteisöön ja 

olevansa siinä arvokas. Salovaaran ja Honkosen (2000) mukaan turvallisuuden tunne syntyy 

silloin, kun kokee olevansa hyväksytty. Hyväksynnän kokemus synnyttää luottamusta ja tur-

vallisuutta. (Salovaara & Honkonen, 2000.) Tästä huolimatta hekin kuvaavat turvallisuutta 

tavoilla, joissa opettaja toimii sen tuottajana. 

Tämän tutkimuksen kehkeytyvä turvallisuus sai säröjä kahdella kerhokerralla. Turvattomuus 

lisääntyi uuteen ympäristöön siirryttäessä tai kun kerhoon tuli nuori, joka ei ollut aiemmin 

käynyt kerhossa. Hurme ja Kyllönen (2014) esittävät, että turvallisuutta voivat heikentää ta-

halliset tai tahattomat vahingot tai yksittäisen lapsen aggressiivinen käytös. Tämän tutkimuk-

sen valossa turvallisuuden nähtiin säröytyvän sen seurauksena, kuinka nuoret reagoivat heille 

uusiin tilanteisiin. Tämä on hyvin erilainen näkökulma kuin se, jossa yksittäinen lapsi tai teko 

nähdään turvallisuutta heikentävänä tekijänä. Tämä herättää laajemmin pohtimaan, kuinka 

myös tilanteet, joissa turvallisuuden koetaan heikkenevän, tulisi nähdä koko ryhmän yhteisinä 

vuorovaikutuksellisina tapahtumina. Turvallisuuden säröytymistä ei tulisi paikantaa yksittäi-
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seen tekijään, sillä turvallisuus on tilanteessa olevien henkilöiden yhdessä tuottamaa. Turval-

lisessa yhteisössä hetkellinen särö korjattiin käsittelemällä tilannetta yhdessä. 

Tässä tutkimuksessa kehkeytyvää turvallisuutta määrittivät vapaus, rentous ja kokemus siitä, 

että kerhossa oli mukavaa. Kerhossa oli myös sääntöjä, jotka oli yhdessä laadittu, mutta silti 

nuoret kokivat, että siellä oli rentoa. Sigridsin (2008) mukaan turvallisessa koulussa on hyvä 

työrauha. Säännöt ja selkeät seuraamukset sekä opettajan johdonmukainen puuttuminen ei-

toivottuun käytökseen tuovat oppilaille turvallisuuden tunnetta. (Sigrids, 2008.) Tämän tutki-

muksen valossa esitän, että turvallisuus tarvitsee syntyäkseen muutakin kuin sääntöjä ja seu-

raamuksia. Turvallisuus syntyy positiivisista kokemuksista ja tunteista osana ryhmää, joita 

koko ryhmä toiminnallaan joko tuottaa tai ei. Ehdotan myös, että tapa, jolla turvattomilta tun-

tuviin kohtiin puututaan ja kuinka niitä käsitellään, vaikuttaa olennaisesti turvallisuuteen. Tä-

mä ei tarkoita, ettei ryhmän jäsenten tule ottaa vastuuta omasta käytöksestään. Käyttäytymistä 

ja vuorovaikutusta on kuitenkin mahdollista tarkastella ymmärtämisen ja kuuntelemisen kaut-

ta. Epäkohtiin tulee puuttua, mutta tapa joilla niihin puututaan, voi joko vahvistaa tai muren-

taa turvallisuutta.  

 

5.5 Pohdinta 

 

Tutkimuksen teko on ollut ajallisesti pitkä mutta antoisa prosessi. Prosessin keskeisiä piirteitä 

ovat olleet tutkimuksen aineistolähtöisyys ja grounded theoryn käyttäminen menetelmänä. 

Grounded theoryyn tutustuminen ja sen oikeaoppinen käyttö vaativat tarkkaa perehtymistä, 

mutta mahdollistivat juuri esittämieni tulosten nousemisen aineistosta. Olen tyytyväinen valit-

semaani menetelmään, sillä se avasi minulle oven katsoa koulua ennakkoluulottomammin ja 

määrittelemään käsitteitä uudella tavalla. Tavat, joilla tutkimukseni pääkategoriat tässä tutki-

muksessa määrittyivät, poikkesivat tavoista, joilla niitä on koulun kontekstissa perinteisesti 

määritelty. Tutkimukseni aukaisi niistä jotain uutta. 

Tutkimuksen tekeminen on vaikuttanut suuresti omaan käsitykseeni opettajuudesta. Ennen 

tutkimuksen tekoa en osannut kuvitella, millainen merkitys oppilaiden osallisuudella on hei-

dän hyvinvoinnilleen sekä koulussa viihtymiselleen. Koen osallisuuteen liittyvien oivallusten 

olleen tärkeimpiä, joita olen tästä tutkimuksesta saanut. Merkittävin piirre osallisuudessa oli 
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sen arkipäiväisyys, jossa nuori sai vaikuttaa omaan elämäänsä. Koulutuksellisesta keskuste-

lusta nousevalla muodollisella osallisuudella on omat perusteensa. Tutkimusprosessi sai minut 

pohtimaan, mistä syntyy halu vaikuttaa koulun asioihin, jos ei ole ensin mahdollisuutta vai-

kuttaa oman arkipäivänsä asioihin. Toivon, että osallisuudesta käytävässä keskustelussa esi-

tettäisiin laajemmin osallisuuden kokonaisvaltaisia hyötyjä nuorille ja tuotaisiin esiin sitä 

muussa muodossa kuin muodollisena vaikuttamisena. 

Kuuntelemisen suhteen tutkimukseni nostaa esiin näkökulman, jossa kuunteleminen on yhtei-

sön olemisen tapa. Esitän, että kuuntelemista ei tulisi ymmärtää päälle liimattuna toimintana. 

Tämän tutkimuksen pohjalta haluan avata keskustelua oman olon kuuntelemisen sallimisesta 

koulussa. Tunteiden näyttäminen ei perinteisesti ole ollut koulussa kovin sallittua. Tässä tut-

kimuksessa mahdollisuus omien tunteiden kuuntelemiseen ja niiden mukaan toimimiseen 

osoittautui tärkeäksi tekijäksi nuorten kerhossa viihtymiselle. Sallivampi suhtautuminen omi-

en tunteiden kuuntelemiseen koulussa ei mielestäni tarkoita, että koulussa voi tehdä mitä 

vaan. Koulussa kuitenkin voitaisiin tulla hieman nykyistä enemmän nuoria vastaan ja olla 

aidosti kiinnostuneita siitä, miten heillä elämässään menee.  

Merkittävää tässä tutkimusprosessissa on ollut yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden vuoro-

vaikutuksellisen luonteen havaitseminen. Olen oppinut näkemään, kuinka ne syntyvät, raken-

tuvat ja elävät vuorovaikutuksessa yhteisön jäsenten välillä. Kirjallisuudessa opettaja nähdään 

luokan yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tuottajana. Tämän tutkimuksen valossa näitä 

molempia rakennetaan yhdessä yhteisön jäsenten kesken. Yhtälailla yhteisössä syntyvät risti-

riidat tai turvallisuutta hetkellisesti heikentävät tilanteet rakentuvat vuorovaikutuksessa eikä 

niitä tule paikantaa yksittäiseen henkilöön tai tekoon. Tässä tutkimuksessa ristiriidat näyttäy-

tyivät tekijöinä, jotka kuuluivat yhteisön elämään eivätkä rikkoneet yhteenkuuluvuutta. Perin-

teisesti konfliktit nähdään koulussa välttämättömänä pahana, jotka halutaan kitkeä kokonaan 

pois. Keskeistä ristiriitojen kohdalla oli se, miten niitä välittävässä ja turvallisessa yhteisössä 

käsiteltiin. Tutkimuksen perusteella näen myös uudessa valossa sen, mistä turvallisuus kou-

lussa syntyy. Sen sijaan, että ajattelemme turvallisuutta rajoina ja rakkautena, tulisi turvalli-

suus nähdä hyväksyntänä, vapautena ja vastaan tulemisena.  

Osallisuuden ja kuuntelemisen lisääminen koulutyöskentelyssä voi tuntua opettajana pelotta-

valta, sillä niihin helposti liittyy ajatus oman aseman ja kontrollin murtumisesta. Näin ajattelin 

itsekin ennen tämän tutkimuksen tekemistä. Tutkimusprosessi kuitenkin osoitti, että näitä to-

teuttamalla on mahdollisuus rakentaa yhteisöä, jossa jäsenet kokevat olonsa hyväksi. Tähän 
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liittyi kokemus hyväksynnästä omana itsenään. Tämä sai minut monesti pohtimaan koululuo-

kan sosiaalisia rooleja. Kerhossa korostui usein, kuinka olennaista oli, että siellä nämä roolit 

eivät olleet voimassa. Rooleista vapautuminen mahdollisti aivan erilaista tutustumista ja lä-

hentymistä toisten kanssa. Se vaikutti siihen, että toisia kuunneltiin, tultiin itse kuulluiksi ja 

otettiin toisten ehdotukset huomioon. Tämä sai minut monesti pohtimaan opettajan vastuuta 

luokan vertaissuhteista ja sitä, kuinka luokan roolijakoa voisi murtaa.  

”Nehän lähtee niinkun säteilevinä siitä kotiin. Vaikkei oo tehty mitään erikoista,” kertoi tut-

kimukseen osallistunut opettaja toisessa tutkimushaastattelussa. Tutkimusprosessin pohjalta 

esitän, että kerhossa ei ollut merkitystä sillä, mitä tehtiin, vaan miten oltiin ja tehtiin niin, että 

kukaan ei jäänyt ulkopuolelle. Siellä jokainen tuli hyväksytyksi omana itsenään. Tämä mah-

dollistui sillä, että osallisuus, kuunteleminen, yhteenkuuluvuus ja turvallisuus olivat yhteisön 

olemisen tapoja, joita kaikkia tuotettiin yhteisesti. Haluan tutkimuksellani nostaa esiin näiden 

olemisen tapojen merkityksen nuorten kouluviihtyvyydelle ja koulussa kokemalle kuulumisen 

tunteelle. Näitä olemisen tapoja on jokaisen nuorten kanssa työskentelevän opettajan ja yhtei-

sön mahdollista toiminnassaan toteuttaa eivätkä ne vaadi erillisiä taloudellisia resursseja. 

Tämän tutkimuksen pohjalta ehdotan, että vahvistamalla jokaisen nuoren osallisuutta ja kuul-

luksi tulemista voidaan vaikuttaa siihen, miten nuoret näkevät itsensä. Samanaikaisesti vaiku-

tetaan siihen, miten nuoret näkevät toisensa. Tavat, joilla yhteisön turvallisuudesta ja tasaver-

taisuudesta huolehditaan sekä keinot, joilla ristiriitoja käsitellään, voivat luoda ryhmään hy-

väksyntää ja yhteenkuuluvuutta tai rakentaa rooleja nuorten keskuuteen. Tässä tutkimuksessa 

tavoitin turvallisen yhteisen oman paikan. Sen innoittamana ehdotan, että tutkimuksessa avau-

tuneita elementtejä kuulemalla, ymmärtämällä ja toteuttamalla voidaan koulusta tehdä koh-

taavampi, inhimillisempi ja turvallisempi paikka.  
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Liite 1 

Hei kotiväki! 

Olen maisterivaiheen luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu-

tutkielmaani liittyen lapsenne koulussa toimivaan kerhoon. Tulen toukokuussa 2017 viettä-

mään aikaa X-luokassa sekä osallistumaan kerhon toimintaan. Tutkimukseni tavoitteena on 

selvittää, miten kerhon toiminta rakentuu sekä millaisia kokemuksia siitä on saatu. Kerään 

aineistoni osallistuvalla tarkkailulla sekä haastattelemalla opettajaa. Haastattelen mahdollises-

ti myös lapsia. Katseeni kohdistuu opettajan kehittämiin pedagogisiin käytäntöihin, ei yksit-

täisiin lapsiin. Tutkimukseni tapahtuu osana normaalia koulun ja kerhon toimintaa eikä siitä 

aiheudu lisätyötä lapsille. Tutkimuksestani ei myöskään tule ilmi kenenkään henkilöllisyyttä. 

Teillä on kuitenkin myös mahdollisuus pyytää, että lastanne ei tarkkailla lainkaan. Lapsellan-

ne on myös mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta milloin vain. Vastaan mielelläni lisäkysy-

myksiin. 

Ystävällisin terveisin, 

Emilia Seppänen 

emilia.seppanen@student.oulu.fi 

 

Vanhemmalle 

          Koen, että minua on tiedotettu tutkimuksesta riittävästi ja tiedän, mistä saan halutessani      

          lisätietoa. 

          Lapseni saa halutessaan osallistua haastatteluun. 

 

 Lapselle 

          Koen, että minua on tiedotettu tutkimuksesta riittävästi ja tiedän, mistä saan halutessani      

          lisätietoa. 
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