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Yhteiskuntamme korostaa aktiivisuutta, oman äänen esille tuomista ja jatkuvaa muutosta. 

Ääntä pidetään edistyksen merkkinä, kun taas hiljaisuus kuvastaa pysähtyneisyyttä. Hiljaisuus 

viestittää yhtä paljon kuin äänikin, mutta nämä viestit jäävät usein kuuntelematta. Hiljaisuus 

on enemmän kuin äänen puutetta, se on itsenäinen ilmiö, joka vaikuttaa meidän sisä- ja 

ulkopuolella. Konteksti- ja kulttuurisidonnaisuus tekee hiljaisuuden tulkinnasta kuitenkin 

puhutun kielen tulkintaa haastavampaa, minkä takia puhetta ja avoimuutta tarvitaan 

hiljaisuuden ymmärtämiseen ja piiloisten hiljaisuuden vaikutusten poistamiseen. Vaikka 

suomalaisessa kulttuurissa mielikuvat hiljaisuudesta etenkin ympäristön ominaisuutena ovat 

positiivisia, puheliaisuus nähdään kuitenkin luonteenomaista hiljaisuutta arvokkaampana 

piirteenä. 

Tämä tutkielma on laadullinen tutkimus koulun hiljaisuuksista, tutkimuksen lähtökohtana on 

kysymys: mistä puhutaan, kun puhutaan hiljaisuudesta koulussa. Tutkimus on toteutettu 

kirjallisuuskatsauksen muodossa kartoittamalla aiheeseen liittyvää, saatavilla olevaa 

tutkimustietoa. Teorian, tutkimustiedon sekä kirjoittajan omien ajatuksien ja havaintojen 

välille on luotu yhteyksiä, joista on muodostunut kuvaileva kokonaisuus koulun erilaisista 

hiljaisuuksista. Tutkimukseen on kerätty lähdeaineistosta keskeisimmät esille tulleet 

hiljaisuuden muodot ja merkitykset. Tämän tutkielman tarkoitus ei ole kannustaa tuomaan 

kouluun lisää hiljaisuutta, vaan ensisijainen tavoite on auttaa ymmärtämään koulun 

hiljaisuuksia ja niiden merkityksiä.   

Hiljaisuus koulussa on samaan aikaa näkyvää ja piiloista. Koulun toimintakulttuurissa 

hiljaisuus toimii piilo-opetussuunnitelmassa, järjestyssäännöissä sekä toimintakulttuurin 

kehittämisessä: pystytäänkö olemaan mahdollisimman avoimia ja tuomaan kaikkien ääni 

kuuluviin? Koulussa hiljaisuutta arvostetaan hyvänä käytöksenä, yleisenä järjestyksenä ja 

työrauhana, mutta äänen ja hiljaisuuden säätely on voimakasta. Oppilaiden tulisi olla hiljaa ja 

äänessä tiettyyn aikaan tietyssä paikassa, ja tämä tekee oppilaiden hiljaisuudesta ja äänestä 

ajoittain haluttua tai ylimääräistä. Hiljaisuus itsessään on voimakas vallanväline, ja 

hiljaisuuden käyttäminen vallan keinona saattaa olla samaan aikaan hyvin huomaamatonta ja 

vahingoittavaa. Hiljaa olemisella voidaan osoittaa valtaa tai vallan kautta saada toiset 

hiljaisiksi.  

Opetussuunnitelma (OPH 2014) korostaa oppilaiden aktiivisen toimijuuden ja toimintaan 

osallistumisen lisäämistä, mutta tämä tutkimus osoittaa, että hiljaisuus ja paikoillaan oleminen 

nähdään edelleen oppimisen edellytyksenä. Koulu on muutospaineiden alla, mutta kehitys on 

hidasta, sillä mielikuvat ja asenteet koulua kohtaan ovat hyvin vahvat sekä koulun sisä- ja 

ulkopuolella. Hiljaisuutta ei ole tarpeen viedä koulusta pois, mutta tärkeää olisi luoda 

mahdollisuuksia henkilökohtaisen, sisäisen, hyvän hiljaisuuden kehittämiselle ja 

ylläpitämiselle, luovuudelle ja pohdinnalle. Hiljaisuuden olemassa olon ja käyttämisen tulisi 



 

 

olla tietoista ja tarpeen mukaista, ei pelkästään välineenä järjestyksen tai käytänteiden 

ylläpitämisessä. 
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1 Johdanto 

Elämme yhteiskunnassa, jossa aktiivisuus ja puhe nähdään usein hiljaa olemista ja hiljaisuutta 

tärkeämpänä. Yksin oleminen ja yksinäisyys ajatellaan melkein synonyymeiksi, samoin on 

käymässä hiljaisuudelle ja tylsistymiselle, jotka usein jo nyt liitetään yhteen. Hiljaisuudessa 

oleminen nähdään ajantuhlauksena maailmassa, jossa ääni ja aktiivisuus ovat edistyksen 

merkkejä. Kuten Ampuja (2017) toteaa, hiljaisuus näyttäytyy yhtä aikaa haluttuna ja 

vältettävänä ilmiönä. Hiljaisuuteen liitetään hyvin erilaisia arvoja kontekstista ja kulttuurista 

riippuen, ja hiljaisuus luo kaikille erilaisia mielleyhtymiä ja tunnekokemuksia. Toisille 

hiljaisuus on rauhan ja mielikuvituksen löytämistä, toisille se kuvastaa vaaraa ja uhkaa. 

Hiljaisuutta on koko ajan kaikkialla, sisällämme ja ulkopuolella, mutta usein se jää äänen alle 

tai jää huomaamatta, hiljaisuuden voima tunnetaan vasta hiljaisuuden muuttua huomatuksi. 

Hiljaisuus voidaan nähdä täysin omana kielenä, joka toimii äänellisen kielen rinnalla, sillä 

hiljaisuuteen mahtuu ääniä, ja ääneen hiljaisuutta (Baofu 2011). Hiljaisuus merkitsee 

enemmän kuin ymmärrämme, ja hiljaisuuden kautta voidaan kertoa enemmän kuin uskotaan, 

kuten Alerby ja Elídóttir (2003) toteavat, viestittömyys on myös viesti. Hiljaa oleminen voi 

olla myös oma valinta, määräys tai sanoja ei vain ole, jolloin hiljaisuus kertoo sen, mitä 

puheen tai sanojen keinoin ei pystytä sanomaan.  

Tämä tutkielma käsittelee koulun hiljaisuuksia ja sen merkityksiä. Oma kiinnostukseni 

hiljaisuuteen koulussa kumpuaa omista kokemuksista ja pohdinnoista siitä, miten itse 

introversioon ja hiljaisuuteen taipuvaisena ihmistyyppinä kokisin oppilaana olemisen 

nykyajan koulussa. Kun kuulostelee nykyistä koulukeskustelua, koulu on kovassa 

muutoksessa, ja oppilaan asemaa hiljaa paikallaan istuvana kuuntelijana kyseenalaistetaan. 

Tälle kyseenalaistamiselle on kova tarve, ja lähtökohtaisesti oppilaan aktiivisuuden ja 

toimijuuden esille tuominen korostaa oppilaan asemaa osana kouluyhteisöä, mikä on tärkeä 

näkökulma. Tämän hetkisessä opetussuunnitelmassa (OPH 2014) oppilaan aktiivisuus on läpi 

opetussuunnitelman esillä, mutta samalla oppilaan hiljaisuudesta ei juurikaan puhuta mitään. 

Aktiivisuus opetussuunnitelmassa yhdistetään toimijuuteen, mutta muutoin sitä ei määritellä, 

joten tulkinta ”oppilaan aktiivisesta toimijuudesta” jää koulun ja opettajan varaan. Yleisesti 

ottaen aktiivisuuteen liitetään oletus äänestä ja puheesta sekä yhteistoiminnallisuudesta, 

vaikka muun muassa Alerby ja Elídóttir (2003, 49) korostavat hiljaa olemisen näkemistä 

aktiivisena toimintana. Aktiivisuus on tärkeä ottaa mukaan opetukseen, mutta hiljaisuuden 

tarvetta ja hiljaa olevaa oppilas ei saa unohtaa aktiivisuuden alle.   
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Onko koulu kuitenkaan niin aktiivinen kuin opetussuunnitelma antaa ymmärtää? Odotukset 

koulun toimintaan kumpuavat yhteiskunnasta ja sen tilasta. Yhteiskunta odottaa aktiivisia, 

päättäviä eteenpäin menijöitä, joilla on paljon taitoja ja halua yhdessä tekemiseen. Koulun 

perinne on ollut yksintyöskentely ja hiljaa oleminen, joka ei enää vastaa yhteiskunnan 

tarpeisiin. Koulun ja yhteiskunnan välinen kuilu kasvaa koko ajan enemmän, ja Conlonin 

(2000) sanoja lainaten Norrena (2013, 39) toteaa, että koulun opetus ja oppilaiden 

arkikokemukset erkanevat koko ajan toisistaan. Vaikka opetussuunnitelma painottaa 

aktiivisuutta, toiminnallisuutta ja taitoja tulevaisuutta varten, koulun vahvat perinteet 

hiljaisuuteen vaatimuksista ovat edelleen näkyvissä joka päiväisessä toiminnassa, ja se vaatisi 

arvojen muutosta tuoda uusia työtapoja ja ajatusmaailmaa kouluun (Kattilakoski 2018; 

Norrena 2013). Haasteena on myös se, että nämä vanhat toimintatavat ovat niin itsestään 

selvyyksiä, että niitä ei osata juurikaan kyseenalaistaa. 

Suomalaisessa kulttuurissa hiljaisuuteen liitetään positiivisia ilmauksia (Kaartinen 2015), 

mutta arjen keskellä sen tarpeellisuus unohtuu. Etenkin koulussa olijat kuvaavat koulu 

meluisaksi paikaksi, ja oppimisympäristöjen muututtua avoimemmaksi melun koetaan 

lisääntyneen (Kattilakoski 2018). Melua ja ääniä on yhteiskunnassamme muutenkin paljon 

ympärillämme, ja on normaalia, että lapset viettävät aikaa paljon ääniseinän takana television 

ja tietokoneen kanssa omissa huoneissa. Liikennevälineet ovat ulkoisesti muuttuneet 

hiljaisiksi, mutta ihmiset istuvat omissa äänimaailmoissa kuulokkeet korvilla. Hiljaisuuden 

tarpeen osoittaa se, että siitä ollaan kuitenkin valmiita maksamaan, hiljaisuus on tuotteistettu 

ja hinnoiteltu luksustuote, jota kiinteistövälittäjät ja matkanjärjestäjät korostavat 

houkuttelevana piirteenä asunnossa tai lomamatkalla. Suomalaiset ovat valmiita laittamaan 

rahaa kesämökkiin päästäkseen maalle luonnonrauhaan, itämaista tulleet joogatunnit ja 

retriitit kasvattavat suosiotaan. Jopa kotona rauhassa oleilulle on oma termi, kotoilu. 

Hiljaisuutta siis selvästi kaivataan, mutta se pitäisi osata kohdentaa oikein. Missä ja milloin 

hiljaisuus on hyödyksi ja tukee asioita, milloin se luo negatiivista ilmapiiriä ja toimii 

hidasteena? Hiljaisuudella voidaan saada kuitenkin aikaan paljon sellaista, mitä pelkällä 

eteenpäin paahtamisella jää tekemättä. Kun mennään äänen ja kiireen mukana eteenpäin, jää 

kuuntelematta, mitä hiljaisuudessa on ja mitä sinne jää. Kouluun mahtuu hiljaisuutta ja ääntä, 

mutta tärkeämpää on pohtia, ja tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia nämä 

hiljaisuudet ovat koulun äänien rinnalla. Koulu on täynnä järjestyksiä, jotka osoittavat sen, 

milloin omaa ääntä voi tuoda esiin ja milloin olla hiljaa (Salo 1999). Opettajan ääni on 

oppilaan ääntä ylempänä, ja oppilaan ääni muuttuu häiritseväksi, jos sitä on opettajan 
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näkökulmasta väärässä paikassa väärään aikaan. Koulu muuttuu oppituntien aikana ulkoisesti 

tarkasteltuna suhteellisen hiljaiseksi paikaksi, mitä tässä koulun ulkoisessa hiljaisuudessa 

lopulta tapahtuu, onko se hyvää hiljaisuutta? Mitä ääniä kouluun tarvitaan?  

Kaiken kaikkiaan koulun ja hiljaisuuden suhde on aika ristiriitainen, minkä tämäkin tutkimus 

osoittaa. Opetussuunnitelma (OPH 2014) korostaa oppilaan aktiivista toimijuutta, ja on hyvä, 

jos aktiivisuus nähdään osana sekä hiljaista että toiminnallista opetusta. Toisaalta voisi 

kuvitella, että toiminnallisuuden ja aktiivisuuden korostaminen lisäisi koulun erilaisia ääniä, 

etenkin oppilaiden ääniä. Nämä äänet olisivat ennen kaikkea lähtöisin työskentelystä, 

oppilaan vaikuttamisesta koulun toimintaan ja taitojen oppimisesta. Kuitenkin vaikuttaa siltä, 

että oletus hiljaa olevasta oppilaasta on edelleen vahva, samoin kuin hiljainen työskentely 

nähdään oppimisen edellytyksenä. Todellisuudessa koulu ajassa ja tilassa olevat äänet ovat 

hyvin kontrolloituja (mm. Tolonen 2001), ja opettajan ääni menee oppilaan äänen edelle. 

Avoimet oppimisympäristötkään eivät ole välttämättä avoimia oppilaiden äänelle (ks. 

Kattilakoski 2018).  

Tämä pro gradu -tutkielma on toteutettu mukailtuna kirjallisuuskatsauksena saatavilla olevan 

tutkimustiedon pohjalta. Tutkimus on ennen kaikkea kartoitus koulun hiljaisuuksista ja niiden 

merkityksistä, ja tähän tutkimukseen on koottu niistä merkittävimmät. Tutkimuksen 

tekeminen on ollut matka hiljaisuuden maailmaan ja sen merkityksiin koulun päivittäisessä 

arjessa ja käytännöissä. Tämän tutkielman tavoitteena ei ole kannustaa hiljaisuuden 

lisäämiseen koulussa, vaan enemminkin auttaa ymmärtämään koulun rakenteissa ja 

toiminnassa, piilossakin olevia erilaisia hiljaisuuksia. Tässä tullaan ennemminkin avaamaan 

hiljaisuuden merkityksiä ja pyritään luomaan tasapainoa äänelle ja hiljaisuudelle niin, että 

molemmat tulevat kuulluksi.  
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2 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa käydään läpi, miten tämä tutkimus on toteutettu. Tämä tutkimus on laadullinen, 

teoreettinen tutkimus, joka on tehty mukaillen narratiivista kirjallisuuskatsausta. Tälle 

tutkimukselle ei voida antaa tarkkaa metodologista määritelmää, koska tutkimuksen 

tekeminen ja rakenne ovat muodostuneet tutkimuksen tekemisen aikana, minkä laadullisen 

tutkimuksen luonne mahdollistaa (mm. Lichtman 2013). Tutkimuksen toteutus on pyritty 

kuvaamaan myöhemmin tässä luvussa mahdollisimman hyvin. Tutkimuksen aineisto koostuu 

tutkimuksen aiheeseen liittyvistä teorioista ja tutkimuksista, joita tässä tutkimuksessa 

kuvataan sanalla ”lähdeaineisto”. Tavoitteena on ollut luoda kokonaisuus koulun ja 

hiljaisuuden yhteyksistä, jonka takia tässä tutkimuksessa ei ole erikseen teoreettista 

viitekehystä ja tuloslukua, vaan ne kulkevat rinnakkain koko tutkielman läpi.  

2.1 Tutkimuksen tavoite 

Tämä tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa ja koota yhteen, mitä tällä hetkellä saatavilla 

oleva teoria ja tutkimustieto kertovat koulun erilaisista hiljaisuuksista, miten erilaisia 

hiljaisuuksia tulkitaan ja ymmärretään ja miten ehkä hyödyntääkin kouluarjessa. Koulussa 

hiljaisuuden laatuja on enemmän kuin äkkiseltään huomataan, mutta niiden olemassa 

oleminen jää helposti huomaamatta puheen, aktiivisuuden ja toiminnan alle. Tämän 

tutkimuksen tekemisessä on pyritty löytämään tutkimuksissa merkittävimpinä esille tulleet 

koulun hiljaisuudet, jotka vaikuttavat koulun toiminnan taustalla ja näin ollen opettajien ja 

oppilaiden jokapäiväisessä elämässä.  

Tutkimusta varten määritellään yksi tai useampi tutkimuskysymys, jonka avulla tutkimusta 

rajataan ja valikoidaan sopivaa lähdeaineistoa. Tässä tutkimuksessa on yksi tutkimuskysymys, 

jonka ympärille tämä tutkimus on rakennettu:  

 Mistä puhutaan, kun puhutaan hiljaisuudesta koulussa? 

2.2 Laadullinen tutkimus 

Tämän tutkimuksen tutkimusotteena on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Lichtmanin 

(2013, 17) mukaan laadullisen tutkimuksen tavoitteena on luoda syvällistä kuvausta ja 

ymmärrystä tutkimukseen valitusta ilmiöstä. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2012, 161) 
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korostavat todellisuuden kokonaisuutta, jota ei voi mielivaltaisesti jakaa osiin, vaan 

tavoitteena on valitun tutkimuskohteen kokonaisvaltaista tutkiminen. Laadullisessa 

tutkimuksessa ilmiöt keskittyvät ihmisten toimintaan, kokemuksien tai diskurssien 

tutkimiseen. Ilmiön kuvailu on tulkintaakin tärkeämpi laadullisen tutkimuksen tehtävä. 

(Lichtman 2013, 17.) Tähän tutkimukseen laadullinen tutkimusote sopii parhaiten, koska 

tavoitteena on kuvata ja tarkastella hiljaisuuden eri puolia ja ilmiönä koulussa, jota ei tämän 

tutkimuksen näkökulmasta pysty määrällisin keinoin tekemään.  

Lichtman (2013, 5) toteaa, että laadulliseen tutkimukseen ei ole olemassa objektiivisia ja 

selkeitä ohjenuoria toisin kuin määrälliseen tutkimukseen. Laadullinen tutkimuksen voi nähdä 

yläkäsitteenä, joka käsittää monia erilaisia tapoja ihmisyyden tutkimiseen, tutkimusmetodeja 

on paljon eikä yhtä oikeaa tutkimusmetodia ole (Lichtman 2013, 5). Hirsjärven ja kollegoiden 

(2012, 164) mukaan tyypillistä laadulliselle tutkimukselle on tiedonhankinta luontaisissa 

tilanteissa, joissa tutkija pyrkii havainnoimaan tutkittavan ilmiön näkökulmia ja ääntä, 

jokainen tutkimus on ainutlaatuinen kokonaisuus. Koska tämän tutkimuksen menetelmä 

toteutettu kirjallisuuskatsauksen muodossa, tässä ei ole varsinaista 

aineistonkeräysmenetelmää eikä enkä tutkijana ole ”jalkautunut” kentälle tutkimaan. Tämän 

tutkimuksen lähdeaineisto on koottu jo tehdyistä tutkimuksista, ja olen sieltä tehnyt 

tutkimuskysymyksen perusteella sopivia havaintoja.  

Laadullisen tutkimuksen ontologia perustuu näkemykseen, jossa on useita todellisuuksia, ja 

havainnoija eli tutkija rakentaa todellisuuden itse, tutkija ja tieto kietoutuvat toisiinsa. 

(Lichtman 2013, 14, 17). Hirsjärvi ja kollegat (2012, 161) huomauttavat, että arvot ohjaavat 

toimintaa eikä tutkija tutkimuksen tekemisessäkään voi irtaantua niistä, ja Lichtman (2013, 

14) lisää, että tutkijan rooli ja havainnot perustuvat subjektiivisuuteen, koska ne ovat tutkijan 

omia havaintoja ja päätelmiä; toinen tutkija voi tulkita tuloksen eri tavalla. Tutkijan onkin 

tunnistettava omat asenteet ja odotukset tutkimuskohdetta kohtaan ja oltava kriittinen 

tarkastellessaan omia havaintoja. Hypoteesit eivät kuulu laadulliseen tutkimukseen eikä 

tuloksia ole tavoitteena yleistää tai toistaa, koska tutkimuskohteena ovat ilmiöiden 

merkitykset ja tulkinnat, joiden tulkinta on aina riippuvaista tutkimuskohteesta ja tutkijasta. 

(Lichtman 2013, 14, 17.) Laadullisen tutkimuksen tulokset ovat ehdollisia selityksiä 

tosiasioiden sijaan, laadullisen tutkimuksen tavoite on enemminkin löytää tai paljastaa 

tosiasioita kuin pyrkiä etsimään tai todentamaan totuusväittämiä (Hirsjärvi ym. 2012, 161). 
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2.2.1 Kirjallisuuskatsaus tiedon tuottajana 

Kirjallisuuskatsaus on kattava ja monipuolinen tutkimus sekä kirjallisuuden tulkintaa, joka 

pohjautuu valittuun aiheeseen ja jo tehtyyn tutkimukseen aiheen tiimoilta (Ferrari 2015). 

Kirjallisuuskatsaus voi olla osa empiiristä tutkimusta tai täysin oma tutkimuksen toteutustapa 

(Ferrari 2015; Lichtman 2013). Kirjallisuuskatsausta voidaan käyttää sekä laadullisessa että 

määrällisessä tutkimuksessa, keskityn tässä kuvaamaan kirjallisuuskatsausta laadullisen 

tutkimuksen näkökulmasta, koska tämä tutkimus on tehty laadullisella tutkimusotteella. 

Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan toteuttaa katsauksia hyvin erilaisista lähtökohdista, 

Baumeister ja Leary (1997, 312) ottavat esille, että kirjallisuuskatsauksen tavoitteena voi olla 

teorian kehittäminen ja uuden teorian rakentaminen, teorian arvioiminen, kokonaiskuvan 

rakentaminen, ongelmien tunnistaminen tai teorian historiallinen tarkastelu. Salminen (2011, 

4) toteaa, että kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan jo tehtyä tutkimusta, joka tapahtuu 

koostamalla (valittujen) tutkimuksien tuloksia yhteen, josta saadaan perustaa uusille 

tutkimustuloksille. Kirjallisuuskatsaus on yleensä pelkkää katsausta enemmän, siihen voi 

kuuluu myös esimerkiksi tutkimusten arviointia, arvostelua ja tarkistusta (vrt. eng. review) 

(Birmingham 2000; Salminen 2011, 5).   

Kirjallisuuskatsaus voidaan ajatella synteesinä, jossa hyvin pienen, rajatun tutkimusaiheen 

sijaan keskitytään laajemman kokonaiskuvan saamiseen ja jo tehtyjen tutkimusten 

yhdistelyyn (Uusitalo 1991). Kallio (2006, 21) toteaa, että synteettisen tutkimuksen pääpiirre 

on sen tapa soveltaa muita tutkimuksia ja niistä saatavaa tietoa aineistona, sillä synteettisessä 

tutkimuksessa ei ole varsinaista kerättyä aineistoa. Tutkimusmenetelmästä riippumatta 

kaikkien tutkimusten argumentaatio perustuu aina tietyssä määrin aiempien tutkimusten 

varaan, mutta kerätyn aineiston puutteen vuoksi synteettisessä tutkimuksessa synteesi 

perustuu aiempien tutkimusten tutkijoiden havaintojen ja ideoiden sekä synteesiä tekevän 

tutkijan oman pohdinnan varaan, jolloin empiirisyyden ja ei-empiirisyyden rajaa voi olla 

vaikea vetää. (Kallio 2006, 21.)  

Synteettisinä tutkimuksina kirjallisuuskatsaukset voidaan luokitella toteuttamistavan kautta 

kahteen pääluokkaan, systemaattiseen ja kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen. Kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus on laaja yleiskatsaus valittuun aiheeseen, johon ei liity tarkkoja sääntöjä ja 

lähdeaineiston valintaa eivät ohjaa metodiset säännöt. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on 

kuvailevaa katsausta tarkkarajaisempi, siinä lähdeaineisto on rajattu ja analyysin tekeminen 
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on etukäteen määritelty, kun taas kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmissä tutkijan 

ääni pääsee enemmän esille. (Collins & Fauser 2005; Ferrari 2015; Murphy 2012.)  

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa on hyvin määritelty tutkimuskysymys ja tavoitteena 

on tuottaa laadullisen tai määrällisen tutkimuksen analyysin keinoin tietoa lähdeaineistosta. 

Salminen (2011, 9) näkee systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tiivistelmänä rajatun 

aihepiirin aiempien tutkimukseen pääasiallisesta sisällöstä. Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen etuna on keskittyminen selkeään kysymykseen, selkeä aineiston 

hakeminen, suhteellisen hyvä objektiivisuus ja määrällinen yhteenveto ja todisteisiin 

perustuvat päätelmät. Heikkoutuna on valittujen tutkimusten heterogeenisyys, ennakkoluulot 

ja puolueellisuuden mahdollisuudet julkaisemisessa. (Ferrari 2013, 230, ks. Murphy 2012.) 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan jaotella Salmisen (2011) mukaan kahteen alaluokkaan: 

narratiiviseen ja integroivaan kirjallisuuskatsaukseen. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on 

laaja, yleiskatsaus valittuun aiheeseen, jossa lähdeaineiston valintaan ei kohdistu metodisia 

sääntöjä (Collins & Fauser 2005, 104; Ferrari 2013, 230). Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen 

tavoitteena on tunnistaa ja vetää yhteen aiempia julkaistuja tutkimuksia, välttää 

päällekkäisyyksiä ja etsiä uutta tutkimusta aiheesta. Tutkimuskysymyksiä voi olla useampia, 

ja lähdeaineiston analyysimenetelmälle ei ole tarkkoja sääntöjä, jolloin tutkijalla on enemmän 

vapauksia tutkimuksen toteuttamisen ja synteesin tekemisen suhteen kuin systemaattisessa 

katsauksessa. Salminen (2011, 7, ks. myös Ferrari 2013) toteaa, että narratiivisuuden haaste 

on tutkimuksen subjektiivisuus ja mahdollisuus puolueellisuuteen, jonka takia sen käyttöä 

esimerkiksi poliittisissa yhteyksissä tulee harkita. Analyysin muotona toimii kuvaileva 

synteesi, jonka yhteenveto on ytimekäs ja johdonmukainen, katsaus antaa näkemystä aiheen 

tämänhetkisen tutkimustiedon tilasta, tulos ei ole kovinkaan analyyttinen. Tämän takia 

narratiivista kirjallisuuskatsausta käytetään paljon esimerkiksi kasvatustieteellisessä 

tutkimuksessa. (Salminen 2011, 7.)  

Integroiva kirjallisuuskatsaus on yhdistelmä narratiivista ja systemaattista 

kirjallisuuskatsausta, sitä käytetään ilmiön monipuoliseen kuvailuun, ja lisäksi sillä voidaan 

luoda uutta tietoa jo tutkituista aiheista. Integroiva käyttää hyödyksi systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen menetelmiä analyysissa, mutta tutkimusaineisto ei ole niin rajattu, joka 

tarjoaa narratiivisen tutkimuksen tavoin laajemman kuvan aihetta käsittelevästä tutkimuksista. 

(Torreco 2005.) Birminghamin (2000, ks. Salminen 2011, 8) ja Torrecon (2005, 356) mukaan 
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systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoin integroivaan kirjallisuuskatsaukseen kuuluu 

myös kritiikki, jota ei narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa välttämättä ole.  

Kirjallisuuskatsaus voidaan nähdä teoreettisena tutkimuksena, jossa Tuomen ja Sarajärven 

(2011, 21) mukaan painopiste on lähdeaineiston argumentoinnissa. Koska analysoitavaa, 

kerättyä aineistoa ei ole, teoreettisen tutkimuksen uskottavuus perustuu pätevään 

lähdeaineiston käyttöön. Lähdeaineistoon käyttöön liittyy lähteiden keskeisyys aiheen 

kannalta ja lähdeviitteiden oikeellisuus, yksittäinen väite ja sen esittäjä tulee olla 

tunnistettavissa. Teoreettisen analyysin lähteinä yleisesti pidetään vain tieteellisesti 

relevantteja tekstejä, teoreettis-käsitteellisessä tutkimuksessa käytetään myös niin sanottuja 

arkikielisiä lähteitä. (Tuomi-Sarajärvi 2011, 21-22.)  

2.2.2 Tutkimusprosessin kulku 

Tämä tutkimus on laadullinen teoreettinen tutkimus, joka kirjallisuuskatsauksen piirteistä 

perustuu eniten narratiiviseen kirjallisuuskatsaukseen. Yleisestä kirjallisuuskatsauksen 

tekemisen mallista poiketen tässä tutkimuksessa lähdeaineisto on hankittu tutkimuksen 

tekemisen myötä (vrt. Kallio 2006), etukäteen kerätty lähdeaineisto on keskittynyt 

hiljaisuuden määrittelyyn ja artikkeleihin, jotka yhdistävät hiljaisuuden ja koulun yleisellä 

tasolla. Aiheeseen tutustuminen on siis lähtenyt liikkeelle hiljaisuuden tarkastelusta ja sen 

yhteydestä kouluun. Laadullinen tutkimus mahdollistaa aiheen muokkaamisen ja 

muuttumisen (Lichtman (2013, 17), joka tapahtui myös tämän tutkimuksen tekemisessä. 

Tutkimuksen alkuperäinen tavoite oli tutkia oppilaan hiljaisuuden ja nykykoulun tilan 

yhteyttä, mutta halusin laajentaa aihetta koskemaan koko koulun hiljaisuutta, ja näkökulma on 

oppilasta enemmän koulun rakenteissa. Pelkkä oppilaan hiljaisuuden tutkiminen olisi jättänyt 

pois sellaisia koulun hiljaisuuden teemoja, jotka koen tärkeämmäksi ymmärtää. Aiheen rajaus 

ja teemat ovat jonkun verran muuttuneet alun näkökulman vaihdoksen jälkeenkin, ja 

tutkielma on hakenut oikeaa muoto ja rakennetta. Tutkimus lähes aina tarkentuu ja muotoutuu 

tutkimuksen tekemisen myötä, Kiviniemi (2015, 74) korostaa laadullisen tutkimuksen 

prosessiluontoisuutta, jossa aineistoon liittyvät näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät tutkijan 

tietoisuudessa tutkimusprosessin edetessä. Myöskään tutkimuksen etenemisen vaiheet eivät 

vielä alussa ole välttämättä täysin selvillä (Kiviniemi 2015, 74).   

Tämä tutkielma on luotu ja koottu koulua, hiljaisuutta tai koulua ja hiljaisuutta käsittelevistä 

tutkimuksista sekä tutkijan omista havainnoista ja ajatuksista, joita tutkimuksen tekemisen 
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myötä on ilmennyt. Tutkielma on koottu yhdistämällä olemassa olevien tutkimusten 

näkökulmia siten, että se vastaa tutkimuskysymykseen ja tutkimuksen tavoitteisiin. Jackson ja 

Mazzei (2011) kuvaavat tätä prosessia termillä plugging in, jolla tarkoitetaan tutkimuksen 

kaikkien osien, kuten idean, teorian, kappaleiden ja tutkijan havaintojen liittämistä yhteen 

kokonaisuudeksi, ja ne tukevat toisiaan niiden erojen korostamisen sijaan. Lichtman (2013, 

172) korostaa, että toteamisen sijaan yhteyksien löytäminen on merkittävämpää. Jackson ja 

Mazzei (2011, 1) täsmentävät, että tietojen yhdistäminen ei saisi olla vain tutkimuksen 

tavoite, vaan prosessi itsessään. Yhteen liittäminen tuo aina jotain uutta, ensin täytyy vain 

sovitella, organisoida ja sovittaa yhteen (Jackson & Mazzei 2011). Tässä tutkimuksessa 

lähdeaineiston etsimisessä, lukemisessa ja lähdeaineiston soveltuvuuden arvioinnissa olen 

pyrkinyt pitämään teorian ja tutkimuskysymyksen mielessä koko tutkimuksen ajan: miten 

teoria ja aineisto liittyvät yhteen, miten niistä saadaan kokonaisuus ja mitä uusia yhteyksiä 

löytyy.  

Tämän tutkielman lähteet on haettu Oulun yliopiston kirjaston kautta saatavilla olevista 

tietokannoista. Lähteiden haku on lähtenyt itse hiljaisuutta määrittelevästi lähdeaineistosta, 

josta on lähdetty hakemaan laajemmin hiljaisuuden ja koulun yhdistäviä lähdeteoksia. 

Lähteiden löytyminen on ollut lähteestä lähteeseen siirtymistä ”lumipalloefektin” tavoin, 

lähteet ovat usein löytyneet edellisistä tutkimuksista, joihin niissä on viitattu. Lähteiden 

hakemisessa tavoite on ollut löytää tutkimusartikkeleita tietokannoista ja 

artikkelikokoelmista, suurin osa tämän tutkimuksen lähdeaineistosta on artikkeleita. Lisäksi 

on jonkun verran käytetty niin sanottuja arkikielisiä lähteitä, jotka ovat tukeneet artikkeleiden 

tutkimustuloksia ja antaneet ajatuksia tutkimustulosten soveltamiseen. Arkikielisten lähteiden 

kohdalla lähdekritiikki on ollut tiukempaa, toki jokaisen artikkelin sopivuutta on myös 

harkittu. Tavoitteena on ollut löytää uudehkoa, viimeisen 10-15 vuoden aikana tehtyä, mutta 

aiheesta riippuen vanhempaakin lähdeaineistoa on otettu mukaan, esimerkiksi merkittävien 

kasvatusajattelijoiden teoksia on käytetty lähteinä. Lähdeaineisto koostuu kotimaista ja 

kansainvälistä tutkimuksesta ja kirjallisuudesta. Suurin osa artikkeleista on haettu Ebsco -

tietokannasta, painetut teokset ovat pääasiassa Oulun yliopiston kirjaston kokoelmista. 

Hakusanoina on yleensä ollut (englannin kielen vastaava suluissa) ”hiljaisuus” (silence), 

”koulu” (school) tai oppilas (student/pupil), ja lisäksi näkökulma, josta aihetta on sillä 

hetkellä tarkasteltu.  

Koska tämä tutkimus on kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, se asettaa rajat tutkimuksen 

laajuudelle. Tuomi ja Sarajärvi (2011, 92) korostavat aiheen rajaamisen tärkeyttä, jotta 
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tutkimus pysyy laadukkaana. Oma mielenkiintoni aihetta kohtaan on korkea, ja olen välillä 

sortunut Kiviniemen (2015, 77, ks. myös Tuomi & Sarajärvi 2011, 92) mainitsemiin 

aloittelevan tutkijan ongelmiin, kuten halukkuuteen käsitellä kaikkea aiheeseen liittyvää ja 

ottaa mahdollisimman paljon asioita esiin. Tästä seurauksena on hajanaisuuden riski, jota 

tämän tutkielman edetessä olen pohtinut, ja se on ollut myös yksi tekijä, miksi olen päätynyt 

jättämään jotakin pois. Alussa pyrin kirjoittamaan kaiken, millä näin yhteyksiä aiheeseen, 

jotta saisin laajan kuvan siitä, mitä kaikkea aiheeseen liittyy enkä heti alussa rajaisi jotain 

merkittävää näkökulmaa pois. Rajaaminen on osa laadullista tutkimusta, etenkin tutkijan 

tulkinnallinen rajaaminen, jossa tutkija rajaa tiedon keruuta tarkasteluperspektiivinsä kautta 

jättäen aina jotain ulkopuolelle (Kiviniemi 2015, 77).  

Haasteena on saada teoria ja haettu tieto toimimaan yhdessä muodostaen toisiaan tukevan, 

uutta tietoa antavan kokonaisuuden. Tiedon hakeminen, lukeminen ja kirjoittaminen ovat 

tapahtuneet rinnakkain. Tutkimus lähti rakentumaan otsikoiden ja tiedon luokittelun kautta, 

tieto kirjoitettiin saman tien kirjoitusalustaan sopivan otsikon alle. Tämän avulla näkökulmat 

tulivat selvemmiksi ja se, mistä kaikesta tietoa on saatavilla. Näin kootusta tiedosta alkoi 

muodostua kokonaisuus Jacksonin ja Mazzein (2011) ajatusten tavoin: teorian, löydetyn 

tiedon ja omat ajatukset ja havaintojen yhdistämistä. Tavoitteena on saada kaikki edellä 

mainitut keskustelemaan keskenään, tukemaan toisia ja luoden jotain uusia näkökulmia ja 

ajatuksia, totuuden etsiminen ei ole tämän tutkimuksen tavoite. Tutkimuksen tekemiseen on 

lähdetty niin sanotusti ”avoimin mielin”, näkökulmat ovat muotoutuneet työn aikana ja ovat 

lähtöisin lähdeaineistosta. Työn luonne ja näkökulma on muuttunut työn edetessä, minkä näen 

tutkimuksen toimivuuden ja monipuolisuuden edellytyksenä. 
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3 Mitä hiljaisuus on? Lähtökohtia hiljaisuuteen 

Tässä luvussa määrillään tämän tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet ja niiden yhteydet 

hiljaisuuteen. Hiljaisuus itsessään on monimuotoinen käsite, jonka tulkinta on aina 

riippuvaista vallitsevasta kulttuurista, kontekstista ja yksilön omista kokemuksista. 

Yksiselitteistä määritelmää ei voida antaa, vaan tarjota enemminkin näkökulmia hiljaisuuden 

pohtimiseen. Koulu on kiinteästi yhteydessä kulttuurin, ja hiljaisuuden merkitykset tulevat 

kouluun kulttuurin kautta, joten tässä luvussa määritellään hiljaisuuden ja kulttuurin suhdetta. 

Vuorovaikutuksessa hiljaisuudella on täysin oma asema ja merkkikieli, joita käsitellään luvun 

viimeisessä kappaleessa.   

3.1 Hiljaisuus käsitteenä 

Hiljaisuutta on aina ollut kaikkialla niin kuin ääntäkin, ja molemmat ovat ihmiselle yhtä 

merkityksellistä. Hiljaisuus on enemmän kuin äänen puutetta, se on itsenäinen, koko ajan 

läsnä oleva ilmiö (Maitland 2009, 279; Picard 1964). Hiljaisuus on Picardin (1964, 5) mukaan 

kaikkien perusilmiöiden, kuten rakkauden, luottamuksen sekä kuoleman, alku ja ominaisuus. 

Näissä ilmiöissä on enemmän hiljaisuutta kuin puhetta, enemmän näkymättömyyttä kuin 

näkyvää, hyvyyttä ja pahuutta, voimaa ja valtaa. Koivunen (2000, 12) toteaa, että hiljaisuus 

on ollut läpi historian yksilöille ja yhteisölle merkityksellinen ilmiö, ja Kaartisen (2015, 9) 

mukaan sitä on etsitty niin luonnon, uskonnon kuin taiteen avulla. Hiljaisuuden 

kokonaisvaltaisuutta ja voimaa kuvaa Picardin (1964) ajatus siitä, että kukaan ei voi kuvitella 

maailmaa, jossa on vain ääntä ja puhetta, mutta täysin hiljaisen maailman kuvitteleminen on 

mahdollista.  

Hiljaisuutta ei kuitenkaan voi määritellä ilman ääntä. Kaartinen (2015, 9) näkee äänen 

tärkeänä osana hiljaisuutta ja äänen ja äänettömyyden hiljaisuuden eri puolina. Baofu (2011, 

9) määrittelee hiljaisuutta äänitieteen eli akustiikan näkökulmasta, jonka 

mukaan ääni itsessään sisältää sekä ääntä että hiljaisuutta. Äänellä ja hiljaisuudella on 

läheinen suhde, eikä niitä voida täysin erottaa toisistaan, hiljaisuus on riippuvaista äänestä ja 

ääni hiljaisuudesta (Baofu 2011, 9; Bilmes 1994, 2). Hiljaisuuden ja sen merkityksen 

ajatellaan olevan suhteessa ääneen, mutta on myös ääniä, joiden merkitys syntyy 

hiljaisuudessa (Saville-Troike 1985, 3).  Hiljaisuuden ja äänen ominaisuuksissa voidaan 
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nähdä paljon samankaltaisuuksia, ääni voi olla järjestelmällistä tai häiritsevää, samoin kuin 

hiljaisuus tyyntä tai sekamelskaa (Baofu 2011, 4).  

Hiljaisuuden tarkasteleminen äänen puutteena auttaa ymmärtämään hiljaisuuden merkityksiä. 

Bilmes (1994) luokittelee hiljaisuuden puuttuvan äänen laadun perusteella huomaamattomaksi 

ja huomatuksi hiljaisuudeksi. Hiljaisuus on huomaamatonta, kun kuultavaksi tarkoitettua 

ääntä ei ole, vaan kuullaan vain siihen aikaan ja paikkaan kuuluvia ääniä, kuten luonnon äänet 

metsässä tai elektronisten laitteiden äänet luokassa. Hiljaisuutta ei juurikaan huomata, tai se 

voi olla tarkoituksellisesti haettua. Huomatussa hiljaisuudessa puuttuu aina joku tietty, 

odotettu ääni, jonka puuttuminen tekee hiljaisuudesta huomattua. Tällaista hiljaisuutta on 

esimerkiksi yllättävä hiljaisuus keskellä puhetta. Tiettyä puuttuvaa ääntä vastaa tietynlainen 

hiljaisuus, joten erilaisia hiljaisuuksia on siis yhtä paljon kuin erilaisia ääniäkin. (Bilmes 

1994.) Baker (1955, ks. Kenny 2011, 73-74) näkee hiljaisuuden puheen tiedostettuna tai 

tiedostamattomana päätavoitteena, hiljaisuus on positiivista, kun osapuolet löytävät yhteyden 

puheen avulla, ja negatiivista, kun yhteyttä ei löydy. Kun yhteys löytyy, van Manenin (1997, 

112) mukaan ihmisten välille syntyy luottamusta ja varmuutta, jolloin sekä puhe että 

hiljaisuus tämän ihmisen kanssa on miellyttävää. Tätä positiivista hiljaisuuta on usein 

puolisoiden tai hyvin työkavereiden välillä. Jos yhteyttä ei löydy, ihmisten välillä on usein 

epävarmuutta tai luottamuksen puutetta, jolloin hiljaisuudessa oleminen on epämiellyttävää, 

jopa ahdistavaa. (van Manen 1997, 112.)   

Koivunen (2000, 12) huomauttaa, että hiljaisuuden näkeminen pelkkänä äänien tai 

aistiärsykkeiden puutteena keskittyy ulkoisen tilan tai paikan hiljaisuuteen jättäen 

hiljaisuuden sisäisen olemuksen huomiotta. Hiljaisuuden avulla voidaan Alerbyn ja Elídóttirin 

(2003, 42) mukaan tutkia sisäistä itseä, ja se on tärkeä osa itsensä kehittämistä niin kasvun 

kuin osaamisen kannalta. Itsensä kuuntelemisen lisäksi hiljaisuuden avulla kuunnellaan muita. 

Hiljaisuus auttaa myös ymmärtämään ajatuksia, tunteita, toimintoja ja konteksteja, johon 

nämä ovat liitetty. Tästä johtuen hiljaisuus voidaan nähdä ”järkeistämisen” prosessina. 

Sisäinen hiljaisuus ulkoisen hiljaisuuden tapaan voi olla haluttua ja nautinnollista, raskasta tai 

häpeällistä. Hiljaisuutta on pidettävä tärkeänä, tarpeellisena ja välttämättömänä osana ihmisen 

elämää. (Alerby & Elídóttir 2003, 42.)  

Kuten jo todettu, hiljaisuus ei tarkoita täydellistä äänettömyyttä, vaan Kaartisen (2015, 7) 

mukaan hiljaisuuteen mahtuu ääniä, vain meluksi koetut äänet eivät sinne sovi. Uimonen 

(2006, 55-56) kuvaa melun liaksi, väärään paikkaan tai aikaan joutuneeksi, 
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järjestäytymättömäksi ääneksi. Ampujan (2014, 42) mukaan melu on ei-toivottua, häiritsevää 

ääntä, jolle altistuessaan voi saada terveydellisiä ja viihtyvyyttä alentavia haittoja. Kenny 

(2011, 67) kuitenkin huomauttaa, että meluun voi suhtautua myös myönteisesti, se voi tuoda 

helpotusta ja turvaa samoin kuin hiljaisuuteen voi liittää pelkoa ja hätää.  

Hiljaisuuden kulttuurinen, kontekstinen ja yksilöllinen puoli korostuu, kun pohditaan, 

millaisia ääniä kuullaan ja ajatellaan kuuluvan hiljaisuuteen (Ampuja 2017, 14-15; Baofu 

2011, 9). Esimeriksi luonnossa hiljaisuuteen kuuluvat pienet luonnon äänet, kaupungissa 

liikenteen taustakohina tai voidaan ajatella, ettei kaupungissa ole koskaan hiljaista. Kotona 

hiljaisuuteen kuuluvat kotoisat äänet, kirjastossa kahisevat sivut ja kirkossa askeleet. 

Hiljaisuus voi olla myös ihmisen sisäistä hiljaisuutta, mietiskelyä tai sosiaalisista tilanteista 

syntyvää positiivista tai painavaa hiljaisuutta. (Ampuja 2017, 14-15.) Hiljaisuus voidaan 

ymmärtää myös täydellisenä viestinnän poissaolona, jolloin ei ole tekstejä, mediaa tai mitään 

yhteydenpitovälineitä. (Baofu 2011, 9). Vaikka kuulevana olentoja ihminen ei voi täydellistä 

äänettömyyttä, jokaisella on kokemuksia ja ajatuksia hiljaisuudesta ja sen merkityksistä 

(Kaartinen 2015, 8-9). Näiden avulla hiljaisuutta rakennetaan, tulkitaan ja koetaan.  

3.2 Hiljaisuus kulttuurissa 

Hiljaisuus on aina yhteydessä vallitsevan kulttuurin ja yhteiskunnan normeihin, jotka 

Kaartisen (2015, 9) mukaan arvottavat hiljaisuuden sekä luovat mallit hiljaisuuden 

ymmärtämiselle, käyttämiselle, merkityksien luomiselle ja hiljaisuuden tavoittelun halulle. 

Myös ihmiseen liitettävät myönteiset ja kielteiset ominaisuudet, kuten persoonallisuus- ja 

temperamenttipiirteet ovat yhteydessä vallitsevan kulttuurin arvoihin, odotuksiin ja ihanteisiin 

(Keogh 2003, 35; Raina & Haapaniemi 2005, 21). Hall (1959) kiinnittää huomiota kulttuurin 

kokonaisvaltaiseen vaikutukseen, kulttuuri itsessään vaikuttaa käyttäytymiseen ja kaikkiin 

kommunikoinnin muotoihin, myös sanattomaan ja äänettömään viestintään. Kulttuuri on kuin 

kehto, joka muodostaa ajattelun ja puheen mallit ja huomaamatta muokkaa tapoja, joilla 

kerrotaan ajatuksia ja tunteita tai ollaan hiljaa. Hall (1959) korostaakin, että kulttuuriset erot 

aiheuttavat väärinymmärryksiä, jotka ovat luontaista kulttuurien välisessä kommunikaatiossa.  

Jo sanana hiljaisuus saa eri merkityksiä eri kielissä. Englannin kielen hiljaisuutta tarkoittava 

sana silence tarkoittaa olla hiljaa, ja se määritellään puheesta pidättäytymiseksi, äänen tai 

melun puutteeksi tai asioiden tarkoitukselliseksi sanomatta jättämiseksi (Oxford English 

Dictionary). Hiljaisuus nähdäänkin puutteena jostakin, yleensä äänen tai puheen puuttumisena 
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(Alerby & Elídóttir 2003, 42; Saville-Troike 1985, 10). Kielitoimiston sanakirjan mukaan 

suomen kielen sana hiljaisuus tarkoittaa muun muassa melutonta, puhumatonta, vaatimatonta 

tai hidasta, Nieminen (1991, 21) toteaa, että hiljaisuus rinnastetaan sanana usein 

äänettömyyteen, tyyneyteen, liikkumattomuusteen ja rauhallisuuteen. Olemuksena 

hiljaisuuden huomio on siis yleensä ulkoisessa hiljaisuudessa, suomalaiset ajattelevat 

hiljaisuuden olevan itsensä ympärillä, ulkopuolella. Japanin kielessä hiljaisuus, shizukasa, 

tarkoittaa ennen kaikkea ihmisen sisäistä, ”korvien välistä” hiljaisuutta. Hiljaisuus ei ole vain 

äänien puutetta, vaan olotila tai tunnelma. (Nieminen 1991, 21-22.) Yllä olevat kolme 

esimerkkiä hiljaisuuteen liitettävistä merkityksistä osoittavat hiljaisuuden yleisen arvostuksen 

ja tulkinnan erot kulttuurien välillä. Hyvin yleistetysti voidaan sanoa, että amerikkalainen 

arvostaa sanallista, äänellistä vuorovaikutusta, suomalainen hakee hiljaista paikkaa 

ympäriltään ja japanilainen pyrkii löytämään sisäisen hiljaisuuden ympäristöstä huolimatta.  

Kuten jo todettu, yksilön hiljaisuuden määrittelyyn ja kokemukseen vaikuttavat kulttuuri, 

jossa ihminen on kasvanut ja elänyt. Hiljaisuuden ja kulttuurin yhteys on moninainen, ja 

kulttuuri ja siinä elävä yksilö antaa hiljaisuudelle omat merkitykset ja arvot. Ampuja (2017) 

on muodostanut hiljaisuuden, kulttuurin ja yksilön näkökulmasta nelikentän (kuva 1), jonka 

avulla voidaan selittää hiljaisuuden yleisimmät määritelmät, merkitykset ja käyttötarkoitukset 

suomalaisen yhteiskunnan ja vallitsevan kulttuurin näkökulmasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Hiljaisuuden nelikenttä (mukaillen Ampuja 2017, 35) 
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Yksilön sisäinen positiivinen hiljaisuus on sisäistä elämää parantavaa, mietiskelevää 

hiljaisuutta. Tämän hiljaisuuden avulla on mahdollisuus kehittää itseään ja ajatella 

syvällisesti. Esimerkiksi kirjan lukeminen tai luova ajattelu ovat tällaisia kokemuksia. 

(Ampuja 2017, 36.) Järkeistämisen prosessi, jonka tärkeyttä Alerby & Elídóttir (2003, 42) 

korostavat, on positiivista, yksilön sisäistä hiljaisuutta. Carbaugh (2009, 54) toteaa, että 

suomalaisessa kulttuurissa hiljaisuus ja miettinen, ”omissa oloissa oleminen” liittyvät yhteen. 

Omissa oloissa oleminen nähdään merkityksellisenä aikana, se on hetki, jolloin ei ole pakko 

puhua kenellekään. Suomalaisia myös kannustetaan pohdintaan ja reflektointiin ennen isoja 

päätöksiä tarjoamalla miettimisaikaa, esimerkiksi ennen uusien työtehtävien vastaanottamista. 

(Carbaugh 2009.)  

Yksilön negatiivinen sisäinen hiljaisuus voi olla ahdistavaa ihmisten välistä hiljaisuutta, 

sosiaalista hiljaisuutta, yksinäisyyden kokemista tai esimerkiksi kuulon heikkenemisestä 

johtuvaa epätoivottua hiljaisuutta. Hiljaisuus on negatiivista, kun sitä käytetään sosiaalisena 

vallankäytön välineenä tiettyä henkilöä kohtaan, esimerkiksi mykkäkouluna tai 

puhumattomuutena. Haasteet kommunikoinnissa, jotka voivat johtua muun muassa huonosta 

kuulosta tai kielitaidottomuudesta, muodostavat epätoivottua hiljaisuutta, samoin tunteiden 

sisällä pitäminen ja sisäinen paha olo. (Ampuja 2017, 36-37.) Berry (2012, 408) toteaa, että 

suomalaiset enemmin peittävät tunteensa olemalla hiljaa, kun taas amerikkalaiset puhuvat 

peittääkseen tunteensa. Hiljaisuuden traagisinta puolta kuvaa kuolema, sydämenlyöntien 

lakkaamisen jälkeen tuleva konkreettinen hiljaisuus (Ampuja 2017, 36).  

Positiivista ulkoista hiljaisuutta koetaan ihmisen kehon ja mielen ulkopuolella. Yleensä 

luonto on paikka, jonne mennään rauhoittumaan ja nauttimaan, koska luonnon hiljaisuudella 

on elvyttävä ja myönteinen vaikutus fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä hyvinvointiin. 

Myös sisätilat, jotka ihminen kokee rauhoittavina, kuten koti, kirkko tai kesämökki, voivat 

toimia myönteisinä ulkoisen hiljaisuuden kokemisen paikkoina. (Ampuja 2017, 38-39.) Sata 

suomalaista äänimaisemaa -tutkimusprojektissa todettiin, että suomalaiset arvostavat eniten 

ympäristöjen ja tilanteiden hiljaisuutta. Hiljaisuus yhdistetään usein luontoon ja nimenomaan 

hiljaisuuden kuunteluun. Suomalainen hakeutuu hiljaisuuteen tarkoituksella, hiljaisuuden 

ollessa ympäristössä toiminnan taustalla siihen ei juurikaan kiinnitetä huomiota. Hiljaisuus 

liitetään myös harrastuksiin, esimerkiksi metsästykseen, jolloin hiljaisuus on toiminnan 

edellytys, ei itseisarvo. Hiljaisuudella hankitaan myös elämyksiä, kuten luonnon 

tarkkaileminen. Luonnon hiljaisuutta kunnioitetaan todella paljon eikä sitä haluta häiritä, 

hiljaisuuden koetaan rikkoutuvan ihmisen aiheuttamista äänistä. (Uimonen 2006, 58-59.)  
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Uhkaa hiljaisuudelle aiheuttava ulkoinen ääniympäristö sisältää Ampujan (2017, 37) mukaan 

inhimillisestä toiminnasta syntyviä teknologisia ja kulttuurisia ääniä, kuten koneiden äänet, 

puheen ja musiikin. Scollon (1985) arvelee, että nykyisin normaalina pidetty taustamelu 

johtuu ihmisen keksimien laitteiden ja julkisten paikkojen taustamusiikin runsaudesta. 

Ampuja (2017, 37) toteaa, että hyvässä hiljaisuudessa näitä taustaääniä on jonkin verran, 

yleensä kauempana ajavan auton ääniä, lentokoneen äänet taivaalla, lasten leikin ääniä tai 

vaimea puhetta, ei pidetä häiritsevänä. Tämän hyvän hiljaisuuden voi kuitenkin rikkoa kovat, 

jatkuvat tai liialliset äänet, esimerkiksi vihaiset ihmisäänet, teknologialaitteiden ja liikenteen 

tuottamat kovat äänet tai huuto ja itku, jolloin voidaan puhua jo melusta (Ampuja 2017, 37). 

Kun ääniä on joka puolella, melun määritteleminen on hiljaisuuden tavoin 

kulttuurisidonnaista, keskellä miljoonakaupunkia asuvalle liikenteen ääni tuo turvaa tai 

slummiyhteisön ääniympäristö luo kotoisan olon siellä asuvalle, vaikka suomalainen voi 

kokea ympäristön eksoottiseksi ja meluisaksi (Ampuja 2008, 26). Toisaalta äänien 

ympäröimässä yhteiskunnassa hyväkin, normaali hiljaisuus, saatetaan nähdä ahdistavana, 

Scollonin (1985) mukaan ajatellaan, että jotain on väärin, kun ääntä tai puhetta ei ole.  

Hiljaisuuden nelikentän keskellä oleva ympyrä kuvaa arkielämän hiljaisuutta, johon tiivistyy 

hiljaisuuskokemusten hyvä hiljaisuus. Ympyrän ollessa keskellä tai loitontuessa vasemmalle, 

hiljaisuudesta nauttivalla on mahdollisuus hyödyntää hiljaisuuden positiivisia puolia ilman, 

että sisäisen tai ulkoisen hiljaisuuden uhat ja riskit pääsevät rikkomaan sitä. (Ampuja 2017, 

39.) Jos ympyrä loittonee keskeltä ylä- tai alaoikealle, hiljaisuuden uhat ja riskit lisääntyvät 

saaden hiljaisuuden olemaan negatiivinen.  

Nelikentän avulla voi jo nähdä, että suomalaisen kulttuurin hiljaisuus on monipuolista, ja 

hiljaisuutta ollaan valmiita hakemaan etenkin ulkoisesta ympäristöstä, samalla kun ulkoinen 

ympäristö tuottaa uhkaa hiljaisuudelle meluna. Kaartinen (2015, 9) toteaa, että hiljaisuus on 

suomalaisille ylpeyden aihe, suomalaiset pitävät itseään hiljaisuuden suhteen erikoisina, ja 

maailmalla suomalaisia on pidetty ”hiljaisena pohjolan kansana”. Ajat ovat kuitenkin 

muuttuneet, ja Kaartinen (2015, 9) näkee ajatuksen suomalaisten puhumattomuudesta 

kansallisena stereotypiana, joka ei enää pidä juurikaan paikkaansa. Suomessa on samalailla 

puhetta eri muodoissa kuin muuallakin, erot hiljaisuuden suhteen löytyvät muualta. Sanana 

”hiljaisuus” tai ”hiljainen” saa Kaartisen (2015, 10) mukaan Suomessa paljon enemmän 

myönteisiä kuin negatiivisia merkityksiä, ja Lehtonen ja Sajavaara (1985, 195) toteavat, että 

suomalaiset sietävät hiljaisuutta muiden ihmisten seurassa keskimäärin muita länsimaalaisia 

paremmin. Hiljaisuutta arvostetaan monissa muissakin kulttuureissa kuin vain suomalaisessa, 
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mutta toisaalta se saatetaan myös nähdä ahdistuneisuutena, ujoutena tai ylimielisyytenä, ja 

hiljaisuutta tulkitaan helposti väärin. Etenkin luonteenpiirteenä hiljaisuus on arvostettua ja 

vältettävää yhtä aikaa. (Kaartinen 2015, 10-11.)  

3.3 Hiljaisuus vuorovaikutuksessa 

Koivunen (2000, 15-16) korostaa vuorovaikutusta merkitysten vaihtamisena erilaisten 

merkkien, kuten puheen ja hiljaisuuden, avulla. Hiljaisuus on kiinteä ja merkityksellinen osa 

viestintää ja vuorovaikutusta, ja sitä tulee tarkastella kommunikoinnin itsenäisenä osana, ei 

vain puheen puutteena ja taukoina tai lauseiden alkuna ja loppuna. Kommunikointi rakentuu 

äänteistä ja hiljaisuudesta. Tärkeää on ymmärtää äänen ja hiljaisuuden eri ulottuvuuksia, 

rakenteita ja merkityksiä, sekä lisäksi sitä, miten nämä kaksi osaa, ääni ja hiljaisuus, ovat 

yhteydessä toisiinsa kulttuuriin ja yhteisön sosiaaliseen järjestäytymiseen suhteen sekä 

yksilöiden tunteiden ja vuorovaikutukset suhteen (Saville-Troike 1985, 4.) Bollnow (1982) 

näkee hiljaisuuden pohjana, josta kaikki puhe nousee ja palaa takaisin. Hiljaisuus on aina osa 

puhetta pienimpänä osana sanoissa konsonanttien välillä jatkuen sanojen ja lauseiden väliin 

(Saville-Troike & Tannen 1985, xvii). Puheen sisällä oleva lyhyt hiljaisuus saa monia 

merkityksiä, Kenny (2011, 78) ja Baofu (2011, 9) mainitsevat esimerkkeinä sanojen ja 

lauseiden välissä olevat tauot, jotka voivat johtua epäröinnistä, korjaamisesta tai harkitusta 

puheen hidastamisesta, jonka tarkoitus on selventää tai miettiä. Kenny (2011, 78) toteaa, että 

tauot voivat jäädä myös täysin huomamatta tai tauot voivat antaa myös vihjeitä puhujan 

persoonallisista ominaisuuksista. Pidemmät tauot merkitsevät muun muassa 

vuorovaikutuksellisia rooleja ja niiden vaihtoja, reagoimisen merkkejä ja vuoron ottamista. 

(Baofu 2011, 9; Kenny 2011, 78.) 

Hiljaisuus korostuu kommunikoinnissa Kennyn (2011, 78) mukaan erityisesti sanattomassa ja 

äänettömässä viestinnässä, jota saattaa Koivusen (2000, 15) mukaan olla jopa 90% 

vuorovaikutuksesta. Tämä sisältää silmien liikkeitä, kehon kieltä, eleitä ja ilmeitä sekä niiden 

hallintaa. (Kenny 2011, 78).  Kenny (2011, 82) kuitenkin lisää, että hiljaisuus ei tarkoita aina 

sanattomuutta, vaan viestintä voi olla sanallista, mutta äänetöntä. Äänetön ja sanallinen 

viestintä yhdessä ovat riippuvaisia sanoista tai sanoja vastaavista merkeistä. Yleisin sanallinen 

ja äänetön kommunikaation muoto on kirjoittaminen, johon kuuluu erilaisia 

kirjoitusjärjestelmiä, kuten kirjainsymbolit, sokeiden pistekirjoitus tai viittomankieli. (Kenny 

2011, 82.) Saville-Troike (1985, 5) huomauttaa, että kirjoittamisessa on puheen tapaan 
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taukoja, sanattomia paikkoja, jotka osoitetaan väli- ja lopetusmerkeillä. Japanissa kirjoitetulle 

tekstille on omat merkit osoittamassa merkityksellisiä hiljaisia hetkiä tekstissä (Saville-Troike 

1985, 5).  

Van Manen (1997, 112) käyttää käsitettä todellinen hiljaisuus puhuessaan täysin sanattomasta 

viestinnästä, joskus voi olla hyödyllisempää olla hiljaa puhumisen tai kirjoittamisen sijaan. 

Alerby ja Elídóttir (2003, 44, 48) korostavat puheen ja hiljaisuuden sisältöä, merkitystä on 

sillä, mitä sanotaan puhuessa ja mitä kerrotaan ollessa hiljaa, hiljaisuus ja sanomatta jätetyt 

asiat ovat yhtä merkityksellisiä kuin ääneen sanotut asiat. Kenny (2011, 77) toteaa, että 

jokainen jättää jotain sanomatta sanoakseen jotain muuta. Puhe koetaan usein parhaimmaksi 

viestinnän kanavaksi, mutta Alerbyn ja Elídóttirin (2003, 48) mukaan todellinen merkitys 

saattaa jäädä puheilmaisun taakse tai hiljaisuuteen sanojen tai toiminnan väliin. Siksi 

kuuntelun sijaan on tarpeen kuulla, mitä hiljaisuuteen jää (Alerby & Elídóttir 2003, 48). 

Esimerkiksi haastattelutilanteissa van Manenin (1997, 112) mukaan hiljaa oleminen saattaa 

olla toimivampaa kuin epäröivä puhe, jolla keskustelua yritetään saada eteenpäin. Hiljaa 

olemalla saadaan usein parempi vastaus kuin sillä, että pyritään täyttämään epämukavaa 

hiljaisuuden tunnetta kommenteilla tai kysymyksillä, joilla ei ole vuorovaikutustilanteen 

sisällön kanssa juurikaan merkitystä. Van Manen (1997, 112) toteaakin, että joskus on vain 

tärkeää jättää asioita sanomatta. 

Vaikka kieli ja sanat ovat oikeastaan vain merkkejä ja symboleja, on ihminen hyvin 

riippuvainen kielestä. Kieli on rajoittunutta, mutta sen avulla on aina pyritty selittämään 

maailmaa. (Kenny 2011, 71.) On kuitenkin tilanteita, joissa Kennyn (2011, 71) mukaan 

koetaan tunne siitä, että on olemassa jotain, mitä sanoilla ei pystytä kertomaan, vaan 

vastaukset ja merkitykset ovat sanojen ulkopuolella. Sanonta ”vetää sanattomaksi” kuvaa 

tilannetta, josta van Manen (1997, 112) puhuu persoonallisen kielen rajojen aistimisena, 

sanoja ei löydy, vaikka haluttaisiin sanoa jotain. Polanyi (1983, 4) on kehittänyt termin 

sanattomalle tiedon muodolle, hiljainen tieto, joka usein aistitaan ”tiedämme enemmän kuin 

osaamme kertoa”. Esimerkiksi rikoksen todistajalta kysyttäessä rikollisen ulkonäköä todistaja 

ei usein pysty kuvailemaan ihmistä sanallisesti, mutta he pystyvät avustamaan taiteilijaa 

tunnistettavan kuvan piirtämisessä tunnistamalla, mikä muistuttaa ja mikä ei muistuta kyseistä 

ihmistä. (Polanyi 1983, 4). Tietoa saattaa olla yhdellä tasolla, mutta tämä tieto saavuta 

kielellistä kompetenssia (van Manen 1997, 113).  
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Keskustelutilanteissa hiljaisuus näkyy usein puheen taukoina. Saville-Troike (1985, 8) toteaa, 

kokonaisissa lauseissa hiljaisuus on seurausta esimerkiksi ongelman pohtimisesta ilman avun 

kysymistä odottaen, että vastapuoli tarjoutuu auttamaan. Jos vastapuoli ymmärtää avun 

tarpeen, mutta ei ole halukas tai kykenevä auttamaan, keskusteluun syntyy konkreettista, ehkä 

ahdistavaakin hiljaisuutta (Saville-Troike 1985, 8). Kurzon (1998, 26-29) toteaa, että ääneen 

sanottujen kysymysten vastauksien odottaminen on aktiivista hiljaisuutta, ja vastauksena voi 

olla puhetta tai hiljaisuutta, molemmat ovat yhtä merkityksellisiä. Äänellistä vastausta 

toivottaessa kysymys muotoillaan kohteliaaksi, mutta myös vallan ja kontrollin avulla 

voidaan saada puhetta hiljaisuuden sijaan. Esimerkiksi opettajan kysyessä kysymyksiä 

oppilailta, oppilas ei voi jättää tilannetta huomiotta ja poistua siitä, toisin kuin kadulla ohjeita 

kysyvällä on. (Kurzon 1998, 26-29.) Opettajat käyttävät paljon viestinnällisiä hiljaisuuksia 

opetuksessaan, yleinen tapa Saville-Troiken (1985, 8) on avoimien kysymysten esittäminen, 

jossa lauseen tietty kohta on tyhjä, hiljainen, kuten ”Tämä on ----.” Lausahdukset voivat myös 

jäädä kesken, hiljaisiksi, kun aihe on erityisen herkkä, sana, jota pitäisi käyttää, on tabu, tai 

tilanne on hyvin emotionaalinen ja puhujalla ei ole sanoja (Saville-Troike 1985, 8). 

Alerby & Elidottir (2003, 43) toteavat, että hiljaisuus keskustelussa voi olla joillekin 

epämukavaa, jos he eivät tiedä, mitä hiljaisuus tarkoittaa, Kenny (2011, 82) korostaa, että 

joillekin hiljaisuus merkitsee keskustelumuotona enemmän kuin toisille. Saville-Troike (1985, 

4) toteaa, että vuorovaikutuksessa on ääniä ja hiljaisuuksia, joiden aikana ei tapahdu 

kommunikaatiota, mutta Alerby ja Elídóttir (2003, 42-43) sekä Koivunen (2000, 15-26) 

antavat hiljaisuudelle aina jonkin merkityksen, hiljaisuus kertoo aina jotain: ei viestiä on 

myös viesti. Bollnowin (1982, 46) mukaan aito, hyvä hiljaisuus keskustelussa on puheen 

ylittävää täyttymistä. Kun keskustelu muuttuu hiljaisuudeksi, keskustelu syvenee ja muuttuu 

henkisemmäksi. Keskusteluun tulevat hyvä tauot eivät ole tyhjiä, vaan ovat täynnä pohdintaa 

sanotuista ja sanomatta jätetyistä asioista (Bollnow 1982, 45-46). 

Kukkonen (1991, 10) korostaa, että hiljaisuus sisältää keskustelussa hyvin paljon sisällöllisiä 

merkityksiä, jotka ovat sosiokulttuurisia ja ymmärtäminen selittyy sitä kulttuuritaustaa vasten, 

jossa kieli toimii, Kenny (2011, 77) puhuu ilmaisun ja hiljaisuuden tasapainosta eri kielissä. 

Sen lisäksi, että mitä sanotaan, tärkeää on myös se, että mitä sanotaan missä ja milloin, 

kenelle sanotaan, kuka sanoo, missä yhteydessä ja millä tavalla puhutaan ja kuka puhuu ja ei 

puhu tietyissä tilanteissa. (Kukkonen 1991, 10.) Puheen laatu ja hiljaisuus voidaan tulkita eri 

tavoin eri kulttuureissa, näiden normien erojen takia syntyy väärinymmärryksiä kulttuurien 

välillä. (Saville-Troike 1985, 11). Hiljaisuus on kielen tavoin sopimuksenvaraista eri 
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kulttuureissa. Kaiken äänettömän kommunikaation, hiljaisuuden mukaan lukien, tulkinta on 

kuitenkin riippuvaista kontekstista. Tämän takia hiljaisuus on hyvin painokas tapa 

kommunikoida. (Kukkonen 1991, 11).  



26 

 

4 Hiljaisuus koulun rakenteissa 

Tässä luvussa tarkastellaan eri näkökulmista, mitä hiljaisuus on koulun toiminnassa ja 

rakenteissa. Aluksi käydään läpi koulun hiljaisuuden historian tausta, joka auttaa 

ymmärtämään tämän päivän koulun hiljaisuuksia. Koulun eri toiminnot sisältävät etenkin 

hiljaisia, piilossa olevia tapoja ja perinteitä, jotka vaikuttavat päivittäiseen toimintaan, mutta 

niitä huomata tai osata ottaa puheeksi, koska ne ovat muuttuneet itsestäänselvyyksiksi koulun 

toiminnassa. Näitä koulun toimintatapoja pyritään tuomaan tässä luvussa esiin. Tässä luvussa 

tulevat käsitteet, joiden pohjalta edellä mainittuja toimintatapoja tarkastellaan, määritellään 

lyhyesti kappaleiden alussa, jotta tarkastelun näkökulma tulee selväksi.    

4.1 Hiljaisuuden historia koulussa  

Hyvää käytöstä koulussa ovat edustaneet hyvät käytöstavat ja hiljaa oleminen, hiljaisuus ja 

vaatimus hiljaisuuteen ovat olleet kouluissa aina jollakin tasolla olemassa. Oppilaan hiljaa 

olemista on säädelty opettajan auktoriteetin ja koulukurin, nykyisin työrauhan kautta. 

Holopaisen, Järvisen, Kuuselan ja Packalenin (2009, 9) mukaan työrauhaan ja kurinpitoon 

ovat aina vaikuttaneet vallitsevan aikakauden kasvatuskäsitykset ja arvot. 1900-luvun 

alkupuolella puhuttiin koulukurista, jossa korostuivat valvonta ja rangaistukset, ja oppilaiden 

velvollisuudet menivät oikeuksien edelle (Holopainen ym. 2009, 9). 1940-luvulla alettiin 

hiljalleen siirtyä kohti työrauhaa, jonka tavoitteena on kehittää sosiaalisia taitoja ja oppilaan 

itsehallintaa. Näiden taitojen kehittäminen ei ole mahdollista hiljaisuudessa, joten 

täydellisestä hiljaisuuden vaatimuksesta työrauhan kehittämisen kautta päästiin hiljalleen 

eroon (Saloviita 2014, 24). 

Vaikka kasvatusajattelu alkoi muuttua lapsikeskeisemmäksi 1900-luvun alkupuolella, ja 

Saloviidan (2014, 18) mukaan myönteistä ja luottamuksellista suhdetta aikuisen ja lapsen 

välillä alettiin painottamaan, kurinpito ja opettajan vahva asema olivat vahvasti läsnä 

koulumaailmassa. Syväojan (2004, 128) mukaan koulukuri oli pääsääntöisesti opetuksen 

itsetarkoitus, ja sen tavoitteena oli kasvattaa henkisesti vahva ihminen työ- ja 

yhteiskuntaelämää ajatellen. Koulussa oli selkeä järjestys ja normit, joiden mukaan oppilaiden 

tuli toimia, oppilailta vaadittiin lähes täydellistä hiljaisuutta ja liikkumattomuutta (Syväoja 

2004, 128-129). Koulussa järjestys on aina olemassa olevaa sosiaalista järjestystä, joka on 

seurausta ihmisen toimintaa säätelevistä moraalisista normistoista. Tavoitteena on pyrkiä 
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normistojen mukaisiksi. (Salo 1999, 70-71.) Jos oppilas rikkoi näitä normeja, siitä seurasi 

rangaistus. Kasvatusajattelija John Deweyn (1916, 207) mukaan luokan hyvään järjestykseen 

on yleisesti ajateltu kuuluvan fyysinen liikkumattomuus, hiljaisuus sekä liikkeiden ja 

asentojen yhdenmukaisuus. Vaikka tavoite oli käytännössä mahdoton, opettajan tuli rangaista 

niitä, jotka epäonnistuvat (Dewey 1916, 208).  

Koulukuri on hyvin opettajalähtöistä ja osa autoritaarista kasvatuskulttuuria. Autoritaariseen 

kasvatukseen on liitetty ehdoton hiljaisuuden vaatimus. (Holopainen ym. 2009, 9.) Metson 

(1999, 271) tekemässä tutkimuksessa kansakoulun käyneet ihmiset muistavat opettajan ja 

oppilaan hierarkkisen eron, luokka oli opettajan tilaa ja luokan sisällä tapahtuvat asiat 

määritteli opettaja. Roosin (1990, 479) mukaan suomalaisissa elämänkerroissa lapset 

muuttuivat huolettomista ja vilkkaista lapsista aroiksi ja ujoiksi oppilaiksi, sillä koulun 

toiminta laski oppilaan itsetuntoa, vaikka koulun pitäisi rakentaa itsetunnon perustaa. 

Oppilaiden oma ääni painui opettajan äänen alle, ja oppilaita ennemmin kuritettiin kuin 

kehuttiin. Koskenniemi (1946, 134-143) korosti opettajan vastuuta työrauhan ja järjestyksen 

ylläpitämisestä opettajan johdonmukaisuuden ja täsmällisyyden, tilanteenmukaisuuden sekä 

oppilaiden reilun kohtelun kautta. Rangaistusten suhteen Koskenniemi (1946, 142) toteaa: 

”Taitava opettaja käyttää rangaistuksia hyvin säästeliäästi” ja korosti toiminnallisuuden 

taltuttamisen olevan huonoa kasvatusta. Rangaistusten käyttö sallittiin kuitenkin hyvin 

pienistäkin rikkeistä, kuten kuiskailusta, piirtelystä tai laiskuudesta. Koskenniemi (1946, 143) 

luettelee rangaistuksiksi muun muassa oppilaan nuhtelun, paikallaan seisottamisen, jälki-

istunnon tai luokasta poistamisen. Rangaistukset pääasiassa keskittyivät oppilaan 

hiljentämiseen: oppilas tehtiin hiljaiseksi tai hänen äänensä poistettiin luokasta poistamalla 

oppilas.  

Merkittävä muutos aikuisten ja lasten välisissä suhteissa tapahtui 1960-luvun alussa, jolloin 

yhteiskunnassa ja taloudessa tapahtuneet muutokset muuttivat arvoja. Lasten oikeuksien 

korostaminen, kulttuurin muuttuminen agraarisesta yhtenäiskulttuurista ja yhteisöllisestä 

kontrollista kohti kaupunkilaisuutta ja yksilökeskeisyyttä vaikuttivat myös perinteisen 

opettajan vallankäytön ja auktoriteetin muuttumiseen. Opettajan persoona etääntyi 

oppilaista, ja vapaan kasvatuksen ihannoinnin seurauksena oppilaille annettiin enemmän 

mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa. Tällöin perustettiin 

esimeriksi kouluneuvostoja, jotka tunnetaan nykyisin oppilaskuntina. Vahva nuorisokulttuuri 

myös vahvisti nuorten asemaa ja nosti heidän itsevarmuutta, mikä on edelleen näkyvissä. 

(Saloviita 2014, 19-20.)  
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Vaikka kasvatusajattelu muuttuu, sen siirtyminen kouluun on ollut yhteiskunnallisen 

muutoksen kanssa hidasta. Koulusta on 1900-luvun alkupuolelta asti haluttu tehdä paikka 

elää, eikä pelkästään valmistumispaikka elämää varten (Syväoja 2004, 70-72.). Tavoite on 

ollut hyvä, mutta, Metson (1999) tutkimuksessa tulee ilmi, että kansa- ja oppikoulun käyneillä 

koulumuistot painottuvat negatiivisiin, positiiviset muistot liittyvät hyvään 

koulumenestykseen ja arvosanoihin, ja ystävälliset opettajat muistettiin positiivisina 

poikkeuksina. Opettajalla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaan kokemukseen ja 

mielikuviin koulusta, ja sitä kautta oppilaan tulevaisuuteen. Kouluun on koko historian ajan 

pyritty tuomaan edistyksellisempää kasvatusajattelua, mutta näitä varten täytyy luoda aina 

uusia toimintatapoja, mikä on Jantusen ja Haapaniemin (2013, 56) mukaan vaikeampaa kuin 

vanhojen vaaliminen.  

4.2 Hiljaisuus osana toimintakulttuuria 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (OPH 2014, 26) toimintakulttuuri nähdään 

perusopetuksen yhtenäisyyden toteuttamisen yhtenä osana. Toimintakulttuuri on kokonaisuus, 

johon kuuluvat kaikkien koulussa olevien ja työskentelevien normien ja toiminnan tavoitteet, 

työskentely organisoinnista arviointiin, yhteisön osaaminen ja kehittäminen, pedagogia ja 

ammatillisuus sekä vuorovaikutus, ilmapiiri, arkikäytännöt ja oppimisympäristöt (OPH 2014, 

26). Toimintakulttuurin kuuluvat Jantusen ja Haapaniemen (2013) mukaan esimerkiksi 

koulun siisteys, opetusjärjestelyt sekä suhtautuminen muihin ihmisiin, ja toimintakulttuurin 

kautta opetussuunnitelmassa (OPH 2014, 26) oppilaiden todetaan omaksuvan kouluyhteisön 

tapoja, arvoja ja asenteita esimerkiksi vuorovaikutukseen ja sukupuolirooleihin.  

Koulussa on myös paljon vakiintuneita normeja, asenteita ja toimintatapoja, joilla on piiloisia 

merkityksiä. Nämä muodostavat niin sanotun piilo-opetussuunnitelman. (Törmä 2003, 109.) 

Karjalainen (1996, 143-144) määrittelee piilo-opetussuunnitelman olevan toiminnassa silloin, 

kun opettaja tietämättään opettaa asioita, asenteita ja valmiuksia, joita opetussuunnitelmassa 

ei mainita, ja nämä jäävät opettajalta piiloon, hiljaisuuteen. Esimerkiksi opettajan opettaessa 

matematiikkaa oppilaat oppivat paljon muuta itse aiheen lisäksi, kuten keinoja välttää 

rangaistuksia tai asenteen aihepiiriä kohtaan, ja näihin opittuihin sisältöihin ei juurikaan 

perehdytä. Oppilas ei täysin tiedosta koko oppimisprosessiaan, vaan ainoastaan ne asiat, jotka 

ovat oppimisen kohteena. (Broady 1986, 99-100; Karjalainen 1996, 143-144.) Broady (1986, 

99-100) korostaa, että piilo-opetussuunnitelmassa on hyviä asioita, kuten käytöstapojen 
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oppimista, mutta piilevä piilo-opetussuunnitelma on pahasta. Törmän (2003, 111) mukaan 

tällä hetkellä piilo-opetussuunnitelman tehtävä on kasvattaa yksilö yhteiskuntakelposeksi ja 

hyvätapaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Hiljaista sopeutumista ja alistumista on aina 

edellytetty kansalaisilta, ja sitä koulu on tehokkaasti luonut, vaikka ne eivät virallisissa 

tavoitteissa ole juurikaan esillä (Törmä 2003, 111). 

Toimintakulttuuri on jokaisella koululla erilainen ja hiljaisuuden arvostaminen koulun 

toiminnassa vaihtelee. Kattilakoski (2018, 125) toteaa tutkimuksessaan, että tutkimuksen 

koulun toimintakulttuurissa oppimiseen ja opetukseen liitetään hiljainen ja rauhallinen 

oppimisympäristö. Liikoja ärsykkeitä pyritään kontrolloimaan pitämällä esimerkiksi luokan 

ovi kiinni (Kattilakoski 2018, 125). Jaworski ja Sachdev (1998) ovat tutkineet kaupunki- ja 

maalaiskoulun eroja ja verranneet hiljaisuuden merkityksiä näissä kouluissa. Tutkimuksessa 

tuli ilmi, että maaseutukouluissa hiljaisuutta arvostetaan enemmän kuin kaupunkikouluissa. 

Tämä saattaa johtua siitä, että maaseutu on elinympäristönä suhteellisen hiljainen eikä siellä 

ole niinkään melua tai epätoivottuja ääniä, kun taas kaupunkiympäristössä häiritseviä ääni on 

enemmän. Voi myös olla, että elinympäristön äänitasosta johtuen maaseutukoulujen oppilaat 

arvostavat hiljaisuutta elintapana, kun taas kaupungissa asuva voi kokea hiljaisuuden 

poikkeavan tilana vastakkaisena kaupunkien meluisalle elinympäristölle. (Jaworski & 

Sachdev 1998, 284.) Asuinalueen meluisuudella on kuitenkin haittoja, Hintsasen (2014, 144) 

mukaan jatkuva melu heikentää oppilaan pitkäkestoista muistia ja suoriutumista 

lukemistehtävistä, mikä vaikuttaa oppimiseen heikentävästi. Lisäksi melu vaikuttaa 

motivaatioon, meluisalla asuinalueella asuvat lapset eivät ole yhtä sinnikkäitä ja 

motivoituneita tehtävien tekemisessä kuin hiljaisten alueiden lapset (Hintsanen 2014, 144). 

Ampuja (2008, 11) lisää, että lapsuudesta lähtien ihmisiltä vaaditaan luovuutta, sosiaalisuutta 

ja joustavuutta eikä melusta kärsivä ihminen näihin pysty. 

Suomalaisessa kulttuurissa hiljaisuus, rauha ja toisten kuunteleminen nähdään 

kohteliaisuutena ja toisten kunnioittamisena (Tolonen 1999, 137). Nämä tulevat vahvasti esiin 

myös järjestyssäännöissä, joissa Salon (1999, 94) mukaan yleensä ilmaistaan ajan, tilan, 

liikkeen ja äänen käyttöä ja säätelyä. Järjestyssääntöjen tavoitteena on lisätä kouluyhteisön 

turvallisuutta, sisäistä järjestystä ja viihtyvyyttä sekä toteuttaa oppilaiden yhdenvertaista 

kohtelua (OPH 2014, 37, 50). Koulun järjestyssäännöissä usein korostetaan 

työskentelyrauhaa, rauhallista käyttäytymistä ja työrauhan kunnioittamista eri tilanteissa 

koulupäivän aikana (Tolonen 137, 1999). Esimerkiksi Oulun normaalikoulun 

järjestyssäännöissä koulussa olevilta odotetaan rauhallista olemista eri tilanteissa, 
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työskentelyrauhan antamista ja meluamattomuutta etenkin koulun sisätiloissa (Oulun 

normaalikoulun järjestyssäännöt). Näissä voidaan Tolosen (2001, 94) mukaan nähdä hyvän 

yhteisön jäsenen ihanteita, kuten siveyttä, kohteliaisuutta, hyviä tapoja ja rauhallista käytöstä.  

Yleensä kouluun halutaan enemmän hiljaisuutta kuin ääntä, Tolonen (2001, 93) toteaa, että 

koulun äänitilalla on rajansa, joten äänen kontrolli koulussa on lähes välttämätöntä. Uimosen 

(2006, 56-57) mukaan siellä missä on hiljaisuutta tai ääntä, vallitsee aina jonkinlainen 

yhteisöllinen järjestys. Tätä järjestystä ylläpitävien yksilöiden ja yhteisöjen haittana ovat 

järjestyksen rikkojat, jotka yleensä aiheuttavat melua, ja näitä meluajia pyritään samaan 

toimimaan yhteisön normien ja arvojen mukaisesti. Äänet, joita pidetään hyvinä tai huonoina 

kertovat yksilön mieltymyksistä, mutta ennen kaikkea yhteisön käsityksistä ja niiden 

ylläpitämisestä. (Uimonen 2006, 57.) Yhteisölle sopivaan äänen käyttöön kuten myös hiljaa 

olemiseen eri tilanteissa kasvatetaan lapsuudessa, lapset opetetaan käyttäytymään eri tavalla 

kirjastossa kuin uimahallissa. (Saville-Troike 1985, 11-12; Uimonen 2006, 57.)  

Koulun perinteet ja normit liittyvät vahvasti meluun ja ”ylimääräiseen” puheen 

negatiivisuuteen, Tolonen (2001, 93) toteaa tutkimuksessaan, että virallisessa tilassa tai 

tilanteessa vaaditaan hiljaisuutta tai äänen järjestystä, yksiäänisyyttä, kun taas epävirallisessa 

tilassa tai tilanteessa yksiäänisyys kyseenalaistetaan ja ääniä kilpailutetaan. Äänen käyttö on 

sosiaalista toimintaa, ja siihen vaikuttava sosiaalinen kontrolli näkyy erityisesti 

oppilaskulttuurissa virallisessa koulussa ja fyysisissä koulun tiloissa. Virallisessa koulussa, 

kuten oppitunneilla ja koulun juhlissa, leijuva puhe tai ääni on jotain ylimääräistä. (Tolonen 

2001, 93.) 

Toimintakulttuuri sisältää hiljaisuuden näkökulmasta paljon perinteitä ja käytänteitä, joita 

pidetään itsestäänselvyyksinä eikä niistä puhumista välttämättä pidetä tarpeellisena. Asiat ei 

saisi jäädä hiljaisiksi, vaan toimintakulttuurin kehittäminen tulisi olla osa itse 

toimintakulttuuria, Holopainen ja kollegat (2009, 57) korostavat, että keskeistä, että yhteisö 

luo itse toimintakulttuurinsa. Opetussuunnitelmassa (OPH 2014, 26) mainitaan 

toimintakulttuurin kehittämisen pohjautuvan toisia arvostavaan avoimuuteen, 

vuorovaikutukseen ja keskusteluun. Norrena (2013, 45-46) on huolissaan siitä, kuinka koulun 

muutokset usein tulevat ylemmiltä tahoilta koulun toimintaan eikä huomioon oteta opettajien 

ja oppilaiden tarpeita eikä heitä opasteta uuden rakenteen toimintaan. Lisäksi unohtuu se, 

kuinka uusista malleista ja rakenteista tulisi luoda merkityksellisiä opettajille ja oppilaille, ja 

miten koulun väki omaksuu uuden toiminnan arvot (Norrena 45-46). Koulun 
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toimintakulttuurin kehittämisen tulisi olla kaikkien vastuulla, koska oppilaiden on tärkeä 

kokea kuuluvansa kouluyhteisöön ja sen toimintaan. Holopainen ja kollegat (2009, 57) 

korostavat, että kouluyhteisö edustaa ennen kaikkea oppilaille pysyvyyttä, symboleja, 

traditioita ja turvallisuutta.  

4.3 Koulun hiljaisia vallanmuotoja 

Hiljaisuutta on käytetty vallankäytön välineenä läpi historian. Karppinen-Kummunmäen 

(2015, 197) mukaan ne, joilla valtaa ei ollut, kuului olla hiljaa ja puhua vain pyydettäessä. 

Tällaisia ryhmiä ovat olleet muun muassa naiset, lapset ja palvelijat. Hiljaa olemisen 

vaatimuksessa on kyse siitä, että kenellä on valtaa käyttää puhumisen oikeutta, tiettyjen 

ryhmien hiljentämisellä on myös osoitettu hierarkkista järjestystä. (Karppinen-Kummunmäki 

2015, 197). Hiljaisuus kietoutuu myös yhteiskunnallisiin valta-asemiin, joihin kuuluu muun 

muassa uskonto, luokka-asema, sukupuoli tai etninen tausta. Valta usein ajatellaan tiettyjen 

ihmisten, kuten kuninkaan, johtajan, koulussa rehtorin ja opettajien ominaisuudeksi, mutta 

Foucault (2005, 42) tähdentää, ettei valta ei ole kenenkään erityinen ominaisuus ja muilta 

puuttuvaa, vaan valtaa käytetään sen omistamisen sijaan. 

Valta ei myöskään ole itsenäinen ominaisuus, vaan Foucault (2005, 41) näkee vallan 

valtasuhteina kahden tai useamman ihmisen välillä. Kaikki ihmiset ovat vallanalaisia ja osana 

laajempaa vallanverkostoa: vallan hallinnassa ovat myös ne, joilla valtaa ei ole (Foucault 

2005, 41). Valtaa tulee kaikkialta, koska ihmiset jatkuvasti tekevät asioita, jotka vaikuttavat 

muiden ihmisten toimintaan. Foucault’n (2005, 41) mukaan vallan tavoitteena on saada 

aikaan muutoksia yksilön toiminnassa tai käyttäytymisessä, vallan toimivuutta voidaan mitata 

muutoksien aikaan saamisella. Yleensä tätä toteutetaan vaatimusten kautta, jos vaatimukset 

eivät toimi, otetaan käyttöön rangaistukset ja pakottaminen, nykyisin myös palkitsemista 

suositaan vallankäytön ja kontrollin muotona (Gjerstad 2015, 19). Foucault’n mukaan (2005, 

241-243) rangaistuksen tavoitteena on saada lapsi tajuamaan tekemänsä virhe, ja 

rangaistuksia toteutetaan ovelilla keinoilla, viattomilta näyttävillä järjestelyillä ja 

toimenpiteinä. Lin (2001, 157) mukaan hiljaisuus ja oppilaiden hiljentäminen nähdään 

välttämättömänä kurinpidollisena toimena, jolla pyritään luomaan järjestystä tehokkaaseen 

opetukseen ja oppimiseen. Toisaalta Nuutinen (1994, 23) toteaa, että ihmisen toimiessaan 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, ihminen koko ajan valvoo, pakottaa, hallitsee ja 

säätelee saavuttaakseen päämääränsä. Ensisijaisesti vallankäyttö on väline johonkin, 
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toissijaisesti päämäärä (Nuutinen 1994, 23). Kasvatuksessa vallan pitäisi Gjerstadin (2015, 

245) mukaan olla aina väline, ei koskaan päämäärä.  

Valta ja tieto ovat kiinteästi yhdessä, ja vallan avulla siirretään tietoa, Foucault (1980, 102) 

näkee vallan käytänteinä tiedon muodostamisessa ja kokoamisessa, siihen kuuluu 

havainnoinnin metodeja, ilmaisun tekniikoita, menettelyjä tutkimiseen ja kontrollin välineitä. 

Valtaa harjoitetaan näiden hienovaraisten mekanismien kautta (Foucault 1980, 102). Vallan 

toinen osapuoli tiedostetusti tai tiedostamatta tuo esille tiettyjä asioita tai estää joidenkin 

asioiden tulemisen julki. Tämä voi myös johtua esimerkiksi halusta estää konflikteja tai 

vaikeiden päätösten välttämisestä. (Gjerstad 2015, 48.) Koulussa opettavat sisällöt on 

valikoitu opetussuunnitelmaan, mutta esimerkiksi resurssipulan takia Gjerstadin (2015, 48) 

mukaan opettaja voi jättää jotain asioita vähälle käsittelylle tai jättää jopa käsittelemättä. 

Myös opettajan oma tietämys ja valitsema näkökulma aiheeseen vaikuttavat opettajan 

opetukseen ja aiheiden esille tuomiseen, esimerkiksi Gjerstadin (2015, 49) mainitsemiin 

kysymyksen asetteluun ja keskusteluaiheiden valintaan, jotka samalla jättävät aina joitakin 

näkökulmia piiloon. 

Vallan kautta vallankäyttäjä opettaa Gjerstadin (2015, 50-51) mukaan myös todellisuutta: 

millainen maailma on, mitä ovat normaalit ja epänormaalit tavat sekä mikä on luonnollista ja 

epäluonnollista. Valitseminen jättää aina jotakin pois, jotain jää piiloon. Aikuinen määrittelee 

todellisuuden perustan, joka näyttäytyy lapselle aluksi ainoana todellisuutena. Esimerkiksi 

lapsen oman perheen tavat ovat lapselle todellisuus, ja toisen perheen tavat voivat kuulostaa 

lapselle epänormaaleilta. Kasvaessa lapsi kuitenkin alkaa ymmärtää todellisuuksien useuden. 

(Gjerstad 2015, 50-51.) Gjerstad (2015, 57) huomauttaa, että perheessä vanhemmat ovat 

tehneet päätöksiä tavoista ja asioista, joita perheessä toteutetaan ja osa on suljettu tietoisesti 

pois. Myös opettaja opetuksessaan opettaa normaaliutta ja epänormaaliutta, esimerkiksi 

opettaja saattaa korostaa suomalaisuuden hyviä puolia vertaamalla asioita hänen mielestä 

heikompaan kulttuuriin.  

Vallankäyttö ei ole aina näkyvää vallan käyttäjälle itsellekään tai sen vastaanottajalle. 

Piiloisia vallankäytön muotoja ovat esimerkiksi liittoutuminen, kuuliaisuuden palkitseminen 

ja suostuttelu, jotka eivät ensisijaisesti näyttäydy vallankäyttönä (Nuutinen 1994, 49-52). 

Myöskään palkitsemista ei yleensä nähdä ensisijaisesti vallankäyttönä, vaikka palkinnon 

tavoitteena on yleensä toimia motivaationa tehdä vallankäyttäjän haluamia asioita (Gjerstad 

2015, 41). Vallankäyttäjä saattaa kokea myös vallankäyttönsä pieneltä ja harmittomalta, 
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vaikka hyvinkin pieneltä ulkoisesti vaikuttavat vallankäytön muodot voivat vastapuolesta 

tuntua syvästi haavoittavilta. Metson (1999) tutkimuksesta käy ilmi, että pienissä hetkissä, 

joissa oppilas oli kokenut opettajan ja oppilaan hierarkkisen vallan eron, opettajan pienet 

sanat jäivät mieleen ja kulkevat edelleen aikuisiällä mukana. Vuorikoski (2003, 141) toteaa, 

että hienovaraiset katseet ja huomautukset oppilas voi kokea nöyryyttävinä, ja ne saattavat 

olla avoimia ja näkyviä vallankäytön muotoja tehokkaampia. Tehokkuus saattaa perustua 

sille, että ne ovat yksilöllisiä eikä niiden jakaminen ole muiden kanssa mahdollisia, jonka 

takia niiden nostattamat tunteet pitää piilottaa myös itseltään (Vuorikoski 2003, 137, 141). 

Valta ei poissulje vapautta, sillä valtasuhteet ovat kaksisuuntaisia, ja niissä on vastarinnan 

mahdollisuus. Tolosen (2001, 94) mukaan ääni on tehokas vastarinnan ja sosiaalisen hallinnan 

väline, mutta myös hiljaisuutta käytetään vastarintana (ks. Gilmore 1985). Äänen kohdalla 

puhutaankin oman äänen esille tuomisesta, jolla omia oikeuksia ja tunteita voidaan tuoda 

esille (Tolonen 1999, 135). Foucault’n (2002, 354-355) näkemyksen mukaan valta on 

toimintaa, jossa yksilö valitsee useista mahdollisuuksista toimia ja käyttää vastarintaa, joten 

hänellä on valtaa ja vapautta valita. Kuitenkin valtasuhteista vapautuminen on mahdotonta, 

ellei eristäydy ihmisistä tai ole pakotettu toiminaan pakotetuissa suhteissa, lähes kuoleman 

uhalla (Foucault 2002, 354-355). 

Foucault (2005, 265) kuitenkin korostaa, että valta on tuottavaa tai positiivista, se ei ole 

luonnostaan ankaraa tai kieltävää. Jos valta nähdään vain vapautta rajoittavana tekijänä, 

Hearnin (2012, 88-89) mukaan unohdetaan se, että valta toimii sallimisen, sivistämisen ja 

ohjauksen kykyjen kautta, tämä tehdään erityisesti tietämisen muodoilla. Valta luo myös 

subjektiivisuutta, muovaa identiteettejä ja itsetuntemusta tavalla, joka on tuottavaa eikä 

välttämättä ahdistavaa (Hearn 2012, 88-89). Keskinen (2005, 8) näkee valtaan sisältyvän 

paljon erilaisia tunneyhteyksiä, hiljaisuudenkin kautta esiintyviä ilmiöitä. Väärinkäytettynä 

valta aiheuttaa pelkoa, epävarmuutta ja alistuvuutta, hyvin käytettynä ennakoituvuutta, 

turvallisuutta, luottamusta ja kunnioitusta (Keskinen 2005, 8). 

4.4 Mitä oppilailta odotetaan?  

Perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustassa (OPH 2014, 15) oppilas nähdään 

ainutlaatuisena ja arvokkaana omana itsenään. Oppilas tulee nähdä yksilönä, mutta samaan 

aikaan hänen tulee saada osallisuuden kokemuksia kouluyhteisössä kasvaakseen ”täyteen 

mittaan ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä.” (OPH 2014, 15). Launonen ja Pulkkinen (2004, 
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23) toteavat, että opetussuunnitelma on oppilaslähtöinen, oppilaat ovat aktiivisia toimijoita 

passiivisen vastaanottajan sijaan, ja opetuksessa heidän yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen 

kohteet otetaan huomioon. Aktiivisuuden lisäksi oppilas oppii itsenäisesti ja yhdessä muiden 

kanssa. Oppimiskäsityksessä korostetaan erityisesti oppilaan (kehittyvää) taitoa työskennellä 

muiden oppilaiden kanssa. (OPH 2014, 17.)  

Vaikka opetussuunnitelma korostaa oppilaiden näkemistä yksilöinä, opetussuunnitelmassa 

näkyy tiettyjen piirteiden sopivuus enemmän kuin toisten, vaikka niitä ei 

opetussuunnitelmassa ole näkyvillä. Odotukset ovat olemassa koulun rakenteissa ja 

henkilöissä, etenkin oppilaiden luonteenpiirteisiin liittyvät odotukset ovat opettajalähtöisiä 

(Keogh 2003). Salo (1999) toteaa, että koulu on täynnä järjestyksiä ja käytäntöjä, jotka lapsen 

tulee oppia kouluun tullessaan. Koulun ja luokan käytännöt ovat opettajalle tuttuja mutta 

koulun aloittaville lapsille ei niinkään, lapsi toimiikin aluksi sosiaalisista ja henkilökohtaisista 

käsityksistä käsin (Salo 1999, 73-74). Keoghin (2003, 5) mukaan ympäristön olosuhteet 

vaikuttavat merkittävästi lapsen käyttäytymiseen ja kehitykseen. Lapsi ei ole ”tyhjä taulu”, 

vaan lapsi tuo kouluun mukanaan älyllisiä, fyysisiä ja kielellisiä taitojaan sekä oman 

temperamenttinsa, johon sisältyvät yksilölliset, suhteellisen pysyvät ja synnynnäiset 

taipumukset, valmiudet ja reaktiotyylit (Keogh 2003, 3).  Temperamentin kautta voidaan 

puhua siitä, mikä on tyypillistä kullekin lapselle (Kristal 2005, 89).  Nämä kaikki 

ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten lapsi reagoi ja sopeutuu kouluympäristöön, 

koulumenestykseen ja vuorovaikutussuhteiden muodostamiseen opettajan ja vertaisten kanssa 

(Keogh 2003, 5). 

Kun tarkastellaan lapsen sopivuutta kouluympäristöön ja mahdollisuuksia hyvään 

koulumenestykseen temperamentin näkökulmasta, puhutaan tehtäväorientaatiosta, 

sosiaalisesta joustavuudesta ja aktiivisuudesta. Kaikki nämä käsitteet koostuvat 

temperamenttipiirteistä, joihin lapsi itse ei juurikaan voi vaikuttaa. Mullolan (2012) mukaan 

tehtäväorientaatio olisi ihanteellinen silloin, kun oppilaalle on luontaista korkea sinnikkyys, 

matala häirittävyys ja matala aktiivisuuden taso. Kristal (2005) ja Keogh (2003) määrittelevät, 

että sosiaalisen joustavuuden ihanne on korkea sopeutuvaisuus, lähestyttävyys ja positiivinen 

mieliala ja aktiivisuuteen korkea intensiteetti, matala kynnys ja positiivinen mieliala. 

Opettajat arvostavat erilaisia piirteitä ja toimintatapoja oppilaissa. Asiaa on tutkittu jo 1980-

luvulla, jolloin Kornblaun (1982) tutkimuksen mukaan opettajat ovat toivoneet 

yhteistoimintaan halukkaita, sopeutuvaisia ja vastuullisia oppilaita. Luonteenpiirteistä 
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korostuvat rauhallisuus, itsevarmuus, iloisuus ja empaattisuus. Erityisesti sopeutuvuus, 

sinnikkyys, asennoituminen ja positiivinen mieliala ovat opettajille tärkeitä. (Kornblau 1982). 

Tässä on tärkeää huomioida opettajan oma temperamentti ja opetustyyli, jota hän suosii 

eniten. Osa opettajista arvostaa eniten energisyyttä ja aktiivisuutta, toiset taas hiljaisuutta ja 

ujoutta. (Keogh 2003, 89.) Guerinin, Gottfriedin, Oliverin ja Thomasin (2003) tekemän 

tutkimuksen mukaan opettajien asenne on positiivisempi lapsia kohtaa, jotka ovat matalasti 

aktiivisia ja korkeasti sinnikkäitä. Opettajat näkevät sisukkaat, sopeutuvat ja matalasti 

aktiiviset oppilaat kovempina tekemään töitä (Kristal 2003, 165). 

Sjöberg (2014, 522) on tutkinut, mitä määritelmiä opettajaopiskelijat antavat ”kompetentille 

oppilaalle”. Opettaja opiskelijat toivovat oppilaalta vastuun ottamista omasta oppimisesta, 

oppimisen dokumentoinnin ja esittämisen hallintaa sekä oppimisen ymmärtämisen 

elämänmittaisena prosessina. Oppilas on vastuullinen, itsenäinen, osaamisen osoittava ja 

reflektoiva, ja lisäksi opiskelijat liittivät edellä mainittuihin ominaisuuksiin oppilaan 

myönteisen asenteen oppimiseen, korkean motivaation ja innon oppia uutta. Tässä 

määritelmässä oppilas nähdään positiivisena, potentiaalisena ja oikeudellisena yksilönä. 

(Sjöberg 2014.)  

Sjöberg (2014) kuitenkin toteaa, että ongelmana ihanneoppilaan määrittelyssä on se, että 

vaikka oppilaat nähdään yksilöinä ja aktiivisina maailman tutkijoina oikeuksineen, oppilaisiin 

liitetään erityisiä odotuksia. Keoghin (2003, 4-5) mukaan nämä odotukset vaikuttavat siihen, 

kokeeko oppilas koulun positiivisena vai negatiivisena. Ellegaard (2004, ks. Sjöberg 2014, 

522) huomauttaa, että odotuksista seuraa myös se, että oppilailla on henkilökohtainen vastuu 

ei vain omasta oppimisesta vaan myös heidän menestyksestä tai epäonnistumisesta elämässä. 

Ihanneoppilaan määrittelyssä myös samalla määritellään ”vähemmän haluttu oppilas” (Reda 

2009, 24; Sjöberg 2014, 522). Vaikka ihanneoppilaan määritelmiä on olemassa, kaikkien 

lasten ei ole mitenkään mahdollista täyttää näitä odotuksia. (Sjöberg 2014, 522.)  

Vaikka opettaja itse kokisi, ettei hänellä ole erityisiä odotuksia oppilaiden suhteen, Keogh 

(2003, 4) huomauttaa, että opettajat kiinnittävät aina tiettyihin oppilaisiin enemmän huomiota 

kuin toisiin. Tällaisia oppilaita ovat ne, jotka reagoivat asioihin nopeasti ja voimakkaasti, ja 

niihin, joilla on haasteita keskittyä luokan toimintaan. Huomio kiinnittyy myös aktiivisiin, 

energisiin oppilaisiin, jotka ottavat uudet asiat vastaan innokkaina samoin kuin niihin, jotka 

vetäytyvät uusista asioista ja tilanteista sekä heihin, jotka saattavat olla vastahakoisia 

oppijoita. (Keogh 2003, 4.) Kristal (2005, 253) toteaa, että opettajat ovat vuorovaikutuksessa 
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enemmän oppilaiden kanssa, joilla on opettajan mielestä niin sanottu positiivinen 

temperamentti, mutta he odottavat myös näiltä oppilailta korkeampaa koulumenestystä. 

Keogh (2003) lisää, että opettajan näkökulmasta negatiivisen temperamentin omaavat oppilaat 

tarvitsevat enemmän ohjausta ja valvontaa kuin positiivisen temperamentin oppilaat. 

Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa siihen, kuinka oppilaan hiljaisuus tai aktiivisuus nähdään 

ja miten siihen suhtaudutaan, ja myös opettajan on tärkeää tiedostaa omat odotuksensa 

oppilaita kohtaan ja ymmärtää temperamentin vaikutus oppilaan käyttäytymiseen ja 

olemiseen. Oppilaan hiljaisuus ei itsessään ole hyvä tai huono piirre, vaan ympäristön arvot ja 

odotukset määrittelevät hiljaisuuden ohella kaikkien piirteiden hyvyyden tai huonouden. 

(Keogh 2003, 30-31.) Tässä kappaleissa esille tulleissa määritelmissä tulee hyvin laajasti 

erilaiset piirteet esille, ja se kuinka niitä hyödynnetään, on opettajan ja koulun toiminnan 

kautta päätettävissä. Esimerkiksi erilaisilla, monipuolisilla oppimisympäristöillä ja 

opetusmenetelmillä (ks.  Kattilakoski 2018) voidaan toteuttaa monipuolista opetusta, jolloin 

jokaisen vahvuudet pystytään tuomaan esille. Vaikka persoonallisuutemme ydintä, 

temperamenttia ei voi juuri muuttaa, Kukkoaho (2017, 18) toteaa, että kasvatuksen avulla 

pystytään antamaan keinoja ja välineitä, joilla jokaisen ympäristön kannalta haastavampia 

piirteitä saadaan sopimaan lähemmäksi kasvattajan ja ennen kaikkea yhteisön arvoja.   

4.5 Onko kaikkien äänelle tilaa? 

Tolonen (1999, 135) näkee äänen metaforana erilaisille yksilön oikeuksille, kulttuurin 

ilmauksille tai niiden puutteelle sekä omille tunteille. Oman äänen saamista kuuluviin 

korostetaan paljon. Sosiaalisissa suhteissa Tolosen (1999, 135) mukaan äänen kautta voidaan 

avata sosiaalisten suhteiden merkityksiä ja tuoda esiin oppilaiden sosiaalista hierarkiaa ja 

oikeutta ääneen. Oppilaiden keskuudessa oikeus ja halu ääneen vaihtelevat, ja heidän tavat 

käyttää ääntä vaikuttavat sosiaalisiin järjestyksiin koulussa (Tolonen 1999, 136). Kun 

verrataan aikuisten ja lasten oikeuksia ääneen, Honkasalon ja Suurpään (2009, 150-151) 

mukaan lasten ja nuorten ääni on vaiennettu ja ne halutaan saada esiin. Näistä lasten ja 

nuorten äänistä tärkeimpiä olisi saada esiin niiden äänet, jotka jäävät vertaistenkin 

keskuudessa piiloon (Honkasalo & Suurpää 2009, 151). Jos ääni on ainut mahdollisuus tuoda 

asioita keskusteluun, hiljaisuuden näkökulmasta ne, joilla ei ole mahdollisuuksia tai halua 

käyttää ääntänsä itsensä esille tuomiseen, jäävät hiljaisiksi. Ja siihen hiljaisuuteen jää paljon 

niitä asioita, jotka nimenomaan pitäisi saada avoimiksi.  
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Lapset, jotka opetetaan olemaan hiljaa, eivät välttämättä opi aikuisten käyttäytymisnormeja, 

koska käytännöt ovat melko erilaiset aikuisille ja lapsille. Joissakin yhteisöissä esimerkiksi 

lasten odotetaan olevan ”nähtyjä muttei kuultuja” tilanteissa, joissa vaaditaan virallista 

aikuisten puhetta. Toisissa yhteisöissä lasten sallitaan puhua vapaasti toisten lasten kanssa, 

mutta ei läsnä olevien aikuisten kanssa, joissakin taas lapset puhuvat vapaasti ja 

vähäpuheisuutta odotetaan vanhemmilta ihmisiltä. (Saville-Troike 1985, 12.) Koulussa 

opettaja osoittaa ja määrittelee oppilaille aikuisten ja lasten puheen ja hiljaisuuden suhteen ja 

arvon. Ollinin (2008, 267, ks. myös Tolonen 2001) mukaan puheen säätely koulussa on 

opettajan kontrollin alainen, opettajalla on etenkin opetustilanteessa valtaa päättää, kuka tai 

ketkä saavat olla äänessä. Weiner (2016, 1358) toteaa, että opettaja voi tietoisesti hiljentää 

oppilaan toistuvasti olla antamatta hänelle puheenvuoroa ilman selkeää syytä esimerkiksi 

oppilaan alemmuutta osoittavilla ilmeillä ja eleillä tai sanomalla ”ei”, kun oppilas pyrkii 

osallistumaan luokan toimintaan (Weiner 2016, 1358). 

Vehmas (2018) huomauttaa, että ihmisten luokittelu, erityisesti kahtia jakaminen ryhmiin 

saattaa vähentää vähemmistöryhmän äänien saamista kuuluviin. Tällöin puhutaan 

hiljentämisestä, joka Belanoffin (2001, 401) ei tarkoita kaiken kielellisyyden viemistä, vaan 

enemminkin äänen ja kuulluksi tulemisen vaimentamista niiltä, joilla sitä on vähemmän. 

Ihmisten ryhmittelyllä luodaan toivottu, ”hegemoninen” ihmisryhmä ja epätoivottu, 

”marginaalinen” ryhmä.  Toinen ryhmistä on yleensä toista toivotumpi, ja samalla valta on 

yleensä suuremmalla, toivotulla ryhmällä. Tällaisia vastinpareja ovat muun muassa 

mies/nainen, hetero/homo, ei-vammainen/vammainen ja kristitty/muslimi. Vehmas (2018) 

kuitenkin huomauttaa, että kaksijakoisen todellisuuden tunnustaminen on siinä mielessä 

tärkeää, että näin saadaan tietää, mitä pitäisi tehdä erilaisten ryhmien oikeudenmukaisuuden 

takaamiseksi, ja kun syrjitty ja alistettu ihmisryhmä on tiedossa, tiedetään, minkä ryhmän 

oikeuksien puolesta puhutaan. (Vehmas 2018.) 

4.5.1 Hiljentäminen 

Bruneau (2008, 78-79) määrittelee hiljentämisen toisen ihmisen tietoiseksi tai 

tiedostamattomaksi yritykseksi kontrolloida yksilön ääntä ja oikeutta puheeseen. Tämä 

tapahtuu asettamalla määrättyjä tai määräämättömiä viestintäkäyttäytymistä koskevia sääntöjä 

puheen ilmaisussa ja vakuuttavia yrityksiä rajoittaa, kontrolloida tai estää yksilöiden, 

syrjäytyneiden, alistuvien tai alempien yhteiskuntaluokkien puhumista (Bruneau 2008, 78-
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79). Jo hiljaisuus rangaistuksena voi olla niin voimakas, että tästä hiljaisuudesta väistämättä 

seuraa sortoa (Li 2001, 158).  Freire (2000) toteaa, että mitä pidempään hiljennetyt ovat 

hiljaa, sitä enemmän he uskovat, ettei heillä ole ääntä tai valtaa. Lopulta hiljennetyt 

hyväksyvät heidän kohtalonsa uskoen, ettei heillä ole laisinkaan valtaa tai oikeuksia ääneen 

(Freire 2000). Li (2001) toteaa, että hiljentämisessä ääni nähdään hiljaisuutta 

voimakkaampana, pääasiallisena viestintäkeinona, vaikka hiljaisuus ja puhe tulisi nähdä 

toiminnallisesti tasa-arvoisia. Freire (2000) toteaa, että yhteiskunnan dominoivat jäsenet 

hiljentävät vieraiden ja sorrettujen äänet, hiljentämisen tavoitteena saattaa olla Lin (2001, 

162) mukaan säilyttää valtaapitävien ryhmien äänen normina. 

Yksilön negatiivinen, sisäinen hiljaisuus voi olla lähtöisin muiden ihmisten pahasta puheesta, 

Redan (2009, 23) mukaan hiljaisuus syntyy puheen kautta. Yksilön hiljaisuus voi antaa hyvin 

erilaisia ja voimakkaita viestejä, mutta Alerby ja Elídóttir (2003, 43) toteavat, että 

hiljaisuuden viestit jäävät helposti huomiotta tai niistä ollaan välittämättä, äänelliset viestit 

jättävät hiljaiset viestit alleen. Paha puhe voi olla vallankäyttöä ja puhumisen kieltämistä tai 

jatkuvaa alistamista ja häirintää, jossa hiljentäminen tapahtuu tekojen ja sanojen kautta, ei 

suoranaisen puheen kieltämisen kautta. Kun lapselta kielletään puhuminen tai häntä uhataan 

tietyistä asioista puhumisesta, saattaa puheen kontrolloimisen taustalla olla hyvin julmaa 

toimintaa, kuten hyväksikäyttöä tai väkivaltaa, ja tällöin lapsesta tulee hiljaisuuden uhri. 

(Alerby ja Elídóttir 2003, 43.) Sanojen ja tekojen kautta tapahtuvat, ehkä tiedostamatonkin 

hiljentäminen voi olla seurausta pitkään jatkuneesta syrjinnästä, seksuaalisesta häirinnästä tai 

kiusaamisesta, jolloin oppilas kokee, ettei hän tule kuulluksi ja painostavan, pitkään jatkuneen 

alistamisen oppilas kokee menettäneensä oman äänensä (Alerby & Elídóttir 2003, 49; Reda 

2009, 23). 

Yksilön kaiken puheen kontrolloiminen voi johtua siitä, että hänen puhumisensa nähdään 

haitallisena tai jopa epäluotettavaa, tai yksilö halutaan pitää puhumattomana suojellakseen 

muun muassa kavereita, perhettä tai sukulaisia. On myös useita paikkoja, joissa mielipiteen 

ilmaisu voi altistaa itsensä kidutukselle, vangitsemiselle tai vakaville jälkiseurauksille, jolloin 

hiljaisuus on turvallisempaa. Vaikka puhutaan “vapaasta puheesta” tai mielipiteen 

vapaudesta, se ei tarkoita, etteikö puheella voisi olla jälkiseuraamuksia. (Bruneau 2008, 78-

79.) Alerby ja Elídóttir (2003, 43) toteavat, että myös itsensä voi hiljentää. Jatkuvat 

kokemukset siitä, että oma ääni ei tule kuulluksi, voi johtaa tietoiseen päätökseen olla 

puhumatta. Ajoittain hiljaisuus voi olla puheen poissaolon sijaan enemmänkin hyväksytyn 

äänen ja puheen puutetta. (Alerby & Elídóttir 2003, 43.) 
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4.5.2 Vammojen aiheuttama hiljaisuus 

Ääni on ollut kautta aikojen eläinten ja ihmisten tärkeimpiä kommunikaation muotoja, ja 

erilaiset äänen havaitsemiseen ja tuottamiseen liittyvät vaivat ja sairaudet vaikuttavat 

merkittävästi osallisuuteen toimintaan yhteiskunnassa, jossa ääni on pääasiallinen viestinnän 

muoto. Kuurot elävät täysin hiljaisessa kulttuurissa (Baofu 2011, 10), jossa omat 

toimintamallit ja viestintätapoja, kuten ylipäänsä kaikissa kulttuureissa. Baofu (2011, 192) 

määrittelee kuulovaikeudet tai täydellisen kuurouden tilaksi, jossa yksilö on osittain tai täysin 

kykenemätön havaitsemaan tai huomaamaan äänitaajuuksia, jotka tyypillisesti saman lajin 

jäsen pystyy kuulemaan. Kuulovamman vaikeusaste luokitellaan sen mukaan, kuinka paljon 

äänenvoimakkuutta tulee nostaa verrattuna tavalliseen tasoon. Kouluikäisellä kuulon 

heikkenemiseen voivat vaikuttaa hyvin meluisassa ympäristössä eläminen, äkkinäisen hyvin 

kovan äänen aiheuttama kuulovamma, geeniperimä, sairaudet, tietyt lääkkeet tai tietyt toksiset 

kemikaalit. (Baofu 2011, 193-196.) 

Koulussa oppilaan kuulovamma täytyy ottaa huomioon eikä se saisi olla esteenä oppilaan 

normaalille koulun käynnille. Baofu (2011, 198) toteaa, että tarvittaessa oppilaalla tulisi olla 

mahdollisuus istua lähellä opettajaansa kuullakseen paremmin tai käyttää hyödyksi huulilta 

lukemista. Olisi hyvä käyttää myös muita opetusvälineitä, kuten taulua tai 

dokumenttikameraa, jolloin voidaan opettaa myös visuaalisesti pelkän äänen sijaan. Täysin 

kuurot lapset tarvitsevat tuekseen esimerkiksi viittomankielen tulkin. Kuurot voivat kokea 

vaivan haittana, koska he saattavat tuntea olevan holhouksen alaisia ja sorrettuja. He kokevat 

alemmuutta myös siitä, ettei kuuroutta voida parantaa, kuurouteen ei liity sankaritarinoita 

selviytymisestä, kuten vaikka syövästä paranemiseen, mikä jättää kuurouden 

näkymättömämmäksi sairaudeksi. (Baofu 2011, 198-199.) 

Puheen häiriöistä änkyttäminen vaikuttaa eniten äänen tuomiseen esille ja jäämiseen 

hiljaiseksi. Baofun (2011, 204) mukaan änkytys on sairaus, jossa puheen suoraviivaisessa 

virtauksessa on häiriöitä, kuten tahattomia toistoja ja äänteiden, tavujen, sanojen tai lauseiden 

pitkittymisiä sekä hiljaisia taukoja, jolloin änkytyksestä kärsivä ei pysty tuottamaan ääntä. 

Etenkin julkiset tilanteet jännittävät änkytyksestä kärsivää. Änkytys saattaa vaikuttaa 

negatiivisesti änkytyksestä kärsivään, koska se on näkyvä vaiva. Änkytys aiheuttaa usein 

noloutta, turhautumista, vihaa, pelkoa ja syyllisyyttä, ja vaikuttaa heikentävästi käsitykseen 

itsestä ja itsetuntoon. Jos änkytyksestä kärsivän käsitys itsestä on negatiivinen, tai hän näkee 

itsensä tyhmänä tai hermostuneena, asenne siirtyy helposti ympärillä oleviin ihmisiin. 
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Ongelmia on myös työnhakemisessa ja sosiaalisissa suhteissa. Änkytystä helpottaa asioiden 

lausuminen yhteen ääneen ryhmässä muiden kanssa, toisten puheen matkiminen, 

kuiskaaminen, laulaminen ja näytteleminen. (Baofu 2011, 204-206.) 

Vammat aiheuttavat haasteita tuoda omaa ääntä kuluviin jo itse vamman takia, mutta myös 

sen vähemmistönä olemisen vuoksi. Yleisesti tarkasteltuna Vehmaksen (2018) mukaan 

vammaiset henkilöt kärsivät yhteiskunnan aiheuttamasta heikosta hyvinvoinnista. Yhteiskunta 

on rakennettu niin sanotuille normaaleille ihmisille, minkä takia vammaisilla ei ole 

samanlaisia mahdollisuuksia olla mukana yhteiskunnan toiminnassa ja hyödyntää palveluja. 

Yhteiskunnallisessa sopimisessa olevilta yksilöiltä vaaditaan jonkinlaista samankaltaisuutta, 

jonka takia liian poikkeavat yksilöt suljetaan pois päätöksen teosta. Tämän seurauksena 

vammaiset on jätetty lähes täysin huomiotta päätöksenteossa ja heidät suljetaan 

yhteiskunnallisen osallistumisen ulkopuolelle. (Vehmas 2018, 47-48.) Vaikka vammaisuus on 

tärkeä nähdä osana inhimillistä moninaisuutta, Vehmas (2018, 52) suhtautuu tähän ajatukseen 

kriittisesti, sillä ruumiilliset ja sosiaaliset haitat ovat niin isoja, että vammaisuuden näkeminen 

pelkästään inhimillisenä moninaisuutena ei poista epätasa-arvoa ja heikompaa taloudellista 

asemaa. Symbolinen tunnustus osallisuuden ja tasavertaisuuden saamiseksi ei riitä toisin kuin 

esimerkiksi seksuaalisten vähemmistöjen kohdalla (Vehmas 2018, 52).  

Osallisuuden lisäämiseksi merkittävää on tunnistaa vammojen vaikutukset ihmisen 

suorituskykyyn ja toimintaan, jotka tulee ottaa huomioon ympäristön suunnittelussa. Tärkeää 

on myös kiinnittää huomiota siihen, vaikuttavatko kuulemisen tai puheen vaikeudet oppilaan 

oppimiseen, mitä vaikutuksia näillä vaikeuksilla lapsen elämään ja kuinka näitä haittoja 

voitaisiin poistaa. (Vehmas 2018.) Jo koulussa vammaisten lasten on tärkeää saada 

osallisuuden kokemuksia niin sanottujen normaalien lasten tavoin. Lasten näkökulmasta 

koulussa lapsen henkilökohtaisia kykyjä voidaan parantaa ja voimavaroja lisätä joko koulun 

tai terveydenhuollon kautta erilaisten apuvälineiden saamisen avulla. (Vehmas 2018, 50.) 

Ennaltaehkäisy on tärkeää, Vehmas (2018, 50-51) korostaa haittojen kasaantumisen riskiä, 

matala sosioekonominen asema, terveysongelmat, sosiaalisten suhteiden puute ja muiden 

ihmisten ennakkoluulot ovat yhteydessä toisiinsa, ja ne vähentävät vammaisen ihmisen 

mahdollisuuksia osallisuuteen omassa yhteisössä.  
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4.5.3 Sukupuoli 

Tolosen (2001, 32) mukaan sukupuolta usein tutkitaan erojen kautta: tilanteesta riippuen ero 

voi olla sukupuolten välillä, sukupuolen sisässä tai yksittäisessä miehessä tai naisessa 

esiintyvä sukupuoliero. Sen sijaan koulussa ja arkielämässä oppilaiden (sukupuoli)eroista 

puhumista ja heidän vertailua toisiinsa pyritään välttämään, erojen korostaminen ei Lahelman 

(1999, 86) mukaan niinkään kuulu suomalaiseen tasa-arvoajatteluun. Tietyissä tilanteissa, 

kuten arvioinnissa, erojen korostamisen välttäminen on tärkeää, mutta Lahelma (1999, 86) on 

kuitenkin huolestunut ilmiöstä, koska tällöin erot saattavat muuttua itsestäänselvyyksiksi ja 

voimistua. Jos opettaja pitää luonnollisena asiana tytön vetäytymistä tai pojan kykyä huonona 

ottaa toiset huomioon, opettaja ei koe asioihin puuttumista pedagogiseksi velvoitteeksi 

(Lahelma 1999, 86). Tolonen (2001, 32) toteaa, että tutkimuksissa pyritään tuomaan juuri 

näitä piilotettuja, neutraloituja tai luonnolliseksi muuttuneita eroja esiin. Tavoitteena ei ole 

luokitella yksilöitä sukupuolen tai erojen mukaan, vaan enemminkin tuoda esiin 

ajattelumalleja ja käytännön tapoja, jotka nähdään normaalina, vaikka ovatkin erottelevia 

sukupuolen mukaan. Tässä kappaleessa pyrin juurikin tuomaan näitä eroja näkyviksi. 

Koulussa tyttöjen ja poikien tila puheelle vaihtelee oppitunneittain, mutta pojille sallitaan 

usein enemmän äänitilaa. Tolosen (2001, 96) tutkimuksessa etenkin kovistyyliset pojat olivat 

eniten äänessä, mutta puhuminen ei ollut este koulumenestykselle. Luokassa ääntä ja 

äänenkäyttöä hallitsee opettaja, ja oppilaiden äänelle voidaan ajatella olevan oma varattu tila, 

josta tutkimusten mukaan jopa kaksi kolmasosaa on poikien täyttämää, pojat ovat tyttöjä 

vähemmän hiljaa (Jaworski & Sachdev 1998, 277; Tolonen 2001, 96.), lisäksi opettajat 

antavat enemmän aikaa ja tilaa pojilla (Lahelma 1999, 85). Muiden asioiden ollessa 

tasapuoliset, poikien sallitaan puhua enemmän kuin tyttöjen, poikien annetaan enemmän 

valita heitä kiinnostavia aiheita kuin tyttöjen ja opettajat kiinnittävät huomiota enemmän 

poikiin. Tytöt nähdään useimmiten ryhmänä, kun taas poikia käsitellään enemmän yksilöinä, 

jotta poikien mahdollista häiriökäyttäytymistä voidaan hallita kiinnittämällä heihin huomiota 

ja pitämällä heidät kiinnostuneina opetuksesta. (Jaworski & Sachdev 1998, 277-278.) 

Jaworskin ja Sachdevin (1998, 275) mukaan vallan, konfliktien, puheoikeuksien ja 

hiljaisuuden suhteet ovat yhteydessä poikien ja tyttöjen asemaan alakoulun käytänteissä. 

Vallan näkökulmasta poikien tapauksessa maskuliinisuus itsessään välttää passiivisena 

olemista ja on todennäköisempää, ettei odotusten kanssa tule ristiriitoja. Täten ahdistuneisuus 

ainakin koulun odotusten osalta on heidän kohdalla selvästi alhaisempi, mikä säästää heidät 
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sisäisiltä odotusten aiheuttamilta ristiriidoilta, joihin hiljaa oleminen liittyy. Roolien 

moniselitteisyys ja odotukset ovat siis yhteydessä hiljaisuuden eri muotoihin. (Jaworski & 

Sachdev 1998, 275.)  

Tutkimusprojektissa, jossa Lahelma (1999, 85) on ollut mukana, todetaan, että joidenkin 

poikien on vaikea hyväksyä äänekästä ja oikeuksistaan kiinni pitävää tyttöä. Tytöt, joilla on 

sosiaalisesti matala valta-asema, kohtaavat ahdistusta ja konflikteja, joka johtaa usein hiljaa 

olemiseen johtuen koulussa kohtaamista odotuksista. Tyttöjen odotetaan noudattavan 

passiivista, hoivaavaan naisen perinteistä ihannetta, mutta samaan aikaan heidän myös 

odotetaan olevan aktiivisia, kyseleviä ja tutkivia lapsia. (Jaworski ja Sachdev 1998, 275.) 

Gordon (1999, 106) toteaa, että tyttöjen toiminnan poikkeaminen virallisesta koulun 

järjestyksestä huomataan poikien toiminnan poikkeamista helpommin. Esimerkiksi luokassa, 

jossa paljon huomiota hakevia poikia, opettaja voi toivoa edes tyttöjen olevan hiljaa. Tähän 

kytkeytyy oletus ja toive tyttöjen paikallaan olosta. Kulttuurisesti naiset käyttävät vähemmän 

tilaa ja ääntä, joten äänekkäät tytöt usein kiinnittävät myös opettajien huomion. (Gordon 

1999, 106.) Tolosen (2001, 98) mukaan äänekkääseen tyttöön liitetään sosiaalinen taidokkuus 

ja ystävien runsas määrä, mutta hänen äänenkäyttöä saatetaan pitää liiallisena ja 

ongelmallisena.  

Kiil (2009, 20) toteaa, että yksilö ohjataan etenkin sukupuolen ja seksuaalisen luokkiin sen 

sijaan, että yksilö saisi valita sen itse hyväksi kokemiensa kokemusten perusteella. Ratkaisut 

siihen, miten on hyvä toimia esimerkiksi sukupuolisena olentona, annetaan valmiina (Kiil 

2009, 20). Jaworski ja Sachdev (1998, 285) toteavat, että sukupuoli-identiteetin haasteet, 

ristiriidat ja hiljaisuus ovat yhteydessä yksilön sosioekonomisen luokan arvoihin ja 

yhteiskunnan normeihin. Yhteiskunnan arvot ovat usein keskiluokan määrittelemiä ja 

saattavat hiljentää työväenluokan ihmiset (Jaworski & Sachdev 1998, 285). 

4.5.4 Kulttuurien yhteentörmäyksessä 

Koulu on keskeinen kulttuurien kohtaamisen paikka, jossa lapset ja nuoret on väistämättä 

kohtaavat tosiaan ja käsittelevät monikulttuurisuuteen liittyviä haasteita. Näissä 

kohtaamisessa syntyy positiivisuutta ja negatiivisuutta niin suomalaisten kuin 

maahanmuuttajaoppilaiden näkökulmasta. (Souto 2017, 14.) Jaworskin ja Sachdevin (1998, 

276) mukaan monikulttuurinen kasvatuksellinen ympäristö on vahvasti yhteydessä 

hiljaisuuden kulttuuriin. Koivunen (2000, 24) toteaa, että hiljaisuus monikulttuurisissa 
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ympäristöissä aiheuttaa helposti väärinymmärryksiä ja konflikteja, koska hiljaisuuden 

merkitykset ovat kulttuurisidonnaisia. Hiljaisuuden näkökulmasta kulttuurien väliset haasteet 

liittyvät hiljaisuuden merkityksiin, jotka ovat eri kulttuureissa erilaisia, ja opettajien oman 

kulttuurin hiljaisuuden merkitykset vaikuttavat lasten hiljaisuuden tulkintaan (Koivunen 2000, 

24). Belanoff (2001, 402) korostaa myös kielen osaamiseen olevan merkittävä tekijä kuulluksi 

tulemisessa, jos ei osaa ympärillä puhuttua kieltä, saattaa jäädä hiljaisuuteen. Hiljaisuus voi 

johtua niin sanojen puutteesta kuin olematta tullut kuulluksi (Belanoff 2001, 402). 

Kaikille lapsille toimiva ja luottamukseen perustuva opettaja-oppilassuhde on merkityksellistä 

hyvän koulukokemuksen saamisessa. Opettajan tulee kiinnittää huomioita oman huomionsa 

jakamiseen tasaisesti kaikille lapsille. Jaworskin ja Sachdevin (1998, 276) tutkimuksessa kävi 

ilmi, että opettajat, joiden luokat olivat monikulttuurisia, hakeutuivat vähemmän 

vuorovaikutukseen maahanmuuttajaoppilaiden kanssa ja vuorovaikutuksen kesto 

maahanmuuttajaoppilaiden kanssa oli heikompaa ja lyhyempää kestoltaan (ks. myös Weiner 

2016). Kiinnostavaa tässä on se, että eroja vuorovaikutuksen laadussa tai kestossa ei ole 

juurikaan siinä, kun oppilas on aloitteellinen osapuoli vuorovaikutuksessa opettajan kanssa 

(Jaworski & Sachdev 1998, 276).  

Opettajan tulee miettiä myös toimintaa ja tapoja, joilla hän kohtaa ja on oppilaiden kanssa. 

Weinerin (2016, 1358) tutkimuksessa opettaja saattoi estää oppilaita osallistumasta 

luokantoimintaan ja saattoi fyysisesti laskea oppilaan käden alas oppilaan viitatessa tai nostaa 

oman kätensä antaakseen ”seis” merkin oppilaalle. Etenkin oppilas, joka vastasi pitkiä 

vastauksia eikä aina suoraan kysymykseen, opettaja keskeytti oppilaan puheenvuoron tai ei 

antanut hänelle puheenvuoroa laisinkaan. Nämä oppilaat olivat usein 

maahanmuuttajataustaisia, ja näillä toimilla on vaikutusta oppilaan koulumenestykseen 

heikentävästi. Hiljentämällä, väheksymällä ja rankaisemisella oppilaita opettaja ei vain 

vähennä heidän arvoaan, oikeutta tietämykseen tai vaikeuta osallisuutta, vaan estää heidän 

pidemmän aikavälin koulussa menestymisestä. (Weiner 2016, 1362-1363.)  

Koponen (2013) toteaa, että etenkin maahanmuuttaja oppilaat ovat kokeneet opettajien 

vähättelevän heidän kokemuksiaan rasismista koulussa. Kun lapset ovat puhuneet opettajalle 

kokemastaan rasismista tai kiusaamisesta, opettajan vastaus on saattanut olla: ”Älä välitä” tai 

”Se suomalainen oppilas on tyhmä, koeta kestää”. Oppilaan kokemus siitä, opettaja ei välitä, 

johtaa siihen, että oppilas ei enää kerro kokemuksistaan, vaan ne jäävät ahdistavina oppilaan 

sisäiseen hiljaisuuteen, joka saattaa näyttäytyä esimerkiksi vetäytymisenä ja 
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keskittymisongelmina. (Koponen 2013.) Maahanmuuttajaoppilaiden ovat kertoneet kokemista 

ennakkoluuloista ja rasismista muiden oppilaiden keskusteluissa, joihin kaikkiin opettajat 

eivät puuttuneet, Lahelma (1999, 92-93) toteaa, että esimerkiksi kuullessaan rasistista puhetta 

opettajat saattavat sivuuttaa tilanteen, ja todeta ettei kuullut mitään. Tämä antaa oppilaille 

myös hiljaisen hyväksynnän puhua asioista ja valtaa opettajaa kohtaan.  

Monikulttuurisuus ja siihen liittyvät lieveilmiöt ja haasteet ovat yhteydessä ”poikkeamaan 

normaalista tai totutusta”, johon yleensä vastataan hiljaisuudella. Poikkeama saattaa olla 

ulkoiseen olemukseen tai tapoihin liittyviä poikkeamia siitä, mitä pidetään normaalina. 

Hiljaisuus on näissä tilanteissa usein jännittynyttä, kiusallista ja hämmennystä aiheuttavaa. 

(Jaworski & Sachdev (1998, 276.) Tolonen (2002, 246-247) toteaa, että kouluyhteisössä 

”poikkeavuudet” ja ”erilaisuudet” huomataan herkästi, ja etenkin nuorisokulttuurissa pyritään 

tavallisuuteen, jossa yksilöllisiä eroja pyritään piilottamaan ja neutralisoimaan esimerkiksi 

muodin ja puhetyylien kautta. Tavallistaminen koulun tasolla voi johtaa suomalaisen 

yhtenäiskulttuurin ihannointiin ja painottamiseen, jolloin esimerkiksi kulttuuriset erot jäävät 

huomioimatta (Tolonen 2002, 249). Souton (2017, 114) mukaan tämä näkyy kouluissa 

kulttuurisen erilaisuuden eristämisenä yhteisestä toiminnasta esimerkiksi maahanmuuttajien 

eriytyneen opetuksen kautta tai siinä, että maahanmuuttajien haasteet jäävät vain yksittäisen 

opettajan vastuulle. Maahanmuuttajaoppilaita ei juurikaan kannusteta kertomaan omista 

kulttuurisista tavoista, vaikka heitä ei hiljennetä, jos he haluavat kertoa entisestä kotimaasta. 

Ennen kaikkea kuitenkin puhe on se, jolla hiljaisuutta voidaan rikkoa ja tuoda kulttuurisia 

tapoja esiin, Souto (2017, 115) toteaakin, että tyypillisen erojen etsimisen sijaan tärkeämpää 

olisi löytää yhdistäviä piirteitä.  
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5 Hiljaisuus luokassa 

Tässä luvussa käsitellään koulun hiljaisuuksia luokan toiminnan näkökulmasta, jossa 

hiljaisuuden käyttö on näkyvintä opettajalle ja oppilaalle. Tämä luku keskittyy ennen kaikkea 

opettajan ja oppilaan hiljaisuuksien toimintojen ja suhteen käsittelyyn. Luvussa otetaan esille 

näkökulmia ja asioita, joita hyvällä hiljaisuudella luokassa ja koulun toiminnassa voidaan 

saavuttaa.   

5.1 Hiljaisuus ajassa ja tilassa 

Koulun tilat ovat Tolosen (2001, 76) mukaan vahvoja fyysisesti, henkisesti ja kulttuurisesti. 

Gordon (1999, 101-102) toteaa, että tilassa on vapautta, rajoja ja mahdollisuuksia toimia, ja 

tilat ovat muokattavia. Koulun tiloissa toimivat opettaja ja oppilaat järjestävät siinä olevia 

vuorovaikutussuhteita ja suhteet järjestävät tilaa, Tolosen (2001, 76-77) mukaan tila antaa 

erilaisia mahdollisuuksia sosiaaliselle toiminnalle ja tila herättää tunteita ja luo kokemuksia. 

Kokemukset paikoista muuttavat suhtautumista tilaan hyvään tai huonoksi, koulussa 

viihtyminen tekee koulusta positiivisemman paikan, kun taas toistuvasti luokassa tapahtuva 

kiusaaminen saa luokan tuntumaan ahdistavalta (Salo 1999, 83-84; Tolonen 2001, 77). 

Gordon (1999, 101-102) lisää, että koulun tiloissa käydään myös sosiaalista 

erontekoprosessia, jossa ryhmät ottavat tilaa itselleen kontrolloiden tilaan pääsyä. Salo (1999, 

81) puhuu koulun aika-tilapolusta kuvatessaan ajan ja tilan suhdetta; yhteen aikaan tietty 

paikka on oikea, toisena ajankohtana väärä. Aika-tilapolulla hahmotetaan sitä, mikä on 

milloinkin ja tietyssä paikassa sallittua, kiellettyä tai pakollista, ja kuinka oppilas kulkee ja 

ottaa haltuun tiettyä tilaa tietyssä ajassa (Salo 1999, 81).  

Opetussuunnitelmassa (OPH 2014, 29) todetaan, että tilojen, välineiden ja materiaalien tulisi 

olla oppilaan käytössä niin, että ne antavat mahdollisuuden sekä oppilaiden aktiiviseen 

osallistumiseen että itsenäiseen opiskeluun. Perinteinen opetustila on ollut luokkahuone, joka 

ei ole Norrenan (2013, 38) mukaan perimmäiseltä olemukselta muuttunut yhteiskunnan 

teknologisen muutoksen kanssa. Avoimia oppimisympäristöjä suositaan entistä enemmän, 

jotta koulu voisi vastat yhteiskunnan tarpeisiin paremmin, mutta Kattilakosken (2018) 

mukaan niiden käyttöönottamisessa on ollut haasteita. Avoimet oppimisympäristöt vaativat 

koulussa suurta toimintakulttuurin muutosta, jonka kehittäminen Norrenan (2013, 38) mukaan 

vaatii muutoksia kaikilla koulun tasoilla, ei yksittäisten opettajien toiminnassa, johon se 
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helposti jää. Avoimien oppimisympäristön tavoitteena on Kattilakosken (2018, 101) mukaan 

monipuolisempi tilojen käyttö ja niin sanotusta frontaaliopetuksesta eroon pääsy, eli opettaja 

ei enää ole luokan edessä eikä oppilaat istu koko aikaa hiljaa omilla paikoillaan. Tähän on 

pyritty helposti muokattavilla ja siirrettävillä kalusteilla, mahdollisuuksilla 

yhteisopettajuuteen ja erilaisilla tiloilla, mutta muutos on tapahtunut odotettua hitaammin eikä 

toisaalta vanhaa tapaa ole juurikaan kyseenalaistettu. (Kattilakoski 2018, 101.) 

Vapaus, ääni ja melu ovat Gordonin (1999, 104) mukaan yhteydessä tilaan ja sen käyttöön. 

Koulun ja luokkahuoneen äänitila on rajallinen ja sitä on kontrolloitava, sillä koulussa melu ja 

muut häiritsevät äänet ovat yleisiä. Hintsasen (2014, 147) mukaan opettajat ja oppilaat 

kokevat luokassa häiritsevimmiksi ääniksi pulpettien ja tuolien siirtelyn sekä puheen. Melulla 

on vaikuttaa oppimiseen heikentävästi, Hintsanen (2014, 143-144) korostaa, että melu, 

erityisesti ymmärrettävästä puheesta muodostuva taustahäly vaikuttaa heikentävästi lasten 

lukemaan oppimiseen ja luetunymmärtämiseen, keskittymiseen ja muistin toimintaan. Myös 

stressin taso nousee, ja melu laskee motivaatiota, vaikka hiljaisuus olisikin laskeutunut 

luokkaan. Taustamelun lisääntyessä myös puheen voimakkuus nousee, koska puheen 

kuulemiseen vaaditaan taustamelua voimakkaampaa puhetta. (Hintsanen 2014, 143-144.) 

Oppilailla on yleensä vähän mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi koulun ääniympäristöön, 

ja oppilaiden edellytetään sopeutuvan meluisaankin ympäristöön. (Hintsanen 2014, 142). 

Hintsanen (2014, 142) toteaa, että halutessaan oppilailla ei ole välttämättä mahdollisuutta 

siirtyä tekemään erityisesti keskittymistä vaativia tehtäviä hiljaiseen ympäristöön. Tätä voi 

auttaa, jos lapselle annetaan mahdollisuus valita työskentelypaikka itse, joka voi esimerkiksi 

avoimissa oppimisympäristöissä olla mahdollista, jos se on otettu tilojen suunnittelussa 

huomioon. Vaikka sanotaan, että lasten tulisi oppia työskentelemään erilaisissa ympäristöissä 

ja kohdata haasteita, jotta he tulevat selviytymään paremmin myöhemmin vastaan tulevissa 

haasteissa, Hintsanen (2014, 146) huomauttaa, että stressi lapsuudessa altistaa sille myös 

aikuisuudessa. Lapsi tarvitsee lievästi stressaavaa ympäristöä psyykkiseen kehitykseen ja 

vastoinkäymisten ja hankalien tunteiden käsittelyyn, mutta jatkuva melu stressaa tarpeettoman 

paljon (Hintsanen 2014, 146).   

Avoimien oppimisympäristöjen myötä kouluihin on alettu kaivata hiljaisuutta, Ampuja (2017, 

28) toteaa, että hiljaisuuden arvo ymmärretään vasta melun lisääntymisen seurauksena ja sitä 

aletaan vaalia nurinkurisesti. Avoimia oppimisympäristöjä verrataan usein avokonttoreihin, 

jotka Ampujan (2017, 135-137) tutkimuksen koetaan haastaviksi ja häiriöllisiksi 
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työympäristöiksi. Muiden ihmisten ymmärrettävä puhe häiritsee keskittymistä eniten, mikä 

vaikuttaa heikentävästi työstä suoriutumiseen, monet kokevat avokonttorin voimia 

kuluttuvana työpaikkana (Ampuja 2017, 135-137). Kattilakosken (2018) tutkimuksessa käy 

ilmi, että avoimessa oppimisympäristössä työskentelevä henkilöstö kaipaa hiljaisuutta ja 

rauhallisuutta ympärilleen sekä mahdollisuuksia ärsykkeiden säätelyyn. Tärkeää on sopia 

yhteisistä toimintaohjeista tilassa työskentelyyn, kuten Ampujan (2017, 135-137) mukaan 

monissa avokonttoreissa on tehty. Kattilakoski (2018) toteaakin että koulujen avoimien 

oppimisympäristöjen käytössä arvostetaan muita tilassa olevia, ja oppilaita muistutetaan 

työrauhan antamisesta muille tilassa työskenteleville, avoimessa tilassa saattaa olla jopa 

hiljaisempaa kuin luokkahuoneessa.  

Hiljaisuuden merkitys sekä ajan ja tilan tarve on Alerbyn ja Elídóttirin (2003, 47) sekä Ollinin 

(2008, 271) mukaan yksilöllistä. Toiset tarvitsevat paljon tilaa, aikaa ja hiljaisuutta 

ympärilleen keskittyäkseen oppimiseen, toiset taas täyttävät tilan puheella ja muilla ihmisillä. 

Toisaalta Alerby ja Elídóttir (2003, 47) pohtivat, että jos kaikille oppilaille mahdollistettaisiin 

tilaa ja aikaa, hiljaisuutta ja uusia ulottuvuuksia saattaa ilmaantua, Ollin (2008, 271) korostaa 

tilan jättämäistä omille ajatuksille ja haaveilulle. Näissä haaveiluissa jokainen saisi olla 

vapaasti ilman kenenkään tungettelua tai toisten ideoita, jokainen saisi kehittää ideansa itse 

(Ollin 2008, 271). Oppilaan oman oppimisen reflektointi saattaa muuttua syvällisemmäksi, ja 

oppilas löytää itsestään uusia tiedon tasoja ja tapoja ajatella. Opettajana on myös tärkeä antaa 

itselleen aikaa, tilaa ja hiljaisuutta pohtia omaa opettamista. (Alerby & Elídóttir 2003, 47.) 

5.2 Oppilaan hiljaisuus ja opettajan ääni 

Koulun sosiaalinen hierarkia rakentuu Tolosen (2001, 94) mukaan opettajan tietämykseen ja 

luennointiin sekä oppilaiden kuunteluun ja tiedon vastaanottamiseen. Kattilakoski (2018) ja 

Tolonen (2001, 94) toteavat tutkimuksissaan, että oppilaiden ääntä ja liikettä kontrolloidaan 

opettajan ja ohjaajien taholta, ja oppilaat istuvat hiljaa pulpetissa, joka Tolosen (2001, 94) 

mukaan ”osoittaa samalla nuorten kulttuurisen paikan oppimisen kohteena”. Hyvin 

opettajajohtoisella oppitunnilla opettaja luennoi ja esittää kysymyksiä, oppilaiden tehtävä on 

vastata niihin aktiivisesti oikeaan aikaan opettajan pyytäessä. Tämä vaikuttaa suoraan 

oppitunnin rakentumiseen ja dynamiikkaan, oppilaiden äänen kontrollista muodostuu 

luokkatilanteiden toimintaedellytys. (Tolonen 2001, 94.) Reda (2009, 22-23) toteaa, että 
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oppilaiden hiljaisuus nähdään oppilaiden ääntä tärkeämpänä, hiljaisuudella edistetään 

oppimista ja oppimisympäristön toimintaan.  

Luokassa on tilanteita, joissa vaaditaan hiljaisuutta yleisen järjestyksen ylläpitämiseen ja 

toimintojen suorittamiseen. Kattilakosken (2018) mukaan oppilaiden hiljaa oleminen on 

rutinoitunutta tiettyihin tilanteisiin: opettajan opettaessa uutta asiaa ja antaessa ohjeita. Reda 

(2009, 22-23) toteaa, että luokassa opettajan ja/tai oppilaiden hiljaisuutta vaativia tilanteita 

ovat kokeet, kirjalliset tehtävät ja opettajan tai oppilaan puhuessa. Reda (2009) näkee 

hiljaisuuden käyttämisen luokan sosiaalisen käytänteen osana, Kattilakosken (2018, 129-130) 

mukaan hiljaisuus on luokan normi, oppilaiden istuminen rauhallisesti ja hiljaa paikoillaan 

opettajan opettaessa on keskeinen toimintatapa, pienikin puhe tai liike voi olla opettajan 

mielestä ”hässäkkää”. Oppilaan oman paikan ja siinä olemisen tärkeyttä korostetaan 

oppimisessa, vaikka etenkin avoimet oppimisympäristöt usein antaisivat mahdollisuuden 

erilaisten tilojen ja kalusteiden käyttöön. Oppilas usein haetaan omalle paikalle, jos hän lähtee 

liikkeelle ilman lupaa tai on ollut liian pitkään siitä pois tekemässä tehtäviä. Oppilas saa 

omalta paikalta myös opettajan opetuksen ja ohjeet. (Kattilakoski 2018, 129-130.) 

Se, kuka puhuu ja on hiljaa luokassa, vaikuttaa Ollinin (2008, 272) mukaan aina luokan 

toimintaan ja antaa erilaisia merkityksiä toiminnassa. Kun opettaja puhuu ja oppilaat ovat 

hiljaa, nähdään perinteinen opettaja-oppilassuhde, jossa oppilaiden odotetaan kuuntelevan 

eikä siinä nähdä mitään erikoista. Jaworski ja Sachdev (1998) toteavat, että opetustilanteessa 

opettajan ääni ja oppilaan hiljaisuus ovat huomaamattomia. Jos opettaja tavoite on rohkaista 

oppilaista puhumaan eikä oppilas kehotuksesta huolimatta puhu, oppilaan hiljaisuus 

muuttuukin huomatuksi, etenkin opettajalle ja mahdollisesti myös oppilaille. Ollin (2008, 

271) huomauttaa, että opettajan ääni saattaa myös häiritä oppilaiden miettimistä ja 

keskittymistä, jolloin se on oppilaiden näkökulmasta huomattua. Yhteisöllinen, toimiva 

hiljaisuuskin voi häiriintyä eri tavoilla ”hiljaisuudessa”, hiljaisuudesta on tärkeä erottaa 

erilaisia osia ja niiden tapahtumia. Mikä hiljainen toiminta on käynnissä, kuinka se on 

yhteydessä oppimiseen ja näyttäytyykö se opettajalle positiivisena vai negatiivisena? (Ollin 

2008, 271-272.) 

Ollin (2008, 272) korostaa, että vaikka oppilaat ovat hiljaa ja puhumatta opettajan puhuessa, 

he tekevät siitä huolimatta useita sisäisiä aktiviteetteja, esimerkiksi kuuntelua, oppimis- ja 

emotionaalisten prosessien läpikäymistä tai hiljaisuuteen vetäytymistä. Kun opettaja on hiljaa, 

opettaja saattaa kuunnella tutkiakseen, ovatko oppilaat ymmärtäneet asian. Molempien, 
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opettajan ja oppilaiden ollessa hiljaa, saattaa se olla merkki tuottavasta ja hyvin sitoutuneesta 

luokkahuonetyöskentelystä. Vaihtoehtoisesti se saattaa merkitä kommunikoinnin 

toimimattomuutta tai ihmisten välistä tai käytöksellistä ongelmatilannetta. Osaavan opettajat 

tulisi pystyä erottelemaan nämä erilaiset hiljaisuudet ja tarvittaessa puuttua tai estää 

hiljaisuuden aiheuttamia haasteita. (Ollin 2008, 272.) 

Oppilaiden aktiivisen työskentely mittarina käytetään paljon sitä, kuinka paljon oppilas 

osallistuu puheella tuntityöskentelyyn eli paljonko hän viittaa. Tätä käytetään myös vallan 

keinona, Lin (2001, 162) mukaan se, että opettaja kertoo aktiivisen osallistumisen 

oppitunnilla olevan arviointikriteeri, viittaa väistämättä siihen, että hiljainen, aktiivinen 

kuuntelu, ei ole oikeutettu osallistumisen tapa. Viittaamisen ongelma on usein myös se, että 

vastaus pitäisi tietää heti, jolloin kaikki eivät pääse mukaan, vaikka haluaisivat. Alerby ja 

Elídóttir (2003, 47) sekä Loughran (2002, 37) kannattavat yhteisen odotusajan antamista 

ennen vastausvuoroa, joka kannustaa oppilaita itsenäiseen tai pienessä ryhmässä tapahtuvaan 

pohdintaan ennen toiminnan jatkamista. Oppilaat itsekin ovat kokeneet tarvitsevansa aikaa 

miettimiseen (Alerby & Elídóttir 2003, 48). 

Vaikka tässä kappaleessa on korostettu oppilaan hiljaisuutta ja vaatimusta hiljaa olemiseen, 

Tolosen (2001, 94-95) mukaan opettajien näkökulmasta ihanteellisen oppilaan tulee olla 

tunnilla myös aktiivinen eli tässä tapauksessa äänessä. Koska luentomainen opetus ei ole 

etenkään alakoulussa yleistä, Tolonen (2001, 94-95) toteaa, ettei oppilaiden hiljaisuus 

pelkästään riitä oppitunnin toimintaedellytykseksi, vaan opetustilanteessa tarvitaan vähintään 

opettaja ja kysymyksiin vastaavia oppilaita. Kuitenkin oppilaiden mukaan opettajan mielestä 

ihanneoppilas on hiljainen, ei dialogissa opettajan kanssa, oppilaat kokevat, että paremman 

arvosanan saa olemalla oppitunnilla hiljaa (Tolonen 2001, 94-95). Kattilakoski (2018, 129) 

toteaa, että koulussa puhumisen vastakohtana nähdään kuuntelu, jota oppitunneilla 

korostetaan, kuuntelemisesta saa kiitosta ja normina on rauhallinen ja hiljainen oppilas.  

5.3 Hiljainen valta luokassa  

Oppilaan näkökulmasta opettajan valta voi Vuorikosken (2003, 137) mukaan näyttää 

rajattomalta: opettaja valvoo oppilaiden puhetta ja hiljaisuutta, nimittää uusia puhujia, 

hiljentää oppilaat sekä valitse aiheen ja oppimismenetelmät (Jaworski & Sachdev 1998, 279; 

Vuorikoski 2003, 137). Jaworski ja Sachdev (1998, 277) ja Koivunen (2000, 24) toteavat, että 

opettajan hiljaa oleminen korostaa opettajan hallitsevaa asemaa oppilaisiin nähden, opettajan 
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ja oppilaan välinen vallan ero on näkyvissä. Gilmore (1985, 147) toteaa, että opettajan 

hiljaisuus on kontrollin väline, Jaworskin ja Sachdevin (1998, 227) mukaan ollessaan hiljaa 

opettaja saa ja keskittää oppilaidensa huomion, keskeyttää heidän puheensa tai työskentelynsä 

tai lieventää jännityksen hetkiä.  

Jaworski ja Sachdev (1998, 277) toteavat, että erilaiset oppilaiden ja opettajan käyttämät 

hiljaisuudet vaikuttavat luokan orientoitumiseen ja asenteisiin vuorovaikutuksessa. 

Esimerkiksi opettajan yhdistäessä tiettyjä liikkeitä ja eleitä. hän käyttää hiljaisuutta 

näyttämään paheksuntaa, nuhtelemiseen tai järjestyksen palauttamisessa luokkaan. Opettaja 

lähettää selkeitä, hiljaisia viestejä oppilailleen usein tarkoituksenaan saada oppilaiden huomio 

tai kertoa oppilaiden työskentelyn olevan ei-hyväksyttävää. Huolimatta opettajan ja 

oppilaiden eriarvoisesta asemasta, hiljaisuuden käyttö ja tavoitteet ovat molemmilla melko 

samanlaista, koska molemmat käyttävät sitä neuvotteluvälineenä: opettaja kohdentamisessa ja 

osoittamisessa, oppilas uhmassa ja vaatimuksissa. Molemmissa tapauksissa on mukana 

valtavasti emotionaalista osallistumista ja jännitettä. (Jaworski & Sachdev 1998, 277.) 

Oppilaiden hiljainen vallankäyttö on usein vastarintaa opettajaa kohtaan. Jaworskin ja 

Sachdevin (1998, 277) mukaan kyse voi olla oppilaan vastahakoisuudesta hyväksyä opettajan 

valta ja auktoriteetti. Tämä saattaa näyttäytyä esimerkiksi puhumisen kieltäytymisenä silloin, 

kun oppilaan odotetaan puhuvan (Jaworski & Sachdev 1998), uhmana tai työskentelyn 

välttämisenä (Gilmore 1985). Haastavissa tilanteissa opettajan ja oppilaan välillä saattaa olla 

hiljainen sopimus vallanjaosta, oppilas saa esimerkiksi tunnilla tehdä mitä haluaa, kunhan ei 

häiritse muita. Samalla oppilas kehittelee erilaisia vallankäytön symbolisia eleitä ja kokeilee, 

miten ne vaikuttavat opettajaan ja muihin oppilaisiin. (Saloviita 2014, 42.) Saloviidan (2014, 

41) mukaan oppilaan uhmaava vallankäyttö on usein yhteydessä käyttäytymisongelmiin, joita 

voidaan ehkäistä nostamalla oppilaan itsearvostusta. Saloviita (2014, 41) ottaa esille 

Coopersmithin (1967) teorian itsearvostuksesta, jossa itsearvostus muodostuu merkityksen 

kokemisesta, pätevyydestä, hyveestä ja vallasta. Matalassa itsearvostuksessa merkityksen 

kokeminen tai tunne pätevyydestä on vähäistä, jolloin hyveen, yhteisön moraalisten 

vaatimusten täyttäminen, ei toteudu. Tällöin jäljelle jäävä valta usein korvaa muita puuttuvia 

tekijöitä. (Saloviita 2014, 41.) 

Opettajan lähdettäessä mukaan oppilaan aloittamaan valtataisteluun, opettajan on lähes 

mahdoton voittaa sitä, koska oppilas pääsee aina pyrkimiinsä tavoitteisiin. Yleensä oppilas 

saa osakseen ihailua tai huomiota, aiheuttaa ongelmia luokassa tai nauttii opettajan 
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suuttumuksesta. Jos opettaja antaa rangaistusseuraamuksia vastarintana, oppilas yleensä 

jatkaa toimintaansa entistä pahempana ja vastaa niihin uhmakkaasti. Tällaisessa tilanteessa 

luottamuksen rakentaminen on tärkeää opettajan ulkoisen vallan käytön sijaan. Opettajan 

käyttäytyminen ei saa provosoida oppilasta yhtään enemmän, neutraali, kiinnostuksen 

osoittaminen oppilaaseen ja yksityinen keskustelu ovat ehdottomia tilanteen ratkaisuun. 

(Saloviita 2014, 130-132.) Opettaja-oppilassuhde, jonka rakentumisesta opettaja on vastuussa, 

voi myös rakentua oppilaiden päätökseen puhua tai olla hiljaa. Redan (2009, 90) mukaan 

epäsymmetrinen vallan suhde opettajan ja oppilaan välillä saattaa jättää oppilaan hiljaiseksi, 

oppilas kokee alistuvansa opettajan tiedolle ja vallalle. Tällöin opettajan on mietittävä toimia, 

joiden avulla purkaa tätä jännitettä (Reda 2009, 90). Saloviidan (2014, 62) oppilaaseen 

tutustuminen ja lämpimien välien luominen oppilaaseen helpottaa oppilaan tilannetta ja 

tunnetta.   

Opettajan oppilailta saaman henkilökohtaisen vallanmäärän saaminen vaikuttaa oppilaiden 

haluun totella opettajaa. Saloviidan (2014) sekä Eväsojan ja Keskisen (2005) mukaan 

opettajan on helpompi saada henkilökohtaista valtaa enemmän olemalla henkilökohtaisempi 

henkilö oppilaille liiallisen virallisuuden sijaan. Redan (2009, 89) mukaan opettajan 

persoonallisuus ja avoimuus vaikuttavat usein oppilaiden haluun tai osaamiseen vastata 

opettajan kysymyksiin. On havaittu, että koulutuksen saanut opettaja, joka on oppilaiden 

silmissä ”hyvä tyyppi”, luo paljon keskustelua oppilaiden kanssa, kun taas hyvin asiantunteva 

ohjaaja, jota ei niinkään ollut arvotettu, ei synnyttänyt oppilaissa keskustelua. Tällaisissakin 

tilanteissa oppilaat saattavat käyttää hiljaisuutta vastustuksena ja valtana opettajaa kohtaan. 

Tämä ei kuitenkaan ole kovin yleistä, vaan yleensä 1-2 oppilasta käyttävät valtaansa näin. 

(Reda 2009, 89.)  

5.4 Oppilaan halu olla hiljaa 

Hiljaisuus yksilöiden ja ryhmien välillä voi olla erilaista, hiljaisuus voidaan ymmärtää ja 

arvottaa monilla tavoilla. Alerby ja Elídóttir (2003, 49) sekä Ampuja (2017) luokittelevat 

yksilön hiljaisuuden hyväksi sisäiseksi hiljaisuudeksi sekä pahaksi, ahdistuneeksi 

hiljaisuudeksi. Tässä kappaleessa keskitytään hyvään, oppilaasta itsestään lähtevään 

hiljaisuuteen ja siihen, kuinka tähän hiljaisuuteen suhtaudutaan. Sisäinen, hyvä hiljaisuus on 

hyvin henkilökohtaista ja yksityistä toimintaa, se on omia ajatuksia ja reflektioita, mitä pitäisi 

kunnioittaa ja arvostaa. Yleensä on oma valinta, kuinka hiljaisuutta käyttää ja kuinka on 
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hiljaisuudessa, joillekin se on tila, johon toiset ihmiset eivät saa tunkeutua. Se on reflektoitua 

hiljaisuutta, jossa voimme luoda tietoa ja merkityksiä maailmasta. (Alerby ja Elídóttir 2003, 

49.) 

Hiljaisuus, joka lähtee oppilaan aloitteesta tai on oppilaan kontrolloimaa, nähdään yleensä 

huonona ja vältettävänä asiana. Vaikka hiljaisuudella on valtava vaikutus, hiljaisuus ei ole 

aina yhtä arvostettu asia kuin äänen käyttäminen ja aktiivinen toimiminen. (Reda 2009, 23.) 

Vaikka koulussa arvostetaan hiljaisuutta, toiminnan alkaessa kaikkien odotetaan olevan heti 

mukana toiminnassa ja mukana keskustelussa äänellä. Etenkin ryhmä- ja toiminnallisessa 

oppimisessa oppilaan hiljaisuus nähdään Redan (2009, 23) mukaan ennemminkin opetuksen, 

oppimisen, ja jopa opettajan kauhuskenaariona.  

Kukkoahon (2017, 18) mukaan lähes kaikissa kulttuureissa on hyvin sukupuolisidonnainen 

ajattelu sen suhteen, mikä on tytöille ja pojille sopiva luonne. Coplanin ja Weeksin (2010) 

tutkimuksessa todetaan, että alaluokilla lapset eivät erottele vertaisiaan heidän yksin olemisen 

halun perusteella, mutta matalasti sosiaalisten poikien kaverisuhteet (ei tyttöjen) 

huolestuttavat vanhempia ja opettajia. Ujous nähdään pojilla negatiivisempana sosiaalisena 

vaikutuksena kuin tytöillä, ehkä siksi, että se on sukupuolinormien vastainen suhteessa 

miehen sosiaalisen odotusten ja valta-aseman kanssa. Samanlainen vaikutus on huomattu 

matalalla sosiaalisuudella, sillä on suurempi yhteys kaverisuhteiden haasteiden kanssa pojilla 

kuin tytöillä. (Coplan & Weeks 2010, ks. Tolonen 2001, 97-87.) 

Oppilas voi itse kokea, että haluaa mieluummin olla ja työskennellä yksin sen sijaan, että 

hakeutuisi muiden oppilaiden seuraan. Coplan, Ooi ja Nocita (2015) määrittelevät tämän 

matalaksi sosiaalisuuksi, jolloin oppilas oma-aloitteisesti vetäytyy sanallisista 

vuorovaikutustilanteista vertaisten kanssa. Tällöin kyse ei ole sosiaalisten tilanteiden pelosta 

tai ujoudesta, vaan oppilas kokee olevansa motivoituneempi työskentelemään yksin. Tämä on 

verrattavissa introversioon, jota käytetään etenkin aikuisten sosiaalisuuden tason 

määrittelyssä. Vaikka matalasti sosiaaliset oppilaat eivät usein valitse sosiaalisuutta vaativia 

tilanteita, he kuitenkin tarvittaessa ja halutessaan pystyvät sosiaaliseen aktiivisuuteen. 

(Coplan ym. 2015, 133-134.) Matala sosiaalisuus onkin tärkeä erottaa sosiaalisista taidoista, 

Keltikangas-Järvinen ja Mullola (2014, 17) määrittelevät sosiaalisuuden synnynnäiseksi 

temperamenttipiirteeksi, joka tarkoittaa halua ja tarvetta olla ihmisten kanssa. Sosiaaliset 

taidot ovat opittuja taitoja, joita tarvitaan sosiaalisista tilanteista selviämiseen. Sosiaalisuuden 
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taso ja sosiaalisten taitojen hallinta ovat riippumattomia toisistaan. (Keltikangas-Järvinen & 

Mullola 2014, 17.) 

Hiljaisen oppilaan asemaa pohditaan paljon, ja etenkin aikuiset saattavat olla huolissaan 

oppilaan hiljaisuudesta. Coplan kollegoineen (2015, 134) toteaa, että hiljaisten lasten pelätään 

jäävän yksin ja kokevan yksinäisyyttä myöhemmässä iässä, kun normit ja vaatimukset 

korkeampaan sosiaalisuteen tulevat vastaan. Kuitenkin Coplanin ja Weeksin (2010, 121) 

mukaan matalasta sosiaaliset alakouluikäiset lapset eivät eroa muista lapsista yksinäisyyden 

kokemisen, koulussa viihtymisen tai haasteiden suhteen. Myöskään myöhemmässä iässä 

Nelsonin (2013) mukaan matalasti sosiaalisia verratessa korkeammin sosiaalisiin ei löytynyt 

merkittäviä eroja itsetunnossa, arvostelun pelkäämisessä, sosiaalisessa vertailussa tai 

tunteiden säätelyssä.   

Alerby ja Elídóttir (2003, 49) muistuttavat, että opettajan on tärkeää muistaa, että oppilaan 

hiljaa oleminen ei tarkoita, etteikö oppilas tekisi ajatustyötä. Oppilas voi oppia paremmin 

itsekseen sisäisen hiljaisuuden kautta. Ollinin (2008) tutkimuksessa opettajat eivät suoraan 

ajatelleet, että hiljaa oleva oppilas olisi ujo, hermostunut tai nolostunut, vaan he näkivät 

hiljaisen oppilaan ryhmässä samaan aikaan ajattelevana, ryhmän tukijana tai sanottojen 

asioiden hyväksyjänä, toistamatta jo hänen sanottuja ajatuksiaan. Oppilas oppii äänessä 

olevien vertaistensa tavoin, mutta ei tuo osaamistaan julkisesti esille äänellä. Ääntä helposti 

käytettään arvioinnin perusteena, ja oman puheen puuttuminen saatetaan tulkita 

osaamattomuudeksi. (Ollin 2008, 271.) Alerby ja Elídóttir (2003, 50) toteavat, että hiljaisuus 

on reflektoinnin väline, joten se tulisi nähdä arvokkaana ja tarpeellisena osana kaikkien 

opetuksessa ja oppimisessa. Hiljaisuus on reflektiota, opitun järkeistämistä, jossa korostetaan 

oppimista hiljaisuudessa, hiljaisuuden kanssa ja hiljaisuuden kautta. On tärkeää kuunnella 

muita ja olla muiden kanssa, mutta myös antaa aikaa itsensä kuuntelulle, ymmärtämiselle ja 

arvostukselle ja hyödyntää hiljaisuutta sen antamisen mahdollisuuksien kautta. (Alerby & 

2003, 50.) 

5.5 Voidaanko kaikkia taitoja oppia hiljaisuudessa? 

Vaikka hiljaisuuden merkitystä oppimiseen ei voida kiistää (ks. Hintsanen 2014), tulee 

kuitenkin pohtia, voidaanko kaikkea oppia hiljaisuudessa? Anttila (2008, 9) toteaa, että 

elämme maailmassa, joka on rakennettu yhdistelemällä tietoja ja taitoja. Tiedot ja taidot 

pitäisi molemmat nähdä yleissivistyksen muotoina, mutta sivistys usein liitetään vain tietoon, 
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jota opettajat ovat läpi historian äänellään opettaneet oppilaiden istuessa hiljaa. Taitoihin 

kuuluu muun muassa ajattelun taitoja, työskentelyn taitoja, taitoja käyttää työvälineitä sekä 

taitoa elää kansalaisena maailmassa (Anttila 2008; Norrena 2013). Anttila (2008, 14) sekä 

Jantunen ja Haapaniemi (2013, 49) korostavat, että taitojen kohdalla pelkkä tietäminen ei 

riitä, vaan taitoja pitäisi osata soveltaa ja jakaa muiden ihmisten kanssa. Koulussa olisikin 

hyvä nähdä opettaminen ja kasvattaminen sekä tietojen ja taitojen omaksuminen yhtenä 

kokonaisuutena mitään ylemmäksi nostamatta (Jantunen & Haapaniemi 2013, 49). Norrenan 

(2013, 163) mukaan opettamisen näkökulman tulisi laajentua kohti oppilaslähtöisempää, 

yhteistoiminnallisempaa ja tiedon rakentamiseen korostavaa näkökulmaa perinteisen 

luokkahuoneopetuksen rinnalle.  

Perinteiseen luokkahuonetyöskentelyyn liitetään työrauha, jota yleisesti pidetään 

edellytyksenä oppimiselle, opettamiselle ja luokkahuoneen toiminnalle. Saloviidan (2014, 22) 

mukaan opettajat määrittelevät työrauhan luokassa vallitsevaksi, rauhalliseksi oloksi ja 

häiriytymättömäksi tilaksi. Holopainen ja kollegat (2009, 8) korostavat työrauhan 

yksilöllisyyttä, muuttuvuutta ja suhteellisuutta, jokainen määrittele itse tarvitsemansa 

työrauhan. Työrauhan tehtävänä on Saloviidan (2014, 24) mukaan edistää oppitunnin 

tavoitteiden toteutumista ja varmistaa oppilaiden työskentelymahdollisuudet tavoitteen 

saavuttamiseksi, työrauha on oppimisen väline (ks. myös Holopainen ym. 2009, 9). Työrauha 

ei kuitenkaan ole synonyymi hiljaisuudelle eikä pelkkä luokan hiljaisuus kerro työskentelyn 

laadusta, hiljaisuus luokassa, joka näyttäytyy työrauhana, voi kertoa myös opiskelun 

passiivisuudesta tai pelosta opettajaa kohtaa, jos opettaja käyttää esimerkiksi uhkailua 

työrauhan saavuttamiseksi (Saloviita 2014, 23). 

Opetuksen muuttuminen toiminnallisempaan suuntaan vaatii myös erilaista työrauhaa, 

etenkään tällöin työrauhaa ei voida rinnastaa hiljaisuuteen (Holopainen ym. 2009, 9). 

Toiminnallisuuteen liitetään yleensä puhetta ja liikettä, ja se vaatii silloin erilaisen 

työskentelyrauhan ja ympäristön. Saloviita (2014, 23) toteaa, että osallistava oppiminen tai 

projektityöskentelyn tekeminen eivät poissulje työrauhan ja oppimisen mahdollisuutta. 

Toiminnallisuus tuo luokkaan liikettä, mutta tällöin kyse ei yleensä ole työrauhaongelmasta, 

jos tilanne säilyy hallittuna ja oppilaiden työskentely on tavoitteiden mukaista (Saloviita 

2014, 23).  

Ryhmätyöskentelykin vaatii hiljaisuutta. Ollin (2008, 271) toteaa, että toiset muodostavat 

ajatuksia helpommin hiljaisuuden kuin puheen kautta, jolloin vaimeakin puhe saattaa häiritä 
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ajattelua. Ryhmässä työskentely vaatii myös keskittymistä yksilötyöskentelyn tavoin, joten 

hiljaisuuden merkitystä ei sovi unohtaa. Ryhmässä oleminen ja tekeminen saattavat myös 

korostaa ryhmän sosiaalisia arvoja ennemmin kuin opettaa oppimisen kohteena olevaa aihetta. 

Työskentely saattaa esimeriksi luoda vertaisilta tulevaa paineta puhumiseen hiljaisille 

oppilaille puheen vastavuoroisuuden takia. (Ollin 2008, 271.) Toisaalta juuri 

toiminnallisuuden yhtenä tavoitteena on opettaa taitoja pelkän tiedon sijaan, ja ne tulisi nähdä 

tavoitteina tiedollisten tavoitteiden rinnalla. Jos opettaja huomioi nämä taidot, hän ottaa ne 

mukaan jo työskentelyn suunnitteluun. Jos taidot jää opettajalta tiedon opettamisen alle, 

puheesta tulee merkki sosiaalisesta sitoutumisesta ryhmään, ja puheen symbolinen merkitys 

menee älyllisen tehtävän edelle (Ollin 2008, 271), minkä opettaja saattaa tulkita oppilaan tai 

opetuksen epäonnistumiseksi. 

Oli kyse sitten ryhmä- tai yksilötyöskentelystä, työskentely oppitunneilla vaatii ääntä ja 

hiljaisuutta, ja oppilaita on tärkeä ottaa mukaan äänen ja hiljaisuuden hallintaan. Oppilaat ovat 

yleensä hiljaa kuuntelijoina siinä vaiheessa, kun opettaja antaa ohjeet työskentelyyn. Keogh 

(2003, 25) muistuttaa, että oppilaiden kanssa rutiinien muodostaminen myös työrauhan 

ylläpitämisen suhteen on tärkeää, millä tavoin työrauhasta huolehditaan yhdessä, on tärkeää 

opettaa oppilaillekin vastuuta työrauhasta huolehtimisesta. Saloviita (2014, 79) ehdottaa, että 

hiljaisuuden saa tunnin alussa helpommin luokkaan, kun oppilaille antaa tiettyyn merkkiin 

asti keskustella kesken oleva asia loppuun, hiljentymiselle on tärkeä jättää aikaa. Hintsanen 

(2014) toteaa, että oppilaiden työskentelystä lähtee aina ääntä, mutta tärkeää on keskustella 

oppilaiden kanssa oman toiminnan vaikutuksesta turhan huutelun ja melun ehkäisemiseksi. 

Pienempien oppilaiden kanssa voidaan käyttää esimerkiksi meluliikennevaloja, joiden kautta 

oppilas saa välitöntä palautetta melun tasosta ja lisää oppilaan itseohjautuvuutta (Hintsanen 

2014, 152-153). 

Jantunen ja Haapaniemi (2913, 49) toteavat, että täysin hiljainen luokka ei aina ole kaikkein 

paras työskentelypaikka itsenäisellekään työlle. Yksilöllisyys huomioon ottaen, keskittyminen 

ja oppiminen voi olla jopa parempaa, kun pienet työskentelyn äänet ja puheensorina ovat 

sallittuja (Jantunen & Haapaniemi 2013, 49). Gordon (1999, 107) toteaa, että oppilaat kokevat 

työrauhan tärkeänä, mutta toivovat työrauhan ylläpitämisessä joustavuutta, siinä pitäisi olla 

rytmi keskittymiselle ja työskentelyn hellittämiselle sekä mahdollisuuksia vuorovaikutukseen 

ja keskusteluun. Holopaisen ja kollegojen (2009, 52) mukaan opettajan on tärkeä kiinnittää 

huomiota siihen, että koulupäivän erilaiset työskentelytavat pitävät oppilaiden motivaationkin 

korkeammalla, välillä opiskellaan itsenäisesti ja hiljaa ja jollakin tunnilla työskentely on 
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vuorovaikutuksellisempaa, aktiivisempaa ja toiminnallisempaa. Bergström (2009) toteaa, että 

pelkän tiedon oppiminen on raskasta lapsen aivoille, liiallisena se aiheuttaa ylikuormittumista 

ja asenteen heikkenemistä koulua kohtaan. Lapsessa on luonnostaa vapaata toimeliasuutta ja 

vilkkautta, ja hiljaa paikallaan istuminen lopulta saattaa lisätä levottomuutta, etenkin lapsilla, 

jotka oppivat kinesteettisesti (Bergström 2009).  

5.6 Hyvän hiljaisuuden rakentaminen 

Reda (2009, 89) toteaa, että se, miten oppilaat toimivat luokassa, riippuu siitä, kuinka opettaja 

huomioi ja puhuttelee heitä ja miten opettaja rakentaa keskustelua dialogia ja saa oppilaat 

osallistumaan niihin. Pedagogian rakentamisessa dialogi asettaa osallistujat, koulun 

kontekstissa opettajan ja oppilaat, tasavertaisempaan asemaan. Freire (2000, 70-74) korostaa, 

että ”autenttinen ajattelu” tulee esiin vain dialogin kautta, ja hän näkee dialogin 

kommunikoinnin ja sitä kautta opetuksen pohjana. Stenberg (2011, 66-67) puhuu aidosta 

oppimisesta, joka perustuu sen ymmärtämiselle, että kaikki ovat erilaisia ja ajatuksissa on 

eroja. Aito oppiminen on uutta rakentava prosessi, jota voidaan toteuttaa dialogin kautta. 

Verrattuna niin sanottuun tavalliseen keskusteluun, jossa osallistujat vahvistavat vain omia jo 

vakiintuneita käsityksiä ja arvottavat toisten ajatuksia, dialogisuus perustuu turvalliseen 

vuorovaikutusilmapiiriin, jossa kaikkien ajatuksen ovat yhtä tärkeitä eikä hiljaisia aiheita ole. 

(Stenberg 2011, 66-67.) Äänen ja avoimuuden lisäksi dialogi vaatii kuuntelijan hiljaisuutta 

(Reda 2009, 24). Dialogi ei perustu toisten ajatusten kyseenalaistamiseen tai omien ajatusten 

nostamisesta etusijalle, vaan keskustelijoiden välinen avoin luottamus ja kunnioitus, 

kokemusten avoimuus ja toisilta oppiminen ovat pääosassa. Dialogissa ei koeta tarvetta olla 

oikeassa. (Stenberg 2011, 66-67.)  

Reda (2009, 89) toteaa, että opettajalla on merkittävä rooli avoimuuden luomisessa. Luokan 

ilmapiiri on avoimempi, jos opettaja sallii kaikki ajatukset, muitakin kuin siinä tilanteessa 

esille tulevat. Tärkeää on, että ei ole ”ajatuksia, joita opettaja ei haluaa kuulla”, vaan opettaja 

on avoin kaikkien ja kaikille ajatuksille (Reda 2009, 89). Stenberg (2011, 67) näkee, että 

myös ajatusten keskeneräisyys ja uskallus ihmetellä ääneen kuuluu aitoon oppimiseen ja 

puheen sallimiseen. Puheen salliminen luo luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiriä opettaja 

ja oppilaiden välille (Reda 2009, 89). Sallittu asioista puhuminen Redan (2009, 90) mukaan 

vähentää oppitunnin muodollisuutta ja opettajan ja oppilaiden keskinäiselle sitoutumiselle on 
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enemmän tilaa. Tällainen sitoutuminen synnyttää innostusta luokassa, joka luo oppimisen iloa 

niin oppilaille kuin opettajalle.  

Hiljaisuudelle tulee olla herkkä ja sitä pitää ymmärtää, Alerby ja Elídóttir (2003, 49) 

huomauttavat, että hiljaisuuden merkitykset jäävät helposti huomiotta tai havainnoimatta. 

Gilmore (1985, 139) toteaa, että pääosa oppilaiden tunteiden ilmaisusta tapahtuu ilman 

puhetta. Zembylas ja Michaelides (2004, 200) toteavat, että opettaja ja oppilas ovat usein 

vuorovaikutuksessa hiljaisuuden kautta esimerkiksi ilmeillä ja eleillä, jolloin Gilmoren (1985) 

mukaan hiljaisuus muuttuu toiminnaksi ja kommunikaation välineeksi. Reda (2009, 24) 

toteaa, että oppilaiden olisi hyvä myös pohtia suhdettaan hiljaisuuteen ja ääneen: kuinka he 

kokevat oman ja toisten hiljaisuuden, miten he suhtautuvat siihen ja mistä heidän hiljaisuus 

rakentuu. Redan (2009, 89) mukaan epätasapainoinen opettaja-oppilassuhde saattaa lisätä 

oppilaiden levottomuutta aiheuttaen epämukavaa hiljaisuutta, koska oppilas saattaa kokea 

opettajan auktoriteetin alistavana. Ollin (2008, 272) toteaa, että luokan yhteisöllinen 

hiljaisuus, joka on seurausta keskittymisestä ja sopeutuneesta toiminnasta, nähdään 

positiivisena hyvinvoinnin ja turvallisuuden merkkinä, kun taas oppilaiden puhe saattaakin 

olla merkki epävarmuudesta ja tuen etsimisestä. (Ollin 2008, 272.) Tilanne voi olla myös 

päinvastainen hiljaisuuden ollen merkki passiivisuudesta ja puheensorina aktiivisuudesta. 

Tämän takia hiljaisuuden kuunteleminen on tärkeää.  

Hiljaisuus on Alerbyn ja Elídóttirin (2003, 47) mukaan pääasiassa oppimisen edistämisen ja 

tavoitteiden saavuttamisen väline, mutta hiljaisuus itsessään voi olla myös oppimisen 

kohteena. Alerby ja Elídóttir (2003, 47) määrittelevät hiljaisuuden pedagogian tarkoittavan 

hiljaisuuden arvostamista opetuksessa ja oppimisessa, ja hiljaisuuden hyödyntämistä oman ja 

ryhmän toiminnan pohtimisessa ja jäsentelyssä, joka on Belanoffin (2001, 416) mukaan 

oppimisen edellytys. Helposti unohdetaan, että yksilötyöskentelyyn ja asioiden itsenäiseen 

jäsentelyyn oppilaat tulee opettaa siinä missä ryhmätyön tekeminenkin, ei kukaan pysty 

tyhjästä alkaa tekemään hänelle jotain uutta (Belanoff 2001, 419; Wood & Tribe 2016). 

Alerby ja Elídóttir (2003, 49) korostavat, että ihmisen hiljaa oleminen ei ole merkki 

passiivisuudesta, jonka takia hiljaisuus olisi tärkeä nähdä osana oppimisprosessia.  

Hyvän hiljaisuuden syntyminen vaatii aina puhetta. Oppilaiden käyttäytyminen ja asenteet 

koulua kohtaan perustuvat heidän tekemiinsä havaintoihin ihmissuhteiden toiminnasta 

erityisesti siihen, miten opettaja rakentaa ja ylläpitää opettaja-oppilassuhdetta (Reda 2009, 

89). Opettaja-oppilassuhde rakentuu opettajan puheen ja toiminnan kautta, onnistuessaan siinä 
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opettajan ja oppilaan välille syntyy suhde, jota jatkuvasti rakennetaan ja kehitetään, mutta 

joka toimii koko ajan hiljaisuuden kautta. (ks. Picard 1964; van Manen 1997, 112). Koulun 

ulkoisesta hiljaisuudesta on puhuttu paljon, mutta koulun tulisi tukea myös oppilaan sisäistä 

hiljaisuutta. Jantusen ja Haapaniemen (2013, 105-106) mukaan vaaditaan ilmapiiriä ja 

tunnelmaa, jossa voi olla suhteellisen vapaa ja välitön, tällöin oppilas kokee koulussa sisäistä 

mielenrauhaa ja positiivista suhtautumista kouluun. Tässä tilassa voi syntyä luovuutta ja 

vapaiden ideoiden tulvaa, jota tarvitaan kaikessa elämässä. 
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6 Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tuoda esiin koulun hiljaisuuksia ja niiden 

merkityksiä. Koulussa hiljaisuus vaikuttaa monella tasolla ja sitä voidaan tarkastella monesta 

eri näkökulmasta. Koulussa on aina ollut jonkinasteinen vaatimus hiljaisuuteen, joka on 

muuttunut opettajan vallankäytön muutoksen mukana ehdottomasta hiljaisuuden 

vaatimuksesta kohti työrauhaa oppimisen välineeksi (Holopainen ym. 2009). Lasten 

oikeuksien lisääminen on tuonut enemmän lasten ääntä kouluun (Syväoja 2004), mutta 

oppilaiden ääni on alisteisessa asemassa opettajan ääneen verrattuna (Tolonen 2001). Opettaja 

kontrolloi oppilaiden ääntä, ja perinteinen ajatus opettajan äänen kuulumisesta ja oppilaan 

kuuntelun hiljaisuudesta on edelleen olemassa, vaikka sitä uudella opetussuunnitelmalla ja 

oppimismenetelmillä pyritään muuttamaan kohti oppilaan äänen lisäämistä. (Norrena 2013; 

Vuorikoski 2003.) 

Koulun toimintakulttuurissa on paljon piiloisia toimintoja ja käytänteitä, jotka jäävät piiloon 

tietoisesti tai tiedostamatta. Hiljaisuuden arvostus vaihtelee kouluittain, esimerkiksi koulun 

sijainti (Jaworski & Sachdev 1998) ja oppimisympäristö (Kattilakoski 2018) vaikuttavat 

hiljaisuuden, äänen ja melun määrään koulussa. Piilo-opetussuunnitelma on kokonaan 

hiljaisuudessa ja taustalla vaikuttava kokonaisuus koulun arjessa, jonka monet toiminnat 

jäävät tiedostamatta, mutta piilo-opetussuunnitelma ohjaa toimintaa yhtä paljon kuin 

virallinen opetussuunnitelma (Karjalainen 1996; Törmä 2003). Lisäksi toimintakulttuuri 

sisältää paljon perinteitä ja käytänteitä, jotka ovat muotoutuneet niin itsestäänselvyyksiksi, 

ettei niiden toiminnan merkityksiä tai vaikutuksia kyseenalaisteta, mikä hidastaa koulun 

uudistumista (Norrena 2013).   

Hiljaisuuden ja vallan voimakas yhteys nousi useaan otteeseen esille. Hiljaisuutta käytetään 

osoittamaan valtaa ja vallan avulla voidaan hiljentää. Foucault’n (2005) valtakäsityksessä 

vallan tavoitteena saada aikaan muutoksia yksilön käyttäytymisessä, jota toteutetaan 

vaatimusten kautta, jos vaatimuksia ei saada toimintaan, yleensä käyttöön otetaan 

rangaistukset, jotka usein toimivat rangaistuksen kohteen äänen viemisenä. Tosin nykyisin 

rangaistuksissa oppilaan ääni pyritään samaan kuuluviin esimerkiksi keskustelun avulla 

(Gjerstad 2015). Valta toimii myös tiedon siirtämisen välineenä, vallan avulla voidaan hallita 

sitä, mitä tuodaan julki ja mitä jätetään piiloon (Foucault 1980). Kyse on valinnasta: kun 

jotain valitaan, joitain jää aina valitsematta, piiloon. Koulun tiedolliset sisällöt valikoitu 
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opetussuunnitelmaan, ja esimerkiksi opettajan valitsemat opetusmenetelmät vaikuttavat 

siihen, mitä ja mistä näkökulmasta oppiaineiden sisältöjä tarkastellaan (Gjerstad 2015). 

Valta ulottuu myös oikeuteen ääneen ja hiljaisuuteen, ääntä pidetään yksilön oikeuksien 

esiintuojana, mutta ääni ja hiljaisuus toimivat myös vallan vastarintana (Tolonen 2001). 

Kaikilla on periaatteellinen oikeus ääneen, mutta oman äänen saaminen kuuluviin ei ole 

itsestäänselvyys. Enemmistöryhmien ääni on yleensä hallitsevassa asemassa, ja näin ollen 

vähemmistöillä omien oikeuksien ja mielipiteiden esilletuomisessa on haasteita (Vehmas 

2018). Koulussa tärkeää olisi saada esiin lasten ja nuorten äänet, ja lasten ja nuorten 

keskuudessa niiden yksilöiden äänet, jotka yleensä jäävät muiden puheen alle. Poikien ääni 

tulee yleensä enemmän kuuluviin, ja poikia käsitellään enemmän yksilöinä, kun tytöt taas 

ryhmänä (Lahelma 1999; Tolonen 2001). Puheen tai kuulon vammat aiheuttavat käytännön 

haasteita tuoda omia mielipiteitä esiin (Baofu 2011). Myös kulttuuriset erot vaikuttavat 

mahdollisuuksiin tuoda ääntä esiin, kielen osaaminen ja opettajan kohtaamisen taidot ovat 

merkittävinä tekijöinä maahanmuuttajalapsen kuulluksi tulemisessa (Belanoff 2001). 

Voimakkaimmin valta näkyy hiljentämisessä, jossa yksittäisen henkilön tai ryhmän ääni 

hiljennetään osittain tai täysin, jolloin hänen oikeuksia ääneen ja kuuluuksi tulemiseen 

viedään esimerkiksi uhkailemalla tai poistamalla mahdollisuuksia viestintään (Bruneau 2008).  

Hiljaisuus ja ääni ilmenevät aina ajassa ja tilassa, tiettyyn aikaan tai tietyssä paikassa ne ovat 

oikeita tai vääriä (Salo 1999; Tolonen 2001). Oppimisympäristö vaikuttaa oppilaan 

mahdollisuuksiin käyttää ääntä tai hiljaa olemiseen. Vaikka avoimet oppimisympäristöt ovat 

lisääntyneet, ääni ei ole lisääntynyt niiden mukana, vaan opetus on hyvin samantyylistä kuin 

niin sanotussa normaalissa luokkahuoneessa (Kattilakoski 2018; Norrena 2013). Äänet voivat 

muuttua myöd meluksi, jolla on selkeitä terveyshaittoja ja vähentää viihtyvyyttä (Hintsanen 

2014), mitkä ovat syitä äänenkontrollille yleisen järjestyksen ylläpitämisen lisäksi (Tolonen 

2001). Hiljaisuus tilassa ei keskity pelkästään ulkoisen tilan hiljaisuuteen, vaan tilaa tulee 

jättää myös haaveilulle ja sisäisen hiljaisuuden kehittämiseen (Alerby & Elídóttir 2003; Ollin 

2008).      

Oppilaiden ja opettajan äänen ja hiljaisuuden suhde on erilainen. Normaalina, 

huomaamattomana ja tärkeänä pidetään sitä, että opettaja puhuu ja oppilaat ovat hiljaa (Reda 

2009; Tolonen 2001). Oppilaat määrittelevät ihanteellisen oppilaan hiljaa olevaksi, mutta 

opettaja odottaa oppilaalta sekä hiljaisuutta että aktiivisuutta (Tolonen 2001). Opettajan ja 

oppilaan ääni ja hiljaisuus saavat eri merkityksiä ja niillä on erilaiset tavoitteet (Ollin 2008). 
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Vallankäytön suhteen opettajan hiljaisuus korostaa opettajan hallitsevaa asemaa oppilaisiin 

nähden, hiljaisuus on opettajan kontrollin väline, oppilaiden hiljainen vallankäyttö on usein 

uhmaa opettajaa kohtaan tai huomion hakemista (Gilmore 1985; Jaworski & Sachdev 1998; 

Koivunen 2000). Molemmat käyttävät valtaa neuvotteluvälineenä (Jaworski & Sachdev 

1998).  

Kaikille aktiivinen äänessä oleminen ei ole luonnollista, vaan toisille hiljaa oleminen ja 

hiljaisuudessa työskenteleminen on luontaisempaa. Hiljaa oleminen yksilötyöskentelyssä 

nähdään hyvänä asiana, mutta ryhmätyöskentelyssä äänessä oleminen nähdään aktiivisena 

osallistumisena, kun taas hiljaa olemista ei niinkään, vaan se saatetaan nähdä opetuksen 

epäonnistumisena (Reda 2009). Ääni saattaa olla myös oppimisen osoittamisen väline tai 

tuntiaktiivisuuden mittari, jolloin ne, joille oma ääni ei ole luonnollisin tapa tuoda osaamista 

esiin, saattavat olla opettajan näkökulmasta näyttäytyä vähemmän osaavina (Li 2001; Ollin 

2008).  

Hiljaisuutta yleisesti pidetään oppimisen edellytyksenä, mutta oppiminen on vuorovaikutusta 

ja etenkään taitoja ei voida oppia yksin hiljaisuudessa tekemällä (Anttila 2008; Hintsanen 

2014). Työrauhaa arvostetaan luokassa, mutta työrauha ei ole aina rinnastettavissa 

hiljaisuuteen, vaan työrauhaan mahtuu ääniä ja toimintaa, esimerkiksi toiminnallisuudessa ja 

projektityöskentelyssä (Saloviita 2014). Ääntä ja hiljaisuutta tarvitaan niin itsenäisessä kuin 

ryhmätyöskentelyssä, niiden tasapainon löytäminen on tärkeää, siten, että oppiminen on 

mahdollista (Ollin 2008; Saloviita 2014). Oppilaat onkin hyvä ottaa mukaan työrauhan 

ylläpitämiseen, työrauhasta huolehtiminen pitäisi olla sekä opettajan että oppilaiden vastuulla 

(Keogh 2003).  

Avoimuudella saavutetaan hyvää hiljaisuutta. Opettajan tulisi luoda luottamuksellinen suhde 

kaikkiin oppilaisiinsa, jolloin luodaan hyvää ilmapiiriä. Tätä voidaan edistää keskustelua ja 

dialogia, joka tuo opettajaa ja oppilaita lähemmäksi toisiaan. Tavoitteena on turvallinen 

vuorovaikutusilmapiiri, jossa kaikki ajatukset ovat sallittuja ja hiljaisuuskin nähdään 

aktiivisena toimintana. Dialogiin kuuluu puhetta ja hiljaisuutta, ja dialogissa tavoitteena on 

luoda ymmärrystä, ei välttämättä vahvistaa omia käsityksiä tai arvottaa toisten ajatuksia. 

(Reda 2009; Stenberg 2011.) Tämä kaikki luo oppilaan positiivista suhtautumista kouluun, 

mikä lisää myös oppilaan hyvää sisäistä hiljaisuutta (Alerby & Elídóttir (2003; Jantunen & 

Haapaniemi 2013).  
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7 Luotettavuus ja eettisyys 

Koko tutkielman ajan on pyritty noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämä tutkimus on 

totuudenmukainen katsaus hiljaisuuteen ja kouluun, joka perustuu suhteelliseen helposti 

löydettävissä olevaan tutkimustietoon. Luotettavuuteen ja näkökulmien valintaan ovat 

vaikuttaneet tähän tutkimukseen käytetty lähdeaineisto, Lichtman (2013, 172) toteaa, että 

kaikkea saatavilla olevia tutkimuksia on mahdotonta käyttää, koska saatavilla olevan 

tutkimuksen määrä on suuri ja jatkuvasti lisääntyvä. Myös tämän tutkimuksen luonne pro 

gradu -tutkielmana rajoittaa tutkimuksen laajuutta ja näin ollen mukaan valittujen 

näkökulmien määrää. Olen nähnyt tärkeämmäksi perehtyä valitsemiini ja tärkeimmiksi 

kokemiini näkökulmiin kuin pyrkiä ottamaan mahdollisimman paljon aihepiirejä ja 

käsittelemään niitä pintapuolisesti.  

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa voidaan hyödyntää triangulaatiota. Triangulaatio 

tarkoittaa tutkimuksen eri osien tarkastelua monesta eri näkökulmasta, joka lisää tutkimuksen 

leveyttä ja syvyyttä. Tässä tutkimuksessa triangulaation avulla voidaan tarkastella teorian ja 

lähdeaineiston näkökulmien monipuolisuuden kautta. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 143-144.) Jo 

itse tutkimuksen rajaus sisällyttää useita näkökulmia hiljaisuuden tarkasteluun, hiljaisuus 

esitetään moninaisena ja -merkityksellisenä ilmiönä. Eri näkökulmien tarkasteluun on pyritty 

tuomaan useamman kirjoittajan näkökulmia ja ajatuksia vain yhden kirjoittajan ajatusten 

sijaan, ja nämä näkökulmat on pyritty tuomaan esiin tasapuolisesti ja puolueettomasti. Tiedon 

saatavuus on vaikuttanut siihen, kuinka paljon eri kirjoittajien lähdeaineistoa tutkimuksen eri 

kohtiin on ollut saatavilla, toisista aiheista tutkimusta on enemmän saatavilla kuin toisista.  

Tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkimuksessa käytetty lähdeaineisto, joka koostuu 

tasapuolisesti kansainvälisestä ja kotimaisesta tutkimuksesta. Suomalainen tutkimus tämän 

tutkielman teemoista on laadukasta ja suhteellisen tuoretta, ja koska tässä tutkielmassa 

keskitytään suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin, suomalaisen lähdeaineiston käyttö on 

perusteltua ja vaadittua. Tutkielman aiheeseen liittyvää lähdeaineistoa on saatavilla melko 

runsaasti viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Vanhempiakin tutkimuksia on hyödynnetty 

tässä tutkielmassa vertailuna uudempaan sekä itsenäisenä lähdeaineistona, jos olen kokenut 

tiedon edelleen olevan relevanttia uudempaan tutkimukseen verraten tai vanhempaa 

lähdeaineistoa on käytetty uusissa tutkimuksissa. Vanhimmat teokset ovat pääosin 

merkittävien kasvatustieteeseen vaikuttaneiden henkilöiden kirjoittamia, joiden ajatukset ovat 
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edelleen vaikuttamassa kasvatustieteelliseen tutkimukseen. Näitä teoksia on käytetty myös 

tässä tutkimuksessa.  

Tutkimuksen toteuttaminen on pyritty kuvaamaan mahdollisimman hyvin ja läpinäkyvästi 

luvussa 2, mutta luotettavuuden tarkastelussa on otettava huomioon, että tämän tutkimuksen 

tekemiseen ei ole olemassa valmista metodologiaa, vaan olen tutkijana itse tehnyt 

tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä päätöksiä, jotka olen kokenut tutkimuksen kannalta 

oikeiksi. On otettava huomioon, että toinen tutkija olisi luultavasti tehnyt eri päätöksiä kuin 

mitä minä olen tehnyt. Tämä on ollut haaste ja mahdollisuus, välillä tutkimuksen tekemiseen 

ja rakentamiseen olisi kaivannut valmiimpaa mallia tiedon keräämiseen ja jäsentelyyn, mutta 

”mallittomuus” on myös antanut tehdä tutkimuksesta sellaisen, jonka tutkijana näen sopivan 

parhaiten. Mitkään mallit eivät varsinaisesti ole ohjanneet tekemistäni, vaan enemminkin 

lähdeaineisto on ohjannut tiedonhaun ja tekemisen suuntaa. 

Laadullisessa tutkimuksessa täydellinen objektiivisuus on mahdotonta, koska tutkija on 

tutkimuksen organisoija, lähteiden (ja aineiston) kerääjä sekä tulkitsija, kaikki informaatio 

kulkee tutkijan aistien läpi. Tutkijan tulisi olla objektiivisuuden tavoittelun sijaan hajautetussa 

ja pohdiskelevassa asemassa, jossa tutkija pystyy havainnoimaan, miten hänen läsnäolo 

vaikuttaa tutkimusprosessiin. (Lichtman 2013, 159, 164.) Oma korkea motivaationi aiheeseen 

on sitouttanut minut tähän prosessiin, ja olen tietoisesti pyrkinyt jättämään omat 

henkilökohtaiset mielipiteeni ja kokemukseni tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka tiedostan 

omien tietojen, kokemusten ja odotusten vaikuttavan tutkimusprosessiin. Näitä omia 

ennakkoasenteita olen tuonut esille johdannossa ja pohdinnassa. Tämän tutkimusprosessin 

aikana olen myös kyseenalaistanut omia näkemyksiäni peilaten niitä tässä tutkimuksessa 

ilmenneisiin tuloksiin, mikä Hirvosen (2006, 37) mukaan kertoo omien ennakkokäsitysten ja 

suhtautumisen pohtimisesta ja esilletuomisesta.  

Eettisessä tarkastelussa huomio kiinnittyy tässä tutkielmassa ennen kaikkea lähdeteosten ja 

tiedon kunnioittamiseen (Hirvonen 2006). Tutkielmasta on pyritty tekemään mahdollisimman 

luotettava ja tarkka tulkinta lähdeteoksista väärentämättä niiden tietoa ja tutkimusta. 

Lähdemerkintöjen oikeellisuus on tarkistettu, ja lähteet on merkitty asianmukaisesti, tutkijan 

omat ajatukset ja lähteiden kirjoittajien ajatukset tulevat tekstistä selkeästi esille.  
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8 Pohdinta 

Tämä tutkimus on käsitellyt koulun hiljaisuuksia ja niiden luomia merkityksiä. Hiljaisuuden 

merkitysten moninaisuus näkyy koulun arjessa suoraan ja epäsuorasti. Hiljaisuus näyttäytyy 

eri tavalla koulussa työskenteleville ja koulun ulkopuolisille, jokainen käsittelee ja määrittelee 

hiljaisuutta omista lähtökohdista käsin. Hiljaisuus nähdään usein oppimisen edellytyksenä, 

mikä haastaa nykyisen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamista. Toisaalta 

opetussuunnitelma painottaa sekä työrauhan ja rauhallisen ilmapiirin merkitystä, mutta 

samalla aktiivisuus on korostetusti esillä. Työrauhaa ei pidä ajatella synonyyminä 

hiljaisuudelle, vaan ennemminkin se tulisi nähdä oppimisen ja oppilaan aktiivisen 

toimijuuden mahdollistajana niin toiminnallisessa kuin itsenäisessä työskentelyssä. Kaikkea ei 

voi oppia hiljaisuudessa, vaan oppimisen vuorovaikutuksellisuus tulisi saada entistä enemmän 

esiin. Vuorovaikutuksellisuuden kautta voidaan tuoda esiin hiljaisuudessa olevia asioita, ja 

käytännön tasolla puhe vaatii kuuntelua, joten hiljaisuus on puheen tavoin aktiivista 

toimintaa. Koulussa halutaan enemmän oppilaiden ääntä ja toimijuutta näkyviin, mikä on 

tulevaisuuden yhteiskunnan kannalta hyvä muutos, mutta on huolehdittava siitä, että kaikkien 

äänellä on mahdollisuus päästä kuuluviin. 

Tässä tutkimuksessa tulee esille, että koulu on jäänyt yhteiskunnan kehityksestä jälkeen, ja 

vaikka koulua pyritään esimerkiksi opetussuunnitelman avulla tuomaan lähemmäksi 

yhteiskuntaa ja sen toimintamalleja, muutos on ollut hidasta. Koulu on hyvin perinteisiin 

nojautuva instituutio, ja koulussa on paljon käytäntöjä, joilla ei ole opetuksen ja oppimisen 

kannalta merkitystä, mutta koska ne ovat aina olleet olemassa, niitä ei myöskään 

kyseenalaisteta. Nämä perinteet ovat koulun rakenteissa hiljaisuutena, jonne ne meinaavat 

jäädä. Muutos vaatii työtapojen ja arvojen muutosta, asiat on koettava merkityksellisiksi, jotta 

muutosten kautta tavoitteet ovat saavutettavissa. Muutoksen ongelmana ovat muun muassa 

vahvat asenteet ja mielikuvat koulua kohtaan niin koulun sisä- kuin ulkopuolella ja se, että 

kehitettävät asiat ja uudet mallit luodaan piilossa niiltä, jotka niitä käytännössä toteuttavat eli 

koulussa opettajat ja oppilaat. Mallit tuodaan kouluun, ja ne pitäisi ottaa osaksi vanhoja 

käytänteitä, mikä tuo haasteita. Opettajat ja oppilaat sekä koulun ulkopuolella toimivat 

ihmiset pitäisi ottaa mukaan entistä enemmän koulun kehittämisen suunnitteluun, jotta 

ajattelumalleja saataisiin muutettua, muutos ei toimi, jos arvot pysyvät entisinä.  
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Koulun hiljaisuus on paljon laajempi ja syvemmälle menevä ilmiö kuin alussa osasin odottaa. 

Hiljaisuus jo itsessään sisältää niin paljon itsestään selvyyksiä, joita ei osaa arkielämässä 

ajatella, mikä todistaa hiljaisuuden jatkuvaa läsnäoloa. Omat ennakkokäsitykset aiheesta 

olivat vahvoja etenkin oppilaan hiljaisuuden näkökulmasta, mutta ne ovat kumoutuneet tämän 

tutkimusprosessin aikana. Oppilaan hiljaisuus tai sen näkeminen haasteena ei tule 

tutkimuksissa juurikaan esille, vaan kyse on enemmänkin kokonaisuudesta ja oppilaan 

näkemisestä yksilönä. Tämä tutkimus on saanut minut tulevana kasvattajana haastamaan 

omaa ajattelua ja näkemyksiä koulusta, ja tunteet ovat olleet välillä hyvin ristiriitaiset: mikä 

ohjaa koulun toimintaa, mitä ääniä ja hiljaisuuksia kouluun lopulta tarvitaan, ja miten nämä 

hyvät äänet ja hiljaisuudet sinne saataisiin.   

Yllättävintä itseni tutkijan näkökulmasta tämän tutkimuksen pohjalta on se, että hiljaisuuden 

sijaan kouluun tarvitaankin ääntä. Uuden opetussuunnitelman myötä näen koulun paljon 

äänekkäämpänä paikkana, jossa hiljaa olemista ei arvosteta, mutta asia näyttäytyy tämän 

tutkimuksen valossa toisin. Koulussa on paljon itsestään selvyyksiä, joista puhumista ei edes 

koeta tarpeelliseksi, vaikka juuri ne ylläpitävät koulun toimintaa ja käytäntöjä. Oppilaan 

hiljaisuutta arvostetaan, mutta siihen oppilaita myös velvoitetaan, jolloin hiljaa oleminen 

saattaa muuttua myös ahdistavaksi. Oppilaan näkökulmasta aktiiviseen toimintaan 

orientoituneet oppilaat saattavat kokea koulun haastavampana kuin hiljaisuuteen taipuvaiset. 

Toisaalta oppilailla on vahva käsitys koulun toiminnasta jo sinne tultuaan, joten niin sanottu 

perinteinen koulun malli on se, mitä he koululta ensisijaisesti odottavat.  

Hiljaisuuden ymmärtämisen lisäksi tämä tutkimus auttaa ymmärtämään koulun toiminnan 

piiloisia rakenteita, olen päässyt tutkimaan niitä koulun osia, jotka jäävät yleensä piiloon. 

Tutkimusprosessin myötä olen alkanut tarkastella myös omia ennakkoluulojani ja asenteitani 

koulua kohtaan kriittisesti, minkä näen vain hyvänä asiana. Koulu tulisi nähdä 

kokonaisuutena, joka koostuu pienemmistä osista. Kokonaisuutta ei voi muuttaa kerrallaan, 

vaan se vaatii pienempien osien kehittämistä osa osalta. Pienten osien kehittämisessä on 

otettava huomioon se, että niiden täytyy toimia yhdessä eikä olla irrallisia. Koulua ei voida 

muuttaa kerrallaan, vaan pienissä osissa, joissa täytyy ottaa aina huomioon niiden 

yhteensopivuus laajemman kokonaisuuden kanssa.  Tutkimus on antanut minulle uusia 

näkökulmia tarkastella koulua osana yhteiskuntaa ja lasten elämää ja sitä, mitä kohta 

työelämään astuvana opettajana haluan tuoda kouluun.   
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Tässä tutkimuksessa tulee esille keskeisimmät koulun ja hiljaisuuden yhteydet. Olen 

nimenomaan halunnut luoda kokonaiskuvan koulun keskeisimmistä hiljaisuuksista yksittäisen 

hiljaisuuden osan tutkimuksen sijasta, sillä lähdeaineiston etsinnässä tähän aihealueeseen 

liittyviä tutkimuksia ei tullut vastaan eli niitä ole juurikaan tehty. Vaikka koen tutkimuksen 

olevan monipuolinen ja antavan näkökulmia, yksittäisiin aiheeseen hiljaisuutta itseään lukuun 

ottamatta ei ole menty kovin syvällisesti. Jonkun aihealueen syvällisempi tarkastelu 

hiljaisuuden näkökulmasta saattaisi tuoda esille vielä enemmän ja uusia näkökulmia, joita 

tässä tutkimuksessa ei ole otettu huomioon. Erityisen mielenkiintoista olisi tutkia koulun niin 

sanottuja itsestään selvyyksiä ja perinteitä, mitä opettajat ja oppilaat niistä ajattelevat, ja miksi 

niitä heidän käsityksen mukaan ylläpidetään.  

Hiljaisuuden käyttäminen on yleensä oppimisen väline, mutta myös hiljaisuuden 

hyödyntämistä ja ajattelun kehittämistä tulisi harjoitella. Tämä on sitä hiljaisuutta, jota 

etenkin oppitunneilla olisi hyvä olla mukana. Vaikka aihetta vain sivutaan tässä tutkielmassa, 

koen sen olevan kasvun ja kehityksen kannalta tärkeä taito ja kiinnostava tutkimuskohde. 

Hiljaisuudessa oleminen ei tarkoita passiivista paikallaan oloa, vaan aktiivista oman mielen 

kanssa työskentelyä, jota on opeteltava. Oleminen hiljaa tai hiljaisuudessa antavat 

mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, asioiden jäsentelyyn ja pohdintaan, jotka luovat hyvin 

tarpeellista sisäistä mielenrauhaa. Hektinen ympäröivä maailma luo jatkuvaa tunnetta ja 

painetta olla aktiviinen, mikä lisää stressiä ja haittaa mielen tasapainoa. Hyvän sisäisen 

hiljaisuuden vaalimiseen vaaditaan kuitenkin harjoittelua ja samalla myös avoimuutta; 

hiljaisuutta ja puhetta ei voida erottaa, vaan niitä tarvitaan tukemaan toisia. Avoimuudella 

saadaan hiljaisuutta, mutta siihenkään hiljaisuuteen ei pidä jäädä, vaan keskustelun on 

jatkuttava hyvän hiljaisuuden ylläpitämiseksi.  
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