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Yhteisöllisyys kiinnittää korkeakouluopiskelijat opiskelijayhteisön jäseniksi, ja se on yksilön 

hyvinvoinnin sekä opinnoissa jaksamisen kannalta merkittävä asia. Joka neljäs 

korkeakouluopiskelija kertoo, ettei tunne kuuluvansa opiskelijayhteisöön, ja osalle 

opiskelijoista opiskelu muodostuu yksinäiseksi puurtamiseksi ilman opiskelua tukevia 

sosiaalisia suhteita tai opiskeluyhteisöön kuulumisen tunnetta. Korkeakoulumaailmassa on 

syytä pyrkiä keksimään keinoja lisätä opiskelijoiden kokemaa yhteisöllisyyttä.  

Tässä tutkimuksessa haluamme selvittää, millainen vaikutus opiskelijatapahtumilla on 

yhteisöllisyyteen opiskelijayhteisössä. Tutkimuskysymyksinä tutkimuksessa toimivat 1) Miten 

luokanopettajaopiskelijat käsittävät yhteisöllisyyden käsitteen? 2) Millaisia käsityksiä 

luokanopettajaopiskelijoilla on opiskelijatapahtumien merkityksestä yhteisöllisyyde lle 

opiskelijayhteisössä? Tässä tutkimuksessa opiskelijayhteisöllä viitataan kokonaisuuteen, joka 

sisältää korkeakouluyhteisön, ainejärjestöyhteisön sekä pienryhmäyhteisön.  

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka lähestymistapana sekä 

aineiston analyysimenetelmänä käytettiin fenomenografista tutkimusmenetelmää. Tutkimme 

luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten kirjoa, emmekä etsineet tutkimuskysymyksiimme 

absoluuttista totuutta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä Oulun yliopiston 

luokanopettajaopiskelijaa. Aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla heinäkuussa 2022 

etäyhteyksin.  

Luokanopettajaopiskelijat käsittävät yhteisöllisyyden yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden 

tunteena sekä positiivisena ilmapiirinä yhteisön sisällä. Lisäksi yhteisöllisyys käsitetään 

yhteisön yhteiseksi toiminnaksi sekä yhteisön jäsenten omaksi aktiivisuudeksi yhteisössä. 

Heidän käsityksensä mukaan opiskelijatapahtumat lisäävät opiskelijayhteisön jäsenten 

kokemaa yhteisöllisyyden tunnetta, sillä niissä vietetään aikaa muiden opiskelijayhte isön 

jäsenten kanssa ja tiivistetään yhteisöä yhteisen tekemisen sekä yhteisten kokemusten kautta.  

Tutkimuksemme osoitti, että opiskelijatapahtumat luovat yhteisöllisyyttä opiskelijayhteisöön, 

ja opiskelijatapahtumat toimivat hyvänä keinona lisätä yhteisöllisyyden kokemuksia 

opiskelijayhteisössä. Opiskelijatapahtumat eivät kuitenkaan itsessään takaa yhteisöllisyyden 

tunnetta, ja vain turvalliseksi koetussa tapahtumassa yhteisöllisyyden tunteen syntyminen on 

mahdollista. Opiskelijatapahtumia on tutkittu hyvin vähän yhteisöllisyyden näkökulmasta, ja 

tutkimuksemme tulokset valottavat opiskelijatapahtumien positiivista merkitys tä 

korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnille yhteisöllisyyden tunteen lisääntymisen kautta. 

Avainsanat: yhteisö, yhteisöllisyys, opiskelijayhteisö, opiskelijatapahtumat, opiskelijakulttuur i 
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1 Johdanto  

Yhteisöllisyys sekä yhteisöt ovat olleet mukana tieteellisessä keskustelussa jo 1800-luvulta 

alkaen, ja yhteisöllisyys nähdään tämän päivän puheessa usein lääkkeenä yhteiskunnallis i in 

epäkohtiin (Paasikivi & Nikkilä, 2010, s. 7–12). Yhteisöllisyys nähdään laajasti tavoittelemisen 

arvoisena asiana, ja Lindforsin (2007) mukaan eri alojen tutkimustulokset osoittavat, että 

yhteisöllisyydellä on positiivinen vaikutus ihmisten terveyteen. Hänen mukaansa 

yhteisöllisyyden vähentymisellä taas näyttäisi olevan yhteys fyysiseen ja psyykkiseen oireiluun 

sekä sairastamisen lisääntymiseen (Lindfors, 2007). Yhteisöllisyyden tunteen kokeminen voi 

vähentää ihmisen kokemaa yksinäisyyden tunnetta, sillä yhteisöllisyys lisää kokemustamme 

yhteisöön kuulumisesta. Yksinäisyys on lisääntynyt maailmassa erityisesti verkostoituneen 

elämäntavan myötä, eivätkä meidän perintötekijämme ole muuttuneet tämän kulttuur in 

muutoksen vauhdissa. Voi siis olla, että alamme oireilla, koska emme ole sopeutuneita 

yksinäisyyteen (Lindfors, 2007). 

Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden elämä muuttui radikaalisti vuosina 2020–2022 

vallinneen koronapandemian takia, kun opinnot siirtyivät etäalustoille ja opiskeluajan 

jakaminen muiden opiskelijoiden kanssa jäi vähemmälle. Opiskelijoiden sosialisoitumiseen 

vaikutti pandemia-aikana suuresti myös opiskelijatapahtumien jääminen pois opiskeluarjes ta 

(Saarikko, 2021). Kuitenkin jo ennen pandemiaa vuonna 2017 tehdyissä tutkimuksissa joka 

neljäs korkeakouluopiskelija koki, ettei kuulu mihinkään opiskelijaryhmään, ja yksinäisyyttä 

koki jopa 10 % korkeakouluopiskelijoista (Kunttu, Pesonen & Saari, 2017, s. 79). Opiskelua ika 

näyttäisikin muodostuvan osalle opiskelijoista yksinäiseksi puurtamiseksi ilman opiskelua 

tukevia sosiaalisia suhteita tai opiskeluyhteisöön kuulumisen tunnetta (Poutanen, Toom, 

Korhonen & Inkinen, 2012).  

Korkeakoulumaailmassa on tänä päivänä tarvetta yhteisöllisyyden lisäämiselle (Ärling, 2020). 

Koski (2020) korostaa, että yhteisöllisyyden ja yhteisöön kuulumisen kokeminen ei ole aina 

helppoa ja itsestään selvää korkeakoulun kaltaisessa suuressa yhteisössä. Yhteisöllisyys ei 

synnykään automaattisesti kuin itsestään vaan yhteisön yhdessä olemisen ja tekemisen kautta 

(Koski, 2020). Yhteisöllisyys näyttäytyy korkeakouluopiskelijoiden kontekstissa erittäin 

merkittävänä asiana, sillä tunne oman alan opiskelijayhteisöön kuulumisesta on tutkimusten 

mukaan tärkeä ehkäisevä tekijä opintojen keskeyttämisen näkökulmasta (Reinikainen, 2019).  
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Yhteisöllisyys linkittyy korkeakouluopintoihin erityisen vahvasti opintojen alkutaipalee lla. 

Opiskelujen aloittamiseen liittyy usein monenkirjavia tunteita, sillä ajatuksissa saattaa olla 

huolta uusien opiskelijakavereiden löytymisestä tai opiskelijayhteisön sisälle pääsemisestä 

(Savolainen, 2021). Ensimmäinen opiskeluvuosi voidaan nähdä opiskelijayhteisöön 

kiinnittymisen kannalta tärkeimpänä, sillä kun opiskelija löytää oman paikkansa yhteisöstä, 

hänen opiskelumotivaationsa säilyminen on todennäköisempää (Harjunpää, Laiho & Ågren, 

2017).  

Opiskelijatapahtumat voidaan nähdä erityisesti opintonsa aloittavalle opiskelijalle hyvänä 

keinona tutustua uusiin opiskelijatovereihin ja päästä sisään opiskelijayhteisön jäseneksi. 

Opiskelijatapahtumien roolia korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyden kokemiselle ei ole 

kuitenkaan tutkittu, vaikka opiskelijatapahtumat ovat merkittävä ja näkyvä osa 

opiskelijakulttuuria. Pandemia nosti pinnalle opiskelijatapahtumien kritisoinnin, ja otsikot 

täyttyivät siitä, kuinka haalarikansa haluaa ainoastaan juhlia aamuun asti, vaikka 

todellisuudessa tapahtumilla on opiskelijoille paljon suurempi merkitys. Opiskelijatapahtumia 

on tutkittu aikaisemmin lähinnä alkoholin käytön näkökulmasta eikä niinkään osana 

opiskelijoiden hyvinvointia.  

Olemme molemmat olleet opintojemme aikana aktiivisesti mukana järjestämässä 

opiskelijatapahtumia ja olleet eturivissä näkemässä sekä kuulemassa opiskelijatapahtumien 

merkityksestä korkeakouluopiskelijoille sekä koko opiskelijayhteisölle. Opiskelijatapahtumat 

ovatkin kokemuksemme mukaan loistavia tilaisuuksia ystävien saamiselle sekä 

yhteisöllisyyden tunteen kokemiselle. Tässä tutkimuksessa syvennymme aiheeseen tutkimalla 

opiskelijatapahtumien sekä opiskelijayhteisössä koetun yhteisöllisyyden välistä suhdetta. 

Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, vaikuttavatko opiskelijatapahtumat 

korkeakouluopiskelijoiden kokemaan yhteisöllisyyteen opiskelijayhteisössä. 
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2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat  

Muodostamme seuraavaksi tutkimuksemme teoreettiset lähtökohdat. Määrittelemme ensin 

yhteisön käsitteen käyttäen määrittelyn pohjana Kalliokosken (2020) yhteisöllisyyttä 

käsittelevässä väitöskirjatutkimuksessa muodostamaa yhteisön määritelmää. Emme määritte le 

tässä tutkimuksessa tutkijoina yhteisöllisyyden käsitettä tarkasti tai aseta sille selkeitä raameja, 

sillä tutkimuksemme yhtenä tutkimusongelmana on selvittää, millaisia käsityksiä 

luokanopettajaopiskelijoilla on yhteisöllisyydestä. Tässä tutkielmassa yhteisöllisyyttä 

tarkastellaankin luokanopettajaopiskelijoiden muodostaman käsityksen kautta. Avaamme 

kuitenkin akateemisten lähteiden pohjalta yhteisöllisyyttä käsitteenä, yhteisöllisyyden 

rakentumista yhteisössä sekä sen vaikutuksia yhteisön toimintaan. Lopuksi kuvailemme 

opiskelijakulttuurille ominaisia piirteitä, opiskelijatapahtumien kirjoa sekä alkoholin roolia 

opiskelijaelämässä. 

2.1 Yhteisöstä yhteisöllisyyteen 

Paasivaaran ja Nikkilän (2010) mukaan yhteisöllisyys on vaikeasti määriteltävä käsite, eikä 

siitä voida tehdä yhtä oikeaa tulkintaa. Yhteisöllisyys voidaan kuitenkin nähdä yleiskäsitteenä, 

joka kuvaa ihmisten välistä yhteistyötä ja monenlaisia yhteistyömuotoja (Paasivaara & Nikkilä, 

2010, s. 11–12). Yhteisöllisyyden käsitteen lähestyminen on helpointa aloittaa sen lähikäsit teen 

yhteisö kautta (Lampinen, 2019, s. 5). Yhteisön käsite liitetään läheisesti yhteisöllisyyden 

käsitteeseen, koska yhteisö tarjoaa ympäristön, joka mahdollistaa yhteisöllisyyden 

rakentumisen (Paasivaara & Nikkilä, 2010, s. 7).  

2.1.1 Yhteisö 

Paasivaaran ja Nikkilän (2010) mukaan sana yhteisö on suomen kielessä johdatettu sanasta 

yhdistää. Ihmiset ovat heidän mukaansa yhdistyneet toimimaan eri yhteisöihin koko 

ihmiskunnan historian ajan, ja ihmisten ensisijaisina yhteisöinä ovat kautta aikojen toimineet 

muun muassa perhe ja suku (Paasikivi & Nikkilä, 2010, s. 9–12). Nykypäivänä yksilöt kuuluvat 

samaan aikaan useisiin eri yhteisöihin ja itsensä rakentaminen tapahtuu näiden yhteisöjen 

kautta, kun yksilö muodostaa niiden kautta käsityksiä siitä kuka ja millainen hän on (Murto, 

2014). Yhteisöjen voidaan nähdä edustavan elinpiirissämme paikkaa, aikaa sekä tapaa 

hahmottaa ympäröivää elämää (Kylmäkoski, Pylkkänen & Viitanen, 2010).  
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Tässä tutkimuksessa yhteisön käsitteen pohjana on Kalliokosken (2020) muodostama yhteisön 

käsitteen määritelmä, jonka mukaan ihmisten ”yhteenliittymän” tulee täyttää tiettyjä ehtoja, 

jotta sitä voidaan kutsua yhteisöksi. Kalliokosken ensimmäisenä ehtona määritelmässä on, että 

ihmisten yhteenliittymällä tulee olla vähintään yksi sen jäsenet yhteen liittävä tekijä. 

Yhdistävänä tekijänä voi olla esimerkiksi elinympäristö, yhteinen toiminta, kiinnostuksen 

kohde tai uskomus (Kalliokoski, 2020, s. 78). Yhteisön jäseninä onkin näin ollen joukko 

ihmisiä, jotka kerääntyvät yhteen jonkin yhteisen mielenkiinnon kohteen vuoksi (Helmiö, 

2010). Yhteisöön kuuluukin oleellisesti yhteinen jaettu tekeminen sekä yhteiset kiinnostuksen 

kohteet (Marjanen, Marttila & Varsa, 2013). 

Kalliokosken yhteisön määritelmän toisena ehtona on, että jokaisen jäsenen tulee tuntea 

kuuluvansa yhteenliittymään sekä saada muilta jäseniltä tunnustusta yhteenliittymään 

kuulumisesta (Kalliokoski, 2020, s. 79). Tunne yhteenkuuluvuudesta on Paasivaaran ja 

Nikkilän (2010) mukaan ihmisen olemassaolon ja toiminnan edellytys sekä yksilölle tärkeä 

voimanlähde. He kertovat, että yhteisöön kuuluminen on yksilölle tarpeellista, sillä vain 

ryhmässä, yhteisössä tai yhteiskunnassa yksilö voi olla voimakas ja kyetä toimimaan 

yksilöllisesti mielekkäällä tavalla (Paasivaara & Nikkilä, 2010, s. 21). Yhteisön määritellyssä 

korostuu me-henki, joka syntyy johonkin kuulumisen tunteen kautta (Marjanen, Marttila & 

Varsa, 2013).  

Kalliokosken (2020) kolmannen ehdon mukaan yhteisöksi voidaan kutsua ainoastaan sellais ta 

ihmisten yhteenliittymää, jossa jäsenet ovat keskenään järjestäytyneessä vuorovaikutuksessa. 

Yhteisössä tulee olla vuorovaikutusta sekä jäsenten tulee olla tietoisia vuorovaikutukseen 

osallistumisen mahdollisuuksista. Järjestäytyneellä vuorovaikutuksella tarkoitetaan sitä, että 

yhteisön jäsenet käyttävät tietämiään yhteisön hyväksyttyjä keinoja kommunikoida sekä toimia 

yhdessä muiden jäsenten kanssa (Kalliokoski, 2020, s. 84). Yhteisössä sen jäsenten tulee siis 

voida osallistua, tulla kuulluksi sekä saada toimia tasa-arvoisesti (Leponiemi, 2019, s. 42).  

Neljäs ehto Kalliokosken (2020) määritelmässä on, että yhteenliittymään tulee syntyä 

vuorovaikutuksen kautta yhteinen käsitys yhteenliittymän olemassaolon syistä, tavoitteis ta, 

sallituista toiminnan muodoista sekä yhteenliittymän normeista sekä uskomuksis ta 

(Kalliokoski, 2020, s. 85). Marjasen, Ahosen ja Majoisen (2013) mukaan toimivassa yhteisössä 

toimintaa ohjaavat sekä rajaavat yhdessä laaditut säännöt. Hyvin toimiva yhteisö muodostuuk in 

yhdessä suunnitellun yhteisen tekemisen kautta (Marjanen, Ahonen & Majoinen, 2013). 

Sisällöltään yhtenäinen ajattelukulttuuri tiivistää aina yhteisöä, oli yhteisö millainen tahansa  
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(Raina, 2012, s. 27). Paasivaara ja Nikkilä (2010) kuitenkin huomauttavat, että kaikissa 

yhteisöissä on omia sääntöjä ja lainalaisuuksiaan, jotka määrittävät ryhmän oikean tai väärän, 

ja joidenkin yhteisöjen päämäärät voivat olla myös ympäristölle vaarallisia. Näin ollen kaikki 

toiminnallisesti aktiiviset ja kokemuksellisesti vahvat yhteisöt eivät välttämättä tuota 

jäsenilleen hyvinvointia, vaan yhteisö voi olla myös kontrolloiva ja tuottaa vahinkoa yksilölle 

(Paasivaara & Nikkilä, 2010, s. 11–12). 

Kalliokosken (2020) viimeinen ehto yhteisölle on, että yhteenliittymän tulee olla ajallises t i 

suhteellisen jatkuva. Ehto jatkuvuudesta tarkoittaa sitä, että yhteisön jäsenet eivät yhteisön 

syntyhetkellä tai yhteisöön liittyessään tiedä yhteisön päättymisajankohtaa (Kalliokoski, 2020, 

s. 88–90). Jäsenyytemme kesto eri yhteisöissä voi kuitenkin vaihdella suuresti, ja toisissa 

yhteisöissä jäsenyytemme voi olla lyhytaikaista, kun taas toisissa voimme viettää koko 

elämämme (Kylmäkoski, Pylkkänen & Viitanen, 2010). 

Meillä on eri yhteisöissä toisistaan eroavia rooleja, ja osallisuutemme eri yhteisöihin voi olla 

hyvin erilaista (Kylmäkoski, Pylkkänen & Viitanen, 2010). Roolimme yhteisöissä voidaan 

nähdä yhteisöön vaikuttamisen tasona, joka määrittyy yhteisössä osallisuutemme mukaan 

(Helmiö, 2010). Osassa yhteisöistä jäsenyytemme voi olla hyvinkin väljää, kun taas toisissa 

voimme kuulua erittäin tiiviisti yhteisöön (Kylmäkoski, Pylkkänen ja Viitanen, 2010). Yhteisön 

tuleekin olla riittävän löyhä siihen, että jokainen jäsen voi itse määritellä haluamansa tason, 

jolla sitoutuu yhteisön toimintaan (Leponiemi, 2019, s. 42). 

2.1.2 Yhteisöllisyys 

Yhteisöllisyys voidaan nähdä yksilöiden kokemana tunnetilana yhteisön sisällä (Paasivaara & 

Nikkilä, 2010). Koivulan (2013) mukaan yhteisöllisyys tuottaa yksilölle tunteen kuulumises ta 

johonkin hänelle merkitykselliseen sekä antaa yksilölle kokemuksen yhteisön jäsenyydestä. 

Juuri yhteisön jäsenyyden tuottamat tunteet sekä kokemukset tekevät yhteisöllisyyden 

kokemuksesta merkittävän (Koivula, 2013). Yhteisöllisyys onkin yhteenkuuluvuutta sekä 

ihmisen liittymistä johonkin arvokkaaksi koettuun asiaan tai ilmiöön, joka kokoaa ihmis iä 

yhteen synnyttäen tunteen yhteydestä (Leponiemi, 2019). Yhteisöllisyys voidaan siis nähdä 

kokemuksena, joka syntyy sosiaalisen vuorovaikutuksen aikaansaamana vaikutuksena 

(Kalliokoski, 2020, s. 112).  
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Paasivaara ja Nikkilä (2010) kertovat, että ihmiset kaipaavat yhteisöllisyyttä, sillä 

yhteenkuuluvuuden tunne on ihmisen ja toiminnan edellytys. Heidän mukaansa yhteisöllisyys 

tukee ihmisten kanssakäymistä, toisista välittämistä sekä oppimista ja tuloksellisuutta elämässä 

(Paasivaara & Nikkilä, 2010, s. 12). Yhteisöllisyys voidaankin nähdä heijastumana ihmisen 

luontaisesta sosiaalisuudesta, sillä ihmisen henkiselle hyvinvoinnille on tärkeää kokea 

kuuluvansa johonkin yhteisöön tai joukkoon (Kylmäkoski, Pylkkänen & Viitanen, 2010). 

Jokainen meistä haluaa kokea kuuluvansa joukkoon, ja tästä syystä yhteisöt sekä yhteisöllisyys 

ovat merkittäviä asioita elämässämme (Helmiö, 2010). Kylmäkoski, Pylkkänen ja Viitanen 

(2010) huomauttavatkin, että yhteisöllisyys on upotettuna kaikkeen mitä teemme, ja 

yhteisöllisyys on mukanamme koko elämämme ajan. Haemme jo lapsesta lähtien rooliamme 

arvioimalla omaa kuulumistamme ympäröimiin yhteisöihin ja ryhmiin. He jatkavat, kuinka 

nuoruudessa meidän pitäisi jo pystyä etsiytymään yhteisöihin ja luomaan niiden kautta omaa 

identiteettiä. Aikuisuus taas tuo mukanaan odotuksia ja paineita kuulua tiettyihin yhteisö ihin 

(Kylmäkoski, Pylkkänen & Viitanen, 2010). 

Paasivaara & Nikkilä (2010) kertovat, että yhteisöllisyyden tunne vaikuttaa yhteisön jäsenten 

kokemukseen yhteisöstä, sillä yhteisöllisyyden vallitessa meidän on helpompi tuntea 

kuuluvamme joukkoon, ja näin ollen osallistumme aktiivisemmin toimintaan. Heidän 

mukaansa yhteisön jäsen on yhteisöllisyyttä kokiessaan aktiivisempi muun muassa toisten 

auttamisessa sekä tiedon jakamisessa. Yhteisöllisyyden voidaankin nähdä kuvastavan yhteisön 

henkistä tilaa, joka määrittää sen, kuinka valmiita yksilöt ovat yhteistyöhön toisten kanssa sekä 

kuinka paljon yksilö sitoutuu yhteisön tarpeisiin (Paasivaara & Nikkilä, 2010, s. 30). Mikäli 

yksilö kokee yhteisön omakseen, hän rakentaa ja ravitsee sen toimintaa kehittäen yhteisöä 

(Block, 2018). Yhteisöllisyyden tunne toimiikin yhteisössä keskeisenä voimana, joka pitää 

yhteisöä koossa (Paasivaara & Nikkilä, 2010, s. 21).  

Block (2018) kertoo, että yhteisöllisyys näkyy yhteisössä myös lisääntyneenä 

vieraanvaraisuutta, jolloin otamme myös tuntemattomat ihmiset mukaan toimintaan. Hän lisää, 

että yhteisöllisyys tuo mukanaan myös jalomielisyyttä, jolloin olemme valmiimpia auttamaan 

ihmisiä saamatta itse mitään vastapalveluksena. Näitä asioita halutaan nähdä yhteisöjen 

toiminnassa yhteisöllisyyden kautta. Nämä asiat eivät kuki ympäristössä, jota ohjaa yksilö iden 

eristäytyneisyys toisistaan (Block, 2018, s. 4). 

Yhteisössä koettu yhteisöllisyys ei ole tunnetilana pysyvä, vaan sen on jatkuvassa muutoksessa 

yhteisön sisällä, sillä se syntyy ja muuntuu sosiaalisen vuorovaikutuksen seurauksena 
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(Paasivaara & Nikkilä, 2010). Lampisen (2019) mukaan yhteisöllisyys ei ole itsestäänselvyys 

yhteisössä, eikä yhteisöllisyyden tunnetta voi pakottaa ulkoapäin. Sen sijaan yhteisöllisyys 

perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja yksilöiden kokemiin tunteisiin yhteisössä (Lampinen, 

2019). Yhteisöllisyys onkin automaation sijasta pitkäaikainen prosessi, jossa yhteisöllisyys 

rakentuu sitä mukaan kun sitä rakennetaan (Marjanen, Marttila & Varsa, 2013).  

Yhteisöllisyys ei synny yksinään vaan yhdessä olemisen kautta, eikä se synny puhumalla vaan 

tekemällä (Koski, 2020). Yhteisöllisyyden tunteen syntymiseen vaaditaan, että yhteisön jäsen 

kokee aidosti kuuluvansa yhteisöön, kokee olevansa yhteisön vaikutusvaltainen jäsen sekä saa 

toimia vuorovaikutuksessa tasavertaisesti muiden yhteisön jäsenten kanssa (Marjanen, Ahonen 

& Majoinen, 2013). Yhteisöllisyyden syntymisen kannalta oleellista onkin yhdessä tekeminen, 

tavoitteisiin nähden onnistunut toiminta sekä palkitseva vuorovaikutus (Koivula, 2013). 

Yhteisöllisyyden voidaan nähdä syntyvän vuorovaikutteisessa toiminnassa, jossa yhteisön 

jäsenet muodostavat yhdessä ymmärryksen yhteisön toiminnasta, sen tavoitteista sekä 

tarkoituksesta (Nivala, 2008).  

Yhteisöllisyys on Kostiaisen (2003) mukaan ennen kaikkea ihmissuhteita sekä sosiaalisuutta. 

Se on yhteisön ilmapiiriä, yhteishenkeä sekä toisten kanssa toimeen tulemista (Kostiainen, 

2003. s. 129). Yhteisöllisyys koostuukin yhdessä olemisesta ja tekemisestä, henkilökohtaises t i 

merkittävistä suhteista sekä luottamuksesta (Paasivaara & Nikkilä, 2010, s. 11). Koivulan 

(2013) mukaan ystävyyssuhteiden rakentumisella sekä tiivistymisellä on suuri merkitys 

yhteisöllisyyden syntymiselle, ja ystävyyssuhteiden voidaankin katsoa muodostavan 

yhteisöllisyyden kehittymisen perusedellytyksen. Yhteisöllisyys syntyy vahvasti sosiaalisen 

kanssakäymisen kautta, ja yhteisöllisyyden kokemiseen vaikuttavat vahvasti yksilö iden 

henkilökohtaiset ystävyyssuhteet yhteisön sisällä (Koivula, 2013). Yhteisöllisyydessä onkin 

kyse yhteisön jäsenten välisten suhteiden kehittymisestä luonteeltaan henkilökohtaisik s i, 

avoimiksi sekä sitoutumiseen perustuviksi (Nivala, 2008). 

Paasivaara ja Nikkilä (2010) huomauttavat, että yhteisöllisyys näyttäytyy yhteisöissä monilla 

eri tavoilla, ja se voi olla myös haitallista ja kielteistä. Yhteisöllisyyttä voi leimata esimerkik s i 

liiallinen samanmielisyys, jolloin yksilöt etsivät yhteistä näkemystä luopumalla omasta 

identiteetistään tuudittautuen yhteisössä toimimisen tuottamaan yhteisyyden sekä eheyden 

tunteeseen. Heidän mukaansa tämä johtaa usein siihen, että yhteisössä leikitään yhteisöllisyyttä, 

kun samanmielisyyden paineet hiovat pois yhteisön jäsenten halun esittää vaihtoehto is ia 

toimintatapoja ja ristiriidoista vaietaan. Tällaisen kielteisen yhteisöllisyyden purkaminen vaatii 
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ponnisteluja sekä kielteisten tunteiden käsittelyä (Paasivaara & Nikkilä, 2010, s. 49). 

Kirveskosken (2020) mukaan yhteisöllisyydellä voi olla ei-toivottuja vaikutuksia myös sillo in, 

jos yhteisö esimerkiksi sulkee ulkopuolelle osan yhteisön piirissä olevista ihmistä. Vaikutus 

syntyy, kun samaan yhteisöön näennäisesti kuuluvista henkilöistä osa ei koe yhteisöllisyyttä  

(Kirveskoski, 2020). Tällaiset yhteisöllisyyden jännitteet muodostuvat yksilön ja yhteisön 

välisten tarpeiden kohtaamattomuudesta (Paasivaara & Nikkilä, 2010, s. 51). Yhteisöllisyys voi 

Mankan ja Larjovuoren (2013) mukaan olla sulkevaa sekä kaventavaa, mikäli yhteisö ei siedä 

erilaisuutta. Liian tiiviit sosiaaliset suhteet yhteisön sisällä voivat synnyttää ei-toivottavia 

ilmiöitä kuten kuppikuntalaisuutta sekä kiusaamista (Manka & Larjovuori, 2013, s. 9). 

Yhteisöllisyyden merkitystä on tutkittu myös korkeakouluopiskelijoiden kontekstissa, ja 

yhteisöllinen oppimisympäristö vaikuttaisikin edistävän opinnoissa etenemistä, sillä opiskelijat 

saavat tukea toisiltaan ja ovat motivoituneempia opintoihinsa (Reinikainen, 2019, s. 1). Näin 

ollen yhteisöllisyyden positiiviset vaikutukset heijastuvat myös opiskelijayhteisöihin.  

Harjunpää, Laiho ja Ågren (2017) kertovat, että varsinkin opintojen alkuvaiheessa ryhmään 

kuuluminen sekä opiskelijayhteisöön kiinnittyminen ennustavat tyypillisesti myös opintojen 

sujumista. Ensimmäinen opiskeluvuosi on opintoihin ja opiskelijayhteisöön kiinnittymisen 

kannalta tärkein, sillä kun opiskelija löytää yhteisöstä oman paikkansa, opiskelumotivaa t ion 

säilyminen on todennäköisempää (Harjunpää, Laiho & Ågren, 2017). Kirveskosken (2020) 

mukaan opiskelijoiden yhteisöllisyyden edistäminen on tärkeää yksilöiden lisäksi myös 

opiskelijajärjestöjen ja koko korkeakoulun näkökulmasta. He kertovat, että hyvinvo ivat 

opiskelijat ovat motivoituneita edistämään opintojaan sekä valmistumaan ajallaan. Lisäksi 

opiskelijat, jotka kokevat kuuluvansa yhteisöön, osallistuvat todennäköisemmin aktiivises t i 

yhteisön toimintaan ja ylläpitävät yhteisöllisyyttä olemalla mukana suunnittelemassa toimintaa 

(Kirveskoski, 2020). 

2.2 Opiskelijakulttuuri 

Tiilikainen (2000) kirjoittaa, että opiskelijakulttuuriksi kutsutaan niitä elämäntapoja, jotka 

perinteisesti liitetään opiskeluun ja opiskelijana olemiseen. Hän kertoo, että opiskeluelämän 

aloittamisen myötä ihmisen elämäntavat kokevat muutoksen, kun opiskelija omaksuu 

vähitellen opiskelijayhteisön kulttuuria (Tiilikainen, 2000, s. 7–16). Suurimmalle osalle 

korkeakoulun aloittaville opiskelijoille opintojen alkaminen tarkoittaakin siirtymävaihet ta 

elämässä (Savolainen, 2021). Liuska (1998) kertoo, kuinka opiskeluaikaa on pidetty 
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kokonaisvaltaisena elämänvaiheena, sillä opiskelu määrittelee hyvin monella tavoin 

opiskelijoiden elämäntilannetta. Opiskelu murtaa monia arkielämän rakenteita ja antaa 

opiskelijoille uudenlaisen tavan jäsentää elämää (Liuska, 1998, s. 14). Aittola (1992) jatkaa, 

että opiskelijaelämä tulee todeksi opiskelijoiden elämäntapaan sekä opiskeluaikaan liittyvien 

elämänmuutosten myötä. Usein opiskelun aloittaminen tarkoittaa olosuhteisiin sekä 

elämäntapaan heittäytymistä, joista nuorilla ei ole entuudestaan kovin selvää ennakkokäsitys tä 

(Aittola, 1992, s. 48).  

2.2.1 Opiskeluaika elämäntilanteena 

Liuskan (1998) mukaan opiskelun aloitus on nuoren ihmisen elämässä monien muutosten aikaa . 

Hän kertoo, että moni opintonsa aloittavista opiskelijoista muuttaa kotoaan pois uudelle 

paikkakunnalle ja samalla ottaa myös niin taloudellisen kuin henkisen vastuun elämästään. 

Liuska jatkaa, kuinka paineita voivat aiheuttaa esimerkiksi huoli oman paikan löytämises tä 

yhteiskunnassa, rahan riittämisestä, vanhemmista irtautumisesta sekä lukuisat muut 

itsenäistymiseen kuuluvat tehtävät ja osa-alueet (Liuska, 1998, s. 9). Tiilikainen (2000) lisää, 

että opintojen aloittamiseen liittyy myös vahvasti sosiaalisten suhteiden muuttuminen vanhojen 

ystävien jäämisen ja uusien ystävien löytymisen myötä. Läsnä voivat olla myös vahvat 

yksinäisyyden tunteet (Tiilikainen, 2000, s. 7). Erityisesti uuteen opiskelukaupunk iin 

muuttaessa tutustuminen sekä siteen rakentuminen uuteen korkeakouluyhteisöön ja sen 

ihmisiin on erityisen tärkeää yksinäisyyden välttämiseksi (Koski, 2020).  

Savolainen (2021) kertoo, että joka syksy kymmenet tuhannet opiskelijat aloittavat opintonsa 

ympäri Suomen korkeakouluja, ja uudet opiskelijat tulevat hyvin erilaisista lähtökohdista. Osa 

siirtyy korkeakouluun suoraan lukiosta, kun taas toiset voivat olla uudelleen kouluttautuvia jo 

työelämässä olleita aikuisia (Savolainen, 2021). Suomessa korkeakoulujen keskimääräinen 

aloittamisikä on kansainvälisesti korkea 24 vuotta (Nord & Siikalahti, 2019). Aittolan (1992) 

mukaan opiskeluaika sijoittuu yleensä myöhäisnuoruuden ja varhaisaikuisuuden väliseen 

siirtymäjaksoon, johon ajoittuu monia elämänvaiheiden muutoksia, joissa korostuvat erilaiset 

itsenäistymiseen sekä tulevan ammattiuran valintaan liittyvät kysymykset. Aittola kertoo, että 

opiskelija myös irrottautuu usein kotiympäristöstään ja opettelee elämään itsenäisesti uudessa 

yliopistoympäristössä. Opintojen loppupuolella taas pinnalla ovat ratkaisut aviopuolison 

valinnassa, perheen perustamisessa, kodin hankkimisessa sekä työelämään siirtymisessä 

(Aittola, 1992, s. 28–29). 
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Aittola (1992) lisää, että opinnot vaativat opiskelijalta pitkäaikaista ponnistelua, uusien tietojen 

ja taitojen omaksumista, minkä lisäksi yliopiston lukukausirytmistä tulee vähitellen 

opiskelijoiden elämää vaiheistava tekijä. Opiskelu myös vaikeuttaa sosiaalisen ”täysi-

ikäisyyden” ja taloudellisen itsenäisyyden saavuttamista sekä vakiintuneen elämän rakenteen 

muodostamista väliaikaisen luonteensa vuoksi. Opinnot lisäksi siirtävät perheenperustamis ta 

myöhempään ajankohtaan verrattuna normaalissa palkkatyössä käyviin samanikäisiin nuo riin 

aikuisiin (Aittola, 1992, s. 48–49). 

Aittolan (1992) mukaan opiskeluaika voidaan jakaa selvästi toisistaan eroaviin vaiheisiin omine 

kriittisine murroksineen. Ensimmäisenä opiskelunvuotena opintojen aloittaminen tarkoittaa 

opiskelijoille usein kriisinomaista muutosta, jossa itsenäisen elämäntavan löytäminen sekä 

omasta taloudesta huolehtiminen eivät aina suju ongelmitta. Aittola jatkaa, kuinka aloittavat 

opiskelijat joutuvat myös totuttelemaan uuteen elinympäristöön, sillä he ovat usein sidoksissa 

kotiympäristöönsä sekä lapsuudenaikaisiin ystäviinsä. Opintojen edetessä kolmanne lle 

opintovuodelle opiskelijoiden kuva opiskelusta sekä yliopistosta muuttuu arkisemmaksi. 

Aittola kertookin, että usea keskivaiheen opiskelija kokee olevansa irrallaan kotitaustastaan 

sekä ystäväpiiristään, yhteiskunnasta sekä usein myös yliopistosta. Opintojen loppuvaihe 

voidaan nähdä taas seestymisen aikana, jolloin opiskelijat pyrkivät saamaan opintonsa 

valmiiksi. Aittolan mukaan he ovat jo henkisesti irrottautuneet yliopistosta ja valmiina 

siirtymään työelämään. Yliopisto ei enää tarjoa mitään uutta, ja näin ollen opiskelijoiden katseet 

ovat kääntyneet tulevaan arkielämään kuten perheen perustamiseen sekä asunnon hankkimiseen 

(Aittola, 1992, s. 75–76). 

2.2.2 Opiskelijayhteisö 

Opintonsa aloittavan opiskelijan ja opiskelijakulttuurin kohtaamisessa on kyse opiskelijan 

kiinnittymisestä koko yliopistoyhteisön lisäksi myös toisiin opiskelijoihin eli toisin sanoen 

opiskelijayhteisöön (Tiilikainen, 2000, s. 16). Koska Kirveskosken (2020) mukaan 

yhteisöllisyys nähdään pitkäkestoisena kuulumisena johonkin yhteisöön, jolla on jokin 

yhdistävä tekijä, voidaan luokanopettajaopiskelijoiden nähdä kuuluvan opiskeluaikanaan 

useampaan yhteisöön. Yhteisön muodostavat muun muassa samassa korkeakoulussa 

opiskelevat, samaa alaa opiskelevat sekä samaan pienryhmään kuuluvat opiskelijat 

(Kirveskoski, 2020). Tässä tutkimuksessa opiskelijayhteisöllä tarkoitetaankin kuviossa 1 
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visualisoitua kokonaisuutta, joka pitää sisällään korkeakouluyhteisön, ainejärjestöyhteisön sekä 

pienryhmäyhteisön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Tässä tutkimuksessa opiskelijayhteisöllä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu 

korkeakouluopiskelijayhteisöstä, ainejärjestöyhteisöstä sekä pienryhmäyhteisöstä. 

 

Opiskelijayhteisöön kuulumisella sekä muiden ihmisten kanssa toimimisella on iso merkitys 

opiskelijaidentiteetin muodostumiseen sekä siihen, millaiseksi opiskelijat kokevat maailman ja 

itsensä opintojen aikana (Blessinger, Hoffman & Makhanya, 2019, s. 18). Poutanen ja kollegat 

(2012) kertovat, että opiskeluyhteisöön kuulumisen tunteella tarkoitetaan subjektiivis ta 

kokemusta samaistumisesta opiskelijayhteisöön. He kertovat, että kuulumisen tunteen 

syntyminen on aikaa vievä prosessi, mutta se vaaditaan, jotta voidaan kiinnit tyä 

opiskelijayhteisöön (Poutanen ym., 2012). Opiskelijat kokevatkin opintojen syvällisen 
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merkityksen löytyvän juuri opiskelijayhteisöön sitoutumisesta sekä yhteisön yhteis is tä 

kiinnostuksen kohteista (Mäkinen, 2012). Yhteisöllisyyden kokeminen ei ole kuitenkaan 

itsestäänselvyys suuressa korkeakoulun tapaisessa yhteisössä (Koski, 2020). 

Ihmissuhteet sekä sosiaaliset vuorovaikutussuhteet ovat tärkeitä opiskelijo iden 

elämäntilanteeseen liittyviä tekijöitä (Liuska, 1998, s. 20). Aittolan (1992) mukaan 

opiskeluaika voidaan nähdä yhtenä kaikista aktiivisimmista sosiaaliseen kanssakäymiseen 

keskittyvistä ajanjaksoista yksilön elinaikana. Opiskelijoiden ystävyyssuhteet keskittyvät 

opiskelun aikana vahvasti toisiin opiskelijoihin, ja heidän kanssaan jaetaankin kaikki 

opiskelijaelämän surut ja ilot (Aittola, 1992, s. 37). Myös Liuskin (1998) mukaan opiskelijo iden 

tärkeimmät ihmissuhteet ja läheisin ystäväpiiri muodostuu tutkimusten mukaan toisista 

opiskelijoista ja ennen kaikkea saman tieteenalan opiskelijoista. Muodostetut ihmissuhteet eivät 

kuitenkaan välttämättä rajoitu vain opiskeluaikaan, ja opiskelijatovereiden kanssa solmitut 

ystävyyssuhteet voivat jatkua pitkäkestoisesti myös opintojen jälkeen (Liuski, 1998, s. 20). 

Kunttu, Pesonen ja Saari (2017) kertovat, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n 

tekemän terveystutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijoista vain noin 70 % kokee 

opintojen aikana kuuluvansa osaksi opiskelijayhteisöä, ja 22 % vastaajista kokee, ettei kuulu 

mihinkään opiskeluryhmään. Terveystutkimuksessa opiskeluryhmiksi katsottiin muun muassa 

oma vuosikurssi, koululaitos tai ainejärjestö. Tutkimuksen mukaan yksinäisyyttä kokee jopa 10 

% opiskelijoista (Kunttu, Pesonen & Saari, 2017, s. 79). Näin ollen opiskelu voi muodostua 

osalle opiskelijoista yksinäiseksi puurtamiseksi ilman opiskelua tukevia sosiaalisia suhteita tai 

opiskeluyhteisöön kuulumisen tunnetta (Poutanen ym., 2012). Tutkimusten mukaan tunne 

opiskelijayhteisöön kuulumisesta heikkenee opintojen edetessä (Reinikainen, 2019, s. 10).  

Kirveskosken (2020) mukaan kaikki opiskelijat eivät kaipaa ympärilleen yhtä tiivistä yhteisöä. 

Joillekin opiskelijoille omasta ajasta ja palautumisesta huolehtiminen voivat olla kaikista 

tärkeimmät tekijät jaksamisen ylläpitämisessä. Tällainen opiskelija voi kuitenkin haluta 

osallistua yhteisön toimintaan yhtä paljon kuin muut, mutta hän haluaa toimia yhteisössä omalla 

tavallaan omien voimavarojensa mukaan. Kirveskoski kertookin, kuinka hyvä yhteisö 

mahdollistaa kaikkien jäsenten ottamisen mukaan erilaisista taustoista huolimatta, ja yhteisön 

tulisi olla saavutettava sekä sen tulisi vastata sen jäsenten erilaisiin tarkoituksiin. Kirveskosken 

mukaan joustavuus ja sallivuus ovat ominaispiirteitä hyvälle yhteisölle, ja yhteisön on tärkeää 

hyväksyä jäsentensä erilaiset elämäntilanteet. Esimerkiksi opiskelijoiden yhteisössä osa 



16 

 

jäsenistä voi olla perheellisiä ja näin ollen heillä ei ole välttämättä yhtä paljoa aikaa osallis tua 

vapaa-ajan aktiviteetteihin kuin muilla opiskelijoilla (Kirveskoski, 2020). 

2.2.3 Opiskelijatapahtumat 

Opiskelijatapahtumat ovat erittäin näkyvä osa suomalaista opiskelijakulttuuria, ja erilais ia 

opiskelijatapahtumia järjestetään laajasti eri kohdeyhteisöille ympäri Suomea. 

Opiskelijatapahtumien sisältö vaihtelee laidasta laitaan ja niiden osallistujamäärät vaihtelevat 

kymmenistä opiskelijoista aina tuhansiin opiskelijoihin asti. Tapahtumia järjestetäänkin hyvin 

eri tarkoituksiin eri sidosryhmille (Vallo & Häyrinen, 2003, s. 75). Jokaisella 

opiskelijatapahtumalla on omat tarkoituksensa sekä erityispiirteensä, ja osalla tapahtumista voi 

olla hyvinkin pitkät perinteet. Jokaisella opiskelijatapahtumia järjestävällä taholla voi olla omia 

perinteeksi muodostuneita tapahtumia, ja perinteisimpiä korkeakouluopiskelijoille suunnattuja 

tapahtumamuotoja ovat muun muassa approtapahtumat, sitsit eli akateemiset pöytäjuhlat, 

suunnistustapahtumat, yökerhotapahtumat sekä ryhmäytymistapahtumat, jotka ovat 

suunnattuja erityisesti opintonsa aloittaneille opiskelijoille eli ”fukseille”. 

Approtapahtumat ovat korkeakouluopiskelijoille suunnattuja tapahtumia, joita järjestetään 

useissa eri opiskelijakaupungeissa. Approtapahtumien tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu, että 

opiskelijat kiertävät ympäri kaupunkia keräten leimoja erilaisista suorituksista. Yleisimp iä 

approtapahtumia ovat alkoholiin painottuvat approt, joissa osallistujat kiertävät ravintolo ita 

keräten leimoja jokaista nautittua virvoitusjuomaa kohden. Kerättyjen leimojen määrä 

määrittelee tapahtuman lopuksi opiskelijoiden ansaitseman ”tutkinnon”, ja suuremmalla 

leimamäärällä saavuttaa paremman tutkinnon. Kaikissa approtapahtumissa ei tarvitse 

kuitenkaan nauttia alkoholia, sillä esimerkiksi Oulussa järjestetään Makia-Appro sekä 

SporttiAppro, jotka toimivat molemmat alkoholittomina approtapahtumina. Oulun 

Arkkitehtikillan järjestämän Makia-Appron osallistujat keräävät leimoja kahvilavierailuistaan, 

kun taas Oulun Luokanopettajaopiskelijoiden järjestämä SporttiAppro kannustaa opiskelijo i ta 

liikkumaan ja kokeilemaan mahdollisimman montaa urheilulajia leimojen keräyksen 

muodossa. Approtapahtumat keräävät yhteisen tekemisen äärelle laajasti eri alojen 

opiskelijoita, ja niissä voidaankin kokea yhteisöllisyyttä yhdessä kaikkien 

korkeakouluopiskelijoiden kesken. 

Sitseillä tarkoitetaan korkeakouluopiskelijoille suunnattuja akateemisia pöytäjuhlia, joissa 

yleensä syödään, juodaan, lauletaan juomalauluja, pidetään puheita sekä seurataan 
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ohjelmanumeroita. Annala (2020) kertoo, että sitsejä yhdistää tietty kaavallisuus sekä tarkat 

etiketit, joita osallistujien tulee seurata. Joillakin sitseillä etikettien tai sääntöjen rikkomises ta 

saatetaan rangaista osallistujia viihteellisin tavoin (Annala, 2020). Sitsiperinteet ovat olleet 

yliopistoperinteenä jo mahdollisesti 1900-luvun alusta alkaen, jolloin yhteislaulukulttuuri alkoi 

kukkia korkeakoulupiireissä (Kangas, 2018). Sitsitapahtumien vahvuutena voidaan nähdä 

niiden sosiaalinen luonne sekä rento tunnelma, ja sitseillä tutustuukin yleensä uusiin ihmis i in 

omassa pöytäseurueessa. 

Oulun korkeakoulupiireissä on yleistynyt viime vuosina tapahtumatyyppi, jossa opiskelijat 

kiertävät ympäri kaupunkia suunnistaen erilaisilla tehtävärasteilla pienissä ryhmissä yleensä 

pukeutuen jonkun teeman mukaisesti. Tällaisissa tapahtumissa pieni ryhmä opiskelijoita viettää 

tiiviisti aikaa keskenään ja heittäytyy tehtävärasteilla erilaisiin heittäytymistä vaativiin 

tehtäviin, joissa ryhmän jäsenten toimintaa arvioidaan jonkun valitun kriteerin perusteella. 

Rasteilla voidaan esimerkiksi arvioida ryhmän yhteishenkeä, kekseliäisyyttä tai 

esiintymistaitoja. Suunnistustapahtumat ovat erityisen hyviä tapahtumia 

ryhmäyttämistarkoitukseen, sillä niiden heittäytyvän luonteen sekä tiiviin tunnelman takia ne 

tuovat suunnistusryhmien jäsenten välille läheisyyttä. 

Ainejärjestöt järjestävät omille aloittaville opiskelijoilleen eli fukseille paljon muita 

ryhmäytymiseen tarkoitettuja opiskelijatapahtumia. Näiden fuksitapahtumien tarkoituksena on 

luoda uusille opiskelijoille mahdollisuuksia sekä matalan kynnyksen ympäristö toisiin 

opiskelijayhteisön jäseniin tutustumiseen. Fuksitapahtumissa luodaan mahdollisuuksia niin 

oman pienryhmän kuin koko vuosikurssin opiskelijoiden kanssa tutustumiseen. Oulun 

Luokanopettajaopiskelijat ry:n perinteisiä fuksitapahtumia ovat esimerkiksi Fuksipiknik sekä 

Talent Show, jossa pienryhmät haastavat itseään suunnittelemalla yhteisen esityksen sekä 

heittäytymällä yhdessä sen esitysvaiheessa. 

Isommat ainejärjestöt sekä opiskelijajärjestöt järjestävät usein poikkitieteell is iä 

opiskelutapahtumia, jotka on suunnattu koko korkeakouluopiskelijoiden yhteisölle. 

Poikkitieteellisille tapahtumille ominaista on niiden suuri koko, ja tapahtumiin voidaan ottaa 

jopa tuhansia korkeakouluopiskelijoita. Usein poikkitieteelliset tapahtumat ovat 

yökerhotapahtumia, joiden tapahtumapaikkana toimii yökerho tai baari. Tapahtumassa on 

jatkuvasti soivaa musiikkia ja se voidaan järjestää joko erillisenä tapahtumana tai muiden 

tapahtumien jatkoina. Kyseessä on hyvin stereotyyppinen suuri korkeakouluopiskelijo iden 

tapahtuma, johon useimmiten osallistutaan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. 
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Yökerhotapahtumissa voi usein olla jonkinlainen teema, jonka mukaan pukeudutaan tai 

soitetaan musiikkia, mutta hyvin usein pukukoodina toimivat haalarit.  

Saarenmaan (2019) mukaan Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto eli SOOL ry järjestää 

vuosittain kaikille opettajaopiskelijoille suunnatun tapahtuman nimeltä Talvipäivät, jossa koko 

Suomen opettajaopiskelijat kokoontuvat yhteen jollekin opettajainkoulutuspaikkakunna lle 

viettämään yhteistä leirikoulumaista viikonloppua. Kyseessä on Suomen suurin saman alan 

opiskelijoiden yhteinen tapahtuma, jonka perinteet ovat säilyneet katkeamattomina vuodesta 

1947 saakka (Saarenmaa, 2019). Talvipäivillä on mahdollisuus tutustua toisiin samaa alaa 

opiskeleviin yli paikkakuntarajojen ja samalla viettää yhteistä aikaa erilaisten aktiviteett ien, 

kuten talviriehan tai live-musiikin parissa. Tällaiset tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä 

suuremmassa mittakaavassa koko Suomen opettajaopiskelijoiden yhteisöön.  

Oulun yliopistossa tapahtumien järjestämisestä vastaavat lopulta pääasiassa ainejärjestöt, jotka 

järjestävät tapahtumia yhdistääkseen ainejärjestönsä opiskelijoita sekä valvoakseen 

opiskelijoidensa etua. Ainejärjestöillä on usein myös selkeä kuva järjestämiensä tapahtumien 

kohderyhmästä sekä heidän toiveistaan tapahtumien suhteen. Vallo ja Häyrinen (2003) 

kertovat, että tapahtumien järjestäjillä on laajasti erilaisia mahdollisuuksia tapahtumien 

toteutukseen, ja järjestäjien tulee tiedostaa, mikä tapahtuman tarkoitus on ja kenelle se on 

tarkoitettu. Tapahtuman onnistumiseen ja loppuratkaisuun vaikuttaakin aina monta tekijää, 

joista tärkeimpinä voidaan mainita tapahtumalle asetettu tavoite sekä kohderyhmä (Vallo & 

Häyrinen, 2003, s. 127).  

Vallo ja Häyrinen (2003) jatkavat, kuinka tapahtuma on aina tilaisuus, oli se sitten luonteeltaan 

tai kooltaan millainen tahansa. Perusasioiden on oltava kunnossa, sillä mikäli tapahtuma on 

järjestämisen arvoinen, on se aina hyvän järjestämisen arvoinen (Vallo & Häyrinen, 2003, s. 

77). Iiskola-Kesonen (2004) kirjoittaakin, kuinka tapahtumien järjestäjällä tulee olla aina yksi 

yhteinen tavoite: tehdä mahdollisimman onnistunut tapahtuma. Vaikka olosuhteet tapahtuman 

ympärillä muuttuisivat, tämä tavoite ei muutu (Iiskola-Kesonen, 2004, s. 34). Tapahtumien 

järjestämisen taito kehittyy kokemuksen myötä, sillä mitä useammassa tapahtumassa on 

käynyt, sitä enemmän on saanut vinkkejä siihen, kuinka tehdä tapahtumasta onnistunut (Vallo 

& Häyrinen, 2003, s. 113–114). 

Iiskola-Kesonen (2004) kirjoittaa, kuinka tapahtumaprojektin toteuttaminen on moniulotteis ta. 

Sen tapahtuman takana, jonka yleisö ja osallistujat näkevät, on ollut suuri määrä työtä, jota 

ilman tapahtuma ei onnistuisi (Iiskola-Kesonen, 2004, s. 11). Vallo ja Häyrinen (2003) 
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korostavat, että opiskelijatapahtumat ovat hyvin usein itserakennettuja tapahtumia, sillä 

ainejärjestöillä on harvemmin varaa palkata ulkopuolista suunnittelu- ja toteutusapua. Vaikka 

ainejärjestötoiminta ja tapahtumien järjestäminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen, vaatii 

niiden suunnittelu ja toteutus tinkimätöntä työtä, jossa joudutaan näkemään vaivaa ja kestämään 

painetta. Heidän mukaansa tapahtumanjärjestäjät ovat aina vastuussa kokonaisuuden 

toimimisesta, jolloin järjestäjien tulee varmistaa jokainen pienikin yksityisko hta. He jatkavat, 

että opiskelijatapahtumien järjestäjien tulee pystyä ottamaan tapahtumien järjestämisessä ja 

suunnittelussa huomioon tapahtuman budjetti, aikataulut, ohjelman sisältö, esiintyj ien 

ammattitaitoisuus, ilmoittautumisen sujuvuus, tekniikan toimiminen, tarjoilu sekä 

tapahtumapaikka (Vallo & Häyrinen, 2003, s. 75–77, 112–114).  

2.2.4 Alkoholi opiskelijakulttuurissa 

Alkoholi on usein mukana keskustelussa, kun puhutaan opiskelukulttuurista ja opiskelusta 

elämänvaiheena. Sahlmanin (2019) mukaan erityisesti opiskelijatapahtumat rakentuvat 

suurimmaksi osaksi alkoholin ympärille, ja alkoholin kulutus opiskelijatapahtumissa on 

suurimmaksi osaksi humalahakuista. Alkoholin kulutus nähdään oleellisena asiana 

opiskelukulttuuria heti opintojen alkamisesta lähtien, mistä kertovat esimerkiksi perinteet, 

joissa uudet opiskelijat ”kastetaan” opiskelijayhteisöön kierrättämällä heitä rasteilla, jossa 

heidän tulee juoda ennalta määrätty määrä alkoholia (Sahlman, 2019). Humalajuomisen 

koetaankin yhdistävän opiskelijayhteisöä ja antavan sille jotakin, ja siitä syystä päihteiden 

käyttö sekä merkitys yhteisölle on usein korostunut (Helmiö, 2010). 

Lorant, Nicaise, Soto ja d’Hoore (2013) kertovat, että alkoholin käyttö lisääntyminen 

opiskeluaikana selittyy muun muassa samanlaisten ihmisten kanssa ajan viettämisen sekä 

alkoholiaiheisten sosiaalisten tapahtumien kuten juuri opiskelijatapahtumien myötä. Opiskelu 

vaikuttaa laajasti yksilön sosiaaliseen ympäristöön, ja opiskelijat altistuvat yliopisto-opinto jen 

myötä jatkuvalle ja intensiiviselle alkoholinkäytölle (Lorant ym., 2013, s. 2–8). Ravintolo issa 

käyminen onkin erottamaton osa opiskelijaelämää erityisesti opintojen alku- ja keskivaiheessa, 

sillä ravintola tarjoaa sopivan ympäristön ystävyyssuhteiden muodostamiseen sekä irtiottoon 

opiskelusta (Aittola, 1992, s. 60–61). Alkoholi toimii tunnelman keventäjänä, joka antaa omalle 

persoonallisuudelle tilaa toimia (Helmiö, 2010).  

Maunu (2012) kertoo, että juomisen nautinto syntyy ensisijaisesti sosiaalisesti, ja juomise lla 

haetaan sosiaalista emootiota, joka jaetaan yhdessä juovan ryhmän kesken. Tästä kertoo se, että 
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kukaan ei opettele juomaan alkoholia yksin sosiaalisessa tyhjiössä, vaan ensimmäiset 

juomakokemukset lähtevät liikkeelle kaveriporukoiden yhteisistä rituaaleista, joista muodostuu 

sosiaalisen innostuksen ja muiden vahvojen tunteiden tilanteita. Hän jatkaa, että juomisen 

tilanteet ovat sosiaalisuuden lisäksi myös toiminnallisia, sillä juominen on harvoin ryhmän 

ainut toiminta; ryhmässä tanssitaan, nauretaan tai esimerkiksi kierrellään kaupungilla. Näin 

ollen juomisen intensiiviset kokemukset johtuvat useimmiten muista syistä kuin alkoholin 

psykoaktiivisista vaikutuksista ja juomisen ytimessä onkin intensiivinen sosiaalinen toiminta  

(Maunu, 2012, s. 10). 

YTHS:n terveystutkimuksen mukaan opiskelijoista 17 % kokee joutuvansa kavereidensa takia 

juomaan enemmän alkoholia kuin itse haluaisi juoda (Kunttu, Pesonen & Saari, 2017, s. 63). 

Helmiö (2010) korostaakin, että yhteisö voi joko rajoittaa tai yllyttää päihdemyönteisyyttä. 

Päihdemyönteisessä yhteisössä yksilöä yllytetään päihteiden käyttöön, ja päihdekriitt iset 

jäsenet nähdään tunnelman pilaajina tai uhkina (Helmiö, 2010). Tästä kertoo myös se, että 

puolet opiskelijoista kokevat, että alkoholittoman vaihtoehdon valinta herättää porukassa 

huomiota (Kunttu, Pesonen & Saari, 2017, s. 63). Helmiö (2010) jatkaa, että usein selvin päin 

oleva yhteisön jäsen ei jaa yhteistä kokemusta samalla tavalla. Yhteisön jäsenet ovat valmiita 

tekemään paljon kuuluakseen joukkoon, ja yhteisön aiheuttama paine voi saada heidät 

tuntemaan pakkoa asennoitua päihteisiin yhteisön haluamalla tavalla. Hän kuitenk in 

huomauttaa, että jos yhteisössä vahvasti osallisena oleva jäsen on päihdevastainen, hän voi 

parhaimmillaan vaikuttaa koko yhteisön asenteisiin omalla asennoitumisellaan. Vaikka 

tällainen jäsen ei saisi käännytettyä yhteisöä päihdekriittisyyteen, voi hän silti vaikuttaa 

päihdekäyttäytymiseen merkittävästi (Helmiö, 2010). 

Alkoholin käytön trendi on kuitenkin hiljalleen muuttumassa, sillä täysin raittiiden 

opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvun alusta (Forsén, 2019). YTHS:n 

terveystutkimuksen mukaan vuonna 2016 opiskelijoista noin jo 9 % ovat täysin raittiita (Kunttu, 

Pesonen & Saari, 2017, s. 60). Kasvava osa opiskelijoista keskittyykin terveempään sekä 

selvempään elämäntyyliin, ja hiljalleen myös opiskelijatapahtumien järjestäjät pyrkivät 

huomioimaan tapahtumissaan myös raittiit opiskelijat (Forsén, 2019). Terveystutkimuksessa 

opiskelijat kuitenkin kertovat, että suurimmassa osassa tapahtumista ei ole tarjolla alkoholitonta 

versiota, mikäli tapahtumassa tarjoillaan alkoholia (Kunttu, Pesonen & Saari, 2017, s. 63). 

Opiskelijakulttuurin perinteet opiskelijatapahtumien suhteen saattavat kuitenkin joutua 

uusituiksi uuden raittiimman sukupolven kasvaessa korkeakouluikään (Sahlman, 2019). 
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3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, millainen merkitys opiskelijatapahtumilla on 

yhteisöllisyydelle opiskelijayhteisössä. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla 

luokanopettajaopiskelijoita ja selvittämällä, millaisia käsityksiä heillä on yhteisöllisyydes tä 

sekä opiskelijatapahtumien merkityksestä yhteisöllisyydelle heidän opiskelijayhteisössään. 

Käsityksellä tarkoitetaan Koskisen (2011) mukaan kokemuksen, ajattelun sekä 

vuorovaikutuksen avulla muodostettua kuvaa jostakin ilmiöstä. Sen perustana toimivat yksilön 

aikaisemmat tiedot ja kokemukset (Koskinen, 2011, s. 269). Tässä tutkimuksessa 

tarkastelemme opiskelijayhteisöä kokonaisuutena, johon kuuluu koko 

korkeakouluopiskelijoiden yhteisö, ainejärjestöyhteisö sekä oma pienryhmäyhteisö. Tässä 

tutkimuksessa nämä pienemmät yhteisöt nähdään yhteisenä kokonaisuutena, jota kutsumme 

tässä tutkimuksessa opiskelijayhteisöksi.  

Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat: 

1. Kuinka luokanopettajaopiskelijat käsittävät yhteisöllisyyden käsitteen?  

2. Millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on opiskelijatapahtumien 

vaikutuksesta yhteisöllisyyteen opiskelijayhteisössä? 

3.1 Fenomenografinen lähestymistapa 

Tutkimuksemme keskiössä ovat luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset yhteisöllisyydes tä 

sekä opiskelijatapahtumien merkityksestä yhteisöllisyydelle opiskelijayhteisö ssä. 

Tarkoituksenamme on tulkita aineistoa niin, että saamme selville tutkittavan ilmiön eri puolia 

luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten pohjalta, ja näin ollen kasvatamme ymmärrystämme 

tutkittavaa ilmiötä kohtaan. Tämä tutkimus toteutetaan laadullisena eli kvalitatiivisena 

tutkimuksena, jonka lähestymistapana sekä aineiston analyysimenetelmänä käytetään 

fenomenografista tutkimusmenetelmää.  

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää tutkimaamme ilmiötä (Kiviniemi, 2018), 

eli tässä tapauksessa käsityksiä opiskelijatapahtumien vaikutuksesta yhteisöllisyyteen. 

Tutkimme laadulliselle tutkimukselle ominaisesti ilmiötä luokanopettajaopiskelijo iden 

omakohtaisten kokemusten ja heidän ajatuksiensa, tuntojensa sekä käsitystensä kautta (Puusa 

& Juuti, 2011b). Lähdemme tutkimaan aihetta ja ilmiötä asettamatta ennakko-olettamuks ia 
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haastattelusta ilmenevistä vastauksista sekä myöhemmin analyysin pohjalta tuotetuis ta 

tutkimuksen tuloksista. Eskola ja Suoranta (1998) kertovat, kuinka laadullisessa tutkimuksessa 

voidaankin aloittaa tutkimuksen tekeminen mahdollisimman puhtaalta pöydältä ilman 

ennakko-olettamuksia. Tämä hypoteesittomuus tarkoittaa sitä, ettei tutkijalla ole 

tutkimuskohteesta tai sen tuloksista lukkoon lyötyjä ennakko-olettamuksia (Eskola & Suoranta, 

1998, s. 19). Tutkijoiden mukaan tulee muistaa, että tutkimuksen lähestymistapa, oli se sitten 

laadullinen tai määrällinen, ovat vain välineitä, mutta eivät arvoja tai tavoitteita sinänsä (Puusa 

& Juuti, 2011b).  

Käytämme fenomenografista lähestymistapaa sekä analyysimenetelmää, koska 

tavoitteenamme on tutkia yhteisöllisyyttä ilmiönä ja opiskelijatapahtumien roolia 

yhteisöllisyydelle opiskelijayhteisössä. Tämän tavoitteen pyrimme saavuttamaan tutkimalla 

luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä aiheeseen. Tässä tutkimuksessa olemme kiinnostune ita 

nimenomaan haastateltavien käsityksistä, emmekä pyri etsimään absoluuttista totuutta 

tutkimuskysymyksiimme. Fenomenografisen tutkimuksen kohteena onkin tieteellisen totuuden 

etsimisen sijasta ihmisten arkipäivän ilmiöitä koskevat käsitykset sekä niiden erilaiset 

ymmärtämisen tavat (Koskinen, 2011). Sanana fenomenografia tarkoittaa ilmiön kuvaamis ta 

tai ilmiöstä kirjoittamista ja yleisesti siinä tutkitaan sitä, kuinka maailma rakentuu ja ilmenee  

ihmisten tietoisuudessa (Metsämuuronen, 2000, s. 22).  

Myös Huusko & Paloniemi (2006) kirjoittavat, kuinka fenomenografisen tutkimuksen kohteena 

ovat erilaiset arkipäiviä koskevat ilmiöt ja niitä koskevat käsitykset sekä erilaiset tavat 

ymmärtää niitä. He jatkavat, kuinka fenomenografia on laadullinen tutkimussuuntaus ja sen 

tarkastelukohteena on ihmisten erilaiset käsitykset. Sen tavoitteena on kuvailla, analysoida ja 

ymmärtää erilaisia käsityksiä ilmiöistä sekä eri käsitysten keskinäisistä suhteista. Tutkijo iden 

mukaan fenomenografian avulla on tarkoitus löytää ja kuvata ajattelutapojen eli käsitysten 

erilaisuutta (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 162–163). Tavoitteenamme tämän tutkimuksen 

analyysivaiheessa onkin selvittää haastateltavien käsityksistä löytyviä yhtäläisyyksiä sekä 

eroja, ja näitä ominaisuuksia kategorisoimme myöhemmin fenomenografian keinoja 

hyödyntäen.  

Koskisen (2011) mukaan kirjallisuutta tarkasteltaessa fenomenografiasta puhutaan 

tutkimusotteena, lähestymistapana, tutkimusmenetelmänä, analyysimenetelmänä sekä 

ohjaavana tutkimussuuntauksena. Fenomenografiaa ei voida siis suoraan sijoittaa metologises t i 

tiettyyn alueeseen, vaan se muodostaa oman kokonaisuutensa. Koskinen jatkaa, kuinka 
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lähestymistapana fenomenografia tarjoaa mahdollisuuden kuvailla, analysoida ja ymmärtää 

yksilöiden erilaisia käsityksiä. Tutkimus on luonteeltaan kuvailevaa ja haastateltavien 

käsitysten kautta uutta tietoa tuottavaa raportointia, sillä tutkimusongelmaa lähestytään 

etsimällä laadullisia eroja siitä, miten yksilöt käsittävät jonkun ilmiön. Kuvailevan tutkimuksen 

myötä tutkija ei voi myöskään arvioida haastateltavien mahdollisia oikeita tai vääriä vastauksia 

(Koskinen, 2011). Edellä mainittu kuvaa hyvin tämän tutkimuksen toteutustapaa, sillä 

tutkiessamme luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä yhteisöllisyydestä sekä sen 

ilmenemisestä opiskelijatapahtumissa, emme aseta etukäteen hypoteeseja tai emme muotoile 

haastattelurunkoamme niin, että tavoittelisimme tieteellisen totuuden määritte lyä 

haastatellessamme opiskelijoita.  

3.2 Aineiston hankinta 

Aineiston hankintamenetelmää valittaessa tarkastelimme asettamiamme tutkimuskysymyksiä 

ja pohdimme keinoja saada mahdollisimman hyvää sekä kattavaa aineistoa tutkittavas ta 

aiheesta. Haastattelutyypin valinnassa pohdimme, mikä tapa antaisi meille mahdollisimman 

vapaat kädet muokata tarvittaessa haastattelukysymyksiämme, mikäli haastattelun suunta sen 

vaatisi. Tutkimme eri vaihtoehtoja ja päätimme toteuttaa aineiston hankintamme hyödyntäen 

teemahaastattelun periaatetta, sillä teemahaastattelu soveltuu hyvin tietyn ennalta määritetyn 

ilmiön tutkimiseen. Haastattelutyyppi kannattaakin aina valita tutkimusongelman perusteella, 

sillä erityyppiset haastattelut tavoittavat erilaista tietoa (Eskola & Suoranta, 1998, s. 88). 

Kysymyksiä muotoillessa on lisäksi tärkeää pitää mielessä, mitä aineistolla aikoo tehdä ja 

millaista aineistoa haluaa (Hyvärinen, 2017). Tämän tutkimuksen aineisto hankitt iin 

haastattelemalla kymmentä Oulun yliopistossa opiskelevaa luokanopettajaopiskelijaa, ja 

seuraavaksi avaamme tarkemmin aineiston hankinnan prosessia tässä tutkimuksessa.  

3.2.1 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Yhteisöllisyys on abstrakti käsite, jota ei voi mitata, ja näin ollen koimme, että haastattelu on 

paras keino saada mahdollisimman monipuolista tietoa luokanopettajaopiskelijo iden 

käsityksistä verrattuna esimerkiksi lomakkeella kerättyyn aineistoon. Haastattelu sopii hyvin 

tutkimuksemme aineistonkeruumenetelmäksi pro gradu -tutkielmamme ollessa laadullinen 

tutkimus, jonka tulokset ilmenevät kirjoitettuna tekstinä (Eskola & Suoranta, 1998, s. 15). 

Koskisen (2011) mukaan lähtöoletuksena on, että haastateltava on muodostanut käsityksensä 
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tutkittavasta ilmiöstä oman kokemuksensa, ajattelunsa sekä erilaisten vuorovaikutustilante iden 

kautta. Haastattelutilanteessa haastateltava kertoo oman käsityksensä ja välittää sen kielellises t i 

uudelleen tulkintana haastattelijalle (Koskinen, 2011). Haastattelun etuna voidaan pitää myös 

sitä, että haastateltaviksi on mahdollista valita henkilöitä, joilla tiedetään olevan tietoa tai 

kokemusta tutkittavasta aiheesta tai ilmiöstä (Puusa, 2011).  

Tarkemmin määriteltynä pro gradu -tutkielmamme aineistonkeruumenetelmänä käytetään 

teemahaastattelua, jolla tarkoitetaan Metsämuurosen (2000) mukaan puolistrukturo itua 

haastattelua, joka kohdistuu ennalta valittuihin teemoihin, eli meidän tapauksessamme 

yhteisöllisyyteen sekä siihen, kuinka opiskelijatapahtumien merkitys nähdään yhteisöllisyyden 

näkökulmasta. Metsämuuronen jatkaa, kuinka teemahaastattelulla tarkoitetaan sitä, että 

kysymysten muotoa tai esittämisjärjestystä ei ole määritelty yhtä tarkasti kuin strukturoidussa 

haastattelussa (Metsämuuronen, 2000, s. 42). Teemahaastattelussa ei siis lyödä lukkoon 

tarkkoja haastattelukysymyksiä, vaan määritellään ainoastaan haastattelussa käsiteltävät 

keskeiset teemat (Hyvärinen, 2017).  

Myös Eskola ja Suoranta (1998) kirjoittavat, kuinka teemahaastattelussa haastattelun aihepiir it 

sekä teema-alueet ovat etukäteen määriteltyjä, ja menetelmässä ei käytetä strukturoidulle 

haastattelulle tyypillistä kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä. Tutkijoiden mukaan 

haastattelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään 

haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastatteluissa 

tilannekohtaisesti (Eskola & Suoranta, 1998, s. 88). Haastattelijalla tulisi siis olla tukilis ta 

käsiteltävistä asioista, mutta ei valmiita kysymyksiä (Eskola & Suoranta, 1998, s. 88; 

Hyvärinen, 2017). 

Teemahaastattelun muoto luo tiukemmat rajat kuin avoin haastattelu, mutta toisaalta se myös 

mahdollistaa haastateltavalla laajemmat mahdollisuudet yksilöllisten tulkintojen esittämiseen 

verrattuna strukturoituun haastatteluun (Eskola & Suoranta, 1998, s. 88). Hirsjärven ja 

Hurmeen (1988) mukaan haastattelijan on päätettyjen teema-alueiden pohjalta mahdollis ta 

syventää keskustelua niin pitkälle kuin tutkimusintressit edellyttävät ja haastateltavan 

kiinnostus sallii. Erilaisten haastattelutyyppien avulla onkin mahdollista saavuttaa erilais ta 

tietoa ja näin ollen haastattelutyyppi tulee valita niin, että se palvelee parhaiten 

tutkimusongelmaa (Hirsjärvi & Hurme, 1988, s. 42). Halusimme tässä tutkimuksessa pitää 

haastatteluissa tietyn suunnitellun rungon, mutta myös säilyttää vapauden kysyä tarvittaessa 

täydentäviä lisäkysymyksiä.  
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Haastattelu on hyödyllinen tapa kerätä tutkimustietoa (Hyvärinen, 2017). Haastattelun avulla 

pyritään keräämään sellainen aineisto, jonka pohjalta voidaan luotettavasti tehdä päätelmiä  

tutkittavasta ilmiöstä (Hirsjärvi & Hurme, 1988, s. 40). Haastattelu on Metsämuurosen (2000) 

mukaan melko työläs ja jatkoanalyysien kautta vaativa tutkimusmenetelmä, mutta se sopii 

tutkimusmenetelmäksi erityisen hyvin silloin, kun tutkitaan jotain tiettyä aihetta tai ilmiö tä, 

josta ei ole mahdollista saada objektiivisia testituloksia. Haastattelun avulla halutaankin saada 

kuvaavia esimerkkejä tutkittavasta aiheesta (Metsämuuronen, 2000, s. 40–41). Kuvaavat 

esimerkit olivat tavoitteenamme haastatteluja tehtäessä, ja pyrimme esittämään haastateltaville 

lisäkysymyksiä, jotta heidän esimerkkinsä antaisivat meille mahdollisimman paljon tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä.  

Tutkimuskontekstissa haastattelulla tarkoitetaan eräänlaista keskustelua, joka tapahtuu tutkijan 

aloitteesta sekä hänen johdattelemanaan, ja sen tavoitteena on selvittää, mitä haastateltava 

ajattelee tutkittavasta aiheesta (Eskola & Suoranta, 1998, s. 85). Lisäksi tutkimusmenetelmänä 

haastattelulla tarkoitetaan ennalta suunniteltua päämäärähakuista toimintaa, jolla tähdätään 

informaation keräämiseen (Hirsjärvi & Hurme, 1988, s. 25). Metsämuuronen (2000) kirjoittaa, 

kuinka haastattelu voi kestää viidestä minuutista useisiin päiviin, ja sille on tyypillistä, että se 

on ennalta suunniteltu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että haastattelu on haastattelijan alulle 

panema ja haastateltava tutustuu ennalta tutkimuksen kohteeseen (Metsämuuronen, 2000, s. 

39–40). Sen lisäksi, että haastattelu on tilanne, jossa haastattelija esittää kysymyksiä 

haastateltavalle, on se myös vuorovaikutustilanne, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat 

toisiinsa (Eskola & Suoranta, 1998, s. 85–86).  

3.2.2 Haastattelun osallistujat 

 

Etsimme tähän tutkimukseen haastateltavia henkilöitä lähettämällä sähköpostiviestin Oulun 

luokanopettajaopiskelijoiden yleiseen sähköpostilistaan, mutta tätä kautta emme kuitenkaan 

saaneet ketään haastateltavaksi. Näin ollen päädyimme etsimään haastattelun osallistujat 

pyytämällä heitä henkilökohtaisesti. Tuomin ja Sarajärven (2018) mukaan laadullisessa 

tutkimuksessa onkin tärkeää, että osallistujiksi valitaan sellaiset henkilöt, jotka tietävät 

tutkittavasta aiheesta mahdollisimman paljon. Lisäksi osallistujien valinnan tulee olla harkittua 

täyden satunnaisuuden sijasta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 98). Kysymämme henkilöt olivat 

luokanopettajaopiskelijoita, jotka edustavat eri vuosikursseja ja joiden aktiivisuudet 

opiskelijatapahtumia kohtaan erosivat toisistaan. Kysymällä haastateltavia henkilökohtaises t i, 
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saimmekin luultavasti monipuolisemman ja laajemman haastatteluaineiston verrattuna 

sähköpostilistan mahdollistamaan satunnaisotantaan.  

Vaikka käytimme haastateltavien valinnassa eliittiotantaa, eli valitsimme tutkimuksen 

osallistujiksi sellaisia henkilöitä, joilla oletimme olevan tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 99), halusimme haastateltavaksi myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole 

opintojensa aikana juurikaan osallistuneet tapahtumiin. Näin saisimme mahdollisimman 

erilaisia vastauksia. Mielestämme oli tärkeää, että haastatteluihin osallistuu sekä opintojensa 

loppupuolella olevia että juuri ensimmäisen opiskeluvuotensa lopettaneita opiskelijoita, sillä 

heidän käsityksensä saattavat erota toisistaan paljonkin johtuen jo pelkästään siitä, että 

maailmantilanne on ollut hyvin erilainen heidän aloittaessa opintojaan.  

Tähän tutkimukseen osallistui lopulta kymmenen Oulun yliopistossa luokanopettajaks i 

opiskelevaa henkilöä. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan laadullisessa tutkimuksessa 

keskitytäänkin myös usein pieneen määrään tapauksia ja niiden mahdollisimman 

perusteelliseen analysointiin. Aineiston tieteellisyyden kriteerinä ei ole määrä vaan laatu 

(Eskola & Suoranta, 1998, s. 18). Pyrimme siihen, että haastateltavien vuosikurssit eli opintojen 

aloitusvuodet jakautuisivat mahdollisimman tasaisesti, ja haastateltavista kahdella oli takanaan 

yksi opiskeluvuosi, kahdella kaksi vuotta, kahdella kolme vuotta, yhdellä neljä vuotta ja 

kolmella viisi vuotta. Haastateltavista kuusi oli naisia ja neljä miehiä. He olivat kotoisin eri 

puolilta Suomea, mutta oppilaitoksena jokaisella on Oulun yliopisto. Tunsimme kolme 

haastateltavaa etukäteen hyvin, mutta koemme, ettei sillä ollut tutkimuksemme kannalta 

merkitystä, sillä emme olleet etukäteen tietoisia heidän käsityksistään tutkimaamme aiheeseen 

liittyen.  

Haastatteluun osallistuneiden henkilöiden opintojen aloitusvuosi, yksittäisten haastatteluiden 

äänitetty kesto sekä haastatteluista syntyneen litteroidun aineiston pituus on kuvattu taulukossa 

1.  
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TAULUKKO 1. Tutkimukseen osallistuneet Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijat 

 

3.2.3 Haastattelujen toteuttaminen 

Toteutimme kaikki haastattelut heinäkuun 2022 aikana etäyhteyksin hyödyntämällä Oulun 

yliopiston tunnusten kautta käytettävää Zoom-alustaa, joka on tietoturvallisempi vaihtoehto 

verrattuna yleisen Zoom-palvelun käyttöön. Haastattelujen kesto vaihteli 18 minuutista 43 

minuuttiin, ja olimme molemmat paikalla kaikissa haastattelutilanteissa. Koska haastattelimme 

oman ainejärjestömme jäseniä, jotka olivat meille enemmän tai vähemmän tuttuja, aloitimme 

haastattelut vaihtamalla lyhyesti kuulumiset ja tarvittaessa esittäytymällä vielä toisillemme. 

Ennen varsinaisia haastatteluja kerroimme lisäksi haastateltaville etukäteen tutkimuksemme 

aiheen sekä teeman, jonka ympärillä haastattelu tullaan toteuttamaan. Korostimme sitä, ettei 

haastateltavien tarvitse kysymyksiin vastatessaan pohtia vastauksia yleismaailmallises ta 

Haastateltava: 

Opiskelujen  

aloitusvuosi 

(takana olevat  

opiskeluvuodet): 

Äänitetyn  

haastatteluaineiston 

pituus: 

Litteroidun  

haastatteluaineiston  

pituus sivumääränä: 

H1 2019 (3) 18min 9s 7 

H2 2017 (5) 29min 22s 8 

H3 2017 (5) 22min 40s 7,5 

H4 2020 (2) 30min 16s 9 

H5 2019 (3) 19min 38s 6,5 

H6 2021 (1) 37min 13s 9 

H7 2017 (5) 19min 51s 6 

H8 2020 (2) 30min 35s 9 

H9 2018 (4) 27min 5s 9,5 

H10 2021 (1) 43min 36s 13 

yhteensä 4h 38min 25s 84,5 
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näkökulmasta, vaan olimme kiinnostuneita nimenomaan heidän yksilöllisistä käsityksistään ja 

kokemuksistaan. Edellä mainitun erillinen mainitseminen oli tärkeää, sillä Puusa ja Juuti 

(2011b) kertovat, että ymmärtääksemme yksilöiden kokemuksia, edellyttää se niiden tutkimis ta 

sellaisina kuin yksilöt ovat ne itse kokeneet. Heidän mukaansa laadullinen tutkimus keskittyy 

yleisesti tarkastelemaan yksittäisiä tapauksia ja tutkimuksessa oleellista onkin siihen 

osallistuvien ihmisten näkökulman korostaminen sekä tutkijan vuorovaikutus yksittäis ten 

havaintojen kanssa. Laadullinen tutkimus antaa siis tilaa aineistolle (Puusa & Juuti, 2011b). 

Ennen haastattelua kerroimme haastateltaville myös, että haastattelu tullaan äänittämään ja 

litteroimaan. Haastateltavia informoitiin myös siitä, että heidän tietojaan ja vastauksiaan tullaan 

käsittelemään täysin anonyymisti, eikä heitä voida tunnistaa heidän kertomiensa asioiden 

pohjalta. Haastateltavan on tutkimukseen osallistuessa voitava luottaa siihen, että annettuja 

tietoja käsitellään luottamuksellisesti (Metsämuuronen, 2000, s. 40). Haastateltaville kerrottiin 

myös, että tutkimuksen jälkeen haastatteluaineisto tullaan hävittämään. Lopuksi kysyimme 

haastateltavilta heidän lupaansa haastatteluaineiston käyttöön pro gradu -tutkielmassamme.  

Olimme kirjoittaneet tutkielmamme teoriaosuutta ennen haastattelujen toteuttamista ja tätä 

kautta perehtyneet tutkimusaiheeseen ennen haastatteluja. Teoriapohja ohjasi meitä 

muodostamaan haastattelukysymyksiä ja aiheen tuntemus auttoi meitä esittämään 

haastateltavalle tarkentavia kysymyksiä. Ennen varsinaisten haastattelujen aloittamis ta, 

toteutimme kaksi harjoitushaastattelua, joiden avulla kokeilimme haastattelurunkomme 

toimivuutta suhteessa tutkimuskysymyksiimme. Molempien harjoitushaastattelujen jälkeen 

muokkasimme hieman kysymysten asetteluamme sekä haastattelupohjamme järjestystä, ja 

lopulta saimme muodostettua valmiin rungon lopullisia tutkimushaastatteluja varten. Tällainen 

menettely on laadulliselle tutkimukselle tyypillistä, sillä mitä enemmän tietoon syventyy, sitä 

enemmän siitä aukeaa esiin uusia näkökulmia (Kiviniemi, 2018).  

Haastattelutilanteissa meillä oli valmis runko kysymyksiä, jotka olimme muodostaneet 

tutkimuksen teema-alueen sekä tutkimuskysymystemme pohjalta. Haastattelukysymyksemme 

ovat kuvattuna liitteessä 1. Pyrimme esittämään kysymykset neutraalisti ja muodostamaan 

mahdolliset lisäkysymykset niin, ettemme johdattelisi haastateltavaa kohti tiettyä vastausta. 

Tiesimme etukäteen jo kysymyksiä laadittaessa, että haastattelutilanteissa tulemme 

hyödyntämään myös lisäkysymyksiä sekä tarkentavia kysymyksiä. Kysyimme kaikissa 

haastatteluissa samat haastattelukysymykset, mutta emme samoja tarkentavia kysymyksiä tai 
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lisäkysymyksiä. Haastatteluvaiheessa pyrimme pitämään kysymiemme haastattelukysymysten 

tahdin rauhallisena, jotta haastateltavat saisivat tilaa sekä aikaa omille pohdinnoille. 

Ennen aineiston analyysin aloittamista, litteroimme haastattelut niin, että muutimme 

äänitallenteina olleen aineiston kirjoitettuun muotoon ja erottelimme puhujat toisistaan. Tämä 

muutos helpottaa tutkimusaineiston analysointia eli sen järjestelmällistä läpikäyntiä, aineiston 

ryhmittelyä ja luokittelua (Vilkka, 2021, s. 137). Emme merkinneet litterointeihin taukoja, sillä 

olimme kiinnostuneita puheen sisällöstä emmekä puhetavasta (Koskinen, 2011). Koska 

haastattelujen kestot saattoivat vaihdella keskenään hyvinkin paljon, olivat ne hyvin eri 

mittaisia myös litteroidussa muodossa. Litteroimme haastattelut käyttäen fonttikokoa 12 sekä 

riviväliä 1.5. Rivin tasausten kanssa aineiston pituus litteroituna vaihteli haastattelukohtaises t i 

kuudesta sivusta kolmeentoista sivuun ja litteroinnin kokonaissivumäärä oli 84,5 sivua. 

Litterointiprosessin jälkeen meidän oli mahdollista aloittaa aineiston analysointi. 
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4 Aineiston analysointi 

Tässä tutkimuksessa analysoimme aineistoa aineistolähtöisesti fenomenografisen 

analyysimetodin keinoin. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkija tulkitsee toisten 

tekemiä tulkintoja (Puusa & Juuti, 2011). Tutkimusaineiston analyysi on tutkimusprosess in 

haastavin, mutta myös mielenkiintoisin vaihe (Koskinen, 2011). Koskisen (2011) mukaan 

fenomenografisessa tutkimuksessa tutkija etsii tutkimuksen kohteena olevan ilmiön merkitys tä , 

ja hänen tavoitteenaan on ymmärtää, kuinka ihmiset sen käsittävät. Tästä johtuen keskeisintä 

aineiston analyysivaiheessa on tunnistaa laadullisesti erilaisia käsityksiä ja kuvata niitä 

kategorioina (Koskinen, 2011).  

Tämän tutkimuksen aineiston analyysi eteni neljän vaiheen kautta. Nämä vaiheet mukailivat  

Ahosen (1994) esittelemiä fenomenografisen tutkimuksen vaiheita. Ensin tutkija kiinnit tää 

huomionsa asiaan tai käsitteeseen, jonka jälkeen hän perehtyy asiaan teoreettisesti ja jäsentää 

siihen liittyviä näkökohtia. Seuraavaksi hän haastattelee henkilöitä, jotka ilmaisevat erilaiset 

käsitykset asiasta. Viimeisenä tutkija luokittelee käsityksen niiden merkitysten perusteella 

(Ahonen, 1994). Niikon (2003) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa analyysi suoritetaan 

toistuvaa menettelytapaa käyttäen ja haastattelutekstiä hyödyntäen. Hänen mukaansa 

fenomenografiselle analyysille ei ole löydettävissä yksittäistä ja selkeästi määriteltyä 

menettelytapaa, vaan se noudattaa pitkälti kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaisia piirteitä 

(Niikko, 2003, s. 32). 

Koskinen (2011) kirjoittaa, kuinka fenomenografinen analyysivaihe ei etene suoraviivaisesti ja 

tästä johtuen analyysin työstö vie aikaa. Kategorioita tarkistetaan ja verrataan aineistoon sekä 

muihin merkityskategorioihin useita kertoja, ja aikaisempiin vaiheisiin palataan analyys in 

aikana useita kertoja (Koskinen, 2011). Tässä pro gradu -tutkielmassa olemme edenneet ilmiö 

sekä siitä kertova aineisto edellä, ja seuraavaksi kuvaamme tekemämme analyysin vaihe 

vaiheelta.  

Ensimmäinen vaihe. Aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa luimme koko littero idun 

aineiston huolellisesti läpi useampaan kertaan (Niikko, 2003, s. 33; Koskinen, 2011). 

Lukiessamme aineistoa, muodostimme siitä yleiskuvan, jonka jälkeen etsimme aineistos ta 

merkitysyksiköitä eli erilaisia käsityksiä sekä ajatuksellisia kokonaisuuksia, joista voidaan 

Niikon (2003) mukaan puhua myös näkökulmina. Hän jatkaa, kuinka analyysissä tulee alusta 

alkaen keskittyä ensisijaisesti ilmauksiin, eikä niitä tuottaneisiin tutkittaviin henkilö ihin 
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(Niikko, 2003, s. 33). Ilmaukset saattoivat vaihdella haastateltavien käyttämistä yksittäis is tä 

sanoista kokonaisiin kappaleisiin.  

Analyysissa keskityimme myös merkityksiin, jotka oli johdettu ilmauksista, eikä ollut 

merkitystä, olivatko ne peräisin samalta haastateltavalta vai eivät (Niikko, 2003, s. 34). 

Merkitysten tulee Koskisen (2011) mukaan olla perusteltuja ilmaisuja tai haastateltavien 

kokemukseen perustuvia käsityksiä ilmiöstä. Hän jatkaa, kuinka haastateltava voi ilma is ta 

useita merkitysyksiköitä saman kysymyksen sisällä ja tässä tapauksessa kaikki ilmaisut on 

otettava mukaan analyysiin (Koskinen, 2011). Merkittäviä ilmauksia löytyi aineistostamme 

todella paljon ja kokosimme ne erillisille post it –muistilapuille, jotka kiinnitimme huoneen 

seinälle. Tässä tutkimuksessa ilmaukset olivat pääasiassa useamman lauseen mittais ia 

kertomuksia yksittäisten lauseiden tai sanojen sijasta. Tästä johtuen tarkastelimme aineistoa 

kiinnittäen huomiota myös isompiin kokonaisuuksiin.  

Ilmausten etsintä aineistosta kysymys kerrallaan johti pohdintoihin siitä, millaisia asioita 

haastateltavat olivat liittäneet yhteisöllisyyden ilmiöön (Koskinen, 2011). Keskustelimme 

yhdessä haastattelujen sisällöstä sekä sieltä löytyvistä ilmauksista, ja tämä prosessi auttoi meitä 

muodostamaan kokonaiskuvan aineiston sisällöstä. Pyrimme löytämään ilmauksista eroja sekä 

yhtäläisyyksiä ja jaottelemaan niitä kategorioihin merkitysten mukaisesti. Koskista (2011) 

mukaillen emme kiinnittäneet huomiota siihen, mistä haastattelusta mikäkin merkitys tai 

ilmaisu oli poimittu, sillä yhdestä vastauksesta tai yhdeltä vastaajalta voi nousta esille useita eri 

merkitysyksiköitä. Koskisen mukaan kategorioita muodostettaessa ei keskeistä ole ilmaisujen 

määrä, vaan aineistosta esiin nousevien käsitysten vaihtelu. Koskinen kertookin, että jo 

yksittäinen käsitys voi olla laadullisesti ja teoreettisesti hyvin mielenkiintoinen (Koskinen, 

2011). 

Toinen vaihe. Tekstin lukemisen sekä ilmausten etsimisen jälkeen keskityimme etsimään, 

lajittelemaan ja ryhmittelemään merkityksellisiä ilmauksia eli merkitysyksiköitä ryhmiksi ja 

teemoiksi (Niikko, 2003, s. 34). Kirjoittamamme merkitysyksiköt olivat kiinnitettyinä post it –

muistilapuilla seinälle, jonka ansiosta meidän oli mahdollista etsiä niistä samanlaisia ja erilais ia 

merkityksiä siirtämällä lappuja teemasta toiseen. Muodostamamme tutkimuskysymykset 

antoivat meille suuntaa merkitysyksikköjen teemoittelulle. Ilmaukset siis muuttuivat 

merkitysyksiköiksi ja merkitysyksiköt teemoiksi (Niikko, 2003, s. 34). Havainnollistamme tätä 

analyysivaihetta tiivistetyn esimerkin muodossa sivulla 34 taulukossa 2.  
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Puusa ja Juuti (2011b) kirjoittavat, että aineistoa analysoidessa siitä nousee tyypillisesti esiin 

teemoja, joista osa toistuu usein ja osa harvemmin. Jotkin teemoista voivat puolestaan liittyä 

samoihin asioihin (Puusa & Juuti, 2011b). Teemat eivät syntyneet hetkessä, vaan siirsimme 

merkitysyksiköitä teemasta toiseen useampaan kertaan, ja myös teemojen lopulliset nimet 

syntyivät pitkän työn tuloksena. Koska tutkimme luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja 

jokainen haastateltava vastasi kysymyksiimme omien kokemustensa kautta, saattoi samasta 

aiheesta syntyä useampia eri käsityksiä, joihin huomiomme kiinnittyi (Metsämuuronen, 2000, 

s. 23).  

Kolmas vaihe. Niikko (2003) kertoo, kuinka kolmannessa vaiheessa keskitytään kategorioiden 

sekä kategoriarajojen määrittämiseen niin, että vertaillaan mikrokontekstista irrotettuja 

merkitysyksikköjä koko aineiston merkitysten joukkoon. Kun analyysityö on tehty, tuloksena 

on erilaisia merkitysryhmiä, jotka käännetään eli transformoidaan kategorioiksi (Niikko, 2003, 

s. 36). Otimme kategorioita muodostaessamme huomioon tutkimuksemme tavoitteen sekä 

tutkimuskysymykset. Lisäksi tutkittava ilmiö oli luonnollisesti keskiössä koko analyysivaiheen 

ajan, sillä Niikon (2003) mukaan yksittäisten kategorioiden tulisi olla selkeässä suhteessa 

ilmiöön. Hänen mukaansa kunkin kategorian tulisi kertoa jotain erilaista tavasta, jolla ilmiö 

voidaan kokea. Nämä kategorioiden rajat määritellään sisällön perusteella niin, etteivät 

kategoriat mene limittäin toistensa päälle (Niikko, 2003, s. 36). Tämä analyysivaihe oli 

mielestämme kaikista raskain ja työläin, sillä jokaiselle ilmaukselle ei heti löytynyt suoraan 

sopivaa kategoriaa, mistä johtuen jouduimme korjaamaan niitä useampaan kertaan.  

Neljäs vaihe. Analyysin keskeisten piirteiden määrittely tapahtuu kuvauskategorioiden avulla, 

jolloin tutkimusilmiön merkitystä kuvaavat ylätason kategoriat saavat sisällöllisen tulkinnan 

(Koskinen, 2011). Analyysin neljännessä vaiheessa kategorioita pyritään yhdistämään 

teoreettisista lähtökohdista käsin edelleen laaja-alaisemmiksi niin kutsutuiksi ylemmän tason 

kategorioiksi eli kuvauskategorioiksi (Niikko, 2003, s. 36). Kuvauskategoriat ovat neutraaleja 

suhteessa kontekstiin, elämismaailmaan ja yksilöihin, josta ne ovat peräisin, ja 

kuvauskategorioiden tulee olla selkeässä yhteydessä tutkittavaan aiheeseen niin, että jokaisella 

kuvauskategorialla on oma näkökulmansa ilmiöstä (Uljens, 1989, s. 39).  

Kuvauskategorioiden muodostaminen tapahtui tässä tutkimuksessa vaiheittain. Niikko (2003) 

kertoo, kuinka kuvauskategorioiden tarkoitus on kuvata samanlaisuuksia ja erilaisuuksia sekä 

heijastaa joukkoa laadullisesti erilaisia tapoja, joilla ilmiötä on mahdollista kuvata, analysoida 

tai ymmärtää. Kuvauskategoriat toimivat tutkijan tulkintoina tutkittavien tiedosta ja heidän 
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todellisuuttansa koskevista käsityksistään (Niikko, 2003, s. 36–37). Tässä tutkimuksessa 

muodostimme yhteensä viisi kuvauskategoriaa. Nämä kuvauskategoriat esittelemme 

myöhemmin tutkimuksen tulosten yhteydessä luvuissa 5 ja 6. Olemme pitäytyneet arkikielessä 

avatessamme tuloslukuja, joka on Niikon (2003) mukaan hyvin tyypillinen tapa 

fenomenografiselle tutkimukselle. Tämä mahdollistaa sen, että kuvaukset pysyvät sensitiivis inä 

kokemusten ja käsitysten semanttiselle sisällölle. Hyödynsimme tuloksia avatessamme paljon 

autenttisia ilmauksia sekä suoria lainauksia, jotka on liitetty kuvauskategorioiden ja muiden 

tutkimustulosten yhteyteen. Niikko kirjoittaa, kuinka tällöin lukijan on mahdollista seurata 

tutkijan päättelyä ja perusteluja siitä, kuinka kuvauskategoriat on rakennettu (Niikko, 2003, s. 

39). 
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Teema Merkitysyksikkö Autenttinen ilmaisu 

Yhteisöllisyys on 

koettuja tunteita 

yhteisössä 

Yhteenkuuluvuuden 

tunne 

”Yhteisö on paikka, johon sinä kuulut ja siellä 

sitten kokee sitä yhteisöllisyyttä. Että on 

jonkunlainen tunne siitä, että kuuluu johonkin 

ja on osa jotain.” (H9) 

Turvallisuuden tunne ”Yhteisöllisyys on sitä, että on oikeasti 

semmoinen turvallinen olo niiden ihmisten 

kanssa, joiden kanssa on ja että voi olla oma 

itsensä ja ei tarvitse liikaa miettiä, että mitä 

sanoo tai mitä tekee, vaan tietää että tulee 

niin kuin hyväksytyksi sellaisena kuin on.” 

(H4) 

Ilmapiiri ”Yhteisöllisyys on sitä, että kaikki levittää 

semmoista hyvää positiivista energiaa, joka 

nyt luo semmoisen yhteisöllisyyden tunteen 

yhteisön sisällä. Yhteisöllisyys on tiivistettynä 

semmoista hyvää hengen luomista.” (H6) 

Yhteisöllisyys on 

toimintaa 

yhteisössä 

Yhdessä toimiminen ”Yhteisöllisyys on sitä mitä se porukka tekee 

yhdessä. Yhteisöllisyys on sitä, että ne tekee 

jotain toimintaa, että sitten niillä on jotain 

yhteistä aktiviteettia.” (H10) 

Yksilön oma 

aktiivisuus 

”Yhteisöllisyys on vuorovaikutteista niin, että 

annat jotakin sille ja vastavuoroisesti saat 

sitten välillä sieltä jotakin takaisinkin.” (H3) 

TAULUKKO 2. Tiivistetty esimerkki luokanopettajaopiskelijoiden yhteisöllisyyttä 

koskevien käsitysten teemoittelun analysoinnista 
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5 Luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset yhteisöllisyydestä 

Ensimmäisenä tutkimusongelmanamme oli selvittää, millaisia käsityksiä 

luokanopettajaopiskelijoilla on yhteisöllisyydestä. Muodostimme haastateltavien käsityksis tä 

kaksi kuvauskategoriaa: 1) yhteisöllisyys koettuina tunteita sekä 2) yhteisöllisyys toimintana 

yhteisössä. Kuvio 2 esittää kuvauskategoriat tulosavaruutena. 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Tutkimuksen tulosavaruus luokanopettajaopiskelijoiden käsityksis tä 

yhteisöllisyydestä 

5.1 Yhteisöllisyys koettuina tunteina 

Luokanopettajaopiskelijat käsittävät yhteisöllisyyden joukkona erilaisia tunteita, joita he 

kokevat yhteisössä toimiessaan. Haastateltavat yhdistivät yhteisöllisyyden käsitteen vahvasti 

yhteisön käsitteeseen, jonka kautta he tarkastelivat yhteisöllisyyttä. Luokanopettajaopiskel ijat 

käsittävät yhteisöllisyyden positiivisena tunteena, joka lisää yksilön halukkuutta osallis tua 

yhteisön toimintaan. Yhteisöllisyyden puuttumisella taas käsitetään olevan merkitys tä 

negatiivisiin tunteisiin yhteisön sisällä. Yhteisöllisyyteen liitetään yhteenkuuluvuuden sekä 

samanlaisuuden tunteet yhteisössä, turvallinen olo yhteisössä toimiessa sekä yhteisössä 

vallitseva ilmapiiri. Nämä alatason kategoriat on visualisoitu kuviossa 3. 
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KUVIO 3. Luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset yhteisöllisyydestä tunteena 

 

Yhteenkuuluvuuden tunne yhteisössä. Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksissä 

yhteisöllisyydestä nousee esiin yhteenkuuluvuuden sekä joukkoon kuulumisen tunteet, joita 

yksilöt kokevat yhteisön sisällä. Yhteisöllisyys nähdäänkin yhteisöä yhdistävänä tekijänä, joka 

antaa yhteisön jäsenille tunteen joukkoon kuulumisesta. Yhteisöllisyyden tunteen puuttuessa 

aletaan epäilemään omaa paikkaansa yhteisössä, eikä yhteenkuuluvuuden tunnetta koeta yhtä 

vahvana. 

”Yhteisö on paikka, johon sinä kuulut ja siellä sitten kokee sitä yhteisöllisyyttä. Että 

on jonkunlainen tunne siitä, että kuuluu johonkin ja on osa jotain.” (H9) 

”(Yhteisössä ilman yhteisöllisyyttä) voisi olla aika ahdistavaa, jos ei oo semmoinen 

fiilis, että tavallaan kuuluu siihen porukkaan.” (H1) 

”(Ilman yhteisöllisyyttä tulee) semmoinen olo, että ne tuskin haluaa, että oon täällä. 

Semmoinen olo, että en nyt varmaan edes kuulu tänne. Että vaikka olisikin miten 

osa sitä yhteisöä niinku silleen tavallaan meriitit kanssa kunnossa, että kyllä olen 

harrastanut ratsastusta tämä tallilla X ja olen täällä ihan kuin kaikki muutkin, mutta 

sitten jos ei olisi noita tollaisia yhteisöllisyyden juttuja, niin voisi tulla helposti 

semmoinen olo että en minä tänne kuulu, eikä ne mua tänne halua.” (H10) 
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Haastateltavien käsityksen mukaan yhteisöllisyys vähentää ulkopuolisuuden sekä 

yksinäisyyden tunnetta yhteisössä. Yhteisöllisyyden tunteen myötä koetaan, ettei yhteisössä 

tarvitse olla yksin, kun taas ilman yhteisöllisyyden tunnetta olo koetaan ulkopuoliseksi ja 

hyljeksityksi. Luokanopettajaopiskelijoiden mukaan yhteisössä toimiminen ilman 

yhteisöllisyyden koetaan jopa yksinäisemmäksi kuin ajan viettäminen yksin. 

”(Yhteisö, jossa on yhteisöllisyyttä) tuntuu semmoiselta, että ei välttämättä ikinä oo 

sitten yksin.” (H1) 

”(Ilman yhteisöllisyyttä yhteisössä) tulee semmoinen ulkopuolinen olo, että oot siinä 

tosi ulkopuolella, niin kyllä siitä tulee tavallaan semmoinen hyljeksitty olo.” (H7) 

”(Ilman yhteisöllisyyttä yhteisössä) voisi tuntea itsensä ehkä yksinäiseksi ja 

ulkopuoliseksi. Monesti just on paljon porukkaa ja tuntee että ei ehkä jollain tasolla 

kuulu sinne, niin tulee vielä yksinäisempi olo kuin että olisi vaan ihan yksin.” (H9) 

”Ehkä siinä on päällimmäisenä semmoinen tunne siitä, että ei ole yksin, ja että on 

osa jotakin enkä ole nyt yksin tässä asiassa ollenkaan.” (H10) 

Yhteisöllisyys kannustaa luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten mukaan yksilöä liittymään 

yhteisöön. Yhteisöllisyyden tunteen myötä koetaan vahvempaa halua ja innostusta kuulua 

yhteisöön ja osallistua sen toimintaan. Yhteisöllisyyden tunne lisää myös halua vaikuttaa 

yhteisön asioihin. Yhteisöllisyyden tunteen puuttuminen saa epäilemään omaa halukkuuttaan 

kuulua yhteisöön ja osallistua sen toimintaan.  

”Sitten kun on semmoinen yhteisö, jossa kokee, että tämä on hyvä juttu, niin sitten 

se myös luo intoa ja kiinnostusta. Tulee semmoinen olo, että haluaa vaikuttaa 

asioihin ja olla mukana niissä asioissa ja olla tekemisissä niiden ihmisten kanssa. 

Että ei ole semmoinen olo että pitäisi mennä johonkin nurkkaan piiloon, vaan 

enemmänkin semmoinen, että haluaa olla mukana ja haluaa olla esillä ja haluaa 

osallistua niihin asioihin vaikka johonkin tapahtumaan tai johonkin yhteiseen 

juttuun.” (H10) 

”Tulee semmoinen olo, että haluanko mä nyt olla tässä ympäristössä? Haluanko 

jatkaa vaikka tulee semmoinen olo, että ei tee mieli olla mukana niissä jutuissa, jos 

ei olisi sitä yhteisöllisyyttä eikä tunne kuuluvansa.” (H10) 
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”Se (yhteisöllisyyden puuttuminen) olisi aika negatiivinen homma, vaikka ei 

välttämättä mitään negatiivista olisi tapahtunut, mutta jos ei siinä ole mitään asiaa, 

mikä pitää minut siinä yhteisön jäsenenä, niin ei se minun juttu sitten ole.” (H6) 

Luokanopettajaopiskelijat käsittävät yhteisöllisyyden myös samanlaisuuden tunteena yhteisön 

sisällä. Yhteisöjen nähdään keräävän samanhenkisiä ihmisiä yhteen. Yhteisöllisyyden tunteen 

syntymiseen ja vahvuuteen vaikuttaa kuitenkin se, millaisia ihmisiä yhteisön sisällä on. 

Yhteisöllisyyttä koetaan helpommin, mikäli yhteisön jäsenet jakavat samanla isen 

elämäntilanteen sekä ajatusmaailman. Samanlaisiin yhteisön jäseniin on helpompi samaistua, 

minkä koetaan lisäävän yhteisöllisyyden tunnetta. Myös yhteisön jäsenten yhteinen 

elämäntavoite koetaan yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä yhteisössä.  

”Yhteisöllisyydestä tulee mulla mieleen myös se, että yhteisö kerää samanhenkisiä 

ihmisiä yhteen.” (H5) 

”Lämpöisessä yhteisössä pystytään samaistumaan toinen toisiinsa.” (H8) 

”(Yhteisöllisyys) on tunnetta siitä, että jakaa samoja ajatuksia niiden muiden 

ihmisten kanssa. Se syntyy luultavasti siitä, että kaikilla on sama tavoite elämässä 

ja kuljetaan sitä valmistumista kohti. Kaikki on hakenut (opiskelemaan) tiettyyn 

paikkaan ja päässyt sinne niin jo se tekee sen, että tunnetaan jonkinlaista 

yhteisöllisyyttä. Sama elämäntilanne ja luulen, että kaikki luokanopettajaopiskelijat 

on jollakin tavalla saman tyylisiä ihmisiä.” (H9) 

Turvallisuuden tunne yhteisössä. Luokanopettajaopiskelijoiden käsitys yhteisöllisyydes tä 

yhdistyy turvallisuuden tunteeseen yhteisön sisällä. Mikäli yhteisössä tunnetaan 

yhteisöllisyyden tunnetta, koetaan yhteisö turvalliseksi ympäristöksi, jossa jokainen saa olla 

oma itsensä. Haastateltavien mukaan yhteisöllisessä yhteisössä jäsenet kokevat itsensä 

hyväksytyiksi sekä arvostetuiksi sellaisina kuin ovat, eikä heidän tarvitse esittää muuta kuin 

ovat. Tällaisessa yhteisössä kunnioitetaan jokaista ja jokaisen mielipidettä tasa-arvoisesti. Näin 

syntyvä turvallinen olo yhteisössä lisää halua olla osa yhteisöä. 

”Miten minä näen yhteisöllisyyden, niin se on tavallaan yhteisö, jossa on kaikilla 

hyvä olla. Että on joku tietty yhteisö, jossa jokainen kokee sen olonsa turvalliseksi 

ja hyväksytyksi sellaisena kuin on.” (H2) 
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”Yhteisöllisyys on sitä, että on oikeasti semmoinen turvallinen olo niiden ihmisten 

kanssa, joiden kanssa on ja että voi olla oma itsensä ja ei tarvitse liikaa miettiä, että 

mitä sanoo tai mitä tekee, vaan tietää että tulee niin kuin hyväksytyksi sellaisena 

kuin on. Jos ei olisi semmoista turvallista oloa, niin en uskoisi, että siinä yhteisössä 

haluaisin ihan hirveästi olla itse läsnä tai panostaa siihen tai välttämättä edes 

osallistua niihin yhteisiin juttuihin. Että se ei olisi siinä vaiheessa enää 

yhteisöllisyyttä.” (H4) 

”Yhteisöllisyys tulee siitä, että jokaisen annetaan myös olla erilainen. Kaikkien 

mielipiteitä ja kaikkia pidetään tasa-arvossa.” (H1) 

”(Yhteisö ilman yhteisöllisyyttä) olisi just semmoinen luotaan pois työntävä, 

sellainen että sua suomeksi sanottuna vituttaisi mennä siihen yhteisöön 

touhuamaan, koska tietäsit että se on semmoinen yhteisö, että siellä saa esittää koko 

ajan muuta kuin mitä oot.” (H2) 

Yhteisön turvallisuuteen nähdään vaikuttavan myös yhteiset pelisäännöt sekä niiden 

noudattaminen yhteisössä. Yhteisöllisyys koetaankin luottamuksena yhteisön asioiden 

pysymiseen yhteisön sisällä. Yhteisöllisyyden tunteeseen vaikuttaa myös se, ettei yhteisössä 

puhuta toisista pahaa selän takana. 

”Yhteisöllisyys on sitä, että asiat pysyy periaatteessa sen yhteisön sisällä, että 

kunnioitetaan toisiamme ja ei puhuta pahaa selän takana tai jaeta niitä yhteisön 

asioita muille, ellei sitä ole erikseen sovittu.” (H8) 

Ilmapiiri yhteisössä. Luokanopettajaopiskelijat käsittävät yhteisöllisyyden vallitsevana 

ilmapiirinä yhteisön sisällä. Tuo ilmapiiri määrittelee sen, millaista yhteisön jäsenillä on olla 

osana yhteisöä. Mikäli yhteisössä on yhteisöllisyyden tunnetta, on yhteisössä hyvä olla. Mikäli 

yhteisöllisyyttä ei ole, ilmapiiri on ahdistava sekä painostava. Yhteisöllisyys nähdään 

positiivisena energiana ja hyvän hengen luomisena yhteisön sisällä. Luokanopettajaopiskel ijat 

pettyvät sellaiseen yhteisöön, jossa yhteisöllisyys ei toteudukaan toivotulla tavalla. Tällöin 

yhteisössä toimimisesta tulee raskasta ja turhauttavaa.  

”Minä näen yhteisöllisyyden niin, että se on tavallaan yhteisö, jossa on kaikilla hyvä 

olla. (H2)” 
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”No heti eka sana mikä mulla tuli mieleen tästä (yhteisöstä ilman yhteisöllisyyttä) 

ahdistuneisuus tai ahdistavuus, ehkä semmoinen painostavuus.” (H1) 

”Yhteisöllisyys on sitä, että kaikki levittää semmoista hyvää positiivista energiaa, 

joka nyt luo semmoisen yhteisöllisyyden tunteen yhteisön sisällä. Yhteisöllisyys on 

tiivistettynä semmoista hyvää hengen luomista.” (H6) 

”Musta tuntuu, että se (yhteisöllisyyden tunteen puuttuminen) olisi varmaan aika 

iso pettymys, että varsinkin kun yhteisöltä odotetaan enemmän positiivista 

ulosantia, niin jos ei toteudukaan niin henkilökohtaisesti minä ainakin pettyisin tosi 

paljon. Ja sitten tulisi ehkä vähän syyllisyyden tunne itselle. Mutta sitten se, että yks 

ihminen ei pysty rakentamaan tätä kokonaista yhteisöä. Vaikka pystyykin 

muuttamaan sitä suuntaa, niin ei pysty tekemään yksin sitä koko työtä. Se voisi 

tuntua hyvin raskaalta ja turhauttavalta.” (H8) 

5.2 Yhteisöllisyys toimintana yhteisössä 

Luokanopettajaopiskelijat käsittävät yhteisöllisyyden toimintana yhteisön sisällä. 

Yhteisöllisyys nähdään yhdessä toimisena sekä omana aktiivisuutena yhteisön sisällä. 

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan yhteisöllisyys vaatii yhteisössä jokaisen 

panosta, ja jokainen yhteisön jäsen voi vaikuttaa yhteisöllisyyteen omalla aktiivise lla 

panoksellaan. Muodostuneet alatason kategoriat ovat kuvattuna kuviossa 4.  

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Luokanopettajaopiskelijoiden käsitys yhteisöllisyydestä toimintana 

 



41 

 

Yhdessä toimiminen yhteisössä. Haastatteluun vastanneet opiskelijat näkevät 

yhteisöllisyyden yhteisön sisäisenä yhteisenä toimintana. Se nähdään erilaisina aktiviteette ina 

sekä ajanviettämisenä yhteisön jäsenten kesken. Yhteisöllisyyden katsotaan rakentuvan 

ihmisten välisestä kanssakäymisestä sekä suhteista yhteisön jäsenten välillä.  

”No ehkä siinä missä yhteisö on semmoinen porukka, niin sitten se yhteisöllisyys on 

sitä mitä se porukka tekee yhdessä. Yhteisöllisyys on sitä, että ne tekee jotain 

toimintaa, että sitten niillä on jotain yhteistä aktiviteettia. Yhteisöllisyys on sitä, että 

ollaan näin yhteyksissä keskenään.” (H10) 

”No varmasti se, että yhteisön jäsenet viettää aikaa keskenään. Ja että on yhteisiä 

juttuja minkä kanssa tehdä juttuja, jutella, viettää aikaa. Just esimerkiksi 

tapahtumia ja muita tämmöisiä missä on helppo kokoontua ja viettää aikaa. Ja sitten 

taas jos miettii opiskelumielessä niin esimerkiksi ryhmätehtäviä ja ryhmätöitä missä 

pitää keskustella muiden kanssa, niin kyllä se tulee siitä ihmisten välisestä suhteesta 

se yhteisöllisyys.” (H7) 

Yhteisöllisyyden tunteen käsitetään rakentuvan myös yhdessä tekemisestä syntyne iden 

kokemusten muistelemisen kautta. Yhteisöllisyyden tunnetta lisää esimerkiksi yhdessä 

koettujen opiskelijatapahtumien muisteleminen ja tapahtumiin palaaminen myöhemmin 

muistojen kautta.  

”Yhteiset kokemukset, että on sitten jotakin mitä muistella myöhemmin, että silloin 

kun oltiin siellä fuksiolympialaisissa, niin sitten oli tällaista ja tuollaista, niin sitten 

tulee yhteisiä kokemuksia, mitä sitten jaetaan. Että on mitä sitten muistella, vaikka 

että silloin kun oltiin Joensuun Talvipäivillä, niin silloin oli sitä ja tätä. Sitten tulee 

semmoinen, että me oltiin siellä ja tämä on meidän kokemus yhdessä ja meidän 

yhteinen juttu.” (H10) 

Yhteisöllisyys on haastateltujen käsityksen mukaan myös yhteydenpitoa yhteisten aktiviteett ien 

ja yhteisen ajanvieton ulkopuolella. Yhteisöllisyyttä voidaan lisätä luomalla ryhmälle 

sosiaaliseen mediaan tai viestintäpalveluihin erilaisia alustoja, joissa yhteisö voi 

kommunikoida. 

”Vaikka ne (yhteisö) ei tekisikään mitään, niin että olisi vaikka joku yks 

yhteydenpitokanava tai joku mikä sitten luo yhteisölle jotain alustaa, missä ne 

toimii. Vaikka jos ei joku tapahtuma tai joku semmoinen niin se on sitten luo sitä 
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yhteisöllisyyttä, että tavataan, mut sitten voi se olla myös vaikka sitäkin että olisi 

joku yhteinen Whatsapp-ryhmä tai Instagram, joku semmoinen mihin kaikki voi 

osallistua. Joku yhteinen yhteydenpitokanava, niin sitten tulee semmoisen 

yhteisöllisyyden tuntu.” (H10) 

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan yhteisöllisyyden kannalta on tärkeää tehdä 

päätöksiä yhdessä ja vaikuttaa yhteisön toimintaan yhteisesti. Haastateltavien mukaan yhteisön 

asioiden pohtiminen yhdessä yhteisön jäsenten kanssa lisää tunnetta yhdessä toimimisesta. 

”No tietenkin se yhdessä asioiden tekeminen, mutta myös se päätöksenteko. Että 

mitä tehdään, milloin tehdään, miten tehdään asiat, että sekin on semmoista yhdessä 

päättämistä, eikä niin että aina on joku joka sanelee muille, että nyt se asia vaan 

tehdään näin, vaan että siihenkin voi osallistua ja vaikuttaa.” (H4) 

”Yhdessä tekemisen meininkiä saadaan sinne yhteisöön, kun pohditaan asioita 

yhdessä ja tehdään.” (H9) 

Haastateltavat näkevät yhteisöllisyyden kannalta tärkeäksi sen, että jokainen yhteisön jäsen 

otetaan huomioon yhteisön toiminnassa. On tärkeää osata ottaa huomioon kaikenlaiset yhteisön 

jäsenet ja antaa jokaisen olla erilainen oma itsensä. 

”Kun mä sanoin, että yhteisöt koostuu erilaisista henkilöistä, niin se yhteisöllisyys 

tulee tavallaan siitä että jokaisen annetaan myös olla erilainen ja otetaan kaikki 

ihan yhtälailla huomioon.” (H1) 

Yhteisöllisyys nousi haastatteluissa esiin yhteisön asettamina yhteisinä tavoitteina. Haastatellut 

opiskelijat käsittävät yhteisöllisyyden yhteisön toimintana, joka suunnataan noita yhdessä 

asetettuja tavoitteita sekä haluja kohti. Tärkeää on järjestää toiminta niin, että yhteisö toimii 

mahdollisimman hyvin jokaisen yhteisön jäsenen kannalta. Yhteiset yhdessä asetetut tavoitteet 

lisäävät yhteisöllisyyden tunnetta yhteisössä.  

”(Yhteisöllisyys on sitä, että) toimitaan yhteisiä tavoitteita tai haluja kohti yhdessä 

ja yhtenäisesti.” (H1) 

”Se tavoitteellisuus lisää sitä (yhteisöllisyyttä), että jos pyritään johonkin tiettyyn 

tavoitteeseen, on selkeä suunta sillä ryhmällä ja sitten se, että toimintaa voidaan 

järjestää sen mukaisesti, että se toimii mahdollisimman hyvin kaikkien osapuolten 

kannalta.” (H5) 
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Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan yhteisöllisyys näyttäytyy yhteisössä muiden 

auttamisena. Yhteisöllinen yhteisö nähdään paikkana, jossa osataan jakaa vertaistukea toisille 

yhteisön jäsenille ja jossa voi purkaa omia asioitaan. Tällaisessa yhteisössä luotetaan siihen, 

että hädän hetkellä saadaan apua muilta yhteisön jäseniltä. 

”(Yhteisöllinen) yhteisö voi toimia semmoisena lämpöisenä porukkana, jossa pystyy 

purkamaan kaikkia omia asioita ja samaistumaan toinen toisiinsa ja jakamaan 

vertaistukea. Ja sitten niin, jakamaan asioita, lämminhenkinen paikka.” (H8) 

”Yhteisöllisyydestä tulee mulla mieleen myös sana auttaminen, että yhteisö yleensä 

tukee yhteisön jäseniä mahdollisesti myös yhteisön ulkopuolella olevia ihmisiä. Se 

auttaminen, että jos halutaan auttaa heikompaa osapuolta, niin sitten siihen 

tavallaan valmistaudutaan. Kootaan porukka ja autetaan sitä yhdessä joka tarvitsee 

sitä apua. Tietää että jos on joku hätätilanne, niin sitten sua autetaan.” (H5) 

Yksilön oma aktiivisuus yhteisössä. Haastateltujen opiskelijoiden käsityksen mukaan 

yhteisöllisyyden syntyminen vaatii jokaisen yhteisön jäsenen aktiivista osallistumis ta. 

Tällainen osallisuus sekä yksilöiden oma aktiivisuus lisää yhteisöllisyyden tunnetta. 

Yhteisöllisyys nähdään vuorovaikutteisena, jolloin antamalla yhteisölle jotakin saadaan 

vastavuoroisesti sieltä jotakin takaisin. 

”Yhteisöllisyyden kannalta on tärkeää, että kaikki on aktiivisia. Tavallaan sun pitää 

myös yhteisön jäsenenä antaa jotain sille yhteisölle. Sä voit kuulua tavallaan 

yhteisöön, vaikka sä et tee mitään. Mutta onko se sitten sulle itsellesi semmoinen 

paikka missä haluat olla, jos et kuitenkaan anna sille mitään. Semmoinen aktiivinen 

toiminta ylläpitää hyvää yhteisöllisyyden tunnetta.” (H6) 

”Ei välttämättä tunne kuuluvansa joukkoon, jos ei ole itse välttämättä tehnyt sen 

asian eteen yhtään mitään. Mä koen, että semmoinen osallisuus voisi lisätä tätä 

yhteisöllisyyttä. Pitää olla itse aktiivinen, että voi kuulua siihen yhteisöön. Ja 

tavallaan lisätä sitä yhteisöllisyyden tunnetta. Se on myös paljon itsestä kiinni,  

koska ei kukaan tule hakemaan sinua kotoa. Että semmoinen oma aktiivisuus 

ainakin voi lisätä sitä.” (H6) 

”Yhteisöllisyys on vuorovaikutteista niin, että annat jotakin sille ja vastavuoroisesti 

saat sitten välillä sieltä jotakin takaisinkin.” (H3) 
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6 Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä opiskelijatapahtumien 

merkityksestä yhteisöllisyydelle opiskelijayhteisössä 

Toisena tutkimuskysymyksenämme on tutkia luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä siitä, 

mikä on opiskelijatapahtumien merkitys yhteisöllisyydelle opiskelijayhteisö ssä. 

Haastateltavien mukaan erilaiset opiskelijatapahtumat tarjoavat mahdollisuuks ia 

yhteisöllisyyden tunteen kokemiselle, ja opiskelijatapahtumissa koetut yhteisöllisyyden 

kokemukset lisäävät yhteisöllisyyttä koko opiskelijayhteisössä. Haastateltavien käsityksis tä 

muodostui kolme kuvauskategoriaa: 1) opiskelijatapahtumat osana opiskelijaidentiteettiä, 2) 

ajanvietto opiskelijayhteisön jäsenten kanssa sekä 3) opiskelijayhteisön tiivistyminen. 

Kuvauskategoriat esitetään tulosavaruutena kuviossa 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 5. Tutkimuksen tulosavaruus luokanopettajaopiskelijoiden käsityksis tä 

opiskelijatapahtumien vaikutuksesta yhteisöllisyyteen opiskelijayhteisössä 
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6.1 Opiskelijatapahtumat ovena opiskelijayhteisöön 

Opiskelijayhteisöön kuuluminen. Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan 

opiskelijatapahtumat tarjoavat mahdollisuuksia opiskelijayhteisöön kuulumisen kokemuksille 

koko korkeakouluopiskelijoiden opiskelijayhteisössä. Opiskelijatapahtumat lisäävät 

yhteisöllisyyttä, sillä niiden kautta koetaan olevansa osa suurta opiskelijayhteisöä ja kuuluvansa 

muiden opiskelijoiden joukkoon. Tunnusmerkkinä opiskelijayhteisölle ovat opiskelijahaalar it, 

jotka korostavat opiskelijayhteisöön kuulumista ja yhdistävät opiskelijoita.  

”Kyllä mun mielestä tapahtumissa nimenomaan se yhteisöllisyys näkyy. Muistan 

silloin ennen kuin olin opiskelija ja olin opiskelevan kaverin kanssa viettämässä 

vappua täällä Oulussa, ja ei itsellä ollut vielä haalareita, eikä ollut opiskelija, 

niin kyllä siinä tuntui vähän siltä, että nyt en ihan kuulu tänne joukkoon. Kyllä se, 

että sulla on ne haalarit ja tunnet, että olet osa sitä opiskelijajoukkoa ja yhteisöä 

niin kyllä siinä tulee yhteisöllisyyden kokemuksia. Kun menee noihin tapahtumiin 

niin pääsee touhuamaan yhdessä ja kaikki muut ihmiset katsoo, että taas nuo 

opiskelijat tuolla rellestää menemään. Kyllä siinä kyllä siinä tulee semmoisia 

yhteisöllisiä tunteita. Silloin kun haalarikansaa on ihan älyttömät määrät 

liikkeellä, niin silloin se on tosi mielenkiintoinen se yhteisöllisyyden tunne, mikä 

siellä on.” (H9) 

”Semmoinen yhteisöllisyyden tunne tulee aika selkeästi esiin, kun tunnuspiirre 

noissa opiskelijoissa on ne omat haalarit. Silloin kun on isommassa tapahtumassa 

ja näet haalareita ihmisillä niin voi heti tervehtiä ja tietää, että on samanhenkistä 

porukkaa. Vaikka ei tuntisikaan niitä, niin silti on helppo vaan käydä vaihtamassa 

pari sanaa.” (H3) 

”Jos miettii opiskelijatapahtumia, kun vetää haalarit jalkaan ja lähtee kylille, niin 

kyllä siinä tulee semmoinen tunne, että on osa jotakin ja on jollain tasolla 

merkittävä. On se eri asia kuin yksin zippailla menemään.” (H9) 

Haastateltavien mukaan opiskelijatapahtumissa käyminen vaikuttaa opiskelijayhteisöön ja -

elämään kiinnittymiseen erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Erityisesti ensimmäisen 

opiskeluvuoden tapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä, sillä niissä tutustutaan opiskelijayhteisöön 

muodostamalla uusia ystävyyssuhteita sekä kiinnittymällä omaan pienryhmään. 
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Opiskelijatapahtumien kautta koetaan myös kiinnittymistä opiskeluajan elämäntilanteeseen ja 

näin ollen omaan opiskelijaidentiteettiin. 

”No se (opiskelijatapahtumissa käyminen) merkitsee sitä, että mä oon opiskelija 

ja mä saan tehdä tämän omalla tavalla. Se merkkaa myös sitä, että kun on osa 

jotakin yhteisöä, olisi se yhteisö nyt vaikka korkeakouluopiskelijaihmiset, niin 

minä en ole tällainen aina – minä olen tällainen se varmaan seuraavat viis vuotta, 

mutta sitten se loppuu. Ehkä se merkkaa tämmöistä tiettyä elämänvaihetta ja 

tähän porukkaan kuulumista, eikä se ole ikuista.” (H10) 

”Tapahtumissa luodaan suhteita omiin opiskelukavereihin ja sitä kautta pääsee 

mukaan siihen ryhmään ja tekemään yhdessä. Monesti juuri fuksitapahtumat on 

semmoisia, että siellä päästään puuhailemaan yhdessä, tekemään ja 

heittäytymään yhdessä ja vähän ehkä hulluttelemaan, niin kyllä siinä se 

ryhmähenki kasvaa.” (H9) 

”Mä olen ainakin itse niin semmoinen, että elän kaikkien sosiaalisten suhteiden 

kautta, ja siihen maailmaan ja siihen elämään pääsee kyllä hyvin kiinni, kun on 

kaikkea tommoista aktiviteettia ja muuta. Tuntuu, että tämä opiskelu on kuitenkin 

sillä tavalla kokonaisvaltaista, ja tämä eroaa lukio-opiskelusta niin, että tämä ei 

ole vaan kello 8-16 opiskelua, vaan sitten illallakin on kaikkea. Se tuo semmoisen 

fiiliksen, että tämä on nyt mun elämä.” (H10) 

”Kyllä mä koen, että tapahtumissa käynti on osa mun opiskelijaidentiteettiä. 

Koen, että mä oon se tyyppi, joka tykkää lähteä tapahtumiin nii onhan se 

vaikuttanu opiskelijaidentiteetin muodostumiseen.” (H1) 

Opiskelijat kuitenkin korostavat, että pelkkä opiskelijatapahtumissa käyminen ei takaa 

yhteisöllisyyden tunnetta opiskelijayhteisössä. Opiskelijatapahtuman luonne sekä perusidea 

voivat estää yhteisöllisyyden kokemuksen sellaisilta opiskelijoilta, joille tapahtuman luonne ei 

sovi esimerkiksi runsaan alkoholinkulutuksen takia. Tässä tapauksessa he jäävät tapahtumaan 

osallistuessaan muun yhteisön ulkopuolelle. Luokanopettajaopiskelijoiden mukaan kaikki 

tapahtumat eivät kiinnostakaan jokaista, ja opiskelijayhteisön tulisi järjestää mahdollisimman 

monipuolisia tapahtumia, jotta jokaisen kiinnostuksen kohteita pystytään ottamaan huomioon. 

”Minä muistan semmoisia tuntemuksia, joissa siellä tapahtumissa on muuten se 

yhteisöllisyys, mutta sitten minä en koe, että olen osana sitä. Minä olen kokenut 
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silloin, että minä jään jotenkin ulkopuolelle niissä tapahtumissa, mutta muut 

sitten on hyvinkin yhteisöllisiä.” (H7) 

”Minä en juonut alkoholia ollenkaan ja kun opiskelijabileet valitettavasti aika 

paljon pyörii sen kuningasalkoholin ympärillä, niin en ole kokenut sitä 

semmoisena omana paikkana. Siksi tuommoiset ryyppäjäisbileet on jäänyt täysin 

multa välistä, koska en ole kokenut minkäänlaista tarvetta lähteä sinne. Vaikka 

siellä olisikin niitä ihmisiä, joiden kanssa haluaisi viettää aikaa, niin se ympäristö 

ei ole ollut mulle houkutteleva.” (H7) 

”Kaikkiin tapahtumiinhan ei pysty kaikki osallistumaan – tietysti tämmöiset 

kielikysymykset ja esteettömyys, niin ne pitäisi yleensä pyrkiä ottamaan huomioon 

jokaisessa tapahtumassa. Mutta lisäksi myös kiinnostuksen kohteet voi vaihdella. 

Vaikka just joku Harry Potter -sitsit, niin eihän se kaikkia kiinnosta, mutta siitä 

ei pidä silti loukkaantua, että miksi tämä ei ole kaikille sopiva tapahtuma. Itse 

olen käynyt tapahtumissa oman kiinnostuksen mukaan. Mä en ihan hirveän 

urheilullinen tyyppi ole, niin sitten mä oon mennyt vähän maltillisemmin niihin 

urheilutapahtumiin enkä mä ihan niihin kaikista rankimpiin juttuihin ole lähtenyt 

edes mukaan. Totta kai sitten suhtautuminen alkoholiin on opiskelujen aikana 

vähän muuttunut, ja aluksi oli hyvin sellainen varovainen lähestyminen, että jos 

tapahtumassa vaaditaan menovettä enemmän, niin niihin ei sitten ollut niin kova 

into lähteä.” (H5)” 

Haastateltavien mukaan yhteisöllisyyden kokemista voidaankin mahdollistaa useammalla 

yhteisön jäsenelle ottamalla tapahtumissa yksilöitä huomioon esimerkiksi tapahtumien 

säännöissä ja normeissa. Näin jokainen opiskelijatapahtuman osallistuja voi viihtyä 

tapahtumassa ja kokea kuuluvansa yhteisöön sen kautta. Luokanopettajaopiskelijat kokevat 

eniten yhteisöllisyyttä sellaisissa opiskelijatapahtumissa, joihin jokainen osallistuja saa 

turvallisesti tulla omana itsenään ja jossa jokainen otetaan tapahtumaan mukaan sellaisena kuin 

hän on. 

”On tärkeää, että huomioidaan tapahtumissa yksilöitä. Mun mielestä se on yksi 

OLO:n (Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry) vahvuuksista. Se, että muokataan 

sääntöjä ja normeja sitä mukaan, kun todetaan, että jokin ei toimi tai että jokin ei 

tunnu luonnolliselta kaikille.” (H8) 
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”No esimerkiksi meidän tapahtumat, niin siellä hyvin otetaan huomioon 

esimerkiksi erilaiset alkoholitottumukset, että ketään ei painosteta mihinkään ja 

sääntöjä tiettyjä on murrettu. Tai jos miettii esimerkiksi tuota meidän 

sitsauskulttuuria (pöytäjuhlakulttuuria), niin meillä on niitä sääntöjä ns. 

laimennettu niin, että ei esimerkiksi rangaistukset ole samaa skaalaa mitä toisilla 

(ainejärjestöillä) saattaa olla. Ne on tehty semmoisiksi, että niitä on oikeasti 

kaikkien ihan kivakin suorittaa, että ketään ei painosteta mihinkään. Ja sitten se 

kaikki kiteytyy siihen, että otetaan yksilöt huomioon.” (H8) 

”Just se semmoinen ilmapiiri lisää yhteisöllisyyttä (opiskelijatapahtumissa), että 

kaikki on tervetulleita ja kaikki otetaan vastaan just semmoisena kuin on. Jotenkin 

vaan on heti aluksi semmoinen tunne, että jokainen saa tulla tänne ja jokainen 

saa osallistua. Semmoinen, että heti alusta alkaen on hyvä ja turvallinen olo 

mennä siihen mukaan.” (H4) 

Luokanopettajaopiskelijat myös huomauttavat, että opiskelijatapahtumissa käyminen ei ole 

ainoa keino kiinnittyä ja kokea opiskelijaelämää.  

”Kaikki ei tarvitse sitä (opiskelijatapahtumissa käymistä), ja kaikki ei halua 

kiinnittyä opiskelijaelämään sitä kautta. Sitten on muita tapoja. Kaikki ei tunne 

sitä niin, että pitäisi päästä hirveästi mukaan kaikkeen.” (H10) 

6.2 Ajanvietto opiskelijayhteisön jäsenten kanssa 

Haastatteluissa ilmenneiden käsitysten mukaan opiskelijatapahtumat vaikuttavat 

yhteisöllisyyteen muiden tapahtumaan saapuneiden yhteisön jäsenten kautta. Heidän mukaansa 

yhteisöllisyys näkyykin tapahtumissa ajan viettämisenä muiden yhteisön jäsenten kanssa. 

Opiskelijatapahtumat antavat opiskelijayhteisölle yhteistä tekemistä ja kannustavat yhteisön 

jäseniä lähtemään liikkeelle sekä viettämään aikaa muiden yhteisön jäsenten kanssa. 

Luokanopettajaopiskelijoiden mukaan tapahtumissa käynti onkin loistava keino pitää yhteyttä 

sellaisiin yhteisön jäseniin, joihin ei muuten tule pidettyä yhteyttä.  

”Sehän (opiskelijatapahtumissa käynti) on tietyllä tapaa semmoista oman 

kaveriporukan ja sen oman hyvin pienenkin opiskelijayhteisön tapaa rentoutua ja 

viettää aikaa ja semmoista hauskaa nuoruutta siinä. Se on syy siihen, miksi on 

tullut enemmän käytyä noissa opiskelijatapahtumissa. Se ei edes linkity alkoholiin 
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tai mihinkään bilettämiseen, vaan siinä on enemmän kysymys siitä, haluaako 

viettää omien kavereittensa kanssa aikaa myös vapaa-ajalla, jotka sattuu 

olemaan myös usein muita opiskelijoita.” (H2) 

”Tapahtumissa viettää kavereiden kanssa aikaa ja siellä on kivaa toiminnallista 

tekemistä. Se on kiva, että ei tarvitse porukan itse miettiä mitä tekee, vaan se 

tapahtuma luo jollain tavalla sen, mitä tehdään. Se on hyvä, että ei tarvitse itse 

vaivata päätä sillä mitä tekisi tai keksisi, ja saa vaan mennä vaan paikalle ja 

nauttia siitä tapahtumasta.” (H6) 

”Mun mielestä se (yhteisöllisyys) näkyy sillä tavalla, että tapahtumissa eri 

vuosikurssien opiskelijat tapaa toisiaan ja ovat kavereita. Siellä on pienempiä 

yhteisöjä niin kuin vaikka se mun oma porukka, se mun oma ryhmä, joku toinen 

porukka ja sitten on vanhempiakin opiskelijoita. Sitten ne kaikki tulee sinne 

samaan paikkaan ja sitten ne tuntee myös toisensa. Siinä sitten palapelin palaset 

loksahtaa yhteen, ja mä ainakin oon kokenut sen silleen, että ne on hyvin 

yhteisöllisiä ja kaikille avoimia juttuja.” (H10) 

Tutut yhteisön jäsenet. Haastateltavien käsityksen mukaan yhteisöllisyys syntyy 

opiskelijatapahtumissa kontaktissa entuudestaan tuttujen ihmisten kanssa. Mikäli tapahtumassa 

ei ole omia tuttuja, yhteisöllisyyttä koetaan vähemmän. Haastateltavat kertovat, että 

tapahtumissa käydäänkin usein yhdessä kavereiden kanssa, eikä tapahtumiin lähdetä, mikäli 

ketään kaveria ei lähde mukaan.  

”Viime keväänä, kun kävi tapahtumissa ja vaikka ne oli oman ainejärjestön 

tapahtumia niin silti huomasi, että herranjumala minähän en tunne täältä ketään. 

Täällä on neljä ihmistä, joita mä pystyn moikkaamaan ja kaikki loput oli 

semmoisia, joita mä en ole ikinä nähnytkään. Siinä huomasi, että eihän se nyt 

olekaan se itse bilettäminen tai se tekeminenkään siinä se tärkeä juttu, vaan se on 

se porukka joka siellä on ollut. Ennen on aina tiennyt, että täällä on tuttuja ja 

tutun tuttuja ja siksi on ihan hauskaa ja mukavaa mennä sinne. Nyt huomaa, kun 

siellä ei olekaan niitä niin on vähän tämmöistä, että käynpä tässä pyörimässä ja 

lähdempä sitten kotiin.” (H2) 

”Semmoisiin tapahtumiin, mihin joku mun hyvä kaveri ei ole mennyt, sekin on 

määrittänyt sitä, että oonko mennyt johonkin tapahtumaan vai en. Kyllä se on iso 
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tekijä siihen, meneekö sinne. Vaikka toki aina löytyy joku tuttu, mutta helpompi 

sinne on mennä jonkun kaverin kanssa.” (H6) 

”Sekin vaikuttaa, että omat opiskelukaverit ei käy enää niin paljon myöskään, että 

sitten ei tule lähdettyä yksin tai välttämättä kahdestaankaan. Jos muutkaan ei 

lähde niin harvoin sitä yksin tulee lähettyä.” (H9) 

Luokanopettajaopiskelijat kertovat, että oman ainejärjestön tapahtumiin uskalletaan lähteä, 

koska omassa yhteisössä ihmiset ovat tarpeeksi tuttuja. Eniten yhteisöllisyyttä koetaankin 

tällaisissa oman ainejärjestön tapahtumissa, joissa kaikki opiskelevat samaa alaa ja tapahtuma 

pysyy pienempänä. Haastateltavien mukaan yhteisöllisyys korostuu entisestään sellais issa 

ainejärjestön tapahtumissa, jotka kestävät useamman päivän ja osallistujista syntyy oma pieni 

yhteisönsä.  

”Vaikka ei olisi niin paljoa omia opiskelukavereita lähtemässä, niin oman 

ainejärjestön tapahtumissa varmasti kuitenkin on niitä tuttuja ihmisiä ja varmasti 

kyllä viihtyy niissä tapahtumissa. Niihin on helppo osallistua ja ainakin kova 

luottoa on siihen, että ainejärjestöllä voi matalalla kynnyksellä osallistua, vaikka 

ei niin paljoa tuntisikaan.” (H4) 

”Jos miettii noita OLOn omia tapahtumia, niin niissä pysyy niin paljon 

pienempänä ne piirit ja siksi siellä tulee helpommin sellainen fiilis, että nää on 

meidän juttuja.” (H2) 

”Sitten toki on myös semmoisia tapahtumia, jotka kestää useamman päivän ja ei 

ole vaan yhen illan tapahtumia. Ne on sitten sen takia sellaisia, että siellä 

vietetään aikaa enemmän eikä siihen sisälly pelkästään vaan yks semmoinen 

alkoholia sisältävä ilta, vaan siihen sisältyy sitten se sitä seuraavaa aamu ja se 

hengailu siinä pikku rapuloissa. Siinä sisältyy paljo muutakin entä sitten se 

pelkästään se kännääminen. Nii se on varmaan se mikä tekee niistä semmoisen 

todella yhteisöllisen. Siinä tulee semmoinen oma pikku kommuuni siitä koko 

jengistä, joka sinne lähtee.” (H2) 

Haastateltavien mukaan taas vähiten yhteisöllisyyttä koetaan sellaisissa tapahtumissa, joissa on 

paljon jäseniä muista ainejärjestöistä. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi muiden 

ainejärjestöjen järjestämät tapahtumat tai suuret poikkitieteelliset yökerhotapahtumat, joissa 

suuri määrä opiskelijoita kokoontuu yhteen. 



51 

 

”On myös tapahtumia, mitkä on jonkun muun killan järjestämiä ja sinne 

mennessä tuntee olevansa ulkopuolinen, kun ei kuulu siihen heidän yhteisöön, 

mikä heillä siellä on.” (H9) 

”Minä sanoisin, että poikkitieteellisissä tapahtumissa on vähiten yhteisöllisyyttä, 

koska vaikka siellä on korkeakouluopiskelijat yhdessä paikassa ja periaatteessa 

me muodostetaan yhteisö, niin siellä on niin monta eri yhteisöä periaatteessa 

sekaisin, että sieltä voi olla hyvin vaikea löytää sitä omaa paikkaansa.” (H8) 

”No mä sanoisin, että baaritapahtumissa kokee vähiten yhteisöllisyyttä, koska 

siellä ollaan niin irrallaan ja porukka vaihtuu koko ajan. Se ei ole niin tiivistä, 

vaikka se porukka on siellä tosi tiiviisti, mutta silti siinä on koko ajan niin paljon 

liikennettä eri suuntaan eikä se siksi tule niin näkyvästi se yhteisöllisyyden 

tunne.” (H5) 

Uusiin yhteisön jäseniin tutustuminen. Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan 

opiskelijatapahtumat vaikuttavat yhteisöllisyyteen uusiin ihmisiin tutustumisen ja yhteisön 

laajentamisen kautta. Opiskelijatapahtumat nähdään loistavina tilaisuuksina solmia uusia 

kaverisuhteita, ja erityisesti ensimmäisinä opiskelijavuosina tapahtumat vaikuttavat vahvasti 

uuden yhteisön ryhmäytymiseen.  

”Kun sää aloitat uuden koulun ja alat opiskelemaan niin se rooli niissä 

opiskelijatapahtumissa on, että sää haluat mennä tutustumaan ja tapaamaan 

samantyyppisiä ihmisiä, jotka on samoista asioista kiinnostuneita kuin sinä itse. 

Sää todennäköisesti löydät sieltä itsellesi kavereita, seuraa, jotka on sun kaltaisia, 

sun tyyppisiä kenestä sää saat hyviä ystäviä sitä kautta. Sitten sää saat niistä myös 

tavallaan itelle semmoisen opiskelijatukiverkoston niille opiskelun vaikeille 

päivälle, jotka ymmärtää sitä opiskelua ja pystyy sua auttamaan niissä asioissa.” 

(H2) 

”Mä oon varmasti tutustunu eniten mun nykyisiin kavereihin ja itse 

opiskelijaelämään muutenki niinku tapahtumissa.” (H1) 

”Tietenkin se, että pääsee tutustumaan uusiin tyyppeihin, niin se on kuitenkin 

noissa tapahtumissa aika merkittävä tekijä monelle. Se, että pääsee näkemään ja 

tutustumaan tuolla. Jos vaan luentosaleissa istuu, niin eihän siellä oikeasti pääse 

tutustumaan keneenkään oikein kunnolla.” (H3) 
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”Tapahtumilla oli tosi iso rooli ryhmäytymiselle, varsinkin silloin kun oli 

kuitenkin niin paljon etäilyä ja kun kaikki oli niin uutta. Sitten tapahtumien kautta 

sai tutustuttua hyvin omaan luokkalaisiin ja ryhmäydyttyä. Se oli tosi iso 

avaintekijä siinä, että sai tutustuttua ja pääsi puhumaan muistakin kuin yliopiston 

asioista. Paljon paremmin pystyi siellä tutustumaan ja jakamaan ajatuksia siitä, 

että miltä tämä (opintojen alku) on tuntunut.” (H4) 

Haastateltavien käsityksen mukaan vähiten yhteisöllisyyttä koetaan sellaisissa tapahtumissa, 

joissa yhteisön sisälle on muodostunut kuppikuntia, eikä tilaisuuksia uusiin ihmis i in 

tutustumiseen ole.  

”On jotain tämmöisiä tapahtumia, missä on kuppikuntia ja se ei välttämättä ole 

ollut niin yhteisöllistä tai ei ole niin paljon tuntenut sitä yhteisöllisyyttä. 

Semmoisia omia kaveriporukoita saa olla ja niitä pitää olla, mutta niiden 

oleminen ei sitten lisää laajempaa yhteisöllisyyttä.” (H6) 

Yhteisön yhteinen tekeminen. Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan 

yhteisöllisyyden tunnetta lisää parhaiten sellaiset tapahtumat, jossa yhteisö toimii, suorittaa 

sekä kerää kokemuksia yhteisesti. Yhdessä epämukavuusalueelle joutuminen sekä sellaisessa 

tilanteessa heittäytyminen lisäävät yhteisön kokemaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys korostuu 

myös tapahtumissa, joissa yhteisöllä on jokin yhteinen tavoite ja sen tavoittamiseksi vaaditaan 

jokaisen osallistujan panos.  

”Kun tapahtumassa on niitä tehtävärasteja siellä sitten kiipeillään toisten päälle 

ja keksitään räppejä ja muuta semmoista, niin se on tosi yhdessä tekemistä kun 

suoritetaan asioita yhdessä. Siitä tulee semmoisia yhteisiä kokemuksia just siitä, 

että kuka keksi mitäkin ja kuka oli kenenkin reppuselässä missäkin rastilla. Niin 

sitten siinä pakostakin tulee semmoinen olo, että me ollaan me.” (H10) 

”Oon kokenut yhteisöllisyyttä eniten sellaisissa tapahtumissa, joissa 

periaatteessa laitetaan moni ihminen epämukavuusalueelle. Sitten kuitenkin 

koska kaikki on siinä samassa tilanteessa, niin se ei vaan jotenkin että tunnu 

epämukavalta, vaan hyvin luonnolliselta. Jos yksin joutuisi menemään sellaiseen 

tapahtumaan, niin kyllä mä oisin ihan järkyttynyt, mutta sitten kun siinä on ne 

ihmiset ja se yhteisö ympärillä, niin se tuntuu todella helpolta ja luonnolliselta ja 

kivaltakin.” (H8) 
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”Yhteisöllisyys on näkynyt tapahtumissa heittäytymisenä, jossa kaikki antaa 

itsestään jotakin, jotta voidaan saavuttaa joku päämäärä tai tehdä joku vaikea 

tehtävä. Se on näkynyt positiivisena tekijänä ja se on myös lisännyt 

yhteisöllisyyttä, että kaikki on heittäytynyt siihen yhteiseen tekemiseen.” (H6) 

6.3 Opiskelijayhteisön tiivistyminen 

Yhteiset kokemukset ja muistot. Haastatteluun osallistuneiden käsityksen mukaan 

opiskelijatapahtumat tiivistävät yhteisöä yhteisten kokemusten ja niistä syntyneiden muistojen 

kautta. Haastateltavien mukaan yhteinen tapahtumailtojen jälkeinen muistelu lisää 

yhteisöllisyyden tunnetta. Yhteisten muistojen luominen nähdäänkin suurena syynä 

tapahtumissa käymiselle. 

”Opiskelijatapahtumat merkitsee muistojen keräämistä. Niitä pystyy sitten 

muistelemaan myöhemmin ja varsinkin omassa pienryhmässä, omassa pienessä 

yhteisössä, ne muistot on tavallaan myös yhdistävä tekijä siinä yhteisön 

kehityksen kannalta.” (H5) 

”Itselle tosi tärkeä juttu, joka oikeasti luo sitä yhteisöllisyyttä on se, että 

yliopistolla sitten puhutaan (tapahtumien jälkeen) seuraavana päivänä, että 

’muistatko mitä eilen tapahtui’ ja ’äijä teki eilen noin ja noin’. Siitä tulee niitä 

yhteisiä juttuja.” (H3) 

”Mä en oikein osaa sanoa siihen että onko se (yhteisöllisyys) näkynyt siellä 

tapahtumissa, mutta kyllä varmasti sitten tapahtumien jälkeen se on näkynyt, että 

me ollaan oltu jossain yhteisessä jutussa mukana ja niistä on helppo sitten jutella 

joskus myöhemmin. Ja sillä tavalla sitten myös hakea sitä vahvistusta sille 

yhteisölle.” (H7) 

Yhteisön omat perinteet. Haastateltavien käsityksen mukaan opiskelijatapahtumat tiivistävät 

opiskelijayhteisöä myös tapahtumissa esiintyvien yhteisön omien perinteiden kautta. 

Ainejärjestöjen kaltaisiin yhteisöihin voi syntyä omia perinteitä, jotka yhdistävät yhteisön 

jäseniä tapahtumien aikana ja lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta. Esimerkiksi Oulun 

luokanopettajaopiskelijoiden tapahtumissa on ollut jo vuosia perinteenä, että kaikki opiskelijat 

laulavat ja tanssivat Fröbelin palikoiden kappaleen Sutsisatsi. Tällaiset yhteiset aktiviteet it 

tiivistävät yhteisöä, kun kaikki tietävät laulun sanat ja tanssiliikkeet.  
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”No minä sanoisin tähän, että ne on ne pienet asiat, joilla yhteisöllisyys näkyy 

tapahtumissa. Esimerkiksi jos mietitään OLOn (Oulun luokanopettajaopiskelijat 

ry) tapahtumia erityisesti fuksivuonna. Ensiksi mieleen tulee Sutsisatsi. Oikeasti 

tommoiset tosi pienet jutut, kun kaikki tietää, miten sanat menee Sutsisatsiin ja 

miten sitä tanssitaan. Sitten jos ajatellaan korkeakoulunopiskelijoiden suurimpia 

tapahtumia, niin jos siellä soitettaisiin Sutsisatsi, niin varmasti kaikki OLOn 

jäsenet olisi aivan kikseissä ja yritettäisiin siinä etsiä muita meidän yhteisön 

jäseniä ja olla yhdessä silleen että ei vitsi tämä on meidän biisi. Ne on tuommoiset 

ihan tosi pienet asiat, mitkä näyttäytyy.” (H8) 

”Sitseille (akateemisissa pöytäjuhlissa) on tosi hienoa, jos mietitään esimerkiksi 

fuksilaulua, mitä tulee aina sitsien siellä lopussa, niin se kokoaa kaikki siellä 

sitseillä olevat, esimerkiksi saman vuosikurssin jäsenet yhteen niin kuin se olisi 

pieni yhteisö. Kaikki saman vuosikurssin jäsenet nousee ylös ja laulaa. Sanoisin, 

että ne on tämmöiset pienet asiat, mihin kaikki pystyy samaistumaan ja kokemaan 

olevansa mukana.” (H8) 

Luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten mukaan opiskelijayhteisön perinteeksi muodostuneet 

jokavuotiset tapahtumat luovat yhteisön toimintaa rytmittävän vuosikalenterin, joka tuo yhteen 

opiskelijayhteisöä. 

”Jos on semmoisia perinteeksi muodostuneita tapahtumia, niin kyllä ne kuuluu 

siihen kalenterivuoteen, että jouluna tehdään näitä juttuja ja syksyllä on uusien 

opiskelijoiden kanssa jotain ja käydään katsomassa, minkälaisia fukseja meille 

on nyt tullut tänä vuonna. Sitä kautta rakentuu se yhteisöllisyys.” (H3) 
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7 Johtopäätökset 

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan yhteisöllisyys nähdään joukkona tunteita, 

joita yhteisön jäsenet kokevat yhteisössä toimiessaan. Yhteisöllisyys nähdään yhteisössä 

vallitsevana yhteenkuuluvuuden tunteena, jonka avulla jäsenet löytävät oman paikkansa 

yhteisöstä ja kokevat kuuluvansa joukkoon. Yhteisöllisyyden kautta ihminen liittyyk in 

johonkin arvokkaaksi kokemaansa asiaan, joka kokoaa ihmisiä yhteen ja synnyttää yhteyden 

tunteen (Leponiemi, 2019). Opiskelijoiden mukaan yhteisöllisyys vähentää ulkopuolisuuden 

tunnetta ja sen myötä koetaan, ettei yhteisössä tarvitse olla yksin. Toisaalta yhteisöllisyyden 

puuttuessa aletaan epäilemään omaa paikkaamme yhteisössä. Heidän käsityksensä mukaan 

yhteisöllisyys kannustaa yksilöä liittymään yhteisöön, ja sen myötä koetaan vahvempaa halua 

ja innostusta kuulua yhteisöön sekä osallistua sen toimintaan. Yksilö alkaakin rakentamaan 

sekä ravitsemaan yhteisöä, mikäli hän kokee yhteisön omakseen (Block, 2018).  

Yhteisöllisyys on tutkimustulostemme mukaan samanlaisuuden tunnetta yhteisössä sekä 

samaistumista yhteisön jäsenten kesken, ja yhteisöjen nähdäänkin keräävän samanhenk is iä 

ihmisiä yhteen. Tämä selittyy sillä, että yhteisön yhteinen mielenkiinto toimii yhteisöä 

yhdistävänä tekijänä, joka kerää yhteisön jäsenet yhteen (Helmiö, 2010). Tutkimustulos tukee 

myös Kalliokosken (2020) muodostamaa yhteisön määritelmää, jonka mukaan yhteisöissä tulee 

olla vähintään yksi sen jäseniä yhdistävä tekijä. 

Haastateltavien luokanopettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan yhteisöllisyys tarkoittaa 

turvallisuuden tunnetta yhteisössä. Yhteisöllisyyttä koetaan turvallisiksi koetuissa yhteisöissä, 

joissa jokainen yhteisön jäsen saa olla oma itsensä ja kokee itsensä arvostetuksi sellaisena kuin 

on. Helmiö (2010) kertookin, että yhteisö toimii ainoastaan, jos jokainen voi ja saa olla juuri 

omanlainen itsensä. Juuri tätä olemisen vapautta haetaan yhteisöistä, ja huonoista yhteisö is tä 

pyritäänkin siirtymään toiseen, mikäli se tuntuu ahdistavalta sekä rajoittaa olemistamme 

(Helmiö, 2010). Yhteisöllisyys näkyy tulosten mukaan myös jokaisen yhteisön jäsenen 

kunnioittamisena sekä jokaisen mielipiteen arvostamisena. Kirveskoski (2020) korostaa, että 

hyvässä yhteisössä moninaisuus mahdollistuu juuri yhteisöllisyyden kautta, ja yhteisö voi jakaa 

yhteisen yhteisön tavoitteen, mutta samalla tarjota yhteisön jäsenille mahdollisuuden olla osana 

yhteisöä omana itsenään. Tällöin yhteisö toimii silloinkin, mikäli sen jäsenillä on mielipide -

eroja (Kirveskoski, 2020). 
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Haastateltavien mukaan yhteisön luomat yhteiset pelisäännöt sekä niiden noudattaminen luovat 

yhteisöön yhteisöllisyyttä lisäämällä yhteisön jäsenten kokemaa turvallisuuden tunnetta. 

Yhdessä laaditut säännöt ovatkin toimivassa yhteisössä tärkeitä, sillä ne ohjaavat sekä rajaavat 

yhteisön toimintaa (Marjanen, Ahonen & Majoinen, 2013). Yhteisöllisyys nähdään lisäksi 

yhteisössä vallitsevana positiivisena ilmapiirinä ja hyvän hengen luomisena yhteisön sisällä . 

Yhteisöllisyydessä oleellista onkin yhteisön ilmapiiri, yhteishenki sekä toisten kanssa toimeen 

tuleminen (Kostiainen, 2003, s. 129). Mikäli yhteisöllisyyttä ei ole yhteisössä, koetaan yhteisön 

ilmapiiri ahdistavana sekä painostavana, ja yhteisössä toimimisesta tulee raskasta ja 

turhauttavaa. 

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan yhteisöllisyys on yhteisön sisäistä yhteistä 

toimintaa kuten erilaisia aktiviteetteja sekä ajanviettämistä yhteisön jäsenten kesken. 

Yhteisöllisyyden voidaankin nähdä syntyvän juuri yhdessä tekemisen sekä palkitsevan 

vuorovaikutuksen kautta (Koivula, 2013). Yhteisöllisyyden käsitetään rakentuvan ihmis ten 

välisestä kanssakäymisestä sekä suhteista yhteisön jäsenten välillä. Sosiaalinen 

kanssakäyminen onkin merkittävässä roolissa yhteisöllisyyden kokemuksen syntymisessä 

yhteisössä (Koivula, 2013), sillä yhteisöllisyys lisääntyy yhteisön jäsenten välisten suhteiden 

kehittyessä luonteeltaan avoimiksi, henkilökohtaisiksi sekä sitoutumiseen perustuviksi (Nivala, 

2008). Luokanopettajaopiskelijat näkevätkin yhteisöllisyyden haluna auttaa muita yhteisön 

jäseniä, yhteydenpitona yhteisten aktiviteettien ulkopuolella sekä yhteisten kokemusten 

muistelemista.  

Yhteisöllisyyden tunteen kannalta on opiskelijoiden mukaan tärkeää ottaa yhteisön toiminnassa 

jokainen yksilö huomioon ja osallistaa jokainen yhteiseen päätöksentekoon. Yhteisöllisyys 

nähdään yhteisön asettamina yhteisinä tavoitteina sekä toimintana yhdessä asetettuja tavoitteita 

kohti. Yhteisöllisyys on siis toimintaa, jossa yhteisön jäsenet ovat yhteisymmärryksessä 

yhteisön tavoitteista ja toiminnasta (Nivala, 2008), ja yhteisöllisyyden rakentumisen kannalta 

oleellista onkin, että toiminta suuntautuu onnistuneesti kohti asetettuja tavoitteita (Koivula, 

2013). Yhteisöllisyyden syntyminen vaatii luokanopettajaopiskelijoiden mukaan jokaisen 

yhteisön jäsenen aktiivista osallistumista, ja vain antamalla yhteisölle jotakin saadaan sieltä 

jotakin takaisin. 

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan opiskelijatapahtumat vaikuttavat 

yhteisöllisyyteen tunteeseen opiskelijayhteisön sisällä monilla eri tavoin. Tässä tutkimuksessa 

opiskelijayhteisöllä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu korkeakouluopiskelijayhteisös tä, 



57 

 

ainejärjestöyhteisöstä sekä pienryhmäyhteisöstä. Haastateltavien käsitysten mukaan 

opiskelijatapahtumat toimivat ovena opiskelijayhteisöön tarjoamalla mahdollisuuks ia 

opiskelijayhteisöön kuulumisen kokemuksille. Opiskelijatapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä, 

sillä niiden kautta yksilö kokee olevansa osa opiskelijayhteisöä ja kuuluvansa muiden 

opiskelijoiden joukkoon. Opiskelijayhteisöön kuulumisella tarkoitetaan tunnetta, joka syntyy 

subjektiivisesta kokemuksesta samaistumisesta opiskelijayhteisöön (Poutanen ym., 2012).  

Erityisesti ensimmäisen opiskeluvuoden tapahtumat luovat tulostemme mukaan 

yhteisöllisyyttä, sillä niissä tutustutaan opiskelijayhteisöön ja kiinnitytään omaan pienryhmään. 

Sosiaalisten suhteiden muodostamisella onkin erityisen merkittävä rooli opiskelijaelämään 

kiinnittymisessä opintojen alkuvaiheessa, jolloin vanhat ystävät jäävät usein taakse 

(Tiilikainen, 2000, s. 7). Opiskeluaikana muodostetaankin uusia ystävyyssuhteita pääasiallises t i 

toisiin opiskelijoihin, sillä heidän kanssaan on helppo jakaa opiskelijaelämään liittyvät asiat 

(Aittola, 1992, s. 37). 

Luokanopettajaopiskelijoiden mukaan opiskelijatapahtumat luovat yhteisöllisyyttä 

opiskelijayhteisössä, koska niissä päästään viettämään aikaa muiden yhteisön jäsenten kanssa. 

Yhteisöllisyys voidaankin nähdä juuri näiden sosiaalisten vuorovaikutustilante iden 

aikaansaamana kokemuksena (Kalliokoski, 2020, s. 112). Opiskelijatapahtumat antavat 

opiskelijayhteisölle yhteistä tekemistä sekä kannustavat yhteisön jäseniä viettämään aikaa 

muiden yhteisön jäsenten kanssa.  

Yhteisöllisyyden nähdään syntyvän opiskelijatapahtumissa kontaktissa entuudestaan tuttujen 

yhteisön jäsenten kanssa, ja yhteisöllisyyttä koetaan opiskelijatapahtumassa vähemmän, mikäli 

tuttuja yhteisön jäseniä ei ole paikalla. Tämä selittyy sillä, että rakennetut ystävyyssuhteet 

tuttujen yhteisön jäsenten kanssa toimivat merkittävässä roolissa yhteisöllisyyden kokemisessa 

(Koivula, 2013). Tapahtumissa käydään usein omien kavereiden kanssa, eikä tapahtumiin 

lähdetä ilman kavereita. Eniten yhteisöllisyyttä koetaan oman ainejärjestön tapahtumissa, joissa 

on paljon tuttuja ihmisiä sekä tapahtuman koko on pienempi. Vähiten yhteisöllisyyttä 

opiskelijat kokevat suurissa opiskelijatapahtumissa, joissa on paljon jäseniä muista 

ainejärjestöistä. Oman ainejärjestön tapahtumiin uskalletaan lähteä, koska omassa yhteisössä 

ihmiset ovat tarpeeksi tuttuja. Eniten yhteisöllisyyttä haastateltavat kokevatkin tällaisissa oman 

ainejärjestön tapahtumissa, joissa kaikki opiskelevat samaa alaa ja tapahtuma pysyy 

pienempänä. 
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Opiskelijoiden käsityksen mukaan opiskelijatapahtumat luovat yhteisöllisyyttä myös uusiin 

ihmisiin tutustumisen ja yhteisön laajentamisen kautta. Uusien ystävyyssuhteiden luominen 

vahvistaa kokemustamme yhteisön jäsenyydestä (Koivula, 2013), ja haastateltavat näkevätkin 

opiskelijatapahtumat hyvinä tilaisuuksina uusien kaverisuhteiden solmimiseen erityises t i 

opintojen alkuvaiheessa. Yhteisöllisyys lisää myös yhteisön vieraanvaraisuutta, jolloin otamme 

tuntemattomat ihmiset aktiivisemmin mukaan toimintaan ja olemme avoimempia uusille 

ihmisille (Block, 2018, s. 4). Vähiten yhteisöllisyyttä koetaan opiskelijatapahtumissa, joissa 

tapahtumaan osallistuneiden opiskelijayhteisön jäseniin on muodostunut kuppikuntia, eikä 

tilaisuuksia uusiin ihmisiin tutustumiseen ole.  

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan yhteisöllisyyden tunne korostuu 

opiskelijatapahtumissa, jossa opiskelijayhteisö toimii, suorittaa sekä kerää kokemuksia 

yhteisesti. Nämä yhteisön yhteiset kokemukset vahvistavat yhteisön me-tunnetta sekä tuovat 

läheisyyttä yhteisön jäsenten välille (Koivula, 2013). Opiskelijayhteisön yhteisen tavoitteen 

tapahtuman sisällä käsitetään lisäävän yhteisöllisyyttä erityisesti, mikäli sen tavoittamiseks i 

vaaditaan jokaisen osallistujan panos. Yhdessä epämukavuusalueelle joutuminen sekä yhdessä 

tilanteeseen heittäytyminen lisäävät yhteisön kokemaa yhteisöllisyyttä.  

Haastattelussa ilmi tulleiden käsitysten mukaan opiskelijatapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä 

opiskelijayhteisössä tiivistämällä yhteisöä yhteisistä kokemuksista syntyneiden muistojen 

kautta. Tapahtumailtojen jälkeinen yhteinen muistelu lisää yhteisöllisyyden tunnetta, ja 

yhteisten muistojen luominen nähdäänkin suurena syynä tapahtumissa käymiselle.  

Haastatteluissa ilmi tulleiden käsitysten mukaan opiskelijayhteisön sisälle voi syntyä ajan 

myötä monia erilaisia perinteitä, jotka voivat tulla esiin opiskelijatapahtumissa ja luoda 

yhteisöllisyyttä yhdistämällä yhteisön jäseniä. Näiden toistuvien omien rituaalien ja traditio iden 

myötä yhteisölle alkaa muodostua omaa kulttuuria (Autio, 2011), ja tällainen yhteisestä 

toiminnasta syntyvä yhteisöllinen toimintakulttuuri toimii vahvana yhteisöllisyyden luojana 

(Koivula, 2013). Opiskelijoiden mukaan myös opiskelijayhteisön perinteeksi muodostuneet 

jokavuotiset tapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä luomalla opiskelijayhteisöä yhdistävän ja 

rytmittävän vuosikalenterin. 

Haastateltavien mukaan opiskelijatapahtumat eivät kuitenkaan takaa yhteisöllisyyden tunnetta  

opiskelijayhteisössä, sillä kaikki opiskelijatapahtumat eivät sovi kaikille yhteisön jäsenille, ja 

osa yhteisön jäsenistä saattaa jäädä yhteisön ulkopuolelle esimerkiksi opiskelijatapahtuman 

runsaan alkoholin kulutuksen takia. Tällaisessa tilanteessa yhteisöllisyys voi toimia 
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ulkopuolelle sulkevana, mikäli yhteisö ei mahdollista tai hyväksy jäsentensä erilaisuutta 

(Manka & Larjovuori, 2013, s. 9). Yhteisön aiheuttama paine voi saada sen jäsenet toimimaan 

eri tavalla kuin haluaisi (Helmiö, 2010), ja esimerkiksi 17 % opiskelijoista kokee joutuvansa 

juomaan haluamaansa enemmän alkoholia yhteisön paineen takia (Kunttu, Pesonen & Saari, 

2017, s. 63).  

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan opiskelijajärjestöjen tulisi taata jokaiselle 

opiskelijayhteisön jäsenelle yhteisöllisyyden kokemuksia järjestämällä jokaisen kiinnostuksen 

kohteita vastaavia opiskelijatapahtumia. Opiskelijayhteisön tulisikin pystyä toimimaan 

joustavasti sekä sallivasti ja vastata sen jäsenten erilaisiin tarpeisiin (Kirveskoski, 2020). 

Haastateltavien mukaan yhteisöllisyyden kokemisen mahdollisuuksia voidaankin lisätä 

ottamalla yksilöitä huomioon tapahtumien suunnittelussa. Yhteisöllisyyttä koetaankin eniten 

sellaisissa tapahtumissa, joihin jokainen yhteisön jäsen saa tulla omana itsenään ja osallis tua 

tapahtumaan haluamallaan tavalla.  
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8 Pohdinta  

Tutkimme tässä tutkimuksessa opiskelijatapahtumien merkitystä yhteisöllisyyde lle 

opiskelijayhteisössä, ja luokanopettajaopiskelijoiden haastatteluista saamiemme 

tutkimustulosten mukaan näyttäisi selkeältä, että opiskelijatapahtumilla on merkittävä vaikutus 

yhteisöllisyyden kokemukseen opiskelijayhteisössä. Olemme molemmat olleet opintojemme 

aikana aktiivisesti mukana järjestämässä opiskelijatapahtumia omassa ainejärjestössämme, ja 

olemme nähneet niiden kautta konkreettisesti, kuinka suuri merkitys opiskelijatapahtumilla voi 

olla opiskelijayhteisön ilmapiirin sekä yhteishengen kannalta. Tässä tutkimuksessa saamamme 

tutkimustulokset olivatkin suurimmaksi osaksi odotettuja.  

Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että opiskelijatapahtumat tarjoavat opiskelijoille loistavia 

mahdollisuuksia päästä osaksi opiskelijayhteisöä sekä tutustua paremmin opiskelijayhte isön 

jäseniin. Opiskelijatapahtumissa on tutkimuksemme tulosten mukaan myös helppo kokea 

olevansa opiskelija eli toisin sanoen opiskelijayhteisön jäsen. Opiskelijatapahtumien tarjoamat 

kokemukset korkeakouluopiskelijoille ovat erittäin tärkeitä, sillä jokainen opiskelija ansaitsee 

kokea kuuluvansa joukkoon opiskelijayhteisössä. Yhteenkuuluvuuden tunne lisää 

opiskeluintoa sekä luo turvallisuuden tunnetta yhteisössä toimimiseen. Opiskelijatapahtumissa 

korkeakouluopiskelijat pääsevät luomaan ja ylläpitämään muista opiskelijoista koostuvaa 

tukiverkostoa, joka voi parhaimmillaan ehkäistä ylikuormittumista opinnoissa. 

Opiskelijatapahtumat ovat merkittävä osa korkeakouluopiskelijoiden opiskelijaelämää, ja 

tutkimuksemme tulokset osoittavat, että opiskelijatapahtumat ovat opiskelijoille paljon 

muutakin kuin vain juhlimista. Tutkimuksemme tuloksissa yllättävää onkin se, kuinka vähän 

luokanopettajaopiskelijoiden käsityksissä korostui opiskelijatapahtumissa nautittu alkoholi ja 

sen merkitys opiskelijatapahtumissa käymiselle. Oletimme alkoholin näyttäytyvän 

opiskelijoiden käsityksissä isommassa roolissa, ja ajattelimme yhteisön yhteisen alkoholin 

kulutuksen näyttäytyvän yhteisöä yhdistävänä tekijänä. Alkoholin rooli tutkimustuloksissa jäi 

kuitenkin varsin pieneksi, ja vain alle puolet haastateltavista mainitsi alkoholin haastatteluissa.  

Juhliminen vaikuttaisikin olevan toissijaista opiskelijatapahtumissa, ja syyt 

opiskelijatapahtumissa käymiselle ovatkin niiden luomassa yhteisöllisyyden tunteessa.  

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että opiskelijatapahtumien merkitys tä 

opiskelijoille tulisi korostaa korkeakoulukontekstissa, ja korkeakoulujen tulisi panostaa 

opiskelijatapahtumiin entistä enemmän. Tällä hetkellä eniten opiskelijatapahtumia järjestävät 
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korkeakoulujen ainejärjestöt, ja korkeakoulujen sekä ylioppilaskuntien rooli 

opiskelijatapahtumien järjestämisessä jää vähäisemmäksi. Korkeakoulut sekä ylioppilaskunnat 

voisivat järjestää useampia kaikille korkeakouluopiskeijoille suunnattuja tapahtumia, joiden 

kautta opiskelijoiden kokemus opiskelijayhteisöön kuulumisesta pääsee kasvamaan.  

Yksi tutkimuksemme tärkeimmistä tuloksista on se, etteivät opiskelijatapahtumat takaa 

yhteisöllisyyden kokemuksia tapahtumiin osallistuville opiskelijoille. Opiskelijatapahtumien 

järjestäjien tulee tapahtumaa suunnitellessa ottaa jokainen osallistuja huomioon, jotta jokaiselle 

yksilölle luodaan mahdollisuus viihtyä tapahtumassa. Yhteisöllisyyden tunne syntyyk in 

turvallisen tapahtumaan osallistumisen kautta. Kaikki opiskelijatapahtumat eivät kuitenkaan 

sovi jokaiselle opiskelijalle, ja tapahtumanjärjestäjien tuleekin suunnitella laajasti erilais ia 

opiskelijatapahtumia, jolloin mahdollisimman moni korkeakouluopiskelija voi löytää omiin 

mielenkiinnon kohteisiinsa sopivan tapahtuman. Jokaisella korkeakouluopiskelijalla onkin 

oikeus oman näköiseensä opiskelijaelämään, ja jokaisella tulisi olla oikeus osallistua myös 

opiskelijatapahtumiin itselleen merkityksellisellä tavalla.  

8.1 Tutkimuksen luotettavuus  

Tutkimuksen toteutuksen jälkeen on tärkeää pohtia tutkimuksen luotettavuutta useasta eri 

näkökulmasta. Tieteen tunnusmerkkeinä pidetään objektiivisuutta, järjestelmällisyyttä, 

kriittisyyttä, itsenäisyyttä ja puolueettomuutta (Puusa & Juuti, 2011a). Koskisen (2011) mukaan 

tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee tarkastella esimerkiksi aineiston hankintaa, 

aineiston analyysia ja tutkimuksen teoreettista validiteettia. Erityisesti fenomenografisessa 

tutkimuksessa luotettavuuden kriteeri liittyy siihen, kuinka tutkimuksen tulokset esitetään ja 

raportoidaan. Koskinen jatkaa, kuinka luotettavuutta vahvistetaan niin, että lukija voi seurata 

tutkijan päättelypolkua aina tulkintojen ja johtopäätösten esittämiseen saakka (Koskinen, 2011, 

s. 277).  

Hyvärisen (2017) mukaan toiminnan eettisyys on tärkeä kaikkea tutkimuksentekoa ohjaava 

periaate. Kun tutkimus on perusteltu ja tehty hyvin sekä vastuullisesti, on tutkimus myös 

eettinen. Haastatteluna toteutetun tutkimuksen eettisiin toimintatapoihin kuuluu, että 

osallistujat tietävät mistä on kyse sekä kuinka haastattelun tietoja tullaan käyttämään ja 

säilyttämään (Hyvärinen, 2017). Tässä tutkimuksessa toimimme edellä mainittujen 

periaatteiden mukaisesti ja kerroimme haastateltaville etukäteen, mihin tarkoitukseen heidän 

vastauksiaan käytettäisiin ja mitä aineistolle tehtäisiin pro gradu -tutkielman valmistumisen 
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jälkeen. Kerroimme haastateltaville myös, että heitä ei voida tunnistaa heidän antamiensa 

esimerkkien pohjalta, vaan anonymiteetti tulee säilymään läpi tutkimusprosessin. Haastattelun 

anonymiteetti eli tunnisteettomuus onkin hyvin tärkeässä osassa tutkimuksen toteutusta ja se 

on yksi perusasioista, joista sovitaan etukäteen tutkimusaineistoa kerättäessä (Ranta & Kuula-

Luumi, 2017; Hyvärinen, 2017).  

8.1.1 Tutkijan asema  

Asemaamme tutkijoina vaikutti tässä tutkimuksessa se, että olemme molemmat olleet 

ainejärjestömme tapahtumavastaavia. Rooli tapahtumanjärjestäjinä vaikuttaa automaattises t i 

omaan suhtautumiseemme liittyen opiskelijatapahtumien merkitykseen osana 

opiskelijaidentiteettiä sekä opiskelijaelämää elämänvaiheena. Vaikka meillä on omakohtainen 

kokemus aiheesta, pyrimme poissulkemaan oman näkemystämme ja ymmärtämään toisen 

kokemusta. Analyysia tehtäessä tutkijan tuleekin sulkeistaa eli asettaa sivuun omat ennakko-

oletuksensa, eli tutkijan henkilökohtaiset tiedot ja uskomukset tutkittavasta aiheesta (Niikko, 

2003, s. 35).  

Tiedostimme tutkimuksen alusta lähtien aiheen olevan meille henkilökohta inen, ja pyrimme 

siihen, etteivät omat ennakkokäsityksemme vaikuttaisi tutkimuksen toteutukseen tai 

tekemiimme tulkintoihin millään tavoin. Saimme kuitenkin haastatteluvaiheessa huomata, 

kuinka olimme tiedostamattamme olettaneet omien kokemustemme kautta, että jokainen 

haastateltava kertoisi meille positiivisista yhteisöllisyyden kokemuksista 

opiskelijatapahtumissa. Jouduimme tästä syystä hankalaan tilanteeseen haastatellessamme 

erästä tutkimuksemme osallistujaa, joka kertoi meille, ettei ole kokenut yhteisöllisyyttä 

tapahtumissa eikä ole tästä syystä kokenut opintojen aikana suurta halukkuutta osallis tua 

opiskelijatapahtumiin. Huomasimme kyseisen haastattelun alussa nopeasti, että suurin osa 

haastattelukysymyksistämme oli suunnattu erityisesti sellaisille henkilöille, joilla oli 

positiivista kerrottavaa opiskelijatapahtumien merkityksestä yhteisöllisyydelle. Näin ollen 

jouduimme kyseisessä haastattelussa keksimään haastatteluun sellaisia lisäkysymyksiä, joiden 

avulla kuulisimme mahdollisimman laajasti myös opiskelijatapahtumien negatiivis ta 

vaikutuksista yhteisöllisyyden tunteen kokemiselle. Tässä haastattelussa ilmi tulleet käsitykset 

on sisällytetty tutkimukseemme.  

Mielestämme tämä oli yksi tutkimuksemme tärkeimmistä haastatteluista, ja se muistutti meitä 

tutkijoina keskittymään yhteisöllisyyteen neutraalisti ilman omia ennakko-oletuksia ja 
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mielipiteitä. Pääseminen tutkittavien maailmaan vaatiikin tutkijalta omien esioletustensa 

sivuun jättämisen, jotta olisi mahdollista kuulla, mitä haastateltavat henkilöt haluavat kertoa 

(Niikko, 2003, s. 35). Osa tämän opinnäytetyön oppimiskokemusta olikin juuri objektiivisena 

pysyminen ja oman työnsä kriittinen tarkastelu taustoista huolimatta. Tutkijalla tuleekin olla 

riittävästi herkkyyttä ja kykyä huomioida oman tutkimuksensa erilaisia ongelmakohtia (Eskola 

& Suoranta, 1998, s. 59).  

Tämä tutkimus toteutettiin yhdessä kahden tutkijan toimesta, ja mielestämme yhteistutkij uus 

sujui kohdallamme erittäin mallikkaasti. Pääsääntöisesti työstimme tutkimusta yhtäaikaises t i 

yhdessä, mutta välillä työskentelimme myös erikseen omien aikataulujemme mukaan. Tämä 

tutkimus on ollut yli vuoden kestävä prosessi, jonka aikana olemme oppineet hyvin toistemme 

työskentelytavat sekä vahvuudet tutkimuksen tekemisessä. Yhteistutkijuudessa molemmat 

meistä pääsivätkin tuomaan prosessiin omat vahvuutensa, ja jaoimme vastuuta vahvuuksiemme 

mukaan tutkimuksen eri vaiheiden aikana. Työskentelyn antoisuutta lisäsi myös vahva yhteinen 

kiinnostuksemme tutkimaamme aihetta kohtaan, ja tutkimuksen myötä opimmekin paljon uutta 

tietoa myös tapahtumanjärjestäjien näkökulmasta.  

8.1.2 Aineiston ja tulosten luotettavuus 

Aineistonkeruuseen liittyy kysymys siitä, kuinka paljon aineistoa kuuluisi kerätä, jotta tutkimus 

olisi tieteellisesti luotettava (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 97). Mielipiteemme sekä 

kokemuksemme aineiston riittävyydestä vaihteli paljon tutkimusprosessin aikana. Lähdimme 

liikkeelle siitä ajatuksesta, että haastatteluja olisi hyvä olla vähintään kymmenen, mutta 

esimerkiksi kesken haastatteluiden toteuttamisen pohdimme myös vaihtoehtoa haastattelujen 

lisäämisestä. Etsiessämme aineistosta merkityksellisiä ilmaisuja analyysivaiheemme alussa, 

tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että vähemmänkin haastatteluja olisi saattanut riittää, sillä 

useat käsitykset toistivat itseään eri haastattelutekstejä luettaessa. Myös Hyvärinen (2017) 

kirjoittaa, kuinka laadullista tutkimusta tehtäessä joutuu pohtimaan jatkuvasti, mikä on riittävä 

määrä haastatteluja, mutta tähän kysymykseen ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta.  

Haastattelujen määrään voi vaikuttaa olennaisesti se, tarkasteleeko yhtä homogeenis ta 

ihmisryhmää vai haluaako vertailla eritaustaisia ihmisiä (Hyvärinen, 2017). Huolimatta siitä, 

että tässä tutkimuksessa haastateltavat edustivat eri vuosikursseja sekä kaiken kaikkiaan eri 

taustoja, yhdisti heitä kuitenkin luokanopettajaksi opiskelu Oulun yliopistossa, mikä teki heistä 

melko homogeenisen ryhmän.  
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Tutkijan on hyvä tiedostaa, että ihmisillä on tietyistä aihepiireistä keskusteltaessa taipumus 

antaa niin sanottuja sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia (Puusa, 2011). Aineiston 

luotettavuutta pohtiessa on meidän kohdallamme tärkeää ottaa huomioon se, että 

haastateltavilla oli etukäteen tiedossa roolimme tapahtumajärjestäjinä. On mahdollista, että 

vastauksissa oli mukana tietynlaista hienovaraisuutta, eivätkä haastatteluun osallistuneet 

opiskelijat uskaltaneet kertoa rehellistä mielipidettään järjestämistämme 

opiskelijatapahtumista. 

Koimme, että tutkimusaineistomme oli kattava, ja jossain vaiheessa merkitysyksiköiden määrä 

tuntui hyvin liialliselta suhteutettuna tutkimuksemme laajuuteen. Analyysia työstäessämme 

pohdimme useampaan otteeseen sitä, mikä määrä kategorioita olisi riittävä. Kategorioita 

muodostettaessa keskeistä ei kuitenkaan ole ilmaisujen lukumäärä vaan se, kuinka 

kategoriakuvaus kattaa aineistosta esiin tulevien käsitysten vaihtelun (Koskinen, 2011). Vaikka 

aineisto sisälsi paljon samankaltaisia käsityksiä, saimme nostettua esiin laajasti erilais ia 

ilmauksia sekä niiden vaihtelun.  

Fenomenografiassa ei tulosten luotettavuutta arvioitaessa pyritä absoluuttiseen totuuteen, vaan 

sovelletaan totuuden koherenssikriteeriä, jolloin voidaan olettaa, että kaikki mikä sopii yhteen 

muun totena pidetyn tiedon kanssa, on totta (Niikko, 2003, s. 39). Näin ollen myös tämän 

tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon haastatteluiden suhteellisen pieni 

määrä, joka kohdistuu ainoastaan tietyn korkeakoulun yhden alan opiskelijoihin. Lisäksi 

käsitykset ovat aina henkilökohtaisia, jolloin yksilöiden näkökulmat korostuvat. Tuloksia 

tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon myös fakta siitä, että käsitykset ovat yleensä 

kontekstisidonnaisia ja ne muuttuvat tilanteesta riippuen sekä ajan kuluessa (Metsämuuronen, 

2000, s. 23–24). Samojen haastattelukysymysten avulla voitaisiin näin ollen saada hyvin 

erilaiset tulokset, mikäli tutkimus toteutettaisiin uudestaan toisena ajankohtana.  

Aineiston analyysia selkeytti se, ettemme käsitelleet kutakin haastateltavaa erikseen, vaan 

tarkastelimme haastatteluaineistoa yhtenä kokonaisuutena, josta esille nostettiin olennaiset 

asiat. Haasteena oli kuitenkin merkitysten asiayhteyksien selvittäminen, sillä haastatteluissa 

saattoi nousta ilmiöön liittyviä asioita hyvinkin eri kohdissa haastattelua ja johonkin tiettyyn 

teemaan liittyvä kommentti saattoi nousta esille vasta myöhemmin haastattelun kuluessa. 

Vaatikin tarkkuutta, että tulkitsimme haastattelua oikein ja saimme kaiken olennaisen esille 

oikeassa asiayhteydessä. Ihmisten erilaisten käsitysten, uskomusten tai arvojen tutkiminen on 

haasteellista ja haastattelun tekeminen edellyttääkin haastattelijalta taitoa ja kokemusta (Puusa, 
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2011). Koskisen (2011) mukaan luotettavuuden kannalta oleellista on tutkijan kyky löytää 

aineistosta erilaisia tutkittavaa ilmiötä kuvaavia käsityksiä ja raportoida niitä avoimesti.  

8.1.3 Tutkimuksen eettisyys  

Tätä tutkimusta tehtäessä olemme olleet avoimia ja rehellisiä sekä kertoneet tutkimuksen eri 

vaiheista kattavasti. Tutkimuksessamme on käytetty myös eettisesti hyväksyttäviä 

tiedonhankintamenetelmiä ja esimerkiksi muiden tutkijoiden töihin on viitattu asianmukaise lla 

tavalla. Olemme myös noudattaneet Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan laatimia 

tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Haastatteluun osallistuneiden henkilöiden anonymiteetista on 

myös pidetty huolta, emmekä ole maininneet tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden nimiä 

eikä heidän henkilöllisyyttään ole mahdollista tunnistaa pro gradu -tutkielmassamme 

esiintyvistä esimerkeistä. Olemme myös huolehtineet siitä, etteivät ulkopuoliset henkilöt pääse 

lukemaan keräämäämme tutkimusaineistoa. Haastateltaville tähän tutkimukseen osallistuminen 

oli täysin vapaaehtoista ja kuten aikaisemmin mainitsimme, heille oli kerrottu etukäteen 

tutkimuksemme tarkoituksesta sekä toteutustavasta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 156).  

Tutkijoina meidän on hyvä pohtia, oliko aihe liian lähellä henkilökohtaisia mielenkiinnon 

kohteitamme ja oliko meillä aiheen lähestymiseen objektiivisesti liian paljon omakohtaista 

kokemusta aiheesta. Kiviniemen (2018) mukaan laadulliselle tutkimukselle on kuitenk in 

tyypillistä, että tutkijoiden omat mielenkiinnon kohteet ja näkökulmat ohjaavat sekä aiheen 

valintaa että lähteiden etsimistä (Kiviniemi, 2018). Vaikka aihe oli meille omakohtainen, 

koemme että pysyimme objektiivisina tutkijoina ja tarkastelimme aihetta ainoastaan 

teoreettiseen tekstiin sekä haastattelemalla saatuun aineistoon pohjaten. Erityisesti aineistoa 

kerätessämme tarkastelimme aihetta kriittisestä näkökulmasta ja halusimme painottaa myös 

haastateltaville sitä, kuinka halusimme nimenomaan kuulla heidän rehellisiä käsityksiään ja 

kokemuksiaan aiheeseen liittyen. 

8.2 Jatkotutkimusaiheet  

Tutkimuksemme valottaa opiskelijatapahtumien merkitystä opiskelijoille, mutta aihetta tulis i 

tutkia vielä lisää paremman ymmärryksen saamiseksi. Haastatteluun osallistui kymmenen 

samaa alaa opiskelevaa henkilöä, eikä tämän tutkimuksen tuloksia voida yleistää koskemaan 

kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Opiskelijatapahtumia tulisikin tutkia isommassa 
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mittakaavassa, jolloin otantana voitaisiin käyttää esimerkiksi koko Oulun yliopiston 

opiskelijoita. Näin ollen saataisiin selkeämpi kuva niiden merkityksestä yhteisöllisyyde lle 

suuremmassa mittakaavassa. Tämä tutkimus kuitenkin nostaa esiin opiskelijatapahtumien 

positiivisen merkityksen yhteisöllisyydelle, ja opiskelijatapahtumia tulisikin tutkia tarkemmin 

juuri korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Suomen korkeakouluissa järjestetään hyvin laajasti erilaisia opiskelijatapahtumia, jotka eroavat 

toisistaan muun muassa tapahtuman tarkoituksen sekä osallistujamäärän osalta. Jotta tarkempi 

ymmärrys opiskelijatapahtumien vaikutuksesta yhteisöllisyyteen lisääntyisi, tulisi erilais ia 

opiskelijatapahtumia tutkia tarkemmin ja vertailla niiden aikaansaamia vaikutuks ia 

yhteisöllisyydelle opiskelijayhteisössä. Tässä tutkimuksessa haastateltavat sivusivat tätä aihetta 

kertoessaan, miten yhteisöllisyys näyttäytyy erilaisissa opiskelijatapahtumissa, mutta tässä 

tutkimuksessa emme keskittyneet nostamaan näitä käsityksiä esiin aineistosta. Mikäli aihetta 

tutkittaisiin enemmän, voisivat korkeakoulujen tapahtumanjärjestäjät käyttää tutkimuksen 

tuloksia suunnitellessaan tapahtumia kohdeyleisölleen. 

Tämän tutkimuksen tuloksista ilmeni, että opiskelijatapahtumat luovat aloittaville opiskelijo ille 

mahdollisuuksia tutustua opiskelijayhteisön jäseniin sekä ryhmäytyä oman pienryhmänsä 

kanssa. Opiskelijatapahtumien merkitystä ryhmäytymiselle voitaisiin kuitenkin tutkia vielä 

lisää esimerkiksi tarkastelemalla pandemiavuosina 2020–2022 aloittane iden 

korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä opiskeluvuodesta ja vertaamalla niitä 

muihin vuosikursseihin. Muut vuosikurssit ovat saaneet laajemmin mahdollisuuksia ryhmäytyä 

opiskelijatapahtumien kautta, kun taas pandemiavuosina aloittaneet ovat joutuneet 

ryhmäytymään enemmän tai vähemmän etäkeinoin. Myös tässä tutkimuksessa pandemia-aika 

nousi esiin erityisesti pandemia-aikana aloittaneiden opiskelijoiden haastatteluissa. Näin ollen 

uskomme, että laajempi tutkimus aiheeseen lisäisi ymmärrystä opiskelijatapahtumien 

tarjoamista ryhmäytymiskokemuksista erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Tämän aiheen 

tutkiminen antaisi ainejärjestöille tietoa siitä, miksi uusille opiskelijoille suunnattujen 

tapahtumien järjestäminen on ensisijaisen tärkeää lukuvuoden alkuvaiheessa. 
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Liite 1. Haastattelurunko 

Taustatiedot 

1. Kuinka monta opiskeluvuotta sinulla on takana? 

Käsitys yhteisön käsitteestä 

2. Mitä käsite yhteisö mielestäsi tarkoittaa? 

3. Millaisiin yhteisöihin itse kuulut? 

4. Millaisena yhteisönä näet luokanopettajaopiskelijat Oulun yliopistossa? 

5. Millaisena koet oman osallisuutesi Oulun luokanopettajaopiskelijo iden 

yhteisössä?  

6. Mikä merkitys sinulle on kuulua edellä mainittuun yhteisöön? 

Käsitys yhteisöllisyyden käsitteestä 

7. Mitä käsite yhteisöllisyys mielestäsi tarkoittaa? 

8. Mitkä asiat mielestäsi lisäävät yhteisöllisyyttä yhteisössä? 

9. Kuvittele yhteisö, jossa yhteisöllisyyttä lisäävät tekijät toteutuvat. Kuvaile 

millaista on olla osa tällaista yhteisöä. 

10. Kuvittele yhteisö, jossa yhteisöllisyyttä lisäävät tekijät ovat puutteellis ia. 

Kuvaile millaista on olla osa tällaista yhteisöä.  

11. Millaisena näet Oulun luokanopettajaopiskelijoiden yhteisöllisyyden? 

12. Kuinka yhteisöllisyyttä voisi mielestäsi kehittää tai ylläpitää 

luokanopettajaopiskelijoiden kesken? 

Opiskelijatapahtumat 

13. Millaisiin opiskelijatapahtumiin olet osallistunut opintojesi aikana? 

14. Miksi käyt / miksi et käy opiskelijatapahtumissa? 

15. Mitä opiskelijatapahtumissa käyminen sinulle merkitsee? 

16. Koetko, että opiskelijatapahtumissa käyminen on muuttunut kohdallas i 

opiskeluvuosien varrella / koetko että se tulee muuttumaan opintojen loppua 

kohti? 

17. Millaisena näet opiskelijatapahtumien roolin opiskelijaelämään 

kiinnittymisessä? 
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18. Millaisia yhteisöllisyyden kokemuksia sinulla on opiskelijatapahtumista? 

19. Oletko kokenut joissakin opiskelijatapahtumissa erityisen paljon yhteisöllisyyttä 

ja mistä tämä on johtunut? 

20. Oletko kokenut joissakin opiskelijatapahtumissa erityisen vähän yhteisöllisyyttä 

ja mistä tämä on johtunut? 
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