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1. Johdanto
Pro gradu -tutkimukseni tarkastelee kysymystä, mitä osallisuus merkitsee nuorelle. Menetelmänä on
tulkitseva fenomenologinen analyysi (IPA). Tarkastelen osallisuuden kokemuksia viiden
13–17-vuotiaan suomalaisen nuoren haastatteluiden kautta. Pääkysymyksiä ovat: millä tavalla viisi
haastateltua nuorta kokee osallisuuden, mitä osallisuus heille tarkoittaa ja miltä se tuntuu?
Osallisuudelle on erilaisia määritelmiä ja lähikäsitteitä, joita käyn tutkielmassani lyhyesti läpi.
Pääasiallisesti puhun gradussani osallisuudesta tai osallisuuden kokemuksesta tarkoittaen siihen
liittyvää

kuulumisen

tunnetta

ja

kokemusta

oman

itsen

merkityksellisyydestä

ja

vaikutusmahdollisuuksista. Osallisuus on aihe, joka ei vanhene ja, jota on nuorison osalta tutkittu
enenevässä määrin eri tieteiden aloilla yhteiskunta- ja sosiaalitieteen, psykologian ja politiikan
puolella (ks. esim. Cicognani, Pirini, Keyes, Joshanloo, Rostami, & Nosratabadi, 2007; The
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency loppuraportti, 2013; Flöjt, 2000; Gretschel,
2002a, 2002b; Hämäläinen, 2008; Jämsén, & Pyykkönen, 2014; THL, 2017;). Osallisuustutkimus
voidaan liittää yhteiskunnan tasolla esimerkiksi kansalaiskasvatukseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn
(mm. Koskinen, & Horelli, 2006; Hanhivaara, 2006). Tutkimuksessani keskityn tarkastelemaan
akateemisesti vähemmälle huomiolle jääneitä osallisuuden subjektiivisia merkityksiä.
Osallisuuden kokemuksen ja sen merkityksen tarkastelu nuoren näkökulmasta voi mielestäni
täydentää yhteiskunnallista näkökulmaa. Se voi vastata esimerkiksi kysymyksiin siitä, mikä saa
nuoren osallistumaan, miksi nuori ylipäätään osallistuu, tai miten osallistuminen vaikuttaa nuoreen.
Lisäksi se avaa yksilön sosiaalista ja henkilökohtaista kokemusta. Koen kysymyksen nuorten
osallisuudesta hyvin sosiaalipsykologiseksi. Tutkimuksessani ihminen nähdään lähtökohtaisesti
kokevana ja sosiaalisena toimijana. Käyttämäni tutkimusmenetelmä IPA:n filosofinen tausta sisältää
vuorovaikutuksessa toimivan, kokevan ja toimintaansa tulkitsevan ihmiskäsityksen (Smith, ym.
2009 s. 11–39). Tutkimus osallisuuden tunteesta ja osallisuuden merkityksistä voi mielestäni liittyä
sosiaaliseen identiteettiin; siihen kuka olen ja mihin kuulun tai siis mihin olen osallinen. Se
koemmeko tulevamme hyväksytyksi meille tärkeisiin yhteisöihin, tai voivamme vaikuttaa meille
tärkeisiin asioihin, koskettaa jokaista ikään tai kulttuuriin katsomatta. Tutkimukseni kuitenkin
rajautuu suomalaisiin nuoriin.
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Lasten ja nuorten osallistuminen on ollut kuuma aihe niin tutkimuksessa kuin poliittisessa
väittelyssä vuodesta 1989, jolloin myös Suomi allekirjoitti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen
(LOS). Alle kahdeksantoista -vuotiaiden äänen esiin tuomiseksi on sen jälkeen kirjoitettu kirjoja,
kampanjoitu ja perustettu erilaisia toimintoja niin kouluihin kuin järjestöihin eri sektoreilla. Lapset
ja

nuoret

on

otettu

mukaan

kuluttajatutkimuksiin,

yhteisöjen

kehittämisohjelmiin,

vertaiskoulutukseen, projektien suunnitteluun ja toteutukseen ja osallistujiksi demokraattiseen
päätöksentekoon esimerkiksi kouluissa, nuorisotoiminnassa, urheiluseuroissa, taidekentällä,
partioissa ja muissa nuorten harrastuspiireissä sekä työllistymis, tuki ja kuntoutustoiminnassa
kuntien ja erilaisten kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toiminnan kautta. (esim. Cicognani,
ym. 2017; Gretschel 2002ab; Gretschel, 2008; Lansdown, 2009; Sherrod, Flanagan, & Youniss,
2002; THL verkkosivut, 2017.) Vain muutamia esimerkkejä kuntien lisäksi nuorten osallisuutta eri
elämänalueilla edistävistä järjestöistä ja kampanjoista Suomessa ovat Nuorten Akatemia,
Vamos-hanke, Valo ent. Nuori Suomi, CIMO, Erasmus, Setlementti ry ja MLL. Osallisuuden
osatekijöiden vaikutuksia on tarkasteltu laajasti erilaisissa nuorten ympäristöissä myös maailmalla
(mm. Cicognani, ym. 2007; Ruvalcaba, Gallegos, Borges & Gonzalez, 2017). Viimeiset noin 40
vuotta ovat tavallaan olleet nuorten osallisuuden käsitteellistämisen aikaa. Sitä on tutkittu ja
erilaisia menetelmiä sen toteutumiseen on kehitetty runsaasti. Nuorten osallisuuden lisääminen on
myös osa Suomen hallituksen ja Euroopan Unionin tavoitteita (THLn Verkkosivut, 2017).
Osallisuuteen ja ryhmäjäsenyyteen liittyviin tunteisiin liittyvä kiinnostukseni on saanut sysäyksen
työskennellessäni erilaisissa nuorten ohjaajan tehtävissä, teatterin, tanssin ja sosiaali- ja nuorisotyön
puolella. Graduni aihe syntyi työskennellessäni Nuori Suomi Ry:n Your Move - kampanjassa
Moverina vuosina 2010–2011 (ks. myös Berg, Gretschel & Humppila, 2011). Moveri oli nuorten
ryhmän tukihenkilö, nuori aikuinen, jonka tehtävä oli tarjota nuorille tapahtuman järjestäjille
vastuuta, mutta myös neuvoja, tukea ja apua oman tapahtuman järjestämisessä. Tarkoitus oli jättää
mahdollisimman paljon tilaa nuorten ajatuksille. Your Move - kampanjan tavoitteina oli tarjota
nuorten kysyntään vastaavaa liikuntaa nuorten itse suunnittelemin tavoin, jonka myötä nuorten
liikunnan toivottiin lisääntyvän. Kampanjassa kokonaisuudessaan tavoiteltiin nuorten toimijuuden
ja osallisuuden lisääntymistä liikuntakysymyksissä, niin koulussa kuin myös seuroissa.
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1.1 Nuorten osallisuuden tutkimuksesta
Nuorten osallistumisella ja osallisuudella on todettu olevan etuja, jotka kattavat niin nuoren oman
kehityksen kuin yhteiskunnallisen hyvän (Gretschel, 2002b; Gretschel, 2008; Sherrod, Flanagan &
Youniss, 2002; THL verkkosivut, 2017). Kysymyksiä ovat herättäneet väitteet nuorten yhä
enemmän individualistisesta ja minä-keskeisestä elämäntyylistä, ja huoli siitä, etteivät nuoret välitä
ympäröivästä

yhteisöstään

tai

yhteiskunnasta

(Sherrod,

Flanagan

&

Youniss,

2002.)

Yhteiskunnallinen osallistuminen on mielenkiinnon kohteena myös positiivisessa psykologiassa
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Jotkin tutkimukset tarkastelevat osallistumiseen liittyvien
tunnekokemuksien, kuten esimerkiksi yhteisöllisyyden tunteen (SoC) kautta nuorten hyvinvointia ja
kehitystä (mm. Cicognani, ym. 2007). Nämä tutkimukset ovat kiinnostavia etsittäessä osallisuuden
tunnepuolen merkitystä.

Nuorten osallistumisen sosiaalisiin aktiviteetteihin yhteisöissä, joihin he kuuluvat, on todettu
vaikuttavan positiivisesti muun muassa nuoren sosiaaliseen ja psykologiseen hyvinvointiin,
yhteisöllisyyteen ja identiteetin kehitykseen (mm. Ruvalcaba, Gallegos, Borges & Gonzalez, 2017;
Yates & Youniss, 1999), itsetunnon ja minäpystyvyyden kehitykseen (Smetana, Campione-Barr &
Metzeger, 2006), sosiaalisten taitojen ja tunneälytaitojen ja myötätunnon kehitykseen (mm.
Ruvalcaba, Gallegos, Borges & Gonzalez, 2017; Yates & Youniss, 1999), vapaaehtoistyöhön
sitoutumisvalmiuteen (Hart & Atkins, 2002; Yeung, 2007), kiintymyksen tunteisiin (Flanagan,
2004; Ruvalcaba, ym. 2017) ja demokratian käsitykseen (Flanagan, ym. 2005), sekä lisäävän
nuorten johtajuustaitoja, sosiaalista vastuunottokykya ja havaintoja omasta pystvyydestä (Yates &
Youniss, 1999). Positiiviset vaikutukset näyttävät olevan todennäköisiä etenkin, kun nuorilla on
mahdollisuus reflektoida kokemaansa osallistumista (Youniss, McLellan & Yates, 1999). Suomessa
on

tehty

vastaavia

tutkimuksia muun

muassa vapaaehtoistyöhön,

kyläyhdistyksiin

tai

harrastustoimintaan ja järjestökentällä osallistuvien ja ei osallistuvien nuorten suhteen ja tulokset
ovat samansuuntaisia (mm. Gretschel, 2002a, 2002b; Jämsén & Pyykkönen, 2014).

Tilanteita, joissa nuori pääsee ryhmän osana vaikuttamaan itselleen merkitykselliseen asiaan, osuu
toisten nuorten kohdalle useammin kuin toisten ja tämä voi vaikuttaa kyseisten nuorten tekemisiin
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ja heidän käsitykseen itsestään myöhemmässäkin elämässä (Vesikanta, 2000). Kiinnostuin
pohtimaan, minkälaisia merkityksiä nuoret itse mahtavat kokemuksilleen antaa. Gradua varten
haastattelin nuoria, jotka olivat mukana osallisuutta tavoittelevassa Your Move -kampanjassa.
Tarkoitus ei kuitenkaan ole keskittyä ainoastaan tähän kokemukseen, vaan otan haastatteluissa
huomioon nuorten itse esille tuomat kokemukset, jotka mahdollistavat osallisuuden merkitysten
kartoittamisen. Tutkimukseni käsittelee nuorten kokemuksia osallisuudesta ja osallisuuden
tunteesta.
Osallisuus-tutkimuksessa keskeistä on tarkastella yksilöllistä osallisuuden kokemusta ja siihen
vaikuttavia tekijöitä (Hämäläinen, 2008). Nuorten haastateltavien elämässä osallisuutta esiintyy
erilaisissa

ympäristöissä.

Informanttien

kuvaamat

tapahtumat

keskittyvät

pääasiassa

koulumaailman, perheen, ystäväpiirin ja harrastusten ilmiöihin. Haastatteluiden avulla tulkitsen,
miten nämä erilaiset ryhmät ja ympäristöt voivat vaikuttaa nuoren osallisuuden tunteen syntyyn ja
miten eri kokemukset arvottuvat nuoren mielessä, ja mitä ne nuorelle ja nuoren kehitykselle
merkitsevät. Puhuttaessa nuorista heidän osallistumismahdollisuuksiaan määrittää monesti aikuisen
toiminta. Siksi tutkimuksessani havainnoin osittain myös kuinka osallisuudelle merkittävät aikuiset,
opettajat tai muut ohjaajat, voivat tukea tai ehkäistä nuorten osallisuuden tavoittamista.
Suomessa suuri osa osallisuustutkimuksesta keskittyy nuorten aktiivisuuden ja osallistumisen
merkitykseen yhteiskunnallisesti ja käsittelee aihetta nuorten vaikuttamismahdollisuuksien
lisäämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn sekä toimintamallien kehittämisen näkökulmasta (ks. esim.
Flöjt, 2000; Gretschel, 2002a, 2002b; Hämäläinen, 2008). 2010 -luvulla kiinnostus vaikuttaa
laajentuneen myös sen merkitykseen yksilön psykologiselle kehitykselle ja hyvinvoinnille (esim.
THL verkkosivut 2017). Gradussani kiinnitän huomiota osallisuuden yksilötason merkityksiin;
esimerkiksi nuoren minäkuvan, itsetunnon ja identiteetin rakentumisen kannalta. Kartoitan myös
yhteisöllisyyden tutkimusta, jossa psykologinen kehitys on  saanut enemmän huomiota.
Osallisuuden määritelmiä on monia (engl. mm. inclusion, belonging, social participation jne.).
Osallisuustutkija Anu Gretschelin (2001, 2002a, 2002b, 2002c) mukaan nuorten osallisuuden
määritelmä saadaan parhaiten luotua kysymällä nuorilta itseltään, mitä osallisuus heille tarkoittaa.
Pyrin tutkimuksessani rajaamaan tarkastelun määritelmiin, joihin sisältyy ajatus osallisuudesta
6
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osallistuvan yksilön kokemuksena ja tai tunteena. Lisäksi hahmotan osallisuuden osana paljon
teoretisoitua yhteisöllisyyden tunnetta (Sense of Community), jota lähestyn McMillanin ja Chavis:n
(1986) kirjallisuuskatsauksen kautta muodostetulla määritelmällä. Tässä tutkimuksessa osallisuuden
tunnetta

tarkastellaan

nuoren

kehityksen

kannalta

merkityksellisenä

tunnekokemuksena

kuulumisesta, merkityksellisyydestä ja pystyvyydestä (Self Efficacy).
Tutkimukseni teoriapohja on muotoutunut analyysivaiheen kanssa yhdessä. Kuitenkin joitain
oleellisina pitämiäni käsitteitä tarkastelin syvemmin ennen analyysiin ryhtymistä. Nuoret ovat
kehitysvaiheessa, jolloin esimerkiksi minäkäsitys ja identiteetti omien kokemusten myötä
rakentuvat (Smetana, Campione-Barr & Metzger, 2006). Osallisuus ryhmään ja vastuullisen
tehtävän parissa työskentely ovat olennaisia minäkäsityksen ja sen kehittymisen kannalta. On
havaittu, että osallisuus voi vaikuttaa positiivisesti nuoren minäpystyvyyden tunteisiin, jolloin
nuoruudessaan aktiivisesti osallistuneet henkilöt tulevat todennäköisemmin olemaa aktiivisia myös
myöhemmin elämässään (Smetana, Campione-Barr & Metzger, 2006). Näin ollen tutkimukseni
kannalta oleellisia käsitteitä ja teorioita ovat osallisuuden teorian lisäksi mm. minäkäsityksen,
minuuden, tai sen osa-alueiden identiteetin, ja itsetunnon ja minäpystyvyyden teoriat. Tutkimukseni
myötä lisäsin teoreettiseen kehykseeni Maslowin tarvehierarkian (Maslow, 1987) lyhyen esittelyn,
sillä motivaatioteoria tarjosi mielestäni mahdollisen taustan tarkastella ja luokitella joitain nuorten
haastatteluista esille nousseita osallisuuden merkityksiä. Osallisuuden kokemus näyttäisi linkittyvän
erityisesti korkeampien liittymisen, arvostuksen ja itsensätoteuttamisen tarpeiden täyttämiseen.
Kokemus on aina yksilöllinen asia, johon vaikuttaa kokijan yksilöllinen tausta ja kokemuksen
konteksti. Siksi valitsin metodikseni tulkitsevan fenomenologisen analyysin. Graduni tutkimus on
laadullinen, ja siksi on myös tärkeää tiedostaa erilaiset roolit, joita olen prosessin aikana omannut.
Olen toiminut Moverina eli oman tapahtuman ryhmän ohjaajana ja Your Move kampanjatiimin
jäsenenä, tutkimusavustajana ja observoijana ja toisaalta tutkijana. Roolejani en enää syvemmin
avaa, mutta lukijan on hyvä tiedostaa, että ne ovat läsnä tulkintani kaikissa vaiheissa.
1. 2 Tutkimuksen ja metodin valinnan perustelu
Eri alojen, pedagogiikan, psykologian, sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaalityön, politiikan jne.
tutkimuksia osallisuudesta ja osallistumisesta on tällä hetkellä vuonna 2017 löydettävissä runsaasti.
7
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Kuitenkin osallistumisen merkitystä yhteiskunnan kannalta on tutkittu enemmän kuin osallisuuden
merkitystä yksilölle. Tietoa löytyy muu muassa hakusanoilla osallistuminen (participation,
involvement), osallisuus (inclusion) kuuluminen (sense of belonging) yhteisöllisyys (sense of
community), sitoutuminen (engagement), voimaantuminen tai valtaistuminen

(empowerment),

johon osallisuuden on muun muassa Gretschel (2002) liittänyt. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei
nuorten omaan käsitystä osallisuudesta ja sen merkityksestä heille ole vielä tieteellisesti tarkasteltu
kovin paljoa, tai varsinkaan ilman tiettyä rajattua esimerkiksi maahanmuuton tai syrjäytymisen
ehkäisyn

näkökulmaa.

Gradullani

onkin

toivon

mukaan

mahdollista

täydentää

osallisuustutkimuksen kenttää. Ainakin sen avulla voi olla mahdollista syventää tietämystä
suomalaisten, jossain määrin aktiivisten nuorten maailmasta.
Osallisuuden merkitys nuorelle ja kokemus siitä voidaan selvittää kysymällä sitä nuorelta itseltään
(mm. Gretschel, 2002). Koska tutkimus on tarkoitus tehdä nimenomaan kokemuksia ja kokemuksen
merkityksiä kartoittaen, on perusteltavaa valita tutkimusmenetelmäksi tulkitseva fenomenologinen
analyysi. Vanhojen ja vahvojen tutkimusperinteiden pohjalta IPA menetelmää kehittänyt Smith
(Smith ym. 2009, s. 40) määrittelee IPA:n menetelmäksi, jolla tietyn yksilön tai yksilöiden ryhmän
kokemusmaailmaa voidaan tuoda julki. Mikäli tavoitteena olisi tarkastella erityisesti erilaisia syitä,
jotka vaikuttavat

kokemuksen syntyyn Smith suosittelisi käyttämään Grounded theory

lähestymistapaa (Smith ym.2009, s. 45). Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat
merkitykset, joita nuori antaa osallisuuden kokemukselle, ei varsinaisesti mitkä tekijät vaikuttavat
siihen, miten osallisuutta koetaan, vaikka näitäkin asioita tullaan osittain käsittelemään.
IPA tutkimusmenetelmänä on sovellettavissa kiinnostusalueesta riippuen joko tiettyyn yksilöön tai
yksilöihin, joita mieluiten yhdistää jokin heidät homogeenisiksi saman ryhmän edustajiksi
määrittävä tekijä. Tämä tekijä voi olla esimerkiksi jokin yhdistävä ryhmäjäsenyys, kokemus tai
tausta. (Smith ym. 2009, s. 3–4.) Tutkimuksessani tällaisena homogeenisyyttä luovana tekijänä on
kaikkien haastateltujen kohdalla nuorten osallisuutta tavoittelevaan toimintaryhmään kuuluminen
saman hankkeen alaisuudessa. Jokainen haastateltu nuori on tahollaan kuulunut Nuoren Suomen
Your Move -kampanjan Nuorten oman tapahtuman suunnitteluryhmään. Kaikkia ryhmiä ollut
vetämässä Nuoren Suomen kouluttama moveri, ja ryhmien tavoitteena on ollut Nuoren Suomen
moverille tarjoaman koulutuspohjan avulla ideoida, suunnitella ja toteuttaa itse liikuntapäivä muille
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ryhmän oman koulun oppilaille. Nuorten kokemukset eroavat siis oletettavasti toisistaan, sillä
ryhmien toiminta on erilaista koulusta ja moverista riippuen, mutta Nuoren Suomen ohjeistama
osallistavuuteen tähtäävä ideologia, ja nuorille vastuuta siirtävä toiminnan rakenne, ovat
samankaltaisia. Tutkimuksessa huomiota ei kuitenkaan kiinnitetä ainoastaan Your Moven nimissä
saatuihin kokemuksiin. Tarkastelussa ovat kaikki kunkin nuoren näkökulmasta merkittäviksi koetut
osallisuuskokemukset, eli kokemukset, jotka nuori itse määrittää osallisuuskokemuksiksi ja
kokemukset, jotka aiemman teorian valossa ovat sellaisiksi määriteltävissä.
1. 3 Tutkimuskysymykset
Osallisuuden kokemuksen sisältävät tilanteet voivat olla nuoren henkisen, sosiaalisen tai älyllisen
kehityksen kannalta hyvinkin merkityksellisiä (mm. Cicognani ym., 2007). Erityisesti mikäli nuori
voi tarkastella kokemustaan myöhemmin tietoisesti tai tiedostamatta reflektoiden (Youniss,
McLellan & Yates, 1999). Reflektointia tapahtuu toiminnallisen prosessin jälkeen lähes aina joka
tapauksessa. Nuori voi siis mahdollisesti löytää samasta tilanteesta erilaisia asioita koskettaen
esimerkiksi maailmankuvaa, hänen minuuttaan tai käsitystään muista ihmisistä. Tutkin, mitä
merkityksiä nuoret osallisuudelle antavat ja vaikuttaako ja jos vaikuttaa, niin millä tavalla
osallisuuden kokeminen vaikuttaa nuoriin, heidän identitettiinsä, minäkäsitykseensä ja itsetuntoonsa
tai mahdollisesti johonkin muuhun, ja mikä saa nuoren ylipäätään osallistumaan.

Tutkimusongelmani on siis, mitä merkitystä osallisuuskokemuksilla on nuorelle?
Tutkimuskysymykset:
1.

Miten nuori itse kuvailee osallisuuden kokemisen?

2.

Minkälaisissa tilanteissa nuori kokee osallisuutta?

3.

Minkälaisia merkityksiä nuori antaa osallisuuden kokemuksille?

Taulukko 1: Tutkimusongelma ja kysymykset
2 Tutkimuksen teoreettinen pohja ja käsitteitä
Tässä osiossa käyn lyhyesti läpi tutkimukseni kannalta oleellisia käsitteitä liittyen niin nuoriin
tutkimuksen informantteina, kuin myös osallisuuteen aihealueena. Tutkimukseni ihminen on
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sosiaalinen ja omaa toimintaansa tulkitseva toimija, joka kehittyy suhteessa ympäristönsä kanssa.
Nuorisotutkimusta ei voi erottaa nuoruuden kehitysvaiheeseen vahvasti liittyvästä biologisesta ja
psykologisesta identiteetin kehittymisen ajanjaksosta, ja siksi se on mielestäni oleellista avata.
Mielestäni osallisuus subjektiivisena kokemuksena on lähtökohdiltaan sosiaalinen. Tutkimuksen
myötä tuli esille osallisuuden kokemuksen liittyvän minäkäsityksen osa-alueisiin ja erityisesti
sosiaalisen identiteetin vahvistamiseen ja kehittymiseen. Toisaalta nuorten haastatteluista saattoi
tulkita osallisuuden kokemuksen liittyvän toimijuuden ja pystyvyyden kysymyksiin. Osallisuuden
kokemus näyttäytyi nuorten puheissa myös erilaisten inhimillisten tarpeiden erityisesti liittymisen,
arvostuksen ja itsensä toteuttamisen täyttymisen kokemuksena.

Koen, että näiden käsitteiden

määrittely on oleellista tutkimukseni analyysin paremmin ymmärtämiseksi.
2.1 Minuus ja identiteetti
Minuus on laajasti teoretisoitu kattokäsite kaikelle, minkä ihminen kokee ja tuntee koskettavan
itseään ja olevan osa minua (Howard, 2000). Sosiaalipsykologisen minän pohja on johdettavissa
psykologi ja filosofi Williams Jamesin (1842 – 1910) minäteorian pohjalta G. H. Meadin
kehittämästä jaosta vuorovaikutuksessa syntyvän objektiminään (Me) ja sisäisemmän tarkkailevaan
subjektiminään (I) (Mead, 1934 s.177 Youngin mukaan, 1946, s.137-138). Minuuden varsinaisen
kehittymisen on katsottu alkavan, kun vauva havaitsee olevansa ulkomaailmasta erillinen liikkuva
olento (Keltikangas-Järvinen, 1994, s. 101–102). Siinä missä minuus on minän ydinrakenne,
minäkäsitys on suhteellisen pysyvä, henkilökohtainen, osittain tiedostamatonkin käsitys ja tunne
siitä millainen olen; omasta itsestä ja itsestä suhteessa muihin. Rosenberg (1979, s. 7) kuvasi
minäkäsityksen sanoin: "the totality of an individual's thought and feelings of himself as an object".
Se on emotionaalinen ja kognitiivinen rakenne, jonka mittaamiseen ei ole yhtä oikeaa mittaria ja
lisäksi eri tilanteissa painottuvat minäkäsityksen eri osa-alueet. Henkilökohtaisen luonteensa vuoksi
minän määritteleminen yhdellä tavalla on vaikeaa. (Keltikangas-Järvinen, 1994, s. 30, 97–99.)
Minäkäsityksen ydin on luonteeltaan hyvinkin pysyvä. Esimerkiksi minäkäsitykseen sisältyvät
itsetunto (self-esteem), eli se miten itseäni arvioin, sekä identiteetti eli minuuden ulkoisempien
puolien kuten. roolien kautta rakentuva käsitys itsestä, vaihtelevat minäkäsitystä enemmän.
(Keltikangas- Järvinen, 1994, s. 30, 112, Laine, s. 2005, 22.)

Vaikka minäkäsitys, tai minäkuva pysyy suhteellisen muuttumattomana, identiteetti kehittyy läpi
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elämän. Sitä muokkaavat kansallisuus, uskonto, perhe ja harrastukset ja se vaihtelee
tilannesidonnaisesti esimerkiksi tyylien ja elämänvaiheiden myötä ja se on havainnoitavissa
menneisyyden, nykyisyyden tai tulevan toivottavan identiteetin kautta (Oyserman, Elmor & Smith,
2012). Identiteetin kehitykseen vaikuttavat muun muassa kognitiivinen kehitys, kiintymyssuhde,
kodin ulkopuoliset ja vertaiskokemukset ja laajempi yhteiskunnallinen ja kulttuurinen konteksti
(Sigelman & Rider, 2003, s. 296). Identiteetillä on ajateltu olevan sosiaalisempi ryhmäjäsenyyksistä
ja muihin liitettävistä asioista koostuva ja persoonallisempi henkilökohtaisista ominaisuuksista ja
muista erottava puolensa (mm. Horsney, 2008). Tätä ajatusta vie eteenpäin sosiaalisen identiteetin
teoria (SIT) (Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 1979; Tajfel, 1981/2010).
Hall (1999) on jakanut identiteettikäsitysten muutoksia ajassa ja erottanut kolme vaihetta.
Ensimmäinen “valistuksen subjekti” on ajatus yksilön yhtenäisestä sisäisestä minuudesta, joka on jo
vastasyntyneellä ja säilyy suhteellisen muuttumattomana läpi elämän. Toinen vaihe on sosiologisen
subjektin käsitys, jossa myös on olemassa idea sisäisestä minästä ja Meadin teorian ajatus (I) ja
(me) kuuluu. Siinä subjektin minän ydin ei ole itsenäinen ja autonominen, vaan se on muodostunut
suhteessa ”merkityksellisiin toisiin” ja muokkautuu dialogisissa suhteissa. Identiteetti muodostuu
tämän minän ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta. Kolmas “postmoderni identiteetti” syntyy kahden
ensimmäisen haasteista. Koska sekä subjektit, että heidän sosiaaliset ympäristönsä ovat kaiken
aikaa liikkeessä, identiteetti pirstoutuu. Silloin yksilöllä ei ole mahdollista olla vain yhtä, vaan
yhtäaikaa monia, Hallin mukaan mahdollisesti jopa yhteensopimattomia identiteettejä, jotka ovat
jatkuvassa muutoksessa. Hallin mukaa henkilökohtainen kokemus yhtenäisestä, jatkuvasta
identiteetistä on lopulta yksilön itse itsestään luoma tarina. (Hall, 1999, s. 21–23; 2000, s. 17.)
Osallisuustutkimukseni kannalta oleellinen on ajatus minuudesta sosiaalisesti rakentuvana, olipa
kyse vuorovaikutuksen myötä syntyvästä yksilön subjektiivisesta minän tuntemuksesta, tai sitten
kielellisesti jaetuista minuuden narraatioista.

2.1.1 Sosiaalinen identiteetti
Ajatus identiteetistä samastumisena erilaisiin ryhmäjäsenyyksiin perustuu Tajfelin (1978) ja hänen
opiskelijansa Turnerin (Tajfel & Turner, 1979) kehittämään sosiaalisen identiteetin teoriaan.
Teorian mukaan sosiaalisen identiteetin ytimessä ovat yksilön tietoisuus ryhmäjäsenyydestä, halu
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samastua tiettyyn ryhmään sekä tarve positiiviselle käsitykselle itsestä ja sen myötä omasta
ryhmästä. (Tajfel, 1978, s. 61–76.) Tajfelin ja Turnerin (1979) mukaan ryhmien välinen kilpailu
johtuu ennen kaikkea selkeän ja positiivisen minäkäsityksen halusta. Yksilöt samastuvat tiettyyn
ryhmään ja erottautuvat toisesta, jolloin omaa identiteettiä vastaava ryhmä pyritään näkemään
positiivisemmassa valossa. (Horsney, 2008.) SIT, sosiaalisen identiteetin teoriaa on sosiaalisen
identiteetin lähestymistapana sovellettu laajalti selittämään erilaisia ryhmien välisten suhteiden
ilmiöitä ja esimerkiksi organisaatioissa, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä joukkojen
näkökulmasta. Teoriaa on sittemmin Turnerin aloitteesta kehitetty eteenpäin sosiaalisen
kategorisoinnin teoriaan (social categorisation) SCT, joka keskittyy ihmisen psykologiseen
luonteeseen kategorisoida maailma, sitä käsittääkseen. (mm. Horsney, 2008.)
Cotterellin (1996) mukaan osallistuminen erilaisten ryhmien ja yhteisöiden toimintaan herättää
tunteen merkityksellisyydestä sekä auttaa luomaan tunnetta yhteen kuuluvuudesta ja muihin
liittymisesta. Sitä kautta osallistuminen vahvistaa nuorten sosiaalisen identiteettin liittyviä
identifikaatio- ja kategorisointiprosesseja (prosesseista Tajfel, 1981/2010, s. 254 – 257). (Cotterell,
1996, s. 16–17) Yhdessä toimiminen ja oppiminen ovat osa sosiaalisen identiteetin rakentumista
lapsuudessa ja nuoruudessa (Lehtinen, 2001, s. 81). Osallisuuden tunne olisi näin ollen osana
vaikuttamassa myös nuoren sosiaalisen identiteettien muokkautumisessa.

2.1.2  Nuoruus ja identiteetin kehittyminen
Ihmisen elämänkaaressa nuoruus on yksi emotionaalisesti haasteellisimmista kehitysjaksoista
(Larson & Brown, 2007). Muutos nuoruudesta aikuisen elämään on jokaiselle ihmiselle sekä
yksilöllinen että kollektiivinen prosessi (Wyn & White, 1997, s. 5) Tapa ymmärtää nuoruus tai
lapsuus on vaihdellut ajan kuluessa riippuen nuorison sosiaalisesta, kulttuurillisesta tai poliittisesta
tilanteesta (Wyn & White, 1997, s. 10). Useimmin nuoruus määritellään tietyn ajanjakson sisällä
tapahtuvien fyysisten, kognitiivisten ja psyykkisten muutosten ajaksi (Aalberg & Siimes, 2007,
s.67). Ajanjaksona nuoruus voidaan Aalbergin ja Siimeksen (2007, s. 68) mukaan jakaa kolmeen
vaiheeseen: varhaisnuoruuteen eli 12–14-vuotiaisiin, keskinuoruuteen eli 15–17-vuotiaisiin ja
jälkinuoruuteen eli 18–22-vuotiaisiin, jolloin nuoruus päättyy ja aikuisuus alkaa. Joskus nuoruuden
on ajateltu jatkuvan jopa ihmisen kolmannelle vuosikymmenelle asti. Yksi selkeä jako nuoruusiän
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kehitysvaiheista on neljäosainen: siihen kuuluvat fysiologiset muutokset, ajattelutaitojen kehitys,
sosiaalisen kentän laajentuminen ja muutokset sosiaalis-kulttuurisssa ympäristössä. (Ahonen,
Lyytinen, Lyytinen, Nurmi, Pulkkinen & Ruoppila, 2014, s. 142–144). Varhaisnuoruuteen liittyy
noin 12-13 -vuotiaana alkava voimakas biologinen ja fysiologinen kehitys eli puberteetti eli
murrosikä, joka kestää yleensä viidestä kahdeksaan vuoteen. (Aalberg & Siimes, 2007, s. 15–16.)
Sosiologisen näkökulman mukaan nuoruus käsitteenä voidaan ymmärtää riippuvaiseksi aikuisuuden
käsitteestä. Nuori tarkoittaa “ei aikuinen” ja edellyttää aikuisten ammattilaisten ohjausta, että
nuorista kasvaa aikuisia yhteiskunnan katsomalla oikealla tavalla. Nuoruuden määritteleminen on
tasapainoilua fyysisten ja psyykkisten muutosten tunnistamisen ja sosiaalisesti neuvoteltavien,
instituutioiden määrittelemien muutosten tunnistamisen välillä. (Wyn & White, 1997, s. 11–12.)
Heaven (1994) määrittelee osa-alueita joihin suhteessa nuoren tulee painiskella: identiteetin
muodostaminen, sosiaaliset suhteet (perhe ja vertaiset), koulutus, seksuaalisuus, vanhemmuus
(teiniäidit), työ ja raha, eli asiat,  jotka ovat tärkeitä kaikille ihmisille myös murrosiän jälkeen.
Murrosiässä nuori käy läpi useita stressin ja hämmennyksen vaiheita etsiessään valintojen kautta
omaa tulevaisuuden identiteettiään. Nuoret voivat “testailla” useampia identiteettejä ennen kuin
löytävät itselleen sopivan mallin. On kuitenkaan vaikeaa yhdistää sekä psykologiaset että sosiaaliset
prosessit universaaleiksi, sillä identiteetin etsintä tapahtuu aina siinä ympäristössä, jossa nuori on.
(Wyn & White, 1997, s. 53–55.) On ajateltu että nuorena löydetyt minän puolet voivat säilyä läpi
elämän. Siksi nuoruus onkin todella tärkeä vaihe elämässä. Nuoruus eroaa aikuisuudesta erityisesti
siinä, että aikuisella on jo jokin käsitys itsestään ja omasta minuudestaan, kun nuori vasta kokeilee
ja etsii itselleen vahvinta minuutta. Vaikka identiteetin löytäminen kuuluukin nuoruuteen, ei se
kuitenkaan tarkoita, etteikö identiteetti voisi vielä ajan myötä muokkautua. (Wyn & White, 1997, s.
53–55.)

Määritelmästä riippumatta, jossakin vaiheessa jokainen nuori törmää identiteetin etsinnän ja
emotionaalisen kehityksen haasteisiin. Ympäristöllä, kokemuksilla ja saadulla ohjauksella on
merkittävä vaikutus siihen, miten nuori selviytyy emotionaalisesti haastavasta ajasta. (Larson &
Brown, 2007.) Tietty asema tai tietty sosiaalinen ympäristö voi vaikuttaa nuoren tulevaisuuden
suunnitelmiin ja jopa nuoren omaan tulevaisuuden kuvaan ja täten siis osaltaan oikeasti muokata
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nuoren tulevaisuutta ja aikuistumista. (Wyn & White, 1997, s. 20.)
2.1.3 Minäpystyvyys
Minäpystyvyys (self-efficacy) on sosiaalikognitiivinen käsite, joka kuvaa yksilön käsityksiä omista
kyvyistään ja uskoa suoriutua tietyistä tilanteista ja tehtävistä oman toimintansa avulla (Bandura,
1997, s. 3.) Sosiaalikognitiivisen teorian mukaan yksilön minuus rakentuu ympäristön sekä yksilön
käyttäytymisen,

kognitiivisten,

ja

muiden

persoonallisten

tekijöiden

keskinäisessä

vuorovaikutuksessa (Bandura, 1997, s. 6). Eri elämän ja minuuden alueisiin liittyvät
pystyvyysukomukset vaikuttavat Banduran (2005) mukaan siihen, miten ihminen ajattelee itsestään
ja näin ne ovat tärkeitä yksilön minuuden kehityksen vaikuttajia.
Yksilön

käsitys

omasta

minäpystyvyydestä

vaikuttaa

kognitiivisten,

affektiivisten

ja

motivationaalisten prosessien sekä valintaprosessien kautta. Minäpystyvyysuskomukset voivat siis
vaikuttaa kognitiivisiin prosesseihin, kuten muistiin, oppimiseen tai tarkkavaisuuteen ja sitä kautta
ehkäistä tai edistää yksilön toimintaa. Banduran mukaan pystyvyysuskomukset vaikuttavat muun
muassa koulumotivaatioon ja menestykseen, työelämässä menestymiseen, perheen perustamiseen ja
perhe-elämään, seksi-elämään, riskinhallintaan ja terveyteen ja hyvinvointiin. Tapa, jolla nuorten
pystyvyys kehittyy ja näyttäytyy nuorten elämässä, voi vaikuttaa paljonkin heidän valitsemiinsa
suuntiin. (Bandura, 2005.)
Yksilön pystyvyysodotukset ovat käyttäytymisspesifejä, eli vaihtelevat tilanteiden välillä,
muodostuen ja kehittyen ympäristöstä saatavan tiedon perusteella, jota Bandura on kuvannut
saatavan neljästä eri informaatiolähteestä. Tilanteesta riippuen pystyvyysodotuksiin voi vaikuttaa
yhdestä tai useammasta lähteestä saatu informaatio. Näitä lähteitä ovat yksilön aiemmat onnistumisja epäonnistumiskokemukset (mastery experiences), sijaiskokemukset (vicarious experimences),
sosiaalinen tai verbaalinen vakuuttaminen (social persuasion/verbal persuasion) sekä fyysiset ja
affektiiviset tilat (physiological and affective states). (Bandura, 1997, s. 79.)

Minäpystyvyys kehittyy koko ihmisen elämän ajan ja kehitykseen jo varhaiset ihmissuhteet, perhe,
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vertaissuhteet ja kouluajan kokemukset, mutta myös myöhemmät elämän kokemukset ja mallit.
(Bandura, 1994, s. 77.) Esimerkiksi nuori, joka luottaa omiin sosiaalisiin taitoihinsa, opinnoissa
menestymiseen ja työnsä laatuun, pärjää opinnoissaan paremmin ja muodostaa helpommin
ihmisuhteita kuin nuori, jonka minäpystyvyys on alhainen. Minäpystyvyys vaikuttaa Banduran
mukaan siihen, mitä tehtäviä ihminen valitsee, kuinka hän niihin suhtautuu ja kuinka hän
tehtävistään

suoriutuu.

(Bandura,

1997, s. 214–215; Bandura, 2005.) Tutkimuksessani

minäpystyvyys on mahdollinen osa osallisuuden tunnetta, johon kuuluu kokemus kuulumisesta ja
mahdollisuuksista ja kyvyistä vaikuttaa itselleen merkityksellisiin asioihin. Osallisuuteen usein
liitetyn – myös sosiaalikognitiivisen käsitteen – toimijuuden (agency) on katsottu synnyttävän
nimenomaan pystyvyyden tunnetta sekä antavan käsityksen sitä, että omiin ja yhteisiin asioihin voi
vaikuttaa (Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, Tissari, Hilppö & Rajala, 2010, s. 25). Yleisesti
yhteisöön kuulumisen on myös katsottu olevan minäpystyvyyttä vahvistava tekijä (Smetana,
Campione-Barr & Metzeger, 2006). Tämä sopisi hyvin yhteen myös sen ajatuksen kanssa että
pystyvyys olisi osa laajempaa osallisuuden tunnetta.
2.2 Maslowin tarvehierarkia
Maslowin (1987) tarvehierarkia on yksi motivaatiopsykologian kuuluisimmista, käytetyimmistä ja
eteenpäin kehitetyistä teorioista. Se tarkastelee ihmisen toimintaa suhteessa viiteen hierarkisesti
järjestäytyneeseen tarpeeseen. Maslowin mukaan esimerkiksi luovaan toimintaan taipuvainen
ihmisluonto tavoittelee tarvehierarkian korkeampia arvostuksen (esteem) ja itsensä toteuttamisen
(self actualisation) tasoja, vaikka yleensä alemmat fyysiset (physiological), turvallisuuden (safety)
ja liittymisen (love/belonging) perustarpeet ja on ensin täytettävä. (Maslow, 1987, s. 15–16.)
Maslowin tarvehierarkiassa ensimmäiset ihmisen perustarpeet ovat fysiologiset tarpeet tai vietit.
Näihin kuuluvat ensin ravinnon, nesteen ja unen saanti, tämän jälkeen tulevat seksuaaliset ja muut
elintärkeät tarpeet. Toisella tasolla ovat turvallisuuden tarpeet, jotka näkyvät esimerkiksi ihmisen
tarpeessa hakea turvaa perheestä, tai hallita ympäristöään ja luoda pysyviä rakenteita ympärilleen
esimerkiksi lakien ja rajojen kautta. Myös epätietoisuus aiheuttaa turvattomuutta. Siksi esimerkiksi
uskonnot ja uskomusjärjestelmät voivat täyttää turvallisuuden tarpeita vastaamalla pelottaviin, tai
vastaamattomiin kysymyksiin kuten kuolema tai elämän tarkoitus. (Maslow, 1987, 15–16.)
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Kolmanneksi tulevat liittymisen tarpeet eli yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeiden taso.
Liittymisen tarpeita tyydyttää kuuluminen muiden ihmisten joukkoon. Mikä tahansa yhteisö voi
tyydyttää tämän tarpeen, jos se tarjoaa turvaa ja paikan olla muiden ihmiten kanssa. Neljännellä
tasolla hierarkiassa ovat arvostuksen tarpeet. Useimmat ihmiset haluavat tulla arvostetuksi ja kokea
itsensä tarpeellisiksi. Viidennellä, korkeimmalla tasolla ovat itsensä toteuttamisen tarpeet, joita
täyttäessään ihminen voi osittain jopa tietoisesti ohitaa alimmat fysiologiset perustarpeet. Itsensä
toteuttamisen tarvetta täytetään muun muassa kaikessa luovassa toiminnassaan. (Maslow, 1987, s.
15–21. ) Maslowin mukaan (1987, s. 22) ihmisen täytyy saada tehdä sitä, mitä hän osaa, että hän voi
kokea saavuttavansa omat toiveensa.
2.3 Osallisuus
Osallisuuden käsitteen määritteleminen yksiselitteisesti on vaikeaa (esim. Jämsén & Pyykkönen,
2014; Kiilakoski, Gretschel & Nivala, ym. 2012, s. 14; Raivio & Karjalainen, 2013). Eri tieteenalat
tarkastelevat osallisuutta erilaisin painotuksin (Hämäläinen, 2008, s. 13–19). Yksi käytetty
määritelmä on Raivio & Karjalaisen (2013) osallisuuden käsitteen jako kolmeen osaan. Heidän
mukaansa osallisuus sisältää resurssien, toiminnan ja sosiaalisen tason (having, acting ja
belonging). Osallisuus tarkoittaa siis ensinnäkin, että ihmisellä on käytössään riittävät aineelliset
resurssit. Lisäksi hän on omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa toimijana ja hänellä on
sosiaalisesti merkityksellisiä ja tärkeitä suhteita, ja hän kokee kuuluvansa johonkin (Raivio &
Karjalainen, 2013). Osallisuuteen voidaan liittää käsitteitä kuten osallistuminen (participation,
social participation), osallistaminen (inclusion), vaikuttaminen, voimaantuminen ja valtautuminen
(empowerment), toimijuus (agency) sekä yhteisöllisyys ja yhteisöllisyyden tunne (Sense of
Community, SoC). Nämä termit eivät kuitenkaan lähes koskaan tarkoita täysin samaa, vaan niitä on
kohdeltava erillisinä toisiaan sivuavina, oman merkityksensä sisältävinä käsitteinä.
Pohjois-Karjalassa

toteutetun

järjestövetoisen

heikompiosaisten

osallisuutta lisäämäämään

tähdänneen “oSallisuushanke Sallin” ohessa syntyneessä teoksessa (Jämsén & Pyykkönen, 2014)
osallisuus on jaettu kolmeen tasoon Mona Särkelä-Kukon (2014) ja Päivi Rouvinen-Wileniuksen
(2014) ajatusten perusteella. Nämä ovat yhteiskunnan, ympäröivän yhteisön ja oman elämän tasot,
joista jälkimmäinen käsittelee, myös tutkimukseni tarkastelemaan yksilön kokemuksen tasoa. Ari
Antikainen

(1998) kuvaa osallisuuden tunnetta merkittävien oppimiskokemusten kautta.
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Merkittävät oppimiskokemukset ovat kokemuksia, jotka ohjaavat ihmisen elämänkulkua ja samalla
muuttavat, tai vahvistavat ihmisen identiteettiä (Antikainen, 1998 s. 200–201). Antikaisen ajatus
sopii hyvin fenomenologiseen tutkimukseen sillä merkittävä oppimiskokemukset ovat luonteeltaan
ainutlaatuisia ja subjektiivisia. Koska konteksti vaikuttaa siihen, miten osallisuus ymmärretään, on
oleellista selventää, mitä juuri tämän tutkimuksen kohdalla tarkoitan osallisuuden tunteella.
2.3.1 Osallisuus emootiona
Särkelä-Kukon (2014) mukaan osallisuus on pienistä hetkistä rakentuva tuntemisen, kuulumisen ja
tekemisen kokonaisuus, joka syntyy kuulluksi ja huomioiduksi tulemisesta ja vuorovaikutuksesta
erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä, sekä omaan elämään vaikuttamisesta. Osallisuustutkija Anu
Gretschel

(2002a)

määrittelee

osallisuuden

yksilön

tunnekokemuksena,

joka vertautuu

voimaantumiseen ja valtautumiseen (empowerment). Hänen mukaansa osallisuudessa yhdistyy
tunnekokemus ja kompetenssi, joita käsite empowerment kuvaa (Gretschel, 2002a).

Käytän

kuitenkin tässä tutkimuksessa kompetenssin sijaan käsitettä pystyvyys tai pystyvyysuskomukset
(Self Efficacy, Bandura, 1986; 1997; 2005). Koen osallisuuden kokemuksen ja tunteen määritelmää
etsittäessä

“pystyvyyden” tavoittavan tarkoitetun merkityksen “kompetenssia” paremmin.

Kirjallisuudessa kompetenssi tarkoittaa usein konkreettisia kykyjä, kun taas pystyvyydessä kyse on
nimenomaan uskosta ja tunteesta omaan kyvykkyyteen toimia erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä.
Näin ollen osallisuudessa yhdistyy siis tunnekokemus kuulumisesta ja pystyvyys eli uskomus
omasta kompetenssista.
Osallisuuden tunnekokemus tai osallisuuden tunne vaatii tunteen käsitteen määrittelyä.
Tutkielmassani käytän sanoja tunne ja emootio (emotion) rinnakkain ja lähes synonyyminä
puhuessani osallisuuden tunnetasosta. Useimmin sosiaalipsykologinen tutkimus määrittää tunteet tai
emootiot kokonaisuuksiksi, jotka sisältävät viisi ilmenemisaluetta. Näitä ovat, kognitiiviset
arvioinnit, neurofysiologiset muutokset, ilmeliikkeet, käyttäytymisvalmius ja elämyslaatu. (Parrott,
2000, 21-57). Emootio kuitenkin voidaan määritellä tarkkavaisuutta vaativammaksi, esitietoiseksi,
kun taas tunne toimijan omaksi tunteekseen jo tiedostamaksi, keholliseksi muutosprosessiksi
(Turkia, 2007). Toisin kuin mielialat, jotka voivat kestää pitkiäkin aikoja, emootiot ja tunteet ovat
hetkellisiä ja ohimeneviä (Lazarus, 2002). Richard S. Lazarus (1922–2002) on kognitiivisen
emootioteorian tärkeimpiä kehittäjiä. Hänen (2002) mukaansa emootiot ovat keskeisiä jokaisen
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ihmisen elämässä ja ne kertovat, mikä on yksilölle arvokasta ja tärkeää. Kun tapahtumat ovat omien
arvojemme, tai tavoitteidemme mukaisia, koemme positiivisia tunteita: ylpeyttä, rakkautta,
innostusta, tai iloa ja vastaavasti tilanteen ollessa päinvastainen, koemme negatiivisia: ahdistusta,
vihaa, surua, syyllisyyttä, tai häpeää. (Lazarus, 2002.) Nuorten haastatteluissa osallisuuden
tunnekokemus näyttäytyi positiivisena.
Koska osallisuus on siis tunne- ja subjektiivinen kokemus (Gretschel 2001; 2002abc; Kiilakoski,
Gretschel & Nivala, 2012, s. 16; Särkelä-Kukko, 2014). Siksi sen mittaaminen on lopulta
mahdollista ainoastaan osallistujalta itseltään kysymällä (Gretschel, 2002a; Flöjt 2000; Yeung,
2002). Gretschel muodosti oman osallisuuden määritelmänsä yhdistäen nuorten haastatteluista
koottuja ei-osallisuustarinoita jo olemassa oleviin osallisuuden määritelmiin (Gretschel, 2002a).
Gretschelin (2002abc) ja Flöjt:n (2000) mukaan oleellista osallisuuden tunteessa on subjektiuden
kokemus ja voimaantuneen subjektin positio. Tämä tarkoittaa kykyä arvioida oman toiminnan
tavoitteet ja tarkoitukset ja arvioida niiden toteutumista tai toteutumismahdollisuuksia. Osallisuuden
kokemuksen voi hahmottaa tunteista, tiedoista, tarinoista ja diskursseista (Flöjt, 2000.) Sitä voidaan
mitata haastateltavan tavasta kertoa itsestään suhteessa erilaisiin sosiaalisiin elämän tapahtumiin
(Gretschel, 2002a.)
”Nuori tuntee pätevyyttä ja pitää itse omaa rooliaan merkittävänä. Osallisuuden mittari on
se, kuinka hyvin nuori pääsee osallisuusprojektissa ja siitä kertovassa tarinassa sisälle
voimaantuneen ja valtautuneen toimijan positioon, kuinka hyvin kertoja kokee osallisuutta
tarinan kaikissa vaiheissa ja kuinka hyvin nuoren saavuttama osallisen positio säilyy
projektin loppuun asti.” (Gretschel, 2002a.)
Useimpien määritelmien mukaan osallisuudessa keskeistä on mahdollisuus vastuuseen, ja
päätöksentekoon sekä se, että kokee olevansa osa jotain isompaa yhteisöä (Gretschel, 2002a).
Päätöksenteon ja vallan elementin oleellisuutta osallisuuden kokemukselle on myös kritisoitu ja
pääpainotusta ehdotettu erityisesti sosiaaliseen verkostoon ja yhteisöön kuulumisen tunteen
merkitykselle (Yeung, 2002). Voimaantumisen (empowerment) tutkijoista Zimmermanin (1995)
mukaan psykologinen voimaantuminen ei sisällä vallan tai kontrollin varsinaista tavoittamista, sillä
aina ihmiset eivät ole halukkaita ottamaan valtaa itselleen. Ennemminkin se tarkoittaa tunnetta
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kontrollista, kriittistä tietoisuutta omasta ympäristöstä ja kiinnittymistä siihen (Zimmerman, 1995).
Osallisuus muodostuu vuorovaikutustilanteessa (Salmikangas, 2007, s. 100; Särkelä-Kukko, 2014).
Yhteisön on hyväksyttävä osallistuva yksilö jäsenekseen ja sallittava tälle muun muassa Viirkorven
(1993) mukaan mahdollisuus vaikuttaa tapahtumiin, riittävään tietoon ja vastuunottoon, tai ainakin
kokemuksen siitä, jotta yksilö voi tuntea osallisuutta. (Kiilakoski, Gretschel & Nivala, 2012, s. 16
–17.) Osallisuus siis syntyy suhteissa, dialogissa, vuorovaikutuksessa ja olisi näin ollen sosiaalinen
emootio (sosiaalisista emootioista ks. mm. Hareli & Parkinson, 2008).

Tutkimuksessani osallisuuden tunne tarkoittaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyvää
subjektiivista tunnekokemusta, johon sisältyy:
1. Tunne kuulumisesta ja itsen merkityksellisyydestä jollekin sosiaaliselle ryhmälle tai yhteisölle
sekä
2. Uskomus siihen, että kykenee halutessaan vaikuttamaan itselleen merkittäviin asioihin ja
tekemään päätöksiä niistä.
Taulukko 2: Osallisuuden tunteen määritelmä
2.3.2 Osallisuus ja osallistuminen
Termit osallisuus ja osallistuminen ovat kiinteästi toisissaan kiinni (mm. Antikainen, 1989;
Särkelä-Kukko, 2014). Osallistumista (participation) ja sosiaalista osallistumista (social
participation) on tarkasteltu käsitteellisesti paljon (Cicognani, Pirini, Keyes, Joshanloo, Rostami, &
Nosratabadi, 2007). Useissa eri alojen (mm. Politiikan tutkimus, sosiaalitieteet, yhteisöpsykologia)
tutkimuksissa osallistuminen on määritelty

sosiaaliseksi prosessiksi, jossa yksilöt ottavat osaa

sosiaalisiin aktiviteetteihin ja päätöksentekoon sellaisissa ympäristössä, instituutioissa ja ohjelmissa,
jotka koskettavat heitä itseään ja joihin he kokevat kuuluvansa (Cicognani, ym. 2007; Heller, Price,
Reinhartz, Riger, Wandersman, & D’Aunno, 1984; Wandersman & Florin, 2000). Osallisuus
puolestaan kuvastaa toiminta–tunne -ulottuvuudella tunnetason päätä sitä, että toiminta ja
kuuluminen on tietoista. (Niiranen, 1997; Mykrä, 2014.) Osallisuus antaa osallistujalle jotain:
kuulumisen tunteen, hyväksytyksi tulemisen tunteen, jopa konkreettista hyötyä, kuten oikeuksia tai
mahdollisuuksia (Mykrä, 2014). Osallistumisen kontekstit, esimerkiksi erilaiset tapahtumat,
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seurakunta-, urheilu-, kulttuuri- ja harrastustoiminta, ryhmät tai poliittinen osallistuminen ja
vapaaehtoistyö ovat mahdollisia osallisuuden kokemisen paikkoja. Erilaisiin toimintoihin
osallistujan mahdollisuus tuntea osallisuutta kasvaa (Koskiaho, 2002, s. 37). Osallisuuden
kirjallisuutta Suomessa kartoittaneessa osallisuushanke Sallissa (Jämsén & Pyykkönen, 2014)
osallisuuden tunnepuoli korostui ja se määriteltiin seuraavasti:
“osallisuus liittyy yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisen tunteeseen, joka syntyy
esimerkiksi työn, harrastusten, kansalaisjärjestötoiminnan tai muun vaikuttamisen kautta.
Osallisuus merkitsee omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista asioiden
kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista. Osallisuus voidaan nähdä myös syrjäytymisen
vastavoimana.” (Pajula 2014.)
Paavo Viirkorven määritelmää (1993) on suomalaisessa osallisuustutkimuksessa käytetty paljon.
Hänen mukaansa osallisuuteen liittyy henkilön omakohtainen panostus ja sitoutuminen ja
vastuunotto ja vaikuttaminen johonkin asiaan, kun taas osallistuminen usein on mukana olemista
jonkun toisten määrittelemässä tilanteessa mahdollisesti jopa ilman omaa panostusta. Hänen
mukaansa osallisuus perustuu toimijan kykyyn vaikuttaa tapahtumiin, riittävään tietoon ja
vastuunottoon. (Viirkorpi, 1993, s. 22–24.) Osallistumisessa osallisuuden tunteen herääminen on
tärkeää, koska siihen liitetyn voimaantumisen kautta ihmisten on mahdollista vaikuttaa omaa
elämäänsä koskeviin päätöksiin. (Gretschel 2002, 195.)

Osallisuuden tunne voidaan jäsentää viidellä eri tasolla suhteessa osallistumiseen (Flöjt, 2000).
Nämä tasot ovat; tieto-osallisuus, konsultaatio-osallisuus, päätösosallisuus, toimeenpano-osallisuus
ja toimintaosallisuus (Flöjt, 2000). Tieto-osallisuudella tarkoitetaan esimerkiksi tiedonsaantia ja
oikeutta siihen, kuulemista, äänestämistä, tai kyselyyn vastaamista. Konsultaatio-osallisuutta on
esimerkiksi tilanteessa, jossa osallistuja ottaa osaa suunnitteluvaiheeseen, mutta ei tee päätöksiä.
Päätösosallisuus on toteutuu, kun osallistuja vaikuttaa tehtäviin päätöksiin. Toimeenpano-osallisuus
toteutuu, kun osallistuja on jossain roolissa mukana toteuttamassa suunnitelmaa, mutta tehtävät
voivat tulla ulkopuolelta annettuina. Toiminta-osallisuus puolestaan tarkoittaa oman idean
suunnittelua yhdessä muiden toteuttajien kanssa ja idean omaehtoista toteuttamista. Esimerkiksi
Jyväskylän nuorisotoimen vuonna 1996 kehittämä Nuorten Ääni -ryhmien toiminta, asettuu
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toiminta- ja kokemuksellisen tieto-osallisuuden portaalle, sillä nuorten valitsemien projektien on
tarkoitus olla myös nuorten itse toteuttamia. (Flöjt, 2000.)
Yeung (2002) puolestaan katsoo että osallisuuden tunne voi herätä myös täysin ilman vaikuttamisen
(toiminta, tai tahtotila) osa-aluetta. Hänen mukaansa esimerkiksi nuorten motivaatio osallistua
vapaaehtoistyöhön on usein sidoksissa, ei niinkään vaikuttamisen mahdollisuuteen, vaan ryhmään
kuulumiseen ja sosiaalisten suhteiden luomiseen (Yeung, 2002). Osallisuutta voidaan kokea myös
silloin, kun ainoastaan merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden komponentit täyttyvät. Nuorten
puolesta ei voida päättää minkälaiseen yhteisöön he sitoutuvat, ja mitä osallisuus heille merkitsee,
vaan sitä on kysyttävä heiltä itseltään. (Gretschel, 2002; Yeung, 2002.)
Osallisuuskäsitteen vastaparina voidaan nähdä osattomuus, jonka äärimuotoa kuvaa syrjäytymisen
käsite. Sosiaalipedagoginen kirjallisuus kuvaa syrjäytymisen osallisuuden menettämiseksi,
osattomuudeksi ja syrjäytymisen uhaksi. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on oltava olemassa
osallisuuden vahvistamiseen tarkoitettuja interventioita. (Hämäläinen & Kurki, 1997.) Sitä voidaan
tarkastella syrjään joutumisena, joka on yhteisön ulkopuolelle ajautumista, sulkemista tai
marginaaliin asettautumista. Syrjäytymisessä kyse on yhteisön ulkopuolelle sulkemisesta tai
marginaaliin asettautumisesta. Usein syrjäytymiseen on liitetty mielikuvia kasaantuvasta
huono-osaisuudesta. (Siljander, 1996, s.7.) Osallisuutta ei kuitenkaan voida pitää vain
syrjäytymisen vastakohtana, sillä osattomuuden tunteet liittyvät kaikenlaisiin ulkopuolelle jäämisen
kokemuksiin. (Koskinen & Horelli, 2006, s. 20; Hanhivaara, 2006, s. 29–32.)
2.3.3  Osallisuus ja toimijuus
Osallisuuden ja osallistumisen teorioiden kanssa kulkee myös sosiaalipsykologian tutkimuksessa
käytetty toimijuuden (agency) käsite. Toimijuus on sosiaalitieteissä ja sosiaalipedagogiikassa
yleinen, yhteiskuntatieteellinen perusolemukseltaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuva
käsite ja tavoite (Nivala, 2008, s. 175–176, 318). Useimmiten se tarkoittaa kykyä ohjata omaa
elämää ja saada tehdyksi asioita sen sijaan, että ympäristö määrittäisi tapahtumat (Campbell, 2009).
Myös osallisuus ja osallistuminen ovat sosiaalipedagogian keskeisiä tavoitteita, sillä toimijuuden on
katsottu olevan vahvasti kytköksissä osallisuuden kokemukseen (ks. Kumpulainen, ym. 2010;
Nivala,

2008,

s. 295–312). Toimijuuteen liittyvät osallisuuden lisäksi usein ajatukset
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aktiivisuudesta, aloitteellisuudesta, motivaatiosta, valinnan mahdollisuudesta, pystyvyydestä ja
toiminnan tarkoituksellisuudesta (Kumpulainen, ym. 2010, s. 23). Toimijuus voidaan määritellä
muun muassa kansalaisen autonomiseksi ja kriittiseksi toimintakyvyksi ja valmiudeksi osallistua
tavoilla, jotka tavoittelevat yhteiskunnan tai lähiyhteisön kehittämistä ja edistää elämän ja
toiminnan

mielekkäitä

toimijuuskäsityksen

olosuhteita

mukaan,

(Nivala,

toimijuus

2008,

muotoutuu

s.
yksilön

262–263).
ja

Relationististisen

ympäristön

välisessä

vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa sekä tilanteittain vaihtelevissa suhteissa. (Vesala, 2012,
181.) Relationistisesta näkökulmasta myös sosiaalipsykologian avainkäsitteet, kuten identiteetti,
asenteet ja arvot ovat vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa tunnistettavia ja rakentuvia ilmiöitä,
sen sijaan, että ne nähtäisiin itsenäisinä olemassa oleviksi, selkeästi mitattaviksi muuttujiksi. (Niska
& Vesala, 2013). Näin ajatellen toimijuus siis rakentuu rinnakkain muun muassa identiteetin
kanssa.

Käytännössä toimijuutensa osalta vahva nuori on kykenevä toimimaan itseään koskettavien asioiden
eteen ja osallisuuden kokemus voisi Nivalan (2008) mukaan edistää tämän toimijuuden syntymistä.
Tällöin toimijuuden ytimessä on yksilön autonomia, joka näkyy itseluottamuksena, yleisenä
luonteenlujuutena ja hyvänä itsetuntona. Autonominen yksilö voi helpommin luottaa omiin
vaikuttamismahdollisuuksiinsa ja olla aloitteellinen. Autonomisuus näin käsitteellistettynä tuottaa
myös on valmiuden osallistua oman elämänsä päämäärien asettamiseen ja niiden eteen
työskentelemiseen. (Nivala, 2008, 175.) Osallistumalla erilaisiin toimintoihin nuorelle muodostuu
käsitys itsestään toimijana, jolla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Samalla nuorelle syntyy
käsitys siitä, kuinka merkityksellisinä toiset kokevat hänen mielipiteensä, ajatuksensa, tunteensa,
tietonsa ja taitonsa. (Kumpulainen, ym. 2010, s. 23.)
2.3.4  Osallisuuden tunne ja yhteisöllisyys
Yhteisöllisyyttä käsittelevät teoriat tarkastelevat yhteisöllisyyden jaettua kokemusta myös yksilön
näkökulmasta. Tällaisesta tarkastelusta on mielestäni hyötyä osallisuuden subjektiivista kokemusta
etsittäessä ja osallisuuden tunnetta määriteltäessä. McMillianin ja Chavisin (1986) määritelmän
mukaan yhteisöllisyyden tunteen (Sense Of Community, SoC) ulottuvuudet ovat 1) tunne
jäsenyydestä ja ryhmän jäseneksi tunnistamisesta (Membership, belonging), 2) emotionaalinen
yhteys ja -side ryhmän jäsenten välillä (Shared Emotional Connection), 3) usko ryhmään
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sitoutumisen kautta tarpeiden toteuttamiseen sekä (Integration and Fulfillment of Needs) 4) ryhmän
jäsenen merkityksellisyys ryhmälle ja toisaalta ryhmän merkitys hänelle itselleen (Influence).
Kyseessä on näin ollen
“tunne kuulumisesta ja siitä että yhteisön tai ryhmän jäsenet ovat tärkeitä toisilleen ja
yhteisestä uskosta siihen, että sitoutumisen kautta jäsenen tarpeet tulevat täytetyiksi”
(suomennos, McMillan & Chavis, 1986, s. 9.)
Osallisuuden

tunne

merkityksellisyydestä

on

useimpien

määritelmien

ja mahdollisuuksista vaikuttaa

mukaan
–

tämän

tunne

kuulumisesta

tutkimuksen

ja

kontekstissa

nimenomaan tunteesta että voi vaikuttaa (pystyvyydestä) – suhteessa itselle merkittävään asiaan
(esim. Gretschel, 2002a, 2002b, 2002c; Haahtela, 2008; Kiilakoski, Gretschel & Nivala, 2012;
Yeung, 2002). Näin määriteltynä osallisuuden tunne on osittain yhteneväinen McMillianin ja
Chavisin (McMillan & Chavis, 1986) yhteisöllisyyden tunteen määritelmän kanssa. Osallisuus
määritellään tunteena kuulumisesta (vtr. membership) ja siitä, että kokee olevansa itse
merkityksellinen yhteisessä asiassa (vrt. tunne siitä että on tärkeä ryhmälle; influence) ja siitä että
voi vaikuttaa tai halutessaan vaikuttaa itselleen tärkeään asiaan olemalla ryhmän jäsen (vtr.
tarpeiden tyydytys, integration and fulfillment of needs). Myös kuulumisen tunteen voi nähdä
olevan tarpeen tyydyttämistä, sillä tunnetta kuulumisesta (sense of belonging) ja yhteen
kuulumisesta voidaan pitää yhtenä ihmisen perustarpeista (Maslow, 1987; Osterman, 2000, s. 325;
Pickett & Leonardelli, 2006). Tutkimuksessani tarpeiden merkitys osallisuuden kokemukselle tuli
esille analyysin myötä.
Ero kahden käsitteen välillä on mielestäni se, että yhteisöllisyyden tunne kuvastaa jossakin
yhteisössä tai ryhmässä jaettua kokemusmaailmaa, kun taas osallisuus on nimenomaan yksilön
subjektiivinen kokemus. Näin ollen osallisuus olisi osa yhteisöllisyyden (SoC) tunnetta ja sitä
voidaan tarkastella myös yhteisöllisen kasvatuksen ja yhteisöpsykologian tutkimuksen valossa.
2.3.5 Nuoret ja osallisuuden tunne
Nuoruudessa mahdolliset osallisuuden kokemisen ympäristöt käsittävät kaiken sosiaalisen
osallistumisen urheilujoukkuetoiminnasta koulujen erilaisiin virallisiin ja epävirallisiin ryhmiin,
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kaveriporukoiden illanviettoihin ja leikkeihin tai perheen yhteiseen mökin kunnostus projektiin.
Osallistuessaan toimintaan nuoret rakentavat käsitystä omasta minästään ja suhteestaan toisiin
(Kumpulainen, ym. 2010, s. 23). Lasten ja nuorten kyky muun muassa osallistua yhteiskunnallisesti
perustuu ennen muuta myönteisille kokemuksille koulussa ja perheessä ja vertaisryhmissä
(Vesikanta, 2008). Nuorten osallisuuden toteutumista, toimijuutta ja yhteisöllisyyttä on tutkittu
useissa eri konteksteissa (esim. Cicognani, Pirini, Keyes, Joshanloo, Rostami, & Nosratabadi, 2007;
Gretschel, 2002abc; Kumpulainen, 2013). Esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan (esim. Yates &
Youniss, 1999; Yeung, 2002), seurakuntien (esim. Malkavaara, 2011; Niemelä, 2006; Yeung,
2002), koulumaailman (esim. Aapola, Gordon & Lahelma, 2003) ja nuorisotoimen (esim.
Vesikanta, 2000), kuntatason, urheilun ja yhdistysten (esim. Gretschel, 2002abc) ympäristöt
tarjoavat nuorelle mahdollisen osallisuuden ympäristön, ja niitä on myös tutkittu.
Koulu on ympäristö, joka luonnollisesti käsittää nuoren elämästä ja sosiaalisista suhteista suuren
osan. Kouluissa oppituntien lisäksi on mahdollista osallistua aktiviteetteihin, kuten esimerkiksi
oppilaskunta-, koulun järjestämä kerhotoiminta, koulun lehden kirjoittaminen ja erilaiset
vaihto-oppilasohjelmat. (Cicognani, ym. 2007.) Koulun mahdollisuus osallisuuden kokemusten
kontekstina on tiedostettu ja tutkittu asia, jonka eteen pyritään myös tekemään töitä. Pyrkimys
nuorten osallisuuden vahvistamiseen kouluissa näkyy vahvimmin yhteiskunnallisen osallistumisen
valmiuksien harjoittelumahdollisuuksina. (Vesikanta, 2000.) Osallisuuden kokemuksen voi Niirasen
(2002) mukaan tavoittaa, mikäli siihen on motivoitunut ja kyvykäs. Nämä edellytykset opitaan
vuorovaikutuksessa, joten koulujen henkilökunnalla on niiden kehittymiselle merkittävä rooli
(Niiranen, 2002, s. 75.) Demokratiakasvatuksessa erityisesti heikommasta asemasta tulevia ja ujoja
lapsia tulisi Vesikannan (2000) mukaan rohkaista vuorovaikutukseen, jotta osallistuminen toteutuisi
myös elämässä koulun ulkopuolella ja jälkeen. Harjoittelu sosiaalisessa ympäristössä kuten
esimerkiksi koulussa tai nuorisotalolla valmistaa nuorta tuntemaan osallisuutta ja osallistumaan
myös laajempaan päätöksentekoon demokraattisessa yhteiskunnassa. (Vesikanta, 2000.)

Sekä Suomessa että maailmalla nuorten osallistumisen ja osallisuuden on koettu olevan oleellista ja
niiden vahvistamiseksi on luotu erilaisia toimintamalleja ja -tapoja (mm. Cicognani, ym. 2007;
Gretschel 2002). Monet osallisuuden edistämisen malleista on pyritty suunnittelemaan nimenomaan
nuorten toiveista ja tarpeista käsin. Yhteisenä tavoitteena monille osallisuuden malleille on halu
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antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa heidän oman elämänsä kannalta merkityksellisiin päätöksiin
ja niiden valmisteluun. (Gretschel, 2002b.) Useimmiten nuoria aktivoidaankin vaikuttamaan
nimenomaan nuorten asioihin, kuten koulun pihahankintoihin ja nuorisotalojen toimintaan. Tällaiset
hankkeet voivat toisaalta rajata nuorten toimijuuden ja osallistumisen nuorille “sopiviin osallisuus
ympäristöihin” ja samalla muut yhteiskunnalliset osallistumisen tai vaikuttamisen alueet tullaankin
sulkeneeksi ulkopuolelle. (Aapola, Gordon & Lahelma, 2003.) Toisaalta Gretschelin (2002c)
mukaan osallisuuden tunne yhdessäkin projektissa voi olla nuorelle itselleen tärkeää, johtaa
jatkuvaan yhteisön henkiseen jäsenyyteen ja rohkaista osallistumaan uudelleen. Nuorille muun
muassa sosiaalisen osallistumisen myötä saavutettavan osallisuuden tunteen kokemisella on myös
yksilöllistä ja psykologis-kehityksellistä merkitystä. Esimerkiksi Haahtelan (2008) mukaan
osallisuus on kokemus, joka viime kädessä ulottuu identiteettiin asti.
Gretschel

(2002abc)

puhuu

osallisuudesta

käyttäen

vertauskohtana

valtautumisen

ja

voimaantumisen käsitteitä (empowerment). Antikaisen (1998) mukaan osallistumisen kautta
valtautunut havaitsee muutoksia tapahtuvan sosiaalisessa ympäristössään, mutta valtautuminen
itsessään sisältää muutoksen yksilön itsemäärittelyssä (Antikainen, 1998, s. 200–201). Näin ollen
valtautuminen eli osallisuuden tunne sekä edellyttäisi että aikaansaisi subjektiivisempia, itsestä
tehtyjä havaintoja ja olisi siis merkittävä tekijä nuoren ihmisen identiteetin etsinnässä. Nuori on
kehitysvaiheessa, jossa identiteetti rakentuu ja emootiot ovat vahvoja. Nuorten on todettu kokevan
emootionsa intensiivisesti henkilökohtaisiksi ja melkeinpä ytimeksi sille keitä he ovat (Haviland,
ym. 1994.) Osallisuuden ja osattomuuden tunteet ovat osana kasvavan nuoren elämää ja vaikuttavat
myös heidän käynnissä olevaan identiteetin kehitykseensä. Nuorten osallisuuden subjektiivista
merkitystä onkin yhtä oleellista tarkastella kuin osallistumisen yhteiskunnallista merkitystä.

3. Tutkimuksen metodina tulkitseva fenomenologinen analyysi (IPA)
Tulkitseva fenomenologinen analyysi (Interpretative Phenomenological Analysis, IPA) on alun
perin psykologisen tutkimuksen käyttöön 1990 -luvulla kehitetty laadullinen tutkimusmenetelmä.
Teoreettisesti menetelmä pohjaa fenomenologian, hermeneutiikan ja idiografian periaatteisiin.
IPA:n avulla voidaan tarkastella kuinka ihmiset käsittävät ja ymmärtävät heidän elämänsä isoja
kokemuksia ja kuinka he antavat näille kokemuksilleen erilaisia merkityksiä. IPA-tutkijan
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kiinnostus kohdistuu erityisesti niihin kokemuksiin, jotka ovat ihmiselle merkityksellisiä. (Smith,
Flowers & Larkin, 2009, s. 11.)
Menetelmän yhden pääkehittäjän Jonathan Smithin (2009) ja hänen työryhmänsä mukaan IPA
pyrkii ymmärtämään yksilön omakohtaista kokemusta ja siten myös hänen suhdettaan tiettyyn
tapahtumaan, prosessiin tai ilmiöön. Työryhmä kuvailee kokemuksia tapahtumiksi, jotka yksilö
jostain syystä erityisesti tiedostaa tapahtuviksi ja joille reflektoinnin myötä syntyy yksilöllinen
merkitys. (Smith ym. 2009, s. 40.) IPA:a käyttäviä tutkijoita voi esimerkiksi kiinnostaa, miten
ihminen ymmärtää elämänsä suuria muutoksia, kuten ystävän kuolema, työpaikan saaminen, lapsen
syntyminen, tai muutto toiseen maahan. Tässä pro gradu tutkielmassa kysymys on, kuinka nuori
ymmärtää ja kokee osallisuuden. Seuraavaksi avaan hieman kuinka tutkimusmenetelmän taustalla
vaikuttavat perinteet näkyvät sen luonteessa.
Fenomenologia on IPA:ssa vaikuttava filosofinen näkökulma ja lähestymistapa kokemuksen
tutkimiseen. Fenomenologiassa tutkimuksen tavoite on pyrkiä ymmärtämään ihmisten kokemuksia
ihmisen niille itse antamien merkitysten avulla ja tarkastelemaan kuinka merkitykset muotoutuvat.
(Laine, 2001, s. 26–27). Tutkimuksessa asioita tarkastellaan sananmukaisesti ilmiökohtaisesti eli
fenomenologisesti. Fenomenologia on kiinnostunut siitä, mitä kokemus ihmisenä olemisesta
tarkoittaa ja millaisista kokemuksista eletty maailmamme muodostuu (Smith, ym. 2009, s. 11).
Lisäksi IPA tutkimuksessa fenomenologian filosofisesta perinteestä vaikuttaa intersubjektiivisuuden
periaate.

Fenomenologi Heideggerin eksistentiaalisen fenomenologian mukaan ilmiöt ja

kokemukset muodostuvat ihmisen ja ulkoisen todellisuuden välisessä suhteessa (Heidegger,
1927/2000, s. 33–34). Näin ihminen on siis olemassa suhteessa muihin ja jokainen kokemus syntyy
suhteessa ihmissuhteisiin, kulttuuriin, ryhmiin, historialliseen kontekstiin jne. (Smith, ym. 2009, s.
11–21.) IPA:lla tarkastellaan tutkittavan yksilön kokemusta yksilön omien termien ja oman
käsityksen kautta (Smith, ym. 2009, s. 1). Intersubjektiivisuuden periaatetta noudattaen IPA
tutkimuksessa jokainen tutkittava yksilö nähdään ympäristönsä aktiivisena kokijana ja sellaisena
nimenomaan oman sosiaalisen taustansa kantajana. (Smith, ym. 2009, s. 17.)
Hermeneutiikka IPA tutkimuksessa tarkoittaa, että menetelmällä pyritään ymmärtämään ja
tulkitsemaan kokemusta, ja selvittämään kokemuksen merkityksiä yksilölle tulkitsemalla ja
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uudelleen tulkitsemalla havaintoja. Hermeneutiikka on yleisesti teoria asioiden ja ilmiöiden
tulkinnasta ja ymmärtämisestä. Hermeneuttisessa tutkimuksessa pyritään löytämään sääntöjä
tulkinnan

”oikeanlaiselle”

tekemiselle.

(Laine,

2001, s. 29.) Tutkimuksessa kierretään

hermeneuttista, eli tulkinnan kehää. Hermeneuttisessa tutkimuksessa kyseessä on siis aina ns.
kaksoistulkinta, jossa ensin tutkittava tekee oman tulkintansa kokemuksestaan ja sitten tutkija
tulkitsee tästä tulkinnasta oman tulkintansa. (Smith, ym., 2009, s. 11–41.)
Idiografialla tarkoitetaan IPA:n pyrkimystä kartoittaa nimenomaan yhden ilmiön ja yhden yksilön
omaa kokemusta hänen omasta kontekstistaan käsin. Tutkimuksessa keskitytään erityiseen, joka
näkyy siinä, missä IPA-analyysissä pyrkimys on yksityiskohtaiseen, tapaus tapaukselta etenevään
aineiston tarkasteluun. Analyysi tulisi siis tehdä esimerkiksi yksi haastattelu kerrallaan ja vasta
lopuksi yhdistää analyysit ja tehdä yleisempiä päätelmiä ja teemoitteiluita. (Smith, ym., 2009,
29–32.) IPA tutkimuksessa haastatteluaineistot ovat pieniä ja tarkkaan analysoitavia. IPA:ssa
tarkoitus ei ole, eikä voidakaan yleistää tuloksia koskettamaan koko ihmiskuntaan, mutta kuitenkin
pyrkimys on tavoittaa merkityksellisiä ilmiöitä, jonkin tietyn erityisen ryhmän edustajan tai ryhmän
kannalta. Idiografinen tutkimusote onkin syntynyt nimenomaan vaihtoehdoksi laajempia
keskiarvoja ja yleistyksiä tuottavalle tutkimusotteelle ja mahdollistamaan yksilökohtaisemman
tutkimuksen. (Smith, ym. 2009, s. 29–32.)
IPA:a käyttävän tutkijan tehtävänä on tarkastella, kuvailla, tulkita ja paikantaa tapoja, joilla yksilöt
ymmärtävät kokemuksiaan. Kokemus on sinänsä aina haastava tutkittava, sillä sen määritelmä ei ole
yksiselitteinen ja sen tulkinnalla on aina useampia tasoja. Kokemuksen tulkintaan vaikuttaa sekä
koettu tapahtuma itse, että tilanne, jossa ja tapa, jolla kokemuksesta kysytään. Tapa, jolla tutkittava
kokemuksestaan kertoo, vaikuttaa suoraan siihen kuinka hyvin tutkija voi tavoittaa kokemuksen
luonteen. (Smith, ym. 2009, s. 3–4). Tähän Smith ym. (2009, s. 4, 51–52) ehdottavat tutkimuksen
aineistonkeruumenetelmäksi puolistrukturoituja haastatteluja, joissa tutkittavalle jää paljon tilaa
tuoda esille omia tulkintojaan ja haastattelijalla on mahdollisuus yksilöllistää haastattelua.
Ensikertalaisen on heidän mukaansa hyvä soveltaa IPA:a vain muutaman – ehkä kolmesta kuuteen
– informantin kokoiseen aineistoon. (Smith, ym. 2009, s. 51–52.)
Tutkimusmetodia, muun muassa sen läpinäkyvyyttä ja haastattelijan roolin epäselvyyttä kohtaan
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esitetyn kritiikin (Brocki & Wearden, 2006) vastaukseksi Smith on luonut ohjenuoran IPA
tutkimuksen laadun tarkistamiseen (Smith, 2011). Tehdäkseen hyväksyttävää ja hyvää IPA
tutkimusta tulee tutkijan kirjoittaa paperissaan auki menetelmän filosofis-teoreettiset periaatteet
fenomenologiasta, hermeneutiikasta ja idiografiasta ja sitouduttava näihin. Lisäksi tutkimuksen
tulee olla tarpeeksi läpinäkyvää, jotta lukija voi seurata, mitä tehtiin. Analyysin tulee olla yhtenäistä
ja kiinnostavaa ja jokaiseen teemaan tulisi todisteeksi esittää haastattelunäytteitä ja näytteitä tulisi
olla läpi tutkimuksen tasaisesti kaikilta tutkimushenkilöiltä. Analyysin tulee olla tulkitsevaa pelkän
kuvailun sijaan. (Smith, 2011.)
3.1  Haastateltavat ja aineistonkeruu
Tutkimuksessani käytin aineistonkeruuseen Smith ym. (2009, s. 51–52) ehdottamalla tavalla
puolistrukturoitua teemahaastattelua (haastattelurunko: liite nr. 3). Kaikki haastattelut on
nauhoitettu kesän 2011 aikana. Haastateltavat haettiin pyytämällä koulusta lupa ottaa yhteyttä
nuoriin, jotka olivat olleet koulussaan järjestämässä Your Move nuorten omaa tapahtumassa
(tutkimustiedote kouluun, haastateltaville ja huoltajille ks. liite nr. 2). Sain useampia lupia ja otin
yhteyttä sähköpostitse viiteentoista nuoreen ja sain vastauksen viideltä nuorelta. Otin nuoriin
yhteyttä ensin sähköpostitse ja lähetin heille tutkimustiedotteen ja lupalapun osallistua
haastatteluun, jonka pyysin nuoria antamaan vanhemmilleen. Nuoret ovat kaikki eri kouluista ja he
ovat osallistuneet eri tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Haastatellut ovat 13–17 vuotiaita
ja heistä kaksi on poikaa ja kolme tyttöä. Tutkimuskohteena on kokemus osallisuudesta ja yhteisenä
tekijänä informanteilla on osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena on nuorten osallisuus. Pidin
merkityksellisenä yhteistä kokemusta, jotta jokaisessa haastattelussa nuoret saisivat samanlaisen
viitekehyksen

tarkastella

”ulkopuolelta

annettua”

käsitystä

osallisuudesta.

Vaikka IPA

tutkimukseen kuuluukin johdattelun välttäminen, puolistrukturoituna haastattelussa on olemassa
oleva viiterakenne, josta lähdetään, ja jonka pohjalta informanteille esitetään kysymyksiä
vähintäänkin tietyistä yhteisistä teemoista (Smith, ym. s. 57-63).
Haastateltavien yhdistävänä tekijänä on Nuoren Suomen Your Move -kampanjan yhteydessä
järjestettyjen Nuorten omien liikuntatapahtumien järjestäjäryhmään kuulumisen kokemus, sekä
samassa maakunnassa asuminen. Haastateltavien nimet, samoin kuin haastatteluissa esiintyneiden
henkilöiden nimet, on muutettu anonymiteetin säilyttämiseksi.
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H1 (N) Liisa 14v. Käy kahdeksatta luokkaa peruskoulussa. Harrastaa sulkapalloa.
Osallistui Nuorten oman tapahtuman järjestämiseen koulussaan syksyllä 2010.
H2 (M) Antton 16v. Menossa mediaa painottavaan lukioon. Harrasti ennen uintia
ja nykyään ulkoilee koiran kanssa ja tekee kavereiden kanssa videoita. Osallistui
Nuorten oman tapahtuman järjestämiseen koulussaan keväällä 2011.
H3 (N) Tanya 16v. Käy lukion ensimmäistä luokkaa ja on menossa nyt toiselle. On
vaihtanut

lukiota

yleisurheilua

ja

ensimmäisen
harrastaa

opiskeluvuoden

kilpacheerleadingia.

aikana.

Harrasti

ennen

Osallistui

Nuorten

oman

tapahtuman järjestämiseen koulussaan keväällä 2010.
H4 (N) Anni 16v. Käy lukion ensimmäistä luokkaa. Harrasti nuorempana pianon
ja huilun soittoa. Harrasti yläasteella koulun kautta teatteria ja pelaa käsipalloa.
Osallistui Nuorten oman tapahtuman järjestämiseen koulussaan keväällä 2011.
H5 (M) Leo 13v. Käy kahdeksatta luokkaa. Harrastaa lukemista, postimerkkien
keräämistä, pianonsoittoa ja pyöräilyä ja pitää metsässä olemisesta. Osallistui
Nuorten oman tapahtuman järjestämiseen koulussaan keväällä 2011.
Taulukko 3: Haastateltavat.
Haastattelussa pyysin nuoria ensin esittelemään itsensä ja kertomaan elämästään ja harrastuksistaan
yleisesti. Pyysin heitä myös miettimään minkälaisia he ovat ovat ihmisinä omasta mielestään, ja
minkälaisia ja kuulemansa mukaan, ja ovatko he mielestään erilaisia koulussa tai harrastuksissa.
Sitten pyysin heitä miettimään omaa elämäänsä tähän asti ja kertomaan, mistä tahansa heille
itselleen merkityksellisistä tapahtumista, joita heille tulee mieleen. Jokaiseen esille tulleeseen
kokemukseen esitin tarkentavia kysymyksiä ja useimmiten pyysin nuoria perustelemaan
pohdintojaan, kuten esimerkiksi sitä, miksi jokin kokemus on nuorelle tärkeä. Tässä kohtaa
kuitenkin totean, että nuorinpien haastateltavien kohdalla ikä vaikutti itselläni tiettyjen
jatkokysymysten esittämisherkkyyteen. Koen, että haastatteluissa olisi voinut päästä syvemmälle,
jos olisin useammin pyytänyt kuvailutarkennuksia, mutta toisaalta on otettava huomioon, että
esimerkiksi ensikontaktissa 13-vuotiaalle jo peruskysymykseen vastaaminen saattoi olla haastavaa.
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Haastatteluiden toisen vaiheen muodosti osio, jossa pyysin heitä miettimään sellaisia kokemuksia,
joissa he omasta mielestään olisivat itse saaneet vaikuttaa johonkin heille merkitykselliseen asiaan,
tai olla osana jotakin ryhmää. Näihin kokemuksiin liittyen keskustelimme muun muassa, miksi
nuori on mennyt mukaan ja miltä jossain ryhmässä, tai asemassa oleminen on nuoresta tuntunut. Jos
nuori tässä vaiheessa ei itse ottanut Your Move Nuorten oman liikuntatapahtuman järjestämistä
esille, kysyin seuraavaksi erikseen samantapaisia kysymyksiä tämän tapahtuman järjestämisestä.
Kysymykset olivat esimerkiksi sellaisia, kuten: ”Miltä tekeminen tuntui”, ”Olitko omasta mielestäsi
tärkeässä roolissa tehtävän onnistumisen kannalta” ”Olisitteko onnistuneet ilman aikuista” ja
”Muuttuiko jokin sinussa, tai saitko jotain itsellesi siitä, että olit mukana”. Jokaisen nuoren kanssa
kävimme läpi muun muassa opettajien ja nuoren ja kavereiden nuoren suhdetta, nuoren itsetuntoa ja
tulevaisuuden suunnitelmia. Lopuksi keskustelimme osallisuuden ja osallistumisen käsitteistä ja
niiden merkityksistä, jolloin nuoret määrittelivät itse osallisuuden. Haastattelut olivat jokainen
hyvin erilaisia ja kestivät tunnista puoleentoista tuntiin. Ne muotoutuivat tiettyjä yhteisiä teemoja
lukuun ottamatta kunkin nuoren vastausten viitoittamaan suuntaan. Lopulta litteroitu haastattelu
sisältää siis enemmän nuoren omaa ja yhdessä minun kanssani pohtimista kuin varsinaisesti
kysymyksiin vastaamista. Smith mainitsee, että puolistrukturoidun haastattelun tulisikin olla kuin
tavallista keskustelua, jolla on tarkoitus (Smith, ym. 2009, s.  57).

3.2 Analyysi
Antton oli ensimmäinen minuun itse yhteyttä ottanut nuori. 17-vuotias saa itse päättää
osallistumisestaan

tutkimukseen.

Aluksi

kuuntelin

ja

litteroin

Anttonin

haastattelun

mahdollisimman tarkkaan, jonka jälkeen luin Smith ym. (2009, s. 82) ohjeen mukaisesti
haastattelua läpi useampia kertoja (litterointiperiaatteet: liite nr. 1). Kuuntelin myös haastattelun
uudelleen tarkistaakseni puheen ja litteraation vastaavuuden. Sitten analysoin Anttonin haastattelun
etsimällä

siitä tutkimuskysymysteni valossa teemoja ja kattoteemoja tässä kappaleessa

kuvailemallani tavalla. Antonin analyysin valmistuttua litteroin loput neljä haastattelua ja tein
analyysin eli etsin teemoja Liisan, Tanyan, Leon ja Annin haastatteluista, käyttäen myös apuna
Anttonin haastattelusta jo saamiani teemoja. Analyysissä ja tulosten kirjaamisessa oleellista on
huomioida tutkimuksen hermeneuttinen luonne. Tulokset perustuvat siis tulkintaani viidestä eri
haastattelusta löytyneistä teemoista, joille löytyi, tai ei löytynyt yhteisiä nimittäjiä.
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Smith (2009) mainitsee, että IPA tutkimusta varten annetut ohjeet ovat yksi tapa ja tutkimuksen
lähestymiseksi luotu ohjeistus ei tiukasti noudatettava ainoa oikea tapa. Silti sen tulee olla
systemaattista mahdollisimman laajan kuvan saamiseksi ja tutkijan tulee itse sitoutua tekemäänsä
tulkintaan. (Smith, ym. 2009, s. 40–41.) Tapani tehdä IPA tutkimusta on paljolti sellainen, kuin
Smith ehdottaa, mutta erojakin on, kuten seuraavasta voi todeta. Smithn ym. (2009, s. 84) mukaan,
IPA analyysi aloitetaan kirjaamalla ylös aineistosta deskriptiiviset (kuvailevat ja kirjaimelliset
ilmaisut haastateltavalle merkityksellisistä asioista). Etsin itse litteraatioista aluksi konkreettisia
tapahtumia, joita nuoret kuvasivat ja kirjoitin ne ylös tapahtumaa kuvailevassa muodossa. Kirjoitin
ylös sekä tapahtumia, joiden merkitystä nuoret korostivat itse että tapahtumia, jotka tulivat esille
puheessa muuten.
Smith:n mukaan seuraava vaihe analyysissä on etsiä haastattelusta linqvistiset (haastateltavan
puheessa esiintyvät tauot ja painotukset ja vaikeasti ilmaistavat asiat) (Smith, ym. 2009, s. 84–89).
Kirjasin ylös haastateltavan puheet ja tarkensin ensimmäisellä kierroksellani poimimiini
tapahtumakuvauksiin liittyvää haastateltavan puhetta: minkälaisia tunneilmaisuja, puheentapoja,
taukoja tai korostuksia liittyi näistä tapahtumista puhumiseen. Tässä kohtaa tein myös tulkinnan
ensimmäisen kierroksen, joka liittyi suoraan haastateltavan tapaan puhua tapahtumista. IPA
-analyysin viimeinen vaihe Smithn mukaan on kirjata ylös konseptuaaliset (selkeästi tutkijan
haastattelusta tekemät tulkinnat) (Smith, ym. 2009, s. 84–89). Oma tapani oli tässä kohtaa kirjata
tapahtumiin ja niihin liittyviin nuorten kuvauksiin liittämäni oma ensimmäistä tulkintakierrosta
laajempi, esimerkiksi johonkin taustateoriaan pohjaamani tulkinta.
Esimerkkinä analyysitavastani avaan tarkemmin Anttonin haastattelua ja valotan samalla muiden
haastatteluiden analyysiä. Lähdin aluksi kartoittamaan kuvaa haastateltavan elämästä erilaisin
kokemuksin. Tutkimuksessani homogeenisyys näkyy yhtenä yhteisenä, mutta jokaisella yksilöllä
yksilöllisenä

kokemuksena

osallistumisesta

liikuntatapahtuman

järjestäjäryhmään.

Kaiken

kaikkiaan kokemuksia ja potentiaalisia osallisuuskokemuksia on yhdessä haastattelussa kuitenkin
luonnollisesti useampia. Koin että on merkityksellistä tietää kokemusten sijoittumisesta aikaan.
Vaikka tutkimukseni ei ole narratiivinen, päätin saadakseni mielikuvan kokemusten mahdollisista
suhteista toisiinsa ja nuoresta kokijana yleensä rakentaa nuorista itselleni tarinat. Jokaisen nuoren
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kohdalla etsin ensin hänen itse esille nostamansa kokemukset ja tein niistä aikajanan. Koin tarinat
oleelliseksi, koska IPA on menetelmä, jossa on oleellista on tutkittava henkilönä, jolla on tausta.
Tarinoihin keräsin myös niitä kokemuksia, joita ei itse tutkimuksessa ole käsitelty, sillä ne jäävät
osallisuus ja osallistumisteeman ulkopuolelle, mutta toisaalta ne samalla auttavat ja tuovat
kontekstia kokemuksien tulkinnalle. Näitä tarinoita löytyy liitteistä (Tarinat  liite  nr. 5).
Seuraavaksi lähdin tarkastelemaan minkälaisia merkityksiä Antton kullekin kokemukselle
haastattelussa itse antoi. Smith ohjeiden mukaisesti aloitin kuvailemalla Antonin omaa näkemystä
kirjaimellisesti (tulkinnan esimerkkitaulukko liite nr. 4). Sitten tarkastelin kokemuksia tulkiten niitä
omasta näkökulmastani ja uudelleen tulkiten kutakin kokemusta apunani muun muassa osallisuuden
ja minäkehityksen teoriat ja aikaisempi tutkimus. Kokemukset kerättyäni, etsin ja kokosin yhteen
haastattelusta Anttonin ja myöhemmin samalla tavalla myös muiden haastateltavien itse
muodostaman osallisuuden määritelmän. Seuraavaksi kokosin kaikista kokemuksista erilleen
sellaiset kokemukset, jotka nuoren ja tai minun tulkintani mukaan liittyivät hänen määritelmällään
tarkasteltuna osallisuuden kokemiseen. Tämän kierroksen aikana poimin erikseen myös sellaiset
kokemukset, jotka liittyvät kirjallisuudessa esiintyviin osallisuuden ja osallistumisen määritelmiin,
kuten

ryhmään kuulumiseen, vastuun ottamiseen, vaikuttamiseen, toiminnallisuuteen tai

osallistumiseen. Tässä vaiheessa tarkastelin hahmottunutta osallisuuskokemuksien joukkoa
merkityksineen ja sain muodostettua pääteemoja.
Tulkintaesimerkkitaulukko (Liite nr. 4) on esimerkki analysointitavastani. Taulukossa näkyy vain
murto-osa Anttonin aineistosta ja analyysistäni, mutta siitä saa käsityksen, millä tavalla löysin ja
muodostin teemoja puheesta suhteessa kokemuksiin. Taulukko havainnollistaa myös IPA:n
hermeneuttisen kehän toteutumista teemoittelun vaiheessa. Tulkintaa tehdään useammassa
kierrossa, jotta teemat löydetään ensin ja voidaan sitten jaotella teemaklustereihin ja sen jälkeen
löytää yhteisiä kattoteemoja. Nämä voivat syntyä esimerkiksi niin, että tunnistetaan ja nimetään
kattoteemaksi vahvin yhteinen teema, tai abstraktion tekniikkaa käyttäen niin, että toisiinsa
liittyville teemoille luodaan yhteinen niitä kuvaava kattoteema. (Smith, ym. 2009, s. 92–98.)
Muihin haastatteluihin sovelsin Anttonin haastattelusta jo kehittämääni logiikkaa ja käytin apuna jo
löytyneitä teemoja. Lopulliset kattoteemat syntyivät tarkastellessani koko viiden haastattelun
aineistoani tutkimuskysymysteni valossa ja nimesinkin ne lopulta kysymysteni mukaisesti.
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4. Tulokset
Ensimmäisenä analysoimani Anttonin haastattelun

pohjalta löysin teemoja, joita käytin apuna

muiden haastatteluiden tulkinnassa. Huomasin, että teemaklustereista muodostamani pääteemat
liittyivät tiiviisti tutkimuskysymyksiini, vaikka en tietoisesti lähtenyt hakemaan teemoja näiden
kysymysten alle. Lopulta kuitenkin totesin voivani muodosta kattoteemat tutkimuskysymysteni
avulla. Pääteemat ovat syntyneet aineistossa usein esiintyneistä teemoista, joista kokosin
alateemojen joukon ennen pääteemojen etsimistä ja kattoteemat puolestaan ovat pääteemojen eri
kategorioita. Olen muotoillut abstraktion tekniikalla teemat omin sanoin, vaikka lähtökohtanani
onkin alunperin nuorten kuvailema kokemus.
Ensimmäiseen kysymykseeni: Miten nuori itse kuvailee osallisuuden kokemisen? löysin kolme
pääteemaa, jotka nimesin kattoteemalla Osallisuus nuorten määrittelemänä. Näistä ensimmäisen
nimesin “konseptuaaliseksi” osallisuuden määritelmäksi eli kuvailu siitä, mitä osallisuus on ja
kuinka se toteutuu. Toista kuvaa osallisuuden ”emotionaalinen” määritelmä eli kommentit, joista
selviää, miltä osallisuus nuoren mielestä tuntuu. Kolmas teema sisältää osallisuuden määritelmän,
nuorten määrittelemän osallisuuden toteutumatta jäämisen kautta, eli “ei osallisuus”.
Haastatteluista nousi esiin erilaisia osallistumis- ja toimijuuskokemuksia, joista osaan selkeästi
liittyi (esim. eri ryhmissä/yhteisöissä vaikuttaminen, ryhmien toiminnan edistäminen), osaan saattoi
liittyä (esim. ryhmään liittyminen oman tavoitteen takia, yhteisön toiminnan edistäminen omia etuja
ajamalla, lempi kouluaineiden oppitunnit, kesätyöt) ja osaan ei liittynyt (esim. omat yksin tehtävät
mielipuuhat, ulkopuolelle jääminen) osallisuuden aspektia. Osallisuutta kuitenkin saattoi kokea
hyvin erilaisista lähtökohdista syntyneissä tilanteissa ja erilaisilla elämän alueilla ja ympäristöissä.
Nämä tilanteet saattoi karkeasti jakaa kolmenlaisiin tilannemuotoihin liittyen nuoren toimijuuden
heräämisessä ja osallisuuden mahdollistavan tilanteen synnyssä. Näitä osallistumiskokemuksia
keräsin toisen kattoteeman Mahdolliset osallisuustilanteet alle, joka vastaa kysymykseen:
Minkälaisissa tilanteissa nuori kokee osallisuutta? Tulkintani mukaan osallisuuden mahdollistavia
olivat ympäristöstä (esim. koulu, harrastus, kaveripiiri, perhe) riippumatta tilanteet, joissa
pyydetään osallistumaan johonkin ryhmän toimintaan, tai osallistumaan yhteisössä. Toisaalta
osallisuutta saattoi kokea myös tilanteissa, joissa nuorta rohkaistiin aktiiviseksi osallistujaksi
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yhteisössä, mutta mitään fyysistä ryhmää ei ollut. Lisäksi osallisuus liittyi ehkä selkeimmin
tilanteisiin, joissa nuori halusi itse osallistua ryhmään tai toimintaan. Tilanteiden ympäristöt
sijoittuivat perheeseen, kouluun, harrastuksiin ja niin ulkopuolelta järjestettyyn kuin myös
kavereiden kanssa tehtyyn tai jopa täysin itsenäiseen vapaaseen toimintaan. Tämän teeman alle
käsittelin myös aihetta: ulkopuolisen henkilön vaikutus osallisuuteen, esimerkiksi aikuisen tai
vertaisryhmäläisen rohkaisu, esimerkki tai muu läsnäolo, joka näytti olevan oleellinen nuoren
kokemukselle.

Lukiessani haastatteluja läpi luokittelin aineistossa esiintyviä osallisuuden merkityksiä etsien
erilaisia nuoren itse sanottamia merkityksiä, tunnelatauksia ja tapahtumien ja havaintojen
syyseuraus-suhteita. Anttonin haastattelusta löysin kolme pääteemaa, joihin tekemän tulkintani
mukaan kuuluivat kokemukset, joissa Antton on osallistunut ja kokenut olevansa oman
määritelmänsä mukaan osallinen tai, joissa hänelle on tarjoutunut mahdollisuus osallistua olivat
toimineet 1. tiedon antajina ja välittäjinä, 2. inhimillisten, erityisesti korkeampien tarpeiden
(sosiaaliset,

itsensätoteuttamisen ja arvostuksen tarpeiden) toteuttamisen mahdollistajina ja 3.

konkreettisen hyödyn lähteinä. Kaikki haastattelut analysoituani päädyin lopulta neljään
pääteemaan. Osallisuuden merkitys liittyi 1. omaan itseen liittyvän tiedon saamiseen ja
vahvistumiseen ja tuon tiedon välittämiseen muille, 2. inhimillisten (liittymisen, arvostuksen ja
itsensätoteuttamisen) toteuttamiseen, 3. erilaisiin oppimiskokemuksiin, sekä 4. osallisuuden
tunnetason merkityksiin. Seuraavassa käyn kunkin kattoteeman läpi hieman tarkemmin ja
näytteiden kautta.

4.1 Osallisuus nuorten määritelmänä
Etsiessäni haastatteluista nuorten omaa käsitystä ja määritelmää osallisuudesta löysin toistuvasti
kahdenlaisia kuvailuja osallisuudesta. Toisaalta nuorten osallisuuden määritelmät antoivat selkeästi
heidän mielikuvansa mukaisen vastauksen kysymykseen, mitä osallisuus tai osallistuminen
oikeastaan on ja mitä ne vaativat muodostaen tavallaan osallisuuden konseptin. Osallistuminen ja
osallisuus voidaan tulkinnan avulla erottaa toisistaan, vaikka aina nuoret eivät niitä itse
erottelisikaan. Toisaalta nuoret myös kuvasivat miltä tuntuu, kun on tai ei ole mukana erilaisissa
yhteisissä päätöksentekotilanteissa, projekteissa, itselle merkityksellisissä toiminnoissa eli mitä
34

35
osallisuus tai ei osallisuus on tunnetasolla. Näistä kahdesta erilaisesta tavasta kuvata osallisuuden
kokemusta muodostin kaksi teemaa osallisuus konseptina eli mitä osallisuus on ja mitä se vaatii ja
osallisuus emootiona eli miltä se tuntuu.
4.1.1 Osallisuus konseptina
Kun keskusteltiin

osallisuuden

määritelmästä,

esimerkiksi Antton hahmotti sitä aluksi

osallistumisen kautta. Osallistuminen oli terminä kaikille nuorille tutumpi ja käsitteenä helpommin
määriteltävissä. Siksi osallistumiselle on nuoren helpompi lähteä pohtimaan määritelmää kuin
osallisuudelle. Käsitteet kulkevat rintarinnan, mutta ovat lopulta kuitenkin erilaiset myös nuorten
puheissa. Anttonille ja Tanyalle oma halu ja motivaatio toimintaan ovat ensisijaisia tekijöitä
osallistumiseen. Osallisuus taas on sekä motivaatiota, siis halua ”tehdä jotain ryhmässä” ja
käyttäytymistä eli halu yksin ei riitä, vaan on myös ”mentävä mukaan”, jotta osallistuminen ja sitä
kautta osallisuus on mahdollista. Liisa puolestaan näkee osallisuuden nimenomaan sen kautta että,
jossain yhteisessä asiassa on jotain omaa, jokin oma osio tekemisestä.
Kaikki nuoret mainitsevat myös toisten ihmisten merkityksen osallisuuden mahdollistumiseen.
Annille osallisuus on ennen kaikkea tasa-arvoista läsnäoloa. Esim. Antton: ”Yleensähän semmosiin
kysytään että haluatko”. Kysyminen tuli esille kaikkien nuorten haastatteluissa luonnollisena
tekijänä avaamaan mahdollisuuden ylipäätänsä osallistua. Kysymistä ei kyseenalaisteta, sillä ilman
kysymistä ei alkuperäinen ajatus ”halu osallistua” pääse konkretisoitumaan. Mukaan ottamisen
näkökulma on vahvana osallisuuden teemassa eli joku on halunnut, mennyt ja myös otettu mukaan
johonkin ryhmään. Osallisena ei siis nuorten näkemyksen mukaan voi olla, ellei itse osallistu (halua
ja mene), mutta tarvitaan usein myös joku joka ottaa, pyytää tai kysyy ja rohkaisee mukaan
osallistumaan. Leon osallisuusmääritelmä on erityisen keskittynyt siihen, että joku muu on ottanut
osallisen mukaan. Lisäksi muun muassa Antton pohtii, ettei olisi varma uskaltaisiko itse osallistua
niin moneen toimintaan kuin nykyään osallistuu, jollei häntä olisi alun perin pyydetty
osallistumaan.
-- en mä sit varmaan uskaltais ite [jos ei olisi pyydetty mukaan]- (.) niin, tai mä en ite osaa
selittää sitä, mutta siis, jos mua ei ois pyydetty niin mä en varmaan tulevaisuudessa sitten
uskaltais osallistua tällasiin--. Antton
Osallisuus Antton 16v.
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Anttonille osallisuus on sitä, että henkilö haluaa kantaa kortensa kekoon jonkin asian puolesta eli
haluaa osallistua ja että henkilön on myös mahdollista osallistua. Henkilö esimerkiksi pyydetään
mukaan. Osallistuminen tarkoittaa, että menee mukaan. Henkilöllä, joka ei halua osallistua eikä
osallistu yhteiseen tekemiseen ei ole osallisuutta, vaikka hänet pyydettäisiin mukaan. Henkilöllä,
joka on pyydetty mukaan, vaikka ei haluaisi osallistua, mutta osallistuu, koska hänet pyydettiin voi
olla osallisuutta. Osallisuus on nuorelle tärkeää, koska se vaikuttaa kauas myöhempään elämään.
L: mitä sun mielestä osallisuus tarkottaa: -Antton: -- kantaa kortensa kekoon asian eteen ja haluaa (.) no joo just osallistua, ja
haluaa tehdä työtä sen asian eteen muitten kaa.-- mun mielestä [on kiinni] ihan omasta
[halusta], että yleensähän semmosiin kysytään että haluatko ja sitten jos on siinä -- mm(.) se
henkilö on otettu johonkin mukaan. (.) ja se on osallisena siinä, no mikä vaan, vaikka joku
päätösasia tai joku arki, (.) niin, ja se on yleensä pyydetty mukaan, tai sit se on just ite just
osallistunut ja otettu. -- jos on semmonen henkilö, joka ei ehkä halua tehdä sitä asiaa, niin
emmä tiiä onks se sit oikee henkilö siihen, että siks sitä ei oo varmaan pyydettykään.
Osallisuus Tanya 17v.
Tanyalle osallisuus tarkoittaa sitä että todella osallistuu, eikä vain ole mukana ja osallisuuteen
tarvitaan aina joku, joka pyytää mukaan. Osallisuuden tunteeseen ei Tanyan mielestä kuitenkaan
välttämättä tarvita muita, jos itse pääsee vaikuttamaan asioihin.
Et pääsee osallistuu siihe. -- Et niinku oikeesti tekee et ei oo vaa -- No enhän mä voi olla
sillon osallinen, jos kukaa ei ota mua siihen mukaan -- Et esim. päätetään jossain perheen
kanssa yhdessä. Osallisuus on sitä että pääsee vaikuttamaan asioihin. Ei siihen ei
välttämättä tarvita ketään muuta haha. -- Tanya
Osallisuus Leo 13v.
Leolle osallisuus selittyy selkeimmin sen kautta, että on jonkun toisen toimesta otettu mukaan,
johonkin toimintaan. Tulkitsen, että painotus sanalla mukaan voidaan nähdä tarkoittavan, että
nimenomaan osallistujan kokemus siitä, että on mukana on tärkeää. Täten, jos on otettu mukaan,
mutta ei tunnu siltä, ei ole myöskään osallisuuden kokemusta.
Että oot osallisena -- Joku niinku auttaa sua olemaan osallisena jossai asiassa -- Ottaa
niinku mukaan juttuun. Ottaa mukaan juttuun. - Leo
Osallisuus Anni 17v.
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Annin mielestä osallisuuden kokemus vaatii toteutuakseen läsnäoloa ryhmän yhteisissä toimissa.
Osallisuus sisältää oman aktiivisen osallistumisen, mutta myös tasa-arvoisen paikan ryhmässä
suhteessa muihin ryhmäläisiin ja työmäärään. Jos ainoastaan antaa, Anni ei enää koe sen olevan
(tai tutkijan tulkinta -tuntevansa) osallisuutta. Osallisuuden kokemukseen kuuluu hänen mielestään
siis oleellisesti vastavuoroisuus. Lisäksi osallisuus toteutuu ainoastaan, jos sille on mahdollisuus
toteutua, ja yksilön mahdollista olla läsnä ja osallistua yhteisiin tehtäviin. Tämä vaatii sitä, että
ryhmän jäsentä kuunnellaan, ja hänet otetaan huomioon. Täten osallisuus olisi siis kokemuksena
tunne siitä, että on ryhmässä tasa-arvoisena ja hyväksyttynä jäsenenä, ja on valmis tekemään ja
tekee töitä yhteisen asian eteen. Käsite on hyvin positiivisesti latautunut.
Läsnäolemista jotain tollasta. Just se et sä annat sun panoksen et oot läsnä -- Mm vaatii
[osallisuus] muutki et kaikki muutkin antaa et sä oot niinku tasa-arvoinen siinä ryhmässä
tai vaikka olisit yksin.-- Et sä osallistut asioihin et sä et jää sinne taka-alalle vaan osallistut
aktiivisesti-- -Anni
Osallisuus Liisa 14v.
Liisan määritelmässä tunnekokemuksen merkitys korostuu. Osallisuus tarkoittaa sitä, että tekee
jotain yhteisen asian hyväksi ja on mukana siinä, sekä omistajuuden kokemusta siitä, että jokin osa
yhteisestä asiasta on täysin oma, tai ainakin oma panos on huomioitu ja siltä myös tuntuu.
Esimerkiksi yhteisen tapahtuman järjestämisessä jokin asia tuntuu täysin omalta, ja olet tuonut
jotain yhteiseen. Asian ei tarvitse olla iso, mutta sen pitää olla sellainen, että se tulee kokonaisuuden
kannalta huomioida ja on sitä kautta merkityksellinen. Vaikka oma panos johonkin yhteiseen ei
lopulta tuottaisi muutoksia sen (esimerkiksi ehdotus ei menisi läpi) sen olemassaolo itsessään tekee
panostajan osalliseksi, jos tuntuu että panos huomioitiin.
Osallisuus et sä oot niinku osallisena siihen et joku siin tapahtumas on ollu niinku sun -et sä oot ninku tehny jotai sen tapahtuman hyväks -- et ei yksin vaan jossain ryhmässä et
sä oot mukana -- niinku keksiny siin ryhmässä jotai et jos esim. [ehdotat että] jos laitetaa
vaik lisäks jotain muuta ni se on niinku osallisena olemista.-- voi yksinki keksii -- mutta on
oltava osa jotain -- ei välttämättä tarvii olla iso asia -- et esim. ei ne munkaan kaks laji ollu
mikää hirveen iso asia et olis se päivä menny varmaan läpi ilman niit, mut sillai ne oli
kummiski mukana siin ja ne piti huomioida.  - Liisa
4.1.2 Osallisuus tunteena
Osallisuus on nuorten mukaan emootiona positiivisesti latautunut ja ennen kaikkea sosiaalinen
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kuulumisen tunne, johon liittyy vahva kiinnostus toimintaan. Osallisuuden emotionaalisen tason
merkityksiä tarkastellaan myös tulosten osiossa osallisuuden 4. tunnetason merkitykset. (Taulukko
No emmä tiedä se et sua on kuultu ja (-) se et sä kuulut siihen ryhmään ja et sut on
hyväksytty ja sit sit jos sä ootki menny siihen ryhmään et sä niinku kuulut siihen ja tuntuu et
sä kuulut siihen ja se o tuttu. - Anni
Mielekäs tekeminen itsessään ja asioihin vaikuttaminen on nuorten puheessa hyvän olon lähde.
Toiminta itsessään ei kuitenkaan ole itseisarvo vaan se, että osallistuu, johonkin itselleen
merkitykselliseen toimintaan.
Tanya: Kivaa päästä järjestämään asioita ja suunnittelemaan.
L: Joo olisitsä ollu yhtä innoissas jos se olis ollu joku muu juttu ku liikuntatapahtuma et
onks se järjestäminen vai se liikunta sun juttu enemmän?
Tanya: () no ehkä se liikunta sillee hehe.
Nuorista tuntuu hyvältä vaikuttaa asioihin, jotka koskettavat itseä ja saada äänensä kuuluviin.
Vaikuttaminen tuntuu hyvältä myös siksi, että voi antaa jotain muille: oman panoksensa. Se on
pro-sosiaalista toimintaa, joka tuntuu hyvälle.
No tulee niinku se, että on ollu niinku mukana ja. No tulee niinku hyvä mieli, ku on johonki
päässy vaikuttaa. Usein sellaista tuntuu. -- aika hauskaa ku ite ite -- vaikuttaa ja niinku
keksimään toisenlaisii leikkei-- niinku ite oli kivampi keksiä leikkejä, [kuin vaikka, jos
joku aikuinen olisi opettanut] (Hymy) - Leo
Anni: Meil oli sellanen opettajat vastaan oppilaat sellanen vesisota ni mun mielestä se oli
jotenki niinku mun keksimä.
L: Miltä tuntu että oma idea pääsi loppuun asti?
Anni: Ää ihan kivalta (2) joo. Se oli ihan, sillee tuntu tärkeeltä et se oli siellä.
-- Ku mietittii et mitä me tehtäis koulun jälkeen ku vaihtoehdot oli et ollaaks ulkona vai
mennääks sisälle nii mä ehotin et mitä jos mentäis ulos ja sit ku meil oli semmonen itsestään
pyörittävä hyppynaru nii sit mä kerroin siit ja ne muut sano et joo et mennään vaan --tuntu
et pysty niinku tekee jotai hyvää tai et et niinku sai oman äänensä kuuluville tai sillail. Ja
sit me hypittiin sillä itsestään pyörittävällä hyppiksellä.. - Liisa
Osallisuuteen sisältyy myös rohkeutta ja se vaatii kiinnostusta tekemiseen.
L: minkälaisia tunteita sun mielestä osallisuuteen liittyy tai miltä osallisuus tuntuu?
Liisa: Hyvält tuntuu no ei. Sosiaaliselta tuntuu et pitää uskaltaa puhuu ja pitää myös
kuunnella ja pitää olla oikeesti kiinnostunu, tai ei siis nyt välttämättä ei kukaan pakota
sua olemaan oikeesti kiinnostunu josta asiast mut sillai et on niinku kivampi jos sä oot
kiinnostunu et jos se on semmonen asia missä sä haluut olla mukana ni sit kannattaa olla
kiinnostunu.
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Tunteen positiivista latausta kuvaa hyvin myös se, että sen kokee mielellään uudelleen.
Jos on kysytty mukaan [uudestaan] niin on vastannu tietenki kyllä. - Antton
Kuulumisen tunne on oleellinen osa osallisuuden tunnetta. Kuulumisen tunne on myös nuorelle
oleellinen ei ulkopuolisuuden kokemus. Ulkopuolisuus vaikuttaa nuorille olevan jo selkeä käsite.
On toivottavaa itsen kannalta olla hyväksytty oman ikäisten joukkoon, mutta samalla myös
sosiaalisesti hyväksytympi rooli olla sisällä kuin “ulkopuolinen”.
 Sellanen fiilis et kuulu johonki ryhmää et ei ollu niinku ulkopuolinen. - Tanya
4.1.3 Osallisuus ei osallisuuden ja ulkopuolisuuden kautta
Nuoret lähestyvät osallisuutta myös sen kautta, mitä se ei ole, tai miltä tuntuu, kun ei ole osallinen.
Epäosallisuutta esimerkiksi päätöksentekoon voi kokea kaikissa sosiaalisissa ympäristöissä
perheessä, kavereiden kesken koulussa jne. ja se voi olla myös tilannesidonnaista. Osallisuuden
kokemusta voi ehkäistä esimerkiksi se, ettei itse ole aktiivinen, tai toisaalta se, etteivät toiset
huomioi yksilön panostusta tai anna tilaa tai, jos osallistumisen tapa on ulkopuolelta päätettyä.
No mä en oo osallinen sillon, jos mä niinku. Katon vierestä ku toiset tekee työt. - Leo
Mut, jos ne on semmosii, ettei ne kuuntele ,eikä kukaan kuuntele ja se vaan puhuu, ni sil
voi tulla semmonen olo, et ei noi kuunnellu et miks mä puhuisin muillekaan, ettei kukaan
kuuntele. - Liisa
No aina välil jos äitille sanoo et haluutko ostaa sitä tai tätä nisit se sanoo et no en haluu
mut ei siis se nyt on ihan normaalii -- tai [kuvitteellinen tilanne] no ei tää nyt hirveen
tärkeet oo mulle mut jos on vaik joku esitys jossai koulun joulujuhlassa ja jos mä
ehdottaisin et voisiks mä olla joku muu ihminen ku vaik joku lammas ja -- jos ois päätetty
et mä oon lammas ja mä en haluis olla ja sit muut sanois et sun on pakko olla nii siit tulis
vähän sellanen et no miks minä. - Liisa
Jos sä osallistut siihen ja sä kerrot sun ideoita. Ni ethän sä, jos sut tyrmätään ni ethän sä
pysty osallistuu siihen, tai olee osallisena, jos ei sua kuunnella, ku ethän sitten niiku () oo
siinä tai sillee. -- Tai tulee mielee just joku opettaja, joka arvostelee osallistumista ni eihän
sit voi sanoo, et sä et oo osallistunut, jos ideoita ei o otettu mukaan. Mut tosiaan siis, jos
sun ei anneta puhua nii sehän on vaa nurkkaan jättämistä. - Anni
Tai joku jollaki oli sillai mun kaverilla, et ne piti jonku tanssiesityksen, et niinku oli muit
kavereit ja sitte se ehdotti jotai liikettä ja sit ne oli et joo katotaa, mut ei ne koskaa ottanu
sitä siihen mukaan, mut sen mielest se oli ihan hyvä liike, ni sit se oli vähän niinku sillai et
no ei sitte -- nii kyl se kait tanssi siin, mut ei se sillai ollu tehny sitä, ei sen ideoita ollu
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otettu siihen koreografiaan. - Tiina
Myös ohjaajan merkitys osallisuuden kokemuksen ehkäisijänä tulee esille. Osallisuus voi olla myös
tilannesidonnaista ja silloin kun tilanteeseen ei voi mitenkään vaikuttaa, kokemusta ei synny. Tunne
voi olla jopa päinvastainen.
Yhdessä tilaisuudesta mun piti lähtee ja ohjaaja sano et mennään ny ttonne ulos kokeilee
näitä lajeja ja mä en todellakaan lähteny siinä säässä ulos. Siin ei mun mielest ollu mitää
järkee ku se vähäniiku pakkotti meidät vaa kokeilee niitä. Sinne mun mielest lähti vaa joku
pari tyyppii ja kaikki muut vaa lähti. - Anni
Nuorten puheissa ulkopuolisuus näyttäytyy osallisuuden äärimmäisenä vastaparina. Ulkopuolisuus
on nuorille käsite, joka on tuttu ja koetaan ikävänä. Osallisuustutkimus määrittelee monesti
syrjäytymisen osallisuuden vastakohdaksi (Koskinen & Horelli, 2006, s. 20; Hanhivaara, 2006, s.
29–32). Nuorten puheissa ulkopuolisuuden käsite ja tunne ulkopuolisuudesta ovat vastaava pari
heidän osallisuuden määritelmälleen. Ulkopuolisuuden tunteeseen liittyy vahva negatiivinen sävy.
Käyttäytymisenä se voi nuorten haastatteluiden perusteella ulkopuolelta katsottuna olla nurkassa
istumista, surullista, leima ja kokijan puolelta surua, vihaa, kieltämistä, yksinäisyyttä, epävarmuutta.
Aluks, ku mä kuulin et muutetaan sieltä, niin mä ajattelin et ei ku mä oon asunu siel ja siel
on paljon kavereita ja mä oon käyny ekan ja tokan luokan sielä (.) Sit vaan tuli ennen kesää
tokan joskus talvella, et joo nyt me muutetaan, ni mä olin joo et eihän muuteta et mä käyn
tääl koko elämäni loppuun kaikki koulut. Mut sit se vaan meni se tokaluokka ja sit me
muutettiin () ja sit mä olin siellä kodissa et joo no emmä tunne täält ketää et en mä haluu
olla täällä, mut sit mä opin tuntee pari tyyppi siin kesällä, ja no sit me mentiin kouluun,
oltiin viel samal luokalla. Ja sit oppi tuntee muitaki ja sit aattelikin että tää onkin ehkä ihan
jyvä paikka asuu. - Liisa
No ihan hyvält [tuntuu olla kisajoukkueessa] et onhan se se ihan kiva tehä jotai, ku sit
istuu jossai nurkassa sillee että en oo kisajoukkuessa - Tanya
Nuorten kesken ulkopuoliseksi jättäminen voi olla myös kiusaamisen muoto. Siinä missä
osallisuuteen liittyy ajatus liittymisestä ja mukaan tulemisesta ja ottamisesta, kaikenlaiseen
kiusaamiseen liittyy poispäin kääntymisen tai käännyttämisen tematiikka. Kiusaaminen ja
ulkopuolisuus satuttavat nuorta, vaikka perheeltä ja aikuisilta saatava tuki olisi vahvaa ja saatavilla.
Ei osallisuuden kokemukset, kuten negatiiviset kokemukset yleensäkin ovat myös opettaneet
nuorille erilaisia asioita. Esimerkiksi kiusaamista kokeneet Antton ja Leo osaavat haastattelun
perusteella asettua kiusatun asemaan, ja ainakin kokevat tietävänsä kuinka huomioida muita.
Kiusaaminen voi toisaalta myös opettaa kiusaamisen mallin, jos kiusattu päätyy vastaamaan samalla
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mitalla takaisin.
No (läheisimmät ystävät valitaan) sillä perusteella et ne ei niinku ne on niinku mukavii ne
ei koskaa hauku tai kiusaa -- No joskus mua vähän kiusataan (hymy ja naurahdus) -niinku joskus haukutaan -- joskus mä otan vähän itteeni mut kyl mä yritän olla välittämättä
siitä -- yleensä mä häivyn lähistöltä tai en oo niinku sen tyypin läheisyydessä () et pidän
turvavälii-- no [vanhemmat] niinku sanoo et sanotaan sille luokanvalvojalle ja se saa sit sen
kiusaamisen loppumaan. Mua on kyl ihan ala-asteellaki jo kiusattu vähäsen ja yläasteella
se vaikuttaa et sitä olis niinku enemmän sitä kiusaamist -- ni kylmäki yleensä aika samalla
tavalla haukun -- niinku muaki haukutaan. (nn) mut ei se oikein oo. () Sen mä ite tiän
(3sek.). -Leo
Ei osallisuus johonkin ryhmään tai toimintaan voi myös sosiaalisen identiteetin teorian mukaisesti
vahvistaa sidettä johonkin toiseen ryhmään, jonka merkitys toisen ryhmän merkityksen vähetessä
korostuu. Myös niiden tapahtumien merkitystä vähennetään, joihin ei voi osallistua. Se kuinka nuori
selviää

ulkopuolisuudesta

tai

ulkopuolelle

jäämisestä

näyttää

myös

riippuvan

heidän

attribuutiotyylistään, eli tavastaan selittää tapahtumien tai käytöksen syitä. Itsetunnoltaan muuten
vahva, ulkoisen attribuution tekevä nuori vähentää kokemuksen merkitystä, eikä koe syyn
ulkopuolisuuteen olevan itsessään, kun taas sisäisen attribuution tekevä nuori voi syyttää itseään.
Ei tuu mieleen mitää erityistä missä mut olis oikeesti tyrmätty paitsi nyt se espanjajuttu
[matkaryhmä, jonne haettiin mukaan], mut se oli nyt nii jotenki yllättäen et ei ollu siihen
sit valmistautunut, kyllähän mä olisin voinut ottaa espanjan kurssin niin olisin olu
valmistautunut (5sek.), mutta ehkä se ei ollu niin tärkee. - Anni
4.2 Mahdolliset osallisuustilanteet
Osallisuus voi syntyä erilaisissa tilanteissa.Liitteessä (Osallisuuden mahdollistumistilanteita liite nr.
6) on esitetty esimerkkejä erilaisista tilanteista, joihin osallisuuden kokemuksen syntyminen voi
liittyä. Lista ei luonnollisesti tässä gradussa ole täydellinen, vaan antaa kuvan pääteemojen
muodostamisesta. Yleisesti haastatteluiden perusteella voidaan sanoa, että kuten myös aikaisempi
osallisuuden ja osallistumisen tutkimus todentaa (mm. Hanhivaara 2006, 35-36, Piiroinen 2007;
Vesikangas 2000), ympäristön merkitys on nuorten osallisuuden mahdollistumiselle suuri.
Kouluissa, harrastuksissa järjestöissä tai esimerkiksi perheessä johonkin uuteen toimintaan
innostajan ja tai osallistajan merkitys korostuu nuorten puheissa, vaikka aina nuoret eivät lopulta ole
tehneet valintojaan osallistua johonkin toimintaan kenenkään pyynnöstä. Ns. osallistajat eivät
myöskään aina ole välttämättä tarkoituksella lähteneet suuntaamaan nuorten kiinnostusta johonkin
tiettyyn asiaan. Jo merkityksellisen mallin seuraaminen voi olla iso osa osallisuuden syntyä, jos
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oma kokemus esimerkiksi tietyn aineen innostavasta opettajasta tai omaa itseään vanhempien
innostavien tutorien, tai vaikka nuorten vapaa-ajan ohjaajan toiminnasta on positiivinen ja sellainen,
jota nuori ihailee ja johon haluaa itse tähdätä. Kaikkien halu esimerkiksi vaikuttaa ei ole
samanlainen ja siksi tilanteet ovat hyvin erilaisia riippuen esimerkiksi nuoren persoonallisuudesta,
kiinnostuksesta ja taustoista.
L: Sä sanoit tost tutoroinnist et sen takii sä haluut siihen mukaan, koska se on luultavasti
sust kivaa kusä tykkäät auttaa. Mutta mistä sä keksit et sä haluut olla tutori?
Tanya: no mä en oikee tiiä et varmaan niist mun omist tutoreist.
Osallisuuden tunteen myötä halu vaikuttaa asioihin voi myös kasvaa.
Tarvittii niinku apuvalmentajii sellasille ihan pienille jotai alle kuusvuotiaille ja sit siin me
oltii varmaa joku kaks kuukautta valmennettii niit sillee apuvalmentajana ja sit siit sillee
meidän vastaava valmentaja kysy et halutaaks me ottaa uudet minit ja tottai me oltii et joo
me halutaan oma joukkue et sit siit se lähti. - Tanya
Oli niinku tässä seiskalla semmonen ympäristö juttu, mitä mä oon ollu järjestämässä et tää
koulu sai niinku vihreen lipun. -- Et laitettii niinku julisteita seinälle -- siihenki haettiin
osallistujia ja sai ehdottaa itseään, jos halusi. – - Leo
4.2.1 Vertaisryhmän rooli nuoren osallisuuden kokemukselle
Usein nuoret päätyvät erilaisiin ryhmiin ystäviensä kautta. Vertaisryhmän arvostus ja samanlaisuus
heidän kanssaan on nuorelle tärkeää, kuten myös hyväksytyksi tuleminen oman ikäisen kesken.
Monet osallisuuskokemukset ovat saaneet alkunsa ystävän kanssa tai ryhmässä, johon nuori kokee
samastuvansa. Myös uudet ajatukset ja esimerkiksi omassa harrastuksessa jatkaminen ja eteneminen
voi olla kiinni siitä, millä tavalla harrastusryhmän kaverit innostavat.
Yleisurheilu taas oli oli sielthän oli kaikki nää. Mä kuulin just tost yleisurheilust tost mun
kaverilta . ni sit siitä mä alotin ku siel oli aika paljon kavereita. - Tanya
Joo me sovittiin jo yhen kaverin kaa, ku me oltiin viimest vuotta niinku nyt ni me sovittii et
ens vuonna me ollaan sitte joukkueen johtajina ja viedään kaikki meidän seuran
joukkueet voittoon.  - Liisa
4.2.2 Aikuisen rooli nuoren osallisuuden kokemukselle
Aikuisen osallistajan tai innostajan rooli tulee vastaan kaikkien nuorten puheissa. Innostaminen ei
aina ole suoraan mukaan pyytämistä tai toimintaan ehdottamista, mutta myös nuorelle oman tilan
antaminen ja positiivinen ja kiinnostava esimerkki voivat toimia katalysaattorina nuoren
osallistumiseen ja sitä myöten osallisuuden kokemukseen. Erilaiset tavat vuorovaikuttaa ja toimia
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yhdessä opitaan yhteisöissä, yhteiskunnissa ja kulttuureissa, joita pääasiassa aikuiset pyörittävät
(Koivula, 2010.) Siksi jo roolimallien ja yhteiskunnallisten asenteiden ja arvostusten kautta nuorten
osallisuuden tunteiden heräämismahdollisuudet, ja niihin mahdollistavat ympäristöt ovatkin paljolti
kiinni aikuisista (mm. Gretschel, 2002abc; Koivula, 2010) .
-- Olin yksityispäviäkodissa et meillä oli - mä tykkäsin tosi paljon siitä joka hoiti meillä
sitä musiikillista puolta. Et meillä oli kavereiden kans ja muutenkin ii meillä oli siellä
paljon enemmän sitä musiikkii, et me laulettii melkei joka tunti. Et ei kaikis muissa
päiväkodeis niinku oo niin paljoo. Et siihen kannustettii tosi paljon. Et sit sen takii mä
aloin soittaa, et eka mä soitin pianoa jonku vuoden. Sen jälkee mä aloin sit soittaa huilua et
siitä mä kyl alotin --  - Anni
Puutyö on mun lempiaihe, koska itteni mielestä mä oon hyvä kädentaidoissa ja opettaja
on kiva puutyössä. Koska se kehtaa. Se pitää kuria mut se kuitenkin aina kehtaa olla niinku
kiltti, et se ei koskaan () niinku hauku ja osaa innostaa ja opettaa. Tykkään ku siellä voi
tehdä itsenäisesti, ku jos on niinku ryhmätyö ja sit itse niinku pääsee edelle ni ettei muut ala
sit jotai et oota.. Seiskaluokalla mä olinkohan mä jonku kuukauden edellä. Sillon mä
tietysti hitsasin mun pyörää ku ei mulla ollu mitää työtä. - Leo
Innostava aikuinen voi olla oleellinen ja toivottava henkilö myös nuorten itse vetämissä
toiminnoissa muiden mukaan saamisen kannalta. Jonkin oman idean eteenpäin vieminen voi tuntua
helpommalta, kun saa tukea aikuiselta.
Leo:On () [tärkeää, että aikuinen pyytää mukaan tai ehdottaa osallistumaan] -- siks että ois
niinku sillee, että ku ottaa niinku mukaan juttuu et jos alkaa niinku itse kutsuu [muita
mukaan] () niin voi, että. (3sek) se voi olla niinku vähän haastavaa. haastavaa se nii.
L: Jos sä olisit opettaja. Niin pyytäisitsä oppilaita sun kanssa tekemään jotain juttuja niinku
päätösasioita?
Leo: Kyllä

Ohjaaja voi toiminnallaan myös ehkäistä nuoren osallisuuden kokemuksia. Jopa hyvä aikomus ja
osallisuuteen tähtäävä toiminta eivät aina riitä, vaan voivat toimintatavasta ja kontekstista riippuen
saada nuoren tuntemaan täysin päinvastoin, kuin tavoite oli.

Ää mä en tykkää, jotka on ollu semmosii niinku liian holhoovii. -- Puhuu luokalle ku olis
jotai pikku lapsii. -- Yks tekee just sillee et se tyylii kutsuu meitä kulliks ja jotai
kullanmuruset, ja liian lässyy ja katotaa vaa jotai videoo ja sit kokees oikeesti tulee kuitenki
kysymyksiä. -- Tuntuu typerältä tai että ei hirveesti arvosteta tai että ei olla jotenki
samantasosia. Puheen tavasta tulee sellanen olo että me ei niinku ymmärretä. (.) Ku
oltaisiin pikkulapsia, jolle pitää lässyttää asiat ja just pitää jonkun ihme ryhmäkokeen et
ihanku me ei muuten osattais vaik kaikki tietää se on vaa niinku typerää. Et mä kyl
todellakaan pidä tollasesta opetustyylistä. - Anni
Nuoret myös kaipasivat ohjausta. Itse kaiken tekeminen tuntui siltä, ettei opittavissa aiheissa kehity
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kuten haluaisi, tai ettei ole ohjaajille tärkeää, mitä nuori tekee, jolloin merkitys itsellekin laskee.
No mä harrastin kuusvuot yleisurheiluu mut siihen se jäi -- Mä en oikee tykänny siit
valmentajasta ja sit se vähän no sitte motivaatioki loppu siiä -- No emmä tiä se
[valmentaja] ei vaa oikee ollu sellanen et se ei ohjannu paljoo et me tehtii tosi paljo ninku
ite sielä - - Tärkeetä että valmentaja ohjaa et saa uusii neuvoi ja sillee et mitä tekee väärin Tanya
4.3 Osallisuuskokemusten merkityksiä
Taulukossa (nr. 4) osallisuuskokemusten merkitystä on avattu haastatteluiden pohjalta keräämieni
teemojen pohjalta. Hermeneuttista kehää noudattamalla päädyin osallisuuskokemusten merkitysten
neljään pääkategoriaan. Nuorten osallisuuden merkitykset näyttivät liittyvän 1. omaan itseen
liittyvän tiedon saamiseen ja vahvistumiseen ja tiedon välittämiseen muille,

2. inhimillisten

(liittymisen, arvostuksen ja itsensä toteuttamisen) toteuttamiseen, 3. erilaisiin oppimiskokemuksiin
ja 4. osallisuuden tunnetason merkityksiin. Taulukon 4 vasemmassa sarakkeessa näkyvät
muodostamani pääkategoriat ja oikeassa siihen liittämäni, haastatteluista poimimani teemat. Käyn
taulukkoa läpi lyhyiden esimerkkien kautta.
1. Omaan itseen
liittyvän tiedon
saaminen,
vahvistuminen ja
välittäminen muille.

2. Inhimillisten
tarpeiden
toteutuminen
liittymistarve,
itsensätoteuttamisen
tarve ja arvostuksen
tarve.

3.
Oppimiskokemuksia.

4.Tunnetason
merkitykset: miksi

Antaa tietoa omista kyvyistä ja ominaisuuksista ja voi vahvistaa niitä.
Antaa tietoa omista heikkouksista ja vahvuuksista ja voi vahvistaa käsitystä niistä.
Kasvattaa uskoa omiin kykyihin eri elämänalueilla (pystyvyys).
Rakentaa tai vahvistaa sosiaalista identiteettiä ja esim. ammatillista identiteettiä.
Itsehavainnoinnin kautta minäkäsitys ja identiteetti kehittyvät ja vahvistuvat.
Kehittää itsevarmuutta ja itseluottamusta.
Palvelee itsestä positiivisen kuvan muille antamista esim. vertaisryhmälle, auktoriteeteille. Esim.
valmentajille, opettajille, luokkakavereille, nuoremmille opiskelijoille.
Antaa tilaisuuden toteuttaa itseään ja omia ideoita (itsensätoteuttamisen tarve).
Tilaisuus tehdä sisäisesti motivoituneita asioita (itsensätoteuttamisen tarve).
Tilaisuus vaikuttaa asioihin  (itsensätoteuttamisen tarve).
Kehittää rohkeutta tehdä asioita (itsensätoteuttamisen tarve).
Syntyy ja vahvistuu sosiaalisia suhteita (liittymisen tarve).
Auttamisen ja tiedon jakamisen, empatia ja prososiaalinen käyttäytymisen tuoma hyvä olo .
(Liittymisen tarve) (Hedonistinen Altruismi).
Yhteenkuulumisen tunne (liittymisen tarve).
Löytää itsensä kaltaisia (liittymisen tarve).
Saa arvostusta ja voi saada stipendejä (arvostuksen tarve).
Oppii ryhmätyöskentelystä, toisten huomioimisesta, esiintymisestä, johtamisesta ja sosiaalisia
taitoja.
Oppiminen reflektoimalla ja oppii reflektoimaan.
Oppii roolinottoa ja empatia kehittyy (tulkinta).
Ryhmästä, johon on osallisena ja aikuisista saa toimintamalleja.
Oppii uusia taitoja ja tietoja.
Hyödyntää saatuja uusia tietoja ja taitoja jatkossa.
Osallistuminen tutuksi toimintamalliksi ja toistuu (toimijuus kehittyy).
Laittaa haastamaan itsensä uudella alueella.
Nuorelle tärkeää saada olla mukana mm., koska kantaa pitkälle.
Tuntuu hyvältä, henkinen ja psykologinen hyvinvointi.
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osallisuus tuntuu
olevan tärkeää ja,
miltä se tuntuu.

Tuntuu sosiaaliselta.
Tulee hyväksytyksi tulemisen tunne ja olo että kuunnellaan.
Osallisuus liittyy palkitsevaan tilanteeseen: henkinen hyvinvointi – vaikuttaa fyysiseen.

Taulukko 4: Osallisuuskokemusten merkityksiä.

4.3.1 Omaan itseen liittyvän tiedon saaminen ja vahvistuminen ja välittäminen muille
Yksi yleisimmistä yhteisistä teemoista nuorten puheissa on osallisuuskokemuksiin liittyvä itsestään
saatavan tiedon kertyminen. Tietoa saatiin sekä omista ominaisuuksista että taidoista. Kokemukset,
joissa on osallisuuden elementti läsnä, joissa oma panos on tärkeä ja vastuu jakaantuu, voi opettaa
osallistujalle itselleen hänestä itsestään uusia asioita. Näin kävi esimerkiksi Annin tapauksessa.
Anni puhui oman itsensä havainnoimisesta ja omasta toiminnasta, tai omista kyvyistä oppimisesta
jo aikaisemmin kertoessaan kahdeksannen luokan teatteriprojektista, jossa nuorilla itsellään oli
merkittävä rooli ja vastuuta.
L: Onks mitään vastaavaa kokemusta, joka on vaikuttanu sun käsitykseen susta itsestäs et
minkälainen sä oot?
Anni: Varmaan Your Movessa oli se ohjaus, et emmä ajatellu et. Kuitenkin niistä kahdesta
joiden kans mä olin, toinen on tosi äänekäs et se ei syrjäyttänyt mua et mä pystyin olee
ihan äänessä siinä. Ja sit semmonen et mä jaksan ku tosi monet ei esimerkiks jaksanu
enää olla aktiivisii loppuun asti vaa oli ihan puhki ja makas jossain nurtsilla ni sit mä olin
se joka viel jakso ja mä vedin joitain niist pisteistä yksin loppuu.
Osa nuorista myös kuvailee, kuinka osallistumalla on voinut vahvistaa tiettyjä jo olemassa olevia
mielikuvia itsestään.

Itsehavainnoinnin kautta minäkäsitys ja identiteetti sekä kehittyvät, että

vahvistuvat.
No [koulun projekteihin mukaan pyytäminen on] ihan mukava se et nojoo ihan mukavaa -[koska] mä jotenki rupeen ihmettelemään et miks minut -- jos jotai media juttuja nii, mä
oonaina ollu hyvä niissä,--. - Antton
No mitäs urheilussa ja niinku jos valitaan tiimi nin kyllä mut valitaan, että ei tarvii sielä
vikana seisoo. - Antton
Mä olin enne mukana sellasis koulun joukkueissa et me pelattiin sählyy et sit just kaikkee
tälleen näin -- Tai sillee ku olin aina ollu kaikis liikuntajutuis nisit se [liikunnan opettaja]
vähän niinku keksi et tuu mukaa tällasee liikuntatapahtumaan -- Et mua on kysytty  ja
mä oon sille et joo et totta kai mä voin tulla mukaan et esim se sähly niin siihen mä olin et
totttakai mä voin tulla mukaan. (naurahdus)-- Varmaan just se liikkaope koos sen ryhmän
meille -- Ihan kivalt [tuntu] et pääs tekee jotai kivaa. - Tanya
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Osallisuuskokemukset vaikuttavat sekä kehittävän että vahvistavan erityisesti sosiaalista
identiteettiä, joka muodostuu ryhmäjäsenyyksien kautta. Sosiaalisen identiteetti käsitteenä sisältää
eri ryhmiin ja elämänalueisiin liittyvät identiteetit, osallisuuden tunne koulussa tai työympäristössä.
No se oli että (.) yks syy, että saa niinkun muitten ihmisten kaa jotka on tavallaan
samantapasia ihmisä ku minä (.) - Antton
Osallisuuden kokemukset voivat siis kehittää esimerkiksi nuoren ammatillista identiteettiä.
Mä oon tosi semmonen mä tykkään edelleen järjestää kaikkii juttui et [mukaan
pyytäminen tapahtuman järjestämiseen] oli sillee osuva. Mä olin tukioppilaana
kasiluokalla. Siellä järestettii paljon ja nytki mä oon hakenu tukariks. Et kaikkee oon ollu
järjestämässä mitä on voinu et ei oo kauheesti mitää mitä en olis ollu järjestämässä. mä
tykkää olla tosi paljon kaikes mukana ja (2sek) ihmisten kans tehä kaikkee. No varmaa
on siis se pääjuttu ihmiset, mut sit myös ku tykkään esiintyy ja se on tullu sillee aika
automaattisesti. - Anni
Meil oli sillee et tarvittii niinku apuvalmentajii sellasille ihan pienille alle kuusvuotiaille,
ja sit joku kaks kuukautta valmennettii niit sillee apuvalmentajana ja sit meidän valmentaja,
ni se kysy et halutaaks me ottaa uudet minit ja tottakai oltii et joo me halutaan oma
joukkue et sit siit se lähti -- [se on kivaa, koska] saa sillee neuvoo niit ja ku ne on kuitenki
aika söpöi lapsii ni niit on sit kiva sillee ohjailla ja opettaa uusii juttui ja katto ku ne kehittyy
-- [tulevaisuudessa] no mä tykkään olla lasten kanssa tosi paljon et et mä haluisin niinku
lasten puheterapeutiks mut mä en tiiä muuttuuks tästä tää mun mieliala. - Tanya
Haastatelluista erityisesti Antton kuvailee useaan otteeseen, kuinka osallistumalla erilaisiin
toimintoihin, hän on myös saanut välitettyä itsestään tietoa muille nuorille tai aikuisille. Positiivista
mielikuvaa itsestä voidaan välittää osallistumalla ja osallisuuskokemus liittyy mahdollisesti
tällaisiin itselle sosiaalisesti merkittäviin tilanteisiin. Mm. sosiaalisen identiteetin teorian (Tajfel,
1978) mukaan ihminen pyrkii realistiseen ja positiiviseen minäkäsitykseen. Koska teorian mukaan
minäkäsitys

rakentuu

sosiaalisissa

suhteissa

ja

sosiaalinen

identiteetti

muotoutuu

ryhmäjäsenyyksistä, on luontevaa korostaa positiivisesti niitä puolia itsessään, jotka liittyvät omaan
sisäryhmään. Yksilö haluaa näyttää hyvältä ja tuoda esiin persoonalliset ominaisuutensa ja kykynsä
oman sisäryhmän jäsenten silmissä. (Tajfel, 1978, s. 61–76.) Muun muassa Antton, kuten suurin osa
ihmisistä, antaa mielellään itsestään positiivisen mielikuvan varsinkin arvostamilleen henkilöille.
Antton: uinnissa kerran pidettiin pienille lapsille semmonen sessio -- pyydettiin siihen että
ketkä haluu osallistuu ja mä aattelin että coachit tykkäis siitä et mä ilmoittautuisin siihen
(.) ja niin.
L: osallistutsä kun sä osallistut. enemmän miellyttäkseks sitä kysyjää vai siks et sä haluut.
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Antton: no yleensät et mä miellytän, sitä toista. mut kyl mä yleensä tykkään osallistua on
se aihe mikä vaan mut pääsee osallistumaan ja niinku tapaamaan uusia ihmisiä.
Tykkäsin ku se [uskonto] oli helppo, ku puhuttiin vaa yleisesti (.)- - Se [keskustelu] oli hyvä
koska sitten sai kuulla muittenki mielipiteitä, ja opettajat pysty kommentoimaan sinun
juttuihisi ja et sai näyttää että miten viisas oikeesti, tai no ei viisas mutta miten tietää
asioista. - Antton
No kyl ne [osallistuminen asioihin] mun mielestä on vaikuttanu hirveen paljon -- Et miten
ihmiset nykyään näkee mut, millasena ihmisenä ne näkee mut -- Sellasena. No ei pellenä
mut sellasena, joka tykkää esiintyy ja tehä kaikkee hulluu ja tyhmää.  -Antton
Osallisuuskokemukset muun muassa valottavat ja vahvistavat nuorten käsitystä heidän omista
kyvyistään, antavat uskoa niihin ja voimaannuttavat toimimaan omien asioiden eteen. Osallisuuden
tunne antaa rohkeutta ja itsevarmuutta osallistua uudelleen. Usko siihen, että on kykyjä yhdessä
riittävän itseluottamuksen kanssa mahdollistavat myös toimimisen jatkossa. Osallisuuden kokemus
voi siis itsetuntemuksen ja luottamuksen kertymisen kautta kohentaa nuorten toimijuutta ja
pystyvyyttä, suhteessa erilaisiin toimintoihin.
[Nykyään verrattuna entiseen] oon mä rohkeempi ja uskallan puhua paremmin muille - että mä olin hirveen ujo aikasemmin (.) mutta kai ikä vaikuttaa siihen et mä uskalla on
enemmän muitten kaa niinku sillai interaktiivisesti. Mutta kyl se on ehottomasti auttanu se
että on nuorena tehny paljon ja esiintymisiä. - Antton
Voi saada niinku sillai rohkeut et niist tulee sosiaalisempii (.) et jos ei oo vaikka
aikasemmin uskaltanu puhuu kellekkää nii jos sä oot mukana, ni sä oot joutunu puhuu tai
silai et voi olla et niist tulee sillai niinku sosiaalisempia ja ei ehkä enää niin ujoi et ne
uskaltaa puhuu ja tehdä kaikkee. -- jos ryhmä niinku kuuntelee niin sit se ujo voi saada
semmosen olon et no noi kuuntelee ehkä muutkin kuuntelee. - Liisa
Vaikka se niinku jännitti ni se vaa niinku vaati et pääsi siitä jännityksestä pois -- Yritän
ninku miettii niinku jotain ihan toisii asioita et ei ajattele sitä jännittämistä. Se on niinku
erilaisia asioita, vaikka niinku se näytteleminen [koulun näytelmässä] et jos on niinku siinä
ollu ja pärjäs siinä hyvin ni pärjään sit niinku tulevaisuudessakin hyvin. - Leo
4.3.2 Inhimillisten tarpeiden: liittymistarpeen, itsensätoteuttamisen tarpeen ja arvostuksen
tarpeen toteuttaminen
Tulkintani mukaan monet osallisuuden kokemukset liittyvät suoraan tai epäsuoraan erilaisten
erityisesti inhimillisten tai ns. “korkeampien” tarpeiden toteuttamiseen. Yläotsikot tarpeiden
teemoille muodostin käyttämällä apuna Maslowin (1987) tarvehierarkiaa. Toimintamotivaation on
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todettu linkittyvän ihmisen tarpeisiin (mm. Maslow, 1987, s. 15–16). Tutkimukseni valossa toiminta
motivoivassa sosiaalisessa ympäristössä voisi herättää osallisuuden kokemuksia. Osallisuuden
yhteys on luonnollisesti vahva sosiaalisiin tai liittymisen tarpeisiin. Kuulumalla erilaisiin ryhmiin ja
toimimalla niiden perustehtävien eteen, tai esimerkiksi vaikuttamalla siihen, että ryhmä saavuttaa
jonkin yhteisen tavoitteen, tai menestymällä muuten, voi myös ansaita arvostusta. Arvostuksen
tarpeet tulevat Maslowin mukaan hierarkiassa liittymisen tarpeiden jälkeen. Myös itsensä
toteuttamisen tarpeita vaikuttaisi nuorten kokemuksissa toteutuvan silloin, kun kokee olevansa
osallinen, eli kun asioihin voi vaikuttaa. Itseään voi luonnollisesti toteuttaa myös ryhmien
ulkopuolella, mutta sellaisessa ryhmässä, jossa kokee olevansa osallinen on myös mahdollista
kokea voivansa toteuttaa itseään.
Itsensä toteuttamisen tarve
Osallisuuden kokemukset näyttävät liittyvän usein tilanteisiin, joissa nuori kokee voivansa toteuttaa
itseään. Ottamalla osaa mielekkäisiin toimintoihin voi toteuttaa itseään ja tehdä sisäisesti
motivoituneita asioita.
Media ala on hirveen paljon ollu aina niinku. -- öö. siis ollu aina hirveen tärkee aihe
mulle- - siis videoprojekteja/ ja koulus ja sit -- Valokuvausta videokuvausta ja
näyttelemistä ja - - Se on ylei- pienen hengen. Semmonen neljän porukka yleensä- - yleensä se menee sillä tavalla, että joku keksii jonku idean ja sanoo että Antton kokeile
tätä ja tätä et onks tää hyvä idea. - - Yleensä mä tykkään esiintyä mutta yleensä mä oon
just kameran takana. - Antton
Samalla saattaa myös haastaa itseään ja löytää uusia asioita, jotka tuntuvat omilta.
Tää koulunäytelmä vaikuttaa mun mielestä ainaki luultavasti [elämässä edelleen]
äikäntunnilla meil on sellasta on nyt semmonen et joku ohjelman tapanen juttu kuvataan.
niin se että on oppinu näyttelemään [jo aikaisemmin]. Ni voi sitte näytellä. (hymy kuuluu
äänessä). -- Tykkään näyttelemisestä ku siinä niinku pääsee niinku. -- Ehkä mä kaipaan
mä oon vähä huomionkipee et mä tykkään niinku olla esillä. -- Se niinku se vähän
jännittää ja samalla se on tosi kivaa. - Leo
Liittymisen tarve
Osallisuuskokemuksien kautta syntyy sosiaalisia suhteita, ne ovat tilanteita, joissa koetaan vahvaa
yhteenkuulumisen tunnetta ja voidaan löytää itsensä kaltaisia ihmisiä. Tunne siitä, että voi olla
oman itsensä kaltaisessa seurassa ja jakaa mieliasiansa toisten kanssa, voi olla osa osallisuuden
kokemusta.

Maslowin (1987) liittymisen ja rakkauden tarpeen onkin ajateltu menevän yhteen
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nimenomaan kuulumiseen tarpeen kanssa (Osterman, 2000, s. 325).
Yks syy [osallistua] että saa niinkun muitten ihmisten kaa jotka on tavallaan
samantapasia ihmisä ku minä (.) koska hekin on halunnu osallistua siihen niinkun, niin
(.) saa semmosten henkilöitten kaa olla tekemisissä paljon ja öö. - Antton
Ehkä läheisimmät ystävät on sieltä mökilt (.) -- Luokkakavereiden kanssa yleensä
pyöräillään tai ollaan jossain puistossa potkitaan palloo ja sitte mökillä ni usein niinku
leikitää niin kirkonrottaa, potkitaan palloo tai sit ollaan metsässä. -- Tykkään olla
metsässä -- Ite sienestän -- Tykkään ku sielä on raikasta eikä oo autoja eikä pakokaasu
niin sanotusti ja on rauhallista. -Leo
Mä tykkään tost joukkuelajist enemmän [kuin yksilölajista] -- Voi sit niinku kavereitten kaa
et niinku me voitettiin saatiin SM pronssia just nytte ja sitte me saatii arvokisoissa pronssiin
ni sit on kivampi juhlii kavereiden kaa et jee jee me saatii pronssii. - Tanya
Nuoret tunnistavat sen, että osallisuus on tunne, jota koetaan, kun kuuluu johonkin, tai kun on
yhdessä. Esimerkiksi Anni mainitsee, että yksinäisyys sisältää sen, ettei ole osallistunut, eikä siis
voi kokea olevansa osallinen. siksi hänestä oli tärkeää osallistua. (ks. myös osallisuuden määritelmä
ei osallisuus).
On on tietenkin [osallisuus tärkeää], koska nehän tai varmaan semmoset joilla ei oo
kavereita niin nehän on just niitä jotka ei oo osallistuneita. Tai emmä oikein osaa selittää.
- Anni
Nuorten osallisuuteen liittyy joissain tapauksissa myös prososiaalinen käyttäytyminen. Halu auttaa
tai tukea toisia ja sen toteuttaminen liittyy empatian kautta myös sosiaalisiin liittymisen ja
rakkauden tarpeisiin.
No emmä tiä on kiva sillee auttaa niinku sit sillee vähän nuorempia et neuvoo että miten
tässä koulussa asiat on että niin. - Tanya
Omalta tuntuvan kaveriryhmän kesken nuoren on myös mahdollista olla rennosti ja juuri sellainen,
jollainen kokee olevansa. Samanlaisiksi koettujen kanssa on myös parhaiten mahdollista erottautua
positiivisesti yksilönä. Yhtenäisessä ja sosiaalisen identiteetin kannalta tärkeäksi koetussa ryhmässä
oleminen on vapautunutta.
Eniten mä oon urheilullinen -- No treenikaverit ku ne on kaikki vähä semmosii hullui siis
hyväl tavala semmosii tosi ilosii ja tällee () Niin ehkä sielki on vähä semmonen et tekee
kaikkee hulluu niinku nauraa ja tekee kaikkee kuperkeikkoi melkee, mut sit koulussa on
vähä sillai hillitympi. () Sillai ku koulukaveritki no ei ehkä sillai naura ihan niin paljo ()
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Siis on hauskaa mut se ei oo semmost hullunnauruu. Sillai ehkä vähän hillitympää. - Liisa
Arvostuksen tarve
Osallistumalla erilaisiin toimintoihin nuoret ovat myös saaneet arvostusta ja jopa konkreettisia
palkintoja. Tapahtumat, joihin liittyy nuoren mielestä ansaittu arvostuksen saaminen, erityisesti, jos
arvostus tulee nuoren näkökulmasta merkittävältä taholta, mahdollistavat osallisuuden kokemuksen.
Saatua arvostusta tai luottamusta halutaan myös ylläpitää. Arvostus liittyy myös nuoren maineeseen
tietyn tyyppisenä henkilönä ja vaikuttaa edelleen sosiaalisiin suhteisiin. Esimerkiksi Antton kokee
osallistumalla tekevänsä mahdolliseksi sen, että häntä pyydetään erilaisiin projekteihin mukaan
uudemmankin kerran.
Öö joo mä oon niinkun yleistä tuntemusta muitten edessä että okei toi tykkää osallistua et
siltä kysytään ja jotain stipendejä on tullu et siit on ollu vaa pelkkää hyötyä. -- No
luottamus tuntuu ihan hyvältä ja yrittää sitten ite pitää sitä yllä, että ei sitten tuu semmosta
tilannetta että ei enää luotetakkaa. - Antton
4.3.3 Oppimiskokemuksia
Yksi selkeä teema liittyen nuoren kokemuksiin osana erilaisia ryhmiä ja aktiivisena toimijana
yhteisöissä, kuten koulussa ovat asiat, joita on opittu ja, joita voi hyödyntää vielä
tulevaisuudessakin. Osallisuuskokemuksia on usein tilanteissa, joissa oppii uusia asioita, tapaa
uusia ihmisiä ja saa jopa konkreettisia palkintoja esimerkiksi stipendejä. Nuorten mainitsemiin
osallisuutta sisältäneiden kokemusten oppimisaiheisiin kuuluvat itsetuntemuksen teemojen lisäksi
muun muassa sosiaaliset taidot (Anni, Antton, Tanya, Leo ja Liisa) erityisesti muiden huomioinnin
tärkeyden huomaamisen ja huomioimisen keinoja (Antton, Leo ja Liisa), ryhmätyöskentelytaitojen,
ohjaajuuden ja innostavuuden kehittymisen (Antton, Liisa, Tanya, Leo ja Anni), äänenkäytön (Liisa
ja Leo) osallisuuskokemukseen, kuten tapahtuman järjestämiseen tai näyttelemiseen tai
urheiluseuratoimintaan liittyvien tietojen ja taitojen lisääntymisen (Antton, Liisa, Tanya, Leo ja
Anni) yrittäjyyden kehittymisen (Anni), esiintymistaitojen kehittymisen (Antton, Leo, Liisa ja
Anni), tai vaikuttamismenetelmien, tai hallitustoiminnan ymmärtämisen ja osaamisen (Antton ja
Leo) kärsivällisyyden kehittymisen (Antton, Tanya ja Anni).
No kyl mä niinku [tapahtuman järjestämisessä ja sen jälkeen]. Kyl mä osasin olla vähä
enemmän esillä . - Leo
Et tosi paljon mä oon iskällä ollu siel kahvilas nii auttamassa -- varmaan kaheksan
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vuotiaasta et mä olin niin pieni ku mä menin ekaa kertaa et mä osannu tyylii ees laskee et
mut otettii siihen kassalle mukaan ku mä olin niin mukava ja sain apua -- Emmä tiä
(nopeasti) must se oli tosi kivaa. Et siinä oli kans sellanen nainen välillä joka autto et ku mä
olin sillee et apua mä en osaa mä en osaa ni se vaa sano et laske vaan ihan rauhassa(.) et
vaik oli huoli ni silti mä vaan laskeskelin niitä rahoja siinä ja aina mä selviydyin siitä
jotenki vaan sitten. -- Nyt lukiossa mä käyn yrittäjyyskurssia. Siellä [lukio] järjestetää
sellasii yrittäjyyskursseja. - Anni
L: Kun oot esimerkiks ollu Your Movessa, ja näytelly ja ollu myös oppilaskunnan hallituksen
jäsenenä ni ootsä niistä saanu semmosia taitoja, et uskot et sä tulevaisuudessa pystyt niitä
hyödyntää?
Leo: Luultavasti kyllä.
Leo: No ehkä jos niinku tehää luokassa ryhmätöitä ni oppi niinku. Oppi niinku ehkä niinku
pitämään sitä työtä niinku pystyssä ja niinku jotenki kannustaa ehkä. ehkä jotenki pystyy
niinku auttamaan ja sellasta -- Noku ennen mä en oikein osannu ketään oikein ohjata mut
nyt mä opin niinku ku on kokemusta siit ryhmä () ohjaamisesta ni sen niinku oppi siinä.
L: Joo onks se semmosta et tykkäisit tehdä jatkossakin ja Aiotko tehdä sitä vielä jatkossakin
Leo: Kyllä tykkäisin ja no luultavasti [teen uudestaan].
Nuorten puheista voi myös päätellä, että oltuaan vastaavanlaisissa ryhmissä tai tehtävissä nuoret
ovat reflektoimalla tapahtumia oppineet myös paljon itsestään ja oppineet arvioimaan itseään ja
taitojaan erilaisissa tilanteissa. He osaavat myös soveltaa sellaista tietoa, joka ei suoraan ole
opeteltua, vaan kokemuksen kautta havaittu, kuten esimerkiksi silmiin katsomisen merkitys toisten
huomioimisessa (esim. Leo). Oppimiskokemusten arviointi vaatii reflektointia. Onkin mahdollista,
että usein erilaiset nuoria osallistavat toiminnot nimenomaan painottavat itsearviointia, jolloin myös
reflektoinnin taito itsessään kehittyy.
No öö [alussa] oli vähän epävarmuutta että miten tää järjestyy, ku oli suht iso homma ja ku
ne henkilöt ei (.) mä puhun vähän ilkeesti mut ei oikei sopinu siihen niin oli vähän
epävarmuutta että miten tää nyt toimii mutta kyl se sitte. kyl mä huomasin et kyl tää menee.
Joo ainakin mä rupesin tekee niinkuun öö niinkun vakavammin sitä –
[Jos tekisin uudelleen niin varmasti erilailla] toimisin ehkä heti rupeisin toimimaan
vakavammin ja sillälailla ja niinku - - että oikeesti miettii sitä asiaa ja ottaa muut
huomioon ja näin (.) että ei vaan mee sinne ja oo niinku mukana, että piirtää ja istuskelee
siellä (.) ja niin.-- no jos tulee tämmösiä [uudestaan] niin kyllä ajattelin rohkeammin
osallistua ja tehä töitä silleen vastuuntunnollisesti esimerkiksi. - Antton
L: Entä ooksä tuntenu jotenki kehittynees joissain asioissa noiden tehtävien myötä?
Antton: Joo niinkun ryhmätyöskentelyssä, ja sitten että ottaa muut huomioon ja L :Onks se sun mielestä tärkeetä?
Antton: joo on jos osallistuu tommosiin asioihin ja (.) eihän se siis, onhan se tärkeetä
tietenkin. Ja olla sosiaalinen ja silleen -- Ja no sillon, kun tutustuu ja tapaa ja sitten tietää
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että niinku tulee asioimaan sen tietyn henkilön kanssa enemmän niin silloin on hyvä niinkun.
Vaikka ekallakin tapaamisella saada niinkun toisensa tutustumaan hyvin vaikka toisiinsa.
Reflektoimalla myös opitaan minkälaiset tavat esimerkiksi oppia sopivat itselle parhaiten. Nuorten
puheissa usein ohjaustyyli, jossa vastuuta on sopivasti nuorilla (ja osallisuuden kokemuksella on
mahdollisuus syntyä) on heidän kokemuksensa mukaan miellyttävin ja oppimisen kannalta
tehokkain.
Ihan kivalt et pääs tekee jotai kivaa. Se että kysytään tai siinä oppii paljon paremmin jos
voi ite tehdä että ei vaa seuraa jotain mitä taululla on . Mä opin paljon paremmin jos voi
jutel tosi paljon ku voi käsitellä asioita yhdessä ei tartte vaa yksin pohtia. - Tanya
Ja siis en neuvo yleensä ihmisiä koska mäkään en tykkää siitä, jos neuvotaan. - Antton
Opittuja taitoja on myös havaittu voitavan hyödyntää ja onkin hyödynnetty muissa ympäristöissä.
No esimerkiks jos on oppinu vaikka hyvän äänestystavan et jos vaikka jossain ryhmässä
monet haluaa jotain eri leikkiä niin miten se voidaan päättää et mitä leikitään. - Leo
Piti myös olla ninku aikapaljon omii ideoit ni sitte ehkä mä oon niinku oppinu soveltaa, et
sillai keksii niit ideoit sillai enemmän.en  mä oo ehkä varma totautuukse  mut ehkä vois
toteutuakki. - Liisa
Osallisuustintanteissa oleminen antaa nuorille kokemuksen siitä, mikä vaikuttaa siihen että oma
kokemus osallisuudesta syntyy. Esimerkiksi Leolla on selkeä ajatus siitä, minkälaista on
huomioivaa tai huomiotta jättävä käyttäytyminen.
Mä katson silmiin että mä saisin just kaikkien huomion ja että mua kuunnellaan ja saa sit
muutki ymmärtämään et jos kattoo silmiin niin sit niitä kuunnellaan. Et jos ei kato silmiin
niin helposti ei myöskään kuunnella. Ja saa toisen ymmärtämään, että puhuu just sille, ettei
puhu niinku kellekään muulle. -Leo
Jotta oppimiskokemuksiin liittyy osallisuuden kokemus, tekemisen tulee olla mielekästä,
esimerkiksi Tanyan kohdalla omaan auttamisen tai kokemuksen jakamisen haluun perustuvaa.
Kaikki eivät ole kiinnostuneita vaikuttamaan asioihin yhteisötasolla, mutta ovat silti kiinnostuneita
vaikuttamaan ja pitävän tärkeänä mahdollisuutta siihen. Nuorille liian iso vastuu voi myös tuntua
luotaantyöntävältä.
Kiva sillee auttaa niinku sillee vähän nuorempia et neuvoo että miten tässä koulussa asiat
on että niin -- No emmä ehk niin isost vastuust [oppilaskunnan hallituksessa oleminen]
sillee tykkää -- Kyllähän se [että saa vastuuta] on tärkeetä -- Pitäis sillee suoriutuu hyvin
etä no mä otan sen vastuun ja teen minkä ope sanoo -- Mä tykkään enemmän ite tehä sillee
et mä tykkään ite alottaa sen jutun [kuin että joku muu keksii jutun, johon tulla mukaan]. 52
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Tanya
Le:Mä olin viidennellä [oppilaskunnan hallituksessa] no jännitti, ku meni sinne ekan kessan
mut sit se olisi aika hauskaa et ne vetäjät oli niinku hauskoja et se oli niinku kiva. Sit pääs
niin päättämään koulun asioista.
L: olis se sun mielestä tärkeetä?
Le: Oli (jämäkästi ja hymyillen) -- No sehän valittiin niin, että jos () halus osallistuu ni
usein nyt. Usein pääs -- Sillon niinku mietittiin et mitä täällä koulussa vois niinku uudistaa
et sillon me uudistettii tänne sohvat-- No mä tykkään niinku ja haluan vaikuttaa tähän
koulun joihinki asioihin. (Hymy). - Leo
Kaikki kokemukset eivät ole ainoastaan positiivisia. Nuorilla on myös kokemuksia, jotka vaikka
tilanteina voisivat tarjota mahdollisuuden kokea osallisuutta, eivät ne välttämättä, joko siinä
onnistu, tai jäävät jonkin toisen vahvemman jopa negatiivisen kokemuksen peittoon. Yksi huono
kokemus voi saada nuoren välttelemään vastaavia tilanteita.
Mä kerran olin semmonen, joka päättää ja kertoo ihmisille että mitä pitää tehdä ja se ei
päättyny hyvin niin mä oon sen jälkeen vältelly. -- Olin sellasessa ylemmässä hommassa,
ja mä tein sen vähän huonosti niin sanottu tulos ( ) No sit se näky lopputuloksessa. - Antton
4.3.4 Osallisuuden tunnetason merkitykset
Osallisuuden kokemuksella vaikuttaa olevan monia tunnetasolla vaikuttavia merkityksiä. Kaikki
nämä eivät liity puhtaasti siihen, miltä osallisuuden kokemus nuorten kuvailemana tuntuu, mutta
myös siihen, miten nuori osallisuuden kokemuksia arvottaa. Arvottamista tulkitsin haastatteluista
suorien mielipiteiden, tai perusteluiden esittämisen (joita ei kaikissa haastatteluissa esiintynyt)
lisäksi esimerkiksi tiettyjen aiheiden esiintymismäärien, ja puheessa kuullun hymyn tai painotusten
mukaan. Koska arvokysymyksiin ja priorisointiin liittyvät aina vahvasti myös emootiot (mm.
Lerner, Li, Valdesolo, & Kassam, 2015), luokittelin nämä merkitykset lopulta saman pääteeman
alle selkeiden tunnetason merkitysten kanssa. Osallisuutta tunteena käsitellään gradussa enemmän
osallisuuden tunteen määrittelyn yhteydessä kohdassa 4.1.2 Osallisuus tunteena. Nuoret arvottavat
osallisuuden ja esimerkiksi vaikuttamisen mahdollisuudet heille tärkeäksi muun muassa siksi, että
saadut kokemukset heidän näkemyksensä mukaan kantavat pitkälle. Lisäksi nuorten tekemät
päätökset ovat omalle vertaisryhmälleen sopivampia ja mielekkäämpiä, kuin jos esimerkiksi
aikuinen tekisi ne. Osallisuuden ja osallistumisen tärkeydestä nuorille tarkemmin osiossa 4.4
Nuorten osallisuuskokemusten tärkeydestä. Osallisuus tuntuu myös hyvältä ja vaikuttaa henkiseen
ja psykologiseen hyvinvointiin, joka näkyy myös fyysisessä olotilassa. Osallisuus-kokemuksiin
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liittyy sosiaalinen olo, hyväksytyksi tulemisen ja merkityksellisyyden

tunne ja olo siitä, että

kuunnellaan ja että toiminta tai osallistuminen on palkitsevaa.
Osallisuuden kokemuksen positiivisesta luonteesta kertoo se, että hyvä olo näkyy ulospäin. Oli
lähtökohta osallisuuden tunteminen tai palkitseva tekeminen Leo kuitenkin kuvailee kuinka
osallistuminen nuorten tapahtuman järjestämiseen vaikutti hänen tapahtuman järjestämiseen
osallistuneeseen ystäväänsä Aapoon myös tapahtumaryhmän ulkopuolella.
Leo: No niinku ryhmä ryhmätyöskentelyssä oltii niinku parempituulisempia (5) niinku (2)
niinku enimmäkseen parempituulisempia.
L: Huomasitsä kenessäkään muussa samanlaista muutosta ku itsessäs tossa välillä?
Leo: Ehkä Aapossa [koulukaveri] huomasin -- No et ehkä seki oli niinku enemmän
positiivinen siinä hommassa niinku sen homman jälkee. Niinku positiivinen sillee koulussaki
ja. -- Niinku yleisesti et kaikki on kivaa.
4.4 Nuorten osallisuuskokemusten tärkeydestä
Kysyin nuorilta erikseen kysymyksen, onko heistä osallisuus tärkeää nuorille. Tämän kysymyksen
vastausten sisältöä olen käyttänyt myös muodostaessani merkitysteemoja. Koen, että kysymys on
sellaisenaan kuitenkin myös oleellinen yhteiskunnallinen kysymys, ja siksi haluan avata sen
itsenäisenä kohtana tuloksissani. Kaikista haastatteluista käy ilmi aikuisten vaikutus osallistumiseen
ja osallisuuskokemusten mahdollistumiseen rakenteiden luojina, malleina, ryhmien kokoojina,
kysyjinä ja innostajina. Vaikka haastatteluissa esille tulleissa osallisuuskokemuksissa jotkut aloitteet
nuorten omiin ideoihin ovat tulleen aikuisilta, niiden arvo nuorten omina ideoina ei kuitenkaan ole
vähentynyt. Päinvastoin kaikkien informanttien puheessa näkyy, että aikuisen rooli on monesti
hyvinkin tärkeä juurikin, jotta nuoret voivat vaikuttaa ja osallistua ja sitä myöten kokea osallisuutta.
Kysymys, onko nuorten osallisuus mielestäsi tärkeää, sisältää ehkä implisiittisesti tai ainakin
osittain sisäryhmän (nuoret) osallisuus ulkoryhmän (aikuiset) –maailmassa ajattelumallin.
Aikuiselle, nuorisotutkimuksesta kiinnostuneelle lukijalle kysymys ei varmasti ole uusi ja se on
ehkä juuri niitä kysymyksiä, joihin on monen tieteenalan kautta jo vastattu. Kuitenkin on mielestäni
oleellista tuoda esille haastattelemieni nuorten näkökulmia asiaan.
Osallisuus tuo tunteen, että voi itse vaikuttaa itselleen oleellisiin asioihin. Nuorten mukaan
ottaminen heitä koskettavaan päätöksentekoon on tärkeää muun muassa sen takia, että asiat
koskettavat nimenomaan heitä.
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On se on tosi tärkeetä ja muutenki et nuorii kuunnellaan. Et kaikis tommosis () Et esim.
meidän kouluski. et jotai opetusohjelmii ku opettajat on keskustellu asioista liittyen
kursseihin et sihen on otettu oppilaita mukaan keskustelemaan ni se on must tosi tärkeetä
koska itehän me ne tehään. - Anni
Nuorten osallisuus [tai osallistuminen] omiin asioihinsa on nuorista tärkeää, koska nuoret myös
parhaiten tietävä, mitä nuoret haluavat.
Ku sit ku nuoret ite suunnittelee nisit ne niinku tietää mitä ne muut nuoret haluu. Ku ne
mainostaa et joo nuoret tekee jasit vaik vähän niit lajei () ni kyl muut niinku kiinnostuu ja sit
voi mennä siihen mukaan, ja sitte tietää et se ei oo hirveen tylsää ainakaan. - Liisa
On se tärkeetä [että nuoret saavat päättä itse asioistaan] et tietää sit mitä tekee et ei tee
mitää tyhmää. - Tanya
L:  Mitä mieltä sä oot yleensä siitä että nuoret pääsee vaikuttamaan?
Leo: Ai niiinku?
L: No et mitä mieltä oot siitä et nuoret niinku sinä ja sun kaverit esimerkiks siinä Your
Movessa ja suunnitellessa näytelmää, et on päässy vaikuttamaan niin mitä oot mieltä siitä?
Leo: No mun mielest se on niinku hyvä juttu et pääsee niinku suunnittelemaan niitä juttuja.
L: Miksi se on hyvä ?
Leo: No se niinku et pääsee ite suunnitteleman niitä juttuja et ei oo niinku kukaa opettaja
suuntellu valmiiks vaan saa niinku ite päättää mitä tapahtuu -- Saa niinku päättää
semmosta mitä on omasta mielestä ja muista niinku kiva juttu. Et ei semmonen minkä
opettaja määrää ni ei se oo sit  kiva juttu.
Osallisuudella ja vaikuttamismahdollisuuksilla on nuorten mielestä myös pitkälle kantavia
vaikutuksia.
L: Onks sun mielestä osallisuus tärkeetä nuorelle?
Antton: Joo mun mielestä se on nuorelle niinku tärkeämpää (.) Koska, osallistua niinku
kaikkeen tämmöseen, koska se sitte vaikuttaa hirveen kauas (.) Niinku myöhempään
elämään.
[Tärkeetä ]et nuorille annetaan vastuuta? No öö on koska sit ku me ei olla nuoria nii sit me
ollaan aikuisia joiden pitää ottaa sitä vastuuta et tulevaisuuden kannalta. Kyllä. () Joo. Anni
5. Pohdinta
Osallisuus on aihe, joka koskettaa kaikkia ja sille on olemassa monta määritelmää (mm. Cicognani,
Pirini, Keyes, Joshanloo, Rostami, & Nosratabadi, 2007; The Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency loppuraportti, 2013; Flöjt, 2000; Gretschel 2001; 2002abc; Haahtela, 2004;
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Hanhivaara, 2006; Jämsén & Pyykkönen, 2014; Kiilakoski, ym. 2012, s. 14; Mykrä, 2014; Raivio &
Karjalainen, 2013; Särkelä-Kukko, 2014; TLH Verkkosivut 2017; Yeung, 2002; Viirkorpi, 1993, s.
22–24). Tässä tutkimuksessa lähtökohta osallisuuteen oli sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyvä
yksilön

kokemus,

jossa

osallisuus

näyttäytyisi

positiivisena

tunteena

kuulumisesta,

merkityksellisyydestä ja pystyvyydestä suhteessa itselle merkityksellisiin asioihin. Osallisuuden
tunne on silloin kuin yksilön näkökulma McMillianin ja Chavisin (1986) jaetun yhteisöllisyyden
tunteen määritelmästä, johon kuuluvat kuulumisen tunne, emotionaalinen yhteys ja -side ja usko
ryhmään

sitoutumisen

kautta

tarpeiden

toteutumiseen

sekä

merkityksellisyyden

tunne.

Tutkimuksessa ei keskitytty usein mielenkiinnon kohteena olevaan osallisuuteen yhteiskunnassa,
esimerkiksi kansalaisena voimaantumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien kokemuksena (mm.
Gretschel 2002abc; Hanhivaara, 2006; The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
loppuraportti, 2013; Viirkorpi, 1993). Sen sijaan mielenkiinto kohdistui esimerkiksi Yeungin (2002)
tavoin nuoren yksilölliseen kokemukseen osallisuudesta erilaisissa tilanteissa. Tätä selvitettiin muun
muassa Yeugnin (2002) ja osallisuustutkija Gretschelin (mm. 2001, 2002abc) ehdottamaan tapaan
kysymällä nuorilta, missä ja miten he kokevat osallisuutta ja, miten he määrittelevät osallisuuden
itse.

Tutkimusmenetelmäni IPA:n avulla tarkastelin nuorten näkemyksiä ensin yksilöllisinä kokemuksina
ja etsin sitten yleisempiä yhteneväisyyksiä. Nuorten haastatteluista yhdistettynä määrittelemänä
osallisuus tarkoittaa, että yksilöllä on halu osallistua ja hän myös osallistuu toimintaan tai ryhmään,
johon hänet on otettu mukaan ja, jossa hän kokee, että on, tai voi olla, jotain omaa. Osallisuuteen
liittyy myös positiivinen ja sosiaalinen tunnekokemus, jonka haluaa kokea uudelleen. Määritelmä ei
merkittävästi poikkea aikaisemmista yksilön näkökulman määritelmistä (esim. Yeung 2002; Jämsén
& Pyykkönen, 2014), mutta se tuo korostetusti esille mm. tunteen positiivisen sävyn ja oman
osuuden (myös motivaation) tärkeyden. Tutkimuskysymyksistä ensimmäiseen: 1. Miten nuori itse
kuvailee osallisuuden kokemisen? nimesin tutkimuksessani kolme erilaista esille noussutta tapaa
kuvata osallisuutta. Osallisuutta kuvattiin konseptina eli, mitä osallisuus on ja, mitä se vaatii, ja
tunteena eli, miltä se tuntuu. Lisäksi nuoret kuvasivat osallisuutta ei osallisuuden eli sen
toteutumatta jäämisen ja ulkopuolisuuden kokemuksen kautta. Gretschel (2001) muodosti
osallisuuden määritelmän voimaantumisen ja valtautumisen lähisukulaisena nimenomaan nuorten ei
osallisuus kertomusten kautta. Ulkopuolisuus omien vertaisryhmäläisten osalta koettiin ikäväksi
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asiaksi, joka liitettiin siihen, ettei kuulu mihinkään, ei ole ystäviä tai siihen, ettei voi tehdä asioita,
joita haluaa. Ei osallisuutta koettiin syntyvän suhteessa aikuisiin muun muassa silloin, kun aikuisen
suhtautuminen nuoriin oli alentava, tai ei muuten kohdannut nuoren omia ajatuksia. Esimerkiksi
näennäisesti osallistava tilanteessa saatettiin kokea, ettei omalla panoksella ollut merkitystä tai, ettei
ollut mukana omasta vapaasta halustaan.
Toinen tutkimuskysymykseni: 2. Minkälaisissa tilanteissa nuori kokee osallisuutta? myötäili myös
aikaisempaa tutkimusta (mm. Jämsén & Pyykkönen, 2014) siinä, että osallisuutta voidaan tuntea tai
olla tuntematta monessa erilaisessa ympäristössä, kotona, koulussa, kavereiden kesken tai
harrastuksissa. Osallisuuden mahdollistumisen tematiikkaan liittyi aiempien tutkimusten tavoin
myös sosiaalisen ympäristön rooli (mm. Yeung 2002). Haastatteluista saattoi kuitenkin havaita, että
samankaltaiset perusasetelmat näyttävät liittyvän sen kokemisen mahdollistumiseen ympäristöstä
riippumatta. Sama kokemuskokonaisuus voi tilanteesta riippuen sekä sisältää että olla sisältämättä
osallisuutta. Nuori voi kokea osallisuutta silloin, kun hän itse on hakeutunut mukaan johonkin
ryhmään tai toimintaan, kun nuori on pyydetty mukaan ryhmään tai osallistumaan toimintaan, tai
silloin, jos nuorelle ehdotetaan jotakin toimintaa, vaikka toiminnalla ei olisikaan konkreettista
ryhmää. Usein osallisuuden kokemukseen näytti vaikuttavan jonkun ulkopuolisen toiminta:
esimerkiksi mukaan kysyminen tai innostaminen tai merkityksellisen mallin, joko oman
vertaisryhmän tai aikuisen seuraaminen. Nuorten puheissa tuli selkeästi esille tilanteesta riippuen
joko innostavan aikuisen tai tärkeän vertaisryhmän merkitys osallisuuden kokemuksen synnylle.
Ympäristöllä ja saadulla ohjauksella onkin todettu olevan merkittävä vaikutus siihen, miten nuori
selviytyy emotionaalisesti haastavasta ajasta. (mm. Larson & Brown, 2007.) Koska osallisuuden
tunne syntyy vuorovaikutuksessa, on erityisesti vuorovaikutuksen laadulla suuri merkitys nuorten
osallisuuden kokemuksen kannalta (Hanhivaara, 2006, s. 35–36, Piiroinen, 2007).
IPA -analyysillä tekemäni tulkinnan mukaan vastaus kolmanteen tutkimuskysymykseeni:
Minkälaisia merkityksiä nuori antaa osallisuuden kokemuksille?, on jaettavissa neljään teemaan.
Osallisuuden kokeminen liittyy 1. omaan itseen liittyvän tiedon saamiseen ja vahvistumiseen ja
tuon tiedon välittämiseen muille (mm. itsetunnon ja identiteetin -kysymykset), 2. Inhimillisten
(liittymisen, arvostuksen ja itsensä toteuttamisen) tarpeiden toteuttamiseen, 3. erilaisiin
oppimiskokemuksiin (kertyy taitoa ja tietoa), sekä 4. osallisuuden tunnetason merkityksiin
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(enimmäkseen positiivinen tunnelataus, jonka haluaa kokea uudelleen, mutta voi olla negatiivinen,
jos kokee ei osallisuutta). Löytämäni teemat käyvät yksiin mm. Itä- ja Keski-Suomen alueella
toteutetun oSallisuushanke Sallin ohessa syntyneen osallisuutta laajasti käsittelevän ja -käsitettä
kartoittavan julkaisun kanssa. Julkaisussa eri kirjoittajat pohtivat osallisuutta niin yhteiskunnan,
kuntien, järjestökentän, rahoittajien, viestinnän, ohjelmatyön kuin myös kansalaisten ja yksilön
terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. (Jämsén & Pyykkönen, 2014.)

Oman elämän osallisuus koostuu Jämsén ja Pyykkösen (2014) mukaan voimaantumisesta
(empowerment), identiteetistä ja elämänhallintavalmiuksista. Osallisuus ja osallisuuden kokemukset
ovat aina kytköksissä osallistujan ihmiskäsitykseen ja henkilökohtaiseen elämismaailmaan.
Oleellista on osallistujan sitoutuminen toimintaan tai ryhmään ja oma valinta vastuusta, tai
vapaudesta. (Jämsén & Pyykkönen, 2014; Young, 2002.) Nuorten haastatteluiden perusteella
osallisuuden teema: 1. omaan itseen liittyvän tiedon saamiseen ja vahvistumiseen ja tuon tiedon
välittämiseen muille sisältää nimenomaan kokemuksia liittyen oman identiteetin tai itsetunnon tai
erilaisiin osallistumisiin liittyvän pystyvyyden tunteen kehittymiseen. Teeman 3. erilaiset
oppimiskokemukset (kertyy taitoa ja tietoa) mukaisesti myös erilaisten taitojen karttuminen liittyi
nuorten osallisuuden kokemuksiin. Näitä voisi verrata Jämsénin ja Pyykkösen (2014) mainitsemiin
voimaantumiseen, identiteetin ja elämänhallinnan kehittymiseen ja osittain Antikaisen (Antikainen,
1998 s. 200–201) merkittäviin oppimiskokemuksiin liittyvään identiteetin ja voimaantumisen
ominaisuuksiin. Tutkimukseni myötä voidaan ehkä tarkentaa osallisuuskokemusten olevan
haastattelemilleni nuorille merkityksellisiä nimenomaan sosiaalisen identiteetin kehityksen ja
vahvistamisen kannalta. Tämä näkyi muun muassa siinä, kuinka nuoret arvottivat kokemuksiaan.
Joihinkin kokemuksiin hakeuduttiin siksi, että ne vahvistivat jo olemassa olevaa identiteettiä.
Toisiin kokemuksiin vaikutti kuuluvan vahvempi tunne siitä, että kokemus on merkityksellinen ja
että itse on osa jotain yhteisöä. Identiteettivalintaa tapahtui selkeimmin kokemuksissa, joissa
osallisuutta koettiin ja attribuutiotyyli, eli tapa selittää tapahtumien tai käyttäytymisen syitä
sisäisistä (esim. persoonallisuus), tai ulkoisista tekijöistä (esim. opettelun puute tai sää) johtuviksi
vaikutti kokemusten arvottamiseen.
Nuoruudessa identiteetin etsintä ja omiin tunnekokemuksiin tutustuminen ovat haastavimmillaan.
Muun muassa Kumpulaisen (ym. 2010, 23) mukaan osallistumalla erilaisiin toimintoihin nuori
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rakentaa käsitystä omasta minästään ja suhteistaan toisiin. On oletettavaa, että nuoren osallistuessa
sellaiseen toimintaan, jossa hän kokee osallisuutta, nuori käsittelee monia hänen omaa minuuttaan
koskevia asioita. Tältä vaikuttaa tutkimukseni nuorten kohdalla. Nuoret ovat miettineet, ovatko
erilaiset asiat (esimerkiksi urheilu, luontokysymykset, auttaminen, esiintyminen, tai vaikuttaminen)
hänelle ja muille ryhmäläisille merkityksellistä ja miksi, ja sitä kautta sekä löytäneet että
vahvistaneet sosiaalisen identiteettinsä puolia. Osallistuminen ja osallisuus asiaan, jota tehdään
yhdessä muiden kanssa, tarjoaa vuorovaikutuksen ja sosiaalisen vertailun kautta mahdollisuuden
löytää myös itsestään uusia puolia. Nuoret ovat oppineet tunnistamaan myös omia emootioitaan,
jolloin heidän minäkäsityksensä ja itsetuntemuksensa kehittyy. Samalla nuoret ovat oppineet
itsetuntemusta

vaativia

sosiaalisia

taitoja

ja

esimerkiksi

ohjaamiseen,

johtamiseen

ryhmätyöskentelyyn tai esiintymiseen liittyviä taitoja. Luonnollisesti alakohtaisempia tietoja ja
taitoja opittiin liittyen siihen, mihin oli osallistuttu. Oppimisalueena voi myös mainita reflektoinnin
taidon, joka toisaalta liittyy kasvavaan ikään. Kuitenkin moni osallisuutta painottava toiminta, kuten
esimerkiksi erilaiset työryhmät sisältävät reflektointia, jolloin kokemus siitä vahvistaa tapaa myös
muualla elämässä.
Haastatellut nuoret kokivat haastaneensa itseään ja löytäneen itsestään esimerkiksi enemmän
rohkeutta ja itsevarmuutta osallistumalla erilaisiin toimintoihin. Osallisuuden tunnetta sisältäneet
tilanteet olivat myös vahvistaneet nuorten minäpystyvyyttä suhteessa erilaisiin asioihin. Kun taidot
ja kokemus lisääntyvät ja pystyvyys onnistuneen osallistumiskokemuksen myötä kasvaa, se herättää
kokemuksen siitä, että nuoret voivat vaikuttaa asioihin ja että he pystyisivät tekemään päätöksiä (tai
esimerkiksi järjestämään tapahtumia) itse myös jatkossa. Monen kohdalla aikaisempi toimijuus oli
myös vaikuttanut nykyiseen aktiivisuuteen. Toimijuuden onkin katsottu kehittyvän nimenomaan
osallistumalla, samalla, kun nuorelle syntyy käsitys siitä, kuinka merkityksellisinä toiset hänet ja
hänen panoksensa kokevat. (Kumpulainen, ym. 2010, s. 23). Aikaisemman tutkimuksen valossa
osallisuus vaikuttaa myös yleiseen itsetuntoon hyväksytyksi tulemisen tunteen ja kuulumisen kautta
(Adler & Adler, 1998; Ruvalcaba, ym. 2017). Haastatteluissani tämä ei kuitenkaan erityisesti
käynyt ilmi, joskin voi myös olla, että aineisto ei ollu tarpeeksi syvällistä sen tulkitsemiseksi.
Osallisuuden tunteen merkityksistä yhdeksi teemaksi nousivat 2. inhimillisten (liittymisen,
arvostuksen ja itsensätoteuttamisen) tarpeiden toteuttaminen. Erityisesti kuuluminen tiettyyn
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ryhmään tai ystävien kanssa olemisen ilo ja osallistuminen ystävien takia tuli esille. Kuuluminen
yhteisöön oli nuorten mielestä palkitsevaa ja se saattoi myös mahdollistaa arvostuksen saamisen ja
paikan itsensä toteuttamiselle. Osallistumalla saattoi esimerkiksi saada samalla kiitosta, saattoi
auttaa muita, ja saada jopa konkreettisia arvostuksen merkkejä. Lähteenmaan (1998) mukaan
nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden vahvin motiivi on vapaaehtoistyöstä saadut ”hyvät fiilikset”.
Näitä fiiliksiä Lähteenmaa kuvaa hedonistiseksi altruismiksi eli nautinnon tavoitteluksi itselle ja
toisten hyväksi toimimista samanaikaisesti. (Lähteenmaa, 1998, 149–152.) Hyvä fiilis auttamista
sisältävästä osallistumisesta voisikin mahdollisesti ainakin osittain sisältää juuri sen, että tuntee
osallisuutta: kokee olevansa merkityksellinen ja kuuluvansa johonkin ja voi samalla toteuttaa
itseään. Nuorten haastatteluista nimittäin kävi ilmi, että osallistuminen itsessään ei tuottanut
osallisuuden tunnetta. Tekemisen tuli olla nuorille itselleen mielekästä. Päättämällä asioista tai
vaikuttamalla niihin tai esimerkiksi ottamalla osaa mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan saattoi
myös kokea, että voi tehdä sitä, mikä itseä kiinnostaa ja, mikä inspiroi ja, missä voi toteuttaa
itseään.

4. Osallisuuden tunnetason merkitykset (enimmäkseen positiivinen tunnelataus, jonka haluaa kokea
uudelleen). Osallisuus on ainakin haastateltujen nuorten perusteella olevan positiivinen, sosiaalinen
ja sitä kautta haluttava tunne. Siksi nuori, joka on kerran ollut mukana ja kokenut osallisuutta
johonkin ryhmään haluaa mahdollisesti kokea saman tunteen uudelleen. Voidaan siis sanoa, että
tunne on myös voimauttava. On merkittävää, että joku pyytää mukaan ensimmäiseen kokemukseen,
jossa nuori voi kokea olevansa osallisena itselleen merkityksellistä toimintaa, mutta merkittävyys ei
aina ole tae osallisuudesta tai hyvästä kokemuksesta. Joskus huono kokemus, vaikka sisältäisikin
mahdollisuuden kokea osallisuutta, voi siinä epäonnistuessaan saada nuoren esimerkiksi
välttelemään vastaavia tilanteita jatkossa. Myös liika vastuu koettiin helposti luotaan työntäväksi.
Tunnetason merkityksiin sisältyy myös se että, nuorten mielestä osallisuus ja se, että nuoret saavat
osallistua ja vaikuttaa heitä koskettaviin asioihin koettiin tärkeäksi. Emootiot liittyvät kaikkeen
arviointiin (Lerner, Li, Valdesolo, & Kassam, 2015). Nuoret usein mainitsivat, että nuorten tulee
voida vaikuttaa omiin asioihinsa eritoten siksi, että vain nuoret tietävät, mistä nuoret pitävät. Toinen
painava syy oli se, että tulevaisuudessa nuoret tulevat päättämään asioista, ja kokemuksella voi olla
kauas kantavia vaikutuksia.
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Niirasen (1997, s. 187–189) mukaan nuorten osallisuuden tunnetta on mahdollista tukea tukemalla
osallistumisvalmiuksia, mikä voi onnistua muun muassa erilaisin kasvatuksellisin ja muin
osallistamisen

keinoin.

Käytännössä

tämä

voi

tarkoittaa

kiinnostuksen

herättämistä,

mahdollisuuksien ja osallistumiskanavien mahdollistamista tai viestinnän parantamista, osallistumis
keinojen ja valmiuksien parantamista, kouluttamista, innostamista, yhteisöllisyyden kokemuksen
tukemista, tilan tekemistä, kuulumisen ja merkityksellisyyden tunteen tukemista tai herättämistä.
(Niiranen, 1997, s. 187–189.) On myös ajateltu, että, vaikka osallistamisessa tarve osallistumiseen
on syntynyt muualla kuin osallistuvan yksilön mielessä, osallistuminen voi silti olla osallistujan
edun mukaista (Koskiaho, 2002, s. 37). Osallistujan mahdollisuus tuntea osallisuutta kasvaa.
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen osallistuminen on nähty tärkeänä, yksilön inhimillisenä,
moraalisena ja demokraattisena oikeutena ja voimavarana kasvavassa globalisaatiossa. Toisaalta
osallistumista on pidetty myös velvollisuutena uudenlaisessa hyvinvointivaltiossa (Horelli, Kyttä &
Kaaja, 2002). Erilaiset osallistamiseen kehitetyt menetelmät ja siihen suunnatut toimintatavat voivat
toimia osallistujan kannalta täysin päinvastoin, jos ne tuntuvat ulkokohtaisilta tai velvoittavilta.
Koen, että osallisuuden yhteiskunnallinen tutkimus on tärkeää tarjotessaan näkökulmia esimerkiksi
siihen, miten nuoret saadaan osallistumaan, kuinka osallistuminen kumuloituu ja minkälaisia
vaikutuksia osallisuudella on kansalaisten hyvinvointiin tai yhteiskunnan rakenteisiin. Tämä
kuitenkin jättää suhteellisen avoimeksi kysymyksen siitä, mikä saa nuoren osallistumaan, miksi
nuori ylipäätään osallistuu, tai miten se vaikuttaa nuoreen itseensä. Osallisuuden kokemuksen ja sen
merkityksen tarkastelu nuoren osallistujan, tai osallistumatta jättäjän näkökulmasta, voi mielestäni
täydentää yhteiskunnallista näkökulmaa vastaamalla esimerkiksi näihin kysymyksiin ja lisäksi se
avaa yksilön sosiaalista ja henkilökohtaista kokemusta. Toivon, tämän gradu-tutkimuksen
valottavan nuorten näkökulmaa osallisuuden kokemukseen.
6. Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimuksen tarpeita
Graduni kvalitatiivisen luonteen ja tutkimusmenetelmäni IPA:n takia tutkimusaineisto oli verrattain
pieni (N=5). Sen tuloksia ei siis voi yleistää, mutta IPA-tutkimus ei myöskään tähtää yleistämään
vaan syventämään, tulkitsemaan ja avaamaan yksilöiden kokemusmaailmoja, tai tuomaan julki
tietoa uudesta aiheesta (Smith, ym. 2009, s. 3, 40). Suuntaviivoja nuorten osallisuuteen graduni
mahdollisesti antaa ja avaa nuorten kokemusmaailmaa näiden viiden nuoren näkökulman kautta.
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Osallisuuden tunteen kartoittamiseksi ei olemassa tarkkaa tiettyä mittaria, vaan se on tulkittava
nuorten puheista. Nuorten haastattelussa haastattelijan rooli on mielestäni tärkeä, sillä kysymyksiä
on osattava kysyä ikäryhmälle sopivalla tavalla. Pääsy syvällisemmin kiinni tutkittavien
kokemuksiin riippuu siitä, mitä ja miten tutkittavat kokemuksistaan kertovat. Eettisesti on myös
huomioitava, että haastattelutilanteessa, johon nuoret ovat omasta halustaan ja vanhempiensa
luvalla, tai yli 15- vuotiaat omasta päätöksestään osallistuneet, on valta aikuisella haastattelijalla,
vaikka pyrkisikin keskustelemaan tasavertaisena. Näin siksi, että kysymykset ja niiden muoto tulee
haastattelijalta ja lisäksi nuoret saattavat rinnastaa aikuisen opettajaan tai muuhun ohjaajaan.
Haastattelijan tulee selkeästi sanoittaa nuorelle vaitiolovelvollisuudestaan ja nuoren oikeudesta
päättää kieltäytyä tutkimuksesta vielä haastatteluvaiheessa ja silti rohkaista avoimeen keskusteluun.
Haastatteluissani ei tullut vastaan mitään sellaista, joka periaatteessa olisi aikuisena vaatinut minulta
toimia nuoren puolesta (esimerkiksi koulukiusaamista, johon ei ole puututtu), mutta sekin olisi
voinut olla mahdollista, jolloin haastateltavieni anonyymiteetti olisi vaarantunut. Anonyymiteettiä
mietin myös siinä, kun kuvasin nuorten harrastuksia, sillä Suomessa tietyllä alueella, tietyissä
lajeissa ja tasolla harrastavia nuoria voisi olla mahdollista tunnistaa.
Puolistrukturoitu haastattelu on IPA menetelmässä suositeltava juuri siksi, että se sallii tutkijan
kysyä tarkentavia kysymyksiä ja käsitellä aiheita myös yllättävistä näkökulmista. (Smith ym., 2009,
s. 3–4.). Luonnollisesti tutkija myös vaikuttaa omalta osaltaan tuloksiin, koska analyysi syntyy
tutkijan tekemistä tulkinnoista, johon taas vaikuttavat hänen omat taustansa ja suhteensa
tutkittavaan aiheeseen. Vaikka en eri roolejani tutkielmassani suuresti avaa, olen maininnut niitä
olleen erilaisia. Tutkimuksen teon lisäksi olen toiminut Moverina eli oman tapahtuman ryhmän
ohjaajana ja Your Move kampanjatiimin jäsenenä, tutkimusavustajana ja observoijana. Aikaisempi
roolini moverina on varmasti osittain ohjannut tapaa, joilla kysymyksiä esitin ja aineistoa tulkitsin
ja on voinut ainakin ensimmäisissä haastatteluissani antaa Your Move -kokemuksille enemmän
painoarvoa, kuin ne ehkä muuten olisivat saaneet. Your Movesta kysyin kaikilta nuorilta, vaikka he
eivät olisi ottaneet aihetta esille, koska osallistuminen kampanjaan oli haastateltaviani yhdistävä
tekijä. Kaksi nuorista (Liisa ja Tanya) tiesivät etukäteen, että olin itsekin toiminut Moverina ja ollut
mukana kampanjan assistenttina. Toisen kanssa olimme kohdanneet aikaisemmin keväällä Nuorella
Suomella Your Move -kampanjan merkeissä. Suhteessa muihin haastattelemiini nuoriin, nuoret
olivat ehkä valmiiksi orientoituneempia puhumaan nimenomaan Your Move kokemuksistaan. Se,
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että olin valmiiksi tuttu haastateltavilleni saattoi myös mahdollisesti tehdä tilanteesta avoimemman,
kuin minkälainen se muuten olisi ollut.
Smith (2009) ohjeistaa, että tutkijan pitäisi osata antaa oman teoreettisen pohjansa, tai kiinnostuksen
kohteensa ohjata keskustelun kulkua mahdollisimman vähän. Nuorten kanssa kuitenkin totesin, että
oli tärkeää pitää keskustelua yllä ja kysyä paljon. Haastattelutilanteessa annoin nuorille myös
esitäytettäväksi dokumentin, jonka avulla he orientoituivat haastatteluun. He saivat myös piirrellä
lappuun haastattelun aikana, mikä vaikutti rentouttavan jännittävässä tilanteessa. Dokumentissa
kysyttiin perustiedot, ja oliko nuori koskaan hakenut tai osallistunut mukaan johonkin ryhmään tai
toimintaan, kuten oppilaskunnan hallitukseen, seuratoimintaan, tapahtuman järjestämiseen, pitänyt
omat syntymäpäivät tms. Tämä oli ehkä vastoin Smith:n ohjeistusta, mutta koen, että nuorten
kanssa tutkimusmateriaali olisi voinut ilman hieman tarkempia aihealueita jäädä helposti
pinnalliseksi. Tämä siksi, että 13–17-vuotiailla nuorilla kommunikaatio ja reflektointikyvyt sekä
haastattelutilanteen jännittäminen ja sen vaikutus ovat nuorten kesken hyvin erilaisia, ikähaarukan
osuessa vaiheeseen, jossa vuosittain tapahtuvat murrosiän fyysiset ja psykologiset muutokset ovat
isoja. Nuoret myös eroavat luonnostaan toisistaan, siinä kuinka helppoa tai vaikeaa on puhua itseä
koskettavista asioista. Tässä haastattelijan tulee myös muistaa oma valtansa keskustelun ohjaamisen
suhteen, ja samoin valta on myös muistettava eri teemojen osalta. Herkistä asioista, kuten
osattomaksi jäämisen kokemuksien ohessa esille tulleista kiusaamiskertomuksista oli minun
tutkijana voitava keskustella nuorten kanssa niin, ettei haaastattelu jättäisi nuorelle epämiellyttävää
oloa, tai oloa että aikuinen tutkija jollain lailla pakottaa kertomaan ikävistä aiheista. Kiusaamisista
puhuimmekin aina sen kannalta kuinka tilanteista on selvitty ja miten niihin on saatu apua.
L: Onks sun mielestä vaikeeta puhuu ittestä vai helppoo?
Liisa: No riippuu jos puhuu kaverille puhuu nisit on helppoo, mut sit jos jollekki ihan
tuntemattomalle puhuu nisit ei oikein tiedä et mitä se haluis kuulla sillee et haluuks se kuulla
niinku perheestä harrastuksista vai mistä se haluu kuulla. Mut sillee et jos ite ajattelee et on
vaik sosiaalinen mut sit ei ookkaa oikeesti, ni sit vähän niinku tai kaikki sanoo et et sä oot
niisit miettii onks vai eikö, mut niinku sillai no ei mitenkään hirveen helppoo, mut on
vaikeempiaki.
L: Joo no milt tää haastattelu tuntu?
Liisa: Oli kivaa.
L:Miks?
Liisa: Öö pääs kertoo niinku jollekki noist tapahtumist ja asioist mä en tiiä mä oon no just
mä kerroin äidille siit just siit meidän koulussa järjestettäväst tapahtumast niinku
yksityiskohtasesti emmä hirveesti kellekkää muulle oo
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L: Ai miks et ?
Liisa: Ei kukaa oo kysyny.
Kysymys itsetunnosta jäi myös epäselväksi osittain siksi, että aihe on nuorille ehkä haastava ja
herkkäkin. Toisaalta pienen aineiston tutkimukseeni olisi myös voinut lisätä esimerkiksi, jonkin
kvantitatiivisen mittarin kuten Rosenbergin itsetuntomittarin. En kuitenkaan käyttänyt mittaria, sillä
koin, että jonkin tietyn osan mittaaminen olisi saattanut ohjata tutkimustani vielä enemmän kohti
yhden osallisuuden vaikutusten mahdollisen osa-alueen tarkempaa tutkimusta. IPA-tutkimuksessa
lähtökohtaisesti tutkitaan kyseessä olevaa ilmiötä sellaisena, jona se informanttien haastatteluista
tulkitsemalla ilmenee ja kaikki osa-alueet ovat näin yhtä oleellisia. Kvantitatiivisempi ote voisi olla
hyvä lisä, mutta veisi mahdollisesti myös osittain tutkimusta pois IPA-ajattelusta.
Analyysivaiheessa avuksi ottamani Maslowin tarvehierarkian hyödyllisyyden myötä koen, että
nuorten osallisuuden merkityksiä voisi mahdollisesti tarkastella syvemminkin motivaatioteorioiden,
esimerkiksi Decin ja Ryanin kehittämän itseohjautuvuusteorian sisältämän perustarveteorian
valossa. Myös Deci ja Ryan puhuvat teoriassaan sisäisesti ja ulkoisesti motivoituneen toiminnan
liittymisestä minuuden eri puolien kehittymiseen. Heidän jakonsa ihmisen autonomian (autonomy),
kyvykkyyden (competence) ja liittymisen (tai arvostuksen) (Relatedness) tarpeisiin kuvastaa
mielestäni hyvinkin läheisesti osallisuuden kokemuksen tematiikkaa. (Deci & Ryan, 2002, s.
10−14.) Motivaatioteoriat

tarjoavat

yhdessä laadukkaan

laadullisen tutkimuksen kanssa

mahdollisuuden kehittää keinoja nuorten osallisuuden lisäämiseen. Tämä voisi tapahtua sekä
teoreettisesti (selvittämällä, mikä nuoria mahdollisesti motivoi), että suoraan nuorilta kysymällä,
mikä heitä motivoi osallistumaan. Osallisuuden merkitys nuorelle on oleellinen osa motivaatiota.
Omassa tutkimuksessani kiinnostus oli kuitenkin nimenomaan siinä, mitä merkityksiä nuori itse
kokemukselleen antaa.
Graduni tutkimusaineisto ei sen valmistumisen ajankohtana ole enää tuore, sillä se sisältää viisi
vuonna 2011 nauhoitettua haastattelua, joissa haastateltavat olivat 13–16 -vuotiaita. Vuonna 2011
sosiaalinen media ei ollut vielä levinnyt suosiossaan nuorisokulttuuriin. Tämä näkyy, kun
haastateltavien kanssa puhuu esimerkiksi aiheesta, mitä tekee vapaa-ajallaan tai kavereidensa
kanssa. Haastateltavista ainoastaan Anton, joka on kiinnostunut multimediasta mainitsee
käyttävänsä aikaa tietokoneiden parissa. Sosiaalinen media on kuitenkin nykyään tärkeä osa
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nuorisokulttuuria sekä nuorten arkea ja vapaa-aikaa ja identiteetin muodostuksen yksi ympäristö.
Tutkimus on tehty aikana, jolloin nuorisokulttuuri muuttuu vauhdilla ja digitalisaatio on yhä
enemmän osa arkea. Siksi osallisuuskin on saanut paljon uusia haastatteluissa esiintymättömiä
muotoja sosiaalisessa mediassa kuten Vlogeissa, Instagramissa, Periskoopissa, Snapchatissa,
Whatsupissa sekä tässä vaiheessa haastateltuja vanhemman ikäluokan suosiossa olevassa
Facebookissa. Nuorena identiteetti muotoutuu ja kehittyy nopeasti ja nykytutkimuksen valossa
jatkaa muotoutumistaan läpi elämän. Tutkimus saattaisi saada nykypäivän nuorten haastatteluissa,
jonkin lisän näistä sosiaalisen median muodoista. Nuoruuden kokemukset ovat vaikuttamassa
kehityksen sekä yksilön käyttäytymismallien ja toiminnan motivaation suuntaan. Olisikin
kiinnostava tarkastella samoja tutkimushenkilöitä nyt, kun haastatteluista on vuonna 2017 kulunut
kuusi vuotta ja nähdä, kuinka kokemukset mahdollisesti nyt haastattelussa tulisivat esille, vai
tulisivatko.

Lisäksi nykyään nuorten ja lasten osallisuuden vahvistamisnäkökulma on haastatteluajankohtaan
nähden painottunut entisestään. Muun muassa peruskoulussa kokeilussa oleva ilmiöperäinen
opetusmalli painottaa lasten ja nuorten omaa toimijuutta ja osallistumista esimerkiksi ryhmätöiden
ja koululaisten yhteisten tutkimustehtävien kautta. Osallisuuskokemusympäristöjä pyritäänkin
nykyään ehkä rakentamaan entistä tietoisemmin sekä kouluympäristössä oppilaslähtöisyyden kautta
että harrastuksissa ja vapaa-ajan tarjonnassa. Yhteiskunnan puolelta tarjotut rakenteet voivat
tutkimuksen mukaan osaltaan mahdollistaa nuorten osallisuuskokemuksia (mm. Niiranen, 1997,
187–188; THL, 2017). Kiinnostavaa ja tärkeää on kuitenkin myös nuorten oma-ehtoisen toiminnan
sisällä koettava osallisuus ja se vaikuttaako rakenteellisten osallistumismahdollisuuksien
lisääntyminen lopulta varsinaiseen koettuun osallisuuteen ja sen merkityksiin. Jatkotutkimuksen
kannalta pitkittäistutkimus voisikin olla kiinnostava ja valottaisi mahdollisesti paremmin myös
osallisuuden yhteiskunnallisia merkityksiä.
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Liitteet

1. Haastattelujen litterointiperiaatteet
sana. laskeva intonaatio puhejakson lopussa
sana, tasainen intonaatio puhejakson lopussa
sana? nouseva intonaatio puhejakson lopussa
[sana] lyhyt päällekkäispuhuminen tai kommentti puheen lomassa
sana alleviivatun sanan tai äänteen painotus
sa- katkos
(.) tauko puheessa
((pitkä tauko)) huomiota herättävän pitkä tauko
((sana)) litteroijan kommentteja
((?)) litteroija ei ole varma sisällöstä
--- litteraatiosta jätetty pois välisanoja. Esimerkiksi pitkästä puheenvuorosta jätetty pois aiheen
ulkopuolista puhetta, toistoa ja metasanoja kuten “niinku”.
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2. Tutkimustiedote kouluun, haastateltaville ja huoltajille
TIEDOTE

 2011

Moikka!

Olen Laura Humppila, Sosiaalipsykologian maisteriopiskelija Helsingin Yliopistosta. Teen tällä
hetkellä gradutyötäni otsikolla ”Osallisuuden merkityksiä nuorelle minälle”. Tutkimuksessani olen
erityisesti kiinnostunut tarkastelemaan Nuori Suomi Ry: n Your Move -kampanjan Nuorten omaa
tapahtumaa kouluissa järjestäneiden 13–19 -vuotiaiden nuorten kokemuksia ja käsityksiä
osallisuudesta. Siksi toivoisin voivani haastatella niitä nuoria, jotka omassa koulussaan ovat Nuoren
Suomen moverin kanssa järjestäneet liikuntatapahtuman. Alaikäisen osallistujan huoltajalta pyydän
luvan, että nuori saa luvan osallistua haastatteluun, joka kestää noin tunnin ajan.
Haastattelut nauhoitetaan diginauhurilla. Keskustelijoiden nimet muutetaan salanimiksi samalla,
kun haastattelu kirjataan nauhurilta paperille. Jos henkilö on tunnistettavissa sanomiensa asioiden
takia, muutetaan asioita yleisemmiksi, jotta tunnistettavuuden vaara hälvenee. Haastattelun alussa
haastateltavien nimet ja yhteystiedot otetaan ylös siksi, että osallistujille voidaan heidän halutessaan
välittää tietoa tutkimuksen tuloksista.
Haastatteluun osallistuneiden nimiä ja yhteystietoja ei anneta eteenpäin.
Kiitän sinua tutkimustiedotteen lukemiseen käyttämästäsi ajasta!
Ystävällisin Terveisin
Laura

Humppila,

VTK

sosiaalipsykologia,

laura.humppila@helsinki.fi,

(sisälsi

myös

puhelinnumeron).
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3. Haastattelurunko
Laura Humppila - Sosiaalipsykologian Progradututkielma.
Nauhuriasiat (nimet ja tiedot poistetaan). Taustatietolomake täytetään ennen haastattelun alkua.
Lomakkeen ajatus on virittää haastateltava aiheeseen ja toimia haastattelun aikana myös muistin
tukena haastateltavalle. Samalla lomake voi tuoda haastattelijalle esille asioita, joita nuoren on ehkä
helpompi kirjoittaa, mutta ei välttämättä mainitse puheessa. Silloin asioista voidaan myös kysyä.
Gradun aihe: Tarkoitus on tarkastella miten käsitys itsestä rakentuu, osallisuus kokemuksia ja
nuorten itse niille antamia merkityksiä. Eli ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, sillä olen
kiinostunut juuri siitä, mitä haastateltava itse tuo esille. Ääneen pohtiminen on sallittua, eikä
kysymyksiä pidä vältellä.
Teemahaastattelun runko:
Haastateltavan taustatiedot
Nimi
Ikä
Asuinpaikkakunta
Missä opiskelee
Perhe
Teema 1. Yleinen minäkäsitys/elämäntarina: Kuka olet?
●
Miten esittelee itsensä
●
Mihin ryhmiin kuuluu? (SIT)
●
Millainen rooli näissä ryhmissä?
Mistä ystäviä kavereita
Harrastukset
Koulu
Suku/perhe
Muita itselle tärkeitä? Miksi?
●
Lyhyt kuvaus elämästä ja mieleen tulevista kokemuksista.
Teema 2. Merkittävät kokemukset (voi olla useampia ) ja vastuunkanto kokemukset
●
Minkälaisia tärkeitä elämäntapahtumia /käännekohtia tulee mieleen/miksi
- mitkä näistä toimijana, minkälaisessa ympäristössä, kollektiiivissa/yksilönä,
Organisoitu/ei?
●
Onko elämässä jokin vastuullinen tehtävä, tai oletko ollut mukana järjestämässä tai
suunnittelemassa jotain itsellesi tärkeää? Jos on mikä? Halutessasi kerro vapaamuotoisesti, mitä
tehtävässäsi/tehtävissäsi teit. Kysymyksessä tukena voidaan käyttää esimerkiksi nuoren paperille
kirjoittamia mainitsemiaan tehtäviä. Tukari, tutori, oppilaskunnan hallituksen jäsen, suunnitellut
koulunäytelmää jokin koulun ulkopuolinen esim. joukkueen kapteeni, partiotoimija, kerhonohjaaja
jne.
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●
●
●
●
●
●

Miten/miksi päätyi tehtävään?
Oliko joku joka ehdotti vai halusiko itse?
Saiko joltain aikuiselta tukea tai ohjasiko joku omaa toimintaa?
Miten tehtävä on vaikuttanut ja näkyy nykyisessä elämässä?
Kokeeko saaneensa kokemuksesta jotain tulevaisuuden kannalta hyödyllistä tietoa/taitoa
Mitä tuntemuksia tästä?

Teema 3. Your Move Nuorten oman tapahtuman järjestäminen
●
Milloin ja missä tapahtuma järjestettiin?
●
Miten/miksi päätyi tähän mukaan
●
Mitä mieltä liikuntatapahtuman järjestämisestä (yleis fiilis)
●
miten meni ja oliko sellainen kuin itse ajatteli
●
Miten tapahtumaa suunniteltiin? Minkälaisia vaiheita oli?
●
mitä itse teki  ketä oli paikalla/mitä muut tekivät.
●
miten meni? olisitteko tehneet jotain toisin?
●
Ajattele kokemuksia Your Move liikuntatapahtuman järjestäjänä.
1) Saiko vaikuttaa tapahtuman suunnitteluun. Miten?
2)  Saiko vaikuttaa tapahtuman toteutukseen. Miten?
3)  Kokeeko olleensa tärkeä tapahtuman onnistumisen kannalta, Miksi?
4)  mitä mieltä moverista? Miksi?
- Kuvaile mitä moveri teki?
- Millainen moveri oli
- Oliko hänestä apua?/miten
5) Olisiko onnistunut myös ilman aikuisten tukea, Miksi?
6) Mikä oli itselle merkittävintä tapahtuman järjestämisessä?
Teema 4. muutokset/kokemuksen vaikutus itseen
Esim. konkreettisiin taitoihin ja tietoihin, ryhmätoimijana toimintaan, minäkäsitykseen,
pystyvyyteen, pystyvyyteen suhteessa vastuunkantoon..
● Kokeeko saaneensa kokemuksesta jotain tulevaisuuden kannalta hyödyllistä tietoa/taitoa,
Mitä, miten?
 - Miten hyödyntäisi taitoja jatkossa?
- Muuttuiko joku omassa ajattelussa / toiminnassa (Your Move raporteista kerättyjä
esimerkkejä: Sosiaalisuus/itsetunto/esiintyminen/johtamistaito)
● Mikä on nyt omasta mielestä tärkeää ryhmässä toimittaessa / jotain järjestäessä?
- Muuttuiko käsitys?
- Muuttuiko joku ryhmän toiminnassa prosessin aikana?
● Vaikuttiko tapahtuman järjestäminen/ryhmään kuuluminen käsitykseen itsestä? Miten?
● Uskoisiko pärjäävänsä uusissa (vastaavissa) tilanteissa?
● Uskoisiko pärjäävänsä vastuullisessa tehtävässä? Miten?
esim. esiintyminen muiden edessä /vetää ryhmää/ suunnitella jotain juttua/
Teema 5. Tulevaisuus
● Onko jo tehnyt uusia vastaavalaisia asioita tapahtumanjärjestämisen jälkeen. mitä?
● Tulevaisuus – Missä näkee itsensä kymmenen vuoden kuluttua?
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Teema 6. Osallisuus
●
Mitä mieltä siitä että nuoret saavat itse suunnitella ja järjestää erilaisia asioita
●
Mitä osallisuus mielestään tarkoittaa?
●
Ei osallisuus kokemuksia?
Tilanteita joissa on kokenut että itseä ei ole ei ole kuunneltu, ei ole voinut vaikuttaa
Jokin asia on mennyt eri tavoin kuin halusi Tuleeko esimerkkejä jonkin tutun kokemuksina
mieleen?
Lopetus: Miltä tuntui olla haastateltavana ja onko vielä jotain, mitä haluaa lisätä?
KIITOS! Saako ottaa yhteyttä?
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4. Tulkintaesimerkkitaulukko Anttonin haastattelusta
Merkitys nuorelle (ote)

Tulkintaa (tulkinnan 1 kierros
mitä tapahtui)

Merkitys (tulkinnan 2 kierros, mitä
taustalla)

"--  ketkä haluu osallistuu ja mä
aattelin, että coachit tykkäis
siitä et mä ilmoittautuisin siihen
ja niin- -"

Halusi miellyttää ja näyttää
valmentajalle, että on hyvä
tyyppi?

Palvelee itsestä auktoriteetille hyvän
kuvan antamista. Sosiaaliset suhteet
rakentuvat ja vahvistuvat.

Ala-asteella kevätjuhlan suhteen "mä kerran olin ja se ei päättyny
”ylemmässä” asemassa.
hyvin niin mä oon sen jälkeen
417–130
vältelly. - - [piti ] just päättää ja
kertoo ihmisille, että mitä pitää
tehdä. -- olin sellasessa
ylemässä hommassa, ja mä tein
sen vähän huonosti niin sanottu
tulos () no sit se näky
lopputuloksessa. "

Mainitsee myöhemmin, ettei
pidä johtajana olemisesta, koska
ei koe pärjäävänsä siinä, eikä
hänellä ole mielestään
vaadittavia ominaisuuksia.
Osittain tämän ensimmäisen
johtamiskokemuksen takia?

Antaa tietoa omista kyvyistä ja
ominaisuuksista. Myös heikkouksista.
Realistinen minäkuva muotoutuu tai  ja
vahvistuu..

Oppilaskunnan hallituksessa
äänestyksen tuloksena
ala-asteella 3 ja Ylä-asteella 2
kertaa  458–489. Hallituksessa
melkein samat ihmiset
kumpanakin YA vuonna 627
–629

"[valituksi tuleminen ja
luottamus tuntuu]no ihan
hyvältä, ja yrittää sitten ite pitää
sitä yllä että ei sitten tuu
semmosta tilannetta että ei enää
luotetakkaa."

valituksi tuleminen tuo nuorelle
tunteen siitä että häneen
luotetaan. Se tuntuu hyvältä ja
siksi tavoiteltavalta. hän haluaa
säilyttää itsestään luotettavan
kuvan. Oppilaskunnan
hallituksessa tutustui uusiin
ihmisiin, joita haluaa tavata
myös myöhemmin.

Antaa itsestä hyvän kuvan muille ja
tietoa itsestä. Identiteetin rakennus.

Tehnyt videoprojekteja, joissa
näytellyt, valokuvannut ja
videokuvannut. Koulussa, sekä
mediaporukassa 4 kaveria, jotka
ideoi ja pyytää mukaan
toteuttamaan ja ideoimaan
22–44,

"media ala on hirveen paljon
ollu aina niinku. () ää mä puhun
mitä sattuu, öö. siis ollu aina
hirveen tärkee aihe mulle- -  siis
viedoprojekteja/ ja koulus ja siit
-- valokuvausta videokuvausta ja
näyttelemistä --”

Koulun videoprojektit oleellisia, Antaa tilaisuuden toteuttaa itseään.
samoin kuin Mediaporukka.
Vahvistaa sosiaalista identiteettiään.
Mediaporukka on nuorelle tärkeä
sosiaalisen liittymisen paikka.
Nuori kokee olevansa
media-alalla hyvä ja pitää siksi
alaa mukavana ja tärkeänä
itselleen ja oleellisena osana
hänen identiteettiään ja
sosiaalista idrntiteettiään myös?

Mediaporukka pyytää mukaan
toteuttamaan ja ideoimaan. .
22–44,

- - se on ylei- pienenhengen.
Pitää esiintymisestä, mutta on
semmonen neljän porukka
yleensä kameran takana, koska
yleensä- - - apua. öö niin tota
on siinä hyvä.
noo yleensä se menee
sillätavalla että joku keksii jonku
idean ja sanoo että ((Nuoren
nimi)) kokeile tätä ja tätä et onks
tää hyvä idea.- - yleensä mä
tykkään esiintyä mutta yleensä
mä oon just kameran takana.

Sosiaalinen identiteetti ja
mediaosaajan/asiantuntijan rooli
ryhmässä. Luottamus omiin kykyihin
kavereiden luottamuksen kautta.

Koulun puolesta pyydetään
toteuttamaan media juttuja
356–359

"no [projekteihin mukaan
pyytäminen on] ihan mukava se
et nojoo ihan mukavaa- [koska] mä jotenki rupeen
ihmettelemään et miks minut  -no jos se on jotai media juttuja
nii, mä oonaina ollu hyvä
niissä,--"

Antaa tietoa omista kyvyistä ja
ominaisuuksista. Voi löytää itsestään
kykyjä ja puolia ja vahvistaa niitä.
Pystyvyys tiettyyn toimintaan vahvistuu.
Minäkuvan vahvistusta.

Kokemus (kuvaus
kronologisessa järjestyksessä
ylhäältä alas)
Pyydettiin pienempien
uimareiden session vetäjäksi.
495–503

Koulussa hänet usein pyydetään
osallistumaan erilaisiin
projekteihin, jolloin hän
perustelee pyyntöä muu muassa
tämän taitonsa kautta.
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Koulun puolesta pyydetään
vastuulliseen tehtävään monesti
384–397. Pyydetty esimerkiksi
valaistuksia tekemään
kevätjuhliin ja mukaan muihin
hankkeisiin.

"on tullu [pyyntöjä] (()), mutta
mä oon yleensä just vältelly
niitä, koska sit on yleensä just se
hirvee paine et pitäis onnistua ja
tehä oikein hommat. niin se
yleensä häiritsee hirveen paljon
niissä. - - no just että haluatko
osallistua koulun tähän ja tähän
hankkeeseen huom tämän on
tärkeää sanotaan () mut no
yllensä, no jotai kevätjuhlaan ja
jotain just esiintymiseen."

Liian vastuulliseen tehtävään
suostuminen on itselle pelottava
asia varsinkin, kun mielessä on
yksi huono kokemus. Välttelee
siis pyyntöjä vastuullisiin
tehtäviin, vaikka toisaalta nauttii
siitä että häntä pyydetään.

Antaa tietoa heikkouksista. Laittaa
toisaalta haastamaan itsensä toisaalta voi
myös vahvistaa tiettyä mielikuvaa itsestä
välttelemällä.

(Pyydetty) Esiintymistilanne
kevätjuhlassa pelleily 394–401

"no riippuu () ää. no jos on joku
esitys niin pelleilen sielä mitä on
käsketty ja - - sitä mä teen
hirveen paljon - - joo se
[näytteleminen] on aina ollu
mulla sellanen huono ja hyvä
juttu."

Pitää esiintymisestä ja
näyttelemisestä, mutta se myös
jännittää.

Laittaa ylittämään itsensä. Tutustuu
itseensä esiintyjänä.

Taulukko 5: Näyte Anttonin haastattelun analyysivaiheesta.
Taulukko 5 on ote Anttonin haastattelun analyysistä. Ote on valittu ilman erityistä perustelua noin
puolivälistä varsinaista laajaa analyysitaulukkoa, joka rakentuu Anttonin tarinasta poimituista
kokemuksista aikajärjestyksessä ylhäältä alaspäin luettaessa. Tarinan kirjoittaminen, ennen
analyysin aloittamista auttoi järjestämään kokemukset aikajärjestykseen. Taulukossa on neljä
saraketta, joista ensimmäisessä on kronologisessa järjestyksessä (tarinan mukaan järjestetyssä)
kokemuksia

tutkijan

muotoilemana.

Näissä

kokemuksissa

näkyvät

luvut

xx–xx

ovat

haastattelulitteraation rivinumeroita. Toisessa sarakkeessa on lyhyitä suoria haastatteluotteita
liittyen kokemuksiin. Ensimmäinen ja toinen sarake täydentävät toinen toisiaan (Vrt. IPA
Deskriptiiviset, eli kuvailevat ja kirjaimelliset ilmaisut haastateltavalle merkityksellisistä asioista).
Kolmas sarake on ensimmäinen tulkinnan kierros, jossa näkyy tutkijan oma muotoilu
kokemuksesta, perustuen sekä haastateltavan sanojen, että esimerkiksi nonverbaliikan tai puheen
painotusten myötä syntyneeseen kuvaan tapahtuneesta ( Vrt. IPA = linqvistiset eli haastateltavan
puheessa esiintyvät tauot ja painotukset ja vaikeasti ilmaistavat asiat).

Neljäs sarake sisältää

tutkijan tekemän yleisempään ja, tai syvempään tasoon vievän, kokemusten mahdollisia
psykologisia, sosiaalisia, tai muita merkityksiä havainnollistavan toisen tulkinnan (Vrt. IPA
konseptuaaliset eli selkeästi tutkijan haastattelusta tekemät tulkinnat). Toisesta tulkinnasta löytyy
teemoja kuten “minäkuvan vahvistuminen” tai “sosiaalinen identiteetti” jne. Kokonaisuudessaan
taulukko havainnollistaa tutkimuksessa toteutuvaa hermeneuttista tulkinnan kehää.
Näin kattava analyysitaulukko syntyi ainoastaan ensimmäisenä analyloidusta Anttonin koko
haastattelusta. Analyysitapa, jossa kaikki poimitut kokemukset laitettiin taulukkoon kronologisessa
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järjestyksessä litteraatio-otteineen, on tutkijalle visuaalisesti selkeä, mutta hyvin työläs ja aikaa
vievä. Tulkinnan tavan selkiytyessä, analyysiä oli muista haastatteluista mahdollista tehdä myös
ilman näin laajaa taulukkoa esimerkiksi kommentteina suoraan litteraation marginaaliin. Apuna
muiden haastatteluide tulkinnassa olivat Anttonin analyysistä jo löytyneiden tulkintojen teemat.
Uusia teemoja otettiin ylös sitä mukaan, kun niitä tuli eteen. Näin syntyivät lopulta teemat, jotka
näkyvät pääkategorioineen sivulla 45 taulukossa 4.

5. Anttonin, Liisan, Leon, Tanyan ja Annin tarinat
Antton
Antton on 16 vuotta täyttänyt lukioon kesän jälkeen siirtyvä nuori. Hän asuu perheensä kanssa
Helsingissä ja Antton kokee olevansa helsinkiläinen. Jos esittelyssä pyydetään kertomaan itsestään,
hän kertoo ensin perheestään, kavereistaan, koirastaan ja mahdollisesti mediaharrastuksestaan.
Antton ollut päiväkoti-ikäisenä yksinäinen ja kohdannut kiusaamista ja syrjintää, kunnes on
esikoulussa tavannut hyvän ystävänsä, joka on säilynyt tähän päivään saakka. Tämä tapaus
päiväkodista on jäänyt nuoren mieleen arvokkaana ja haikeana muistona. Nykyään hänen
parhaimmat ystävänsä ovat koulusta sekä omalta että rinnakkaisluokalta. Antton kuitenkin sanoo,
ettei hänellä ole montaa hyvää ystävää. Antton kertoo, että hänestä on kiva tutustua uusiin ihmisiin
ja, että hänestä on tärkeää, että otetaan muut huomioon etenkin silloin, kun tavataan ensimmäisen
kerran. Antton kertoo joutuvansa usein tilanteeseen, jossa hän itse kokee jäävänsä keskusteluissa
kolmanneksi pyöräksi ja se tuntuu hänestä ärsyttävältä. Riitatilanteessa Antton jää tietoisesti sivuun
keskustelusta, eikä halua ottaa osaa, mutta mielellään kuuntelee, mistä on kyse. Anttonin mielestä
hän on välillä kiinnostunut asioista, jotka eivät kuulu hänelle, mutta osaa pitää salaisuuden ja on
mielestään luotettava. Antton tuntee olevansa kavereittensa kesken usein hauskuuttaja tai pelle ja
tilanteen tullen myös yllytyshullu.
Anttonin ensimmäisenä mainitsema harrastus on media ja tämä on myös hänelle itselleen tärkeä
harrastus, jonka innoittamana tuleva koulu on myös media-alaa painottava. Anttonin parhaimmat
ystävät koulussa ovat niitä, joiden kanssa hän usein myös tekee erilaisia videoita. Lisäksi Antton
pitää kokkaamisesta ja oli pyrkinyt jatko-opintoihin myös ravintola-alan kouluun. Antton pitää
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myös kädentaidoista ja auttaa isäänsä kesällä talon remontissa. Anttonilla on pitkä kilpauintitausta
ja kunnon ylläpito ja liikunta ovat hänelle tärkeitä. Uimisen Antton aloitti noin kahdeksanvuotiaana
omasta halustaan ja lopetti ylä-asteella koulukaverin kommentoinnin tähden. Antton pohtii edelleen
lopettamisen varsinaista syytä ja katuu lopettamista muun muassa siksi, että kyseessä oli hyvä
kunnon ylläpitomuoto. Uiminen oli iso osa Anttonin elämää ennen kuin hän sen lopetti, mutta
nykyään uinti sopii kavereiden kanssa ja koulussa harrastettavaksi toiminnaksi. Uidessaan Antton
pyrkii olemaan parempi kuin muut, sillä laji oli hänen vahvuutensa vielä muutamia vuosia sitten.
Nykyään hänen liikuntansa painottuu aktiivisen koiran kanssa ulkoilemiseen. Antton kertoo, ettei
koskaan ole viimeinen, joka valitaan liikuntatunnilla joukkueeseen.
Koulussa Anttonin lempiaineita ovat englanti, koska hän osaa englantia mielestään hyvin, ja
uskonto, koska ylä-asteella uskonnon tunnit olivat mukavia. Mukavia niistä teki opettajan tyyli
kysyä ja laittaa oppilaat itse keskustelemaan aiheista. Antton koki tämän tilaisuutena näyttää omia
näkemyksiä ja kokea itse olevansa viisas. Luentomaisesta opetuksesta Antton ei koulussa pidä ja
yhteiskuntaopista Antton ei välittänyt. Hänen mielestään kaikki pitivät yhteiskuntaoppia niin
tärkeänä aineena, että oppiminen tuntui pakotetulta. Kotitaloustunneista Antto ei pitänyt, koska
opettaja ei ollut hänen mieleensä, vaikka itse aihe kiinnostava hänestä olikin. Koulussa Anttonilla
on yleisesti hyvät välit opettajien kanssa. Hänen mielestään opettajat kuitenkin usein sanovat
hänelle että ryhdistyisit, vaikka oletkin kyllä mukava poika. Antton ei itse pidä itseään kovin
hyvänä oppilaana, sillä hän tekee läksyt vain sinnepäin ja hän kertoo hänen isänsä pitävän häntä
viisaana, mutta opiskelun suhteen laiskana.
Antton äänestettiin oppilaskunnan hallitukseen ala-asteella kolme ja vielä ylä-asteellakin kaksi
kertaa ja hän pitää tästä toimesta. Äänestetyksi tuleminen on myös tuntunut hyvältä, sillä se on
luonut olon luottamuksesta, jota ei halua pettää. Anttonia on pyydetty useaan otteeseen mukaan
järjestämään koulun kevätjuhlaa ja hän mielellään meneekin mukaan ”pelleilemään” lavalle.
Näytteleminen on hänestä mukavaa, mutta teatteriin, johon opettajat häntä kerran suostuttelivat hän
ei mennyt, koska ei uskaltanut. Antton on opettanut nuorempiaan sekä uintiuransa aikana
järjestetyissä pienempien lasten uimasessiossa että apuopettajana koulussa englannin kielessä.
Kuultuaan kuulutuksen, jossa haettiin koulun liikuntatapahtuman järjestäjäryhmään jäseniä, hän
kiinnostui ja hakeutui itse mukaan, koska halusi päästä päättämään muiden päivästä, ja koska
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liikunta on kiinnostava aihe. Nuorten omassa liikuntatapahtumaryhmässä Anttonin tehtäviä olivat
kirjoittaa tapahtuman blogia ja suunnitella liikuntapisteitä sekä tapahtuman aikana pitää yllä yhtä
liikuntapisteistä.

Anttonille siirtyminen ala-asteelta ylä-asteelle oli iso asia ja hän kokee olevansa ylä-asteella
puheliaampi ja rohkeampi kuin nuorempana oli ollut. Osa syyksi rohkeampaan olemiseen hän
kokee iän lisäksi myös esiintymistilanteet, joita hän on jo ala-aste aikana tullut kokeneeksi muun
muassa kevätjuhlissa ja oppilaskunnan hallituksessa ollessaan. Anttonista on kivaa osallistua
erilaisiin toimintoihin ja hän kokee, että osallistumalla hänestä on myös syntynyt muille kuva
aktiivisena ja osallistuvana nuorena. Välillä Antton vapaaehtoisia etsittäessä osallistuu myös siksi,
että voisi miellyttää kysyjää. Antton itse ajattelee, että häntä kysytään usein siksi, että hänellä on
taitoja, jotka liittyvät tehtävään, johon häntä pyydetään. Esimerkiksi media-ala ja englannin kieli
ovat hänen vahvuuksiaan, mutta toisaalta hän ajattelee opettajien pyytävän häntä, koska hän on
avoin.

Antton pitää päätöksenteosta ja vastuusta, mutta ei koe itseään johtajaksi, eikä pidä johtoasemasta,
sillä ala-asteella hän vastasi kevätjuhlan valaistuksesta, eikä kokenut onnistuneensa vastuullisessa
tehtävässään tuolloin. Hän kokee, että johtajana hän olisi lepsu, sillä hän ei pidä muiden nuorten
käskyttämisestä siksi, ettei itsekään halua mielellään ottaa neuvoja vastaan. Tarpeen tullen Antton
on kuitenkin se, joka ottaa ohjat käsiinsä ja ehdottaa ideoita, kuten hän nuorten omaa tapahtumaa
järjestäessään kertoo tehneensä. Anttonin mielestä on mukavaa olla muiden samanlaisten nuorten
seurassa, ja muun muassa siksi hän tuli mukaan myös nuorten tapahtumajärjestäjäryhmään. Antton
haluaa mielellään antaa itsestään luotettavan kuvan ja pitää yllä tätä kuvaa. Antton kertoo olevansa
hyvin itsekriittinen ja kritisoi omia ajatuksiaan myös haastattelun aikana. Hänestä haastatelluksi
tuleminen oli uusi kiinnostava kokemus.
Tanya
Tanya on kohta 17 vuotias lukiolainen, joka asunut ikänsä samassa kerrostalossa lähellä kaikkia
käymiään kouluja. Tanyan perheeseen kuuluu äiti, isä ja nuorempi ja vanhempi veli, sekä tällä
hetkellä heidän kanssaan asuva täti. Tanya on vaihtanut yläastetta kerran yläasteen aikana ja hänen
ystävänsä ovat suurimmaksi osaksi nykyisestä koulusta ja harrastuksista. Ensimmäiset asiat, jotka
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Tanya kysyttäessä itsestään esimerkiksi työhaastattelussa kertoisi olisivat harrastukset ja koulun
käyminen. Tanya on omien sanojensa ja kuulemansa mukaan sekä hänen kertomuksistaan ja
olemuksestaan päätellen sosiaalinen, puhelias, avoin uusille kokemuksille, reipas, kilpailuhenkinen,
vastuuntuntoinen ja urheilullinen. Tanyalla on kavereita lukiosta yläasteelta, harrastuksesta sekä
perhetuttukavereita. Kavereiden kanssa hän käy esimerkiksi lenkeillä, tai pitää tyttöjen iltaa.
Hänellä ei omasta mielestään ole parasta ystävää, vaan paljon hyviä kavereita. Hänestä ystävien
kanssa nauretaan paljon, eikä istuta hiljaa, eikä hänen kavereistaan löydy hänen mielestään huonoja
puolia.

Haastattelun aikana Tanya puhuu lähinnä positiivisista kokemuksista ja nauraa paljon. Hymy
kuuluu koko haastattelun ajan puheen läpi. Vastaukset ovat osittain myös lyhyitä ja naurulla tuntuu
olevan myös sosiaalinen ja ehkä jännittävää tilannetta rentouttava merkitys. Haastattelun aikaan
Tanya on töissä ensimmäistä viikkoa puhelinmyyjänä uudessa työpaikassa. Hän on viihtynyt hyvin
ja saanut uusia kavereita. Tanya tutustuu mielellään ja helposti uusiin ihmisiin ja menee usein
puhumaan uusille ihmisille. Aikaisemmin hän on myös työskennellyt puhelinmyyjänä. Se oli hänen
ensimmäinen työkokemuksensa, mutta ensimmäinen työpaikka oli liian heikosti palkattu ja siksi
hän vaihtoi uuteen. Hän on myös hakenut töitä muun muassa jäätelömyyjäksi, mutta ei ole saanut
vastauksia.

Tanya harrastaa neljättä vuotta cheerleadingia, nyt viisi kertaa viikossa SM-tasolla ja on
nuorempana yleisurheillut ja kuulunut koulussa kuoroon. Yleisurheilun hän aloitti, koska
harrastuksessa oli kavereita. Lopulta Tanya lopetti yleisurheilun, koska hänen mielestään
valmentajat eivät kiinnittäneet tarpeeksi huomiota harrastajien kehitykseen, vaan harjoituksissa
joutui olemaan hänen kokemuksensa mukaan aika yksin. Cheerleadingin hän aloitti kuukauden
harrastamistauon jälkeen, nähtyään perhetutun harjoitukset ja innostuttuaan niistä. Cheerleading on
Tanyasta joukkuelaji, jossa on paljon kavereita ja valmentajat kannustavat kehittymiseen.
Joukkueessa oleminen on tärkeää ja on hienoa, kun tulee yhteisiä hetkiä, joista hän mainitsee muun
muassa yhteiset onnelliset voittojen hetket. Tanya ei haluaisi jäädä kilpajoukkueen ulkopuolelle
“nurkkaan istumaan”, vaikka toteaakin, että myös kisajoukkueesta ulos jäävät saavat tehdä paljon.
Tanyalla on kova halu ja motivaatio kehittyä ja hän on edennyt nopeasti SM-tasolle. Kilpailu on
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Tanyasta kivaa ja hän kokee olevansa kilpailullinen luonteeltaan. Tanyasta valmentaja on
harrastuksessa merkittävä, samoin kuin monessa toiminnassa ohjaajat muutenkin. Tanya toimii
myös valmentajana omassa seurassaan. Hän aloitti valmentajien pyynnöstä apuvalmentajana ja
myöhemmin uudesta pyynnöstä otti valmennusvastuun kaverinsa kanssa uusien minien joukkueesta
ja valmentaa nyt toista vuotta. Tanya pitää lasten ohjaamisesta ja opettamisesta ja haluaa auttaa
muita ja aikoo myös jatkaa valmentamisen kanssa. Tanyalle urheilu ja harrastus on tärkeä, mutta
hän aikoo kuitenkin lopettaa cheerleagingin, mikäli koulu alkaa sen takia menemään huonosti.
Liikunta on Tanyan lempiaineita ja hän on saanut siitä koulussa kaksi kymppiä todistuksiinsa ja,
siksi hän myös pitää siitä. Tanya onkin useasti pyydetty mukaan koulun erilaisiin kilpailuedustus
joukkueisiin esimerkiksi sählyssä ja sanoo mielellään kyllä vastaavanlaisiin pyyntöihin.
Oppilaana Tanya on kunnianhimoinen ja opiskelee mielestään hyvin silloin, kun on kiinnostava
aihe, ja opettaja, josta hän pitää. Jos hän ei pidä opettajasta, on hän omien sanojensa mukaan välillä
äkäinen, tai kuuntelematon tunneilla. Tanya tykkää olla aktiivinen ja on esimerkiksi ylä-asteen
aikaan ollut mukana useammissa koulun urheilujoukkueissa ja on nyt ensimmäistä kertaa
osallistumassa tutor-toimintaan. Tanya on lähes aina mennyt mukaan uusiin ryhmiin, tai tarttunut
tehtäviin, jonkun toisen innoittamana. Esimerkiksi opettajien kysyttyä, ketä voisi kiinnostaa
osallistua Nuorten oman liikuntatapahtuman järjestämiseen yläasteen viimeisenä päivänä keväällä
2010 hän lähti mukaan. Tanyan sosiaalisuus näkyy hänen mielestään siinä, kuinka hän esimerkiksi
yläasteen alkaessa meni puhumaan luokalle tulleille hiljaisemmille tytöille, kutsuen näitä mukaan
tekemisiin. Yläasteella Nuorten omassa tapahtumassa Tanya suunnitteli muun muassa aikatauluja ja
pisteiden kiertojärjestystä ja kokee voineensa vaikuttaa tapahtumaan ja että tapahtumasta tuli
sellainen, kuin oltiin toivottu.
Tanya kokee, ettei hänellä ole juurikaan sellaisia kokemuksia, joissa hän ei olisi saanut halutessaaan
vaikuttaa tai tulla mukaan johonkin ryhmään. Tanya puhuu paljon siitä, kuinka hänelle on tärkeää
suoriutua hyvin ja ryhmätöissä hän kertoo usein olevansa juuri se, joka panostaa ja pyrkii
motivoimaan myös muita työskentelemään ja saattaa tehdä sitä joskus agressiivisestikin, jos on kyse
ryhmätöistä. Tanyasta on kiva auttaa nuorempia ja opettaa asioita, joita itse jo tietää. Hän puhuu
paljon auttamisesta ja sen mukavuudesta. Tulevaisuudessa Tanya ajattelee, että haluaisi
mahdollisesti olla lasten puheterapeutti, mutta uskoo, että mieli voi vielä matkalla muuttuakin.
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Tanyasta haastattelu tuntui ihan kivalta.

Anni
Anni on pian 17-vuotias helsinkiläinen ja käy nyt lukion ensimmäistä luokkaa. Hän pitää
koulunkäynnistä ja on kokenut sopeutuneensa uuteen kouluun hyvin yläasteen jälkeen. Hänen
perheensä on suomenruotsalainen ja siihen kuuluu sairaanhoitaja äiti ja kahvilayrittäjä isä ja kaksi
veljeä, joista toinen on Annia kolme vuotta vanhempi ja toinen kolme vuotta nuorempi. Perheellä
on myös kaksi koiraa, jotka molemmat on alun perin hankittu Annia varten. Anni puhuu ruotsia
ruotsinkielisten kavereidensa ja tuttujensa kanssa. Anni osallistui Nuorten omaan tapahtumaan
keväällä 2010.
Annia kiinnostaa ilmaisu ja esiintyminen ja urheilu. Hän on pienestä pitäen esiintynyt mm.
musiikkipäiväkodin tapahtumissa sekä kuusivuotiaana pianonsoiton ja kahdeksanvuotiaana
aloitetun huilunsoiton harrastusten kautta. Häntä on myös aina rohkaistu esiintymään ja tekemään
asioita mm. musiikin opettajien puolesta päiväkodissa, ala-asteella ja yläasteella ja kotona. Hän on
esimerkiksi saanut kuvata omia esityksiään ja päiväkodissa harjoiteltuja esityksiä isän kameralla.
Musiikin aloittamisen Anni kokee itselleen merkitykselliseksi, koska pianon ja huilun soiton
aloittamisen aikaan hän piti niistä paljon ja halusi itse aloittaa. Musiikkiin rohkaisi erityisesti
päiväkodissa ollut ilmapiiri ja myöhemmin musiikinopettaja, joka Annista oli mahtava. Sama
musiikinopettaja on rohkaissut Annia myös urheilu-uralla sanomalla mm., että tulee sitten
katsomaan tätä televisiosta, kun hän joskus pelissä näkyy siellä. Anni on myöhemminkin esiintynyt
esimerkiksi ilmaisutaidon yläasteen esityksissä.
Anni on asunut koko ikänsä samassa paikassa ja käynyt lähikoulua, kunnes halusi yläasteelle
ilmaisupainoitteiseen

kouluun.

Kahdeksannella

luokalla

Anni

osallistui

koko

koulun

kahdeksasluokkalaisten järjestämään näytelmään, jonka valmistaminen oli ammattilaisten ohjaama
nuorten oma prosessi. Tämän ajan Anni kokee merkinneen itselleen paljon ja opettaneen mm.
esiintymisestä

ja

esiintymisjännityksestä.

Kotoa

Annille

tulee yrittäjyyden

malli isän

kahvilayrityksestä, jossa Annikin on työskennellyt ensimmäisen kerran ollessaan kahdeksanvuotias.
Anni muistaa vahvasti hetket, jolloin on saanut olla mukana esimerkiksi laskemassa kassaa aikuisen
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avustaessa, mutta kuitenkin itse. Urheilu on Annille tärkeää: ala-aste ikäisenä hän aloitti käsipallon
pelaamisen luokkalaistensa kanssa yhtäaikaisesti ja pelaa haastatteluhetkellä viisi kertaa viikossa
SM-kilpailutasolla. Anni on myös valmentanut pienempiä pelaajia ja pitää harjoitusten vetämisestä.
Annille käsipallo on rakas ja tärkeä harrastus, josta myös suurin osa hänen lähimmistä kavereistaan
on. Koulussa Anni on ollut tukarina ja haki nyt lukiossakin tutoriksi. Your Move tapahtumaan Anni
lähti mukaan ystävänsä ehdotuksesta. Tapahtumassa hän koki voineensa vaikuttaa asioihin ja
saaneensa myös omia ehdotuksiaan läpi. Anni on ollut nuoresta asti järjestämässä erilaisia asioita:
diskoja, potkijaisia jne. joten hänelle tapahtuman järjestäminen ei omien sanojensa mukaan
kuitenkaan tuntunut niin isolta asialta, mutta on kuitenkin oppinut sen aikana asioita itsestään ja
esimerkiksi ohjaamisesta. On vain harvoja asioita, joihin Anni ei sanojensa mukaan koe voineensa
vaikuttaa, tai ole saavuttanut jotain tavoitetta. Yksi niistä on edelliskesän kesätyöpaikatta jääminen.
Enimmäkseen hän myös tietää mielestään syyt asioihin, joita ei ole tavoittanut esimerkiksi koulun
espanjan matkalle pääseminen estyi, koska Anni ei omien sanojensa mukaan ollut harjoitellut
tarpeeksi espanjan kieltä.
Annille yhdessä tekeminen on tärkeää ja vastuu mielekästä. On Annista myös oleellista, että
pyydetään mukaan toimintoihin, sillä ulkopuolelle jäävät ovat Annista usein niitä, joilla ei ole
ystäviä. Koulussa kuitenkin opettajat, jotka opettavat ”liian kiltisti”, eivät miellytä häntä ja hänestä
on mukavampi opiskella, jos opettaja haastaa ennemmin kuin ”lässyttää” oppilaille. Annista
tällainen

opetustapa

on

oppilaiden

aliarvostamista.

Myös

Annin

mielestä

opettajien

perustelemattomat valinnat, kuten esimerkiksi ryhmäkoe psykologiassa, tai ohjaajan päätös lähteä
käymään kentällä, kun Annista se on ollut turhaa, ovat hänessä vastustusta aiheuttavia
toimintatapoja. Kun annin kokee tulleensa kohdelluksi aliarvioidusti, hänen motivaationsa tippuu ja
hän saattaa tehdä toisin kuin on pyydetty. Tietynlainen kurinpito on Annista toisaalta myös tärkeää,
jotta opiskelu sujuu. Ammatillisesti Annia kiinnostaa sosiaaliala. Anni teki tet-harjoittelunsa
päiväkodissa. Tulevaisuudessa Annia kiinnostaisikin esimerkiksi lasten kanssa työskentely, olla
puheterapeutti, työskennellä kehitysvammaisten kanssa, tai toimia matkaoppaana. Tulevana kesänä
Anni toivoo pääsevänsä kesätöihin, vaikka edellisen kesän työpaikatta jääminen painaakin edelleen
hieman. Anni on aikaisemmin ollut töissä isänsä kahvilassa ja puhelinmyyjänä. Puhelinmyyjänä
toimimisesta hän ei kuitenkaan pitänyt lainkaan. Anni kokee olevansa puhelias ja sosiaalinen,
aktiivinen ja aikatauluihin sopeutuva järjestäjäpersoona. Hän uskoo voivansa tulevaisuudessa
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järjestää tapahtumia, tai ottaa vastuuta, jos vastuu ei ole liian iso ja mukana on muitakin ihmisiä.
Annista haastattelu oli kiinnostava, kun tuli pohtia erilaisia kysymyksiä.
Leo
Leo on 13-vuotias kohta 14-vuotta täyttävä koululainen, jonka perheeseen kuuluu isä, äiti ja
pikkusisko sekä kaksi kissaa, jotka ovat nuorelle tärkeitä. Hän soittaa pianoa musiikkiopistossa,
kerää postimerkkejä, pitää pyöräilystä ja liikkuu paljon sekä kävellen että pyöräilen kouluun ja
kotiin ja välillä muuallekin. Isänsä kanssa Leo välillä myös pyöräilee, vaikka perhe ei Leon mukaan
muuten ole urheilullinen, mutta musiikkia perheessä harrastaa useampi. Leo on asunut pienestä asti
samalla alueella ja käynyt sekä päiväkodin että peruskoulun kotinsa lähellä. Leon lempiaine
koulussa on puutyö, koska hän pitää käsin tekemisestä ja on aineessa mielestään hyvä. Myös aineen
opettaja on Leosta hyvä, sillä hän puhuu iloisesti ja osaa innostaa ja kuitenkin pitää pitää kuria.
Leosta on mukavampaa tehdä töitä itsenäisesti, sillä hänen mielestään ei ole kiva odottaa muita, jos
on itse nopeampi tekemään tehtäviä. Seitsemännellä luokalla Leo oli noin kuukauden edellä muuta
luokkaansa puutöissä ja sai siksi omia tehtäviä ja pystyi muun muassa huoltamaan omaa pyöräänsä.
Leon parhaat ystävät ovat lapsuuden ystäviä: mökkikavereita, joita hän näkee kesäisin ja on nähnyt
hyvin nuoresta asti. Mökkikavereiden kanssa he Leon omien sanojen mukaan muun muassa
leikkivät erilaisia pihaleikkejä, potkivat palloa ja ovat paljon metsässä. Leo pitää metsässä
olemisesta ja muun muassa sienestää. Koulussa hänellä on kavereita, joiden kanssa hän kuvailee
leikkivänsä ja potkivansa palloa tai pyöräilevänsä. Leosta on helppo valita lähimmät ystävät, sillä
hyvä ystävä on sellainen, joka ei lainkaan kiusaa tai hauku. Leoa on kiusattu ala-asteelta asti ja
yläasteella kiusaamista on ollut enemmän. Kiusaaminen on haukkumista, johon hän itse suhtautuu
joko poistumalla tilanteesta ja pitämällä turvavälin, tai haukkumalla takaisin. Leon mielestä
kiusaaminen ei ole oikein, koska siinä loukataan toisen ihmisen tunteita. Leo onkin kertonut
kiusaamistilanteissa kotona ja koulussa asiaan on puututtu. Leo sanoo, että kiusaa myös itse joskus
samalla tavalla esimerkiksi ulkonäköä haukkuen, mutta se ei ole hänestä oikein.
Perhe on Leolle tärkeä ja perheen esimerkki vaikuttaa paljon siihen, mitä hän tekee. Musiikki
innostus on peräisin perheeltä ja postimerkkien keräilyyn Leon innosti hänen äitinsä, kun hänen
vaariltaan jäi jälkeen paljon arvokkaita postimerkkejä. Leo on sanojensa mukaan luonnonläheinen,
ei luontoa roskaava, aktiivinen, kavereittensa mielestä vitsikäs ja mukava ja omasta mielestään
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myös herkkä suuttumaan. Leon kertomuksen mukaisesti hän on kiusaajiensa mielestä jollain tavalla
huono ihminen. Uusien ihmisten seurassa Leoa jännittää, ja hän on mieluummin hiljaa kuin äänessä.
Muutenkin Leo pitää kuuntelemista oleellisena ja kuuntelee ennemmin kuin puhuu itse ensin, sillä
se on muiden huomioon ottamista, jota hän pitää tärkeänä. Hän yrittää puhuessaan katsoa kaikkia
silmiin, jotta nämä tietäisivät, että heidät on huomioitu.
Leosta on kiva vaikuttaa asioihin ja hän suhtautuu intohimolla tilanteisiin, joissa voi olla
päättämässä. Leon äänessä kuuluu usein innostus ja päättäväisyys, kun hän puhuu vaikuttamisesta.
Usein Leo osallistuu toimintaa, jossa saa päättää asioista omasta halustaan ja ideastaan. Hän
osallistuu toimintaan, joka hänestä on kiinnostavaa. Ala-asteen viidennellä luokalla Leo haki ja
valittiin oppilaskunnan hallitukseen koulussaan. Hallitukseen pääsi, jos halusi siihen. Ala-asteen
hallituksen kokouksissa oli kivaa, koska tapasi saman oloisia ihmisiä ja tehtiin päätöksiä, jotka
oikeasti toteutuivat. Hallitus uudisti koulun sohvat ja toteutti ympäristöpäivän, jonka ansiosta koulu
sai vihreän lipun. Viidennellä Leo osallistui myös koulun näytelmään, jossa kaikki osallistujat
pääsivät keksimään osan itse. Näytteleminen oli jännittävää, koska esiinnyttiin koulun edessä. Leo
kuitenkin kokee oppineensa näyttelemään ja hyötyneensä esiintymiskokemuksesta, myös
myöhemmin.
Yläasteella hallitukseen ei pääse enää samalla tavalla oman halun mukaan, sillä valinta tehdään
koulun vaalien kautta. Leo osallistui ystävänsä kanssa nuorten oman liikuntatapahtumaan Your
Move kurssille, koska tiesi, että siinä saisi vaikuttaa lajeihin, joita tulevassa liikuntatapahtumassa
olisi. Your Move tapahtumassa mukana olikin myös Leon keksimiä lajeja ja hän muun muassa
ohjasi pistettä nuoremmille oppilaille, jossa hän koki hyötyvänsä näytelmästä saaneestaan
esiintymiskokemuksesta.
Leosta on oleellista, että nuoret saavat vaikuttaa nuorten asioihin, sillä nuoret tietävät perhaiten,
mitä muut nuoret ajattelevat tai, mistä he pitävät. Hänen mielestään on kuitenkin tärkeää saada
myös tukea innostavilta ja iloisilta aikuisilta, kuten esimerkiksi puutyön tai äidinkielen opettajalta
tai Your Moven vetäjältä Moverilta. Tulevaisuudessa Leo haluaisi päästä opiskelemaan ja erityisesti
hänestä olisi kiinnostavaa opiskella lääketieteellisessä. Leosta haastateltavana oleminen oli ihan ok
eikä  tulisi mieleen lisättävää.
Liisa
Liisa on 14-vuotias ylä-steen kahdeksatta luokkaa käyvä, sulkapalloa harrastava nuori, joka asuu
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äitinsä kanssa ja tapaa isäänsä säännöllisesti. Liisalla on lisäksi mummi äidin puolelta, jolle hän
välillä soittelee ja puolisisko, mutta ei biologisia sisaruksia. Hänen äidin isänsä kuoli pari vuotta
sitten. Liisa muistaa tapahtuman vahvasti ja kokee sen opettaneen häntä käsittelemään surua. Hän
on asunut ensimmäisen luokan loppuun asti Vantaalla, mutta muutti äitinsä kanssa Helsinkiin ennen
toista luokkaa. Muutto oli Liisalle merkittävä tapahtuma elämässä, joka tuntui aluksi pelottavalta ja
siltä, ettei uusia kavereita löytyisi, vaikka lopulta löytyikin ja toisen luokan lopussa olikin jo paljon
asioita, jotka tekivät muutosta sittenkin hyvän asian. Vanhoista kavereistakaan ei edelliseen kouluu
ollut jäänyt kovin monia. Liisa pelaa sulkapalloa nyt seitsemättä vuotta ja kokee erityisesti olevansa
urheilullinen. Myös kaikki hänen perheenjäsenensä ovat aina olleet urheilullisia ja harrastaneet
yleisen liikunnan lisäksi monia lajeja sulkapallosta, jalkapalloon, lumilautailuun ja tennikseen.
Liisan parhaat ystävät tulevat urheilun, siis sulkapallon parista, koska siellä hän kokee voivansa
heittäytyä hulluksi ja olla rennoimmillaan. Ystävät ovat sekä omasta seurasta että kilpailuissa
tapaavasta noin kahdenkymmenen nuoren ryhmästä, jossa on harrastajia eri seuroista. Vapaa-aikaa
hän viettää sekä koulukavereiden että urheilukavereiden kanssa, mutta tekemiset ovat erilaisia.
Koulukavereittensa kanssa hän esimerkiksi juttelee ja “on rennosti, eikä tee mitää niin rankkaa” ja
voi vaikka leipoa, kun taas ulheilukavereiden kanssa hän kuvailee lisäksi käyvänsä pulkkamäessä,
nauravansa kuin hullu ja tekevänsä vaikka kuperkeikkoja. Liisa kuvailee itseään sosiaaliseksi,
urheilulliseksi ja “normaaliksi” koululaiseksi. Normaali tarkoittaa Liisasta sitä, että ei ole erikoisen
hullu, tai rikollinen. Hän kuitenkin kokee olevansa sopivasti hullu kavereittensa kanssa. Sosiaalinen
Liisa on, koska on kuullut kavereiltaan niin, ja myös siksi, että kokee puhuvansa paljon. Hänen
ystävänsä sanovat häntä paljon hymyileväksi ja sopivasti hulluksi. Hänellä on myös mielestään
kova ja kuuluva ääni. Urheilullisuus näkyy Liisasta esimerkiksi siinä, kuinka hän haluaa aina
suorittaa liikuntatunnilla ja harrastuksessaan kaiken täysillä, kuinka hän muutenkin usein “hyppelee
paikasta paikkaan”. Kavereittensa hän katsoo pitävän häntä urheilullisena myös siksi, että hän ostaa
ja pukeutuu mieluiten urheilullisempiin vaatteisiin, kuten huppareihin.
Liisan

urheilu-ura

alkoi

vanhempi-lapsi

liikuntaryhmässä

kerran

viikossa,

jota

kesti

viisi-vuotiaaseen asti. Samassa tilassa toimi myös sulkapallokoulu ja Liisan äiti oli kysynyt,
kiinnostaisiko Liisaa sulkapallo. Hän ei tiennyt lajista mitään, mutta oli silti halunnut mennä
kokeilemaan ja olikin sitten kehittynyt nopeasti. Kehittyminen ja kilpailu on Liisasta kivaa. Lajin
parissa Liisalla murtui jalka kerran, jolloin hän oppi myös levon merkityksen. Koulussakin Liisa
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osallistuu mielellään liikuntatunneilla ja pelaa aina “täysiä” kaikkea. Liisa on osallistunut muun
muassa välituntitoiminnan järjestämiseen ja oli suunnittelemassa liikuntavirastosta vierailleen
aikuisen kanssa kaakao- ja lumikenkätarjoilua talvisiin välitunteihin.
Koulussa ja seurassaan Liisa on osallistunut ja järjestänyt erilaisia asioita useita kertoja. Muun
muassa viidennellä omassa seurassaan joulujuhlaa pienemmille sulkapalloilijoille. Järjestämällä
asioita hän kokee oppineensa ottamaan huomioon muun muassa, miten erilailla eri-ikäisille tulee
ohjeistaa ja puhua asoista. Ala-asteella Liisa oli ruotsinluokan Lucia-neito koko koulun edessä ja
“joutui puhumaan” näytelmässä eniten. Liisa kuvailee todella jännittävän tilanteen olleen samalla
innostavaa. Yläasteella järjestetyssä seiskoille suunnatussa, Your Move Nuorten omassa
tapahtumassa, Liisa oli suunnitellut ja saanut tapahtumaan mukaan monia lajeja, kuten speedminton
mailat ja pallon, hyppynaru, frisbeen, footbagin

ja sulkapalloverkot. Hänestä oli ollut kivaa

vaikuttaa tapahtuman suunnitteluun. Liisa vertaa tunnetta tapahtumaan, jossa oli saanut ideoitua
hänelle ja koulukavereille kivaa tekemistä välitunnilla ehdottamalla itsestään pyörittävää
hyppynarua. Hänestä oli kivaa voida tehdä jotain “muiden hyväksi”. Oli myös ollut jännittävää ja
kivaa ohjata nuorempia tapahtumassa. Tapahtuman loppupuolella Liisalla oli ollut TET jakso jota
hän ei halunnut suorittaa tavalliseen tapaan kaupassa tai päiväkodissa ja äidin kanssa hän oli
pohtinut olisiko Nuorelle Suomelle päässyt. Hän kysyikin Moverilta (Nuoren Suomen Your Move
kampanjan ohjaaja) tietäisikö tämä olisiko moinen mahdollista, ja moveri oli kehottanut ottamaan
yhteyttä Nuoreen Suomeen. Liisa oli niin tehnyt ja lopulta saanut itselleen todella kiinnostavan
TET-paikan. Liisa kokee tapahtumassa oppineensa paljon esiintymisestä ja mukana olleista lajeista
ja sanoo osallistuvansa mukaan seuraavanakin vuonna, jos yhdeksäsluokkalaiset saavat osallistua
perinteisesti kahdeksasluokkalaisten seiskoille järjestämään päivään.
Liisa kuvailee itseään kovaksi jännittäjäksi ja osaa kuvailla omaa jännittämisen tilaansa tarkasti.
Hän kuitenkin aina haastaa itseään tekemään jännittäviä asioita ja huomaa, että asiat menevät hyvin.
Hän pitää itsestään ja kuvaa, että lähinnä vain peleissä huonosti menestyminen saattaa heiluttaa
itseluottamusta. Hän ei ole kokemuksensa mukaan juuri koskaan joutunut tilanteeseen, jossa häntä
ei olisi otettu huomioon, ehkä perheen muuttopäätöstä ja joitain kauppareissuja äidin kanssa lukuun
ottamatta. Hänen kaverinsa on kuitenkin ollut tilanteessa, jossa on ollut suunnittelemassa
tanssikoreografiaa, johon ei lopulta otettu yhtäkään tämän omaa liike-ehdotusta mukaan. Liisasta
tuntuu, että jos hän olisi esimerkiksi, jossain näytelmässä lampaana vasten tahtoaan, se tuntuisi
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hänestä pahalta. Liisasta on tärkeää, että nuoret pääsevät vaikuttamaan omiin asioihinsa, koska
nuoret parhaiten tietävät, mikä nuorista on kivaa. Liisalle toisten kuunteleminen on tärkeää ja hän
kokee, että se, että tuntuu, ettei jotakuta kuunnella tuntuu siltä, kuin ei olisi väliä, mitä sanoo
muulloinkaan. Siksi hän yrittää kuunnella kaikkia, vaikka ei siinä ehkä aina onnistu. Liisasta oli
kiva tulla haastatelluksi, sillä oli kiva kertoa esimerkiksi Your Moven tapahtumista, joista kukaan ei
aikaisemmin ollut kysynyt.

6. Osallisuuden mahdollistumistilanteita
1.

Esimerkkitilanteita, joissa pyydetään osallistumaan ryhmään, tai osallistumaan

yhteisössä
Esim. ANTTON Ryhmään: Kaverit pyytäneet mukaan mediahommiin. Osallisena kavereiden
toimintaan. Ryhmään ja yhteisöön: Äänestys oppilaskunnan hallitukseen. Osallisena koulun
toiminnassa ja oppilaskuntaryhmän projekteissa. Perheessä isän auttaminen mökin katon korjaus.
Yhteisöön: Uimakoulun session vetäjäksi pyytäminen. Osallisena seuran toimintaan.
Esim. LEO Your Move liikuntatapahtuman suunnittelu. Osallisena koulun toimintaan. Pyöräretket
isän kanssa.
Esim. TANYA. Cheerleader seurassa pyyntö tulla apuvalmentajaksi ja myöhemmin vetää
nuorempien harjoituksia. Koulun liikuntajoukkueisiin osallistuminen. Your Moveen osallistuminen.
Esim. LIISA: Urheilujutut ja muu perheen kanssa oleminen, Your Move tapahtumaryhmään
osallistuminen.
Esim. ANNI: Teatteriesityksen valmistaminen yläasteella. Yläasteen tukioppilas ja Lukion tutor
toimintaan

osallistuminen.

Osallisena isän

työpaikalla:

8-vuotiaasta alkaen yrittämiseen

osallistuminen. Käsipallotreenien vetäminen pienemmille. Yläasteella potkijaisten järjestäminen
ysiluokkalaisille.

2.

Esimerkkitilanteita, joissa nuori haluaa itse osallistua ryhmään, yhteisöön tai

toimintaan
Esim. ANTTON. Your Move tapahtuman järjestäminen. Kavereiden kanssa oleminen ja oman
kaveripiirissä oman roolin rakentaminen.  Media harrastukset.
Esim. TANYA. Yleisurheilun aloittaminen ala-asteella kaverin takia. Cheerleader harrastuksen
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aloittaminen yläasteella kavereiden kanssa. Your Moveen osallistuminen. Tutoriksi ryhtyminen idea
omien tutoreiden seuraamisen innostamana.
Esim. LIISA. Tenniksen aloittaminen. TET- harjoittelijaksi urheilujärjestöön hakeutuminen
kokemuksen perusteella. Kokkaaminen kavereiden kesken. Joukkueen johtajaksi ryhtymisen ajatus.
Suunnitelma ysillä ystävänpäivän järjestämisestä.
Esim. LEO. Oppilaskunnan hallitukseen hakeminen ja ala-asteella myös pääseminen. Vihreä
lippu-ryhmään

hakeminen

ja

siinä

vaikuttaminen.

Your

Moveen

osallistuminen

vapaavalinnaisaineena, mökkikaveriporukkaan kuuluminen ja leikkiminen.
Esim. ANNI. Matkustamiseen suuntautuva ryhmään haluaminen. Your Move valinnaisaineen
valitseminen

ja

tapahtuma-ryhmään

osallistuminen.

Käsipallon

aloittaminen.

Käsipallon

valmentamisen aloittaminen, kun oli aikaisemmin ohjannut pieniä.
3.

Esimerkkitilanteita, joissa nuorta rohkaistaan toimijaksi ilman fyysistä ryhmää

Esim. ANTTON. Uskonnon opettajalla tapana osallistaa oppilaita esittämässä kysymyksiä.
Osallisena oppituntiin ja tiedon käsittelyyn.
Esim ANNI. Päiväkodin musiikkivastaava oli niin kiva, että Anni keksi itse haluta enemmän
musiikkia, lopulta alkoi soittamaan huilua ja esiintyi ensimmäistä kertaa yleisön edessä
nimenomaan soittamalla huilua.
Esim. LEO. Postimerkkien keräilyn aloittaminen omasta kiinnostuksesta ja äidin tuomien vaarin
vanhojen postimerkkien antamasta rohkaisusta. Pyöräretket isän esimerkin innostamana.
Luonnonläheisyys mökkimatkoilta ja metsässä olemisesta, oma perhe viettää paljon aikaa
luonnossa.
Esim. LIISA. Urheilullisuus tullut perheen kautta, jossa kaikki ovat liikunnallisia.
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