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1 Johdanto 

”Kuinka yhteisöllisyyden huomisesta huolehtiminen näkyy paikassa, jossa tulevaisuuden ikä-

luokat ovat kokonaisuudessaan koolla, yhdessä oppimassa – eli kouluissa?”1 Tämä herättelevä 

kysymys esitetään Anne Birgitta Pessin ja Marjaana Seppäsen artikkelissa, joka tarkastelee 

sosiaalisten suhteiden vaikutusta hyvinvointiin.2 Sosiaaliset suhteet muodostuvat yhteisöissä, 

jollainen koulu ja luokka myös on. Epävarmassa maailmassa yhteisöön kuuluminen lisää 

turvallisuuden tunnetta.3 Murrosikäinen yläkoululainen elää usein hapuilevassa elämän-

vaiheessa. Yksinäisyyden kokemus on nuoruudessa merkittävästi yleisempi kuin 

varhaisemmilla ikäluokilla4. Luokkayhteisöön kuuluminen voi parhaimmillaan edesauttaa 

osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää miten ja millaista osallisuutta yläkoulun oppilaat kokevat 

oppitunnilla. 

2000-luvun yhteiskuntatieteilijät puhuvat osallistavasta käänteestä ja osallistumisen 

megatrendistä, jossa sillä on institutionaalinen asema. Mitä osallistamisella, jonka käsitettä ei 

muissa kielissä ole, tavoitellaan?5 Osallisuutta ei tulisi pitää itsestäänselvyytenä vaan se on 

nähtävä toiminnan päämääränä ja koko toimintaa koskettavana.6 Erilaisten maailman-

katsomusten esillä olo kouluympäristössä antaa oppilaille valmiuksia käsitellä, ymmärtää ja 

tulkita katsomuksellista, kulttuurista ja uskonnollista käyttäytymistä. 7  

Uskonnollinen monimuotoisuus nähdään nykyisessä katsomusaineiden opetuksessa 

arvokkaana.8 Erilaiset katsomukset ovat osa yksilön itseymmärrystä ja kokemusmaailmaa ja 

niiden määrittely ainoastaan uskonnollisina järjestelminä häivyttää niiden moninaisuuden. 

Uskonto- ja katsomusdialogin tärkeitä tavoitteita on ennakkoluulojen purkaminen moni-

äänisyyden tiedostamisen kautta.9 Oikeus saada opetusta uskonnosta perustuu lainsäädäntöön 

ja useisiin kansainvälisiin sopimuksiin. Suomessa uskonnonopetus on pakollista ja ei-

tunnustuksellista perusopetuksessa. Uskonnosta opetetaan oman uskonnon opetuksena ja 

uskontokuntiin kuulumattomille elämänkatsomustiedon oppiaineessa.10 Uskonnon opetuksen 

 
1 Pessi & Seppänen 2011, 20. 
2 Pessi & Seppänen 2011, 1. 
3 Pessi & Seppänen 2011, 2. 
4 Ubani 2013, 159. 
5 Jyrhämä et al. 2016, 7–9. 
6 Männistö et al. 2017, 90. 
7 Uskonto- ja katsomusdialogi s.a.. 
8 Mikkola 2017, 18.  
9 Uskonto- ja katsomusdialogi s.a.. 
10 Mikkola 2017, 11–12. 
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sisällöissä ja tavoitteissa on ollut vaihtelua ajan saatossa ja sen asemasta ja roolista 

yhteiskunnassa on käyty keskustelua kautta aikain. 11 Tämän päivän uskonnon opetuksen sisältö 

voidaan jakaa elämänkatsomuksen, etiikan ja yleissivistyksen osa-alueisiin.12  

Tämä maisterintutkielma on osa Uskonnot, katsomukset ja osallisuus perusopetuksessa -

hanketta (jatkossa USKALLUS), jonka puitteissa kirjoitin myös kandidaatintutkielmani 

keväällä 2019. Tällöin haastattelin pitkän uran tehnyttä yläkoulun opettajaa, joka opetti 

kahdessa hyvin erilaisessa koulussa.13 Tutkielmani jatkotutkimusmahdollisuudet-luvussa 

kirjoitin näkeväni tämän aihepiirin ympärillä tehtävän tutkimuksen erittäin ajankohtaisena ja 

ensiarvoisen tärkeänä.14 Aiheesta innostuneena ja lisää tietoa janoavana päädyin tekemään 

tutkimusta saman hankkeen parissa myös maisterivaiheessa. Tässä tutkimuksessa olen 

havainnoinut yhdeksänsien luokkien evankelisluterilaisen uskonnon oppitunteja sekä kerännyt 

palautetta oppilaiden omasta osallisuuden kokemuksesta niin kyselylomakkein kuin 

ryhmähaastatteluin. Opettaja on lisäksi kuvannut kirjallisesti omia havaintojaan luokan 

käyttäytymisestä näillä oppitunneilla.  

Osallisuuden viitekehys rakentuu eri tieteenalojen käyttäytymisteorioista, mutta kukin 

niistä pyrkii vastaamaan siihen, miten yksilön hyvinvointia ja hyvää elämää edistetään. 

Samankaltaista tutkimusta on tehty solidaarisuuden, yhteisöllisyyden ja demokratiakasvatuksen 

viitekehyksissä. Monialainen tutkimus ja tieto auttavat eriarvoisuutta vähentävien ja 

osallisuutta edistävien toimintatapojen löytämisessä.15  

  

 
11 Mikkola 2017, 14; Ubani 2013, 48. 
12 Ubani 2013, 48. 
13 Kyrkkö 2019. 
14 Kyrkkö 2019, 15. 
15 Isola et al. 2017, 9. 
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2 Tutkimuksen taustaa 

2.1 Osallisuus yksilöä ja yhteisöä kuvaavana käsitteenä 

Osallisuus-käsite ilmaantui julkiseen keskusteluun Suomessa 1970-luvulla. Tällöin 

kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia pyrittiin lisäämään poliittisin 

lakiuudistuksin, kehittämishankkein ja projektein.16 Suomen kielessä osallisuuden käsite 

sisältää kuulumisen, kiinnittymisen ja vaikuttamisen ulottuvuuksia. Näiden toteutuminen 

edellyttää aitoa osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuutta sekä sitä, että yksilö itse haluaa 

näitä mahdollisuuksia käyttää toimintaan sitoutuen, vaikuttaen ja arvostusta tuntien. Tämän 

vuoksi käsitteeseen sisältyy myös eettinen ideaali.17 

Osallisuus on yleiskäsite jossain toiminnassa tai sosiaalisessa piirissä mukana olemiselle 

tai siihen kuulumiselle. Vastakohta tälle on ulkopuolelle jättäytyminen tai jättäminen. 

Osallistuminen on toimintaa, osallisuus puolestaan kuvaa yksilön subjektiivista kokemusta 

ryhmän toiminnassa mukana olemisesta.18 Osallisuus kattaa niin aktiivisen kuin passiivisenkin 

toiminnan muotoja.19 Osallisuuden kokemus voi toteutua myös ilman konkreettista toimintaa.  

Merkityksellisyyden kokemus lisää motivaatiota, vastuuntuntoa ja oikeiden valintojen 

tekoa ja on täten lähes välttämätöntä yksilön hyvinvoinnille. Saatavilla olevalla koulutuksella 

ja sivistyksellä lisätään toimintavalmiuden mahdollisuuksia. Lisäksi on oleellista, että yksilöllä 

on usko mahdollisuuksien olemassa oloon.20 Mikko Salmela kuvaa artikkelissaan ryhmän 

kollektiivisia tunteita solidaarisuuden kokemuksen liimana. Hän jakaa monien muiden 

tutkijoiden näkemyksen siitä, että yhteisyyden ja kuuluvuuden tunteet ovat välttämättömiä 

ryhmäsolidaarisuuden muodostumiselle.21 

Osallisuuteen ja maailmankansalaisuuteen kasvamisella on vahva perusta YK:n Lapsen 

oikeuksien sopimuksessa. Ilmainen peruskoulutus määritellään siinä lapsen oikeudeksi22 ja sen 

tarkoitus on kehittää lapsen kykyä ilmaista näkemyksensä itseään koskevissa asioissa saadun 

tiedon välityksellä. 23 Ihmisoikeuskasvatus on tuloksellista silloin kun nämä oikeudet toteutuvat 

lapsen omassa kasvatus- ja oppimisympäristössä. On tärkeää tiedostaa, että lapset huomaavat, 

jos heidän oikeutensa mielipiteen ilmaisuun ei toteudu.24  

 
16 Männistö et al. 2017, 89–90. 
17 Männistö et al. 2017, 92. 
18 Kallio et al. 2010, 57. 
19 Siisiäinen 2010, 11. 
20 Osallisuuden kokemuksen mittaaminen s.a.. 
21 Salmela 2014, 48. 
22 YK:n Lapsen oikeuksien sopimus 1989, artikla 28. 
23 YK:n Lapsen oikeuksien sopimus 1989, artikla 12. 
24 Ervamaa 2015, johdanto. 
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Osallisuutta on tutkittu useiden erilaisten mallien avulla. Nostan tässä esiin Harry Shierin 

polkumallin. Siinä osallisuus kuvataan viisivaiheisena polkuna.25 Polulla eteneminen 

mahdollistuu aikuisen toiminnan seurauksena lisääntyvän osallistamisen kautta kohti 

demokratiaa. Tämän mallin valossa juuri opettajan rooli osallistajana ja osallisuuden 

mahdollistajana korostuu. Osallisuuden kokemuksen aikaan saaminen vaatii vuorovaikutuksen 

ja yhteistoimintaan sitoutumisen lisäksi vallan ja vastuun jakamista lasten kanssa. Jokaisella 

tasolla tai polun askeleella tarvitaan aluksi kykyä kyseenalaistaa vanhan toimintakulttuurin 

rakenteita. Avautumisen jälkeen on luotava edellytykset muutokselle eli mahdollistettava 

osallisuuden aiempaa merkittävämpi osuus toimintaympäristössä. Lopuksi koko kasvatus-

yhteisön on sitouduttava toimintamalliin, jossa lasten osallisuus velvoittaa aikuisia. 

Shierin polun ensimmäisellä tasolla lapsia kuunnellaan, toisella tasolla lapsia tuetaan 

näkemyksiensä ja mielipiteidensä ilmaisuun ja kolmannella tasolla lasten mielipiteet otetaan 

huomioon. Kolmannella tasolla toteutuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämä 

osallisuuden taso. Neljännellä tasolla lapset otetaan mukaan päätöksenteon prosessiin ja tasolla 

viisi lapset jakavat valtaa ja vastuuta aikuisten kanssa päätöksenteon prosesseissa.26  

Polku lähtee kuuntelemisesta, joka on kaiken vuorovaikutuksen kivijalka. Jokaisella 

tasolla on tavallaan kolme askelta; avautuminen, mahdollistaminen ja sitoutuminen. 

Ensimmäisellä tasolla riittää vain se, että aikuinen on valmis kuuntelemaan lasta ja 

kuuntelemiseen on niin aikaa kuin paikkakin. Toisella tasolla aikuisen tehtävä on tukea lasta 

keskustelemaan ja rohkaista häntä ilmaisemaan mielipiteensä. Lapsen ujous, itseluottamuksen 

puute tai huonot aiemmat kokemukset saattavat olla esteenä omien näkemyksien esittämiselle, 

joten positiivisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen on tärkeää. 27 Kolmannen tason 

saavuttanut yhteisö ottaa lapsen ilmaisemat mielipiteet huomioon ja toteuttaa YK:n lapsen 

oikeuksien sopimusta vasta tämän tason sitoutumisen askelella, jossa lapsen mielipiteellä on 

painoarvo päätöksenteossa.28 Olen laatinut seuraavan sivun kuvion Jonna Leinosen 

suomennoksen pohjalta.29 

 
25 Shier 2001, 111. 
26 Shier 2001, 110. 
27 Shier 2001, 112. 
28 Shier 2001, 113. 
29 Leinonen 2010, 18. 
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Kuvio 2. Harry Shier (2001). Osallisuuden polku (Jonna Leinosen suomennoksen pohjalta) 

Neljännellä tasolla lasten konsultointi muuttuu kumppanuudeksi ja omistajuudeksi 

päätöksenteon prosesseissa. Alemmilla tasoilla lapset antavat panoksensa yhteisistä asioista 

päätettäessä, mutta eivät vielä osallistu siihen. Lapsen oikeuksien sopimus ei edellytä 

kolmostasoa korkeampia tasoja, mutta niille astumalla on mahdollista lisätä lasten 

vastuuntuntoa, itseluottamusta, kuulumista ja empatiaa. Nämä puolestaan vahvistavat 

osallisuuden kokemusta ja demokratiaa sekä sitouttavat lapset tekemään valintoja ja 

päätöksiä.30 Ylin viides taso edellyttää vallan ja vastuun jakamista vielä nelostasoa 

merkittävämmin, mutta näiden tasojen erot eivät ole yhtä selkeitä kuin alemmilla askelilla. 

Neljännellä tasolla aikuinen kuitenkin vielä kantaa päävastuun päätöksistä, viidennellä sekä 

valta että vastuu on jaettu.31 Shier varoittaa lasten päätöksenteon näennäisyydestä, jossa lapsille 

annetaan rooli päätöksenteossa, mutta aito vaikutusvalta saattaa olla illuusio.32  

Osallisuuteen liittyy läheisesti myös valta. Tätä valtaa päätöksentekoon on mahdollista 

opettaa demokratiakasvatuksen keinoin. Tomi Kiilakoski kirjoittaa artikkelissaan, Valtaa 

oppilaille, demokratiakasvatuksen sekä onnistuvan että epäonnistuvan kouluissa tänä päivänä. 

Koulu on parhaimmillaan kasvuyhteisö, jossa tiedon siirtämisen lisäksi oppilaat saavat 

osallistumisen ja vaikuttamisen kautta käsityksen yhteistoiminnasta ja maailman 

 
30 Shier 2001, 114. 
31 Shier 2001, 115. 
32 Shier 2001, 114. 
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muuttamisesta. Hän näkee kuitenkin näin laajan demokratiakasvatuksen vasta tavoitteeksi ja 

sen vaativan toteutuakseen tietoisen ja hyvin ohjatun oppimisprosessin kouluorganisaatioissa.33  

Taina Meriluoto ja Tapio Litmanen esittävät kirjassaan (Osallistu! Pelastaako 

osallistaminen demokratian?) demokratiaa palvelevan osallistamisen ydinkysymyksiä. On 

tärkeää kysyä mikä osallistamisen tavoite on, ketkä saavat osallistua ja millä tavoin, mihin 

osallistujat voivat vaikuttaa sekä kuka päättää, mistä keskustellaan. Päätöksentekoprosessia 

sekä sen vaikuttavuutta on siksi tärkeää tarkastella.34  

Yksilötason osallisuuden tukeminen on jäänyt vähemmälle huomiolle ryhmämuotoisia 

vaikutuskeinoja, kuten oppilaskuntia ja nuorisovaltuustoja, kehitettäessä. Nuorisobarometrissa 

2013 vain 35 % vastaajista piti vaikutusmahdollisuuksiaan suurina tai melko suurina. 

Kiilakoski nostaa artikkelissaan esiin demokratiakasvatuksen keskeisen ajattelijan, John 

Deweyn, juhlavan kielikuvan: ”Nuorten tulisi voida täyttyä demokratian hengestä.”35 

USKALLUS-hankkeen kehittäjäopettajille osallisuus tarkoittaa lapsen innostuksen 

havaitsemista ja jakamista arjessa sekä aitoa kiinnostusta oppilasta kohtaan. Se on sitä, että 

oppilaiden uskonnollisten ja katsomuksellisten taustojen näkyminen sallitaan koulussa. 

Opettajat pohtivat lisäksi sitä, miten paljon oppilaat voivat vaikuttaa oppimiseen ja miten 

erilaiset kiinnostuksen kohteet voidaan ottaa huomioon. Osallisuus vaatii toteutuakseen monen 

tasoista luottamusta sekä paljon tukea ja selkeät raamit.36 Tässä tutkielmassa käsittelen 

osallisuutta kasvatuksen ja koulun viitekehyksessä. 

2.2 Osallisuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

Kouluun ja opetukseen kohdistuvan tutkimuksen taustalla on otettava huomioon voimassa 

oleva Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (jatkossa POPS 2014). Se määrittää 

valtakunnallisen mallin ja kehykset perusopetukselle. Kehitettäessä uusia oppimateriaaleja on 

sen asettamat reunaehdot huomioitava. Evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen yhtenä 

tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ja osallisuutta yhteiskunnan vastuuntuntoisiksi jäseniksi 

niin lokaalilla kuin globaalillakin tasolla. Tulevaisuuden ideaalikansalainen osaa ajatella 

kriittisesti ja omaa laaja-alaisen tietämyksen erilaisista katsomuksista ja uskonnoista. Eettisen 

vastuullisuuden omaksuminen sisältyy myös POPS 2014:n tavoitteisiin.37 

 
33 Kiilakoski 2015. 
34 Meriluoto & Litmanen 2019, 272. 
35 Kiilakoski 2015. 
36 USKALLUS-hanke 2019–2021. 
37 Poulter 2019, 47. 
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Osallisuus käsitteenä esitetään useissa julkishallinnon asiakirjoissa yhteiskunnallisten 

instituutioiden toiminnan tavoitteeksi, näin koulunkin kontekstissa. Osallisuuden korostetaan 

lasten ja nuorten kohdalla kiinnittävän heitä toimintaan ja sen tavoitteisiin. POPS 2014 on 

merkittävä ohjausasiakirja, johon opetuksen tulee perustua.38 Virallisten instituutioiden käsitys 

osallisuudesta saattaa olla instrumentaalinen. Tällöin osallisuus nähdään päämääränä ja 

ratkaisukeinona syrjäytymistä ja epäaktiivisuutta vastaan, joiden koetaan aiheutuvan 

osallistumattomuudesta.39 

Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri 

nähdään POPS 2014:ssa perustana oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.40 Koulutyö 

tulee järjestää niin, että oppilaat voivat kokea tulleensa osallisiksi ja kuulluiksi.41 Oppilaiden 

omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin niin koulutyön ja ympäristön suunnittelussa kuin niiden 

toteuttamisessa ja arvioinnissa ohjataan.42 Yhteisön jäsenenä toimiminen, kunkin oma 

kehitysvaihe huomioiden, edistää oppilaan oppimista, hyvinvointia ja kestävää elintapaa.43 

Osallisuutta sanoitetaan asiakirjan useassa kohdassa. Uskontoa käsittelevässä alaluvussa 

ohjataan luomaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita.44 Osallisuus-sanaa 

käytetään usein käsiteltäessä demokratian ja oppilashuollon kysymyksiä45 sekä koskien 

vähemmistöjä ja vähemmistökielten opetusta.46 Uskonto on äidinkielen ja matematiikan ohella 

ainoa oppiaine, jota opiskellaan kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla sekä lukiossa. Sen roolia 

oppilaiden itsetuntemuksen kehittymisessä sekä elämän- ja maailmankatsomuksen rakentumi-

sessa voidaan pitää tärkeänä.47  

2.3 Perusopetuksen didaktiikka ja osallisuus 

Didaktisen tutkimuksen tavoite on muun muassa selvittää sitä, miten oppilaat saavuttavat 

tavoitteet, jotka on kirjattu opetussuunnitelmien perusteisiin. Tutkimustuloksiin perehtyvä 

opettaja saa mahdollisuuden tarkastella omaa opetustaan ja sen vaikuttavuutta tutkimustiedon 

valossa. Suomalaiset opetusmetodit perustuvat opettajan itsenäiseen pedagogiseen ajatteluun ja 

oppilaiden parhaaksi toimimiseen eettisten periaatteiden mukaisesti.48 Opettaminen sisältää 

 
38 Männistö et al. 2017, 89. 
39 Männistö et al. 2017, 94. 
40 POPS 2014, 28.  
41 POPS 2014, 35. 
42 POPS 2014, 26. 
43 POPS 2014, 26. 
44 POPS 2014, 136. 
45 POPS 2014, 79–84.  
46 POPS 2014, 110–115. 
47 Iivonen & Paulanto 2017, 29. 
48 Jyrhämä et al. 2016, 9–10. 
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kaiken sen, mitä opettaja tekee oppitunneilla saadakseen oppilaat oppimaan ja oivaltamaan.49 

Parhaimmillaan opetus on oppilaiden ja opettajan tavoitteellista vuorovaikutusta.50 Tällaisessa 

ilmapiirissä oppilaiden on mahdollista tehdä tehtäviä ja saavuttaa tavoitteita, joissa eivät yksin 

onnistuisi. Opettajan aktivoivina tehtävinä voidaan nähdä herättäminen, korostaminen, 

auttaminen ja näyttäminen.51  

Ikäkausididaktiikka tarkastelee opetusta opiskelijan iän näkökulmasta. Ainedidaktiikka 

puolestaan on kyseessä, kun opetusta tarkastellaan tietystä sisällöllisestä näkökulmasta, jossa 

opetettavan aineen hallinta on opetuksen edellytyksenä.52 Uskonnonopetus on jaettavissa 

kolmeen sisältöalueeseen: elämänkatsomukseen, yleissivistykseen ja eettiseen kasvuun.53 

Uskonnon oppitunti on parhaimmillaan jaettu osallistumiskokemus oppilaiden ja opettajan sekä 

menneen ja nykyisen välillä.54 

Ubanin mukaan luokkahuoneyhteisön vuorovaikutusparit voidaan jaotella neljään 

kategoriaan. Ensimmäinen on opettaja-oppilas, toinen oppilaiden väliset suhteet, kolmas 

oppilaat-oppimisympäristö ja neljäs oppilas-käytettävät materiaalit. Näillä kaikilla on 

vaikutusta oppilaan oppimiseen ja osallisuuteen ja oppimistapahtuma voi sekä tukea että 

vaikeuttaa oppimista.55 

Oppimisyhteisö, jossa oppilailla on tunne tasavertaisesta toimijuudesta toisten joukossa, 

on inklusiivinen oppimisympäristö. Ryhmään kuuluminen on yksi ihmisen perustarpeista. 

Opettajan vastuulla on toteuttaa oppilaan henkilökohtainen opintopolku joustavasti ja 

laadukkaasti. Haasteita saattaa esiintyä kohdatessa erilaisuutta, joka voi olla kognitiivista, 

kielellistä, kulttuurista, etnistä tai sukupuoleen liittyvää.56 Oppilaat ovat oppimistavoiltaan ja  

omaksumisrytmiltään erilaisia. Joku opetustapa toimii yhdelle, mutta ei lainkaan toiselle, 

ajattelu- tai oppimistyyliltään erilaiselle oppijalle. Opetuksen suunnittelussa on tämän vuoksi 

tärkeää tunnistaa erilaiset oppimistavat ja käyttää vaihtelevia opetusmetodeita.  

Myönteisen opiskeluilmapiirin rakentaminen edesauttaa jokaisen oppimista ja se on 

nähtävä opettajan kriittisenä tehtävänä57. Siihen vaikuttaa yhtäältä hänen läsnäolonsa määrä ja 

laatu58, toisaalta sanallinen ja sanaton viestintä59. Näillä on suora vaikutus työrauhaan ja 

 
49 Jyrhämä et al. 2016, 12. 
50 Jyrhämä et al. 2016, 15. 
51 Ubani 2013, 111–112. 
52 Jyrhämä et al. 2016, 25–26. 
53 Ubani 2013, 48. 
54 Ubani 2013, 112. 
55 Ubani 2013, 113. 
56 Koukkari 2016. 
57 Pruuki 2008, 49. 
58 Pruuki 2008, 50. 
59 Pruuki 2008, 44–45. 
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asenteisiin opiskelua kohtaan.60 Harjoituksissa on oppimisen kannalta järkevää yhdistellä 

erilaisia menetelmiä ja työtapoja. Menetelmät voivat olla puhumiseen perustuvia, kuten luento 

ja alustus, jotka johdattavat oppitunnin teemaan61. Alustukseen voi sisältyä tapauskertomuksia, 

jotka lisäävät mielenkiintoa ja joista voi oppia.62 Mielikuvaharjoituksessa opettaja antaa 

oppilaille virikkeitä, jotka ohjaavat haluttuun suuntaan ja nojaavat käsiteltävään aiheeseen.63 

Oppitunnilla käytetyt toiminnalliset elementit ovat osallistavia ja antavat oppilaille 

mahdollisuuden asenteidensa ja mielipiteidensä ilmaisuun.64 Ryhmä- ja parityöskentely opettaa 

aktiivista vuorovaikutusta ja kuuntelua sekä toisten näkemysten hyväksymistä.65 Keskustelun 

ja reflektoinnin mahdollisuuden tarjoaminen syventää opittua, mahdollistaa kysymysten 

esittämisen ja edistää vuorovaikutusta.66  

Opettajan viestintä voi olla yläpuolelle asettuvaa, tasavertaista tai alapuolelle asettuvaa. 

Yläpuolelle asettuva viestintä useimmiten heikentää opiskeluilmapiiriä. Alapuolelle asettuvan 

viestinnän avulla opettaja pyrkii saamaan oppilaat puolelleen reiluuden nimissä anoen ja 

toivomuksia esittäen. Avoin ja tasaveroinen viestintä on rakentavaa ja rohkaisevaa ja vaikuttaa 

hyvän ilmapiirin muodostumiseen.67 Opetusmenetelmät voidaan jakaa opettajakeskeisiin, 

oppilaskeskeisiin ja yhteistoiminnallisiin ryhmiin. Mitä vanhemmista oppilaista on kyse, sitä 

enemmän voidaan vastuuta ja yhteistoimintaa lisätä. On kuitenkin tärkeää harjoitella näitä 

taitoja jo alaluokilta lähtien itseohjautuvuuden tavoitteen saavuttamiseksi. Itsenäisenä 

yhteiskunnan jäsenenä toimiminen on nähtävä kaiken opetuksen ja koulutuksen päämääränä.68 

Tässä tutkimuksessa havainnoidaan etiikantuntia, joka kuuluu evankelisluterilaisen 

uskonnon opetussisältöön. Kaikki toiminta perustuu arvoihin, eikä etiikka opetuksessa ole 

koskaan irrallinen osa-alue, vaan toteutuu kaikessa opetuksessa ja jokaisessa oppiaineessa. 

Perusarvoja ovat esimerkiksi tasa-arvo ja hyvinvointi, joiden pohjalta muodostetaan eettisiä 

periaatteita ja tavoitteita. Ne voivat olla tasa-arvoinen kohtelu ja toisten hyvinvoinnin 

lisääminen omalla toiminnalla. Tavoitteet konkretisoituvat käytännön tekoina. Opettajan 

esimerkin voima on tästäkin näkökulmasta avainasemassa. Opetustilanteissa puhetta etiikasta 

 
60 Pruuki 2008, 50. 
61 Pruuki 2008, 82–85. 
62 Pruuki 2008, 98–99. 
63 Pruuki 2008, 105–106. 
64 Pruuki 2008, 130. 
65 Pruuki 2008, 78. 
66 Pruuki 2008, 55, 88–93, 148. 
67 Pruuki 2008, 45–47. 
68 Jyrhämä et al. 2016, 181. 
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on hyvä sisällyttää muihinkin kuin varsinaisiin etiikantunteihin. Vastuista ja oikeuksista 

keskustelu lisää ymmärrystä ja osallistaa oppilaan ottamaan vastuuta oppimisestaan.69 

Aiemmin oppilaat jaettiin tavallisiin ja normista poikkeaviin oppilaisiin. 2000-luvulla 

tällaista segregaatiota ei ole enää luokissa nähtävissä. Muuttunut tilanne vaatii erityis-

pedagogista osaamista, jota ei aina ole tarpeeksi saatavilla. Opettajien huoli oppilaiden 

oppimisesta on tunnistettu. Koulukulttuurin muuttaminen sellaiseksi, jossa ympäristö ja opetus 

sopii kaikille, on nähtävä erityisen tärkeänä. Keskinäisen tiedon ja kokemusten jakaminen on 

yksi mahdollisuus lisätä osaamista.70 Tähän vastaa osaltaan USKALLUS-hanke, jonka 

puitteissa tämä tutkielma on tehty ja josta kirjoitan lisää seuraavassa alaluvussa. 

2.4 USKALLUS-hanke didaktiikkaa tutkimassa ja kehittämässä 

USKALLUS -hanke on Opetushallituksen rahoittama ja Helsingin yliopiston teologisen 

tiedekunnan toteuttama kehityshanke. Sen tavoitteena on kehittää tutkimukseen perustuvaa 

oppimateriaalia perusopetuksen käyttöön. Hankkeen lähtökohtana on kriittisyyteen, voimaan-

tumiseen ja muutosmyönteisyyteen tähtäävän kulttuurienvälisen osaamisen lisääminen 

opetuksessa. Hanke tuottaa toiminallisia ja osallistavia materiaaleja käytettäväksi opetuksessa, 

koulun tilaisuuksissa sekä mahdollisesti myös oppilashuollossa.71 

Materiaalit käsittelevät katsomusten välistä rauhanrakennusta ja yhdenvertaista 

osallisuutta sekä oikeudenmukaisuutta osana yhteiskuntaa. Opetushallituksen rahoittama hanke 

käynnistyi vuoden 2019 alussa ja jatkuu kesäkuuhun 2021. Hankkeen johtajana toimii 

yliopistonlehtori Tapani Innanen, tutkimuksen vastuullisena kehittäjänä dosentti Anuleena 

Kimanen, kehittäjänä tohtorikoulutettava TM Aino-Elina Kilpeläinen, sekä tutkimusavustajana 

TK Kia Kurunmäki, kaikki Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.72 Lisäksi kolme 

maisterivaiheen opiskelijaa on osallistunut tutkimuksen tekoon osana loppututkielmaansa 

lukuvuonna 2019–2020, olen yksi heistä.  

Kehittäjäopettajien verkosto muodostuu eteläsuomalaisista aineen- ja luokanopettajista. 

He osallistuvat niin materiaalien ja aktiviteettien ideointiin ja laatimiseen kuin niiden 

testaamiseen käytännössä omilla oppitunneillaan koulujen eri luokka-asteilla. Näin oppilaatkin 

pääsevät osallisiksi tiedekasvatuksesta ja tutkimuksen uusimmista tuloksista.73 

 
69 Clarkeburn 2006, 49–55. 
70 Jyrhämä et al. 2016, 168–170. 
71 USKALLUS-hanke 2019–2021. 
72 USKALLUS-hanke 2019–2021. 
73 USKALLUS-hanke 2019–2021. 
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2.5 Aiempaa tutkimusta 

Tutkimusta osallisuuden näkökulmasta POPS 2014 -asiakirjassa on tehnyt Liisa Toukola 

Tampereen yliopistossa vuonna 2017.74 Hänen mukaansa kyseinen asiakirja korostaa ja 

painottaa aiempaa enemmän oppilaan osallisuutta.75 Toukolan näkemyksen mukaan on vaikea 

kuitenkaan täysin saada selville, minkä tasoista osallisuutta asiakirja edellyttää toteutettavaksi 

kouluissa. Jos osallisuus toteutuu täysin opetussuunnitelman määrittelemällä tasolla, voidaan 

tavoitteena pitää hyvinkin demokraattista suunnittelua ja päätöksentekoa, jossa oppilaat ovat 

vahvasti mukana. Osallisuus voi hänen mukaansa käytännössä näyttäytyä koulun arjessa 

monella eri tavalla ja tasolla.76 

Aija Rinkisen vuonna 2020 julkaistussa väitöskirjassa Rautaa ja ruostetta, käsitellään 

kuntien perusopetuksesta vastaavien ylimpien viranhaltijoiden (N=154) näkemyksiä perus-

opetuksen kehittämiskohteista ja vahvuuksista. Oppilaiden osallisuuden mainitsi kehittämis-

kohteeksi vain 9,7 % vastaajista. Tässä oli suuria eroja työskentelyvuosien suhteen. Mitä 

kauemmin vastaaja oli työskennellyt sivistysjohtajana, sitä useammin hän näki sen kehitys-

kohteena.77 Eniten mainintoja tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi saivat pedagogiikka ja 

toimintakulttuuri sekä digitaalisuus ja teknologia. Oppilaiden osallisuus sai toiseksi vähiten 

mainintoja, vain 15 sivistysjohtajaa piti sitä keskeisimpänä kehittämiskohteena.78 Kertooko 

tämä siitä, että asia on heidän mielestään kunnossa vai siitä, että sitä ei nähdä niin tärkeänä?  

Osa tutkimuksen teemoista näyttäytyi yhtäältä vahvuutena, toisaalta kehittämiskohteena. 

Näitä olivat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä oppilaiden yksilöllinen huomioiminen ja 

tukeminen. Opettajuus nähtiin vahvuutena, mutta sen ohella kannettiin huolta opettajien 

osaamisesta, koulutuksesta, työajasta ja pedagogiikasta.79 

Anna Matikainen tutki kandidaatintutkielmassaan keväällä 2019, mitä POPS 2014 

ohjeistaa oppimateriaalien käytöstä katsomusaineiden näkökulmasta. Ohjausteksteissä oppi-

materiaalien suorasanainen mainita on Matikaisen mukaan vähäistä ja niiden valinta on 

käytännössä paikallisten opetussuunnitelmien vastuulla.80 Yksittäisen opettajan kasvatus-

näkemykset ja arvot vaikuttavat valittuun opetustapaan ja sitä kautta luokan toimintakulttuuriin. 

 
74 Toukola 2017. 
75 Toukola 2017, 15. 
76 Toukola 2017, 17. 
77 Rinkinen 2020, 107–108. 
78 Rinkinen 2020, 71. 
79 Rinkinen 2020, 111. 
80 Matikainen 2019. 
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Jonna Leinonen on tutkinut lasten osallisuutta pääkaupunkiseudun päiväkodeissa 

käyttäen Harry Shierin tasomallia.81 Hän on tehnyt tutkimuksensa työtiimien näkökulmasta 

tilastollisin menetelmin. Leinonen painottaa loppupohdinnoissaan lapsen kehitystason ja iän 

mukaisia toimintatapoja osallisuutta sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimusta toteutettaessa. 

Hän tuo esiin tärkeän huomion siitä, ettei valtaa ole tarkoitus siirtää kasvattajalta lapselle, vaan 

pyrkiä jakamaan sitä näiden kahden ryhmän kesken demokratian keinoin.82 Lapsen oikeuksien 

sopimuksen Leinonen kertoo tarkastelevan oikeuksia osallisuuden ja turvallisuuden 

ristiriitaisista näkökulmista. Liika valta ja vastuu saattavat lisätä turvattomuuden tunnetta, 

mutta toisaalta osallisuutta edellytetään. Osallisuuden lisääminen ei siis tarkoita kasvattajien 

vetäytymistä kulisseihin.83 

Opetushallituksen teettämässä demokratiakasvatusselvityksessä kävi ilmi, että valta-

osassa kouluja useimmat oppilaat eivät päässeet vaikuttamaan edes sellaisiin asioihin, joihin 

heillä tulisi POPS:in ja lain mukaan olla oikeus vaikuttaa. Paremmin pärjäävät oppilaat ovat 

usein vahvoilla jos osallisuudessa painotetaan tietotaitoa tai jonkinlaisia mitattavia 

kompetensseja. Toiveet ja todellisuus -teoksessa kirjoittajat näkevät nykykoulun ja -opetuksen 

kaipaavan lisää empatiaa ja joustavuutta sekä neuvottelevia ja tasa-arvoisia toimintatapoja 

syrjimisen vähentämiseksi.84 

Solidaarisuuden vaikutus osallisuuden kokemukseen on kiinnostava näkökulma. 

Osallisuuden kokemuksessa tärkeään ryhmään tai yhteisöön kuuluminen lisää 

merkityksellisyyden kokemusta yksilön elämässä.85 Arto Laitisen ja Anne Birgitta Pessin 

artikkelissa, Onko auttaminen solidaarista, yksi solidaarisuuden tasoista kuvaa ryhmän sisäistä 

solidaarisuutta. He käsittelevät myös yhteiskuntafilosofi Nancy Fraserin solidaarisuusjakoa, 

jonka mukaan luokkayhteisö on mahdollista omassa tutkimuksessani nähdä niin toiminnal-

lisena kuin tunteellisenakin ryhmänä. Toiminnallisen ryhmän toiminnalle tyypillistä ovat 

yhteiset päämäärät sekä saman mielipiteenmuodostuksen ja keskusteluyhteyden prosessit. 

Tunteellisen ryhmän subjektiivinen yhteenkuuluvuudentunne saattaa aiheuttaa toisten 

poissulkemista.86  

  

 
81 Leinonen 2010. 
82 Leinonen 2010, 50. 
83 Leinonen 2010, 52. 
84 Männistö et al. 2017, 111. 
85 Isola et al. 2017, 55.  
86 Laitinen & Pessi 2011, 136. 
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2.6 Martti Siisiäisen osallisuuden eri tyypit teoriaohjaavana mallina 

Martti Siisiäinen on ristiintaulukoinut kaksi muuttujaa, aktiivisuus–passiivisuus sekä motivoiva 

taho (toimija–muu taho) ja määritellyt neljä osallisuuden alatyyppiä. Nämä tyypit esiintyvät 

useimmiten sekamuotoisina.87 Aidon ja aktiivisen osallistumisen, jota Siisiäinen pitää 

abstraktina ideaalityyppinä, hän määrittelee seuraavasti: 

Se on toimintaa, jossa pätevä toimija tietoisesti, itsenäisesti ja vapaasti, riittävällä tiedolla  

varustettuna päättää osallistua hänen kiinnostuksen kohteitaan tai etujaan optimaalisella  

tavalla toteuttavaan toimintaan.88 

Tällaista ihannetyyppiä edustavat Siisiäisen mukaan yhteisestä pohdinnasta ja tasavertaisten 

toimijoiden vuorovaikutuksesta nousevat liikkeet ja yhdistykset. Toimija voi kokea omakseen 

vain sellaisen sosiaalisen piirin, johon hän liittyy omasta kiinnostuksestaan.89 Onko koulu- tai 

luokkayhteisön mahdollista täyttää näitä kriteereitä edes osittain? Tämä nelikentän alue kuvaa 

lähinnä sellaista osallisuutta, jonka ilmenemistä luokkayhteisössä halusin tutkimuksessani 

ensisijaisesti tarkastella.  

Aktivoivassa osallistamisessa voidaan päämääränä pitää osallistujan voimaannuttamista 

sekä elämänhallinnan keinojen lisäämistä tietoa ja taitoja kartuttamalla. Aktiivinen, osallistuva 

kansalaisuus saavutetaan toimintaan osallistuvan omalla myötävaikutuksella.90 Tästä 

näkökulmasta opettajan ja opetusmenetelmien rooli on merkittävä. Aikuisen rooli 

mahdollistajana ja toimintatapojen muuttajana on kouluyhteisössä kriittisen tärkeä. Tästä 

johtuen tämäkin osa-alue Siisiäisen mallissa on tärkeässä osassa analyysiä tehdessäni. 

Suostuva osallisuus on kyseessä silloin, kun toimija antautuu tai mukautuu vapaasta 

tahdostaan jonkin ryhmän tai organisaation toimintaan tai vaikutuspiiriin.91 Tässä 

tutkimuksessa käsittelen luokkayhteisöä tällaisena ryhmänä, vaikka oppivelvollisuuden 

velvoittama osallistuminen ei varsinaisesti ole vapaaehtoista. Kuviossa pakottamisen ja 

holhoamisen pyrkimyksiä on mahdollista hyödyntää kansalaisten ohjaamisen ja valvonnan 

järjestelmissä.92 Kouluinstituutiossa on nähtävissä tämänkaltaisia rutiineja ja aikatauluja, kuten 

lukujärjestys ja loma-ajat, joiden suunnitteluun oppilas itse ei useinkaan saa mahdollisuutta 

vaikuttaa.  

 

 

 
87 Siisiäinen 2010, 2014 ja 2015. 
88 Siisiäinen 2015. 
89 Siisiäinen 2015. 
90 Siisiäinen 2010, 2014 ja 2015. 
91 Siisiäinen 2010, 2014 ja 2015. 
92 Siisiäinen 2010, 2014 ja 2015. 
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Alla olevan kuvion olen muotoillut Martti Siisiäisen vuoden 2015 mallin93 mukaan: 

 

Kuvio 1. Martti Siisiäinen (2015). Osallisuuden eri tyypit 

Käytin tätä mallia sisällönanalyysin tehtyäni löyhästi ohjaavana, sillä oma käsitykseni 

osallisuudesta on enemmän aktiivinen kuin passiivinen. Useita teorioita ja määritelmiä luettuani 

näkemykseni osallisuudesta on muotoutunut sellaiseksi, että osallistuminen tai osallistamisen 

pyrkimys eivät välttämättä lisää yksilön osallisuuden tunnetta eikä osallisuuden kokemus aina 

edellytä aktiivista osallistumista. Osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus liittyvät toisiinsa, 

mutta eivät ole synonyymeja toisilleen tai rakennu samalla tavalla. Kysymys siitä millaista 

osallisuutta tutkin, on ohjannut analyysiäni. Olen etsinyt aineistostani enemmänkin aktiivista ja 

kyseenalaistavaa osallistumista kuin passiivista mukautuvaa läsnäoloa. Tulosten analyysiosion 

luvuissa 5.1–5.4 käsittelen aineistoani tämän mallin ohjaamana. 

  

 
93 Siisiäinen 2015. 
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3 Tutkimustehtävä 

3.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoite 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kartoittaa oppitunnin aikaista osallisuuden kokemusta sekä 

vuorovaikutusta opetuksen ja yhdessäolon vahvistajana oppilasnäkökulmasta. Havainnoidut 

oppitunnit olivat evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen tunteja. Tutkimustehtäväni jakautuu 

kahteen tutkimuskysymykseen, jotka ovat: 

1. Miten osallisuus on havaittavissa oppitunnin aikaisessa vuorovaikutuksessa?  

2. Miten oppilaat sanoittavat osallisuuden kokemuksiaan? 

Keskityn opettajien ja oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja jätän pienemmälle 

huomiolle tuotettujen materiaalien toimivuuden käsittelyn. Toki niitä ei voi poissulkea, koska 

niiden käyttäminen vaikuttaa osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden määrään ja laatuunkin. 

Asemoin tutkimukseni oppilasnäkökulmaan juuri osallisuuden ja solidaarisuuden 

näkökulmasta. Jätän pienemmälle huomiolle opettajanäkökulman, joka tosin heijastuu 

opetuksen vuorovaikutteisuuteen väistämättä ja täten tulee huomioida vähintäänkin välillisesti. 

Tavoitteena on saada tietoa oppilaiden omista osallisuuden kokemuksista havainnoiduilla 

oppitunneilla.  

3.2 Tutkittava aineisto ja aineiston kerääminen 

3.2.1 Tutkimusaineisto 

Aineisto on kerätty havainnoimalla neljän yhdeksännen luokan evankelisluterilaisen uskonnon 

oppituntia eteläsuomalaisessa yläkoulussa marraskuussa 2019 kahdella peräkkäisellä viikolla, 

kahtena eri päivänä, kahta oppituntia kumpanakin. Kanssani havainnoimassa oli USKALLUS-

hankkeen tutkimusavustaja Kia Kurunmäki. Jokaisella luokalla oli yhteneväinen 45 minuutin 

mittainen etiikan oppitunti sekä sama opettaja. Uskonnonopetuksessa siirryttiin tällöin 

kirkkohistoriasta etiikan osuuteen. Luokkatilat olivat perinteisiä ja oppilaat istuivat pulpetti-

riveissä omien pulpettiensa ääressä ennalta määrätyn istumajärjestyksen mukaisesti94.  

Oppilaat täyttivät oppitunnin jälkeen lomakkeen, jossa heitä pyydettiin ympyröimään 

yhdestä kolmeen omaa tunnetilaansa kuvaavaa sanaa. Omia tunnesanoja oli lisäksi mahdollista 

käyttää ja avoimille kommenteille oli tilaa95. Kahden ensimmäisen havainnointitunnin 

palautelomakkeet menivät epähuomiossa samaan pinoon, joten niitä ei ole mahdollista 

 
94 Kuva 3. 
95 Liite 3. Oppilaiden palautekysely. 
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tarkastella erikseen. Opettaja täytti jokaisesta havainnoidusta tunnista lomakkeen96, jossa hän 

kuvasi oppitunnin ilmapiiriä verrattuna tavanomaiseen oppituntiin. Opettajaa pyydettiin tämän 

lisäksi analysoimaan sitä, lähtivätkö mukaan toiminnallisiin harjoituksiin ne oppilaat, jotka 

yleensäkin ovat aktiivisia vai saatiinko mukaan muitakin.  

Kahdella luokalla neljästä toteutimme ryhmähaastattelut heti oppitunnin jälkeen, yhdellä 

tunnin kuluttua sen päättymisestä. Kolmannen ja neljännen havainnointitunnin välissä ei ollut 

taukoa, joten kolmannen tunnin ryhmähaastattelua ei saatu tehtyä, koska oppilaat pääsivät 

kotiin koulusta oppitunnin jälkeen.  

Alla olevassa taulukossa on kuvattu kerätyt tutkimusaineistot ja niiden määrät. 

Havainnoituja oppilaita oli yhteensä 66, joista 60 täytti palautekyselyn. Havainnointi-

muistiinpanoja kertyi 26,5 sivua yhteensä kahdelta tutkijalta (Minna 13 sivua, Kia 13,5 sivua). 

Opettaja kirjasi ylös havaintojaan jokaisesta oppitunnista, yhteensä neljä vastausta. Litteroitua 

ryhmähaastatteluaineistoa on yhteensä 34 minuuttia 7 sekuntia. 

Taulukko 1. Tutkimusaineisto ja sen laajuus 

 

3.2.2 Havainnointi tutkimusmenetelmänä 

Havainnoimalla on mahdollista saada tietoa ihmisten toiminnasta tietyssä tilanteessa. 

Tieteellinen havainnointi on systemaattista tarkkailua. Se sopii erityisen hyvin juuri vuoro-

vaikutustilanteiden tutkimiseen, jota tässä tutkielmassani käsittelen osallisuuden näkö-

kulmasta. Sen etuna on välitön informaatio ryhmän ja yksilön käyttäytymisestä. Ihmiset 

saattavat usein toimia eri tavoin kuin sanovat toimivansa. Havainnoinnin voidaan nähdä 

tutkivan todellista elämää ja maailmaa pyrkien välttämään keinotekoiset tutkimusasetelmat. 

Havainnointi nähdään toimivana menetelmänä silloin, jos on odotettavissa kielellistä vaikeutta 

 
96 Liite 4. Opettajan havainnointipohja. 

AINEISTO RYHMÄ 01 RYHMÄ 02 RYHMÄ 03 RYHMÄ 04 YHTEENSÄ

OPPILAITA RYHMÄSSÄ 11 22 17 16 66

PUHTAAKSIKIRJOITETTUJA 

HAVAINNOINTISIVUJA (A4) 5,5 7 7,5 6,5 26,5

OPPILAIDEN PALAUTEKYSELY (KPL) 

ryhmä 01 ja 02 yhteensä ryhmän 02 

sarakkeessa 32 16 12 60

OPETTAJAN HAVAINNOINTIPOHJA 1 1 1 1 4

LITTEROITUJA 

RYHMÄHAASTATTELUSIVUJA (A4) 4,5 4 5 13,5

HAASTATTELUN KESTO 12 min 10 min 51 s 11 min 16 s 34 min 7 s

OSALLISTUJAMÄÄRÄ 3 3 4 10
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tai kertomisen haluttomuutta.97 Omassa tutkimuksessani murrosikäisten ollessa kyseessä tämä 

puoltaa paikkaansa. 

Havainnoimalla ei tutkita ainoastaan sanottuja asioita, vaan myös nonverbaalinen 

viestintä ja tilankäyttö otetaan huomioon. Havainnoitsija vaikuttaa aina havainnoitavaan 

tilanteeseen pelkällä läsnäolollaan. Juuri luokkahuonetutkimuksissa on havaittu muutoksia 

oppilaiden ja opettajan käytöksessä havainnoinnin alkaessa. Tätä helpottaisi useamman kerran 

vierailu ryhmässä. Toisaalta ryhmään sitoutuminen emotionaalisesti voi haitata tutkijan 

objektiivisuutta.98 

Tutkijan rooli käyttäytymisen tutkijana voi olla täysin osallistuva, osallistuja 

havainnoitsijana, havainnoitsija osallistujana tai ainoastaan havainnoitsija.99 Tässä 

tutkimuksessa havainnoimme vuorovaikutusta ja osallisuutta ei-osallistuvan havainnoinnin 

keinoin. Havainnointi sopii hyvin juuri vuorovaikutuksen tutkimiseen, oppilaan omaa 

osallisuuden kokemusta taas kartoitimme ryhmähaastatteluilla sekä kirjallisella palaute-

kyselyllä.  

Anna Sofia Salosen tutkimuksessaan käyttämä Henri Lefebren sosiaalisen tilan kolmijaon 

menetelmä100 tunnistaa havaitun tilan (concieved space), käsitetyn tilan (perceived space) ja 

eletyn tilan (lived space). Tämä kolmijako tuo kiinnostavan näkökulman ja mahdollisuuden 

havainnointiin luokkatilassa. Kaikki kolme tilaa ovat erottamattomasti sidoksissa toisiinsa. 

Sosiaalinen tila on sosiaalinen tuote ja se tuotetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.101 

Havaittu tila on omassa tutkimuksessani luokkatila ja luokka sekä käytetyt materiaalit. Käsitetty 

tila puolestaan käsittää opetussuunnitelman ja tuntisuunnitelman tavoitteineen sekä niiden 

ilmenemisen ja vaikutukset tuntityöskentelyssä ja opettajan toiminnassa. 

Meitä havainnoitsijoita oli kaksi. Eri henkilöt saattavat kiinnittää huomiota eri asioihin, 

etenkin koskien sanatonta viestintää. Sijoituimme luokkatilassa eri asemiin, joten kirjaamamme 

havainnot ja keskustelut saattaisivat erota toisistaan. Havainnointilomakkeemme rungot olivat 

samat ja niihin kirjaamamme havaintomuistiinpanot pääosin yhteneväiset. Havainnoidessa 

kirjasimme ylös oppitunnin eri osien ajankäytön, repliikit ja huomiomme sanattomastakin 

viestinnästä.  

Olimme sijoittuneina luokkahuoneen perälle eri kulmiin. Luokkatila oli suhteellisen 

ahdas ja olimme lähellä viimeisessä penkkirivissä istuvia oppilaita. Yhdessäkään luokassa 

 
97 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka I 2006; Hirsjärvi et al. 2009, 213. 
98 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka I 2006; Hirsjärvi et al. 2009, 213. 
99 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka I 2006; Hirsjärvi et al. 2009, 214–217. 
100 Salonen 2015. 
101 Salonen 2015, 39–40. 



18 

 

oppilaat eivät olleet meistä erityisen kiinnostuneita enkä huomannut heidän katselevan 

taaksepäin. Häiriökäyttäytymistä, puhumista, huutelua, supinaa ja puhelimien käyttämistä 

esiintyi siinä määrin, että vaikutti etteivät oppilaat olleet ainakaan ”vieraskoreita”. Käsitin, että 

koulussa on tehty aiemminkin tutkimusta. Oppitunnin jälkeisissä keskusteluissa opettaja ei 

tuonut esiin mitään erityisiä normaaliin tuntityöskentelyyn liittyviä käyttäytymisen muutoksia.  

Oppitunnin havainnointirunko102 on liitteenä. Oppitunneilla lehtiöön tehdyt havainnot 

kirjoitimme tietokoneella puhtaiksi heti samana tai sitä seuraavana päivänä, jolloin 

havainnointitilanteet olivat tuoreessa muistissa.  

3.2.3 Ryhmähaastattelu tutkimusmenetelmänä 

Erilaiset tutkimusmetodit täydentävät toisiaan ja havainnoinnin tukena käytetään usein 

haastattelua, näin myös omassa tutkimuksessani. Ryhmähaastattelu on tuottava aineiston-

hankintakeino, koska tietoa saadaan useammalta henkilöltä samanaikaisesti. Sitä pidetään 

erityisen toimivana juuri tilanteissa, joissa haastateltavien saatetaan olettaa jännittävän 

haastattelua. Niin nuoret kuin heidän vanhempansa voivat suhtautua epäluuloisesti esimerkiksi 

yliopistosta tulevaan haastattelijaan.103 

Ryhmä voi yhtäältä edesauttaa muistinvaraisten asioiden esiin tuomista ja väärin-

ymmärrysten korjaamista, toisaalta estää kielteisten tai eriävien mielipiteiden esiintuonnin ja 

antaa määräysvallan dominoiville henkilöille. Tämä on huomioitava tuloksia analysoidessa ja 

johtopäätöksiä kirjoittaessa. Nauhoitteen purkamista vaikeuttaa liian iso ryhmä, jolloin 

haastateltavien äänet saattavat sekoittua keskenään. Aiemmista tutkimuksista opitun mukaan 

onkin tärkeää pitää ryhmä riittävän pienenä.104  

Tässä tutkimuksessa ryhmähaastatteluihin osallistuvat oppilaat valittiin vapaaehtoisiksi 

ilmoittautuneiden joukosta oppituntien alussa. Kerroimme ottavamme 3–4 oppilasta 

haastatteluun ja sopiva määrä osallistujia ilmoittautui välittömästi kaikissa luokissa. 

Haastatteluista kaksi toteutimme erillisessä pienessä työskentelytilassa, yksi luokkahuoneessa 

ja nauhoitimme ne kahdella eri laitteella onnistumisen varmistamiseksi. Ryhmähaastatteluissa 

tuli ajoittain sellainen tunne, että oppilaat vastasivat kuten ajattelivat olevan oikein, vaikka 

korostimme, ettei oikeita tai vääriä vastauksia ole. Osa oppilaista käyttäytyi asiallisemmin 

näissä haastattelutilanteissa kuin oppitunnilla. Litteroin ryhmähaastattelut muutaman päivän 

sisään haastatteluista sanatarkasti. Olimme kumpikin paikalla kaikissa kolmessa haastattelu-

tilanteessa. 

 
102 Liite 2 2019. 
103 Hirsjärvi et al. 2014, 210–211. 
104 Hirsjärvi et al. 2014, 211.  
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Henri Lefebren sosiaalisen tilan kolmijaon mukainen eletty tila tulee parhaiten ilmi 

oppilashaastatteluissa, joissa osallistujat saivat valita tuntityöskentelyyn parhaiten sopivat 

tunnetilat. Tässä näen jälleen solidaarisuuden ja osallisuuden ilmiöiden kulkevan käsi kädessä. 

Yksilön kokemus tilanteessa ja tilassa lisää tai vähentää osallisuuden ja solidaarisuuden 

kokemusta.  

3.2.4 Palautekysely tutkimusmenetelmänä 

Laadullista tutkimusta on mahdollista täydentää ja tukea määrällisen palautekyselyn avulla. 

Kyselytutkimuksien etuina nähdään usein laajan tutkimusaineiston tuottaminen suhteellisen 

nopeasti. Heikkoutena voidaan pitää aineiston pinnallisuutta. Vastaajien motiiveista ja 

suhtautumisesta tutkimukseen ei ole mahdollista varmistua ja väärinymmärrysten pois-

sulkeminen on vaikeaa.105 

Yksi kyselyn muoto on informoitu kysely, jossa tutkija jakaa lomakkeet vastaajille 

henkilökohtaisesti ja kertoo kyselyn tarkoituksesta.106 Tässä tutkimuksessa jaoimme pieni-

muotoisen palautekyselylomakkeen107 oppilaille henkilökohtaisesti, annoimme heille hetken 

aikaa sen täyttämiseen ja keräsimme lomakkeet tämän jälkeen. Usein kyselylomakkeissa 

kysytään taustatietoja, kuten ikää tai koulutusta, mutta tässä kyselyssä kartoitimme ainoastaan 

oppilaan tunnetilaa oppitunnin jälkeen. Sitä kuvaamaan oli annettu valmiita vaihtoehtoja, mutta 

omille sanoille ja vapaalle tekstillekin oli tilaa. Opettajan havainnointi-pohjassa108 pyydettiin 

kuvaamaan oppituntia siitä näkökulmasta, millaiset oppilaat osallistuivat ja oliko tässä 

muutoksia aiempiin tunteihin verrattuna.  

3.3 Oppitunnin kuvaus 

Harjoitus oli USKALLUS-hankkeen yhteistyöopettajan kehittämä ja se toteutettiin 

yhdeksännen luokan evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen tunnilla. Tunnit olivat pääosin 

saman sisältöisiä ja saman opettajan toteuttamia. Jokainen luokka toi opetukseen oman 

vivahteensa. Kyseessä oli johdantotunti etiikkaan. Etiikka on yksi uskonnon opetuksen 

kolmesta sisältöalueesta elämänkatsomuksen ja yleissivistyksen ohella. Nämä kolme esiintyvät 

opetuksessa useimmiten lomittain ja rinnakkain. Ainedidaktisesta näkökulmasta katsoen 

etiikan osa-alueeseen sisältyy moraaliseen käyttäytymiseen ohjaaminen sekä eettisten 

ongelmien ja moraalisten erityiskysymysten tunnistamiseen ja arvioimiseen johdattaminen.109 

 
105 Hirsjärvi et al. 2009, 195. 
106 Hirsjärvi et al. 2009, 196. 
107 Liite 3. 
108 Liite 4. 
109 Ubani 2013, 48–49. 
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Havainnoiduilla oppitunneilla nämä elementit olivat hyvin läsnä. Oppitunnin aluksi opettaja 

kertoi Israelissa olleessaan keskustelleensa kahden holokaustista selvinneen kanssa. Kertomus 

keskitysleiriltä oli pääpiirteissään tällainen:  

Yksi keskitysleirin vanki oli joko kadottanut lakkinsa tai se oli häneltä viety.  

Yleinen tieto leirissä oli, että aamulla nimenhuudon yhteydessä vanki, jolla ei 

ole lakkia, ammuttaisiin kyselemättä.  

Kertomuksen jälkeen opettaja laittoi oppilaat pohtimaan, mitä he tekisivät kyseisessä tilanteessa 

ja esitti luokalle kysymyksen: ”Miten olisit itse toiminut ja miksi?” Kertomuksen oli tarkoitus 

saada oppilaat pohtimaan valintatilannetta ja tekemään eettisesti vaikea kuvitteellinen päätös. 

Kerronnan ja tarinoiden hyödyntäminen opetuksessa tukee oppilaan elämänkatsomuksen 

jäsentymistä.110 Luokasta riippuen oppilaat vastasivat hyvin varmasti ja nopeasti tai enemmän 

pohtien ja epäröiden. Mielipiteenmuodostus oli useimmiten hajanaista ja keskustelu puolesta ja 

vastaan virisi vilkkaana. Yhdessä luokassa oppilaat muodostivat kollektiivisen mielipiteen.  

Oppitunnin loppupuoli käytettiin etiikan kuva-analyysiin. Opettaja oli levittänyt luokkaan 

tai käytävälle ison joukon kuvia111, joista jokainen valitsi itseään jollain tavalla puhuttelevan. 

Opettaja pyysi miettimään jo valitessa, mitä taiteilijan tai valokuvaajan mielessä olisi saattanut 

olla kuvaa tehdessä tai ottaessa. Kun kuva oli valittu, opettaja ohjeisti etsimään parin, jonka 

kuvassa olisi jotain samoja elementtejä tai tunnelmaa. Tämän jälkeen oppilaat keskustelivat 

ensin pareittain kuvista, jonka jälkeen he kertoivat heränneistä ajatuksistaan luokan edessä. 

Kuvat heijastettiin dokumenttikameralla valkokankaalle. Oppilaat kertoivat, miksi valitsivat 

kuvan ja mitä ongelmaa tai problematiikkaa siinä voisi esiintyä tai mitä mahdollisesti etiikkaan 

tai moraaliin liittyviä ajatuksia se heissä herätti.  

3.4 Ryhmähaastattelutilanteen kuvaus 

Ryhmähaastatteluissamme oppilaat poimivat kahdessa erässä lapuille kirjoitettuja sanoja 

kuvaamaan tunnetilaansa oppitunnin ja käytetyn opetusmetodin jälkeen. Neuvoimme ottamaan 

1–3 sanaa, mutta useimmat ottivat vain yhden. Vain haastattelussa 04 otettiin toisella 

sanakierroksella useampi kuin yksi lappu. Ensimmäisen erän sanat olivat: innostus, 

hämmennys, kyllästyminen, oivallus, vaikeus, turvallisuus, vahvistuminen, tiedonhalu, 

rohkaistuminen, lapsellisuus, mielikuvitus ja ilo. Tämän jälkeen valinnoista keskusteltiin 

yhdessä. Pohdittiin ottamatta jääneitäkin sanoja siitä näkökulmasta, kuvasivatko nekin 

mahdollisesti oppituntia tai oliko sanan kuvaama tunnetila vain vähäinen tai olematon. 

 
110 Ubani 2013, 160. 
111 Kuva 1 ja kuva 2. 
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Keskustelua tuimme lisäkysymyksin esimerkiksi siitä, mihin oppilas koki saaneensa vaikuttaa, 

osallistuivatko kaikki tai mitä oppilas oppi.  

Toisen erän sanat olivat: välittäminen, muutos, tieto, auttamisen halu, osallistuminen, 

osaaminen, moninaisuus, kuulluksi tuleminen, yhdessä tekeminen, itsenäisyys, oppiminen, 

luovuus ja leikkisyys. Toisen kierroksen jälkeen käytiin jälleen samanlainen yhteinen keskustelu 

valituista sanoista.  

3.5 Aineiston analyysitapa 

Analyysitapaa valitessa on pohdittava, mikä menetelmä parhaiten vastaa tutkimustehtävään.112 

Aineisto ei sellaisenaan anna vastauksia tutkimuskysymyksiin, vaan sitä on tarkasteltava 

huolellisesti eri kulmista kärsivällisesti ja sen parissa aikaa viettäen.113 Kaikkea kerättyä 

laadullista aineistoa ei aina voi käyttää eikä sitä silloin tarvitse myöskään analysoida. Tällöin 

on perusteltava, miksi kaikki aineisto ei ole mukana ja miksi valittu aineisto valittiin. Tässä 

tutkimuksessa olen analysoinut kaikkea keräämäämme aineistoa. Analyysi etenee sen 

kuvaamisesta luokitteluun ja sen kautta yhdistämiseen. Aineiston tulkintaa ei saa jättää lukijan 

varaan, vaan se on avattava ja selitettävä. Prosessi ei useinkaan ole kovin suoraviivainen, sitä 

kuvaa paremminkin spiraalimainen, polveileva eteneminen.114 Olen käyttänyt useita suoria 

lainauksia haastatteluista ja oppitunneilta sekä avannut omaa tulkintaani niistä mahdollisimman 

selkeästi.  

Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti115. 

Omassa tutkielmassani käytän teoriaohjaavaa analyysitapaa, jossa ajatteluani ja työtäni ohjaa 

niin teoria kuin aineistokin. Olen aluksi käsitellyt koko aineistoani sisällönanalyysin avulla; 

eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien sekä tiivistäen.116 Sisällönanalyysin keinoin tarkastellaan 

tekstimuotoista aineistoa, joka tässä tutkimuksessa on litteroitua haastatteluaineistoa, puhtaaksi 

kirjoitettuja havainnointimuistiinpanoja sekä oppilaiden ja opettajan palautelomakevastauksia. 

Tavoitteena on systemaattinen ja objektiivinen analysointi, joka pyrkii saamaan tekstissä 

esiintyvät merkitykset esille tiivistämällä, vähentämättä kuitenkaan aineiston informaatioarvoa. 

Aluksi etsin koko aineistosta tutkimustehtävän kannalta oleelliset ilmaukset. Sen jälkeen 

pelkistin ilmaukset ja ryhmittelin samaa aihepiiriä kuvaavat ilmaukset alaluokiksi. Alaluokat 

yhdistelin tämän jälkeen yläluokiksi.  

 
112 Hirsjärvi et al. 2009, 224. 
113 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka III 2006. 
114 Hirsjärvi et al. 2009, 223–224. 
115 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka III, 2006. 
116 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka II 2006.s 
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Sisällönanalyysin jälkeen tarkastelin tuloksiani Martti Siisiäisen osallisuuden eri 

tyyppien valossa. Luin uudelleen kaikki havainnointiaineistot sekä litteroidut ryhmähaastattelut 

ja pohdin, onko piiloon jäänyt vielä jotain mitä en analyysissäni ole huomioinut. En löytänyt 

mitään ”uutta”, joten järjestelin vielä analysoimaani aineistoa Siisiäisen mallin ohjaamana. 

Tämän vaiheen kuvaus muodostaa tutkielmani luvun 5.  

3.6 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen eettisyyttä tulee pohtia sen kaikissa vaiheissa, suunnittelusta raportointiin. 

Eettisesti hyväksyttävä ja luotettava tieteellinen tutkimus edellyttää tutkimusorganisaation 

hyvää tieteellistä käytäntöä, jonka tulee olla osa sen laatujärjestelmää. Rehellisyys, avoimuus, 

huolellisuus ja tarkkuus ovat läsnä tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Aiempiin tutkimuksiin 

viittaaminen on tehtävä asianmukaisesti ja annettava niille arvo omia tutkimustuloksia 

julkaistaessa. Tutkimusluvista ja tutkijoiden oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista sovitaan 

tutkimushankkeen yhteydessä. Tutkimuksen rahoittaja ja toteuttaja saatetaan tiedoksi kaikille 

asianosaisille.117 USKALLUS-hanke on osaltaan huolehtinut siitä, että meidät opiskelijat on 

perehdytetty hyvään tieteelliseen käytäntöön ja tutkimusetiikkaan sekä käytettäviin aineiston-

keruumenetelmiin. Havainnointiin ja ryhmähaastatteluihin järjestettiin lisäkoulutusta, joihin 

osallistuin.  

Tutkimuksen eettisyys on huomioitava erityisen huolellisesti, kun tutkitaan lapsia tai 

nuoria. Tässä tutkimuksessa jokaisen tutkittavan luokan oppilaan kotiin on lähetetty 

tutkimuslupalomake118 niin paperisena kuin sähköisen yhteydenpitojärjestelmän kautta 

(esimerkiksi Wilma tai Helmi). Huoltajilla on ollut mahdollisuus kieltää tutkimukseen 

osallistuminen kokonaan tai osittain tai määritellä itse, millä tavalla oppilas saa osallistua. 

Lomakkeessa on tietoa tutkimuksesta sekä huoltajalle että oppilaalle ja tila kummankin 

allekirjoituksille. Lomakkeesta on olemassa myös kuvitettu versio nuorempia oppilaita 

ajatellen. Ratkaisu on haluttu antaa yhdessä tehtäväksi ja osallistaa lapsi tai nuori päätöksen-

tekoon. Näin kunnioitetaan tutkittavan itsemääräämisoikeutta, yksityisyyttä ja tietosuojaa. 

Osallistumispäätöksen on aina perustuttava riittävään tietoon ja vapaaehtoisuuteen ja siitä on 

voitava vetäytyä pois sen kaikissa vaiheissa. 

Saimme palautetta, että lomake on liian monisanainen ja aikaa vievä. Lomaketta laatiessa 

on kuitenkin pyritty antamaan mahdollisimman läpinäkyvää ja luotettavaa tietoa siitä, mitä 

tutkitaan, miten tutkitaan ja mihin aineistoa käytetään. Ongelmaksi olisi voinut muodostua se, 

 
117 Hyvä tieteellinen käytäntö 2012, 6. 
118 Liite 1. 2019 
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että havainnointiin olisi antanut luvan vain muutaman oppilaan vanhempi. Omassa 

tutkimusaineistossani näin ei käynyt ja vain kolmea oppilasta ei saanut havainnoida heidän 

omasta tahdostaan (yli 15-vuotias). Havainnoitsijoina kirjasimme ylös ainoastaan niiden 

oppilaiden kommentteja, joita oli lupa havainnoida. Ryhmähaastatteluihin osallistuminen oli 

vapaaehtoista ja halukkaita olisi ollut tarvetta enemmän. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää triangulaatio, joka tarkoittaa erilaisten menetelmien, 

tutkijoiden, tietolähteiden tai teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa 

toteutuu sekä tutkijatriangulaatio että aineistotriangulaatio.119 

3.7 Tutkijan positio 

Tutkiminen edellyttää jatkuvaa valintojen ja päätösten tekoa tutkimuksen julkaisuun asti.120 Sen 

vuoksi jokaisen tutkijan persoona, kokemukset ja katsomukset vaikuttavat tutkimuksen 

tekemiseen vähintäänkin tiedostamatta. Tutkijana asemani tässä tutkimuksessa ei sisältänyt 

esteellisyyttä tai ennakkotietoa sen paremmin havainnoimistani oppilaista, opettajasta kuin 

oppilaitoksestakaan. Omat kokemukseni perusopetuksesta ovat pääosin muutaman vuosi-

kymmenen takaa, joten opetusmetodit ovat muuttuneet paljonkin. Olen tehnyt muutamia 

opettajansijaisuuksia lukuvuosina 2019 ja 2020. Viime aikojen runsas keskustelu uuden 

opetussuunnitelman heikkouksista ja uusien opetusmenetelmien toimimattomuudesta kaikkien 

oppilaiden kohdalla, ei voi olla täysin vaikuttamatta tekemiini havaintoihin. Lähtökohtani 

tutkimuksen tekemiseen oli kuitenkin aito kiinnostus nykytilannetta kohtaan juuri osallisuuden 

viitekehyksessä.  

Kerroimme oppituntien alussa lyhyesti omin sanoin tutkimuksesta oppilaille. Opettajakin 

mainitsi meidän olevan enemmän kiinnostuneita oppimateriaalien toimivuudesta kuin heistä 

henkilöinä. Tässä kohtaa täsmensimme vielä oppilaat, joita ei saanut havainnoida sekä 

merkitsimme ylös heidän sijaintinsa luokkatilassa, jottei heidän kommenttejaan tai 

käyttäytymistään kirjata ylös.  

Tutkijoina pyrimme ohjailemaan oppilaiden vastauksia mahdollisimman vähän 

ryhmähaastattelussa, mutta toisinaan kysyimme tarkennuksia. Oppilaiden anonymiteetti on 

turvattu eikä havainnointimuistiinpanoissa, palautelomakkeissa tai haastattelunauhoituksissa 

ole lainkaan nimiä. Lainauksissa käytetyt nimet ovat pseudonyymejä eli oppilaille itse 

keksimiäni nimiä. Haastattelut tallennettiin Umpio-palveluun ja poistettiin äänityslaitteilta 

tämän jälkeen. 

 
119 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka IV 2006. 
120 Hirsjärvi et al. 2014, 123. 
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Aineistoa analysoidessani halusin antaa sille mahdollisuuden kertoa tarinaa ja auttaa 

löytämään punainen lanka, jonka avulla sitä on mahdollista kuvata mahdollisimman 

objektiivisesti oman subjektiivisen kokemukseni kautta. Vaikka teen tämän tutkimuksen osana 

hanketta, on se kuitenkin ensisijaisesti itsenäinen maisterintutkielmani, jota on mahdollista 

käyttää tarvittaessa myös hankkeen hyödyksi.  
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4 Tutkimustulokset 

4.1 Oppituntien havainnointiaineistot 

Ensimmäinen havainnointitunti oli aamun ensimmäinen ja muutama oppilas valittelikin 

väsymystä. Tunnille osallistui lisäksi yksi elämänkatsomustiedon (jatkossa ET) opiskelija. 

Oppilaita oli paikalla vain 11, osa oli tutustumassa lukioon. Oppitunnilla eräs poika vastasi 

opettajan esittämään valintatilannekysymykseen välittömästi, että ottaisi lakin, koska ei haluaisi 

kuolla. Hän ei kuitenkaan pitänyt päätöstä helppona. Yksi tyttö vastasi, ettei osaa tehdä päätöstä 

valinnasta. Kuvatehtävässä kaikki eivät lähteneet etsimään kuvaa ja opettaja joutui kehottamaan 

paria poikaa nousemaan paikaltaan. Oppilaat kysyivät täsmennystä siihen, millä perusteella 

kuva tulisi valita. Yksi poika ei löytänyt paria ja meni kolmanneksi ryhmään. Vain yksi pari oli 

”sekapari”, muut samaa sukupuolta keskenään. Oppilaat vaikuttivat kuitenkin valitsevan aidosti 

sopivan kuvaparin vieressä istuvan kaverin sijaan.  

Opettaja tarkasteli aluksi esimerkinomaisesti yhtä kuvaa kertoen oppilaille, miten purku 

tapahtuu. Keskustelu kuvista oli vilkasta, joitain oppilaita opettaja auttoi esittämällä lisä-

kysymyksiä. Osa oppilaista keskusteli ihan muusta, kuten viikonlopunvietostaan. Opettajalta 

kyseltiin aiemmin pidetyn kokeen palautuksesta ja pettymystä oli ilmassa kun koepapereita ei 

vielä palautettu. Edelleen oli runsaasti keskustelua ja epäselvyyttä siitä, mitä pitikään tehdä. 

Ilmapiiri oli kuitenkin rauhallinen ja oppilaat kertoivat vapautuneesti sekä kuuluvalla äänellä 

kuvista heränneistä ajatuksistaan.121  

Toisen havainnointitunnin ryhmä oli melko suuri (N=22) verrattuna edeltävän tunnin 

ryhmään. Pulpetteja siirreltiin omiin ryhmiin heti tunnin aluksi. Kahdeksan oppilasta viittasi 

välittömästi opettajan esittäessä kysymyksen siitä, mitä kukin tekisi. Ensimmäiseksi vastannut 

poika ei osannut päättää, toinen poika olisi ottanut lakin. Eräs tyttö epäröi, koska ei haluaisi 

kenenkään kuolevan. Toinenkin tyttö piti päätöstä vaikeana. Keskustelun päätteeksi opettaja 

kysyi, oppivatko oppilaat mitään. Yksi poika vastasi heti kielteisesti. 

Kuvatehtävään orientoituminen ja kuvan etsiminen lähti liikkeelle tahmeasti. Yksi tyttö 

haukotteli näkyvästi ja nurkan poikaryhmä keskusteli aivan muusta aiheesta. Jollekin tuli 

tekstiviesti, toinen naputteli puhelintaan. Opettaja joutui kehottamaan kuvanhakuun useamman 

kerran. Pari valittiin vieressä istuvasta, ei kuvan mukaan. Opettaja yritti saada tähän muutosta 

tuloksetta. Kaksi lähelläni istuvaa tyttöä ei puhunut mitään toisilleen. Viisi poikaa puhui 

mopoautolla ajelustaan aamuyöllä kaupungin eri lähiöissä. Opettaja kierteli luokassa ja yritti 

 
121 Kyrkkö & Kurunmäki 2019, havainnointi 01. 
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kysymyksillään innostaa oppilaita tarttumaan tehtävään, turhaan. Kokeiden palautuksista 

kysyttiin jälleen.  

Kun tehtävää alettiin purkaa, täyttyi luokka hälinästä. Eteen mentiin reippaasti, mutta 

siellä lähinnä kuiskittiin tai toisteltiin sitä, ettei tiedä tai osaa vastata. En saanut selvää 

useammankaan kommenteista. Kuulemista häiritsi myös edessäni istunut poikaryhmä, joka 

puhui tauotta muista asioista. Vieressäni istunut tyttö naksutteli sorminiveliään kyllästyneen 

oloisena, toinen oli edelleen puhelin kädessä ja sama haukotteleva tyttö tehosti haukotustaan 

venyttelemällä kädet ylhäällä. Opettaja yritti saada luokan rauhoittumaan. 

Oppilaat innostuivat ja osallistuivat todella heikosti verrattuna edellistunnin ryhmään. 

Eräs tyttö sanoi toiselle: ”Mikä idea tässä on?!”. Opettaja joutui puhumaan oppilaiden puolesta, 

koska kaikki eivät puhuneet lainkaan. Kiire oli läsnä koko lopputunnin ja viimeisille oppilaille 

ei oikeastaan jäänyt lainkaan aikaa esitellä kuviaan, joten opettaja otti isomman roolin. 

Luokassa oli rauhatonta ja vähemmistö kiinnostui opetuksesta. Ilmapiiri vaikutti vähän 

ahdistavalta, hektiseltä ja kiireiseltä. Opettaja kertoi myöhemmin, että tunnelma on muulloinkin 

samankaltainen ja osa tytöistä vaikuttaa pelkäävän poikia. Sen syvemmälle tässä keskustelussa 

ei ikävä kyllä päästy. Luokasta haastatteluun ilmoittautui innokkaasti kolme poikaa, jotka 

innostuivat ajatuksesta, ettei välitunnille tarvinnut mennä.122 

Kolmannella havainnointitunnilla oli 17 oppilasta, joista kolme oli ET-ryhmästä. 

Oppilaat olivat jo sisään tullessaan kohteliaita ja tervehtivät meitä. Yhtä oppilasta ei saanut 

havainnoida. Tunnin alussa aikaa meni kysymyksiin tulevista esitelmistä ja oppikirjan käytöstä. 

Oppilaat kuuntelivat tarinan erityisen keskittyneesti, vaikka tunnin alku oli melkoista hälinää. 

Kertomus sai oppilaat aluksi hiljaisiksi ja he eläytyivät tarinaan selvästi. Opettaja ei edes ehtinyt 

esittää kysymystä valintatilanteesta, kun keskustelu käynnistyi vilkkaana. Tällä tunnilla 

kertomus sai aikaan kaikkein monipolvisimman keskustelun. Tässä lainaus keskustelusta tältä 

tunnilta: 

Tyttö1: Miksei varastanut joltain muulta? 

Opettaja: Kuka olisi tehnyt näin? Osa viittaa, osa ei. 

Opettaja: Miksi et olisi tehnyt niin? 

Poika1: En kestä, et toinen kuolee. 

Tyttö2: Ite kokisin siitä niin huonoa omaatuntoa. 

Yleistä hälinää ja keskustelua 

Opettaja: Viitatkaa! 

Tyttö3: Ei se oikeuta sua tekemään väärin vaikka joku muu on tehnyt. 

Poika2: Tekisin niin, että veisin sen joltain läpimädältä. 

Opettaja: No, mitä mies teki? Varasti sen lakin. Ja toinen mies kuoli ja tämä näki sen miehen kasvot. 

Tyttö4: Yllätys! 
Poika3: Hyvä! 

Tyttö4: Kenen kasvot se näki? Tunsiko se sen? 

 
122 Kyrkkö & Kurunmäki 2019, havainnointi 02. 
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Opettaja: Samassa parakissa eli. 

Opettaja jatkaa kertomusta ja oppilaat kuuntelevat hiljaa. 

Opettaja: Lakki pois! Täällä ei lakin käytöstä palkita. 

Tunnilla syntyi paljon keskustelua ja toisinaan oli ihan hiljaistakin. Haukottelua, silmien 

pyörittelyä ja kyllästymistä ilmaisevia eleitä oli vähän, en edes rekisteröinyt niitä. Yleinen 

ilmapiiri luokassa oli hyväksyvä ja tuntui, että kaikki saivat sanottua mitä halusivat. Eteen 

kuvista kertomaan mentiin melkein kilpajuoksua. Opettaja kertoi ainoastaan tälle luokalle 

toisenkin valintatilanteen, josta myöskin käytiin vilkasta keskustelua. Uskon, että opettaja 

muutti tunnin kulkua luokan innostuksen ja keskusteluhalukkuuden vuoksi. Tämä toki vei 

hiukan aikaa toiselta tehtävältä, jonka tekemisessä tuli kiire. Opettaja oli rento ja mietin, 

johtuiko se siitä, että olimme jo vähän tuttuja vai luokan hengestä, joka oli jollain tavalla 

vapautuneempi kuin aiemmissa ryhmissä.123 

Havainnointitunnilla neljä oppilaita oli 16, joista yksi oli ET:n opiskelija. Yhtä oppilasta 

ei saanut havainnoida. Oppitunnilla keskityttiin tarinan kuuntelemiseen kaikista luokista 

intensiivisimmin. Yllättävintä oli, että kertomuksen jälkeen luokka muodosti täysin 

yhteneväisen mielipiteen siitä, että ottaisivat lakin joltain toiselta. Opettaja pyysi viittaamaan, 

jos valinta olisi tämä ja jokainen nosti kätensä. Hän ihmetteli tätä muista luokista poikkeavaa 

ilmiötä ja varmisti vielä yhdeltä oppilaalta, viittasiko hänkin. Jäin pohtimaan vaikuttiko tähän 

ryhmäpaine vai aidosti sama mielipide? Opettaja kysyi vielä uudestaan, oliko valinta helppo ja 

sai siihen myönteisiä vastauksia. Eräs poika sanoitti päätöksensä sillä, ettei olisi halunnut kuolla 

ja sillä syyllä, että leirissä kuoli muutenkin paljon ihmisiä.  

Opettaja joutui jälleen patistamaan muutamia hakemaan kuvan. Kuvien esittely meni 

melkoiseksi vitsailuksi. Eettisiä näkökulmia tuli vähemmän esiin kuin ryhmällä kolme. Kolme 

poikaa lähti urheiluharjoituksiin kesken tunnin. Kysymyksessä oli päivän viimeinen tunti, muut 

koulun oppilaat olivat päässeet aiemmin ja vain tämä luokka jäi havainnoinnin takia kouluun. 

Tämän huomasi etenkin tunnin loppupuolella selvästi, kun keskittyminen aiheeseen alkoi 

herpaantua ja hälinä ja pyöriminen lisääntyä. Jäin kuitenkin vaikutelmaan, että luokan rooleista 

huolimatta kukaan ei ollut syrjässä, vaan jokainen oli mukana yhteisessä tekemisessä ja 

vitsailussa, myös opettaja.124 

Oppitunnin lukujärjestyksenmukaisesta 45 minuutin kestosta huolimatta aktiivista 

työskentelyaikaa oli näillä tunneilla 29–39 minuuttia.125 Oppituntien alussa kului vaihtelevasti 

aikaa yleiseen järjestäytymiseen sekä kyselyihin esimerkiksi kokeiden palautuksista tai tulevien 

 
123 Kyrkkö & Kurunmäki 2019, havainnointi 03. 
124 Kyrkkö & Kurunmäki 2019, havainnointi 04. 
125 Oppitunti 01, 29 min.; oppitunti 02, 37 min.; oppitunti 03, 39 min.; oppitunti 04, 31 min. 
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esitelmien aiheista. Ainoastaan oppitunnilla 01 aikaa harjoitukseen oli riittävästi ja tunnin 

lopussa palautelomakkeiden täyttämiseen jäi aikaa suunnitellut viisi minuuttia. Kaikilla muilla 

tunneilla lomakkeet saatiin oppilaiden täytettäväksi vasta minuuttia ennen tunnin päättymistä. 

Vaikka vastaukset saatiinkin lähes jokaiselta, olisi pidempi vastausaika mahdollisesti tuottanut 

pohditumpia vastauksia. 

Oppilaat sanoittivat lisäksi häiriötekijöitä, jotka haittasivat oppitunnilla osallistumista ja 

käsitykseni mukaan myös osallisuuden kokemusta. Väsymyksestä kerrottiin useassa 

palautelomakkeessa havainnointitunnin 01 vastauksissa. Tämä tunti alkoi maanantaiaamuna 

heti kahdeksan jälkeen. Muutama oppilas kuvasi ärtymyksen tai pettymyksen tunnetta siitä, 

ettei aiemmin pidettyä koetta palautettu ja yhtä stressasi toisen oppiaineen tuleva koe. Yksi 

valitteli päänsärkyä ja toinen harmitteli, koska keksi vasta jälkeenpäin kysymyksiä, joita olisi 

halunnut kysyä tunnilla.  

4.2 Havainnot opettajan näkökulmasta 

 Kahden ensimmäisen oppitunnin ilmapiiriä opettaja kuvasi melko normaaliksi, mutta 

varovaiseksi. Ensimmäisellä tunnilla myös ”hiljaiset” oppilaat olivat enemmän äänessä ja 

toisen oppitunnin pojille luova esiintymistapa sopi hänen mukaansa tavallista tuntia paremmin. 

Lisäksi tältä tunnilta ryhmähaastatteluun ilmoittautui opettajan mukaan melko passiivinen 

oppilasjoukko. Toisaalta muutama ”sulkeutunut” oppilas ei pystynyt hänen mukaansa 

avautumaan. Kahta jälkimmäistä oppituntia opettaja kuvasi ilmapiiriltään normaaliksi ja luokan 

aktiivisuus ja osallistuminen oli tasaista verrattuna aiempiin tunteihin.  

Tavoitteiden opettaja arvioi toteutuneen suhteellisen oletetulla tavalla kahdella 

ensimmäisellä tunnilla. Kahdella jälkimmäisellä tunnilla aikaa harjoituksen toteuttamiseen 

kului aiempia tunteja enemmän, koska oppilaat olivat aktiivisempia. Tämä aiheutti 

keskusteluiden typistymistä aikapulan vuoksi.126 Viimeisen oppitunnin jälkeen opettaja kertoi, 

että jälkimmäisellä viikolla havainnoidut luokat (03 ja 04) eroavat huomattavasti 

edellisviikkoisista (01 ja 02). Hän kuvasi luokkia 02 ja 04 ilmaisulla ”kuin yö ja päivä”127, 

vaikka kummatkin ovat urheiluluokkia. Tämä on myös oma vaikutelmani.  

Opettaja oli antanut palautetta tunneista hyvin vähäsanaisesti, mutta en näe sen olevan 

erityisen tärkeässä roolissa tässä tutkimuksessa, jossa osallisuutta tutkitaan oppilas-

näkökulmasta.  

 
126 Opettajan havainnointipohja 2019. 
127 Opettaja 2019. 
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4.3 Oppilaiden palautekyselyn vastaukset oppitunnin jälkeen 

Palautekyselyssä oli 12 valmista tunnetilaa kuvaavaa sanaa, mutta omia sanoja oli mahdollista 

lisätä. Taulukon sanat väsynyt, mietiskelevä ja neutraali, olivat oppilaiden itsensä lisäämiä, 

muut valmiita vaihtoehtoja. Osa vastaajista oli valinnut vain yhden tai kaksi sanaa, jotkut 

kolme. Luokkien välillä on nähtävissä selkeitä eroja. Alla olevaan taulukkoon on koottu 

oppilaiden valitsemat sanat tunnetilaansa kuvaamaan heti oppitunnin jälkeen. 

Taulukko 2. Oppilaiden tunnetilat lomakevastauksissa oppitunnin jälkeen 

 LUOKKA LUOKKA LUOKKA  

TUNNETILA 1 ja 2 3 4 YHT. 

HÄMMENTYNYT 16 5 7 28 

TYLSISTYNYT 19 5 0 24 

ILOINEN 4 8 9 21 

MYÖTÄTUNTOINEN 3 6 2 11 

INNOSTUNUT 2 3 6 11 

VAHVA 2 3 4 9 

HALUAN TIETÄÄ LISÄÄ 2 4 2 8 

TURVALLINEN 4 2 1 7 

NÄKYMÄTÖN 4 2 1 7 

ÄRTYNYT 6 0 0 6 

VÄSYNYT 4 0 0 4 

HALUAN AUTTAA 2 0 1 3 

HUOLESTUNUT 0 2 0 2 

NEUTRAALI 1 0 0 1 

MIETISKELEVÄ  0 1 0 1 

YHT. 69 41 33 143 
 

Luokat 01 ja 02 yhdessä128 valitsivat eniten sanaa tylsistynyt ja toiseksi eniten hämmentynyt-

sanan. Sanat, joita yksikään näiden luokkien oppilas ei valinnut kuvaamaan tunnetilaansa olivat 

huolestunut ja mietiskelevä. Luokan 03 useimmin valitsema sana oli iloinen ja toiseksi 

useimmin myötätuntoinen. Sanoja tai ilmaisuja, joita ei valittu kertaakaan olivat ärtynyt, 

väsynyt, haluan auttaa ja neutraali. Myös luokka 04 ympyröi eniten sanaa iloinen ja 

seuraavaksi eniten hämmentynyt-sanaa. Ryhmä 04 ei ainoana luokkana valinnut kertaakaan 

 
128 Tuntien 01 ja 02 vastaukset laitettiin epähuomiossa samaan pinoon. 
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sanaa tylsistynyt. Yhtään valintaa eivät myöskään saaneet sanat: ärtynyt, väsynyt, huolestunut, 

neutraali ja mietiskelevä. Se, että näkymätön-sana tuli valituksi yhteensä seitsemän kertaa, 

kertoo omaa tarinaansa. Yksi oppilas valitsi sen ainoana sanana. Tämän sanan valinneiden 

kohdalla voisi tulkita osallisuuden kokemuksen jääneen kokonaan tai suurelta osin 

toteutumatta. 

Kaikkien vastaajien eniten valitsema sana oli hämmentynyt ja toiseksi eniten valittiin 

sanaa tylsistynyt. Kolmantena puolestaan on sana iloinen. Tämä on mielenkiintoinen kolmen 

kärki eikä vastauksista ole mahdollista saada selville koetaanko hämmennys kaikissa 

tapauksissa kielteiseksi tunnetilaksi vai johtuiko se erilaisesta opetusmetodista. Merkittävä ero 

on nähtävissä ilo-sanan kohdalla verratessa ryhmien 01 ja 02 yhteistä määrää (N=4) ryhmän 03 

(N=8) ja ryhmän 04 (N=9) valintoihin. Samoin tylsistynyt-sanan yhdistetty ryhmä 01 ja 02 

valitsi peräti 19 kertaa kun ryhmä 02 vain viidesti eikä ryhmä 03 kertaakaan. 

4.4 Ryhmähaastatteluaineistot 

Ryhmähaastatteluja oli kolme (01, 02, 04). Luokalla 03 ei haastattelua voitu toteuttaa, koska 

tunti 04 alkoi välittömästi edellisen jälkeen ja ryhmän 03 oppilaat pääsivät kotiin koulusta. 

Ryhmällä 01 haastattelu oli tunnin kuluttua oppitunnin päättymisestä, 02 ja 04 osallistuivat 

haastatteluun heti oppitunnin jälkeen. Haastattelut 01 ja 02 toteutettiin erillisessä ryhmätyö-

tilassa, 04 samassa luokassa, jossa ryhmän oppitunti pidettiin. Kerroimme jokaiselle ryhmälle 

aluksi, että oikeita tai vääriä vastauksia ei ole ja lappuja on mahdollista ottaa haluamansa määrä. 

Olen antanut haastatteluihin osallistujille keksityt nimet aakkosjärjestyksessä. Me tutkijat 

esiinnymme omilla nimillämme (Kia ja Minna) alla olevissa haastattelukatkelmissa.  

Ryhmähaastattelu 01 kesti tasan 12 minuuttia ja siihen osallistui kolme tyttöä: Anni, Beea 

ja Cecilia. Tytöt valitsivat ensimmäisestä sanaryhmästä sanat mielikuvitus, ilo ja innostus. Anni 

selitti valitsemaansa sanaa kuvatehtävän kautta. Siinä piti hänen mukaansa käyttää 

mielikuvitusta. Beea kertoi valinneensa innostus-sanan sen vuoksi, että oppitunnilla tehtiin 

”jotain uutta ja erilaista”. Tämä sai hänet tuntemaan innostusta heti alusta alkaen. Kysyimme, 

millä tavalla kyseinen tunti poikkesi aiemmista saman opettajan oppitunneista ja tytöt vastasivat 

näin: 

Minna: Minkälainen teidän normaali oppitunti on? 

Anni: No siis paljon keskustelua asioista yhessä ja sit aihe saattaa vähä heitellä puolelta toiselle… 

Minna: Joo. 

Yhteistä naurua 

Cecilia: Ja me yleensä tehään just sillai, et me niinku keskustellaan eikä tehä mitään tehtäviä. 

Kia: Joo. 

Cecilia: Ja sit välillä jotain muistiinpanoja vihkoon.129 

 
129 Anni & Cecilia 2019, Ryhmähaastattelu 01.  
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Nämä oppilaat kertoivat tämän opettajan uskonnontuntien olevan tavallisestikin osallistavaa 

keskustelua suosivia. Tytöt vaikuttivat pitävän tämänkaltaisesta opetuksesta. Cecilia kertoi 

valinneensa ilo-sanan siksi, etteivät he yleensä tee samankaltaisia harjoituksia. Hän koki, että 

kaikki osallistuivat hyvin, eikä kukaan jäänyt ulkopuolelle. Tässä luokassa oli oppitunnilla 

paikalla vain 11 oppilasta ja tytöt kertoivat, että kaikki paikalla olijat osallistuvat tavallisestikin 

hyvin, mutta jotkut poissa olleet suhtautuvat keskusteluihin ”eri tavalla”. Emme ymmärtäneet 

kysyä, mitä hän tarkoitti tuolla ilmaisulla. Kysyimme myös siitä, miten osallistujat kokivat 

saaneensa vaikuttaa tunnin toteuttamiseen ja saimme seuraavan vastauksen: 

Kia: Koittekste et te saitte vaikuttaa tossa tehtävässä johonkin asioihin vai olikse enemmän sillai niinku 

ulkoo annettua, et te ette saa sillai vaikuttaa? Minkälainen fiilis jäi? 

Beea: Öö, mun mielestä ainakin saatiin vaikuttaa ja sit kun sai ite valita sen kuvan ja sitten just et mitä 

meille sanottiinkin, et se mikä tuntuu, et ittelle sillee on hyvä tai niinku jotenkin koskettaa ittee se asia 

niin tota... sai valita sitten sen kuvan niin kyllä mun mielestä saatiin ihan tarpeeks ja sit sai ite valita ne 

ryhmät ja sillee nii kyllä mun mielestä.130 

Anni ja Cecilia osallistuivat keskusteluun ja yhtyivät samaan mielipiteeseen vaikuttamisen 

kokemuksesta. Cecilia kertoi kuvatehtävän yhtäläisyyksien etsinnän tuntuneen aluksi vaikealta, 

mutta Anni sanoi yksinkertaisemman ajattelun auttaneen yhteisen merkityksen löytämistä. 

Kysyessämme siitä, mitä osallistujat kokivat oppineensa tunnilla ja mikä oli opettajan tavoite, 

saimme seuraavia vastauksia: 

Minna: Mitä te ajattelette, että te opitte tuolla? 

Anni: Kattoo asioita eri näkökulmista ainaki. 

Kia: Joo 

Minna: Mitäs te ajattelette, että toi opettaja ajatteli ennen tota tuntia, et mikä sen tavoite oli, että mitä se 

halus teille välittää? 

Anni: Varmaan just sitä, et niinku muissaki asioissa kuin vaan tossa harjoituksessa niin pystyis kattoo 
asioita sillee niinku eri näkökulmastaki eikä vaan aina mieti sitä niinku että että mitä tulee niinku ekana 

mieleen. 

Minna: Mmm… 

Anni: Vaan että miettis sillai vähä niinku pidemmälle sitä asiaa.131 

Kuvaharjoitus oli selvästi saanut nämä oppilaat pohtimaan kuvia eri näkökulmista ja yhteisen 

keskustelun avanneen niitä lisää.  

Toisen sanaryhmän lapuista tytöt valitsivat seuraavat: osallistuminen, luovuus ja yhdessä 

tekeminen. Anni kertoi osallistuminen-sanan valintaan vaikuttaneen juuri sen, että jokainen sai 

osallistua ja mennä luokan eteen. Beea sanoi luovuuden olleen oleellista kuvien merkitysten 

pohdinnassa ja kuvan herättämien ajatuksien kertomisessa. Cecilia koki, että yhdessä 

tekeminen oli keskeisessä roolissa ja sanoitti hienosti sitä, kuinka kukaan ei jäänyt yksin.  

Ryhmähaastattelu 02 oli kestoltaan 10 minuuttia 51 sekuntia. Kaikki osallistujat olivat 

urheiluluokan poikia. Pojat olivat havaintojeni mukaan osallistuneet tuntityöskentelyyn melko 

haluttomasti ja opettaja oli hiukan hämmentynyt, että he ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi. Pojat 

 
130 Beea 2019, Ryhmähaastattelu 01. 
131 Anni 2019, Ryhmähaastattelu 01. 
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iloitsivat siitä, ettei ulkovälitunnille tarvinnut osallistua. Ensimmäisestä sanaryhmästä pojat 

valitsivat sanalaput hämmennys, kyllästyminen ja oivallus. Hämmennystä selitettiin lähinnä 

erilaisuudella ja outoudella. Kaikki olivat samaa mieltä siitä, että sana kuvasi heidän 

tunnetilaansa oppitunnin jälkeen. Kyllästymistä selitettiin samalla tavalla, että tavalliset tunnit 

ovat mieleisempiä ja jälleen mielipide oli yhteinen. Pojat kuvasivat aiempia oppitunteja niin, 

että opettaja puhuu ja he kirjoittavat muistiinpanoja. Tässä haastattelukatkelma: 

Kia: Entäs sitten sullon siinä kyllästyminen, miten se tuli ilmi? 

Eetu: No… Öö, ei oo ollu tommosia tunteja oikei…, een oikein pidä tommosista. 

Kia: Okei, mistä sä pitäisit enemmän? 

Eetu: No…enemmän varmaan semmosista mitä meillä on yleensä ollu. 
Kia: Okei, niinku kirjotusta vai tällasta? 

Eetu: No emmä ny tiä siitä, mutta… 

Kia: Oottekste tehny yleensä tehtäviä, tai et opettaja on puhunu? 

Eetu: No, se on puhunu opettaja ja tällee sinne taululle kirjotellu jotai… 

Kia: Joo. 

Eetu: Jotai tämmöstä. 

Minna: Tuntukse niinku teistä muista samalta? 

Dani ja Felix yhteen ääneen ja päällekkäin: Joo, joo.  

Minna: Eli se ei tuntunu nyt niinku jotenki kivalta osallistua siihen vai? 

Eetu: No emmä nyt tiä…eiiii. 

Dani: No ei silleee. 
Felix: No jotenkin outoo.132 

Tämän ryhmän pojat olivat suhteellisen vähäpuheisia ja jouduimme enemmän kysymään 

täydentäviä kysymyksiä, kuten edellä olevasta katkelmasta käy ilmi. Kaikki kolme pitivät tuntia 

outona ja tylsänä sekä kertoivat normaalituntien paremmuudesta. 

Kysyimme oppilailta mitä he oppivat tai jäivät pohtimaan tunnin jälkeen. Kahdeksan 

sekunnin hiljaisuuden jälkeen tartuimme poimittuun sanaan oivallus ja kysyimme, vastaisiko 

se kysymykseemme. Emme saaneet vastausta. Luokan yleistä osallistumista kysyessämme 

pojat kertoivat tunnilla olleen enemmän hälinää, mutta hiljaisemmat puhuivat heidän mukaansa 

enemmän. Myöhemmin palasimme vielä oivallus-sanaan ja saimme vastauksen, että 

kuvatehtävä herätti erilaisia ajatuksia. Niitä ei kuitenkaan sanottu ääneen sen paremmin tunnilla 

kuin täsmennetty haastattelussammekaan.  

Toisesta sanaryhmästä pojat valitsivat ilmaisut yhdessä tekeminen, kuulluksi tuleminen ja 

oppiminen. Oudosta opetusmetodista huolimatta Eetu kertoi miettineensä keskitysleiri-

kertomuksen jälkeen sitä, miten itse toimisi. Kuva-analyysitehtävä ei hänen mukaansa 

herättänyt ajatuksia. Felix totesi, että tarina oli ”aika opettavainen” ja että ”tunnilla opittiin eri 

tavalla kuin ennen”. Kuulluksi tulemista Eetu taas selitti sillä, että edessä sai puhua jos halusi. 

Yhdessä tekemistä Dani osasi kuvata vain sanomalla, että tunnilla tehtiin yhdessä.  

 
132 Dani, Eetu & Felix 2019, Ryhmähaastattelu 02. 
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Tunnilla hälisseet pojat käyttäytyivät haastattelussamme täysin päinvastoin. Jouduimme 

virittämään keskustelua lisäkysymyksin ja täsmennyksin, kuitenkaan erityisen hyvin siinä 

onnistumatta. Jäimme vaikutelmaan, että osallistujat valitsivat sanat, joita odottivat meidän 

haluavan, mutta eivät sitten osanneet niitä selittää. Ensimmäisen sanaryhmän sanat vaikuttivat 

rehellisemmin valituilta. Pojat olivat samaa mieltä oikeastaan kaikesta. Tämän haastattelun 

jälkeen jäimme miettimään, että osallistujat taisivat meitä miellyttääkseen valita ”sopivia” 

sanoja. Keskustelua niistä oli lähes mahdotonta saada aikaiseksi. Näyttäisi, että tässä 

tapauksessa kollektiivisilla tunteilla ryhmädynamiikassa olisi vaikutusta yksilötasollakin 

valittuihin tunnesanoihin. Salmela käsittelee tätä emootioiden tarttumisilmiötä133, joka saattaa 

murrosikäisten kohdalla olla erityisen herkkää oman subjektiivisen kokemukseni mukaan. 

Ryhmähaastattelu 04 kesti 11 minuuttia 16 sekuntia. Tässä ryhmässä oli yksi poika ja 

kolme tyttöä. Ensimmäisen sanaryhmän sanoista valittiin ilo, tiedonhalu, mielikuvitus ja 

oivallus. Sanojen valinnassa oli muista luokista poiketen pientä kisailua eli oppilaat tavoittelivat 

samoja lappuja. Ilo kumpusi sanan valinneen Jeren mielestä hauskoista kuvien selityksistä. 

Greta valitsi sanan tiedonhalu ja olisi halunnut kuulla lisää keskitysleiritarinasta. Hanna kertoi 

kuvien valitsemisessa ja niistä kertomisessa tarvitusta mielikuvituksesta. Hän piti tehtävää 

helppona, kun oikeita eikä vääriä vastauksia ollut. Kysyessämme ottamatta jääneistä sanoista, 

kukaan tämän ryhmän oppilaista ei kokenut oppitunnilla kyllästymisen, lapsellisuuden tai 

vaikeuden tunnetta. Oppilaat valitsivat vielä sanan turvallisuus kuvaamaan oppitunnilla 

vallinnutta ilmapiiriä, jossa uskalsi puhua. Kysyimme tältäkin ryhmältä opettajan mahdollisesti 

asettamaa oppimistavoitetta tunnille. Jere vastasi, ettei tiedä, Hanna epäili, että oppisi 

miettimään valintojaan ja perustelemaan niitä. Turvallisuuden tunne antaa mahdollisuuden 

itsensä ylittämiseen. Kasvatustieteilijä Lev Vygotski on tutkimuksessaan havainnut lasten 

suoriutuvan taitojaan vaativammista tehtävistä saadessaan tukea aikuiselta. Hänen mukaansa 

turvallinen ilmapiiri nopeuttaa lapsen kehitystä.134 

Toisesta sanaryhmästä valittiin sanat luovuus, tieto, kuulluksi tuleminen, osallistuminen 

yhdessä tekeminen ja leikkisyys. Nyt oppilaat valitsivat ainoan kerran enemmän kuin yhden 

sanan kukin. Luovuus liittyi Jeren mukaan jälleen kuvan valintaan ja siitä kertomiseen. Tietoa 

tuli Gretan mukaan keskitysleiritarinasta ja kuulluksi tuleminen kokemukseen siitä, että kaikki 

kuuntelivat kun kuvasta kerrottiin luokalle. Osallistumisen kokemusta Hanna koki puolestaan 

omasta kuvasta kertomisessa ja parin kanssa työskentely oli yhdessä tekemistä. Isla valitsi 

 
133 Salmela 2014, 57. 
134 Pessi et al. 2017, 269. 
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leikkisyyden tunnin hauskuuden vuoksi. Tällaista oli hänen mukaansa usein muulloinkin tämän 

opettajan tunneilla: 

Kia: Onks teil yleensä semmosii tehtäviä, mis on tota leikkisyyttä? 

Isla: No ehkä näillä tunneilla. 

Hanna: Nii uskonnon tunneilla. 

Minna: Joo. 
Kia: Joo. 

Hanna: Ei meillä oikei muuten oo. 

Naurua 

Kia: Nii varmaan aineesta vähän riippuu myös. 

Minna: Erosko tää tunti niinku teiän mielestä sellaisesta ihan tavallisesta uskonnon tunnista mikä  

teillä on vai oliks tää niinku semmosessa linjassa sen kanssa, et mitä yleensäkin tapahtuu? 

Isla: No tää oli aika samantyyppinen 

Hanna: Jos on kokeita niin me kirjotetaan kaikki muistiinpanot ja tällee, et silloi me käydään  

enemmän, mut ei opettaja ikinä käy sillee kirjaa niinku kirjaimellisesti vaan se kertoo esimerkiksi 

vertauskuvien avulla enemmänki.135 

Tämän ryhmähaastattelun osallistujat vaikuttivat arvostavan opettajan tapaa opettaa tarinoiden 

ja vertauskuvien avulla. He kertoivat tällaisten tuntien olevan suosikkejaan. Keskustelimme 

siitäkin, miten oppilaat kuvaavat omaa osuuttaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan tämän tunnin 

kulkuun ja he kokivat saaneensa itse vaikuttaa siihen paljonkin. 

Oppilaat ovat usein hyvin eri kehitysvaiheissa, mikä haastaa pedagogiikkaa ja opettajaa. 

Luokassa on niin konkreettisesti kuin abstraktistikin ajattelevia oppilaita. Yläkoulun viimeisellä 

luokalla ja lukiossa nuorten kiinnostus eettisiä asioita kohtaan, kuten oikean ja väärän sekä 

ihmisten välisten suhteiden kysymyksiä kohtaan, lisääntyy. POPS 2014 mahdollistaa laajojen 

ja monipuolisten aihepiirien käsittelyn evankelisluterilaisen uskonnon tunneilla ja motivoi 

opiskelijoita sekä auttaa parhaimmillaan ymmärtämään uskonnon laajan vaikutuspiirin omassa 

elämässään ja koko maailmassa.136 

Nämä kolme ryhmähaastattelua kertoivat osin eri tarinaa oppitunneista ja siitä, millaisia 

menetelmiä oppilaat arvostavat ja kokevat omakseen. Ryhmähaastattelun 01 oppilaat osoittivat 

jo selvästi kykenevänsä abstraktimpaan ajatteluun ja osasivat hyvin selkeästi ja jäsennellysti 

tuoda omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan esiin myös haastattelutilanteessa. Cecilia137 kertoi, 

ettei uskonut, että tämänkaltainen harjoitus olisi seitsemännellä luokka-asteella vielä luokalta 

onnistunut. Ryhmähaastattelun 04 osallistujatkin sanoittivat tunnetilojaan analyyttisemmin 

kuin ryhmähaastattelun 02 oppilaat. Ryhmien 01 ja 04 mukaan havainnoitu oppitunti ei eronnut 

erityisen paljon aiemmista, mutta ryhmä 02 piti tuntia outona ja erilaisena kuin aiemmat.  

 

  

 
135 Greta, Hanna & Isla 2019, Ryhmähaastattelu 04. 
136 Iivonen & Paulanto 2017, 69–70. 
137 Cecilia 2019, Ryhmähaastattelu 01. 
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5 Tulosten analyysi 

5.1 Tarkastelu osallistumisen näkökulmasta 

Siisiäisen nelikentässä tämän otsikon alle sijoittuvat ilmaisut kuvaavat toimijan omaa aktiivista 

toimintaa. Siihen on sijoitettu intressi ja kiinnostus, pohdinta ja kyseenalaistaminen, 

kieltäytyminen osallistumasta sekä yksilötoimijan itsetuottaminen osallistumalla.138 Oppilaat 

käyttivät puheessaan sanaa osallistuminen tai valitsivat sen annetuista sanoista melko usein. 

Uskoakseni se on myös nuorille tutumpi sana kuin osallisuus, jota emme heille selittäneet ja 

jota ei siinä muodossa esiintynyt sanavalikoimassa. Etenkin ryhmähaastatteluissa oppilaat 

kuvasivat oppituntia niin, että siellä osallistuttiin hyvin ja jonkin verran enemmän kuin 

”normaalitunneilla”. Kuten aiempien lukujen ryhmähaastatteluiden kuvauksista ilmenee, 

oppilaat sanoittivat osallistumista valitsemiensa sanojen kautta toistuvasti. Haastattelussa 01 

osallistujat kertoivat tämän opettajan oppitunneilla oppilaiden osallistuvan muulloinkin hyvin. 

He poimivat sanat osallistuminen, yhdessä tekeminen ja innostus, jotka kaikki kuvaavat 

aktiivista osallistumista tuntiin. Asiasta innostunut oppilas oppii kyllästynyttä oppilasta 

syvemmin ja nopeammin tutkimusten mukaan139. 

Lomakevastausten (yhdistetty 01 ja 02) auttamisenhalu ja myötätunto kertovat siitä, että 

harjoitus sai osan vastaajista pohtimaan tunnin sisältöä. Siisiäisen mallissa kiinnostus ja 

pohdinta luokitellaan tähän nelikentän alueeseen kuuluvaksi, samoin kuin yksilötason 

osallistuminen tai osallistumatta jättämispäätöksen tekeminen.140 Haastattelun 01 Cecilia 

kuvasi oppituntia näin: 

Mulla oli yhdessä tekeminen ja just se mitä mää sanoinkin jo, ja me ollaan nyt kaikki tässä sanottu, että oli 

kiva kun kaikki osallistu ja en ois uskonu, että esimerkiks seiskaluokalla oltais pystytty tällaseen 

(naurahdus) tai sillee että mun mielestä meni silleen tosi hyvin ja just kukaan ei just jääny yksin ja kaikki 

sillee teki niinku yhessä sitä.141 

Haastattelun 02 pojat kuvasivat sanavalinnoillaan ja keskusteluillaan hieman ristiriitaisesti 

osallistumisen kokemustaan. He kokivat opetusmetodin oudoksi ja hämmentäväksi ensimmäi-

sen sanaryhmän poimintojensa valossa. Toisesta sanaryhmästä valitut sanat (yhdessä teke-

minen, kuulluksi tuleminen ja oppiminen) puolestaan kuvasivat osallistumista ja he kertoivat 

kysyttäessä yleisen osallistumisen olleen normaalituntia vilkkaampaa ja hiljaisten oppilaiden 

osallistuneen tavallista enemmän. Tuntia havainnoidessani kiinnitin huomiota siihen, että nämä 

pojat eivät vaikuttaneet kiinnostuneilta tunnin kulusta, eivätkä osallistuneet yhteiseen 

 
138 Siisiäinen 2015. 
139 Pessi et al. 2017, 271. 
140 Siisiäinen 2015. 
141 Cecilia 2019, Ryhmähaastattelu 01. 



36 

 

tekemiseen juuri lainkaan. He siis kieltäytyivät syystä tai toisesta osallistumasta, joka sekin on 

aktiivisesti tehty valinta Siisiäisen mukaan. 

Havainnointitunnilla 02 oppilaat osallistuivat ja keskustelivat ryhmistä vähiten. Omasta 

kuvasta kertominen oli erityisen vaikeaa ja moni oppilas seisoi edessä sanomatta mitään tai 

puhuen niin hiljaa, ettei se kuulunut luokkaan. Luokan ilmapiiri vaikutti jollain lailla kireältä, 

vihaiseltakin ja yhteishenki ohuelta. Opettaja kertoi tunnin jälkeen luokan ”ysin ja kympin 

tyttöjen” pelkäävän poikia. Tällainen tilanne on omiaan vähentämään osallistumista ja 

osallisuuden kokemusta. Tarkastellessani uudelleen havainnointimuistiinpanojani142, kiinnitin 

huomiota tyttöjen repliikkeihin luokan edessä kun omista kuvista piti kertoa: 

Tyttö1: Se taiteilija vaan teki tällaisen 
Toinen tyttö ei sano mitään 

Opettaja: Kerro sää (kolmannelle tytölle) 

Tyttö3: Emmää 

Opettaja: Onko kuvassa kaikki hyvin? 

Tyttö3: Mistä mää tiedän! (vihaisesti) 

Opettaja kertoo omista ajatuksistaan 

Tyttö4: Mihin laiva on menossa, en tiedä. 

Tyttö5: Emmää tiedä. Vaan naiset tekee töitä. 

Opettaja: Kato, tota en huomannutkaan. Feministit täällä huomas. 

Opettaja: Mitäs tää kuva? 

Hiljaista 
Opettaja: Haloo! 

Tyttö6: Emmätiiä 

Tyttö7: Emmätiiä, en tiedä! (kädet puuskassa, näyttää tyytyväiseltä, naurua) 

Ensimmäinen tyttö ei puhu mitään ensin, sitten 

Tyttö6: Emmätiä 

Tytöt kävelevät paikalleen ja tyttö7 (myöhässä tunnille tullut) huokaisee, pudistelee päätään ja kysyy 

kavereiltaan: Mikä idea tässä on!?!? 

Tyttö8: Emmätiiä 

Opettaja kysyy myöhässä tulleelta tytöltä kuvasta. 

Tyttö7: Miksää multa kysyt?!143 

Tämän tunnin tytöt ilmaisivat tietämättömyytensä tai haluttomuutensa puhua yli kymmenen 

kertaa, yksikään luokan poika ei näin tehnyt. Tämä vahvistaa mielestäni opettajankin arvion 

siitä, että luokan valtasuhteet estävät toisia osallistumasta. Tämä ryhmä oli poikavaltainen ja 

heillä ei näyttänyt olevan vaikeuksia ilmaista ajatuksiaan tyttöjen tapaan, vaikka eivät erityisen 

innokkaasti tehtäviin mukaan lähteneetkään.  

Ryhmä 04 valitsi osallistumista kuvaavan sanan ilo ja kuvasi tuntia hauskaksi ja rennoksi. 

Myös turvallisuudentunne, josta keskustelimme, edistää osallistumista. Osallistujat 

kertoivatkin puhumisen helppoudesta ja uskaltamisesta. Tämäkin ryhmä valitsi yhdessä 

tekemisen, kuulluksi tulemisen ja osallistumisen sanat lappujen joukosta. Nämä ilmaisut ovat 

parhaimmillaan seurausta vaikuttavasta osallistamisesta.  

 
142 Havainnointitunti 02. 
143 Havainnointitunti 02. 
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Shierin osallisuuden polkua ajatellen havainnoiduilla oppitunneilla oltiin pääosin 

kolmannen tason avautumisen askeleella, jossa aikuinen ottaa lapsen mielipiteet huomioon. 

Tämä on YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämä taso koulutuksessa ja 

opetuksessa.144 Koska en tutkimuksessani analysoi kouluorganisaatiota, ei ole mahdollista 

tietää sitä, ovatko koko oppilaitoksen päätöksentekoprosessit tasolla, jossa oppilaiden 

mielipiteet ovat mukana vaikuttamassa päätöksiin. 

Siisiäinen toteaa, että osallisuuden eri tyypit ovat ideaaleja ja esiintyvät usein limittäin ja 

samanaikaisesti.145 Käsittelen opettajan osuutta ja sen ilmenemistä oppilaiden puheessa ja 

sanavalinnoissa sekä havainnoinneissamme seuraavassa alaluvussa. 

5.2 Tarkastelu osallistamisen näkökulmasta 

Osallistamisessa on nähtävissä yhtymäkohtia 1960-luvun emansipatorisiin liikkeisiin, joiden 

pyrkimys oli valtaistaa marginalisoitujen ryhmien mahdollisuuksia osallistua. Siisiäisen 

mallissa tähän osa-alueeseen on asemoitu osallistaminen kohteen myötävaikutuksella, 

voimaannuttaminen sekä kohderyhmän toimijuutta tuottava ja voimistava yhteisö.146 

Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen eivät rakennu ilman apua, vaan heitä on 

ohjattava ja kannustettava siinä. Tämä edellyttää koulun aikuisten myönteistä suhtautumista ja 

tukea osallistamisen vahvistamiseen arjessa ja opetuksen suunnittelussa. POPS 2014 osallistaa 

aiempaa enemmän niin oppilaita ja heidän vanhempiaan kuin myös opettajia ja yhteiskuntaa. 

Opettajan rooli enemmänkin oppimisen ohjaajana osoittaa suuntaan, jossa oppilaat ottavat 

aiempaa enemmän vastuuta omasta oppimisestaan.147 

Oppilaat kertoivat useassa yhteydessä opettajansa tavasta toteuttaa oppitunteja. Tässä oli 

kuitenkin vaihtelua ryhmien välillä. Ryhmät 01 ja 04 kertoivat opettajan pitävän oppi-

tunneillaan yllä osallistavaa keskustelukulttuuria luennoinnin ja muistiinpanojen tekemisen 

sijaan. He eivät myöskään kokeneet havainnoimamme tunnin tältä osin poikenneen 

merkittävästi muistakaan uskonnontunneista, vaikka opetusmetodi olikin uusi etenkin kuva-

analyysitehtävän osalta. Tarinankerronnan he sanoivat kuuluvan kyseisen opettajan opetus-

tyyliin muulloinkin.  

Beea: No ehkä mun mielestä tää oli ehkä parempi kun ehkä vähän enemmän vaihtelua, et tekee aina 

niinku vähä erityyppisiä harjotuksia ja ja ettei aina tee sillä samalla tekniikalla. 

Kia: Niinpä, joo. 

Beea: Joo ja sit kun tehtiin tällasta tehtävää niin tota se voi auttaa muissakin aineissa periaatteessa. 

Minna: Mmm. 

 
144 Shier 2001, 111. 
145 Siisiäinen 2015. 
146 Siisiäinen 2015. 
147 Ojala, 2015. 
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Beea: Et sitä vois niinku hyödyntää sillee muissakin aineissa just tällasia jotai, että tää oli paljo niinku 

luovempaa just tällee et tehtiin jotain muuta kun vaan puhuttiin. 

Minna: Niinpä 

Anni: Siis mää tykkään siit puhumisesta kun meidän luokassa saa sen keskustelun silleen hyvin aikaseks. 

Kia: Joo. 

Anni: Mut sit jos tulee välillä tällasia erilaisia niin on se kivaa vaihtelua.148 

Haastattelun 02 pojat eivät tuoneet tällaista oppituntien yleistä keskustelukulttuuria esiin. He 

päinvastoin kertoivat saman opettajan puhuvan ja heidän tekevän muistiinpanoja.  

Dani: No sellaista, että kirjotetaan aika paljon ja se jotain puhuu siellä siitä asiasta, mikä on ja tällee. 

Dani ryhmästä 02 kuvasi normaaleja tunteja hyvin erilaisiksi kuin muiden haastateltujen 

ryhmien osallistujat. Jäin miettimään, olivatko saman opettajan pitämät tunnit yleensä 

keskenään näin erilaisia vai kiinnittivätkö oppilaat huomiota eri asioihin? Onko mahdollista, 

että jos tietyn luokan oppilaat eivät lähde mukaan yhteisiin keskusteluihin, opettaja mukautuu 

luokan tapaan opiskella ja muokkaa opetustansa sen mukaisesti? Toisille oppilaille sopii 

yhteistoiminnallisuus tai ohjaus, toisille taas itsenäinen työ.149 Kyseinen opettaja tuntee 

oppilaansa ja osannee käyttää tätä tietoa hyväkseen suunnitellessaan opetusmetodeitaan 

samastakin aiheesta. 

Osa oppilaista tuntui ymmärtävän, ettei samanlainen opetuskulttuuri sovi kaikkiin 

opetettaviin oppiaineisiin yhtäläisesti. He pitivät hyvänä vain tiedonjakoakin esimerkiksi 

kokeita ennen. Tässä kaksi kommenttia tähän liittyen: 

Anni: Et riippuu vähä sillai niinku opettajasta ja aineesta, et ei ehkä missään matikassa tai missää 

tämmösessä voi sillai niin paljo sillai keskustella, mutta tota kyllä sit jos on joku aine missä niinku 

keskustellaan, niin kyllä sit niinku osallistutaan.150 

 

Hanna: Tää on ihan kiva ja sitte no kyllä joskus ne o myös missä vaan pitää kuunnella. 
Isla: Ja ne o ihan tärkeitä sillee.  

Minna: Niinpä. 

Isla: …et niissäki oppii sit omalla tavallaan. 

Minna: Nii, juuri se. 

Isla: Riippuu aineesta, et mis on niinku hyvä.151 

Osa haastatelluista oppilaista antoi siis arvoa tämänkaltaisille tunneille, joita havainnoimme. 

He ymmärsivät kuitenkin, että ainoastaan tällaisten tuntien pitäminen ei ole järkevää laaja-

alaisen oppimisen kannalta.  

Onnistunutta vuorovaikutustilanteen ilmapiiriä kuvataan usein ilmaisuin: myönteisiä 

tunteita herättävä, leppoisa, helppo tai hauska.152 Näitä tunnetiloja tutkimukseen osallistujat 

kuvasivat etenkin ryhmähaastattelussa 04.  

Jere: Mää otin ilon, koska öö oli ihan hauskaa tällä tunnilla. Oli hauskoi selityksii niille kuville.  

Isla: Sitte mun mielestä se oli tosi mielenkiintonen se tarina minkä ope kerto ja sit mun  

mielestä ne kuvat oli ihan (naurua) hauskoja. 

 
148 Anni & Beea 2019, Ryhmähaastattelu 01.  
149 Jyrhämä et al. 2016, 184. 
150 Anni 2019, Ryhmähaastattelu 01. 
151 Isla & Hanna 2019, Ryhmähaastattelu 04. 
152 Koukkari 2016. 
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Minna: Oli aika paljon semmosta naurua ja… 

Kia: Joo 

Minna: …vitsailuaki ehkä vähän niist kuvista 

Kia: Onks teil yleensä semmosii tehtäviä, mis on tota leikkisyyttä? 

Isla: No ehkä näillä tunneilla 

Hanna: Nii uskonnon tunneilla 

Isla: Ja mulla on leikkisyys, koska toi ei ollu niin vakavaa kuiteskaa, oli kuiteski sillee, että pidettii 

hauskaa. On niinku helppo puhua, et uskaltaa. 153 

Tämän ryhmän havainnointitunti oli hauska ja leppoisa omastakin mielestäni. Ainoan kerran en 

pystynyt itsekään pidättelemään nauruani. Vitsit lentelivät ja opettaja oli niissä rennosti mukana 

antaen oppilaille tilaa yhdessä tekemiseen. Positiivisella kasvatuksella ja ilmapiirillä on 

vaikutusta osallisuuden kokemukseen ja hyvinvointiin koulutyössä. Eliisa Leskisenoja 

käsittelee tätä tutkimuksessaan154, jonka tavoitteena oli etsiä ja luoda positiiviseen psykologiaan 

perustuvia pedagogisia käytänteitä, jotka edistävät oppilaiden kouluiloa.155 Tutkimustulokset 

vahvistivat, että osallisuus rakentuu osaksi hyvinvointia turvallisessa ja hyväksyvässä 

ilmapiirissä luoden perustan yhteisölliselle toimintakulttuurille. Tämä toi tutkimuksen mukaan 

mielekkyyttä ja viihtyvyyttä koulutyöhön.156 Ryhmähaastatteluissa 01 ja 02 ei varsinaisesti 

käytetty yllä olevia adjektiiveja, mutta 01-ryhmä kuvasi tuntien keskusteluilmapiiriä avoimeksi 

ja osallistuvaksi.  

Luokkatilan tuolien ja pulpettien järjestys viestii opetustavasta. Rivijärjestys kuvastaa 

usein sitä, että yksi puhuu ja muut kuuntelevat. Esimerkiksi piirijärjestys puolestaan antaa 

odottaa aktiivista osallistumista.157 Kyseinen koulu on yli 60-vuotias ja luokkatila ahdas. Tuon 

aikainen tilasuunnittelu asettaa rajoitteita tilan muunteluun, joka esimerkiksi tässä tapauksessa 

olisi saattanut helpottaa osallistamista ja lisätä osallisuuttakin. Henri Lefebren kolmijakoisen 

sosiaalisen tilan menetelmän158 mukaan sosiaalinen tila tuotetaan sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa ja on täten sosiaalinen tuote.159 Havaittu tila eli luokkahuone ja käytetyt 

materiaalit eivät täysin olleet sopusoinnussa käsitetyn tilan eli tuntisuunnitelman tavoitteiden 

ja niiden vaikuttavuuden kanssa. Luokassa ei ollut lainkaan tilaa siirtää esimerkiksi pulpetteja 

sivuun ja tilan muunneltavuus oli vähäinen ahtaudesta johtuen. Fyysisessä oppimis-

ympäristössä on 2000-luvulla korostunut muunneltavuuden, pedagogisen joustavuuden ja 

esteettisyyden elementit160. Tässä suhteessa oppilaitokset ja opetustilat ovat hyvin eriarvoisessa 

asemassa, eivätkä nämä avainasiat toteudu useinkaan vanhoissa rakennuksissa. 

 
153 Isla, Jere & Hanna 2019, Ryhmähaastattelu 04. 
154 Leskisenoja 2017, 419–447. 
155 Leskisenoja 2017, 425–426. 
156 Leskisenoja 2017, 437. 
157 Pruuki 2006, 61. 
158 Salonen 2015. 
159 Salonen 2015, 39–40. 
160 Vainio 2017, 131. 
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Uskonnonopetuksen oppimisympäristössä painotetaan monipuolisuutta, liikkumista, 

havainnointia ja tutustumista161. Näitä on mahdollista toteuttaa rakennusten fyysisistä 

rajoitteista huolimatta paremmin. Tällaisia opetuksen ulottuvuuksia käytettiin myös 

havainnoimillamme oppitunneilla. 

Opettajan opetus havainnointitunnilla sisälsi monipuolisia opetusmenetelmiä; tarinan-

kerrontaa, yhteistä keskustelua, mielipiteiden vaihtoa ja osallistavan harjoituksen. Tätä Pruuki 

pitää hyvänä tapana innostaa erilaisia oppilaita olemaan osallisina ja vaikuttamaan tunnin 

kulkuun omalla panoksellaan.162 Opettajan omalla toiminnallaan ja asenteellaan luoma 

ilmapiiri edisti osallistumista ja oppimista ja antoi tilaa mielipiteenilmaisulle. Opettajan osuus 

näyttäytyi merkittävänä kouluhyvinvoinnin vaalimisessa ja kouluilon tuottamisessa myös 

Leskisenojan tutkimuksessa.163 

Yläkoululaisten osallisuutta kehittäneen Oma valinta -hankkeen164 projektipäällikkö 

Heidi Rosbäckin mukaan aikuinen mahdollistaa osallisuuden. Osallistamisen lisääminen vaatii 

vanhojen rutiinien rikkomista ja vallan jakamista oppilaiden kanssa. Oppilaiden sosiaaliset 

suhteet ja vastuunotto yhteisistä tiloista vahvistuvat yhdessä suunnittelun ja tekemisen avulla.165 

Tällainen osallisuus edistäisi demokratiaa ja tekisi mahdolliseksi astua Shierin polkumallin 

tasoille neljä ja viisi.166  

Organisaatioita koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että nopeasti muuttuva yhteiskunta 

edellyttää kahden tyyppistä kehittämistoimintaa, jalostamista ja seikkailua. Jalostava ote 

kehittää ja parantaa olemassa olevaa toimintaa. Seikkailua hyödyntävät toimintatavat ovat 

innovatiivisia ja ne etsivät uudenlaisia tekemisen tapoja aktiivisesti ja avoimin mielin. 

Tutkitusti ihmiset omaksuvat helpommin asioita, joiden luomisprosessissa he ovat saaneet olla 

mukana. Kouluissa olisi tärkeää opettaa näitä tulevaisuuden työelämätaitoja jatkuvan uuden 

oppimisen ja soveltamisen kautta. Työpaikoilla kaivataan ratkaisukeskeistä oppimista 

enemmän kuin teoreettista asiasisällön omaksumista. Oppiminen tulisi nähdä ihmisten välisenä 

toimintana, jossa keskeistä on ideoiden ääneen lausuminen, palautteen pyytäminen ja 

antaminen, kokeilunhalu ja oman osaamisen jakaminen.167 

 
161 Vainio 2017, 131. 
162 Pruuki 2008, 82–85. 
163 Leskisenoja 2017, 437. 
164 Oma valinta -käsikirja 2017. 
165 Jyrhämä et al. 2016, 95. 
166 Shier 2001, 111. 
167 Jarenko 2017, 264–265. 
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5.3 Tarkastelu suostuvan osallisuuden näkökulmasta 

Suostuva osallisuus on Siisiäisen nelikentässä passiivista ja sitä ilmentävät piittaamattomuus, 

konformismi, symbolisen vallan alaisuus, muoti, piilovaikuttaminen ja ”ajopuuosallisuus”.168  

Tämän määrittelyn mukaan osallisuus on ikään kuin virran mukana kulkemista eikä oppilaalla 

ole juurikaan päätösvaltaa hänen seuratessaan kyseenalaistamatta symbolista valtaa. Tämä ei 

mielestäni kuvaa osallisuutta erityisen hyvin.  

Konformismi (conformity) tarkoittaa mukautumista enemmistön mielipiteeseen ja 

käyttäytymiseen. Solomon Aschin konformisuuskokeet 1950-luvulla169 selvittivät miten 

sosiaalinen paine ryhmässä vaikuttaa yksilön mielipiteeseen ja käyttäytymiseen. Koe-

asetelmassa oli varsinaisen osallistujan lisäksi valeosallistujia, jotka antoivat ennalta sovittuja 

vääriä vastauksia. Noin kolmannes testihenkilöistä mukautui enemmistön kantaan, vaikka se ei 

ollut heistä oikea. Kun heiltä kysyttiin syytä oman näkemyksensä vastaiseen vastaukseen, 

syyksi mainittiin esimerkiksi sopeutumishalu (normatiivinen vaikutus) ja ajatus siitä, että 

muilla olisi enemmän tietoa asiasta (informatiivinen vaikutus).170 

Luvussa 4.1 kuvasin oppitunnin 04 tilannetta, jossa koko luokka muodosti yhteisen 

mielipiteen hatun ottamisesta joltain toiselta. Tässä on mahdollista nähdä konformismin 

piirteitä, sillä tuntuu oudolta, että kaikki 16 oppilasta olisivat olleet valintatilanteesta täysin 

yksimielisiä. Muilla havainnoiduilla tunneilla tällaista ei tapahtunut. Ryhmähaastattelun 02 

osallistujat olivat myös samaa mieltä oikeastaan kaikesta. Tällaista samankaltaisuutta tosin oli 

havaittavissa muissakin ryhmähaastatteluissa. Hirsjärvi et al. kirjoittavat ryhmän estävän 

toisinaan eriävien mielipiteiden esiintuonnin.171 Vastakkaisia mielipiteitä ei haastatteluissa 

esitetty juuri lainkaan. 

Muoti voidaan nähdä yhtenä konformismin muotona. Havainnoidessani oppitunteja 

kiinnitin huomiota myös oppilaiden pukeutumiseen, joka oli hyvin homogeenista. Luokissa ei 

juurikaan ollut erityisen persoonallisesti pukeutuneita oppilaita. Suurimmalla osalla pojista oli 

huppari, farkut tai collegehousut ja tennarit tai lenkkarit. Tytöt puolestaan olivat pukeutuneet 

pääosin farkkuihin ja tiukkaan paitaan sekä todella monella oli jalassaan vaaleanruskeat 

maiharityyppiset kengät. Nuorten maailmassa saattaa eri tavalla pukeutuja leimautua 

poikkeavaksi. Henkilökohtaisten mieltymysten ja valintojen edelle voi mennä ikätoverien 

hyväksyntä.  

 
168 Siisiäinen 2015. 
169 Asch Conformity Experiment. 
170 McLeod, 2008. 
171 Hirsjärvi et al. 2009, 211. 
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5.4 Tarkastelu holhoamisen ja pakottamisen näkökulmasta 

Passiiviseksi määritelty holhoamisen ja pakottamisen nelikentän alue Siisiäisen mallissa 

sisältää ilmaisut: totaaliset instituutiot, pakkojäsenyydet, manipulointi, symbolinen väkivalta 

sekä pakotetut rutiinit ja aikataulut.172 Näitä elementtejä on tavallaan nähtävissä koulussa, joka 

on perusopetuksen instituutio. Sitä ei kuitenkaan voi pitää totaalisena enää 2000-luvulla. 

Suomalaisen lapsuus ja nuoruus tapahtuu erilaisissa institutionaalisissa tiloissa, joista kodin 

ohella koulu on kansallisena perusopetuksen järjestäjänä keskeinen. Suurimmalle osalle 

lapsista ja nuorista kouluun menemiselle ei ole vaihtoehtoja. Oppilailla on oppivelvollisuus 

vielä havainnoimallani luokka-asteella, eikä ilman pakotettuja rutiineja ja aikatauluja opetusta 

saada järjestymään.  

Maanantaiaamun ensimmäisellä tunnilla173 oppilaat valittelivat väsymystään. Kansan-

edustaja Emma Kari on vuonna 2018 jättänyt aloitteen koulutyön alkamisajankohdan muutta-

misesta myöhemmäksi. Karin mukaan aikainen koulunaloitus johtaa univajeeseen, joka on riski 

lasten, erityisesti murrosikäisten, hyvinvoinnille ja terveydelle. Hän toteaa tutkimusten osoitta-

neen, että aikaiset aamut lyhentävät uniaikaa ja haittaavat oppimista. Hän toivoi vanhoista 

tavoista luopumista lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Se, miten paljon oppilailla on mahdolli-

suuksia vaikuttaa tämänkaltaisiin asioihin, saattaa olla näennäistä.174 Päätöksentekoon 

näissäkin asioissa olisi mielestäni mahdollista ottaa oppilaat ja heidän vanhempansa mukaan. 

Tämä ei kuitenkaan ole tutkimuskysymysteni kannalta olennaista eikä sen toteutuminen tai 

toteutumatta jääminen tullut esiin aineistossani.  

Opettajan tapa olla ja opettaa oli pääosin osallistava ja kaikkien mielipiteet huomioon 

ottava. Jotkut vitseiksi tarkoitetut tokaisut eivät ehkä aivan tavoittaneet oppilaita. Tässä alla 

yksi esimerkki, jossa keskustellaan valitusta kuvasta: 

Tyttö: Noi naiset vaan tekee töitä.  

Opettaja: Kato, tota en huomannutkaan. Naiset tekee töitä ja miehet vaan ryyppää. Feministit täällä 

huomas. 

Lähelläni oleva toinen tyttö sanoo toiselle: Ai tarkottaaks toi, et on feministi?!175 

Opettaja täydensi tässä tytön tulkintaa omallansa melko voimakkain ilmaisuin, joka ihmetytti 

ainakin yhtä kuulijana olevaa tyttöä ja hätkähdytti hieman minuakin. En usko tytön 

tarkoittaneen kommenttiaan feministiseksi, ainoastaan huomioksi sukupuolien erosta kuvan 

tapahtumissa. Oppitunnilla 01 oli yksi vitsiksi tarkoitettu heitto, joka ei havaintoni mukaan 

naurattanut oppilaita:  

 
172 Siisiäinen 2015. 
173 Havainnointitunti 01. 
174 Paastela 2018. 
175 Havainnointitunti 02. 
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Tyttö: Ei oikein saatu irti tästä. Joko se on mielenvikainen tai sit ysäriltä. 

Opettaja naurahtaen: Ai että sama asia?176 

Huomioni mukaan etenkin oppitunnilla 02, jossa oppilaat osallistuivat heikommin ja opettaja 

joutui houkuttelemaan heitä puhumaan tai jopa tulkitsemaan kuvia heidän puolestaan, oli eniten 

jonkinlaista yläpuolelle asettuvaa viestintää177. Tässä yksi esimerkki tunnin lopusta kun 

viimeinen pari pääsi esittelemään kuvaansa minuutti ennen tunnin päättymistä: 

Opettaja: Jos mä sanon mitä äsken puhuttiin? (tarkoittaa kuvasta kertomista). Sopiiko näin?  

Poika: Joo. 

Opettaja oli kierrellyt luokassa kannustamassa oppilaita pohtimaan kuvista nousevia ajatuksia 

eikä niitä aina sanottu edessä ääneen. Uskon ylläolevaan kommenttiin vaikuttaneen kiireen ja 

aiempienkin oppilaiden haluttomuuden esitellä kuviaan. Yhdenvertaisuuden periaate ei 

kuitenkaan pääse toteutumaan oppitunnilla, jossa ei kaikilla oppilailla ole samanpituista aikaa 

tai mahdollisuutta purkaa annettua tehtävää. Tämä ryhmä oli havainnoiduista suurin eikä sama 

tuntisuunnitelma edistänyt kaikkien osallisuutta. Opettaja kuvasi havainnointilomakkeessaan 

luokan 02 pojille sopineen luovan työskentelytavan, mutta oppilaat itse olivat haastattelussa 

päinvastaista mieltä. 

Tomi Kiilakoski kirjoittaa artikkelissaan osallisuudesta olevan kouluissa sekä puhe että 

puute. Puhe kuuluu hänen mukaansa lainsäädännössä, koulutuspäivissä ja tutkimuksissa. Puute 

puolestaan siinä, etteivät kaikki lapset koe osallisuutta yhteisössään. Etenkin koulun näkö-

kulmasta tämä on nähtävä ongelmana, koska se on yksi lasten keskeisimmistä varttumis-

ympäristöistä178. Hän nostaa esiin holhoavan opettajajohtoisen pedagogiikan, joka kyllä tuottaa 

tehokkaitakin oppimistuloksia. Tällaisessa mallissa opettajat tekevät ratkaisut ja oppilaat 

mukautuvat niihin. Kiilakoski esittääkin kysymyksen: ”Miten nivoa yhteen osallisuus, 

kuuleminen tai oikeus vaikuttaa instituutioon, jonka arki rakentuu toisenlaisille tavoille 

toimia?”179 

  

 
176 Havainnointitunti 01. 
177 Pruuki 2008, 45. 
178 Kiilakoski 2017, 253. 
179 Kiilakoski 2017, 263–264. 
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6 Johtopäätökset 

6.1 Tuloksia ja vertailua 

Tässä tutkimuksessa selvitin osallisuuden ilmenemistä ja oppilaiden kokemuksia yläkoulun 

yhdeksänsillä luokilla evankelisluterilaiseen uskonnonopetukseen liittyvillä etiikantunneilla. 

Tutkimuskysymyksiin hain vastauksia havainnoiden, oppilaita haastatellen ryhmissä sekä 

palautelomakkein. Havainnointiaineistoistamme löysin tunneilla käydyn dialogin ja oppilaiden 

käyttäytymisen avulla niin osallistumista ja innostumista kuin hämmennystä, kyllästymistä ja 

välinpitämättömyyttäkin ilmentäviä lauseita, eleitä ja ilmeitä. Palautelomakkeista ja 

ryhmähaastatteluista poimitut sanat sekä niiden perustelut toivat lisäinformaatiota tutkittavasta 

ilmiöstä.  

Oppilaiden palautelomakevastauksissa oli suurta hajontaa eri ryhmien välillä ja ryhmien 

01 ja 02 yhdistetyt vastaukset erosivat huomattavasti ryhmien 03 ja 04 vastauksista. Kaksi 

ensimmäistä ryhmää yhdessä valitsi eniten sanoja hämmentynyt ja tylsistynyt kuvaamaan 

oppitunnin aikaisia tunnetilojaan. Kaksi jälkimmäistä ryhmää ympyröivät useimmin sanan ilo. 

Ryhmän 01 oppitunti ei meidän havainnoitsijoiden kirjausten mukaan kuitenkaan vaikuttanut 

aivan samanlaiselta kuin ryhmän 02 tunti. Näitä ryhmiä ei kuitenkaan ole nyt mahdollista 

tarkastella ominaan palautekyselyn vastausten osalta. Ryhmähaastatteluun 01 osallistuneet 

oppilaat eivät kuitenkaan sanoittaneet kokemuksiaan aivan lomakevastausten mukaisesti. He 

valitsivat sanat mielikuvitus, ilo, innostus, osallistuminen, luovuus ja yhdessä tekeminen, jotka 

kaikki kuvaavat osallisuuden kokemusta. Ryhmässä 01 oli vain 11 oppilasta, joista kolme 

osallistui ryhmähaastatteluun, joten lomakevastausten ryhmässä 01 ja 02 painottuvat ryhmän 

02 (N=22) vastaukset.  

Oppituntien havainnot ovat haastatteluiden kanssa melko hyvin linjassa. Ryhmissä, joissa 

osallistuttiin ja keskusteltiin paljon oppitunnin aikana (01 ja 04), ilmaistiin haastatteluissakin 

myönteisiä ja osallisuutta ilmentäviä tunnetiloja. Vastaavasti oppitunti (02), joka vaikutti 

meidän havainnoitsijoiden silmiin rauhattomalta sekä oppilaat hämmentyneiltä ja 

kyllästyneiltä, sai haastattelussakin oppilaat nostamaan esiin samaa tunnelmaa kuvaavia sanoja. 

Toisaalta tässä haastattelussa oppilaat myös poimivat sanoja, jotka tuntuivat yllättäviltä 

havaintoihimme perustuen. Nyt tutkimustuloksia analysoituani en voi olla harmittelematta sitä, 

ettei aktiivisimmin keskustelleen luokan 03 ryhmähaastattelua saatu toteutettua aikataulujen 

vuoksi.  

Luokkien havaittu ryhmädynamiikka vaihteli paljon. Havainnoituja luokkia oli neljä ja 

tuntikäyttäytyminen on karkeasti jaettavissa kahteen ryhmään. Luokissa oli ennalta määrätty 
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istumajärjestys, mutta yhdessä luokassa (02) oppilaat vetivät pulpettejaan ”omiin ryhmiinsä” 

heti sisään tultuaan ja keskustelivat näissä ryhmissä lähinnä ryhmän sisällä osallistumatta 

yhteiseen keskusteluun ja opetukseen. Kuva-analyysitehtävässä pariksi valittiin vieressä istuva 

eikä aitoa kuvien perusteella tehtäväksi annettua parinmuodostuksen ohjetta noudatettu. 

Keskustelut, joita kuulin, eivät suurelta osin liittyneet kuviin vaan aivan muihin aihepiireihin. 

Luokan edessä kuvasta kertominen oli vähäsanaista tai olematonta. Toisissa luokissa (01, 03 ja 

04) puolestaan pulpetit pysyivät omilla paikoillaan, yhteiseen keskusteluun osallistui moni eikä 

omia juttelurinkejä muodostunut juurikaan. Kuva-analyysitehtävässä valittiin useimmiten pari 

kuvan perusteella ja kuulemani keskustelut liittyivät tehtävänantoon.  

Luokissa oli eri määrä oppilaita ja pienempi ryhmäkoko toimi tässä harjoituksessa 

paremmin. Suurimmassa osassa ryhmiä (02, 03 ja 04) aikaa kuvista kertomiseen ja niistä 

keskustelemiseen jäi liian vähän. Osalla oppilaista oli selvästi vaikeuksia ymmärtää tehtävän-

antoa ja vaikka eteen mentiin hyvinkin innokkaasti ja vuoroista kilpaillen, oli sanallinen anti 

usein suhteellisen vaatimatonta ja keskustelu kuvista jäi pääosin hyvin pintapuoliseksi. Essi 

Ikonen ja Niina Putkonen ovat kirjoittaneet kuvien käytöstä uskonnon opetuksessa ja toteavat, 

ettei luokkahuonetta useinkaan koeta niin turvalliseksi ympäristöksi, että oppilas haluaisi siinä 

jakaa syvimpiä tuntojaan. He näkevät kuitenkin ajatusten jakamisen toisten kanssa tehokkaaksi 

tavaksi oppia ja etäännyttää keskustelua omista henkilökohtaisista ajatuksista. Tätä kautta 

reflektointi mahdollistuu sisimpiä tuntojaan paljastamatta.180 Tässä opetusmetodissa oli paljon 

aineksia kokonaisvaltaiseen syväoppimiseen, mutta riittämätön aika vaikeutti prosessia. Jotkut 

opettajan käyttämät sanat, kuten parakki, olivat oppilaille vieraita ja niiden selittämiseen kului 

lisäaikaa.  

Opettaja-oppilassuhde ja opetusmetodit sekä luokan ilmapiiri vaikuttavat ratkaisevasti 

oppilaiden suhtautumiseen koulutyöhön sekä osallisuuden kokemukseen. Opettaja käytti 

havainnoiduilla oppitunneilla monenlaisia tapoja opettaa, ehkä jopa liian monia. Pohdin sitä, 

vaikuttiko hankkeessa mukana olo ja tuntien havainnointi tähän. Opettaja halusi mahdollisesti 

mahduttaa oppituntiin pedagogisesti mahdollisimman monipuolisia menetelmiä. Näkisin, että 

havainnoidussa oppitunnissa olisi ollut aineksia kahteenkin tuntiin. Jos kuvien analysoimiseen 

olisi ollut enemmän aikaa, olisivat niistä polveutuvat keskustelut saattaneet olla syvällisempiä. 

Opetuksen sisäistä tarkoituksenmukaisuutta tukevat vastavuoroinen sitoutuminen, 

yhteinen hanke sekä jaetut toimintamallit. Jokaisen luokan kulttuuri näillä osa-alueilla eroaa 

toisistaan ja uuden oppilaan on omaksuttava kyseisen ryhmän toimintakulttuuri kyetäkseen 

 
180 Ikonen & Putkonen 2017, 177.  
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toimimaan yhteisössä.181 Tässä tutkimuksessa havainnoimme yhdeksänsien luokkien oppi-

tunteja, joten ryhmädynamiikka ja luokan toimintakulttuuri olivat mahdollisesti muotoutuneet 

jo vuosien ajan. Erilaiset kulttuurit olivat selkeästi havaittavissa. 

Havainnoimissamme luokissa oli nähtävissä niin toiminnallisen kuin tunteellisenkin 

ryhmään kuuluvia ilmiöitä.182 Yhdessä luokassa jokainen oppilas oli samaa mieltä eettistä 

valintatilannetta käsiteltäessä. Tällaista ilmiötä ei esiintynyt kolmessa muussa luokassa. Se, 

mistä tämä johtui, sai pohtimaan, oliko tämän yhteisen mielipiteenmuodostuksen pinnan alla 

jotain, joka ei ollut seurausta toiminnallisen ryhmän solidaarisuudesta. Lisäsikö se osallisuuden 

kokemusta vai päinvastoin? 

Oppilaiden eri kehitysvaiheet näyttäytyivät oppitunneilla niin käyttäytymisessä kuin 

puheessakin selkeästi. Roolit luokassa ovat yhdeksännellä luokka-asteella usein jo 

muotoutuneet ja niistä irti päästäminen saattaa olla vaikeaa. Tässä tutkimuksessa näyttäytyivät 

selvimmin vastakkaisina aktiivisten ja välinpitämättömien oppilaiden roolit. Kolmantena 

ryhmänä näkisin hauskuuttajat ja pelleilijät luokissa. Nämä roolit tai asetelmat tulivat kuitenkin 

esiin vain oppitunteja havainnoidessa, ryhmähaastatteluissa kaikki osallistuivat ja käyttäytyivät 

asiallisesti. Palautekyselyissäkään ei esiintynyt vitsikkäitä vastauksia.  

Ryhmähaastatteluissa oppilaat sanoittivat osallisuuden kokemustaan valitsemalla sanoja 

kuten yhdessä tekeminen, osallistuminen, kuulluksi tuleminen, innostus ja ilo. Osallisuutta 

mahdollisesti heikentävinä sanoina valittiin esimerkiksi hämmennys ja kyllästyminen, joista 

ensimmäinen viittasi käytettyyn opetusmetodiin, eikä siten väistämättä aiheuta osattomuuden 

kokemusta, mutta saattaa vähentää osallisuutta. Toisille oppilaille nimenomaan uusi tapa 

opiskella aiheutti iloa ja innostusta, osalle tietynlaista epävarmuutta ja -tietoisuutta. 

Oppitunneilla koettiin siis sekä osallisuuden että mahdollisesti osattomuuden kokemuksiakin 

kyllästymisen ja vierauden tai näkymättömyyden tunteen kautta.  

Tämä tutkimusprosessi ja tutkielman kirjoittaminen on ollut opettavainen ja monia 

ajatuksia esiin nostanut ajanjakso elämässäni valmistumisen kynnyksellä. Olen havainnut 

tutkimusta tehdessäni, että osallisuus näyttäytyy ja toteutuu ilahduttavalla tavalla oppitunneilla, 

mutta sen edistäminen vielä nykyistä paremmin on tärkeää tulevaisuudessa. Aiempaa 

tutkimusta kartoittaessani havaitsin, että tuoretta tutkimusta osallisuudesta juuri oppilaiden 

näkökulmasta ei ole riittävästi. Samaan johtopäätökseen oli tullut myös Liisa Toukola 

tutkiessaan oppilaiden osallisuutta kuudennella luokka-asteella.183  

 
181 Ubani 2013, 114. 
182 Laitinen & Pessi 2011, 136. 
183 Toukola 2017, 56. 
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Martti Siisiäisen osallisuuden eri tyyppien mukaan analysoitu tutkimusaineisto osoitti, 

että jokaiseen osa-alueeseen löytyi sijoitettavaa. Osallistumisen ja osallisuuden erottelu tai 

pitäminen erillään on kuitenkin vaikeaa. Tämän tutkielman taustaluvuissa pohdin jo passiivisen 

osallisuuden kokemusta ja sitä, miksi Siisäisen mallissa aktiivista osallisuutta kuvaavat 

määritelmät olivat osallistuminen ja osallistaminen. Tunne osallisuudesta on kuitenkin 

mahdollista saada osallistumatta ja näkisin, että juuri luokan ryhmähengellä ja toiminta-

kulttuurilla on tämän tunteen aikaan saamisessa iso rooli. Ei jokainen halua olla äänessä ja 

vaikuttaa toimien, eikä siihen voida pakottaa tai määrätietoisesti ohjata. Tärkeintä on hyväksyä 

erilaiset toimijat luokkayhteisössä ja pyrkiä ottamaan jokainen oppilas huomioon omana 

arvokkaana yksilönään.  

Olen pohtinut paljon sitä, miten saman koulun ja saman luokka-asteen huomattavan 

erilaiset ryhmien toiminta- ja ilmaisutavat selittyvät. Onko kyse henkilökemioista, aktiivisten 

ja passiivisten oppilaiden määrästä luokassa, dominoivista henkilöistä, historiasta vai tästä 

päivästä? Mitä asialle olisi tehtävissä? Olisiko mahdollista esimerkiksi yläkouluun siirryttäessä 

panostaa entistä enemmän ryhmänmuodostukseen ja toisiin tutustumiseen sekä ryhmähengen 

ja osallisuuden rakentamiseen? 

Olen miettinyt, arvioidaanko osallisuutta liikaa osallistumisen näkökulmasta. Nähdäänkö 

osallistettava objektina vai subjektina? Millaisten nuorten ääni kuuluu heidän osallisuuttaan 

kartoittavissa tutkimuksissa?  

6.2 Tutkimuksen luotettavuudesta ja tutkimuskysymyksiin vastaamisesta 

Aineiston avulla olen saanut vastauksia tutkimuskysymyksiini suhteellisen hyvin. Koska 

kyseessä on kuitenkin tapaustutkimus ja otos paikallinen sekä suhteellisen pieni, ei tulos ole 

yleistettävissä. Yksityistapausta tarkasti tutkimalla on mahdollista tuoda esiin ilmiön kannalta 

merkittävät asiat, jotka usein toistuvat myös yleisemmän tason tarkastelussa.184 Ihmisiä ja 

kulttuuria koskevat tutkimukset ovat kuitenkin väistämättä ainutlaatuisia eikä täysin 

samanlaista tutkimusasetelmaa ole mahdollista myöhemmin toistaa, identtisestä tutkijasta 

puhumattakaan.185  

Aineistonkeruumenetelmäni olivat monipuoliset ja sain näin laajemman ymmärryksen 

aihepiiristä. Havainnoimalla on mahdollista selvittää ihmisten toimintaa, haastattelemalla ja 

kyselylomakkeilla puolestaan ajatuksia, kokemuksia ja tunteita186. Tässä tutkimuksessa on 

 
184 Hirsjärvi et al. 2009, 182. 
185 Hirsjärvi et al. 2009, 232. 
186 Hirsjärvi et al. 2009, 185. 
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käytetty kaikkia näitä metodeita. Oppilaiden palautelomakkeissa ei mielestäni ole nähtävissä 

kaunisteltuja vastauksia. Tuntikäyttäytyminen ei myöskään vaikuttanut erityisen hillityltä siinä 

suhteessa, että meitä havainnoijia oltaisiin ujosteltu. Yhdessä ryhmähaastattelussa (02) ja sitä 

litteroidessani187 sen sijaan jäin vaikutelmaan, että oppilaat vastasivat, kuten ajattelivat meidän 

tutkijoiden toivovan. Kahdessa muussa haastattelussa emme kumpikaan tällaista ilmiötä 

tunnistaneet. Haastattelussa 01 kysyimme, luulevatko osallistujat pohtivansa kuvatehtävää 

myöhemminkin ja he vastasivat kieltävästi.  

Minna: Luuletteko, et jos tällainen harjoitus tehtäis uudestaan niin se olis helpompaa? 

Beea: Joo. 

Minna: Luuletteko, et te jäätte vähän miettiin niitä kuvia? 

Cecilia: En usko. 

Minna: Joo, et se oli nyt tossa? 

Cecilia: Joo se oli vaan se hetki.188 

Oletan, että oppilaat osasivat kyllä ajatella meidän kysyneen opetusmetodin vaikuttavuudesta, 

mutta eivät silti lähteneet miellyttämään meitä vastauksellaan. Tutkijana lähden siitä 

olettamuksesta, että vastaajat puhuvat totuudenmukaisesti, mutta tutkitusti ulkopuolinen 

auktoriteetti saattaa aiheuttaa kaunistelua ja puhetta siitä, mikä koetaan ”hyväksi 

vastaukseksi”.189 

Olen kuvannut aineistonkeruun olosuhteet, tutkimuksen toteuttamisen ja analyysin 

mahdollisimman tarkasti. Suorilla otteilla haastatteluista olen halunnut osallistaa lukijani 

pohtimaan, ovatko niistä tekemäni tulkinnat luotettavia. Sekä havainnointeja että 

ryhmähaastatteluja on ollut kanssani tekemässä toinen henkilö, joten tutkijatriangulaatio lisää 

tämän tutkimuksen validiteettia. Hän ei ole kuitenkaan osallistunut tulosten tulkitsemiseen ja 

analysoimiseen. Tutkimuksen tekemistä on kuvattu kristalliin katsomisena. Se, mitä näemme, 

riippuu siitä miten kristallia katsomme.190. Tämä on minun hahmottamani kuva, jota olen 

katsellut hyvän tieteellisen käytännön silmälasien läpi. 

6.3 Tulevaisuuden suuntia 

Lisää tutkimusta tarvitaan, jotta tulevaisuuden haasteisiin osataan vastata. Väestönmuutos ja 

taloudellinen epävarmuus nostavat esiin kysymyksiä siitä, kenelle hyvinvointivastuu kuuluu. 

Mihin suuntaan perusopetusta tulisi kehittää? Miten nykyiset ja kokeilussa olevat 

opetusmenetelmät toimivat? Tieteidenväliset tutkimukset voivat auttaa kysymyksiin 

vastaamista sekä asettaa uusia tutkimuskysymyksiä. 

 
187 Ryhmähaastattelu 02. 
188 Beea & Cecilia 2019, ryhmähaastattelu 01. 
189 Hirsjärvi et al. 2009, 206. 
190 Hirsjärvi et al. 2009, 233. 
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Pessin ja Seppäsen artikkelissa, Hyvinvointi: suomalaisen yhteiskunnan perusta, 

ennustetaan varovaisesti yhteisöllisen elämäntavan uutta tulemista ja sen tarjoamaa eettistä 

ulottuvuutta sekä positiivista vaikutusta hyvän elämän kokemuksen lisääntymiseen.191 

Myötätunnon mullistava voima teos auttaa sen pohdinnassa, miten toimivatkin opetusvälineet, 

rakenteet ja puitteet ovat vain osa moninaisuuden huomioimista. Ilman aitoa hyväksyvää 

suhtautumista ja avointa ilmapiiriä jää yhtäläisyyden ja osallisuuden tavoite usein 

saavuttamatta. 192  

Oppimisunelmat edistävät oppimista yhteisössä, jossa sisäisiä motivaatioita tuetaan. 

Nämä unelmat kukoistavat myötätuntoisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä ja tarjoavat 

mahdollisuuden kehittyä tekemisessä ja osaamisessa. Tämä vahvistaa yksilön uskoa omaan 

kyvykkyyteensä pärjätä myös tulevaisuuden maailmassa.193 Hyvinvointitaitojen opettaminen 

tulee kuulua niin nykyisyyden kuin tulevaisuudenkin kouluun. Niiden avulla oppilailla on 

mahdollisuus vahvistaa itsetuntemustaan myöhempää elämää ajatellen. Hyvinvoinnin 

edistäminen lisää oppilaiden osallisuutta ja oppimista sekä motivaatiota.194  

Mieleeni pälkähti muinoin ensiapukurssilla kuulleeni lause: ”Suurimmassa hädässä eivät 

ole henkilöt, jotka osaavat pyytää apua, vaan ne, jotka ovat hiljaa”. Tässäkin tutkimuksessa on 

havainnoitu eniten niitä, jotka puhuvat. Tunneilla äänessä olleet oppilaat saivat meidät 

kirjaamaan repliikkejään ylös. Haastatteluihin pääsivät nopeimmin ja innokkaimmin viittaavat 

oppilaat. Siellä heille annettiin jälleen mahdollisuus sanoittaa tunnetilojaan. Kuka kuulee niiden 

äänen, jotka eivät osallistu keskusteluihin tunneilla tai vastaa kyselyihin? Miten kehitämme 

toimintaa ja opetusmenetelmiä niin, etteivät ne vastaa vain aktiivisten ja sosiaalisten oppilaiden 

toiveita ja tapaa oppia tai kokea osallisuutta? Valta-asetelmat eivät muutu kyseenalaistamatta. 

Osallisuutta on lopulta vain siellä, missä on mahdollista toimia ja tuntea olevansa osa jotain 

suurempaa ja merkittävää. Jotain, jonka avulla voi muuttaa maailmaa, pala kerrallaan.  

 
191 Pessi & Seppänen 2011, 17. 
192 Pessi et al. 2017.  
193 Pessi et al. 2017, 272–273. 
194 Leskisenoja 2017, 440–441. 
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Liite 1. Tutkimuslupalomake  

Uskonnot, katsomukset ja osallisuus perusopetuksessa  

Huoltajille:  

Lastanne pyydetään tutkimukseen, josta hän on saanut alla olevan tiedotteen. Pyydämme 

tutustumaan tiedotteeseen, koska lapsi tarvitsee huoltajan suostumuksen osallistuakseen.   

Tiedoksenne myös, että…  

• tutkimuksen aihe on sellainen, että lapset / nuoret saattavat kertoa 

katsomuksestaan tai etnisestä taustastaan. Se on arvokas tieto tutkimukselle, joten sitä 

ei poisteta aineistosta. Jos lapsen kuitenkin voi tunnistaa yhdistelemällä muita tietoja, 

tieto poistetaan.  

• jos lapsi ei osallistu tutkimukseen, hän osallistuu kuitenkin oppitunneille.   

• tutkimukseen osallistuminen ei vaikuta arviointiin.  

Toivomme, että lapsenne voi osallistua tähän tutkimukseen, josta on apua uuden 

opetusmateriaalin kehittämisessä!   

Suostumus:  

• Lapseni saa osallistua haluamallaan tavalla tutkimukseen. ___  

• Lapseni ei saa osallistua tutkimukseen ollenkaan. ___  

• Lapseni saa osallistua tutkimukseen vain seuraavilla 

tavoilla: ______________________________________________________________ 

 

Antamalla luvan tutkimukseen annatte suostumuksen myös henkilötietojen käsittelyyn. 

Voitte tutustua tutkimuksen tietosuojaselosteeseen tarkemmin osoitteessa 

blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/kehityshankkeen-kuvaus/tietosuojailmoitus/  

Lisätietoja:  

Anuleena Kimanen  

anuleena.kimanen@helsinki.fi, puh. 050 317 5845  

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/  

 

Oppilaalle:  

Mitä tutkimus tarkoittaa?  

• Opettajasi on mukana tutkimuksessa, jossa kehitetään harjoituksia ja lukemista 

oppitunneille. Tutkimuksessa on mukana muita opettajia eri kouluista ja tutkijoita 

yliopistolta.  
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• Harjoitusten aiheena on oikeudenmukaisuus Suomessa ja maailmassa, joissa on paljon 

erilaisia uskontoja ja muita katsomuksia.  

• Harjoituksia kokeillaan oppitunneilla. Kirjeen lopussa kerrotaan, miten voit antaa 

niistä palautetta. Joka tapauksessa osallistut opetukseen normaalisti.  

Mitä tietoja sinusta kerätään, jos suostut tutkimukseen, ja mitä tiedoille tapahtuu?  

• Oikea nimesi ja koulusi poistetaan kaikista tutkimukseen liittyvistä papereista heti, 

kun niitä ei enää tarvita.  

• Luokkatasosi (esim. 6. luokka) ja sukupuolesi (tyttö, poika, 

muu) merkitään tutkimuksen tietoihin.  

• Voit joka vaiheessa itse valita, mitä haluat kertoa itsestäsi ja mitä et.  

• Tutkimuksessa mukana olevat opettajat ja tutkijat saavat nähdä palautteen ja muun 

materiaalin sitten, kun mahdolliset nimet on poistettu.   

• Muuten tietoja säilytetään niin, että muut eivät pääse niihin käsiksi.   

• Tiedoista puhutaan vain siten, että oppilaita ei voida tunnistaa.  

• Tutkimuksesta julkaistaan kirjoituksia suomeksi ja muilla kielillä lehdissä ja 

internetissä. Kirjoituksista ei voi tunnistaa sinua.   

• Voit milloin tahansa muuttaa suostumustasi ilmoittamalla opettajalle tai tutkijalle.  

Suostumus:  

• Tutkija saa tietää nimeni. Näin hän tietää, että olen mukana tutkimuksessa ja siihen on 

huoltajani suostumus. ____   

• Voin vastata kysymyksiin kirjoittamalla. ___   

• Voin vastata kysymyksiin keskustelemalla ryhmässä. ___    

• Opettajani ja tutkijat saa tehdä muistiinpanoja toiminnastani ja puheestani 

oppitunnilla. ___  

• Tekemäni tehtävän tai ryhmätyön saa valokuvata tutkimuksen käyttöön. ___  

 

Nimet ja allekirjoitukset:  

Oppilas:______________________________________ 

Huoltaja: _____________________________________ 
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Liite 2. Havainnointirunko 

 

Kokeiltava oppimateriaali & aktiviteetti ja sen tavoite:_______________________________  

Oppitunnin ajankohta: _________________________ 

Oppilaiden lukumäärä:___________  

Istumajärjestys erilliselle paperille tai kääntöpuolelle!  

Mahdollisesti valokuva tyhjästä luokasta.  

Ajankäyttö: Taulukkoon merkitään oppitunnin eri jaksojen (esim. tehtävänanto, oppilaiden 

toiminta, purku) alkamisajat. Havainnoija merkitsee muistiin tutkimuksen tavoitteiden 

kannalta tärkeitä repliikkejä tai avainsanoja.  

Klo  Tapahtumat ja avainrepliikit  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Viimeistele ja täydennä mahdollisimman pian.   

Tähän alustavia tulkintojasi: Esim. Miten onnistui? Millainen ilmapiiri? Millaiset oppilaat 

lähtivät mukaan ja miksi?  
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Liite 3. Oppilaan palautekysely  

 

Miltä sinusta tuntuu tämän oppitunnin / työskentelyn jälkeen?  

 

Ympyröi 1–3 sanaa tai keksi oma.  

innostunut   hämmentynyt  tylsistynyt   

myötätuntoinen  haluan auttaa  turvallinen   

näkymätön   vahva   haluan tietää lisää   

iloinen   ärtynyt   huolestunut  

_______________ ________________ _________________ 

 

Kerro vähän tarkemmin tunteista: mikä ne aiheutti?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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Liite 4. Opettajan havainnointipohja 

Jos luokassa oli havainnoija, kirjoita ensisijaisesti omia havaintojasi ja tulkintojasi. Jos 

luokassa ei ollut havainnoijaa, kerro hieman tarkemmin, mitä tunnilla tapahtui.  

 

Muista kuvailla oppilaita tarpeeksi yleisillä termeillä, jotta heitä ei voi tunnistaa.  

 

Käytetty materiaali / harjoitus:  

 

Oppilaiden luokkataso:  

 

Millainen ilmapiiri luokassa vallitsi tunnin alussa ja sen aikana? 

  

Millä tavalla oppilaat lähtivät mukaan / millaiset1 oppilaat lähtivät mukaan? 

  

Mikä tuntui lisäävän oppilaiden aktiivisuutta (millaisten oppilaiden)? 

  

Mikä tuntui vähentävän oppilaiden aktiivisuutta harjoituksessa (millaisten oppilaiden)?  

 

Millä tavalla harjoituksen tavoitteet toteutuivat? 

 

  

“Millaiset oppilaat” viittaa siihen, puhutteliko harjoitus niitä, jotka yleensä ovat aktiivisia vai 

onnistuiko joku harjoitus aktivoimaan yleensä hiljaisia. Voit myös arvioida, aktivoiko 

harjoitus niitä, joilla on abstraktin ajattelun taito vai niitä, jotka mieluummin tekevät ja 

toimivat. Tutkimuksen kannalta on myös kiinnostavaa, millä tavalla erilaiset vähemmistöt 

suhtautuivat, mutta näiden havaintojen kirjaamisessa on otettava tutkimukseen annetut 

suostumukset huomioon. 
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Liite 5. Ryhmähaastattelupohja 

Sanalappuja, joita oppilaat järjestävät: Mitkä liittyvät tuntiin / työskentelyyn, josta 

keskustellaan. 

 

Sanaryhmä 1: 

innostus, hämmennys, kyllästyminen, oivallus, vaikeus, turvallisuus, vahvistuminen, 

tiedonhalu, rohkaistuminen, lapsellisuus, mielikuvitus, ilo 

 

Sanaryhmä 2: 

välittäminen, muutos, tieto, auttamisen halu, osallistuminen, osaaminen, moninaisuus, 

kuulluksi tuleminen, yhdessä tekeminen, itsenäisyys, oppiminen, luovuus, leikkisyys 

 

Kummankin sanaryhmän valintatilanteen jälkeen tutkija nostaa joitain tunnin tavoitteisiin 

liittyviä sanoja ja kysyy, liittyivätkö ne tuntiin? 

 

Muita mahdollisia kysymyksiä 

Mitä opitte?  

 

Missä voisit tarvita näitä opittuja asioita? 

 

Millaisia uusia oivalluksia saitte?  

 

Mistä olisitte halunneet tietää lisää? 

 

Miten hyvä tapa tämä harjoitus (oppitunnilla) oli käsitellä ko. aihetta? 
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Liite 4. Kuvat 

  
Kuva 1. Kuva-analyysiaineistoa luokan lattialla             Kuva 2. Kuva-analyysiaineistoa luokan lattialla 

 

Kuva 3. Luokkatila 

 

 


