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1 Johdanto 

 

Yhdenvertaisuutta pidetään yhtenä nyky-yhteiskunnan ja koulutuspolitiikan vaalituim-

mista arvoista, jonka avulla pohjoismaita kuvataan kansakuntana (Lappalainen, Nylund 

& Rosvall, 2019, 348). Yhdenvertaisuuslaissa (2014/1325 § 6) painotetaan koulutuksen 

järjestäjän velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta. Ketään ei saa asettaa muihin ver-

rattuna erilaiseen asemaan esimerkiksi sukupuolen, iän, etnisen alkuperän, kansalaisuu-

den, kielen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vammaisuuden tai 

muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Koulutuksen järjestäjän on arvioitava yhden-

vertaisuuden toteutumista omassa toiminnassaan. Oppilaitoksella on oltavan suunni-

telma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi, jotta yhdenvertai-

suuden on mahdollista toteutua. Yhdenvertaisuuslaki on otettu huomioon perusopetuk-

sen opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelman (2014) arvopohja rakentuu elämän, ih-

misoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamiselle, sekä loukkaamattomuudelle. Opetuksen 

tulee edistää taloudellista, koulutuksellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten välistä 

tasa-arvoa, sekä antaa eväät ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen 

ja toimintaan myönteisten muutosten puolesta. (Opetushallitus, 2014, 16, 18–19.) 

Yhdenvertaisuuden käsitteen avulla on mahdollista tarkastella ihmisten kokemuksia eri-

laisten tilanteiden reiluudesta. Tämä on kuitenkin ongelmallista, sillä yhdenvertaisuu-

den määritelmät ovat vaihdelleet aikojen saatossa runsaasti muuttuvasta taloudellisesta 

ja poliittisesta ilmastosta riippuen. (Lappalainen, Nylund & Rosvall, 2019, 348.) Yhä tä-

näkin päivänä yhteiskunnan muutokset heijastuvat siihen, miten yhdenvertaisuus ym-

märretään. Yhteiskunnan muutosten lisäksi on olennaista tiedostaa, ettei ihmisten yh-

denvertainen kohtelu tee kaikesta toiminnasta reilua. Täten yhdenvertaisuus ei ole riit-

tävän kattava käsite, kun halutaan tutkia erilaisten tilanteiden reiluutta ja yksilöiden ko-

kemuksia tilanteiden reiluudesta. Opetussuunnitelmassa mainitaan, että perusopetuk-

sen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäksi 

myös oikeudenmukaisuutta (Opetushallitus, 2014, 15). Oikeudenmukaisuudessa on yk-

sinkertaisimmillaan kyse yksilöllisistä tilanteiden reiluutta koskevista kokemuksista, 
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jotka jäävät yhdenvertaisuutta toteutettaessa helposti ilman huomiota. Kysymykset, ku-

ten oliko tilanne yksilön tai ryhmän näkökulmasta reilu ja kohdeltiinko tilanteeseen osal-

listuneita reilusti, ovat olennaisia tilanteen oikeudenmukaisuuden toteutumisen arvi-

oinneissa (Folger & Cropanzano, 2001, 1–3). Koulun toimintaympäristössä opettajan ei 

tule kohdella kaikkia lapsia aina yhdenvertaisesti, vaan lapsen tarpeisiin tulee vastata. 

Näin ollen on esimerkiksi reilua, että lapsi, joka ei ymmärtänyt annettua tehtävää, saa 

ylimääräistä huomiota ja tukea opettajalta. (Ehrhardt, Pretsch, Herrmann, & Schmitt, 

2016, 162.)  

Tilanteiden reiluus on suurilta osin erilaisten toimijoiden tavoitteena. Tästä huolimatta 

käsitettä oikeudenmukaisuus käytetään usein perustelematta tai jopa väärin osana tasa-

arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta koskevaa keskustelua. Esimerkiksi 

Varjon ja Kalalahden (2012) artikkelissa ”Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus perusopetuk-

seen sijoittumisessa ja valikoitumisessa” puhutaan oikeudenmukaisuudesta ilman, että 

sanaa oikeudenmukaisuus määritellään millään tavalla. Perusopetuksen arvopohjaa tar-

kasteltaessa havaitaan, että sen tavoitteet perustuvat vähintään yhtä vahvasti oikeu-

denmukaisuuden periaatteiden kuin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvonkin varaan. Arvo-

perustasta nousevat teemat, kuten oppilaan ainutlaatuisuuden tukeminen, oikeus hy-

vään opetukseen, kulttuurisen moninaisuuden tukeminen ja oppilaan kasvu ihmisyyteen 

vaativat, että opetus on mahdollisimman reilua kaikille osapuolille, eli oikeudenmu-

kaista (Opetushallitus, 2014, 15–16). Oikeudenmukaisuudesta puhutaan kuitenkin ope-

tussuunnitelmassa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa huomattavasti vähemmän. Opetus-

suunnitelman yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon painottaminen voidaankin nähdä yksin-

kertaistettuna tapana puhua monimutkaisesta reilun kohtelun teemasta. Koulun tapah-

tumien reiluutta tulisi pohtia nykyistä laajemmin yksilön subjektiviteetin, eli tilanteessa 

koetun oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. 

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on tarkastella oikeudenmukaisuutta ja epäoikeu-

denmukaisuutta, sekä tutkia oikeudenmukaisuuden toteutumista alakoulussa. Tarkas-

telen tutkielmassani, mitä oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan, millaiset tilanteet ai-

heuttavat lapselle reiluja ja epäreiluja kokemuksia, miten lapset kokevat oikeudenmu-

kaisuutta ja millä keinoilla voidaan varmistaa, että koulun toiminta on mahdollisimman 
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oikeudenmukaista. Tuon tutkielmassani esille oikeusherkkyyden käsitteen, ja miten se 

vaikuttaa yksilön reiluuden kokemisen taustalla sekä laajemmin ihmisten toiminnassa. 

Graduni aiheen valintaan vaikutti oma kiinnostukseni oikeudenmukaisuuden teemaa 

kohtaan. Pidän oikeudenmukaisuuden ilmiötä kiehtovana ja pohdin säännöllisesti, mi-

ten erilaiset ihmiset kokevat reiluuden ja miten epäoikeudenmukaisuus näyttäytyy yh-

teiskunnassamme. Moraaliset prosessit ja tätä kautta oikeudenmukaisuus ovat hyvin 

keskeinen osa lasten ja nuorten elämää (Giovannelli, Pacilli, Pagliaro, Tomasetto & Bar-

reto 2018, 25). Tästä syystä lasten oikeudenmukaisuuden kokemuksia sekä koulun oi-

keudenmukaisuutta on myös tärkeää ja aina ajankohtaista tutkia.  

Globaalisti koulun oikeudenmukaisuus on jokseenkin tutkittu aihealue. Italiassa toteu-

tettuja tutkimuksia edustavat Bertin, Molinarin ja Speltinin (2010, 555–545) yläasteen 

oppilaita ja opettajia sekä Giovannellin ja kumppaneiden (2018, 28) yläaste- ja lukioikäi-

siä nuoria koskevat tutkimukset. Israelissa koulun oikeudenmukaisuutta ovat tutkineet 

Nelson, Shechter ja Ben-Ari (2014, 399), sekä Resh ja Sabbagh (2014a, 1043), joista en-

siksi mainittuun tutkimukseen osallistui juutalaisen lukion oppilaita ja jälkimmäiseen 

koululaisia vuosiluokilta 8 ja 9. Yhdysvaltalaisia oikeudenmukaisuuden tutkimuksia 

edustavat Varelan ja tutkimustiimin (2020) sekä Smithin ja Warnekenin (2016) tutkimuk-

set. Ensimmäiseksi mainittuun osallistui vähemmistöihin kuuluvia nuoria useammasta 

eri koulusta (Varela, King, Peguero & Rusoja, 2020, 251). Smithin ja Warnekenin tutki-

mukseen osallistui puolestaan 4–10-vuotiaita lapsia, joiden käyttäytymistä verrattiin ai-

kuisiin (Smith & Warneken, 2016, 616). Saksassa koulun oikeudenmukaisuuden tutki-

musta ovat tehneet Ehrhardt, Pretsch, Herrmann ja Schmitt (2016, 172), sekä Ehrhardt-

Madapathi, Pretsch ja Schmitt (2018, 344), joiden tutkimusotokset sisälsivät alakou-

luikäisiä lapsia.  

Suomessa koulun oikeudenmukaisuus ei ole kovin paljon tutkittu aihe. WHO:n neljän 

vuoden välein toteuttama koululaistutkimus, viimeisin vuodelta 2018, on ainoita suu-

remman kokoluokan tutkimushankkeita, jossa lasten oikeudenmukaisuuden kokemuk-

sia on pyritty selvittämään. Kyseisessä tutkimushankkeessa käsitellään kuitenkin oppi-

laiden hyvinvointia erittäin laajasti, joten oikeudenmukaisuuden kokemuksille on va-
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rattu kyselylomakkeessa vain neljä väittämää. Nuo väittämät käsittelevät koulun sään-

töjen koettua oikeudenmukaisuutta, koettua oppilaiden kohtelun oikeudenmukai-

suutta, opettajan kohtelun oikeudenmukaisuutta ja opettajan avun jakautumisen oikeu-

denmukaisuutta (Kämppi ym., 2012, 48, 55). Tutkimuksen vähäisyydestä johtuen lasten 

ja nuorten oikeudenmukaisuuden kokemista selvittävää tutkimusta tarvitaan Suomeen 

ehdottomasti lisää, ja tähän tarpeeseen pyrin myös omalla pro gradu -tutkielmallani vas-

taamaan. Koulun oikeudenmukaisuuden tutkimuksessa on lisäksi painottunut tähän 

mennessä selkeästi yläkoulu- ja lukioikäisten lasten tutkiminen alakouluikäisten lasten 

sijaan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Täten erityisesti alakouluikäisiä lapsia kos-

keva oikeudenmukaisuuden tutkiminen on isossa kuvassa hyvin tärkeää. Tutkielmaani 

voidaankin pitää näistä syistä Suomen kasvatustieteiden tutkimuksen kentällä sellaise-

naan jonkin asteisena pioneerityönä ja varsin ainutlaatuisena kokonaisuutena. 
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2 Oikeudenmukaisuus ja sen muodot 

Oikeudenmukaisuus on käsitteenä monimuotoinen ja poikkeuksellisen haastava ym-

märtää. Useat tutkijat ovat pyrkineet ymmärtämään oikeudenmukaisuuden ilmiötä ja 

asettamaan sitä objektiivisesti mitattavaan ja ymmärrettävään muotoon siinä onnistu-

matta. Vaikeudet oikeudenmukaisuuden ymmärtämisessä johtuvat siitä, että oikeuden-

mukaisuus ei ole jotain, jonka tiedämme olevan siinä mielessä, että sen voi kognitiivi-

sesti käsittää tai sitä voi käyttäytymisohjeena toteuttaa. Sen sijaan oikeudenmukaisuu-

den tulkitseminen on eräänlainen ajattelun avaus retoriseen kysymykseen, mitä oikeu-

denmukaisuus on. Tähän kysymykseen ei ole tarkoituksenmukaista etsiä vastausta, vaan 

oikeudenmukaisuus tulee nähdä kontekstista riippuvaisena kokonaisuutena, jonka jo-

kainen kokee eri tavalla. (Curtis, 2006, 454–455; Ehrhardt ym., 2016, 187.) Jean-Francois 

Lyotardin (1991,74; viitattu lähteessä Curtis, 2006, 454–455) mukaan näistä syistä oi-

keudenmukaisuuden toteutumisen tarkastelu vaatii, että vastausten sijaan pitäydytään 

kysymisessä, ja tilanteista saatuun informaatioon suhtaudutaan vastaanottavaisesti. Oi-

keudenmukaisuuden toteutumista on täten hyvin vaikea tarkastella ja mitata objektiivi-

sesti (Curtis, 2006, 454–455; Ehrhardt ym., 2016, 187).  

Oikeudenmukaisuuden ilmiön haasteellisuudesta johtuen sosiologisten tutkimusten 

kentällä sovelletaan useampien tutkijoiden rakentamia oikeudenmukaisuuden teorioita, 

jotka lähestyvät oikeudenmukaisuutta eri näkökulmista käsin. Fraser (2008) jakaa yh-

teiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden teoriassaan epäoikeudenmukaisuuden kol-

meen muotoon: ekonomiseen epäoikeudenmukaisuuteen, kulttuuriseen epäoikeuden-

mukaisuuteen ja poliittiseen epäoikeudenmukaisuuteen. Ekonominen epäoikeudenmu-

kaisuus viittaa taloudelliseen riistoon ja hyväksi käyttämiseen, marginalisoimiseen, sekä 

materian puutoksen eli köyhyyteen. Keskiössä tässä epäoikeudenmukaisuuden muo-

dossa on resurssien jakautumisen oikeudenmukaisuus. Kulttuurisella epäoikeudenmu-

kaisuudella tarkoitetaan kulttuurista alistussuhdetta, jossa jonkin tietyn ryhmän kulttuu-

riset normit nähdään jatkuvasti yleisten sääntöjen vastaisina. (Fraser, 2008, 17.) Äärim-

mäisenä esimerkkinä tästä epäoikeudenmukaisuuden muodosta toimii kulttuurinen im-

perialismi, jota esiintyy, kun hallitseva ryhmä määrää omat arvonsa norminsa ja tapansa 

alistetun ryhmän ja sen jäsenten niskaan. Seurauksena alistetun ryhmän jäsenet tulevat 
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määrittelyiksi hallitsevien ryhmien toimesta. (Deutsch, 2006, 96.) Poliittinen epäoikeu-

denmukaisuus on puolestaan epäoikeudenmukaisuuden metatason muoto, joka selit-

tää, ketkä jätetään yhteiskunnassa ulkopuolisiksi ja ovat oikeutettuja vain omaan 

osaansa sekä molemminpuoliseen tunnistamiseen (Fraser, 2008, 17). 

Yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus nojautuu sosiaalisen luokan uusintamiseen 

sekä identiteetin ja subjektiviteetin tuottamiseen diskursseissa (Evans & Davies, 2017, 

688). Näin ollen identiteettipolitiikan vaikutukset esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien väli-

siin suhteisiin ovat merkittäviä. Deutschin (2006) mukaan moraalisen poissulkemisen ja 

epäoikeudenmukaisuuden kattavuuden tarkastelun avulla voidaan havainnoida, keitä 

otetaan mukaan yhteisöön sekä kohdellaan reilusti ja ketkä jätetään yhteisön ulkopuo-

lelle. Ilmiötä voidaan tarkastella kolmen keskeisen kysymyksen avulla: mitkä sosiaaliset 

olosuhteet johtavat siihen, että jokin ryhmä tai yksilö poissulkee muita heidän yhteisös-

tään, mitkä psykologiset mekanismit mahdollistavat moraalisesti hyvien ihmisten teke-

mät hirmuteot toisia kohtaan ja millä tekijöillä on vaikutusta poissulkemisen todennä-

köisyyteen ihmisten yhteisöissä. Sortamisella tarkoitetaan kokemusta jatkuvasta, laa-

jalle levinneestä ja systemaattisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Se ei ole aina äärim-

mäistä, eikä sisällä välttämättä poliittista järjestelmää, kuten orjuus tai apartheid. Arki-

päivän sortaminen on äärimmäistä järjestelmää yleisempi ilmiö, joka sisältää yhteiskun-

nan kiistämättömät normit, tavat ja symbolit, sekä kollektiiviset seuraamukset yhteis-

kunnan sääntöjen noudattamisesta ja rikkomisesta. (Deutsch, 2006, 95–96, 104–105.)  

Jotkut ihmisryhmät kärsivät arkipäivän sortamisen seurauksena tiedostamattomista ole-

tuksista ja hyvää tarkoittavien ihmisten reaktioista tavallisissa jokapäiväisissä vuorovai-

kutustilanteissa (Young, 1990, 41). Sosiaalisia olosuhteita, jotka johtavat yksilön poissul-

kemiseen ovat esimerkiksi vaikea elämäntilanne, epävakaa poliittinen hallintojärjes-

telmä, väitteet omasta ylivertaisuudesta, kulttuurin väkivaltakeskeisyys, ihmissuhteiden 

heikko ymmärrys ja autoritääriset sosiaaliset instituutiot.  Puolestaan psykologisia me-

kanismeja, jotka mahdollistavat hirmuteot toisia ihmisiä kohtaan ovat korkeamman mo-

raalisen arvon esittäminen, kyseenalaisen käytöksen arvostaminen ja omasta käytökses-

tään vastuunottamisesta kieltäytyminen. (Deutsch, 2006, 104–105.) Myös media, kult-
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tuuriset stereotypiat, byrokraattisen hierarkian rakenteet ja talouden markkinamekanis-

mit tukevat arkipäivän sortamisesta seuraavaa epäoikeudenmukaisuutta (Young, 1990, 

41). Vastoinkäymisiä kohdatessaan ihmisistä tulee vähemmän anteeksiantavia ja he 

ovat vähemmän halukkaita tekemään myönnytyksiä. Muiden syyttelystä, erityisesti nii-

den, jotka nähdään haavoittuvina ja erilaisina, tulee tällöin helpompaa. Stereotypiat ja 

julmat kategorisoinnit toimivat herkästi työkaluina, kun haetaan syyllistä taloudellisiin 

ja poliittisiin epäonnistumisiin. (Evans & Davies, 2017, 689.) Ryhmät ja yksilöt, jotka pois-

suljetaan kaikkein todennäköisimmin yhteisöstä ovat ne, jotka nähdään uhkana, ovat 

historiassaan aiheuttaneet toisille ryhmille harmia, ovat pyrkimyksiltään epäilyttäviä ja 

ne, jotka nähdään heikko-osaisimpina (Deutsch, 2006, 104–105). 

Fraserin (1997, 23–27) epäoikeudenmukaisuuden teoriassa korostuu epäoikeudenmu-

kaisuuteen puuttuminen. Yksilön yhteiskunnallisella asemalla on vaikutusta siihen, mi-

ten hän pystyy puuttumaan epäoikeudenmukaisuuteen. Deutsch (2006, 100) jakaa ih-

miset epäoikeudenmukaisuuden kokemisen ja tuottamisen mukaan kahteen ryhmään. 

Nämä ryhmät ovat uhrit, eli epäoikeudenmukaisuudesta kärsivät ja uhraajat, eli epäoi-

keudenmukaisuudesta hyötyjät. Uhraajat ovat harvemmin tietoisia osallisuudestaan 

epäoikeudenmukaisuuden aiheuttajina. Näin ollen kohdatessaan epäoikeudenmukai-

suutta, uhraajat välttelevät syyllisyyden kokemuksia siitä, että he aiheuttavat itse epä-

oikeudenmukaisuutta. Tietoisuus ja itsensä syyllistäminen epäoikeudenmukaisuuden 

toteuttamisesta aiheuttaa uhraajalle epämiellyttäviä tuntemuksia kuten syyllisyyttä, 

koston pelkoa ja avuttomuutta. Tämä johtuu siitä, että uhraajilla on usein mahdollisuuk-

sia nostaa esiin sosiaalisia muutoksia, jotka olisivat välttämättömiä epäoikeudenmukai-

suuden poistamisessa. Uhraajat vierittävät kuitenkin epäoikeudenmukaisuuden syyt 

usein uhrin niskoille, jotta he voivat ylläpitää positiivista kuvaa itsestään. Syyllisyyden 

välttely on usein helppoa, sillä uhraajat löytävät monesti omalle toiminnalleen tukea vi-

rallisista oikeudenmukaisuuden määritelmistä ja suurista sosiaalisista instituutioista, ku-

ten kirkosta, mediasta tai koulusta. Kyseiset asiat heikentävät uhraajien herkkyyttä epä-

oikeudenmukaisuudelle, mikä tekee epäoikeudenmukaisuudesta luontaisen osan uhrin 

ja uhraajan välistä suhdetta. (Deutsch, 2006, 100.) 
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Uhrit menettävät uhraajiin nähden pienemmällä todennäköisyydellä tunteen epäoikeu-

denmukaisuudesta. He ovat myös uhraajiin nähden tietoisempia epäoikeudenmukai-

suudesta, sillä he kokevat sen negatiiviset seuraukset. Uhrien epäoikeudenmukaisuuden 

tietoisuuteen liittyviä tuntemuksia ovat esimerkiksi viha, mielipaha, nöyryytys, masen-

nus ja avuttomuuden tunne. Myös uhrit voivat ottaa vastaan oikeudenmukaisuuteen ja 

epäoikeudenmukaisuuteen johtavat viralliset määritelmät, sekä sisäistää ne. Ihmisten 

poissulkemisen ja mukaan ottamisen periaatteiden hyväksyminen aiheuttaa, ettei uhri 

koe enää epäoikeudenmukaisuutta samalla tavalla kuin aiemmin. Epäoikeudenmukai-

suuden hyväksyminen on kuitenkin uhrien joukossa uhraajiin verrattuna harvinaisem-

paa, sillä uhrit ovat harvoin osallisina tehtäessä virallisia oikeudenmukaisuuteen ja epä-

oikeudenmukaisuuteen johtavia rakenteellisia päätöksiä. Sekä uhrit, että uhraajat koke-

vat positiivisia tuntemuksia, kuten itseluottamusta, voiman tunnetta ja ylpeyttä silloin 

kun he ovat sitoutuneita toimintatapoihin, jotka vähentävät epäoikeudenmukaisuutta 

sekä puuttuvat siihen. (Deutsch, 2006, 100.) 

Epäoikeudenmukaisuuden eri muodot vaativat erilaisia parannuskeinoja, jotka voivat 

olla joko myöntäviä tai muuttavia. Myöntävät parannuskeinot ovat tarpeen ikuisesti 

maltillisessa epäoikeudenmukaisuuden torjunnassa, sillä niiden avulla pyritään korjaa-

maan epäoikeudenmukaisuutta ilman sitä aiheuttavien normien ja rakenteiden muok-

kaamista. Muuttavilla parannuskeinoilla pyritään puolestaan vaikuttamaan epäoikeu-

denmukaisuuteen muuttamalla yhteiskunnallisia rakenteita, joissa epäoikeudenmukai-

suutta esiintyy. (Fraser, 1997, 23–27.) Epäoikeudenmukaisuutta ei voida poistaa lainsää-

täjiä vaihtamalla tai uusia lakeja tekemällä, koska ilmiö tuotetaan merkittävissä talou-

dellisissa, poliittisissa ja kulttuurisissa instituutioissa. Etuoikeutetut yksilöt ja ryhmät 

hyötyvät toisten kokemasta epäoikeudenmukaisuudesta ja ovat halukkaita ylläpitämään 

nykytilannetta. He eivät aina edes ymmärrä osallistuvansa epäoikeudenmukaisuuden ai-

heuttamiseen. Yhteiskuntajärjestelmää koskevat muutokset johtavat näistä syistä usein 

vastarintaan. Rauhan ylläpitämiseksi tuleekin muuttavien parannuskeinojen sijaan usein 

pitäytyä myöntävissä parannuskeinossa. (Deutsch, 2006, 95, 100.) Tärkeimmässä ase-

massa positiivisen muutoksen kannalta on, että tiedostetaan epäoikeudenmukaisuuden 

olemassaolo ja pyritään maltilliseen epäoikeudenmukaisuuden torjuntaan omaan toi-

mintaan vaikuttamalla (Fraser, 1997, 23–27). 
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Ekonomisen epäoikeudenmukaisuuden parannuskeino on uudelleenjakamisen poli-

tiikka. Sen myöntävänä parannuskeinona toimii resurssien uudelleenjakaminen ryh-

mille, jotka nähdään huonompiosaisina. Rahakeräykset, kuten Punaisen Ristin Nälkäpäi-

väkeräys ja Kummit ry:n Elämä lapselle -konsertti toimivat esimerkkeinä myöntävistä 

ekonomisen epäoikeudenmukaisuuden parannuskeinoista. Muuttavia parannuskeinoja 

kyseiseen epäoikeudenmukaisuuteen ovat puolestaan tuotantotalouden suhteiden uu-

distukset ja ryhmien välisten erottelujen haastaminen (Fraser, 1997, 27). Peruskoulun 

osalta uudelleenjakamisen politiikan muuttava parannuskeino voisi tarkoittaa sitä, että 

käytössä olevat rahalliset resurssit jaetaan niin, että koulut, joissa oppimistulokset ovat 

heikoimpia, saavat eniten rahoitusta oppimisen tukemiseen.  

Kulttuurisen epäoikeudenmukaisuuden parannuskeino on tunnistamisen politiikka. Tä-

män politiikan myöntävät parannuskeinot pitävät sisällään moninaisuuden juhlimisen ja 

alistettujen ryhmien, kuten naisten, ei-valkoisten, seksuaalisten vähemmistöjen, työvä-

enluokan ja vammaisten arvostuksen nostamisen ja yhteiskunnallisen aseman paranta-

misen. Tunnistamisen politiikan muuttavat parannuskeinot sisältäisivät puolestaan sosi-

aalisten ja kulttuuristen kategorioiden uudelleenrakentamisen, joka uudistaisi yhteis-

kunnan rakenteet ja ihmisten ajatukset omasta itsestään. (Fraser, 1997, 18.) Esimerkiksi 

naiset, homoseksuaalit ja eri uskontokuntien edustajat ovat joutuneet historian saa-

tossa olemaan jatkuvasti kanssakäymisissä hallitsevan ryhmän kanssa, jonka kulttuuri 

luo heistä stereotyyppisiä kuvauksia. Alistetuilla ryhmillä on usein paineita sopeutua ja 

sisäistää hallitsevan ryhmän mielikuvat heidän omasta ryhmästään. (Deutsch, 2006, 

96.) Suomalaisen peruskoulun tavoitteena on, ettei kukaan ihminen tai mikään ihmis-

ryhmä ole toisiin verrattuna alisteisessa asemassa nyt, eikä tulevaisuudessa. 

Poliittisen epäoikeudenmukaisuuden parantamiskeinona toimii esittämisen politiikka, 

jolla viitataan yrityksiin, joilla pyritään varmistamaan osallistumisen yhdenvertaisuus ja 

oikeudenmukaisuus. Opetussuunnitelmadokumentit toimivat hyvänä esimerkkinä asia-

kirjoista, joissa kamppailut jakamista ja tunnistamista vastaan näyttäytyvät. (Fraser, 

2008, 17.) Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) pyrkii sekä vastaamaan, että ot-

tamaan kantaa sukupuolten, kulttuurien ja erilaisten uskontokuntien välisiin tasa-arvon 
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ja yhdenvertaisuuden, sekä oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Dokumentissa painot-

tuvat kuitenkin pääosin opetuksen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen kysy-

mykset ja opetuksen oikeudenmukaisuuteen viittaavia kirjauksia siinä on huomattavasti 

vähemmän. (Opetushallitus, 2014, 16–19.) Tästä puutoksesta nouseekin tutkielmani 

kannalta merkittävä tarkastelun kohde: Millaisia reiluja ja epäreiluja tilanteita lapsi koh-

taa koulussa? 

Edellä kuvailemani Fraserin (1997, 2008) ja Deutschin (2006) epäoikeudenmukaisuuden 

teoriat auttavat hahmottamaan, miten oikeudenmukaisuuden ilmiö näkyy yhteiskun-

nassamme ja ihmisten toiminnassa. Kyseiset teoriat soveltuvatkin täten yhteiskuntatie-

teisiin ja laajojen ihmismassojen oikeudenmukaisuuden toteutumisen tarkasteluihin. Ne 

eivät ole kuitenkaan teorioina riittäviä, kun halutaan tarkastella ihmismassojen sijaan 

yksilön koulussa kokemaa oikeudenmukaisuutta. Oikeudenmukaisuus on hyvin henkilö-

kohtainen ja paljon erilaisia tunteita sisältävä kokemus. Lisäksi käsitykset oikeudenmu-

kaisuudesta ovat ihmisten kesken hyvin erilaisia. Tästä syystä oikeudenmukaisuutta tu-

lee tarkastella koulun viitekehyksessä ryhmäilmiön sijaan yksilöllisestä näkökulmasta kä-

sin. On nimittäin mahdollista ja jopa todennäköistä, että yhden oppilaan oikeudenmu-

kainen kohtelu ja tarpeiden huomiointi johtavat siihen, että toinen luokkahuoneen lap-

sista tulee laiminlyödyksi. Opettajan tulee täten esimerkiksi miettiä, kuinka oppilaiden 

kannalta oikeudenmukainen ajan ja huomion jakaminen tapahtuu, miten toimitaan op-

pilaiden kanssa mahdollisimman reilusti ja kunnioittavasti, miten selvitetään ongelmati-

lanteet oikeudenmukaisesti ja kuinka luodaan oppimisolosuhteet, jotka mahdollistavat 

oppimisen jokaiselle. (Ehrhardt ym., 2016, 158–159, 162.)  Näitä kysymyksiä tulee tar-

kastella erityisesti oppijan yksilöllisten reiluuden kokemusten kautta.  

Oikeudenmukaisuuden jaottelu sen muotoihin on ilmiön ymmärtämisen ja tutkimisen 

kannalta välttämätöntä. Jaan reiluuden kokemusten analyysissäni oikeudenmukaisuu-

den Sabbaghin ja Schmittin (2016) kokoamaa oikeudenmukaisuuden teoriaa mukaillen 

neljään muotoon. Pystyn näin tarkastelemaan alakoulua käyvien lasten reiluuden hen-

kilökohtaisia kokemuksia ja pohtimaan ilmiöön liittyviä kysymyksiä. Seuraavaksi esitte-

len kyseiset oikeudenmukaisuuden muodot: distributiivisen oikeudenmukaisuuden, 
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retributiivisen oikeudenmukaisuuden, proseduraalisen oikeudenmukaisuuden ja vuoro-

vaikutuksen oikeudenmukaisuuden. Tavoitteenani on selvittää, mitkä näistä oikeuden-

mukaisuuden muodoista korostuvat lasten reiluuden kokemuksissa ja mitkä ovat vä-

hemmän merkityksellisiä lasten oikeudenmukaisuuden kokemisen kannalta. 

 

2.1 Distributiivinen oikeudenmukaisuus 

 

Oikeudenmukaisuudesta puhuttaessa tullaan usein pohtineeksi ensisijaisesti resurssien 

jakautumisen reiluutta yksilöiden ja ryhmien välillä. Kyseistä oikeudenmukaisuuden 

muotoa kutsutaan distributiiviseksi oikeudenmukaisuudeksi. (Deutsch, 2006, 96.) Distri-

butiivinen oikeudenmukaisuus tulee kyseeseen erityisesti tilanteissa, joissa on rajoitettu 

määrä haluttua resurssia. Jaettavat resurssit voivat olla joko konkreettisia, kuten raha, 

tai abstrakteja, kuten aika ja huomio. (Ehrhardt ym., 2016, 159.) Se, pidetäänkö resurs-

sien jakautumista reiluna vai epäreiluna, on hyvin yksilöllistä ja riippuu kriteereistä, jotka 

yksilö tilanteen oikeudenmukaisuudelle asettaa (Deutsch, 2006, 96). Näin ollen resurs-

sien jaon oikeudenmukaisuus voidaan määrittää vain yksilöllisten kokemusten avulla 

(Ehrhardt ym., 2016, 159). Resursseja ei voida jakaa reilusti ainoastaan yhdellä tapaa, 

eikä yksikään jakotavoista miellytä kaikkia osapuolia. Tämän vuoksi erimielisyydet siitä, 

minkä tyyppinen epäoikeudenmukaisuus on oikeutettua ja miten erilaisten resurssien 

tulisi jakautua, ovat yleisiä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Jos resursseista saa-

tujen vastuiden ja hyötyjen nähdään jakautuvan epäreilusti, ihmiset kokevat epäoikeu-

denmukaisuutta ja ovat emotionaalisesti pettyneitä. Tämän seurauksena syntyy ihmis-

ten välisiä konflikteja, sekä oikeudenmukaisuuden palauttamista koskevia kiivaita kes-

kusteluita. (Törnblom & Kazemi, 2007, 39).  

Resurssien jakautumisen reiluuteen liittyvät keskustelut keskittyvät kolmeen avainperi-

aatteeseen, sekä näiden väliseen vaihteluun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Yhden-

vertaisuuden periaatteen mukaan resurssit tulisi jakaa tasan ryhmän kesken. Tarpeen 

periaatteen mukaan niiden, jotka tarvitsevat resurssia enemmän, tulisi saada sitä kaik-

kein eniten. Panostamisen periaatteessa painottuu, että ihmisen tulee hyötyä suhteessa 

työpanokseensa. Niiden, jotka näkevät tilanteessa enemmän vaivaa resurssin eteen, tu-

lisi myös saada enemmän kuin niiden, jotka panostavat vähemmän. (Deutsch, 2006, 97; 
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Ehrhardt ym., 2016, 160.) Reiluus edellyttää yksinkertaisimmillaan sitä, että ihmiset saa-

vat sen mitä he ansaitsevat (Wenzel & Okimoto, 2016, 241). Jotta resurssien jako tapah-

tuu mahdollisimman oikeudenmukaisesti, tulee se toteuttaa yhdenvertaisuuden, tarpei-

siin vastaamisen tai panostamisen periaatteisiin tukeutuen tilanteen vaatimalla tavalla. 

Monissa tilanteista resurssien reilu jakautuminen vaatii kyseisistä periaatteista jokaisen 

soveltamista.  

Distributiivisen oikeudenmukaisuuden tilanteita lähestytään resurssien jakajan, tilan-

teen observoijan ja resursseilla palkittavan roolien kautta. Yksittäisessä tilanteessa yk-

silö voi omata yhden tai useamman kyseisistä rooleista, eli hän voi toimia samaan aikaan 

esimerkiksi observoijana ja jakajana. Esimerkiksi opettaja jakaa opetustyössään samaan 

aikaan erilaisia resursseja ja reflektoi toimintatapojensa, sekä työskentelynsä oikeuden-

mukaisuutta. Myös suurempi ihmisryhmä, kuten koululuokka ja urheilujoukkue, tai ko-

konainen kansakunta, kuten suomalaiset, voivat toimia kokonaisuutena joko observoi-

jana, jakajana tai palkittavana. Avainroolien ohella distributiivisen oikeudenmukaisuu-

den teoriassa käytetään todellisen palkinnon ja oikeudenmukaisen palkinnon käsitteitä. 

(Jasso, Törnblom & Sabbagh, 2016, 201–202.) Distributiivinen oikeudenmukaisuus näh-

dään yksilöllisenä arviointina, joka koskee todellisen ja ansaitun palkinnon välistä kuilua 

(Resh & Sabbagh, 2014a, 1037).  

Koulun viitekehyksessä oppilaat toimivat pääosin resurssien jakamisen kohteena, eli pal-

kittavina (Resh & Sabbagh, 2014b, 53). Observoijat muodostavat mielessään idean oi-

keudenmukaisesta palkinnosta palkittavalle. Kyseessä on jaettavissa olevan resurssin 

annettu määrä, jota tilanteen tarkkailijat pitävät reiluna esimerkiksi tilanteeseen ja pal-

kittavan panostukseen nähden. Opettajan oppitunnilla yksittäisille oppilaille antaman 

huomion määrä toimii esimerkkinä resurssista, jonka jakautumisen oikeudenmukai-

suutta observoijat arvioivat. (Jasso, Törnblom & Sabbagh, 2016, 201–202.) Oppilaat, 

jotka ovat tilanteen ulkopuolella, toimivat oikeudenmukaisuuden observoijina. He ar-

vioivat palkintojen jaon reiluutta pohjanaan oma kokemuksensa siitä, onko palkinto an-

saittu vai ei. (Resh & Sabbagh, 2014b, 53.) Jakaja kohdentaa todellisen palkinnon palkit-

tavalle (Jasso, Törnblom & Sabbagh, 2016, 202). Koulussa opettajat toimivat pääasiassa 

resurssien jakajana ja todellisen palkinnon kohdentajana. He arvioivat oppilaan koulussa 
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suoriutumista ja oppimista sekä jakavat oppilaita luokkiin ja ryhmiin. Lisäksi he tarjoavat 

tai panttaavat resursseja, kuten kehuja, tukea, apua, kannustusta ja kunnioitusta. (Resh 

& Sabbagh, 2014b, 53.) Todellinen palkinto ei välttämättä vastaa oikeudenmukaista pal-

kintoa, vaan muodostuu resurssien jakomahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi yhteis-

kunnan rakenteet ja hierarkiat saattavat mahdollistaa, mutta samalla estää oikeuden-

mukaisen resurssien jaon toteutumisen. Lisäksi todellisen palkinnon ja oikeudenmukai-

sen palkinnon jakamiseen vaikuttavat palkittavan persoonallisuuspiirteet. (Jasso, Törn-

blom & Sabbagh 2016, 201–202.) 

Oikeudenmukaisuuden arvioinnin ja oikeudenmukaisuuden seurausten käsitteet ovat 

tärkeässä osassa, kun tehdään distributiivisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen jäl-

kiarviointia tilanteessa ja tarkastellaan sen seurauksia. Observoija arvioi todellisen pal-

kinnon oikeudenmukaisuutta, josta muodostuu oikeudenmukaisuuden arviointi. Oikeu-

denmukaisuutta arvioitaessa observoija vertailee todellista palkintoa ja oikeudenmu-

kaista palkintoa toisiinsa ja sitä, kuinka lähellä tai kaukana ne ovat toisistaan. (Jasso, 

Törnblom & Sabbagh, 2016, 201–202.) Distributiivisen oikeudenmukaisuuden toteutu-

misen tutkiminen opetustilanteissa on usein yksinkertaista. Esimerkiksi aikaa ja huo-

miota, joita opettaja yksittäiselle oppilaalle antaa, voidaan havainnoida ja niitä voidaan 

laskea. (Ehrhardt ym., 2016, 165.) Kysymyksillä, kuten saavatko kaikki oppilaat saman 

määrän huomiota koulussa, onko arviointi reilua, ja kuinka paljon sosioekonomisesti hei-

kommassa asemassa olevat ja esimerkiksi erityislapset otetaan huomioon koulun ar-

jessa, voidaan tarkastella koulun resurssien jakautumisen reiluutta. (Deutsch, 2006, 

97.) Jotkut distributiivisen oikeudenmukaisuuden ilmentymät ovat kuitenkin harvinai-

sempia, niitä on vaikeaa havaita, eivätkä ne sovellu hyvin suoraan havainnointiin. Esi-

merkiksi yksilön mielensisäinen toiminta ja ajattelu sekä vapaiden valintojen reilu jakau-

tuminen ja vapauden rajoitukset ovat monimutkaisia prosesseja, joiden hajottaminen 

observoitaviin elementteihin ja ymmärtäminen on haastavaa. (Ehrhardt ym., 2016, 165.) 

Lisäksi arviointia vaikeuttaa, että oikeudenmukaisuuden seuraukset sekoittuvat herkästi 

oikeudenmukaisuuteen liittymättömiin tekijöihin. Täten oikeudenmukaisuuden arvioin-

nit muokkaavat laaja-alaisesti ihmisen käyttäytymistä ja sosiaalista elämää. (Jasso, Törn-

blom & Sabbagh, 2016, 201–202.) 
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Aikuisten ja lasten välillä on havaittu olevan eroa sen suhteen, miten oikeudenmukai-

suus ja yhdenvertaisuus ymmärretään resurssien jakamiseen liittyvissä tilanteissa. Smith 

ja Warneken (2016) tutkivat aiemmista tutkimuksista noussutta hypoteesia, jonka mu-

kaan jaettaessa lapsesta vähemmän mielekkäitä resursseja, pistävät he jakotilanteessa 

etusijalle yhdenvertaisuuden sijaan resurssien jakautumisen oikeudenmukaisuuden. 

Toisaalta tutkimukset ovat myös osoittaneet, että mitä nuorempi lapsi on, sitä yhden-

vertaisempaa resurssien jakautumista hän suosii. Pienten lasten on myös havaittu suo-

sivan yhdenvertaista jakamista käsiteltäessä lapsen näkökulmasta positiivisia resursseja, 

sillä toiset halutaan tehdä iloisiksi. Tutkittavat jakoivat palkitsevia ja vastenmielisiä teh-

täviä oppilaspareille fiktiivisessä luokkahuoneessa. Tutkimustulokset osoittavat, että 

lapset ja aikuiset suosivat yhdenvertaisia tapoja jakaa sekä palkitsevia, että vastenmieli-

siä tehtäviä oppilaille silloin kun heidän käyttäytymisensä oli samanlaista. Jos toinen op-

pilaista teki enemmän pahaa tai hyvää pariinsa verrattuna, kaikkein pienimmät lapset 

suosivat aikuisiin nähden yhdenvertaisempaa palkitsevien ja vastenmielisten tehtävien 

jakamista. Iän myötä tarve oikeudenmukaisuudelle tehtävien jakamisessa tuli myös tut-

kimuksessa esille eriarvoisen käytöksen arvioinneissa. Käsitykset reiluudesta näyttivät 

muuttuvan iän myötä yhdenvertaisuuskeskeisyydestä kohti oikeudenmukaisuutta suo-

sivia toimintatapoja. (Smith & Warneken, 2016, 615, 623.)  

Berti, Molinari ja Speltini (2010) pyrkivät selvittämään, miten aikuisten ja lasten väliset 

oikeudenmukaisuuden käsityserot näkyvät koulun arjessa. Tutkimusryhmää kiinnosti, 

onko yläasteen oppilailla yhteistä jaettua oikeudenmukaisen luokkahuoneen ideaalia. 

Lisäksi he tutkivat, miten opettajien ja oppilaiden oikeudenmukaisuuden ideaalit eroa-

vat toisistaan. Tutkimuksen mukaan distributiivinen oikeudenmukaisuus ymmärretään 

oppijoiden ja opettajien toimesta eritavoin. Oppilaiden mielestä opetuksen aikaisten re-

surssien tulisi jakautua mahdollisimman tasapuolisesti, kun puolestaan opettajat pitävät 

merkityksellisenä yrittämisen ja tarpeen huomioimista siinä, miten resursseja jaetaan. 

Iällä ja sukupuolella ei nähty olevan vaikutusta siihen, miten oikeudenmukaisuus koet-

tiin. Jotkut opiskelijoista kokivat, että yritys ja tarve otetaan huomioon opetuksessa 

enemmän kuin heidän oikeudenmukaisuuden ideaalinsa mukaan pitäisi ottaa. Tällä on 

negatiivinen vaikutus oppilaiden reiluuden kokemuksiin. (Berti, Molinari &, Speltini, 
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2010, 544–545, 548–550.) Voidaankin ajatella, että lapset näkevät oikeudenmukaisuu-

den yhdenvertaisuuden kanssa samana asiana. Opettajat pyrkivät sen sijaan ottamaan 

jokaisen oppijan huomioon yksilönä.  

Edellä mainittujen tutkimustulosten lisäksi Berti, Molinari ja Speltini (2010, 552) havait-

sivat, että epäoikeudenmukaisena pidetyllä kohtelulla koulussa on negatiivinen vaikutus 

oppilaiden motivaatioon ja luokkahuoneessa tapahtuvaan dialogiin. Vastaavanlaiseen 

lopputulemaan päätyivät myös Ehrhardt-Madapathi ja kumppanit (2018) tutkiessaan 

alakoululaisten oikeudenmukaisuuden kokemusten vaikutuksia oppimisen iloon, hyvin-

vointiin ja käyttäytymiseen. Oikeudenmukaisuudella havaittiin olevan negatiivisia vaiku-

tuksia oppilaiden oppimisen iloon. Kun oikeudenmukaisuuden kokemus vahvistui, oppi-

misen ilo laski. (Ehrhardt-Madapathi ym., 2018, 343, 358.) Tälle on havaittu olevan usei-

takin syitä. Ensinnäkin lapsi, joka työskentelee kovasti oppimisensa eteen, hyötyy ke-

huista enemmän kuin lapsi, jolle tehtävä oli helppo. Helppojen tehtävien ratkaisemi-

sesta kehumisella on havaittu olevan jopa motivaatiota ja minäpystyvyyttä vahingoitta-

via vaikutuksia. (Ehrhardt ym., 2016, 162.) Toisaalta oppimisen ilon ja oikeudenmukai-

suuden välinen negatiivinen vuorovaikutussuhde saattaa johtua myös siitä, että opetta-

jan aika kuluu tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa, ja oppilaat, joilla on paljon oppimi-

sen iloa, jäävät vähemmälle huomiolle. (Ehrhardt- Madapathi ym., 2018, 361.) Täten se, 

miten reiluutta toteutetaan, on ilmiön keskiössä. Näistä syistä opettajien ja oppilaiden 

oikeudenmukaisuuden ideaalit eivät saa olla kovin kaukana toisistaan.  

Reshin ja Sabbaghin (2014a) tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koulussa koetun oi-

keudenmukaisuuden sekä kouluun kuulumisen, sosiaalisen luottamuksen ja institutio-

naalisen luottamuksen välistä yhteyttä. Vaikka nämä ominaisuudet eivät olekaan koulu-

tuksen pääasiallisia tavoitteita, nähdään ne tärkeinä yksilön asenteina ja motivoivina te-

kijöinä, jotka vaikuttavat akateemiseen ja yhteiskunnalliseen käyttäytymiseen. Tutki-

muksen mukaan opiskelijan kokemus distributiivisesta oikeudenmukaisuudesta kou-

lussa vaikuttaa positiivisesti yksilön yhteiskuntaan kuuluvuuden tunteeseen, sekä insti-

tutionaaliseen ja sosiaaliseen luottamukseen. Koulun nähdään olevan yksi tärkeimmistä 

tekijöistä kyseisten asenteiden kehityksen kannalta, vaikka ne ovatkin sidottuja konteks-

tiin sekä yksilön kehitykseen ja muuttuvat kokemusten, koulutuksen sekä ikääntymisen 
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myötä. Yksilön asenteilla varhaisessa nuoruudessa on vaikutusta siihen, miten hän ajat-

telee ja toimii myöhemmissä elämänsä vaiheissa. (Resh & Sabbagh, 2014a, 1036, 1050.)  

 

2.2 Retributiivinen oikeudenmukaisuus 

Retributiivisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan yhteiskunnan moraalisten nor-

mien rikkomuksiin sekä vääryyksiin vastaamiseen käytettyjen tapojen ja rangaistusten 

reiluutta (Deutsch, 2006, 96). Termillä viitataan erityisesti subjektiivisesti hyväksyttyyn 

ja oikeudenmukaiseen rangaistukseen ihmiselle tai ryhmälle, joka on rikkonut sääntöjä, 

lakeja tai normeja. Rangaistus ymmärretään tässä tapauksessa laajana kirjona erilaisia 

negatiivisia seuraamuksia väärin toimimiseen. Retributiivisen oikeudenmukaisuuden 

ideana on, että väärin tekemisestä seuraa aina rangaistus, joka sopii syytteeseen. Kaikki 

yksilölle tai ryhmälle langetetut negatiiviset seuraamukset eivät tee rangaistusta ym-

märrettäväksi. On ymmärryksen kannalta olennaista, että seuraamukset on määrätty 

vastauksena juuri havaittuun ja kyseessä olevaan väärin tekemiseen. (Wenzel & Oki-

moto, 2016, 238–239.)  Näillä perusteilla voidaan pohtia esimerkiksi peruskoulun erilais-

ten rangaistuskäytänteiden oikeellisuutta rikkeisiin vastaamisen kannalta. 

Tilanteeseen osallistuvat yksilöt tai ryhmät vastaavat rangaistuksen asettamisesta. Kou-

luissa opettajat toimivat rangaistusten pääasiallisina jakajina ja oppilaat puolestaan ran-

kaisemisen kohteena. He arvioivat rangaistusten reiluutta ja epäreiluutta pohjanaan 

oma kokemuksensa kyseiseen normien rikkomiseen sopivimmasta rangaistuksesta. 

(Resh & Sabbagh, 2014b, 53.) Retributiivisen oikeudenmukaisuuden psykologia perus-

tuu asenteisiin ja käytökseen, jotka vastaavat moraalisten sääntöjen rikkomiseen. Onkin 

oletettua, että yksilön ja ryhmän reaktio rikkomukseen riippuu esimerkiksi rikkomuksen 

luonteesta, harmin määrästä, jota uhri kokee ja hyötyjen lukumäärästä, jotka rikkoja on 

saavuttanut väärin tehdessään. Myös yksilön suhteella niin uhriin kuin rikkeen tekijään 

on merkitystä. (Deutsch, 2006, 102; Ehrhardt ym., 2016, 159–160.) Esimerkiksi pohdit-

taessa kaupasta varastamista, vaikuttaa rikkomukseen reagoimiseen se, miten varasta-

minen tapahtuu, kuka varastaa, keneltä varastetaan ja mitä varastetaan. Jos tulkitsija 
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tuntee varkaan, vaikuttaa se hänen näkemykseensä rikkeen laadusta ja oikeudenmukai-

sesta rangaistuksesta. Yhteiskunnan normien rikkomiseen ei ole ainoastaan yhtä oikeu-

denmukaista reagointitapaa. Kulttuurien välillä on eroja siinä, millaisia moraaliset sään-

nöt ovat ja miten näiden sääntöjen rikkomiseen vastataan. (Deutsch, 2006, 103).  

Wenzel tiimeineen (2012) pyrkivät selvittämään, millainen rangaistus on yksilön mie-

lestä kaikkein sopivin erilaisten normien rikkomiseen. He toteuttivat kolmiosaisen tutki-

muksensa kaksi osaa australialaisia yliopisto-opiskelijoita tutkimalla ja yhden osan yh-

dysvaltalaisia nettitutkimukseen osallistuneita tutkimalla. Tulosten mukaan, jos rikko-

muksella on vaikutusta yksilöiden välisiin yhteiskunnallisiin statuseroihin sekä voima-

suhteisiin ja yksilöt ovat motivoituneita niiden välisen tasapainon palauttamiseen, ovat 

he halukkaampia rankaisemaan rikkojaa ankarasti, kostamaan vääryydet ja maalitta-

maan rikkojia. Jos rikkeellä on puolestaan vaikutusta yhteiskunnan jaettuihin arvoihin 

sekä normeihin ja yksilöt ovat halukkaita palauttamaan arvojen välisen yksimielisyyden 

yhteiskunnassa, ovat he halukkaampia pehmeämmille rankaisemisen menetelmille. Ja-

ettuja arvoja koskevat rikkomukset hyväksytään herkemmin, niitä puolustetaan enem-

män ja ne myös anteeksi annetaan herkemmin kuin ihmisten välisiin voimasuhteisiin ja 

statuksiin vaikuttavat rikkeet. (Wenzel, Okimoto & Cameron, 2012, 30, 33, 37.) 

Smith ja Warneken (2016) tutkivat lasten ja aikuisten eroavaisuuksia palkitsemisesta ja 

rankaisemisesta seuraavan käytöksen välillä. Hypoteesin mukaan lapset ovat aikuisia va-

likoivampia rangaistuksia antaessaan ja jakavat negatiivisia seuraamuksia perustuen 

siitä itselleen seuraavaan palkkioon yhdenvertaisuuden sijaan. Lapselle on tärkeintä, 

että vältytään surullisuudelta. Tutkittavat antoivat omat tuomionsa luokkahuoneen 

opettajan jakamien palkintojen ja rangaistusten reiluudesta. Tulokset osoittivat, että 

sekä lapset, että aikuiset suosivat yhdenvertaisia tapoja jakaa palkintoja ja rangaistuksia 

oppilaille, silloin kuin oppilaat olivat käyttäytyneet yhdenmukaisesti. Kuitenkin, jos toi-

nen oppilaista teki enemmän pahaa tai hyvää toiselle oppilaalle, kaikkein pienimmät lap-

set suosivat aikuisiin nähden yhdenvertaisempia tapoja jakaa palkintoja ja rangaistuksia 

(Smith & Warneken, 2016, 615, 623.) Näin ollen lasten ja aikuisten käsitykset sopivasta 

rangaistuksesta yhteisön normien rikkomiseen näyttäisivät poikkeavan toisistaan. 
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Kysymyksillä, kuten kuinka korjata moraalinen yhteisö, jota on loukattu, ja millainen ran-

gaistus on kyseiseen rikkomukseen oikeudenmukainen, on tärkeä rooli retributiivisen 

oikeudenmukaisuuden toteutumisen pohdinnassa. Esimerkkinä retributiivisesta epäoi-

keudenmukaisuudesta toimii syrjintä työnhaussa. Millainen rangaistus on oikeudenmu-

kainen työnantajalle tilanteessa, jossa työntekijän valintaan on vaikuttanut hakijan ihon 

väri? (Deutsch, 2006, 96.) Kun mietitään puolestaan koulun oikeudenmukaisuutta retri-

butiivisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, pohditaan usein opettajan kurinpidol-

listen keinojen oikeudenmukaisuutta. Opettaja rankaisee joskus oppilaitaan, mikä on 

helposti havaittavissa. Rankaisemisen oikeudellisuuden määrittäminen on kuitenkin 

monimutkaisempi prosessi, sillä yksittäiset laskettavissa olevat tilanteet eivät tuota riit-

tävää tietoa oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Sen sijaan tulee pystyä yhdistä-

mään rangaistuksen antamistilanne kokonaisuudeksi. Rangaistus ja oppilaan reaktio tu-

lee liittää yhteen osaksi oikeudenmukaisuuden havainnointia. (Ehrhardt ym., 2016, 165.)   

Yksilö ei voi peruuttaa normien rikkomista jälkikäteen, vaan rikkeen seurauksiin on vas-

tattava. Tärkeää rangaistuksen toimivuuden kannalta onkin, että sillä pystytään ennal-

taehkäisemään väärin tekemistä. Millainen rangaistus on tilanteessa mahdollisimman 

toimiva estämään vastaavanlaisen rikkeen toistamisen tulevaisuudessa? Rankaiseminen 

ei välttämättä ole aina edes paras tai oikeudenmukaisin tapa vastata normien rikkomi-

seen (Wenzel & Okimoto, 2016, 238–239, 251.) Koulun arjessa riippuu rikkeen laadusta, 

mitä pidetään sopivana rangaistuksena rikkomukseen. Nykypäivän peruskoulussa on 

pitkälti luovuttu erittäin ankarista ja kostamiseen linkittyvistä rangaistuksista. Niiden ti-

lalle on tullut pehmeämpiä rangaistusmenetelmiä, kuten kasvatuskeskustelut, sekä kou-

lun ja kodin välinen yhteistyö, joiden avulla pyritään puuttumaan ongelmatilanteisiin. 
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2.3 Proseduraalinen oikeudenmukaisuus  

Proseduraalinen oikeudenmukaisuus on koko prosessin oikeudenmukaisuuden arvioin-

tiin keskittyvä institutionaalinen ominaisuus, joka on tulosta hyväksyttyjen reilujen pro-

sessien kehittämisestä ja ylläpitämisestä (Resh & Sabbagh, 2014a, 1037). Tilanteissa, 

joissa reilusta lopputulemasta ei ole varmuutta, voidaan tilanteen reiluus varmistaa rei-

lusti toteutetun prosessin avulla. (Deutsch, 2006, 99). Päätösten tekotavat sosiaalisissa 

tilanteissa vaikuttavat siihen, miten ihmiset päätöksiin reagoivat. Lisäksi ihmisten tyyty-

väisyys erilaisia lopputulemia aiheuttavissa tilanteissa on riippuvainen käytetyistä toi-

mintatavoista. (Vermunt & Steensma, 2016, 219.) Prosessit nähdään oikeudenmukai-

sina, jos ihmisiä kohdellaan niissä kunnioittavasti ja osallistuminen päätöksentekopro-

sessiin mahdollistetaan. Tämä johtuu siitä, että päätöksentekoon osallistuessaan yksilö 

kokee tulleensa huomioiduksi valtaa pitävien toimesta. (Varela, King, Peguero & Rusoja, 

2020, 248.) Kun ihmiset kokevat arvostusta prosesseissa, joissa he ovat mukana, pitävät 

he prosessin oikeudenmukaista toteuttamista velvollisuutenaan ja hyväksyvät helpom-

min pettymykset lopputulemissa. Oikeudenmukaisia prosesseja voidaan näistä syistä pi-

tää psykologisesti merkittävinä, sillä ne luovat käsityksen reilujen lopputulemien määrän 

kasvusta niin nykyisyydessä kuin tulevaisuudessakin. (Deutsch, 2006, 99.)  

Pohdittaessa prosessin reiluutta tulee tarkastella kriittisesti siihen osallistuneiden koh-

telun oikeudenmukaisuutta tehtäessä ja toteutettaessa päätöksiä. Lisäksi on analysoi-

tava koko prosessin oikeudenmukaisuutta, joka johti resurssien tai rangaistusten jaka-

miseen. (Deutsch, 2006, 96; Ehrhardt ym., 2016, 160.) Koulun proseduraalisen oikeu-

denmukaisuuden toteutumista voidaan tutkia oppitunnin havaintojen ja opettajan toi-

minnan perusteella. Esimerkkeinä tällaisista asioista toimivat oppilaalle annettu mietti-

misaika ja opetustilanteen sisältämä yksilöllinen oppiminen (Ehrhardt ym., 2016, 165.) 

Oppilaat ovat luottavaisempia koulun rakenteita kohtaan ja kokevat voimakkaampaa 

kouluun kuuluvuuden tunnetta, jos koulu ja sen opettajat nähdään proseduraalisesti rei-

luina. (Resh & Sabbagh, 2014a, 1051). Opettajat, jotka tekevät prosessista oikeudenmu-

kaisen olemalla päätöksissään reiluja ja kommunikoimalla niistä oppilaidensa kanssa 

huomaavaisesti kuuntelemalla ja huolehtimalla heidän tarpeistaan, vahvistavat omaa 

auktoriteettiaan oppilaiden silmissä (Nelson, Shechter & Ben‐Ari, 2014, 412–413). 
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Koulun reilujen sääntöjen on havaittu olevan merkittävä proseduraalisen oikeudenmu-

kaisuuden taustalla toimiva tekijä, jolla on vaikutusta oppilaiden käytökseen. Oppilaat, 

jotka pitävät koulun sääntöjä reiluina, omaavat kehittyneemmän vuorovaikutussuhteen 

opetushenkilökuntaan ja vahvemman suhteen kouluun, sekä opiskeluun. He menesty-

vät koulussa paremmin ja heidän joukossaan esiintyy muita vähemmän koulun käyntiin 

vaikuttavia käytöshäiriöitä. (Varela ym., 2020, 249.) Sanches, Gouveia-Pereira ja Caru-

gati (2012) tutkivat portugalilaisten opettajien toiminnan oikeudenmukaisuuden ja 14–

17-vuotiaiden nuorten poikkeavan käytöksen välisiä yhteyksiä. Tutkimuksen mukaan 

oppilaiden käsitykset opettajan oikeudenmukaisesta toiminnasta korreloivat negatiivi-

sesti nuoren poikkeavan käytöksen kanssa. Mitä enemmän nuori koki, että häntä koh-

dellaan prosessissa reilusti koulun auktoriteettien toimesta, sitä vähemmän hänen käy-

töksensä poikkesi normeista. Opettajan reiluus korreloi puolestaan negatiivisesti oppi-

laan aggressiivisuuden kanssa. (Sanches, Gouveia-Pereira & Carugati, 2012, 606, 609, 

615–616.)  

Koulun oppilailleen asettamat säännöt, voivat johtaa konfliktitilanteisiin oppilaiden ja 

opettajien välillä. Tämä johtuu siitä, että oppilaiden käsitykset prosessin oikeudenmu-

kaisuudesta vaikuttavat koulun ristiriitatilanteissa heidän asenteisiinsa, kuuliaisuu-

teensa ja sitoutumiseensa opettajiaan sekä muita oppilaita kohtaan. Proseduraalisen oi-

keudenmukaisuuden on havaittu korreloivan positiivisesti oppilaan prososiaalisten 

asenteiden kanssa. Oppilaat, jotka pitävät opettajien käytöstä ja toimintaa oikeudenmu-

kaisena, reagoivat opettajan kanssa tulleisiin konflikteihin useammin kompromissien 

teon, avuliaisuuden ja välttelyn keinoin. Prosessiin vaikuttamisen ja kuuluvuuden tunne 

mahdollistavat erimielisyyksien käsittelyn avoimen ja luovan keskustelun kautta. Rei-

luissa prosesseissa oppilaat ymmärtävät asioita paremmin opettajan näkökulmasta ja 

opettajan päätökset hyväksytään paremmin, kuin epäreiluina pidetyissä proses-

seissa.  Reilut prosessit ja opettajan huomaavaisuus toimintatavoissa vähentävät myös 

nuoren tarvetta haastaa opettajaa, vaikka opettajan tekemästä päätöksestä oltaisiinkin 

eri mieltä.  Samankaltaistumista opettajan päätöksen ja oppilaan mielipiteen välillä ei 

ole kuitenkaan esiintynyt. (Nelson, Shechter & Ben-Ari, 2014, 396, 398, 410, 412–413.)   
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Varelan (2020) ja Nelsonin (2014) tiimien tutkimusten mukaan sukupuolella, etnisyy-

dellä ja oppilaan suosioilla on vaikutusta käsityksiin koulun prosessien oikeudenmukai-

suudesta. Etniseen vähemmistöön kuuluvilla oppilailla havaittiin olevan muita heikom-

mat käsitykset koulun prosessien oikeudenmukaisuudesta (Varela ym., 2020, 263). Op-

pilaiden suosion havaittiin korreloivan positiivisesti korkean sitoutuneisuuden, kuuliai-

suuden ja samaistumisen kanssa luokkaa sekä koulua kohtaan. Konfliktitilanteissa opet-

tajan kanssa suositut oppilaat olivat muihin nähden herkempiä dominoimaan tilannetta. 

He välttelivät konfliktin syntymistä muita vähemmän ja olivat avuliaita konfliktitilan-

teessa muita oppilaita harvemmin. Sukupuolen vaikutusten osalta havaittiin, että tytöt 

olivat poikiin nähden sitoutuneempia ajatustenvaihtoon ja avoimeen keskusteluun 

opettajan kanssa silloinkin, kun asioista oltiin eri mieltä. Tytöt olivat myös herkempiä 

tarkastelemaan asioita konfliktitilanteessa opettajan näkökulmasta. (Nelson, Shechter 

& Ben-Ari, 2014, 412–413.)  

Prosessin oikeudenmukaisuuden toteutumista suoraan opetustilanteessa on erittäin 

vaikeaa observoida ja määrittää. Ulkopuolisella tutkijalla ei ole usein tietoa perustavista 

prosesseista, joita ei ole nähtävissä suoraan opetustilanteesta. Jos opettaja pyytää op-

pilasta suorittamaan tehtävän, josta koko luokka pitää, observoija ei välttämättä tiedä, 

onko opettaja kohdentanut tehtävää reilusti vai ei. On kuitenkin olemassa indikaatto-

reita, joita on yksinkertaisempaa analysoida proseduraalisen oikeudenmukaisuuden nä-

kökulmasta. Esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi huutaa vastauksen kysymykseen, vaikka 

ei ollutkaan hänen vastausvuoronsa, opettajalla on kolme vaihtoehtoista toimintatapaa. 

Lasta voi torua, kommentin voi hyväksyä tai kommentin voi sivuuttaa. Reiluinta on si-

vuuttaa kommentti, sillä lapsen toruminen keskeyttää opetustilanteen ja antaa lapselle 

huomiota, jota hän ei ole ansainnut. Jos kommentti puolestaan hyväksytään, on se epä-

reilua muille lapsille ja vastaajalle itselleen, sillä lapsen tulee oppia, ettei hän voi kes-

keyttää opetusta. Usein proseduraalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista voidaan 

arvioida tekemällä yhteenveto oppitunnin tapahtumista, jolloin useampia käyttäytymis-

rakenteita voidaan käsitellä samaan aikaan. (Ehrhardt ym., 2016, 165.) Opettajan arvi-

ointitoiminta toimii esimerkkinä yhteenvedosta, jossa proseduraalinen oikeudenmukai-

suus on vahvasti läsnä. Arviointitoiminnan proseduraalisen oikeudenmukaisuuden kan-

nalta on olennaista tutkia, millainen arviointi on missäkin tilanteessa tarpeen, kuinka 
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arviointia käytetään, kuka arvioinnin tekee, mitä arvioidaan, millaista informaatiota ke-

rätään ja kuinka arvioinnin tarkkuus varmistetaan (Deutsch,2006, 99). Proseduraalisesti 

oikeudenmukaisessa arviointiprosessissa oppilas ymmärtää arviointiprosessia ja pitää 

sitä reiluna, vaikka saisikin huonon arvosanan. (Ehrhardt ym., 2016, 160). 

Koulun prosessien reiluudella on vaikutusta oppilaiden yhteiskunnallisiin asenteisiin 

(Resh & Sabbagh, 2014a, 1051). Sanchesin ja kollegoiden tutkimuksessa kokemusten 

opettajien ja koulun reiluudesta havaittiin vaikuttavan koulun lisäksi oppilaiden koulun 

ulkopuoliseen elämään ja oppilaan poikkeavaan käytökseen. Mitä reilumpana opetusta 

ja opettajan käyttämiä prosesseja pidettiin, sitä positiivisemmin muutkin institutionaa-

liset auktoriteetit, kuten poliisit ja oikeusviranomaiset nähtiin. Mitä oikeudenmukaisem-

pina näitä tahoja puolestaan pidettiin, sitä vähemmän nuori sortui vapaa-ajallaan nor-

meista poikkeavaan käytökseen. (Sanches, Gouveia-Pereira & Carugati, 2012, 615–

616.) Ihmiset tuntevat vähemmän luottamusta viranomaisiin, organisaatioihin sekä hal-

linnollisiin sääntöihin ja määräyksiin, jos niihin liittyviä prosesseja pidetään epäreiluina 

(Deutsch, 2006, 99). Jos lapsi kohtaa koulutaipaleensa aikana paljon näkökulmastaan 

epäreiluja prosesseja, johtaa se väistämättä tulevaisuudessa epäluottamukseen yhteis-

kunnan eri tahoja kohtaan.  

 

2.4 Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus 

Yhteiskunnan on pohdittava, kuinka tehdä vuorovaikutustilanteista oikeudenmukai-

sia (Ehrhardt ym., 2016, 158). Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan 

yksilön kokemuksia ihmisten välisen kohtelun laadusta organisaation prosessien voi-

maansaattamisen aikana. Ilmiö jaetaan kahteen osaan: Informaation oikeudenmukai-

suuteen, jolla tarkoitetaan proseduraalisen oikeudenmukaisuuden sosiaalisia tekijöitä ja 

ihmisten väliseen oikeudenmukaisuuteen, jolla tarkoitetaan distributiivisen oikeuden-

mukaisuuden sosiaalisia tekijöitä. (Greenberg, 1993.) Informaation oikeudenmukaisuu-

den toteutumista tutkitaan hankkimalla tietoa prosesseista, jotka osoittavat yksityiskoh-

tia ihmisten huolesta yhteisön tai organisaation reiluutta kohtaan (Greenberg, 1993). 

Sen avulla keskitytään esimerkiksi ihmisille annettuihin selityksiin tiedotettaessa, miksi 
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prosessi toteutettiin tai tehtävät jaettiin tietyllä tavalla (Colquitt, Conlon, Wesson, Por-

ter & Ng, 2001, 427). Negatiiviset lopputulemat vuorovaikutustilanteessa, kuten hylätty 

pyyntö tai työprojekti, johon yksilö ei valikoitunut hyväksytään helpommin, jos päätös 

perustellaan hyvin verrattuna siihen, että päätös jätetään perustelematta. Jotta perus-

teluja pidetään reiluina, niiden tulee olla aitoja, tarkoituksenmukaisia ja järkeviä. 

(Greenberg, 1993.) Ihmisten välisen oikeudenmukaisuuden avulla tarkastellaan puoles-

taan ihmisten kohtelun kohteliaisuutta, arvostusta ja kunnioitusta erilaisia prosesseja ja 

lopputulemia määrittävien kolmansien osapuolten toimesta (Colquitt ym., 2001, 427). 

Kyseinen vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden osa keskittyy suoraan lopputulemien 

seurauksiin ilman, että lopputulemien syntyyn johtavat prosessit otetaan huomioon. Ih-

misten välisen oikeudenmukaisuuden toteutumista tutkitaan resurssien jakautumisen 

reiluuden kokemuksia vuorovaikutustilanteissa analysoiden. (Greenberg, 1993.)  

Distributiivinen, retributiivinen ja proseduraalinen oikeudenmukaisuus toistuvat useissa 

oikeudenmukaisuuden teorioissa. Sen sijaan vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus on 

terminä harvinaisempi ja sen olemassaoloa on kyseenalaistettu. Proseduraalisen ja vuo-

rovaikutuksen oikeudenmukaisuuden välinen tiukka jako ei ole kovin suosittu esimer-

kiksi sosiaalipsykologien keskuudessa, sillä he ymmärtävät vuorovaikutuksen oikeuden-

mukaisuuden proseduraalisen oikeudenmukaisuuden vuorovaikutuksen tarkastelun 

osana (Greenberg, 1993; Vermunt & Steensma, 2016, 221). Kaikki prosessit, joissa oi-

keudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset ovat osallisina, ovat ihmisten välisiä vuorovai-

kutustilanteita ja näin ollen vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden tutkimisen erotta-

minen prosessin vuorovaikutuksen tutkimisesta voi tuntua teennäiseltä rajanvedolta. 

Monet organisaatioiden psykologit pitävät kuitenkin proseduraalista ja vuorovaikutuk-

sen oikeudenmukaisuutta kahtena oikeudenmukaisuuden erilaisena muotona. Nämä 

tutkijoiden väliset erimielisyydet johtuvat siitä, että oikeudenmukaisuutta voidaan tar-

kastella useista toisistaan poikkeavista näkökulmista. Organisaatioiden tutkijat tarkaste-

levat ennakkotapauksia tai ilmiön käynnistäviä olosuhteita ja seurauksia. Sen sijaan so-

siaalipsykologit painottavat tutkimuksissaan oikeudenmukaisuuden psykologisia pro-

sesseja. (Vermunt & Steensma, 2016, 221.) Peruskoulun oikeudenmukaisuuden toteu-

tumisen tutkiminen on osa organisaatiotutkimuksen kenttää, ja vuorovaikutustilanteet 
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ovat tärkeä osa koulun arkea. Näin ollen myös vuorovaikutustilanteiden oikeudenmu-

kaisuuden tutkiminen erillisenä oikeudenmukaisuuden prosessin osana nähdään koulun 

oikeudenmukaisuuden tutkimuksen kannalta tärkeänä. 

Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus liittyy koulun erilaisten kommunikaatiotilantei-

den vuorovaikutuksen laatuun. Jotta lasta kohdellaan luokkahuoneessa oikeudenmukai-

sesti, luokan sääntöjen tulee olla reilut ja ihmisten, jotka osallistuvat vuorovaikutukseen, 

tulee käyttäytyä reilusti. Vuorovaikutustilanteet ovat puolestaan reiluja, kun ihmiset 

ovat sensitiivisiä, mukavia ja kunnioittavia toisiaan kohtaan (Ehrhardt ym., 2016, 159–

160, 162.) Koulun vuorovaikutustilanteiden reiluus on tärkeää. Esimerkiksi reilu vuoro-

vaikutussuhde opettajan kanssa on lapselle vaikuttavampi kokemus kuuluvuuden tun-

teen ja luottamuksen kehityksen kannalta, kuin reilujen arvosanojen antaminen. (Resh 

& Sabbagh, 2014a, 1050).  Lisäksi lasten ja koulun arjen reilujen vuorovaikutustilantei-

den vaikutukset ovat merkittäviä. Esimerkiksi Ehrhardt-Madapathin, Pretschin ja 

Schmittin (2018) tutkimuksen tulokset osoittivat, että koulun vuorovaikutuksen oikeu-

denmukaisuuden ja käytöshäiriöiden välillä vallitsee molemminpuolinen vuorovaikutus-

suhde. Lasten käyttäytymisen häiriöt johtavat laskevaan vuorovaikutuksen oikeuden-

mukaisuuteen ja koulun vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus ehkäisee käytöshäiriöi-

den puhkeamista luokkahuoneessa.  Voidaankin esittää, että luokkahuoneen vuorovai-

kutuksen oikeudenmukaisuus on tärkeässä roolissa oppilaiden kehityksen ja hyvinvoin-

nin kannalta. (Ehrhardt-Madapathi, Pretsch & Schmitt, 2018, 358, 360.)  

Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden arvioinnit perustuvat oletukselle, että vuoro-

vaikutustilanteet noudattavat objektiivisia oikeudenmukaisuuden periaatteita. (Ver-

munt & Steensma, 2016, 221.) Vaikka ulkopuolinen tutkija tietäisikin vain vähän oppi-

laista ja opettajista, voi hän havainnoida suhteellisen helposti vuorovaikutustilanteiden 

oikeudenmukaisuutta. Yksittäisiä oppitunnin tapahtumia, joiden vuorovaikutuksen oi-

keudenmukaisuutta voidaan havainnoida ja tutkia, ovat esimerkiksi kertojen määrä, jol-

loin opettaja kuuntelee oppilasta aktiivisesti, kerrat, jolloin lasta häiritään tai lyödään 

toisen lapsen toimesta ja kerrat, jolloin lapsi ei saa apua, vaikka on sitä pyytänyt. Kyseisiä 

vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden piirteitä on helppoa observoida suoraan tilan-

teesta, esimerkiksi tapahtumien esiintymiskertoja laskemalla. Sen sijaan tarkempien 
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vuorovaikutuksen laadun arvioiden tekeminen voi olla havaintojen pohjalta haastavaa. 

Jos vuorovaikutustilanteiden laatua halutaan arvioida, tulee tarkastella tilanteessa esi-

merkiksi lasten välisen sekä opettajan ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen kunnioit-

tavuutta, sekä palautteen ja kritiikin rakentavuutta. (Ehrhardt ym., 2016, 166.)  

 

2.5 Yhteenveto 

Avasin tässä luvussa Fraserin (1997, 2008) ja Deutschin (2006) teorioiden avulla, mitä 

oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan yhteiskunnallisella tasolla ja miten kyseinen ilmiö 

vaikuttaa ihmisten toimintaan. Esittelin Sabbaghin ja Schmittin (2016) teorian pohjalta 

yksilön oikeudenmukaisuuden kokemuksia määrittävät neljä oikeudenmukaisuuden 

muotoa, joiden avulla pyritään kuvaamaan, mitkä tekijät aiheuttavat erilaisissa tilan-

teissa reiluja tai epäreiluja kokemuksia. Lasten kokemukset koulun tilanteiden reiluu-

desta riippuvat resurssien jakautumisen oikeudenmukaisuudesta, rangaistusten oikeu-

denmukaisuudesta, koulun prosessien oikeudenmukaisuudesta tai vuorovaikutustilan-

teiden oikeudenmukaisuudesta. (Sabbagh & Schmitt, 2016, 6–7, 10.)  

Aiempien tutkimusten perusteella lapset ja aikuiset poikkeavat toisistaan sen suhteen, 

miten he käsittävät distributiivisen, ja retributiivisen oikeudenmukaisuuden. Resursseja 

ja rangaistuksia jaettaessa lapset suosivat aikuisia yhdenvertaisempia jakotapoja, millä 

on vaikutusta siihen, miten reiluina koulun tilanteet näyttävät eri yksilöiden silmissä. 

(Berti, Molinari &, Speltini, 2010, 544–545, 548–550, 552; Ehrhardt-Madapathi ym., 

2018, 343, 358, 361; Smith & Warneken, 2016, 615, 623.) Koulun proseduraalisen oikeu-

denmukaisuuden on havaittu vaikuttavan siihen, kuinka luottavaisesti lapset suhtautu-

vat kouluun ja miten reiluina he näkevät koulun säännöt ja toimintatavat. Täten pro-

seduraalisella oikeudenmukaisuudella on merkittävä rooli koulun rakenteellisen oikeu-

denmukaisuuden kokemuksissa. (Nelson, Shechter & Ben-Ari 2014, 396, 398, 410, 412–

413; Sanches Gouveia-Pereira & Carugati, 2012, 606, 609, 615–616; Varela ym., 2020, 

249.) Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuutta on tutkittu oikeudenmukaisuuden muo-

doista kaikkein vähiten. Reilu luokkahuoneen vuorovaikutus perustuu reiluille koulun 
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säännöille, sekä sensitiivisen, toisia kunnioittavan ja muut huomioon ottavan luokka-

huoneen kommunikaation varaan (Ehrhardt ym., 2016, 159–160, 162). Vuorovaikutuk-

sen oikeudenmukaisuuden toteutumisen on havaittu olevan yhteydessä koulun epärei-

luuden kokemuksista seuraaviin lasten reaktioihin sekä käytökseen. Vuorovaikutuksel-

taan epäreilut tilanteet korreloivat positiivisesti käytöshäiriöiden esiintymisen kanssa. 

(Ehrhardt- Madapathi ym., 2018, 358, 360.) 

Käytän oikeudenmukaisuuden jakoa sen muotoihin tutkielmani empiirisessä osassa, kun 

lähden tutkimaan lasten koulussa kokemien tilanteiden reiluutta ja epäreiluutta. Vaikka 

yksilöiden reiluuden kokemuksia onkin tutkittu paljon, ovat hyvin harvassa tutkimukset, 

joissa selvitetään oikeudenmukaisuuden muotojen esiintyvyyttä erilaisissa tilanteissa. 

Tutkimuksia, jotka koskevat eri oikeudenmukaisuuden muotojen näkymistä alakoulu-

laisten reiluuden kokemuksissa, ei ole tähän mennessä tehty. Tähän puutokseen pyrin 

tutkielmallani vastaamaan. Oikeudenmukaisuuden muodot ovat osittain päällekkäisiä, 

joten useamman muotoista oikeudenmukaisuutta voi esiintyä yksittäisissä tilanteiden 

oikeudenmukaisuuden kokemuksissa (Deutsch, 2006, 96). Täten olennaisinta tutkiel-

mani kannalta ei ole löytää lasten koulukokemuksista yhtä selkeää oikeudenmukaisuu-

den muotoa, joka aiheuttaa oppilaalle tietyn reilun tai epäreilun kokemuksen. Sen sijaan 

pyrin havaitsemaan yhteyksiä oikeudenmukaisuuden muotojen ja lasten reilujen ja epä-

reilujen kokemusten välillä. Millä tavoin oikeudenmukaisuuden eri muodot vaikuttavat 

lasten reilujen ja epäreilujen koulukokemusten taustalla?  
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3 Oikeusherkkyys 

Reiluja ja epäreiluja tilanteita esiintyy arkielämässä säännöllisesti ja niillä on suuri vaiku-

tus ihmisiin (Wijn & Van Den Bos, 2010, 1294). Yksilölliset erot oikeudenmukaisuuden 

kokemisessa ovat osittain seurausta oikeudenmukaisuuden eri muotojen aiheuttamasta 

yksilöiden erilaisesta kohtelusta. Monissa sosiaalisissa konteksteissa, kuten työpaikoilla 

ja kouluissa, joitakin ihmisiä palkitaan, kohdellaan ja informoidaan reilummin kuin toisia. 

Ihmisten väliset erot koetussa tilanteen reiluudessa eivät kuitenkaan täysin selity yksi-

löiden erilaisen kohtelun avulla. Ihmiset ovat pääsääntöisesti herkkiä oikeudenmukai-

suudelle, mutta eroavat keskenään siinä, kuinka herkkiä he oikeudenmukaisuuden ko-

kemuksille ovat (Bondü & Elsner, 2015, 420.) Poikkeamme toisistamme oikeudenmukai-

suuden havaitsemisen suhteen ja miten reagoimme havaittuun, koettuun tai itse ai-

heutettuun epäoikeudenmukaisuuteen. Oikeudenmukaisuuden tulkinnat ja niistä seu-

raava käyttäytyminen ovat näin ollen riippuvaisia suhteellisen pysyvistä yksilöllisistä 

eroista asenteissa, uskomuksissa ja persoonallisuuspiirteissä (Schmitt, Baumert, Gollwit-

zer & Maes, 2010, 211.) Oikeudenmukaisuuden kokemisen eroista muodostuvaa per-

soonallisuuspiirrettä kutsutaan oikeusherkkyydeksi (Baumert & Schmitt, 2016, 167).   

Hyödynnän tutkielmassani aikuisia koskevaa oikeusherkkyyden tutkimusta, koska se toi-

mii vertailukohtana lasten oikeusherkkyyttä tutkittaessa. Lisäksi suurin osa tähän men-

nessä tehdystä oikeusherkkyyden tutkimuksesta on keskittynyt aikuisiin, joten alakou-

luikäisiin keskittyvää tutkimusta ei olisi ollut tarpeisiini nähden riittävästi. Aikuisten oi-

keusherkkyyttä ovat tutkineet Schmitt, Baumert, Gollwitzer ja Maes (2010, 216–218) 

tutkimuksellaan, johon osallistui 14–93-vuotiaita saksalaisia, Baumert ja kollegat (2014, 

381) otoksenaan 18–88-vuotiaita saksalaista aikuisia sekä Yoder ja Decety (2014, 4062), 

joiden tutkimukseen osallistui yhdysvaltalaisia aikuisia. Opiskelijoihin kohdistuneita oi-

keusherkkyyden tutkimuksia ovat Baumertin, Gollwitzerin, Staubachin ja Schmittin 

(2011, 388–392) tutkimus, johon osallistui saksankielisiä 18–48-vuotiaita opiskelijoita, 

Wijnin ja Van Den Bosin (2010, 1296–1298) tutkimus, jonka otokseen kuului hollantilai-

sia opiskelijoita, sekä Schlösserin, Steinigerin, Ehlebrachtin ja Fetchenhauerin (2018, 77) 

tutkimus, joka koski 18–43-vuotiaita saksalaisia opiskelijoita. Esimerkkeinä puolestaan 

lasten oikeusherkkyyttä selvittävistä tutkimuksista toimivat Bondün ja Elsnerin (2015, 
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424–425), sekä Bondün ja kumppaneiden (2016, 14) tutkimukset, joihin osallistuneet 

saksalaiset lapset ja nuoret olivat ensimmäiseksi mainitussa 9–17-vuotiaita ja jälkim-

mäiseksi mainitussa 9–18-vuotiaita.  

Oikeusherkkyyden voimakkuus on merkittävä epäoikeudenmukaisesta kohtelusta ai-

heutuvia yksilön reaktioita ennustava tekijä. Sillä on suuri vaikutus sekä lasten, että ai-

kuisten emootioihin, käytökseen ja toimintaan, jotka seuraavat epäoikeudenmukaisesta 

kohtelusta. (Baumert & Schmitt, 2016, 167; Bondü & Elsner, 2015, 420; Ehrhardt- Ma-

dapathi ym., 2018, 361; Wu & Tian, 2017,112.) Baumert ja kumppanit (2011) havaitsivat, 

että epäoikeudenmukaisuutta esittävän videon katsomisen jälkeen korkeasti oikeusher-

kät ihmiset keskittyivät voimakkaammin epäoikeudenmukaisuuteen liittyviin ärsykkei-

siin, kuin vähemmän oikeusherkät yksilöt. Lisäksi epäoikeudenmukaisuuden todistami-

nen aktivoi herkemmin epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia ihmisillä, joiden oikeus-

herkkyyden arvot olivat korkeita. Sen sijaan neutraalin materiaalin käsittelyyn ei oikeus-

herkkyydellä ollut vaikutusta. Voidaan täten esittää, että oikeusherkkyys vaikuttaa au-

tomaattisiin tilanteen huomioinnin prosesseihin. Epäoikeudenmukainen tilanne johtaa 

epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin voimakkaammin ja useammin ihmisillä, joiden 

oikeusherkkyys on korkea. (Baumert ym., 2011, 388, 390–391.)  

Voimakkaiden ja säännöllisten epäoikeudenmukaisuuden kokemusten lisäksi korkeasti 

oikeusherkät yksilöt ovat muita alttiimpia epäoikeudenmukaisuuden kokemuksille. He 

näyttävät muita vahvempia tunteita epäoikeudenmukaisuutta kohdatessaan, käsittele-

vät oikeudenmukaisuutta mielessään toisia ihmisiä useammin ja reagoivat käytöksellään 

muita vahvemmin epäoikeudenmukaisuuteen. Lisäksi korkeasti oikeusherkät ihmiset pi-

tävät epäoikeudenmukaisuutta matalammin oikeusherkkiä haitallisempana ilmiönä. 

(Baumert & Schmitt, 2016, 167; Bondü & Elsner, 2015, 420; Ehrhardt- Madapathi ym., 

2018, 361.) Baumert tutkimustiimeineen (2011) havaitsivat, että oikeusherkkyyden seu-

rauksena aktivoituvat yksilön huomio, käytös ja tunteet vaikuttavat tilanteiden oikeu-

denmukaisuuden tulkintoihin ja ilmiötä koskevan informaation muistamiseen. Epäoi-

keudenmukaisuutta esittävän videon katsomisen jälkeen korkeasti oikeusherkät yksilöt 

tulkitsivat hämärän ja monitulkintaisen videon roolihahmon vähemmän oikeudenmu-
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kaisena, kuin tutkittavat, joiden oikeusherkkyys oli matala. Epäoikeudenmukaisen infor-

maation muistamiseen ja sisäistämiseen korkealla oikeusherkkyydellä oli positiivinen 

vaikutus. Sen sijaan neutraalin filmin katsomisen jälkeen oikeusherkkyydellä ei ollut vai-

kutusta roolihahmon oikeudenmukaisuuden tulkintoihin. Toisaalta korkeasti oikeusher-

kät yksilöt arvioivat neutraalitkin materiaalit matalammin oikeusherkkiä epäoikeuden-

mukaisemmiksi. Tuloksista voidaan päätellä, että korkea oikeusherkkyys tuo muka-

naan edun epäoikeudenmukaisuutta käsittelevän informaation muistamiseen, mutta se 

saattaa jopa häiritä neutraalin materiaalin tulkintaa. (Baumert ym., 2011, 391–393.)  

Oikeusherkkyyden rinnalla vahvasti latautuneet epäoikeudenmukaisuudesta syntyvät 

tunteet vaikuttavat oikeudenmukaisuuden kokemiseen. Täten oikeudenmukaisuuteen 

liittyvät tilanteet ovat usein vahvasti latautuneita tunteita sisältäviä (Mullen, 2007, 18.) 

Esimerkiksi sosiaalisten resurssien, kuten varallisuuden, arvostuksen, vaikutusvallan ja 

tiedon jakamisen tuotantoprosessien eettisyys ja miten kyseisiä resursseja saavutetaan 

aiheuttavat ihmisissä voimakkaita tunteita sekä reiluuden kokemuksia ja arviointeja 

(Törnblom & Kazemi, 2007, 41–42; Törnblom & Kazemi, 2012, 1). Jos tilanne koetaan 

epäoikeudenmukaisena, ihmiset reagoivat negatiivisilla tunteilla, koska heillä on tarve 

oikeudenmukaisuudelle (Ehrhardt ym., 2016, 159). Reagoimme esimerkiksi käytösnor-

mien rikkomiseen suuttumuksella, raivolla tai muilla tilanteeseen sopivilla tunteilla. Tun-

temukset, joita meillä on resurssin tuotantoa kohtaan vaikuttavat myös siihen, miten 

reagoimme valmiiseen resurssiin. (Törnbloom & Kazemi, 2007, 41–42.) 

Ihmiset haluavat saada sen mitä he ansaitsevat ja ansaita sen mitä he saavat. Haluamme 

olla reiluja, sekä kunnollisia yhteiskunnan jäseniä ja toivomme, että pystymme luotta-

maan muiden ihmisten oikeudenmukaisuuteen. Odotamme, että meidän itsemme li-

säksi toisiakin ihmisiä kohdellaan reilusti. (Schmitt ym., 2010, 211.) Mullenin (2007) ra-

kentama malli ”Affective Model of Justice Reasoning” esittää, että oikeusherkkyyden ja 

tunteiden välillä vallitsee molemminpuolinen vuorovaikutussuhde. Oikeudenmukaisuu-

teen liittyvien tilanteiden aikana nousevilla tunteilla on taipumusta vaikuttaa ihmisten 

käsityksiin siitä, miten he kokevat oikeudenmukaisuutta, eli onko kohtelu ollut oikeu-

denmukaista vai ei. Ihmiset päättelevät tapahtuman olleen epäreilu, mikäli siitä saatu 

informaatio on negatiivista tai epäselvää, mutta eivät silloin, jos informaatio on selkeästi 
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positiivista. Näin ollen yksilön tulkintoihin tilanteen reiluudesta vaikuttavat hänen tul-

kintansa tilanteesta ja reaktionsa tilanteeseen. (Mullen, 2007, 18–19.) 

3.1 Oikeusherkkyyden näkökulmat 

Monet tekijät vaikuttavat siihen, miten epäoikeudenmukaisuutta koetaan. Yksi tärkeim-

mistä tekijöistä on perspektiivi, josta yksilö tilanteen oikeudenmukaisuutta tarkastelee. 

Perspektiivillä on vaikutusta esimerkiksi yksilön käyttäytymiseen, kun hän kohtaa oikeu-

denmukaisuutta tai epäoikeudenmukaisuutta (Wu & Tian, 2017, 111; Baumert ym., 

2014, 380.) Esittelin luvussa kaksi Deutschin (2006) teorian mukaisen epäoikeudenmu-

kaisuuden kokemiseen ja tuottamiseen perustuvan ihmisten jaon uhraajiin ja uhreihin. 

Tilanteessa yksilön rooli uhrina tai uhraajana ei kuitenkaan selitä sitä, miten yksilö epä-

oikeudenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta kokee. Esimerkiksi tilanteessa, jossa yksi 

perheenjäsenistä tekee suurimman osan kotitöistä, ulkopuolinen havainnoitsija saattaa 

pitää tilannetta havainnoitavan kannalta erittäin epäoikeudenmukaisena, mutta havain-

noitava ei näin koe. (Deutsch, 2006, 96). Epäoikeudenmukaiseen kohteluun reagoidaan-

kin eri tavoin riippuen tulkitsijan näkökulmasta (Bondü, Hannuschke, Elsner & Gollwit-

zer, 2016, 13–14; Baumert ym., 2014, 380). Ihmisten on havaittu kokevan epäoikeuden-

mukaisuutta neljästä eri perspektiivistä, jotka ovat uhrin näkökulma, observoijan näkö-

kulma, hyötyjän näkökulma ja tekijän näkökulma (Wu & Tian, 2017, 111; Baumert ym., 

2014, 380). Jokainen oikeusherkkyyden perspektiiveistä jakaa huolen yksilön oikeuden-

mukaisuudesta. Mitä korkeampi yksilön oikeusherkkyys on, sitä huolestuneempia oikeu-

denmukaisuudesta ollaan ja sitä haitallisempana sitä pidetään. Mikä oikeusherkkyyden 

näkökulmista ennustaa reaktiota subjektiiviseen oikeudenmukaisuuden kokemukseen 

riippuu roolista, jonka yksilö tilanteessa omaksuu. (Baumert & Schmitt, 2016, 168.)  

Uhrin näkökulmasta korkeasti oikeusherkät ihmiset kokevat voimakasta epäoikeuden-

mukaisuutta tilanteissa, joissa vaikutetaan heidän omaan toimintaansa haitallisesti. Nä-

kökulman vahvana omaavat yksilöt reagoivat epäoikeudenmukaisuuden kokemukseen 

usein vihalla ja pyrkimyksellä kostoon. Uhrin oikeusherkkyys sisältää valmiuden vertailla 

omaa koettua reilua tai epäreilua kohtelua toisten ihmisten kohteluun vastaavassa ti-

lanteessa. Yksilöä itseään kohtaan tehtyjä palveluksia pidetään korvauksena epäoikeu-

denmukaisuuden kokemuksista, joita hän on aiemmin elämässään kohdannut. Tästä 
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syystä uhrin näkökulmasta oikeusherkät ihmiset eivät ole usein motivoituneita käyttä-

mään omia resurssejaan epäoikeudenmukaisuuden korjaamiseen. (Baumert ym., 2014, 

387; Bondü & Elsner, 2015, 420.)  Korkean uhrin oikeusherkkyyden on havaittu korreloi-

van negatiivisesti ihmisten välisen luottamuksen, minäpystyvyyden, sisäisen hallintakä-

sityksen ja elämään tyytyväisyyden kanssa. Perspektiivi muodostuu oikeudenmukaisuu-

den huolesta sekä ihmisten hyväksikäyttämäksi tulemisen pelosta. Korkean uhrin oi-

keusherkkyyden nähdäänkin olevan riskitekijä, joka heikentää ihmisten yhteistyötä, vä-

lien selvittelyä, oikeudenmukaisuuden periaatteissa pitäytymistä ja yksilön hyvinvointia. 

(Baumert & Schmitt, 2016, 171.)  Uhrin perspektiivistä korkeasti oikeusherkät käyttäy-

tyvät vähemmän yhteistyönhaluisesti ja heillä on tapana käyttää hyväkseen muita, jos 

tilanne sen suo (Schlösser, 2018, 76). Tällaiset toimintamallit edistävät minäkeskeistä 

käyttäytymistä, jonka tarkoituksena on torjua tai peittää omat heikkoudet. (Baumert & 

Schmitt, 2016, 169). Lisäksi korkea uhrin oikeusherkkyys korreloi positiivisesti ulkoisen 

hallintakäsityksen kanssa, jolloin yksilö ajattelee ympäristön ja hänestä itsestään riippu-

mattomien tekijöiden määrittävän hänen kohtalonsa (Baumert ym., 2014, 384).  

Observoijan oikeusherkkyys sisältää valmiuden tehdä sosiaalista vertailua muiden ihmis-

ten kesken (Baumert ym., 2014, 387). Tästä näkökulmasta korkeasti oikeusherkät ihmi-

set pitävät epäoikeudenmukaisena toimintaa, joka koskee muita kuin observoijaa itse-

ään. Toisia koskevaan epäoikeudenmukaisuuteen reagoidaan suuttumuksella ja yrityk-

sellä hyvittää uhrille hänen kokemaansa vääryyttä, sekä rankaisemalla tahoa, joka on 

syyllinen epäoikeudenmukaisuuteen. (Bondü & Elsner, 2015, 420.) Korkea observoijan 

oikeusherkkyys sisältää aidon huolen muiden kokemasta oikeudenmukaisuudesta, joten 

sen on havaittu edistävän prososiaalista käyttäytymistä (Baumert & Schmitt, 2016, 171). 

Korkeasta uhrin oikeusherkkyydestä poiketen observoijan oikeusherkkyys on positiivi-

sessa vuorovaikutuksessa yksilön saamien palvelusten takaisinmaksun kanssa. Palveluk-

sen takaisinmaksulla tai hyvittämisellä ei kuitenkaan tarkoiteta kostoa, sillä observoijan 

oikeusherkkyyden ei ole havaittu korreloivan kostamisen kaltaisen antisosiaalisen käy-

töksen kanssa. Korkea observoija oikeusherkkyys on negatiivisessa vuorovaikutussuh-

teessa elämään tyytyväisyyden kanssa, sillä näkökulman voimakkaana omaavat yksilöt 

kokevat usein voimattomuutta ja epäoikeudenmukaisuuteen vaikuttamisen mahdotto-

muutta sitä kohdatessaan. (Baumert ym., 2014, 384, 387.) 
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Hyötyjän näkökulman oikeusherkkyys sisältää uhrin perspektiivin tapaan valmiuden ver-

tailla itseä koskevaa kohtelua toisten ihmisten kokemaan kohteluun. (Baumert ym., 

2014, 387). Tästä näkökulmasta yksilö näkee kuitenkin itse hyötyvänsä epäoikeudenmu-

kaisuudesta kärsimisen sijaan, mikä aiheuttaa hänelle epämiellyttäviä tuntemuksia 

(Bondü & Elsner, 2015, 420). Korkeasti hyötyjän näkökulmasta oikeusherkät ihmiset pi-

tävät toimintaansa hyödyttäviä lopputulemia ja toisia haittaavia lopputulemia yhtä epä-

miellyttävinä (Huseman, Hatfield & Miles 1987, 225). Itseä kohtaan tehty palvelus koe-

taan epäreiluna omaa elämää hyödyttävänä asiana, joka potentiaalisesti haittaa muita. 

Niinpä korkeasti hyötyjän perspektiivistä oikeusherkät motivoituvat korvaamaan toisten 

kokemaa haittaa varsinkin, jos haitta on yhteydessä hyötyjän omaan hyötymiseen. 

(Baumert ym., 2014, 387.) Tästä syystä korkean hyötyjän oikeusherkkyyden on havaittu 

observoijan oikeusherkkyyden tapaan edistävän prososiaalista, eli muita hyödyttävää 

käyttäytymistä (Baumert & Schmitt, 2016, 169). Saatujen palvelusten takaisinmaksua 

korkeasti hyötyjäherkät ihmiset eivät puolestaan pidä merkityksellisenä. Hyötyjän per-

spektiivin ei ole nimittäin havaittu korreloivan positiivisesti vastavuoroisuuden kanssa, 

eikä myöskään kostamisen kaltaisen antisosiaalisen käytöksen kanssa. Kyseisestä näkö-

kulmasta korkeasti oikeusherkille on usein ominaista negatiivinen minäpystyvyys ja si-

säinen hallintakyky sekä tyytymättömyys omaan elämään. Yksilö uskoo, että ulkoiset te-

kijät, kuten ympäristö, määrittävät hänen elämäänsä ja kohtaloaan sekä oikeudenmu-

kaisuuden jakautumista maailmassa (Baumert ym., 2014, 384, 387.)  

Tekijän näkökulmasta korkeasti oikeusherkät ihmiset reagoivat voimakkaasti itse aiheut-

tamaansa epäoikeudenmukaisuuteen. He kokevat usein syyllisyyttä ja täten tarvetta 

kompensoida epäoikeudenmukaista toimintaansa esimerkiksi itseään rankaisemalla. 

(Bondü & Elsner, 2015, 420.) Korkean tekijän oikeusherkkyyden on havaittu observoijan 

oikeusherkkyyden ohella olevan positiivisessa korrelaatiosuhteessa yksilön saamien pal-

velusten takaisinmaksun kanssa. Se korreloi myös observoijan ja hyötyjän oikeusherk-

kyyden tapaan positiivisesti prososiaalisen käyttäytymisen kanssa. (Baumert & Schmitt, 

2016, 169.) Korkeasti tekijän oikeusherkät ihmiset ovat kuitenkin usein haluttomia otta-

maan epäoikeudenmukaisuudesta seuraava kostoa heitä itseään koskevana, sillä vas-

tuunotto aiheuttaa sisäisten oikeusstandardien välisiä ristiriitoja. Kyseinen oikeusherk-
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kyyden näkökulma korreloi negatiivisesti ulkoisen hallintakäsityksen kanssa. Tällöin yk-

silö uskoo voivansa vaikuttaa elämäänsä ja sen kulkuun. Tekijän perspektiiviin sisältyy 

myös valmius huomata ihmisten normien rikkomukset, vaikka sen ei olekaan havaittu 

olevan muista oikeusherkkyyden näkökulmista poiketen yhteydessä sosiaalisen vertai-

lun kanssa. Täten korkeasti tekijän näkökulmasta oikeusherkät yksilöt turvautuvat tilan-

teen reiluuden tarkasteluissa sisäistettyihin oikeusstandardeihin yksilöiden käyttäytymi-

sen vertailujen sijaan. (Baumert ym., 2014, 384, 387.)  

Oikeusherkkyyden jakautuminen neljään perspektiivin on todistettu useissa tutkimuk-

sissa. Schmitt ja kumppanit (2010) havaitsivat, että oikeusherkkyyden näkökulmien vä-

liset jakaumat olivat lähes identtisiä, mutta keskiarvojen väliset erot olivat huomattavia. 

Perspektiiveistä tekijän ja hyötyjän oikeusherkkyyksien välillä oli havaittavissa saman-

kaltaisuuksia. Ne sisälsivät enemmän yhteisiä psykologisia elementtejä kuin kaksi muuta 

oikeusherkkyyden muotoa. Yhteisiä elementtejä olivat muun muassa hyötyminen epä-

oikeudenmukaisuudesta, häpeä tunnereaktiona, taipumus rankaista itseään epäoikeu-

denmukaisuudesta ja uhrille epäoikeudenmukaisuuden hyvittäminen. Lisäksi kyseiset 

perspektiivit korreloivat vahvasti keskenään, mikä nosti huolen niiden ainutlaatuisuu-

desta oikeusherkkyyden rakenteena. Asian tarkempi tutkiminen kuitenkin osoitti, että 

hyötyjän ja tekijän oikeusherkkyys eivät jakaneet yhteisiä muuttujia. Tutkittavat olivat 

keskimäärin korkeammin oikeusherkkiä tekijän, kuin hyötyjän perspektiivistä. Myös kes-

kiarvojen perusteella tekijän ja hyötyjän oikeusherkkyydet voitiin erottaa toisistaan. Ne 

mittaavat eri asioita yhtäläisyyksistään huolimatta. (Schmitt ym., 2010, 216–219, 222, 

230.) Oikeusherkkyyden nelijako voidaan havaita myös aivojen toiminnasta. Wu ja Tian 

(2017, 112–113) pyrkivät löytämään aivoalueet, joihin eri oikeusherkkyyden näkökulmat 

vaikuttavat, kuvaamalla aivoalueiden alueellisia aktiivisuuksia. Tutkimuksen perusteella 

oikeusherkkyyden näkökulmat ovat aivotoiminnan perusteella kaukana toisistaan.   
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3.2 Oikeusherkkyys persoonallisuuspiirteenä 

Yhtäkään oikeusherkkyyden näkökulmista ei voida korvata toisella olemassa olevalla 

persoonallisuuspiirteellä. Oikeusherkkyys on näin ollen enemmän kuin muiden persoo-

nallisuuspiirteiden yhdistelmä. Sen näkökulmat ovat kuitenkin yhteydessä muihin yksi-

lön persoonallisuuspiirteisiin, korreloiden niiden kanssa keskenään eri tavoin. (Baumert 

ym., 2014, 380; Schmitt ym., 2010, 230; Wu & Tian, 2017, 111). Baumert ja kumppanit 

(2014), sekä Schmitt kollegoineen (2010) tutkivat oikeusherkkyyden ja muiden persoo-

nallisuuspiirteiden välisiä yhteyksiä (Baumert ym., 2014, 384; Schmitt ym., 2010, 216). 

Kaikkien oikeusherkkyyden näkökulmien havaittiin jakavan ainutlaatuinen yhteys myö-

tätunnon kanssa. Se oli avoimuuden luonteenpiirteen osista myös ainoana yhteydessä 

oikeusherkkyyden kanssa. Ihmiset, jotka ovat avoimia erilaisille tunteille ja myötätun-

nolle, ovat herkempiä epäoikeudenmukaisuudelle näkökulmasta riippumatta. (Baumert 

ym., 2014, 383–384; Schmitt ym., 2010, 223, 230.)  

Korkeat observoijan, hyötyjän ja tekijän oikeusherkkyydet olivat yhteydessä miellyttä-

vyyden persoonallisuuspiirteen osista erityisesti vaatimattomuuden ja herkkämielisyy-

den kanssa. Korkea uhrin oikeusherkkyys toimi puolestaan kontrastina näille muiden oi-

keusherkkyyden näkökulmien samankaltaisuuksille korreloidessaan negatiivisesti ulos-

päinsuuntautuneisuuden, tunnollisuuden ja avoimuuden sekä miellyttävyyden persoo-

nallisuuspiirteen osista myötämielisyyden kanssa. Positiivisesti se korreloi puolestaan 

neuroottisuuden luonteenpiirteen, jonka osista erityisesti vihamielisyyden kanssa. Muut 

oikeusherkkyyden näkökulmat eivät olleet yhteydessä vihamielisyyteen.  Korkean ob-

servoijan oikeusherkkyyden havaittiin korreloivan positiivisesti miellyttävyyden ja neu-

roottisuuden kanssa, mutta tunnollisuuden ja avoimuuden kanssa se ei korreloinut. 

Muista oikeusherkkyyden näkökulmista se poikkesi olemalla ainutlaatuisessa positiivi-

sessa korrelaatioyhteydessä itsevarmuuden kanssa. Täten observoijan näkökulmasta 

korkeasti oikeusherkkiä ihmisiä ei motivoi epäoikeudenmukaisuuteen puuttumiseen ai-

noastaan huoli muiden ihmisten kokemasta epäoikeudenmukaisuudesta. Heillä on myös 

riittävästi itseluottamusta puuttumiseen tilanteissa, joissa epäoikeudenmukaisuutta 

kohdataan. Toisaalta havaittiin, että korkea observoijan oikeusherkkyys korreloi negatii-

visesti ulospäinsuuntautuneisuuden kanssa. (Baumert ym., 2014, 383–384; Schmitt ym., 
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2010, 223–224, 230.) Näin ollen observoijan oikeusherkkyyden ja epäoikeudenmukai-

suuteen puuttumisen välinen yhteys on vielä jokseenkin hämärän peitossa.  

Korkea hyötyjän oikeusherkkyys korreloi muiden luonteenpiirteiden kanssa suhteellisen 

samalla tavoin kuin korkea observoijan näkökulman oikeusherkkyys. Tästä samankaltai-

suudesta poiketen, se oli ainutlaatuisessa positiivisessa korrelaatioyhteydessä itsetietoi-

suuden kanssa. Puolestaan korkea tekijän oikeusherkkyys korreloi merkittävän positiivi-

sesti vain miellyttävyyden kanssa. Se oli lisäksi oikeusherkkyyden näkökulmista ainoana 

positiivisessa yhteydessä suoraviivaisuuden kanssa. Yksilöön itseensä liittyvillä huolilla 

ei näyttäisi olevan vaikutusta tekijän oikeusherkkyyteen. Hyötyjän ja tekijän oikeusherk-

kyyksien havaittiin jakavan yhteys vastavuoroisuuden, herkkämielisyyden, nöyryyden ja 

velvollisuudentunnon persoonallisuuspiirteiden kanssa. Hyötyjän ja tekijän näkökul-

mien samankaltaisuudesta riippumatta regressiot myös erosivat näiden näkökulmien 

kesken toisistaan. Tärkeimpänä erona huomattiin, että vaatimattomuuden persoonalli-

suuspiirre ennusti korkeaa hyötyjän oikeusherkkyyttä, mutta ei korkeaa tekijän oikeus-

herkkyyttä. (Baumert ym., 2014, 383–384; Schmitt ym., 2010, 224.)  

Oikeusherkkyyttä pidetään varsin pysyvänä persoonallisuuspiirteenä (Wu, Tian, 2017, 

112). Wijn ja Van Den Bos (2010) tutkivat, miten oikeudenmukaisuuden arvioinnit muo-

dostetaan ja kuinka pysyvä persoonallisuuspiirre oikeusherkkyys on. Tutkimuksen en-

simmäinen ja toinen osa keskittyivät reaktioihin, jotka ovat seurausta osallistujien reilu-

jen ja epäreilujen tilanteiden henkilökohtaisista kokemuksista. Ensimmäisessä osassa 

osallistujat määrättiin joko epäreiluun lottokupongin jakotilanteeseen, jossa osallistujaa 

ei informoitu arvontatuloksesta tai neutraalien olosuhteiden tilanteeseen, jossa tutkit-

tavaa informoitiin arvontatuloksesta. Kokemus lottokuponkien epäreilusta jakautumi-

sesta näkyi korkeina oikeusherkkyyden arvoina uhrin oikeusherkkyydessä ja hyötyjän oi-

keusherkkyydessä ja johti hieman korkeampiin oikeusherkkyyden arvoihin observoijan 

näkökulman suhteen. Näin ollen kaikilla tutkituilla oikeusherkkyyden muodoilla oli vai-

kutusta siihen, miten epäoikeudenmukaisuutta koettiin. Toisessa tutkimuksen osassa 

analysoitiin puolestaan reilun kuponkien jaon vaikutuksia tutkittavien oikeusherkkyy-

teen. Osallistujat määrättiin joko reilun jaon olosuhteisiin, jossa tutkittavia informoitiin 

kaikista arvontatuloksista tai neutraaleihin olosuhteisiin, jossa heitä informoitiin vain 
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omasta arvontatuloksesta. Reiluun kuponkien jakotilanteeseen osallistuneilta mitattiin 

korkeampia uhrin oikeusherkkyyden lukemia, kun neutraaleihin olosuhteisiin osallistu-

neilta. Täten reilun tilanteen jälkeen ihmiset ovat huolestuneita epäoikeudenmukaisuu-

desta, joka koskee heitä itseään. Hyötyjän ja observoijan perspektiivit eivät vaikuttaneet 

toisen tutkimuksen osan tuloksissa. (Wijn & Van Den Bos, 2010, 1295–1298.)  

Kolmas tutkimuksen osa keskittyi ihmisten reaktioihin sen jälkeen, kun he olivat obser-

voineet reilua ja epäreilua kohtelua sisältäviä tilanteita, joissa he eivät itse olleet osalli-

sina. Tällä tavoin pyrittiin pääsemään käsiksi oikeusherkkyyden eri näkökulmiin ja miten 

ne vaikuttavat oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemiseen. Osal-

listujat määrättiin sattumanvaraisesti joko reilun tai epäreilun jaon olosuhteisiin. Tutki-

jat havaitsivat, että observoijan oikeusherkkyys oli tutkimuksessa pääosin vaikutettuna. 

Kuitenkin myös korkeaa hyötyjän oikeusherkkyyttä havaittiin tilanteessa, jossa epäreilua 

AIDS-lääkkeiden jakautumista verrattiin tilanteisiin, joissa lääkkeet jaettiin reilusti. Hyö-

tyjän oikeusherkkyyden havaitsemiseen tilanteessa ajateltiin vaikuttaneen tutkittavien 

asema teollistuneen valtion asukkaina, jolloin he pitivät itseään epäoikeudenmukaisuu-

desta hyötyjinä. Osallistujien uhrin oikeusherkkyyden arvojen ei puolestaan havaittu 

olevan merkittävästi korkeampia tilanteessa, jossa lääkkeet jaettiin epäreilusti, kuin ti-

lanteessa, jossa ne jaettiin reilusti. Tutkimustulokset osoittivat, että sekä epäreilut, että 

reilut tilanteet aktivoivat oikeusherkkyyttä, ja johtavat sen korkeisiin arvoihin. Kuitenkin 

ihmisten kokiessa epäreilua kohtelua, olivat vaikutukset kokonaisvaltaisempia, kuin ti-

lanteissa, joissa ihmisten kohtelu oli reilua. Epäreilu kohtelu johti tutkimuksen osassa 

yksi korkeisiin oikeusherkkyyden lukemiin kaikissa kolmessa tutkituista oikeusherkkyy-

den näkökulmista. Puolestaan osassa kaksi reilu kohtelu johti korkeisiin oikeusherkkyy-

den arvoihin vain uhrin oikeusherkkyyden suhteen. Tutkimuksen perusteella voidaan 

esittää, että epäreilut tapahtumat vaikuttavat oikeudenmukaisuuden kokemiseen voi-

makkaammin kuin reilut tapahtumat (Wijn & Van Den Bos, 2010, 1295, 1298–1299.)  

Oikeusherkkyyden uhrin, hyötyjän ja tekijän perspektiivit ovat yhteydessä tunteiden 

säätelyn ongelmiin ja käytöshäiriöihin.  Korkea uhrin näkökulman oikeusherkkyys korre-

loi positiivisesti levottomuuden ja ahdistumisen sekä vihana purkautuvan hylkäämisen 
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pelon kanssa. Yhteys oli vahvempi poikien kuin tyttöjen keskuudessa. Korkea observoi-

jan oikeusherkkyys korreloi positiivisesti ahdistumisena purkautuvan hylkäämisen pelon 

kanssa. Puolestaan korkea tekijän oikeusherkkyys ja vihaisesti purkautuva hylkäämisen 

pelko korreloivat keskenään negatiivisesti. Uhrin oikeusherkkyyden ja prososiaalisen 

käytöksen väliltä ei löydetty yhteyttä, mutta korkeat observoijan ja tekijän oikeusherk-

kyydet olivat prososiaalisen käytöksen kanssa positiivisessa korrelaatiosuhteessa. Lisäksi 

korkea uhrin oikeusherkkyys korreloi positiivisesti ja tekijän oikeusherkkyydellä negatii-

visesti käytöshäiriöistä AD/HD oireyhtymän kanssa. (Bondü & Elsner, 2015, 423, 431.)  

 

3.3 Oikeusherkkyyden yksilölliset ja kehitykselliset erot  

Ihmiset ovat keskenään hyvin erilaisia oikeusherkkyytensä ja sen eri näkökulmien vah-

vuuden suhteen. Eroavaisuudet johtuvat ihmisen oikeusherkkyyden yksilöllisyydestä, 

sekä kasvuun liittyvästä kehityksestä. Oikeusherkkyyden voimakkuuden tutkiminen 

tuottaa tärkeää tietoa, jota voidaan käyttää esimerkiksi analysoitaessa oikeusherkkyy-

den yhteyttä oikeudenmukaisuuden havaitsemiseen, epäoikeudenmukaisuudesta seu-

raaviin tunnereaktioihin tai siitä aiheutuvaan käytökseen (Schmitt ym., 2010, 211). 

Bondü ja Elsner (2015), sekä Bondü kollegoineen (2016) tarkastelivat tutkimuksissaan 

lasten ja nuorten yksilöllisiä sekä ikään ja sukupuoleen sidottuja oikeusherkkyyden eroa-

vaisuuksia, perspektiivien vakautta ja oikeusherkkyyden kehitystä. Bondü ja Elsner 

(2015) toteuttivat lasten ja nuorten välisen rajanvedon siten, että alle 14-vuotiaat las-

kettiin lapsiksi ja yli 14-vuotiaita pidettiin nuorina. Bondü ja kumppanit (2016) jaottelivat 

tutkittavat neljään ryhmään, jotka olivat nuoremmat lapset (9–11-vuotiaat), vanhem-

mat lapset (12–13-vuotiaat), nuoremmat nuoret (14–15-vuotiaat) ja vanhemmat nuoret 

(16–18-vuotiaat). (Bondü & Elsner, 2015, 421, 424–425; Bondü ym., 2016, 11–12, 14.) 

Iällä on tutkimusten mukaan vaikutusta yksilön oikeusherkkyyteen ja sen eri näkökul-

mien esiintymiseen hänen toiminnassaan. Mitä vanhempi tutkittava oli, sitä uhrin näkö-

kulmasta oikeusherkempi hän oli. (Bondü & Elsner, 2015, 430; Schmitt ym., 2010, 224.) 

Bondün ja kollegoiden (2016, 16) tutkimuksen nuorimman ikäryhmän lapset osoittivat 
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merkittävästi vähäisempää uhrin oikeusherkkyyttä, kuin yksikään toinen ikäryhmistä. Li-

säksi vanhempien lasten ikäryhmä osoitti vähäisempää uhrin oikeusherkkyyttä kuin 

kumpikaan nuorten ikäryhmistä. Myös observoijan oikeusherkkyyden ja tutkittavien iän 

väliltä löydettiin uhrin perspektiivin kaltainen, tosin ei yhtä vahva, iän vaikutuksen 

kaava. Mitä enemmän tutkittavalla oli ikää, sitä korkeampi observoijan oikeusherkkyys 

tutkittavalla oli. Vanhempien nuorten ryhmän observoijan oikeusherkkyyden arvo oli 

merkittävästi korkeampi kuin kummassakaan lasten ryhmistä. Kyseinen muutos alkoi ta-

pahtumaan kuitenkin vasta 14 ikävuoden jälkeen.  Tekijän näkökulman oikeusherkkyy-

den havaittiin puolestaan olevan korkeampaa nuoremmilla kuin vanhemmilla vastaa-

jilla. Bondü ja Elsner (2015, 430) havaitsivat, että kyseinen ero johtuu pojilla tapahtu-

vasta tekijän oikeusherkkyyden merkittävästä laskusta ikääntymisen myötä. Toisaalta 

Schmittin ja kumppaneiden (2010) tutkimuksessa nuorin ikäryhmä erosi merkittävästi 

kaikista vanhempien ryhmistä hyötyjän ja tekijän oikeusherkkyyden suhteen. Alle 18-

vuotiaat olivat selvästi vähemmän hyötyjän ja tekijän näkökulmista oikeusherkkiä ver-

rattuna aikuisiin. (Schmitt ym., 2010, 224.) Iän lisäksi myös sukupuolella havaittiin ole-

van vaikutusta oikeusherkkyyteen. Tytöt olivat poikia herkempiä oikeudenmukaisuu-

delle observoijan ja tekijän näkökulmista, mutta uhrin näkökulman suhteen ei esiintynyt 

eroja tyttöjen ja poikien välillä. (Bondü & Elsner, 2015, 429). Myös Schmitt ja kumppanit 

(2010, 224) havaitsivat, että naiset olivat oikeusherkempiä kuin miehet, mutta sukupuo-

len vaikutukset oikeusherkkyyden voimakkuuteen olivat vähäisiä.  

Oikeusherkkyyden näkökulmien välisten korrelaatioiden lasku ikääntyessä johtuu oi-

keusherkkyyden muotojen erottelun kehityksestä.  Uhrin ja observoijan oikeusherkkyys 

kasvaa iän myötä. Tämän lisäksi näistä näkökulmista oikeusherkkä yksilö reagoi havait-

tua epäoikeudenmukaisuutta kohtaan entistä vahvemmin ja ymmärtää yhä selkeämmin 

mitä oikeudenmukaisuus tarkoittaa, miten ja missä se ilmenee sekä mitä sen torju-

miseksi voidaan tehdä. (Bondü ym., 2016, 14, 17–18). Tekijän ja hyötyjän oikeusherk-

kyyden laskeminen iän myötä kertoo puolestaan siitä, että ihmisistä tulee ikääntyessään 

suvaitsevampia epäoikeudenmukaisuutta kohtaan. Kompromisseista oikeudenmukai-

suuden ja sen kanssa ristiriidassa olevien tavoitteiden välillä tulee ikääntymisen myötä 

yleisiä. Esimerkiksi epäreilu palkkaus voi muuttua vähemmän epäreiluutta aiheuttavaksi 

asiaksi, sillä vanhetessaan yksilölle saattaa riittää, että työstä maksettu korvaus tarjoaa 
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vakaan toimeentulon. Lisäksi muista ihmisistä huolehtimisesta tulee yhä merkitykselli-

sempää, mikä saattaa vähentää itseä koskevaa huolta epäreiluudesta. (Schmitt ym., 

2010, 231.)  

Bondü ja kumppanit (2016) huomasivat tutkiessaan oikeusherkkyyden vakautumista 

osana yksilön persoonaa, että matalimmat vakauden arvot ja korkeimmat epävakauden 

arvot kaikkien oikeusherkkyyden näkökulmien suhteen mitattiin nuorempien lasten ryh-

mässä. Oikeusherkkyyden vakauden arvot olivat nuorempia lapsia korkeammalla tasolla 

vanhemmilla lapsilla ja kumpaakin lasten ryhmää korkeammalla tasolla nuorten ryh-

missä. Kuitenkin observoijan ja tekijän oikeusherkkyyden vakauden arvot olivat mata-

lampia vanhempien nuorten, kuin nuorempien nuorten ryhmässä. Voidaan todeta, että 

oikeusherkkyyden persoonallisuuspiirteen vakaus parani nuorempien lasten ryhmästä 

aina nuorempien nuorten ikäryhmään saakka, mutta laski jälleen vanhempien nuorten 

ikäryhmään tultaessa. Ikävuosia 10–13 pidettiin tästä syystä elintärkeinä observoijan ja 

tekijän oikeusherkkyyden vakautumisen kannalta. Uhrin näkökulman oikeusherkkyys ei 

vakautunut yksilön kehityksen myötä yhtä voimakkaasti verrattuna observoijan ja teki-

jän oikeusherkkyyksiin. Se kehittyi kyseisiin näkökulmiin verrattuna enemmän vähitel-

len. Tästä kertoi vanhempien nuorten ainoastaan hieman korkeampi uhrin oikeusherk-

kyyden vakauden arvo nuorempiin nuoriin verrattuna. Tarkasteltaessa nuorempien las-

ten ikäryhmää huomattiin, että uhrin oikeusherkkyyden vakauden arvo oli korkeampi, 

kuin tekijän ja observoijan perspektiivien vakauden arvot. (Bondü ym., 2016, 17–18.) 

Lasten ja nuorten välisten ryhmien oikeusherkkyyden keskiarvoista ei löytynyt Bondün 

ja Elsnerin (2015, 430) tutkimuksessa eroja, eivätkä iän vaikutukset oikeusherkkyyden 

vaihteluun yksilön persoonassa olleet tilastollisesti merkitseviä. Myös Schmittin ja 

kumppaneiden (2010) tutkimuksessa havaitut iän vaikutukset oikeusherkkyyteen olivat 

pieniä (Schmitt ym., 2010, 224). Nämä tulokset kielivät siitä, että oikeusherkkyys on kai-

kesta huolimatta hyvin yksilöllinen persoonallisuuspiirre. Usein esitetäänkin, että yksi-

lölliset erot oikeusherkkyydessä syntyvät jo lapsuudessa. (Bondü & Elsner, 2015, 430, 

435.)  Kognitiivisten ja sosioemotionaalisten taitojen kehitys iän myötä kasvattaa kuiten-

kin kykyä erotella toisistaan perspektiivit, joista epäoikeudenmukaisuutta koetaan. Ky-

vyt asettua toisen ihmisen asemaan ja eläytyä epäoikeudenmukaisuuden uhrin rooliin 
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edellyttävät oikeusherkkyyden perspektiivien ymmärrystä ja erottamista laajemmasta 

oikeusherkkyyden käsitteestä. Lapsuudessa ja nuoruudessa kehittyvien kognitiivisten ja 

sosioemotionaalisten taitojen kehitys vaikuttaa positiivisesti tilanteiden oikeudenmu-

kaisuuden sekä yksilön erilaisissa tilanteissa ottamien roolien ymmärtämiseen. Parem-

mat ja moniulotteisemmat sosiaaliset taidot antavat yksilölle edellytykset erotella mo-

raalisia tunteita toisistaan, ottaa vastaan informaatiota koskien tilanteen oikeudenmu-

kaisuutta sekä lähestyä tilannetta eri näkökulmista. Tilanteen sisältämien tunteiden ja 

ajatusten ymmärrys on myös tällöin paremmalla tasolla. (Bondü ym., 2016, 13–14, 19.)  

 

3.4 Oikeusherkkyys ja moraalinen toiminta  

Yksilön moraalinen toiminta riippuu siitä, keskittyykö hänen huomionsa epäoikeuden-

mukaisuuteen, joka tapahtui itselle vai muille (Giovannelli ym., 2018, 25). Tästä syystä 

oikeusherkkyyden näkökulmista tekijän, observoijan ja hyötyjän oikeusherkkyys ovat lä-

heisessä yhteydessä toisiinsa, ja korreloivat usein keskenään vahvasti. Kyseiset näkökul-

mat yhdistetään myös usein ihmisten moraalisia prosesseja tarkasteltaessa yhdeksi, toi-

siin suuntautuneen oikeusherkkyyden näkökulmaksi, jota verrataan uhrin oikeusherk-

kyyteen eli minäsuuntautuneeseen näkökulmaan. (Baumert ym., 2014, 383.) Yoder ja 

Decety (2014) pyrkivät selvittämään, kuinka yksilölliset erot oikeusherkkyyden mi-

näsuuntautuneen ja toisiin suuntautuneen oikeusherkkyyden vahvuudessa vaikuttavat 

hermostollisiin reaktioihin todistettaessa moraalisesti kuormittunutta käytöstä, ja miten 

kyseinen reaktio vaikuttaa yksilön moraaliseen toimintaan. Tutkittaville näytettiin ma-

teriaalia, joka sisälsi kahden ihmisen välistä harmin tuottoa tai auttamista kuvaavaa vuo-

rovaikutusta. Aivoskannauksen perusteella osallistujat luokittelivat haitallista toimintaa 

kuvaavat materiaalit moraalisesti pahoiksi ja rangaistuksen ansaitseviksi. Auttamista si-

sältäneet materiaalit taas nähtiin moraalisesti hyvinä ja ylistystä vaativina. Osallistujat, 

joiden minäsuuntautunut oikeusherkkyys ja toisiin suuntautunut oikeusherkkyys olivat 

korkeita, tuomitsivat harmia tuottavat tilanteet voimakkaammin kuin osallistujat, joiden 

oikeusherkkyys oli vähäisempää. Lisäksi korkea minäsuuntautunut oikeusherkkyys en-

nusti suurempaa ihmistenvälisen auttamisen ylistämistä. (Yoder & Decety, 2014, 4061, 

4063.)  
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Lapsen oikeusherkkyyden voimakkuus vaikuttaa hänen toimintaansa koulussa monin eri 

tavoin. Oikeusherkkyys korreloi negatiivisesti esimerkiksi lasten oppimisen ilon sekä 

opettajan ja oppilaan välisen toisiaan kunnioittavan vuorovaikutussuhteen kanssa (Ehr-

hardt- Madapathi ym., 2018, 361). Kyseisillä regressioilla on vaikutusta yksilön moraali-

seen päätöksentekoon, mikä näkyy korkean oikeusherkkyyden vaikutuksena yksilön 

epärehelliseen käytökseen. (Schmitt ym., 2010, 232). Giovannelli ja kumppanit (2018) 

tutkivat tätä yhteyttä tavoitteenaan selvittää, kuinka epäoikeudenmukaista kohtelua si-

sältävien koulun tilanteiden mieleen palauttaminen vaikuttaa nuoren halukkuuteen 

käyttäytyä epärehellisesti. He havaitsivat, ettei tutkittavien minäsuuntautuneen oikeus-

herkkyyden näkymiseen yksilön ajattelussa vaikuttanut interaktion tai mieleen palaute-

tun tilanteen laatu. Minäsuuntautuneen oikeusherkkyyden kannalta ei siis ollut merki-

tyksellistä, oliko tilanne reilu, epäreilu vai neutraali eli tyypillinen koulupäivä. Sen sijaan 

toisiin suuntautuneeseen oikeusherkkyyteen tilanteen tyypillä oli merkittävä vaikutus. 

Muita koskevat oikeudenmukaisuuden kokemukset olivat voimakkaampia tilanteissa, 

joissa mieleen palautettu tilanne oli epäreilu kuin neutraaleissa tai reiluissa tilan-

teissa.  Kun tutkittavat palauttivat mieleensä epäreiluja tilanteita, olivat he vähemmän 

halukkaita käyttäytymään epärehellisesti kuin tilanteissa, joissa he palauttivat mie-

leensä reilun tapahtuman. Epäreilujen ja neutraalien sekä reilujen ja neutraalien tilan-

teiden väliltä ei löydetty eroja. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että reiluna pidettyjen 

tilanteiden ja toisiin suuntautuneen korkean oikeusherkkyyden välillä vallitsee tilastolli-

sesti merkitsevä negatiivinen vuorovaikutussuhde. Lisäksi toisiin suuntautunut oikeus-

herkkyys ja halukkuus käyttäytyä epärehellisesti korreloivat keskenään negatiivisesti ti-

lastollisesti merkitsevästi. (Giovannelli ym., 2018, 31, 33–34.)  

Se, että yksilö on epäoikeudenmukaisuuden kohteena ja omaa korkean uhrin oikeus-

herkkyyden, ei tutkimusten perusteella välttämättä aktivoi itsekeskeistä huolta koetusta 

epäoikeudenmukaisuudesta. Kyseiset seikat eivät myöskään motivoi epärehelliseen 

käytökseen, joka perustuu oman edun tavoitteluun. (Giovannelli ym., 2018, 35.) Sen si-

jaan korkean tekijän oikeusherkkyyden ja koulutustason on havaittu korreloivan keske-

nään positiivisesti. Voidaan olettaa, että heikko akateeminen menestys johtaa turhau-

tumiseen, joka kasvattaa yksilön halua saavuttaa menestystä laittomin keinoin. Laitto-
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mien keinojen käyttäminen halutun lopputuloksen saavuttamiseksi voi puolestaan en-

nen pitkää madaltaa yksilön kynnystä suorittaa epäoikeudenmukaisia asioita. (Schmitt 

ym., 2010, 232.) Epäoikeudenmukaisten kokemusten mieleen palauttaminen lisäsi 

huolta toisten kokemasta epäoikeudenmukaisuudesta, joten se vähentää halukkuutta 

epärehelliseen käytökseen. Tämä johtuu siitä, että epäoikeudenmukaisten kokemusten 

muistelu johtaa niiden uudelleen tulkitsemiseen ja tapahtuneesta nousevien tuntemus-

ten hyödyntämiseen muiden kokemaan epäoikeudenmukaisuuteen puuttumisessa. 

Nuoruudessa korkea toisiin suuntautunut oikeusherkkyys toimiikin näin ollen eräänlai-

sena suojaavana tekijänä epärehellistä käytöstä vastaan.  (Giovannelli ym., 2018, 35.)  

Oikeusherkkyyden eri näkökulmien vahvuudella osana yksilön persoonallisuutta on tär-

keä rooli demokraattisen päätöksenteon kannalta. Schlösser kumppaneineen (2018) 

tutki oikeusherkkyyden toisiin suuntautuneen ja minäsuuntautuneen näkökulman vai-

kutuksia demokraattiseen päätöksentekoon. Koehenkilöille annettiin yläluokan, keski-

luokan tai alemman yhteiskuntaluokan rooli kuvitteellisessa yhteiskuntapelissä. He to-

teuttivat demokratian keinoin yhteisesti joko enemmän tai vähemmän eriarvoistavaa 

politiikkaa. Ylä- ja keskiluokkaiset hyötyivät rahallisesti korkeasti eriarvoisesta järjestel-

mästä, kun taas alaluokka hyötyi yhdenvertaisemmasta järjestelmästä. Tutkittavista 57 

% äänesti päätöksentekotilanteissa yhdenvertaisuuden puolesta. Tutkittavan sosiaali-

nen asema simulaatiossa vaikutti siihen, miten hän päätöksien teossa toimi. Oman edun 

tavoittelulla ja rahallisella hyötymisellä oli merkittävä vaikutus keski- ja yläluokan toi-

mintaan. Vain 11 % alaluokasta, mutta 58 % keskiluokasta ja 59 % yläluokasta äänesti 

päätöksissä korkean eriarvoisuuden puolesta. Kaikista yhteiskuntaluokista tutkittavat, 

jotka olivat verrattain korkeasti toisiin suuntautuneesti oikeusherkkiä, äänestivät mata-

lamman eriarvoisuuden puolesta. Kun tarkasteltiin uhrin oikeusherkkyyden vaikutuksia, 

huomattiin, että ylä- ja keskiluokan tutkittavat, jotka olivat korkeasti uhrin perspektii-

vistä oikeusherkkiä, äänestivät useammin korkeamman eriarvoisuuden puolesta kuin 

vähemmän tästä perspektiivistä oikeusherkät yksilöt. Puolestaan alaluokan tutkittavat, 

joiden uhrin oikeusherkkyys oli korkea, äänestivät vähäisemmän eriarvoisuuden puo-

lesta kuin ne, joiden uhrin oikeusherkkyyden taso oli matala. Voidaan kootusti esittää, 

että mitä vahvempi yksilön toisiin suuntautunut oikeusherkkyys on, sitä todennäköisem-

min hän äänestää vähäisen eriarvoisuuden puolesta. Mitä vahvempi puolestaan yksilön 
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minäsuuntautunut oikeusherkkyys on, sitä varmemmin hän äänestää ajatellen päätök-

sestä hyötymistään. Päätöksentekotilanteessa, jossa yksilö törmää konfliktiin oikeuden-

mukaisuuden ja rahallisen hyötymisen välillä, riippuvat yksilön valinnat oikeusherkkyy-

den eri näkökulmien vahvuudesta hänen persoonassaan. (Schlösser ym., 2018, 77–80.)  

 

3.5 Yhteenveto  

Oikeusherkkyys on yksilöllinen ominaisuus, joka vaikuttaa siihen, kuinka voimakkaita re-

aktioita epäoikeudenmukaisena pidetyt tilanteet aiheuttavat. Uhrin oikeusherkkyydessä 

on kyse tilanteista, jotka ovat epäreiluja itselle. Observoijan oikeusherkkyys koskee tois-

ten kokemaa epäoikeudenmukaisuutta. Hyötyjän oikeusherkkyys näkyy tilanteissa, 

jotka ovat epäreiluja muille mutta joista yksilö itse hyötyy. Tekijän oikeusherkkyyden 

kannalta ovat puolestaan olennaisimpia tilanteet, joissa yksilö aiheuttaa itse epäoikeu-

denmukaisuutta. (Baumert ym., 2014, 384–387; Baumert & Schmitt, 2016, 169–171; 

Bondü & Elsner, 2015, 420; Huseman, Hatfield & Miles 1987, 225; Schlösser ym., 2018, 

76.) Gradussani pyrin selvittämään, kuinka oikeusherkkiä alakouluikäiset lapset ovat sen 

eri näkökulmista tarkasteluna. Oikeusherkkyys on yksilöllinen ominaisuus, jonka kehitys 

ei noudata mitään tiettyä kaavaa (Bondü & Elsner, 2015, 430, 435). Toisaalta ikääntymi-

sen ja oikeusherkkyyden kehityksen on havaittu olevan yhteydessä toisiinsa. Iäkkääm-

mät ihmiset ovat uhrin sekä observoijan perspektiiveistä korkeammin oikeusherkkiä ja 

tekijän sekä hyötyjän näkökulmista matalammin oikeusherkkiä verrattuna nuorempiin 

vastaajiin (Bondü & Elsner, 2015, 430; Bondü ym., 2016, 16; Schmitt ym., 2010, 224). 

Myös sukupuolella on vaikutusta oikeusherkkyyden vahvuuteen. Tyttöjen oikeusherk-

kyys on tutkimusten mukaan poikien oikeusherkkyyttä korkeammalla tasolla. (Bondü & 

Elsner, 2015, 429; Schmitt ym., 2010, 224.) Aion selvittää oikeusherkkyyden voimakkuu-

den merkityksen lisäksi, miten ikä ja sukupuoli vaikuttavat suomalaisten alakouluikäis-

ten oikeudenmukaisuuden kokemiseen.  
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Yhtenä tutkimukseni tavoitteista on oikeusherkkyyden voimakkuuden sekä iän ja suku-

puolen vaikutusten lisäksi tarkastella oikeusherkkyyden vaikutuksia yksilön toimintaan. 

Olennainen kysymys kuuluu, miten lapsen oikeusherkkyyden voimakkuus vaikuttaa hä-

nen toimintaansa koulussa. Tutkimusten mukaan epäreilut tilanteet johtavat voimak-

kaampiin oikeudenmukaisuuden kokemuksiin verrattuna reiluihin tilanteisiin (Wijn & 

Van Den Bos, 2010, 1298–1299). Täten voidaan olettaa, että epäreiluilla tilanteilla on 

suurempi vaikutus yksilön toimintaan koulussa verrattuna reiluihin tilanteisiin. Lisäksi 

oikeusherkkyyden voimakkuuden on havaittu olevan yhteydessä yksilön moraaliseen 

päätöksentekoon. Mitä korkeammin uhrin näkökulmasta oikeusherkkä yksilö on, sitä 

enemmän hän tavoittelee omaa etuaan päätöksentekotilanteessa (Schlösser ym., 2018, 

77–80). Heikon akateemisen menestyksen ja matalan toisiin suuntautuneen oikeusherk-

kyyden on yhdessä havaittu korreloivan positiivisesti lapsen epärehellisen käytöksen 

kanssa (Giovanelli ym., 2018, 35; Schmitt ym., 2010, 232). Analysoin tutkimustulosteni 

perusteella, miten oikeusherkkyyden voimakkuus ja yksilölliset eroavaisuudet näkyvät 

lasten moraalisessa toiminnassa koulun arjessa. 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
 

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on tutkia suomalaisten alakouluikäisten lasten oi-

keudenmukaisuuden kokemuksia analysoimalla heidän koulussa kohtaamiaan, reiluina 

tai epäreiluina pitämiään tilanteita. Tutkin, miten oikeusherkkyys ilmenee lapsen reiluu-

den kokemisessa. Tavoitteenani on ensinnäkin kartoittaa, mihin luvussa kaksi kuvaamis-

tani oikeudenmukaisuuden muodoista lasten koulussa kokemat oikeudenmukaiset ja 

epäoikeudenmukaiset tilanteet kuuluvat. Selvitän, liittyvätkö koulussa koetut tilanteet 

voimakkaimmin resurssien jakautumiseen, rankaisemiseen ja palkitsemiseen, koulun 

prosessien oikeudenmukaisuuteen vai koulun vuorovaikutustilanteiden oikeudenmu-

kaisuuteen. Tämän tiedon turvin pyrin avaamaan, mitä oikeudenmukaisuuden eri muo-

tojen esiintyvyys lasten reiluissa ja epäreiluissa kokemuksissa kertoo lasten koetusta 

koulun oikeudenmukaisuudesta. Tutkielmani toisena tavoitteena on puolestaan tarkas-

tella oikeusherkkyyttä ja sen vaikutuksia lasten kokemaan koulun reiluuteen. Tutkin, 

kuinka vahvasti vastaajat ovat persoonaltaan uhrin, observoijan, hyötyjän ja tekijän nä-

kökulmasta oikeusherkkiä sekä miten ikä ja sukupuoli vaikuttavat oikeusherkkyyden eri 

muotojen vahvuuteen yksilön persoonassa. Pohdin, miten lapsen oikeusherkkyyden voi-

makkuus vaikuttaa koulun arjessa hänen moraaliseen toimintaansa. Tavoitteenani on 

selvittää, miten lasten oikeusherkkyyden voimakkuus vaikuttaa heidän toimintaansa 

koulun reiluina ja epäreiluina pidettyjen tilanteiden taustalla.   

 

Tutkimuskysymykseni on seuraavat: 

1. Millaisia oikeudenmukaisia ja epäoikeudenmukaisia tilanteita alakouluikäiset 

lapset kohtaavat koulussa?  

2. Miten lasten oikeusherkkyyden voimakkuus vaikuttaa heidän koulun oikeu-

denmukaisuuden kokemustensa taustalla? 

 

 

  



 

46 
 

5 Tutkimuksen toteutus  
 

Toteutin gradututkielmani osana fenomenologishermeneuttista tutkimusperinnettä. 

Kyseisessä tutkimusperinteessä ihmisten henkilökohtaiset kokemukset ovat merkittä-

vässä roolissa, sillä tavoitteena on kokemusten merkitysten analysointi ja tulkinta, joilla 

pyritään ilmiön ymmärrykseen. Näin pyritään tekemään tiedostetuksi ja näkyväksi se, 

mikä on ihmisten osalta koettu, mutta mitä ei ole vielä tietoisesti ajateltu. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2009, 34–35.) Tutkin lasten oikeudenmukaisuuden kokemuksia, joten tutkiel-

mani ytimessä ovat ihmisten henkilökohtaiset reiluuden kokemukset. Oikeudenmukai-

suutta ei ole tutkittu aiheena tähän mennessä kovinkaan paljoa varsinkaan lasten rei-

luuden kokemusten kautta. Tämän vuoksi pyrin tutkielmani avulla ensisijaisesti oikeu-

denmukaisuuden ilmiön ymmärtämiseen sekä tiedostetuksi ja näkyväksi tuomiseen.  

Loin tutkimuskirjallisuutta apuna käyttäen kyselylomakkeen (Liite 1), jonka avulla tutkin 

sekä lasten koulussa kohtaamia reiluja ja epäreiluja tilanteita, että lasten oikeusherk-

kyyttä uhrin, observoijan, hyötyjän ja tekijän näkökulmista käsin. Lomakkeen oikeuden-

mukaisuuden kokemuksia selvittävä osuus sisälsi kaksi avokysymystä. Idea näiden avo-

kysymysten suunnitteluun syntyi Giovannellin ja kollegoiden (2018) tutkimuksesta, jossa 

selvitettiin reilujen ja epäreilujen koulun tilanteiden mieleen palauttamisen vaikutuksia 

oppilaan alttiuteen käyttäytyä epärehellisesti. Suunnittelemassani kyselylomakkeessa 

lasta pyydettiin kuvaamaan koulupäivän tilanne, jota hän pitää reiluna ja koulupäivän 

tilanne, joka on aiheuttanut hänelle epäreiluuden kokemuksia. Kyseiset tilanteet tuli ku-

vata mahdollisimman tarkasti apukysymysten, mitä tilanteessa tapahtui, keitä tilantee-

seen osallistui, miksi tilanne oli mielestäsi reilu ja miksi tilanne oli mielestäsi epäreilu, 

avulla. Tarkoituksenani oli analysoida, miten oikeudenmukaisuuden muodot näkyvät 

lasten kuvailemissa reiluissa ja epäreiluissa tilanteissa. Lasten oikeusherkkyyden voi-

makkuutta tutkin puolestani 24:n oikeusherkkyyden ja sen perspektiivien vahvuudesta 

kertovan väittämän avulla. Kyseiset väittämät kuvaavat kokonaisuutena vastaajan oi-

keusherkkyyden voimakkuutta. Tämän lisäksi ne jakautuvat neljään kuuden väittämän 

ryhmään, jotka kuvaavat oikeusherkkyyden voimakkuutta sen eri näkökulmista tarkas-

teltuna. Väittämien suunnittelussa hyödynsin Schmittin ja kumppaneiden (2010, 233–
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235) tutkimuksessa käytössä ollutta väittämäpatteristoa. Kyseisen patteriston avulla tut-

kittiin nuorten ja aikuisten oikeusherkkyyden vaihtelua ja sen eri näkökulmien vahvuutta 

osana tutkittavien persoonallisuutta.  

Jotta varmistuin lomakkeen toimivuudesta, testasin sitä sisareni kahden alakouluikäisen 

lapsen avustuksella. Lisäksi graduryhmäni antamasta palautteesta oikeusherkkyyden 

voimakkuutta selvittäviä väittämiä koskien oli valtavasti apua lopullisen lomakeversion 

rakentumisen kannalta. Lasten kokemien reilujen ja epäreilujen tilanteiden selvittämistä 

varten luomani avokysymykset antoivat heti ensimmäisessä lomakkeen versiossa vas-

tauksia, jotka kuvasivat lasten reiluuden kokemuksia. Avokysymykset eivät näin ollen 

vaatineet muokkaamista lopullista kyselylomaketta ajatellen. Sen sijaan Schmittin 

(2010, 233–235) väittämäpatteristo oli testauksen perusteella alakoululaiselle hyvin ras-

kas sen abstraktiudesta johtuen. Esimerkiksi väittämä 3 ”En voi sietää, että muut hyöty-

vät yksipuolisesti minusta”, on vaikeasti hahmotettava monelle aikuisellekin ihmiselle. 

Oikeusherkkyyden väittämiä oli täten muokattava käytännönläheisempään muotoon. 

Koulun oikeudenmukaisuuden kokemukset ovat tutkimukseni kannalta keskeisiä, joten 

käytin oikeusherkkyyden voimakkuutta selvittävien väittämien teemana lasten koke-

muksia koulun reiluudesta. Näin ollen esimerkiksi alkuperäinen väittämä 3 muuttui lo-

makkeessani muotoon ”En siedä sitä, että toiset ihmiset katsovat minulta vastauksia 

oppitunnin aikana”. Muokkauksissa oli tärkeää pitää mielessä, ettei informaation laatu 

saisi kärsiä, ja patteriston sisällön tulisi olla verrattavissa alkuperäiseen. 

Schmittin (2010, 233–235) oikeusherkkyyden väittämäsarja sisälsi 40 väittämää, kym-

menen jokaista oikeusherkkyyden näkökulmaa kohtaan, mikä on alakoululaiselle valtava 

määrä vastattavaa. Tästä syystä käytännönläheisyyden lisäksi väittämäpatteristo vaati 

toimiakseen väittämien lukumäärän vähentämistä. Toisaalta liian rankallakaan kädellä 

väittämiä ei kannattanut vähentää, sillä tällä olisi ollut vaikutusta saadun informaation 

laatuun. Osa alkuperäisistä väittämistä, kuten väittämä 1 ”Minua häiritsee, jos muut saa-

vat jotain, jonka pitäisi olla minun” ja 2 ”Minut tekee vihaiseksi, jos muut saavat palkin-

non, jonka minä olisin ansainnut”, olivat sisällöllisesti hyvin lähellä toisiaan. Täten niiden 

yhdistäminen yhdeksi käytännöllisemmäksi väittämäksi, ”Minua häiritsee, jos muut saa-

vat kokeesta paremman arvosanan pienemmällä työmäärällä kuin minä”, oli paikallaan. 
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Toisaalta jotkut väittämistä olivat niin vaikeaselkoisia, että niiden muokkaaminen lap-

selle ymmärrettävään muotoon oli haastavaa. Esimerkiksi väittämä 4 ”Minulta vie kauan 

unohtaa, jos joudun korjaamaan toisten huolimattomuutta” osoittautui erittäin hanka-

laksi muokattavaksi, joten poistin sen kokonaan väittämien joukosta. Pidän lopulliseksi 

väittämien lukumääräksi muodostunutta 24:ää väittämää riittävän laajana patteristona 

lasten oikeusherkkyyden voimakkuuden tutkimiseen. 

Kyselylomake oli jaossa lokakuun puolivälistä 2020 joulukuun alkuun 2020 asti. Tuona 

aikana siihen kävi vastaamassa 20 alakouluikäistä lasta. Vastaajista tyttöjä oli 13 ja poikia 

oli 7. Heistä 7–9-vuotiaita oli yhdeksän kappaletta ja 10–13-vuotiaita 11 kappaletta. Ta-

voittelin kyselyyn vastaajia jakamalla kyselylomakkeen linkkiä mahdollisimman laajasti 

esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja suoraan ystävilleni ja tuttavilleni, joilla tiesin olevan 

yhteyksiä alakouluikäisiin lapsiin. Mielekkäämpää olisi ollut toteuttaa tutkimus joko kou-

luluokan tai parhaassa tapauksessa kokonaisen koulun kanssa. Tutkimuslupien hakemi-

nen on kuitenkin Helsingissä nykyään aikaa vievä projekti, joka vie helposti useamman 

kuukauden verran aikaa. Lisäksi pääseminen kouluun ja omien aikataulujen sovittami-

nen koulussa vierailuun osoittautuivat käytännössä vaikeiksi asioiksi toteuttaa. Monissa 

kouluissa ollaan myös kyllästyneitä tutkimuksen tekijöihin, sillä gradu -aineistonkeruu-

hakemuksia tulee jatkuvasti. Näiden asioiden lisäksi syksyn 2020 koronavirustilanteella 

oli vaikutusta aineistonkeruutapani valintaan. Tutkiessani tutkimuslupahakemuksia Hel-

singin kaupungin kouluihin huomasin, että toistaiseksi ei otettu vastaan uusia hakemuk-

sia kaupungin eri organisaatioihin. Esimerkiksi koulut pyrkivät koko vuoden 2020 syksyn 

ajan välttämään ylimääräisten ihmisten kutsumista koulujen tiloihin. Kun kaikki mainit-

semani tutkimustavan valintaan liittyvät seikat otettiin huomioon, pidin internetin 

kautta toteutettua kyselyä kaikkein toimivampana tapana graduni aineistonkeruun to-

teuttamiseen.  

Käytin tutkimukseni analyysissä sekä laadullisia, että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. 

Toteutin tutkielmani laadullisen osan, jossa lapsilta kysytään heidän reiluista ja epärei-

luista koulukokemuksistaan, laadullisena teorialähtöisenä sisällönanalyysinä. Tutkimuk-

seni tekoa ohjasivat tutkimuskirjallisuudesta esiin nousevat teoriat oikeudenmukaisuu-
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den muodoista, joita hyödynsin alakouluikäisten lasten oikeudenmukaisuuden koke-

musten kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 97, 113.) Lähdin liikkeelle kirjaamalla jo-

kaisen tutkittavan reilun ja epäreilun kokemuksen osalta, mitkä oikeudenmukaisuuden 

muodoista vaikuttavat kyseisen lapsen kokemuksen taustalla. Tällä tavoin edeten sain 

kootuksi lukumäärän muodossa yhteen oikeudenmukaisuuden eri muotojen esiintyvyy-

det lasten vastauksissa. Seuraavaksi lähdin tarkemmin analysoimaan erilaisten reilujen 

ja epäreilujen tilanteiden osalta, miten oikeudenmukaisuuden eri muodot näkyvät ky-

seisten kokemusten taustalla. Pohdin, mitä oikeudenmukaisuuden muotojen vaihteleva 

esiintyvyys lasten reiluuden kokemuksissa kertoo koulun oikeudenmukaisuudesta. 

Tutkielmani määrällisessä osiossa tarkastelin oikeusherkkyyden voimakkuutta paramet-

rittomien menetelmien, kuten Pearsonin korrelaatiokertoimen, ristiintaulukoinnin, 

Mann-Whitneyn U testin ja Kruskall-Wallisin testin avulla (Metsämuuronen, 2005, 531–

555, 1051–1054). Parametrittomat tutkimusmenetelmät valikoituivat käyttööni kah-

desta syystä. Ensinnäkin niitä käytettäessä ei tarvitse olettaa, että tutkittavien otos on 

satunnaisesti valikoitunut tai normaalisti jakautunut (Metsämuuronen, 2004, 9). Otok-

seni oli hyvin pieni (20 vastaajaa), joten tutkimukseeni osallistuneista ei voida tehdä ky-

seisen kaltaisia oletuksia. Toiseksi parametrittomat tutkimusmenetelmät sopivat para-

metrisiä vastineitaan paremmin Likert-asteikollisten muuttujien tutkimukseen, sillä nii-

den avulla saatava informaatio ei ole välimatka-asteikollista vaan järjestysasteikollista 

(Metsämuuronen, 2004, 14). Kyselylomakkeeni oikeusherkkyyttä selvittävä osuus sisälsi 

ainoastaan muuttujia Likert-asteikolla 1–5, joten parametrittomien menetelmien käyttö 

oli tältäkin osin perusteltua. Pyrkimyksenäni oli tutkia lasten oikeusherkkyyden voimak-

kuutta yleisellä tasolla ja sen näkökulmien suhteen sekä selvittää, miten ikä ja sukupuoli 

vaikuttavat oikeusherkkyyden voimakkuuteen. Näillä keinoin analysoin, miten oikeus-

herkkyys vaikuttaa lasten reiluuden kokemusten taustalla, ja miten ihmisten väliset 

eroavaisuudet oikeusherkkyydessä tulisi ottaa huomioon koulun erilaisissa tilanteissa.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa  
 
 

6.1 Alakoululaisten oikeudenmukaisuuden kokemukset koulussa 

 

Lasten kuvailemat oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset oli-

vat hyvin monipuolisia (Liite 2). Vastausten pituudet vaihtelivat yhdestä virkkeestä muu-

tamaan virkkeeseen. Monipuolisuudestaan huolimatta vastauksista löytyi myös yhteisiä 

teemoja, jotka esiintyivät useampien tutkittavien tilannekuvauksissa. Tällaisia reiluuden 

kokemuksia lapsille aiheuttavia teemoja olivat muun muassa opiskelupaikkojen valinnat, 

liikuntatuntien ryhmäjaot, herkkujen jakaminen, keinuvuorojen jakautuminen, oppimi-

sessa auttaminen ja työvälineiden lainaaminen. Deutschin (2006, 96) mukaan oikeuden-

mukaisuuden eri muodot ovat osittain päällekkäisiä, joten yksittäisessä tilanteessa tai 

oikeudenmukaisuuden kokemuksessa saattaa esiintyä useita oikeudenmukaisuuden 

muotoja. Havaitsin runsaasti muotojen päällekkäisyyksiä oikeudenmukaisuuden koke-

musten luokitteluvaiheessa. Näin ollen kokemusten ryhmittely joko distributiivisen, 

retributiivisen, proseduraalisen tai vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden alle oli mo-

nessa tapauksessa mahdotonta. Kyseinen jako oikeudenmukaisuuden muotoihin toimi 

kuitenkin pohjana lasten oikeudenmukaisuuden kokemusten luokittelulle ja antoi raa-

mit, joiden sisällä tässä analyysissani liikun. Seuraavaksi esittelen sisällönanalyysin kei-

noin löydökseni, jotka lasten kuvailemista koulun reiluista ja epäreiluista tilanteista tein. 

 

Ainoastaan yhden oikeudenmukaisuuden muodon alle selkeästi määrittyvät reilut ja 

epäreilut tilanteet olivat aineistossani hyvin harvassa. Puhtaasti distributiivisen oikeu-

denmukaisuuden alle määrittyviä koulun oikeudenmukaisuuteen liittyviä tilanteita oli 

vastauksissa vain kaksi. Tutkittavat kuvasivat oikeudenmukaisena tilanteen, jossa konk-

reettisia resursseja oli jaettu oppilaiden kesken vastaajan mielestä reilusti. Toinen vas-

taajista kertoi reilusta keksien jakotilanteesta ja toinen puolestaan karkkien jakamisesta 

oppilaiden kesken. Epäoikeudenmukaisia vain distributiiviseen oikeudenmukaisuuteen 

liittyviä tilanteita ei lasten vastauksissa esiintynyt. Pelkästään vuorovaikutuksen oikeu-

denmukaisuuden alle määrittyviä epäreiluja tilanteita oli vastauksissa kolme, joista jo-

kainen koski työvälineiden lainaamista. Kyseisissä tilanteissa vastaajan luokkakaveri oli 

joko lainannut kynän tai kumin toiselta oppilaalta ilman lupaa, tai unohtanut palauttaa 
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lainatun työvälineen takaisin käyttönsä jälkeen. Reiluna vuorovaikutuksen oikeudenmu-

kaisuuden tilanteena yksi tutkittavista mainitsi puolestaan koulun tapahtuman, jossa 

opettaja oli auttanut oppilasta laittamaan pyörästä irronneen ketjun takaisin paikalleen. 

Puhtaasti ainoastaan retributiivisen tai proseduraalisen oikeudenmukaisuuden alle 

määrittyviä reiluja tai epäreiluja tilanteita ei aineistossa esiintynyt.  

 

Suurin osa vastaajien reiluuden kokemuksista sisälsivät piirteitä useammasta oikeuden-

mukaisuuden muodoista. Oppilaiden kuvailemista tilanteista moni oli tulkittavissa sekä 

distributiiviseen, että vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuteen liittyväksi. Seitsemän 

vastaajaa mainitsi reiluna tilanteen, jossa hän oli itse auttanut kaveria, kaveri oli autta-

nut häntä tai opettaja oli auttanut koulutehtävien tekemisessä. Yksi vastaajista piti puo-

lestaan epäreiluna tilannetta, jossa opettaja ei ollut auttanut koulutehtävän tekemi-

sessä. Kyseisissä tilanteissa pääosassa oli vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus oppilai-

den ja opettajan välillä. Toisaalta oikeudenmukaisuuden kokemiseen vaikuttaa tämän 

kaltaisissa tilanteissa myös resurssien, kuten huomion ja annetun ajan jakautumisen rei-

luus. Tulkitsin lisäksi sekä distributiiviseen, että vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuu-

teen kuuluviksi kaksi tutkittavan epäreiluna pitämää tapahtumaa, joissa keinuvuorot ei-

vät olleet jakautuneet oppilaiden kesken reilusti. Keinuvuorojen jakautuminen toimii 

toisaalta esimerkkinä tilanteesta, jossa oppilaiden välinen vuorovaikutus on epäoikeu-

denmukaisuuden kokemusten syntymisen kannalta olennaisinta. Niiden jakautuminen 

voidaan nähdä kuitenkin myös tilanteena, jossa keinuvuorot ovat tavoiteltava resurssi, 

joiden jakautuminen aiheuttaa oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden ko-

kemuksia riippuen siitä, miten jako tapahtuu.  

 

Useissa koulun oikeudenmukaisuuden kokemuksista se, mitä oikeudenmukaisuuden 

muotoa tilanne edustaa, on täysin riippuvainen tulkinnasta. Tutkimusaineistossani oli 

paljon tilannekuvauksia, jotka voisi tulkita sekä vuorovaikutuksen, distributiivisen, että 

proseduraalisen oikeudenmukaisuuden luokkaan kuuluviksi kokemuksiksi. Liikuntatun-

tien joukkuejaon oikeudenmukaisuus sai tutkimusaineistoni tilannekuvauksissa kaksi 

mainintaa ja joukkuejaon epäreiluus yhden maininnan. Liikuntatuntien ryhmänjakoti-

lanteiden ja ylipäätään koulun ryhmänjakotilanteiden reiluus voidaan nähdä tapahtu-

mina, joiden reiluuden ja epäreiluuden kokemuksiin vaikuttavat suuresti opettajan ja 
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oppilaiden välisten vuorovaikutusten onnistuminen. Puolestaan distributiivisen oikeu-

denmukaisuuden merkitystä kyseisessä tilanteessa koetun reiluuden kannalta puoltaa 

tulkinta, jonka mukaan resurssien, kuten oppilaiden osaamisen ja lukumäärän jakautu-

misen reiluus aiheuttaa kokemuksen tilanteen oikeudenmukaisuudesta tai epäoikeu-

denmukaisuudesta. Liikuntatunti voidaan nähdä myös prosessina, jonka mahdollisim-

man oikeudenmukaista toteutumista määrittelee montakin asiaa, joista ryhmäjaon suo-

rittamisen reiluus on yksi tärkeä seikka muiden joukossa. Tästä näkökulmasta tarkastel-

tuna tilanteen reiluutta ei tule tarkastella pelkästään ryhmäjaon onnistumisen kautta, 

vaan oppitunnin tai opetuksen prosessin näkökulmasta. 

 

Sekä proseduraalisen, vuorovaikutuksen, että distributiivisen oikeudenmukaisuuden 

luokkaan tulkittavissa olevia koulukokemuksia olivat myös tilanteet, joissa oppilas sai 

vaikuttaa omaan opiskelupositioonsa. Kolmen tutkittavan vastauksissa kuvailtiin oikeu-

denmukaisena tilanne, jossa oppilas oli saanut istua ja tehdä tehtäviä ystävän kanssa tai 

mennä käytävään tekemään tehtäviä, koska siellä pystyi keskittymään paremmin. Yksi 

vastaajista kuvaili puolestaan reiluna tilanteen, jossa hän oli saanut toimia opettajan 

apuna liikuntatunnilla. Kyseisen kaltaisissa tilanteissa voidaan opiskelutiloja, istumapaik-

koja, tai oppilaan roolia pitää resursseina, joiden jakautuminen aiheuttaa reiluuden ja 

epäreiluuden kokemuksia. Lupien pyytäminen ja saaminen sekä vastuiden ja roolien ja-

kautuminen ovat aina myös vuorovaikutusta oppilaiden ja opettajien välillä. Näin ollen 

vuorovaikutustilanteen onnistumisella on myös vaikutusta reiluuden ja epäreiluuden 

kokemuksiin opiskelutilojen, istumapaikkojen ja vastuiden jakautumisen suhteen. Pro-

seduraalisesta näkökulmasta tarkasteltuna opiskelupaikkojen jakautuminen nähdään 

isona osana koulun erilaisia prosesseja, joten opiskelupaikoilla on vaikutusta opetuksen 

lopputulemiin, esimerkiksi oppilaiden oppimiseen. Erilaisten roolien ja vastuiden anta-

misella oppilaalle voidaan nähdä myös olevan vaikutusta kokemuksiin koulun prosessien 

reiluudesta ja epäreiluudesta. 

 

Yhden tutkittavan vastauksessa oli kuvattuna epäreiluna koulukokemuksena tilanne, 

jossa oppilaan ja opettajan välillä vallitsi erimielisyys kokeen pisteytyksen suhteen. Yk-

silö voi tulkita tilanteessa arvosanat resursseina, joiden jakautumisen koettu reiluus ai-

heuttaa oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Kyseessä on 
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myös oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutustilanne, jossa reiluuden ja epäreiluu-

den kokemusten kannalta olennaista on vuorovaikutuksen onnistuminen tilanteeseen 

osallistuvien välillä. Toisaalta koulussa tapahtuva arviointi voidaan nähdä myös laajem-

pana prosessina, ja arvioinnin onnistuminen riippuu siitä, miten reiluna arviointiprosessi 

nähdään laajemmassa mittakaavassa siihen osallistuvien yksilöiden toimesta. Tämänkin 

koulukokemuksen osalta voidaan kysyä, mikä todellisuudessa aiheuttaa tilanteessa ko-

ettuja oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia? 

 

Retributiivinen oikeudenmukaisuus näkyi aineistossani hyvin vähän osana koulussa ko-

ettuja reiluja ja epäreiluja tilanteita.  Erään tutkittavan vastauksessa mainittiin reiluna 

koulun tilanne, jossa opettaja oli käskenyt erästä oppilasta olemaan häiritsemättä vie-

ressä istuvaa luokkatoveria oppitunnin aikana. Kyseisessä tilanteessa oikeudenmukai-

suuden voidaan nähdä johtuvan vuorovaikutuksen reiluuden lisäksi myös retributiivi-

sesta oikeudenmukaisuudesta. Opettaja reagoi tilanteessa normien rikkomiseen, tässä 

tapauksessa oppitunnin häiritsemiseen, käskemällä oppilasta olemaan häiritsemättä op-

pituntia. Toruminen voidaan tässä tapauksessa nähdä opettajan langettamana oppilasta 

koskevana rangaistuksena. Toisessa tutkittavan kuvaamassa epäreilussa tilanteessa, 

jossa oppilas oli kumia palauttaessaan osunut luokkakaveriaan silmään, nousi esille an-

teeksipyynnön puute. Anteeksipyyntö voidaan nähdä eräänlaisena seuraamuksena vää-

rin toimimisesta. On kuitenkin pohdittava, vaikuttaako tilanteen epäreiluuden kokemuk-

seen väärin toimimisen seuraamusten epäreiluus, vai oliko kyseessä oppilaiden välinen 

vuorovaikutustilanne, jonka epäoikeudenmukaisuus aiheutti epäreiluuden kokemuk-

sen. Täten näyttäisikin siltä, että kouluyhteisössä koettujen tilanteiden reiluus rakentuu 

retributiivisen oikeudenmukaisuuden sijaan ensisijaisesti vuorovaikutuksen, distributii-

visen ja proseduraalisen oikeudenmukaisuuden ympärille. 
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6.2 Alakoululaisten oikeusherkkyys 

 

Käytössäni olleen oikeusherkkyyden mittarin reliabiliteetin, eli väittämien yhtenäisyy-

den alustavissa tarkasteluissa tulokset olivat lupaavia. Oikeusherkkyyden perspektiivien 

ja oikeusherkkyyden välisten korrelaatiokertoimien (Liite 6) tarkastelujen perusteella 

uhrin oikeusherkkyys (0,597**), observoijan oikeusherkkyys (0,766**), hyötyjän oikeus-

herkkyys (0,803**) ja tekijän oikeusherkkyys (0,895**) korreloivat oikeusherkkyyden 

kanssa tilastollisesti erittäin merkitsevästi (<0,01**). Korrelaatiokertoimia tarkemmin 

mittarin reliabiliteetista kertovat Cronbachin alfan arvot. Jotta voidaan olettaa, että jo-

kainen käytössä olevista muuttujista mittaa oikeusherkkyyttä, tulisi alfan arvon olla 

>0,60 (Nunnally & Bernstein 1994; viitattu lähteessä Metsämuuronen, 2005, 515). Kaikki 

24 oikeusherkkyyttä mittaavaa muuttujaa saivat reliabiliteetin tarkastelussa Cronbachin 

alfaksi (0,822), joten väittämät näyttäisivät sopivan hyvin oikeusherkkyyden mittaami-

seen. Kuitenkin huomasin oikeusherkkyyden yksittäistä näkökulmaa koskevien väittä-

mien keskinäisestä yhtenäisyydestä (Liite 3), että väittämäkokonaisuuksien reliabilitee-

teissa oli eroja. Cronbachin alfat olivat uhrin oikeusherkkyyden, eli väittämien 1–6 osalta 

(0,533), observoijan oikeusherkkyyden, eli muuttujien 7–12 osalta (0,645), hyötyjän oi-

keusherkkyyden, eli muuttujien 13–18 osalta (0,340) ja tekijän oikeusherkkyyden väittä-

mien 19–24 osalta (0,777). Näyttäisikin siltä, että erityisesti hyötyjän oikeusherkkyyden 

väittämissä piilee muuttujien yhtenäisyyden ongelmia. Myös uhrin oikeusherkkyyden 

väittämien Cronbachin alfa jäi hieman liian pieneksi. Reliabiliteetin puutteesta huoli-

matta käytin summamuuttujien teossa ja analyysissäni kaikkia mittariini valikoituneita 

24:ää väittämää. Avaan päätökseni taustat kappaleessa 7. Luotettavuus ja eettisyys.  

 

Rakensin sekä oikeusherkkyydelle kokonaisuutena, että jokaiselle oikeusherkkyyden 

muodoista oman summamuuttujan. Summamuuttuja oikeusherkkyys muodostui jokai-

sesta väittämästä, uhrin oikeusherkkyys väittämistä 1–6, observoijan oikeusherkkyys 

muuttujista 7–12, hyötyjän oikeusherkkyys väittämistä 13–18 ja tekijän oikeusherkkyys 

väittämistä 19–24. Jotta summamuuttujien vahvuuksia yksilön persoonassa olisi hel-

pompaa tulkita ja vertailla keskenään, jaoin saadut summamuuttujien arvot niitä muo-

dostavien muuttujien lukumäärällä, eli oikeusherkkyyden 24:llä ja sen näkökulmat kuu-
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della. Tällä tavoin oikeusherkkyyden voimakkuudet näyttäytyivät yksilöittäin vahvuusas-

teikolla 1–5 niin, että 1 kuvaa matalinta oikeusherkkyyden voimakkuutta ja 5 korkeinta 

mahdollista oikeusherkkyyden voimakkuutta. Taulukosta 1 nähdään, että tutkittavien 

oikeusherkkyys oli kokonaisuutena varsin korkea (Ka:3,31). Eroteltaessa oikeusherkkyy-

den perspektiivit toisistaan huomattiin, että observoijan oikeusherkkyys (Ka: 3,74) ja te-

kijän oikeusherkkyys (Ka: 3,69) esiintyivät oikeusherkkyyden muodoista tutkittavien per-

soonassa kaikkein vahvimpina ominaisuuksina. Vastaajat olivat myös vastausten perus-

teella hyötyjän näkökulmasta suhteellisen oikeusherkkiä (Ka: 3,30). Uhrin oikeusherk-

kyys oli sen sijaan vastaajien keskuudessa muita oikeusherkkyyden muotoja merkittä-

västi vähäisempää (Ka: 2,49).  

 

Taulukko 1. Oikeusherkkyyden keskiarvot 

 

     

Vastaajia 

yhteensä 

Vaihtelu-

väli Minimi Maksimi Keskiarvo Hajonta 

Uhrin oikeusherkkyys 20 2,50 1,50 4,00 2,4917 ,15412 

Observoijan oikeusherkkyys 20 2,17 2,83 5,00 3,7417 ,16063 

Hyötyjän oikeusherkkyys 20 2,00 2,33 4,33 3,3083 ,14321 

Tekijän oikeusherkkyys 20 2,50 2,50 5,00 3,6917 ,18308 

Oikeusherkkyys  20        1,50                2,67        4,17       3,3083     ,55218 

 

 

Iän vaikutuksia oikeusherkkyyden voimakkuuteen koskevan ristiintaulukoinnin (Liite 4) 

alustavan analysoinnin perusteella nuorimman ikäryhmän oikeusherkkyys oli matalinta 

ja vanhimman ikäryhmän oikeusherkkyys kaikkein korkeimmalla tasolla. Voimakkuus ei 

näyttänyt kuitenkaan kasvavan iän myötä järjestelmällisesti. 9-vuotiaiden ryhmässä oi-

keusherkkyyden voimakkuus vaihteli asteikolla 2–5, mutta 10- ja 11-vuotiaiden ryh-

mässä ei havaittu korkeimman tason 4–5 oikeusherkkyyttä. Uhrin oikeusherkkyyden 

suhteellisen korkeita arvoja, voimakkuudeltaan 3–4, esiintyi nuorimmilla 8-, 9- ja 10-

vuotiailla, mutta ei enää vanhimmilla 11- ja 12-vuotiailla lapsilla. Lisäksi nuorempien tut-

kittavien uhrin oikeusherkkyyden arvot jakautuivat tasaisemmin mataliin ja korkeisiin 

arvoihin verrattuna vanhempiin vastaajiin, joiden uhrin oikeusherkkyyden voimakkuu-

det olivat keskenään samankaltaisempia. Observoijan oikeusherkkyys oli ikäluokasta 

riippumatta hyvin korkealla tasolla. Tason 4–5 observoijan oikeusherkkyyttä esiintyi 
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nuorimpien 8- ja 9-vuotiaiden sekä kaikkein vanhimpien 12-vuotiaiden lasten vastauk-

sissa. Sen sijaan 10- ja 11-vuotiaiden observoijan oikeusherkkyys oli muihin ikäryhmiin 

verrattuna matalammalla tasolla. Toisaalta nuorimman ikäryhmän vastausten hajonta 

oli kaikkein suurinta. Iän vaikutukset hyötyjän oikeusherkkyyteen olivat silmämääräi-

sesti huomattavia. Korkeinta tason 4–5 hyötyjän oikeusherkkyyttä oli havaittavissa vain 

11- ja 12-vuotiaiden lasten ikäluokissa. Kyseisissä ikäluokissa hyötyjän oikeusherkkyyden 

tasot jakautuvat myös hyvin tasaisesti vastaajien välillä. Sen sijaan nuorempien vastaa-

jien hyötyjän oikeusherkkyys ei ollut yhtä korkealla tasolla. Nuorimman ikäluokan vas-

taajista 80 %, 9-vuotiaista vastaajista puolet ja molemmat 10-vuotiaat vastaajat olivat 

hyötyjän oikeusherkkyydeltään tasolla 2–3. Tekijän oikeusherkkyys oli kaikkein korkeim-

millaan vanhimpien lasten ikäryhmässä ja matalimmillaan nuorimpien lasten ikäryh-

mässä. Toisaalta Ikäryhmissä 9-, 10- ja 11-vuotta tekijän oikeusherkkyyden vahvuuden 

hajonta oli suurta ja ikään sidottu kehitys epäjohdonmukaista. Esimerkiksi kolmen 11-

vuotiaan tutkittavan oikeusherkkyyden voimakkuudet jakautuivat niin, että heistä yksi 

oli jokaisella oikeusherkkyyden tasoista.  

 

 

Taulukko 2. Khiin neliö -testitulokset ikä 

Pearsonin khiin neliö Arvo 

Vapausas-

teet 

Asymptootti-

nen merkit-

sevyys (kaksi-

suuntainen) 

Tarkka mer-

kitsevyys 

(kaksisuun-

tainen) 

Oikeusherkkyys 6,463a 8 ,595 ,690 

Uhrin oikeusherkkyys 13,544a 8 ,094 ,086 

Observoijan oikeusherkkyys 13,356a                8                 ,100 ,092 

Hyötyjän oikeusherkkyys 7,091a                8                 ,527               ,609 

Tekijän oikeusherkkyys 11,472a                8                 ,176               ,186 

 

 

 

Ristiintaulukoinnin tulkinnan lisäksi käytin Khiin neliö -testiä (Taulukko 2.) iän ja oikeus-

herkkyyden välisten riippuvuuksien selvittämisessä. Tämä oli tärkeää, sillä ristiintaulu-

koinnin havaintojen avulla saatetaan herkästi tehdä aineistosta tulkintoja, joiden merki-

tyksellisyydestä ja sattumanvaraisuudesta ei voida olla varmoja (Metsämuuronen, 2004, 

134). Varsinkin käytössäni olleen pienen aineiston kanssa ylitulkinnan riski oli hyvin 
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suuri. Taulukosta 2 huomataan, että vaikka joitakin iän vaikutuksia oikeusherkkyyden ja 

sen perspektiivien voimakkuuteen olikin ristiintaulukoinnin perusteella havaittavissa, ei-

vät erot olleet tilastollisesti merkitsevästi satunnaisesta poikkeavia. Khiin neliö -testi an-

toi iän vaikutusten merkitsevyyden arvoksi oikeusherkkyydelle (P = 0,690), uhrin oikeus-

herkkyydelle (p = 0,086), observoijan oikeusherkkyydelle (p = 0,092), hyötyjän oikeus-

herkkyydelle (p = ,609) ja tekijän oikeusherkkyydelle (p = ,186). Tutkin iän ja oikeusherk-

kyyden, sekä oikeusherkkyyden eri muotojen välisiä yhteyksiä vielä Pearsonin korrelaa-

tiokertoimien ja Mann-Whitneyn U-testin avulla. Halusin varmistua Khiin neliö -testillä 

saatujen tulosten paikkansa pitävyydestä.  Tulomomenttikertoimet (Liite 6) osoittivat, 

että ikä ja oikeusherkkyys, sekä oikeusherkkyyden eri muodot eivät korreloineet keske-

nään tilastollisesti merkitsevästi. Mann-Whitneyn U-testin toteuttamista varten minun 

täytyi muodostaa kaksi ryhmää, joiden oikeusherkkyyden voimakkuuksia vertasin toi-

siinsa. 8–10-vuotiaat muodostivat oman ryhmänsä ja 10–12-vuotiaat oman ryhmänsä. 

Testitulos (Taulukko 3.) osoitti, ettei alakouluikäisen lapsen iällä ollut aineistossani tilas-

tollisesti merkitsevää vaikutusta oikeudenmukaisuuden kokemiseen. 

 

 

Taulukko 3. Mann–Whitneyn U–testin yhteenveto 

 Nollahypoteesi Testi Merkitsevyys Päätös 

1 Uhrin oikeusherkkyys jakau-

tuu samalla tavalla riippu-

matta iästä. 

Riippumattomien otosten 

Mann-Whitney U–testi 

,710a Pysy nollahypoteesissa. 

2 Observoijan oikeusherkkyys 

jakautuu samalla tavalla riip-

pumatta iästä. 

Riippumattomien otosten 

Mann-Whitney U–testi 

,656a Pysy nollahypoteesissa 

3 Hyötyjän oikeusherkkyys ja-

kautuu samalla tavalla riippu-

matta iästä. 

Riippumattomien otosten 

Mann-Whitneyn U–testi 

,261a Pysy nollahypoteesissa 

4 Tekijän oikeusherkkyys ja-

kautuu samalla tavalla riippu-

matta iästä. 

Riippumattomien otosten 

Mann-Whitneyn U–testi 

,095a Pysy nollahypoteesissa 

5 Oikeusherkkyys jakautuu sa-

malla tavalla riippumatta 

iästä. 

Riippumattomien otosten 

Mann-Whitneyn U–testi 

,201a  Pysy nollahypoteesissa 

Asymptoottiset merkitsevyydet on esitetty. Merkitsevyyden raja-arvo on 0,050. 

a. Tarkka merkitsevyys on esillä testissä. 
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Tutkiessani ristiintaulukoinnin keinoin sukupuolen vaikutuksia oikeusherkkyyteen (Liite 

5) huomasin, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista pojista oli oikeusherkkyytensä 

vahvuudeltaan tasolla 2–3. Puolestaan tyttöjen oikeusherkkyyden arvot jakautuivat ta-

saisemmin tasojen 2–5 välille. Yksikään pojista ei ollut oikeusherkkyydeltään korkeim-

malla oikeusherkkyyden tasolla. Tytöistä korkeimmalla oikeusherkkyyden tasolla oli sen 

sijaan kolme vastaajaa. Tytöt näyttivätkin olevan poikia herkempiä epäoikeudenmukai-

suudelle. Sukupuolen merkitys oikeudenmukaisuuden kokemisen kannalta riippui oi-

keusherkkyyden perspektiivistä. Uhrin näkökulman oikeusherkkyyden arvot olivat sekä 

tytöillä, että pojillakin matalia ja jakautuvat tasojen 1–4 välille. Tyttöjä oli prosentuaali-

sesti enemmän uhrin oikeusherkkyyden tasoilla 2–4, mutta sekä poikia, että tyttöjä löy-

tyi jokaiselta uhrin oikeusherkkyyden tasolta, korkeinta tasoa lukuun ottamatta. Obser-

voijan oikeusherkkyyden osalta tyttöjen arvot jakautuivat hyvin tasaisesti voimakkuuk-

sien 2–5 välille niin, että sekä tasolla 2–3, että 4–5 oli viisi tutkittavaa ja tasolla 3–4 kolme 

tutkittavaa. Pojista yhdenkään observoijan oikeusherkkyyden voimakkuus ei ollut kor-

keimmalla tasolla 4–5, mutta yhtä lukuun ottamatta se oli heistä jokaisella tasolla 3–4. 

Sukupuolella ei vaikuttanut täten olevan uhrin tai observoijan oikeusherkkyyden kan-

nalta merkitystä. Sen sijaan sukupuoli näytti vaikuttavan hyötyjän ja tekijän oikeusherk-

kyyden voimakkuuteen. Pojista jokaisen hyötyjän oikeusherkkyyden voimakkuus oli ta-

soa 2–3. Puolestaan tyttöjen hyötyjän oikeusherkkyyden vahvuudet jakautuivat tasoille 

2–5 niin, että vain noin 30 % heistä oli tasolla 2–3. Tyttöjen hyötyjän oikeusherkkyys oli 

siten poikia korkeammalla tasolla. Tekijän oikeusherkkyyden näkökulman suhteen suku-

puolen vaikutukset olivat hyvin samankaltaisia hyötyjän perspektiiviin verrattuna. Tutki-

tuista pojista yli puolet sijoittui tekijän oikeusherkkyyden tasoille 2–3, mutta yksikään ei 

ollut tasolla 4–5. Tytöistä puolestaan 46 % sijoittui tekijän oikeusherkkyyden korkeim-

malle tasolle, ja jopa 85 % oli oikeusherkkyyden tasolla 3–4 tai 4–5. 
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Taulukko 4. Khiin neliö -testitulokset sukupuoli 

Pearsonin khiin neliö Arvo 

Vapausas-

teet 

Asymptoottinen 

merkitsevyys (kak-

sisuuntainen) 

Tarkka merkitsevyys 

(kaksisuuntainen) 

Oikeusherkkyys 2,732a 2 ,255 ,284 

Uhrin oikeusherkkyys ,879a  2  ,644 ,698 

Observoijan oikeusherkkyys 7,546a                2                                   ,023 ,030 

 Hyötyjän oikeusherkkyys 8,811a                2                          ,012                             ,019 

 Tekijän oikeusherkkyys 5,897a                2                          ,052                            ,070 

 

 

 

Varmistuakseni ristiintaulukoinnin antamista alustavista löydöksistä, analysoin suku-

puolen ja oikeusherkkyyden välistä yhteyttä iän ja sukupuolen yhteyden tapaan Pearso-

nin korrelaatiokertoimien, Khiin neliö -testin ja Mann-Whitneyn U-testin avulla. Oikeus-

herkkyyden ja sen perspektiivien sekä sukupuolen välisten korrelaatiokertoimien (Liite 

6) perusteella uhrin oikeusherkkyyden ja observoijan oikeusherkkyyden, sekä sukupuo-

len väliset regressiot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Sen sijaan sukupuoli korreloi 

hyötyjän oikeusherkkyyden (0,474*) ja tekijän oikeusherkkyyden (0,483*) kanssa tilas-

tollisesti merkitsevästi (<0,05*). Khiin neliö -testin (Taulukko 4.) tulokset poikkesivat hie-

man korrelaatiokertoimien antamasta informaatiosta. Testin perusteella oikeusherk-

kyys (p = ,284), uhrin oikeusherkkyys (p = ,698) ja tekijän oikeusherkkyys (p = ,070) eivät 

ole vaikutettuina sukupuolen mukaan tilastollisesti merkitsevästi. Sen sijaan observoijan 

oikeusherkkyyden (p = ,030) ja hyötyjän oikeusherkkyyden (p = ,019) suhteen havaitut 

sukupuolten väliset erot olivat tilastollisesti merkitsevästi satunnaisesta poikkeavia. 

Mann-Whitneyn U-testi (Taulukko 5., ks. tarkemmin Liite 7) käski puolestaan pysymään 

nollahypoteesissa oikeusherkkyyden, uhrin oikeusherkkyyden sekä observoijan oikeus-

herkkyyden ja sukupuolen välisen yhteyden suhteen. Nollahypoteesin hylkäämistä se 

pyysi hyötyjän ja tekijän oikeusherkkyyksien osalta. Testien tulokset näyttäytyvät täten 

jokseenkin ristiriitaisina. Niiden perusteella voidaan kuitenkin esittää, että tytöt ovat 

poikia oikeusherkempiä hyötyjän perspektiivistä tarkasteluna. Lisäksi korrelaatiokertoi-

met ja Mann-Whitneyn U-testi tukevat olettamusta, jonka mukaan tytöt ovat poikia oi-

keusherkempiä tilastollisesti merkitsevästi myös tekijän näkökulmasta. 
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Taulukko 5. Mann–Whitney U–testin yhteenveto 

 Nollahypoteesi Testi Merkitsevyys Päätös 

1 Uhrin oikeusherkkyys jakautuu 

samalla tavalla riippumatta su-

kupuolesta. 

Riippumattomien otosten 

Mann-Whitney U–testi 

,938a Pysy nollahypoteesissa 

2 Observoijan oikeusherkkyys ja-

kautuu samalla tavalla riippu-

matta sukupuolesta. 

Riippumattomien otosten 

Mann-Whitney U–testi 

,817a Pysy nollahypoteesissa 

3 Hyötyjän oikeusherkkyys ja-

kautuu samalla tavalla riippu-

matta sukupuolesta. 

Riippumattomien otosten 

Mann-Whitney U–testi 

,046a Hylkää nollahypoteesi 

4 Tekijän oikeusherkkyys jakau-

tuu samalla tavalla riippumatta 

sukupuolesta. 

Riippumattomien otosten 

Mann-Whitney U–testi 

,030a Hylkää nollahypoteesi 

5 Oikeusherkkyys jakautuu sa-

malla tavalla riippumatta suku-

puolesta. 

Riippumattomien otosten 

Mann-Whitney U–testi 

,311a Pysy nollahypoteesissa 

Asymptoottiset merkitsevyydet on esitetty. Merkitsevyyden raja-arvo on,050. 

a. Tarkka merkitsevyys on esillä testissä. 
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7 Luotettavuus ja eettisyys 
 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu on hyvä aloittaa eettisyyden analysoinnista. Ky-

seessä on tutkimuksen luotettavuuden hyvin olennainen osa, sillä käsitykset eettisyy-

destä vaikuttavat siihen, miten tutkija tieteellisessä työssään toimii. Eettisyyden toteu-

tumisen tarkastelu alkaa jo tutkimusaiheen valinnasta. Tutkijan on pohdittava, mitkä ar-

vot, ihmiskäsitykset ja tavoitteet ohjaavat aiheen valintaa, kenen ehdoilla tutkimusaihe 

valitaan ja miksi tutkimuksen tekoon ryhdytään. Lähtökohtaisesti liian voimakkaita asen-

teita sisältävillä tai tunteita herättävillä tutkimusongelmilla on vaikutusta tutkimuksen 

luotettavuuteen ja eettisyyteen. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 125–130.) Graduni tutkimus-

aiheen valinta ja tutkimusongelman määrittely lähtivät liikkeelle kiinnostuksestani oi-

keudenmukaisuuden ja reiluuden ilmiöitä kohtaan. Täten elämääni ohjaavat arvot ja kä-

sitykset ihmisestä ovat olleet ohjaamassa tutkielmani tekoa prosessin alusta alkaen. Kä-

sitykseni siitä, mitä reiluudella ja epäreiluudella tai oikeudenmukaisuudella ja epäoikeu-

denmukaisuudella tarkoitetaan, eivät siten ole voineet olla vaikuttamatta tapaan, jolla 

aihetta lähestyn. Aiheen tärkeys oli omalta osaltaan vaikuttamassa myös siihen, miksi 

perustin graduni jykevästi useista eri lähteistä kootun tutkimustiedon varaan. Monipuo-

linen lähdemateriaali pienentää asenteellisen tutkimusasetelman muodostumisen ris-

kiä. On kuitenkin syytä tiedostaa, että oikeudenmukaisuuden tutkimuksessa joudutaan 

painimaan aina eettisten tiedon tulkinnan ongelmien parissa. Tutkijan toimiessa yksilön 

henkilökohtaisten kokemusten tulkitsijana, tieto ei välttämättä välity sellaisenaan tut-

kittavalta tutkimustuloksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 136–137). Tästä syystä varsinkin 

ihmisten kokemuksiin perustuvassa tutkimuksessa tulee sen tarjoamaan tietoon suhtau-

tua siten, että kyseessä on ainoastaan yhdenlainen käsitys totuudesta.  

Metodologian valinnan ja tutkimusasetelman muodostumisen lisäksi tutkimuksen etiik-

kaa voidaan tarkastella tutkimustoiminnan näkökulmasta teknisenä normina. Tällöin 

esiin nousevat kysymykset, miten tutkittavia on informoitu tutkimuksesta, miten ai-

neisto on kerätty, kuinka luotettavia analyysissä käytetyt menetelmät ovat, miten tut-

kittavien anonymiteetti on huomioitu ja miten etiikka on otettu huomioon tutkimustu-

loksia esiteltäessä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 128.) Tutkimustoiminnan eettisyyden nä-
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kökulmasta tarkasteluna on havaittavissa seikkoja, joilla on vaikutusta tutkimukseni eet-

tisyyteen. Ensinnäkin pidin alusta lähtien tärkeänä, että tutkimukseen osallistuminen 

perustuu tutkittavien vapaaehtoisuuteen. Kuitenkin, koska toteutin aineiston keruun va-

paasti internetissä jaossa olleella kyselylomakkeella, en pystynyt valvomaan vapaaeh-

toisen osallistumisen toteutumista. Lomakkeeseen vastanneiden joukossa oli minulle 

tuttujen ihmisten lapsia, joten on täysin mahdollista, että kaikki osallistuneet eivät ole 

täyttäneet lomaketta vapaaehtoisesti, vaan vanhempien kehotuksesta. Tästä syystä tut-

kielmani eettisyys voidaan kyseenalaistaa. Toisaalta informoin tutkittavia ja heidän huol-

tajiaan tutkimuksesta ja sen toteutuksesta mielestäni onnistuneesti. Tutkimuksen eetti-

syyden osalta on hyvin tärkeää peräänkuuluttaa toiminnan läpinäkyvyyttä. Lasten ja hei-

dän huoltajiensa oli saatava tarkat tiedot siitä, mistä tutkimuksessani on kysymys, sekä 

mihin ja miten vastauksia käytetään. Toimintatavoista informointi tapahtui niin, että 

yleinen kuvaus tutkimuksesta löytyi kyselylomakelinkin ohesta ja tarkempien tutkimus-

teknisten asioiden, kuten tutkittavien suojan, osalta tiedot löytyivät itse tutkimuslomak-

keesta. Otin tutkittavien anonymiteetin huomioon niin, etten kysynyt lomakkeella tut-

kittavien nimiä tai muitakaan henkilötietoja, joiden avulla minun tai jonkun muun olisi 

mahdollista tunnistaa tutkittavat. Kysyin henkilötiedoista ainoastaan ikää ja sukupuolta, 

ja näidenkin kysymisen olin perustellut lomakkeeni tutkittavien suojaa käsittelevässä 

tekstissä. Vahvasta anonymiteetista ja vapaaehtoisuudesta huolehtiminen mahdollisti-

vat myös eettisesti kestävän tutkimuksen tuloksia esittelevän osion. 

Eettisyyden lisäksi tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat monet muutkin asiat. Koska 

käytin graduni tutkimusosassa sekä määrällisiä, että laadullisia tutkimusmenetelmiä, oli 

minun otettava huomioon näiden tutkimusperinteiden erilaiset käsitykset tutkimuksen 

luotettavuudesta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 136). Kvantitatiivisen tutkimuksen luotetta-

vuus perustuu käytössäni olleen mittarin luotettavuudelle.  Tutkimusta pidetään luotet-

tavana, mikäli mittarin reliabiliteetti ja validiteetti ovat kunnossa. Reliabiliteetti tarkoit-

taa tutkimuksen toistettavuutta, eli mikäli tutkimus tehtäisiin uudestaan samalla mitta-

rilla, kuinka samanlaisia tutkimustulokset olisivat. Puolestaan validiteetin kannalta tär-

kein kysymys kuuluu, onko tutkimuksessa käytössä olleen mittarin avulla onnistuttu tut-

kimaan sitä, mitä oli tarkoituskin tutkia. (Metsämuuronen, 2005, 57, 64–66.) Kvalitatii-

visen tutkimuksen tarpeisiin reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet toimivat sen sijaan 
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huonosti. Laadullisessa tutkimuksessa tiedon ei uskota perustuvan käsitykseen yhdestä 

objektiivisesta totuudesta, vaan tieto nähdään yksilön tulkintana todellisuudesta. Tällöin 

luotettavuuden tarkastelu ei onnistu pelkästään mittarin reliabiliteettia ja validiteettia 

tarkastelemalla, vaan tutkimuksen luotettavuuden analysoinnin tulee tapahtua tutki-

muksen kokonaisuuden arvioinnin kautta. Täten laadullisen tutkimuksen luotettavuu-

teen vaikuttavat esimerkiksi tutkimuksen kohteen ja tarkoituksen toimivuus, tutkijan 

omien sitoumuksien ja position vaikutus, aineiston keruun onnistuminen, tiedon anta-

jien luotettavuus, tutkijan ja tiedonantajan suhde, tutkimuksen kesto, sekä aineiston 

analyysitapa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 136–137, 140–141.) Näistä syistä johtuen tarkas-

telen tutkielmani luotettavuutta reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden avulla, mutta 

myös kokonaisuuden luotettavuuden näkökulmasta. 

Validiteetin käsite jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Näistä validiteetin muo-

doista ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä koskemaan laa-

jempaa ryhmää tai useampia ryhmiä (Metsämuuronen, 2005, 57, 64–66). Jouduin otta-

maan huomioon tutkimustulosteni analysoinnin ja yleistettävyyden osalta pieneksi jää-

neen kyselyyn vastaajien määrän. Alkuperäisenä tavoitteenani oli saada graduuni vähin-

tään 30 vastaajaa, jotta voisin käyttää tutkielmassani parametrisiä tutkimusmenetelmiä. 

Jouduin kuitenkin lopulta tyytymään 20 vastaajaan, joten aineistoni havaintojen analyysi 

ei voinut perustua olettamukselle, että otokseni on peräisin normaalisti jakautuneesta 

populaatiosta. (Metsämuuronen, 2004, 9, 14.) Tämän myötä tutkielmani ulkoinen vali-

diteetti, eli yleistettävyys ei muodostunut kovinkaan hyväksi. Huolimatta ulkoisen vali-

diteetin heikkoudesta pidän tutkimustuloksiani luotettavina. Tämä johtuu siitä, että ul-

koisen validiteetin heikkoudella oli vaikutusta siihen, miten tutkimustuloksia analysoin. 

Tavoitteenani ei ollut lopulta selvittää, miten suomalaiset alakoululaiset kokevat keski-

määrin oikeudenmukaisuutta, tai kuinka oikeusherkkiä he keskimäärin ovat. Sen sijaan 

tavoitteekseni muodostui tutkia oikeudenmukaisuuden kokemuksia ja oikeusherkkyyttä 

ilmiönä, ja analysoida miten ne näkyvät alakouluikäisen elämässä. Vaikka tutkimustulok-

seni eivät olekaan yleistettävissä koskemaan koko perusjoukkoa, antavat ne tietoa siitä, 

miten oikeudenmukaisuus näkyy ilmiönä lasten reiluuden kokemusten taustalla. 
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Sisäisesti validilla tutkimuksella tarkoitetaan tutkimuksen sisäistä luotettavuutta, kuten 

käytettyjen käsitteiden hyvyyttä, teorian sopivuutta ja mittarin toimivuutta. (Metsä-

muuronen, 2005, 57, 64–66). Voidaan havaita, että mittarin sisäinen validius rinnastuu 

monella tapaa laadullisen tutkimuksen luotettavuuden analysoinnin osioihin (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, 140–141). Tästä syystä käsittelen laadullisen tutkimuksen luotettavuu-

desta kertovia asioita yhteisesti mittarin sisäisen validiteetin analyysin kanssa. Tutki-

mukseni kohde ja sen tarkoitus rakentuivat tutkimusprosessin aikana selkeiksi ja tarkoi-

tuksenmukaisiksi. Onnistuin toteuttamaan tutkimuksen niin, että pääsin käsiksi lasten 

koulussa kokemaan oikeudenmukaisuuteen ja oikeusherkkyyteen haluamallani tavalla. 

Valitsemani oikeudenmukaisuuden ja oikeusherkkyyden teoriat, sekä käsitteet olivat 

riittävän kattavat käsittämään oikeudenmukaisuutta ja reiluutta ilmiönä ja ne sopivat 

myös keräämäni aineiston analysoinnin lähtökohdiksi. Lisäksi onnistuin operationalisoi-

maan kyseiset käsitteet sopivalla tavalla tutkimukseni tavoitteet huomioon ottaen. Tä-

ten olen myös tyytyväinen kyselylomakkeeni molempien osioiden toimivuuteen alakou-

lulaisten oikeudenmukaisuuden kokemuksia, ja oikeusherkkyyttä tutkittaessa. 

Tutkimukseni sisäisessä validiteetissa ja laadullisen tutkimuksen osan luotettavuudessa 

on havaittavissa joitakin selkeitä puutteita. Koska toteutin tutkimukseni netissä kysely-

lomakkeen avulla, en voi olla varma tutkimuksen tiedonantajien oikeellisuudesta. Lo-

make oli vapaassa jaossa, joten kuka tahansa saattoi käydä vastaamassa kyselyyn, vaikka 

ei olisikaan kuulunut kohderyhmään. Tällä on vaikutusta tutkimukseni luotettavuuteen. 

Kyselyiden vastaukset vaikuttivat kuitenkin aidoilta, eikä niitä analysoidessani herännyt 

epäilyksiä, etteivät vastaajat olisi olleet aitoja alakoululaisia. Toinen vapaaseen jakoon 

liittyvä luotettavuuden ongelma piilee vanhempien lapsilleen vastaamisessa antamassa 

avussa. Varsinkin pienimmille alakoululaisille lomakkeeseen itsenäinen vastaaminen on 

saattanut olla haastavaa, jolloin vanhemmat ovat auttaneet lomakkeen täyttämisessä. 

Tällöin lapsi on saattanut vastata lomakkeeseen haluamastaan tavasta poiketen aikuista 

miellyttävällä tavalla (Smith & Warneken, 2016, 615). Kyselylomaketta ei voida kuiten-

kaan pitää ainoastaan epäluotettavana tutkimusmetodina. Tutkimustavan mahdollista-

man täyden anonymiteetin voidaan ajatella nostavan tutkimuksen luotettavuutta. Tämä 

johtuu siitä, että vastaajien tuntemattomuus ja se, ettei heitä tavata, mahdollistavat vä-
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häisemmät tutkijan position tai omien käsitysten vaikutusmahdollisuudet aineiston tul-

kintaan, verrattuna esimerkiksi haastatteluun tutkimusmenetelmänä (Tuomi & Sara-

järvi, 2009, 136). Näin ollen en pidä sitä, että käytin kyselylomaketta tutkimuksen aineis-

tonkeruuseen, tutkielmani luotettavuuden kannalta vääränä valintana. 

 

Lasten oikeudenmukaisuutta käsittelevässä tutkimukseni osiossa sain lomakkeeni avulla 

runsaasti reilujen ja epäreilujen koulun tilanteiden kuvauksia.  Monelle vastaajista tuotti 

kuitenkin suuria vaikeuksia tilanteiden muistaminen. Erityisesti epäreilun koulussa ta-

pahtuneen tilanteen kuvailu näytti tuottaneen tutkittaville suuria haasteita, sillä vain yh-

deksän lasta oli vastannut kyseiseen avokysymykseen. Epäreilut kokemukset ovat reiluja 

kokemuksia merkityksellisempiä oikeudenmukaisuuden kannalta, joten niiden vähäisyys 

on tutkimukseni selkeitä puutteita (Wijn & Van den Bos, 2010, 1298-1299). Vähäinen 

määrä ei voi myöskään olla vaikuttamatta tutkimukseni luotettavuuteen. Kyseinen on-

gelma sai minut pohtimaan sekä laatimani mittarin, että aineiston keruun ja valittujen 

aineiston analyysitapojen toimivuutta osana oikeudenmukaisuuden tutkimusta. Olisiko 

oikeudenmukaisuuden kokemuksia kannattanut selvittää toisella tutkimusmenetel-

mällä, tai olisiko käytössäni ollut oikeudenmukaisuuden muotojen teoria pitänyt sisäl-

lyttää selkeämmin kyselylomakkeeseeni. Toisaalta voidaan myös ajatella, ettei vastaus-

ten vähyys kerro tutkimuksen luotettavuudesta, vaan pikemminkin aiheen käsittelyn 

vaikeudesta. Vastaukset eivät tarjoa kaiken kattavaa kuvaa lasten epäreiluuden koke-

muksista, mutta ne kertovat tästä huolimatta, millaiset asiat aiheuttavat lapsille kou-

lussa epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. 

 

Oikeusherkkyyden voimakkuuden selvittämiseen käyttämäni mittarin suurimmat sisäi-

sen validiteetin ongelmat liittyivät yksittäisten käsitteiden operationalisointiin. Jotta voi-

daan esittää yhtä oikeusherkkyyden näkökulmaa mittaavien väittämien todella mittaa-

van kyseistä asiaa, tulee niiden korreloida keskenään systemaattisemmin verrattuna 

muita oikeusherkkyyden näkökulmia mittaaviin muuttujiin (Metsämuuronen, 2005, 65–

66). Tarkastellessani oikeusherkkyyden näkökulmien keskinäisiä korrelaatioita (Liite 6), 

huomasin näkökulmien korreloivan vahvasti keskenään. Vahvat eri oikeusherkkyyden 

näkökulmien yhteydet nostivat epäilyksiä siitä, että ne mittaavatkin todellisuudessa 
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yhtä ja samaa asiaa. Kyseinen väite pitää periaatteessa paikkaansa, sillä kaikki oikeus-

herkkyyden näkökulmat mittaavat yhtä suurempaa persoonallisuuspiirrettä. Tämä löy-

dös ei kuitenkaan merkitse sitä, etteivät oikeusherkkyyden näkökulmat olisi todellisia, 

tai mittaisi yhden ja saman ilmiön erilaisia ilmentymiä. Samaan lopputulokseen on pää-

dytty aiemmissakin yksilön oikeusherkkyyttä selvittävissä tutkimuksissa (Baumert ym., 

2014; Schmitt ym., 2010). Uhrin oikeusherkkyys ei korreloinut tutkimustulosteni mu-

kaan muiden oikeusherkkyyden näkökulmien kanssa. Se korreloi positiivisesti pelkäs-

tään oikeusherkkyyden kanssa. Myös aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa uhrin oikeus-

herkkyyden on havaittu poikkeavan monella tapaa muista oikeusherkkyyden muodoista 

(Baumert ym., 2014; Schmitt ym., 2010). Tällaiset tutkimustulosteni ja aiempien tutki-

musten yhtäläisyydet lisäävät tutkimukseni tulosten luotettavuutta. 

 

Tutkin oikeusherkkyyttä koskevien väittämien keskinäisten korrelaatioiden ongelmaa 

myös mittarin sisäisestä yhtenevyydestä kertovan Cronbachin alfan avulla. Kappaleessa 

6.2, jossa käsittelin lasten oikeusherkkyyttä koskevia tutkimustuloksia, kävi ilmi, että eri-

tyisesti uhrin ja hyötyjän oikeusherkkyyksien väittämissä piilee yhtenäisyyden ongelmia. 

Tämä kertoo siitä, etteivät kaikki kyseisten oikeusherkkyyden näkökulmien voimakkuu-

den selvittämiseen käyttämäni väittämät sopisi kyseisen näkökulman tutkimiseen. Alfan 

arvoa voidaan parantaa poistamalla summamuuttujasta kaikki alfan arvoa merkittävästi 

pienentävät muuttujat. Usein suositellaankin, että mittarin muuttujat, joiden poisjättä-

minen summamuuttujasta nostaa alfan arvoa merkittävästi, kannattaa poistaa tutki-

muksen luotettavuuden lisäämiseksi. (Metsämuuronen, 2005, 515.) Väittämiä, joiden 

poistamisella olisi ollut merkittävä vaikutus alfan arvoon uhrin ja hyötyjän oikeusherk-

kyyksien osalta (Liite 3), olivat väittämät 2, 6 ja 16. En kuitenkaan tehnyt poistoa, sillä 

muuttujien poistamisella on tutkimuksen validiteettia heikentäviäkin vaikutuksia. Liian 

lyhyen mittarin ei katsota erottelevan koehenkilöitä tarpeeksi toisistaan, joten pitkää 

mittaria pidetään usein lyhyttä luotettavampana (Metsämuuronen, 2005, 70). Oikeus-

herkkyyden kysymyspatteristoni sisälsi vain kuusi väittämää yhtä oikeusherkkyyden nä-

kökulmaa kohtaan. Uskoin väittämien poistamisen näin pienestä muuttujien määrästä 

olevan suurempi riski, kuin hyöty tutkimukseni luotettavuuden kannalta. 
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On tärkeää pohtia, miksi aineistoni väittämien Cronbachin alfa jäi niin alhaiseksi. Mata-

lalle alfalle voi olla moniakin syitä. Metsämuurosen (2005, 515) mukaan yleensä matala 

alfa kertoo mittarin väittämien, kysymysten tai osioiden jonkinlaisesta huonoudesta, 

mutta ei välttämättä luotettavuuden puutteesta. Käyttämäni oikeusherkkyyttä koskevat 

väittämät eivät ole välttämättä olleet riittävän erottelevia, joten kaikki vastaajat ovat 

vastanneet niihin liian samankaltaisesti. Alfan arvon mataluus saattoi johtua myös lasten 

kasvusta ja kehityksestä, joiden vuoksi he eivät osaa erotella toistaan oikeusherkkyyden 

näkökulmia yhtä hyvin kuin aikuiset (Bondü & Elsner, 2015; Bondü ym., 2016). Tästä 

syystä jouduin myös soveltamaan alkuperäistä aikuisille suunnattua väittämäpatteristoa 

lapsille sopivammiksi ja ymmärrettävämmäksi. Vaikka lopullinen väittämäpatteristo ei 

vastannut täysin alkuperäistä, eivät muutokset vaikuttaneet siihen, millaisilla väittämillä 

tutkin lasten oikeusherkkyyden voimakkuutta. Näin ollen en usko, että alfan mataluu-

teen liittyvät ongelmat johtuivat mittarin epäluotettavuudesta. 

 

Cronbachin alfan arvo kertoo tutkimuksessa käytössä olleen mittarin sisäisen validitee-

tin lisäksi myös sen reliabiliteetista. Jos mittarin kaikki osiot, kysymykset, tai väittämät 

mittaavat samaa asiaa, tulisi mittarin toimia myös toistettaessa yhtä hyvin kuin ensim-

mäiselläkin kerralla (Metsämuuronen, 2005, 66–67). Näin ollen oikeusherkkyyden mit-

tarini reliabiliteetti on riippuvainen sen väittämien ja oikeusherkkyyden näkökulmien 

saamista alfan arvoista. Koska arvot olivat uhrin ja hyötyjän oikeusherkkyyden suhteen 

matalia, ei mittarini reliabiliteetista voida olla täysin varmoja. Kuitenkin muuttujien jouk-

koon eksyy usein joitakin muuttujia, jotka laskevat reliabiliteetin arvoa (Metsä-

muuronen, 2005, 69). Tästä syystä Cronbachin alfan arvo ei kerro aina koko totuutta 

tutkimuksen toistettavuudesta. Jos pohditaan ylipäätään tutkimukseni luonnetta, ei sen 

toistettavuus kerro tutkielmani luotettavuudesta kovinkaan paljoa. Vaikka tutkinkin oi-

keusherkkyyttä määrällisin tutkimusmetodein, ei tavoitteenani ollut löytää kvantitatiivi-

sen tutkimuksen tietokäsityksen tavoin yhtä totuutta lasten oikeusherkkyydestä (Tuomi 

& Sarajärvi, 136). Sen sijaan tavoitteenani oli ymmärtää, miten lapset kokevat oikeuden-

mukaisuutta. Tällaisissa ilmiön laadulliseen ymmärtämiseen keskittyvissä tutkimuksissa, 

sen toistettavuus ei ole tutkimuksen luotettavuuden kannalta kaikkein olennaisin asia.  
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8 Pohdinta 
 
 

Kun tarkastellaan tutkimukseeni osallistuneiden alakoululaisten reiluja ja epäreiluja kou-

lukokemuksia kokonaisuutena, oli lasten vastauksissa havaittavissa piirteitä jokaisesta 

oikeudenmukaisuuden muodosta. Muodot poikkesivat kuitenkin toisistaan niiden koke-

muksissa esiintyvyyden suhteen. Distributiivinen ja vuorovaikutuksen oikeudenmukai-

suus olivat kaikkein yleisimmät lasten reilujen ja epäreilujen kokemusten taustalla vai-

kuttavat tekijät. Kyseisiä oikeudenmukaisuuden muotoja esiintyi lähestulkoon jokai-

sessa vastaajien kuvaamista sekä reiluista, että epäreiluista tilanteista. Voidaankin esit-

tää, että koulun tilanteissa jaettavien resurssien oikeudenmukainen jakautuminen ja 

vuorovaikutustilanteiden oikeudenmukaisuus ovat erityistä huomiota kaipaavia asioita, 

kun pohditaan koulun oikeudenmukaisuuden toteutumista. 

Koulun distributiivisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen kannalta on olennaista, 

kuinka lähellä tai kaukana todellinen palkinto ja oikeudenmukainen palkinto ovat toisis-

taan (Jasso, Törnblom & Sabbagh, 2016, 201–202). Mitä lähempänä tilanteisiin osallis-

tuneiden resurssien jakautumisen reiluuden ideaalit ovat resurssien todellista jakautu-

mista, sitä reilumpana kyseistä tilannetta pidetään. Lapsesta on usein reilua, että resurs-

sit jaetaan yhdenvertaisesti, kun taas aikuiset tukeutuvat jakotilanteissa säännöllisem-

min oikeudenmukaisuuden periaatteisiin, jolloin yrittäminen ja tarve vaikuttavat resurs-

sien jakautumiseen (Berti, Molinari & Speltini, 2010, 548–549; Smith & Warneken, 2016, 

623). Oikeudenmukaisuuden aikuisten ja lasten erilaisten ideaalien lisäksi distributiivi-

sen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen vaikuttavat opettajan ja oppilaiden erilaiset 

roolit koulun toimintakulttuurissa sekä opettajan vastuu oikeudenmukaisen opetuksen 

toteuttamisesta. Opettajan rooli pääasiallisena resurssien jakajana ja oppilaiden rooli 

palkittavana vaikuttavat siihen, miten resurssit jakautuvat ja on mahdollista jakaa (Resh 

& Sabbagh, 2014b, 53). Aineistossani esiintyneet opiskelupaikkojen, opettajan huomion 

ja liikuntatuntien jakotilanteet sisältävät toisistaan poikkeavat opettajien ja lasten näke-

mykset jaon reiluudesta. Esimerkiksi liikuntatuntien ryhmäjakotilanne nähtiin epärei-

luina, vaikka opettaja tuskin pyrki resurssien epäreiluun jakautumiseen. Opettajan nä-

kökulmasta reilusti toteutunut resurssien jako saattaa näyttäytyä oppilaiden silmissä hy-



 

69 
 

vinkin epäreiluna, sillä kasvattajan on tarkasteltava resurssien jaon toteutumista esimer-

kiksi oppilaiden tarpeen mukaan. Tällöin resurssit eivät jakaudu yhdenvertaisesti. Näistä 

syistä koulun resurssien todellinen jakautuminen ei vastaa jokaisen tilanteeseen osallis-

tuneen kannalta niiden kaikkein oikeudenmukaisinta jakautumista (Jasso, Törnblom & 

Sabbagh 2016, 201–202).  

Oppilaiden näkökulmasta reiluun resurssien jakotilanteeseen ei voida aina koulun toi-

minnassa pyrkiä. Toisaalta distributiivisen oikeudenmukaisuuden toteutumista on seu-

rattava ja sitä koskeviin epäkohtiin on puututtava. Oppilaiden näkökulmasta koulun re-

surssien jakautumisen oikeudenmukaisuus vaikuttaa esimerkiksi heidän motivaatioonsa 

ja luokkahuoneen dialogiin positiivisesti, mutta oppimisen iloon negatiivisesti (Berti, 

Molinari & Speltini, 2010, 552; Ehrhardt-Madapathi ym., 2018, 343, 358). Lisäksi resurs-

sien jaon reiluudella on vaikutusta yksilön koulun ulkopuoliseen toimintaan, sillä se vah-

vistaa yhteiskuntaan kuuluvuuden tunnetta sekä sosiaalista ja institutionaalista luotta-

musta (Resh & Sabbagh, 2014a, 1036, 1050). Oppilaiden osallisuuden lisääminen oli val-

taosassa aineistoni resurssien jakotilanteista keino, jolla lasten kokeman reiluuden mää-

rää pyrittiin kasvattamaan. Tilanteita, joihin oppilaat olivat saaneet osallistua jakajan 

roolista, olivat keksien, karkkien, keinuvuorojen ja liikuntatuntien jakotilanteet sekä 

opiskelupaikan valintatilanteet. Opettajan roolia resurssien jakajana ei tule kuitenkaan 

väheksyä. Tutkimusaineistossani keinuvuorojen jakautuminen toimii esimerkkinä tilan-

teesta, jossa resurssien jako ei onnistunut oppilaiden kesken ilman ongelmia. Näin ollen 

ei voida olettaa, että lapsille annettu vastuu resurssien jaosta lisäisi automaattisesti ti-

lanteen oikeudenmukaisuutta. Resurssien jaon oikeudenmukaisuus onnistuu koulun ar-

jessa parhaiten, jos opettaja pitää itsellään vastuun sen toteuttamisesta, mutta ottaa 

myös lapset osaksi päätöksentekoprosessia. Opettajan on tunnistettava resurssienjako-

tilanteet, joissa oppilaalle voidaan antaa vastuuta ja tilanteet, joissa vastuu on parempi 

pitää itsellään. 

Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus liittyy koulussa tapahtuvan vuorovaikutuksen 

laatuun erilaisissa kommunikaatiotilanteissa, jollaisina voidaan pitää periaatteessa kaik-

kia koulun tapahtumia (Ehrhardt ym., 2016, 159–161; Vermunt & Steensma, 2016, 221). 

Tutkimusaineistossani vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus oli osallisena käytännössä 
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jokaisessa lasten kuvaamista reiluista ja epäreiluista koulukokemuksista. Ainoat tutkit-

tavien kuvaamat koulukokemukset, jotka eivät sisältäneet kyseistä oikeudenmukaisuu-

den muotoa, olivat karkkien ja keksien jakotilanteet. Kuitenkin näissäkin distributiivisen 

oikeudenmukaisuuden jakotilanteissa voidaan ajatella, että lasten reiluuden ja epärei-

luuden kokemusten kannalta on olennaista, miten vuorovaikutus toteutuu. Tulkintaani 

vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden tärkeydestä koulun tilanteiden reiluuden kan-

nalta tukevat myös aiemmat tutkimukset. Reshin ja Sabbaghin (2014a, 1050) mukaan 

reilu vuorovaikutussuhde opettajan kanssa on lapselle vaikuttavampi kokemus esimer-

kiksi kouluyhteisöön kuuluvuuden tunteen ja luottamuksen kehityksen kannalta, kuin 

reilujen arvosanojen saaminen. Vuorovaikutukseltaan reilut koulun tilanteet vaikuttavat 

myös lasten kehitykseen ja hyvinvointiin positiivisesti vähentäen esimerkiksi käytöshäiri-

öiden määrää (Ehrhardt-Madapathi, Pretsch & Schmitt, 2018, 358, 360). Täten vuoro-

vaikutuksen oikeudenmukaisuutta voidaan pitää monella tapaa distributiivista oikeu-

denmukaisuuttakin merkityksellisempänä alakoululaisten reiluuden ja epäreiluuden ko-

kemusten, sekä niistä aiheutuvien seuraamusten aiheuttajana.  

Koulun vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta huolehtiminen on 

huomattavasti haastavampaa verrattuna distributiiviseen oikeudenmukaisuuteen.  Sen 

toteutumisessa on Ehrhardtin ja kumppaneiden (2016, 159–160, 162, 166) mukaan kaik-

kein keskeisintä, että koulun arjen tilanteissa toimivat ihmiset ovat reiluja, mukavia ja 

kunnioittavia toisiaan kohtaan. Lasten kokeman vuorovaikutuksen reiluuden määrä riip-

puu esimerkiksi koulun tilanteiden vuorovaikutuksen sävyn kunnioittavuudesta tai an-

netun palautteen ja kritiikin rakentavuudesta. Tutkimusaineistoni kirjallisista tilanneku-

vauksista oli hyvin vaikeaa havaita vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden vaikutti-

mia. Esimerkiksi tilanteessa, joissa keinuvuorot olivat jakautuneet epäreilusti lasten vä-

lillä, on hyvin vaikeaa ilman tarkempaa tilanteeseen tutustumista sanoa, oliko lasten vä-

lisen vuorovaikutuksen sävy kunnioittava. Vaikka lapsen vastaus antaakin kuvan siitä, 

ettei kunnioittavuutta olisi ollut, vaatisivat vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden to-

teutumisen analyysit esimerkiksi haastattelun tai observoinnin kaltaisia syväluotaavam-

pia tutkimusmenetelmiä. Paneutuminen vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden to-

delliseen esiintyvyyteen koulun arjessa jää täten tulevien oikeudenmukaisuuden ja rei-

luuden toteutumista selvittävien tutkimusten varaan. 
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Aineistossani distributiivisen ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden ohella myös 

proseduraalinen oikeudenmukaisuus oli tulkittavissa hyvin yleiseksi alakoululaisten rei-

luuden kokemuksia määrittäväksi tekijäksi. Kyseisen oikeudenmukaisuuden muodon 

olemassaolo voidaan havaita erityisesti erään tutkittavan kuvaamasta epäreilusta tilan-

teesta, jossa hän on ollut oppilaana eri mieltä kokeen pisteytyksestä ja täten arvioinnista 

opettajan kanssa. Oppilaan käsitykset prosessin oikeudenmukaisuudesta vaikuttavat hä-

nen konfliktiin reagoimiseensa niin, että oikeudenmukaisissa prosesseissa oppilas on 

suostuvaisempi ymmärtämään asioita opettajan näkökulmasta käsin. (Nelson, Shechter 

& Ben-Ari 2014, 396, 412). Lyhyen tilannekuvauksen perusteella on mahdotonta sanoa, 

miten vastaajan kuvaama arviointitilanne todellisuudessa eteni ja millaisia keskusteluja 

opettajan sekä oppilaan välillä käytiin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tilanne ei ollut pro-

seduraalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta oppilaan kannalta reilu, sillä hän ei 

vaikuttanut ymmärtäneen opettajan arviointiprosessia, eikä myöskään hyväksyneen 

syitä saamansa huonon arvosanan taustalla (Ehrhardt ym., 2016, 160). Kyseisen kaltai-

sessa tilanteessa oppilaiden osallistaminen esimerkiksi koulun sääntöjen suunnitteluun 

ja arviointiprosessiin, olisi mahdollisesti tehnyt kokemuksesta oppilaan näkökulmasta 

reilumman (Deutsch, 2006, 99; Nelson, Shechter & Ben-Ari 2014, 396).  

Valtaosassa aineistoni proseduraalista oikeudenmukaisuutta sisältävistä tapauksista 

osoittautui hyvin haasteelliseksi tunnistaa, johtuvatko lasten reiluuden kokemukset 

juuri proseduraalisesta oikeudenmukaisuudesta.  Voidaan ajatella, että liikuntatuntien 

ryhmäjakotilanteiden ja opetusposition valintatilanteiden reiluuden kokemukset johtu-

vat tavoista, joilla prosessin reiluutta on toteutettu. Prosessin oikeudenmukaisuuteen 

vaikuttavista tekijöistä ei ollut tilannekuvausten perusteella kuitenkaan mahdollista 

tehdä yhteenvetoa, jonka avulla reiluuden toteutumista olisi voitu tutkia (Ehrhardt ym., 

2016, 165). Kokemuksen taustatekijöiden arvioiminen olisi vaatinut proseduraalisen oi-

keudenmukaisuuden osalta, vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden tapaan, tarkem-

paa tutustumista tutkittavan kokemusmaailmaan ja tilanteeseen. Toisaalta sisälsivät ky-

seiset tilanteet proseduraalista oikeudenmukaisuutta tai eivät, ei sen tärkeyttä koulun 

reiluuden kannalta voida koskaan liiaksi korostaa. Reilut prosessit ovat keskeisiä koulun 

oikeudenmukaisuuden kannalta, sillä ne mahdollistavat kaikkien kannalta mahdollisim-
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man reilujen tilanteiden toteutumisen (Deutsch, 2006, 99). Proseduraalisen oikeuden-

mukaisuuden voidaan ajatella olevan avainasemassa koulun oikeudenmukaisuuden to-

teutumisen kannalta, sillä reilut tilanteet toteutuvat vain, jos koulun prosessit ovat rei-

luja. Siten reilusti toteutetut koulun prosessit takaavat distributiivisen ja vuorovaikutuk-

sen oikeudenmukaisuuden tapahtumisen. Lisäksi koulun prosessien oikeudenmukaisuus 

on tärkeää yhteiskuntaan sosiaalistumisen näkökulmasta. Tilannekuvauksista esimer-

kiksi arvioinnin, liikuntatuntien ja opiskelupositioiden valinnan prosessien reiluudella on 

positiivinen vaikutus yksilön yhteiskunnalliseen luottamukseen ja toimintaan sekä auk-

toriteetteihin suhtautumiseen niin koulussa, kuin sen ulkopuolellakin (Deutsch, 2006, 

99; Resh & Sabbagh, 2014a, 1051; Sanches, Gouveia-Pereira & Carugati, 2012, 615–616; 

Varela ym., 2020, 249). Tästä tulokulmasta tarkasteltuna voidaan esittää, että prosedu-

raalisesta oikeudenmukaisuudesta huolehtiminen on oikeudenmukaisuuden muodoista 

tärkeimmässä asemassa koulun reiluuden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämisen 

kannalta.  

Retributiivista oikeudenmukaisuutta oli havaittavissa tutkittavien reiluuden kokemuk-

sissa hyvin vähän. Normien rikkomisesta seuranneiden rangaistusten reiluuden tai epä-

reiluuden merkityksellisyyttä oli havaittavissa vain kahdesta tilannekuvauksesta. Näistä 

vastauksista kumin lainaamistilanteessa (Liite 2) retributiivisen oikeudenmukaisuuden 

vaikutus kokemukseen on vähintäänkin kyseenalainen. Puolestaan tilanteessa, jossa 

opettaja oli kehottanut oppilasta olemaan häiritsemättä luokkakaveria, korostui vuoro-

vaikutuksen oikeudenmukaisuus retributiivista oikeudenmukaisuutta vahvemmin. 

Retributiivisen oikeudenmukaisuuden muodon vähyys koulun arjessa kertoo rangaistus-

ten saamiseen ja antamiseen liittyvästä roolien jakautumisesta. Opettajat toimivat kou-

lussa rangaistusten jakajina, oppilaat rankaisemisen kohteena ja molemmat osapuolet 

arvioivat annettujen rangaistusten reiluutta (Resh & Sabbagh, 2014b, 53). Vaikka Smit-

hin ja Warnekenin (2016, 615, 623) mukaan lapset suosivatkin aikuisiin nähden yhden-

vertaisempia tapoja jakaa rangaistuksia, ei tällä ole aineistoni perusteella vaikutusta 

koulun rangaistusten koettuun epäoikeudenmukaisuuteen. Oppilaan asema rangaistus-

ten jakamisessa vaikuttaisi johtaneen ennemminkin heidän passiivisuuteensa annettu-

jen rangaistusten reiluuden pohdinnoissa. Alakouluikäiset lapset eivät vaikuta pohtivan 
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suuremmin koulun normien rikkomisesta seuraavien rangaistusten oikeudenmukai-

suutta. He pitävät koulussa jaettuja rangaistuksia pääosin reiluina ja niitä on turhaa ky-

seenalaistaa. On kuitenkin myös mahdollista, että otokseeni oli valikoitunut joukko lap-

sia, jotka eivät pohtineet vastatessaan koulussa annettujen rangaistusten reiluutta. Näin 

ollen ei voida väittää, että suomalaisten peruskoulujen rangaistuskäytänteet olisivat 

aina oikeudenmukaisia. Retributiivisella oikeudenmukaisuudella ei vaikuttaisi tästä huo-

limatta olevan koulun reiluuden toteutumisen kannalta merkittävää roolia.  

Retributiivisen oikeudenmukaisuuden näkymättömyyttä aineistossani voidaan pohtia 

rankaisemistradition muutoksen kautta. Tutkimusten mukaan rankaiseminen ei ole aina 

oikeudenmukaisin tapa vastata normien rikkomiseen (Wenzel & Okimoto, 2016, 251). 

Tällainen ajattelutapa on alkanut juurtumaan myös suomalaiseen koulujärjestelmään, 

sillä nykyisin ankarien rangaistusten sijaan pyritään esimerkiksi kasvatuskeskustelun, 

sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön avulla vastaamaan koulun normien vastaiseen 

toimintaan. Jos kouluissa annetaan yhä vain harvemmin näkyviä rangaistuksia väärin te-

kemiseen, aiheuttavat erilaiset rangaistukset myös lapsille vähemmän reiluuden ja epä-

reiluuden kokemuksia. Rankaisemisen vähyyttä ei voida pitää pelkästään positiivisena 

tai negatiivisena asiana. Rangaistuksen tavoitteena tulisi olla, että se koskee kyseessä 

olevaa rikettä ja laajempana tavoitteena on ehkäistä rikkeen toistamista uudestaan 

(Wenzel & Okimoto, 2016, 238–239). On koulun oikeudenmukaisuuden kannalta tär-

keää pohtia, päästäänkö nykyisten rankaisemiskeinojen avulla edellä mainittuihin ta-

voitteisiin. Lisäksi pohdinnat siitä, pitäisikö rangaistuskäytäntöjä pyrkiä tuomaan näky-

viin niin, että rangaistusten antaminen herättäisi nykyistä enemmän keskustelua niiden 

oikeudenmukaisuuteen liittyen, ovat merkityksellisiä. Mitä vähemmän rangaistusten 

reiluutta pohditaan ja kyseenalaistetaan, sitä vähemmän koulun retributiivisen oikeu-

denmukaisuuden käytännöt kehittyvät. 

 

Tutkielmani tavoitteena oli lasten oikeusherkkyyden osalta tarkastella, miten lasten vä-

liset erot oikeusherkkyyden voimakkuudessa vaikuttavat heidän oikeudenmukaisuuden 

kokemiseensa, ja miten tämä tulisi ottaa huomioon koulun arjessa. Tein tutkimukseni 

määrällisen osuuden toteuttamisen aikana alakouluikäisten oikeusherkkyyden suhteen 
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useita mielenkiintoisia löydöksiä. Merkittävin alakouluikäisten oikeusherkkyyden kes-

kiarvoja koskevista tutkimustuloksista oli, että alakouluikäisten uhrin oikeusherkkyys oli 

muita oikeusherkkyyden näkökulmia huomattavasti matalammalla tasolla. Tämä kertoo 

siitä, että lapset kokevat epäoikeudenmukaisempana tilanteet, joissa muut ihmisen ko-

kevat epäreiluutta, kuin tilanteet, joissa kärsijänä on lapsi itse (Bondü & Elsner, 2015, 

420). Uhrin oikeusherkkyyden matala taso alakoululaisten persoonassa ei tullut yllätyk-

senä, sillä aiemmissa lasten oikeusherkkyyttä selvittävissä tutkimuksissa on havaittu po-

sitiivinen korrelaatiosuhde ikääntymisen ja uhrin oikeusherkkyyden väliltä (Bondü & Els-

ner, 2015, 430; Schmitt ym., 2010, 224). Löydöksen perusteella voidaan esittää, että 

koulun arjen tilanteissa korostuu uhrin oikeusherkkyyden mataluuden huomioiminen 

koulun oikeudenmukaisuuden kannalta. Lapset ovat herkempiä näkemäänsä ja aiheut-

tamaansa epäoikeudenmukaisuutta kohtaan, verrattuna epäoikeudenmukaisuuteen, 

jonka uhreja he ovat.  Täten reiluutta ei voida tarkastella ainoastaan yksipuolisesti siitä 

näkökulmasta, kuinka epäoikeudenmukaisesti yksittäistä oppilasta on kohdeltu. Sen si-

jaan oikeudenmukainen kohtelu tulee nähdä kokonaisuutena, jossa jokaisen tilanteessa 

mukana olevan kohtaama reiluus vaikuttaa tilanteessa lapsen reiluuden kokemuksiin.  

 

Iän vaikutuksista tutkittavien oikeusherkkyyteen on saatu aiemmissa tutkimuksissa hy-

vin ristiriitaista tietoa. Kaiken kaikkiaan ollaan kuitenkin yksimielisiä siitä, että ihmisten 

yksilöllisellä kehityksellä on suurempi vaikutus oikeusherkkyyteen verrattuna ikääntymi-

sen vaikutuksiin (Bondü & Elsner, 2015, 430, 435; Bondü ym., 2016, 13–14, 19; Schmitt 

ym., 2010, 224.) Ristiintaulukoinnin silmäilyn perusteella (Liite 4) näytti alustavasti siltä, 

että oikeusherkkyyden muotojen välillä on eroja sen suhteen, miten ne kehittyvät yksi-

lön kasvun eri vaiheissa. Uhrin oikeusherkkyys näytti tasaantuvan alakouluvuosien ai-

kana sen vaihtelun vähetessä sitä mukaa kun ikää tulee lisää. Observoijan oikeusherk-

kyys oli matalimmillaan 10 ja 11-vuotiaiden lasten ikäluokassa, mikä kertoo ominaisuu-

den notkahduksesta lapsuuden ja teini-iän välimaastossa. Hyötyjän oikeusherkkyys oli 

korkeammalla tasolla ja jakautui tasaisemmin 11 ja 12-vuotiailla lapsilla verrattuna nuo-

rempiin ikäluokkiin. Tekijän oikeusherkkyys oli puolestaan korkeimmillaan 12-vuotiai-

den ikäluokassa ja matalimmillaan 8-vuotiaiden ikäluokassa, mutta sen kehitys näytti 

eriytyvän alakoulun puolenvälin aikana. Oikeusherkkyyden voimakkuudessa näytti ole-

van suuria eroja saman ikäryhmän yksilöiden välillä. Iän vaikutukset oikeusherkkyyden 
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korkeuteen tai mataluuteen yksilön persoonassa eivät olleet täten selkeitä. Tämän to-

disti myös Mann–Whitneyn U-testin tulos, joka käski pysymään nollahypoteesissa. Näin 

ollen oikeusherkkyyden ja iän välisistä yhteyksistä huolimatta yksilöllisellä kehityksellä 

on kaikkein suurin merkitys oikeusherkkyyden ja sen kehityksen kannalta.  

 

Vaikka en löytänytkään tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä iän ja oikeusherkkyyden ke-

hityksen väliltä, ei iän vaikutuksia lasten reiluuden kokemusten taustalla voida täysin 

sivuuttaa. Tein tutkimuksen toteutusvaiheessa päätöksiä, kuten ikäryhmien määrittämi-

sen ja tutkimusmetodien valinnan, jotka vaikuttivat iän ja oikeusherkkyyden välisien yh-

teyksien tulkintoihin. Bondü kumppaneineen (2016) havaitsivat, että matalimmat oi-

keusherkkyyden vakauden arvot ja korkeimmat epävakauden arvot oikeusherkkyyden 

näkökulmien suhteen mitattiin kaikkein nuorimmassa ikäryhmässä. Tämä löydös kertoi 

yksilön lisääntyneestä oikeudenmukaisuuden sekä sen ilmenemisen ja torjumisen ym-

märtämisestä. (Bondü ym., 2016, 14, 17–18) Tutkimusaineistossani esimerkiksi uhrin oi-

keusherkkyyden tasaantuminen ja observoijan oikeusherkkyyden notkahtaminen ala-

koulun puolenvälin tienoilla kertovat ikääntymisen vaikutuksista oikeusherkkyyden ke-

hitykseen ja vakautumiseen. Koulun kontekstissa on syytä pohtia tilanteiden reilua to-

teuttamista ikääntymisen näkökulmasta. Koska tilanteiden oikeudenmukaisuuden ym-

märryksen on havaittu kasvavan iän myötä, on kasvattajan tiedostettava, että koulun 

tilanteet saattavat aiheuttaa iästä riippuen koululaisille erilaisia oikeudenmukaisuuden 

kokemuksia. Iän ja oikeusherkkyyden välisen yhteyden todellisuuden selvittämiseksi tar-

vitaan kuitenkin ehdottomasti lisää aihetta koskevaa tutkimusta. 

Tutkimustulosteni perusteella sukupuolen ja oikeusherkkyyden väliltä löytyi tilastolli-

sesti merkitseviä yhteyksiä. Mann-Whitneyn U -testi käski hylkäämään nollahypoteesit 

hyötyjän oikeusherkkyyden ja tekijän oikeusherkkyyden suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tytöt reagoivat poikia voimakkaammin epäoikeudenmukaisuuteen tilanteissa, 

joissa kokija hyötyy havaitsemastaan epäoikeudenmukaisuudesta tai on itse sitä aiheut-

tamassa. Vastaavanlaisia tutkimustuloksia on saatu myös aiemmissa sukupuolen ja oi-

keusherkkyyden yhteyttä selvittävissä tutkimuksissa, tosin erot sukupuolten välillä ovat 

olleet vähäisiä (Bondü & Elsner, 2015, 429; Schmitt ym., 2010, 224, 232). Tästä syystä 

myös löytämiini yhteyksiin on syytä suhtautua varoen. Kasvattajan on tästä huolimatta 
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ymmärrettävä, että tyttöjen oikeusherkkyyden taso on useissa tutkimuksissa todettu 

poikia korkeammaksi, ja ottaa asia huomioon omassa toiminnassaan. Koulun arjessa ero 

sukupuolten välillä voi näkyä monella tapaa. Esimerkiksi liikuntatunnilla pojat saattavat 

toimia useammin oma hyötyminen edellä verrattuna tyttöihin välinevalintojen ja jouk-

kuejakojen suhteen. Matala toisiin suuntautunut oikeusherkkyys ja heikko akateeminen 

menestys ovat tutkitusti yhteydessä epärehellisen käytöksen kanssa (Giovanelli ym., 

2018, 35; Schmitt ym., 2010, 232). Näin ollen erityisesti pojille, jotka menestyvät kou-

lussa heikosti, saattaa olla tyttöjä pienempi kynnys harrastaa koevilppiä tai ryhmätyös-

kentelyssä vapaamatkustajuutta. Tämä johtuu siitä, että omakohtaista hyötymistä tai 

epäoikeudenmukaisuuden aiheuttamista ei havaita herkästi tai siitä ei välitetä. Lisäksi 

matala oikeusherkkyyden yhteys erilaisten käytöshäiriöiden puhkeamisen kanssa saat-

taa omalta osaltaan selittää pojille tyypillisimpien käytöshäiriöiden syntymekanismeja 

(Bondü & Elsner, 2015, 423, 431). Toisaalta myös tyttöjen korkeammalla oikeusherkkyy-

dellä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia koulun arkeen. Korkea oikeusherkkyys saattaa 

ohjata tyttöjä havaitsemaan epäreiluutta poikia säännöllisemmin ja informoimaan opet-

tajaa mitä pienimmistäkin epäreiluuden tuntemuksista (Baumert ym., 2011, 388, 390–

393). Jatkuva reiluuden valvonta aiheuttaa herkästi eripuraa myös oppilaiden välille. Oi-

keudenmukainen koulu ottaa huomioon tyttöjen ja poikien erityistarpeet oikeudenmu-

kaisuuden suhteen. 

Tutkielmani perusteella voidaan esittää, että oikeudenmukaisuus ja oikeusherkkyys ovat 

hyvin monimuotoisia ilmiöitä ja prosesseja, jotka näkyvät lasten kokemuksissa sekä kou-

lun arjessa monin eri tavoin. Millaisia tulkintoja oikeudenmukaisuuden kokemisesta teh-

dään, riippuu paljolti tutkijasta, sekä hänen käyttämistään tutkimusmenetelmistä. Il-

miön tulkinnallisuus johtuu siitä, että yksilön mielensisäistä toimintaa ja ajattelua, kuten 

reiluuden kokemista on hyvin vaikeaa havaita (Ehrhardt ym., 2016, 165). Kyselylomake 

osoittautui oikeudenmukaisuuden kokemusten analysoinnin kannalta hyvin haastavaksi 

aineistonkeruumenetelmäksi, sillä sen sisältämä tiivistetty anonyymi tieto vaatii tutki-

jalta avautuakseen aineiston vahvaa tulkitsemista. Vuorovaikutuksen ja distributiivisen 

oikeudenmukaisuuden merkityksellisyys pohjanaan proseduraalisen oikeudenmukai-

suuden toteutuminen, alakoululaisten uhrin oikeusherkkyyden mataluus sekä tyttöjen 

poikia korkeammat hyötyjän ja tekijän oikeusherkkyyden arvot olivat merkittävimmät 
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löydökset, jotka lasten koulun oikeudenmukaisuuden kokemuksista tein. Näiden tutki-

mustulosten oikeellisuuden varmistaminen vaatii kuitenkin graduani mittavampia, las-

ten oikeudenmukaisuuden kokemuksiin keskittyviä, tutkimuksia. Ilmiötä tulisi tarkas-

tella useista eri näkökulmista käsin ja erilaisten tutkimusmetodien avulla. Tällä tavoin on 

mahdollista selvittää, miten ihmisten reilut ja epäreilut kokemukset todellisuudessa syn-

tyvät erilaisissa tilanteissa. Erilaisten menetelmien avulla olisi myös mahdollista havaita 

oikeudenmukaisuuden kokemisesta seikkoja, joita ei ollut tulkittavissa tutkielmani ai-

neistosta. Kaikesta puutteellisuudestaan huolimatta tutkielmani antaa suuntaa sille, mi-

ten lapset kokevat oikeudenmukaisuutta ja millaista oikeudenmukaisuutta koulun eri-

laiset tilanteet pitävät sisällään. Tätä tietoa on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa, 

kun halutaan pureutua yksilöiden oikeudenmukaisuuden kokemiseen. Graduni tutki-

mustuloksista voikin olla suunnaton apu esimerkiksi oikeudenmukaisuutta koskevien 

teemahaastattelujen kysymysten suunnittelua varten. 
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Liitteet 
 

 
 
LIITE 1: Kyselylomake lasten oikeudenmukaisuuden kokemusten ja oikeusherkkyyden 
tutkimiseen 
 

Osa 1: Reiluuden kokemukset 

1. Kuvaile yksi koulussa tapahtunut tilanne, jota pidit todella reiluna. Mitä tilan-

teessa tapahtui? Keitä tilanteeseen osallistui? Miksi tilanne oli mielestäsi reilu? 

 

2. Kuvaile yksi koulussa tapahtunut tilanne, jota pidit todella epäreiluna. Mitä tilan-

teessa tapahtui? Keitä tilanteeseen osallistui? Miksi tilanne oli mielestäsi epä-

reilu? 

 

Osa 2: Lasten oikeusherkkyys 

Kuinka reagoin epäreiluihin tilanteisiin?   Mittari pohjautuu Schmittin (2010, 233–235) 

väittämäpatteristoon. 

Ihmiset reagoivat keskenään eri tavoin epäreiluihin tilanteisiin? Miten sinä reagoit? En-

simmäiset kymmenen väittämää koskevat tilanteita, joista muut hyötyvät mutta sinä 

kärsit. Väittämissä Likertin asteikko 1–5 (Täysin eri mieltä-jokseenkin eri mieltä-ei samaa 

eikä eri mieltä- jokseenkin samaa mieltä-Täysin samaa mieltä)  

1. Minua häiritsee, jos muut saavat kokeesta paremman arvosanan pienemmällä 

työmäärällä kuin minä.  

2. En siedä sitä, että toiset ihmiset katsovat minulta vastauksia oppitunnin aikana.  

3. Minua harmittaa, jos saan vähemmän aikaa harjoitella taitojani, esimerkiksi op-

pitunnilla, kavereihini verrattuna. 

4. Tulen vihaiseksi, jos toiset ovat minua parempia jossakin asiassa ilman harjoitte-

lua. 
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5. Minua ärsyttää, jos aikuiset moittivat minua asioista, joista muita ei moitita.  

6. Minut tekee vihaiseksi, jos minua kohdellaan huonommin kuin muita.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan tilanteita, joissa huomaat, että jotain toista kohdellaan epä-

reilusti.  

7. Tulen surulliseksi, jos joku ystävistäni ei saa ansaitsemiaan kehuja hyvin tehdystä 

työstä toisilta kavereiltani tai aikuisilta. 

8. En siedä sitä, että joku ystävistäni katsoo muilta vastauksia oppitunnin aikana.  

9. Minua häiritsee, jos ystäväni saa vähemmän mahdollisuuksia kehittää omia tai-

tojaan, esimerkiksi oppitunnilla, muihin ihmisiin verrattuna.  

10. Olen pahoillani, jos joku on huonompi jossakin asiassa, esimerkiksi koulun oppi-

aineessa, kuin muut, vaikka hän olisikin nähnyt paljon vaivaa asian eteen. 

11. Minusta on ikävää, jos opettaja moittii koulukaveriani asioista, joista ei moitita 

muita oppilaita. 

12. Minua järkyttää, jos jotakin luokkalaisistani kohdellaan huonommin kuin muita.  

 

Seuraavaksi ovat vuorossa tilanteet, jotka kääntyvät sinun eduksesi ja joista muut kärsi-

vät. 

13. Minulle tulee huono omatunto, jos minua kehutaan asiasta, josta jotakuta toista 

olisi pitänyt kehua. 

14. Minua harmittaa, jos joku kavereistani näyttää koulutehtävien vastaukset mi-

nulle, mutta ei muille luokkalaisilleni. 

15. Minua häiritsee, jos saan enemmän mahdollisuuksia ja aikaa kehittää taitojani 

esimerkiksi oppitunnin aikana, muihin kavereihini verrattuna.  

16. Tunnen syyllisyyttä, jos olen jossain asiassa, esimerkiksi liikuntalajissa, parempi 

kuin muut ilman harjoittelua. 

17. Tunnen syyllisyyttä, jos esimerkiksi opettaja tai muu aikuinen kohtelee minua 

paremmin kuin muita ilman mitään syytä.  
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18. Minua ärsyttää, jos vanhempani eivät moiti minua asioista, joista he moittivat 

muita ihmisiä, esimerkiksi ystäviäni tai sisaruksiani.  

 

Tarkastellaan lopuksi tilanteita, joissa sinä itse kohtelet muita epäreilusti, syrjit jotakuta 

tai hyödyt muista.  

19. Tulen surulliseksi, jos otan valmiista koulutyöstä kunnian, joka olisi kuulunut jol-

lekin muulle. 

20. Minulle tulee huono omatunto, jos katson muilta vastaukset koulutehtäviini. 

21. Minua häiritsee, jos olen itse syypää siihen, ettei joku kavereistani saa mahdolli-

suutta kehittää itseään. Esimerkiksi häiritsen kaverini keskittymistä koulussa op-

pitunnin aikana. 

22. Tunnen syyllisyyttä, jos olen jossakin asiassa, esimerkiksi liikuntalajissa, parempi 

kuin muut, koska pelasimme keksimilläni epäreiluilla säännöillä. 

23. Tunnen syyllisyyttä, jos kohtelen jotakuta luokkalaisistani vähemmän ystävälli-

sesti muihin verrattuna ilman mitään syytä.  

24. Minulle tulee huono omatunto, jos moitin jotakuta, esimerkiksi kaveriani asi-

oista, joita siedän muilta.  

 

Väittämät 1–6 mittaavat uhrin oikeusherkkyyttä, 7–12 observoijan oikeusherkkyyttä, 

13–18 mittaavat hyötyjän oikeusherkkyyttä ja 19–24 tekijän oikeusherkkyyttä.  
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LIITE 2: Lasten reilujen ja epäreilujen koulukokemusten analyysi 
 
 

Esimerkki vastauksia ja niiden analyysit: 

Vastaaja 1.  

Sukupuoli: Tyttö  

Ikä: 8 

Reilu tilanne: ”Pyysin opelta luvan mennä kaverin viereen. Ope sanoi joo. Oli reilua, 

koska en pääse yleensä kaverin viereen”  

Analyysi: Sisältää vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuutta, distributiivista oikeu-

denmukaisuutta ja proseduraalista oikeudenmukaisuutta. Opettajan kanssa käytyä 

vuorovaikutustilannetta pidetään reiluna. Distributiivisen oikeudenmukaisuuden 

näkökulmasta reilu tilanne, sillä opiskelupaikka nähdään resurssina, joka jakautui 

tilanteessa oikeudenmukaisesti. Myös koulun proseduraalinen oikeudenmukaisuus 

vaikuttaa tilanteen taustalla. Aiempien opiskelupaikkojen jakautumisen epäreiluu-

den korvaantuminen mainitussa tilanteessa reilulla jakautumisella kasvattaa luotta-

musta koulun prosessien reiluuteen. 

Epäreilu tilanne: ”Liikkatunnilla. Ope jakoi joukkueet 10–11. Oli epäreilua koska toi-

sessa oli enemmän” 

Analyysi: Sisältää ainakin distributiivista ja vuorovaikutuksen oikeudenmukai-

suutta. Oppilaat ja heidän liikuntataitonsa ja osaamisensa nähdään jaossa olevina 

resursseina. Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuudesta kertoo se, että vuorovaiku-

tustilannetta, jossa joukkueet jaettiin, pidetään epäreiluna. Myös proseduraalinen 

oikeudenmukaisuus vaikuttaa tilanteen taustalla erittäin todennäköisesti. Liikunta-

tuntien joukkuejaot ovat osa liikunnanopetusta ja laajemmin koulun prosesseja, jo-

ten sen reiluuden toteutuminen vaikuttaa siihen, miten reiluina koulun erilaiset 

prosessit nähdään oppilaiden toimesta.  
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Vastaaja 2. 

Sukupuoli: Poika 

Ikä: 12 

Reilu tilanne: ”luokkalainen auttoi toista kun toinen ei osannut tehdä tehtävää 

koska ei ymmärtänyt asiaa jota käsiteltiin tunnin alussa tämä oli reilua koska toi-

nen olisi muuten ollut pulassa” 

Analyysi: Kyseisen kokemuksen reilusta tilanteessa aiheuttavat distributiivinen ja 

vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus. Luokkatoverin pulassa olleelle ystävälle an-

nettu aika ja huomio tässä tapauksessa avun muodossa voidaan nähdä jaossa ole-

vana resurssina, jonka jakautuminen aiheuttaa reiluuden kokemuksen. Tutkittava 

kuvaa myös hyvin, että oppilaiden keskinäinen vuorovaikutustilanne näyttäytyi rei-

luna, mikä vaikutti positiivisesti tilanteen reiluuteen. 

Epäreilu tilanne: ”yksikertaisesti toinen otti toiselta kumin jota ei palauttanut ja 

heitti sillä vielä toista silmään eikä pyytänyt anteeksi” 

Analyysi: Tällainen työvälineen lainaamista koskevan tilanteen epäreiluus perustuu 

vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuudelle. Kokemus johtuu siitä, että vuorovaiku-

tus kahden oppilaan välillä ei ole toteutunut oikeudenmukaisesti. Retributiivista oi-

keudenmukaisuuden olemassaolo tilanteessa voitaisiin perustella siten, että tutkit-

tava kritisoi sitä, ettei silmään osumisesta seurannut anteeksi pyyntöä. Voidaanko 

anteeksipyyntöä pitää rangaistuksena normien rikkomiseen? Pohtiiko vastaaja to-

dellisuudessa rangaistusten tai väärin toimimisen seuraamusten oikeudenmukai-

suutta.  
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Vastaaja 3. 

Sukupuoli: Tyttö 

Ikä: 8 

Reilu tilanne: ”Jaettiin kavereiden kanssa karkkeja niin että kaikki sai niitä karkkeja 

saman verran” 

Analyysi: Kyseessä perinteinen distributiivisen oikeudenmukaisuuden tilanne, jossa 

reiluuden kokemuksen aiheuttaa karkkien yhdenvertainen jakautuminen lasten vä-

lillä. Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden vaikutuksesta reiluuden kokemuk-

seen ei ole tämän perusteella viitteitä. 

Epäreilu tilanne: ”Oli meidän vuoro keinua mutta neloset ei antanu” 

Analyysi: Tilanne sisältää distributiivista ja vuorovaikutuksen oikeudenmukai-

suutta. Keinuvuorot voidaan nähdä resurssina, joiden jakautuminen aiheuttaa ko-

kemuksen reiluudesta. Toisaalta tilanteessa kuvataan myös vuorovaikutusta tutkit-

tavan ja 4. luokkalaisten lasten välillä. Tämä kielisi siitä, että epäreiluuden koke-

muksen aiheuttaa epäoikeudenmukaisesti toteutunut vuorovaikutus oppilaiden vä-

lillä. 
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LIITE 3: Oikeusherkkyyden näkökulmien väittämien reliabiliteetti ja korrelaatiot 
 
 

Reliabiliteetti: Uhrin oikeusherkkyys 

Cronbachin alfa 

Standardisoitui-

hin muuttujiin 

perustuva 

Cronbachin alfa   

Muuttujien 

lukumäärä 

,533 ,557 6 

 

 

Muuttujienvälinen korrelaatiomatriisi 

 Väittämä 1 Väittämä 2 Väittämä 3 Väittämä 4 Väittämä 5 Väittämä 6 

Väittämä 1 1,000 ,099 ,633 ,064 ,700 ,180 

Väittämä 2 ,099 1,000 ,199 -,241 ,273 -,390 

Väittämä 3 ,633 ,199 1,000 ,040 ,416 ,297 

Väittämä 4 ,064 -,241 ,040 1,000 ,330 ,128 

Väittämä 5 ,700 ,273 ,416 ,330 1,000 -,130 

Väittämä 6 ,180 -,390 ,297 ,128 -,130 1,000 

 

 

Muuttujien kokonaisstatistiikka 

 

Asteikon kes-

kiarvo, jos muut-

tuja poistetaan 

Asteikon vari-

anssi, jos muut-

tuja poistetaan 

Korjattu muuttu-

jan kokonaiskor-

relaatio 

Multippelikorre-

laation neliö 

Cronbachin alfa, 

jos muuttuja 

poistetaan 

Väittämä 1 12,65 10,450 ,656 ,699 ,291 

Väittämä 2 11,80 15,537 -,024 ,364 ,632 

Väittämä 3 12,85 11,187 ,623 ,492 ,328 

Väittämä 4 13,35 15,397 ,111 ,335 ,550 

Väittämä 5 12,45 10,366 ,560 ,693 ,326 

Väittämä 6 11,65 14,976 -,008 ,365 ,642 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

Reliabiliteetti: observoijan oikeusherk-

kyys 

Cronbachin alfa 

Standardisoitui-

hin muuttujiin 

perustuva 

Cronbachin alfa 

Muuttujien 

lukumäärä 

,645 ,661 6 

 

 

 

Muuttujien välinen korrelaatiomatriisi 

 Väittämä 7 Väittämä 8 Väittämä 9 Väittämä 10 Väittämä 11 Väittämä 12 

Väittämä 7 1,000 ,836 ,443 ,005 ,007 ,014 

Väittämä 8 ,836 1,000 ,433 ,008 ,048 ,004 

Väittämä 9 ,443 ,433 1,000 ,427 ,309 ,000 

Väittämä 10 ,005 ,008 ,427 1,000 ,350 ,323 

Väittämä 11 ,007 ,048 ,309 ,350 1,000 ,470 

Väittämä 12 ,014 ,004 ,000 ,323 ,470 1,000 

 

 

 

Muuttujien kokonaisstatistiikka 

 

Mittarin kes-

kiarvo, jos muut-

tuja poistetaan 

Mittarin vari-

anssi, jos muut-

tuja poistetaan 

Korjattu muuttu-

jan kokonaiskor-

relaatio 

Multippeli korre-

laation neliö 

Cronbachin alfa, 

jos muuttuja 

poistetaan 

Väittämä 7 18,65 12,029 ,450 ,716 ,571 

Väittämä 8 19,00 12,105 ,466 ,705 ,563 

Väittämä 9 18,95 14,366 ,562 ,469 ,561 

Väittämä 10 19,15 13,924 ,285 ,335 ,640 

Väittämä 11 18,15 14,871 ,332 ,343 ,617 

Väittämä 12 18,35 15,608 ,239 ,322 ,645 
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Reliabiliteetti: hyötyjän oikeusherk-

kyys kaikki muuttujat 

Cronbachin alfa 

Standardisoitui-

hin muuttujiin 

perustuva 

Cronbachin alfa 

Muuttujien 

lukumäärä 

,340 ,278 6 

 

 

Muuttujien välinen korrelaatiomatriisi 

 Väittämä 13 Väittämä 14 Väittämä 15 Väittämä 16 Väittämä 17 Väittämä 18 

Väittämä 13 1,000 ,268 -,322 -,239 -,039 ,457 

Väittämä 14 ,268 1,000 -,221 -,600 -,014 ,121 

Väittämä 15 -,322 -,221 1,000 ,254 ,481 ,335 

Väittämä 16 -,239 -,600 ,254 1,000 -,165 ,012 

Väittämä 17 -,039 -,014 ,481 -,165 1,000 ,576 

Väittämä 18 ,457 ,121 ,335 ,012 ,576 1,000 

 

 

Muuttujien kokonaisstatistiikka 

 

Mittarin kes-

kiarvo, jos muut-

tuja poistetaan 

Mittarin vari-

anssi, jos muut-

tuja poistetaan 

Korjattu muuttu-

jan kokonaiskor-

relaatio 

Multippelikorre-

laation neliö 

Cronbachin alfa, 

jos muuttuja 

poistetaan 

Väittämä 13 16,50 12,368 ,089 ,542 ,343 

Väittämä 14 16,55 14,155 -,125 ,436 ,484 

Väittämä 15 16,25 11,145 ,216 ,449 ,257 

Väittämä 16 17,20 15,747 -,252 ,526 ,513 

Väittämä 17 16,10 9,674 ,400 ,587 ,112 

Väittämä 18 16,65 6,555 ,769 ,677 -,334a 
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Reliabiliteetti tekijän oikeusherkkyys 

Cronbachin alfa 

Standardisoitui-

hin muuttujiin 

perustuva 

Cronbachin alfa 

Muuttujien 

lukumäärä 

,777 ,773 6 

 

 

Muuttujienvälinen korrelaatiomatriisi 

 Väittämä 19 Väittämä 20 Väittämä 21 Väittämä 22 Väittämä 23 Väittämä 24 

Väittämä 19 1,000 ,430 ,661 ,679 ,476 ,160 

Väittämä 20 ,430 1,000 ,205 ,303 ,242 ,208 

Väittämä 21 ,661 ,205 1,000 ,575 ,518 ,093 

Väittämä 22 ,679 ,303 ,575 1,000 ,262 ,321 

Väittämä 23 ,476 ,242 ,518 ,262 1,000 ,305 

Väittämä 24 ,160 ,208 ,093 ,321 ,305 1,000 

 

 

 

 

Muuttujien kokonaisstatistiikka 

 

Mittarin kes-

kiarvo, jos muut-

tuja poistetaan 

Mittarin vari-

anssi, jos muut-

tuja poistetaan 

Korjattu muuttu-

jan kokonaiskor-

relaatio 

Multippelikorre-

laation neliö 

Cronbachin alfa, 

jos muuttuja 

poistetaan 

Väittämä 19 18,70 14,958 ,731 ,649 ,683 

Väittämä 20 19,00 18,316 ,388 ,217 ,779 

Väittämä 21 18,40 16,989 ,603 ,557 ,723 

Väittämä 22 18,45 16,366 ,638 ,576 ,713 

Väittämä 23 17,90 18,305 ,512 ,411 ,747 

Väittämä 24 18,30 20,116 ,290 ,242 ,795 
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LIITE 4: Iän ja oikeusherkkyyden yhteyden ristiintaulukoinnit 
 
 

Iän ja oikeusherkkyyden ristiintaulukointi 

 

Oikeusherkkyys 

Kokonaisuus 2–3 3–4 4–5 

Ikä: 8 v Lukumäärä 4 1 0 5 

% Ikäryhmä 80,0 % 20,0 % 0,0 % 100,0 % 

% Oikeusherkkyys 40,0 % 14,3 % 0,0 % 25,0 % 

9 v Lukumäärä 2 1 1 4 

% Ikäryhmä 50,0 % 25,0 % 25,0 % 100,0 % 

% Oikeusherkkyys 20,0 % 14,3 % 33,3 % 20,0 % 

 10 v Lukumäärä 1 1 0 2 

% Ikäryhmä 50,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 

% Oikeusherkkyys 10,0 % 14,3 % 0,0 % 10,0 % 

11 v Lukumäärä 2 1 0 3 

% Ikäryhmä 66,7 % 33,3 % 0,0 % 100,0 % 

% Oikeusherkkyys 20,0 % 14,3 % 0,0 % 15,0 % 

 12 v Lukumäärä 1 3 2 6 

% Ikäryhmä 16,7 % 50,0 % 33,3 % 100,0 % 

% Oikeusherkkyys 10,0 % 42,9 % 66,7 % 30,0 % 

Kokonaisuus Lukumäärä 10 7 3 20 

% Ikäryhmä 50,0 % 35,0 % 15,0 % 100,0 % 

% Oikeusherkkyys 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
 

Iän ja uhrin oikeusherkkyyden ristiintaulukointi  

 

Uhrin oikeusherkkyys 

Kokonaisuus 1–2 2–3 3–4 

Ikä: 8 v Lukumäärä 2 2 1 5 

% Ikäryhmä 40,0 % 40,0 % 20,0 % 100,0 % 

% Uhrin oikeusherkkyys 33,3 % 20,0 % 25,0 % 25,0 % 

9 v Lukumäärä 2 0 2 4 

% Ikäryhmä 50,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 

% Uhrin oikeusherkkyys 33,3 % 0,0 % 50,0 % 20,0 % 

10 v Lukumäärä 1 0 1 2 

% Ikäryhmä 50,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 

% Uhrin oikeusherkkyys 16,7 % 0,0 % 25,0 % 10,0 % 

11 v Lukumäärä 1 2 0 3 

% Ikäryhmä 33,3 % 66,7 % 0,0 % 100,0 % 

% Uhrin oikeusherkkyys 16,7 % 20,0 % 0,0 % 15,0 % 

12 v Lukumäärä 0 6 0 6 
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% Ikäryhmä 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

% Uhrin oikeusherkkyys 0,0 % 60,0 % 0,0 % 30,0 % 

Kokonaisuus Lukumäärä 6 10 4 20 

% Ikäryhmä 30,0 % 50,0 % 20,0 % 100,0 % 

% Uhrin oikeusherkkyys 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
 

Iän ja observoijan oikeusherkkyyden ristiintaulukointi 

 

Observoijan oikeusherkkyys 

Kokonaisuus 2–3 3–4 4–5 

Ikä: 8 v Lukumäärä 2 2 1 5 

% Ikäryhmä 40,0 % 40,0 % 20,0 % 100,0 % 

% Observoijan oikeusherkkyys 33,3 % 22,2 % 20,0 % 25,0 % 

9 v Lukumäärä 0 3 1 4 

% Ikäryhmä 0,0 % 75,0 % 25,0 % 100,0 % 

% Observoijan oikeusherkkyys 0,0 % 33,3 % 20,0 % 20,0 % 

10 v Lukumäärä 1 1 0 2 

% Ikäryhmä 50,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 

% Observoijan oikeusherkkyys 16,7 % 11,1 % 0,0 % 10,0 % 

11 v Lukumäärä 3 0 0 3 

% Ikäryhmä 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

% Observoijan oikeusherkkyys 50,0 % 0,0 % 0,0 % 15,0 % 

12 v Lukumäärä 0 3 3 6 

% Ikäryhmä 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

% Observoijan oikeusherkkyys 0,0 % 33,3 % 60,0 % 30,0 % 

Kokonaisuus Lukumäärä 6 9 5 20 

% Ikäryhmä 30,0 % 45,0 % 25,0 % 100,0 % 

% Observoijan oikeusherkkyys 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

Iän ja hyötyjän oikeusherkkyyden ristiintaulukointi 

 

Hyötyjän oikeusherkkyys 

Kokonaisuus 2–3 3–4 4–5 

Ikä: 8 v Lukumäärä 4 1 0 5 

% Ikäryhmä 80,0 % 20,0 % 0,0 % 100,0 % 

% Hyötyjän oikeusherkkyys 36,4 % 16,7 % 0,0 % 25,0 % 

9 v Lukumäärä 2 2 0 4 

% Ikäryhmä 50,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 

% Hyötyjän oikeusherkkyys 18,2 % 33,3 % 0,0 % 20,0 % 

10 v Lukumäärä 2 0 0 2 

% Ikäryhmä 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 
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% Hyötyjän oikeusherkkyys 18,2 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 

11 v Lukumäärä 1 1 1 3 

% Ikäryhmä 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 

% Hyötyjän oikeusherkkyys 9,1 % 16,7 % 33,3 % 15,0 % 

12 v Lukumäärä 2 2 2 6 

% Ikäryhmä 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 

% Hyötyjän oikeusherkkyys 18,2 % 33,3 % 66,7 % 30,0 % 

Kokonaisuus Lukumäärä 11 6 3 20 

% Ikäryhmä 55,0 % 30,0 % 15,0 % 100,0 % 

% Hyötyjän oikeusherkkyys 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

Iän ja tekijän oikeusherkkyyden ristiintaulukointi 

 

Tekijän oikeusherkkyys 

Kokonaisuus 2–3 3–4 4–5 

Ikä: 8 v Lukumäärä 3 2 0 5 

% Ikäryhmä 60,0 % 40,0 % 0,0 % 100,0 % 

% Tekijän oikeusherkkyys 50,0 % 25,0 % 0,0 % 25,0 % 

9 v Lukumäärä 2 0 2 4 

% Ikäryhmä 50,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 

% Tekijän oikeusherkkyys 33,3 % 0,0 % 33,3 % 20,0 % 

10 v Lukumäärä 0 2 0 2 

% Ikäryhmä 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

% Tekijän oikeusherkkyys 0,0 % 25,0 % 0,0 % 10,0 % 

 11 v Lukumäärä 1 1 1 3 

% Ikäryhmä 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 

% Tekijän oikeusherkkyys 16,7 % 12,5 % 16,7 % 15,0 % 

12 v Lukumäärä 0 3 3 6 

% Ikäryhmä 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

% Tekijän oikeusherkkyys 0,0 % 37,5 % 50,0 % 30,0 % 

Kokonaisuus Lukumäärä 6 8 6 20 

% Ikäryhmä 30,0 % 40,0 % 30,0 % 100,0 % 

% Tekijän oikeusherkkyys 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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LIITE 5: Sukupuolen ja oikeusherkkyyden ristiintaulukoinnit 
 
 

Sukupuolen ja oikeusherkkyyden ristiintaulukointi 

 

Kokonaisoikeusherkkyysluokiteltu 

Kokonaisuus 2–3 3–4 4–5 

Sukupuoli Mies Lukumäärä 5 2 0 7 

% Sukupuoli 71,4 % 28,6 % 0,0 % 100,0 % 

% Oikeusherkkyys 50,0 % 28,6 % 0,0 % 35,0 % 

Nainen Lukumäärä 5 5 3 13 

% Sukupuoli 38,5 % 38,5 % 23,1 % 100,0 % 

% Oikeusherkkyys 50,0 % 71,4 % 100,0 % 65,0 % 

Kokonaisuus Lukumäärä 10 7 3 20 

% Sukupuoli 50,0 % 35,0 % 15,0 % 100,0 % 

% Oikeusherkkyys 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Sukupuolen uhrinherkkyyden ristiintaulukointi 

 

Uhrin oikeusherkkyys 

Kokonaisuus 1–2 2–3 3–4 

Sukupuoli Mies Lukumäärä 3 3 1 7 

% Sukupuoli 42,9 % 42,9 % 14,3 % 100,0 % 

% Uhrin oikeusherkkyys 50,0 % 30,0 % 25,0 % 35,0 % 

Nainen Lukumäärä 3 7 3 13 

% Sukupuoli 23,1 % 53,8 % 23,1 % 100,0 % 

% Uhrin oikeusherkkyys 50,0 % 70,0 % 75,0 % 65,0 % 

Kokonaisuus Lukumäärä 6 10 4 20 

% Sukupuoli 30,0 % 50,0 % 20,0 % 100,0 % 

% Uhrin oikeusherkkyys 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Sukupuolen ja observoijan oikeusherkkyyden ristiintaulukointi 

 

Observoijan oikeusherkkyys 

Kokonaisuus 2–3 3–4 4–5 

Sukupuoli Mies Lukumäärä 1 6 0 7 

% Sukupuoli 14,3 % 85,7 % 0,0 % 100,0 % 

% Observoijan oikeusherkkyys 16,7 % 66,7 % 0,0 % 35,0 % 

Nainen Lukumäärä 5 3 5 13 

% Sukupuoli 38,5 % 23,1 % 38,5 % 100,0 % 

% Observoijan oikeusherkkyys 83,3 % 33,3 % 100,0 % 65,0 % 

Total Lukumäärä 6 9 5 20 

% Sukupuoli 30,0 % 45,0 % 25,0 % 100,0 % 

% Observoijan oikeusherkkyys 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Sukupuolen ja hyötyjän oikeusherkkyyden ristiintaulukointi 

 

Hyötyjän oikeusherkkyys Koko-

naisuus 2–3 3–4 4–5 

Sukupuoli Mies Lukumäärä 7 0 0 7 

% Sukupuoli 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

% Hyötyjän oikeusherkkyys 63,6 % 0,0 % 0,0 % 35,0 % 

Nainen Lukumäärä 4 6 3 13 

% Sukupuoli 30,8 % 46,2 % 23,1 % 100,0 % 

% Hyötyjän oikeusherkkyys 36,4 % 100,0 % 100,0 % 65,0 % 

Kokonaisuus Lukumäärä 11 6 3 20 

% Sukupuoli 55,0 % 30,0 % 15,0 % 100,0 % 

% Hyötyjän oikeusherkkyys 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

 

 

 

Sukupuolen ja tekijän oikeusherkkyys ristiintaulukointi 

 

Tekijän oikeusherkkyys 

Kokonaisuus 2–3 3–4 4–5 

Sukupuoli Mies Lukumäärä 4 3 0 7 

% Sukupuoli 57,1 % 42,9 % 0,0 % 100,0 % 

% Tekijän oikeusherkkyys 66,7 % 37,5 % 0,0 % 35,0 % 

Nainen Lukumäärä 2 5 6 13 

% Sukupuoli 15,4 % 38,5 % 46,2 % 100,0 % 

% Tekijän oikeusherkkyys 33,3 % 62,5 % 100,0 % 65,0 % 

Kokonaisuus Lukumäärä 6 8 6 20 

% Sukupuoli 30,0 % 40,0 % 30,0 % 100,0 % 

% Tekijän oikeusherkkyys 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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LIITE 6: Iän, sukupuolen ja oikeusherkkyyden näkökulmien korrelaatiot 
 

Korrelaatiot 

 Ikä 

Suku-

puoli 

Uhrin oi-

keus-

herkkyys 

Observoi-

jan oikeus-

herkkyys 

hyötyjän 

oikeus-

herkkyys 

Tekijän 

oikeus-

herkkyys 

Oikeus-

herkkyys 

Ikä Pearsonin kor-

relaatiokerroin 

1 -,043 ,078 ,228 ,386 ,431 ,370 

Sig. (2-tailed)  ,858 ,743 ,334 ,093 ,058 ,108 

N 20 20 20 20 20 20 20 

Sukupuoli Pearsonin kor-

relaatiokerroin 

-,043 1 -,061 ,129 ,474* ,483* ,339 

Sig. (2-tailed) ,858  ,798 ,589 ,035 ,031 ,143 

N 20 20 20 20 20 20 20 

Uhrin oikeusherk-

kyys 

Pearsonin kor-

relaatiokerroin 

,078 -,061 1 ,238 ,188 ,412 ,597** 

Sig. (2-tailed) ,743 ,798  ,313 ,427 ,071 ,005 

N 20 20 20 20 20 20 20 

Observoijan oi-

keusherkkyys 

Pearsonin kor-

relaatiokerroin 

,228 ,129 ,238 1 ,554* ,556* ,766** 

Sig. (2-tailed) ,334 ,589 ,313  ,011 ,011 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 

Hyötyjän oikeus-

herkkyys 

Pearsonin kor-

relaatiokerroin 

,386 ,474* ,188 ,554* 1 ,740** ,803** 

Sig. (2-tailed) ,093 ,035 ,427 ,011  ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 

Tekijän oikeus-

herkkyys 

Pearsonin kor-

relaatiokerroin 

,431 ,483* ,412 ,556* ,740** 1 ,895** 

Sig. (2-tailed) ,058 ,031 ,071 ,011 ,000  ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 

Oikeusherkkyys Pearsonin kor-

relaatiokerroin 

,370 ,339 ,597** ,766** ,803** ,895** 1 

Sig. (2-tailed) ,108 ,143 ,005 ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 20 20 20 

*. Korrelaatio on merkitsevä tasolla 0.05 (2-tailed). 

**. Korrelaatio on merkitsevä tasolla 0.01 (2-tailed). 
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LIITE 7: Mann-Whitneyn U testi sukupuolen yhteydestä oikeusherkkyyteen 
 

 

 

 

Uhrin oikeusherkkyyden yhteys sukupuoleen 

Riippumattomien otosten Mann-Whitneyn U Tes-

tin yhteenveto 

 N 20 

Mann-Whitney U 44,000 

Wilcoxon W 135,000 

Testi statistiikka 44,000 

Standardi virhe 12,510 

Standardisoitu testin statistiikka -,120 

Asymptoottinen merkitsevyys (kaksisuuntainen testi) ,905 

Tarkka merkitsevyys (Kaksisuuntainen testi) ,938 

 

 

 

 

 

 

Observoijan oikeusherkkyyden yhteys sukupuoleen 

Riippumattomien otosten Mann-Whitney U Tes-

tin yhteenveto 

N 20 

Mann-Whitney U 48,500 

Wilcoxon W 139,500 

Testi statistiikka 48,500 

Standardi virhe 12,447 

Standardisoitu Testin statistiikka ,241 

Asymptoottinen merkitsevyys (kaksisuuntainen testi) ,810 

Tarkka merkitsevyys (kaksisuuntainen testi) ,817 
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Hyötyjän oikeusherkkyyden yhteys sukupuoleen 

Riippumattomien otosten Mann-Whitney U testin 

yhteenveto 

N 20 

Mann-Whitney U 70,500 

Wilcoxon W 161,500 

Testi statistiikka 70,500 

Standardi virhe 12,457 

Standardisoitu testin statistiikka 2,007 

Asymptoottinen merkitsevyys (kaksisuuntainen testi) ,045 

Tarkka merkitsevyys (kaksisuuntainen) ,046 

 
 
 
Tekijän oikeusherkkyyden yhteys sukupuoleen 

Riippumattomien otosten Mann-Whitney U Tes-

tin yhteenveto 

N 20 

Mann-Whitney U 73,000 

Wilcoxon W 164,000 

Testi statistiikka 73,000 

Standardi virhe 12,543 

Standardisoitu testin statistiikka 2,192 

Asymptoottinen merkitsevyys (kaksisuuntainen testi) ,028 

Tarkka merkitsevyys (kaksisuuntainen testi) ,030 

 
 
 
Oikeusherkkyyden yhteys sukupuoleen 

Riippumattomien otosten Mann-Whitney U testin 

yhteenveto 

N 20 

Mann-Whitney U 58,500 

Wilcoxon W 149,500 

Testin statistiikka 58,500 

Standardi virhe 12,572 

Standardisoitu testin statistiikka 1,034 

Asymptoottinen merkitsevyys (kaksisuuntainen testi) ,301 

Tarkka merkitsevyys (kaksisuuntainen testi) ,311 

 
 

 


