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1 Johdanto  
 

Osallisuus ja toimijuus ovat sanoina monelle luokanopettajalle ja kasvattajalle tut-

tuja, sillä niihin törmää monissa erilaisissa yhteyksissä opetussuunnitelman pe-

rusteista YK:n lasten oikeuksien julistukseen. Osallisuus ja toimijuus ovat myös 

merkittäviä tekijöitä yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja motivaation kan-

nalta, ja niitä voidaan pitää yhteiskunnallisella tasolla edellytyksinä demokratian 

toteutumiseen (Deci & Ryan, 1994, 2000; Kiilakoski, Gretchel & Nivala 2012).  

 

Lapsen oikeuksien julistuksen mukaan lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä 

ja tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa lapsen kehitystason huomioon ottaen 

(Yhdistyneet kansakunnat, 1991). Suomen perustus- ja perusopetuslakiin nojaa-

vien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen tulisi 

tukea ja edistää hyvinvointia, demokratiaa sekä toimijuutta ja opetuksessa tulisi 

antaa oppilaille mahdollisuuksia osallistua sen toteutukseen, suunnitteluun ja ar-

viointiin (Opetushallitus, 2014, s. 16). Nämä viralliset ja lakisääteiset tekijät huo-

mioon ottaen, tulisi lasten ja nuorten osallisuuden ja toimijuuden olla siis lähes 

itsestään selviä ja helposti toteutettavissa olevia asioita myös kasvatustyössä.  

 

Tutkin kandidaatin tutkielmassani osallisuuden toteutumista koulukontekstissa 

keskittäen huomioni osallistavan pedagogiikan ja kouluhyvinvoinnin yhteyksiin. 

Tutkielmaa kirjoittaessani huomasin nopeasti, kuinka moniselitteisistä käsitteistä 

puhumme, kun puhumme lasten ja nuorten osallisuudesta ja toimijuudesta. Joi-

denkin tutkimusten keskiössä olivat lasten ja nuorten demokraattinen osallistumi-

nen ja konkreettiset mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä päätöksente-

koon, kun taas toisten tutkimusten painopisteenä oli koettu osallisuus esimerkiksi 

sosiaalisen kanssakäymisen kautta. Usein siteeratuissa teorioissa osallisuuden 

ja toimijuuden edistäminen jaotellaankin selkeästi kahteen erilaiseen muotoon: 

sosiaalisissa suhteissa vaikuttamiseen ja poliittisissa suhteissa vaikuttamiseen 

(Thomas, 2007; Kiilakoski, ym., 2012, s. 16).  

 

Vaikka käytän näitä teorioita myös oman tutkielmani taustalla, ovat niiden moni-

selitteisyys ja epätarkkuus mielestäni ajatuksia herättäviä lähtökohtia lasten ja 
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nuorten osallisuuden ja toimijuuden toteutumiselle koulumaailmassa. On mielen-

kiintoista pohtia, kuinka opetussuunnitelmassakin monessa kohdassa käytetyt 

sanat ”osallisuus ja toimijuus” näyttäytyvät käytännön työssä alakoulun arjessa, 

kun niihin liittyviä teorioitakin voidaan tulkita hyvin eri tavoin tarkastelukulmasta 

riippuen. Tässä Pro-gradu -tutkielmassani jatkan kandidaatin tutkielmani ai-

heesta pohtimalla, minkälaisia näkemyksiä luokanopettajilla on osallisuutta ja toi-

mijuutta tukevasta kasvatuksesta ja miten nämä käsitykset suhteutuvat taustalla 

oleviin teorioihin.  

 

Kuten aiemmin totesin, mainitaan osallisuus ja toimijuus perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa muun muassa opetuksen lähtökohtina. Tämän lisäksi 

osallisuus ja toimijuus ovat joko suoraan tai välillisesti osana eri oppiaineiden työ-

tapoja, tehtäviä ja toimintakulttuureita. Opetussuunnitelman tasolla yksi osallisuu-

den ja toimijuuden käsitteeseen vahvasti nojaava oppiaine on kuvataide. Kuva-

taiteen oppiaineen tehtävänä on muun muassa mahdollistaa oppilaiden osallis-

tuminen ja vaikuttaminen erilaisin keinoin sekä hyödyntää näiden omia kokemuk-

sia ja kulttuureja opetuksen suunnittelussa. Oppilaita tulisi myös pyrkiä osallista-

maan opetuksen jokaisessa vaiheessa, suunnittelusta arviointiin. (Opetushalli-

tus, 2014, s. 143, 266.) Kuvataide voisi myös työtapojen ja sisältöjen monipuoli-

suuden kautta mahdollistaa osallisuuden ja toimijuuden toteutumista hyvin eri ta-

voin opettajasta, oppimisympäristöstä ja opiskelijaryhmästä riippuen. 

 

Oma kiinnostukseni kuvataiteen opettamiseen sekä visuaalisen kulttuurin kautta 

oppimiseen kumpuaa omasta kuvataiteellisesta harrastuspohjastani sekä taipu-

muksestani tarkastella ympäröivää maailmaa ensisijaisesti visuaalisesti. Olen tä-

män vuoksi kokenut omassa työssäni myös haasteita oppilaiden oman osallisuu-

den ja toimijuuden tukemiseen kuvataiteen opetuksessa, sillä oma innostukseni 

ja halu ohjata kuvataidetöistä esteettisesti tietynlaisia on saattanut estää oppilai-

den omien ideoiden syntymisen. Toinen tutkimusaiheeseen johdatteleva pohdin-

tani onkin liittynyt luokanopettajien erilaisiin valmiuksiin taito- ja taideaineiden 

opettamisessa. Pohdin, miten osallisuutta ja toimijuutta tukeva opetus näkyy ala-

koulun kuvataiteen opetuksessa, jonka sisältöjen ja suunnittelun kanssa useat 

tuntemani opettajat kamppailevat. Pohdin myös, mitkä tekijät opettajien näke-

myksiin mahdollisesti vaikuttavat. 



 

 

3 

 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä käsityksiä luokanopettajilla on osalli-

suutta ja toimijuutta tukevasta opetuksesta ja miten näitä asioita voitaisiin edistää 

alakoulun kuvataiteen opetuksen kautta. Tutkimusta varten olen haastatellut 

sekä luokan- että erityisluokanopettajana toimivia opettajia, joilla on kokemusta 

kuvataiteen opetuksesta omalle opetettavalle ryhmälle osana alakoulun arkea.  
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1 Lasten osallisuus ja toimijuus 
 

Osallisuus ja toimijuus ulottuvat monipuolisesti useisiin elämän osa-alueisiin ja 

niihin liittyviin yhteisöihin. Tämän vuoksi myös osallisuuden ja toimijuuden edis-

tämistä voidaan tarkastella hyvin eri tavoin näkökulmista riippuen. (Kiilakoski, 

ym., 2012, s. 16.) Tässä kappaleessa käsittelen lasten monimuotoista osalli-

suutta ja toimijuutta sosiaalipedagogisen osallisuuskäsityksen lähtökohdista kä-

sin. Osallisuuden ja toimijuuden edistämistä tarkastelen sekä sosiaalisen että po-

liittisen toimimisen näkökulmista ja pohdin näiden yhteyksiä kokonaisvaltaiseen 

hyvinvointiin ja sen edistämiseen. 

 

 

1.1 Sosiaalipedagoginen osallisuuskäsitys 
 
Osallisuus on moniulotteinen ilmiö, jossa yhdistyvät muun muassa pystyvyyden, 

osallisuuden ja toimijuuden käsitteet. Toimijuus nähdään nyky-yhteiskunnassa 

tärkeänä arvona muun muassa peruskoulun arvomaailmassa sekä työelämän 

odotuksissa. Toimijuus lisää pystyvyyden tunnetta, joka tarkoittaa henkilön koke-

musta oman tekemisensä merkityksellisyydestä. Tämä taas lisää motivaatiota ja 

tahtoa nähdä vaivaa tärkeiden asioiden eteen.  (Kumpulainen, ym., 2010, s. 25.)  

 

Osallisuuden käsite on vaikeasti määriteltävä, sillä sen voidaan ajatella tarkoitta-

van sekä mukana olemista ja kuulumista, yhteisöllisyyttä ja yhteisössä toimi-

mista, että poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamista. Osallisuuden käsitteen 

englanninkieliset vastikkeet participation ja engagement voidaan kääntää sekä 

osallisuudeksi, sitoutumiseksi, että osallistumiseksi, jotka kuitenkin tarkoittavat 

hyvinkin eri asioita sanayhteydestä riippuen. Toimijuuden käsite määritellään 

muun muassa osallisuuden toiminnallisena ilmentymänä, eli toimintana, joka 

mahdollistaa osallisuuden toteutumista (Kiilakoski, ym., 2012, s. 16–17).  

 

Lasten osallisuutta tarkastellessa voidaan esimerkiksi pohtia, minkälaisissa tilan-

teissa ja tiloissa lasten osallisuus voi mahdollisesti toteutua tai olla toteutumatta. 

Thomasin (2007, s. 204) mukaan näitä tilanteita ovat muun muassa tavanomaiset 



 

 

5 

perheen vuorovaikutustilanteet, jossa lapset joko otetaan tai ei oteta mukaan kes-

kusteluun, sekä lasten itsenäiset vuorovaikutustilanteet perheen ulkopuolella. Ky-

symys lasten osallisuudesta nousee esille myös lapsille suunnatuissa palve-

luissa, kuten kouluissa, joiden rakenne on lähtökohtaisesti hierarkkinen, sekä 

huoltajuutta koskevissa kysymyksissä, kuten vanhempien avio- tai asumuseron 

järjestelyissä. Osallisuuden toteutumista voidaan arvioida myös sen perusteella, 

kuinka näkyvästi lapsille ja nuorille tarjotaan palveluita esimerkiksi mainonnan 

kautta. (Thomas, 2007, s. 204.) Edellä mainittua voitaisiin luonnehtia myös 

eräänlaisena sietokykynä lasten ja nuorten palveluihin ja näiden näkyvyyteen. 

 

Osallisuutta voidaan tarkastella niin sanotusta sosiaalipedagogisesta näkökul-

masta käsin (Nivala & Ryynänen, 2013). Näkökulman mukaan osallisuus syntyy 

aina ihmisen suhteesta yhteisöön ja sitä voidaan jäsennellä kolmen ulottuvuuden 

kautta: 1) ihminen on osa yhteisöä (kuuluu johonkin), 2) ihminen toimii osana 

yhteisöä (osallistuu), ja 3) ihminen kokee olevansa osa yhteisöä (tuntee kuulu-

vansa). Koska Nivala ja Ryynänen tarkoittavat yhteisöillä yhteiskunnan ja koko 

ihmiskunnan lisäksi pieniä, yksilökohtaisia yhteisöjä, voidaan näkökulmaa käyt-

tää myös lasten osallisuuden pohtimisessa Thomasin (2007) ajatusten jäsentä-

jänä. Osallisuus on siis näiden käsitysten mukaan perusluonteeltaan sosiaalista 

ja vuorovaikutteista elämistä yhdessä toisten kanssa, hyväksyen itsensä ja muut 

osaksi yhteisöä. Osallistuminen yhteisössä on taas osallisuuden kokemusten ja 

mahdollisuuksien luoma toiminnan taso, joka vaatii toteutuakseen kokemuksen 

osallisuudesta ja sitä kautta yhteisön merkityksellisyydestä. (Nivala & Ryynänen, 

2013, s. 26–28.)  

 

Lasten osallisuuden ja toimijuuden tarkastelusta monimuotoista tekee myös aja-

tus osallisuudesta sekä toiminnan tavoitteena, että itse toiminnan muotona (Ni-

vala & Ryynänen, 2013, s. 32). Lasten osallisuutta voidaan edistää esimerkiksi 

luomalla alustoja ja paikkoja osallisuuden syntymiselle lapsille tärkeissä yhtei-

söissä. Osallisuuden alustoja ja paikkoja tarjotessa on myös pohdittava kriitti-

sesti, onko lapsille pystytty antamaan todellista valtaa päättää asioista (Kiilakoski, 

ym., 2012, s. 16). Osallisuuden mahdollistamisessa on myös muistettava, että 

lasten itse tuottama toiminta on usein lähtökohtaisesti osallisuutta ja toimijuutta 

hyödyntävää. Vaikka lapsille suunnatut osallisuuden alustat ovat usein aikuisten 
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maailmasta johdettuja ja aikuisten mahdollistamia, olisikin tärkeää pysähtyä poh-

timaan myös sitä, miten lapset haluaisivat itse tulla nähdyksi ja kuulluksi yhtei-

sössään (Laimio, 2021, s. 29; Kiilakoski, ym., 2012, s. 16).  

 

 

1.2 Lasten osallisuuden ja toimijuuden edistäminen 
 
Kiilakoski, Gretschel ja Nivala (2012) jaottelevat Thomasin (2007, s. 202) teoriaa 

mukaillen osallisuuden edistämisen sosiaalisissa suhteissa vaikuttamisen mah-

dollisuuksiin ja poliittisissa suhteissa vaikuttamisen mahdollisuuksiin. (Kiilakoski, 

ym., 2012, s. 16–17.) Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kä-

sitellään osallisuutta ja toimijuutta eri näkökulmista käsin, jotka mukailevat sekä 

sosiaalisen että poliittisen osallisuuden ja toimijuuden piirteitä. Koulu on lasten 

osallisuuden toteutumiselle merkittävä paikka, sillä lapset viettävät siellä suuren 

osan ajastaan (Pippuri, 2021, s. 93). Kouluosallisuuteen lukeutuu myös moninai-

nen joukko erilaisia osallisuuden ja toimijuuden mahdollistajia sekä yksilö- että 

yhteisötasolla (Gellin, Herranen, Junttila-Vitikka, Kiilakoski, Koskinen, Mäntylä, 

Niemi, Nivala, Pohjola & Vesikansa, 2012, s. 95). Tämän vuoksi olen rajannut 

tarkastelukulmani pääosin koulun mahdollistamiin osallisuuden ja toimijuuden 

alustoihin.  

 

Osallisuus liitetään myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa eri 

oppiaineiden tavoitteisiin sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien työtapoihin 

ja opetuksen laaja-alaisiin osaamistavoitteisiin. Näissä korostetaan kuuluvuuden 

tunteen merkitystä ja positiivisen minäkuvan rakentumista sekä oppituntien sisäl-

töön vaikuttamisen mahdollisuuksia. (Opetushallitus, 2014, s. 20–24, 31–32.) 

Opetussuunnitelman mukainen tavoitteellinen opetus tähtää laaja-alaisen osaa-

misen, eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostaman kokonai-

suuden, saavuttamiseen. Opetussuunnitelman mukaan laaja-alainen osaaminen 

nähdään erityisen tarpeellisena aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa muuttu-

vassa maailmassa. (Opetushallitus, 2014, s. 20.) 
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Kiilakosken, Gretschelin ja Nivalan (2012, s. 17) mukaan osallisuuden ja toimi-

juuden sosiaalinen ja poliittinen näkökulma olisi hyvä erottaa toisistaan, sillä kä-

sitteiden epäselvyys saattaa johtaa vain näennäiseen osallisuuteen ilman, että 

lapsia ja nuoria oikeasti kuullaan. Lasten osallisuudesta puhuessa törmätään kui-

tenkin helposti näiden käsitteiden yhteen sulautumiseen sekä monitulkintaisuu-

teen. Sosiaalista osallisuutta tukeva toimintakulttuuri voi kuitenkin mahdollistaa 

lasten ja nuorten poliittista osallisuutta ja toimijuutta ja poliittinen toimiminen taas 

saattaa joidenkin kohdalla mahdollistaa sosiaalisen osallisuuden toteutumista 

(Nivala & Ryynänen, 2013, s. 32). Vaikka näiden kahden näkökulman vaikutuksia 

toisiinsa ei voida pitää itsestäänselvyytenä, ei kahtiajako sosiaaliseen ja poliitti-

seen osallisuuden edistämiseen ole kuitenkaan täysin yksinkertainen.  

 

Hyvinvointinäkökulmasta tarkasteltuna kaikella lasten ja nuorten osallisuutta ja 

toimijuutta lisäävällä toiminnalla, oli se sitten sosiaalista tai poliittista, pyritään li-

säämään lasten ja nuorten hyvinvointia elämän eri osa-alueilla. Kokonaisvaltai-

sen hyvinvoinnin osa-alueet voidaan jakaa elintason (having), yhteisyyssuhtei-

den (loving) ja itsensä toteuttamisen (being) alueisiin (Allardt, 1976, viitattu läh-

teessä Uusitalo & Simpura, 2020, s. 580; Kiilakoski, ym., 2012, s. 17). Osallisuu-

della on vaikutusta näihin kaikkiin osa-alueisiin. Erilaisissa yhteisöissä osallisena 

oleminen turvaa ihmisen elintason, yhteisöihin kuuluminen tyydyttää sosiaalisiin 

suhteisiin liittyvät tarpeet ja yhteisöissä toimiminen mahdollistaa itsensä toteutta-

misen yhteisössä. (Kiilakoski, ym., 2012, s. 17.) Osallisuuteen liitetään myös ko-

kemukset kuuluvuudesta ja kyvykkyydestä, jotka ovat hyvinvoinnin sekä motivaa-

tion, ja sitä kautta myös oppimisen kannalta tärkeitä tekijöitä. 

 

Decin ja Ryanin itsemääräämisteoria (1994; 2000) on motivaatioteoria, jonka mu-

kaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta, joita tukemalla voidaan saa-

vuttaa sisäistä motivaatiota ja positiivista mielenterveyttä. Nämä kolme perustar-

vetta ovat koettu pätevyys, koettu autonomia ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. 

Osallisuuden näkökulmasta autonomian kokemus on tunne siitä, että henkilöllä 

on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin ja itseään koskeviin asioihin. Sosiaalisella yh-

teenkuuluvuudella taas tarkoitetaan kokemusta ryhmään kuulumisesta sekä tur-

vallisuutta ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta. (Deci & Ryan, 2000, s. 74.)  
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1.2.1 Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen sosiaalisissa suhteissa vaikuttami-
sena 

 

Osallisuus ja toimijuus sosiaalisissa suhteissa vaikuttamisena liittyy lasten elä-

mässä etenkin vuorovaikutussuhteisiin, yhteenkuuluvuuden tunteeseen sekä 

merkityksellisyyden kokemuksiin (Deci & Ryan, 2000, s. 74; Thomas, 2007, s. 

202; Kiilakoski, ym., 2012, s. 16–17; Jahnukainen, 2012). Positiivisen mielenter-

veyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen kannalta olisi tärkeää, että 

lapsi kokisi olevansa oman yhteisönsä arvokas ja tarpeellinen jäsen (Deci & 

Ryan, 2000, s. 74).  

 

Sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokemukset syntyvät 

lasten keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa ja siinä, miten lapsi hyväksytään 

omassa ryhmässään. Sosiaalisen osallisuuden räikeänä vastakohtana voitaisiin 

siis pitää syrjäytymistä, eli yhteiskunnasta pois putoamista. (Jahnukainen, 2012.) 

Osallisuuden sosiaalista puolta voidaankin pitää hyvin kokemuksellisena, sillä sii-

hen liittyvät vahvasti kokemukset kuuluvuudesta, jäsenyydestä ja mukana olemi-

sesta (Nivala & Ryynänen, 2013, s. 20). Niin sanotulla myönteisen tunnistamisen 

näkökulmalla tarkoitetaankin lasten mahdollisuutta tulla nähdyksi ja koetuksi ai-

nutlaatuisena yksilönä tutustumisen, tukemisen ja kuuntelemisen kautta. Myön-

teinen tunnistaminen on siis yksi asenne ja työote lasten osallisuuden sosiaali-

seen tukemiseen ja edistämiseen aikuisen ja lapsen välisen kohtaamisen ja luot-

tamuksellisen vuorovaikutuksen kautta. (Tulensalo, ym., 2021, s. 21.) 

 

Lasten osallisuuden sosiaalinen puoli voi tulla esiin esimerkiksi tavallisissa per-

heen, naapuruston ja yhteisön vuorovaikutustilanteissa sekä erilaisissa lapsille 

suunnatuissa organisaatioissa, jotka ottavat huomioon inklusiivisesti lapsia erilai-

sista lähtökohdista (Thomas, 2007, s. 202). Myös koulumaailmassa ja harrastuk-

sissa huomioidut toiminnalliset, yhteisölliset, ryhmäyttävät ja inklusiiviset työot-

teet edistävät lasten ja nuorten sosiaalista osallisuutta (Pippuri, 2021, s. 95; Gel-

lin, ym., 2012, s. 96–97, 147). Yhteenkuuluvuus rakentuu kouluyhteisön omien 

juttujen, kuten oppilasryhmän yhteisen huumorin, leikin ja ilon kautta, joille tulisi 

antaa aikaa ja tilaa (Pippuri, 2021, s. 96). Koulua voidaan tarkastella myös laa-
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jemmin hyvinvointipalveluita tuottavana kasvuyhteisönä. Sosiaalisen osallisuu-

den näkökulmasta tämä tarkoittaa yhteisöä, jossa autetaan ja kunnioitetaan 

muita, sekä harjoitellaan yhteisöllisiä taitoja ja tuetaan hyvinvointia. (Gellin, ym., 

2012, s. 96.) 

 

Vallitsevan oppimiskäsityksen mukaan oppilas on aktiivinen toimija, joka pyrkii 

asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia vuorovaikutuksessa muiden op-

pilaiden kanssa. Oppilaan kiinnostuksen kohteet, minäkuva ja pystyvyyden tunne 

ohjaavat oppimista. (Opetushallitus, 2014, s. 17.) Oppimiskäsityksen kuvauksen 

mukaan voidaan siis tulkita, että oppilaan osallistaminen aktiiviseksi, sosiaa-

liseksi toimijaksi ja tämän oman osaamisen ja mielenkiinnon kohteiden hyödyn-

täminen on tärkeää motivaation ja oppimisen kannalta. Toimijuus korostuu usein 

myös lasten omassa elämässä ja toimintaympäristöissä, kuten harrastuksissa ja 

leikeissä (Kumpulainen, ym., 2010, s. 26).  

 

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden kokemukset ovat merkittävässä 

osassa myös peruskoulun arvoperustassa. Suomalainen peruskoulu noudattaa 

inkluusion periaatetta, joka tarkoittaa, että jokaisella oppilaalla on tasavertainen 

mahdollisuus osallistua opetukseen tuen tarpeesta riippumatta (Jahnukainen, 

2012). Ryhmädynamiikan toimiminen ja yhteisten sääntöjen noudattaminen mah-

dollistavat tasa-arvoista osallistumista ja vaikuttavat kouluhyvinvointiin positiivi-

sesti (Konu, 2002, s. 44). Tarpeellisuus ja yhteisön jäsenyys korostuvat erityistä 

tukea tarvitsevien lasten kanssa, joiden sosiaaliset taidot poikkeavat valtavir-

rasta. Tällöin esimerkiksi haasteellisen oppimisympäristön vaikutukset oppimi-

seen ovat suuremmat ja opetuksessa tulee huomioida erityisesti opiskelumoti-

vaatioon liittyvät tekijät. Osallisuutta ja toimijuutta lisäämällä voidaankin tukea 

etenkin niitä oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäyntiin ja sopeutumiseen liit-

tyen. (Salmela-Aro, 2018, s. 13.)  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet huomioivat sosiaalisen osallisuu-

den tukemista muun muassa yhteenkuuluvuuden tunteen, vuorovaikutuksen 

merkityksen ja oppilaan minäkäsityksen rakentumisen näkökulmista. Esimerkiksi 

vähemmistökielten, kuten saamen kielen, romanikielen ja viittomakielen opetus-

suunnitelmissa tämä näkyy kielen tunnistamisena osana yhteiskuntaa ja tätä 
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kautta kielen ja kulttuurin merkityksenä yhteenkuuluvuuden rakentajana (Opetus-

hallitus, 2014, s. 86, 110, 113, 115). Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot liittyvät 

sekä opetussuunnitelman laaja-alaisiin tavoitteisiin että eri oppiainekohtaisiin op-

pimis- ja opetustavoitteisiin (Opetushallitus, 2014).  

 

Opetussuunnitelman laaja-alaisissa tavoitteissa sosiaalisen osallisuuden tukemi-

nen on huomioitu etenkin Ajattelun ja oppimaan oppimisen taidoissa (L1) sekä 

Kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taidoissa (L2). Ajattelun ja 

oppimaan oppimisen taidot rakentuvat tuottamalla tietoa ja jakamalla ideoita vuo-

rovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Kulttuurisen osaamisen, vuorovaiku-

tuksen ja ilmaisun taitoihin (L2) taas kuuluvat oppilaiden oman kulttuuri-identitee-

tin ja -perinnön rakentaminen ja ympärillä vallitsevien moninaisten kulttuurien 

huomioiminen. Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoihin liittyvät myös oppilaiden 

oman näkemyksen ulos tuomiseen ja ilmaisuun rohkaisu, jolloin sitä voitaisiin 

myös ajatella aiemmin kuvailemanani ilmiönä, jossa sosiaalisissa suhteissa vai-

kuttamisen keinot kehittävät myös poliittisissa suhteissa vaikuttamisen keinoja. 

(Opetushallitus, 2014, s 20–21.) 

 

Sosiaaliset osallisuuden ja toimijuuden edistämisen käytänteet luovatkin useim-

miten pohjaa myös poliittiselle osallistumiselle. Osallisuuden ja toimijuuden sosi-

aaliset kokemukset vahvistavat kokemusta itsestä ja omasta identiteetistä osana 

yhteiskuntaa. Yhteisöllisyys ja niin sanottu ”me-henki” lisää kiinnostusta tärkeää 

asiaa, kuten yhteiskuntaa tai ympäröivää yhteisöä kohtaan, jolloin toimijuus li-

sääntyy. Asioista halutaan ottaa vastuuta, kun ne koetaan omiksi eikä joidenkin 

muiden asioiksi. (Knif, 2021, s. 41.) 

 

 

1.2.2 Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen poliittisissa suhteissa vaikuttamisena 
 
 
Poliittisissa suhteissa vaikuttaminen näyttäytyy lasten elämässä vallan jakami-

sena sekä aikuisten ja lasten välillä että lasten keskinäisissä suhteissa, päätök-

sentekoon osallistumisessa sekä mahdollisuutena vaikuttaa omaa elämää kos-

keviin asioihin. (Kiilakoski, ym., 2012, s. 16–17; Gellin, ym., 2012, s. 147.) Kou-
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luinstituutiota voidaan myös pitää demokraattisena yhteisönä, joka tarjoaa perus-

tietoa ja valmiuksia demokratiassa toimimiseen. Koulussa poliittisen osallisuuden 

edistäminen vaatii siis irrottautumista perinteisestä ajattelumallista, jossa koulu 

nähdään yksinomaan oppimisen paikkana. Oppilaat saattavatkin asennoitua kou-

lussa herkemmin passiiviksi toimijoiksi, jotka tekevät mitä käsketään. (Gellin, ym., 

2012, s. 104, 115.) Koulu ei ole siis automaattisesti poliittisen osallisuuden tila, 

mikäli koulun toimintakulttuuri ja ilmapiiri eivät edistä poliittisissa suhteissa vai-

kuttamisen mahdollisuuksia. 

 

Lasten osallisuuden ja toimijuuden edistämisen poliittisen näkökulman tarkaste-

lua hankaloittaa mielestäni ”politiikka”-sana, joka viittaa aikuisten elämässä usein 

yksinomaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kansalaisaktivismiin. Lasten 

kohdalla poliittinen osallisuus voi kuitenkin liittyä laajempien lapsia koskevien yh-

teiskunnallisten teemojen ja kansalaisaktiivisuuden lisäksi myös yksilöiden 

omassa elämässä vaikuttaviin tekijöihin ja niin sanottuihin arkisiin vaikuttamisen 

mahdollisuuksiin (Stenvall, 2018, s. 133). Lasten elämässä on muistettava, että 

myös lainsäädännölliset ikärajat vaikuttavat poliittisen osallistumisen toteutumi-

seen. Osallisuuden edistämistä itsessään voidaan kuitenkin pitää poliittisissa 

suhteissa vaikuttamisena, sillä sen kautta pyritään aina luomaan yhteiskunnal-

lista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta (Nivala & Ryynänen, 2013, s. 32). 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa lasten osallisuutta poliittisissa 

suhteissa vaikuttamisena huomioidaan opetusta ohjaavissa yhteisissä toiminta-

kulttuureissa, kuten demokratiakasvatuksessa ja yhdenvertaisuuden edistämi-

sessä. Nämä teemat näyttäytyvät koulussa esimerkiksi yhteisiin asioihin osallis-

tumisena sekä oman äänen kuuluvaksi saamisena. (Opetushallitus, 2014, s. 28, 

35.) Oman toiminnan vastuullisuus, mahdollisuudet vaikuttaa omaan oppimispro-

sessiin sekä yhteisten sääntöjen luomiseen rakentavat myös positiivista kouluhy-

vinvointia (Konu & Lintonen 2019, s. 605).  

 

Yksi opetussuunnitelman laaja-alaisista tavoitteista on Osallistuminen, vaikutta-

minen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7), joka on taitoina demokratian 

perusedellytyksiä (Opetushallitus, 2014, s. 24). Osallistumisen ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksia voidaan lisätä kouluissa esimerkiksi oppilaskuntatoiminnan 
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avulla. Oppilaskuntatoiminnan lisäksi yhteisiin, oman lähiympäristön asioihin voi-

daan vaikuttaa myös luokkahuoneen sisällä. Demokratiakasvatuksessa tärkeää 

on dialogi ja oppilaiden äänen kuuluvaksi saaminen, mikä vaatii toimiakseen sekä 

opettajalta että oppilaalta vallan jakamista ja perinteisen luokkahuonehierarkian 

uudelleen järjestämistä (Tammi & Rajala, 2018, s. 9–10). Oppilaiden mielipitei-

den kuuleminen ja niille tilan antaminen saattaa muokata opettajan käsityksiä op-

pilaiden valmiuksista toimia merkittävinä yhteiskunnan jäseninä ja tätä kautta li-

sätä oppilaiden autonomian tunnetta (Salmela-Aro, 2018, s. 17).  

 

Osallisuuden ja toimijuuden poliittiset näkökulmat näkyvät kuitenkin vahvasti 

myös muissa laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa, kuten Monilukutaidossa (L4).  

Monilukutaitoa (L4) harjoittelemalla pohditaan muun muassa erilaisia keinoja il-

maista itseään ja kehittää omaa kulttuuri-identiteettiä, mikä taas mahdollistaa 

osallisuutta ja toimijuutta eri tavoin. Monilukutaito rakentaa pohjaa esimerkiksi 

kuvataiteen opettamiseen, jossa painopisteenä on visuaalisen kulttuurin moninai-

set tekstit, kuten mainokset, videot, esineet ja omat teokset. Monilukutaitoa ovat 

myös Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) ja sen ymmärtäminen yh-

tenä vaikuttamisen keinona. Työelämätaitojen ja yrittäjyyden (L6) kohdalla osal-

lisuuden poliittinen ulottuvuus näyttäytyy yhteiskunnallisen vastuun ymmärtämi-

sen kautta. (Opetushallitus, 2014, s. 22–23; Räsänen, 2021.) 

 

Kuten aiemmin esitin, voivat jotkin sosiaalisen osallisuuden ja toimijuuden keinot 

vahvistaa poliittisissa suhteissa vaikuttamisen keinoja ja toisin päin. Esimerkiksi 

itsensä toteuttamisen mahdollisuudet poliittisissa suhteissa vaikuttamisen kei-

noina edistävät osallisuutta myös sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Itsensä 

toteuttamisen mahdollisuudet luovat oppilaalle hyväksytyksi tulemisen kokemuk-

sia ja täten edistävät turvallisen oppimisympäristön rakentumista sekä sosiaali-

sen yhteenkuuluvuuden tunnetta (Välivaara, ym., 2018, s. 12).  
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2 Osallistava pedagogiikka opetuksen tukena 
 
 

Oppilaiden osallisuuden ja toimijuuden tukeminen vaatii opettajalta tilan anta-

mista ja vallan jakamista oppilaiden toimijuudelle ja vapaalle ideoinnille. Vaikka 

opettajalähtöiselle opetukselle on paikkansa, voi passivoiva opetus vaikuttaa ne-

gatiivisesti oppilaan käsityksiin itsestään toimijana, jonka ideoilla ja mielipiteillä 

on merkitystä. (Kumpulainen, ym., 2010, s. 27.) Osallisuus ja oppiminen ovat 

vastavuoroisessa yhteydessä keskenään. Oppimisprosessin aikainen vuorovai-

kutus mahdollistaa merkityksellisyyden kokemusten syntymisen, jotka kasvatta-

vat motivaatiota oppimiseen, mikä taas tukee osallisuutta. (Ojala, 2020, s. 168.) 

Osallisuutta ja toimijuutta voidaan tukea koulussa esimerkiksi osallistavan peda-

gogiikan käytänteiden ja työtapojen avulla. 
 

 

2.1 Osallistavan pedagogiikan työtapoja koulussa 
 
Osallisuuden oppimiskäsityksellinen näkemys perustuu oppimiskäsitykseen, 

jonka mukaan oppilas rakentaa tietoa yhteistyössä muiden kanssa. Tällöin oppi-

misen kokemuksellisuus, monipuolisuus ja vuorovaikutus korostuvat (Niemi, ym., 

2010, s. 57). Tähän näkemykseen perustuvat myös osallistavan pedagogiikan 

käytänteet ja työtavat, joiden avulla osallisuutta ja toimijuutta voidaan lisätä kou-

lussa. Osallistavaa pedagogiikkaa voidaan pitää myös laajemmin sosiaalipeda-

gogisen ajattelun taustalla vaikuttavana näkökulmana (Nivala & Ryynänen, 2013, 

s. 32). Osallistavan pedagogiikan työtapoja voidaan jakaa sekä sosiaalisesti että 

poliittisesti vaikuttamisen mahdollisuuksia lisääviin käytänteisiin. Esittelen tässä 

kappaleessa tarkemmin osallistavaan pedagogiikkaan liitettäviä työtapoja sekä 

sosiaalisesta että poliittisesta näkökulmasta.  

 

Osallistavaan pedagogiikkaan liitetään kriittisen pedagogiikan tutkijan, Hooksin 

(1994), osallistavan pedagogiikan malli. Hooksin pedagogiikassa on keskeistä 

vallan jakaminen opetustilanteessa siten, että sekä oppilailla että opettajalla on 

tilaa vaikuttaa omilla kokemuksillaan sekä itseilmaisullaan oppimistilanteeseen. 

Hooksin osallistavan pedagogiikan mallissa korostuu oppilaan kokeman merki-
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tyksellisyyden yhteys oppimisen mielekkyyteen ja motivaatioon (Rekola & Vuori-

koski, 2006, 24; Hooks, 1994). Osallistavan pedagogiikan perusteet tukevat siis 

myös Decin ja Ryanin itsemääräämisteorian (1994; 2000) perusajatusta osalli-

suuden yhteydestä oppimismotivaatioon ja hyvinvointiin.  

 

 

 
Kuva 1 Osallistava pedagogiikka osana lasten ja nuorten osallisuutta ja toimijuutta 
 

 

Myös perusopetuksen opetussuunnitelmassa esitetyt työtavat kannustavat osal-

lisuutta ja toimijuutta tukevaan opetukseen. Opetussuunnitelmassa kehotetaan 

valitsemaan monipuolisia, kokemuksellisia ja toiminnallisia työtapoja, jotka tuke-

vat oppilaiden omia kiinnostuksenkohteita. Monipuolisten työtapojen tavoitteena 

on kehittää oppilaiden kriittistä ja vuorovaikutteista tiedonhankintaa. (Opetushal-

litus 2014, 29–31.) Kiinnostus opiskeltavaan aiheeseen vie oppimista eteenpäin 

ja oppilaiden autonomiaa tukeva osallistava luokkahuoneilmapiiri lisää motivaa-

tiota (Salmela-Aro, 2018, 17).  

 

Osallistavaa pedagogiikkaa mukailevia työtapoja voidaan jaotella osallisuuden ja 

toimijuuden käsitteiden mukaan tapoihin, jotka mahdollistavat sosiaalisissa suh-
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teissa vaikuttamista sekä tapoihin, jotka mahdollistavat poliittisissa suhteissa vai-

kuttamista. Oppimisprosessin aikana osallistava pedagogiikka voi näkyä oppilai-

den oman kokemusmaailman hyödyntämisenä oppimisprosessin alussa, oppi-

misprosessin aikaisena dialogisuutena ja vastavuoroisuutena, sekä mahdollisuu-

tena ilmaista omaa oppimista erilaisin välinein (Niemi, ym., 2010, s. 57). 

 

2.1.1 Sosiaalisissa suhteissa vaikuttamiseen liittyviä työtapoja 
 

Sosiaalisissa suhteissa vaikuttamiseen liittyviä työtapoja ovat esimerkiksi ver-

taisohjaus ja erilaiset ryhmätyöskentelyyn liittyvät työtavat. Vertaisohjauksella 

tarkoitetaan erilaisia tapoja mahdollistaa oppilaiden osallistuminen opetukseen ja 

ohjaukseen ikään kuin asettumalla itse auktoriteetin tai asiantuntijan asemaan. 

Vertaisohjausta voidaan pitää myös yhtenä oppilaiden kiinnostuksen kohteita 

hyödyntävänä keinona, sillä oppilas pystyy auttamaan muita omassa kiinnostuk-

sen kohteessaan. Vertaisohjausta voidaan hyödyntää esimerkiksi koulupäivän 

aikaisten harrastuskerhojen suunnittelussa ja toteutuksessa (Lehto, 2021, s. 50) 

tai opetusvastuun jakamisessa oppitunnin aikana.  

 

Oppilaiden oman osaamisen hyödyntäminen lisää koulutyön merkityksellisyyttä 

ja oppilaan kokemaa arvostusta omasta osaamisestaan (Kiilakoski & Gretchel, 

2012, s. 21). Oppilaiden osaamista ja harrastuneisuutta voidaan hyödyntää esi-

merkiksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa 

(Opetushallitus, 2014, s. 32). Erilaiset kerhot mahdollistavat myös oppilaiden 

osallistamisen heille tutussa aiheissa sekä hyvän tavan harjoitella vuorovaikutus- 

sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Nämä taidot antavat oppilaalle mahdollisuuksia to-

teuttaa itseään ja vaikuttaa omaan koulunkäyntiinsä. Kerhotoiminnassa voivat 

korostua myös vertaisohjauksen hyödyt lasten välisen kanssakäymisen ja yhteis-

työn rakentajana (Lehto, 2021, s. 57). Osallistavan pedagogiikan hyödyntämi-

sessä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota ja aikaa tutustumiseen ja kohtaa-

miseen myönteisen tunnistamisen kautta. Huolellisella tutustumisella luodaan 

sekä fyysisesti että henkisesti turvallista tilaa kaikkien opetukseen osallistuvien 

välille, jolloin opettajan on helpompi vahvistaa oppilaiden merkitykselliseksi ko-

kemia asioita tietäessään näiden elämäntilanteesta enemmän. (Tulensalo, Kal-

liomeri & Laimio, 2021, s. 21; Lehto, 2021, 57.) 
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Ilmiölähtöisyyttä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia voidaan myös pitää sosi-

aalisesti osallistavia työtapoja hyödyntävinä opetusmalleina, sillä niiden perus-

ideana on rakentaa tietoa yhdessä sekä hyödyntää oppilaiden osaamista oppi-

misprosessin aikana (Lonka, 2018). Niemi ja kollegat (2010, s. 58), esittelevät 

osallistavaa pedagogiikkaa käsittelevässä artikkelissaan osallistuvan oppimisen 

didaktisen mallin, jonka perusajatus muistuttaa ilmiöoppimisen keskeisiä piirteitä. 

Mallin mukaan osallistuva oppiminen alkaa henkilökohtaisen merkityssuhteen ra-

kentumisesta, joka johtaa osallistavaan oppimistilanteeseen ja sen reflektointiin. 

Lopuksi ilmiö käsitteellistetään ja sitä reflektoidaan kulttuurisesta näkökulmasta, 

joka taas luo merkityssuhteen opittavaan asiaan (Niemi, ym., 2010, s. 58).  

 

Ilmiölähtöisessä oppimisessa hyödynnetään filosofista näkemystä, jonka mu-

kaan opetuksen tulisi edistää oppilaiden aktiivista toimijuutta ja pyrkiä nähdä op-

pilaat yhteiskunnan merkityksellisinä jäseninä (Lonka, 2018). Ilmiölähtöisyyden 

perusteiden voidaan siis ajatella olevan osallistamisen perusajatusten äärellä. Il-

miöoppimisen osallistavia työtapoja ovat esimerkiksi yhteiset aivoriihet, keskus-

telu, yhteisten tavoitteiden laatiminen ja tutkimuksellisuus (Lonka, 2018). Oppiai-

nerajoja ylittävällä opetuksella voidaan myös pureutua ajankohtaisiin, yhteiskun-

nallisiin ilmiöihin oppilaskeskeisesti ja oppilaalle merkityksellisellä tavalla. (Man-

ninen, 2021, s. 31.) Ilmiölähtöisyyttä voitaisiin pitää tässä mielessä myös poliitti-

sen osallisuuden mahdollistajana.  

 

2.1.2 Poliittisissa suhteissa vaikuttamiseen liittyviä työtapoja 
 

Poliittisissa suhteissa vaikuttamisen työtapoja voidaan toteuttaa erilaisten lasten 

ja nuorten vaikuttamisalustojen lisäksi myös koulumaailmasta. Näitä ovat esimer-

kiksi erilaiset luokkavaltuustot sekä oppilaskuntatoiminta. Myös erilaiset valtakun-

nalliset, kuntien toteuttamat hankkeet ja osallisuuden alustat voivat mahdollistaa 

lasten poliittisen osallisuuden toteutumista koulusta käsin.  

 

Luokkavaltuuston toiminta perustuu neuvottelevan kommunikoinnin (engl. delibe-

rate communication) käyttöön yhteisten asioiden suunnittelussa. Tarkoituksena 

on saada keskustelua aikaiseksi eri näkökulmista niin, että mahdollisimman moni 
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saa oman äänensä kuuluviin. Luokkavaltuustomenetelmän on havaittu auttavan 

oppilaita muun muassa perustelemaan kantaansa omien kokemustensa mukaan 

ja olemaan perustellusti eri mieltä opettajan kanssa. Tämän kaltaiset menetelmät 

siis voivat auttaa pääsemään irti luokkahuoneen perinteisistä opettajalähtöisistä 

valta-asetelmista ja siten mahdollistavan oppilaiden osallisuutta luokassa. 

(Tammi & Rajala, 2018, s. 9–10.) Luokkavaltuuston avulla voidaan harjoitella 

muun muassa oppilaiden keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä oman mielipi-

teen perustelemista ja ongelmanratkaisutaitoja. Näitä taitoja harjoitellaan myös 

tiiviisti oppilaskuntatoiminnassa. 

 

Oppilaskuntatoiminta, jota usein pyörittää vaaleilla valittu oppilaskunnan hallitus, 

perustuu perusopetuslain kohtaan (47 a§, 2013/1267), jonka mukaan opetuksen 

järjestäjän on kuultava oppilaskuntaa ennen koulua koskevaa päätöksentekoa. 

Oppilaskunnan hallitus vaikuttaa usein esimerkiksi koulun tapahtumiin ja oppilas-

kunnan esille nostamiin tärkeisiin aiheisiin. Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena 

on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuk-

sia (Opetushallitus, 2014, s. 35). Oppilaskuntatoiminnan toteuttaminen ja harjoit-

telu mahdollistaa hyvin laaja-alaisten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvien 

osaamistavoitteiden harjoittelun käytännössä (Opetushallitus, 2014, s. 101). Op-

pilaskuntatoiminnassa oppilaat harjoittelevat samalla tärkeitä demokratiataitoja, 

kuten keskustelutaitoja, neuvottelua, kuuntelemista ja päätösten tekoa (Stenvall, 

2018, s. 109).  

 

Kansalaisaktivismia ja poliittista vaikuttamista tukevia peruskoulussa mahdolli-

sesti toteutettavia hankkeita ovat esimerkiksi Nuorten parlamentti -toiminta, Vai-

kuta! -teemapäivä, sekä Allianssi ry:n järjestämä Politiikkaviikko (Opetushallitus, 

2021b). Näiden hankkeiden tavoitteena on tukea lasten osallistumista ja vaikut-

tamista heille mielekkäisiin asioihin sekä luoda vuorovaikutusta lasten ja päättä-

jien välille. Poliittisen osallisuuden teemoista vallan jakaminen näyttäytyy osallis-

tavan pedagogiikan näkökulmasta myös koulun arkisissa vaikuttamisen mahdol-

lisuuksissa. Mahdollisuudet vaikuttaa näyttäytyvät oppilaille myös tilanteina, 

joissa he pääsevät vaikuttamaan omaan oppimisprosessiinsa.  
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Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

2021) yli 30 % vastanneista peruskoulun 4.–5. -luokkalaisista ei ollut osallistunut 

oppituntien sisällön suunnitteluun. Oppilaille tulisi siis antaa tilaa ja mahdollisuuk-

sia myös ilmaista, mikäli valittu opetustyyli tai työtapa ei ole heille mieluisa. Oman 

mielipiteen ilmaisemiseen tarvitaan kuitenkin selvät säännöt ja rajat, jotta luok-

kayhteisössä voidaan säilyttää turvallinen ilmapiiri ja vastavuoroinen kunnioitus. 

Gellin ym. (2012, s. 121) esittelevät artikkelissaan eräässä luokassa toteutetun 

”purnauslupaohjeen”, jonka mukaan oppilaat saivat olla kriittisiä opettajan toimin-

tamalleja kohtaan ja ehdottaa itse opetukselle vaihtoehtoisia tapoja. Kyseisessä 

esimerkissä painotettiin oppilaiden kasvattamista kriittisiksi, vastuuta kantaviksi 

yksilöiksi. (Gellin, ym., 2012, s. 121.) Menetelmä vaatisi kuitenkin opettajalta hy-

vää itsereflektointikykyä sekä halua ottaa rakentavaa kritiikkiä vastaan, mikä ei 

ole kaikille aikuisillekaan luonteenomaista, saati helppoa. Vallan jakamiseen liit-

tyvät työtavat eivät siis suinkaan vaadi harjoittelua ainoastaan oppilailta, vaan 

niiden parissa saattavat kompuroida myös opettajat. 

 

Sosiaalista osallisuutta tukevan kerhotoiminnan toimintamalleissa vallan jakami-

nen ja mahdollisuudet vaikuttaa näyttäytyivät esimerkiksi ohjaajien ja oppilaiden 

välisen hierarkian murtamisessa (Lehto, 2018, s. 71). Vallan jakamisen teemat 

voivat siis myös limittyä sosiaalisten ja poliittisten näkökulmien välille. Liikunta-

kerhoissa oppilaiden viihtyvyyttä ja osallisuutta voitiin lisätä perinteisten toiminta-

mallien muuttamisella sekä vapaavalintaisuudella ja autonomian lisäämisellä 

(Lehto, 2018, s. 68). Autonomialla tarkoitettiin tässä yhteydessä mahdollisuutta 

hyödyntää omaa osaamista toiminnan suunnittelussa. Lasten annettiin toteuttaa 

ideoitaan ilman rajoittavia suunnitelmia, ja ohjaajat olivat valmiita luopumaan 

omista suunnitelmistaan, jos lapset näyttivät motivoituvan enemmän omista lei-

keistään. (Lehto, 2018, s. 73.)  
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3 Osallistava taidekasvatus 
 

Vanha, kliseinen sanonta ”kauneus on katsojan silmässä”, kuvaa mielestäni hy-

vin taiteen lähtökohtaisesti vuorovaikutteista ja osallistavaa luonnetta. Jokainen 

taiteen vastaanottaja osallistuu siihen omien kokemustensa, tunteidensa ja tieto-

jensa kautta, minkä vuoksi taiteella on mahdollisuus koskettaa ja vaikuttaa jokai-

seen vastaanottajaansa täysin eri tavalla. Henkilökohtaisten kokemusten lisäksi 

taide mahdollistaa osallisuuden ja toimijuuden toteutumista muun muassa vaikut-

tamisen, yhteisöllisten kokemusten, kyseenalaistamisen ja taiteen kautta toimi-

misen avulla (Knif, 2021, s. 43).  Osallistavalla taidekasvatuksella on paikkansa 

myös peruskoulussa, etenkin kuvataiteen opetuksessa.  

 

 

3.1  Osallisuus ja toimijuus kuvataidekasvatuksessa 
 
Osallisuus ja toimijuus näkyvät kuvataidekasvatuksessa eri tavoin sekä sosiaali-

sen osallisuuden rakentumisen että poliittisen vaikuttamisen kautta. Sinikka Ru-

sanen (2010) kuvaa Helsingin kaupungin tietokeskuksen artikkelissa lasten 

omien kulttuurien merkitystä kuvataidekasvatuksen ja osallisuuden kokemuksen 

kehittymisessä. Lapsilla on luontainen kyky luoda taidetta omassa tilassaan ke-

räilemällä, kokoamalla, luokittelemalla ja havainnoimalla. Maailmaa rakennetaan 

lapsuudessa uppoutumalla omiin havaintoihin ja luomalla uutta. Myös osallisuus 

ja aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen tapahtuvat omien ja muiden kulttuurien 

havaintojen kautta. (Rusanen, 2010, s. 40–42.) Toimijuus taas näkyy vahvasti 

kuvataiteen toiminnallisessa perusluonteessa, jonka mukaan oppilaat tekevät ja 

suunnittelevat itse omia töitään ja tuovat tätä kautta toimijuuttaan esille kuvatai-

teen tunneilla.  

 

Syitä taidekasvatuksen merkityksellisyyteen voidaan ammentaa useasta eri nä-

kökulmasta, kuten estetiikasta, kulttuuri- ja demokratiakasvatuksesta, luontosuh-

teesta, leikillisyydestä ja kaikesta siltä väliltä (Bolin & Hoskings, 2015, s. 41–42). 

Taidekasvatuksen merkityksiin vaikuttavat aina tapauskohtaisesti kasvatuksen 

ympäristö, instituution viitekehysten, kuten opetussuunnitelman, luomat rajat, 

sekä taidekasvatuksen toteuttajan, kuten opettajan, omat kokemukset, tiedot ja 
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taidot. Kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja sitä kautta osallisuuden tukemisesta 

puhuttaessa taiteet liittyvät myös yhä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluiden 

piiriin, kuten masennuksen ja ahdistuksen hoitoon ja itseilmaisun lisäämiseen. 

(Westerlund, Lehikoinen, Anttila, Houni, Karttunen, Väkevä, Furu, Heimonen, 

Jansson, Juntunen, Kantonen, Laes, Laitinen, Laukkanen & Pässilä, 2016, s. 7–

8.)  

 

Sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta taiteet voidaan nähdä mahdollisuutena 

tuoda esille eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta sekä mahdollisuutena 

osallistaa ja osallistua yhdenvertaisesti ja monipuolisesti. Sosiaalisesti osallista-

valla taiteella (socially engaged art) tarkoitetaan prosessinomaisia, vuorovaikut-

teisia taiteellisia keinoja, joiden avulla voidaan lisätä yhteisöllisyyttä, osallisuutta, 

dialogisuutta ja demokratiaa (Knif, 2021, s. 44). Kansainvälisten tutkimusten mu-

kaan koulun ulkopuoliseen taidekasvatukseen osallistumiseen vaikuttaa muun 

muassa perheen sosioekonominen tausta. Tästä näkökulmasta ajateltuna kou-

lulla on erityisen suuri merkitys eriarvoisuuden kitkemisessä monipuolisen, jo-

kaista oppilasta osallistavan taidekasvatuksen avulla. (Westerlund, ym., 2016, s. 

5.)  

 

Lasten osallistaminen erilaisissa taidekasvatuksen projekteissa näyttäytyy moni-

puolisesti etenkin erilaisten koulun ulkopuolisten taidekasvatuskeskusten ja -työ-

pajojen toiminnassa. Esimerkkejä Helsingin kaupungissa toimivista taidekasva-

tuksen keskuksista ovat muun muassa kuvataidekasvatuskeskus Annantalo, Ark-

kitehtuurikasvatuskeskus Arkki sekä Mediakasvatuskeskus Metka. (Koskinen, 

ym., 2010) Taidekasvatuskeskusten hankkeiden kautta etenkin poliittinen osalli-

suus ja toimijuus saattavat toteutua koulua selkeämmin, sillä näiden perustana 

on lasten ja nuorten vapaaehtoisuus (Kiilakoski & Tervahartiala, 2015, s. 44), eikä 

toimintaa rajoita esimerkiksi opetussuunnitelma tai koulun tuntijaot. Esimerkiksi 

Helsingin Hernesaaren suunnittelussa on hyödynnetty Arkkitehtuurikasvatuskes-

kus Arkin toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten ideoita (Meskanen & Hum-

melin, 2010, s. 50–52). Lasten osallistaminen taidetoiminnan suunnitteluun, pää-

töksentekoon ja arviointiin voi lisätä oppilaiden itsetuntoa ja pystyvyyttä (Klopper, 



 

 

21 

2014, s. 61). Voidaan myös ajatella, että osallistamalla lapsia ja nuoria taidetoi-

minnan suunnitteluun, lisätään yleisesti lasten osallisuutta sekä mahdollisuuksia 

kulttuuripalveluiden hyödyntämiseen monipuolisesti (Lemon, 2014, s. 147). 

 

Lasten omaa kulttuuria ja rajatonta luovuutta on syytä pohtia myös suunnitellessa 

koulun kuvataiteen opetusta, sillä lasten ja aikuisten maailma on usein hyvinkin 

erilainen ja näiden maailmojen havainnot voivat olla merkittävästikin ristiriidassa 

keskenään (Rusanen, 2010, s. 41). Kuvataidekasvatusta suunniteltaessa on siis 

erityisen tärkeää huomioida, miten kasvattaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa 

sosiaalisen osallisuuden ja toimijuuden toteutumiseen tai vastakohtana sen epä-

onnistumiseen kuvataidetunneilla.  

 

Kuvataide itsessään voi olla sosiaalisesti osallistavaa, mutta kääntöpuolena se 

mahdollistaa myös toiseuttamista, eli erilaisten ryhmien poissulkemista. Media, 

kuvat ja taide ovat ilmentävät kulttuuria ja todellisuuden normeja, mikä näkyy esi-

merkiksi kolonialismin vahvana historiana länsimaisessa kulttuurissa ja taiteessa. 

(Knif & Kairavuori, 2020, s. 77; Knif, 2021, s. 57.) Sosiaalista osallisuutta voidaan 

siis tarkastella kuvataidekasvatuksen kohdalla myös siitä näkökulmasta, kuinka 

kattavasti opetuksessa käytetyssä kuvastossa otetaan huomioon eri kulttuuri-

taustoja ja -identiteettejä. Kulttuurisen moninaisuuden kriittinen tarkastelu jo kou-

luikäisten lasten taidekasvatuksen tukena lisää tietoisuutta sosiaalisista ja kult-

tuurisista toiminnoista. (Garvis, 2014, s. 94.) 

 

Taidekasvatuksen ja osallisuuden yhteydet ovat moninaisia dialogista, työta-

voista sekä teemoista riippuen, sillä taide mahdollistaa erilaisten näkemysten 

harjoittelun ilman oikeita tai vääriä vastauksia (Knif & Kairavuori, 2020, s. 76). 

Perinteisesti pienten lasten kohdalla taidetta tarkastellaan usein ikätasoon liitty-

vänä kehityspsykologian osa-alueena ottamatta huomioon sen kulttuurikasvatuk-

sellista, sosiaalista näkökulmaa. Taidelähtöistä kulttuurikasvatusta on kokeiltu ja 

todettu toimivaksi esimerkiksi Australiassa, jossa erään koulun oppilaat tutustui-

vat jokaisessa jaksossa yhteen uuteen kulttuuriin, sen taiteeseen, ruokaan ja kie-

leen. (Garvis, 2014, s. 94–95.) 
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Kulttuurikasvatuksen ja moninaisuuden teemojen äärellä on tärkeää tarkastella 

kriittisesti, kenen sisältöjä opetuksessa painotetaan ja kenen kuvat ja kulttuurit 

ovat pääosin äänessä kuvataiteen opetuksessa. (Knif & Kairavuori, 2020, s.77.) 

Representaatiolla tarkoitetaan sitä, miten joku on esillä. Tämä näkyy kuvataiteen 

opetuksessa esimerkiksi siinä, keiden kuvat ja kulttuurit ovat esillä opetuksessa 

ja eri asioiden tarkasteluissa (Knif, 2021, s. 55). Kulttuurinen moninaisuus sekä 

monikulttuurisuus ovat tärkeitä, mutta usein väärin ymmärrettyjä käsitteitä kuva-

taiteen opetuksessa. Monikulttuurisuus käsitetään usein kansainvälistymisen ja 

globaalikasvatuksen teemojen kautta, vaikka siihen liittyy hyvin paljon muitakin 

kulttuuri-identiteettiin kietoutuvia näkökulmia. Yksilön kulttuuri-identiteetin voi-

daan katsoa rakentuvan kaikissa tätä koskevissa vuorovaikutustilanteissa ja sitä 

määrittävät etnisen taustan ja asuinpaikan lisäksi muun muassa henkilön ikä, su-

kupuoli ja ympäristön luomat sosiaaliset asetelmat. (Räsänen, 2013, s. 272.) Vi-

suaalinen kulttuuri on merkittävä kulttuuri-identiteettiä rakentava tekijä (Räsänen, 

2021). 

 

Opettajan onkin syytä olla olettamatta, että monikulttuurisuus tarkoittaisi auto-

maattisesti erilaisten mielipiteiden ja näkemysten syntymistä luokassa. Olettami-

sen sijaan olisi tärkeää antaa tilaa avoimelle keskustelulle ja tuoda esiin eri kult-

tuurien näkemyksiä ja edistää kulttuuritietoista taidekasvatusta. Kommunikaatio- 

ja monilukutaitoa kehittämällä voitaisiin mahdollistaa sosiaalisen osallisuuden to-

teutumista myös kuvataidetunneilla. (Knif & Kairavuori, 2013, s. 77, 81.)  

 

 

3.2 Osallisuus ja toimijuus kuvataiteen opetussuunnitelmassa 
 
”Kuvataiteen tehtävä on ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti 

moninaista todellisuutta taiteen keinoin” (Opetushallitus, 2021a). Kuvataiteen 

opetussuunnitelma perustuu vahvasti edellä kuvaamiini osallisuuden ja toimijuu-

den edistämisen perusajatuksiin (ks. Kiilakoski, ym., 2012; Nivala & Ryynänen, 

2013). Opetussuunnitelman mukaan oppilaita tulisi kannustaa vaikuttamaan ope-

tuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välinei-

den valintaan. Tämän lisäksi opetuksen sisällöissä tulisi hyödyntää oppilaiden 



 

 

23 

omia kokemuksia ja merkitykselliseksi koettuja asioita. (Opetushallitus, 2014, s. 

267.)  

 

Kuvataideopetuksen avulla vahvistetaan oppilaiden kriittistä ajattelua ja kannus-

tetaan vaikuttamaan omassa elinympäristössä, sekä yhteiskunnassa. Kuvatai-

teen oppitunnit antavat hyvän alustan uusien asioiden kokeilemiselle, sekä niiden 

tarkastelulle eri näkökulmista ja sitä kautta ohjaavat ja kannustavat oppilaita il-

maisemaan omia näkemyksiään ja mielipiteitään turvallisessa ympäristössä. 

(Opetushallitus, 2021a.) Kuvataiteen opetuksen taustalla olevat arvot mukailevat 

siis sosiaalisesti osallistavan taiteen (Knif, 2021, s.44) tavoitteita ja periaatteita. 

Kuvataide mahdollistaa myös useiden laaja-alaisten oppimistavoitteiden harjoit-

telemisen muun muassa sen monialaisuuden ja -aistisuuden avulla. Kuvataiteen 

opetuksen yhteydessä voidaan esimerkiksi tutustua erilaisiin kulttuurikohteisiin, 

harjoitella monilukutaitoa ja pohtia visuaalista kulttuuria vaikuttamisen keinona. 

(Opetushallitus, 2021a.) 

 

Visuaalisella kulttuurilla tarkoitetaan kaikkea pääosin näköaistilla havaittavaa 

kulttuurin tuotetta, eli se ei rajaudu pelkkiin kuviin. Kuvataideopetuksessa tarkas-

teltavat oppilaiden omat kuvakulttuurit voivat siis tulla esiin piirtämisen ja maalaa-

misen lisäksi valokuvaamalla puhelimella, tarkastelemalla erilaisia mainoksia 

sekä havainnoimalla maisemia. Täten visuaalisen kulttuurin lukutaidot eivät siis 

rajaudu pelkästään kuvataiteen oppiaineeseen, vaan niiden avulla voidaan tar-

kastella maailmaa monista eri näkökulmista. (Räsänen, 2021.) Monilukutaidon 

harjoittelussa visuaalisen kulttuurin tulkinnalla on erityinen rooli. Erilaisten kuvien 

tulkinta erilaisten kulttuurien tuotoksina rohkaisee oppilaiden kykyä ilmaista omaa 

mielipidettään sekä vahvistaa ymmärrystä visuaalisesta kulttuurista vaikuttami-

sen keinona. Monilukutaidon avulla voidaan myös syventää oppilaan henkilökoh-

taista suhdetta taiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin, sillä tällöin oppilas 

oppii tarkastelemaan itseään ja ympäristöään suhteessa nykytaiteeseen ja eri ai-

kojen kulttuurisiin tuotoksiin. (Räsänen, 2021.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvataiteen sisältöalueet jae-

taan kolmeen yläkäsitteeseen, jotka ovat S1) Omat kuvakulttuurit, S2) Ympäris-
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tön kuvakulttuurit ja S3) Taiteen maailmat. Sisältöalueet tulevat esille myös kai-

kissa kuvataiteen opetuksen tavoitteissa, jotka jaetaan ”visuaalisen havaitsemi-

seen ja ajatteluun”, ”kuvalliseen tuottamiseen”, ”visuaalisen kulttuurin tulkintaan” 

sekä ”esteettiseen, ekologiseen ja eettiseen arvottamiseen”. (Opetushallitus, 

2014, s.144–145.) Opetuksen sisältöjä tulisi ammentaa oppilaiden omista kuva-

kulttuureista ja mahdollistaa toisten ja ympäristön kuvakulttuureihin tutustumisen. 

Taiteen maailmoihin tutustutaan valitsemalla opetuksen sisältöjä eri kulttuurien ja 

ympäristöjen taiteesta korostamalla kulttuurista moninaisuutta. (Opetushallitus, 

2014, s. 144–145, 267–268.)  

 

Osallisuuden ja toimijuuden näkökulmasta voi olla myös merkityksellistä, millä 

vuosiluokalla kyseiset oppilaat opiskelevat. Vuosiluokilla 1–2 opetuksessa paino-

tetaan erityisesti oppilaiden omien kuvakulttuurien ja oppilaille itselle merkityksel-

lisien sisältöjen hyödyntämistä sekä kehitetään oppilaiden henkilökohtaista suh-

detta kuvataiteeseen. Alkuopetuksessa oppilaita myös kannustetaan ottamaan 

osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelyssä käytettä-

vien menetelmien ja välineiden valintaan. Myös arvioinnin tulisi rohkaista omien 

ajatusten ilmaisemiseen sekä omien että muiden töiden kohdalla. (Opetushalli-

tus, 2014, s. 144–145.) Vuosiluokilla 3–6 omaa suhdetta kuvataiteeseen ja muu-

hun visuaaliseen kulttuuriin laajennetaan tarkastellen niiden yhteyttä asenteisiin 

ja mielipiteisiin sekä yhteiskunnassa että oppilaan omassa elinympäristössä. Ala-

koulun ylemmillä vuosiluokilla kuvataiteen oppimisen painopiste siirtyy siis pikku-

hiljaa kulttuuristen tekijöiden tarkasteluun ja niiden merkityksiin esimerkiksi ku-

vallisen vaikuttamisen kautta. (Opetushallitus, 2014, s. 266–267.) 

 

Osallisuuden ja toimijuuden näkökulmasta merkityksellistä on, että kuudennen 

luokan päättöarviointikriteereihinkin kuuluvat muun muassa kuvallisen vaikutta-

misen keinojen käyttäminen omissa kuvissa sekä omien taitojen kehittäminen 

myös ryhmän jäsenenä (Opetushallitus, 2014, s. 269). Näiden tulkintojen perus-

teella näkisinkin, että alakoulun kuvataiteen opetussuunnitelmassa vuosiluokilla 

1–2 painottuvat sosiaalisen osallisuuden teemat, kun taas vuosiluokilla 3–6 sii-

hen liitetään yhä vahvemmin myös osallisuuden ja toimijuuden poliittiset näkökul-

mat.  
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3.3 Osallistava pedagogiikka kuvataiteen opetuksen tukena 
 
Koulun kuvataidekasvatus perustuu muun muassa kokonaisvaltaisen taideoppi-

misen käsitteeseen, jossa korostuvat prosessin ja lopputuloksen tasa-arvoisuus. 

Osallistavaa pedagogiikkaa voidaan hyödyntää kuvataiteen opetuksessa tuke-

malla sekä poliittisissa että sosiaalisissa suhteissa vaikuttamisen keinoja. Yksit-

täisten oppimisprosessien aikaista osallisuuden ja toimijuuden tukemista taas 

voidaan hahmotella Niemen ym. (2010, s. 57) oppimisprosessin aikaiseen osalli-

suuden mallin avulla. 

 

 

 
Kuva 2 Osallistavan pedagogiikan osa-alueita 
 
 

Koulun kuvataidekasvatuksessa sosiaalista osallisuutta tukevia tapoja voivat olla 

esimerkiksi yhteisölliset taideprojektit, joiden tekemiseen oppilaat saavat hyödyn-

tää omia ideoitaan ja yhteistä suunnittelua. Ryhmämuotoinen ja yhteisöllinen ku-

vataiteen tekeminen auttaa lapsia kehittämään sosiaalisia taitoja, kuten vuorotte-

lua, jakamista ja neuvottelua materiaalien käytöstä (Klopper, 2014, s. 61).  
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Kuvataiteen opetuksessa identiteetin tukemisen teemat lisäävät oppilaan mah-

dollisuuksia vaikuttaa sekä sosiaalisissa että poliittisissa suhteissa. Osallisuuden 

kokemukset rakentuvat oman rakentamalla omaa identiteettiä suhteessa toisiin, 

mikä voi kuvataiteen kautta näyttäytyä esimerkiksi omakuvien tekemisen kautta. 

Visuaalisen kulttuurin kautta voidaan myös tarkastella ja tukea oppilaiden moni-

naisia kulttuuri-identiteettejä ja yksilöiden kansallista identiteettiä (Manninen, 

2021, s. 131).  

 

Poliittista osallisuutta tukevia kuvataiteen opetuksen tapoja ovat esimerkiksi po-

liittiseen vaikuttamiseen pyrkivät teokset, kuten kantaa ottavat julisteet. Myös 

koulun poliittiseen toimintaan liittyvät kuvataiteelliset teokset, kuten oppilaskun-

nan toimintaan liittyvät teokset sekä erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten kiu-

saamisen vastaisiin hankkeisiin tehdyt visuaaliset teokset voivat olla poliittista 

osallisuutta tukevia tapoja. Koulua on kuitenkin myös kritisoitu poliittisten mielipi-

teiden julki tuomisesta.  

 

Yksi lähivuosina uutisoiduista esimerkeistä tähän liittyen on erään tamperelaisen 

koulun oppilaiden tekemä poliittisesti kantaa ottava ”Suomeen tai kuoleen” -ju-

liste, jonka katsottiin joistain näkökulmista lietsovan vihaa poliitikkoja kohtaan. 

Idea julisteen toteutumiseen tuli kuitenkin oppilailta itseltään, eikä täten koulua 

voitu syyttää sen aiheuttamasta jälkipuinnista (Kerkelä, 10.12.2019). Voisi kui-

tenkin kuvitella, että tämän kaltaiset kohut saattavat hankaloittaa oppilaiden roh-

keaa kannan ottoa ja oman mielipiteen julki tuomista koulussa sekä herättää 

opettajissa eri näkemyksiä siitä, minkälaista poliittista aktiivisuutta koulussa voi-

daan harjoittaa ja millä tavoin. Taidemaailma itsessään pitää myös sisällään pal-

jon kiellettyjä ja sensuroituja aiheita ja teoksia (Kiil, 2009, s. 35–37), minkä vuoksi 

voi olla haastavaa pohtia, mihin koulun taidekasvatuksessa esiin nousseissa ai-

heissa tulee vetää raja ja pohtia aiheen sopivuutta koulumaailmaan. 

 

Laajempien kokonaisuuksien lisäksi osallistavan pedagogiikan mallia kuvatai-

teen opetuksessa voidaan havainnollistaa myös aikaisemmin esittelemieni Nie-

men ja kollegoiden (2010) opetustilanteen aikaisten työ- ja toimintatapojen avulla. 

Opetustilanteella tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi kuvataiteen oppitun-
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tia tai tilannetta, jossa kuvataidetta tehdään. Toimintatavat jakaantuvat oppimis-

prosessin alussa, sen aikana ja sen jälkeen arvioinnissa tapahtuvaan osallisuu-

den ja toimijuuden tukemiseen. (Niemi, ym., 2010, s. 57.) Edellä kuvattuja vai-

heita voitaisiin helposti kytkeä nykytaideperustaiseen ilmiöoppimiseen, jossa tai-

teen tarkastelusta edetään ensin omaan kuvalliseen tekemiseen ja vielä lopuksi 

oman teoksen jakamiseen sekä reflektointiin (Manninen, 2021, s. 132).  

 

 

3.3.1 Kuvataiteen oppimisprosessin aikainen osallisuus ja toimijuus 
 
Oppilaan oman kokemusmaailman hyödyntäminen oppimisprosessin alussa liit-

tyy vahvasti sosiaalisen osallisuuden käsitteeseen, sillä sen avulla voidaan tuoda 

oppilaan omaa identiteettiä opetustilanteeseen ja sen sisältöihin. Tämän lisäksi 

mahdollisuudet vaikuttaa voivat tukea myös poliittista osallisuutta. Kuvataiteen 

kohdalla tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi oppilaiden osallistamista oppituntien si-

sältöjen suunnittelussa sekä opetuskuvaston valitsemisessa.  

 

Yksi esimerkki oppilaiden omien ideoiden hyödyntämisestä opetuksen suunnitte-

lussa tulee Vartiokylän yläasteelta Helsingistä. Koulussa tarjottiin oppilaille mah-

dollisuus suunnitella oma kurssi, jonka teemaksi päätettiin ihmisen mieli ja erilai-

set tunteet. Kurssin tavoitteena oli tutkia ihmismieltä eri taiteenalojen kautta. Ky-

seisen hankkeen palaute oli pääosin positiivista, ja oppilaat toivoivat jatkossakin 

enemmän mahdollisuuksia oppia itse tekemällä ja tutustumalla taiteen mahdolli-

suuksiin. (Rikaniemi, 2010, s. 16.) Omakohtainen kokemus taiteesta mahdollis-

tuu oppilaiden luodessa omiin ja toisten tunteisiin, kokemuksiin ja ajatuksiin lin-

kittyviä teoksia, sekä oppilaiden mahdollisuudesta ilmaista oma mielipiteensä va-

paasti (Manninen, 2021, s. 135). 

 

Oppimisprosessin aikainen dialogisuus ja vastavuoroisuus tulevat esille niissä ta-

voissa, joilla osallisuutta pyritään vahvistamaan. Näitä voivat olla luokkahuo-

neessa käydyt keskustelut, joissa huomioidaan eri näkemyksiä ja mielipiteitä, tai 

mahdollisuudet vaikuttaa koulun yleisiin toimintakulttuureihin. Taidelähtöiset me-

netelmät opetuksessa voivat lisätä oppilaiden vuorovaikutustaitoja sekä mahdol-
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listaa itseilmaisua inklusiivisemmin erilaisten symboleiden ja esimerkiksi piirtämi-

sen avulla. (Klopper, 2014, s. 61–62). Taiteen avulla ja sen kautta on myös mah-

dollista pureutua vaikeisiinkin aiheisiin ja ilmiöihin esimerkiksi tarkastelemalla eri-

laisia kuvia ja keskustelemalla niistä, samalla mahdollistaen oppilaiden välistä 

yhteisöllistä oppimista (Manninen, 2021, s. 135).  

 

Dialogisuus ja vuorovaikutteisuus mahdollistavat kuvataiteen opetuksessa myös 

erilaisten materiaalien käytön oppilaiden mielenkiinnon mukaan sekä moninais-

ten tulkintojen syntymisen taidetta tarkastellessa. Kuvataiteellisen prosessin ja 

teoksista syntyneiden lopputulosten jakamiseen voidaan kokeilla erilaisia vuoro-

vaikutusta lisääviä, oppimisympäristöjä laajentavia alustoja. Manninen esittelee 

väitöskirjassaan ryhmämuotoiset blogit kuvataiteellisen prosessin jakamisaluis-

toina, joiden avulla tutkimukseen osallistuneet oppilaat pystyivät jakamaan aja-

tuksiaan teoksista ja työskentelyprosessista sekä oppimaan vertaisten avulla. 

Blogit mahdollistivat jopa valtiorajat ylittävän vuorovaikutuksen syntymisen eri 

maiden oppilaiden kanssa. (Manninen, 2021, s. 80.)  

 

Mahdollisuus ilmaista osaamista ja oppimista eri välinein ja tavoin liittyy perusta-

vanlaatuisesti suomalaisen peruskoulun inkluusion periaatteisiin, joiden mukaan 

jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua opetukseen ja kuulua kou-

luyhteisöön tuen tarpeesta huolimatta. (Jahnukainen, 2012.) Kuvataidekasvatus 

antaa monia mahdollisuuksia inkluusion toteutumiseen, sillä sen työtavat ja me-

netelmät ovat harvoin yhteen tiettyyn tapaan sidottuja. Yhdysvalloissa toteute-

tussa tutkimuksessa (Turk, 2012) tarkasteltiin, kuinka erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden osallisuutta ja toimijuutta voitiin tukea yhteisöllisen taideprojektin 

kautta. Oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä seinämaalauksen, joka luo-

tiin yhteiseen luokkahuonetilaan. Päätöksenteko ja omaan ympäristöön vaikutta-

minen vaativat oppilailta kompromissien tekemistä ja vastuuta, jotka vahvistivat 

ryhmään kuulumisen kokemuksia. Esimerkiksi vammaisuuden kautta ulkopuoli-

suutta kokevat oppilaat saivat hankkeen kautta erilaisia mahdollisuuksia ilmaista 

ja toteuttaa itseään sekä näyttää osaamistaan. Oppilaat saivat myös opettaa toi-

siaan ja toimia oman tekemisensä asiantuntijoina, mikä kannusti myös ujoja ja 

sulkeutuneita oppilaita tulemaan ulos kuorestaan. (Turk, 2012.)  
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Kuvataidekasvatus ja taidelähtöisyys voivat näkyä kuvataiteen oppituntien lisäksi 

muun muassa koulun monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Näitä voivat olla 

esimerkiksi yhteisölliset taideprojektit ja installaatiot sekä taiteen hyödyntäminen 

oppimisympäristöjen suunnittelussa. Esimerkiksi matematiikan sisältöjen visuali-

sointi koulun käytäville ja erilaiset seinämaalaukset ovat monelle tuttuja tapoja 

tuoda taidelähtöisyyttä osaksi monialaisia oppimisympäristöjä (Klopper, 2014, s. 

59).  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Koulun kuvataidekasvatus antaa monipuolisia mahdollisuuksia kokonaisvaltai-

seen osallisuutta ja toimijuutta tukevaan opetukseen. Näiden käsitteiden moni-

muotoisuus ja ajoittainen epäselvyys kuitenkin saivat minut pohtimaan, miten 

osallisuutta ja toimijuutta käytännössä toteutetaan ja tuetaan alakoulun kuvatai-

teen opetuksessa. Osallisuutta ja toimijuutta käsittelevissä tutkimuksissa luokka-

huonearjessa koetut haasteet hankaloittavat oppilaiden todellisen osallistumisen 

esimerkiksi tuntien suunnitteluun, jonka kuitenkin katsottaisiin lisäävän muun mu-

assa oppilaiden kouluhyvinvointia (Välivaara, ym., 2018). Näennäinen, opetta-

jalta oppilaalle tai muuten ylhäältä asetettu osallisuus taas saattaa pahimmillaan 

estää osallisuuden toteutumista kouluarjessa (Kumpulainen, ym., 2010, s. 27–

28). 

 

Aineopettajien näkökulmia aiheesta on pohtinut muun muassa Kalaoja (2016) 

opinnäytetyössään. Kuvataiteen aineopettajien näkemykset saattavat kuitenkin 

maalata hyvinkin erilaista kuvaa verrattuna luokanopettajien näkemyksiin ja ko-

kemuksiin, sillä valmiudet ja kiinnostus taito- ja taideaineiden opettamiseen saat-

tavat vaihdella luokanopettajien keskuudessa paljonkin. Opetuksesta vastaavat 

loppujen lopuksi opettajat ja opetuksen suunnitteluun sekä toteutukseen voi vai-

kuttaa monet tekijät koulun toimintaympäristöistä opettajan omaan aloitteellisuu-

teen. Tämän vuoksi haluan tarkastella, mitä käsityksiä juuri luokanopettajilla on 

lasten osallisuudesta ja toimijuudesta ja miten sitä voidaan tukea koulussa, sekä 

erityisesti kuvataiteen opetuksessa. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1) Miten luokanopettajat määrittelevät osallisuuden ja toimijuuden käsitteet? 

2) Miten osallisuutta ja toimijuutta voidaan tukea kouluissa luokanopettajien nä-

kökulmasta? 

ja 

3) Miten osallisuutta ja toimijuutta voidaan tukea kuvataiteen opetuksessa luo-

kanopettajien näkökulmasta?  
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Toteutan tutkimukseni kvalitatiivisena haastattelututkimuksena. Kvalitatiivisessa 

eli laadullisessa tutkimuksessa havaintojen merkittävyys selitetään niiden teo-

riapitoisuudella. Teoriapitoisuudella tarkoitetaan sitä, että yksilön käsitykset tut-

kittavasta ilmiöstä, tutkimuksen tekemisen menetelmät sekä tutkittavalle ilmiölle 

asetetut merkitykset vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin. Laadullisen tutkimuksen 

tulokset ovat siis aina siinä määrin subjektiivisia, että niitä on tarkasteltava tutki-

musasetelma huomioon ottaen. (Tuomi & Sarajärvi, 2017, s. 19.) Laadullisesta 

tutkimuksesta inhimillisen tekee myös se, että aineistonkeruuvälineenä toimii tut-

kija itse. Tämä mahdollistaa tutkimuksen prosessinomaisuuden, jossa tulkinnat 

voivat syventyä ja tarkentua tutkimuksen edetessä. (Kiviniemi, 2018.) Tarkaste-

len omaa tutkimustani fenomenografisesta näkökulmasta, joka tutkii ihmisten ko-

kemuksia ja näkemyksiä ympäröivästä maailmastaan. Haastattelut olen toteutta-

nut puolistrukturoituina teemahaastatteluina. 

 

Kvalitatiivisessa haastattelututkimuksessa käsiteltävää ilmiötä lähdetään tarkas-

telemaan tutkimusongelmasta käsin, jonka avulla määritellään, mitä aineistosta 

loppujen lopuksi valikoituu analyysiin. Prosessi etenee aineiston luokittelusta 

analyysiin ja sitä kautta teoreettisiin ja empiirisiin päätelmiin ja tulkintoihin. Ana-

lyysin vaiheiden painotukset vaihtelevat sekä tutkimuksen, että tutkijan oman tyy-

lin ja tutkimuksen kohteen mukaan. Pelkkää aineiston luokittelua ei voida vielä 

pitää sen analysoimisena, vaan analyysi vaatii luokittelussa löydettyjen ilmiöiden 

sekä teemojen vertailua ja niiden tulkintaa. (Ruusuvuori, ym., 2010.)  

 

 

5.1 Haastatteluaineiston keruu 
 

Haastattelututkimus vaatii tuekseen tutkimus- ja haastattelukysymysten lisäksi 

analyyttiset kysymykset. Tutkijan tulee siis pohtia, mitkä asiat haastattelussa ovat 

merkityksellisiä tutkimuksen kannalta, eli mitä tietoa halutaan etsiä. Analyyttiset 

kysymykset tarkentuvat aineistoon tutustuttaessa, eli niiden määritteleminen en-

nalta on lähes mahdotonta. (Ruusuvuori, ym., 2010.) 
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Koska tarkastelen tutkimuksessani luokanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia, 

toteutan haastatteluni puolistrukturoituina teemahaastatteluina, jotka mahdollis-

tavat tietyn avoimuuden haastattelujen kulussa. Haastatteluita ohjaa ennalta 

määrittelemäni tutkimuksen kannalta tärkeät teemat sekä näitä tarkentavat kysy-

mykset. Teemahaastattelua voidaan pitää joustavana ja suhteellisen avoimena 

haastatteluvaihtoehtona, sillä se mahdollistaa kysymysten esittämisen haastatte-

lun kannalta sopivalla tavalla sekä syventävien kysymysten esittämisen. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2017.)   

 

On tutkijan omista intresseistä ja tutkimuksen luonteesta kiinni, kysyykö hän 

haastateltavilta samat kysymykset samassa järjestyksessä – kuitenkin tutkimuk-

sen kannalta olennaiset asiat mielessä pitäen (Tuomi & Sarajärvi, 2017, s. 77). 

Olen itse valinnut tehdä haastattelut mahdollisimman samalla kaavalla oman 

analyysini selkeyttämisen vuoksi. Henkilökohtaisesti toteutetussa haastattelussa 

kysymyksiä voidaan kuitenkin tarkentaa sekä oikaista, mikäli haastateltava on 

ymmärtänyt kysymyksen väärin. Haastattelijalla on myös mahdollisuus pyytää 

haastateltavaa selventämään vastaustaan, mikäli se jää hänelle epäselväksi 

(Tuomi & Sarajärvi, 2017, s. 75).  

 

Teemahaastattelun työvaiheet kulkevat huolellisesta aiheeseen perehtymisestä 

tutkimusaiheen operationalisointiin eli tutkimusaiheen ja -kysymysten tutkitta-

vaan muotoon muuttamiseen. Haastattelun teemat mukailevat tutkimuksen teo-

riapohjan peruskäsitteitä sekä niistä johtuvia alakäsitteitä (Hirsjärvi & Hurme, 

2006, s. 66). Olen itse jaotellut haastatteluni kysymykset (LIITE 1) seuraaviin tee-

moihin, joita myös edellä mainitut tutkimuskysymykseni mukailevat: 

 

1) Osallisuuden ja toimijuuden käsitteet 

2) Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen koulussa 

3) Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen kuvataiteen opetuksessa 

 

Näiden teemojen lisäksi kysyin haastattelussa myös opettajan koulutusta, työ-

vuosia, erikoistuneisuutta opinnoissa sekä harrastuspohjaa. En kuitenkaan tällä 

kertaa tutki taustamuuttujien vaikutuksia tutkimuksen tuloksiin, joten nämä tiedot 

jäsentelivät lähinnä omaa ajatteluani sekä näkökulmia aiheeseen liittyen. 
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Haastattelututkimuksen luotettavuutta voidaan kritisoida esimerkiksi sen validi-

teetin ja reliabiliteetin puutteesta. Pienellä otannalla tehdyt haastattelut eivät 

anna välttämättä luotettavaa kuvaa tutkittavasta joukosta, mutta niiden perus-

teella voidaan kuitenkin vetää joitain johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Pienen 

tutkimusjoukon vuoksi olisikin järkevämpää kysyä ennemminkin haastateltavien 

näkemyksiä ja kokemuksia, kuin yksiselitteisiä kysymyksiä mahdollisimman laa-

jan kuvauksen saamiseksi. (Ruusuvuori, ym., 2010.) Haastattelututkimusta tie-

teellisen tutkimuksen menetelmänä on kritisoitu myös sen yksilökeskeisyyden 

vuoksi (Tuomi & Sarajärvi, 2017, s. 74). Tutkijan täytyy siis voida pohtia kriittisesti, 

voiko yksilön kokemaa todellisuutta tulkita validiksi tiedoksi kyseisen tutkimuksen 

kontekstissa ja mitkä tekijät näihin näkemyksiin ja kokemuksiin mahdollisesti vai-

kuttavat. 

 

Haastattelussa tutkijan on myös muistettava tutkimuksen avoimuus. On siis teh-

tävä myös haastateltavalle selväksi, mitä varten tutkimusta tehdään, kuinka 

kauan tiedostoja säilytetään ja onko tutkimuksesta mahdollista tunnistaa tutkitta-

vaa. Kävin omassa haastattelussani nämä asiat läpi ennen haastattelun aloitusta 

saadakseni jokaiselta suullisen suostumuksen tietojen tallentamiseen. Etsin 

omaan tutkimukseeni haastateltavia hieman eri reittien kautta, kuten jakamalla 

ilmoituksen Alakoulun Aarreaitta -nimisessä Facebook-ryhmästä. Tätä kautta yh-

teydenottoja ei kuitenkaan tullut, minkä vuoksi päädyin tiedustelemaan sekä tu-

tuilta että itselleni tuntemattomammilta eri koulujen luokan- ja erityisluokanopet-

tajilta heidän kiinnostustaan osallistua haastatteluun ottamalla heihin henkilökoh-

taisesti yhteyttä.  

 

Kriteerinäni oli pyytää haastatteluun opettajia, joilla on kokemusta kuvataiteen 

opettamisesta alakoulussa, sillä usein vastuu taito- ja taideaineista vaihtelee luo-

kanopettajien kesken. Haastateltavien luokanopettajan tai erityisluokanopettajan 

työkokemukset vaihtelivat yhdestä vuodesta kolmeenkymmeneen vuoteen ja kai-

killa haastateltavilla oli taustallaan vähintään kasvatustieteiden maisterin tutkinto. 

Ilmaisin pyynnöissä selkeästi myös mahdollisuuden kieltäytyä, jotta tutkimukseen 

osallistuminen olisi kaikin puolin vapaaehtoista. Noin puoleen kyselyistäni vastat-
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tiin kieltävästi, mutta onnekseni sain kuitenkin haastateltavia kerättyä lopulta tar-

vitsemani määrän. Keräsin haastatteluja lopulta 6 kappaletta ja niiden kestot 

vaihtelivat 20 minuutista tuntiin, riippuen monesta asiasta, kuten haastateltavan 

puhetavasta ja puhutun asian määrästä. Haastattelut toteutettiin kasvotusten 

joko livenä tai videoyhteyden välityksellä ja äänitettiin puhelimen äänityssovelluk-

sella. Litteroinnin tein tietokoneeni Word-ohjelmaan haastatteluiden jälkeen ää-

nitysten perusteella. 

 

Luotettavuuden ja tutkimuksen avoimuuden kannalta on tärkeää mainita, että osa 

haastateltavista oli minulle jo aikaisemmin tuttuja henkilöitä, mikä on saattanut 

vaikuttaa haastatteluiden sävyyn monella tapaa. Toisaalta haastattelijan ja haas-

tateltavan tuttuus voi luoda tilanteeseen rentoutta ja mahdollisuuksia ilmaista 

mielipidettään turvallisessa ilmapiirissä. Toisaalta taas tuttu haastattelija saattaa 

lisätä paineita vastausten ”oikeaoppisuudesta” tai viedä haastattelua tiedosta-

matta tiettyyn suuntaan.  

 

 

5.2 Aineiston luokittelu ja analysointi 
 

Laadullisen tutkimuksen analyysiä voidaan luonnehtia hyvin eri tavoin riippuen 

siitä, mikä tutkimuksen tarkoitus on. Tuomi ja Sarajärvi (2017; Laine) kuvaavat 

laadullisen tutkimuksen analyysin etenemistä vaiheittain seuraavasti:  

 

1) Tutkija päättää, mikä aineistossa on kiinnostavaa, eli rajaa 

2) a. Aineistoa käydään läpi merkiten kaikki asiat, jotka kuuluvat omaan rajauk-

seen 

b. Kaikki muu jätetään tutkimuksen ulkopuolelle 

c. Merkityt asiat kerätään yhteen, erilliseksi aineistoksi 

3) Aineisto luokitellaan, teemoitellaan ja tyypitellään 

4) Kirjoitetaan yhteenveto 

 

Edellä mainituista vaiheista kahta ensimmäistä ei oikeastaan vielä voida pitää 

varsinaisena aineiston analysoimisena, mutta ne ovat välttämättömiä analyysin 
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toteutumisen kannalta. Ensinnäkin on huomioitava, että aineistoa läpi käydessä 

saattaa löytää mahdollisesti hyvinkin mielenkiintoisia asioita, joita tutkija ei ole 

alun perin osannut ajatella. Tämän vuoksi on tärkeää rajata, mitkä asiat ovat juuri 

kyseisen tutkimuksen kannalta merkittäviä ja miksi. Tarkan rajaamisen lisäksi on 

kuitenkin tärkeää poimia aineistosta kaikki, mikä omaan rajaukseen liittyy, jotta 

tutkimuksen tarkastelukulma olisi mahdollisimman monipuolinen. Aineiston läpi 

käymisessä apuna on litterointi, eli puhutun aineiston muuttaminen kirjoitetuksi 

sekä koodaaminen, eli tutkijalle merkityksellisten asioiden merkitseminen. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2017, s. 94–95.)  

 

Yksi tärkeä kysymys analyysiä tehdessä on pohtia, onko analyysi aineisto- vai 

teorialähtöistä. Täysin aineistolähtöisessä analyysissä tutkimusaineistosta pyri-

tään luomaan teoreettinen kokonaisuus, eivätkä analyysiyksiköt ole ennalta so-

vittuja. Myös aikaisempi teoreettinen tieto aiheeseen liittyen on siirrettävä syrjään 

analyysin ajaksi. Tämä on kuitenkin haastavaa, sillä havainnot ovat usein luon-

teeltaan teoriapitoisia ja tutkijan on täten mahdoton määritellä, ohjaako teoria ai-

neistoa vai ei. Teorialähtöisen analyysin tarkoituksena on taas testata ennalta 

määriteltyä teoriaa ja tulkita aineistoa siihen liittyvien käsitteiden kautta. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2017, s. 97–98.)  

 

Oman tutkimukseni analyysimenetelmä sijoittuu edellä mainittujen väliin, eli sitä 

voidaan kutsua teoriasidonnaiseksi analyysiksi. Teoriasidonnaisessa analyy-

sissä analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta analyysiä ohjaa löyhästi ennalta 

määritellyt teoriat ja aikaisempi tieto. (Tuomi & Sarajärvi, 2017, s. 98.) Pohdin siis 

huolellisesti perehtymäni teoriakirjallisuuden kautta, mitä näkökulmia osallisuu-

den ja toimijuuden tukemiseen voisi liittyä ja olen myös rakentanut haastattelu-

runkoni näitä aiempia näkökulmia huomioon ottaen. Aineistoa tarkastellaan osit-

tain teoriasta irrallisena, osittain siihen kytköksissä olevana ilmiönä ja lopuksi 

siinä ilmi tulleita päätelmiä kytketään ja vertaillaan aiempaan tietoon (Tuomi & 

Sarajärvi, 2017, s. 99). 

 

Varsinainen analysointi alkaa aineiston luokittelusta, teemoittelusta ja tyypitte-

lystä. Näitä termejä voisi yksinkertaistaa aineiston tutkimuksen kannalta tarkoi-
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tuksenmukaiseksi järjestelyksi. Tutkijan on myös määriteltävä, haetaanko aineis-

tosta samankaltaisuuksia vai eroavaisuuksia. (Tuomi & Sarajärvi, 2003, s. 95.) 

Luokittelen aineistoni laadullisen sisällönanalyysin keinoin ja hyödynnän aineis-

ton analysoimisessa fenomenografista tutkimusotetta. Sisällönanalyysin tarkoi-

tuksena on luoda sanallinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä järjestelemällä aineisto 

luettavaan ja tulkittavaan muotoon säilyttämällä kuitenkin sen sisältämän infor-

maation. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan jaotella karkeasti kolmeen 

vaiheeseen: 1) aineiston pelkistämiseen, 2) aineiston ryhmittelyyn, sekä 3) teo-

reettisten käsitteiden luomiseen tai vaihtoehtoisesti aineiston kuvailuun, luokitte-

luun ja yhdistelyyn. (Tuomi & Sarajärvi, 2017, s. 110–111; Hirsjärvi & Hurme, 

2006, s. 145.) Teoriasidonnaisessa analyysissa aineiston ryhmittely määräytyy 

kuitenkin lopulta löyhästi taustalla vallitsevien teorioiden varaan, eikä tarkoituk-

sena ole luoda uutta teoreettista käsitteistöä.  

 

 

5.2.1 Tutkimusotteena fenomenografia 
 
Fenomenografia on usein laadullisessa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa 

käytetty tutkimusote, jonka tarkoituksena on tutkia, miten tutkittava joukko kuvaa 

käsiteltävää ilmiötä omien kokemustensa ja ymmärtämisensä kautta. Fenomeno-

grafian taustaoletuksena on ajatus ihmisestä rationaalisena olentona, joka muo-

dostaa käsityksiä kokemistaan ilmiöistä liittämällä niitä toisiinsa ja näin pyrkimällä 

keskusteluttamaan omia kokemuksia ja niihin liittyviä merkityssuhteita ympäröi-

vän maailman kanssa. (Huusko & Paloniemi, 2006; Marton, 1981, s. 177)  

 

Jokainen kertomus saa kertojasta ja kuulijasta riippuen aina oman näkökulmansa 

riippuen siitä, mitkä asiat kukin kokee siitä merkitykselliseksi (Ahonen, 1994, s. 

114). Todellisuutta ei siis voida fenomenografian mukaan tutkia sellaisenaan, 

vaan siihen vaikuttavat aina ihmisten kokemukset ja henkilökohtainen ymmärrys 

asiasta sekä konteksti (Kallinen & Kinnunen, 2021; Marton, 1981, s. 178). Tie-

teenfilosofiselta luonteeltaan fenomenografia muistuttaa esimerkiksi fenomeno-

logiaa, joka keskittyy ihmisen kokemusten ja käsitysten tulkintaan sekä näiden 

käsitysten eroihin (Laine, 2018).  
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Fenomenografian katsotaan sopivan erityisesti laadullisiin haastattelututkimuk-

siin, joihin tämäkin opinnäytetyö lukeutuu. Fenomenografisessa tutkimuksessa 

on tärkeää tuoda haastatteluaineisto tutkittavaan konseptiin, joka peilautuu esi-

merkiksi teoria-aineistoon (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Feno-

menografisessa tutkimuksessa teoria ohjaa tutkimusprosessin suuntaa, muttei 

kuitenkaan määrittele ennalta tutkimuksesta syntyviä näkökulmia (Ahonen, 1994, 

s. 123). Tämän vuoksi tutkijan on syytä olla tietoinen ja reflektiivinen omien en-

nakkokäsitystensä ja oletustensa suhteen, sillä tutkittavaa ilmiötä voidaan ym-

märtää hyvinkin eri tavoin, mitä itse on ajatellut. Fenomenografiassa myös tun-

nistetaan, että yksilöiden käsitykset tutkittavasta aiheesta voivat olla moninaisia 

ja ne saattavat muuttua ajan ja tilanteen muuttuessa (Huusko & Paloniemi, 2006; 

Ahonen, 1994, s. 124). 

 

Fenomenografisen tutkimusotteen avulla aineistosta jaotellaan erilaisia ilmiötä 

kuvailevia kategorioita, jotka ilmentävät tutkittavien käsitysten jakautumista ilmiön 

sisällä. Ilmiö on ikään kuin ulkoisesta maailmasta saatu kokemus, josta ihminen 

rakentaa omassa mielessään jonkin käsityksen (Ahonen, 1994, s. 116). Näitä kä-

sityksiä voidaan tarkastella sekä niiden eroavaisuuksien että samankaltaisuuk-

sien kautta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Fenomenografisen ana-

lyysin etenemistä voidaan kuvata prosessina, jossa ilmiön kuvaukset siirtyvät il-

miön erilaisista kuvauksista muodostetuista yläkategorioista abstrakteihin ku-

vauskategorioihin ja niiden sisäisiin eroavaisuuksiin (lähde) 

 

Aloitin analyysin lukemalla aineistoani useaan kertaan läpi ja poistamalla aineis-

tosta tämän tutkimuksen kannalta täysin epäolennaisia asioita, kuten puheeseen 

kuuluvia täytesanoja ja mietintätaukoja. Aineiston ryhmittelyn aloitin alleviivaa-

malla aineistosta ilmauksia, jotka liittyivät tutkimuskysymysteni sekä tutkimusta 

ohjaavien teorioiden kannalta merkityksellisiin teemoihin eli yläkategorioihin. En-

simmäiset muodostamani kategoriat olivat: 1) Osallisuuden ja toimijuuden käsit-

teiden määrittely, 2) Osallisuuden ja toimijuuden merkitykset lapsen ja nuoren 

elämässä, 3) Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen koulussa, 4) Osallisuuden 

ja toimijuuden tukeminen kuvataiteen opetuksessa, sekä 5) Osallisuuden ja toi-

mijuuden tukemiseen liittyvät haasteet.  

 



 

 

38 

Ensimmäisen karkean ryhmittelyn jälkeen siirsin alleviivaamani asiat jokaiselle 

yläkategorialle luoduille erillisille tiedostoille ja lähdin jakamaan näitä nostoja tee-

maan liittyviin alakategorioihin. Etsin aineistosta yhtäläisyyksiä aikaisemmin luo-

mieni teoriapohdintojen välille ja pohdin aineistossa esiintyvien ilmaisujen sijoit-

tumista teoriakirjallisuudesta luomieni kuvien sisälle. En kuitenkaan jättänyt ai-

neistosta sellaisia asioita pois, jotka erosivat aiemmasta teoriakuvauksesta, vaan 

annoin teorialle mahdollisuuden muokkautua aineiston mukaan. Yksinkertaiste-

tusti etsin siis valitsemistani aineiston kohdista samankaltaisuuksia ja erilaisuuk-

sia sekä pelkistin haastattelujen ilmauksia tiiviimpiin, helposti luettaviin muotoihin. 

Hyödynsin lopulta aineiston järjestelyssä Atlas.ti -ohjelmaa, jonka avulla luokitte-

lin yläkategorioiden eli merkitysyksiköiden eri näkökulmia kuvauskategorioihin 

yhdistelemällä ja erottelemalla niissä esiintyviä yhdenmukaisuuksia ja eroavai-

suuksia.   
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6 Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen luokanopet-
tajien näkökulmasta 

 

Haastatteluissa tuotiin esille erilaisia näkökulmia osallisuuden ja toimijuuden kä-

sitteisiin ja näiden tukemiseen yleisesti koulussa, sekä kuvataiteen opetuksessa. 

Tutkimustulosten käsitykset mukailivat osallisuuden ja toimijuuden sosiaalipeda-

gogista käsitystä, ja niistä voitiin nostaa sekä sosiaalisia että poliittisia osallisuu-

den ja toimijuuden edistämisen keinoja. Kuvasin haastatteluissa nousseita käsit-

teiden määritelmiä fenomenografisen analyysin kautta jaottelemalla käsitteitä ylä-

kategorioihin ja niihin liittyvien ilmaisujen muodostamiin käsityksiin. Tässä kap-

paleessa esittelen ja analysoin näitä tutkimushaastatteluista esiin nousseita tut-

kimustuloksia. 
 
 
 
6.1 Osallisuuden ja toimijuuden käsitteet 
 
Haastattelemieni luokanopettajien määritelmät osallisuuden ja toimijuuden käsit-

teille mukailivat teoriassa esittelemiäni jaotelmia osittain. Thomasin (2007) mää-

ritelmän mukaisesti osallisuus nähtiin myös haastatteluissa ensisijaisesti mahdol-

lisuutena vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Vaikka haastateltavat eivät itse ja-

otelleet vaikuttamista erikseen sosiaalisen ja poliittisen vaikuttamisen näkökul-

miin, voitiin käsityksistä tulkita sekä sosiaalista että poliittista osallisuutta tukevia 

tekijöitä. Kuten aiemmin totesin, voidaan kaiken vaikuttamisen edistävän mah-

dollisesti sekä poliittista että sosiaalista ulottuvuutta (Nivala & Ryynänen, 2013 s. 

32), minkä vuoksi näiden näkökulmien selkeä kahtia jaottelun puute ei yllättänyt 

haastatteluissakaan. Osallisuuden ja toimijuuden käsitteet erosivat lähinnä toimi-

juuden aktiivisen näkökulman painottamisella ja osallisuuden kokemuksellisuu-

den kautta.  

 

Osallisuuden ja toimijuuden merkitykset liittyivät haastatteluissa etenkin lasten 

motivaation ruokkimiseen ja sen ylläpitoon sekä positiivisten tunnekokemusten 

synnyttämiseen, eli ne mukailivat Decin ja Ryanin (2000, s. 74) motivaatioteorian 

näkökulmia. Motivaatioon liittyvät näkemykset käsitettiin haastatteluissa sekä op-

pimiseen että muuhun tekemiseen kiinnittymisenä sekä lapsen minäpystyvyyden 
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kehittymisenä ja sen tukemisena. Oppimisen ilo mainittiin useassa haastatte-

lussa osallisuutta hyödyntävän opetuksen tuloksena. Oppimisen ilon ja minä-

pystyvyyden kokemuksen lisäksi osallisuuden ja toimijuuden katsottiin lisäävän 

myös muita positiivisia tunnekokemuksia, kuten ylpeyttä ja arvostusta omasta ja 

toisten tekemisestä, positiivista itsetuntoa ja onnistumisen kokemuksia. Positiivi-

set tunnekokemukset linkittyivät myös kouluviihtyvyyden lisäämiseen, sillä osal-

listavan kasvatuksen katsottiin lisäävän välillisesti myös mahdollisuutta vaikuttaa 

omaan oppimisympäristöön ja tätä kautta ympäristön viihtyvyyteen ja yleiseen 

ilmapiiriin.  

 
 
6.1.1 Osallisuuden käsite luokanopettajien kuvaamana 
 
Osallisuuden käsitteen määritelmät jakautuivat haastatteluissa kahden yläkate-

gorian alle, jotka olivat Mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin sekä Hen-

kilökohtaiset osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemukset. Näiden yläkatego-

rioiden alle asettui erilaisia käsityksiä mahdollisuuksista vaikuttaa sekä kokea 

osallisuutta. Olen kuvannut näitä käsityksiä Taulukossa 1. 
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Taulukko 1 Osallisuuden käsite luokanopettajien kuvaamana 

 
 
Mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin merkitsi haastattelujen perus-

teella mahdollisuutta osallistua yhteisten asioiden suunnitteluun ja ideointiin sekä 

mahdollisuutta saada oma mielipiteensä sanotuksi kulloinkin käsiteltävissä ole-

vaan asiaan. Mahdollisuudet vaikuttaa nähtiin siis enimmäkseen osallisuutta ja 

toimijuutta edistävinä tapoina, ja ne mukailivat pääosin poliittisissa suhteissa vai-

kuttamisen tapoja (Kiilakoski, ym., 2012; Thomas, 2007). Vaikuttamisen mahdol-

lisuudet eivät rajautuneet pelkkään koulunkäyntiin, vaan esimerkkejä annettiin 

myös oman lähipiirin ja laajemman elinympäristön kautta. Vastuun ottamisen tee-

mat toistuivat etenkin mahdollisuuksissa vaikuttaa omaan oppimisprosessiin, ar-

viointiin ja tavoitteiden asettamiseen lapsesta käsin. Osallisuutta kuvattiin muun 

muassa seuraavilla tavoilla: 
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”No mahdollisuus vaikuttaa itteää koskeviin asioihin. Ja myös niinku ympärillä 

oleviin asioihin ja (mahdollisuus) suunnitella asioita, joissa on mukana. Nii… 

Ehkä sitä, että sä oot semmonen aktiivinen toimija siinä omassa elämässäs ja 

ympäristössäs.” (H1) 

”Osallisuus on niinku sellanen oleellisen tärkeä asia ihmiselle, että sä pääset ole-

maan osallisena, missä tahansa sä sitte haluatkaan, tai missä tahansa sä olet. -

-- Sä koet mahdollisuuden vaikuttaa kaikkeen sun ympärillä, tai asioihin sun ym-

pärillä: sun omaan elämään ja sun lähipiiriin, tai missä sä asut, missä sä oot 

töissä --- Koet että sua kuunnellaan ja sä pääset niinku sanomaan ja vaikutta-

maan asioihin.” (H5) 

”Ikätason huomioiden, niin pystyisi myös vähän asettamaan semmoisia jotain 

omia tavoitteitaan ---” (H6) 

Henkilökohtaiset osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemukset taas tuotiin 

esille omien ja toisten näkemysten ja mielipiteiden arvostamisena sekä osallisuu-

den kokemuksen merkityksenä yhteisöön kuulumisen ja motivaation edellytyk-

senä. Merkitykset liittyvät taas vahvemmin yleiseen osallisuuden sosiaalipedago-

giseen näkökulmaan ja myönteisen tunnistamisen tukemiseen (Tuulensalo, ym., 

2021).  

 

Vaikka olenkin jaotellut ilmaisut näihin kahteen kategoriaan, on molempien si-

sältä löydettävissä kumpaankin sopivia teemoja, sillä mahdollisuudella vaikuttaa 

katsottiin myös olevan yhteyksiä merkityksellisyyden kokemuksiin ja toisin päin. 

Haastattelun käsitykset siis mukailevat Nivalan ja Ryynäsen (2013, s. 32) esitte-

lemää sosiaalipedagogista osallisuuden näkökulmaa, jossa sosiaalinen ja poliit-

tinen osallisuus kulkevat käsi kädessä. Myös haastattelujen analyysissa törmäsin 

samoihin kysymyksiin: kumpi tulee ensin, merkityksellisyyden kokemus vai vai-

kuttamisen ja toimimisen mahdollistaminen, ja voivatko nämä näkökulmat oike-

astaan edes toimia ilman toista? 

 

Osallisuuden ja toimijuuden yhteydet tulivat esille muun muassa osallisuuden ku-

vauksista toimijuuden mahdollistajana. Osallisuus nähtiin ikään kuin edellytyk-

senä toimijuuden toteutumiselle ja käsitteitä käytettiinkin usein yhdessä kuvaile-
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malla osallisuuden tavoitteiksi oppilaiden kasvamista ”osallisiksi toimijoiksi”. Kä-

sitteiden jaottelu analyysissa erikseen osallisuuteen ja toimijuuteen perustuu lä-

hinnä haastattelukysymysten asetteluun, sillä minua kiinnosti myös se, näke-

vätkö haastateltavat näiden käsitteiden välillä eroja. Osallisuuden ja toimijuuden 

käsitteiden määrittelyssä käytettiin kuitenkin paljon yhteneviä kuvauksia ja käsit-

teitä käytettiin välillä sekaisin ja yhdessä. Esimerkiksi vaikuttamisen mahdollisuu-

det, vuorovaikutuksen korostaminen, suunnittelu, ideointi ja vastuun otto olivat 

teemoja, joita käytettiin molempien käsitteiden määrittelyssä ja kuvailemisessa. 

Tulkintani mukaan käsitteet nähtiin pääosin samaa asiaa edistävinä asioina, joi-

den painopiste kuitenkin erosi hieman. 

 

 

6.1.2 Toimijuuden käsite luokanopettajien kuvaamana 
 
Vaikka osallisuuden ja toimijuuden käsitteitä käytettiin haastatteluissa yhdessä ja 

niiden yhteyksiä voidaan perustella myös eri teorioiden varjossa (ks. Kiilakoski & 

Gretschel, 2012, s. 5; Kumpulainen, ym., 2010, s. 25), nousi haastatteluista yksi 

selkeä näitä erottava teema, joka oli toimijuuden aktiivinen ulottuvuus. Nämä ak-

tiivisen tekemisen määritelmät olivat joko osallisuutta edistäviä ja sitä ilmentäviä, 

tai pelkkää fyysistä toimintaa ilman osallisuuden kokemusta. Toimijuutta kuvailtiin 

osallisuudesta syntyneen toiminnan fyysisenä tekemisenä, kun taas osallisuutta 

pystyi kokemaan haastateltavien mukaan myös passiivisena osapuolena. Toimi-

juuden määrittelyyn liitettiin myös oppimisympäristön mahdollistamat toimijuuden 

osa-alueet sekä vuorovaikutuksen konkreettiset tapahtumat, kuten keskustelun 

ja kuuntelemisen taidot. Osassa haastatteluissa osallisuuden ja toimijuuden kä-

sitteet nähtiin lähes toistensa synonyymeinä. 
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Taulukko 2 Toimijuuden käsite luokanopettajien kuvaamana 

 
 
Toimijuuden aktiivinen puoli käy ilmi esimerkiksi seuraavissa haastatteluesimer-

keissä: 

”Toimijuus on sit sitä et sä niinku käytännössä teet niit asioita --- enempi sitä 

niinku konkreettista toimimista --- sellasta konkreettisempaa tekemistä.” (H2) 

”Toimijuus on viel semmonen enemmän et on ite aktiivisempi ja pystyy vaikuttaa 

ja päättää enemmän. Se ei vaan osallistu vaan myös luo sitä toimintaa.” (H3) 

”Sä et ole vain vastaanottava osapuoli, joka passiivisesti ottaa vastaan sen mitä 

sun eteen tarjotaan tai kerrotaan tai näytetään, tai mitä se sitten onkaan. Vaan 

että sä pääset toimimaan itsekin aktiivisena osapuolena siinä. Se on ehkä kom-

munikointia ja niinkun keskustelua ja sitä että sä pääset tekemään ja toimimaan 

etkä vaan ole passiivinen osapuoli.” (H5) 

”Sähän voit toimia vaikka --- joku toinen on ehkä sulle sanonut, että ”tee näin, tai 

toimi näin, tai nyt sun kannattaa tehdä näin”. Sä et oo itse sitä ihan kehittänyt 

omasta päästäsi, et mitä mä nyt teen. Sä voit silti olla toimija ja toimelijas.” (H5) 

Määritelmät mukailivat siis osittain Kiilakosken ja Gretschelin (2012, s. 5) määri-

telmää toimijuudesta osallisuutta mahdollistavana toimintana. Toisaalta toimijuus 
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yhdistettiin vahvasti toiminnan ja toimimisen käsitteisiin, minkä vuoksi myös sen 

osallisuuteen liittymätön aktiivinen luonne korostui. 
 
 
 
6.2 Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen koulussa 
 
Haastatteluissa nostettiin esille useita esimerkkejä, miten osallisuutta ja toimi-

juutta voidaan tukea alakoulussa. Nämä esimerkit liittyivät sekä koulun arkisiin 

toimintatapoihin että koulun mahdollistamiin osallisuuden kokemuksiin ja ne mu-

kailivat osallistavan pedagogiikan (Hooks, 1994) perusajatusta. Käsitykset voitiin 

jaotella osallisuuden ja toimijuuden käsitteiden määrittelyissä nousseisiin katego-

rioihin, eli mahdollisuuteen vaikuttaa, työskentelytapoihin, eli aktiiviseen toimimi-

seen liittyviin tekijöihin sekä osallisuuden luomiin merkityksellisyyden kokemuk-

siin.  

 

Osallisuutta ja toimijuutta tukevista käsityksistä nousi esille myös Niemen ja kol-

legoiden (2010, s. 57) osallistavan pedagogiikan oppimisprosessin aikaisen osal-

lisuuden tukemisen piirteitä. Mahdollisuudet vaikuttaa itseä koskeviin asioihin liit-

tyivät sekä oppilaiden sosiaalisen osallisuuden mahdollistamiseen että poliittisen 

osallisuuden tukemiseen erilaisten hankkeiden ja käytänteiden kautta. 
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Taulukko 3 Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen koulussa 

 
 

Mahdollisuudet vaikuttaa itseä koskeviin asioihin liittyivät sekä dialogisuuteen ja 

oppilaiden osallistamiseen omassa oppimisprosessissaan, että koulun ja kunnan 

järjestämiin erilaisiin osallisuushankkeisiin. Oppimisprosessin aikaisista osallista-

van pedagogiikan tavoista (Niemi, ym., 2010, s. 57) dialogisuus ja vastavuoroi-

suus nähtiin mahdolliseksi esimerkiksi yhteisen suunnittelun kautta, joka liitettiin 

vahvasti esimerkiksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöopetuksen to-

teutukseen. Mahdollisuudet ilmaista oppimista eri tavoin ja välinein nousivat esille 

osallistavamman arvioinnin, kuten vertais- ja itsearvioinnin kautta. Myös positiivi-

nen vahvistaminen ja vertaisten hyvien tekojen huomioiminen mainittiin toimivana 
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vertaisarvioinnin muotona, jonka katsottiin lisäävän osallisuutta ja toimijuutta kou-

luarjessa. 

 

Sekä poliittista että sosiaalista osallisuutta tukevina hankkeina ja käytänteinä 

mainittiin koulussa toimiva oppilaskunta, luokkavaltuustot ja erilaiset osallisuus-

ryhmät, kuten ympäristö- tai kieli ja kulttuuriryhmät. Näiden ryhmien tarkoituksena 

oli saada lasten mielipiteitä kuuluviin sekä luoda yhteenkuuluvuuden tunteita esi-

merkiksi tukemalla eri kulttuurien näkyvyyttä. Poliittisesti osallistavista kuntatason 

hankkeista mainittiin sellaiset, joissa oppilaat saivat esimerkiksi itse päättää, mi-

hin koululle annettuja rahoja käytetään. 

 

Vallan jakaminen opetustilanteessa on yksi koulussa toimivan osallisuuden tär-

keimmistä tekijöistä, sillä se mahdollistaa opetuksen siirtymisen opettajajohtoi-

sesta oppilaslähtöiseen (Kiilakoski & Gretschel, 2012, s. 6). Vallan jakamista ku-

vailtiin haastatteluissa etenkin luokkahuonearjen ja opetustilanteiden järjestelyn 

kautta, sekä opettajan oman asennoitumisen ja asenteen muutoksen kautta. Val-

lan jakaminen on lähtökohtana osallistavaa pedagogiikkaa hyödyntävän opetuk-

sen toteutumiseen (Hooks, 1994). Vallan jakamisen teemoja kuvailtiin haastatte-

luissa muun muassa seuraavanlaisesti: 

 
”Se vaatii sitä, et uskaltaa päästää niist omista naruistakin, et se ope ei oo se 

joka aina kertoo, et näin sä teet tän homman --- Ei oo aina vaa opettajalähtöstä 

oppimista.” (H3) 

 ”--- Että opettajan pitää pystyy myös hyppää pois siitä roolista et opettaja ois se 

joka syöttää sitä tietoo ja muuta.” (H2) 

Työskentelytapoihin liittyviin tekijöihin luokittelin kaikki aktiivista osallisuutta ja toi-

mijuutta tukevat kouluarjen käytänteet ja työtavat. Näihin lukeutuivat sekä luok-

kakohtaiset että koulun yleiseen toimintakulttuuriin kuuluvat tekijät. Vastuun ja-

kaminen oppilaille nähtiin tärkeänä osallisuutta lisäävänä tekijänä sekä luokka-

huonearjessa että koulun yleisissä käytänteissä. Luokkahuonearjessa osalli-

suutta lisättiin esimerkiksi jakamalla oppilaille vastuuta arjen erilaisissa aska-

reissa, kuten päiväjärjestyksen läpi käymisessä, yhteisistä tavaroista huolehtimi-

sessa sekä yhteisten tilojen siistinä pitämisessä. Oppilaiden osallisuutta tuettiin 
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myös luokan ja koulun yhteisten sääntöjen suunnittelussa ja yhdessä päätettä-

vissä asioissa. Edellä mainittuja tapoja voidaan pitää lasten arkista poliittista osal-

lisuutta tukevina keinoina (Stenvall, 2018, s.133), sekä vuorovaikutteisina sosi-

aalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta tukevina keinoina. 

 

Osassa haastatteluista mainittiin myös yksinomaan osallisuuden ja toimijuuden 

tukemiselle tarkoitetut oppitunnit ja yksittäisten oppituntien osat, joiden tavoit-

teena on kuulla oppilaiden omia mielipiteitä erinäisistä aiheista. Näitä oppitunteja 

olivat esimerkiksi niin sanotut hyvinvointitunnit, luokkavaltuustot ja keskusteluun 

käytetty aika opetettavien asioiden välillä. Myös elämänkatsomustiedon tunnit 

mainittiin hyvinä alustoina oppilaiden mielipiteiden ja näkemysten kuuntelemi-

selle ja pohtimiselle. Monipuolisten oppimisympäristöjen katsottiin tukevan osal-

lisuutta mahdollistamalla esimerkiksi omaehtoista tiedonhakua ja näkökulmien 

laajentumista. Työtapojen kohdalla haastatteluissa kuitenkin korostuivat osalli-

suuden sosiaaliset näkökulmat, eli yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitykset 

osallisuuden ja toimijuuden tukemisessa:  

”(Opettaja) olis silmät auki ja tuntosarvet koholla siitä arjen, ihan sellasista tosi 

ruohonjuuritason hommista. Ja päästä niinku sit sitä kautta sellaseen yhteistyö-

hön, missä voidaan kysyä kaikkien mielipiteitä ja toiveita ja löytää jotain rat-

kasuja.” (H4) 

”Lapset osallistetaan kaikkeen toimintaan siellä koulussa --- Mä teen heidän 

kanssa yhdessä töitä ja että he on niinkun, mitä vanhemmaksi kasvavat, nii sitä 

aktiivisempia. Ihan sellasissa arkipäiväsissä asioissa, mä pystyn hyvinki pieniä 

juttuja tekemään lasten kanssa, joissa he pääsee toimimaan ja osallistumaan --- 

Kaikilla osa-alueilla, me suunnitellaan yhdessä juttuja.” (H5) 

Vastuun lisäämisen kautta osallisuutta tukevia kouluarjen yhteisiä käytänteitä oli-

vat esimerkiksi erilaiset vertaisohjauksen työtavat, kuten kummioppilastoiminta ja 

vertaissovittelu, eli VerSo. Vertaissovittelun avulla voidaan tukea oppilaiden osal-

lisuutta ja toimijuutta myös tilanteissa, joissa käsitellään oppilaihin kohdistuvaa 

syrjintää ja kiusaamista. Gellinin ym. (2012, s. 131) mukaan vertaissovittelun hyö-

dyntäminen on hyvä väylä nähdä oppilaat oman sosiaalisen piirinsä asiantunti-

joina, sekä jakaa heille vastuuta omasta yhteisöstään. Useissa haastatteluun 
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osallistuvien opettajien työpaikoissa osallistettiin oppilaita myös esimerkiksi kou-

luruokalan avustavissa tehtävissä sekä välituntilainaamon ylläpitämisessä. 

Nämä tehtävät olivat usein koulun vanhempien oppilaiden vastuulla ja myös nii-

den katsottiin lisäävän mahdollisuutta kokea osallisuutta ja vastuuta omasta yh-

teisöstä.  

 

Osallisuuden luomat merkityksen kokemukset liittyivät käytännön toiminnan ja 

selkeiden struktuurien sijasta ilmapiirin ja tunnelman vaikutuksiin osallisuuden ja 

toimijuuden toteutumisessa, eli osallisuuden kokemukselliseen puoleen. Haasta-

teltavat opettajat tiedostivat ja tunnistivat pääosin osallisuuden ja toimijuuden yh-

teydet merkityksellisyyden kokemuksiin ja joissakin haastatteluissa painotettiin-

kin avoimen ja turvallisen ilmapiirin merkitystä osallisuuden ja toimijuuden todel-

liselle toteutumiselle. Näitä kokemuksia voitiin haastattelujen perusteella luoda 

pitkäjänteisellä keskustelukulttuurin harjoittelemisella ja turvallisen ilmapiirin ra-

kentamisella luokkahuoneessa ja koulun yleisissä käytänteissä. 

 

Luokittelin nämä tekijät omaksi kategoriakseen myös osallisuuden ja toimijuuden 

tukemisen tavoissa, vaikka näiden teemojen tulisi sosiaalipedagogisen osalli-

suuskäsityksen mukaan olla kaiken osallisuuden ja toimijuuden perustana ja vai-

kuttaa kaikissa edellä mainituissa toimintamalleissa (Nivala & Ryynänen, 2013, 

s. 26–28). Osallisuutta ja toimijuutta voidaan kuitenkin yrittää tukea ilman, että 

varmistetaan sen todellinen toteutuminen, jolloin näiden tekijöiden nostaminen 

erillisenä kategoriana on mielestäni tarpeellista ja perusteltua. 
 
 
 
6.3 Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen alakoulun kuvatai-

teen opetuksessa 
 

Kuvataiteen opetuksen osallisuus ja toimijuus voitiin jakaa muun kouluarjen ta-

voin mahdollisuuksiin tuoda omia mielipiteitä ja näkemyksiä esille, osallisuutta ja 

toimijuutta tukeviin työskentelytapoihin liittyviin tekijöihin sekä merkityksellisyy-

den kautta syntyneisiin osallisuuden ja toimijuuden kokemuksiin. Osallisuuden ja 

toimijuuden tukemista kuvataiteen opetuksessa olen esitellyt Taulukossa 4. 
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Taulukko 4 Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen kuvataiteen opetuksessa 

 
 
 
Mahdollisuudet tuoda omia mielipiteitä ja näkemyksiä esille nähtiin kuvataiteen 

opetuksessa etenkin oman ja toisen näkemyksen arvostamisena ja erilaisten 

mielipiteiden esille tuomisen rohkaisuna. Haastateltavat kertoivat rohkaisevansa 

oppilaita tähän esimerkiksi painottamalla töiden erilaisuuden hienoutta, sekä 

osallistamalla oppilaita oppituntien sisältöjen suunnitteluun. Haastateltavien mu-

kaan osallisuuden kannalta olisi tärkeää hyödyntää myös kuvataidetöiden suun-

nittelussa mahdollisimman paljon oppilaiden omia ideoita valmiiden mallien si-

jaan, eli Niemen ja kollegoiden mallin (2010, s. 57) mukaan hyödyntää oppilaiden 

omaa kokemusmaailmaa oppimisprosessin alussa. Erilaisten mielipiteiden ja nä-

kemysten arvostamista harjoiteltiin kuvataidetunneilla haastateltavien mukaan 
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vuorovaikutteisesti muun muassa tarkastelemalla töitä ja keskustelemalla niistä 

muita kunnioittaen.  

 
”Sit ku niist tulee niin erilaisii niist töistä, et siin se varmaan vois se lapsi kokee 

sellast osallisuutta siitä, et minkälaiseks tää muotoutuu tää asia esimerkiks mun 

silmissä tai mun näkemyksessä.” (H2) 

”Tavote on aina se et ois kakskyt aina erinäköstä tai niinku omannäköstä työtä -

-- Nii ehkä siinä ajattelen et vois et se niinku edistää sitä toimijuutta ja osalli-

suutta et se lapsi pääsee oikeesti ite miettii ja tekee” (H3) 

Oman näkemyksen ja mielipiteen esille tuomiseen liittyivät myös vahvasti eriyttä-

minen ja osallistava arviointi, eli osallistavan pedagogiikan mallin mukaan mah-

dollisuudet osoittaa osaamista eri tavoin (Niemi, ym., 2010, s. 57). Formatiivista 

arviointia sekä vertais- ja itsearviointia pidettiin osallisuutta ja toimijuutta tukevina 

keinoina, sillä niiden avulla oppilaat pystyivät itse vaikuttamaan arviointiproses-

siin parhaiten. Eriyttämistä pidettiin tärkeänä etenkin erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden osallisuuden ja toimijuuden tukemisessa, joiden kohdalla kuvataiteen 

oppitunteja pidettiin sekä haastavina että mahdollistavina osallisuuden tiloina. 

Kuvataiteen katsottiin sisältävän vain vähän rajoja, joiden avulla eriyttäminen ko-

ettiin monella tavalla mahdolliseksi. Kuitenkin esimerkiksi hienomotoristen taito-

jen haasteiden tai vuorovaikutustaitojen puutteen katsottiin haittaavan osallisuu-

den toteutumista tilanteessa, jossa oppimista ei ole eriytetty tarpeeksi oppilaan 

taitoihin nähden. Fyysisellä tukemisella tarkoitankin oppilaan auttamista kädestä 

pitäen tai työskentelyn fyysistä helpottamista oppilaalle sopivaksi.  

 

Kuvataiteen työskentelytavoista löydettiin haastatteluissa runsaasti esimerkkejä 

osallisuutta ja toimijuutta tukevaan opetukseen liittyen. Yksittäisistä osallisuutta 

ja toimijuutta tukevista työtavoista mainittiin erilaisia vuorovaikutteisia työtapoja, 

kuten ryhmätyöskentely, erilaisista kuvista keskusteleminen ja ääneen pohtimi-

nen sekä töiden jakaminen muiden kommentoitavaksi. Nämä työtavat mukailivat 

Niemen ja kollegoiden (2010, s. 57) osallistavan pedagogiikan mallin oppimispro-

sessin aikaisen dialogisuuden ja vuorovaikutuksen kohtaa. Vertaisohjausta to-

teutettiin kuvataidetunneilla muun muassa osallistamalla oppilaita opetuksen 

apuna kuvataiteen demonstraatioissa.  
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Sosiaalisesti osallistavien taideprojektien (Knif, 2021, s. 44) piirteitä kuvailtiin 

myös useissa haastatteluesimerkeissä. Haastateltavat olivat toteuttaneet esimer-

kiksi yhteisiä, kollaasimaisia töitä, joihin jokainen oppilas pystyi osallistumaan 

omalla teoksellaan. Tämän kaltaiset itsenäistä- ja ryhmätyöskentelyä yhdistele-

vät työskentelytavat katsottiin toimiviksi tavoiksi tukea oppilaiden osallisuutta ja 

toimijuutta. Yksittäisinä, erityisen hyvin osallisuutta ja toimijuutta tukevina työta-

poina mainittiin savityöt ja muovailu sekä rakentelutyöt. Näiden katsottiin mah-

dollistavan parhaiten oppilaiden omien ideoiden syntymisen ja omatoimisen 

suunnittelun. 

 

Osallisuuden ja toimijuuden toteutumisen kuvataiteen opetuksessa katsottiin 

vaativan erityisesti aikaa tehdä ja ideoida rauhassa. Tämän vuoksi pitkäkestoiset, 

prosessinomaiset työt nousivat haastatteluissa merkittäviksi osallisuutta ja toimi-

juutta tukeviksi kuvataiteen työtavoiksi. Prosessitöitä voidaan pitää sosiaalisesti 

osallistavan taiteen tekemisen keinona, jonka keinoilla voidaan mahdollistaa 

myös demokratiaan kasvattamista (Knif, 2021, s. 44). Tästä näkökulmasta pro-

sessityöt voivat siis edistää myös oppilaiden valmiuksia vaikuttaa ja olla osalli-

sena poliittisissa suhteissa. Haastatteluissa mainittuja pitkäkestoisia töitä olivat 

esimerkiksi ilmiöihin kiinnittyvät työt ja muut monialaiset oppimiskokonaisuudet, 

joihin kuvataiteen tekeminen liittyi. Osallisuuden ja toimijuuden kannalta katsottiin 

tärkeäksi, että työn suunnitteluun, toteutukseen ja prosessin pohtimiseen on va-

rattu riittävästi aikaa.  

 

Oppimisympäristöjen mahdollistamat monipuoliset retket, ulkona oppiminen ja 

muu luokkahuone- ja oppituntirajat ylittävä oppiminen mainittiin hyvinä keinoina 

osallistaa herättelemällä oppilaiden omia mielipiteitä ja näkemyksiä ympäröivästä 

maailmasta ja kannustaa luovuuteen. Vastuun ottamisen teemat liittyivät kuvatai-

teen opetuksessa yhteisistä tiloista ja välineistä huolehtimiseen sekä oppilaan 

valinnanvapauteen oppimisprosessin kulussa, esimerkiksi työskentelyvälineiden 

valitsemisessa. Seuraavissa haastatteluesimerkeissä on mielestäni kuvattu mo-

nipuolisesti osallisuuden ja toimijuuden tukemisen mahdollisuuksia alakoulun ku-

vataiteen opetuksessa: 
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”Muovailtiin semmosia pieniä öttiäisiä ja kaikenlaisia ja mentiin niitten kanssa 

tonne metsään ja ne (oppilaat) sai etsii niille kivan kolon tai pesän ja sit ottaa 

valokuva siitä tolla tabletilla ja niitä esiteltiin toisille --- Se oli se käkkäräinen, 

minkä ne oli siitä Das-massasta tehny ja maalaillu, nii se sai ihan uuden merki-

tyksen --- Ja ne oli ihan hirveen sulosii ne kuvat mitä ne teki, ku ne sai ihan itte 

sitä tehä siitä tyypistä. Et siin oli varmaan semmonen kokemus, et siinä oli sekä 

osallisuutta että sitä toimijuutta ---” (H2) 

” --- Mennään kattomaan jotain taidejuttua ja katotaan vaikka, että tälleen on tehty 

ja tälleen on tehty. Ja sitte niinku mietittäis, että mitäs me saatais tästä aikaseks 

ja sitte antais sen luovuuden kukkii --- Me tehtiin esimerkiksi ihan semmonen retki 

Helsinkiin, et käytiin kattomassa rakennuksia ja rakennusten arkkitehtuurii --- 

Siitä tehtiin sit kuvishommia ja mitä kaikkee… Tehtiin jopa semmonen kevätjuh-

lanäytelmäki siit retkestä, et ne esitti sit doorilaisii ja joonialaisii pylväitä.” (H2) 

Osallisuuden ja toimijuuden mahdollistamat merkityksen kokemukset liittyivät ku-

vataiteen opetuksessa kouluviihtyvyyteen, identiteetin tukemiseen ja tekemisen 

arvostamiseen ja merkityksellisyyteen. Useat haastateltavat korostivat kuvatai-

detöiden esillepanon tärkeyttä viihtyvyyden ja työn merkityksellisyyden kannalta. 

Mahdollisuudet vaikuttaa oman oppimisympäristön viihtyvyyteen katsottiin kiin-

nittävän oppilasta yhteisöön ja luovan näin osallisuuden kokemuksia. Töiden esil-

lepanoa pidettiin myös oman työn arvostamisen ja merkityksellisyyden kannalta 

tärkeänä asiana, jonka katsottiin lisäävän oppilaiden osallisuuden kokemuksia. 

Töiden merkityksellisyyden ja sitä kautta osallisuuden kokemuksia katsottiin li-

säävän myös töiden tarkoituksenmukaisuus, eli ajatus siitä, että työ tehdään jo-

tain varten, tai sen teema liittyy johonkin suurempaan kokonaisuuteen.  

”Että lapsetkin tavallaan noteeraa, että ne on laitettu sinne seinälle. --- Että meillä 

on tämmöinen taidenäyttely täällä ja niin upeita töitä --- itsekin sitä arvostaa sitä 

(työtä), että se ei ole vaan joku moniste, joka tehtiin ja sitten laitetaan jonnekin 

paperikoriin.”  (H6) 

”Tehdään näkyväks se kaikille muillekin. Se on mun mielest todella tärkeetä, et 

lasten työt laitetaan hienosti näkyville ja niitä arvostetaan ja niitä ei vaan räiskitä 

sinne seinille, vaan ne on niinku ajatuksen kans aseteltu ja sommiteltu. --- 
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Käytäville jos asetellaan jotain töitä, niin me (oppilaat) ollaan niinku osallisia täs 

meidän yhteisen viihtyvyyden rakentamisessa. Et laitetaan kauniita töitä näytille 

ja muuta. Nii se on mun mielestä sellasta ruohonjuuritason osallisuutta ihan 

niinku jatkuvasti tuol koulutyössä.” (H2) 

Identiteetin tukeminen on yksi alakoulun kuvataiteen opetuksen tärkeimmistä teh-

tävistä ja sen avulla voidaan vahvistaa lasten osallisuuden ja toimijuuden koke-

muksia (Opetushallitus, 2021a). Myös haastatteluissa nostettiin identiteetin tuke-

miseen liittyviä teemoja ja keinoja esille kuvataiteen opetuksen osallisuutta lisää-

vinä tekijöinä. Oppilaan oman kokemusmaailman hyödyntäminen oppimispro-

sessin alussa (Niemi, ym., 2010, s. 57) näkyi esimerkiksi töiden aiheiden suun-

nitteluun osallistamisessa. Osallistamisen töiden ideoinnissa katsottiin kannusta-

van oppilaiden omien näkemysten, tunteiden ja ajatusten reflektointia ja sitä 

kautta oman identiteetin pohtimista ja sen rakentumista.  

 

Haastatteluesimerkkien mukaan kuvataideopetuksen suunnittelussa pyrittiin hyö-

dyntämään oppilaiden omaan minuuteen ja kuvakulttuureihin liittyviä teemoja tai 

niiden avulla kannustettiin jokaisen oman identiteetin pohtimiseen eri tavoin. Yh-

dessä haastatteluista nostettiin esille myös mielenkiintoinen näkökulma lapsen 

taitelijaidentiteetin rakentumisesta. Esimerkki oli mielestäni ajatuksia herättävä 

lisä kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksiin osallisuuden ja toimijuuden koke-

musten luojana: 

”Ehkä siihen liittyy joku tämmönen ”koen olevani taiteilija”. Olis niinku ideaali, 

että he pääsis ehkä semmoseen tilaan että he aattelis että no mähän olen tässä 

niinku tietyllä tavalla näitten omien juttujeni taiteilija. Ja sit nauttis siitä, koska he 

tuntis olevansa niinku osallisia siihen” (H5) 

Mielestäni edellä mainittuun esimerkkiin kiteytyvät työskentelyn merkityksellisyy-

den kokemusten yhteydet osallisuuden toteutumiseen sekä samalla yhteydet si-

säisen motivaation syntymiseen. 
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6.4 Tulosten yhteenveto 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten luokanopettajat määrittelevät osal-

lisuuden ja toimijuuden käsitteet ja mitä käsityksiä luokanopettajilla on osallisuu-

den ja toimijuuden tukemisesta alakoulussa sekä erityisesti alakoulun kuvatai-

teen opetuksessa. Haastateltavat antoivat useita esimerkkejä osallisuuden ja toi-

mijuuden käsitteistä, niiden merkityksistä sekä niiden tukemiseen liittyvistä mah-

dollisuuksista lasten elämän näkökulmista käsin. 

 

Osallisuuden käsitettä kuvailtiin sekä mahdollisuutena vaikuttaa itseä koskeviin 

asioihin että kokemuksena yhteenkuuluvuudesta ja oman itsensä merkitykselli-

syydestä. Käsitykset osallisuuden mukailivat siis sosiaalipedagogisen osallisuus-

käsityksen (Nivala & Ryynänen, 2013, s. 32) ajatusta osallisuudesta yhteisöön 

kuulumisena, siinä osallistumisena ja yhteisöön kuulumisen kokemuksena. Toi-

mijuuden käsite määriteltiin sekä osallisuuden aktiivisena ulottuvuutena että fyy-

sisenä toimintana ilman osallisuuden kokemuksia. Osallisuuden ja toimijuuden 

käsitteiden erot liittyivät lähinnä toimijuuden aktiiviseen puoleen, mitä osallisuus 

ei haastateltavien mukaan välttämättä pitänyt sisällään. Osallisuus ja toimijuus 

nähtiin lapsen motivaation kannalta merkittävinä tekijöinä, mitä tukee myös pe-

rusteluja osallisuuden ja toimijuuden yhteyksistä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

ja positiivisen mielenterveyden tukemiseen (Deci & Ryan, 2000, s. 74; Thomas, 

2007, s. 202; Kiilakoski, ym., 2012, s. 17; Jahnukainen, 2012). 

 

Osallisuutta ja toimijuutta pyrittiin haastattelujen mukaan tukemaan kouluissa 

sekä sosiaalisissa että poliittisissa suhteissa vaikuttamisen (Kiilakoski, ym., 2012, 

s. 16–17; Thomas, 2007, s. 202) keinoin. Osallisuuden ja toimijuuden tukemisen 

tavat voitiin jaotella käsitteiden määrittelyn tavoin Mahdollisuuksiin vaikuttaa itseä 

koskeviin asioihin, Työskentelytapoihin liittyviin tekijöihin, sekä Osallisuuden luo-

miin merkityksellisyyden kokemuksiin.  

 

Mahdollisuudet vaikuttaa itseä koskeviin asioihin liittyivät sekä yhteiskunnalliseen 

että arkiseen poliittiseen päätöksentekoon ja lasten mahdollisuuteen osallistua 

oman oppimisprosessinsa suunnitteluun, sen toteutukseen ja arviointiin. Vallan 
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ja vastuun jakamisen teemoja oppitunneilla ja koulun yhteisissä toimintakulttuu-

reissa pidettiin haastatteluissa tärkeinä tekijöinä lasten osallisuuden ja toimijuu-

den toteutumisessa. Kansalaisaktivismiin ja yhteiskunnalliseen poliittiseen pää-

töksentekoon liittyvät toimintatavat keskittyivät ylhäältä päin asetettuihin käytän-

teisiin, kuten oppilaskuntatoimintaan, sekä kuntien järjestämiin lasten vaikutta-

mishankkeisiin. Kuvataiteen opetuksessa oman mielipiteen ja näkemyksen esille 

tuomisen teemat liittyivät luovuuden rohkaisemiseen ja erilaisten työskentely-

mahdollisuuksien luomiseen opetuksessa. Eriyttämistä ja monipuolista arviointia 

pidettiin myös kuvataiteen opetuksessa tärkeänä osallisuutta ja toimijuutta tuke-

vana tekijänä.  

 

Työskentelytapoihin liittyvät tekijät jakaantuivat yleisesti koulun tasolla luokka-

huonearjen käytänteisiin, vastuun lisäämiseen kouluarjessa, oppituntikohtaisiin 

tekijöihin sekä oppimisympäristöjen mahdollistamiin osallisuuden ja toimijuuden 

kokemuksiin. Oppimisprosessin aikaisista toimintatavoista voitiin havaita myös 

Niemen ja kollegoiden (2010, s. 57) osallistavan pedagogiikan jaottelua oppimis-

prosessin alussa, sen aikana ja lopuksi tapahtuvaan osallisuuden ja toimijuuden 

tukemiseen. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja ilmiöoppimisen teemat liitettiin 

haastatteluissa osallisuutta ja toimijuutta edistäviksi työskentelytavoiksi. Sosiaa-

lisissa suhteissa vaikuttamisen keinot nousivat esille erilaisissa vuorovaikuttei-

sissa työotteissa, kuten dialogisuuden hyödyntämisessä sekä vertaisohjaami-

sessa. Kuvataiteen opetuksessa osallisuutta ja toimijuutta lisääviin työskentely-

tapoihin liittyvät tekijät sisälsivät vuorovaikutteisen ja dialogisen opetuksen ja yk-

sittäisten oppituntien lisäksi kuvataiteen opetukselle ominaisia työtapoja, kuten 

kuvien tulkintaa, pitkiä prosessitöitä ja museokäyntejä. Vastuun teemat liittyivät 

kuvataiteen opetuksessa välineistä ja siivouksesta huolehtimiseen. 

 

Merkityksellisyyden kokemukset syntyivät haastateltavien näkemysten mukaan 

keskustelevan ja vuorovaikutteisen ilmapiirin tuloksena. Haastattelujen perus-

teella voitaisiin siis ajatella, että mahdollisuudet vaikuttaa itseä koskeviin asioihin 

mahdollistavat osallisuuden ja toimijuuden merkityksellisyyden kokemukset ja sa-

moin nämä kokemukset mahdollistavat omien mielipiteiden ja näkemysten esille 

tuomisen. Tämä haastatteluistakin noussut ajatus tukee sosiaalipedagogisen 
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osallisuuskäsityksen (Nivala & Ryynänen, 2013) ajatusta, jonka mukaan osalli-

suus on lähtökohtaisesti kokemuksellista, eikä osallisuus voi toteutua ilman ko-

kemusta merkityksellisyydestä ja kuuluvuudesta. Kuvataiteen opetuksessa mer-

kityksellisyyden kokemukset liittyivät sekä työskentelyn arvostamiseen ja merki-

tykselliseksi tekemiseen esimerkiksi kouluviihtyvyyden lisäämisen näkökulmasta 

että oppilaan oman identiteetin tukemiseen kuvataiteen kautta. Identiteetin tuke-

minen nousi haastatteluissa esille työskentelytapojen tavoitteissa, työskentelyä 

ohjaavien teemojen pohdinnoissa sekä oppilaiden oman taitelijaidentiteetin ke-

hittymisen kautta. 

 

Vaikka tutkimuskysymykseni keskittyivät osallisuuden ja toimijuuden tukemisen 

mahdollisuuksiin, kysyin haastatteluissa myös tukemiseen liittyviä mahdollisia 

haasteita. Haasteita pohtimalla haastatteluista nousi myös mielenkiintoisia poh-

dintoja siitä, miten opettajat itse näkevät näiden käytänteiden toteuttamismahdol-

lisuudet käytännön työssä. 

 

 

6.5 Osallisuuden ja toimijuuden tukemiseen liittyviä haasteita 

 
Osallisuuden ja toimijuuden tukemiseen liitettiin haastatteluissa myös useita 

haasteita. Haasteet liittyivät laajemmin aikuisen toimintaan, oppilaskohtaisiin te-

kijöihin, sekä koulun ulkopuolisiin tekijöihin. 

 

Aikuisen toiminnalla tarkoitettiin haastatteluissa yleisesti sitä, minkälaista paino-

arvoa koulun aikuiset antavat lasten osallisuuden ja toimijuuden toteutumiselle ja 

tukemiselle. Opettajajohtoisuus ja vallan jakamisen haasteet nähtiin oppilaiden 

osallisuutta rajaavina tekijöinä esimerkiksi liian valmiiksi suunniteltujen opetussi-

sältöjen kautta, joihin oppilailla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa itse. (Välivaara 

ym., 2018, s. 15) Vaikka haastateltavat sanoivat pääosin pyrkivänsä kuulemaan 

ensisijaisesti oppilaiden ideoita ja näkemyksiä, nostetiin haastatteluissa kuitenkin 

esille arjen tilanteita, joissa on helpoin niin sanotusti mennä sieltä, mistä aita on 

matalin. Näissä tilanteissa haastateltavat päätyivät hyödyntämään opettajan itse 

toimivaksi todettuja opettajajohtoisia menetelmiä.  Kuvataiteen opetuksessa osal-

lisuutta ja toimijuutta haastava aikuisen toiminta liittyi liialliseen mallintamiseen, 
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opetuksen yksipuolisuuteen ja töiden merkityksettömyyteen. Haastatteluissa 

nostettiin esille esimerkiksi opettajan taitojen ja valmiuksien puutteen mahdolli-

sesti lisäävän kynnystä monipuolisten kuvataiteen menetelmien hyödyntämi-

seen. Töiden merkityksettömyydellä tarkoitettiin esimerkiksi yksittäisiä töitä, jotka 

tehdään pelkän tekemisen pakosta, minkä jälkeen ne laitetaan sivuun tai jopa 

suoraan paperinkeräykseen.  

 

Haastatteluissa useimmiten mainitut aikuisen toimintaa ohjaavat tekijät olivat 

ajankäytön haasteet ja resurssien puute. Etenkin kuvataiteen opetuksessa ajan-

puute nähtiin merkittävänä osallisuutta ja toimijuutta hankaloittavana tekijänä, 

sillä kuvataiteen opetukselle on varattu haastateltavien mukaan alakoulussa huo-

mattavan vähän aikaa. Vaikka luokanopettajan työ mahdollistaa monella tapaa 

oppiainerajat ylittävän, monialaisen opetuksen hyödyntämisen, nähtiin esimer-

kiksi niin sanotun palkituksen hankaloittavan luovaan tekemiseen uppoutumisen 

ja prosessinomaisen suunnittelun ja työskentelyn. Palkituksella tarkoitettiin haas-

tatteluissa useissa kouluissa hyödynnettyä oppituntikohtaista luokkatason oppi-

laiden jakaantumista eri ryhmiin. Haastateltavat nostivat esille esimerkiksi tilan-

teita, joissa oppilasta innostava ja osallistava työskentely on jouduttu lopetta-

maan parhaimmalla hetkellä kesken toisen oppitunnin alkaessa. Kuvataiteen 

opetukseen liittyvät resurssien puutteet liittyivät esimerkiksi työskentelytilojen 

niukkuuteen. Alakouluissa on harvemmin erikseen kuvataiteen opetukselle tar-

koitettuja tiloja, jotka mahdollistaisivat haastateltavien mukaan paremmin oppilai-

den omaehtoista kuvataiteellista tekemistä. Materiaalien katsottiin olevan kou-

lusta riippuen sekä riittäviä että liian niukkoja monipuolisten osallistavien työtapo-

jen hyödyntämiseen.  

 

Oppilaskohtaiset tekijät liittyivät ikätasoon, henkilökohtaisiin valmiuksiin ja itse-

tuntoon liittyviin kysymyksiin. Useissa haastatteluissa painotettiin lapsen ikätason 

huomioivaa osallisuuden ja toimijuuden tukemista. Haastateltavat siis totesivat, 

ettei samanlainen osallisuus ja toimijuus välttämättä sovi kaiken ikäisille alakou-

lulaisille ja opettajan tulee huomioida nämä tekijät opetusta suunnitellessaan. 

Näitä näkemyksiä tukee myös tulkintani kuvataiteen opetussuunnitelman (Ope-

tushallitus, 2014, s. 266–269) painotuksista, joissa osallisuuden yhteiskunnalli-

nen merkitys kasvaa luokka-asteilla 3.–6.  
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Oppilaiden henkilökohtaiset valmiudet liittyivät esimerkiksi hankaluuksiin yhteis-

työ- ja vuorovaikutustaidoissa sekä oman toiminnan ohjauksessa. Useassa haas-

tattelussa näitä tekijöitä nostettiinkin esille esimerkiksi osallisuutta ja toimijuutta 

tukevien työtapojen kohdalla. Vaikka osallisuuden ja toimijuuden tukeminen ja 

mahdollistaminen on hyvin tärkeää erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa 

(Salmela-Aro, 2018, s. 13), voivat resurssien puute ja oppilaan omat valmiudet 

myös hankaloittaa niiden toteutumista. Ryhmätyöskentely ja vuorovaikutteiset 

työtavat sekä vastuun ottamiseen perustuvat työotteet vaativat oppilaalta taitoja, 

joita tulee myös harjoitella. Yksilöllisten tekijöiden ja valmiuksien huomioiminen 

esimerkiksi eriyttämällä vaatii opettajalta oppilaantuntemusta ja mikäli näitä teki-

jöitä ei ole huomioitu, voi osallisuuden ja toimijuuden tukeminen hankaloitua. 

 

Oppilaiden itsetuntoon ja itseluottamukseen liittyvät tekijät haastoivat osallisuu-

den ja toimijuuden toteutumista kuvataiteen opetuksessa useiden haastateltavien 

mukaan. Kuvataiteeseen liittyvien taitojen, kuten piirtämisen, katsottiin liittyvän 

oppilaiden itselleen nostamaan rimaan ja näin estävän esimerkiksi oppilasläh-

töisten töiden tekemistä. Haastatteluissa tuotiin esille esimerkiksi kuvataiteen op-

piaineeseen liittyviä kokemuksia siitä, että oma taito on heti kaikkien esillä ja kaik-

kien nähtävissä, toisin kuin monessa muussa oppiaineessa. Itsetuntoon liittyvät 

ongelmat nähtiin esimerkiksi oman työskentelyn piilottelemisena ja oppilaiden ko-

kemuksena siitä, että työn pitäisi olla tietynlainen ollakseen hyvä. Näiden tekijöi-

den katsottiin haittaavan esimerkiksi vuorovaikutuksen ja merkityksellisyyden ko-

kemusten syntymistä ja sitä kautta oppilaiden osallisuuden ja toimijuuden tuke-

mista. 

 

Osallisuuden ja toimijuuden tukemista hankaloittavat ulkoiset tekijät liittyivät yl-

häältä tulevien tavoitteiden, kuten hankkeiden ja opetussuunnitelman lisäksi täy-

sin vaikuttamattomissa oleviin tekijöihin, kuten Covid-19 pandemiaan. Kaikki 

haastatteluissa mainitut aktiivisen poliittisen vaikuttamisen tavat olivat aikuisten 

järjestämiä tai ylhäältä päin asetettujen tavoitteiden mukaisia. Osassa haastatte-

luista kyseenalaistettiin näiden hankkeiden ja työtapojen todellista osallisuuden 

ja toimijuuden edistämistä ja pohdittiin, kysytäänkö näiden kohdalla todellisesti 

lasten mielipidettä ja ymmärtävätkö lapset näiden kautta oman vaikuttamisensa 
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mahdollisuuksia. Opetussuunnitelman epäkohdat liittyivät kuvataiteen opetus-

suunnitelman laajuuteen ja joissakin haastatteluissa mainittuun ”maailmoja sylei-

levään” otteeseen. Opetussuunnitelman katsottiin sisältävän paljon tärkeää 

asiaa, jonka ei kuitenkaan katsottu mahtuvan kuvataiteen niukkoihin oppitunti-

määriin.  

 

Covid-19-pandemia mainittiin lähes kaikissa haastatteluissa lasten osallisuutta ja 

toimijuutta rajaavana tekijänä. Useat koulujen osallisuutta ja toimijuutta tukevat 

hankkeet, kuten oppilasryhmiä sekoittavat vuorovaikutusta ja oppilaiden vastuuta 

lisäävät toimintatavat oli jouduttu laittamaan tauolle koronarajoitusten vuoksi. 

Myös koko kouluille tarkoitetut oppilaiden suunnittelemat juhlat ja tapahtumat oli-

vat kärsineet koronapandemian myötä. Kuvataiteen opetukseen liittyen suurim-

mat koronapandemian vaikutukset näkyivät museoiden ja muiden kulttuurikes-

kusten väliaikaisena sulkemisena, mikä esti laajempien oppimisympäristöjen 

hyödyntämisen opetuksen tukena.  

 

Haasteista huolimatta haastateltavat näkivät koulumaailman pitävän sisällään 

ensisijaisesti valmiuksia ja mahdollisuuksia osallisuuden ja toimijuuden tukemi-

seen. Osallisuuden ja toimijuuden tukemista pidettiin lähtökohtaisesti tärkeinä ja 

oppimismotivaation kannalta perustavanlaatuisina tekijöinä. 
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7 Luotettavuus 
 

Tutkielman luotettavuuteen vaikuttaa merkittävästä laadullisen tutkimuksen me-

netelmiin liittyvät tekijät. Laadullisessa tutkimuksessa korostuvat tutkijan inhimil-

lisyys ja tutkimuksen asetelma tutkijan tulkinnallisena konstruktiona (Kiviniemi, 

2018). Tällä tarkoitetaan tutkijan omien ennakkokäsitysten, näkökulmien ja tul-

kintojen vaikutusta tutkielman tarkasteluun. Laadullista tutkimusta tarkastellessa 

onkin muistettava, että jonkun toisen tekemänä sama tutkimusaihe voi saada täy-

sin erilaisen painotuksen. Laadullisessa tutkimuksessa nämä muutokset ja en-

nakkokäsitykset pyritäänkin tuomaan tutkimuksessa ilmi avoimella reflektoinnilla 

ja tutkijan omien mielipiteiden ja näkemysten erottamisella tieteellisestä tarkaste-

lusta. (Kiviniemi, 2018.) Olen itse pyrkinyt osoittamaan tutkimuksessani avointa 

reflektointia ja omien pohdintojen erottelua systemaattisten lähdeviittausten 

kautta sekä ilmaisemalla selkeästi tekstissä, kun puhun omalla äänelläni. 

 

Luotettavuuteen vaikuttavat myös aineiston keräämiseen liittyvät tekijät sekä ai-

neiston määrä ja sen tulkinta. Tutkimukseni aineisto koostui kuudesta haastatte-

lusta, mitä ei välttämättä voida pitää joukkoon yleistettävänä luotettavana otan-

tana. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuitenkin kartoittaa yksittäisten luokanopet-

tajien näkemyksiä osallisuutta ja toimijuutta tukevasta opetuksesta, minkä vuoksi 

pienestäkin otannasta vedetyt johtopäätökset ja analyysit ovat arvokkaita. Feno-

menografinen tutkimusote sopiikin juuri tämän kaltaisiin tutkimuksiin, joissa pai-

nopisteenä on yksilöiden kokemusten ja ymmärtämisen kautta rakennettu todel-

lisuus (Huusko & Paloniemi, 2006; Marton, 1981, s. 177).  

 

Haastattelututkimuksen validiteettia lisää haastattelutilanteiden aitous. Esimer-

kiksi verkossa jaettuun lomakehaastatteluun verraten, kasvokkain tapahtu-

neessa haastattelututkimuksessa on varmuudella henkilö, joka itse kertoo ai-

heella olevasta asiasta. Itse haastattelutilanteessa on kuitenkin muistettava jo-

kaisen kertomuksen moninaiset näkökulmat kuulijasta riippuen. (Ahonen, 1994, 

s. 129.) Johtopäätöksiä tehdessä ei tule siis ylitulkita, vaan esimerkiksi tarkentaa 

kysymyksiä, jotta saadaan mahdollisimman hyvin selville, mitä haastateltava on 

sanomallaan tarkoittanut. Koin itse kasvokkain toteutetut haastattelut tässä suh-

teessa helpommiksi, sillä kameran välityksellä toteutetuissa haastatteluissa oli 
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välillä ongelmia yhteyden, välillä kuuluvuuden kanssa. Tällöin täysin aito vuoro-

vaikutus haastateltavan ja itseni välillä ei ollut yhtä toimiva. 

 

Aineiston analyysin vaiheissa hyödynsin Tuomen ja Sarajärven (2003) mallia ja 

pyrin käymään aineiston läpi mahdollisimman huolellisesti luokitellen mukaan 

kaiken omaan tutkimukseeni liittyvän sekä rajaamalla perustellusti pois asioita, 

jotka eivät omaan tutkimukseeni liittyneet. Osallisuuden ja toimijuuden tukemi-

seen liittyvät haasteet nostin aineistosta kuitenkin esille, vaikka ne eivät suoraan 

tutkimuskysymyksiin vastanneetkaan. Tätä perustelen sillä, että haasteita poh-

tiessa haastateltavat nostivat esille myös erilaisia tukemisen keinoja ja reflektoi-

vat aihetta näin useammasta näkökulmasta. Tätä pidin tutkimuksen kannalta 

merkittävänä tietona, jonka kautta pystyin laajentamaan näkökulmaa osallisuu-

den ja toimijuuden tukemisen todellisille mahdollisuuksille alakoulussa.  
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8 Pohdinta ja jatkotutkimusehdotuksia 
 

Osallisuuden ja toimijuuden käsitteet olivat haastateltaville opettajille selvästi tut-

tuja, mikä ei yllätä näiden ollessa pinnalla esimerkiksi lasten oikeuksia käsiteltä-

essä sekä opetussuunnitelman ja perusopetuslain käsitteistössä (Yhdistyneet 

kansakunnat, 1991; Opetushallitus, 2014, s. 16). Tutkimushaastattelujen perus-

teella voidaan myös tehdä positiivinen johtopäätös siitä, että koulussa tarjotaan 

hyvin monipuolisia tapoja lasten osallisuuden ja toimijuuden tukemiseen sekä yh-

teisesti koulun tasolla että yksittäisissä luokkien toimintakulttuureissa. Haastatel-

tavat opettajat myös pitivät osallisuuden ja toimijuuden tukemista tärkeänä 

asiana ja painottivat niiden merkityksiä kouluviihtyvyyden ja opiskelumotivaation 

kannalta.  

 

Haastattelukysymykseni mukailivat tutkimuskysymyksiäni, joiden tarkoituksena 

oli rakentaa porrastetusti haastateltavien käsityksiä osallisuuden ja toimijuuden 

tukemisesta: ensin käsitteiden määrittelyn kautta, sitten yleisesti koulutasolla ja 

lopuksi yksittäisen oppiaineen, eli kuvataiteen opetuksessa. Lasten osallisuutta 

pohtiessa on tärkeä huomioida, missä suhteessa osallisuudesta puhutaan (Ni-

vala & Ryynänen, 2013, s. 25). Tässä tutkimuksessa lähtökohtana oli koulu ja 

opettajien suhde oppilaisiin, minkä vuoksi myös haastatteluissa painottuivat op-

pimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät asiat. Esimerkiksi haastattelukysymysten eri-

laisella asettelulla olisi ollut mahdollista saada esille tarvittaessa monipuolisem-

paa näkökulmaa yleisemmin lasten osallisuuden pohdintoihin. Osallisuuden ja 

toimijuuden käsitteiden pohdinnoissa nostettiin esimerkiksi esille lasten mahdol-

lisuuksia vaikuttaa ja olla osallisena, mutta käytännön esimerkit rajoittuivat koulun 

tarjoamiin osallisuuden alustoihin. 

 

Osallisuuden ja toimijuuden tukemiseen liittyvät toimintatavat keskittyivät opiske-

luun ja työtapoihin liittyviin tekijöihin sekä vuorovaikutuksen lisäämiseen kouluar-

jessa. Merkityksellisyyden kokemuksia kuvailtiin yleisesti oppilaan identiteettiin 

liittyvien pohdintojen ja osallisuuden kokemusten kautta. Kuvataiteen opetuksen 

näkökulmasta ainakin kaksi mielestäni merkittävää tutkimuksen teoriapohjassa 

esille noussutta teemaa jäivät haastatteluissa taka-alalle. Poliittisen osallisuuden 

teemat rajautuivat kuvataiteen opetuksessa lähinnä oppilaiden mahdollisuuksiin 
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vaikuttaa omassa oppimisprosessissa. Kuvataiteen opetussuunnitelmassakin 

mainitut (Opetushallitus, 2014, s. 269) kuvallisen vaikuttamisen keinot eivät nous-

seet esille haastatteluissa oppilaiden osallisuuteen liitettyinä tekijöinä. Tämä ei 

kuitenkaan välttämättä tarkoita niiden puuttumista opetuksessa, vaan on myös 

mahdollista, ettei kuvallista vaikuttamista yhdistetty osallisuuden ja toimijuuden 

tukemiseen liittyviin tekijöihin. Tähän olisin voinut tutkijana mahdollisesti vaikut-

taa muokkaamalla haastattelukysymysten asettelua enemmän näitä tekijöitä 

huomioiviksi.  

 

On kuitenkin myös syytä pohtia, miksi vaikuttamisen keinot eivät nousseet lähtö-

kohtaisesti esille kuvataiteen opetukseen liittyvissä pohdinnoissa. Ilmiö saattaa 

myös liittyä aiemmin mainitsemaani vaikeiden asioiden käsittelyyn taidekasva-

tuksessa (Kiil, 2009), minkä vuoksi poliittisen aktivismin teemoja on helpompi kä-

sitellä alakoulussa ylhäältä asetettujen raamien kautta ja painottamalla sosiaali-

sissa suhteissa vaikuttamisen teemoja alakoulun kuvataiteen opetuksessa. 

Oman kokemukseni mukaan poliittisen vaikuttamisen ja yhdenvertaisuuteen liit-

tyvien teemojen käsittelyä ei myöskään painoteta luokanopettajan opinnoissa tar-

peeksi, eikä koulutus välttämättä anna valmiuksia näiden asioiden monipuoliseen 

pohtimiseen työelämässäkään. 

 

Toinen vain pinnallisesti haastatteluissa esille noussut teema oli osallisuuden ja 

toimijuuden kulttuurikasvatukselliset näkökulmat, joiden yhdistäminen kuvataide-

kasvatukseen on useiden tutkimusten (ks. Knif, 2021; Manninen, 2021; Knif & 

Kairavuori, 2020; Garvis, 2014) mukaan monella tapaa mahdollista. Ilmiötä vah-

vistaa Garvisin (2014, s. 94) väite siitä, kuinka lasten kohdalla taidekasvatusta 

lähestytään usein ensisijaisesti kehityspsykologisesta, eikä kulttuurikasvatuksel-

lisesta näkökulmasta käsin. Haastatteluissa esille nousseet näkökulmat keskit-

tyivätkin lähinnä yksilökeskeisesti oppilaiden henkilökohtaisiin kuvakulttuureihin 

ja niiden vahvistamiseen, eikä esimerkiksi globaalikasvatukselliseen kulttuurien 

tarkasteluun. Haastatteluissa olisi ollut mahdollista pureutua myös näihin teemoi-

hin syvällisemmin kysymysten painotuksia muuttamalla tai mahdollisten lisäkysy-

mysten avulla. Yksi kiinnostava jatkotutkimusehdotus voisikin olla luokanopetta-

jien kulttuurikäsitykset ja niiden tarkastelu alakoulun kuvataidekasvatuksen kon-

tekstissa. 
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Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä osallisuutta ja toimijuutta tukevasta ku-

vataidekasvatuksesta ovat tutkineet muun muassa Knif ja Kairavuori. Tutkimuk-

sessa kävi ilmi, että vaikka osallisuutta ja toimijuutta osattiin tukea monipuolisesti, 

puuttui opetuksesta niin sanottuihin aatteellisiin konflikteihin puuttumisen teemat, 

jonka näkökulmasta sosiaalisen yhdenvertaisuuden tukeminen jäi puutteelliseksi 

(Knif & Kairavuori, 2020, s. 80–83). Samaan ilmiöön liittyvät puutteet olivat ha-

vaittavissa myös tässä tutkimuksessa. Knifin ja Kairavuoren tutkimuksessa opis-

kelijat kuitenkin tiedostivat puutteet ja perustelivat epäkohtien esilletuomisen puu-

tetta oman epävarmuutensa kautta. Konfliktien ja epäkohtien esilletuomisen pe-

lättiin nostavan tiettyjä oppilaita tahtomatta jalustalle ja tätä kautta toiseuttamaan 

heitä tarkoituksettomasti. (Knif & Kairavuori, 2020, s. 80–83.) Yhteiskunnassa 

vallitsevat moraalisäännöt ja normaaleiksi määrittyneet tavat muokkaavatkin huo-

mattavasti sitä, mikä koetaan helposti lähestyttäväksi asiaksi ja mistä aiheista on 

helppo puhua (Kiil, 2009, s. 19–20). Toisena jatkotutkimusaiheena olisikin kiin-

nostavaa tutkia, miten niin sanottuja vaikeita aiheita voidaan käsitellä alakoulun 

kuvataiteen opetuksessa ja miten opettajakoulutuksen avulla voitaisiin poistaa 

yhdenvertaisuutta käsittelevien asioiden kohdalle rakentuneita esteitä. 

 

Käsitykset osallisuutta ja toimijuutta tukevasta kasvatuksesta eivät jääneet pel-

källe teoriatasolle, vaan niiden yhteyksiä käytännön koulutyöhön kuvailtiin moni-

naisista näkökulmista käsin. Vaikka haastateltavat mainitsivatkin koulun aikuisten 

toiminnan mahdolliset negatiiviset vaikutukset osallisuuden toteutumiselle, todet-

tiin useassa haastattelussa opettajien ja koulun muiden aikuisten yrittävän kuun-

nella ensisijaisesti oppilaiden ajatuksia ja mielipiteitä. Kiireisessä kouluarjessa 

nämä asiat jäävät kuitenkin välillä taka-alalle. Esimerkiksi elämänkatsomustiedon 

tunnit, sekä muut yksittäiset keskustelulle varatut oppitunnit mainittiin hyvinä kei-

noina käsitellä oppilaiden itse määrittelemiä, tärkeitä ja mieltä painavia asioita. 

Niin sanottuun ruohonjuuritason osallisuudelle, arkiselle kohtaamiselle ja lasten 

kuuntelemiselle olisikin tärkeää saada tilaa myös sellaisten oppiaineiden tun-

neilla, jotka kuuluvat tasa-arvoisesti kaikille koulun oppilaille.  
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Opettajana olisi myös hyvä pysähtyä välillä miettimään, miten monella tavalla tai-

dekasvatuksen kautta voidaan tuoda osallisuuteen ja toimijuuteen ja niiden tuke-

miseen liittyviä asioita esille. Tämä vaatii myös päättäjiltä, opettajankoulutukselta 

ja koulutuksen suunnittelulta arvostusta ja ymmärrystä taito- ja taideaineiden mo-

ninaisia merkityksiä kohtaan.   
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9 Liitteet 
 

LIITE 1 

	

HAASTATTELURUNKO 
 
Tämä haastattelu nauhoitetaan aineiston keruun helpottamiseksi. Nauhoitukset hävitetään 
heti opinnäytetyön palautuksen jälkeen. Itse opinnäytetyössä ei julkaista haastateltavien ni-
miä, tarkkaa ikää, työpaikkaa tai muita tunnistettavia tietoja. Lopullisessa opinnäytetyössä 
saattaa käydä ilmi haastateltavan sukupuoli, työkokemus, koulutus ja harrastuneisuuteen/kiin-
nostukseen liittyvät tekijät. Suostutko näihin ehtoihin? 
 
Teemat 

1) Osallisuus ja toimijuus käsitteinä 
2) Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen koulussa 
3) Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen kuvataiteen opetuksessa 

 
TAUSTATIEDOT 

- Mikä on koulutuksesi? 
- Työvuodet, eli kuinka kauan olet tehnyt opettajan töitä?  
- Oletko erikoistunut opinnoissasi johonkin tiettyyn oppiaineeseen tai oletko opiskellut 

jonkun oppiaineen perusopinnot tai aineopettajan pätevyyden? 
- Kerro vapaasti omista harrastuksistasi ja kiinnostuksen kohteistasi. 

 
1. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS KÄSITTEINÄ 

Vapaat mielikuvat käsitteistä rakentamaan pohjaa 
- Mitä mielestäsi tarkoittaa osallisuus? 
- Mitä mielestäsi tarkoittaa toimijuus? 
- Miten nämä eroavat mielestäsi toisistaan? (eroavatko?) 
- Mitä merkitystä osallisuudella ja toimijuudella on mielestäsi lapsen/nuoren elä-

mässä/koulussa? 
 

2. OSALLISUUDEN JA TOIMIJUUDEN TUKEMINEN KOULUSSA 
 

- Miten osallisuutta ja toimijuutta voidaan mielestäsi tukea koulussa? 
à mitä näkökulmia: opettajat, ops… 

- Miten omassa työpaikassasi näkyy oppilaiden osallisuutta ja toimijuutta tukeva kas-
vatus?  
à Onko koululla yhteisiä toimintaperiaatteita/käytäntöjä/hankkeita?  
à Onko esim. itse opettajasta tai työnantajasta riippuva asia?  

 
3. OSALLISUUDEN JA TOIMIJUUDEN TUKEMINEN KUVATAITEEN OPETUK-

SESSA 
 

- Miten osallisuutta ja toimijuutta voidaan mielestäsi tukea kuvataiteen opetuksessa? 
à Käytännön esimerkkejä 
à työtapoja 

- Mitkä asiat mahdollisesti hankaloittavat/estävät osallisuuden ja toimijuuden toteutu-
mista kuvataiteen opetuksessa? 

- Mitkä asiat mahdollistavat osallisuuden ja toimijuuden toteutumista juuri kuvataiteen 
opetuksessa? 


