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1 Johdanto 

Suomalaisessa opetussuunnitelmassa osallisuus näkyy esimerkiksi yhtenä 

opetuksen laaja-alaisista tavoitteista. Sen merkitystä korostetaan ajattelun, 

oppimaan oppimisen, vuorovaikutuksen ja demokratiakasvatuksen aihepiireissä 

yhtenä keskeisimpänä kehittämiskeinona. (Opetushallitus, 2014.) Osallisuudella 

tarkoitetaan jaettua päätöksentekoprosessia lasten ja aikuisten välillä, jossa 

lapsen ääni ja mielipiteet otetaan aktiivisesti huomioon jokaisessa suunnittelun ja 

toteutuksen vaiheessa. Tämän osallisuuden poliittisen määritelmän lisäksi 

osallisuus rakentuu sosiaalisista ulottuvuuksista: yhteisöllisyyden tunteesta, 

yhteenkuuluvuudesta ja suhteesta vertaiseen. (Lipponen ym., 2018; Niemi & 

Kiilakoski, 2020; Nousiainen & Piekkari, 2007; Shier, 2001.) Opetussuunnitelman 

mukaan osallistava opetus kasvattaa lapsista aktiivisia toimijoita, jotka osaavat 

ilmaista omia näkemyksiään rakentavasti, työskennellä yhdessä ristiriitoja 

ratkaisten ja toimia eri osapuolten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä 

oikeudenmukaista kohtelua pohtien (Opetushallitus, 2014). 

Konkreettiset keinot osallisuuden toteuttamiselle kuitenkin puuttuvat. Opettajalle 

jää avoimeksi se, kuinka paljon ja missä asioissa oppilaan mielipiteitä tulisi 

kuunnella ja ottaa huomioon. Tämä voi aiheuttaa suuriakin eroja eri luokkien 

välille, kun selkeää ohjeistusta ja raameja ei ole määritelty. 

Olen kandidaatin tutkielmassani tutkinut (Soirala, 2020) osallisuuden keinoja 

Kasvatus-lehden julkaisuissa ja verrannut näitä löydöksiä Hartin (1992) 

osallisuuden tikapuumalliin. Selvisi, että osallisuuden keinoja ilmenee hyvin 

laidasta laitaan. Osassa artikkeleita osallisuudesta ei ollut tietoakaan ja osassa 

luokan vuorovaikutus oli hyvinkin oppilaslähtöistä. Tutkielmani havainnollisti, 

kuinka monitulkintainen osallisuus on luokkahuoneissa ja kuinka eri tavoin sitä 

voi opetuksessa toteuttaa. Opetussuunnitelman jättämä tulkinnallisuus, sekä 

selkeiden raamien ja ohjeiden puute asettaa lapset eri asemiin, kun osa 

opettajista ottaa oppilaansa päätöksentekoon aktiivisesti mukaan ja osa 

puolestaan jatkaa opettajajohtoisin menetelmin. 
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Liitteessä 1 esitellyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 

kouluterveyskyselyn (n.d.a) tulokset kertovat, että noin puolet oppilaista on 

kokenut osallisuutta alakoulussa. Kuitenkaan läheskään kaikki kyselyyn 

vastanneista oppilaista eivät ole olleet samaa mieltä. Keitä ovat nämä oppilaat, 

jotka eivät ole omasta mielestään osallistuneet koulun asioiden suunnitteluun? 

Onko osallistumattomuus ollut oppilaasta itsestään johtunutta haluttomuutta tai 

kiinnostumattomuutta vaikuttamiseen, vai eikö kaikille ole tarjottu yhtäläisiä 

mahdollisuuksia osallisuuteen? Kouluterveyskyselyn 2021 tuloksia verrattaessa 

vuoden 2019 tuloksiin, voidaan myös huomata, että oppilaiden kokemukset 

osallisuudesta ovat vähenemään päin. Tähän vaikuttaa osaltaan myös keväällä 

2020 alkanut koronapandemia, mutta esimerkiksi tyttöjen ja poikien eroja 

verrattaessa voidaan huomata, että tytöillä osallisuus on laskenut suhteessa 

poikia enemmän. Kouluterveyskyselystä havaitaan myös, etteivät pojat koe 

itseään yhtä merkityksellisenä osana kouluyhteisöään kuin tytöt. Kandidaatin 

tutkielmaa tehdessäni kiinnostuin osallisuuden tematiikasta tasa-arvon 

näkökulmasta: onko erilaisilla oppilailla eri mahdollisuudet kuulluksi tulemiselle? 

Tästä pohdinnasta kehkeytyikin pro gradu -tutkielmani aihe, sillä tarkoituksenani 

on selvittää, miten oppilaat itse määrittelevät osallisuutta ja eroaako tyttöjen ja 

poikien osallisuus toisistaan. 

Perusopetuslain (L 628/1998) toisen luvun kohdassa 4 § velvoitetaan kouluja 

aktiivisesti vahvistamaan koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

kaikessa koulun toiminnassa. Vaikka koulutuksen onkin usein ajateltu olevan 

kaikille tasa-arvoista ja samanlaisia mahdollisuuksia tarjoavaa, on myös siinä 

sukupuolten välisiä eroja vahvistavia ulottuvuuksia. Koulun käytännöissä 

esitetään usein huomaamatta erilaisia vaatimuksia, odotuksia ja oletuksia tytöistä 

ja pojista. Tämä myös vaikuttaa oppilaiden omaan käsitykseen siitä, mitä hän 

osaa ja voi tehdä. (Ojala ym., 2009.) Siksi on tärkeää ymmärtää, miten eri 

sukupuolet kokevat osallisuuden, jotta vaikuttamisen mahdollisuuksia pystytään 

tarjoamaan mahdollisimman kattavasti. 

Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä tytöillä ja pojilla on 

osallisuudesta. Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena eräällä vantaalaisella 

viidennellä luokalla, jonka opettajana toimin. Syyslukukauden 2021 aikana 
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valokuvasin käyttämiäni opetusmenetelmiä ja haastattelin oppilaita näiden kuvien 

pohjalta. Vastauksia analysoitiin Kemmisin (2008) käyttöarkkitehtuuriteorian 

mukaisesti, jonka avulla saavutettiin syvempi ymmärrys oppilaiden ajatuksista. 

Toimintatutkimuksen avulla pyrin selvittämään, mitä oppilaat itse ajattelivat 

osallisuuden olevan ja onko sukupuolten osallisuuden määritelmien välillä 

eroavaisuuksia. Tämän lisäksi pyrin vastausten avulla edistämään omaa 

ammatillista kehittymistäni uraani vasta aloittavana luokanopettajana. 
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2 Teoreettinen tausta 

 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta osa-alueesta: 

osallisuudesta sekä sukupuolten välisistä eroista ja tasa-arvosta. Tutkimuksen 

tarkoituksena on tutkia oppilaiden käsityksiä osallisuudesta, sekä tarkastella, 

onko sukupuolten välillä mahdollisesti eroja osallisuuden kokemuksissa. 

Sukupuolten ja tasa-arvon käsittely tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista, 

sillä sukupuolten fyysisten erojen lisäksi myös yhteiskunta luo ja toisintaa 

sukupuolirooleja, jotka määrittävät myös yksilöiden toimijuuden mahdollisuuksia 

ja rajoitteita. 

 

Teorialuvussa määritellään ensin osallisuuden käsite, sekä se, miten osallisuus 

kytkeytyy kouluun ja tähän tutkimukseen. Tämän jälkeen esitellään vielä 

sukupuolten tasa-arvoon liittyvää käsitteistöä sekä tasa-arvoon liittyviä haasteita 

erityisesti koulutuksessa. 

 

2.1 Osallisuus 

Termillä osallisuus tarkoitetaan koulukontekstissa Nousiaisen ja Piekkarin (2007) 

mukaan sellaista toimintaa, jossa oppilaat asettavat tavoitteita, keskustelevat ja 

pohtivat erilaisia ratkaisuja, tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun tekemisistään 

yhdessä muiden oppilaiden ja opettajien kanssa. Keskeistä osallisuuden 

määrittelyssä on kokemus kuulluksi tulemisesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa 

omassa ympäristössään. Tunnetta, joka lapsille syntyy heidän päästessään 

osallistumaan ja vaikuttamaan koulun yhteisiin asioihin, kutsutaan osallisuudeksi. 

Osallisuus perustuu myös yksilön vapauteen olla tuomatta omia näkemyksiään 

esiin, mikäli hän niin tahtoo. Osallisuuden nähdään olevan tärkeä keino harjoitella 

vastuun ottamista, tasa-arvoista maailmankatsomusta, suvaitsevaisuutta sekä 

demokraattisia toimintamalleja. (Turja, 2010.)  

Osallistavassa opetuksessa on tärkeää päästää lapset mukaan heille 

merkityksellisten projektien päätöksentekoon yhdessä aikuisten kanssa, sillä vain 

aito kokemus vaikuttamisesta antaa vakaan pohjan kasvulle vastuulliseksi ja 

osallistuvaksi aikuiseksi. Tärkeää on päätöksentekoprosessin jakaminen 
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kaikkien asianomaisten kesken, mikä edellyttää kasvattajalta jatkuvaa 

vuorovaikutusta ja ajatusten jakamista lasten kanssa. (Shier, 2001.) Nousiainen 

ja Piekkari (2007), Shier (2001) sekä Hart (1992) painottavat, että osallisuuden 

ei nähdä olevan synnynnäinen kyky, vaan osallisuudessa tarvittavia taitoja on 

opeteltava ja kehitettävä. Itsevarmuus ja kompetenssi osallistumiseen 

omaksutaan asteittain harjoituksen kautta. Tämän vuoksi osallisuuden 

mahdollisuuksia tulisi vähitellen lisätä ikätason mukaisesti. (Hart, 1992.) 

Osallistavassa opetuksessa lapsille on siis annettava mahdollisuus ilmaista 

näkökulmansa ja tuoda oma äänensä esiin (Lipponen ym., 2018). Oppilaan 

äänellä tarkoitetaan sekä oikeutta puhua että tulla kuulluksi (Hohti & Karlsson, 

2013). Jotta oppilaan ääni saadaan esiin, on hänelle tarjottava kaikki oleellinen 

tieto aiheesta, jonka perusteella lapsi voi tehdä tietoisia valintoja (Hart, 1992; 

Niemi 2008). Tärkeää on se, miten oppilaan ääni otetaan huomioon. Oppilaiden 

täytyy kokea, että heidän tutkimuksillaan, kysymyksillään, ajatuksillaan ja 

tekemisillään on arvoa, ja ne ovat kuulemisen lisäksi otettu huomioon (Lipponen 

ym., 2018). Osallisuuden mittarina voidaan ajatella olevan se, kuinka hyvin nuori 

tuntee voivansa vaikuttaa asioiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 

(Nousiainen & Piekkari, 2007).  

Osallisuuden edistämiseksi on tärkeää hahmottaa osallisuuden ja osallistumisen 

ero. Jälkimmäinen ei edellytä oppilaalta omia päätöksiä tai tekoja – pelkkä 

fyysinen läsnäolo riittää. Osallinen oppilas on aktiivinen toimija, joka osallistuu 

päätöksentekoon yhdessä opettajan kanssa. (Nousiainen & Piekkari, 2007.) Jotta 

osallisuus olisi mahdollista, on oppilaiden kanssa työskentelevien aikuisten 

mahdollistettava heille omien mielipiteidensä ilmaisu. Oppilaan mielipiteistä tulee 

keskustella ja mahdollisesti heidän ideoitaan tulee myös toteuttaa (Hopkins, 

2010). Osallisuudessa ei kuitenkaan ole kyse siitä, että oppilaiden ajatukset ja 

mielipiteet tulisi aina sisällyttää jokaiseen päätöksentekoprosessiin, saati että 

kaikki oppilaiden toiveet tulisi osallisuuden nimissä toteuttaa (Shier, 2001). 

Koulussa opetuksen tavoitteet ja sisällön määrää aina opetussuunnitelma, jonka 

edelle lasten toiveet eivät voi mennä (Opetushallitus, 2014). 

Osallistavalla koulutyöllä on kouluympäristön kehittämisen lisäksi muita tärkeitä 

tavoitteita, kuten oppilaiden sitouttaminen koulutyöhön yhä vankemmin, mikä 
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puolestaan kasvattaa oppimistuloksia (Hopkins, 2010). Koska osallisuuden on 

todettu sitouttavan oppilaita koulutyöhön, on myös Suomessa pyritty tämän 

avulla ehkäisemään koulupudokkaiden määrää. Esimerkiksi vuonna 2002 

Lipposen hallituskaudella käynnistettiin osallisuushanke, jonka tarkoitus oli 

tarttua huoleen siitä, että liian moni nuori putoaa peruskoulun jälkeen jatko-

opinnoista tai työelämästä. Yhtenä toimenpidesuosituksena nimettiin lasten ja 

nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. (Paju, 2007.) Lasten 

osallisuudella päätöksenteossa on todettu olevan hyötyä myös esimerkiksi 

lapsen itsetunnon lisäämisessä, sekä empatian ja vastuun kantamisen taitojen 

kehittymisessä (Shier, 2001). 

Osallisuuden poliittisen näkökulman, eli yhteisössä vaikuttamisen ja 

päätöksentekoon osallistumisen lisäksi osallisuudella on myös sosiaalinen 

ulottuvuus. Osallisuuden sosiaalisella näkökulmalla Niemi ja Kiilakoski (2020) 

tarkoittavat tunnetta yhteisöllisyydestä, yhteenkuuluvuudesta ja positiivisesta 

sosiaalisesta keskinäisestä riippuvuudesta. Yhteisöllisen vaikuttamisen lisäksi 

osallisuudessa tärkeää onkin ennen kaikkea tunne yhteenkuuluvuudesta ja 

suhteesta vertaiseen. Osallisuuden tutkimuksissa osallisuuden poliittinen 

näkökulma on usein keskiössä. Nuorten näkökulmasta kouluinstituution 

tavoittelema osallisuus onkin usein aikuisten määrittelemä tapa siitä, kuinka 

toimia aktiivisesti. Osallisuustutkimukset pohjautuvat usein aikuisten tekemään 

valmiiseen määrittelyyn osallisuudesta, eikä lapsen omaan kokemukseen. Tällöin 

epäselväksi jää se, miten lapset itse osallisuutta määrittelevät. (Niemi & 

Kiilakoski, 2020.) Osallisuutta tarkastellaan vain suhteessa aikuiseen, jolloin 

osallisuuden sosiaalinen puoli jää vähemmälle huomiolle. Tässä tutkielmassa 

osallisuuden määrittely annetaan aikuisten sijaan lapsille. Mitä osallisuus lapsen 

itsensä mielestä on? Tunteeko lapsi osallisuutta yhteisössään, eli lasten 

keskuudessa? Kokevatko tytöt ja pojat osallisuutta eri tavoin? Nämä kysymykset 

muodostivat tutkielman tutkimuskysymykset, jotka esitellään luvussa 3. 
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2.1.1 Osallisuus pedagogiikassa  

Jotta osallisuuden rooliin pystytään pureutumaan syvemmin, on otettava 

huomioon vallitseva oppimiskäsitys, joka määrittää suomalaista kouluopetusta. 

Suomalaisen oppimiskäsityksen mukaan lapsi on aktiivinen oppija, jonka 

oppimista ohjaa uteliaisuus, tutkimisen halu ja oppimisen ilo (Lipponen ym., 2018; 

Opetushallitus, 2014). Oppimisen ja tiedon rakentumisen nähdään tapahtuvan 

sosiaalisissa tilanteissa ja yksilön ajattelua ja oppimista tukee häntä ympäröivä 

sosiaalinen yhteisö. Tämän vuoksi oppija nähdään aktiivisena osana käytännön 

opiskelua ja tutkimusta. (Hopkins, 2010; Landsdown, 2001.) Tätä kutsutaan 

sosiokulttuuriseksi opetuksen lähestymistavaksi, mikä on myös osallistavan 

pedagogiikan perusta. Se painottaa oppilaan osallistumista yhteisöjen 

toimintaan. (Mäkitalo ym., 2017; Niemi, 2008.)  

Koulumaailmassa kognitiivisen tieteen ajatus metakognitiosta on saanut myös 

jalansijaa. Sen mukaan oppilaan tulisi tarkastella omia oppimisstrategioitaan niitä 

reflektoiden oppiakseen parempia oppimistapoja ja ymmärtämään yhteyksiä ja 

ristiriitoja jo tiedetyn kanssa (Landsdown, 2001). Tämä oppimisen kokemuksien 

ja tunteiden reflektointi on väylä tavoitteelliseen ja elinikäisen oppimiseen. Oman 

oppimisen reflektointi liittyy olennaisesti osallisuuteen koulussa. Osallistavassa 

opetuksessa oppilas reflektoi oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Tämä 

edistää oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä, mikä puolestaan on perusta 

tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tämän vuoksi oppilasta ohjataan 

tiedostamaan omat tapansa oppia. Tietoisuus omasta oppimisprosessista ja siitä 

vastuun ottaminen edesauttavat oppilaan itseohjautuvuutta. (Opetushallitus, 

2014.)  

Osallistavan oppimisympäristön tulee tukea oppilaiden aktiivisuutta, 

reflektointikykyä ja keskustelua. Osallistava oppimisympäristö kannustaa 

oppilaitaan kysymään kysymyksiä, kehittämään omia teorioita ja testaamaan 

niiden toimivuutta. Opetustilanteet rakentuvat yhdessä tekemiselle, ongelma- ja 

prosessikeskeisille menetelmille. (Niemi, 2008.) Osallistavat oppimisympäristöt 

tukevat yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Vuorovaikutus 

näkyy myös osallistavan pedagogiikan työtapoja valitessa: opetussuunnitelman 

mukaan opettajan tulee valita työtavat yhdessä oppilaiden kanssa. Yhteinen 
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tavoitteiden ja arviointikriteereiden määrittely sitouttaa ja motivoi oppilaat 

tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn. (Opetushallitus, 2014.) 

Opetuksessa lasten osallisuutta pyritään tukemaan lasta aktivoivilla pedagogisilla 

menetelmillä (Niemi ym., 2018a). Osallisuuden on kuitenkin havaittu liittyvän 

usein vahvasti tuntiaktiivisuuden tavoitteeseen. Osallisuus saatetaan nähdä 

käyttäytymisenä opettajan toiveiden mukaisesti, kuten viittaamalla aktiivisesti ja 

tekemällä hiljaa tehtäviä. (Tammi & Hohti, 2017.) Myös Niemi on vuonna 2008 

todennut osallisuuden usein jäävän sille tasolle, että oppilas osallistuu opettajan 

järjestämään aktiviteettiin. Kun lapsen osallistuminen nähdään tällaisena 

aikuisen määrittämien raamien sisällä toimimiseksi, saattaa osallisuus pelkistyä 

kuuliaisen koululaisen rooliin (Tammi & Hohti, 2017). Myöhemmissä 

tutkimuksissaan Niemi (2018) on kuitenkin lisännyt, että opettajan järjestämään 

toimintaan osallistuminen luo myös mahdollisuuksia osallisuudelle. 

Opettajajohtoisissa työtavoissa päätäntävaltaa ei jaeta opettajan ja oppilaiden 

kesken, mutta nämä tavat tukevat usein oppilaiden jokapäiväistä 

kommunikaatiota ja suhdetta muihin. Ongelmia ratkaistessaan ja pelejä 

pelatessaan oppilaat voivat yhtä lailla tulla kuulluiksi vertaistensa parissa, mikä 

on osa osallisuuden sosiaalista ulottuvuutta. (Niemi, 2018.) Osallisuutta tulisi 

kuitenkin tukea myös siten, että oppilas voi olla aktiivisesti osallisena myös 

oppimisprosessinsa suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Osallisuuden arvioimiseen Niemi ym. (2018a) ovat kehittäneet nelikenttämallin. 

Nelikenttämallin avulla voidaan tarkastella koulupedagogiikan ratkaisuja neljän 

eri näkökulman kautta. Ensimmäistä näkökulmaa Niemi ym. (2018a) nimittävät 

osallistumisen muodoksi. Tällöin opettaja on aikaansaanut oppimistilanteita, 

joiden pyrkimys on aktivoida oppilaita. Oppilaat eivät kuitenkaan osallistu 

toiminnan suunnitteluun, vaan he toimivat opettajan apurina tuomalla esiin 

ajatuksiaan opiskeltavasta aiheesta. Toista näkökulmaa he nimittävät 

yhteisosallisuuden muodoksi. Tällöin opettaja valitsee käsiteltävän aiheen tai 

teeman opetussuunnitelmasta, jota hän lähtee yhdessä luokan kanssa 

käsittelemään oppilaiden kysymysten ja näkökulmien mukaan. Kolmas 

näkökulma on nimeltään oppilasaloitteisen osallisuuden muoto. Tällöin oppilaat 

ovat olleet alusta asti mukana suunnittelemassa oppimistilannetta. 
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Oppimistilanne on valikoitunut oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan ja 

opettajan rooli on tukea, neuvoa ja auttaa oppilaita ongelmatilanteissa. Neljättä 

näkökulmaa Niemi ym. (2018a) nimittävät oppilasjohtoiseksi osallisuuden 

muodoksi. Näissä tilanteissa oppilas toimii täysin itsenäisesti, kuten leikkiessään. 

Koulupedagogiikan osallisuutta analysoitaessa törmätään kuitenkin ongelmaan: 

miten opetus voi olla yhtä aikaa osallistavaa ja oppilaiden kiinnostuksen 

kohteiden pohjalta rakentuvaa, kun sen tavoitteet ovat ulkoapäin annettuja 

määräyksiä? Täydellistä osallisuutta voidaan tuskin koulussa saavuttaakaan, 

sillä jokaista opetussuunnitelmassa määriteltyä aihealuetta ei pystytä 

lähestymään pelkästään oppilaiden kiinnostuksen näkökulmasta. 

Nelikenttämallin mukaan korkeimman tason osallisuus olisi käytännössä lasten 

kesken tapahtuvaa leikkiä – mikä ei palvelisi koulun tavoitetta oppimisesta. 

(Niemi ym., 2018a.) 

2.1.2 Osallisuus laissa  

Useat lait ja sopimukset velvoittavat suomalaisia kouluja antamaan oppilailleen 

mahdollisuuksia vaikuttaa opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Yhdistyneiden Kansakuntien Lasten oikeuksien sopimuksen 12. artikla sitoo 

sopimusvaltiot takaamaan lapselle oikeuden vapaasti ilmaista näkemyksensä 

lasta itseään koskevissa asioissa.  

”Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat 
näkemyksensä, oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä 
kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava 
huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.  

Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus 
tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa 
toimissa joko suoraan tai edustajan tai asianomaisen toimielimen 
välityksellä kansallisen lainsäädännön menettelytapojen mukaisesti.”  

YK:n Lasten oikeuksien julistus, artikla 12.  

 

Artikla 12 velvoittaa sopimusvaltiot takaamaan lapsille oikeuden ilmaista 

mielipiteensä heitä koskevissa asioissa. Tämä kuulluksi tulemisen mahdollisuus 

tulee siis toteutua myös koulussa. Suomessa lasten oikeuksien sopimus astui 

voimaan vuonna 1991, eli yli kolmekymmentä vuotta sitten. Suomi sitoutui 
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takaamaan tämän oikeuden mielipiteensä ilmaisemisesta ja kuulluksi 

tulemisesta, minkä vuoksi tämä sopimus näkyy myös Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014), jossa oppilaan 

osallisuutta ja oikeutta vaikuttaa painotetaan useassa eri kohdassa.  

Lasten oikeuksien sopimuksen lisäksi osallisuus on taattu myös Suomen 

perustuslaissa, sekä kuntalaeissa. Perustuslain kuudennen pykälän mukaisesti 

”lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa 

itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti” (L 731/1999). Vaikka lapsilla 

ja nuorilla ei ole äänioikeutta valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa, velvoittaa 

perustuslaki kuitenkin antamaan lapsille ja nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa 

itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Myös kunta on velvoitettu 

kuulemaan omia kansalaisiaan, joita lapset ja nuoretkin ovat. (Nousiainen & 

Piekkari, 2007.) 

2.1.3 Osallisuus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen laatima 

pedagogis–hallinnollinen asiakirja, jolla on yhteiskunnassamme normin luonne. 

Se määrittää mitä, miten ja milloin opetetaan. (Jyrhämä ym., 2016.) Nykyisen 

opetussuunnitelman mukaan opetuksen arvoperustan keskeisimpiä teemoja ovat 

oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (POPS) korostaa jokaisella lapsella olevan oikeus 

kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja osana yhteiskuntaa. Jotta tähän 

tavoitteeseen päästäisiin, tarvitsee oppilas kannustusta ja yksilöllistä tukea, sekä 

kokemuksia siitä, että häntä kuunnellaan ja arvostetaan kouluyhteisössä. 

Oppilaan kokemus siitä, että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään, 

nähdään tärkeänä seikkana. Tämä on omiaan luomaan kokemuksia 

osallisuudesta ja siitä, että yhteistyöllä muiden kanssa oppilas voi rakentaa 

kouluyhteisön toimintaa ja hyvinvointia. (Opetushallitus, 2014.)  

Osallisuus näkyy sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa että 

toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavissa periaatteissa. Koulujen tulee 

kunnioittaa oppilaiden oikeutta osallistua päätöksentekoon iän ja kehitystason 

mukaisesti. Kouluyhteisön toimintatavat rakennetaan vuorovaikutuksessa 
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yhdessä oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. POPS:n mukaan osallistuminen 

oman opiskelun, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, 

toteutukseen ja arviointiin edesauttaa oppilaiden kykyjä ilmaista omia 

näkemyksiään rakentavasti. Näiden asioiden painottaminen koulussa tukee 

oppilaita opettelemaan yhdessä työskentelyä antaen heille tilaisuuksia harjoitella 

neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista. (Opetushallitus, 

2014.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet painottavat kouluyhteisön 

kehittyvän vain toimivan dialogin avulla. Yhteisön jäsenten välinen toimiva 

vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely edistävät yhteisön jäsenten 

oppimista ja hyvinvointia. (Opetushallitus, 2014.) Tämä tarkoittaa sitä, että myös 

oppilailla on oltava mahdollisuus vaikuttaa oppisisältöihin ja toimintatapoihin 

koulussa. Oppilaiden oikeutta ja mahdollisuutta vaikuttaa työtapojen valintaan 

perustellaan aiemmin mainitun Lasten oikeuksien sopimuksen lisäksi oppimaan 

oppimisen taitojen kehittymisellä, sillä osallistuva oppilas sekä suunnittelee että 

arvioi itselleen toimivia työskentelytapoja. Oppimaan oppimisen taidot toimivat 

perustana tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle, mikä korostuu yhtenä 

opetussuunnitelman keskeisimpänä tavoitteena. Tämän vuoksi oppilasta 

ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oman 

oppimisensa edistämiseen. Näin oppilaan motivaatio oppimista kohtaan kasvaa 

ja oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja työskentelystään 

osana kouluyhteisöä. (Opetushallitus, 2014.)  

Koska osallisuutta ei nähdä synnynnäiseksi taidoksi, on sitä harjoiteltava myös 

koulussa (Nousiainen & Piekkari, 2007). Yhtenä ja ainoana konkreettisena 

väylänä osallisuuden toteuttamiselle ja sen harjoittelulle Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa mainitaan oppilaskuntatoiminta (Opetushallitus, 

2014). Oppilaskuntatoiminta on perustettu herättämään oppilaiden kiinnostusta 

oman koulun kehittämistä kohtaan. Toimiminen yhdessä oppilaskunnan 

hallituksen, luokkien ja opettajien kanssa edesauttaa yhteisöllisesti toimivan 

koulun rakentamista. Oppilaskunnassa toimimisen nähdään kehittävän 

oppilaiden valmiuksia toimia ryhmässä ja harjaannuttavan neuvottelu- ja 

yhteistoimintataitoja (Nousiainen & Piekkari, 2007). Oppilaskuntatoiminnan 
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katsotaan näin vahvistavan yhteistyötä ja vuorovaikutusta koko kouluyhteisössä. 

(Opetushallitus, 2014.) 

2.1.4 Käyttöarkkitehtuuriteoria osallisuustutkimuksessa 

Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty Kemmisin (2008) käyttöarkkitehtuuriteoriaa 

osallisuuden tutkimisessa. Teoria perustuu ajatukseen siitä, että kaikki 

toimintamme muodostuu laajasta taustamuuttujien kirjosta: diskursseista, eli 

kirjoitetusta ja puhutusta viestinnästä, sosiaalisista ja poliittisista käytänteistä 

sekä konkreettisista materiaaleista. (Kemmis & Grootenboer, 2008; Kiilakoski, 

2019.) Käyttöarkkitehtuuriteorian mukaan toiminta rakentuu käytänteistä, jotka 

ovat historiallisesti muodostuneita. Käytäntö on toimintaa laajempi, jaetuista 

sosiaalisista ja aineellisista reunaehdoista rakentuva kokonaisuus. Koska 

ihminen on sosiaalinen olento, vaikuttavat käytäntöihin myös sosiaaliset suhteet 

ja vuorovaikutus. Kaikki käytänteen jäsenet ovat sen vaikutuksen alaisia ja näin 

ollen he myös jossain määrin muovautuvat käytänteiden mukana. (Kemmis & 

Grootenboer, 2008; Kiilakoski, 2019; Kiilakoski & Niemi, 2021.)  

 

Arkkitehtuuri-sana viittaa tässä yhteydessä niihin määrittäviin tekijöihin, jotka 

mahdollistavat toiminnan. Arkkitehtuurit toimivat siis käytännön muovautumisen 

ennakkoehtoina. Käyttöarkkitehtuuriteorian tavoitteena on selvittää, millaiset 

tekijät mahdollistavat tietynlaisen tavan toimia, eli millaiset mahdollisuudet ja 

rajoitteet käytännöillä on. Tämän vuoksi myös osallisuuden tutkiminen 

käyttöarkkitehtuuriteorian avulla on perusteltua, sillä sen taustalla olevia 

ennakkoehtoja ja jännitteitä tarkastelemalla koulutusta on mahdollista kehittää. 

Kun osallisuutta tutkitaan käyttöarkkitehtuuriteorian mukaisesti käytäntöinä, 

huomaamme, millaiset tekijät mahdollistavat tai edistävät käytäntöjen 

muodostamisen ja mitkä puolestaan rajoittavat niiden kehittymistä. (Heikkinen 

ym., 2018.) 

 

Käyttöarkkitehtuuriteoria jakautuu kolmeen ulottuvuuteen, jotka kaikki vaikuttavat 

käytäntöjen suorittamiseen (Kiilakoski, 2019). Nämä kolme luokkaa ovat 

Heikkisen ym. (2018, mukaillen Kemmis &Grootenboer, 2008) mukaan: 
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1. kulttuuris-diskursiiviset ennakkoehdot 

2. fyysiset, taloudelliset ja materiaaliset ennakkoehdot 

3. sosiaalis-poliittiset ennakkoehdot. 

Ensimmäisen luokan, kulttuuris-diskursiivisten ennakkoehtojen, käsitteet 

muodostuvat kulttuurisesti ja semanttisesti kielen kautta. Kulttuuris-diskursiiviset 

järjestelyt koostuvat niistä kielen muodoista, jotka tekevät osallisuudesta 

tunnistettavaa, ymmärrettävää ja tulkittavaa. Jotta osallisuudesta voidaan puhua, 

tarvitaan sanoja ja käsitteitä, jotka muodostavat osallisuuden kielellisen 

arkkitehtuurin (sayings). Nämä vaikuttavat muun muassa siihen, miten oppilaat 

ja opettajat puhuvat luokkahuoneessa. (Heikkinen ym., 2018; Kiilakoski, 2019; 

Kiilakoski & Niemi, 2021.)  

Toinen luokka, joka rakentuu fyysisistä, taloudellisista ja materiaalisista 

ennakkoehdoista, kertoo, millaiset konkreettiset resurssit mahdollistavat 

osallisuuden (Kiilakoski, 2019). Koulussa vaikuttavat aina sekä 

koulurakennuksen että luokkatilojen suunnittelun tuomat mahdollisuudet ja 

rajoitukset käytäntöjen toteuttamiselle. Erilaiset toimimisen tavat (doings) 

mahdollistuvat, kun järjestetään erilaisia fyysisiä tiloja ja tarjotaan materiaalisia 

mahdollisuuksia sekä resursseja. Fyysiset ja taloudelliset olosuhteet muokkaavat 

sitä, mitä opettaja ja oppilaat pystyvät koulussa tekemään. (Heikkinen ym., 2018; 

Kemmis & Grootenboer, 2008; Kiilakoski & Niemi, 2021.)  

Kolmas luokka on nimetty Heikkisen ym. (2018) mukaan sosiaalis-poliittisiksi 

ennakkoehdoiksi. Kuulumme useisiin erilaisiin ryhmiin: perheeseen, 

naapurustoon, harrastusryhmiin ja ammatteihin, joiden kautta muodostamme 

identiteettiämme ja otamme itsellemme erilaisia rooleja suhteessa muihin 

(Kemmis & Grootenboer, 2008). Näissä ryhmissä syntyy erilaisia valtasuhteita 

(relatings), jotka ohjaavat toimintaamme (Heikkinen ym., 2018; Kiilakoski & 

Niemi, 2021). Sosiaalis-poliittinen ulottuvuus liittyy näihin ihmisten välisiin 

suhteisiin ja vaikuttaa siihen, miten esimerkiksi opettajat suhtautuvat oppilaisiin. 

Nämä ennakkoehdot määrittävät, miten valtasuhteet pakottavat tai 

mahdollistavat käytännön rakentumisen. (Heikkinen ym., 2018.) 
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Ihmiset rakentuvat suhteista muihin. Nämä käyttöarkkitehtuuriteorian kolme 

näkökulmaa, kulttuuris-diskursiiviset, fyysiset, taloudelliset ja materiaaliset, sekä 

sosiaalis-poliittiset ennakkoehdot, kietoutuvat ja vaikuttavat toinen toisiinsa. 

(Kemmis & Grootenboer, 2008; Kiilakoski & Niemi, 2021.)  Myös osallisuus syntyy 

sosiaalisessa kontekstissa ja se on riippuvainen olemassa olevista käytänteistä. 

Käyttöarkkitehtuuriteoria pureutuu syvälle taustalla vaikuttaviin tekijöihin, minkä 

vuoksi osallisuuden tarkastelu tätä menetelmää hyödyntämällä mahdollistaa 

laajan kuvan ilmiöstä, kun tutkimuksessa ei keskitytä vain pintapuoliseen 

tulkintaan siitä, millaisia toimintoja ja työtapoja koulussa käytetään. (Kiilakoski, 

2019.) Kun osallisuutta halutaan tukea ja edistää, näiden käyttöarkkitehtuurien 

on tuettava tätä tavoitetta kaikilla kolmella osa-alueella: puheessa (sayings), 

toiminnoissa (doings) ja suhteissa muihin (relatings) (Kiilakoski & Niemi, 2021). 

 

Tässä tutkimuksessa oppilaiden osallisuutta tutkitaan käyttöarkkitehtuuriteorian 

avulla. Samoin kuin muut käytännöt, myös osallisuuden poliittiset ja sosiaaliset 

ulottuvuudet muodostuvat koulussa näiden kolmen osa-alueen mukaan. 

Osallisuutta voidaan siis tämän näkökulman mukaan tarkastella kolmen eri 

toiminnon kautta: miten osallisuudesta puhutaan (sayings), millaiset materiaaliset 

järjestelyt mahdollistavat tai rajoittavat osallisuutta (doings) ja millaisia suhteita 

osallisuuden tilanteissa muodostuu (relatings). Tässä tutkimuksessa analysoitiin 

teemoja, jotka nousivat käydystä dialogista käyttöarkkitehtuuriteorian kanssa, eli 

mitä aineisto kertoi näistä kolmesta osa-alueesta (sayings, doings, relatings). 

(Niemi & Loukomies, 2021.) Tutkimuksessa selvitettiin, miten lapset määrittelevät 

osallisuutta käyttöarkkitehtuuriteorian näkökulmasta.  
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2.2 Sukupuolten tasa-arvo 

 
Tässä luvussa käsitellään sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. 

Luvussa pureudutaan tarkemmin siihen, miten tyttöjä ja poikia kohdellaan 

koulussa, ja millaisissa asioissa sukupuolten erilaisuus näkyy. Tyttöjen ja poikien 

saavutuksia ja oppimistuloksia on tutkittu paljon. Sukupuolten välillä on havaittu 

eroavaisuuksia, mutta ne eivät ole selitettävissä älykkyyden eroilla, sillä tytöt ja 

pojat ovat menestyneet älykkyystesteissä hyvin saman tasoisesti. Kognitiivisilta 

taidoiltaan tytöt ja pojat ovat siis hyvin samankaltaisia. (Deary ym., 2006; 

Fergusson & Horwood, 1997.) Koska biologisten sukupuolten (engl. sex) välillä 

ei ole havaittu merkittäviä kognitiivisia eroja, on osallisuuttakin perusteltua 

tarkastella erityisesti ulkoisten tekijöiden, eli sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

muodostuvan sukupuolen (engl. gender), kautta. 

Tasa-arvon käsitteellä tarkoitetaan sitä, ettei ketään saa asettaa eri asemaan 

esimerkiksi sukupuolen, iän, etnisyyden, kielen, seksuaalisuuden tai 

terveydentilan perusteella. (Arnesen, 1999; Sosiaali- ja terveysministeriö, n.d.a; 

Syrjäläinen & Kujala, 2010.) Tässä tutkielmassa tarkastellaan erityisesti 

sukupuoleen liittyviä tasa-arvokysymyksiä, sillä yhteiskunnassa vaikuttavat 

sukupuolistereotypiat määrittävät vahvasti sitä, millaisena toimijana oppilaat 

itsensä kokevat (Ojala ym., 2009). 

Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan yhtäläisiä oikeuksia ja velvollisuuksia 

sukupuolesta riippumatta. Tällöin naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet 

itsensä toteuttamiselle ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiselle. 

(Hynninen, 2011; Syrjäläinen & Kujala, 2010.) Koulussa tasa-arvo tarkoittaa 

erilaisuuden ymmärtämistä ja sen hyödyntämistä voimavarana (Arnesen, 1999). 

Sukupuolten tasa-arvon käsite pitää sisällään myös sukupuolen moninaisuuden, 

eli se hyväksyy ajatuksen siitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi 

(Opetushallitus, n.d.). Sukupuolten eroista ja tasa-arvosta puhuttaessa tämä 

tutkielma käsittelee kuitenkin vain miesten ja naisten eroja, vaikka sukupuolten 

moninaisuus onkin tätä kaksijakoista luokittelua laajempi. Aineisto koostuu vain 

henkilöistä, jotka ovat kertoneet olevansa tyttöjä tai poikia. Tutkimuksen 

viitekehyksenä on THL:n kouluterveyskysely, jossa on raportoitu vain tyttöjen ja 
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poikien eroja, joten sukupuolivähemmistöjen sisällyttäminen tähän tutkielmaan ei 

tämän vuoksi ollut välttämätöntä. Tämän tutkielman tutkimustehtävän ja 

tutkimuskysymysten kannalta sukupuolten käsittely on rajattu siksi vain naisiin ja 

miehiin. 

Kuten muutkin tahot, myös koulu on monella tapaa sukupuolittunut. Tasa-

arvotavoitteista ja -laeista huolimatta tyttö- ja poikaoppilaita kasvatetaan yhä 

sukupuolen mukaisiin hierarkkisiin rooleihin, jotka määrittelevät ja säätelevät 

sallittuja toimintatapoja ja toimijuutta. Useimmiten nämä sukupuoleen liitetyt 

käsitykset ovat niin itsestään selviä ja sisään rakentuneita, että niitä on vaikeaa 

edes huomata ja kyseenalaistaa. (Hynninen, 2011.) Näitä sääntöjä ja 

käyttäytymismalleja omaksuvat ja uusintavat sekä oppilaat itse että myös 

opettajat ja muu koulun henkilökunta. (Norema ym., 2010; Käyhkö, 2011.) 

Suomalaisessa koulussa sukupuolten tasa-arvo on usein käsitetty pitkälti 

sukupuolineutraaliuden tavoitteluna. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2014) sanoja ”tyttö” ja ”poika” ei juuri esiinny, vaan oppilaisiin 

viitataan sukupuolineutraalisti ”oppilaina” (Opetushallitus, 2014). Sama ilmiö 

esiintyy myös opettajien asenteissa: oppilaita pyritään kohtelemaan pelkästään 

lapsina tai oppilaina (Syrjäläinen, 2010). Vaikka sukupuolia ei erotella 

asiakirjoissa, ei sukupuolen merkitys silti poistu koulun arjesta. Sukupuoliroolit 

näkyvät niin kouluinstituution rakenteissa kuin myös toimintakulttuureissa. Tämä 

näkyy esimerkiksi opettajien stereotyyppisissä käsityksissä tyttö- ja 

poikaoppilaista. Tytöt ja pojat nähdään ikään kuin toistensa vastakohtina, 

yhtenäisinä homogeenisina ryhminä, joiden sisäisiä eroja ei oteta huomioon. 

(Käyhkö, 2011.) 

2.2.1 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lainsäädännössä  

 

Koska opettajat ovat julkisen vallan käyttäjinä lain mukaan velvollisia edistämään 

tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koulussa, ei sukupuolten välisen tasa-arvon 

edistäminen ole mielipidekysymys, vaan velvollisuus. (L 609/1986 § 4; Hynninen 

& Lahelma, 2008; Isosomppi, 2010; Tainio ym., 2010.) 
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Sukupuolten välistä tasa-arvoa on turvattu Suomessa useilla laeilla. Tärkein 

sukupuolten tasa-arvoa edistävä lainsäädäntö on vuonna 1986 säädetty tasa-

arvolaki, jonka keskeisin sisältö on kaikenlaisen syrjinnän ja epätasa-arvoisen 

kohtelun kieltäminen. Syrjinnän katsotaan olevan toimintaa, joka asettaa 

sukupuolet eriarvoiseen asemaan. (Ikävalko, 2010; Jauhiainen, 2009; L 

609/1986.) Tasa-arvolain tarkoituksena on parantaa naisten ja miesten välistä 

tasa-arvoa estämällä sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Laki edellyttää, että 

naisille ja miehille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja 

ammatilliseen kehitykseen. (L 609/1986.)  

 

Perusopetuslaissa oppilaitoksia velvoitetaan ottamaan huomioon tyttöjen ja 

poikien erilaiset tarpeet (L 609/1986). Koulutuksen järjestäjän on myös 

huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden edistämiseksi (L 1325/2014). Myös YK:n lapsen oikeuksien 

sopimuksen mukaan lapsen koulutuksen tulee pyrkiä sukupuolten väliseen tasa-

arvoon. Sopimuksen mukaan lasten kanssa työskentelevien on turvattava 

yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä. 

(Unicef, n.d.) 

 

Tasa-arvolaki ja perusopetuslaki ovat ohjanneet myös Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (2014) muotoutumista. POPS:n tehtävä on 

edistää yhtenäisen perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista. POPS:n 

arvoperustassa todetaan jokaisen oppilaan olevan ainutlaatuinen ja arvokas 

sellaisena kuin hän on. Tämä edellyttää kouluyhteisöltä sitä, että oppilasta 

kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen hyvinvoinnistaan välitetään. 

(Opetushallitus, 2014.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

painotetaan avointa ja kunnioittavaa suhtautumista kotien erilaisiin uskontoihin, 

katsomuksiin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin, sekä peräänkuulutetaan 

rakentavaa vuorovaikutussuhdetta. Opetuksen on myös edistettävä taloudellista, 

sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-arvoa toimimalla uskonnollisesti ja 

poliittisesti sitoutumattomasti.  

 

Vaikka perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa puhutaan pääasiassa 

oppilaista, mainitaan perusopetuksen tehtävänä olevan tyttöjen ja poikien 
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yhdenvertainen kannustaminen eri oppiaineiden opinnoissa sekä tiedon ja 

ymmärryksen lisääminen sukupuolen moninaisuudesta. Oppilaita tuetaan omien 

mahdollisuuksiensa tunnistamisessa ja rakentamaan omaa oppimispolkuaan 

ilman sukupuolisidonnaisia roolimalleja ja stereotypioita. (Opetushallitus, 2014.) 

Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa ottamalla huomioon lasten 

ikä ja kehitys, sekä kohtaamalla opiskelijat yksilöinä (Jauhiainen, 2009). 

 

2.2.2 Tasa-arvoon liittyvät käsitteet 

 

Jotta sukupuolten tasa-arvoa voidaan edistää, tulee ymmärtää siihen liittyvät 

keskeiset käsitteet. Tässä kappaleessa määritellään sukupuolen ja sen 

moninaisuuden kohtaamisen termistöä, jonka avulla tasa-arvokeskustelua on 

helpompi ymmärtää. 

 

Sukupuoli voidaan käsittää muun muassa roolina, tekemisenä, tyylinä, tapana tai 

olemuksena. Ruumiillisen sukupuolen (sex) ohella on olemassa sosiaalinen 

sukupuoli (gender), joka sisäistetään kulttuurin ja yhteiskunnan vaikutuksen 

myötä. Käsityksen mukaan sosiaalisessa sukupuolessa toimitaan suhteessa 

näihin vuorovaikutuksessa syntyneisiin sukupuolittuneisiin järjestyksiin, 

normeihin sekä naisten ja miesten rooleihin ja identiteetteihin. (Ojala ym., 2009.) 

Nämä sukupuoliroolit saatetaan mieltää ahtaiksi, kun naisten ja miesten 

odotetaan olevan oikealla tavalla naisellisia ja miehekkäitä. Tätä kutsutaan 

sukupuolinormatiiviseksi ajattelutavaksi, jolloin sukupuolten moninaisuutta ja 

niiden sisäistä variaatiota ei nähdä. (Lehtonen, 2010.) Tällainen ajatus vallitsee 

myös kouluissa ja opettajankoulutuksessa. Sukupuoli ei kuitenkaan ole kaikille 

oppilaille yhteisyyden tunnetta luova ominaisuus, vaan tällainen stereotyyppinen 

lokerointi voi olla nuorelle vahingollista. (Norema ym., 2010.) 

 

Vaikka opettajat uskovat kohtelevansa eri sukupuolia tasa-arvoisesti, stereotypiat 

tyttö- ja poikaoppilaista elävät opettajissa vahvasti. Stereotypioiden olemassaolo 

vaikuttaa myös piilo-opetussuunnitelmassa: se ohjaa ja suuntaa koulun 

toimintakulttuuria, mikä voi näkyä esimerkiksi tyttöjen palkitsemisena heidän 

käyttäytyessään tunnollisesti ja nöyrästi – kuten heiltä usein odotetaan. 

(Syrjäläinen, 2010; Syrjäläinen & Kujala, 2010.) Stereotypioihin liittyy vahvasti 
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kategorisen yleistyksen käsite. Tällä viitataan jonkin asian muuttumista yleiseksi 

totuudeksi ja itsestäänselvyydeksi. Tällainen kategorinen yleistys on esimerkiksi 

paljon puhuttu poikien huono koulumenestys. Nähdään, että tämä poikien 

heikompi osaaminen liittyy tyttöjen ja poikien biologisiin eroihin, ei niinkään 

yksilöiden välisiin eroavaisuuksiin. (Lahelma, 2009; Syrjäläinen, 2010.) 

 

Näkemys poikien kielteisestä asennoitumisesta kouluun ilmenee myös 

poikapedagogiikkana, jossa pojat pyritään sitouttamaan kouluun tekemällä 

olettamuksia heidän kiinnostuksen kohteistaan ja käyttämällä niitä opetuksen 

toteutuksessa. Käsitys poikien heikommasta sitoutumisesta kouluun lähtee 

ajatuksesta, että pojat ylipäätään asennoituvat kouluun kielteisesti. Tällaisia 

poikapedagogiikan menetelmiä ovat muun muassa tekemällä oppiminen, eli 

toiminnallisuus, sekä teknologian hyödyntäminen opetuksessa. (Jauhiainen, 

2009; Syrjäläinen, 2010.) Toiminnallisuus ei itsessään ole menetelmänä 

negatiivinen ilmiö, mutta poikapedagogiikka voi myös kääntyä itseään vastaan. 

Kun oletetaan poikien viihtyvän koulussa ja oppivan vain silloin, kun opetusta 

toteutetaan heidän oletettujen kiinnostusten kohteidensa mukaan, vahvistetaan 

koulussa perinteisiä sukupuolirooleja. Tällöin marginaaliset pojat – ja tytöt – 

saattavat syrjäytyä. (Syrjäläinen, 2010.) Tällainen pojat ovat poikia -ajattelutapa, 

joka johtaa poikapedagogisiin ratkaisuihin, vahvistaa niitä ominaisuuksia pojissa, 

jotka ovat ongelman taustalla (Lahelma ym., 2011). 

 

Kuten jo aiemmin tuotiin esiin, useimmiten uskotaan, että yhteiskunnassa tulisi 

suhtautua kaikkeen sukupuolineutraalisti. Sukupuolineutraalius tarkoittaa sitä, 

ettei sukupuolten välisiä eroja tunnisteta lainkaan. Tällöin tyttöjen ja poikien 

välisiä eroavaisuuksia ei siis joko haluta tai osata ottaa huomioon toiminnan 

suunnittelussa tai toteutuksessa. Sukupuolineutraaliuden ohella saatetaan 

käyttää myös termiä sukupuolisokeus, joka korostaa sitä, ettei yksilön sukupuolta 

ikään kuin edes havaita. (Syrjäläinen & Kujala, 2010.) Sukupuolineutraalius ei ole 

aina onnistunut lähtökohta tasa-arvoa tukevissa hankkeissa, sillä on olemassa 

tilanteita, joissa sukupuolten välillä on eroja, jotka tulee ottaa huomioon. 

Sukupuolineutraalius tai -sokeus voivatkin pahimmillaan estää opettajaa 

huomaamasta koulussa ilmenevää moninaisuutta, mikä voi jopa lisätä 

eriarvoisuutta oppilaiden keskuudessa.  
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Sukupuolineutraaliuden sijaan Syrjäläinen ja Kujala (2010) kehottavat toimimaan 

sukupuoliherkkyyden periaatteen mukaisesti, jolloin oppilaiden sukupuoleen 

kiinnitetään opetuksessa huomiota silloin, kun sillä on merkitystä. Tällainen 

sukupuolisensitiivisyys tukee aitoa tasa-arvoa, kun sukupuolinäkökulma otetaan 

huomioon kaikessa toiminnassa. Tällöin myös itsereflektiolla on suuri merkitys: 

sukupuolisensitiivisesti toimivan on harjoiteltava tunnistamaan omassa 

toiminnassaan sellaisia tiedostamattomia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

suhtautumisessa tyttöihin ja poikiin. (Syrjäläinen & Kujala, 2010.) 

 

2.2.3 Sukupuolten tasa-arvoa edistävät toimet 

 

Vaikka Suomessa tasa-arvoa edistämään on laadittu useita lakeja ja koulutuksen 

arvoperustassa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on nostettu yhdeksi keskeisistä 

tavoitteista, kasvatetaan tyttöjä ja poikia yhä sukupuolen mukaisiin rooleihin, eikä 

näin ollen tasa-arvoa ole vielä saavutettu (Käyhkö, 2011; Hynninen & Lahelma, 

2008). Tasa-arvon tavoitteet jäävät usein itsestään selviksi lauseiksi, joita ei niin 

opettajankoulutuksessa kuin kentän kouluissakaan määritellä tai problematisoida 

sen enempää (Syrjäläinen & Kujala, 2010). Sen sijaan, että nämä tavoitteet 

jäävät yksittäisten opettajien henkilökohtaisiksi asioiksi, joita hän halutessaan 

toteuttaa tai vaihtoehtoisesti jättää opetuksessaan huomiotta, tulisi tasa-arvo- ja 

yhdenvertaissuunnittelun olla jatkuvaa. Tällöin vaaditaan myös konkreettisia 

suunnitelmia ja toimia tasa-arvotavoitteiden edistämiseksi. (Lehtonen, 2010; 

Syrjäläinen & Kujala, 2010.) 

 

Kompastuskivi tasa-arvotoimien edistymiselle näyttää olevan juuri sen 

itsestäänselvyyden leima: sekä opettajat että opettajankouluttajat kokevat tasa-

arvon tärkeäksi, mutta useimmiten se rajoittuu vain kysymykseksi poikien 

koulumenestyksestä, alan naisvaltaisuudesta tai käsitykseen koulun asemasta 

sukupuolineutraalina paikkana. (Hynninen & Lahelma, 2008; Syrjäläinen & 

Kujala, 2010.) Tämä yleisesti hyväksytty sukupuolineutraaliuden tavoite ja 

sukupuoleen liittyvistä ongelmista ja haasteista vaikeneminen on jättänyt 

opettajat kohtaamaan oppilaiden kokemusmaailman vailla selkeitä ohjeita tai 

valmiuksia. Jo tasa-arvoon ja sukupuoleen liittyvä käsitteistö on monelle 

opettajalle haasteellinen ja vieras. (Brunila ym., 2011; Syrjäläinen & Kujala, 
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2010.) Opettajankoulutuksen sisältämää vähäistä tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuuskoulutusta on myös osaltaan kritisoitu. Entisen opetusministeri 

Henna Virkkusen mukaan tulevaisuuden opettajat tarvitsevat teoreettista ja 

käytännöllistä tietoa siitä, miten he voivat edistää sukupuolten tasa-arvoa ja 

toimia sukupuolitietoisemmin työssään (Brunila ym., 2011.) Tähän ongelmaan 

tarttui myös opetusministeriö TASUKO-hankkeessaan (Tasa-arvo- ja 

sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa) vuosina 2008–2011, minkä 

tavoitteena oli edistää tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta koskevaa kehitystyötä 

opettajankoulutuksessa. Hanke aloitti myös yliopistojen opetussuunnitelmien 

kehitystyön. (Helsingin yliopisto, n.d.) 

Toisin kuin yleisesti ajatellaan, ei sukupuolineutraaliutta tule nähdä kasvatuksen 

ja koulutuksen tavoitteeksi. Kasvatuksen päämääränä tulisi olla 

sukupuolisensitiivisyys, jolloin tavoitteena on pyrkiä arvioimaan, mikä on 

sukupuolen merkitys toiminnan kannalta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

opettajan tulee pystyä ottamaan tilanteiden mukaan oppilaiden sukupuoli 

huomioon, jättää se huomiotta tai suhtautua siihen neutraalisti, mutta tiedostaen. 

Koulussa sukupuolitetaan sellaistakin tietoa, joka ei liity sukupuoleen mitenkään, 

joten opettajan on pystyttävä tunnistamaan, milloin sukupuolikysymys on 

toiminnan kannalta relevanttia. (Norema ym., 2010; Syrjäläinen & Kujala, 2010.) 

Tasa-arvon edistämisen kulmakiveksi Syrjäläinen ja Kujala (2010) sekä 

TASUKO-hankkeen työryhmä nimeävät sukupuolten erojen tunnistamisen ja 

tunnustamisen. Opettajien tulee kyetä reflektoimaan sitä, miten he itse käsittävät 

tasa-arvon ja sukupuolen. (Syrjäläinen & Kujala, 2010; Helsingin yliopisto, n.d.) 

Oman toiminnan reflektointi ja kollegojen toimien tarkastelu sukupuolitietoisesta 

näkökulmasta voivat tuoda esiin arjen rutiineissa piileviä sukupuolieroja 

korostavia ja ylläpitäviä käytänteitä. (Isosomppi, 2010; Ojala ym., 2009.) Koulu 

edistää merkittävästi yhteiskunnan arvoja, joten on tärkeää, että sukupuoli 

tiedostetaan ja otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Opettajan toiminnalla on 

vaikutus oppilaidensa käsityksiin omasta itsestään, joten oman toiminnan 

tiedostaminen on kriittistä pyrittäessä vahvistamaan tasa-arvokasvatusta. 

(Syrjäläinen & Kujala, 2010.) 
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2.2.4 Koulun ylläpitämät sukupuoliroolit 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, raportoivat opettajat useimmiten toimivansa 

sukupuolineutraalisti. Sukupuoli on kuitenkin yksi niistä asioista, jotka jäsentävät 

koulupäiviä. On osoitettu, että koulun arjessa toistuvat olettamukset tyttöjen ja 

poikien ominaisuuksista. Tämä näkyy sukupuolia leimaavissa asenteissa, kuten 

siinä, että pojat häiritsevät työrauhaa, tytöt ovat ahkeria, tunnollisia ja kirjoittavat 

poikia paremmin. (Hynninen & Lahelma, 2008; Tainio ym., 2010.) Koulussa ei 

yleisesti problematisoida opettajien, saati oppilaiden, sukupuolta tai 

seksuaalisuutta. Sukupuolineutraaliusaatteen vuoksi sukupuoleen liittyvät 

ongelmat jäävät usein huomiotta. (Tainio ym., 2010.) 

 

Kun opettajat ja oppilaat kategorisoidaan omiin ahtaisiin sukupuolirooleihinsa, 

tuottavat nämä kategorisoinnin prosessit sukupuolittuneita kokemuksia omista 

kyvyistä, osaamisesta sekä toimijuudesta (Ojala ym., 2009). Myös oppilaat 

sisäistävät nämä koulussa elävät stereotypiat ja alkavat toimia niiden mukaisesti. 

Tämä havaittiin jo 1980-luvulla: sekä opettajat, oppilaiden vanhemmat, että 

poikaoppilaat syyttivät kiinnostuksen puutetta ja koulun soveltumattomuutta 

pojille perusteena heikolle koulumenestykselle. Poikien epäonnistumisen 

perusteleminen tällaisten ulkoisten syiden avulla ei kuitenkaan pätenyt tyttöihin. 

Yhdysvalloissa tutkittiin 1900-luvulla tyttöjen heikkoa koulumenestystä 

matematiikassa, mutta syitä etsittiin tyttöjen aivotoiminnasta – ei siis opetuksesta. 

Ero tyttöjen ja poikien epäonnistumisten perusteluilla onkin selkeä: koulu on 

epäonnistunut, mikäli poikaoppilas ei menesty, mutta tyttöoppilas on itse kyvytön, 

jos oppimistulokset eivät ole positiivisia. Samoin oppilaiden menestystä on 

perusteltu tyttöjen ja poikien kohdalla eri tavoin: tyttöjen menestys kertoo 

ahkeruudesta ja opettajan miellyttämisestä, poikien menestys on selitetty 

lahjakkuudella. (Lahelma, 2009.) 

 

Monesti kuultu väite ”peruskoulu sopii paremmin tytöille” tuntuukin olevan otettu 

totuutena. Tällaiset asenteet saattavat johtaa aiemmin mainitun 

poikapedagogiikan lisäksi siihen, että tytöt jäävät vähemmälle huomiolle. Tytöiltä 

odotetaan vähemmän tilan ottamista ja itsensä esiin tuomista ja heihin 

suhtaudutaan välinpitämättömämmin, jolloin heillä ei myöskään ole 
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vaikutusvaltaa opetukseen. (Käyhkö, 2011; Syrjäläinen, 2010.) Kun ajatellaan 

vain poikien kärsivän pulpetissa istumisesta, unohdetaan kokonaan ne tytöt, 

joiden koulumenestys ei ole hyvä. Tyttöjen omaksuma rooli siitä, että koulussa 

toimitaan ahkerasti häiriötä aiheuttamatta ei kerro siitä, että tytöt viihtyisivät aina 

koulun penkillä. Tämä rooli on vain sisäistetty eräänlaisena selviytymiskeinona, 

sillä monien tyttöjen omaksuma pyrkimys hyvään koulumenestykseen saa heidät 

asettautumaan tietoisesti koulun sääntöihin. (Jauhiainen, 2009; Käyhkö, 2011.) 

 

Koulussa vallitsevien sukupuoliroolien ja stereotypioiden vaikutus oppilaiden 

kokemukseen siitä, millaisena he näkevät itsensä, on kiistaton. Oppilaita 

arvottava, erityisesti tyttöjä aliarvioiva, keskustelu määrittää sitä, millaisena 

oppilas kokee omat kykynsä ja mahdollisuutensa toimia koulussa. (Käyhkö, 

2011.) Osallisuuden tematiikkaa tutkittaessa onkin syytä pohtia, onko tyttöjen ja 

poikien erot selitettävissä sukupuolten välisillä eroilla, vai johtuvatko havaitut erot 

siitä, miten heitä koulussa kohdellaan.  
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita, miten 

oppilaat kokevat osallisuutta koulussa, sekä onko tyttöjen ja poikien osallisuuden 

kokemuksissa eroja. Tutkimuskysymykset nousivat sekä havaitusta osallisuuden 

määritelmän laajuudesta, että kouluterveyskyselyssä havaituissa eroissa tyttöjen 

ja poikien osallisuuden kokemusten eroavaisuuksista. 

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Mitä oppilaat kertovat osallisuudesta käyttöarkkitehtuuriteorian 

näkökulmasta? 

2. Miten tyttöjen ja poikien osallisuuden kokemukset eroavat toisistaan? 

 

Näihin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan käyttämällä tutkimusmenetelmänä 

pedagogista toimintatutkimusta ja analysoimalla aineistoa Kemmisin (2008) 

käyttöarkkitehtuuriteorian avulla. Tarkemmat tutkimusmenetelmälliset keinot on 

eritelty luvussa 4 ja tutkimustulokset ja niiden tulkinta on käsitelty luvussa 5. 
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4 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, missä tilanteissa viidennen luokan 

oppilaat kokevat osallisuutta ja miten he määrittelevät sitä. Tutkimus on 

laadullinen, sillä se keskittyy ihmisen toiminnan ja kokemusten merkityksiin. 

Tutkimusaineisto koostuu 13:n oppilaan kirjallisesta vastauksesta, jonka lisäksi 

heistä seitsemän osallistui ryhmähaastatteluun. Ryhmähaastattelun 

tarkoituksena oli syventää kirjallisista vastauksista saatua tietoa. 

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole kuvata ilmiötä ulkoa päin, vaan 

saada laajempi ymmärrys siitä, millaisia merkityksiä tutkittavat osallisuudelle 

antavat. (Eskola & Suoranta, 1998; Juhila, n.d.) Jotta oppilaiden ajatuksia 

osallisuudesta saadaan kuvattua mahdollisimman tarkasti, on laadullinen 

tutkimus omiaan avaamaan näitä käsityksiä syvällisemmin. 

 

4.1 Toimintatutkimus 

 

Toimintatutkimus on yleisnimitys lähestymistavoille, joissa tutkimuksen 

kohteeseen pyritään vaikuttamaan tekemällä käytäntöön kohdistuva väliintulo eli 

interventio (Eskola & Suoranta, 1998). Tiedon ei nähdä olevan pysyvää, vaan se 

kehittyy jatkuvasti vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Toimintatutkimus onkin 

yhteistyötä tutkijan ja tutkittavien välillä. (Aaltola & Syrjälä, 1999.) 

Toimintatutkimuksessa tutkija ei etäännytä itseään tutkittavasta ilmiöstä, vaan 

päinvastoin osallistuu toimintaan ja pyrkii ratkaisemaan tutkittavan asian 

yhteistyössä tutkimusryhmän jäsenten kanssa. Toimintatutkimuksessa tutkittava 

joukko osallistetaan tutkimuksen tekoon: tutkittaville kerrotaan avoimesti 

tutkimuksen tarkoitus ja heitä pyydetään mukaan yhteistyöhön. (Eskola & 

Suoranta, 1998.) Tärkeää on vallan ja kontrollin jakaminen, jolloin tutkimuksessa 

ei ole vain tutkija ja tutkimuksen kohde, vaan tutkija toimii yhdessä tutkimuksen 

osallistujien kanssa (Bozlak & Kelley, 2015). Tutkimuksen lopullinen tarkoitus 

onkin vaikuttaa positiivisesti tutkittavien ihmisten elämään (Eskola & Suoranta, 

1998).  
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Suomalaisilla opettajilla on suuri autonomia luokkahuoneissaan ja opettajia 

kannustetaan jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Opettajilta edellytetään jatkuvan 

oman toimintansa kehittämisen lisäksi myös toimintansa arviointia. (Aaltola & 

Syrjälä, 1999.) Nämä mahdollistavat toimintatutkimuksen toteuttamisen myös 

koululuokassa, sillä toimintatutkimuksen perimmäinen tarkoitus on tuoda esille 

uutta tietoa toiminnasta ja samalla pyrkiä kehittämään sitä (Heikkinen & Jyrkämä, 

1999). Erityisesti opettajan itsensä toteuttamaa toimintatutkimusta kutsutaan 

pedagogiseksi toimintatutkimukseksi. Se yhdistelee menetelmänä teoriaa, 

käytäntöä ja tavoittelee luokkahuoneen käytänteiden kehittämistä. (Niemi, 2019.) 

 

Pedagoginen toimintatutkimus on luonteeltaan narratiivista, mikä näkyy myös 

tässä tutkimuksessa. Haastatteluaineisto on kerätty käyttäen visuaalisia 

menetelmiä, eli valokuvia kerronnan tukena. Valokuvien käytön on todettu olevan 

hedelmällinen tapa erityisesti lapsia tutkiessa, sillä kirjoittaminen joissain 

tapauksissa saattaa redusoida oppilaiden kykyä ilmaista itseään. (Niemi, 2019.) 

Pedagogisessa toimintatutkimuksessa korostuu lapsen toimijuus. Se siirtää 

huomion opettajista oppilaiden osallistuvaan rooliin koulua kehitettäessä. Niemen 

(2019) mukaan pedagogisessa toimintatutkimuksessa tärkeintä onkin se, että 

oppilaat ymmärtävät heillä olleen tärkeä rooli muutoksen aiheuttamisesta. 

Pedagogisen toimintatutkimuksen hyödyntäminen osallisuuden tutkimisessa 

lisäsi jo itsessään oppilaiden osallisuuden kokemuksia. Tämän lisäksi 

tutkimustulokset antoivat opettaja-tutkijalle tietoa siitä, miten jatkossa edistää 

oppilaiden osallisuutta koulussa. 

Tämän pedagogisen toimintatutkimuksen yhtenä tavoitteena on opettaja-tutkijan 

pyrkimys kehittää omaa opetustaan lisäämällä ymmärrystä lasten käsityksistä 

osallisuudesta. Pedagogisessa toimintatutkimuksessa keskeistä on tutkijan 

pyrkimys refleksiiviseen ajatteluun. Tällä Heikkinen ja Jyrkämä (1999) tarkoittavat 

sitä, että tutkija tarkastelee omia ajatuksiaan ja toimintaansa etääntymällä 

itsestään ja näkemällä ajatuksensa ja toimensa ikään kuin uudesta 

näkökulmasta. Tämän etäännyttämisen avulla tutkija pyrkii ymmärtämään, miksi 

hän ajattelee kuin ajattelee ja miksi hän toimii kuten toimii. Kiviniemi (1999) 
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toteaakin tämän totunnaisten tapojen kyseenalaistamisen olevan edellytys 

ammatilliselle kehittymiselle. Omista kokemuksista pyritään oppimaan ja niiden 

avulla omaa ajattelua kehitetään tietoisesti. Kasvatustieteellisessä 

toimintatutkimuksessa lähtökohtana onkin usein opettajan rohkaistuminen 

reflektoimaan omaa työskentelyään ja näin kehittämään omaa ammatillista 

osaamistaan. (Kiviniemi, 1999.) Oman toiminnan reflektointi ei kuitenkaan ole 

vielä toimintatutkimusta, vaan ollakseen tutkimusta tulee sen pyrkiä tuottamaan 

uutta tietoa ja välittää tämä tieto myös muille (Heikkinen & Jyrkämä, 1999).  

 

Jotta opettajan ammatillinen kehittyminen on mahdollista, on tutkimukseen 

otettava mukaan kaikki ne ihmiset, joita tutkimus koskettaa. Toimintatutkimus on 

yhteisöllinen prosessi, mikä tarkoittaa sitä, että tähän tutkimukseen osallistui 

opettaja-tutkijan lisäksi hänen opettamansa viides luokka (Kiviniemi, 1999). 

Toimintatutkimuksessa tutkija tekee intervention, eli väliintulon, 

tutkimuskohteeseensa ja liittyy mukaan toimintaan tekemällä aloitteita ja 

osallistumalla keskusteluun aktiivisena jäsenenä. Tutkijan liittyessä mukaan 

toimintaan hän ei tarkastele tutkimuskohdettaan etäältä, kuten usein tutkimusta 

tehdessä on tapana. Tämän vuoksi toimintatutkimuksen tulokset eivät ole 

samalla tavoin objektiivisia, sillä toimintatutkija itse on tutkimuksessa subjekti, 

joka tekee tulkintoja tilanteista omasta näkökulmastaan. Toimintatutkimus onkin 

arvosidonnaista ja subjektiivista tutkimusta, jonka vuoksi tutkijan on oltava hyvin 

tietoinen omista tulkinnallisista lähtökohdistaan. (Heikkinen & Jyrkämä, 1999.) 

Tätä tulkinnallisuuden vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen on pohdittu 

tarkemmin luvussa kuusi. 

 

Toimintatutkimuksessa erityisen tärkeää on tutkijan ja tutkittavan joukon välinen 

vuorovaikutus. (Eskola & Suoranta, 1998.) Opettaja-tutkijan opettaman luokan 

oppilaille on kerrottu tutkimuksen tarkoitus ja opettaja-tutkija on pyytänyt heitä 

mukaan tutkimukseen. Opettaja-tutkija on kertonut luokalle, että oppilaiden 

ajatukset ja mielipiteet ovat hänelle tärkeitä ja että hänen tavoitteensa on edistää 

oppilaiden osallisuutta. Opettaja-tutkija on näin viestinyt oppilaille, että heidän 

ajatuksensa ovat tärkeitä ja arvokkaita. Tutkimuksen etenemistä on käyty 

yhteisesti läpi koko vuoden 2021 syyslukukauden ajan ja opettaja-tutkija on 
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pitänyt huolen siitä, että tutkimukseen osallistuvat ymmärtävät, mistä 

tutkimuksessa on kyse.  

 

Koska tutkimukseen osallistui alakouluikäisiä lapsia (10-11 -vuotiaita), tuli 

tutkimukseen saada hyväksyntä myös huoltajilta. Huoltajille lähetettiin selostus 

siitä, mitä tutkimuksessa tutkitaan ja millä tavoin oppilaat tähän tutkimukseen 

osallistuvat (liite 2). Huoltajilta pyydettiin suostumus sekä lapsen 

valokuvaamiseen että haastattelemiseen. Alakoulussa toteutetussa 

toimintatutkimuksessa erityisen tärkeää on korostaa oppilaille sitä, että 

tutkimukseen osallistumisesta on mahdollista kieltäytyä missä tahansa 

vaiheessa. Oppilaalle on myös annettava mahdollisuus valita, missä määrin hän 

osallistuu tutkimukseen. (Niemi, 2019.) Tutkimuslupalomakkeissa yksi oppilas 

ilmaisi, ettei hän halua itseään haastateltavan, mutta valokuvaaminen luokassa 

sopi myös hänelle. Niemi (2019) korostaa, että opettajan on tarkkailtava 

oppilaiden reaktioita ja osattava lukea heidän kehonkieltään. Lapset eivät 

välttämättä osaa tai uskalla kommunikoida toiveitaan sanoin, joten tutkijan 

herkkyys oppilaiden sanattomalle viestinnälle on oltava tarkkaa. 

 

Yhteisen tutkimuksen tekeminen vaikutti innostavan suurta osaa oppilaista. 

Tutkimusluvat palautettiin nopealla tahdilla, ja oppilaat vaikuttivat aidon 

kiinnostuneilta siitä, että opettaja-tutkija teki tutkimusta juuri heidän luokassaan. 

Osallistuminen tiedon tuottamiseen näyttäytyi oppilaille tärkeänä asiana, ja 

opettaja-tutkija kertoikin usein luokalle, miten tutkimus eteni. 

 

4.2 Aineiston koonnin menetelmät 

 

Toimintatutkimuksen toteutuksessa opettaja-tutkijan on Niemen (2019) mukaan 

huomioitava seuraavat neljä seikkaa:  

 

1. Aineiston kerääminen ei saa aiheuttaa ylimääräistä työtä oppilaille. 

2. Aineiston kerääminen ei saa viedä aikaa opetussuunnitelmassa 

määrätyiltä asioilta. 

3. Aineiston kerääminen ei saa tuottaa liikaa työtä opettaja-tutkijalle. 

4. Aineiston kerääminen ei saa tuottaa ylimääräisiä kuluja koululle. 
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Tämän vuoksi aineistonkeruumenetelmäksi valittiin oppilaiden haastattelu. 

Haastatteluja oli kaksi: kaikki oppilaat vastasivat ensin kirjallisesti 

haastattelukysymyksiin, jonka jälkeen seitsemän heistä osallistui 

ryhmähaastatteluun.  

 

4.2.1 Valokuvat haastattelun tukena 

 

Aineistonkeruussa hyödynnettiin menetelmää, jossa tutkimushaastattelun tueksi 

liitetään valokuvia (engl. photo elicitating). Tutkimusten mukaan visuaaliset 

ratkaisut voivat lisätä vuorovaikutusta tutkimukseen osallistuvien välillä, sillä 

kuvat lisäävät ymmärrystä. Valokuvista on myös hyötyä keskustelun herättäjänä. 

(Clark ym., 2013; Harper, 2002.) 

Valokuvien on huomattu tukevan ymmärrystä tutkijan ja osallistujan kesken 

niiden rakentaessa siltoja tutkijan ja tutkittavan maailmojen välillä. (Woolner ym., 

2010.) Valokuvien käytön on havaittu olevan toimiva tapa tuomaan esiin laaja 

skaala osallistujien ajatuksia. Tämä johtuu Harperin (2002) mukaan evolutiivisista 

syistä: ne aivojen osat, jotka käsittelevät visuaalista tietoa, ovat vanhempia kuin 

ne, jotka käsittelevät verbaalista tietoa. Tämän vuoksi kuvat herättävät ihmisen 

tajunnassa syvempiä reaktioita. Pelkästään sanoihin perustuva kommunikointi 

käyttää vähemmän aivojen kapasiteettia kuin tavat, joissa aivot käsittelevät sekä 

kuvia että sanoja. Tämä voi parhaimmillaan johtaa siihen, että valokuvia 

käyttämällä saadaan esiin sellaisia asioita, joita pelkässä haastattelussa ei olisi 

mahdollista. (Harper 2002; Woolner ym., 2010.) Sama kuva voi myös herättää eri 

ihmisille erilaisia ajatuksia, jolloin osallistujat pystyvät tarjoamaan erilaisia 

näkökulmia tutkittavaan aiheeseen. Tämä voi johtaa tutkijan syvempään 

ymmärrykseen. (Woolner ym., 2010.) 

Valokuvien käyttö lasten kanssa voi toimia erityisen hedelmällisenä alustana, sillä 

kuvien käytön on havaittu rohkaisevan keskusteluun. Lasten kyvyt ilmaista 

itseään kirjallisesti saattavat vaihdella paljon, minkä vuoksi visuaaliset ärsykkeet 

on havaittu erityisen toimivaksi ratkaisuksi haastattelun tueksi. (Woolner ym., 

2010.) Kun haastattelussa käytetään oppilaalle henkilökohtaisella tasolla tuttuja 

valokuvia, ymmärtävät he myös paremmin, mitä kuvissa tapahtuu. Tämä voi 
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lisätä tutkimuksen luotettavuutta, kun kysymyksiin osataan vastata 

tarkoituksenmukaisella tavalla. (Clark ym., 2013; Harper, 2002.) 

 

Valokuvia käyttäessään tutkijan on syytä pohtia, millaisia kuvat ovat. Esiintyvätkö 

kuvassa ihmiset vai kuvataanko niissä esimerkiksi paikkoja tai tiloja? 

Tutkimuskysymysten tulisi ohjata valokuvaamista. (Clark ym., 2013.) Koska 

tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisissa tilanteissa oppilaat kokivat 

osallisuutta, oli valokuvien keskiössä luokassa tapahtuva toiminta. Vaikka 

valokuvissa esiintyivät luokan oppilaat, jotka toimintaa suorittivat, eivät 

valokeilassa olleet heidän kasvonsa. Valokuvat otettiin niin, ettei oppilaiden 

kasvoja näkynyt kuvissa lainkaan. Pääasiassa oppilaat olivat selin kameraan, tai 

kuvassa näkyi esimerkiksi vain oppilaiden käsiä. Kasvojen kuvaamatta 

jättäminen oli opettaja-tutkijan tietoinen valinta. Oppituntien kuvaamisesta ei 

tahdottu tehdä oppilaille epämukavaa. Epäimartelevat kuvat itsestä voivat 

aiheuttaa mielipahaa ja ulkonäköpaineita. Clarkin ym. (2013) mukaan valokuvien 

käytön riskinä on myös se, että joskus niiden sisältämät yksityiskohdat saattavat 

toimia häiritsevänä tekijänä. Kasvojen kuvaamatta jättämisen ajateltiin 

myötävaikuttavan siihen, etteivät oppilaat keskittyisi haastatteluvaiheessa vain 

itsensä tai luokkatovereidensa ulkonäköön, vaan voisivat paremmin havaita 

kuvissa tapahtuvan toiminnan. Kuvat 1 ja 2 mallintavat, millä tavoin luokan 

toimintaa kuvattiin oppituntien aikana. Kuva 1 nimettiin haastattelua varten 

nimellä 6. Lautapeli ja kuva 2 sai nimekseen 1. Matikkaa. 
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Kuva 1. 6. Lautapeli 
 

 

Kuva 2. 1. Matikkaa 
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Valokuvien ottaminen oppituntien aikana oli sekä huomaamatonta että 

vaivatonta. Opettaja-tutkija valokuvasi käyttämiään menetelmiä toiminnan 

lomassa kysyen aina oppilailta, saako heidän työskentelystään ottaa valokuvan 

tutkimukseen. Valokuvaamiseen opettaja-tutkija käytti omaa älypuhelintaan, 

minkä johdosta kuvaaminen oli nopeaa. Oman laitteen käyttö ei myöskään 

vaatinut koululta ylimääräisiä kuluja kuvauslaitteiston hankkimiseen.  

Oppilaita ei häirinnyt kameran satunnainen läsnäolo, sillä kuvaustilanteissa he 

eivät esimerkiksi pysäyttäneet omaa toimintaansa tai korjanneet siinä mitään. 

Kukaan oppilaista ei myöskään pyytänyt saada nähdä tilanteesta otettua kuvaa, 

vaan oppilaiden toiminta jatkui normaalisti. Yhteensä valokuvia eri oppitunneista 

ja menetelmistä kertyi kymmenen. Valokuvien tarkemmat tiedot on kuvattu 

taulukkoon 1. 
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Taulukko 1. Opetustilanteissa otetut valokuvat 
Kuvan numero ja nimi Kuvan toiminta 

1. Matikkaa Oppilas piirtää dokumenttikameran alla ympyrän 
halkaisijaa läksynä olleeseen monisteeseen. 

2. Lasten uutiset Oppilaat istuvat luokan edessä katsoen Lasten uutisia. 

3. Pikkujoulujen 
toiveliikuntatunti 

Oppilaat seisovat ringissä liikuntasalissa, taustalla 
näkyy erilaisia liikuntatunnin välineitä. 

4. Parisanelu piilotetuista 
virkkeistä 

Tilanteesta on otettu kaksi kuvaa: ensimmäisessä kaksi 
oppilasta piilottavat käytävälle sanelulappuja ja toisessa 
kuvassa toinen pari kirjoittaa paperille löytämäänsä 
virkettä. 

5. QR-suunnistus Oppilas lukee puhelimellaan QR-koodia, joka on 
piilotettu käytävään. Toinen oppilas piirtää paperille 
koodista saatua tehtävää. 

6. Lautapeli Oppilaat askartelevat lautapeliä lattialla. 

7. Kummivälkkä Oppilaat ovat kerääntyneet rinkiin liikuntasaliin 
ensimmäisen luokan oppilaiden kanssa. 

8. Matikkaa Oppilaat tekevät matematiikan tehtäviä lattialla koiran 
kanssa. 

9. Omat tarinat ja 
livekuunnelmat 

Yhden ryhmän käsikirjoitus livekuunnelman 
esittämisestä. 

10. Runo/rap enkussa Kahden ryhmän aikaansaamat englanninkieliset runot. 

 

Kuvien ottamisen jälkeen ne liitettiin Powerpoint-tiedostoon. Haastattelupäivänä 

kuvat käytiin luokan kanssa yhteisesti läpi, jolloin palautettiin mieleen, missä 

tilanteissa kuvat oli otettu. Samalla opettaja-tutkija kertasi luokan kanssa, mitä 

osallisuudella tarkoitettiin. Hän painotti, ettei tutkimuksessa kysytty sitä, mikä oli 

oppilaan suosikkitunti, vaikka vastaus näihin voisikin mahdollisesti olla sama, 

vaan vastauksessa tuli pohtia tuntia juuri osallisuuden näkökulmasta. Opettaja-

tutkija muistutti myös, ettei osallisuudelle ollut olemassa vain yhtä oikeaa 

määritelmää, vaan oppilaan oma mielipide ja kokemus oli se, mitä tutkimuksessa 

haluttiin kuulla. 
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4.2.2 Kirjalliset vastaukset  

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan opettaja-tutkijan oli tarkoitus antaa jokaiselle 

oppilaalle kopio, jossa oli kaikki tunneilla otetut valokuvat pienennetyssä koossa. 

Oppilaiden oli tarkoitus valita kuvista kolme sellaista kuvaa, joissa he olivat 

kokeneet eniten osallisuutta.  Nämä kuvat oli määrä leikata irti ja liimata erilliselle 

vastauspaperille. Oppilaita olisi tämän jälkeen pyydetty vastaamaan kirjallisesti 

seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Mitä kuvassa tapahtuu? 

2. Kenen kanssa olit? 

3. Mitä osallisuus kuvan tilanteessa oli?  

 

Vastauspapereiden oli määrä olla anonyymejä, joissa ainoana tunnistetietona 

kysyttiin oppilaan sukupuolta. Sukupuolikysymys muotoiltiin niin, että oppilas sai 

valita itseään kuvaavan vastauksen seuraavista vaihtoehdoista: 

 

a) tyttö 

b) poika 

c) muu 

d) en halua kertoa 

 

Kuitenkin haastattelupäivän aamuna ilmaantui ongelma, jota ei oltu otettu 

huomioon. Eräs luokan oppilaista oli sairastunut koronavirukseen, jonka vuoksi 

yli puolet luokan oppilaista jätti saapumatta haastattelupäivänä kouluun. Koska 

joululoma alkoi seuraavalla viikolla, olivat useat huoltajat päättäneet varotoimena 

pitää oppilaan kotona, jottei perheen lomasuunnitelmat kariutuisi mahdollisen 

tartunnan vuoksi. Tämän vuoksi aiemmin kaavailtu 23:n oppilaan aineisto putosi 

yhdeksään. Haastattelun aikataulua ei pystytty tässä vaiheessa enää 

muuttamaan, joten haastattelu toteutettiin tästä ongelmasta huolimatta. Koska 

kotiin jääneet oppilaat olivat kuitenkin pääsääntöisesti terveitä, päätettiin heille 

lähettää tutkimuksen materiaali ja kysymykset etäyhteyksin, jotta aineistosta 

saatiin edes hieman suurempi. 
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Opettaja-tutkija kävi kaikki syksyn aikana ottamansa valokuvat yhteisesti läpi 

koulussa olleiden oppilaiden kanssa Powerpoint-esityksen avulla (liite 3). Kuvissa 

näkyvät tilanteet käytiin lyhyesti läpi, jolloin oppilaiden mieliin palautettiin, mistä 

niissä oli kyse. Opettaja-tutkija oli numeroinut ja nimennyt jokaisen kuvan, jotta 

vastausten kirjoittaminen olisi helpompaa myös niille, jotka vastasivat kotoa 

käsin. Powerpoint-esityksen alussa (liite 4) opettaja oli kirjoittanut ohjeet 

vastaamiselle: 

”Käy huolellisesti KAIKKI diat läpi (ja lue ne kunnolla) ennen kuin vastaat. 
Valitse seuraavista dioista yhteensä 3 kuvaa, joissa omasta mielestäsi koit 
eniten osallisuutta (viimeisessä diassa on vielä kerrottu tästä sanasta). 
Vastaa jokaisen kolmen kuvan kohdalla seuraaviin kysymyksiin: 

1) Mitä kuvassa tapahtuu? 

2) Kenen kanssa olit? 

3) Mitä osallisuus kuvan tilanteessa oli?” 

 

Tämän jälkeen opettaja-tutkija oli vielä liittänyt alle havainnollistavan 

esimerkkivastauksen. Diaesityksen loppuun opettaja-tutkija oli kirjoittanut 

osallisuudesta, sillä erityisesti kotona yksin vastanneiden uskottiin unohtaneen, 

mitä sillä mahdollisesti voitaisiin tarkoittaa. Osallisuus-termin määrittely oli 

kuitenkin pyritty jättämään mahdollisimman avoimeksi: 

 

”Aikuisetkaan ei aina osaa määritellä, mitä osallisuus oikeastaan on. 

Joidenkin aikuisten mielestä osallisuus on sitä, että sinusta on tuntunut, että 

sinun mielipiteesi on kuultu ja otettu huomioon. Tämä on kuitenkin vain 

joidenkin aikuisten mielipide, eli sinä voit olla sanasta eri mieltä.  Missä 

tilanteissa sinä olet päässyt osallistumaan? Mitä osallistuminen sinulle 

tarkoittaa?” 

 

 

Sekä diaesityksessä että myös luokkahuoneessa opettaja-tutkija painotti, ettei 

kysymyksissä ollut vain yhtä oikeaa vastausta. Opettaja-tutkija kertoi, että häntä 

kiinnosti nimenomaan se, mitä oppilas itse asiasta ajatteli, eikä se mitä oppilas 

luuli hänen haluavan kuulla. Lisäksi opettaja-tutkija huomautti, että kuvia ei tulisi 

valita vain sen mukaan, mikä oli itsestä kaikista hauskin tai mukavin tunti, vaan 

kuvia valitessa tuli pitää mielessä osallisuus. Opettaja-tutkija lisäsi, että usein 
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osallisuuden hetkissä voi hyvinkin olla myös hauskaa ja mukavaa – mutta tämä 

ei itsessään ollut se, mitä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään. 

 

Luokassa olleet oppilaat latasivat opettajan tekemän Powerpoint-esityksen 

omalle Chromebookilleen ja kirjoittivat suoraan niihin dioihin vastaukset, joiden 

kuvat he olivat valinneet. Tämän jälkeen he lähettivät tiedoston takaisin 

opettajalle sähköpostitse. Kotona vastanneille lähetettiin linkki samaan 

Powerpoint-esitykseen. Heitä pyydettiin kirjoittamaan vastauksensa Wilma-

viestillä. Tiedoston lataaminen ja muokkaaminen nähtiin liian haasteelliseksi, sillä 

kotona työskenteleviä ei pystytty avustamaan samalla tavalla kuin koulussa 

paikan päällä olleita. Tämän vuoksi Wilma-viestin kirjoittaminen nähtiin 

toimivimmaksi tavaksi. 

 

Vastaamista pystyttiin tässä tapauksessa seuraamaan vain niiden oppilaiden 

osalta, jotka osallistuivat tutkimukseen koululla. Vastaaminen sujui pääasiassa 

ilman ongelmia, ja suurin avun tarve oli juurikin tietoteknisissä haasteissa, kuten 

unohtuneiden salasanojen muistamisessa ja linkin kopioimisessa. Kuitenkin 

kaksi oppilasta pyysi apua osallisuuden määrittelyssä. Kun opettaja-tutkija kertoi, 

ettei voinut antaa vastausta oppilaan puolesta, tuskastui toinen oppilaista, kun 

hän ei keksinyt omasta mielestään tarpeeksi hyvää vastausta. Oppilaan oli 

vaikeaa hyväksyä, ettei kysymykseen ollut yhtä selkeää vastausta, vaan että 

hänen tulisi itse määritellä osallisuutta. Parin minuutin pohtimisen jälkeen tämä 

oppilas kuitenkin kertoi ymmärtäneensä mistä oli kyse, ja olevansa tyytyväinen 

omiin vastauksiinsa. Muutoin oppilaat eivät pyytäneet apua, eivätkä he myöskään 

tukeutuneet toisiinsa vastaustilanteessa.  

 

Yhteensä aikaa kirjallisten vastausten antamiseen meni noin 60 minuuttia. Tämä 

ei kuitenkaan ollut todellisuudessa se aika, jonka kaikki tämän tekemiseen 

käyttivät, sillä osa sai tehtävän tehtyä reilusti alle puolessa tunnissa. 

Vastaushetkellä luokassa oli kaksi opettajaa, jolloin opettaja-tutkija pystyi 

auttamaan vastaajia heidän kysymyksissään ja toinen opettaja jatkoi muuta 

työskentelyä niiden kanssa, jotka olivat saaneet omat vastauksensa valmiiksi.  
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Koska aineistonkeruun tapa muuttui aivan viime hetkellä, ei siinä pystytty samalla 

tavalla huomioimaan oppilaiden anonymiteetin säilymistä. Wilma-viesteissä sekä 

sähköpostissa on näkyvillä oppilaan nimi, joten opettaja-tutkija tiesi, kuka 

vastauksen oli antanut. Oppilaat liittivät vastaukseensa myös sukupuolta 

koskevan kysymyksen, jossa vaihtoehdot olivat samat kuin jo aiemmin oli 

päätetty. Vaikka anonymiteetti ei säilynyt tässä kohdin tutkimusta, oli oppilaille 

kuitenkin tehty selväksi, että vastausten antaminen oli täysin vapaaehtoista. 

Myös sukupuolikysymyksen olisi saanut halutessaan jättää tyhjäksi. Kun 

opettaja-tutkija oli kerännyt saamansa vastaukset yhteen, poisti hän 

tunnistetiedoista oppilaan nimen ja vaihtoi siihen tiedoiksi sukupuolen (T=tyttö, 

P=poika) ja juoksevan numeroinnin, esim. T3.  

 

4.2.3 Ryhmähaastattelu 

 

Kirjallisten vastausten lisäksi haluttiin varmistaa, että oppilaiden vastaukset 

ymmärrettiin oikein. Haastattelun avulla päästään käsiksi oppilaiden ajatuksiin 

suoraan. Haastattelu perustuu tutkijan ja haastateltavan vuorovaikutukseen, 

jossa ero arkipäiväiseen keskusteluun määrittyy keskustelun päämäärän 

mukaan. Haastattelussa tutkijan tavoite on selvittää, mitä haastateltavalla on 

mielessään. Haastattelun päämääränä on tuottaa uutta tietoa ja aineistoa, jonka 

perusteella tutkija pyrkii vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Haastattelija laatii 

kysymykset, joiden sisältämillä rajauksilla, muotoiluilla ja tyylillä hän pyrkii 

saamaan tutkimusongelmaansa vastauksia. Haastattelun perusteella tutkija 

tulkitsee saamiaan vastauksia ja tekee niistä johtopäätöksiä. (Eskola & Suoranta, 

1998; Hyvärinen ym., n.d.; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

 

Haastattelutyylejä on useita erilaisia, joten haastattelutyyppi on syytä valita 

tutkimusongelman mukaan (Eskola & Suoranta, 1998). Tämän tutkimuksen ydin 

on selvittää oppilaiden ajatuksia osallisuudesta, joten haastattelun keskiössä 

olivat viidennen luokan oppilaat. Erityisesti lapsia haastatellessa täytyy ottaa 

huomioon se, että tutkijan ja lapsen välinen keskustelu saattaa olla lapsesta 

jännittävää. Ryhmähaastatteluiden on havaittu helpottavan mahdollisesti 

jännittävänä koettua tilannetta: ryhmä voi toimia lapselle sosiaalisena tukena. 

Ryhmähaastattelu saattaa myös tuottaa lisää tietoa, kun ryhmän jäsenet yhdessä 
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muistelevat, herättävät muistikuvia, tukevat ja rohkaisevat toisiaan. (Eskola & 

Suoranta, 1998; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

 

Ryhmähaastattelun on myös todettu soveltuvan erityisen hyvin 

toimintatutkimukseen. Ryhmähaastattelu ei ole strukturoitu, vaan sen tavoitteena 

on vapaamuotoinen keskustelu tutkimusaiheesta. Tämä luo paikkoja 

osallisuudelle, kun keskustelun kulku ei ole pelkästään tutkijan käsissä. 

Yksilöhaastattelussa tutkijan vaikutus tilanteeseen saattaa olla liian suuri. Myös 

ryhmähaastattelussa on kuitenkin pidettävä huolta siitä, ettei joku haastattelun 

jäsenistä dominoi keskustelua, vaan kaikki saavat äänensä kuuluviin. 

Ryhmähaastattelun hyöty myös ajallisesti on kiistaton: yhdessä istunnossa 

saadaan haastateltua useampia ihmisiä. (Eskola & Suoranta, 1998.) Näin 

tutkimuksen tekeminen ei vie muilta oppisisällöiltä kohtuuttomasti aikaa, vaan 

haastattelut saadaan toteutettua tehokkaasti. 

 

Ryhmähaastattelun kooksi valittiin alun perin kahdeksan oppilasta. Kuitenkin 

haastattelupäivänä paikalla oli vain seitsemän oppilasta, jotka olivat saaneet 

huoltajaltaan kirjallisen luvan osallistua tutkimukseen. Haastateltava joukko 

valikoituikin tämän vuoksi täysin sattumanvaraisesti ja se koostui kolmesta 

tytöstä ja neljästä pojasta. Ryhmähaastattelut toteutettiin siten, että oppilaat 

esittelivät muulle ryhmälle valitsemansa kuvat, jonka jälkeen niistä keskusteltiin 

yhdessä. Vertaisten tuen toivottiin innostavan oppilaita kertomaan aiheesta 

laajemmin, kuin vastatessa kirjallisesti paperille. (Eskola & Suoranta, 1998.)  

 

Haastattelututkimusta tehdessä Eskola ja Suoranta (1998) painottavat, että 

haastattelun täytyy olla vapaaehtoinen. Luokassa oppilaille on korostettu, että 

tutkimukseen osallistumisen voi päättää missä tahansa vaiheessa, eikä 

osallistumisella ole vaikutusta esimerkiksi arvosanoihin. Huoltajille lähetetyssä 

tutkimuslomakkeessa on ollut myös mahdollisuus ilmaista, mikäli oppilas ei tahdo 

itseään haastateltavan. Opettaja-tutkija kertoi, mikä tutkimuksen tarkoitus oli, 

minkä avulla oppilaille perusteltiin, miksi juuri heitä tahdottiin haastatella. 

Haastateltavan ei tule olla passiivinen ja merkityksetön hahmo, vaan aktiivinen 

osa sosiaalista vuorovaikutusta. Tämän vuoksi on tärkeää kommunikoida 

haastattelun tarkoituksesta ja sen sisällöstä avoimesti. Tämä lisää myös 
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luottamusta haastattelijan ja haastateltavien välillä, mikä on avainkysymys siihen, 

että tutkija saa haluamiaan tuloksia haastattelusta. (Eskola & Suoranta, 1998.) 

 

Haastattelutilaisuus järjestettiin omassa luokassa ja kaikki haastateltavat istuivat 

luokan etuosaan vapaasti valitsemalleen paikalle. Opettaja-tutkija istui oman 

pöytänsä takana, jotta hän pystyi vaihtamaan taululla näkyviä valokuvia sen 

mukaan, mistä kulloinkin oli puhe. Haastattelu nauhoitettiin opettaja-tutkijan 

älypuhelimen sanelin-sovelluksella. Haastattelu kesti yhteensä 25 minuuttia ja se 

litteroitiin opettaja-tutkijan tietokoneelle tarkempaa analyysiä varten. Litteraatti 

pyrkii kuvaukseen siitä, mitä tilanteessa tapahtuu. Tässä ryhmähaastattelussa 

keskiössä oli erityisesti se, mitä lapset sanovat. Puheen sisällöllä oli siis suurin 

merkitys, eikä esimerkiksi äänenpainoilla tai kehollisilla vuorovaikutuksen 

piirteillä, kuten eleillä ja ilmeillä, ollut keskeistä roolia aineiston kannalta. Tämän 

vuoksi litteraattitarkkuudeksi riitti se, että puheen sisältö tuli ymmärretyksi. (Kallio, 

n.d.) Takeltelut tai muut pienet yksityiskohdat eivät olleet aineiston kannalta 

merkityksellisiä, joskin puheen sisältämät tauot merkittiin litteraattiin, sillä ne 

kertoivat vastaamisen olleen joissain kohdin haastavaa ja vaatineen pohdintaa. 

Ryhmähaastattelun litteraatista luokiteltiin tuloksia käyttöarkkitehtuuriteorian 

kolmeen luokaan (sayings, doings, relatings), jotka ovat esitelty luvussa 5.  

 

Vaikka ilmapiiri luokassa oli rento ja osa oppilaista kokosi samaan aikaan 

palapeliä, oli keskustelun kulku silti vahvasti opettaja-tutkijan kontrolloimaa. Hän 

esitti kysymyksiä oppilaille ja myönsi vastausvuoroja niille, jotka viittasivat. Välillä 

hän myös esitti kysymyksiä tietyille oppilaille. Dialogia lasten välille ei juurikaan 

syntynyt, vaikkakin pariin otteeseen joku oppilaista halusi lisätä edellisen 

kommenttiin jotakin omaansa. Keskustelun eteneminen oli siitä huolimatta 

vahvasti opettaja-tutkijan säätelemää.  

 

 

4.3 Käyttöarkkitehtuuriteoria analyysimenetelmänä 

 

Tulosten analyysissä käytettiin Kemmisin (2008) käyttöarkkitehtuuriteoriaa. Sen 

tavoitteena on selvittää, millaiset mahdollisuudet ja rajoitteet käytännöillä on. Kun 

osallisuutta tarkastellaan käyttöarkkitehtuuriteorian mukaisesti käytäntöinä, 
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tutkitaan sitä, millaiset tekijät mahdollistavat tai edistävät osallisuuden 

muodostamisen ja mikä rajoittaa sen kehittymistä (Heikkinen ym., 2018). 

Käyttöarkkitehtuuriteoria on avattu tarkemmin luvussa 2.4.1.  

 

Kirjallisissa vastauksissa oppilaat vastasivat kolmeen kysymykseen, jotka olivat 

johdettu käyttöarkkitehtuuriteorian ulottuvuuksista. Ensimmäinen kysymys, ”mitä 

kuvassa tapahtuu?” liittyi käyttöarkkitehtuuriteorian toiseen luokkaan, eli fyysisiin, 

taloudellisiin ja materiaalisiin ennakkoehtoihin. Oppilaiden vastaukset kertovat, 

millaisissa fyysisissä tiloissa ja missä konkreettisissa toiminnoissa (doings) 

osallisuutta on koettu. Toinen kysymys, ”kenen kanssa olit?”, vastaa 

käyttöarkkitehtuuriteorian kolmanteen luokkaan, eli sosiaalis-poliittisiin 

ennakkoehtoihin. Kysymys liittyy ihmisten välisiin valtasuhteisiin, eli millaiset 

suhteet (relatings) mahdollistavat osallisuuden rakentumisen. Viimeinen, eli 

kolmas kysymys, ”mitä osallisuus kuvan tilanteessa oli” perustuu 

käyttöarkkitehtuuriteorian ensimmäiseen, kulttuuris-diskursiiviseen, luokkaan. 

Kysymyksen avulla pyrittiin selvittämään, millä sanoilla ja käsitteillä 

osallisuudesta puhutaan. Nämä muodostavat osallisuuden kielellisen 

arkkitehtuurin (sayings), jotka vaikuttavat siihen, miten oppilaat hahmottavat 

osallisuutta. 
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5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tutkimustulokset käsitellään käyttöarkkitehtuuriteorian näkökulmasta osio 

kerrallaan. Haastattelutilanteessa oppilaat ovat vastanneet ymmärrettävyyden 

vuoksi eri järjestyksessä näihin käyttöarkkitehtuuriteorian ulottuvuuksiin. On 

havaittu, että materiaalisia ja fyysisiä ulottuvuuksia on helpointa tunnistaa ja 

haasteellisinta on tutkia taustalla olevia semanttisia, merkityksellisiä ja 

kulttuurisia ennakkoehtoja (Heikkinen ym., 2018). Tämän vuoksi 

haastattelutilanteessa aloitettiin lapsille helpoimmasta kysymyksestä, eli 

toiminnan kuvaamisesta. Osallisuuden määrittelyn asettamien ensimmäiseksi 

kysymykseksi olisi saattanut tuntua osasta oppilaista liian vaikealta, mikä olisi 

voinut aiheuttaa tilanteen, jossa oppilas ei pääse ensimmäistä kysymystä 

pidemmälle, minkä vuoksi tämä kysymys jätettiin viimeiseksi.  

 

Tulosten esittelyn kannalta on kuitenkin selkeintä edetä käyttöarkkitehtuuriteorian 

mukaisessa järjestyksessä, minkä vuoksi ensimmäiseksi tarkastellaan, miten 

oppilaat määrittelevät osallisuutta (sayings). Tämän jälkeen vertaillaan, mitä 

kuvia oppilaat valitsivat ja miten he kuvailevat niissä tapahtuvaa toimintaa 

(doings). Viimeiseksi käsitellään, kenen kanssa osallisuutta on koettu (relatings).  

 

Tulosten tueksi on liitetty sitaatteja oppilaiden vastauksista. Litteraattien sitaatit 

on esitetty muodossa, jossa puheenvuoron alkuun on merkitty oppilaan 

tunnistetieto (esim. T3: ”Joo.”). Tämä eroaa kirjallisten vastausten sitaateista, 

joissa oppilaan tunnistetieto on liitetty vastauksen loppuun (esim. ”Katsottiin 

Lasten uutisia” T3). 

 

5.1 Mitä osallisuus on? 

 

Oppilaiden vastauksissa osallisuutta oli määritelty monin eri tavoin. Vastaukset 

on luokiteltu niiden sisältöjen mukaan neljään alakategoriaan, jotka ovat 

yhteenkuuluvuuden tunne vertaisen kanssa, kuulluksi tuleminen, positiivinen 

tunne ja aktiivinen rooli luokan toiminnassa. Nämä luokat käsitellään seuraavaksi 

yksi kerrallaan.  
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5.1.1 Yhteenkuuluvuuden tunne 

 

Suuri osa oppilaista kertoi kokeneensa osallisuutta vertaistensa parissa. 

Ryhmään kuuluvuuden tunne esiintyikin useissa kirjallisissa vastauksissa: 

”Osallisuus kuvassa oli se kun (oppilaiden nimet) päästivät ryhmään.” T1 

”Teimme kaikki luokassa matematiikkaa ja minä koin osallisuuteni niin että myös 
minä tein matematiikkaa.” P6 

”Opiskeltiin yhdessä matikkaan.” P7 

”Kaikien kanssa katsomassa videota.” P7 

”Osallisuus kuva tilanteessa oli sitä, että teimme yhdessä ja keksimme molemmat 
riimejä runoon.” T5 

 --- 
 
T3: ”No mullaki oli toi sama toi seiskakuva nii (.) öö mulla oli siinä osallisuus sillä 
tavalla ku meillä oli sellanen tosi pieni kokous.” 
Opettaja-tutkija: ”Joo.” 
T3: ”Öö nii tota tässä niin sitte me niinku siin me mietittii et mitä leikkejä me 
otettais siihen kummivälkkään nii sitten mun mielipidettä niinku otettiin 
huomioon.” 

 

Hyväksytyksi tuleminen ja joukkoon pääseminen lisäävät yhteenkuuluvuutta 

ryhmässä. On havaittu, että luokan turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri lisää luokan 

dialogisuutta (Metsäpelto ym., 2017). Tämä rohkaisee oppilasta tuomaan omaa 

ääntään esiin ja toimimaan aktiivisena ryhmän jäsenenä. 

 

5.1.2 Kuulluksi tuleminen 

 

Ryhmään kuulumisen lisäksi kuulluksi tuleminen esiintyi useammassa 

kirjallisessa vastauksessa. Kuulluksi tulemisella tarkoitetaan sitä, että oppilaan 

mielipiteet ovat sekä kuultu että otettu huomioon toiminnassa. 

”Minua kuunneltiin ja pääsin olemaan ritari.” T3 

”Koin osalisuuteni tässä niin, että juuri minun tarinani valittiin äänittämiseen.” P6 

”Koin osalisuuteni niin, että minä sain päättä pelin hahmojen nimet ja pelin idean.” 
P6 

”Osallistuin katsomalla Lasten uutisia ja kertomalla mielipiteeni uutisista.” P8 

”Osallisuus kuvan tilanteessa oli sitä, että teimme yhdessä ja molemmat saivat 
valita asioita peliin.” T5 

”Ohjasin lapsia.” P4 
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Yhteenkuuluvuus ja kuulluksi tuleminen ovat molemmat määritelty sosiaalisen 

osallisuuden ennakkoehdoiksi. Oppilaan tulee kokea olevansa hyväksytty osana 

ryhmää, mikä havaitaan myös tässä tutkimuksessa kerätyistä kirjallisista 

vastauksista. Itsensä merkitykselliseksi kokeminen ryhmän jäsenenä on yksi 

keskeisimpiä asioita osallisuuden kokemuksessa. (Niemi & Kiilakoski, 2020.) 

 

T3: ”--- siin oli osallisuus sitä et niinku meitä myös siin kuunneltiin et mitä me 
haluttii ja sitte niinku esimerkiks kuunneltiin ku (.) aika moni halus olla ritari (.) ku 
me oltii ritaripalloo ni sitte otettii niinku (.) sillee reilusti sillee kuunneltiin muita.” 
Opettaja-tutkija: ”Mil taval te ratkasitte et kuka sai olla ritari?” 
T3: ”No siis joskus me vaan niinku annettiin sillee armoo sillee et jos joku halus 
olla nii se nii sitten (.) me annettiin sen olla (.) ja sitte joskus jos oli tosi monta et 
kaikki halus nii sitte me tehtii sillee niinku (.) että otettiin jalanveto tai jotain 
sellast.” 

 

Yllä olevassa vastauksessa oppilas kertoo tulleensa kuulluksi sekä opettajan että 

vertaisryhmän kanssa vuorovaikuttaessaan. Useissa vastauksissa osallisuuden 

määritelmässä esiintyi opettajan antama lupa oppilaille toimia haluamallaan 

tavalla. Opettajaa ei nimetty vastauksissa, mutta pyytäminen ja luvan saaminen 

ovat olleet riippuvaisia luokan opettajasta: 

 

”Osallisuus kuvan tilanteessa oli se että kun pyydettiin ritaripalloa niin sitä 
pelattiin.” T1 

”Osallisuus oli että saimme tehdä ihan minkä tahansa lautapelin.” T1 

”Osallisuus kuvan tilanteessa oli se, että saimme päättää mitä leikkisimme.” P2 

”Haluttiin koira kouluun.” P3 

”Saimme suuunnistaa yhdessä kavereiden kanssa QR-koodien avulla käytävillä.” 
P5 

”Osallisuus kuva tilanteessa oli sitä, että sain tulla eteen näyttämään/tekemään 
vastauksen.” T5 

”Osallisuus kuvan tilanteessa oli se, että saimme päättää missä teimme 
matikkaa.” P2 

”Minä osallistuin sillä tavalla, että vastasin kysymyksiin.” P8 

 

Nämä vastaukset liittyvät kuulluksi tulemisen luokkaan. Opettajan kanssa 

tapahtunut toiminta pitää kuitenkin sisällään myös erilaisen valtasuhteen kuin 

vertaisten kanssa toimiessa. Näissä kaikissa opettaja-tutkija on antanut oppilaille 
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vallan päättää, mitä he haluavat hänen määrittämissään rajoissa tehdä. Oppilaat 

ovat saaneet tehdä ehdotuksia toiminnasta ja opettaja on ottanut toiveet 

huomioon – tai jättänyt ne huomiotta. Jo viittaaminenkin on erään vastaajan 

kokemuksen mukaan ollut osallisuutta: opettaja on nähnyt hänen viittaavan ja 

antanut oppilaan kertoa mielipiteensä asiasta. Langat osallisuudelle ovat näissä 

kuvauksissa vahvasti opettajan käsissä, sillä hänellä on viimeinen sana siitä, 

miten luokassa toimitaan. Shierin (2001) mukaan osallisuuden toteutuminen 

edellyttää opettajalta, että hän mahdollistaa oppilailleen mielipiteensä 

ilmaisemisen. Näissä yllä mainituissa tilanteissa oppilaat ovat saaneet ehdottaa 

toimintatapoja ja valita itse, kenen kanssa työskentelevät. Opettaja-tutkija on 

sisällyttänyt näitä toiveita opetukseen kuitenkin niin, että tunnin oppimistavoitteet 

ovat toteutuneet.  

 

5.1.3 Positiivinen tunne 

 

Sekä tyttöjen että poikien vastauksissa korostui oppilaan tunne siitä, että tunnilla 

oli kivaa. Vaikka tutkimuksen alussa painotettiin, ettei kuvia tullut valita vain sen 

mukaan, mikä oli oma suosikki, näytti suuren osan mielestä osallisuus 

kytkeytyvän myös vahvasti siihen, että tekemisen on oltava mieluista. 

Opettaja-tutkija: ”Miks sä (P3) valitsit tän kuvan?”  

P3: ”Ööm koska siel oli kivaa ja sai tehä oman lautapelin.” 

Opettaja-tutkija: ”Joo sai tehä oman lautapelin (.) sä oot nyt sanonu joka kuvassa 
et sul oli kivaa nii onks se sun mielest semmonen tärkee juttu siin et on- et ku 
mietitää osallisuutta?” 

P3: ”Joo.” 

--- 

Opettaja-tutkija: ”Oliks joku muu valinnu tän (.) (T3) miks sä otit sen?” 

T3: ”No koska se oli enkun parisanelu.”  

Opettaja-tutkija: ”Joo.” 

T3: ”Ja enkku on kivaa.” 

Opettaja-tutkija: ”Sä tykkäät enkusta.” 

T3: ”Joo (.) ja sit niinku se oli niinku mä en vaa tiiä mut se oli sellanen kuva jossa 
(.) jotenki nii paljon tykkäsin koska se oli enkkua ja sitte siin oli niinku (.) voitiin 
aina niinku vaihdella ku saatii ottaa pari nii sit sillee öö kuka- kumpi menee niinku 
ekana käytävään ni sit otettii niinku mielipide myös niinku siinä.” 
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Samaten niitä sisältöjä, jotka eivät olleet omia suosikkeja, jätettiin valintojen 

ulkopuolelle: 

T3: ”Se oli yks juttu miks mä en ottanu sitä ja sitte niinku (.) on äikkä ihan kivaa 
mut se ei oo ehkä nii mun juttu.” 

 

5.1.4 Toiminta 

 

Muutamat vastaukset keskittyivät pelkästään luokassa tapahtuvaan toimintaan, 

eikä osallisuutta määritelty tämän tarkemmin. Tällaisia vastauksia antoivat 

pelkästään pojat. Toiminnan kuvauksessa toistuu se, että oppilas on kokenut 

osallistuneensa toimintaan ja toimineensa opettajan määrittämien tavoitteiden 

mukaisesti. 

”Etsimistä qr koodit jatehdä niiden tehtävät.” P1 

”Oppilaat tekevät matikka.” P1 

”Leikin sitä.” P4 

”Keskityin hyvin annettuihin tehtäviin matikantunnilla ja se oli myös erilaista, kun 
koira oli mukana.” P5 

 

Näissä toimintaa kuvaavissa vastauksissa on otettava huomioon ohjeistukseen 

päätyneet mahdollisesti virheelliseen tulkintaan johdatelleet apukysymykset 

”Missä tilanteissa sinä olet päässyt osallistumaan? Mitä osallistuminen sinulle 

tarkoittaa?”. Näissä osallisuus on rinnastunut osallistumiseen, mitä oppilaiden 

toimintaa kuvaavat vastaukset edustavat. Nämä vastaukset ovatkin saattaneet 

saada vaikutteita ohjeistuksessa olleesta virheestä. On kuitenkin myös 

mahdollista, että nämä oppilaat myös kokivat osallisuudessa tärkeäksi juuri sen, 

että tunneilla työskenneltiin yhdessä ryhmän kanssa kohti määrättyjä tavoitteita. 

 

Osallisuuden määrittely osoittautui kahdelle oppilaalle haasteelliseksi tehtäväksi. 

He eivät määritelleet osallisuutta lainkaan kirjallisissa vastauksissa ja 

haastattelussa nämä samat oppilaat kokivat osallisuuden määrittelyn vaikeaksi. 

Ryhmähaastattelun lopuksi oppilailta kysyttiin, oliko osallisuuden 

määritteleminen ollut haastavaa, johon eräs oppilas kommentoi seuraavasti: 
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T3: ”No siis aluks mä en tajunnu tota kolmosta et toi osallisuus kuvan tilanteessa 
mut sit sen jälkee mä hoksasin ku mä otin kaks muuta kuvaa ton kuva nelosen ja 
seiskan ja sit mä vasta sit niinku tajusin sen mikä on osallisuus ja niinku 
kolmosessa mä tarvitsin ehkä vähän apua koska se kolmonen oli jotenki vähän 
vaikee mulle keksii osallisuus siinä kuvassa.” 

Opettaja-tutkija: ”Osaisitsä viel tiivistää et mikä näit sit yhdisti et sä tajusit mitä se 
osallisuus on?” 

T3: ”No siis mun mielest se oli vaan jotenki niinku sellanen et jos sä tykkäät siitä 
todella paljon ja sä niinku tajuut sen niinku asian jota siinä kuvassa tehään niin 
mun mielest se selkeennyttää niinku ajatukset sillä tavalla että niinku mä tajuan 
ton mikä on osallisuus siinä kuvassa ja saan tehä.” 

Opettaja-tutkija: ”Joo (.) mitä se osallisuus sun mielestä nyt sit ois näiden kuvien 
perusteella?” 

T3: ”No siis ton kuvan neljä ja seiska niinku osallisuus ois niinku jotenki sellanen 
niinku huomioon ottaminen esim että sillee että esimerkiks tossa kuvassa 
seittemän niin siinä otettiin mun se leikkiehdotus niin niinku otettiin vastaan ja 
sitte tos neloses nii otettiin niinku vastaan sillee että kumpi menee ekana ja 
kuunneltiin et niinku ketä lähti.” 

  

Tässä vastauksessa yhdistyvät kaikki käsitellyt osallisuuden määritelmät: oppilas 

kertoo toimineensa yhdessä vertaistensa kanssa ja kokeneensa, että hänen 

ajatuksensa ja ehdotuksensa on otettu toiminnassa huomioon. Oppilas kertoo 

myös ensimmäisenä, että tekemisestä pitäminen liittyy osallisuuden määrittelyyn 

vahvasti. Nämä kaikki osa-alueet muodostavat oppilaan vastauksessa 

yhtenäisen määritelmän, jossa keskiössä on positiivinen vuorovaikutustilanne 

vertaisten kanssa. 

 
 

5.2 Oppilaiden valitsemat kuvat 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 13 oppilasta, joista 5 oli tyttöjä ja 8 poikia. 

Oppilaat oli ohjeistettu valitsemaan kolme kuvaa, mutta yksi tyttöoppilas oli 

kolmen kuvan sijaan valinnut neljä. Taulukossa 1 on listattuna tutkimuksessa 

käytetyt valokuvat ja niiden selitteet. Liitteessä 5 on puolestaan eritelty jokaisen 

oppilaan tekemät valinnat näistä kuvista. Liitteen 5 pohjalta tehtiin 

pylväsdiagrammi, kuvio 1, jossa on merkittynä sekä valintojen määrät yhteensä 

että tyttöjen ja poikien valintojen määrät.  
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Kuvio 1. Pylväsdiagrammi tyttöjen ja poikien tekemistä valinnoista. 
 

Kuten kuviosta 1 huomataan, mainittiin jokainen kuva vähintäänkin kerran. Eniten 

valintoja keräsivät kuvat 1, 3 ja 6, joista kuva sai 3 kahdeksan valintaa ja kuvat 1 

ja 6 molemmat kuusi valintaa. Kuvassa 3 yli puolet vastaajista koki siis 

osallisuutta. Kolme suosituinta kuvaa ovat toiminnaltaan keskenään hyvin 

erilaiset: kuvassa 1 oppilaat tekivät itsenäisesti matematiikan kertaustehtäviä ja 

muutama oppilas pääsi kerrallaan näyttämään mallivastauksensa taululla. Kuva 

3 on liikuntatunnilta, jonka aikana leikittiin oppilaiden toivomia leikkejä. Kuvassa 

6 työskenneltiin pareittain tai kolmen ryhmissä suunnitellen omia lautapelejä 

haluamastaan aiheesta.  

 

Seuraavaksi eniten valintoja saivat kuvat 2, 4, 7 ja 8. Kuvat 2 ja 8 oli valittu viisi 

kertaa ja kuvat 4 ja 7 kolme kertaa. Kuvassa 2 katsotaan Lasten uutisia ja 

kuvassa 8 lasketaan matematiikan tehtäviä luokan lattialla koulukoiran vieressä. 

Näiden kuvien toiminnassa löytyy selkeitä yhtäläisyyksiä: molemmissa oppilas on 

sijoittunut luokassa haluamalleen paikalle haluamaansa seuraan. Luokassa ei 

varsinaisesti työskennelty ryhmän kanssa, vaan jokainen toimi itsenäisesti joko 

seuraamalla uutislähetystä tai laskemalla tehtäviä. Kuvat 4 ja 7 saivat kumpikin 

kolme valintaa. Kuvassa 4 oppilaat etsivät pareittain vuorotellen käytävälle 

piilotettuja englanninkielisiä virkkeitä, opettelivat ne ulkoa ja toistivat saneluna 

6

5

8

3

2

6

3

5

1 1

2 2

4

3

0

3

1

0 0

1

4

3

4

0

2

3

2

5

1

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Kuva 5 Kuva 6 Kuva 7 Kuva 8 Kuva 9 Kuva 10

Valinnat

Yhteensä Tytöt Pojat
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kirjurina toimivalle parilleen. Kuvassa 7 oppilaat pitävät kummioppilailleen itse 

suunnittelemansa leikkivälitunnin liikuntasalissa.  

 

Vähiten valintoja saivat kuvat 5, 9 ja 10. Kuvissa 9 ja 10 oli molemmissa vain yksi 

valinta ja kuvan 5 oli valinnut kaksi oppilasta. Kuvat 9 ja 10 ovat sisällöltään hyvin 

samankaltaiset: molemmissa kirjoitettiin teksti, joka oli määrä esittää parin tai 

kolmen oppilaan ryhmän kanssa. Valmista struktuuria oli annettu suhteellisen 

vähän, joten aiheiden ja esitystavan päättäminen jäi oppilaiden vastuulle. 

Kuvassa 5 oppilaat suunnistivat koulun käytävällä QR-koodien avulla ja 

suorittivat erilaisia tehtäviä ryhmänsä kanssa. 

 

Tyttöjen ja poikien vastaukset ovat jakautuneet osin epätasaisesti. Kuvissa 4 ja 

10 oli valitsijoina pelkästään tyttöjä ja kuvissa 5, 8 ja 9 valitsijoina oli ainoastaan 

poikia. Pelkästään tyttöjen valitsemat kuvat olivat parisanelu ja englannin tunnilla 

parin kanssa kirjoitettu runo. Molempia yhdistää sekä oppiaine että parin kanssa 

työskentely. Ainoastaan pojat valitsivat QR-suunnistuksen, koulukoiran kanssa 

pidetyn matematiikan tunnin sekä livekuunnelmien teon. Näissä kaikissa 

työskenneltiin itse valitun parin tai ryhmän kanssa – tai ainakin omien kavereiden 

vieressä tehtäviä tehden. 

 

Oppilaiden asenteita eri oppiaineita kohtaan on tutkittu laajalti. Tytöillä ja pojilla 

on havaittu olevan erilainen suhtautuminen eri kouluaineisiin. Tätä ilmiötä 

kutsutaan sukupuolen mukaiseksi segregaatioksi, kun sukupuolten välille syntyy 

eriytymistä ja epätasapainoa. (Jakku-Sihvonen, 2013.) Tämä ilmenee koulussa 

tavallisesti siten, että tytöt ja pojat valitsevat eri oppiaineita. Tyttöjen ja poikien 

ainevalinnat näkyvät esimerkiksi siinä, että pojat valitsevat tyttöjä useammin 

matematiikan ja luonnontieteen opintoja, kun taas tytöt valitsevat poikia 

enemmän vieraita kieliä. (THL, n.d.b) Tämä kielii myös oppilaiden asenteesta 

näitä aineita kohtaan: poikien suhtautuminen vieraisiin kieliin on ollut 

negatiivisempi kuin tytöillä, erityisesti ruotsin kielessä.  

 

Sukupuolten mukainen segregaatio on Suomessa erittäin jyrkkää (THL, n.d.b). 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhä edelleen tytöt ja pojat valitsevat hyvin 

sukupuolittuneesti oppiaineita ja koulutussuuntauksia. Tähän vaikuttavat 
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merkittävästi sukupuolistereotypiat, jotka ohjaavat tyttöjä ja poikia valitsemaan 

tytöille ja pojille tyypillisinä pidettyjä oppisisältöjä (Sosiaali- ja terveysministeriö, 

n.d.b). Voisiko tämä sukupuolten välinen segregaatio heijastua osin näissä 

oppilaiden tekemissä valinnoissa?  

 

Tyttöjen ja poikien valinnat sijoittuivat epätasaisesti kuvissa 1, 2 ja 7, joissa 

kaikissa oli valitsijoina enemmän poikia kuin tyttöjä. Nämä kuvat ovat keskenään 

hyvin erilaisia sekä oppisisällöiltään että työtavoiltaan. Valintoja vertaillessa on 

kuitenkin otettava huomioon se seikka, että vastaajissa oli vähemmän tyttöjä kuin 

poikia, joten pojat myös valitsivat enemmän kuvia. Tämän vuoksi on haastavaa 

vertailla lukuja keskenään, sillä mikäli tyttöjä olisi ollut enemmän, olisi myös 

valintoja voinut tulla lisää sellaisiin kuviin, joissa tyttöjen ääni oli vähemmän 

edustettuna. 

 

Kahdessa suosituimmassa kuvassa sukupuolijakauma oli tasainen: kuvan 3 oli 

valinnut neljä tyttöä ja neljä poikaa ja kuvan 6 oli valinnut kolme tyttöä ja kolme 

poikaa. Kuvien valinnoissa oli siis selkeät suosikit. Epäsuosituimmat valinnat 

saivat huomattavasti muita vähemmän valintoja, vaikkakaan yhtäkään kuvaa ei 

jätetty valitsematta kertaakaan. Suurimman suosion saivat ne kuvat, joita 

valitsivat tasapuolisesti sekä tytöt että pojat. Vastaavasti epäsuosituimmissa 

kuvissa toinen sukupuoli ei ollut lainkaan valinnut kyseistä kuvaa, vaan kaikki 

valinnat tulivat vain joko tytöiltä tai pojilta.  

 

Ryhmähaastattelussa oppilailta kysyttiin, miksi suurin osa ei valinnut kuvia 5, 9 ja 

10. Useimmiten vastaukset liittyivät ryhmätöiden haasteisiin ja siihen, etteivät 

ryhmän jäsenet toimineet odotusten mukaisesti. 

 

P2: ”Se meni siihen et mä olin ainoo joka teki sitä ja sit (oppilaan nimi) oli tääl 
palapeilin äärellä.” 

Opettaja-tutkija: ”Okei nii tuntuks sust siltä et (oppilaan nimi) ei niinku pystyny 
toimimaa sun kanssa?” 

P2: ”No joo (oppilaan nimi) ei niinku se ei halunnu lukee sitä tai mitää.” 
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T1: ”Öö no ei mitää pahaa (oppilaan nimi) mut mä jouduin tekemään ton melkee 
kokonaan yksin et se meni aina sillee et mä keksin jonku riimin sit se vaa ei ja sit 
mä vaa et no keksitsä paremman ja sit se sano no en (.) ja sit se oli siinä.” 

--- 

Opettaja-tutkija: ”Nii haluisitsä kertoo mikset sä valinnu vaik vitosta (.) oliks sul 
jotai syitä?” 

P2: ”Ööm no koska se meni vähä sekoiluks.” 

Opettaja-tutkija: ”Se meni sekoiluks (.) okei eli teil ei onnistunu yhteistyö.” 

P2: ”Joo koska (kahden oppilaan nimet) katto jotai tiktokkii vaan.” 

 

Vaikka kaikissa edellä mainituissa tilanteissa oppilaat ovat valinneet itse 

ryhmänsä, ei työskentely ystävien kanssa ole silti ollut onnistunutta. 

Luokkatoverien kanssa syntyneet riitatilanteet ja vastuun epätasainen 

jakautuminen on kiristänyt ilmapiiriä ja vaikuttanut negatiivisesti myös oppilaan 

kokemukseen osallisuudesta. Näissä tilanteissa erityisesti sosiaalinen osallisuus 

on ollut vähäistä, kun kokemus kuulluksi tulemisesta ja yhteenkuuluvuudesta ei 

ole toteutunut. 

 

5.3 Lasten käsitykset osallisuudesta toimintana 

 

Kysymykseen ”mitä kuvassa tapahtuu” vastasi jokainen oppilas. Vastaukset 

olivat lyhyitä ja usein niissä kerrottiin, mitä vastaaja itse oli kuvan tilanteessa 

tehnyt. Muutamassa vastauksessa oli selostettu passiivissa, mitä kuvassa olevat 

henkilöt tekivät, mutta vastaajan itsensä toiminta jäi avonaiseksi. 

”Kuvassa minä olen tekemässä esimerkkiä matikan monisteen tehtävään.” T5 

”Olimme luokka kavereiitteni kanssa koulumme liikka salissa ja pidimme välkkää 
kunni oppilaillemme.” T3 

”Teimme pikkukummeillä välkän jossa he voivat leikkiä leikkejä joita ohjasimme.” 
P4 

”Puhutaan Leikitään ja pidetään hauskaa.” P7 

 

Materiaaliset tilat osallisuudelle ovat näiden kuvausten mukaan 

koulurakennuksen sisällä erilaisissa paikoissa: luokkahuoneessa, käytävällä ja 

liikuntasalissa. Ainoastaan vastauksessa ”puhutaan leikitään ja pidetään 

hauskaa” ei mainita tilaa tai oppitunnin aihetta lainkaan. Tämä vastaus näyttää 
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keskittyvän vain ryhmässä tapahtuvaan vuorovaikutukseen, jossa paikka jää 

toissijaiseksi. Osassa kuvauksista luonnehditaan toimintaa tarkemmin 

materiaalisten tekijöiden kautta.  

”Kuvassa askarrelaan lautapelejä.” T1 

”Ryhmä oppilaita suunnittelee ja tekee lautapeliä.” P8 

”Kuvassa (oppilaan nimi) ottaa QR-koodin puhelimeen ja sieltä tulee tehtäviä 
ryhmälle.” P5 

”Teimme tässä kuvassa tarinaa ja äänittimme sen.” P6 

 

Jotta oppimisympäristö aktivoi osallisuutta, tulee sen tukea oppilaiden 

aktiivisuutta ja keskustelua (Niemi, 2008). Oppilaiden osallisuutta säätelevät 

erilaiset aika- ja tilajärjestelyt, sekä erilaiset käytössä olevat materiaalit: 

askartelu, QR-koodien metsästys ja tarinan kirjoittaminen vaativat kaikki välineitä 

tekemisen mahdollistamiseen. Koulun tarjoamat materiaaliset puitteet 

mahdollistavat oppilaiden itsenäisemmän toiminnan, jossa he pystyvät itse 

suunnittelemaan ja kokeilemaan ideoitaan käytännössä. 

 

Käyttöarkkitehtuuriteorian fyysisten, taloudellisten ja materiaalisten 

ennakkoehtojen mukaisesti vastauksista kävi ilmi myös, millaisissa 

konkreettisissa toiminnoissa osallisuutta on koettu. Jokainen vastaus sisältää 

aktiivista toimintaa joko ryhmän kanssa tai joissain tapauksissa yksin. 

”Kuvassa olimme liikuntatunnilla ja tässä leikittiin ritaripalloa. Suunniteltiin juuri 
taktiikkaa voittoon.” P5 

”Kuvassa tehdään koiran (elmerin) kanssa matemattiikkaa.” P6 

 

Opettajan läsnäoloa ei mainittu yhdessäkään vastauksessa, vaikkakin se saattoi 

sisältyä joidenkin vastausten passiivissa ilmaistuihin selostuksiin: 

”Kuvassa tarkastetaan läksymonistetta.” P8 

”Opiskellaan matikassa Laskuja.” P7 

”Kuvassa katotaan lasten uutiset.” T2 
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Osallisuuden toiminnan kuvauksessa selkeästi eniten kerrottiin siitä, mitä oppilas 

teki yhdessä luokkatovereidensa kanssa. Tilanteet ovat vuorovaikutuksellisia ja 

vastaaja on itse aktiivisesti osana toimintaa.  

 

5.4 Kenen kanssa lapset kokevat osallisuutta? 

 

Vastauksissa korostui erityisesti oman ryhmän, ystävien ja vertaisten kanssa 

oleminen. Moni vastaaja nimesi luokkatoverinsa, joiden kanssa oli työskennelty. 

Nimiluetteloiden lisäksi vertaisiin viitattiin esimerkiksi seuraavissa vastauksissa:  

”Olin oman ritaripallojoukkeeni kanssa.” T1 

”Minä olin luokka tovereitteni kanssa ja kummi oppilaitten kanssa.” T3 

”Olin kavereitteni kanssa.” P2 

”Olin juuri oman joukkueeni kanssa ja pelaajia oli yhteensä 8.” P5 

”Olin kuvassa koiran ja luokan kanssa.” P6 

”Kaikkien kanssa katsomassa.” P7 

 
 

Kuten Niemi ja Kiilakoski (2020) toivat osallisuuden dimensioista ilmi, 

osallisuudessa tärkeää on ennen kaikkea tunne yhteenkuuluvuudesta ja 

suhteesta vertaiseen. Luokkatoverien läsnäolo tilanteissa, joissa oppilaat ovat 

kertoneet kokeneensa osallisuutta, tukeekin tätä väitettä. 

 

Kuitenkin neljä poikaa kertoi olleensa omasta mielestään tilanteessa yksin: 

”Olin yksin pöydällä.” P1 

”Yksin.” P3 & P4 

”Istuin takarivillä, en kenekään kanssa, kun kaikki meni eturiviin.” P8 

 
 

Mielenkiintoista onkin oppilaiden käsitys siitä, että osallisuutta voi kokea myös 

työskennellessään näennäisesti yksin. Osallisuuden käsitteeseen ollaan 

perinteisesti liitetty sen sosiaalinen luonne, sillä kuulluksi tulemisen ja 

yhteenkuuluvuuden tunteet edellyttävät tilanteeseen aina jonkun muun, joka 

kuulee ja jonka kanssa tuntee yhteenkuuluvuutta. Kysyttäessä, miksi nämä 

oppilaat valitsivat kyseiset tilanteet, joissa he kokivat olleensa yksin, eivät 
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oppilaat osanneet useinkaan selittää tälle muita syitä kuin toiminnan kokeminen 

itselle mieluisaksi.  

P1: ”No koska öö kun oli kiva (.) öö tehdä matikkaa ja elmeri viel oli tos.” 

--- 

Opettaja-tutkija: ”Joo (.) kenen kaa sä yleensä oot noil tunneilla?” 

P3: ”Yksin.” 

Opettaja-tutkija: ”Yksin (.) sä et istu kenenkään viekussa.” 

P3: ”E.” 

Opettaja-tutkija: ”Okei no osaisitsä yhtään määritellä et mitä se osallisuus vois sit 
olla tossa hetkessä (.) millanen tunne sul tulee kun katotaan lasten uutisii?” 

P3: ”(.2) Kiva.” 

Opettaja-tutkija: ”Okei (.) eli sul on niinku hyvä fiilis siitä et mitä tehään?” 

P3: ”Joo.” 

 

Toisaalta esimerkiksi Paju (2005) on tutkiessaan päiväkoti-ikäisten lasten 

osallisuutta havainnut, että jo toisten lasten lähellä oleminen ja heidän leikkiensä 

ympärillä kiertely tulkittiin osallisuutena, vaikka tämä toimintaa sivusta seuraava 

lapsi ei konkreettisesti ottanutkaan osaa toisten tekemisiin. Voisiko näissä 

oppilaiden kertomissa tilanteissa olla kyse samanlaisesta ilmiöstä, jossa oppilas 

on työskennellyt yksin, mutta kuitenkin tuntenut yhteenkuuluvuutta ympäröivän 

luokan kanssa? Vai onko osallisuuden määritelmä näiden oppilaiden mukaan 

enemmän sisäsyntyinen tunne, kun työskentelee itsenäisesti itselle mieluisan 

asian parissa? 

 

Vain yksi oppilas kertoi olleensa tilanteessa opettaja-tutkijan kanssa. 

Vastauksissa keskiössä onkin selvästi vuorovaikutustilanteet vertaisten kanssa. 

Niissä korostui omien luokkatovereiden ja ystävien kanssa työskentely ja yksin 

tai opettajan kanssa mainittuja osallisuuden kokemuksia oli vain muutamia. 

Niemen, Kumpulaisen ja Lipposen (2018) mukaan aikuisen rooli osallisuuden 

tilanteissa on mahdollistaa oppilaille omien tavoitteidensa saavuttaminen 

tarjoamalla tietoa, neuvoja ja tukea. Se, mikä usein jää vähemmälle huomiolle on 

oppilaiden osallisuuden kokemukset myös jokapäiväisessä elämässä 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa – ei siis vain aikuisen ohjailemana ja 
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mahdollistamana. (Niemi ym., 2018a.) Nämä osallisuuden kokemukset 

nousevatkin aineistosta selkeästi osallisuuden poliittista ulottuvuutta enemmän 

esiin. Tämä kertoo siitä, että osallisuuden sosiaalinen puoli, eli tunne 

yhteenkuuluvuudesta ja suhde vertaiseen, on oppilaille huomattavasti 

keskeisempi seikka, kuin muodolliset yhteisössä vaikuttamisen mahdollisuudet. 

 

5.5 Yhteenveto 

 
 

Oppilaiden määritelmät osallisuudelle kuvaavat samankaltaista ilmiötä hieman eri 

näkökulmista. Käyttöarkkitehtuuriteorian kolmen osa-alueen avulla saatiin 

koottua syvempi käsitys siitä, miten oppilaat määrittelevät osallisuutta. 

Osallisuutta määrittävä kieli (sayings) kertoo yhteenkuuluvuudesta ja kuulluksi 

tulemisesta, positiivisesta tunteesta ja siitä, että oppilas on päässyt itse 

toimimaan aktiivisesti. Toiminnoissa (doings) osallisuus näkyi selkeimmin 

tilanteissa, joissa oppilas työskenteli aktiivisesti joko yhdessä luokkatovereidensa 

kanssa tai itsenäisesti omien tavoitteidensa mukaisesti. Vuorovaikutussuhteissa 

(relatings) korostui oppilaan suhde vertaisiinsa ja aikuiset nähtiin osallisuuden 

mahdollistajina heidän myöntyessään oppilaiden toiveisiin. Näin ollen 

osallisuuden sosiaalinen puoli, eli tunne yhteenkuuluvuudesta ja suhde 

vertaiseen, on oppilaille tärkeämpää, kuin osallisuuden poliittisen ulottuvuuden 

muodolliset yhteisössä vaikuttamisen mahdollisuudet. Taulukoissa 2 ja 3 on 

eritelty tyttöjen ja poikien vastaukset käyttöarkkitehtuuriteorian ulottuvuuksien 

mukaan. 
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Taulukko 2. Tyttöjen vastaukset. 
Käytäntö Vastaukset 

Sayings 
 
Kuulluksi tuleminen 
 
 
 
Ryhmään kuuluvuus 

 
 
”Minua kuunneltiin ja pääsin olemaan ritari.” 
”Minua kuunneltiin, kun ehdotin leikkejä.” 
”Teimme yhdessä ja molemmat saivat valita asioita peliin.” 
 
”Kun pääsin mukaan ryhmään.” 

Doings 
 
Toimintaa yhdessä 
ryhmän kanssa. 

 
”Askarrellaan lautapelejä.” 
”Katsotaan lasten uutisia.” 
”Pelataan toiveleikkejä.” 
”Tehdään parisanelua ja kirjoitustehtäviä.” 
”Pidimme välkkää kummioppilaillemme.” 

Relatings 
 
Suhde vertaiseen; 
pelkästään tytöistä 
koostuvat pienet ryhmät, 
oma joukkue, oma 
luokka. 
 
Yksi maininta opettajan 
kanssa olemisesta. 

 
”Kaverini kanssa.” 
”Olin oman ritaripallojoukkeeni kanssa.” 
”Olin luokkani kanssa.” 
”Olin liikkaryhmän kanssa.” 
 
 
”Olin sinun (Anni-open) kanssa.” 
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Taulukko 3. Poikien vastaukset. 
Käytäntö Vastaukset 

Sayings 
 
Päättäminen 
 
 
 
 
 
Ryhmään kuuluminen 
 
 
 
Toiminta 

 
”Saimme päättää mitä leikkisimme.” 
”Saimme päättää missä teimme matikkaa.” 
”Haluttiin koira kouluun.” 
”Ohjasin lapsia.” 
”Saimme osallistua liikuntatunnin suunnitteluun.” 
”Minä sain päättä pelin hahmojen nimet ja pelin idean.” 
 
”Leikin muiden kanssa.” 
”Opiskeltiin yhdessä.” 
”Kaikkien kanssa videon katsominen.” 
 
”Vastasin kysymyksiin.” 
”Osallistuin katsomalla Lasten uutisia ja kertomalla 
mielipiteeni uutisista.” 

Doings 
 
Toimintaa yhdessä 
ryhmän kanssa 

 
”Leikimme ritaripalloa ja suunniteltiin taktiikkaa voittoon.” 
”Teimme pikkukummeille välkän, jossa he saivat leikkiä 
leikkejä, joita ohjasimme.” 
”Tehdään matikkaa koiran kanssa.” 
”Katsotaan lasten uutisia.” 

Relatings 
 
Suhde vertaiseen; 
pelkästään pojista 
koostuvat pienet ryhmät, 
ystävät, oma joukkue, 
oma luokka 
 
Yksin oleminen 
 
Koulukoiran kanssa 
oleminen 

 
”Olin --- kanssa.” 
”Olin luokan kanssa.” 
”Ryhmän kanssa.” 
”Oman joukkueeni kanssa.” 
”Olin kavereitteni kanssa.” 
 
 
”Olin yksin.” 
 
”Koiran ja luokan kanssa.” 

 

Tyttöjen ja poikien vastauksissa huomattiin eroavaisuuksia siinä, millaisia kuvia 

he valitsivat kuvaamaan osallisuutta (kuvio 1). Valinnoissa oli paljon 

yhtäläisyyksiä: molemmilla sukupuolilla osallisuuden määritelmän keskiössä oli 

tunne yhteenkuuluvuudesta ja kuulluksi tulemisesta. Poikien vastauksissa nousi 

kuitenkin tyttöjä enemmän esiin aktiivinen toiminta, mikä on havaittu aiemmin 

myös Helanderin (2013) pro gradu -tutkielmassa. Hänen tutkimuksessaan 

päiväkoti-ikäisillä pojilla yleisin osallisuuden muoto oli nimenomaan aktiivisuus.  

 

Tässä tutkimuksessa poikien osallisuuden määritelmissä esiintyi usein ilmaus 

”sain päättää”. Tytöt eivät maininneet päättämistä kertaakaan, vaan heidän 
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vastauksissan korostui se, että heidän mielipidettään oli kuunneltu. Helanderin 

(2013) tutkielmassa tyttöjen osallisuuden muoto oli poikia useammin yhteisen 

leikin kulkuun vaikuttaminen ei-verbaalisin keinoin, mikä heijastuu myös tässä 

tutkimuksessa: pojat päättävät ja tytöt kertovat ryhmän ottaneen ehdotuksen 

huomioon. Ero päättämisellä ja ehdottamisella on suuri – päättävä henkilö 

sanelee toiminnan, ehdottaja odottaa muiden hyväksyntää. Aiemmissa 

tutkimuksissa on havaittu samankaltaisia tuloksia. Jaakkola ja Rikkonen (2014) 

havaitsivat tutkimuksessaan opettajan ja oppilaiden välisestä spontaanista 

vuorovaikutuksesta, että luokkahuoneen vuorovaikutustilanteissa pojat tekevät 

tyttöjä enemmän tunnin kulkua muuttamaan pyrkiviä aloitteita. Sama havaittiin 

myös Lindroosin (1997) väitöskirjassa, jossa todettiin poikien muun muassa 

keskeyttävän opetusdiskurssin tyttöjä helpommin.  

 

Relatings-osiossa eroja tyttöjen ja poikien vastausten välillä löytyy lähinnä siinä, 

mitä niissä painotetaan. Tytöillä vuorovaikutus erityisesti ystävien kanssa 

korostuu, pojilla tämän rinnalla myös yksin tekeminen ja siitä syntyvä positiivinen 

tunne. Poikien vastauksissa mainittiin myös koulukoiran läsnäolo, mitä yksikään 

tytöistä ei tuonut esiin. Vain yksi tyttö mainitsi opettajan olleen mukana 

tilanteessa, mikä vahvisti tulkintaa siitä, että osallisuuden tunne liittyy vahvasti 

vertaisten kanssa toimimiseen. 

 

Tytöt nimesivät poikia enemmän ystäviään, joiden kanssa osallisuutta oli koettu. 

Poikien vastauksissa toistui enemmän epämääräinen ”olin luokan kanssa”, kun 

taas tytöillä vastauksista nousi esiin erityisesti luokan muut tytöt. Bailey (1993) 

on huomauttanut, että koulussa ystävyyssuhteet ovat muodostuneet useimmiten 

samaa sukupuolta olevien välille, mikä näkyy myös oppilaiden tehdessä 

ryhmätöitä. Kun ryhmissä on eri sukupuolten edustajia, on huomattu, että tyttöjen 

äänet jäävät useammin taka-alalle, kuin pelkästään tyttöjen kesken 

työskennellessä. Tutkimuksissa on myös selvinnyt, että oppilaat useimmiten 

suosivat valinnoissaan sellaisia ryhmiä, joissa on vain samaa sukupuolta olevia 

jäseniä. (Bailey, 1993; Nelson-Le Gall & DeCooke, 1987.) Myös tässä 

tutkimuksessa oppilaat nimesivät osallisuuden tilanteissa vain saman 

sukupuolen edustajia, mikä tukee aiempia tutkimustuloksia. 
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Poikien vastauksissa esiintyi kuitenkin myös osallisuuden kokemukset silloinkin, 

kun he kertoivat työskennelleensä yksin itsenäisesti matematiikan tehtävien 

parissa tai katsottaessa Lasten uutisia. Näissä vastauksissa korostui oppitunnin 

kokeminen mieluisaksi ja osallisuuden määritelmässä toistui toiminnan 

kuvaaminen esimerkiksi sanoin ”tein matikkaa” ja ”oppilaat tekevät matikkaa”. 

Ainoastaan pojat kuvailivat osallisuutta pelkän toiminnan kautta. Yksi oppilas 

kertoi, että kokiessaan osallisuutta istuen yksin luokan takana, osallisuus oli sitä, 

että hän sai kertoa luokalle mielipiteensä uutisista niiden katsomisen päätteeksi. 

Tässä kuvauksessa oppilas ei siis loppujen lopuksi ollut täysin eristynyt muusta 

ryhmästä, vaan oli vain sijoittunut fyysisesti etäämmälle muista, jolloin hän koki 

olleensa yksin. Tämä tukee Pajun (2005) havaintoja siitä, että osallisuutta voi 

kokea myös etäällä muista, ottamatta konkreettisesti osaa muiden tekemiseen. 

Etäisyyttä kurottiin yhteen huutelemalla kauempaa omia ajatuksia ja näin 

liittymällä muun ryhmän toimintaan.  

 

Kansainvälisissä tutkimuksissa sekä THL:n kouluterveyskyselyssä tyttöjen ja 

poikien osallisuuden määrissä on havaittu eroja (Aukrust, 2008; Bailey, 1993; 

THL, n.d.a). Näissä tutkimuksissa osallisuutta on kuitenkin tarkasteltu lähinnä 

siitä näkökulmasta, kuinka aktiivisesti tytöt ja pojat osallistuvat opettajan 

johtamaan keskusteluun luokassa. Koko luokan keskusteluissa poikien 

osallisuutta on havaittu olevan enemmän ikäluokasta riippumatta (Aukrust, 

2008). Kuitenkaan oppilaiden omia ajatuksia osallisuudesta ei ole tutkittu, vaan 

tutkimukset perustuvat aikuisten määritelmään siitä, mitä osallisuus on ja onko 

tämän määritelmän mukaista osallisuutta ollut havaittavissa. Näissä 

tutkimuksissa jää avoimeksi se, kokivatko oppilaat itse osallisuutta. 

Verrattaessa vastauksia Niemen ym. (2018) osallisuuden nelikenttämalliin, 

sijoittuvat vastaukset useimmiten oppilasaloitteisen osallisuuden kategoriaan. 

Valitsemissaan tilanteissa oppilaat ovat olleet mukana suunnittelemassa 

oppimistilannetta, kuten toiveliikuntatuntia ja lautapelituntia. Näin ollen 

oppimistilanne on muovautunut oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. 

Opettajan rooli ikään kuin toiminnan sivussa: hän tukee, neuvoo ja auttaa 

oppilaita ongelmatilanteissa, mutta ei puutu muuten toiminnan kulkuun. 

Oppilaiden vastauksissa opettajan rooli oli sivustaseuraajan asemassa, sillä 
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häntä ei mainittu kuin yhdessä vastauksessa. Osallisuuden kokemukset ovat 

muodostuneet vertaisten kanssa toimiessa heidän määrittäessään itse toiminnan 

etenemisen.  

Nelikenttämallin osallistumisen muodon kategoria mainittiin myös muutamia 

kertoja. Esimerkiksi Lasten uutisten katsominen on ollut opettajan johtama, 

oppilaita aktivoiva tunti, jossa oppilaat eivät ole osallistuneet suunnitteluun, vaan 

ovat ainoastaan päässeet jakamaan omia ajatuksiaan uutisten aiheista. Niemi 

(2018a) on todennut, että opettajajohtoisissa työtavoissa aikuiset toimivat 

aloitteen tekijöinä luomalla tunnille struktuurin, mutta jonka sisällä oppilaat saavat 

tehdä itsenäisiä päätöksiä ja tuoda omaa ääntään kuuluviin. Tällaisissa 

opetustuokioissa korostuukin osallisuuden sosiaalinen ulottuvuus poliittisen 

osallisuuden sijaan: oppilaat voivat kokea tulevansa kuulluiksi vertaistensa 

parissa, vaikka he eivät ole päässeet vaikuttamaan tunnin sisältöön tai 

rakenteeseen. (Niemi ym., 2018a.) 

Myös täysin oppilasjohtoinen osallisuuskin nimettiin, kun osa kertoi 

kummioppilaiden kanssa järjestetyn leikki- ja pelituokion olleen osallisuutta. 

Tässä tilanteessa opettaja ainoastaan valvoi liikuntasalissa tapahtunutta 

leikkihetkeä mahdollisten loukkaantumisten varalta. Tässä leikkituokiossa eivät 

olleet läsnä kaikki luokan oppilaat, mikä saattaa osaltaan selittää sitä, miksi tämä 

täysin oppilasjohtoinen tuokio sai yhteensä vain kolme valintaa kolmestatoista. 

On kuitenkin mielenkiintoista, kuinka harva tämän kuvan valitsi, vaikka tällaiset 

osallisuuden tilanteet ovat yleensä määritelty kaikista korkeimman tason 

osallisuudeksi (Hart, 1992; Niemi ym., 2018a). Tätä tulisikin jatkotutkimuksissa 

selvittää tarkemmin: miksi niin harvat oppilaat ilmaisivat kokeneensa aikuisten 

määrittämässä korkeimman tason osallisuuden tilanteessa aitoa osallisuutta? 
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6 Luotettavuus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on oman tutkimuksensa keskeinen 

tutkimusväline. Tämän vuoksi luotettavuuden arvioinnin on koskettava koko 

tutkimusprosessia, toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, jossa 

luotettavuuden arviointi liittyy mittausten luotettavuuteen. (Eskola & Suoranta, 

1998.) Toimintatutkimuksen luotettavuuskysymykset eroavat kuitenkin muista 

tutkimuksista, sillä toimintatutkimuksessa tutkija kertoo tulokset omasta 

näkökulmastaan. Tutkimuksen päämääränä ei ollut saada koko ikäluokkaan 

yleistettävää tietoa, vaan lisätä opettaja-tutkijan ymmärrystä sekä omasta 

opetuksestaan että oman luokkansa oppilaiden ajatuksista.  

 

Koska tulosten yleistettävyyttä ei tämän vuoksi ole perusteltua pohtia, Heikkinen, 

Huttunen ja Syrjälä (2007) ovat luoneet toimintatutkimuksen arviointiin viisi 

periaatetta, joiden avulla tutkimuksen laatua voidaan arvioida. Nämä viisi 

periaatetta ovat: historiallisen jatkuvuuden periaate (engl. principle of historical 

continuity), refleksiivisyyden periaate (engl. principle of reflexivity), dialektiikan 

periaate (engl. principle of dialectics), toimivuuden periaate (engl. principle of 

workability) ja mieleenpainuvuuden periaate (engl. principle of evocativeness). 

Tutkimuksen laatua arvioidaan näiden viiden periaatteen mukaisesti. 

Heikkisen ym. (2007) historiallisen jatkuvuuden periaatteen mukaisesti 

onnistuneen toimintatutkimuksen on otettava huomioon aiemmat tapahtumat, 

jotka ovat muokanneet nykyistä käytäntöä. Toimintatutkimuksen raportit ovat 

luonteeltaan usein narratiivisia, sillä tutkimukset keskittyvät yksilöiden 

kokemuksiin ja raportoivat näitä kokemuksia kronologisessa järjestyksessä. 

Onnistunut toimintatutkimus tiedostaakin narratiivin muodostuvan historiallisesti. 

(Heikkinen ym., 2007.) Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä 

toimintatutkimuksen keinoin opettaja-tutkijan ymmärrystä siitä, miten hänen 

opettamansa luokan oppilaat määrittelevät osallisuutta ja onko sukupuolten 

määritelmien välillä eroavaisuuksia. Sekä osallisuuden että sukupuolten historiaa 

ja yhteiskunnallista merkitystä on tarkasteltu tarkemmin luvussa kaksi. 

Tutkimuksessa on otettu huomioon aiemmat tutkimustulokset osallisuudesta ja 

niitä on verrattu oppilaiden vastauksiin. Myös sukupuoliroolien ja sukupuolten 
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toimintaa ohjaavien käytänteiden historiallinen luonne on otettu tarkasteluun 

peilaten niitä tutkimustuloksiin. Saatuja tuloksia on myös pohdittu tulevaisuuden 

kannalta: miten näiden tulosten pohjalta voisimme edistää oppilaiden 

osallisuuden kokemuksia? Tutkimus etenee ajallisesti loogisesti ja 

johdonmukaisesti eritellen jokaisen tutkimusvaiheen kronologisessa 

järjestyksessä.  

Toimintatutkimuksen toinen huomioitava seikka on tutkijan suhde tutkittavaan 

joukkoon, sillä tutkija on itse osa tutkimuskohdettaan. Tämän vuoksi tutkijan 

näkemys ole koskaan täysin objektiivinen. (Eskola & Suoranta, 1998.)  Tutkijan 

ja tutkittavan joukon välinen suhde liittyy Heikkisen ym. (2007) mukaan 

refleksiivisyyden periaatteeseen: tutkimuksessa on otettava huomioon sekä 

tutkijan omat ennakko-oletukset että myös tutkijan suhde tutkittavaan joukkoon. 

Toimintatutkimukseen osallistuvat aktiivisesti myös tutkittavat, jolloin tutkijan ja 

tutkittavien välinen suhde otetaan huomioon, jotta vältettäisiin mahdolliset erot 

kerrotun ja raportoitavan narratiivin välillä. Opettaja-tutkijan valtasuhdetta 

oppilaisiin on pyritty vähentämään antamalla oppilaille mahdollisuus kieltäytyä 

tutkimukseen osallistumisesta missä tahansa vaiheessa tutkimusta. Oppilaille on 

myös ollut selvää, ettei osallistumattomuus vaikuta opettajan suhtautumiseen 

oppilasta kohtaan tai vaikuta esimerkiksi negatiivisesti oppilaan arviointiin.  

 

Dialektisuuden periaatteen mukaisesti tutkimuksen luotettavuuteen kuuluu myös 

opettaja-tutkijan ja tutkittavan ryhmän välinen dialogi: miten tutkijan ymmärrys on 

kehittynyt vuorovaikutuksessa muiden kanssa? Entä miten tutkimus tuo esiin eri 

ääniä ja tulkintoja? (Heikkinen ym., 2007.) Tutkimustulokset ovat opettaja-tutkijan 

tulkintoja tilanteista, minkä vuoksi omista tulkinnallisista lähtökohdista pitää olla 

hyvin tietoinen (Heikkinen & Jyrkämä, 1999). Tähän tulkinnallisuuteen opettaja-

tutkija pyrki vaikuttamaan aktiivisesti koko tutkimusprosessin ajan.  

 

Vastausten tulkinnan objektiivisuutta voidaan varmistaa käyttämällä useampia 

tutkimusmenetelmiä (Eskola & Suoranta, 1998). Tässä tutkimuksessa tulkintaa 

selkeytti ryhmähaastattelun käyttäminen kirjallisten vastausten tukena. Näin 

opettaja-tutkija pystyi esittämään tarkentavia kysymyksiä ja saamaan perusteluja 

vastauksille suoraan oppilailta ilman omien johtopäätösten vetämistä. Luokassa 
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valokuvattiin kaikki käytetyt menetelmät tietyltä ajalta, jolloin opettaja-tutkija ei 

valinnut tutkimukseen vain sellaisia kuvia, joissa hän itse koki olevan osallisuutta. 

Osa opettaja-tutkijan ottamista valokuvista ei hänen mielestään sisältänyt 

lainkaan osallisuutta. Kuitenkin osa oppilaista kertoi kokeneensa osallisuutta 

näissä kuvissa enemmän kuin sellaisissa, joissa opettaja-tutkija näki osallisuutta 

olevan paljon. Tutkijan onkin oltava tarkkana siitä, millaiset ennakkokäsitykset ja 

-asenteet hänellä on tutkittavasta aiheesta, jotta ne eivät ohjaile tutkimuksen 

toteutusta vääristäen siten tuloksia. Mikäli tutkimukseen olisi valikoitu vain 

opettaja-tutkijan omasta mielestä osallistavia sisältöjä, olisivat 

tutkimustuloksetkin tarjonneet vähemmän tietoa oppilaiden kokemuksista. 

 

Haastattelupäivänä opettaja-tutkija kävi luokan kanssa yhteisesti läpi ohjeet 

vastaamiselle ja esitteli kaikki luokassa ottamansa valokuvat. Näin pyrittiin 

varmistamaan, että oppilaat ovat varmasti ymmärtäneet, mitä heidän tulisi tehdä. 

Opettaja-tutkija antoi ohjeet vain siihen, miten vastaukset annetaan ja kuinka 

vastaukset sai lähetettyä, eikä hän tarjonnut apua vastausten sisältöihin. Näin 

pyrittiin siihen, ettei oppilaiden vastauksia ohjailtaisi opettajan omien käsitysten 

mukaisesti. Kirjallisissa ohjeissa osallisuutta oli kuitenkin virheellisesti rinnastettu 

osallistumisen käsitteeseen, mikä on saattanut ohjata oppilasta vastaamaan 

tämän esimerkin mukaisesti. Tämä saattoi vaikuttaa erityisesti vastauksissa, 

joissa osallisuutta kuvailtiin osallistumisena luokan toimintaan. 

 

Aineiston luotettavuuden kannalta tutkijan on tehtävä oma tulkintansa näkyväksi. 

Tämä onnistuu Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan antamalla lukijalle tutkijan 

tekemän tulkinnan lisäksi nähtäväksi aineistokatkelma, josta tulkinta on tehty. 

Tutkimustulokset on pilkottu pieniin osiin ja havaintoja tukemaan on liitetty 

sitaatteja oppilaiden vastauksista. Tulkinnan tueksi on myös etsitty vastaavaa 

ilmiötä tarkastelleita tutkimuksia ja niistä saatuja tuloksia. Niillä on pyritty 

selittämään tutkimustulosten tulkintaa jo olemassa olevan tiedon avulla. Näin 

lukija voi tehdä itse oman tulkintansa ja joko hyväksyä tai hylätä tutkijan esittämän 

tulkinnan aineistosta esiin saaduista tuloksista. (Eskola & Suoranta, 1998.)  

 

Tutkimuksen laadun arvioimisessa toimivuuden periaate pureutuu siihen, kuinka 

hyvin tutkimus onnistuu aikaansaamaan toimivia käytänteitä. Tutkimus on 
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laadukas, mikäli se on tuottanut käytänteitä, joita voi pitää hyödyllisinä. 

(Heikkinen ym., 2007.) Toimivuus liittyy myös tutkimuksen tuottamaan 

keskusteluun, eli siihen, millaista keskustelua tutkimus herättää. Tutkimuksessa 

oppilaiden käsityksiä osallisuudesta analysoitiin käyttöarkkitehtuuriteorian avulla, 

jolloin aiheesta saatiin syvempi ymmärrys. Käyttöarkkitehtuuriteoria kattoi 

osallisuuteen liittyneet kulttuuris-diskursiiviset, fyysiset, taloudelliset ja 

materiaaliset sekä sosiaalis-poliittiset ennakkoehdot. Käyttöarkkitehtuuriteorian 

hyödyntäminen tässä tutkimuksessa osoitti, että oppilaiden käsityksiä 

osallisuudesta on mahdollista ja tärkeää tutkia laajemmin. Opettaja-tutkija 

ymmärsi oppilaiden vastauksista, ettei heidän mielestään osallisuutta ollut vain 

poliittiset tavat vaikuttaa oppitunnin rakenteisiin, vaan tärkeäksi koettiin 

sosiaalinen osallisuus, jota koettiin omassa vertaisryhmässä. Tutkimustulokset 

toimivat näin keskustelunavauksena sille, onko aikuisten määrittelemä osallisuus 

oppilaille aidointa osallisuutta, vai tulisiko koulussa olevia käytänteitä kehittää. 

 

Laadukas tutkimus herättää ajatuksia ja saa ihmisen ajattelemaan asioita uudella 

tavalla. Tutkimuksen mieleenpainuvuus ei perustu vain rationaaliseen ajatteluun, 

vaan sen tulee koskettaa lukijaa myös tunnetasolla. Tärkeimmät 

oppimiskokemukset ovat aina sekä kognitiivisia että affektiivisia. (Heikkinen ym., 

2007.) Tässä tutkijan taito kirjoittaa ja ilmaista itseään korostuvat: miten saadaan 

lukija vakuutettua tulosten paikkansapitävyydestä ja merkittävyydestä? Tutkimus 

on kirjoitettu kaikkia edellä mainittuja Hynnisen ym. (2007) määrittelemiä 

periaatteita noudattaen. Aineiston hankinnassa opettaja-tutkijan jatkuva 

reflektointi oman toiminnan tukena on tuonut esiin hänen ennakkokäsityksiään ja 

-oletuksiaan oppilaiden ajatuksista. Tietoisuus omista ennakkokäsityksistä on 

ollut tärkeää, sillä näin ne eivät ole ohjailleet aineistonkeruuta tai sen tulkintaa. 

Tulosten tulkinnan tueksi on annettu sitaatteja oppilaiden vastauksista ja niitä on 

verrattu aiempiin tutkimustuloksiin. Lopulta mieleenpainuvuuden arvioi 

tutkimuksen lukija itse – onnistuiko tutkija perusteluillaan vakuuttamaan tulosten 

luotettavuuden?  
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7 Tutkimusetiikka 

Tutkimus noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) ohjeistusta 

hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Hyvän tieteellisen käytännön mukaista 

toimintaa on, että tutkija toimii rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti, käyttää eettisiä 

menetelmiä tiedon hankinnassa ja sen arvioimisessa sekä ottaa asianmukaisesti 

huomioon muiden tutkijoiden työn ja löydökset. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta, 2012.) 

Tutkimuksen eettiset ongelmat voidaan Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan 

(2006) mukaan jakaa kahteen luokkaan: tutkimuksen tiedon hankintaan ja 

tutkittavien suojaan liittyviin kysymyksiin sekä tutkimustulosten soveltamiseen. 

Tutkijan vastuulla on ottaa huomioon seuraukset, joita tutkimus saattaa 

tutkittaville aiheuttaa. Tutkimuksen tekemisen peruskysymyksiin kuuluvat 

esimerkiksi, mitä hyötyä tai haittaa tutkittaville tutkimuksesta on, miten tutkittavien 

yksityisyydestä ja tutkimuksen luottamuksellisuudesta pidetään huolta ja miten 

tutkittavia ollaan johdattamatta harhaan (Eskola & Suoranta, 1998). 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten oppilaat määrittelevät 

osallisuutta. Tulosten pohjalta opettaja-tutkija pyrki kehittämään omaa 

toimintaansa oppilaiden osallisuutta tukevaksi ja edistäväksi. Näin ollen 

tutkimuksesta koituva hyöty oppilaille oli konkreettinen: tutkimuksesta saadun 

tiedon avulla opettaja-tutkija pystyi ottamaan oppilaat aiempaa enemmän 

huomioon luokan toiminnassa. 

  

Tutkimuksen toteuttamista varten oli haettava tutkimuslupaa sekä Vantaan 

kaupungilta että kyseisen koulun rehtorilta. Lainsäädännöllisesti lapset ovat 

suojeltava erityisryhmä, sillä lapsilla ei nähdä olevan täyttä kompetenssia antaa 

informoitua suostumusta osallistumiselle. Tämän vuoksi tutkimukseen 

osallistumiseen tarvittiin myös huoltajan lupa, vaikka lopullisen suostumuksen 

antoikin oppilas itse.  

 

Tutkimuslupaa hakiessa tulee kunnioittaa tutkittavien itsemääräämisoikeutta 

antamalla heille aito mahdollisuus päättää, haluavatko he osallistua 
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tutkimukseen. Jotta tutkittava pystyy tekemään päätöksen, tulee tutkijan tarjota 

riittävästi tietoa tutkimuksesta. Tähän sisältyvät tutkimuksen perustiedot ja 

tutkittavilta kerättävien tietojen käyttötarkoituksen kertominen. Tämän lisäksi 

tutkittavalle on kerrottava, mitä osallistuminen konkreettisesti tarkoittaa. (Eskola 

& Suoranta, 1998; Kuula, 2011.) Koska tässä tutkimuksessa haastateltiin lapsia, 

piti tutkimuksesta informoida kohderyhmän mukaisesti siten, että he ymmärsivät 

mistä on kyse. Suullisen informaation lisäksi oppilaille lähetettiin koteihin lyhyt 

kirjallinen selite tutkimuksen tarkoituksesta (liite 2). Näin varmistettiin se, että 

oppilas ymmärsi, mitä häneltä odotettiin tutkimukseen osallistuessa ja miten 

häneltä kerättyjä tietoja tultaisiin käyttämään. Oppilaille ja heidän huoltajilleen 

korostettiin myös, että tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja 

oppilas voi missä tahansa vaiheessa jättäytyä tutkimuksesta ilman sanktioita. 

Eskola ja Suoranta (1998) huomauttavat, että mikäli tutkittavien ja tutkijan välillä 

vallitsee valtasuhde, ei tällainen riippuvuussuhde saa vaikuttaa olennaisesti 

tietojen antamisen vapaaehtoisuuteen. Tämän vuoksi olikin tärkeää kertoa, ettei 

tutkimukseen osallistumisella tai osallistumatta jättämisellä ollut vaikutusta 

esimerkiksi oppilaan kouluarvosanoihin. 

 

Tietojenkäsittelyssä ja tuloksia julkaistaessa keskeisiä käsitteitä ovat 

luottamuksellisuus ja anonymiteetti (Eskola & Suoranta, 1998). Koska 

tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavien välinen vuorovaikutus oli keskeinen osa 

toteutusta, on tutkijan oltava avoin ja luotettava tutkittavilleen. Eskolan ja 

Suorannan (1998) mukaan ei riitä, ettei tutkija vahingoita tutkimuksellaan 

tutkittavia, vaan on pidettävä huolta, ettei tutkimus loukkaa tutkittavien 

arvokkuutta. Tällainen loukkaaminen olisi esimerkiksi oppilaiden puheiden salaa 

nauhoittaminen. Avoin tutkimusote ja vuorovaikutus tutkijan ja tutkittavien välillä 

on tärkeää luottamussuhteen syntymiselle. 

 

Koska opettaja-tutkija tiesi kirjallisissa vastauksissa ja 

ryhmähaastattelutilanteessa kuka vastauksen antoi, oli tärkeää ilmaista oppilaille, 

ettei haastattelusta saatuja tietoja kerrottaisi eteenpäin kolmansille osapuolille 

ennen aineiston anonymisointia. Kuulan (2011) mukaan anonymisointi on 

onnistunut silloin, kun yksittäisiä tutkittavia ei pystytä tunnistamaan aineistosta 

helposti. Oppilaiden vastauksista poistettiin sekä heidän oma nimensä että 
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vastauksissa mainitut luokkatovereiden nimet. Oppilaiden nimet korvattiin 

tunnistetiedoin, joissa sukupuolta merkittiin kirjaimin T (tyttö) ja P (poika), sekä 

juoksevalla numeroinnilla.  

 

Tietojenkäsittelyssä tärkeää on ottaa huomioon, miten estetään tiedon 

tuhoutuminen, sen muuttuminen ja joutuminen vääriin käsiin. Tietoturva on paras 

silloin, kun aineisto on lukittuna salaiseen ja paloturvalliseen paikkaan. 

Tietokoneella olevan tiedon säilymistä voidaan parantaa varmuuskopioinneilla ja 

asianmukaisilla palomuureilla sekä salasanoilla. (Kuula, 2011.) 

Haastatteluaineisto koottiin kokonaisuudessaan sähköisesti, joten se säilytettiin 

opettaja-tutkijan henkilökohtaisella tietokoneella. Tietokone kulki opettaja-tutkijan 

mukana ja sen käyttö oli rajoitettu salasanoilla. Lisäksi tietokoneen 

tietoturvallisuus oli päivitetty ajan tasalle. Aineisto varmuuskopioitiin 

pilvipalvelimeen, joka suojattiin eri salasanalla tietoturvan parantamiseksi. 

Aineiston tuhoaminen toteutetaan viimeistään puoli vuotta tämän pro gradu -

tutkielman valmistumisen jälkeen, mikä on kerrottu myös haastatteluun 

osallistuneille.  
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8 Pohdintaa 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, analysoida ja tulkita, miten oppilaat 

määrittelevät ja kokevat osallisuutta koulussa. Tutkimuksessa verrattiin myös, 

eroavatko tyttöjen ja poikien osallisuuden kokemukset toisistaan. Tällä pyrittiin 

tarkastelemaan, johtuvatko kouluterveyskyselyssä raportoidut sukupuolten 

väliset erot (liite 1) osallisuuden kokemuksissa siitä, että tytöt ja pojat 

määrittelevät sitä eri tavoin. 

 

Tutkielma osallistuu näin laajempaan keskusteluun siitä, miten osallisuuden 

käsitettä määritellään. Usein osallisuuden raamit ovat määrittäneet aikuiset, 

mutta tämä tutkimus antoi äänen lapsille itselleen: mitä lapsia koskeva osallisuus 

heidän näkökulmastaan on? Lisäksi tutkimuksessa pohdittiin kriittisesti jo pitkään 

koulussa käytyä keskustelua sukupuolten tasa-arvosta ja se nosti esiin jo 

aiemmin havaitut erot sukupuolten osallisuuden kokemuksista.  

 

8.1 Käyttöarkkitehtuuriteoria lasten osallisuuden tutkimisessa 

 

Aineiston keräämisessä ja sen analysoinnissa käytettiin 

käyttöarkkitehtuuriteoriaa, jota on hyödynnetty myös aiemmin suomalaisissa 

koulutus- ja osallisuustutkimuksissa (esim. Heikkinen ym., 2018; Kiilakoski, 2019; 

Niemi & Loukomies, 2021). Käyttöarkkitehtuuriteorian soveltuvuutta on perusteltu 

sen tarjoamilla käsitteellisillä välineillä koulutuksen kriittiseen tarkasteluun.  Kun 

osallisuuden nähdään rakentuvan käytänteistä, kiinnitämme huomiota siihen, 

millaiset tekijät mahdollistavat tai edistävät käytäntöjen muodostumista ja mitkä 

puolestaan rajoittavat niiden kehittymistä. (Heikkinen ym., 2018.)  

 

Tässä tutkimuksessa esiin nousivat ne tilanteet, joissa oppilaat kertoivat 

kokeneensa osallisuutta. Kun osallisuus pilkottiin käytänteisiin (sayings, doings, 

relatings), pystyttiin sen reunaehtoja tarkastelemaan eri näkökulmista. Vaikka 

nämä kolme ulottuvuutta analysoitiin erikseen, kietoutuvat ne kaikki yhteen: 

koulupäivästä ei voida erottaa erilleen ihmisten välisiä suhteita tai materiaalisia 
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tekijöitä (Kiilakoski, 2019). Siksi loppupeleissä osallisuus on kaikkien näiden 

kolmen ulottuvuuden summa.  

 

Käyttöarkkitehtuuriteoriaa ei ole aiemmin käytetty osallisuustutkimuksessa siten, 

että äänessä ovat oppilaat itse. Osallisuutta tutkittaessa osallisuuden ovat 

määritelleet tutkijat, eli aikuiset, jolloin lasten ajatukset eivät ole päässeet esiin. 

Käyttöarkkitehtuuriteorian hyödyntäminen lasten äänen kuulemisessa osoittautui 

kuitenkin toimivaksi sen yksinkertaisuuden vuoksi. Sen ulottuvuudet onnistuttiin 

pilkkomaan lapsentasoisiin kysymyksiin (mitä kuvassa tapahtuu, kenen kanssa 

olit, mitä osallisuus on), mikä helpotti kysymysten ymmärrettävyyttä. Koska 

vastaajina toimivat lapset, oli näiden käyttöarkkitehtuuriteorian ulottuvuuksiin 

liittyvien kysymysten lisäksi tärkeää sisällyttää vastaamisen tueksi visuaalista 

materiaalia. Kuvien käyttö haastattelukysymysten tukena helpotti vastaamista 

entisestään, kun oppilas sai palautettua mieleensä oppitunnin sisällön. 

Kysymysten järjestyksellä pystyttiin myös vaikuttamaan siihen, etteivät oppilaat 

jumiutuneet heti ensimmäisenä haastavampaan kysymykseen. Ensimmäiset 

kaksi kysymystä liittyivät tukikuvissa oleviin konkreettisiin tilanteisiin, joihin 

oppilas pystyi tietämään vastaukset oman kokemuksensa ja muistinsa avulla.  

 

Osallisuuden määritelmä oli kysymyksistä abstraktein, jota varten opettaja-

tutkijan oli kerrottava oppilaille taustatietoja. Suurin haaste oli varmistaa, ettei 

ohjeistuksella johdateltu oppilaita vastauksissa. Kirjallisissa ohjeissa osallisuutta 

oli rinnastettu osallistumiseen, mikä osaltaan on saattanut ohjata oppilaita 

vastaamaan tietyllä tavalla. Jatkossa käyttöarkkitehtuuriteorian hyödyntäminen 

lasten haastattelussa onkin syytä pohtia tarkemmin, miten sen ulottuvuudet 

saadaan entistä ymmärrettävimmiksi ilman vastaajien mahdollista johdattelua.   

 

8.2 Tulokset suhteessa aiempaan tutkimukseen 

 

Tuloksissa havaittiin, että oppilaiden vastauksissa oli paljon samansuuntaisia 

määritelmiä osallisuudelle kuin mitä aiemmissa tutkimuksissa on todettu (Hart, 

1992; Lipponen ym., 2018; Nousiainen & Piekkari, 2007; Shier, 2001). Lasten 

vastauksissa korostui kuitenkin osallisuuden sosiaalinen puoli, jossa osallisuutta 

koettiin eniten vertaisten kanssa toimiessa. Tämä sosiaalisen puolen 
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korostuminen on havaittu myös aiemmissa oppilaiden osallisuutta käsittelevissä 

tutkimuksissa (esim. Niemi ym., 2018a; Niemi ym., 2018b; Niemi & Kiilakoski, 

2020). Koulussa osallisuuden nähdään usein olevan poliittista, strukturoitua 

vaikuttamista esimerkiksi oppilaskuntatoiminnan kautta. Tällöin kuitenkin vain 

pieni osa oppilaista saa aktiivisesti äänensä kuuluviin aikuisten määrittämissä 

raameissa.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) korostaessa 

osallisuutta muun muassa ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen 

kehittymisessä, olisikin näistä oppilaiden vastauksista otettava opiksi se, 

millaisissa tilanteissa osallisuutta aidosti koetaan. Tuudittautuessa näihin 

poliittisesti värittyneiden vaikutusmahdollisuuksien tarjoamiseen, jää oppilaiden 

aito osallisuus vain korulauseiksi. Jos päädymme tarjoamaan oppilaille vain 

aikuisten mielestä osallistavia tapoja ottamatta aktiivisesti huomioon lasten 

kokemuksia, voi oppilaiden opiskelumotivaatio ja kouluun sitoutuminen 

pahimmillaan laskea. Oppilaiden osallisuuden vahvistamisen on todettu 

sitouttavan oppilaita koulutyöhön, mikä parantaa oppimistuloksia (Hopkins, 

2010). Osallisuutta lisäämällä oppilaan motivaatio oppimista kohtaan kasvaa ja 

hän oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja työskentelystä osana 

kouluyhteisöä (Opetushallitus, 2014).  

 

Oppilaiden äänen kuuleminen osallisuuteen liittyvissä kysymyksissä on siis 

kriittistä osallisuuden liittyessä useisiin muihin tärkeisiin taitoihin. Koska 

osallisuus ei ole synnynnäinen taito, on myös koululla suuri vastuu sen 

opettamisessa oppilaille: haluammehan varmasti tulevaisuuteemme aikuisia, 

jotka haluavat ja kykenevät aktiivisesti osallistumaan yhteiskuntamme 

kehittämiseen. Kommunikaatiotaidot, oman mielipiteen ilmaiseminen ja 

perusteleminen, kriittinen ajattelu ja yhteistyötaidot ovat kykyjä, joita meillä ei ole 

varaa menettää.  

 

Tärkeää oli myös kuulla, kuinka usein oppilaat kertoivat osallisuuden tilanteiden 

olleen heidän mielestään positiivisia kokemuksia. Se, että oppilaalla on ollut hyvä 

olla tilanteessa ja hänelle on jäänyt siitä positiivinen muistijälki, on äärimmäisen 

tärkeä tieto. Se, että oppilas viihtyy koulussa, on itselleni opettajana prioriteetti. 
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Tarjoamalla oppilaalle positiivisia oppimiskokemuksia tulee koulunkäynnistäkin 

motivoivampaa ja itsessään palkitsevaa.  

 

Sukupuolten välisiä eroja osallisuuden kokemuksissa ja määritelmissä pystyttiin 

myös havaitsemaan kerätystä aineistosta. Aineiston koon ollessa hyvin pieni, ei 

näistä voi kuitenkaan vetää suoria johtopäätöksiä siitä, että saadut tulokset 

koskisivat laajempaakin joukkoa. On kuitenkin mielenkiintoista, että jo näin 

pienessä aineistossa esimerkiksi osallisuuden tilanteiden valinnoissa tyttöjen ja 

poikien vastaukset jakautuivat epätasaisesti. Tämä antaa osviittaa siitä, että 

sukupuolten välillä saattaa olla laajemmallakin skaalalla eroja siinä, minkä 

koetaan olevan osallisuutta. Voiko tämä näkyä myös THL:n kouluterveyskyselyn 

eroavaisuuksissa? 

 

Vaikka tutkimuksessa on eritelty tyttöjen ja poikien eroja, on huomioitava, ettei 

tutkimuksen tarkoituksena ole leimata tyttöjen ja poikien toimivan ryhmänä aina 

samalla tavalla. Pelkästään tyttöjen ja poikien väliset erot ryhminä eivät riitä: on 

huomioitava, että näiden ryhmien sisällä on vaihtelevuutta. (Lindroos, 1997.) 

Sukupuolten välisten vastausten eroja on kuitenkin syytä pohtia syvemmin: voiko 

kyse olla puhtaasti biologisista syistä, vai johdattelevatko erilaiset 

sukupuolinormit ja rakenteet tyttöjä ja poikia lähtökohtaisesti kokemaan asioita 

eri tavoin? Kuten teorialuvussa todettiin, on sukupuoli vahvasti määrittynyt 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Roolit, joihin tyttöjä ja poikia kasvatamme 

tähtäävät hyvin erilaisiin lopputuloksiin: kuuliaisiin ja tunnollisiin tyttöihin, jotka 

toimissaan ottavat muut huomioon tuomatta itseään liikaa esiin ja poikiin, joita 

koululaitos ei onnistu saamaan kiinnostumaan, vaan jonka soveltumattomuus 

saa pojat häiriökäyttäytymään ja menestymään tyttöjä heikommin. Tällaiset 

sisäistetyt kategorisoinnit oppilaan sukupuoleen liittyen vaikuttavat suoraan 

oppilaiden käsitykseen omasta itsestään sekä siitä, millaisia kykyjä ja 

mahdollisuuksia hänellä on osallistua koulussa käytyyn keskusteluun. Jotta nämä 

sukupuoliroolien vaikutukset eivät rajoittaisi kummankaan sukupuolen 

mahdollisuuksia osallisuuteen, on opettajiston ja muun koulun henkilökunnan 

aktiivisesti pohdittava omaa suhtautumistaan tyttöihin ja poikiin ymmärtääkseen 

omia sukupuolittuneita asenteitaan ja näin aktiivisesti toimiakseen niitä vastaan 

mahdollistaakseen tasa-arvoisen kohtelun kaikille oppilaille.  
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8.3 Reflektointi osana ammatillista kehittymistä 

 
 

Toimintatutkimuksessa suuressa roolissa on tutkijan oman työn reflektointi koko 

tutkimusprosessin ajan. Myös opettajan ammatillisen kehittymisen edellytyksenä 

on oman työn kriittinen tarkastelu. (Niemi, 2019.) Tutkimusprosessin aikana 

pysähdyin useita kertoja pohtimaan niitä periaatteita ja käsityksiä, jotka ohjaavat 

omaa opettajuuttani. Ajatukseni on aina ollut, että haluan aktiivisesti kuunnella 

oppilaitani ja ottaa heiltä vastaan myös kriittisiä kommentteja opetustyöhöni 

liittyen. Oman opettajuuden pohtiminen onkin opettajan työssä tärkeää: on 

pystyttävä perustelemaan, miksi omaa opetusta suunnittelee siten kuin 

suunnittelee ja mitkä arvot ohjaavat jokapäiväisiä valintoja.  

 

Tämän tutkimuksen aikana huomasin helposti jääväni jumiin oman osallisuuden 

määritelmäni kanssa. Huomasin, että omista käsityksistä on yllättävän haastavaa 

päästää irti ja antaa tilaa uusille ajatuksille. Kun oppilaat kertoivat osallisuuden 

syntyneen tilanteissa, joissa itse en ollut sitä ajatellut olevan, oli ensireaktioni jopa 

hieman ärsyyntynyt siihen, ettei oppilas ollut ymmärtänyt tehtävää. Kun oppilas 

toisensa jälkeen kertoi osallisuuden olevan ”kivaa”, turhauduin siihen, etten 

omasta mielestäni saanut riittäviä vastauksia. Jumiuduin omaan osallisuuden 

määritelmääni niin tiukasti, että vaati tietoista ponnistelua hyväksyä nämä lapsilta 

saadut vastaukset. Itsehän halusin kuulla, mitä osallisuus oppilaideni mielestä on 

– miksi lasten mielipiteiden kuuleminen tuntui kuitenkin aluksi kaikkea muuta 

paitsi palkitsevalta? 

 

On varmasti helppoa perustella itselleen, miksi toimii kuin toimii ja miksi valitut 

opetussisällöt ja -menetelmät ovat hyviä. Luultavasti moni opettaja myös 

ajattelee olevansa avoin muutokselle ja halukas kehittämään omaa toimintaansa. 

Kun näitä itse perusteltuja, kyseenalaistamattomia periaatteita kohtaan 

esitetäänkin eriäviä mielipiteitä, voi kritiikki tuntua kuitenkin henkilökohtaiselta 

hyökkäykseltä. On haastavaa nähdä omat puutteensa. Siksi tutkimustyö opetti 

minulle erityisen paljon omasta itsestäni – kuinka vaikeaa oman työn reflektointi 

käytännössä onkaan, vaikka se ajatuksena kuulostaakin niin yksinkertaiselta 
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työkalulta. Ammatillinen kehittyminen vaatii rohkeutta syöksyä uuteen: on 

pystyttävä sietämään epävarmuutta omasta tekemisestään, uskallettava kokeilla 

uusia ja vieraita lähestymistapoja ja opittava virheistä. Miten muuten voisi tietää, 

että omat tutut ja turvalliset tavat ovat ne kaikista toimivimmat? Täydellisyyteen 

pyrkivässä suorittajien yhteiskunnassamme armollisuus epävarmuuden tunteita 

ja virheiden tekemistä kohtaan tuntuu olevan nollassa. Miten voimme kuitenkaan 

opettaa oppilaita olemaan uteliaita ja kokeilemaan rohkeasti uusia asioita, jos 

emme edes itse kykene toimimaan malleina epämukavuusalueella toimimiselle 

ja virheistä oppimiselle? 

 

8.4 Jatkotutkimukset 

 

Tutkimus tuotti tietoa sekä osallisuudesta että myös oman työn kriittisestä 

tarkastelusta. Tutkimus jätti kuitenkin vielä aukkoja, joihin kaivataan 

jatkotutkimuksia.  

 

Oppilaiden määritelmiä osallisuudelle on tutkittu hyvin vähän, jos lainkaan. 

Aiemmat tutkimukset oppilaiden osallisuuden kokemuksista perustuvat aikuisten 

määrittämiin osallisuuden reunaehtoihin, jotka useimmiten jäävät pelkän 

poliittisen osallisuuden kuvaamiseen. Kuten tutkimuksessa kävi ilmi, osallisuuden 

sosiaalinen puoli sai oppilaiden vastauksissa huomattavasti suuremman 

painoarvon. Koulupäivän sisään mahtuu paljon muutakin kuin opettajan ja 

oppilaan välistä pedagogista vuorovaikuttamista. Lasten keskinäisiä suhteita 

osallisuuden mahdollistajina ja rajoittajina tulisi tutkia laajemmin.  

 

Käyttöarkkitehtuuriteoria onnistui pilkkomaan osallisuuden lapsen tasoisiin 

kysymyksiin ja samalla luomaan yhtenäisen ja kattavan kuvan siitä, mistä 

osallisuus lasten mielestä koostuu. Teorian hyödyntäminen lasten ajatusten esiin 

tuomiseksi voisi toimia myös suuremmalla otannalla. Tällöin selviäisi, miten 

suurempi otanta lapsia määrittelee osallisuutta ja nouseeko aineistosta tuloksia, 

joita voisi mahdollisesti yleistää suurempaankin joukkoon. 

 

Olisi myös kiinnostavaa tietää, missä määrin opettajat tarjoavat eriarvoistavia 

mahdollisuuksia osallisuuteen oppilaan sukupuoleen tai muuhun 
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taustavaikuttajaan, kuten etnisyyteen tai sosioekonomiseen asemaan liittyen. 

Erityisesti oppilaiden kokemukset siitä, missä määrin he ovat kokeneet 

osallisuutta on tärkeä tieto – opettajan ja oppilaan käsitykset saattavat erota, 

kuten tässä tutkielmassa havaittiin. 
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Liitteet 

 
LIITE 1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn tuloksia. 

 2019 2021 

Muuttuja Tytöt Pojat Tytöt Pojat  

Osallistunut koulun 
asioiden suunnitteluun, 
% 

50,5% 50,4% 42,4% 47,2% 

Ei koe olevansa tärkeä 
osa koulu- eikä 
luokkayhteisöä, % 

3 % 4,3 % 3,4% 4,5% 

Kokee olevansa tärkeä 
osa kouluyhteisöä, % 

44,3% 39,8% 41,1% 39,2% 

Kokee olevansa tärkeä 
osa luokkayhteisöä, % 

58,6% 53,2% 57% 54,1% 
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LIITE 2: Tutkimuslupahakemus oppilaiden huoltajille 

 

Tutkimuslupa 

Pyydän teitä allekirjoittamaan tämän tutkimuslupalapun ja palauttamaan sen Anni-

opelle mahdollisimman pian. Mikäli teillä herää kysymyksiä, voitte olla minuun 

yhteydessä Wilmassa. 

Tutkimussuunnitelma 

Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko tyttöjen ja poikien kokemassa 

osallisuudessa eroja. Osallisuus on lyhyesti määriteltynä jaettu päätöksentekoprosessi 

lasten ja aikuisten välillä, jossa lapsen ääni ja mielipiteet otetaan aktiivisesti huomioon. 

Toisin sanoen tutkin sitä, missä tilanteissa oppilaat kokevat pääsevänsä vaikuttamaan 

Tutkielman tarkoituksena on valokuvata luokan toimintaa ja dokumentoida erilaisia 

oppimistilanteita. Tämän jälkeen oppilaita pyydetään valitsemaan kolme kuvaa tilanteista, 

joissa he ovat kokeneet osallisuutta. Valokuvan yhteyteen oppilasta pyydetään selittämään, 

mitä osallisuus kyseisessä kuvassa oli, mitä kuvassa tapahtui ja kenen kanssa.  

Jokainen luokan oppilas vastaa itsenäisesti näihin kysymyksiin valitsemiensa valokuvien 

pohjalta. Tämän jälkeen muutamaa oppilasta tullaan haastattelemaan kahden kesken, jotta 

saadaan tarkempi kuva oppilaan ajatuksista kirjallisen vastauksen takana.  

Tutkimusetiikka 

Valokuvissa ei tule näkymään kenenkään kasvoja, vaan ne keskittyvät kuvaamaan 

luokassa tapahtuvaa toimintaa. Oppilaille painotetaan, että tutkimukseen 

osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä sillä ole vaikutusta esimerkiksi 

kouluarvosanoihin. Oppilas voi jättäytyä pois tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa. 

Kerätystä aineistosta ei ole mahdollisuutta tunnistaa oppilasta. Myöskään valokuvat 

eivät tule kenenkään muun nähtäväksi. Tutkimusdata säilytetään vain tutkijan omalla 

laitteella. Kaikki aineisto hävitetään viimeistään puoli vuotta tutkielman valmistumisen 

jälkeen. 

Oppilaan nimi: ______________________________________ 

 

Oppilas saa esiintyä tutkielmaan käytettävissä valokuvissa:  Kyllä   Ei   

 

Oppilasta saa haastatella hänen kokemastaan osallisuudesta: Kyllä   Ei  

 

 

Huoltajan allekirjoitus: ________________________________ 
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LIITE 3: Kirjallisten vastausten ohjeistus Powerpointissa. 
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LIITE 4: Esimerkkikuva Powerpointiin liitetyistä kuvista ja 
haastattelukysymyksistä. 
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LIITE 5: Oppilaiden tekemät valinnat valokuvista. 

 
Oppilas 1. kuva 2. kuva 3. kuva 

T1 3. toiveliikunta 4. parisanelu 6. lautapeli 

T2 1/3. 
Kumpaakaan ei 
ole perusteltu 

2. lasten uutiset 6. lautapeli 

T3 3. toiveliikunta 4. parisanelu 7. kummivälkkä 

T4 2. lasten uutiset 3. toiveliikunta 4. parisanelu 

T5 1. matikka 6. lautapeli 10. runo/rap 

P1 5. QR-suunnistus 7. kummivälkkä 8. matikkaa 

P2 1. matikkaa 3. toiveliikunta 8. matikkaa 

P3 2. lasten uutiset 6. lautapeli 8. matikkaa 

P4 7. kummivälkkä 3. toiveliikunta 1. matikka 

P5 3. toiveliikunta 8. matikkaa 5. QR-suunnistus 

P6 8. matikkaa 9. livekuunnelma 6. lautapeli 

P7 1. matikkaa 2. lasten uutiset 3. toiveliikunta 

P8 1. matikkaa 2. lasten uutiset 6. lautapeli 
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