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Tiivistelmä:  

Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan, millaista osallisuuden kokemusta Martinlaakson peruskoulussa 
käytössä oleva kiusaamisen vastainen M-Crew-toiminta on siinä mukana oleville nuorille rakentanut, ja 
kuinka tällaisen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hankkeen kautta saatava osallisuuden kokemus voisi 
vahvistaa nuorten valmiuksia myös myöhempään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  
 
Koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä on toistaiseksi vain vähän empiiristä tutkimustietoa, eikä nuorisotyötä 
yleisestikään ole juuri politiikan tutkimuksen piirissä tarkasteltu, vaikka sillä on useita osallistumiseen ja 
kansalaiskäsityksen vahvistamiseen liittyviä tavoitteita. Niinpä tämä tutkielma pyrkii tuomaan 
nuorisotutkimuksellista keskustelua myös politiikan tutkimukseen. Nuorten osallisuuden kokemuksen ja 
yhteiskunnallisen vaikuttamishalun kytköksiä tarkastellaan tässä haastattelututkimuksen kautta. Tutkielmaa 
varten haastateltiin kuutta 15–22-vuotiasta nuorta, joista kolme on kuluvana lukuvuonna 2021–2022 mukana 
M-Crew-toiminnassa, ja kolme on ollut mukana aiemmin. Haastateltavat valittiin harkinnanvaraista 
otantamenetelmää käyttäen, ja haastattelumenetelmänä toimi teemahaastattelut. Aineiston analyysiin 
käytettiin osin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, kun haluttiin peilata nuorten osallisuuden kokemuksia 
aiempaan osallisuuskirjallisuuteen. Muilta osin tutkielmassa hyödynnettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, 
kun haluttiin poimia tärkeät analyysiyksiköt suoraan aineistosta ilman aiemman kirjallisuuden vaikutusta. 
 
Aineistosta nousee esiin kolme tärkeää teemaa: osallisuuden kokemus M-Crew’ssa, M-Crew’sta opitut tiedot 
ja taidot, sekä nuorten käsitykset itsestään laajemmin osana yhteiskuntaa. Haastatellut nuoret olivat saaneet 
M-Crew’sta kolmenlaisia osallisuuden kokemuksia: vahvaa tunnustusta koko kouluyhteisöltä; ryhmään 
kuulumisen ja toimimisen kokemuksia; sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia M-Crew-toiminnan sisällä ja 
laajemmin kouluyhteisössä. Toiminnassa menneinä lukuvuosina olleet nuoret kertoivat suoraan saaneensa 
M-Crew-toiminnasta intoa ja valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, sillä he olivat ymmärtäneet 
voivansa vaikuttaa sekä oppineensa kiusaamisen ja syrjinnän vakavuudesta.  
 
Tulokset kertovat, että M-Crew-toiminnasta saatu vahva osallisuuden kokemus sekä oppimiskokemukset 
vaikuttavat nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamishalun vahvistumiseen. Jotta koulu- ja oppilaitosnuorisotyön 
mahdollisuudet yhteiskunnallisen vaikuttamisen opettajana ymmärrettäisiin paremmin, nuoria tulisi kuitenkin 
haastatella laajemmin paitsi M-Crew’n osalta, myös muiden koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hankkeiden 
puitteissa. 
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1 Johdanto 

 

 

Juridisessa mielessä lasten oikeudet osallistua ja vaikuttaa ovat vahvat. Jo perustuslain 6 §:n 

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

koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti”. Lisäksi nuorisolain (1285/2016) 2 §:n mukaan lain 

tavoitteena on ”edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja 

edellytyksiä toimia yhteiskunnassa”. Etenkin kuntataso on monessakin mielessä 

merkityksellinen osallisuuden edistäjä ja vaikutusmahdollisuuksien luoja. Kunta on ensinnäkin 

paikallisten palveluidensa ja hallintonsa vuoksi lasten ja nuorten arkipäivän kannalta keskeinen 

ympäristö, ja toisaalta paikallisuutensa vuoksi se mahdollistaa konkreettisen vuorovaikutuksen 

sekä osallistuvan kansalaiskokemuksen syntymisen (Kiilakoski ym. 2012, 22). Ehkäpä 

selkeimmin nuorien vaikuttamismahdollisuudet kytkeytyvätkin erilaisiin kunnallisiin 

toimintaympäristöihin, kuten oppilaskuntatoimintaan, nuorisoneuvostoihin ja erilaisiin kunnan 

aloitekanaviin. 

 

Itse asiassa koko nuorisotyön ja -politiikan kokonaisuus kuuluukin nuorisolain 8 §:n nojalla 

kunnan vastuutehtäviin. Lain mukaan ”kunnan tulee - - luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -

toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten 

kansalaistoimintaa”. Kunnilla on kuitenkin vapaus järjestää nuorisotyö haluamallaan tavalla, 

minkä vuoksi käytännöt ovat hyvin kirjavia (Kalliomaa ja Ahonen-Walker 2019, 11). 

Perinteisesti nuorisotyötä on tehty erillisissä tiloissa, pääasiassa nuorisotaloilla, mutta 

nuorisotyö on enenevässä määrin siirtynyt myös nuorisotalojen ulkopuolelle. Eräs näistä tiloista 

on koulu: vuonna 2019 tehdyn kunnallista nuorisotyötä kartoittaneen tutkimuksen mukaan 

koulu onkin erillisten nuorisotilojen jälkeen toiseksi yleisin toimintaympäristö nuorisotyölle. 

(emt., 22.)  

 

Tässä tutkielmassa tarkastelen nuorten osallisuutta kunnallisen nuorisotyön puitteissa, 

tarkemmin koulu- ja oppilaitosnuorisotyön valossa. Tutkielmani tarkoitus on tarkastella, voiko 

koulunuorisotyö myötävaikuttaa sosiaalisen osallisuuden ja tätä kautta laajemman poliittisen 

osallistumisen tunteen rakentumiseen. Sosiaalinen osallisuus voidaan nähdä poliittisen 

osallisuuden ja osallistumisen ehtona ja edellytyksenä – yhteiskuntaan tai yhteisöön kuulumisen 

kokemuksena, jonka päälle poliittinen osallisuus voi rakentua (Maunu ja Kiilakoski 2018, 114). 
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Täten keskityn sosiaaliseen osallisuuteen poliittisen osallisuuden ”taustatekijänä”, tunteena, jota 

esimerkiksi erilaiset kuntatason toimenpiteet voivat vahvistaa. Tarkempana tarkastelukohteenani 

on Martinlaakson peruskoulussa käytössä oleva koulukiusaamisen ehkäisyn yhdessä oppilaiden 

kanssa näkyväksi tekevä M-Crew-toiminta, jota on kehitetty yhteistyössä nuorisotyön ja 

oppilaitoksen kesken. 

 

Tutkielmani taustaintressejä on kaksi. Ensinnäkin nuorten poliittisen osallistumisen 

vähäisyydestä on oltu huolissaan jo pitkään, ja asiaan on pyritty löytämään lukuisia ratkaisuja – 

siihen, onko tälle huolelle osallistumisen vähäisyydestä kunnollista perustaa, palataan 

tarkemmin luvussa kaksi. Yksilötason poliittisen osallistumisen selittäminen ei ole 

yksinkertaista, eikä kaikenkattavaa selitysmallia ole onnistuttu luomaan. Eräs yleinen ja 

tutkimuksissakin todennettu havainto on osallistumisen periytyminen perhepiirissä (ks. esim. 

Neundorf ja Smets 2017), mutta myös koulu on kuitenkin nähty keskeisenä osallistumis- ja 

vaikuttamistaitojen opettajana, ja suomalaiseen peruskoulun onkin haluttu kehittävän oppilaiden 

osallisuusmahdollisuuksia (Alanko 2016, 55–56). Lisäksi myös perustuslakivaliokunta on 

linjannut, että demokratia- ja vaikuttamistaitoja oppii parhaiten harjoittelemalla niitä tutuissa 

oman arjen tilanteissa (Valiokunnan lausunto PeVL 46/2017 vp), kuten koulussa. Näin ollen 

tutkielmani on osa laajempaa poliittisen osallistumisen tutkimuskenttää, missä tarkoitukseni on 

havainnollistaa, voivatko nuoret oppia vaikuttamisen valmiuksia myös kunnallisen nuorisotyön 

puitteissa. 

 

Toiseksi koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä ei ole Suomessa tai kansainvälisestikään juuri tutkittu, 

varsinkaan politiikan tutkimuksen näkökulmasta. Nuorten osallisuutta arvioidessaan politiikan 

tutkijat ovat keskittyneet etupäässä esimerkiksi nuorten politiikkakäsitykseen, 

nuorisovaltuustojen toimintaan sekä demokratiakasvatuksen mahdollisuuksiin, eivät erityisesti 

nuorisotyöhön. Nuorten omien osallisuus- ja osallistumiskokemusten kuuleminen 

haastattelumenetelmin on niin ikään jäänyt sosiologisemman nuorisotutkimuksen ulkopuolella 

vähäisemmäksi, joten tämä tutkielma pyrkii tuomaan nuorisotutkimuksellista keskustelua osaksi 

politiikan tutkimuksen alaa. Kunnallisen nuorisotyön ja nuorten tutkimus voisi tarjota uusia 

näkökulmia erityisesti poliittisen osallistumisen tutkimuskentälle, sillä nuorisotyön yleisenä 

eetoksena on ollut nuorten kansalaisuuden lujittaminen (ks. Nieminen 2007, 35), minkä lisäksi 

kunnallisen nuorisotyön useat tavoitteet liittyvät poliittisen osallistumisen herättelyyn 

nuoruusiässä. Nuorisotyö kunnissa esimerkiksi pyrkii edistämään nuorten yhteiskunnallista 

asemaa heitä itseään koskevassa päätöksenteossa, tarjoaa mahdollisuuksia demokratiataitojen 



3 

 

oppimiseen, sekä edistää osallisuutta esimerkiksi luomalla aitoja toimintamahdollisuuksia 

nuorten omiin arkiympäristöihin (Kalliomaa ja Ahonen-Walker 2019, 28). 

 

Tarve tutkimukselle on toisaalta huomattu myös valtionhallinnon tasolla. Tutkielmani on osa 

opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2020–2023 rahoittamaa Nuorisotyö kouluissa ja 

oppilaitoksissa -osaamiskeskusta (Nuoska). Osaamiskeskuksia on yhteensä kuusi, ja niiden 

tehtävänä on vastata osaamisalansa kehittämisestä ja valtakunnallisesta edistämisestä 

esimerkiksi kokoamalla ja tuottamalla tietoa osaamisalan kohderyhmästä, toimintaympäristön 

tilannekuvasta sekä nuorisopolitiikasta. Osaamiskeskustoiminnan pohjalta opetus- ja 

kulttuuriministeriö edelleen kehittää nuorisotyötä ja -politiikkaa valtionhallinnon tasolla. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020.) Osaamiskeskus Nuoska keskittyy siis tarkastelemaan ja 

keräämään tietoa kouluissa tehtävästä nuorisotyöstä, jotta toimintaa voitaisiin edelleen kehittää. 

Nuoskan yhtenä osatoteuttajana on Nuorisotutkimusseura, joka tuottaa tutkimustietoa 

koulunuorisotyön vaikuttavuuden arviointiin ja erilaisten laatukriteereiden luomiseen. 

Tutkielmani on osa juuri tätä Nuorisotutkimusseuran valtakunnallista tutkimustyötä. Esittelen 

tämän kontekstin tarkemmin alaluvussa 3.3. 

 

Koulun ja nuorisotyön mahdollisuudet osallisuuden ja osallistumisen edesauttamiseksi on siis 

tunnistettu, kun taas kouluperusteisesta nuorisotyöstä meillä ei ole laajaa empiiristä 

tutkimustietoa. Näin ollen tutkielmani pyrkii tarjoamaan näkökulmaa siihen, voidaanko 

koulunuorisotyön hankkeilla edistää nuoren osallisuuden tunteen heräämistä heidän omassa 

arkiympäristössään, ja voisiko tällä olla vaikutusta nuorten laajempaan yhteiskunnalliseen 

osallistumiseen. Tarkastelen tutkimusongelmaa kahden tutkimuskysymyksen kautta: 

 

1. Millaisia osallisuuden kokemuksia nuorille syntyy M-Crew-toiminnassa? 

2. Voivatko M-Crew-toiminnan kaltaiset koulunuorisotyön hankkeet vahvistaa 

nuorten valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? 

 

Tutkimuskysymyksiin vastataan haastattelemalla kolmea M-Crew’n nykyistä ja kolmea entistä 

jäsentä. Haastatteluilla pyrin hahmottamaan, miksi nuori lähti mukaan M-Crew-toimintaan ja 

millaisia kokemuksia hänellä on toiminnasta. Lisäksi pyrin haastatteluiden avulla kartoittamaan 

nuorten kokemuksia itsestään toimijana ja vaikuttajana yhtäältä M-Crew-toiminnassa, toisaalta 

laajemmin yhteiskunnassa, yhdistäen haastatteluaineiston tuloksia myös aiemman tutkimuksen 

kanssa. Näin toivon saavani kattavan kuvan siitä, millaista osallisuuden tunnetta nuori on 
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toiminnasta saanut, ja millä tavoin toimintaan osallistuminen on saattanut vaikuttaa hänen 

osallistumisvalmiuksiinsa laajemmin. 

 

Nuoren käsitteellä tarkoitan tässä tutkielmassa etupäässä yläasteikäisiä, ei vielä äänestysikää 

saavuttaneita henkilöitä. Täsmennys on tarpeen, sillä nuoruudella viitataan eri konteksteissa 

hieman eri ikävaiheisiin: esimerkiksi nuorisolain (1285/2016) 3 §:n mukaan nuoria ovat kaikki 

alle 29-vuotiaat, ja vuosittain toteutettavassa Nuorisobarometrissa tutkitaan 15–29-vuotiaiden 

suomalaisten arvoja ja asenteita. Akateemisessa tutkimuksessa tarkkaa nuoren määritelmää ei 

niin ikään ole annettu.  
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2 Osallistumisen ja osallisuuden selittäminen – keskeisiä käsitteitä 

 

 

Aloitan esittelemällä, kuinka lasten ja nuorten asemaa yhteiskunnassa ylipäänsä on 

kirjallisuudessa tarkasteltu. Käyttämäni kirjallisuus ottaa kantaa etupäässä edustuksellisiin 

käytäntöihin ja päätöksentekoon, siinä missä M-Crew-toiminta on pienimuotoisempaa ja 

epävirallisempaa, toiminnan jäseniä ei valita vaaleilla, eikä pyrkimyksenä ole vaikuttaa 

(valta)kunnalliseen päätöksentekoon. Tutkielmani pohjaa kuitenkin aiemmassa kirjallisuudessa 

esitettyihin käsityksiin siitä, että lasten ja nuorten asema yhteiskunnassa tulisi ottaa kriittiseen 

tarkasteluun, ja heille tulisi luoda aitoja vaikuttamisen paikkoja nykyistä enemmän. Näin ollen 

taustoitan omaa tutkielmaani esittelemällä ensin hieman yleisempiä käsityksiä lasten ja nuorten 

asemasta yhteiskunnassa, minkä jälkeen siirryn esittelemään nuorten osallisuudesta ja 

kansalaisuudesta käytyä keskustelua. Lopuksi tarkastelen, millaisia merkityksiä nuoret itse ovat 

aiemmissa tutkimuksissa antaneet osallistumiselle ja poliittisuudelle. 

 

2.1 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 

 

Tiettyjen ryhmien jättämistä yhteiskunnallisen keskustelun marginaaliin on kritisoitu aiemmassa 

kirjallisuudessa paljon. Esimerkiksi Iris Marion Young (1998, 424) on esittänyt, ettei tiettyjä 

henkilöitä, toimintaa tai yksilöiden henkilökohtaisia ominaisuuksia saisi sulkea julkisen 

keskustelun ja päätöksenteon ulkopuolelle missään tilanteessa. Young kritisoi vallitsevaa 

habermasilaista julkisen ja yksityisen alueen erottelua sen homogeenisen julkisuuden 

idealisoinnista huomauttaen tämän ideaalin vaativan tiettyjen ryhmien, kuten naisten ja 

rodullistettujen henkilöiden sulkemista yksityisen piiriin (emt., 440). Young argumentoikin 

heterogeenisen julkison puolesta, jossa osapuolien erojen tunnustus ja arvostaminen ovat 

itsessään tärkeitä, eikä konsensuksen saavuttamista voida pitää ainoana päätöksenteon 

päämääränä (emt., 444).  

 

Soveltaen Youngin ajatuksia lasten ja nuorten asemaan yhteiskunnassa, Tom Cockburn (2007) 

argumentoi inklusiivinen ja radikaalimman pluralistisen julkisen alueen puolesta. Hän kirjoittaa, 

kuinka julkisen aluetta tulisi pohtia uudelleen saavuttaaksemme aidon pluralismin, jossa myös 

lapsilla ja nuorilla on mahdollista sitoutua paremmin yhteiskuntaan. Cockburnin mukaan 

nuorten osallistumisen tiellä ei kuitenkaan ole niinkään osallistumismahdollisuuksien puute, 
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vaan kommunikaation pirstaloituminen ja nuorten näkeminen ensisijaisesti yksityisen alueelle 

kuuluvina kansalaisina; nuoret eivät välttämättä tiedä viestintäkanavista, koe niitä omakseen tai 

pelkäävät, ettei heitä kuunneltaisi. Toisaalta myös jako nuorten arkielämän ja yhteisen julkisen 

päätöksenteon välillä on jyrkkä: lapset ja nuoret on totuttu sulkemaan yksityisen alueelle, ja 

julkisuudessa heistä puhutaan kaksijakoisesti joko suojelua kaipaavana, tai vaihtoehtoisesti 

epävarmuutta ja jopa yhteiskunnallista uhkaa aiheuttavana ryhmänä. Lisäksi nuorille suodut 

viestinnän väylät ovat usein kaukana sieltä, missä varsinaisia päätöksiä tehdään. Vaikka myös 

aikuisilla voi olla haasteita saada mielipiteensä päättäjien kuuluviin, Cockburnin mukaan tämä 

on lapsille ja nuorille erityisen hankalaa heidän yhteiskunnallisesti heikomman asemansa 

vuoksi. (emt., 447–448, 450.)  

 

Täten lapset ja nuoret tulisikin tunnustaa relevantteina julkisen keskustelun osapuolina ja 

arvokkaina mielipiteiden tuottajina. Youngin (2001, 1–2) mukaan yhteiskunnallista epätasa-

arvoa tulisi aina tarkastella ryhmäkohtaisten erojen puitteissa yksilötason sijaan. Näin ollen 

yksittäisen nuoren vaikutusmahdollisuuksia ei tulisi peilata yksittäisen aikuisen tilanteeseen, 

vaan asiaa tulee tarkastella ryhmätasolla: millainen asema nuorilla laajana joukkona on 

yhteiskunnassa? Sekä Young (emt., 2) että Cockburn (2007, 450) toteavat, että tiettyjen 

sosiaalisten prosessien tapa tuottaa ja uudelleen tuottaa epätasa-arvoisia toiminnan muotoja ja 

jakolinjoja tulee ottaa tarkasteluun, sillä yhteiskunnallisten rakenteiden tulisi olla joustavia ja 

mahdollistaa kaikille ryhmille tasa-arvoiset lähtökohdat mielipiteen ilmaisuun. Purkavatko 

esimerkiksi nuorisovaltuustot lasten ja aikuisten välistä valtakuilua, vai vain uusintavat 

vallitsevaa järjestystä? Cockburnin (2007, 454–455) vaade on, ettei nuorten toimintaa tulisi 

vaatia mukautumaan yhteiskunnan rakenteisiin sopivaksi, vaan olosuhteita tulisi muuttaa paitsi 

nuorille, myös esimerkiksi vammaisille tai äidinkieleltään valtaväestöstä eroaville henkilöille 

sallivammiksi.  

 

Myös Tomi Kiilakoski ynnä muut (2012, 23) näkevät nykyiset vaikutusrakenteet, kuten 

nuorisovaltuustot tai erilaiset aloitekanavat, työkaluina vallitsevan järjestyksen ylläpitoon sen 

kyseenalaistamisen sijaan. Näin ollen kirjoittajat toteavat nykyisten rakenteiden kasvattavan 

toimijoiden sijaan sopeutujia – lasten tuleekin toki oppia elämään nykyisessä järjestelmässä, 

mutta Kiilakosken ja kumppaneiden mukaan rakenteiden tulisi valmentaa myös luovempaan ja 

kriittisempään osallistumiseen. Myös lasten osallisuutta uusliberalistisena hallintana 

tarkasteleva Rebecca Raby (2014, 81–82) esittää, että lasten osallisuusmekanismit voidaan 

nähdä hallinnan tekniikkana: osallistumisen rakenteissa lapset omaksuvat tietyt 
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käyttäytymismallit ja oppivat toimimaan oletettujen sosiaalisten normien mukaisesti 

kyseenalaistamatta vakiintunutta järjestelmää, joka myös alistaa heitä. Rabyn (emt., 81) mukaan 

osallisuutta kriittisesti tarkastelevat tahot näkevät lasten osallisuuden luovan individualistisia ja 

uusliberaaleja ihannekansalaisia, jotka eivät havaitse rakenteellista epätasa-arvoa ja 

yhteiskunnallista vallankäyttöä. Raby (emt., 77–78, 86) itse kuitenkin arvioi, ettei lasten 

osallisuus itsessään ole luonteeltaan vain alistavaa, uusliberalistista, keskiluokkaista ja 

länsimaalaista, vaan sillä on potentiaalia haastaa vallitsevaa järjestelmää ja tuottaa pelkän 

individualismin sijaan myös kollektiivista toimintaa. Siirryn seuraavaksi esittelemään 

tarkemmin tätä osallisuudesta käytyä keskustelua. 

 

2.2 Lasten ja nuorten osallisuus ja kansalaisuus  

 

Keskustelu lasten ja nuorten asemasta yhteiskunnassa kytkeytyy siis lähes väistämättä 

osallisuuden ajatukseen – Kiilakoski (2021, 31) onkin luonnehtinut osallisuuden olevan viime 

vuosien nuorisopoliittinen ”kuningaskäsite”. Osallisuus on käsitteenä kuitenkin häilyvä; sille ei 

ole olemassa laajalti hyväksyttyä ja jaettua määritelmää. Osallisuudella on tarkoitettu 

esimerkiksi mukana olemista, mukaan kuulumista, yhteisöllisyyttä, demokratiakasvatusta, 

syrjäytymisen ehkäisyä tai yksilön voimaantumista (Kiilakoski ym. 2012, 16). Kiilakosken 

(2007, 13–14) mukaan aidossa osallisuudessa yksilöille, ryhmille ja kollektiiveille annetaan 

mahdollisuus toimintaan, jonka perusteella yhteisiä asioita voidaan todella muuttaa – näin ollen 

osallisuudeksi ei voida kutsua tilannetta, jossa nuoria kyllä kuunnellaan, mutta kuuleminen ei 

johda toimenpiteisiin. Osallisuus ei siis ole vain mukana oloa, vaan mahdollisuutta muuttaa 

asioita. 

 

Tämän lisäksi osallisuuden yksi keskeinen osa-alue on yksilön tai yhteisön tunne omasta 

osallisuudesta (Kiilakoski ym. 2012, 16). Sosiaalipedagogisen osallisuusideaalin mukaan 

osallisuuden kokemus rakentuu kolmesta osasta: yksilö on osallinen, kun hän ensinnäkin kuuluu 

johonkin, toiseksi toimii ja osallistuu, sekä kolmanneksi kokee kuuluvansa. Pelkkä kuuluminen 

ja toimiminen sinänsä eivät siis riitä, vaan tarvitaan kokonaisvaltaisempaa kokemusta johonkin 

kuulumisesta. (Nivala ja Ryynänen 2013, 26.) Tunne tai henkilökohtainen kokemus on 

kuitenkin haastava tutkimuskohde, joten tässä mielessä osallisuuden tutkiminen ei välttämättä 

ole helppoa, joskin silti tärkeää. Lisäksi osallisuuden käsitteeseen liitettävät merkitykset 

vaihtelevat kielen mukaan: yleisesti käytetty englanninkielinen termi participation ei kuvaa yhtä 
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monipuolisesti osallisuuteen liittyviä kuulumisen, kiinnittymisen ja vaikuttamisen ulottuvuuksia 

kuin sanan suomenkielinen vastine (Kiilakoski ym. 2012, 18), joten osallisuuden 

suomenkielisen tutkimuksen rooli etenkin kuulumisen kokemuksen näkökulmasta on 

merkittävä. 

 

Yleisemmän osallisuuskeskustelun rinnalla Nigel Thomas (2007, 206–207) on erotellut 

osallisuudesta kaksi ulottuvuutta: sosiaalisen ja poliittisen. Näistä ensimmäinen näkee 

osallisuuden ensisijaisesti sosiaalisiin suhteisiin vaikuttamisena: verkostoina, inkluusiona, 

aikuisten ja lasten välisenä suhteena sekä osallisuuden käytäntöjen luomina sosiaalisina 

mahdollisuuksina. Jälkimmäinen sen sijaan keskittyy osallisuuden poliittiseen luonteeseen 

tarkastellen esimerkiksi vallan ja sen haastamisen sekä muutoksen kysymyksiä. Ulottuvuudet 

eivät ole vastakkaiset, vaan niiden avulla voidaan esimerkiksi kuvailla samoja käytäntöjä 

erilaisista näkökulmista. Esimerkiksi Antti Maunun ja Tomi Kiilakosken (2018, 114) mukaan 

sosiaalinen osallisuus voidaan ymmärtää poliittisen osallisuuden esiasteena; kuulumisen 

tunteena, jonka päälle poliittinen kiinnostus ja halu vaikuttaa voi rakentua. Kirjoittajat pohjaavat 

ajatuksen paitsi Thomasin (2007) osallisuuden jaottelulle, myös Axel Honnethin teoriaan 

tunnustuksesta. Honnethin (2005, 89–90) mukaan yksilö ei voi käsittää itseään täysin 

ainutkertaisena ja korvaamattomana ennen vuorovaikutuksesta saatua vahvistusta sille, että hän 

todella on arvokas koko yhteisön kannalta. Näin yksilön minäkäsitys rakentuu osaltaan 

yhteistoiminnan ja kollektiivisten arvojen kautta. Niinpä Maunu ja Kiilakoski (2018, 115) 

kirjoittavat Honnethin teorian rakentavan siltaa sosiaalisen ja poliittisen osallisuuden välille: 

tunnustus on yhteenkuuluvuutta, jonka voi saavuttaa vain osana joukkiota.  

 

Kuitenkin myös Thomasin (2007) jaottelun poliittinen puoli on hyvin keskeinen tekijä 

osallisuuden astetta arvioitaessa. Esimerkiksi Anu Alangon (2016, 56) mukaan osallisuus liittyy 

väistämättä sen poliittiseen puoleen, eli keskusteluun vallankäytöstä ja siitä, kenellä on oikeus 

olla mukana päättämässä asioista. Niin ikään Kiilakoski ynnä muut (2012, 16) ovat 

huomauttaneet, että lasten ja nuorten osallisuutta tutkittaessa tulee tarkastella sitä, onko heille 

jaettu todellista valtaa vain näennäisten osallisuuden paikkojen sijaan. Osallisuuden edistäminen 

kunnissa on kuitenkin samaan aikaan sosiaalista ja poliittista toimintaa, eikä osallisuuteen 

liittyviä kuulumattomuuden tunteen haasteita voida ratkaista keskittymällä vain poliittisiin, 

etupäässä valtaan liittyviin kysymyksiin (Kiilakoski ym. 2012, 17).  
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Edellä kuvattu sosiaalisen ja poliittisen osallisuuden jaottelu auttaa hahmottamaan osallisuuden 

käsitteen monimuotoisuutta, ja jaottelu on myös tämän tutkielman yksi tärkeä lähtökohta. 

Sosiaalisen ja poliittisen osallisuuden ulottuvuuksia on tutkittu kouluympäristössä jonkin verran 

aiemminkin. Esimerkiksi Maunu ja Kiilakoski (2018) haastattelivat sosiaalisen ja poliittisen 

osallisuuden rajapintoja pohtineessa tutkimuksessaan yhteensä 46 ammattikouluopiskelijaa. 

Analyysin perusteella erilaiset arjen lähiyhteisöt toimivat haastatelluille nuorille sosiaalisen 

osallisuuden ”perussoluna”: ryhmissä nuori saa kokemuksen ystävyyssuhteista, sekä osakseen 

laajempaa tunnustusta Honnethin (2005) tunnustuksen teoriaa mukaillen. Poliittisen 

osallisuuden haastatellut nuoret sen sijaan kokivat kaukaisena, käsittäen poliittiset instituutiot 

jopa yhdentekevinä. Näin ollen kirjoittajat tulkitsivat nuorten poliittisen osallisuuden olevan 

”heikoissa kantimissa”. (Maunu ja Kiilakoski 2018, 125–126.)  

 

Tässä tutkielmassa en kuitenkaan käsitä nuorten poliittista osallisuutta ja osallistumista vain 

ylätason politiikan kontekstissa, vaan paikallisempana, omaan lähiyhteisöön vaikuttamisena 

myös epävirallisempia vaikutuskanavia kuten arkipäiväistä keskustelua hyödyntäen. Kuten 

Maunu ja Kiilakoski (2018, 127) itsekin toteavat, poliittisen osallisuuden vahvistamisessa 

olisikin oleellista luoda nuorten arkeen toimintatapoja, joiden kautta nuoret saavat arjen 

elinympäristössään kokemuksia myös sosiaalisesta osallisuudesta. Sosiaalisen osallisuuden 

kokemuksen rinnalla myös poliittisen osallisuuden tulisi olla lähtökohtaisesti osa nuorten arkea, 

ei ainoastaan kaukaisissa instituutioissa tapahtuvaa toimintaa. Näin ollen M-Crew’n kaltaiset, 

nuorten omaan arkeen sisältyvät hankkeet voivat parhaimmillaan vahvistaa osallisuuden 

kokemusta sekä sen sosiaalisessa että poliittisessa mielessä. 

 

Tämän tutkielman kannalta erityisen kiinnostavaa on lisäksi havainto siitä, että 

koulukiusaaminen ja osallisuuden kokemus ovat selvästi yhteydessä toisiinsa. Vuoden 2019 

kouluterveyskyselyn tuloksien mukaan useasti viikossa muita kiusaavien kahdeksas- ja 

yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden osallisuuden kokemus oli osallisuusindikaattorilla mitattuna 

huomattavasti matalampi kuin niiden, jotka eivät kiusanneet muita lainkaan. Vastaavasti ne 

oppilaat, joita kiusattiin useita kertoja viikossa, kokivat osallisuutensa matalammaksi kuin he, 

joita ei kiusattu lainkaan. (Virrankari ym. 2020.) Näin ollen kiusaamisen ehkäisemiseen 

tähtäävä toiminta kouluissa on merkittävää, kun pyritään valamaan osallisuuden tunnetta 

nuoriin. Vastaavasti osallisuuden kokemuksen edistäminen jo nuorella iällä voisi ehkäistä 

kouluissa ilmenevää kiusaamista. Niinpä juuri kiusaamisen ehkäisyyn tähtäävän M-Crew-

toiminnan tutkiminen vaikuttaisi osallisuuden ymmärtämisen kannalta hyödylliseltä, joskin 
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osallisuuden ja kiusaamisen kausaalisuhteesta tarvittaisiin kuitenkin laajempaa tutkimusta 

(emt.). 

 

Lisäksi haluan huomauttaa, että ajatukset osallistumisesta ja osallisuudesta liittyvät olennaisesti 

myös demokratiaan ja kansalaisuuteen. Elina Nivalan ja Sanna Ryynäsen (2013, 28) mukaan 

osallisuus pienemmissä arjen yhteisöissä luo perustan laajemmalle, koko yhteiskunnan 

käsittävälle osallisuudelle. Niinpä osallisuuden tutkiminen liittyy heidän mukaansa laajempiin 

keskusteluihin demokratiasta ja sen elinvoimaisuudesta: demokratiassa ei ole kyse vain valtion 

toimintatavoista, vaan siitä, kuinka olemme yhteydessä toisiin ihmisiin, ja kuinka koemme nämä 

suhteet. Kirjoittajien mukaan demokratian elinvoimaisuuden edellytys ovat ihmiset, jotka 

kokevat kuuluvansa erilaisiin lähiyhteisöihin ja näin laajemmin koko yhteiskuntaan. (emt., 10.) 

Nuorisotutkimuksellinen osallisuuden kokemuksen tarkastelu osana koulun kaltaisia 

lähiyhteisöjä onkin siis relevanttia politiikan tutkimuksellisen demokratiatutkimuksen osalta. 

 

Lisäksi sekä osallisuudessa että kansalaisuudessa on kyse kuulumisesta yhteisöön, 

vaikuttamisesta sekä osallistumisesta (Kiilakoski ym. 2012, 18). Kansalaisuudesta on 

mahdollista erotella kolme ulottuvuutta: ensinnäkin juridinen, syntymässä tai muilla 

toimenpiteillä yksilölle annettava muodollinen asema valtion kansalaisena; toiseksi 

osallistumista painottava, yksilön osallistumiseen keskittyvä kansalaisuuskäsitys muutoinkin 

kuin muodollista asemaa vaativien osallistumismekanismien kautta; ja kolmanneksi 

subjektiiviseen kokemukseen perustuva yksilön oma kokemus kansalaisuudesta, mikä syntyy 

useimmiten osallistumisen ja yhteisten päämäärien onnistumisen kautta (emt., 19–20). Etenkin 

osallistumista ja subjektiivista kokemusta painottavat näkemykset ovat tämän tutkielman 

kannalta kiinnostavia. Koska tavoitteenani on tarkastella sitä, voiko koulu- ja 

oppilaitosnuorisotyö edesauttaa nuoren kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen laajemminkin, on 

oleellista tarkastella nuorten kokemuksia siitä, mikäli he ovat päässeet osallistumaan 

haluamallaan tavalla tai saavuttaneet joitain yhteisiä tavoitteita ja tätä kautta omaksuneet 

käsitystä itsestään kansalaisina. 

 

Cockburnin (2005, 19) mukaan lapsuuden ja kansalaisuuden suhteeseen liittyy kuitenkin useita 

kysymyksiä: millaisen kansalaiskäsityksen kautta lapset ja nuoret tulisi nähdä? Millä areenoilla 

kansalaisuutta tuotetaan ja onko alaikäisillä pääsyä näille areenoille? Mitä kansalaisuuden 

ulottuvuuksia lapsilla on kotonaan, yhteiskuntansa jäsenenä, entä kuluttajina? Cockburnin (emt.) 

mukaan lasten ja nuorten kansalaisosallistumista on verrattain vaikeaa käsitellä laajana ilmiönä, 
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sillä heidän yksilöllisiin kykyihinsä kansalaisosallistujina vaikuttavat runsaasti eri tekijät kuten 

ikä, terveydentila tai koulutusmahdollisuudet. Toisaalta Cockburnin (emt., 21–22) mukaan 

keskustelu lasten osallisuudesta ei liity vain formaalin osallistumisen sallimiseen, vaan 

laajemmin kansalaiskäsitteen uudelleentulkintaan. Lasten ja nuorten edustuksellisuus ei siis 

automaattisesti tarkoittaisi esimerkiksi alaikäisten valintaa parlamenttiin, vaan suoran 

vaikuttamisen keinojen ja kanavien laajentamista myös muille kuin täydet poliittiset oikeudet 

saavuttaneille kansalaisille. Lapsilla ja nuorilla tulisikin Cockburnin mukaan keskeisenä 

yhteiskunnallisena ryhmänä olla oikeus esittää näkemyksiään ja saada veto-oikeus aloitteille, 

jotka koskevat heitä suoraan. 

 

2.3 Poliittisen määrittely ja nuorten poliittinen osallistuminen 

 

Osallisuuden eri osa-alueet, kansalaisuuden käsite sekä laajemmin koko demokraattisen 

yhteisön analyysi kietoutuvat siis tiukasti toisiinsa. Myös käsitykset osallistumisesta liittyvät 

aiheeseen oleellisesti – on siis syytä huomioida, etteivät osallisuus ja osallistuminen ole 

synonyymejä, vaikka niistä voikin puhua rinnakkain. Poliittisella osallistumisella tarkoitetaan 

esimerkiksi Jan W. van Dethin (2016, 3) mukaan mitä tahansa hallintoa, politiikkaa tai valtiota 

laajassa mielessä koskevaa vapaaehtoista ja ei-ammattimaista toimintaa. Instituutioiden 

puitteissa tapahtuvan toiminnan, kuten äänestämisen tai puolueeseen liittymisen, on katsottu 

kuuluvan niin kutsutun perinteisen osallistumisen piiriin. Uudempiin osallistumisen muotoihin 

on luettu perinteisen hallintonäkökulman ulkopuolella ilmaantuva toiminta, joka kuitenkin 

pyrkii muuttamaan vallitsevaa status quoa – tähän lasketaan esimerkiksi erilaisten vetoomusten 

allekirjoittaminen tai järjestötoimintaan osallistuminen. Näiden lisäksi erilaiset ensikädeltä ei-

poliittisiksi mielletyt toimenpiteet kuten ostopäätökset voidaan myös nähdä poliittisen 

osallistumisen muotona, mikäli ostopäätökseen liittyy arvovalintoja. Osallistumisen käsite 

kattaa kuitenkin vain aktiivisen toiminnan; täten esimerkiksi television katsomista van Deth ei 

laske poliittiseksi osallistumiseksi, vaikka televisio-ohjelman aihepiiri itsessään voisikin olla 

poliittinen. (van Deth 2014.)  

 

Laaja politiikka- ja osallistumisnäkemys on etenkin nuorten poliittista aktiivisuutta arvioidessa 

hyvin oleellinen. Mikäli erilaiset epäinstitutionalisoituneet politiikan keinot jätetään 

poliittisuuden määritelmän ulkopuolelle, suljemme samanaikaisesti myös monet nuoret ulos 

poliittisen osallistumisen kentältä, sillä nuorten vaikuttamisen keinot painottuvat useimmiten 
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esimerkiksi vetoomusten allekirjoittamiseen tai sosiaalisen median aktivismiin (Lepola ja 

Kokko 2015, 2–3). Lisäksi erilaiset edustuksellisen järjestelmän ulkopuolella tapahtuvat 

vaikuttamisen muodot ovat nuorten keskuudessa vahvistuneet viime vuosina eniten, vaikka 

äänestäminen onkin edelleen yleisin yli 18-vuotiaiden nuorten vaikuttamiskeino (Pekkarinen ja 

Myllyniemi 2018, 20, 34). 

 

Nuorten ei-edustuksellisten vaikuttamiskeinojen yleisyydestä huolimatta heidän 

politiikkakäsityksensä on kuitenkin varsin kapea ja perinteinen. Vaikuttamiseen ja valtaan 

Euroopassa keskittyneen vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan 61 % vastaajista (N = 1901) 

ilmoitti olevansa ainakin jonkin verran kiinnostunut politiikasta. Nuorille ei kuitenkaan 

määritelty politiikkaa tai kiinnostusta lainkaan; näin ollen kukin vastaaja on saattanut ymmärtää 

käsitteet ”politiikka” ja ”kiinnostus” keskenään täysin eri tavoin. (Pekkarinen ja Myllyniemi 

2018, 19–21.) Nuoret eivät siis välttämättä edes ymmärtäneet aikaisemmin mainittujen 

vetoomusten ja sosiaalisen median aktivismin lukeutuvan laajan politiikkamääritelmän 

raameihin. Kyse ei niinkään ole nuorten itsensä luomasta politiikkakäsityksestä, vaan 

kasvatuksen kautta syntyvästä mielikuvasta sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksien rajaamisesta 

”aikuisten maailman” rakenteita muistuttaviin oppilaskuntiin ja valtuustoihin (emt., 21) – 

edustukselliset keinot näyttäytyvät siis myös nuorille ainoina vaikuttamisen paikkoina. 

Politiikkamääritelmän kapeudesta huolimatta nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan on 

kuitenkin jatkuvasti kasvanut, minkä lisäksi nuorten käsitys itsestään merkittävänä 

yhteiskunnallisena toimijana on myös vahvistunut (emt., 24).  

 

Koulun ja työn ulkopuolella olevien nuorten vaikuttamis- ja politiikkakäsityksiä kartoittaneen 

tutkimuksen (Gretschel ja Myllyniemi 2020) mukaan yli puolet haastatelluista (N = 117) olivat 

sitä mieltä, etteivät päättäjät ole kiinnostuneita nuorten asioista (emt., 64). Yleisellä tasolla 

suomalaisnuorten luottamus instituutioihin ja virkamiehiin on tosin Nuorisobarometrin mukaan 

vahvaa (Pekkarinen ja Myllyniemi 2018, 78–80). Nuorisobarometrin mukaan alle 20-vuotiaista 

nuorista kuitenkin vain noin kolmasosa kertoi pyrkineensä vaikuttamaan itselleen 

merkityksellisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Yleisellä tasolla alle 20-vuotiaiden osallistuminen 

poliittiseen toimintaan on joka tapauksessa yleistynyt, ja osallistuminen määritellään enenevässä 

määrin juuri poliittiseksi. (emt., 26–27.) On siis huomioitavaa, että nuoren henkilökohtainen 

elämäntilanne vaikuttaa yhteiskunnallisen luottamuksen tunteeseen, ja toisaalta luottamus 

politiikkaan ei välttämättä johda suoraan poliittiseen toimintaan. Lisäksi institutionaalinen 

poliittinen osallisuus on kasautunut vahvasti vain osalle nuorista: tietyt nuoret vaikuttavat monin 
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eri tavoin, kun taas toiset eivät ole kiinnostuneita mistään vaikuttamisen muodoista (emt., 36–

38). 

 

Näin ollen ymmärrän politiikan tässä tutkielmassa laajan politiikkakäsityksen mukaan 

yleisempänä yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja tiedostan, että nuorten vaikuttaminen 

keskittyy usein hieman epävirallisempiin kanaviin, vaikka heidän oma käsityksensä 

vaikuttamisesta olisikin perinteinen. Toisaalta huomioin nuorten vahvan ja kasvavan 

kiinnostuksen politiikkaa kohtaan; näin ollen onkin oleellista kartoittaa, lannistavatko vai 

kannustavatko nykyiset osallisuusmahdollisuudet nuoria mahdollisesti osallistumaan myös 

aikuisiällä. Vaikka poliittinen osallistuminen ei suoraan olekaan tutkielmani aiheena, nuorten 

politiikkakäsityksen kartoittaminen sekä osallistumisen muotojen ymmärtäminen on erittäin 

keskeinen osa myös osallisuuden tarkastelua. Jotta voin analysoida nuorten osallisuuden 

kokemuksen rakentumista M-Crew-toiminnassa sekä ymmärtää, kuinka koulunuorisotyö voi 

opettaa ja kannustaa nuoria vaikuttamaan, on mielestäni hyvin keskeistä ymmärtää nuorten 

antamia merkityksiä myös poliittisuudelle ja politiikalle. Voi esimerkiksi olla, että M-Crew-

toiminnan kaltaiset koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hankkeet luovat erinomaista pohjaa 

poliittiselle osallistumiselle, mutta tätä ei tunnisteta, sillä nuorten politiikkakäsitys eroaa 

tutkijoiden ja muiden aikuisten osallistumiskäsityksistä. 
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3 Nuorisotyö, kouluympäristö ja yhteiskunnallinen oppiminen  

 

 

Osallisuuden kokemuksen rakentuminen ja yhteiskunnallisen osallistumisen oppiminen liittyvät 

tässä tutkielmassa ennen kaikkea kunnalliseen nuorisotyöhön ja sen rooliin nuorten 

osallisuudessa käytävässä keskustelussa. Kuten osallisuudesta, myös nuorisotyöstä on kuitenkin 

olemassa hyvin kirjavia määritelmiä. Aloitan kartoittamalla, mitä nuorisotyö ja erityisemmin M-

Crew’n kaltainen koulu- ja oppilaitosnuorisotyö yleisemmin oikeastaan on, minkä jälkeen 

pohdin koulun ja nuorisotyön tarjoamia mahdollisuuksia vaikuttamistaitojen opettamiseen. 

 

3.1 Nuorisotyöstä 

 

Nuorisotyöllä on Suomessa yli sadan vuoden historia. Alun perin nuorisotyötä tehtiin 1800-

luvun loppupuolella erilaisissa kansallisliikkeissä lähinnä vapaaehtoisvoimin, ja yhä nykyisinkin 

esimerkiksi monenlainen vapaaehtoisvoimiin perustuva kerhotoiminta on merkittävä osa 

nuorisotyötä. (Soanjärvi 2014, 79–80). Jo 1800-luvun lopulta lähtien nuorisotyön eräs keskeisin 

tehtävä on liittynyt kansalaiskasvatukseen: nuorisotyössä nuoret on nähty kykenevinä, 

osallistuvina ja aktiivisina yhteisönsä jäseninä (Nieminen 2007, 35). Ammatillista nuorisotyötä 

on Suomessa tehty toisen maailmansodan jälkimainingeista lähtien, kun nuorisotyöntekijöitä 

alettiin virallisesti kouluttamaan vuodesta 1945 eteenpäin. Nuorisotyöstä puhutaan kuitenkin 

usein yhtenä kokonaisuutena, eikä ammatillista ja vapaaehtoisvoimin toimivaa nuorisotyötä 

välttämättä arkikielessä erotella toisistaan. Toisaalta koko ”nuoren” käsite on myös 

ammattikunnan piirissä monitulkintainen. Lainsäätäjillä, nuorisotutkijoilla ja kentällä nuorten 

kanssa työskentelevillä on kaikilla omat käsityksensä ja tapansa jäsentää nuorten ikäluokkaa. 

(Soanjärvi 2014, 79–80.) 

 

Nuorisotyöllä ei ole institutionaalista tai kontekstuaalista johdonmukaisuutta Suomessa tai 

kansainvälisesti, eikä liioin universaalisti jaettuja käytäntöjä. Nuorisotyöntekijät voivat 

työskennellä esimerkiksi oppilaitoksissa, hyväntekeväisyysjärjestöissä, seurakunnissa, jopa 

kauppakeskuksissa – nuorisotyöntekijöitä voikin löytää lähes kaikkialta sieltä, mistä nuoriakin. 

Kaikkea nuorisotyötä ei rahoiteta, mutta kansainvälisesti nuorisotyön monimuotoisuudesta 

kertoo ehkä jotain se, kuinka valtiollinen rahoitus saattaa olla peräisin lähes miltä tahansa 

politiikkasektorilta: rahoitus voi liittyä esimerkiksi koulutuspolitiikkaan, rikollisuuden 
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ehkäisyyn, terveyden edistämiseen, kaupunkisuunnitteluun, alkuperäiskansojen oikeuksiin, 

työllisyystoimiin ja niin edelleen. (Cooper 2018, 4.) Vaikka työ näyttäytyisikin siis 

monimuotoisena, samaan aikaan kaikkialla ja erityisesti ei missään läsnä olevana, nuorisotyötä 

on kuitenkin pyritty systematisoimaan ja kontekstualisoimaan entistä selkeämmin (emt., 5).  

 

Juha Nieminen (2007) on erotellut nuorisotyölle neljä yleistä perustehtävää: 

sosialisaatiofunktion, personalisaatiofunktion, kompensaatiofunktion ja resursointi- ja 

allokointifunktion. Näistä ensimmäinen koskee nuorten sosialisoimista osaksi kulttuuria, 

yhteiskuntaa ja lähiyhteisöä. Toinen puolestaan viittaa persoonan kehityksen tukemiseen. 

Kolmannella eli kompensaatiofunktiolla – usein esimerkiksi lastensuojelun tai kohdennetun 

nuorisotyön projekteilla – pyritään auttamaan ja ohjaamaan nuoria, jotka jäävät muutoin 

yhteiskunnan marginaaliin. Neljäs tehtävä puolestaan viittaa nuorisotyön rooliin siinä, kuinka 

yhteiskunta osoittaa ja suuntaa voimavaroja nuorille: tämä liittyy ennen kaikkea siihen, kuinka 

nuoret huomioidaan valtakunnallisessa päätöksenteossa ja kuinka varoja ohjataan eri 

elämänalueille. Funktiot voivat olla läsnä toiminnassa samanaikaisesti, eivätkä funktiot 

välttämättä ole niin selvärajaisia kuin tässä on kuvattu. (emt., 23–27.)  

 

Näistä neljästä funktiosta etenkin ensimmäinen, sosialisaatiofunktio, on tämän tutkielman 

kannalta erityisen mielenkiintoinen. Sosialisaatiofunktio sisältää nimittäin nuorisotyön roolin 

poliittisen sosialisaation edesauttajana. Nuorisotyön poliittisen sosialisaation tarkoituksena on 

ollut opettaa erilaisia kansalaisyhteiskunnan toimintatapoja ja antaa nuorille mahdollisuus 

vaikuttamiseen. Tämä on tapahtunut yhdessä toimimisena ja päättämisenä, 

pienryhmätoimintana, yhteiskuntatietojen välittämisenä ja vastuukasvattamisena. Nuorisotyön 

tehtävänä on ollut sellaisten tietojen, taitojen, arvojen ja toimintatapojen välittäminen, jotka 

edesauttavat nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan myös kehittämällä ja 

uudistamalla sitä. (Nieminen 2007, 24.) Niinpä nuorisotyöllä on keskeinen rooli osallisuudessa. 

Vaikka nuorisotyöstä puhutaan julkisuudessa ehkäpä usein kompensaatiofunktion kautta, eli 

”ongelmanuorten” auttamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn pioneerina, toiminnassa tärkeää on itse 

asiassa kaikenlaisten nuorten tavoittaminen, osallistaminen ja heidän yhteiskunnallisen 

aktiivisuutensa herätteleminen (Soanjärvi 2014, 81). Osallisuuden kannalta ammatillisella 

nuorisotyöllä onkin kunnissa merkittävä asema. Nuorisotyöntekijät ovat esimerkiksi ohjanneet 

ja kouluttaneet nuorisovaltuustojen jäseniä, vastanneet lasten parlamenteista, sekä opastaneet 

nuoria sähköisten aloitekanavien käyttöön. Lisäksi useammissa kunnissa nuorisotoimen 
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alaisuudessa työskentelee erityisiä osallisuuskoordinaattoreita, joiden toimialueella on erityisesti 

nuoria koskevien asioiden edistäminen kunnassa. (Junttila-Vitikka ym. 2012, 187.) 

 

Tämän tutkielman kiinnostus onkin siis etupäässä juuri kunnallisessa nuorisotyössä, vaikka 

nuorisotyötä tehdään muissakin ympäristöissä. Nuorisolaissa kunnille on annettu nuorisotyön 

järjestämisvastuu, mutta niiden ei kuitenkaan tarvitse tuottaa palveluita itse; kunnat voivat siis 

järjestää nuorisopalvelut hyvin vaihtelevin tavoin (Kivijärvi ym. 2022). Selkeimpiä kunnallisen 

nuorisotyön vakiintuneita toimintoja ovat esimerkiksi kesäleirien järjestäminen, 

nuorisotalotoiminta sekä erilaisten nuorten neuvontapalveluiden toteuttaminen (Junttila-Vitikka 

ym. 2012, 188). Kunnallisella nuorisotyöllä on sen ”perinteisen” nuorisotalo- ja leiritoiminnan 

lisäksi lukuisia useita uudempia toiminnan muotoja. Liikkuva nuorisotyö vie työn lähiöihin, 

puistoihin ja syrjäkylille – sinne, missä nuoret itse ovat. Digitaalinen nuorisotyö puolestaan vie 

nuorisotyön käytännöt verkkoympäristöön. Nuorisotyö jalkautuukin nykyisin paljolti nuorten 

pariin, pois erillisistä tiloista, mikä on mahdollistanut myös nuorisotyön toiminta-alueen 

laajentumisen. (Kalliomaa ja Ahonen-Walker, 23, 37.)  

 

Vuonna 2021 nuorisotoimilta kerätty aineisto kertoo, että suurin osa kunnallisesta nuorisotyöstä 

on suunnattu yläkouluikäisille (Kivijärvi ym. 2022). Kunnallisen nuorisotyön lisäksi tämän 

tutkielman kiinnostuksenkohteena onkin vielä erityisemmin koulu- ja oppilaitosnuorisotyö. 

Esimerkiksi Iso-Britanniassa kouluperusteisella nuorisotyöllä on pitkät perinteet. Koulussa 

tehtävä nuorisotyö on Tony Jeffsin (2007, 98) mukaan tarkoittanut saarivaltiossa nuorisotyön 

aitoa integroimista kouluelämään, missä virallinen opetussuunnitelmaan pohjautuva koulutyö 

sekä informaali nuorisotyö sekoittuvat. Yhteistoiminnalla on hänen mukaansa ollut mahdollista 

syventää ja laajentaa koulua käyvien nuorten kasvatuksellista kokemusta, joskin Jeffsin kirjoitus 

ei niinkään perustu empiiriseen tutkimukseen vaan ennemminkin kuvaukseen siitä, millainen 

koulunuorisotyön rooli voisi ideaalitilanteessa olla.  

 

Tuoreen kunnallista nuorisotyötä Suomessa selvittäneen raportin (Kivijärvi ym. 2022) mukaan 

Suomessa noin 90 prosenttia kunnista kertoo tekevänsä nuorisotyötä oppilaitoksissa. Vaikka 

nuorisotyö mainitaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa yhtenä 

yhteistyökumppanina, koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä ei kuitenkaan ohjata valtakunnallisesti. 

Nuorisotyötä tehdään eniten yläkouluissa; se on kunnille usein myös toiminnan aloituspaikka, 

minkä jälkeen toimintaa saatetaan laajentaa muillekin koulutusasteille. Nuorisotyöntekijä on 

tyypillisesti koko- tai osa-aikaisesti läsnä koululla, tai vierailee siellä usein. Vain pieni osa 
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kunnista toteuttaa koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä kevyemmällä ja satunnaisemmalla 

yhteistyöllä. (emt.)  

 

Nuorisotyön tehtävä koulussa liittyy useimmiten nuorten keskinäisten toimintojen ja suhteiden 

tukemiseen, ei niinkään viralliseen opetukseen. Keskeisimmät tavoitteet koulu- ja 

oppilaitosnuorisotyölle ovat nuorisotointen mukaan nuorten vertaissuhteiden parantaminen sekä 

kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen (Kivijärvi ym. 2022), mistä M-Crew onkin eräänlainen 

malliesimerkki. Käytetyimmät menetelmät ovat ryhmäyttämiset, välituntitoiminta sekä erilaiset 

teemapäivät tai -oppitunnit, mutta käytännössä toimet vaihtelevat kuntakohtaisesti esimerkiksi 

resurssien, tavoitteiden ja menetelmien osalta (emt.). Nuorisotyöntekijät ovat mukana myös 

esimerkiksi oppilashuollon ja oppilaskunnan toiminnassa (Kalliomaa ja Ahonen-Walker 2019, 

22), joskin tuoreimman kartoituksen mukaan tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta on hieman 

harvinaisempaa edellä mainittuihin menetelmiin verrattuna (Kivijärvi ym. 2022). Toiminta 

yläkoulussa eroaa siis suuresti esimerkiksi toisen asteen koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä, missä 

tavoitteet liittyvät vahvemmin opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn ja koulutussiirtymien 

tukemiseen sekä jossain määrin etsivään nuorisotyöhön (emt.).  

 

Kaiken kaikkiaan kunnallisella nuorisotyöllä onkin siis lukuisia etenkin sosiaalisen osallisuuden 

kokemuksen tukemiseen liittyviä sekä yhteiskunnallisen aktiivisuuden herättelemiseen liittyviä 

tehtäviä: nuorisotyöllä pyritään ensinnäkin yleisesti integroimaan erilaiset nuoret osaksi 

yhteiskuntaa ja antamaan heille sellaisia tietoja ja taitoja, joilla he pystyvät omassa 

lähiympäristössään osallistumaan. Lisäksi koulu- ja oppilaitosnuorisotyö pureutuu erityisesti 

hyvien vertaissuhteiden vaalimisen kautta siihen, kuinka nuori kokee kuuluvansa osaksi 

laajempaa kouluyhteisöä, ja tuo näin osallisuutta edistävän työn myös koulutyön arkeen. 

 

3.2 Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen oppiminen koulun ja nuorisotyön puitteissa 

 

Siirryn seuraavaksi erittelemään hieman tarkemmin kouluympäristön ja nuorisotyön 

mahdollisuuksia vaikuttamistaitojen opettamisessa. Lapset oppivat yhteiskunnallisista 

ongelmista lukuisilta sosialisaatiotoimijoilta, kuten perheeltä, vertaisiltaan, koulusta ja mediasta 

(Neundorf ja Smets 2017, 4). Tutkimuksien mukaan lapset voidaan sosiaalistaa politiikkaan 

hyvin varhaisessa iässä. Etenkin vanhempien politiikkakäsitysten on todettu vaikuttavan 

perheen lasten poliittiseen kiinnittymiseen hyvin voimakkaasti. Nuorten vaikuttamiskäsityksiä 
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pro gradu -tutkielmassaan kartoittanut Anne-Maria Penttilä (2012) havaitsi kuitenkin kyseisen 

tutkimuksen nuorten painottaneen ennemminkin koulun ja opettajien vaikutusta poliittisessa 

aktivoinnissa (emt., 70). Peruskoululla onkin nuorten elämässä keskeinen, ei vain opetukseen 

liittyvä rooli: peruskoulu on nuorille myös kasvuyhteisö, demokratiakasvatuksen paikka, 

nuorisokulttuurin tila, erilaisten tukipalveluiden risteyskohta sekä ylipäätään osa laajempaa 

yhteiskunnallista kontekstia (Gellin ym. 2012, 96–98). Suomalaisia kouluja on myös haluttu 

muovata demokraattisemmiksi oppilaskuntatoiminnan kautta, minkä on ajateltu lisäävän lasten 

ja nuorten osallisuutta paitsi koulussa, myös opettavan laajemmin toimimista demokraattisessa 

yhteisössä (emt., 104–105). Oppilaiden ei tulisi oppia vain demokratian toiminnasta, vaan myös 

sen kehittämisestä (Stenberg ja Fryk 2021, 13) – erilaisten osallistumistapojen opettaminen 

koulussa olisi siis hyvin tärkeää. Näin koulutuksen kautta on mahdollista myös tasata 

sosioekonomisten taustojen eroja: koulusta aivan kaikista taustoista tulevat nuoret voisivat saada 

vahvistusta omalle poliittiselle toimijuudelleen (Beaumont 2011, 229). 

 

Vuoden 2017 Nuorisobarometrissa kartoitettiin, millaisia kokemuksia nuorilla on 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen oppimisesta kouluympäristössä ja sen ulkopuolella. Koulussa 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja erittäin paljon tai paljon kertoi oppineensa 34 % 

vastaajista, kun taas koulun ulkopuolisen oppimisen prosenttiosuus oli 42 % (Pekkarinen ja 

Myllyniemi 2017, 62–63). Lisäksi useampi kuin joka kymmenes nuori koki, ettei ole saanut 

eväitä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen koulusta lainkaan (Tenojoki ym. 2017, 144). Nuorille 

ei kuitenkaan täsmennetty, mitä yhteiskunnallisen vaikuttamisen taidoilla tarkoitetaan – 

esimerkiksi vastaajista 76 % kertoi oppineensa sosiaalisia taitoja, 66 % ongelmanratkaisukykyä, 

54 % kriittistä ajattelua, ja 51 % päätöksentekokykyä paljon tai erittäin paljon (Pekkarinen ja 

Myllyniemi 2017, 62). Näistä kaikista taidoista on hyötyä myös yhteiskunnallisessa 

vaikuttamisessa, joten on tulkinnanvaraista, kuinka pitkälle meneviä johtopäätöksiä tuloksista 

kannattaa tehdä. Osuus, joka ei mielestään ole oppinut koulussa yhteiskunnallista vaikuttamista 

lainkaan tai vain vähän, on joka tapauksessa suuri. Vaikuttamista opitaankin Nuorisobarometrin 

mukaan eniten koulun ulkopuolella (Tenojoki ym. 2017, 145), joten nuoret saattavat oppia 

yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi esimerkiksi kotona tai harrastuksissaan.  

 

Koululla on tästä huolimatta merkityksellinen rooli vaikuttamisen opettajana. Erityisen paljon 

vaikuttamisen taitoja peruskoulussa ja toisella asteella kertoivat oppineensa he, joiden äidinkieli 

on muu kuin suomi tai ruotsi, tai joiden vanhemmat eivät olleet korkeasti kouluttautuneita 

(Tenojoki ym. 2017, 144). Näin ollen koululla voi olla merkityksellinen rooli 
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vaikuttamistaitojen opettamisen tasa-arvoistajana silloin, kun nuoren sosioekonominen tausta ei 

välttämättä tarjoa ponnahduslautaa vaikuttamisen oppimiseen kotona (poliittisen osallistumisen 

eriytymisestä ks. esim. Wass ja Borg 2016, ks. myös Beaumont 2011). Lisäksi 

kyselytutkimuksen perusteella havaitaan, että nuoret, joiden mukaan koulutyöskentelyn 

kehittämisessä otettiin oppilaiden mielipiteet huomioon, kokivat myös oppineensa enemmän 

yhteiskunnallisten vaikuttamisen taitoja kuin muut oppilaat. Myös nuoret, jotka kokivat 

kuuluvansa kiinteästi osaksi suomalaista yhteiskuntaa, kertoivat myös oppineensa 

vaikuttamistaitoja koulussa paljon tai erittäin paljon. (Tenojoki ym. 2017, 141.) Näin ollen 

näyttäisi siltä, että sekä nuoren osallisuuden kokemus että käsitys itsestä kansalaisena ovat 

yhteydessä vaikuttamistaitojen oppimisen kokemukseen. Toisaalta yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen positiivisesti jo valmiiksi suhtautuvat oppilaat todennäköisesti pääsevät muita 

paremmin koulussa esiin, jolloin heidän mielipiteensäkin huomioidaan koulun henkilökunnan 

keskuudessa paremmin (emt.) – näin ollen suoraviivaisia yhteyksiä oppilaiden 

osallisuuskokemuksen ja vaikuttamistaitojen oppimisen välille ei voi vetää, vaikka jonkinlaista 

yhteyttä näyttäisikin löytyvän. 

 

Lisäksi Anna-Maria Tenojoki ja kumppanit (2017, 145) katsovat, että deliberatiivisten 

menetelmien omaksuminen edustuksellisen oppilaskuntatoiminnan rinnalle olisi kouluissa 

erittäin tärkeää, sillä näin myös he, joille edustuksellinen osallistuminen ei tunnu mieluisalta 

tavalta vaikuttaa, pääsisivät osaksi kouluympäristön kehittämistä. Mikäli yhteisten asioiden 

hoitaminen esitetään oppilaille teknisenä ja arvovapaana toimintana, oppilaille voi syntyä kuva, 

että asioista päätetään ilman kattavaa debattia (van den Berg ja Löfström 2011, 84). Näin 

nuorelle kansalaiselle ei välttämättä synny motivaatiota asioiden selvittämiseen ja niihin 

vaikuttamiseen. Niinpä nuorten kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen voisi vahvistaa 

opetettavien asioiden näkeminen poliittisina, eli avoimina kiistelylle ja eri katsantokannoille. 

(emt.)  

 

Vaikka M-Crew-toiminta tapahtuukin kouluaikana koulun tiloissa, kyse ei ole puhtaasti 

kouluvetoisesta toiminnasta; M-Crew-malli on kehitetty yhteistyössä opetustoimen ja 

nuorisotyön kanssa. Koska toiminnan fyysinen ympäristö liittyy etupäässä kouluun ja 

toiminnassa on mukana myös koulun henkilökuntaa, oletukseni on, että nuoret assosioivat 

toiminnan kuitenkin ensisijaisesti kouluun liittyväksi. Tämän vuoksi olen halunnut esitellä 

aiempaa tutkimusta vaikuttamistaitojen oppimisesta kouluympäristössä. Koska nuorisotyötä 

tehdään yhä enemmän nuorten omissa arkiympäristöissä (Kalliomaa ja Ahonen-Walker 2019, 
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37), sen mahdollisuudet yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja poliittisen osallistumisen 

opettamiseen ovat koulumaailman tavoin hyvät (ks. Maunu ja Kiilakoski 2018, 127). Lisäksi, 

vaikka nuorisotyön tarkoituksena onkin muun muassa opettaa yhteiskunnallista vaikuttamista ja 

mahdollistaa osaltaan osallisuuden kokemuksen syntyminen (Kalliomaa ja Ahonen-Walker 

2019, 28), en kuitenkaan löytänyt aiheesta laajaa empiiristä tutkimusta. Näin ollen nuorisotyön 

merkitystä vaikuttamistaitojen opettamisessa olisi syytä tarkastella tätä tutkielmaa laajemmin.  

 

3.3 Valtakunnallinen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön tutkimus ja M-Crew-toiminta 

 

Mainitsin johdannossa, että tutkielmani on osa Nuorisotutkimusseuran valtakunnallista, opetus- 

ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa -

osaamiskeskustutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on saada lisää tietoa kunnissa tehtävästä 

koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä, jotta työtä voitaisiin arvioida, kehittää ja mallintaa. 

Tutkimuksessa Nuorisotutkimusseura kerää erilaista määrällistä ja laadullista aineistoa 

useammista kunnista ja pyrkii vastaamaan siihen, millaista vaikutusta kouluissa ja 

oppilaitoksissa tehtävällä nuorisotyöllä on nuorten hyvinvoinnin ja koulu- tai 

oppilaitoskiinnittyneisyyteen, ja millaiset tekijät edistävät koulu- ja oppilaitosnuorisotyön 

tavoiteltujen vaikutusten syntymistä. Laadullista haastatteluaineistoa kerätään neljästä kunnasta, 

joista yksi on Vantaa. 

 

Vantaalla tutkimus jakautuu kahteen osatutkimukseen: ensimmäisessä tarkastellaan 

Martinlaakson peruskoulussa käytössä olevaa erityistä kiusaamisen ehkäisyyn kehitettyä M-

Crew-toimintamallia, missä tarkoituksena on toiminnasta vastaavien nuorisotyöntekijöiden sekä 

mukana olevien nuorten haastatteluiden kautta tuottaa tarkkaa tietoa toiminnasta osana 

kouluympäristöä. Toisessa osatutkimuksessa tarkastellaan Vantaan nuorisopalveluiden koulu- ja 

oppilaitosnuorisotyötä kokonaisuutena, missä tarkoituksena on selvittää, mitä nuorisotyöllä eri 

kouluissa tavoitellaan ja millä keinoin. Oma tutkielmani liittyy näistä ensimmäiseen, eli M-

Crew-toimintamallissa mukana olevien nuorten haastattelemiseen. Oman maisterintutkielmani 

lisäksi keräämäni haastatteluaineisto on siis osa laajempaa Nuorisotutkimusseuran tutkimusta, 

missä pyritään yhtäältä saamaan tarkempaa tietoa M-Crew’sta, ja toisaalta analysoimaan koulu- 

ja oppilaitosnuorisotyön vaikutuksia nuorten näkökulmasta laajemminkin. 
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Martinlaakson peruskoulussa on siis vuodesta 2015 lähtien käytetty erityistä M-Crew-

toimintamallia kiusaamisen ehkäisyyn ala- ja yläasteella yhteistyössä nuorisotoimen ja koulun 

henkilökunnan kanssa. Toiminnasta ei juurikaan ole saatavilla julkista materiaalia, joten olen 

toimintaa ymmärtääkseni haastatellut Martinlaakson yläkouluerityisnuorisotyöntekijä Kari 

Järvistä yhdessä Nuorisotutkimusseuran erikoistutkija Antti Kivijärven kanssa, sekä saanut 

Järviseltä M-Crew’n sisäisiä materiaaleja käyttööni. Tässä lähteenäni toimii kuitenkin kaikille 

julkisesti saatavilla oleva, toimintaa koordinoivien henkilöiden kirjoittama kuvaus M-Crew-

toiminnasta (Järvinen ym. 2021). 

 

Ajatus kiusaamisen vastaisen työn näkyväksi tekevästä sekä oppilaita osallistavasta 

toimintamallista sai alkunsa vuosina 2013–2014. Ajatuksena oli kehittää malli, jossa oppilaat 

itse osallistuisivat kiusaamisen vastaiseen työhön ja kasvaisivat omaan tehtäväänsä osana 

laajempaa nuorista koostuvaa ryhmää. M-Crew’n jäseniksi haluttiin jo alusta alkaen 

monimuotoisesta taustasta tulevia nuoria, jotta he edustaisivat myös koulun ja Martinlaakson 

kaupunginosan demografiaa. (Järvinen ym. 2021, 135.) Toiminnassa mukana olevat 8.–9.-

luokkalaiset nuoret ovat vapaaehtoisia, pääosin toimintaa ohjaavan henkilökunnan sekä jo M-

Crew-toiminnassa mukana olevien nuorten valikoimia. Valinnat tehdään keväisin, ja toimintaan 

pyydetään mukaan 10–12 nuorta vuosittain. Toimintaan sitoudutaan yhden lukuvuoden ajaksi, 

mutta toinenkin toimintavuosi on mahdollinen heille, joille M-Crew voisi olla oman elämän 

kannalta jollain tavalla hyödyksi: vaikka M-Crew keskittyykin kiusaamisen vastaisen työn 

näkyväksi tekemiseen, ajatus on myös antaa mahdollisesti vaikeassa elämäntilanteessa oleville 

nuorille tunne ja käsitys siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. (emt., 

136.) Näin ollen toiminnalla pyritään yhtäältä vaikuttamaan koko kouluyhteisöön, ja toisaalta 

valikoimaan mukaan nuoria, jotka saavat toiminnasta myös itselleen jotakin arvokasta – 

toimintaan ei siis haluta mukaan vain niin sanottuja kympin oppilaita vaan myös heitä, jotka 

eivät välttämättä oma-aloitteisesti osallistuisi vastaaviin kouluympäristössä järjestettäviin 

hankkeisiin. 

 

M-Crew-toiminnalla onkin niin ikään kaksinaisia, yhtäältä kouluyhteisöön ja toisaalta mukana 

oleviin nuoriin yksilötasolla liittyviä tavoitteita. M-Crew’n avulla pyritään ensinnäkin lisäämään 

turvallisuuden tunnetta koulussa sekä näyttämään oppilaille, kuinka kiusaamista voidaan torjua 

yhteistyössä opettajien ja ”pahiksinakin” pidettyjen oppilaiden kesken. Lisäksi M-Crew’n avulla 

kiusaamisen vastainen työ on haluttu tehdä näkyväksi. Toisaalta yksilötasolla M-Crew’n 

tavoitteiksi on kirjattu toiminnassa mukana olevien nuorten osallisuuden kokemuksen 
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vahvistaminen sekä heidän vastuunottokykynsä kasvattaminen, ja nuoret saavatkin toiminnasta 

vuoden lopulla myös viralliset työtodistukset. (Järvinen ym. 2021, 135–137.) Parhaimmillaan 

M-Crew voi toimia erinomaisena osallisuuden kokemuksen herättelijänä, sillä nuoret pääsevät 

yhdessä vertaistensa kanssa ainakin teoreettisesti vaikuttamaan omaan lähiyhteisöönsä. Tämän 

vuoksi halusin haastatella nuoria ja kuulla, mitä he itse ajattelevat M-Crew-toiminnasta ja 

omasta roolistaan kouluyhteisössä. 

 

Itse konkreettinen työ tapahtuu etenkin koulupäivän pitkällä välitunnilla. Nuoret jalkautuvat 

pareittain koulun käytäville ja pihoille niin, että välituntivalvontavuoroja on viikoittain 1–2 per 

pari. Välituntisin nuoret pitävät päällä M-Crew’n logolla varustettuja huppareita ja havainnoivat 

mahdollisia kiusaamistilanteita, sekä juttelevat ja viettävät aikaa koulun oppilaiden kanssa. 

Pienet riidat ratkotaan usein paikan päällä, mutta vakavammista tapauksista nuoret kertovat M-

Crew-toimintaa ohjaaville opettajille. Lisäksi toiminnassa mukana olevat nuoret tapaavat 

keskenään yhtenä ryhmänä, edustavat erilaisissa koulun tilaisuuksissa, ja kiertävät 

esittäytymässä kaikille luokille lukuvuoden alussa. (Järvinen ym. 2021, 139.) Tämä kaikki 

tapahtuu ohjatusti: aikuiset suunnittelevat ja järjestävät M-Crew-toimintaa sekä kulkevat 

mukana koulun jokapäiväisessä arjessa kysellen nuorten kuulumisia ja keskustellen toiminnasta 

heidän kanssaan (emt., 140). 

 

Kiintoisia tämän tutkielman kannalta ovat erityisesti M-Crew’n osallisuuteen liittyvät tavoitteet. 

Järvisen ja muiden (2021) mukaan osallisuuden tunne M-Crew’ssa määrittyy etenkin 

yhteenkuuluvuuden sekä vaikuttamisen mahdollisuuksien kautta. M-Crew tuo oppilaat mukaan 

luomalla yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä, eikä osallisuus rajaudu vain toiminnassa mukana 

oleviin nuoriin. M-Crew nimittäin tarjoaa osallisuuden kokemuksen rakentumisen 

mahdollisuuksia myös muille oppilaille: he voivat kertoa kiusaamisesta vertaisilleen ja nähdä 

näin muutosta omassa ympäristössään. (Järvinen ym. 2021, 136.) Tämän tutkielman tavoitteena 

ei ole tarkastella, millaisia osallisuuden kokemuksia M-Crew mahdollisesti luo muille koulun 

oppilaille, mutta toiminnan pyrkimys laajaan osallisuuden tunteen herättelyyn on myös oman 

tutkimusasetelmani taustalla hyvä pitää mielessä. 
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4 Aineisto ja menetelmät 

 

 

Esittelin edellisessä alaluvussa tutkielmani kontekstin osana laajempaa Nuorisotutkimusseuran 

koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä koskevaa tutkimusta. Vaikka maisterintutkielmani on osa 

laajempaa kokonaisuutta ja sain haastateltavat omaan tutkielmaani ikään kuin 

Nuorisotutkimusseuran kautta, olen muodostanut tutkimuskysymykseni, valinnut käyttämäni 

haastattelumenetelmän ja -kysymykset, kontaktoinut haastateltavat sekä toteuttanut analyysin 

täysin itsenäisesti. Esittelen tässä luvussa tarkemmin otsikon mukaisesti tutkielmani aineiston ja 

käytetyt menetelmät. 

 

4.1 Haastattelujen toteutus 

 

Tutkielmani on haastatteluaineistoon pohjautuva laadullinen tutkimus. Tutkimuslupahakemus 

lähetettiin alun perin kesäkuussa 2021 Vantaan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen sekä 

kaupunkikulttuurin toimialoille. Alkuperäinen lupahakemus jäi kuitenkin jumiin kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialalle byrokratian vuoksi. Kouluja koskevien tutkimuslupahakemusten 

yhteyteen tulee nimittäin lisätä myös suostumukset tutkittavien oppilaitosten rehtoreilta, mutta 

alkuperäinen Nuorisotutkimusseuran luvan hakija ei ollut tietoinen tästä ohjeistuksesta, eikä 

täten suostumuksia ollut lisätty. Uusi versio tutkimuslupahakemuksesta lähetettiin lokakuussa 

2021 tällä kertaa vain kaupunkikulttuurin (eli nuorisotyön) toimialalle. Käytännössä tämä 

tarkoitti oman tutkielmani kohdalla vain sitä, että haastatteluaikataulut hieman viivästyivät 

alkuperäisistä suunnitelmistani. Koska uusi tutkimuslupahakemus ei kattanut kouluja, 

haastatteluja ei myöskään voinut toteuttaa koulun tiloissa, enkä voinut haastatella työhöni 

toiminnassa mukana olevaa koulun henkilökuntaa. Tämä ei kuitenkaan suuremmin vaikuttanut 

tutkielmani toteutukseen.  

 

Tutkimuksen aineistona on yhteensä kuusi M-Crew’n nykyisen ja entisen jäsenen haastattelua. 

Haastateltavista kolme on tällä hetkellä, lukuvuonna 2021–2022, mukana toiminnassa, ja kolme 

muuta ovat aiemmin olleet mukana toiminnassa aiemmin, vuosien 2016–2020 aikana. 

Haastateltavat olivat iältään 15–22-vuotiaita, ja heistä kaksi oli miehiä, neljä naisia. Alaikäisten 

haastateltavien huoltajilta pyydettiin Vantaan kaupungin ohjeen mukaisesti tutkimuslupa 

haastatteluun, tutkimuslupapyyntö on tämän tutkielman liitteenä. Haastattelut toteutettiin 
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joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022 kasvokkain pääkaupunkiseudulla sekä Zoomissa. 

Haastatteluista yksi oli parihaastattelu ja loput yksilöhaastatteluita. Tein siis yhteensä viisi 

erillistä haastattelua; kaksi haastateltavaa tapasin kasvokkain, ja neljää haastattelin Zoomissa. 

 

Zoomissa toteutettavien haastattelujen osalta olin etukäteen huolissani siitä, pystyvätkö 

tutkittavat osallistumaan tutkimushaastatteluun tarpeeksi rauhallisessa ja turvallisessa 

tilanteessa. Tämä osoittautui turhaksi huoleksi, sillä kaikki haastateltavat kykenivät kertomaan 

nähdäkseni täysin avoimesti ja vapaasti omista kokemuksistaan. Kahden Zoom-haastattelun 

aikana haastateltavien perheenjäsenet tulivat keskeyttämään haastattelun hetkeksi, mutta tämä ei 

vaikuttanut häiritsevän haastateltavia, eikä häiriö kestänyt muutamaa minuuttia kauempaa. 

Lisäksi kolmannessa Zoom-haastattelussa haastateltavan kameraa ei saatu toimimaan, ja 

ääniyhteys ei ajoittain toiminut hyvin. Pyysin tällöin haastateltavaa toistamaan, mitä hän oli 

juuri sanonut, ja nämä tekniset ongelmat vaikuttivat aiheuttavan haastateltavassa hieman 

turhautuneisuutta. Muutoin etänä tehdyt haastattelut toimivat kuitenkin hyvin, ja nuoret 

vaikuttivat rentoutuneilta osallistuessaan haastatteluun heille tutussa ympäristössä. Verrattuna 

kasvokkain tehtyihin haastatteluihin, Zoomissa keskusteluyhteys tuntui kuitenkin 

keinotekoisemmalta ja koin, että kasvokkain toteutetuissa haastatteluissa minun oli helpompi 

olla läsnä ja myös kysyä osuvampia tarkentavia kysymyksiä. Haastattelutilanteiden erilaisuuden 

ei pitäisi kuitenkaan vaikuttaa tutkielmani tuloksiin suuremmin. 

 

Haastattelut vaihtelivat kestoltaan ollen lyhyimmillään 27 minuuttia ja pisimmillään 52 

minuuttia pitkiä. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja pseudonymisoitiin litteroitaessa niin, ettei 

haastateltavaa voi tunnistaa aineistosta ilman tarvittavia lisätietoja (lisää tutkimusetiikasta ks. 

luku 4.2). Haastateltavat valittiin tutkimukseen harkinnanvaraista otantamenetelmää käyttäen. 

M-Crew-toimintaa ohjaava kouluerityisnuorisotyöntekijä valitsi tutkimukseen omasta 

mielestään sopivimmat, monimuotoisesta taustasta tulevat nuoret. Kaikki haastatteluun kysytyt 

nuoret halusivat heti kättelyssä osallistua tutkimushaastatteluun – itse asiassa haastatteluun 

tulijoita olisi ollut yli maisterintutkielman tarpeenkin. Oma tietoni haastateltavien 

valikoitumisesta on kuitenkin ohutta: valikoituiko haastatteluun esimerkiksi vain niitä nuoria, 

jotka ovat kiinnittyneet toimintaan vahvasti, ja heillä on näin vain hyviä kokemuksia M-Crew-

toimintaan osallistumisesta? Pohdittiinko nuorten valintaa haastatteluihin ylipäänsä syvemmin? 

Tässä nuorisotyöntekijän rooli on suuri; nuorisotyön tutkimuksessa juuri nuorisotyöntekijät ovat 

tärkeitä portinvartijoita nuoren ja tutkijan välillä, ja tällä voi olla vaikutuksia tutkimuksen 
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lopputuloksenkin kannalta (ks. Aaltonen ja Kivijärvi 2019). Problematisoin luvussa 6.1 

tutkielmani luotettavuutta laajemmin. 

 

Haastattelut aloitettiin rennommalla juttelulla, jossa kerroin ensin itsestäni ja pyysin myös 

nuorta kertomaan itsestään vapaasti. Tällä pyrin lievittämään mahdollista jännitystä sekä 

luomaan luottavaisemman ilmapiirin haastatteluun. Haastattelutapana käytin 

nuorisotutkimuksessa varsin yleisesti käytettyä menetelmää eli teemahaastattelua. 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, jossa haastattelun teemat on muotoiltu 

etukäteen, mutta jossa samanaikaisesti pysytään avoimena haastateltavien omille tulkinnoille ja 

merkityksille. Teemahaastattelu antaa vapauden lisäkysymysten tekoon ja tarvittaessa eri 

painopisteiden korostamiseen, sillä kysymysten ei tarvitse olla jokaiselle haastateltavalle 

tismalleen samat, ja teemojen järjestystä on mahdollista myös muuttaa haastattelujen välillä. 

(Honkatukia 2018, 153.) Tutkielmani ei siis ole tilastollisesti edustava, sillä haastatteluita 

toteutettiin vain muutama. Tämä ei kuitenkaan ole teemahaastatteluissa usein 

tarkoituksenakaan, sillä tavoitteena on saada tietoon erilaisia näkökulmia ja tulkintoja 

tutkittavasta ilmiöstä (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 48). Olin varmuudeksi kirjannut teemojeni 

tueksi lukuisia tarkempia kysymyksiä siltä varalta, ettei haastateltava ole kovinkaan puhelias. 

Kuudesta haastateltavasta kuitenkin vain yksi oli vähäsanaisempi, muiden kanssa saimme 

aikaan laajaa ja luontevaa keskustelua etukäteen suunnittelemistani teemoista.  

 

Haastatteluihin hahmottelin kolme pääteemaa: 

• kokemukset M-Crew-toimintaan mukaan lähtemisestä, 

• käsitykset toiminnasta ja itsestä osana M-Crew’ta,  

• sekä viimeisenä käsitys itsestään yhteiskunnallisena toimijana. 

 

Ensimmäisellä teemalla halusin kartoittaa, kuinka nuori koki toimintaan mukaan lähtemisen. 

Koska nuoret itse haluaisivat useimmiten osallistua matalalla kynnyksellä, oman arkielämänsä 

puitteissa (ks. Lepola ja Kokko 2015, 3), ja koska nuoret kyllä haluavat vaikuttaa, mutta 

institutionaalinen politiikka mielletään usein vaikeaksi tai jopa vastenmieliseksi (Pekkarinen ja 

Myllyniemi 2018, 30), on mielestäni tärkeää kartoittaa nuorten kokemuksia M-Crew-toiminnan 

osallistumisen alkuvaiheista. Siksi halusin kysyä muun muassa sitä, koettiinko osallistuminen 

helpoksi, ja miksi mukaan lähteminen tuntui tärkeältä. 
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Toisen teeman kohdalla pyrin hahmottamaan, millaisia merkityksiä nuori itse antaa M-Crew-

toiminnalle. Kokeeko nuori, että hänellä on tärkeä rooli Crew-toiminnassa? Saavatko nuoret 

kehittää toimintaa itse, vaikka mukana on myös ohjaavia aikuisia? Millainen yhteishenki 

toiminnassa vallitsee? Onko nuori omasta mielestään oppinut M-Crew’n kautta joitain tietoja tai 

taitoja, jotka voisivat olla myös myöhemmässä elämässä hyödyllisiä? Kysymykset liittyvät 

etenkin sosiaalisen osallisuuden kokemuksiin, mikäli sosiaalinen osallisuus ymmärretään lasten 

ja aikuisten välisenä suhteena, verkostoina, sekä yhteisöön kuulumisen kokemuksena (ks. 

Thomas 2007, Maunu ja Kiilakoski 2018). Lisäksi kartoitin, mikäli nuori on kokenut 

oppineensa toiminnasta jonkinlaisia vaikuttamisen taitoja. Koska vuoden 2017 

Nuorisobarometrin tuloksien mukaan monikaan vastaaja ei kokenut oppineensa vaikuttamisen 

taitoja koulussa, ja toisaalta koska kouluissa tulisi ottaa käyttöön muitakin kuin 

edustuksellisuuteen perustuvia toimintamalleja (Tenojoki ym. 2017), on hyvä kysyä, 

mieltävätkö nuoret M-Crew-toiminnan otolliseksi vaikuttamistaitojen opettajaksi. 

 

Viimeisen teeman avulla halusin kartoittaa laajemmin, kuinka nuori näkee itsensä osana 

yhteiskuntaa. Tämä liittyy keskeisesti kansalaisuuden ja osallisuuden yhtymäkohtiin. Mikäli 

kansalaisuus määritellään laajasti kuulumiseksi poliittiseen yhteisöön, on tällöin sekä 

kansalaisuudessa että osallisuudessa kyse kuulumisen tunteesta, osallistumisesta ja 

vaikuttamisesta kyseisessä yhteisössä (Kiilakoski ym. 2012, 18). Vaikka M-Crew ei olekaan 

poliittinen yhteisö, matalan kynnyksen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet 

kouluympäristössä voivat vahvistaa myös nuoren kansalaisidentiteettiä. Lasten ja nuorten koettu 

kansalaisuus ei usein liitykään laajasti koko yhteiskuntaan, vaan tunne kehittyy osana omaa 

lähiyhteisöä. Koska valmiudet aikuisiän poliittiseen osallistumiseen kehittyvät osaltaan 

harjoittelun ja varhaisemman iän osallistumisen kautta, lasten ja nuorten 

osallistumisvalmiuksien ja -taitojen tukeminen kansalaiskasvatuksellisesti on hyvin tärkeää. 

(emt., 21.) Suorien johtopäätöksen tekeminen yksittäisen koulunuorisotyön projektin ja 

laajemman yhteiskunnallisen osallistumisen välillä ei kuitenkaan ole mahdollista, joten tavoite 

on tässä kuulla, kuinka nuoret käsittävät itsensä osana yhteiskuntaa, hieman verrata tätä 

kokemusta M-Crew-osallisuuskokemuksiin, sekä mahdollisesti analysoida, voiko M-Crew-

toiminta vahvistaa koettua kansalaistunnetta. 
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4.2 Tutkimuseettiset kysymykset 

 

Tutkimuksessa noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) ohjeen mukaisia yleisiä 

tutkimuseettisiä periaatteita. Kaikilta tutkittavilta pyydettiin suostumus tutkimukseen, ja heitä 

informoitiin tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteista, osallistumisen vapaaehtoisuudesta sekä 

haastatteluaineiston käsittelystä ja säilyttämisestä. Tutkittaville kerrottiin oikeuksistaan 

keskeyttää tai peruuttaa tutkimukseen osallistuminen milloin tahansa. Lisäksi 

tutkimushaastattelut ovat luottamuksellisia, eikä niiden tallenteita tai litteraatteja luovuteta 

tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille. Haastatteluaineistot pseudonymisoitiin niin, ettei 

tutkittavia voi tunnistaa aineistosta ilman tarvittavia lisätietoja.  

 

Yleisten tutkimuseettisten periaatteiden huomioimisen lisäksi alaikäisiä koskevassa 

tutkimuksessa on otettava huomioon myös erityisempiä seikkoja, sillä alaikäisen 

tutkimuskohteen ja aikuisen tutkijan välillä vallitsee väistämättä jonkinlainen valta-asetelma. 

Näin ollen tutkimuseettisten kysymysten punnitseminen onkin erityisen tärkeää nuoria sekä 

nuorisotyötä tutkittaessa. Vaikka tutkimuksen päätarkoitus olisikin nostaa nuorten omia 

näkökantoja julkisuuteen, tutkimus tapahtuu useimmiten erilaisten instituutioiden puitteissa, 

jolloin aikuiset toimivat portinvartijana tutkijoiden ja nuorten välillä. Instituutiovälitteisessä 

tutkimuksessa etenkin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat nuoret eivät välttämättä tule 

kuulluksi. (Kiilakoski ym. 2018, 69–70.)  

 

Instituutiovälitteisyys ja aikuisten portinvartijuus aiheutti haasteita myös tämän tutkielman 

kohdalla. Koska nuoret on valittu aikuisten tekemällä harkinnanvaraisella otannalla, voi kysyä, 

asettaako tämä nuoret eettisesti tasavertaiseen asemaan. Lisäksi tutkimuseettinen 

neuvottelukunta (2019, 9) on linjannut, ettei 15 vuotta täyttäneeltä alaikäiseltä tarvitse 

pääasiallisesti saada huoltajan suostumusta tutkimukseen, vaan pelkkä huoltajan informoiminen 

riittää. Vantaan kaupungin linjaus on kuitenkin toinen. Kaikkien tutkimukseen mahdollisesti 

osallistuvien alaikäisten tuli toimittaa huoltajilleen kirjallinen tutkimuslupapyyntö, saada 

huoltajiltaan lupa allekirjoituksen muodossa, ja toimittaa paperi takaisin tutkijalle. 

 

Vaikka taustalla vallitseekin eittämättä hyvä pyrkimys suojella alaikäisiä koululaisia, 

käytännössä Vantaan kaupungin linjaus asettaa nuoret keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) sekä YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen 

mukaan lapsella, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, tulisi olla oikeus vapaasti 
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ilmaista mielipiteensä sekä vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Näin ollen vaade huoltajien 

kirjallisesta luvasta alaikäisen osallistumiseen voi pahimmillaan estää tutkimukseen 

osallistumisen, vaikka tutkimuksen tavoitteena on kehittää kunnallista nuorisotyötä 

nimenomaan nuorten omien kokemuksien pohjalta. Asia on myös periaatteellinen: kyse on 

alaikäisen itsenäisen päätösvallan kaventamisesta (ks. Mäkelä 2010). Lisäksi jokaisen nuoren 

kotiolot eivät välttämättä ole sellaiset, että huoltaja ymmärtäisi tutkimuksen tarkoituksen, tai 

että hän haluaisi antaa lupaansa huolimatta nuoren omasta toiveesta osallistua tutkimukseen. 

Tutkimukseen osallistumista ei myöskään ole tässä kohtaa tehty kovinkaan helpoksi nuorelle, 

joka joutuu näkemään vaivaa lupalapun saamiseksi. Käytännössä tämä ei kuitenkaan aiheuttanut 

ongelmia tämän tutkielman kannalta, sillä kaikki tutkimukseen pyydetyt nuoret saivat 

huoltajiltaan kirjallisen suostumuksen. 

 

4.3 Analyysin toteutus 

 

Toteutin aineiston analyysin osin aineistolähtöisen ja osin laadullisen teoriaohjaavan (myös 

teoriasidonnainen) sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysi on aineiston analysointiin 

käytettävä metodi, jolla pyritään löytämään aineistosta tutkittavan ilmiön kannalta 

mielenkiintoisimmat maininnat; sisällönanalyysin tavoitteena on siis järjestää aineisto 

mielekkääseen muotoon kadottamatta tärkeää informaatiota (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 122).  

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä analyysiyksiköt valitaan suoraan aineistosta 

tutkimusongelman mukaisesti. Analyysiyksiköt eivät siis pohjaa suoraan mihinkään 

aikaisempaan teoriaan, joskin täyttä objektiivisuutta analyysiyksiköiden valinnassa on kenties 

mahdoton saavuttaa. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 108.) Aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenee 

kiinnostavien ilmauksien pelkistämisestä samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien etsimiseen, ja 

tästä erilaisten ala- ja ylätason luokkien muodostamiseen. Tavoitteena on tulkinnan ja päättelyn 

kautta edetä empiirisemmistä havainnoista kohti käsitteellistämistä, ja näin saada vastaus 

tutkimustehtävään. (emt., 117, 123.) Aineistolähtöistä sisällönanalyysiä olen hyödyntänyt 

tarkastellessani, millaisia tietoja ja taitoja M-Crew-toiminta voi opettaa siinä mukana oleville 

nuorille, ja millaisia merkityksiä tällä voi olla myöhemmälle yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle 

– en siis pohjannut analyysiäni vahvasti mihinkään aiempaan teoriaan vaan tarkastelin täysin 

aineistolähtöisesti sitä, mitä tekijöitä nuoret itse nostavat esiin. Niinpä muodostin nuorten 

kuvauksista eri tasoisia luokkia ja pyrin käsitteellistämään erityisesti tutkimuskysymyksen kaksi 
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mukaisesti sitä, millä tavoin M-Crew’n kaltaiset koulunuorisotyön hankkeet voisivat vahvistaa 

nuorten valmiuksia vaikuttamiseen. Esittelen analyysin tuloksia luvuissa 5.2 ja 5.3.  

 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä analysoitavan materiaalin ja teorian välille sen sijaan 

rakennetaan siltoja, mutta analyysimenetelmä ei ole etupäässä aineisto- tai teorialähtöinen, vaan 

sijoittuu näiden välimaastoon. Analyysimenetelmässä analyysiyksiköt valitaan aineistosta, 

mutta aikaisempi teoria ohjaa yksiköiden valintaa: teoria toimii analyysin apuna, mutta analyysi 

ei pohjaudu suoraan aiempaan teoriaan. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 109.) Teoriaohjaava analyysi 

etenee siis aineisto edellä, aivan kuten aineistolähtöinen analyysikin, mutta analyysin 

loppuvaiheessa empiirinen aineisto yhdistetään aiempaan teoriaan ja aiempi teoria on 

tunnistettavissa analyysistä (emt., 109, 133).  

 

Teoriaohjaava analyysi oli läsnä tarkastellessani nuorten osallisuuden kokemuksia M-Crew-

toiminnassa. Tulokset esittelen luvussa 5.1. Aloitin analyysin olemalla avoin aineistosta 

nouseville ilmauksille, mutta analyysini loppuvaiheessa nostin osallisuuden kokemuksen 

muotoutumisen kannalta keskeisiä analyysiyksiköitä aineiston rinnalle. Aikaisemman teorian 

pohjalta valitut analyysiyksiköt olivat osallistumisen ja toimimisen kokemukset, tunnustuksen 

saaminen ja ryhmähenki, aikuisten ja lasten välinen valtasuhde sekä vaikuttamisen 

mahdollisuudet. Näin pystyin nostamaan aineistosta aikaisemman teorian valossa relevantteja 

kuvauksia osallisuuden kokemuksen syntymisestä ja saamaan syvempää ymmärrystä 

osallisuuden kokemuksen rakentumisesta juuri M-Crew-toiminnassa. Vaikka lähestyin aineistoa 

menetelmällisesti ikään kuin kahdella tapaa, varsinainen analyysiprosessini oli kuitenkin 

yhdenmukainen; etenin aineisto edellä, mutta vain osallisuutta arvioidessani nostin aikaisempaa 

kirjallisuutta analyysini tueksi. 

 

Ennen varsinaista analyysia litteroin kaikki haastatteluaineistot sanatarkasti, minkä jälkeen 

tulostin litteraatit ja luin ne useamman kerran läpi. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 50 sivua. 

Aloitin analyysin yliviivaamalla tulostetuista aineistoista mielestäni oleelliset kolmeen teemaan 

liittyvät maininnat tutkimuskysymyksieni pohjalta: osallisuus M-Crew-toiminnassa 

(huomioiden aiemman teorian); M-Crew’sta saadut valmiudet osallistumiseen; sekä nuori 

yhteiskunnassa. Ensimmäiseen teemaan liitin aiemman teorian mukaisesti kaikki kiinnostavat 

maininnat M-Crew’sta ja osallisuudesta: esimerkiksi merkitykset nuoren omalle roolille osana 

toimintaa, kuvaukset ryhmäsuhteista toiminnan sisällä sekä siitä, kuinka M-Crew näkyy 

laajemmin osana koko koulun arkea. Toisessa teemassa tarkastelin sitä, millaisia tietoja tai 
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taitoja nuori pohtii oppineensa osana M-Crew’ta. Kolmanneksi listasin maininnat siitä, kuinka 

nuori itse käsittää omat vaikuttamismahdollisuutensa omassa lähiympäristössään ja 

yhteiskunnassa, tai millaisia merkityksiä hän antaa laajemmin nuorten asemalle yhteiskunnassa. 

Yliviivauksien jälkeen latasin aineistot kvalitatiivisen aineiston järjestelyyn tarkoitettuun 

Atlas.ti-ohjelmaan, loin nämä kolme edellä mainittua yläkategoriaa eli koodia (codes) 

ohjelmaan, ja kategorisoin jo kertaalleen yliviivatut maininnat vielä tietokoneella – tein siis 

saman työvaiheen kahdesti, ensin käsin ja tämän jälkeen Atlas.tillä. 

 

Tämän jälkeen aloin jäsentelemään aineistoa hallittavampaan muotoon. Tutkielmani kannalta 

kiinnostavia analyysiyksiköitä (quotations) näistä kolmesta koodista kertyi Atlas.tissä yhteensä 

227. Koska Atlas.ti toimi tietokoneellani hyvin hitaasti, päätin, etten jatka aineiston luokittelua 

tässä ohjelmassa pidemmälle, vaan siirsin tiedot Exceliin. Excelissä muodostin 

alkuperäisilmaisuista pelkistettyjä ilmauksia, ja aloin ryhmittelemään pelkistettyjä ilmauksia 

alaluokkien muodostamiseksi. Tämän jälkeen yhdistin alaluokkia keskenään ja muodostin näistä 

kattavampia pääluokkia, lopulta yhdistäen pääluokat yhdistäviksi luokiksi. Taulukossa 1 

seuraavalla sivulla on annettu esimerkki sisällönanalyysin toteutuksesta. 
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Taulukko 1: Esimerkki aineistolähtöisen luokittelun etenemisestä. Taulukossa on vain osa Yhteiskunnalliset valmiudet M-Crew-

toiminnasta -luokan luokitteluista. 

Alkuperäisilmaukset Luokittelun eteneminen 

”Sillä M-Crew-ryhmällä mä pystyn vaikuttaa 

siihen (kiusaamiseen) ja mä koen sen tosi 

tärkeeksi että mä oon ollu.” 

 

 

Pelkistetty ilmaus: Pystyi vaikuttamaan 

kiusaamiseen, tärkeää että on ollut osana. 

 

Alaluokka: Kiusaamisen ehkäisy, oma rooli vs. 

aikuisten rooli. 

 

Pääluokka: Koulukiusaamisen ehkäisyyn liittyvät 

valmiudet. 

 

Yhdistävä luokka: Yhteiskunnalliset valmiudet 

M-Crew-toiminnasta. 

 

”No sama juttu sama juttu et ku pääs sieltä pois 

nii kyl jotain tuli mukaan, tai otin jotain mukaan.” 

 

 

Pelkistetty ilmaus: Puhuttaessa kiusaamisesta: 

herätti ajatuksia kiusaamisesta. 

 

Alaluokka: Kiusaamisen vakavuus. 

 

Pääluokka: Koulukiusaamisen ehkäisyyn liittyvät 

valmiudet. 

 

Yhdistävä luokka: Yhteiskunnalliset valmiudet 

M-Crew-toiminnasta. 

 

”Et mä en oo suomalainen mut siin ryhmäs on 

muitaki ku suomalaisia, et ne jotka ei oo 

suomalaisii saattaa tulla uskaltaa puhuu mulle ja 

se on niinku tosi hyvä juttu et on eri maalasii eri 

taustoista.” 

 

 

Pelkistetty ilmaus: Hyvä, että M-Crew’ssa on eri 

taustoista tulevia nuoria. 

 

Alaluokka: Tasa-arvo. 

 

Pääluokka: Vaikuttaminen ja yhteiskunnallinen 

tasa-arvo. 

 

Yhdistävä luokka: Yhteiskunnalliset valmiudet 

M-Crew-toiminnasta. 

 

”Kaikki mitä seiska kasi ysillä kaikki mitä ne 

oppii siinä, nii mun mielest ne tietävät sillon, et 

sen pitäs olla joku ton tyyppinen projekti tai joku 

koulutapahtuma tai joku, joku joka jää mieleen, 

mut sen mun mielest pitäs tapahtua just tolla iällä. 

Mä oon sitä mieltä.” 

 

Pelkistetty ilmaus: Yläasteella pitäisi olla 

projekti, jonka kautta oppilaat pääsevät 

vaikuttamaan. 

 

Alaluokka: M-Crew’n opetuksellinen funktio / 

vaikuttaminen. 

 

Pääluokka: Vaikuttaminen ja yhteiskunnallinen 

tasa-arvo. 

 

Yhdistävä luokka: Yhteiskunnalliset valmiudet 

M-Crew-toiminnasta. 
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5 Analyysi 

 

 

Tarkastelen seuraavaksi, millaisia tuloksia haastatteluaineistosta saatiin. Analysoin aineistoa 

empiria edellä yhdistellen tuloksia jossain määrin aiempaan kirjallisuuteen, painottaen kuitenkin 

aineistostani saatujen tuloksien käsittelyä. Tuon tulokset laajemmin osaksi aiempaa kirjallisuutta 

luvussa kuusi. 

 

Kahdessa ensimmäisessä alaluvussa keskityn puhtaasti M-Crew-toimintaan ja 

kouluympäristöön, ja viimeisessä alaluvussa esittelen nuorten ajatuksia yhteiskunnasta ja 

vaikuttamisesta laajemmin. Näin ollen alaluvussa 5.1 tarkastellaan ensin tutkimuskysymyksen 1 

mukaisesti sitä, millaisia osallisuuden kokemuksia nuoret ovat M-Crew-toiminnasta saaneet. 

Tämän jälkeen siirrytään osittain tutkimuskysymyksen 2 mukaisesti tarkastelemaan sitä, 

millaisia tietoja tai taitoja nuoret itse tunnistavat oppineensa toiminnasta; jos haluan analysoida 

sitä, voivatko M-Crew’n kaltaiset koulunuorisotyön hankkeet vahvistaa nuorten halua ja 

valmiuksia vaikuttamiseen, on tärkeää kuulla, millaisia taitoja nuoret itse kokevat toiminnasta 

oppineensa. Lisäksi alaluvussa 5.3 tarkastellaan toiseen tutkimuskysymykseen liittyen sitä, 

millaisia merkityksiä nuoret antavat itselleen henkilökohtaisesti tai laajemmin nuorille 

joukkiona yhteiskunnassa. Vaikka analyysi siirtyy tässä pois M-Crew’sta, olen halunnut 

kartoittaa haastattelemieni nuorten käsityksiä itsestään vaikuttajina ja yhteiskunnan osallistujina 

hieman laajemminkin saadakseni kontekstia myös nuorten M-Crew-käsityksille. Toiseen 

tutkimuskysymykseen liittyvä varsinainen pohdinta koulunuorisotyön mahdollisuuksista opettaa 

osallistumista yhteiskunnassa tehdään laajemmin luvussa kuusi. 

 

5.1 M-Crew-toiminnasta saadut osallisuuden kokemukset 

 

Luvussa 2.2 esiteltyjen tämän tutkielman osallisuusmääritelmien mukaisesti 

haastatteluaineistosta nousi kolme yhdistävää luokkaa nuorten M-Crew’sta saaduille 

osallisuuden kokemuksille: 1. tunnustuksen saaminen, 2. ryhmään kuulumisen ja toimimisen 

kokemus; sekä 3. vaikuttamisen mahdollisuus. Kuvassa 1 on esitetty tulokset kuviona. 
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Etenkin toinen ja kolmas luokka, ryhmään kuuluminen ja vaikuttaminen, ovat mielenkiintoisia 

M-Crew’n julkilausuttujen osallisuuspyrkimyksien valossa: onko toiminta onnistunut 

ryhmäyttämään nuoria ja tarjoamaan heille vaikuttamisen paikkoja (ks. luku 3.3)? Analyysin 

luokat ovat osittain päällekkäiset ja keinotekoiset: esimerkiksi tunnustuksen saaminen voikin 

olla perusta tai tietynlainen esiaste esimerkiksi laajemmalle pystyvyyden ja tätä kautta 

vaikutusvallan tunteen ilmenemiselle, ja sen voisi liittää laajempaan vaikuttamisen 

mahdollisuuksien luokkaan. Näin kuitenkin tärkeäksi erotella aineistosta useampia erillisiä 

luokkia, sillä haastateltavat kuvasivat muun muassa tunnustuksen saamista muilta kouluyhteisön 

jäseniltä kirjavin tavoin, korostaen esimerkiksi M-Crew’n aikuisilta saadun tunnustuksen 

merkitystä toimintaan mukaan lähtemisessä tai itseluottamuksen syntymisessä. Niinpä en 

halunnut kadottaa analyysivaiheessa mitään tärkeää informaatiota luomalla liian laajoja luokkia. 

 

 

M-Crew-toiminnasta 
saadut osallisuuden 

kokemukset

Tunnustuksen 
saaminen

M-Crew-aikuisilta 
saatu tunnustus

Muilta koulun 
aikuisilta saatu 

tunnustus

Nuorilta saatu 
tunnustus

Ryhmään kuulumisen 
ja toimimisen 

kokemus

Osallistumisen 
kokemus

Oman itsen tärkeys 
osana M-Crew'ta

Ryhmäsuhteet M-
Crew'ssa

Vaikuttamisen 
mahdollisuus

Nuorten 
mahdollisuudet 

vaikuttaa M-Crew-
toimintaan sen sisällä

M-Crew'n 
mahdollisuudet 
vaikuttaa koulun 

arkeen

Kuva 1: M-Crew-toiminnasta saadut osallisuuden kokemukset. 
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Tunnustuksen saaminen osana osallisuuden rakentumista 

 

Ensimmäinen eli tunnustuksen saamisen yhdistävä luokka koostui kolmesta erityyppisestä 

tunnustuksen pääluokasta: M-Crew-toimintaa koordinoivien aikuisten antamasta tunnustuksesta, 

muiden koulun aikuisten osoittamasta tunnustuksesta, sekä muilta nuorilta saadusta 

tunnustuksesta. Ensinnäkin kaikki haastateltavat painottivat sitä, kuinka hyvältä tuntui, kun 

toimintaa ohjaavat aikuiset ensi kerran tulivat kysymään nuoren halua osallistua toimintaan: 

 

H1: ”- - vuoden alussa nii yks opettaja joka niinku järjestää sitä M-Crew juttuu siinä 

niin se tuli niinku sanomaan mulle että ois kiva jos sä osallistuisit näin et se kehuttiin 

näin, ja olin sillee että joo, joo, vaikka mä puhuisin noista asioista [kiusaamisesta] mä 

en ollu niinku mitenkää kiinnostunut mennä sinne tai siis osallistumaan siihe 

joukkoon, mut sit ku se kehuttiin… mä olin sillee että joo, joo, miksei.” 

 

H5: ”Heti ku kuuli et tuli valituks nii jotenki tuli semmonen… hyvä fiilis siitä ja 

semmonen et okei joo mä oonki varmaan ihan hyvä tyyppi jos mä pääsin tällaseen 

juttuun mukaan.” 

 

H6: ”No mä olin heti sillon aik onnellinen [kun pyydettiin mukaan] ja et mä sain 

sellasen mahdollisuuden, ja sit heti seuraavan päivän ku mä menin kotiin nii mä 

kerroin äiti… tai perheelle et mä pääsin tällasee hommaan mukaan sit neki oli iha 

messis ja sano et tsemppii - -” 

 

Oppilaiden osallistumista kaupunkisuunnitteluun osana koulutyön arkea tarkastellut tutkimus 

(Stenberg ja Fryk 2021) toteaa, että etenkin opettajien jatkuva tuki laajassa projektissa 

mahdollistaa sen, että oppilaat osaavat lopulta sijoittaa vaikeiltakin tuntuvat asiat laajempaan 

kontekstiin. Tämä antaa toiminnalle syvemmän merkityksen, muuttaen negatiivisempiakin 

osallistumiskäsityksiä positiivisemmaksi. Tämänkaltainen opettajilta saatava tuki on eräänlainen 

ennakkoehto nuoren pystyvyyden kokemuksen rakentumiselle, ja oikeanlaisella tuella lapset ja 

nuoret pystyvät osallistumaan vaativiinkin hankkeisiin. (emt., 11, 14.) M-Crew’n osalta nuoret 

nostivatkin yhtenevästi esiin, että henkilökohtainen pyyntö ja opettajalta saatu tuki M-Crew-

joukkoon liittymisessä sai aiheen tuntumaan kiinnostavalta, ja tuen sekä tunnustuksen myötä 

myös käsitys itsestä muuttui. 

 

Vain yksi haastateltavista kertoi olleensa kiinnostunut toiminnasta jo ennestään, ja muut 

innostuivat toiminnasta vasta, kun he saivat henkilökohtaisen osallistumispyynnön sekä 

lisätietoa toiminnan sisällöstä. Erästä haastateltavaa oli kuitenkin jäänyt häiritsemään, miksi 

juuri hänet haluttiin toimintaan mukaan, ja hänestä nuorille voisi selkeämmin kertoa perusteet 

jäsenien valinnoille. Muut haastateltavat eivät juuri kyseenalaistaneet omaa valintaansa. Päin 
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vastoin, he näkivät esimerkiksi omat luonteenpiirteensä kuten sosiaalisuuden ja rohkeuden 

sellaisina tekijöinä, joiden perusteella heidät saatettaisiin haluta M-Crew’n jäseniksi.  

 

Tunnustuksen saaminen toimintaa ohjaavilta aikuisilta ei rajoittunut vain mukaan lähtemisen 

kynnykseen, vaan haastateltavat kertoivat saaneensa tunnustusta myös pitkin M-Crew-

toimintavuotta: aikuiset olivat kiinnostuneita nuorten näkökannoista, ja he valoivat uskoa 

toiminnan nuoriin kykenevinä toimijoina. Tässä nuorten kuvaukset liittyivät kuitenkin 

vahvemmin ryhmäsuhteisiin, sillä haastateltavat kertoivat omia mielipiteitään toimintaa 

ohjaavista aikuisista sekä pohtivat aikuisten ja lasten välistä suhdetta M-Crew’ssa. Niinpä 

palaan näihin kokemuksiin syvemmin esitellessäni haastateltavien kokemuksia ryhmään 

kuulumisesta ja osallistumisesta sekä vaikuttamisen mahdollisuuksista. 

 

Toimintaa ohjaavien aikuisten lisäksi nuoret saivat myös koulun muulta henkilökunnalta 

kannustusta ja rohkaisua M-Crew-toiminnassa mukana olemiseen jo alusta alkaen: 

 

H1: ”- - mun luokanvalvoja siis mun opettaja, se kans oli hyvin tyytyväinen että mä 

liityin - -” 

 

H6: ”Esimerkiks mun opettaja nii sehä on aika messissä kans ja niinku arvostaa 

meijän hommaa mitä me tehään, ja jopa niinku luottamuski on tullu enemmän niinku 

opettajalta, ja kyl siin niinku on hyvii puolii aika paljon mitä tulee niinku M-Crew’n 

ryhtymises mukana.” 

 

Nuoret kertoivatkin, että heidän roolinsa tuntui aikuisten silmissä muuttuneen. Eräs 

haastateltava kuvasi, että opettajat osasivat katsoa nuoria ”hyvällä tavalla eri silmällä”, kun 

nuoret alkoivat käyttää omaa välituntien vapaa-aikaansa koko kouluyhteisön hyvän eteen. 

Kaikki nuoret kertoivat koulun aikuisten suhtautuvan toimintaan hyvin positiivisesti ja 

kannustaen, eikä eroavaisuuksia nuorten käsityksissä tältä osalta haastatteluissa oikeastaan 

ilmennyt.  

 

Käsityksissä siitä, kuinka muut oppilaat toimintaan tai M-Crew’n jäseniin suhtautuvat, ilmeni 

sen sijaan eroja. Kaikki nuoret kertoivat, ettei toimintaan mukaan lähteminen ollut vaikuttanut 

esimerkiksi heidän kaverisuhteisiinsa. Ystävien suhtautuminen toimintaan vaihteli kuitenkin 

kannustuksesta jonkinasteiseen välinpitämättömyyteen: 

 

H1: ”Mä ainaki muistan et mun kaveri oli sika onnellinen mun puolesta et hyvä *H1:n 

nimi* sä menit tollasee et tiitäkö, ne oli tosi ilosii mun puolesta ja mäki tykkäsin siitä 

niinku.” 
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H4: ”Siis ei niil ollu mitää valittamista ja eihän se niitä haitannu sinällään [että lähti 

mukaan] - -” 

 

Muilta koulun oppilailta haastateltavat sen sijaan kertoivat yhtenevästi saaneensa hyvää 

palautetta sekä luottamuksen osoitusta esimerkiksi niin, että oppilaat olivat aidosti tulleet 

kertomaan omista kiusaamis- ja yksinäisyyskokemuksistaan. Kaksi haastateltavaa kuitenkin 

mainitsi, että muut oppilaat suhtautuvat toimintaan myös vitsaillen, ja yhden haastateltavan 

mielestä yläkoululaiset eivät arvosta toimintaa kuten ala-asteikäiset oppilaat: 

 

H2: ”- - emmä koe että yläluokkalaiset niinku arvostaa sitä nii paljo ku ne pienet.” 

 

H3: ” - - välil vitsaillaan et ”hei meit tääl kiusataan” mut sit siit huomaa et se on 

vitsii.” 

 

H6: ”No ne suhtautuu aik läpällä siin mieles et ne sanoo ain et heti ku ne näkee 

niinku esim mut huppari päällä nii ne alkaa heti tönii jotakuta niinku omas porukassa 

ja on sillee ’”tuu väliin tuu väliin” - -” 

 

Kaiken kaikkiaan haastateltavat kuitenkin kokivat, että muut nuoret ovat kiinnostuneita 

toiminnasta ja kunnioittavat M-Crew’n jäseniä, antaen positiivista tunnustusta toiminnassa 

mukana oleville koulutovereilleen. Haastateltavat kokivat, että muut oppilaat näkevät M-Crew-

toiminnan kuuluvan kaikille tasapuolisesti niin, että kuka tahansa on tervetullut juttelemaan tai 

viettämään aikaa M-Crew’n jäsenien kanssa. Ylipäänsä nuoret kuvailivat monin eri tavoin 

saaneensa tunnustusta toiminnastaan kouluyhteisön sisällä sekä opettajilta että oppilailta, 

jälkimmäisten kohdalla myös itselle entuudestaan aivan tuntemattomilta henkilöiltä. 

 

Ryhmään kuulumisen ja osallistumisen kokemus 

 

Kuten mainittu, laajan tunnustuksen saaminen on keskeinen osa koko osallisuuden tunteen 

rakentumista. Yksilö ei voi saavuttaa yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta yksikseen, 

ilman muilta saatavaa tunnustusta (Maunu ja Kiilakoski 2018, 115). Niinpä toisen yhdistävän 

luokan, ryhmään kuulumisen ja osallistumisen kokemuksen, analyysiyksiköt liittyivät osittain 

tunnustuksen saamiseen etenkin toimintaa ohjaavilta aikuisilta. Tässä pääluokkia hahmottui 

kolme erilaista: osallistumisen kokemus, oman itsen tärkeys osana toimintaa, sekä ryhmäsuhteet 

M-Crew’ssa. Näistä ensimmäisessä korostuivat etenkin halu näyttää esimerkkiä ja olla tukena 

muille oppilaille: kaikki haastateltavat sanoittivat jollain tavalla kokemuksen siitä, että M-Crew 

on hyvä keino osallistua ja näyttää, ettei itse hyväksy kiusaamista, ja että etenkin yksinäisten 
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ala-astelaisten seurana oleminen tuntui merkitykselliseltä. Haastateltava H2 tiivisti ajatuksen 

seuraavasti: 

 

H2: ”Se on niinku mulle niinku yks tapa näyttää muille opiskelijoille etenki näille 

ekaluokkalaisille, et siellä niinku on paljo vanhempia ku he jotka niinku suojelee tai 

kattoo ja valvoo heitä. Se oli yks tapa näyttää et kiusaaminen ei oo oikein ja kukaan ei 

ansaitse tulla kiusatuks.” 

 

Haastateltavat kuvasivat monisanaisesti, millaisilla eri tavoilla M-Crew-jäsenet osallistuvat 

kiusaamisen ehkäisyyn, ja kuinka tämä on antanut heille tunteen omasta toimijuudesta ja 

kuulumisesta tärkeään yhteisöön. Lisäksi yksi haastateltava pohti, että nuorilla on osallistumisen 

kautta karttunut sellaista tietoa ja taitoa, että nuoret voisivat tarvittaessa myös perehdyttää uusia 

aikuisia toiminnan vetäjiksi. Ylipäänsä sana ’osallistuminen’ nousi eri muodoissa useasti 

haastatteluissa esiin, ja se koettiin tärkeäksi osaksi laajempaa kouluyhteisössä elämistä.  

 

Kuudesta haastateltavasta neljä sanoi suoraan tuntevansa oman olonsa hyvinkin tärkeäksi osana 

M-Crew’ta. Tärkeys liittyi haastateltavien puheessa etenkin vastuuseen: nuoret kokivat, että 

luottamuksen ja vastuunkannon myötä myös itselle valkeni oman itsen tärkeys osana suurempaa 

joukkiota. Kaksi haastateltavaa ei puolestaan kokenut omaa rooliaan kovinkaan tärkeäksi. 

Heistä toinen kuitenkin tunnisti ylipäänsä tärkeäksi sen, että toiminnassa on mukana useampia 

nuoria. Lisäksi nämäkin kaksi haastateltavaa kuvasivat kuitenkin osallistuneensa innokkaasti 

ryhmän toimintaan sekä nauttivansa olostaan osana ryhmää; he siis kokivat ryhmän itselleen 

merkityksellisenä, mutta eivät välttämättä nähneet oman aseman merkitystä yhtä selkeästi kuin 

neljä muuta haastateltavaa. 

 

Ryhmäsuhteisiin ja tästä kumpuaviin kuulumisen kokemuksiin nuoret paneutuivatkin 

haastatteluissa ylipäänsä perusteellisesti. Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että 

toiminnassa olevien nuorten kesken vallitsee hyvä henki, ja että ajanvietto yhdessä on mukavaa. 

Eräs haastateltava sanoi voivansa kutsua ryhmää perheeksi, jossa myös aikuiset ovat innolla 

mukana kaikessa toiminnassa. M-Crew’ssa aiempina lukuvuosina mukana olleet nuoret 

kertoivat viettäneensä aikaa yhdessä myös koulun ulkopuolella, kun taas tällä hetkellä M-

Crew’ssa mukana olevat nuoret kertoivat ajanvieton keskittyvän vain koulupäiviin: 

 

H3: ”Ei me olla tehty mitään yhessä mut sit meil on noit tapaamisii aina välillä nii sit 

niissä puhutaan kaikesta muustakin ku just vaan M-Crewsta.” 
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H5: ”Me kokoonnuttiin aika paljon ja sit tota me mentiin syömään yhdessä ja me 

suunniteltiin aina kaikkee kivaa yhdessä ja me pidettiin kyl ryhmänäkin tosi paljon 

hauskaa et se oli sellasta tosi kivaa toimintaa. Mä tykkäsin myös sen öö koulunki 

ulkopuolel me nähtiin ja juteltiin ihan kaikest ja tota, me käytiin aika paljon 

nuorisotilan piikkiin syömässä, se oli kiva juttu siinä.” 

 

Vaikka aikaa ei vietettäisikään yhdessä koulun ulkopuolella, kaikki nuoret kuitenkin kertoivat 

saaneensa toiminnasta uusia kavereita. Lisäksi haastateltavat nostivat esiin ryhmän sisällä 

vallitsevat avoimet puhevälit sekä kulttuurin, jossa omista asioista keskustellaan laajastikin. 

Myös toiminnassa mukana olevat aikuiset nähtiin helposti lähestyttävinä ja juuri oikeina 

henkilöinä vetämään M-Crew’n kaltaista toimintaa. Etenkin toimintaa vetävän 

nuorisotyöntekijän arvostus oli haastateltavien keskuudessa suurta, ja kaikki nuoret kuvasivat 

hänen edistävän myös hyvää ryhmähenkeä. 

 

H4: ”Kyllähän se [nuorisotyöntekijä] sen verran tietää et kyl must tuntuu et se pärjäis 

yksinki mut onhan se kiva et sil on jotai muitki siin mukana.” 

 

H5: ”- - just ne aikuiset on saanu jotenki mun silmät auki, tai ne on ollu mun mielestä 

kaikin puolin hyviä aikuisia, niin mä en tiiä jos aikuiset vaihtuis et toimiikse samalla 

tavalla. Saattaa olla et se toimis saattaa olla et se ei toimis.” 

 

Vaikka haastateltavien käsitykset oman itsen tärkeydestä osana toimintaa siis erosivat toisistaan 

hiukan, kaikki haastateltavat kuitenkin pohtivat osallistuneensa toiminnassa monin eri tavoin ja 

saaneensa tästä suuria kuulumisen kokemuksia. Kuulumisen kokemus ei rajoittunut vain 

kuulumiseksi osaksi nuorten ryhmää, vaan myös toimintaa ohjaavien aikuisten nähtiin olevan 

keskeinen osa itselle tärkeää yhteisöä. Osallistuminen ei aina kuitenkaan johda aitoihin 

vaikuttamisen paikkoihin – tarkastelen seuraavaksi sitä, millaisia vaikuttamisen kokemuksia 

nuoret ovat M-Crew-toiminnasta saaneet.  

 

Vaikuttamisen mahdollisuudet 

 

Kolmanneksi ja viimeiseksi M-Crew-toiminnasta saatuja osallisuuden kokemuksia on 

mahdollista tarkastella vaikuttamisen mahdollisuuksien valossa. Osallisuutta arvioitaessa on 

tärkeää tarkastella nuorten kokemusten lisäksi sitä, onko nuorille annettu mahdollisuus asioiden 

todelliseen muuttamiseen (Kiilakoski ym. 2012, 16). Erilaisia vaikuttamismahdollisuuksien 

pääluokkia nousi aineistosta kaksi: nuoren mahdollisuudet vaikuttaa M-Crew-toimintaan sen 

sisällä, sekä haastateltavien käsitykset M-Crew’n vaikutusmahdollisuuksista laajemmin koulun 

arkeen.  
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Mainitsin edellä, että kaikki nuoret kuvasivat suhteitaan toimintaa vetäviin aikuisiin hyvin 

lämpimiksi ja avoimiksi. Tämä näkyi myös vaikuttamismahdollisuuksien kohdalla: 

haastateltavat kokivat, että aikuiset ovat kiinnostuneita heidän kehitysideoistaan ja ajatuksistaan, 

ja että niiden pohjalta asioita olisi myös aidosti mahdollisuus muuttaa. Haastattelujen valossa 

toimintaa ohjaavat aikuiset ovat onnistuneet luomaan mallin, jossa nuoret pääsevät aidosti 

kehittämään omaa ympäristöään. Nuoret eivät kuitenkaan kokeneet olevansa ylin päättävä taho, 

vaan erilaiset muutosehdotukset tuli aina hyväksyttää aikuisilla. Tätä ei kuitenkaan nähty 

huonona asiana. Päin vastoin, haastateltavat kokivat aikuisten roolin erittäin tärkeäksi, sillä he 

kannustavat, ohjeistavat ja auttavat: 

 

Haastattelija: ”Miten teijän mielestä, oisko se toiminta mahollista ilman niit aikuisii 

ketkä siin on mukana?” 

H1: ”Eii…”  

H2: ”Koska ne on ne jotka kannustaa.” 

H1: ”Nii ja on kyl joskus ollu sellasii päivii kans että tota pari unohtaa et on teidän 

päivä valvoo, et ne niinku joskus piti muistuttaa, et joskus näki et tos on kaveri nii se 

heti juoksee hakee sun hupparin. Et ne kannustaa et ne on just ne jotka suunnittelee 

noita yhteistapahtumii, nii ilman heitä ei toi ois mitää.” 

 

H4: ”No ehkä jos on semmonen niinku tapahtuma et sit jos siin pitää olla jotain 

aktiviteettei nii ihan kaikki lähtee innol suunnittelee niit aktiviteettei mut sit jos pitää 

ite se tapahtuma suunnitella nii sit se on ehk parempi et se tulee niilt aikuisilta nii sit 

se on semmonen selvä suunnitelma jota voi viel vähän niinku muokata et lisäillä sinne 

juttui kyl.” 

 

Haastateltavien puheessa näkyykin vahva kokemus aiemmassakin tutkimuksessakin esitettyyn 

käsitykseen siitä, että aikuiset voivat omalla toiminnallaan ohjata nuorta osallisuuteen: nuoret 

kyllä osallistuvat vaikuttamiseen aktiivisesti, mikäli heitä vain ohjataan siihen. Koska 

osallisuuden kokemus syntyy vuorovaikutustilanteissa, aktiivisella ohjaamisella on tärkeä rooli 

etenkin sosiaalisen osallisuuden kokemuksen rakentumisessa. (Maunu ja Kiilakoski 2018, 115–

116.) 

 

Päinvastaisia kokemuksia omien ehdotusten tyrmäämisestäkin kuitenkin esitettiin. Eräs 

haastateltava protestoi toiminnan osalta sitä, että M-Crew’n logoa kantavaa paitaa oli pakko 

pitää välituntivalvonnoissa päällä omien vaatteiden sijaan. Haastateltava sanoi ymmärtäneensä 

paidan merkityksen, mutta olisi toivonut jonkinlaista kompromissia siihen, että olisi saanut 

käyttää omaan tyyliin sopivia vaatteita. Toinen haastateltava kertoi ehdottaneensa uudenlaista 

tapahtumaideaa, muttei tiennyt, oliko ehdotus edennyt mihinkään tai oltaisiinko tapahtumaa 

toteuttamassa. Niin ikään eräs haastateltava kertoi ehdottaneensa tapahtuman järjestämistä, 
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mutta tätä ei otettu vastaan; haastateltava tosin arveli koronatilanteen vaikuttaneen 

vastaanottoon, ja normaalioloissa tapahtuma olisi saatettu järjestää. Näistä kokemuksista 

huolimatta kaikki haastateltavat kuitenkin totesivat erittäin yhtenevästi, että aikuisten taholta 

tulevat toiminnan raamit ovat hyvä asia, ja että toimintaa pyritään lähtökohtaisesti 

järjestelemään nuorten omien ehdotusten mukaisesti.  

 

M-Crew-toiminnan vaikuttamismahdollisuudet koulun arkeen koettiin niin ikään hyviksi. Viisi 

haastateltavaa nosti alkuperäiseksi toimintaan mukaan lähtemisen motivaatiokseen sen, että 

ajatteli tällä tavalla pystyvänsä vaikuttamaan koulun arkeen, kuten haastateltava H5 kuvaa: 

 

H5: ”Mä näin sil hetkel sitä M-Crew ideaa et ne ajaa sitä hyvää asiaa ja halus et 

oppilaat tulee kaikki keskenään toimeen ja kaikil on kiva tulla sinne kouluun ja kaikil 

on hyvä olla, ja se on aina ollu mun persoona et mä haluun et kaikil on kaikki hyvin. 

Ja se oli niinku se syy miks mä lähin siihen mukaan ja jos mä millään lailla oisin 

voinu vaikuttaa tai niin, sen takii mä halusin siihen mukaan.” 

 

Kysyttäessä haastateltavilta, mikäli toiminnalla on heidän mielestään jotain laajempia 

päämääriä, kaikki nostivat esiin kiusaamisen ja yksinäisyyden vähentämisen kouluyhteisössä. 

Nämä tavoitteet nähtiin myös täysin saavutettaviksi: M-Crew’n kerrottiin olevan hyvä väylä 

kiusaamisen raportoimiseen, ja M-Crew’lla pohdittiin olevan iso rooli kiusaamisen 

vähentämisessä: 

 

H3: ”Se [M-Crew] on ehkä aika isossa roolissa just siinä ettei oo kauheesti 

kiusaamista ja sit jos onkin niin siihen puututaan nopeesti.” 

 

Yksi haastateltava nosti kuitenkin esiin erityisesti sen, että aivan ketkä tahansa nuoret eivät 

välttämättä pystyisi vaikuttamaan kiusaamisen vähenemiseen, vaan on tärkeää, että joukkoon on 

valikoitunut juuri oikeanlaisia henkilöitä: 

  

H6: ”On [tavoite saavutettavissa], jos vaa pystyy ja on sellasii henkilöitä jotka sopii 

siihe hommaan, koska esimerkiks meillekki siihenhän pääsee vaa sellaset henkilöt 

jotka opettajat on huomannu et pystyy niinku vaikeimmissaki tilanteissa niinku ottaa 

sen haltuun siitä jutusta siitä kiusaamisesta tai huomaa ylipäätänsä et pystyy tulla 

toimeen kaikkien henkilöiden kaa ja opettaijen kaa, nii kyl mä uskon et pystyy 

vähentämään ja vaikuttamaan.” 

 

Lisäksi sama haastateltava pohti, että toiminnan avulla on vaikea huomata hienovaraisempaa 

kiusaamista. Vaikka haastateltava näkikin M-Crew-toiminnan hyödyt, hänestä oli haastavaa 

ajatella, ettei hän kykene tarvittaessa auttamaan kaikkia kiusattuja; hän kokikin toiminnan 

vaikutusmahdollisuudet hieman kapeammiksi verrattuna muihin haastateltaviin. Erityisesti 
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vakavammissa kiusaamistapauksissa oppilaat saattavat haastateltavan mukaan mieluummin 

raportoida kiusaamisesta suoraan opettajille, sillä he eivät välttämättä uskalla kertoa 

tapahtuneesta toiselle nuorelle. Vastakkaisiakin näkemyksiä kuitenkin esitettiin, kuten alla: 

 

H4: ”- - ainaki must tuntuu et niinku se on helpompi lähemmäs oman ikäsille puhuu 

ku se et sä meet puhuu jollekki aikuiselle. Ja sit myöski ku me niinku enemmän 

saatetaan ymmärtää sitä paremmin ku ne aikuiset.” 

 

Käsitys siitä, että vertaisilleen on helppo tulla kertomaan kiusaamisesta, olikin haastatteluissa 

huomattavasti yleisempi. Tämä nähtiin myös aivan keskeisenä tekijänä siinä, miksi M-Crew-

toimintamallin koettiin haastatteluissa aidosti edistävän oppilaiden hyvinvointia. 

 

5.2 M-Crew-toiminnasta opitut tiedot ja taidot 

 

Seuraavaksi esittelen, millaisia tietoja tai taitoja haastateltavat kokivat oppineensa osana M-

Crew-toimintaa. Haastatteluiden pohjalta toiminnasta opitut taidot voi jakaa kahteen karkeaan 

yhdistävään luokkaan: 1. M-Crew-toiminnasta saadut laajemmat yhteiskunnalliset valmiudet; 

sekä 2. M-Crew-toiminnasta saadut omaan itseen liittyvät valmiudet. Kuvassa 2 on esitetty 

tämän teeman tulokset. 

 

 

M-Crew-toiminnasta 
opitut tiedot ja taidot

Laajemmat 
yhteiskunnalliset 

valmiudet

Koulukiusaamiseen ja 
sen ehkäisyyn liittyvät 

valmiudet

Vaikuttaminen ja 
yhteiskunnallinen tasa-

arvo

M-Crew-toiminnan 
kehitysideat

Omaan itseen liittyvät 
valmiudet

Minäkäsityksen 
vahvistuminen

Itseä eteenpäin vievien 
ominaisuuksien 

oppiminen

Kuva 2: M-Crew-toiminnasta opitut tiedot ja taidot. 
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M-Crew’sta opitut laajemmat yhteiskunnalliset valmiudet 

 

Yhteiskunnallisten valmiuksien kohdalla aineistosta hahmottui kolme eri pääluokkaa tiedoille ja 

taidoille, joita haastateltavat kokivat oppineensa: koulukiusaamiseen ja sen ehkäisyyn liittyvät 

valmiudet; vaikuttamiseen ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon liittyvät tiedot ja ajatukset; sekä M-

Crew-toiminnan kehitysideat osana toiminnan koulukohtaista tai valtakunnallista kehittämistä. 

Kuten osallisuudenkin kohdalla, pääluokat ovat myös tässä osin päällekkäiset toistensa kanssa, 

sillä esimerkiksi koulukiusaamisen vakavuuden ymmärtäminen osana M-Crew-toimintaa 

yhdistettiin vaikuttamishalun kasvamiseen, jolloin koulukiusaamisen sekä vaikuttamisen 

pääluokat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Ensimmäisen pääluokan eli 

koulukiusaamisen osalta useimmat haastateltavat kertoivat ensinnäkin ymmärryksensä 

koulukiusaamisesta laajana yhteiskunnallisena ongelmana syventyneen: 

 

H2: ”Nii et sen kautta mullekki on vahvistunu se et se kiusaaminen on väärin ja se on 

myös ihmiset jotka kärsii et niil ei oo ketään kelle puhua. Et ennen ku mä olin M-Crew 

niin se ei ollu mulle niin, se ei oo asia, se kiusaaminen ei ollu juttu.” 

 

H5: ”Mä en ehkä tietäis kiusaamisen tota pahuutta, tai kuinka vakava kiusaaminen 

oikeesti on. Mut heti ku pääs noin nuorena siihen ryhmään mukaan, niin osas ja osaa 

tähän päivään saakka ottaa vakavasti kiusaamisen ja se ku tajus kuinka vakava 

kiusaaminen on oli tosi hyvä juttu siin,” 

 

Koulukiusaamiseen ja yksinäisyyteen liittyvien teemojen hahmottaminen oli kaikille 

haastateltaville kaikista helpointa. Koulukiusaamisesta oli selkeästi myös eroteltavissa kaksi eri 

perspektiiviä: yhtäältä haastateltavat pohtivat kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä teemoja sekä eroja 

siinä, mitä nuoret itse voivat tehdä ja mitkä toimenpiteet puolestaan olisivat aikuisten 

velvollisuuksiin kuuluvia. Toisaalta nuoret pohtivat kiusaamisen vakavuutta yleisenä ilmiönä ja 

keskustelivat mielellään kiusaamisen syvemmistä yhteiskunnallisista vaikutuksista esimerkiksi 

mielenterveysongelmiin liittyen.  

 

Kiusaamiseen liittyvät teemat nousivat niin ikään esiin myös kysyttäessä M-Crew-toiminnan 

tavoitteista tai päämääristä: kaikki haastateltavat nostivat M-Crew-toiminnan tärkeimmiksi 

tavoitteiksi kiusaamisen ja yksinäisyyden vähentämisen, eikä esimerkiksi M-Crew’n jäsenien 

vastuunottokyvyn kasvattamiseen liittyviä tavoitteita niinkään tunnistettu. Tässä mielessä onkin 

ymmärrettävää, että nuoret kokivat oppineensa laajasti kiusaamisen kauaskantoisistakin 

seurauksista. Esimerkiksi yhtä aikaa haastateltavana olleet H1 ja H2 kuvasivatkin hyvin laajasti, 

kuinka toiminnassa mukana oleminen on vaikuttanut heidän käsitykseensä kiusaamisesta 
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vakavana yhteiskunnallisena ongelmana sekä mielenterveysongelmien lähteenä. He kuvasivat 

M-Crew’n kautta ymmärtäneensä, ettei ilmiötä oteta tarpeeksi vakavasti, ja kuinka he ovatkin 

sittemmin perehtyneet paljon nuorten mielenterveyttä koskeviin kysymyksiin. He molemmat 

myös kertoivat pyrkivänsä aktiivisesti vaikuttamaan nuorten mielenterveyden parantamiseen. 

 

Haastattelija: ”Saitteste teijän mielestä M-Crew-toiminnasta tavallaan jotain eväitä 

siihen vaikuttamiseen tai oliks siinä toiminnassa jotain sellasta et sen myötä myös 

vahvistu se olo että te haluutte vaikuttaa teijän omaan ympäristöön?” 

H2: ”Joo. Mul itellä toi M-Crew herätti tosi paljon ajatuksii niinku itellä. Mua ei oo 

koskaan kiusattu mut mä tunnen tosi monia ihmisiä jotka on tullu kiusatuksi, et 

niinku… mä en tiedä miltä tuntuu sellasest ihmiselt joka on tullu kiusatuksi, mutta 

sillä M-Crew-ryhmällä mä pystyn vaikuttaa siihen ja mä koen sen tosi tärkeeksi että 

mä oon ollu. Mä sain olla vuoden, puoltoist vuotta.” 

H1: ”No sama juttu sama juttu et ku pääs sieltä pois nii kyl jotain tuli mukaan, tai otin 

jotain mukaan, et et - -. ” 

 

Vastauksissa tulee selkeästi esiin, kuinka M-Crew herätteli nuorissa ajatuksia kiusaamisen 

vakavuudesta, ja kuinka tämä on toiminnan lopettamisen jälkeen myös vaikuttanut laajempaan 

haluun vaikuttaa asioiden tilaan. Haastateltavat kokivat omien toimintaedellytyksiensä 

vahvistuneen ja tietoisuutensa lisääntyneen. 

 

M-Crew’sta opitut vaikuttamisvalmiudet eivät rajautuneet vain kiusaamisen tematiikkaan, vaan 

haastateltavat nostivat esiin esimerkiksi rasismiin ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon liittyviä 

teemoja. Yksi haastateltavista nosti esiin M-Crew-jäsenien monikulttuurisen taustan tärkeyden, 

jotta myös muut kuin suomalaiset lapset uskaltaisivat tulla rohkeasti kertomaan omista 

kiusaamiskokemuksistaan. Lisäksi toinen haastateltava oli yläkoulun jälkeen pohtinut paljon 

rasismiin liittyviä teemoja ja omia vaikutusmahdollisuuksiaan rasismin kitkemiseksi. Hän oli 

miettinyt myös M-Crew’n kaltaisten hankkeiden potentiaalia vaikuttamisvalmiuksien 

opettamisessa. Haastateltavat kuvasivat ajatuksiaan muun muassa seuraavasti: 

 

H2: ”Joo ja mä olin just sanomas et tääl pk-seudul on tosi paljo ulkomaalaisia et ei 

vaa niinku suomalaisia, et niinku sillä M-Crew-ryhmällä sil on niinku kova merkitys et 

Martinlaakson koulus on tosi paljo ulkomaalaisia [H1: Mm.] et mä en oo 

suomalainen mut siin ryhmäs on muitaki ku suomalaisia, et ne jotka ei oo suomalaisii 

saattaa tulla uskaltaa puhuu mulle ja se on niinku tosi hyvä juttu et on eri maalasii eri 

taustoista.” 

 

H5: ”Just tän [M-Crew’n] tyylisil [voisi opettaa vaikuttamaan], tän tyyppisil kaikel 

mitä koulus tapahtuu ku nuorethan on siel koulussa. Ku nuoruusvaihe on aika pitkä, 
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nii kaikki mitä ne oppii just tossa iässä nii sit ne tietävät paljon enemmän tai et se 

seuraa pitkälle - -” 

 

Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tasa-arvoon liittyvät oppimiskokemukset yhdistyivät 

toiminnassa aiemmin mukana olleiden haastateltavien puheessa myös myöhemmin virinneisiin 

ajatuksiin siitä, kuinka M-Crew-toimintaa voisi heidän näkökulmastaan kehittää. Esittelin 

edellisessä alaluvussa osallisuuden osalta sitä, kuinka aikuiset suhtautuivat erilaisiin nuorten 

esittämiin kehitysideoihin. Tässä tarkastelen erityisemmin sitä, minkälaisia kehitysideoita 

haastateltavilla on M-Crew-toimintaa koskien herännyt. 

 

Kaikki haastateltavat kertoivat arvostavansa ja kunnioittavansa toimintaa todella paljon, ja 

pääasiassa kehitysideat keskittyivät toiveisiin siitä, että samankaltaista kiusaamisen ehkäisyyn 

tähtäävää mallia otettaisiin käyttöön Suomessa laajemminkin. Lisäksi tällä hetkellä mukana 

olevista nuorista yksi toivoisi tapahtumia, jossa koulun oppilaat pääsisivät tutustumaan 

laajemmin M-Crew’n toimintaan. Toinen haastateltava puolestaan haluaisi kitkeä yksinäisyyttä 

tehokkaammin järjestämällä yksinäisille nuorille suunnattua ohjattua ajanviettoa, jossa nuorilla 

olisi mahdollisuus ystävystyä keskenään. Tällä hetkellä toiminnassa olevien nuorten ideat 

keskittyivät siis etupäässä erilaisten tapahtumien järjestämiseen, siinä missä toiminnassa 

aiemmin mukana olleet nuoret pohtivat toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia koko koulun 

tasolla sekä mahdollisesti muissakin kouluissa ympäri Suomen. 

 

M-Crew’ssa tällä hetkellä mukana olevat nuoret nostivat erilaisia kehitysideoita kaiken 

kaikkiaan esiin paljon vähemmän verrattuna M-Crew’ssa aiempina vuosina mukana olleisiin 

nuoriin. Aikaisemmin toiminnassa mukana olleet haastateltavat nostivat esiin esimerkiksi sen, 

että rehtorilla ja kaikilla koulun opettajilla voisi olla suurempi rooli toiminnassa, minkä lisäksi 

M-Crew voisi ottaa jäsenikseen myös nuorempia oppilaita, jotta kiusaamista voitaisiin ehkäistä 

laajemmin kaikilla luokka-asteilla. 

 

H1. ”- - ja enemmän tykkäisin, jos siin ois enemmän henkilökuntaa.” 

Haastattelija: ”Okei, niin eiks oo vaan kolme?” 

H2: ”Joo.” 

H1: ”Mä oikeesti jotenki tykkäisin et siin ois kans rehtori! Joo et koska toi 

kiusaamisjuttu se on tosi pitkää - -” 

H2: ”Se on tosi vakava asia” 

H1: ”- - se on tosi vakava asia et et mä aattelen et jos se koko koulun henkilökunta 

ottais sitä tosissaan nii se vähentäis [kiusaamista] nii se on vaa niinku noin. Et vaikka 

meilhä joka päivä niinku sanotaan ”koulukiusaamist koulukiusaamist” (imitoiden 

opettajia) se on vaa niinku et opettajat ei puutu siihen niinku pitää.” 
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Vaikka kaikki haastateltavat kokivat, että M-Crew’lla voidaan tehokkaasti vaikuttaa 

kiusaamiseen, neljä haastateltavaa nosti esiin huolen siitä, ettei toiminnalla voida vaikuttaa 

kouluympäristöön tarpeeksi tehokkaasti. Kolmen haastateltavan puheessa kuului huoli siitä, 

ettei kiusaamiseen puututa tällä hetkellä tarpeeksi kattavasti, jolloin mielenterveysongelmat ja 

jopa itsemurhat ovat vaarassa lisääntyä yhteiskunnassa. Niinpä haastateltavat nostivat monin 

tavoin M-Crew’ssa tai vastaavissa koulun hankkeissa opittujen vaikuttamisvalmiuksien, 

kiusaamisen sekä laajempien yhteiskunnallisten ongelmien havaitsemisen yhtymäkohtia esiin. 

 

M-Crew’sta opitut omaan itseen liittyvät valmiudet 

 

M-Crew-toiminnasta saatujen itseen liittyvien valmiuksien pääluokkia puolestaan oli kaksi: 

minäkäsityksen vahvistuminen sekä itseä eteenpäin vievien ominaisuuksien oppiminen. Näistä 

ensimmäiseen keskittyvät maininnat keskittyivät itseluottamuksen ja itsearvostuksen saamiseen 

sekä omatoimisuuden ja rohkeuden lisääntymiseen: 

 

H3: ”On tullu lisää rohkeutta just ku on pitäny olla kaikissa tollasissa jutuissa 

mukana.” 

 

H5: ”Ja myös ehkä oppi sen et niinku... et sä oot oikeesti tärkee ihminen ja hyvä 

tyyppi. Koska jotenki jää vaan niinku, siin on niin paljon, tai siis oppilait on niin 

paljon, ja jos sut on valittu siihen niin sä oot jollain taval spessu ja osaa arvostaa 

itteään ja et sus on niin paljon hyviä asioita, seki jäi mieleen.” 

 

Etenkin yksi haastateltavista tunnisti lukuisia omaan itseen liittyviä tekijöitä, joita hän koki 

oppineensa tai joiden hän koki vahvistuneen osana toimintaa. Haastateltava koki oppineensa 

vastuunkantoa, itseluottamusta sekä omatoimisuutta:  

 

H5: ”Vastuunotto, vastuun ottamista ja tota, oppii ottaa niinku luottamusta vastaan 

myös et kun suhun luotetaan niin sä oikeesti teet ne asiat miten ne on.” 

 

H5: ”Se [M-Crew] on tehny must sellasen omatoimisen ja osaan niinku puuttua ihan 

rohkeesti kiusaamiseen ku on toiminu kerran tommoses vaikkei täl hetkel toimi niin 

osaa silti puuttua siihen.” 

 

Muut haastateltavat eivät kuvailleet aivan näin eksplisiittisesti taitoja, joita he kokivat omaan 

itseensä liittyen oppineen. Toisaalta haastateltavat tunnistivat oppineensa toiminnasta joitain 

sellaisia sanoittamattomiakin taitoja, jotka vievät heitä elämässä eteenpäin: 
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H1: ” - - ja sit se mielenterveys joka me sanotaan täällä et se kyl on hyvä jos pääsee 

auttaa myös muita ihmisiä mut se et sä itse oot oppinu jotain joka auttaa sua 

eteenpäin niin se on tärkeetä.” 

 

Kyseinen haastateltava (H1) tunnisti M-Crew-toiminnan kahdenlaiset tavoitteet: toisaalta 

tärkeää on auttaa kiusattuja ja lieventää kanssaoppilaiden yksinäisyyttä, mutta tärkeää on myös 

se, mitä toiminnassa mukana olevat nuoret itse saavat. Eräs toiminnassa kuluvana lukuvuonna 

mukana oleva nuori kuitenkin kertoi, ettei tunnistanut oppineensa lainkaan uusia taitoja. Hän 

pohti, että uusien taitojen oppimista voi itse olla vaikea nähdä, ja hänen läheisensä ovat 

saattaneet huomata tiettyjen taitojen karttumista häntä itseään paremmin: 

 

H6: ”Emmä tiiä, varmaa sen varmaa huomaa niinku muut. Et mä en ite niinku oo 

huomannu et oisin oppinut mitään siin mieles, et kyl mä niinku oon kiltti ihminen ja 

ylipäänsä sosiaalinen ja mul oli ennen M-Crew’hun liittymistä hyvät taidot ja kaikki on 

kiittäny ylipäänsä mun taitoi ja osallistumista, nii ei varsinaisesti itel oo tullu mitää 

sellast et mitä ois oppinu.” 

 

Ylipäänsä kysymys uusien taitojen oppimisesta oli toiminnassa haastatteluaikana mukana 

oleville nuorille verrattain haastava. Toiminnassa tällä hetkellä mukana olevista yksi kuvasi 

rohkeutensa lisääntyneen, mutta kaksi muuta kokivat, että heidän luonteenpiirteensä ja taitonsa 

olivat jo ennen M-Crew-toimintaa sellaiset, ettei toiminta itsessään opettaisi heille välttämättä 

tällä saralla mitään uutta. Esimerkiksi haastateltava H4 kuvasi olevansa ”aktiivinen ihminen ja 

et en oo mitenkää niin sanotusti ujo tai sillee”, ja hän koki toiminnan vain tukevan näitä 

luonteenpiirteitä uuden opettamisen sijaan. Kiusaamiseen liittyvän tietoisuuden vahvistumista 

he eivät myöskään suoraan haastatteluissa ilmaisseet. Toiminnassa menneinä vuosina mukana 

olleet, jo täysi-ikäistyneet nuoret sen sijaan hahmottivat oppineensa monenlaisia, sekä itseen 

että laajemmin yhteiskuntaan liittyviä taitoja hyvinkin kattavasti, ja he korostivat myös M-

Crew’n kaltaisten muiden koulussa toteutettavien hankkeiden merkitystä uusien taitojen 

opettamisessa. Haastateltavat myös itse totesivat, että ovat pohtineet toiminnan merkitystä 

laajemmin vasta yläkoulun jälkeen: 

 

H1: ”Mjoo, et tollasii asioit [ajatuksia M-Crew’sta] on tullu vast sen jälkeen.” 

 

H5: ” Sillon ku mä olin ite ysillä tai kasilla mä en osannu viel ehk arvostaa sitä mut heti 

ku on paljo aikuisempi on työmaailmassa nii osaa arvostaa sitä M-Crew’ta tosi paljon… 

tosi paljon koska oikeesti se opettaa niitä oppilaita jotka on siin ryhmässä ja se tuntuu et 

oppilaat osaa enemmän rauhottua.” 
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Niinpä kaikki nuoret eivät välttämättä aidosti koekaan oppivansa toiminnasta itselleen 

relevantteja taitoja tai valmiuksia, mutta voi olla, että M-Crew’n merkitys itselle kirkastuukin 

vasta vanhemmalla iällä. 

 

5.3 Nuorten käsitykset itsestään osana yhteiskuntaa 

 

Siinä missä edelliset alaluvut käsittelivät nuorten kokemuksia ja ajatuksia M-Crew-toimintaan ja 

kouluympäristöön liittyen, esittelen tässä alaluvussa puolestaan haastateltavien yleisempiä 

käsityksiä nuorten asemasta yhteiskunnassa. Tässä tarkoituksenani on laajentaa analyysia 

hieman M-Crew’n ulkopuolelle: pyrin hahmottamaan, mikäli haastatellut nuoret ovat aktiivisia 

muissakin lähiyhteisön ryhmissä, mikäli he pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan yleisemmin 

yhteiskuntaan tai millaisia ajatuksia heillä on yleisesti omista vaikutusmahdollisuuksistaan. 

Koska en tämän tutkielman puitteissa kykene tarkastelemaan nuorten sosioekonomisia taustoja 

laajemmin (ks. tutkimuksen luotettavuudesta luku 6.1), pyrin tällä tavoin saamaan laajempaa 

käsitystä siitä, miten nuoret suhtautuvat yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yhdistäviä luokkia 

hahmottui aineistosta kaksi: 1. ryhmiin kuuluminen sekä 2. näkemykset nuorten 

vaikutusmahdollisuuksista. Kuvassa 3 on esitetty tulokset. 

 

 

Nuorten käsitykset 
itsestään yhteiskunnassa

Ryhmiin kuuluminen

Millaisiin ryhmiin kuuluu

Millaista ryhmään 
kuuluminen on

Ryhmään kuulumisen 
merkitys itselle

Nuorten 
vaikutusmahdollisuudet

Omat 
vaikutusmahdollisuudet

Nuorten
vaikutusmahdollisuudet

Kuva 3: Nuorten käsitykset itsestään yhteiskunnassa. 
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Ryhmiin kuuluminen 

 

Muihin ryhmiin kuin M-Crew’n kuulumisen osalta pääluokkia hahmottui kolme: ensinnäkin 

kuvaukset siitä, minkälaiseen ryhmään nuori kuuluu; toiseksi kuvaukset siitä, millaista ryhmään 

kuuluminen on; ja viimeiseksi pohdinnat ryhmään kuulumisen merkityksestä itselle. 

Haastateltavista viisi kertoi ensinnäkin kuuluvansa jonkinlaiseen ryhmään tai useampiin 

ryhmiin, mikä antaisi viitteitä siitä, että tutkielmaan valikoituneet nuoret ovat M-Crew’n 

ulkopuolellakin aktiivisia arjessa osallistujia. Ryhmät vaihtelivat urheilujoukkueista 

oppilaskuntatoimintaan tai vastaavaan kouluympäristössä tapahtuvaan luottamustoimeen. Yksi 

haastateltava ei kuulunut tällä hetkellä ryhmään, eikä nähnyt sitä haastatteluhetkellä itselle 

kovinkaan tärkeäksi; hän oli aiemmin kuitenkin kuulunut oppilaskunnan hallitukseen. 

Haastateltavat mielsivät sanan ”ryhmä” haastattelutilanteessa etupäässä kouluympäristön kautta: 

esimerkiksi eräs haastateltava ilmoitti ensin, ettei kuulu mihinkään ryhmään tai joukkioon, jolla 

he toimisivat yhdessä, ja mahdollisesti tavoittelisivat tiettyjä päämääriä. Keskustelun edetessä 

kävi kuitenkin ilmi, että haastateltava oli mieltänyt kysymyksen vain koulumaailman kautta, ja 

onkin aktiivinen seurakuntansa nuorisotoiminnassa pyrkien siellä vaikuttamaan nuorten 

elinoloihin yhteiskunnassa.  

 

Kuvaukset siitä, millaista omissa ryhmissä toimiminen on, olivat vaihtelevia. Siinä missä M-

Crew-toiminta nähtiin kaiken kaikkiaan hyvin positiivisena ja voimavaroja itselle tuovana, 

esimerkiksi oppilaskuntatoimintaa haastateltavat eivät ylistäneet. Haastateltavista neljä kertoi 

kuuluneensa oppilaskuntaan tai vastaavaan toimintaan, ja heistä kolme kertoi toiminnan olleen 

jollain tavoin negatiivista, kuten alla: 

 

H3: ”No seki [oppilaskunnan hallitus] oli aik rauhallista siin just järjesteltiin koulus 

eri tommosii juttuja välillä mut siel ei ollu hirveesti tekemistä usein - - oli se vähän 

tylsää.” 

 

H4: ”Se [oppilaskunnan hallitus] oli aika paljon työtä koska siel oli kumminki yks per 

luokka ja niit tapaamisii oli aik usein, ei ollu ihan mun juttu silloin - -.” 

 

Erilaisia nuorille tarkoitettuja edustuksellisia vaikuttamisrakenteita on kritisoitu siitä, etteivät ne 

pura lasten ja aikuisten välistä valtarakennetta tai kannusta lapsia luovaan osallistumiseen 

(Kiilakoski ym. 2012, 23; Cockburn 2007, 450) – nämä näkökulmat tulivatkin ilmi myös 

haastateltavien puheessa. Edustuksellista oppilaskuntatoimintaa kritisoitiin haastatteluissa muun 

muassa siksi, ettei toimintaan ollut mahdollista vaikuttaa, se oli tylsää ja työlästä, ja etteivät 
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toimintaan osallistuneet lapset tai aikuiset olleet siitä kovinkaan innoissaan. Niinpä 

osallistuminen ei tapahtunut lasten ja nuorten omista haluista tai lähtökohdista käsin. Virallisen 

kouluympäristön ulkopuolella oleviin ryhmiin kuuluminen koettiin M-Crew’n tavoin sen sijaan 

vain positiiviseksi: haastateltavat kokivat, että heillä on esimerkiksi harrastusjoukkueissaan 

vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi omien ideoiden jakaminen ja keskustelu omissa ryhmissä 

nähtiin tärkeänä: 

 

H1: ”On, on aina hyvä ku pääsee tuoda omia ideoita tietsä esille ja, ja tota uskaltaa 

tuoda sitä mitä on sun mielessä ja jakaa sen muiden kanssa. Et se on hyvä.” 

 

Etenkin ryhmätoiminnalla mahdollisesti saavutettava laajempi vaikuttavuus omaan 

lähiyhteisöön tai laajemmin yhteiskuntaan oli haastateltaville keskeinen syy ryhmään 

kuulumiseen. Viisi haastateltavaa kertoi, että kokee tärkeäksi erilaisiin ryhmiin kuulumisen – 

vaikuttamisen lisäksi haastateltavat mainitsivat esimerkiksi yhteenkuuluvuuden ja pysyvyyden 

tärkeyden, kuten haastateltava H4: 

 

H4: ”On se tärkeet kuuluu ryhmään et on jonkinlainen ryhmä siin mikä on sit vähän 

pidemmän aikaa et se ei oo vaan sen pari tuntii et se on mukavaa - -.” 

 

Yksi haastateltava sanoi, ettei sinänsä koe ryhmään kuulumista tärkeäksi, mutta se tuntuu 

hänestä mukavalta. Haastateltava ei kuitenkaan osannut erotella, miksi ryhmätoiminta tuntuu 

itselle mukavalta. Muut haastateltavat myös kuvailivat ahkerammin hakeutuvansa erilaisiin 

ryhmiin, jotka tuntuvat itselle merkityksellisiltä, ja joiden kautta he pääsisivät luomaan arjesta 

itselle mielekästä sekä mahdollisesti vaikuttamaan omaan yhteisöön laajemminkin.  

 

Näkemykset vaikutusmahdollisuuksista 

 

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien osalta aineistosta nousi kaksi selkeää pääluokkaa: yhtäältä 

ajatukset omista, ja toisaalta ajatukset yleisistä nuorten vaikutusmahdollisuuksista. Sivusin jo 

edellä haastateltavien käsityksiä nuorten vaikuttamismahdollisuuksista, sillä usein juuri 

ryhmässä saatavan joukkovoiman avulla vaikuttavuuden katsottiin olevan laajempaa. 

Haastateltavat luottivat pääosin myös omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa yksilöinä omassa 

elämässään: kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että heillä on vaikutusmahdollisuuksia, ja 

että heidän toiminnallaan on merkitystä. Kuudesta haastateltavasta viisi kertoi pyrkivänsä 

vaikuttamaan, mutta kaikki kertoivat olevansa ylipäänsä kiinnostuneita vaikuttamisesta: 

 

H3: ”No vähän ainaki [kiinnostaa vaikuttaminen omaan ympäristöön].” 
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H4: ”Kyl mä pyrin aika paljon [vaikuttamaan] et siit saa semmosen mukavan olon et ei 

oo semmost huonoo oloo ja tälleen - - .” 

 

H6: ”Sen verran mitä mä pystyn vaikuttaa. Niii kyl mä pyrin.” 

  

Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan alle 20-vuotiaista vain reilu kolmasosa arvioi 

pyrkineensä vaikuttamaan (Pekkarinen ja Myllyniemi 2018, 26), joten tätä tutkielmaa varten 

haastatellut nuoret ovatkin aineiston valossa keskimääräisiä aktiivisempia vaikuttajia. Toisaalta 

Nuorisobarometrissa todettiin, että syrjintää havainneet nuoret ovat usein muita aktiivisempia 

sekä perinteisen poliittisen osallistumisen että muiden osallistumisen muotojen suhteen (emt., 

37–38). M-Crew-toimintaan osallistuneet nuoret ovat omassa kouluympäristössään havainneet 

kiusaamista ja syrjintää ja paneutuneet syrjinnän kauaskantoisiinkin vaikutuksiin, joten siinä 

mielessä tämän tutkielman havainnot ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa: syrjinnän 

havaitseminen johtaa toimintaan. Vaikka Nuorisobarometrissa pääosin keskityttiinkin siihen, 

ovatko vastaajat itse kokeneet syrjintää, myös syrjinnän havaitseminen ylipäänsä ilman sen 

kohteeksi joutumista voikin tämän tutkielman valossa edesauttaa vaikuttamishalun ilmenemistä. 

 

Syrjinnän havaitseminen liittyi nimittäin myös suoraan siihen, mitkä asiat koettiin oman 

vaikuttamisen kannalta kiinnostaviksi. Asiat, joihin haastateltavat kertoivat haluavansa 

vaikuttaa, liittyivät pääosin nuorten hyvinvointiin: haastateltavista neljä toivoi auttavansa omalla 

vaikuttamistyöllä laajempaa nuorten joukkiota. Kaksi haastateltavaa ilmaisi toiveen siitä, että 

olisi muiden nuorten luottamuksen arvoinen, ja että olemalla itse esimerkillinen myös laajempi 

muutos on mahdollinen: 

 

H5: ”Uskon, kyllä uskon [että voin vaikuttaa omaan ympäristööni]. Se vaa vaatii 

kovaa työtä, mut kyl se onnistuu, ja uskon siihen et voi vaikuttaa omaan ympäristöön 

olemalla ite se esimerkillinen.” 

 

Myös kaksi muuta haastateltavaa totesi samansuuntaisesti, että aidolla toiminnalla on heidän 

mielestään mahdollista vaikuttaa. He kritisoivat pelkkää puhetta ilman tekoja, mutta näkivät 

samanaikaisesti myös keskustelun joissain tapauksissa merkityksellisenä vaikuttamistekona: 

 

H2. ”Eiku mä niinku tarkotan, otetaan niinku esimerkiks et ne [uudet nuoret] tulee 

sinne [vapaa-ajan nuorisotoimintaan] ja me jutellaa tietkö asioista.” 

H1: ”Et se ei oo vaa niinku istumista, että niinku keskustellaan.” 

 

Samat haastateltavat myös esittivät toiveen siitä, että tämän tutkimushaastattelun antamisella 

olisi vaikutusta M-Crew-toiminnan kehittämiseen tai koulukiusaamisen ehkäisyyn tähtäävään 
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toimintaan Suomessa laajemmin. Vaikka muut haastateltavat eivät suoraan ilmaisseet 

osallistuneensa haastatteluun saadakseen aikaan muutosta, kaikki haastateltavat vaikuttivat 

kuitenkin hyvin kiinnostuneilta siitä, että maisterintutkielmani liittyy laajempaan 

tutkimushankkeeseen ja että heitä halutaan kuulla. Niinpä jo haastatteluun osallistuminen olikin 

tietynlainen vaikuttamisteko itsessään.  

 

Lisäksi yksi haastateltava totesi, ettei omassa arkiympäristössä välttämättä ole moniakaan 

asioita, joihin itse voisi tai kiinnostaisi tällä hetkellä vaikuttaa. Hän kertoi esimerkkinä oman 

harrastusjoukkueensa osalta, ettei joukkueessa ole moniakaan asioita, joihin yksittäinen 

joukkuelainen voisi vaikuttaa. Haastateltava kuitenkin totesi, että joukkueessa vallitsee hyvä 

yhteishenki, ja että toimintaan voi halutessaan pyrkiä myös vaikuttamaan. Haastateltavien 

käsitykset omista vaikutusmahdollisuuksistaan vaihtelivatkin kontekstin mukaan: siinä missä 

rajatummin omiin yksityisasioihin ja esimerkiksi vapaa-ajan toimintoihin vaikuttaminen nähtiin 

ainakin jossain määrin mahdollisena, etenkin kouluympäristöön vaikuttaminen tuntui 

haastavalta. Kaikilla haastateltavilla olikin kokemuksia siitä, ettei omaan ympäristöön voinut 

esimerkiksi valta-asetelman tai iän takia vaikuttaa: 

 

H6: ”No, emmätiiä kummiski mä oon oppilas nii emmä voi vaikuttaa siihen [koulun 

toimintaan] nii jos ei se tapahu nii ei se tapahu. Et parhaani oon koittanu.” 

 

Haastattelija: ”Joo. Ootsä ite kohdannu semmosii asenteita että niinku vähätellään 

iän takia?”  

H4: ”On semmosii tullu vastaan mut ei onneks paljoo et ollu vaan pari tilannetta ollu 

et on semmonen että ei oo iän takii voinu vaikuttaa siihen.” 

 

Näistä kokemuksista huolimatta haastateltavat kuitenkin luottivat yleisesti omiin 

vaikutusmahdollisuuksiinsa ja kertoivat pyrkivänsä vaikuttamaan. Lisäksi eräs haastateltava 

kuvasi, kuinka nuorena yleisesti tottuu siihen, ettei vaikutusmahdollisuuksia välttämättä ole, 

sillä aikuiset päättävät kaikesta. Hän pohti, ettei varsinkaan nuorempana tiennyt, millaisia 

vaikutusmahdollisuuksia on olemassa, sillä lupaa edes äänestämiseen ei vielä ole: 

 

H5: ”- - mä en tienny miten voi vaikuttaa. Aina vaan näki et joku asia on näin, mut mä 

en tienny miks se on näin tai miten sitä pystyy vaikuttaa, ja alaikäsenähän ei oikeestaa 

mitää voi vaikuttaa ku ei voi ees äänestää.” 

 

Täysi-ikäisistä haastatteluun osallistuneista kaikki kertoivatkin äänestäneensä vaaleissa tai 

olevansa kiinnostuneita äänestämisestä, mikä on linjassa myös vuoden 2018 Nuorisobarometrin 

havainnon kanssa äänestämisen yleisyydestä yli 18-vuotiailla nuorilla; äänestäminen on yhä 
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varsin suosittu poliittisen osallistumisen muoto (Pekkarinen ja Myllyniemi 2018, 34). 

Alaikäisiltä haastateltavilta en kysynyt äänestämisestä, mutta heidän kanssaan keskustelimme 

sosiaalisen median aktivismista. Yksikään kuudesta haastateltavasta ei kuitenkaan sanonut 

pyrkivänsä vaikuttamaan sosiaalisen median kanavissa, päinvastoin, nuoret eivät kokeneet sitä 

kanavana lainkaan omakseen. Vain yksi haastateltavista pohti, että voisi mahdollisesti ”joskus 

tulevaisuudessa” julkaista sosiaalisessa mediassa jotain nuoria koskevaa vaikuttamissisältöä, 

mutta tällä hetkellä se ei tuntunut ajankohtaiselta. Sosiaalisen median 

vaikuttamismahdollisuudet koettiin kaiken kaikkiaan kapeina. Vuoden 2018 Nuorisobarometrin 

tuloksien mukaan 37 % vastaajista oli joskus pyrkinyt vaikuttamaan sosiaalisen median kautta, 

ja 35 % koki, että some-keskusteluilla on myös mahdollista vaikuttaa (Pekkarinen ja 

Myllyniemi 2018, 31, 33). Vaikka prosenttiosuudet eivät sinänsä ole korkeat, tämän tutkielman 

otos ei edusta sitäkään vähää Nuorisobarometrissa havaittua sosiaalisen median vaikuttamisen 

yleisyyttä. 

 

Haastateltavien näkemykset nuorten vaikutusmahdollisuuksista yleisesti vaihtelivat keskenään; 

ajoittain haastateltavat itsekin antoivat ristiriitaisia tulkintoja siitä, pystyvätkö nuoret 

vaikuttamaan yhteiskunnassa. Tämä liittyy varmasti aiemmin mainittuun 

kontekstisidonnaisuuteen ja toiseksi siihen, etten määritellyt haastateltaville vaikuttamista, vaan 

haastateltavat saivat käsittää sen siten kuten itse halusivat. Juuri sanan ”vaikuttaminen” 

epämääräisyyttä eräs haastateltava kritisoikin: 

 

H5: ”Pitäs olla paljon enemmän niinku mahdollisuuksia nuorten nähdä että ne voi 

vaikuttaa, ja ne voi tuoda mitä tahansa ideaa eteenpäin. Et jotenki se ei oo vielä niin 

laajasti tuotu esille, et nuori voi vaikuttaa. Ja se et sanotaan et nuori voi vaikuttaa 

niin ei oo niinku mitenkään laajasti selitetty et mihin se voi vaikuttaa, et jos kerrottais 

et mihin kaikkeen nuori voi vaikuttaa tai mitä ne asiat on niinku mitä nuori tarvitsee 

tai mitä nuorena pystyy vaikuttaa, niin ois ollu hyvä. Tai jos nuoret itse tietäis.” 

 

Haastateltavat olivat jokseenkin yhtä mieltä siitä, että nuorilla on kyllä vaikutusmahdollisuuksia, 

mutta edellisen puheenvuoron tavoin useampi haastateltava pohti, että nuorille pitäisi sallia 

enemmän vaikuttamisen paikkoja sekä tarjota opastusta. Seuraavissa lainauksissa tulee ilmi 

kaksinaiset käsitykset vaikuttamisen mahdollisuuksiin – toisaalta nuorten ajateltiin pääsevän 

vaikuttamaan, mutta toisaalta haastateltavista tuntui, etteivät ainakaan kaikki aikuiset ole 

kiinnostuneita nuorten mielipiteiden kuulemisesta: 
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H4: ”Öö kaikis tapauksis ei mutta yleensä se on et päästään tosi hyvin vaikuttaa ja et 

kyl meit kuunnellaan et ei oo semmonen että ”ette te mistään tiiä ku te ootte noin 

nuorii” tai jotain tämmöstä.” 

 

H6: ”Mm, aika harvoin tulee sellasii tilanteita tai sellanen tunne… sellasii niinku et 

tunne et [nuoria] haluttais kuulla. Koska, aika vähän niit kyl sit tulee.” 
 

Niinpä koko haastatteluaineistosta tämä pääluokka sisälsi kaikista eniten toisistaan poikkeavia 

vastauksia: haastateltavat olivat monien muiden haastattelukysymysten kohdalla hyvin 

samanmielisiä, kun taas nuorten vaikuttamismahdollisuuksien osalta vaihtelevuutta esiintyi 

paljon. 
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6 Johtopäätökset  

 

 

Edellisessä luvussa esittelin pääasiassa vain haastatteluaineistosta saatuja empiirisiä havaintoja. 

Seuraavaksi tuon tämän tutkielman tulokset laajemmin osaksi aiempaa kirjallisuutta ja 

teoreettista keskustelua. Esittelen ensin tutkimuskysymyksieni kannalta merkittävimmät tulokset 

lyhyesti, minkä jälkeen esittelen tuloksien merkitystä ja yksityiskohtia hieman laajemmin. 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli vastata kahteen kysymykseen: 

 

1. Millaisia osallisuuden kokemuksia nuorille syntyy M-Crew-toiminnassa? 

2. Voivatko M-Crew-toiminnan kaltaiset koulunuorisotyön hankkeet vahvistaa 

nuorten valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? 

 

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että tässä tutkielmassa haastateltujen M-Crew-nuorten osallisuuden 

kokemus oli hyvin vahvaa, ja vaikuttaa siltä, että M-Crew on onnistunut pyrkimyksessään 

osallistaa nuoria ja tarjota heille vaikuttamisen paikkoja (ks. Järvinen ym. 2021, 136). 

Haastateltavat kuvasivat osallisuuden kokemuksia kolmen eri teeman kautta: kokonaisvaltaisen 

ryhmätoiminnassa saatavan tunnustuksen kautta; kuulumisen, osallistumisen ja toimimisen 

kokemuksen kautta; sekä aitojen vaikuttamisen mahdollisuuksien valossa. Kuvauksissa 

osallisuuden kokemus painottui etenkin sosiaalisiin ulottuvuuksiin, eli hyviin ryhmäsuhteisiin 

toiminnan sisällä ja laajemmin kouluympäristössä, sekä ryhmätoiminnalla saatavaan 

kokonaisvaltaiseen kuulumisen kokemukseen. Poliittisen osallisuuden kokemusta haastateltavat 

olivat saaneet etenkin siinä, että heillä oli mahdollisuuksia vaikuttaa M-Crew-toiminnan 

sisältöön sekä kouluyhteisön hyvinvointiin. Vastaavia osallisuuden kokemuksia nuoret eivät 

olleet saaneet muista kouluyhteisön ryhmistä, mutta vapaa-ajan ryhmistä kylläkin.  

 

M-Crew’sta saadut moninaiset osallisuuden kokemukset, etupäässä ryhmään kuulumisen, 

kollektiivisen vastuunkannon ja vaikuttamismahdollisuuksien kokemukset, vaikuttavat tämän 

tutkielman valossa merkittävästi siihen, kuinka nuori käsittää omat vaikuttamismahdollisuutensa 

ja -valmiutensa yhteiskunnassa laajemminkin. Lisäksi myöhempään vaikuttamisintoon 

vaikuttavat M-Crew’sta opitut tiedot ja taidot. Toiminnassa aiemmin mukana olleet nuoret 

kertoivat M-Crew’n edistäneen heidän vaikuttamisvalmiuksiaan kahdella tapaa: ensinnäkin 
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nuori oli saanut kokemuksen siitä, että hän kuuluu joukkoon ja voi vaikuttaa, eli on osallinen. 

Toiseksi nuori oli oppinut M-Crew’n kautta koulukiusaamisen ja muun syrjinnän ehkäisyn 

merkityksestä, ja juuri tähän haastateltavat kuvasivatkin haluavansa vaikuttaa. Niinpä ylätasolla 

voi todeta, että tutkielmani tulokset myötäilevät aiemmassa kirjallisuudessa esitettyä näkemystä 

siitä, että ryhmätoiminnassa saatava kuulumisen ja toimimisen kokemus eli sosiaalinen 

osallisuus toimii tietynlaisena ennakkoehtona vaikuttamiseen kytkeytyvälle poliittiselle 

osallisuudelle. Tämä osallisuuden tunne sekä toiminnassa saadut monipuoliset 

oppimiskokemukset puolestaan todella vaikuttavat nuoren myöhempiinkin yhteiskunnallisiin 

vaikuttamisvalmiuksiin. 

 

Siirryn seuraavaksi päätelmieni esittelyyn hieman yksityiskohtaisemmin. Tunnustuksen 

saamisen osalta aineistosta hahmottuu selkeästi se, kuinka oman ainutlaatuisuuden 

ymmärtäminen osana ryhmätoimintaa on antanut haastateltaville vahvoja osallisuuden 

kokemuksia. Koska Honnethin (2005, 89–90) mukaan vain yhteistoiminnalla yksilön on 

mahdollista ymmärtää oma ainutlaatuisuutensa ja hyötynsä laajemman yhteisön kannalta, on 

tärkeää, että toiminnassa mukana oleville nuorille selkeästi osoitetaan heidän tekevän 

merkityksellistä työtä yhteisen hyvän eteen. Tunnustuksen tematiikkaan liittyi puheenvuoroissa 

monia ulottuvuuksia: nuoret saivat merkittävää luottamuksen osoitusta, kun heidät ensi kerran 

pyydettiin mukaan, ja toisaalta nuoret saivat tunnustusta omasta tärkeästä työstään pitkin 

toimintavuotta paitsi toiminnan sisällä, myös laajemmin kouluyhteisössä.  

 

Lisäksi toiminnassa vallitsi haastateltavien mukaan hyvä ja lämmin yhteishenki, jossa muita 

kannustetaan ja tuetaan – tunnustuksen ja hyvän ryhmähengen kuvaukset limittyivätkin 

keskenään. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu hyvien ryhmäsuhteiden ja vahvan 

vertaisoppimisen kytkökset toisiinsa: lukiossa järjestetyn yhteiskunnallisen kerhotoiminnan ja 

poliittisen pystyvyyden yhteyksiä sosiaalisen oppimisen näkökulmasta kartoittaneen 

tutkimuksen (Levy 2018) mukaan positiiviset ihmissuhteet kerhossa kannustivat oppilaita 

osallistumaan toimintaan säännöllisemmin, jolloin tapahtui vahvempaa vertaisoppimista. Hyvät 

ryhmäsuhteet ja tästä seurannut vertaisoppiminen näyttäytyi hyvin tärkeänä siinä, kuinka 

oppilas käsitti oman poliittisen pystyvyytensä (emt., 435). Niinpä M-Crew’n kaltaisesta, 

tunnustusta antavasta ja hyvää ryhmähenkeä edistävästä toiminnasta saatava vahva osallisuuden 

kokemus voi hyvin vaikuttaa siihen, kuinka nuori käsittää omat vaikutusmahdollisuutensa 

yhteiskunnassa laajemminkin. Kun M-Crew-kokemuksia vertaa nuorten kertomuksiin muusta 

ryhmätoiminnasta, käsitys M-Crew’n hyvästä vaikuttamistaitojen opettamisesta vahvistuu: 
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etenkään koulumaailmaan liittyvät edustukselliset oppilasryhmät eivät haastateltavien mukaan 

tuottaneet vahvaa tunnustuksen, kuulumisen ja vaikuttamisen kokemusta. 

 

Poliittisen toimijuuden kokemuksen vahvistamiseksi ja osallistumisen kasautumisen estämiseksi 

olisikin tärkeää löytää sellaisia toimintatapoja, joilla oppilaat voivat yhteistyön kautta saavuttaa 

konkreettisia päämääriä (Beaumont 2011, 229). Nuorten subjektiivinen kokemus omasta 

kansalaisuudesta kehittyy usein juuri osallistumisen ja yhteisten päämäärien saavuttamisen 

kautta; lapsille ja nuorille tulisi siis tarjota sellaisia toiminnan paikkoja, joissa koettu 

kansalaistunne on mahdollista saavuttaa yhteenkuuluvuuden ja yhteisen vastuun kautta 

(Kiilakoski ym. 2012, 20–21). Nämä kirjallisuudessa esitetyt vaateet näkyvät M-Crew-

toiminnassa hyvin. Tutkielmaa varten haastatellut nuoret tiesivät, että M-Crew’lla on tiettyjä 

päämääriä, ja niiden saavuttaminen nähtiin myös hyvin mahdollisina. Lisäksi nuoret olivat 

selkeästi omaksuneet kollektiivisen vastuunkannon tärkeyden: he toivoivat voivansa aidosti 

auttaa muita oppilaita, ja useampi haastateltava myös ilmaisi oman vastuullisuudentunteen 

kasvaneen. Myös vapaa-ajan ryhmien osalta haastateltavat toivat esiin, että he toivoisivat 

ryhmätoiminnalla saavansa aikaan suurempaakin vaikuttavuutta yhteiskuntaan. Joukossa 

koettiin olevan voimaa. 

 

Niin ikään aidosti itselle ja muille merkityksellisten asioiden parissa työskentely ja 

ongelmanratkaisu voi edesauttaa poliittisen toimijuuden kokemuksen rakentumista (Beaumont 

2011, 229). Tämä näkyy myös haastateltavien puheessa: nuoret olivat yhtenevästi sitä mieltä, 

että koulukiusaamiseen puuttuminen on todella tärkeää, ja että sillä on myös laajempaa 

yhteiskunnallista merkitystä. Toiminnassa etenkin aiempina vuosina mukana olleiden nuorten 

kokemuksista saa käsityksen, että M-Crew’n kaltainen vahvaa osallisuuden tunnetta rakentava, 

laajemman yhteisön kannalta relevanttiin tekijään eli kiusaamiseen puuttuva koulunuorisotyön 

toiminta voi vahvistaa koettua kansalaistunnetta ja näin myös halua, ehkä valmiuksiakin, 

vaikuttaa. Nuoret kuvasivat ymmärtäneensä koulukiusaamiseen liittyviä ilmiöitä paremmin ja 

haluavansa vaikuttaa kiusaamisen ehkäisyyn sekä nuorten mielenterveyspalveluiden 

parantamiseen. Henkilökohtaisemmalla tasolla nuoret olivat saaneet vahvistusta sille, että heillä 

on oikeus kokea itsensä hyviksi ja riittäviksi yksilöiksi, joilla on oikeus vaikuttaa omaan 

elinympäristöönsä. Nuoret olivat saaneet toimintaan osallistumisesta rohkaisua sekä 

ymmärtäneet, että omalla toiminnalla voi todellakin vaikuttaa. 
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Niinpä nuorten kokemukset keskittyivät hyvin vahvasti etenkin osallisuuden sosiaaliseen 

puoleen: koulumaailman sosiaalisiin suhteisiin vaikuttamiseen, lasten ja aikuisen väliseen 

suhteeseen ja kokonaisvaltaiseen kuulumisen kokemukseen (ks. Thomas 2007, 206–207; Maunu 

ja Kiilakoski 2018, 114–115). Mikäli osallisuuden poliittinen puoli ymmärretään 

valtakysymysten kautta (ks. Thomas 2007), osallisuuden kokemuksen analysointi osana M-

Crew’ta muuttuu haastavammaksi. Vallankäytön osalta vaikuttaisi siltä, että nuoret ovat 

päässeet itse vaikuttamaan ja saaneet rohkaisua laajempaankin vaikuttamistoimintaan. Nuoret 

olivat siis omaksuneet positiivisia käsityksiä omasta vallankäytöstä. Lisäksi nuoret olivat 

saaneet hyviä kokemuksia niin ikään valtaa käyttävien, eli toimintaa ohjaavien aikuisten, 

haastamisesta: nuorten kokemuksia on haluttu kuulla, ja heillä on ollut aito mahdollisuus 

vaikuttaa toiminnan sisältöön ja kouluympäristöön laajemmin. Myös muiden kuin toimintaa 

ohjaavien aikuisten käsitys nuorista oli haastateltavien mukaan muuttunut jollain tavalla 

kannustavammaksi. Niinpä M-Crew’ssa ei ilmennyt aikuisten ja nuorten vastakkainasettelua, 

vaan haastateltavien kuvausten mukaan koulun henkilökunta ohjaa nuoria osallisuuteen, toimien 

osin nuorten ehdoilla. Mutta onko tämä vielä poliittista osallisuutta? Ehkäpä keskeisin 

osallisuuden kokemuksen anti liittyykin M-Crew’ssa juuri sosiaaliseen osallisuuteen, jonka 

päälle poliittinen osallisuus voi myöhemminkin elämässä rakentua (ks. Maunu ja Kiilakoski 

2018, 127). 

 

Tutkimukseen valikoituneet nuoret olivat pääosin hyvin aktiivisia myös M-Crew’n 

ulkopuolisissa ryhmissä. He kertoivat pyrkivänsä vaikuttamaan ja jossain määrin saaneensakin 

omia ehdotuksiaan läpi, joskin käsitys nuorten yleisesti heikoista vaikutusmahdollisuuksista oli 

myös haastatteluissa läsnä. Koska itselle merkityksellisiin lähiyhteisöihin kuuluminen on 

oleellista laajemman osallisuuden kokemuksen sekä koko demokraattisen yhteisön elinvoiman 

kannalta (Nivala ja Ryynänen 2018, 10), onkin kiinnostavaa, kuinka tutkimukseen valikoidut 

nuoret ovat silminnähden aktiivisia ryhmiin osallistujia myös M-Crew’n ulkopuolella – vain 

yksi haastateltavista kertoi, ettei kuulu tällä hetkellä mihinkään tiettyyn ryhmään. Vaikka 

osallisuuden kokemus muissa lähiyhteisön ryhmissä ei ollut haastateltavilla lainkaan niin 

voimakas kuin M-Crew’ssa, voi kysyä, mikäli yleisellä lähiyhteisöön kuulumisen ja 

vaikuttamisen kokemuksella on merkitystä siihen, kuinka nuori kokee osallisuutensa myös 

osana M-Crew-toimintaa.  

 

Haluan kuitenkin huomioida, etteivät tämän tutkielman haastateltavat välttämättä edusta 

lainkaan poikkeuksellisen aktiivista nuorten joukkiota, vaikka he tämän tutkielman valossa 
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vaikuttavatkin hyvin aktiivisilta osallistujilta ja vaikuttajilta. M-Crew-toimintaan valitaan 

ylipäänsä mukaan sellaisia nuoria, jotka saattavat olla vaikeassa elämäntilanteessa, ja jotka 

tarvitsevat aikuiselta tukea omaan elämäänsä (Järvinen ym. 2021, 136). Niinpä toimintaan ei 

lähtökohtaisesti valita mukaan nuoria, jotka ovat poliittisesti hyvin valveutuneita tai jotka 

luottavat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa poikkeuksellisen vahvasti, vaan tavoitteena on 

saada mukaan aivan kaikenlaisia ja erilaisista lähtökohdista tulevia nuoria. Lisäksi kaksi 

haastateltavaa kertoi itse, etteivät he ole ihmisinä sellaisia, että heitä kiinnostaisi kummemmin 

osallistua erilaiseen vaikuttamistoimintaan, vaikka vaikuttaminen itsessään näyttäytyikin heille 

tärkeänä. Moni haastateltavista kuvasikin hieman yllättyneensä, kun heidät ensi kertaa 

pyydettiin mukaan M-Crew-toimintaan. Niin ikään kolme muuta haastateltavaa kuvasi, etteivät 

esimerkiksi koulukiusaaminen tai vaikuttaminen tuntuneet ennen M-Crew’ta heille 

merkityksellisiltä asioilta, vaan he olivat alkaneet pohtia näitä teemoja vasta M-Crew’n myötä. 

Tämä tukee näkemystä siitä, että M-Crew todella on voinut vahvistaa mukana olevien nuorten 

halua ja valmiuksia vaikuttaa. 

 

Lisäksi, vaikkemme keskustelleet itse poliittisen osallistumisen muodoista juurikaan, 

haastatteluissa ilmeni kuitenkin aiemminkin tutkimuksissa havaittu nuorten kapea 

politiikkakäsitys; äänestäminen nousi keskeisimpänä poliittisen osallistumisen muotona esiin, 

joskin joissain tapauksissa myös erilaiset keskustelut nähtiin tärkeinä osallistumisen kannalta. 

Haastateltavista vain yksi ilmaisi suoraan olevansa kiinnostunut politiikasta, useimmille jopa 

uutiset tuntuivat hieman kaukaisilta. Silti nuoret kokivat yhdenmukaisesti tärkeäksi sen, että he 

saavat itse vaikuttaa. Usein nuorilla onkin sangen kapeasta politiikkakäsityksestä huolimatta 

kuitenkin halua vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan (Pekkarinen ja Myllyniemi 2018, 24). 

Tätä tutkielmaa varten haastatelluista nuorista useampi oli sitä mieltä, ettei nuorille kerrota 

tarpeeksi selkeästi, mihin asioihin ja miten he voisivat yhteiskunnassa vaikuttaa – nuoria tulisi 

siis ohjata vaikuttamiseen selkeämmin. Lapset ja nuoret nähdäänkin usein vain heidän ikänsä 

kautta, jolloin heidän potentiaalinsa yhteiskunnallisina osallistujina typistyy ikäkysymykseksi. 

Jos alaikäisille kuitenkin suunniteltaisiin heidän iälleen sopivat osallistumisen keinot, myös 

heidän vaikutusvaltansa kasvaisi. (Stenberg ja Fryk 2021, 13.)  

 

Lapsille ja nuorille erityisesti suunniteltujen vaikuttamiskeinojen suunnitteleminen aikuisten 

mallin kopioinnin sijaan näyttäytyykin hyvin tärkeänä. Esimerkiksi Tenojoen ja muiden (2017, 

138) mukaan Nuorisobarometrien tuloksien pidemmän aikavälin tarkastelussa huomataan, 

etteivät erilaiset 2000-luvulla viralliseen kouluympäristöön tehdyt uudistukset, kuten 
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opetussuunnitelmauudistus, oppilaskuntatoiminnan kehittäminen tai 

demokratiakasvatushankkeet, heijastu nuorten kokemuksiin vaikuttamistaitojen oppimisesta 

koulussa. Vaikka uudistuksia on siis tehty lasten lähiympäristöön, merkittävää muutosta ei ole 

havaittu. Samansuuntaisen havainnon kouluympäristön tehottomuudesta vaikuttamisen taitojen 

opettajana voi tehdä myös tämän tutkielman tuloksista. Ne haastateltavat, jotka olivat 

osallistuneet erilaisiin edustuksellisiin kouluelimiin, eivät olleet saaneet toiminnasta vahvoja 

osallistumisen, osallisuuden ja vaikuttamisen kokemuksia. M-Crew’n osalta kokemus oli 

kuitenkin täysin päinvastainen. Mikäli oppilaita halutaan opettaa yhteiskunnallisiksi toimijoiksi 

ja vahvistaa heidän vaikuttamisen taitojaan, M-Crew’n kaltainen sekä nuorisotyötä että koulun 

henkilökuntaa sitouttava toimintamalli näyttäytyisikin erityisen hedelmällisenä.  

 

Yhteenvetona voi siis todeta, että nuoret olivat saaneet M-Crew-toiminnasta hyvin monipuolisia 

osallisuuden kokemuksia, jotka ovat osaltaan voineet vaikuttaa nuorten laajempaan 

kiinnostukseen yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan. Ne keinot, joilla M-Crew’n kaltaiset 

koulunuorisotyön hankkeet voivat vahvistaa nuoren valmiuksia yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen, liittyvät siis ensinnäkin kokonaisvaltaisen osallisuuden tunteen kautta 

omaksuttuun käsitykseen siitä, että minulla on mahdollisuus vaikuttaa, ja toisekseen toiminnasta 

saatuihin konkreettisempiin oppeihin. Nuoret olivat M-Crew’n kautta kiinnostuneet kiusaamisen 

ehkäisystä ja saaneet kokemusta hyvästä toimintamallista, sekä toisaalta oppineet rohkeutta ja 

oma-aloitteisuutta. Tämän tutkielman valossa M-Crew’n kaltaisia koulu- ja 

oppilaitosnuorisotyön hankkeita olisi hyvä ottaa käyttöön useammissa kouluissa siis siksi, että 

toiminta paitsi vaikuttaa koko kouluyhteisön hyvinvointiin, myös valaa uskoa nuoriin yksilöinä 

ja saattaa näin tukea heidän kasvuaan aktiivisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi. 

 

6.1 Tutkimuksen rajoitteiden arviointia 

 

Ehkäpä suurin tutkielmani heikkous piilee kuitenkin siinä, etten kykene vastaamaan toiseen 

tutkimuskysymykseeni tyhjentävästi. Kuten edellä kuvasin, haastattelujen perusteella selkeä 

yhteys M-Crew-osallistumisen ja laajemman yhteiskunnan osallistumisen välillä löytyy, sillä 

etenkin toiminnassa aiemmin mukana olleet nuoret kuvasivat hyvinkin selkeästi saaneensa 

toiminnasta kimmoketta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. En väitä, että koulunuorisotyön 

hankkeisiin osallistumisen ja yhteiskunnallisten vaikuttamisvalmiuksien välillä olisi suora 
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yhteys, sillä tämä ei olisi väitteenä kestävä, mutta jonkinlaista yhteyttä näiden kahden välille on 

kuitenkin selkeästi mahdollista vetää. Asiasta kaivattaisiin kuitenkin laajempaa tutkimusta.  

 

Koska osallistujat olivat toimintaa ohjaavan aikuisen valikoimia, voi myös olla, että 

haastatteluun valikoitui vain toiminnasta positiivisia kokemuksia saaneita nuoria. Lisäksi M-

Crew-toimintaan menneinä vuosina osallistuneet haastateltavat toistivat yhdenmukaisesti, että 

toiminnasta on kulunut jo aikaa, eivätkä he muista aivan kaikkea yläasteajoiltaan. Tämä ei 

tutkielmani kannalta ole sinänsä relevanttia, sillä tavoitteena ei ollutkaan saada faktatietoa itse 

toiminnasta, vaan kuulla myös haastateltavien henkilökohtaisia nykyhetken kokemuksia. Näiden 

haastateltavien tapauksessa aika on kuitenkin saattanut kullata muistot: vaikka haastateltavat 

esittivät myös kritiikkiä M-Crew-toimintaa kohtaan, voi olla, että he korostivat M-Crew’n 

positiivisten puolien vaikutuksia omaan elämään. Pyrin itse kuitenkin vähentämään tätä 

vinoumaa avoimilla haastattelukysymyksillä johdattelun sijaan, ja toisaalta kysymällä suoraan 

sekä positiivisia että negatiivisia näkökulmia haastatteluteemoihin. 

 

Lisäksi en tutkielmani puitteissa pysty analysoimaan nuoren sosioekonomisen taustan 

vaikutusta M-Crew-toimintaan mukaan lähtemiseen tai käsityksiin itsestä yhteiskunnallisena 

toimijana. Kuntia nuorten osallisuusympäristönä tutkinut Anu Gretschel (2002) jätti 

väitöskirjassaan asetelman ulkopuolelle niin ikään kysymyksen siitä, aktivoivatko kuntien 

osallistumismahdollisuudet vain jo ennestään vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria. 

Väitöskirjatutkimukseen osallistuneet nuoret olivat nuoria, jotka muodostivat osallisuusryhmän 

tiettynä hetkenä, tietyllä alueella, tietyssä osallisuusympäristössä (emt., 28) – asetelma on siis 

samankaltainen kuin itselläni. Gretschelin (emt., 28–29) mukaan nuorten taustoja tärkeämpää on 

valaa uskoa heidän omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttajina, ja kuulla, millaisia merkityksiä 

nuoret toiminnalle antavat. Näin ollen, mikäli tiedostan sosioekonomisen taustan mahdollisen 

vaikutuksen nuorten osallistumiseen ja tunnustan, etten tässä tutkielmassa ole voinut sitä 

kattavasti kartoittaa, on mielestäni perusteltua tutkia nuorten osallisuutta puhtaasti M-Crew’n 

koulunuorisotyökontekstissa. 

 

Yksi keskeinen luotettavuuden arvioinnin osa-alue liittyy myös haastatteluissa käytettyyn 

kieleen ja sanavalintoihin. Kokemattomalle tutkimushaastattelijalle yläasteikäiset tai muutama 

vuosi sitten peruskoulusta valmistuneet nuoret eivät välttämättä ole helpoin kohderyhmä, sillä 

osallisuuden ja poliittisuuden teemat saattavat olla heille hyvin vieraita; ovathan ne sitä 

aikuisillekin. Siksi minun piti pohtia tarkkaan, millaisia sanoja käytän, jotta puhumme samoista 
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ilmiöistä. Esimerkiksi ensimmäisessä haastattelussa minulla oli vaikeuksia sanoittaa 

osallisuuden ja poliittisuuden teemoja niin, että keskustelemme varmasti samasta asiasta. 

Lisäksi yksi haastateltava ei osannut antaa vastausta useimpiin kysymyksiini, vaikka pyrin 

kysymään samat kysymykset useammalla eri tavalla. Vaikka haastatteluissa ilmenikin siis 

tiettyjä haasteita, näiden ei pitäisi vaikuttaa tutkielmani luotettavuuteen. 

 

Myös aineiston analyysiä on syytä tarkastella kriittisesti. Kuten jo analyysiosiossa mainitsin, 

jaottelut eri luokkiin ovat osittain keinotekoiset, sillä esimerkiksi osallisuuden kokemus on niin 

kattava ja kokonaisvaltainen, että siihen liittyvät teemat tulivat väistämättä esiin muissakin 

pääluokissa. Ylipäänsä voi kysyä, kuinka onnistuneena aineiston luokittelua voi pitää: 

hyödyllisen materiaalin määrä hieman yllätti itseni, joten aineiston rajaaminen vain kaikista 

relevanteimpiin mainintoihin osoittautui haasteelliseksi. Johdonmukaisen, jatkuvaan 

itsereflektioon pyrkivän analyysimenetelmän ja sen aukikirjoittamisen myötä uskon kuitenkin 

onnistuneeni poimimaan aineistosta oman tutkielmani kannalta oleellisimmat havainnot ja 

tehneeni aineistosta oikeanlaisia tulkintoja. 

 

6.2 Jatkotutkimuksen mahdollisuudet 

 

Tämän tutkielman tuloksia ei voi yleistää koskemaan kaikkia M-Crew-toimintaan osallistuneita 

nuoria saatikka kaikkia koulunuorisotyön hankkeita, vaan tavoitteena oli saada muutamien 

nuorten näkökulmia tutkittavaan aiheeseen. Ehdotuksia jatkotutkimukseen on siis useampia. 

Ensinnäkin M-Crew’n osalta olisi kiinnostavaa haastatella useampia nuoria, sillä tähän 

tutkielmaan haastateltiin vain hyvin kapeaa joukkoa M-Crew-toimintaan osallistuneista 

nuorista. M-Crew vaikuttaakin tämän tutkielman perusteella tietyssä mielessä jopa liiankin 

hyvältä mallilta ollakseen totta, ja siksi olisi syytä haastatella hieman laajempaa nuorten 

joukkiota. Haastatteluissa esimerkiksi ilmeni, että osa nuorista jättäytyy pois M-Crew’sta 

kesken toimintavuoden. Hyödyllistä olisikin haastatella näitä nuoria, jotka eivät syystä tai 

toisesta ole kokeneet toimintaa sopivaksi itselleen, ja saada tätä kautta ehkä hieman toisenlaista 

näkökulmaa toiminnan ymmärtämiseen. Nuorilta voisi kysyä, mikäli syyt poisjättäytymiseen 

ovat pääasiassa henkilökohtaisia vai jollain tavalla M-Crew-toimintamalliin liittyviä, tai mikäli 

M-Crew ei ollut onnistunut tukemaan heitä tavoilla, joita he olisivat vaikeassa tilanteessa itse 

kaivanneet. 
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Toisekseen, koska M-Crew tavoittelee osallisuuden kokemuksen syntymistä kouluyhteisössä 

laajemminkin (ks. luku 3.3), mielenkiintoista olisi haastatella myös toimintaan kuulumattomia 

koulun oppilaita ja kysyä, kuinka he käsittävät toiminnan. Koulun oppilaiden mielipiteitä M-

Crew-toiminnasta kartoitetaan vuosittain kyselyllä (Järvinen ym. 2021, 138), mutta koulun 

kyselyiden lisäksi ”puolueettoman” tahon tekemät kattavammat haastattelut voisivat antaa 

erilaista ymmärrystä toimintaan. Koska toimintaan valikoidaan vain osa koulun oppilaista ilman 

yleistä ehdolle asettumista, tämä voi synnyttää negatiivisia tunteita oppilaiden kesken, ja saada 

aikaan käsityksiä tiettyjen oppilaiden suosimisesta. Haastateltavat eivät itse tuoneet tällaisia 

käsityksiä esiin; päinvastoin, muut oppilaat ja haastateltavien ystävät olivat ilmeisen 

kannustavia M-Crew’ssa mukana olevia nuoria kohtaan. Toisaalta osa haastateltavista mainitsi, 

etteivät aivan kaikki oppilaat arvosta M-Crew-toimintaa, suhtautuen siihen jopa hieman 

vitsaillen. Niinpä oppilasyhteisön haastattelu laajemminkin toisi kattavampaa ymmärrystä M-

Crew-toimintaan ja sen vaikuttavuuteen. 

 

Lisäksi, jos koulunuorisotyön merkityksiä yhteiskunnalliselle osallistumiselle halutaan 

analysoida tätä tutkielmaa laajemmin, haastatteluotoksen pitäisi olla huomattavasti suurempi ja 

sisältää enemmän nuoria, jotka voivat retrospektiivisesti analysoida koulunuorisotyötoiminnan 

vaikutuksia omaan elämään. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön hankkeessa tällä hetkellä mukana 

olevien nuorten haastatteleminen on eittämättä tärkeää, mutta selkeää ymmärrystä siitä, millaisia 

vaikutuksia M-Crew’lla on nuorten myöhempää elämää ja osallistumista ajatellen, ei tietenkään 

tähän hetkeen sijoittuvista haastatteluista ole mahdollista saada. Lisäksi vertailukohtana olisi 

hyvä haastatella laajemmin niitä nuoria, jotka eivät yläasteikäisenä osallistu mihinkään 

vastaavaan toimintaan – mikä heidän osallistumisensa tai kiinnostuksensa vaikuttamiseen on 

aikuisiällä, ja mitkä tekijät he kokevat merkitykselliseksi oman kansalaispätevyyden 

kokemuksen vahvistumisessa? Koska tästä tutkielmasta saatiin vahvoja viitteitä siitä, että M-

Crew-toimintamallilla on suuri merkitys nuoren myöhempäänkin vaikuttamishaluun ja -

valmiuksiin, koulunuorisotyön potentiaalia olisi syytä tarkastella laajemminkin esimerkiksi 

pitkittäistutkimuksen keinoin, jolloin osallistumisen astetta ja siinä tapahtuvia muutoksia on 

mahdollista havainnoida kattavammin. 

 

Edellisten ohella myös M-Crew’ta vastaavien muiden mallien laajempi tutkiminen olisi 

hyödyllistä. M-Crew vaikuttaa nuorten kokemusten perusteella varsin onnistuneelta 

kokonaisuudelta. Pääsevätkö muut nuoria osallistavat koulunuorisotyön hankkeet samanlaiseen 

suosioon? M-Crew’ssa etenkin toimintaa ohjaavat aikuiset saivat nuorten puheessa suurta 
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kunniaa, mutta kaikissa kouluissa yhtä sitoutunutta henkilökuntaa ei ole. Jos vastaavaa 

toimintaa halutaan ottaa käyttöön muissakin kouluissa ja oppilaitoksissa, on syytä tutkia, kuinka 

henkilökunnan sitoutuneisuus vaikuttaa nuorten käsityksiin toiminnasta – koska M-Crew-nuoret 

saivat positiivisia omaan minäkuvaan liittyviä kokemuksia toimintaa ohjaavilta aikuisilta, on 

pohdittava, kuinka suuri rooli henkilökunnan sitoutuneisuudella on loppupeleissä jopa oppilaan 

koko minäkäsityksen ja pystyvyyden kokemuksen muovautumiseen. 
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Nuorisotutkimusseura ry. 
puh. 044 416 5314  
toimisto@nuorisotutkimus.fi 
www.nuorisotutkimusseura.fi    

Tietoa tutkimuksesta: koulunuorisotyö Vantaalla 
  
 
Kutsumme sinut osallistumaan tutkimushaastatteluun. Haastattelussa keskustellaan sinun kokemuksistasi 
Vantaan koulunuorisotyöstä ja erityisesti M-Crew -toiminnasta. Olemme kiinnostuneita tietämään, millaisia 
vaikutuksia M-Crew -toiminnalla voi olla nuorten näkökulmasta. Haastattelun on tarkoitus olla rento 
juttutuokio ja sinä voit valita mieluisan paikan haastattelun toteuttamiseksi. Varaa haastatteluun aikaa 
vähintään puolitoista tuntia. 
 
Haastattelua ja sen sisältämää tietoa käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Valtiotieteellisen tiedekunnan 
opiskelija Iina Helenius hyödyntää haastattelua maisterintutkielmassaan, mutta haastattelu on myös osa 
laajempaa Nuorisotutkimusseuran valtakunnallista tutkimushanketta, jossa tarkastellaan koulu- ja 
oppilaitosnuorisotyön vaikutuksia (ks. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/osaamiskeskus-
tutkimus).   
  

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastattelu on luottamuksellinen ja kertomiasi tietoja 
käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Haastattelu tehdään nimettömänä eikä sinun tarvitse kertoa itsestäsi 
muitakaan tietoja, joiden perusteella sinut voisi tunnistaa. Haastattelun käsittelyn yhteydessä siitä 
poistetaan kaikki suorat tunnistetiedot ja tutkijat takaavat, että sinua ei voi tunnistaa tutkimusraporteista. 

  
Olen saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta ja suostun osallistumaan siihen   
   
 KYLLÄ EI   
  
 

Nuorisotutkimusseuran tutkijat saavat arkistoida antamani haastattelun 
Tietoarkistoon (https://www.fsd.tuni.fi/) niin, että sitä voidaan mahdollisesti käyttää 
myöhempiin tutkimuksiin. Ennen arkistointia haastattelusta poistetaan seikat, jonka 
perusteella minut voi tunnistaa. 
 
 KYLLÄ EI   
  
Tutkimuksesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot: 

Antti Kivijärvi    Iina Helenius 
YTT, erikoistutkija, Nuorisotutkimusseura  VTK, Helsingin yliopisto  
antti.kivijarvi@nuorisotutkimus.fi  iina.a.helenius@helsinki.fi  
0400624689     0505548770 

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/osaamiskeskus-tutkimus
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/osaamiskeskus-tutkimus
https://www.fsd.tuni.fi/
mailto:antti.kivijarvi@nuorisotutkimus.fi
mailto:iina.a.helenius@helsinki.fi


 

 
Nuorisotutkimusseura ry. 
puh. 044 416 5314  
toimisto@nuorisotutkimus.fi 
www.nuorisotutkimusseura.fi    

Kutsu osallistua tutkimukseen: koulunuorisotyö Vantaalla 
  
Olemme pyytäneet alaikäistä huollettavaasi osallistumaan tutkimushaastatteluun. Haastattelussa 
keskustellaan hänen kokemuksistaan Vantaan koulunuorisotyöstä ja erityisesti M-Crew -toiminnasta. 
Olemme kiinnostuneita tietämään, minkälaisia vaikutuksia toiminnalla voi olla nuorten näkökulmasta. 
Kyseessä on rento juttutuokio huollettavasi kanssa, eikä oikeita tai vääriä vastauksia ole. Haastatteluun 
osallistuminen on vapaaehtoista ja se tehdään vain alaikäisen omalla sekä tämän huoltajan suostumuksella. 
 
Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelija Iina Helenius hyödyntää haastattelua maisterintutkielmassaan, 
mutta haastattelu on myös osa laajempaa Nuorisotutkimusseuran valtakunnallista tutkimushanketta, jossa 
tarkastellaan koulu- ja oppilaitosnuorisotyön vaikutuksia (ks. 
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/osaamiskeskus-tutkimus). 
  

Haastattelu on luottamuksellinen ja sen sisältämiä tietoja käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Haastattelu 
tehdään nimettömänä eikä sen aikana tarvitse kertoa muitakaan tietoja, joiden perusteella haastateltavan 
voisi tunnistaa. Haastattelun käsittelyn yhteydessä siitä poistetaan kaikki suorat tunnistetiedot ja tutkijat 
takaavat, että haastateltavia ei voi tunnistaa tutkimusraporteista. 
 
Haastattelun toteuttaja Iina Helenius vastaa mielellään mahdollisiin kysymyksiin tutkimuksesta, 
yhteystiedot löytyvät alta. 

 
Olen saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta ja minulle sopii, että alaikäinen 
huollettavani osallistuu siihen   
   
 KYLLÄ EI   
  

Nuorisotutkimusseuran tutkijat saavat arkistoida alaikäisen huollettavani antaman 
haastattelun Tietoarkistoon (https://www.fsd.tuni.fi/). Arkistointi tarkoittaa sitä, että 
haastattelua voidaan mahdollisesti käyttää myöhempiin tutkimuksiin. Ennen 
arkistointia haastattelusta poistetaan seikat, jonka perusteella haastateltavan voi 
tunnistaa. 
 
 KYLLÄ EI   
  
Tutkimuksesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot: 

Antti Kivijärvi    Iina Helenius 
YTT, erikoistutkija, Nuorisotutkimusseura  VTK, Helsingin yliopisto  
antti.kivijarvi@nuorisotutkimus.fi  iina.a.helenius@helsinki.fi  
0400624689     0505548770 

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/osaamiskeskus-tutkimus
https://www.fsd.tuni.fi/
mailto:antti.kivijarvi@nuorisotutkimus.fi
mailto:iina.a.helenius@helsinki.fi


 

Tietosuojaseloste 

 

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa -tutkimushanke 

Laatimispäivä: 1.3.2021 

Päivitetty: 1.9.2021 

 

1. Rekisterin perustiedot 
 

 

Rekisterin nimi: Nuorisotutkimusseuran tutkimusrekisteri/ Nuorisotyö kouluissa ja 
oppilaitoksissa -tutkimushanke 

 
☐ Kertatutkimus ☒ Seurantatutkimus 

 

Tutkimuksen kesto: 1.1.2021-31.12.2023 

 
Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkija: Nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija, dosentti 
Tomi Kiilakoski  

 

Tutkimuksen suorittajat: vastaava tutkija Tomi Kiilakoski, erikoistutkija Antti Kivijärvi ja 
tutkijatohtori Eila Kauppinen sekä erikoistutkija Sofia Laine ja tutkija Susanna Jurvanen 

 

☒Kyseessä on yhteistyöhanke. 
 

Tutkimushanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Nuorisotyö kouluissa ja 
oppilaitoksissa -osaamiskeskuksen toimintaa. 

 
2. Rekisterinpitäjä 

 

 

  

 
Nuorisotutkimusseura ry. 
Kumpulantie 3 A 
00520 Helsinki 
puh. 020 755 2662 
toimisto@nuorisotutkimus.fi 

 
Yhteyshenkilö tutkimusaineistoa koskevissa asioissa: Tomi Kiilakoski 
(tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi) 
 

mailto:toimisto@nuorisotutkimus.fi


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste  
 

 

 

  

Lyhyt kuvaus tutkimushankkeesta erityisesti siltä osin, kuin kyse on henkilötietojen käsittelystä. 
 

Tutkimushankkeen nimi: Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa 

Käsittelyn oikeusperuste: Yleistä etua koskeva tehtävä / tieteellinen tutkimus 

Tutkimushankkeen tavoitteena on vahvistaa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön 
tietopohjaa, jonka pohjalta nuorisotyötä voidaan kehittää ja mallintaa kouluissa ja oppilaitoksissa. 
Erityisenä painopisteenä on nuorten hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisen yhteistyön 
avulla. 
 
Aineistoa kerätään toteuttamalla vuosina 2021 ja 2023 Nuorisotyöstä Suomessa -kysely 
yhteistyössä Kanuuna-verkoston kanssa ja hyödyntämällä samoina vuosina Terveyden ja 
hyvinvointilaitoksen keräämiä Kouluterveyskyselyn aineistoja. Lisäksi toteutetaan 
nuorisotyöntekijöiden, koulujen ja oppilaitosten henkilökunnan ja nuorten haastatteluja sekä 
mahdollisesti muita kyselyitä.  
 
Nuorisotyöstä Suomessa -kysely levitetään Kanuuna-verkoston kautta nuorisotyöstä vastaaville 
henkilöille kunnissa. Vastaajat kyselyyn valikoituvat sen mukaan, vastaako kyselyyn viestin 
vastaanottaja vai delegoiko hän vastaamisen jollekin toiselle tai toisille henkilöille. 
 
Tutkimushankkeessa tunnistetaan tiettyjä kuntia, joissa on erilaisia hyviä käytäntöjä, tapoja 
toteuttaa nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavaan nuorisotyöhön. Näistä kunnista 
kutsutaan yksilö- ja ryhmähaastatteluihin nuorisotyöntekijöitä, koulujen ja oppilaitosten 
henkilökuntaa ja nuoria. Haastatteluun kutsumista varten kerätään potentiaalisten 
haastateltavien nimet ja yhteystiedot. Haastattelusta kieltäytyneiden tiedot hävitetään 
mahdollisimman pian kieltäytymisen jälkeen ja haastateltavien henkilöiden nimi ja yhteystiedot 
säilytetään yhteydenpitoa varten.  
 
Haastateltavilta kerätään lisäksi tietoa koulusta ja/tai oppilaitoksesta ja mahdollisista muista 
nuorisotyöhön liittyvistä paikoista sekä haastateltavien työtehtävästä, koulutuksesta ja 
työkokemuksesta. Lisäksi nuorten osalta kerätään tietoa iästä, sukupuolesta, äidinkielestä, ja 
koulusta / oppilaitoksesta sekä siitä, kauanko nuoria on käynyt ao. koulua / oppilaitosta sekä 
mahdollisista muista nuorisotyöhön liittyvistä paikoista, nuorten harrastuksista ja muista vapaa-
ajan aktiviteeteistä.  

 
Kaikilta kyselyyn ja haastatteluihin vastaajilta pyydetään suostumus. Suostumuksensa 
haastatteluihin antaneiden, alle 15-vuotiaiden nuorten vanhemmille annetaan mahdollisuus 
kieltää nuoren osallistuminen haastatteluihin. 
 

 



4. Rekisterin tietosisältö ja henkilöryhmät 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 

 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

 

  

Kuvaus rekisterin sisältämien tietojen lähteistä.  
Tutkimusta varten suostumuksen antaneet kunnan nuorisotyöstä vastaavat henkilöt, 
nuorisotyöntekijät, koulujen ja oppilaitosten henkilökunta ja nuoret sekä 
osaamiskeskuksessa mukana olevien yhteistyökumppaneiden työntekijät sekä 
tutkimushankkeen työntekijät. 

Kuvaus, keille aineiston tietoja voidaan luovuttaa. 

Tutkimusrekisterin tietoja voidaan jakaa Nuorisotutkimusseuran sisällä tai yhteistyöhankkeen 
kyseessä ollessa hankkeen eri osapuolten määritellyille henkilötietojen käsittelijöille tutkimuksen 
näin vaatiessa. 

 
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn 
teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla 
tai laitteistolla. 

 
Nuorisotutkimusseuran palveluntarjoaja on Tahto Group Oy. Tiedot sijaitsevat Microsoftin 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatussa Microsoftin pilvipalveluympäristössä Office 365:ssa. 
Pilviympäristö on ISO/IEC 27001 sertifioitu. Palvelinkeskukset ovat Microsoftin omia ja niitä 
sijaitsee useammassa datakeskuksessa Euroopan Unionin alueelle. Palvelinkeskukset, joita 
Suomen asiakkaan käyttävät sijaitsevat Suomessa, Irlannissa, Alankomaissa ja Itävallassa. 

 

☒ Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

☐ Henkilötietoja saatetaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisteriin tallennetaan niiden aikuisten ja nuorten nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero tai 
sähköposti), jotka ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita tulemaan 
tutkimushaastatteluun.  
 
Niiltä aikuisilta, jotka suostuvat tutkimushaastatteluihin, rekisteriin tallennetaan nimi ja 
yhteystiedot sekä tietoa työtehtävästä ja koulusta ja/tai oppilaitoksesta. Tutkimushaastatteluihin 
suostuneilta nuorilta rekisteriin tallennetaan tietoa iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä sekä 
koulusta / oppilaitoksesta sekä muista mahdollisista paikoista. Rekisteri ei sisällä erityisiä 
henkilötietoja. Hankkeen aikana tehdään mahdollisesti seurantahaastatteluita ja haastateltavia 
informoidaan tutkimuksessa toteutetuista julkaisuista käyttäen saatuja yhteystietoja. 
 
 

 



8. Aineiston- ja/tai rekisterinsuojauksen periaatteet 

☒ Aineiston tiedot ovat salassa pidettäviä. 

 

Tunnistetietojen käsittely 

 

 

Sähköinen aineisto 
 

☒ Tutkimushankkeessa on sähköisiä aineistoja. 

Kuvaus sähköisen aineiston suojauksesta. 

 

 

Manuaalinen aineisto 
 

☒ Tutkimushankkeessa on manuaalisia aineistoja. 

Kuvaus manuaalisen aineiston suojauksesta. 

 

Nuorisotutkimusseura ry:n hallinnoimia henkilötietoja sisältäviä manuaalisia tutkimusaineistoja 
säilytetään kassaholvissa lukituissa tiloissa. Aineistoon pääsy on vain niillä tutkijoilla, joilla on 
siihen käyttöoikeus. 

 

9. Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi 

 

☒ Käyttäjätunnus ☒ Salasana ☒ Käytön rekisteröinti (lokitus) 
 

☐ Muu, mikä: 
 

Nuorisotutkimusseura ry:n hallinnoimia henkilötietoja sisältäviä ulkoisia muistilaitteita 
säilytetään kassaholvissa lukituissa tiloissa. Aineistoon pääsy on vain tietosuojaselosteessa 
mainituilla rekisterinpitäjällä ja tutkimuksen suorittajilla. Kannettavien tietokoneiden ja ulkoisten 
muistilaitteiden asianmukaisesta ja tietoturvallisesta hävittämisestä huolehtii tietoturvaan 
erikoistunut palvelu. 

 

      ☒ Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa (anonymisointi). 

☒ Aineisto analysoidaan yhdistettävissä olevin tunnistetiedoin (pseudonymisointi). 

☐ Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska tietojen yhdistäminen edellyttää 
täydellisiä henkilötietoja (esim. henkilötunnus). 

 

☐ Tutkimusaineisto ja/tai -rekisteri hävitetään. 

☒ Tutkimusaineisto ja/tai -rekisteri arkistoidaan ☒ ilman tunnistetietoja ☐ tunnistetiedoin. 
 

Arkistoitavan aineiston säilytyspaikka: aineisto arkistoidaan 
Nuorisotutkimusseuran arkistoon. Henkilötietoja sisältävät rekisterit hävitetään 
hankkeen päätyttyä. 



10. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät  

 

11. Henkilötietojen säilytysaika  

 

12. Rekisteröidyn (ts. tutkimushaastatteluun suostuneen) oikeudet   

 

Helsingissä 1.3.2021 / 1.9.2021 

 

Tomi Kiilakoski  

Vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura ry 

tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi, 040 5046432 

 

 

Aineistoa voivat tarvittaessa käsitellä edellä mainittujen tutkijoiden lisäksi rekisterinpitäjän 

määrittämät muut Nuorisotutkimusseuran tutkijat ja tutkimusavustajat.  

Tutkimuksen päätyttyä haastattelujen litteraatit arkistoidaan Nuorisotutkimusseuran arkistoon.  

 

 

Nuorisotyöstä Suomessa -kyselyn levittämisen toteuttaa Kanuuna-verkosto mutta aineisto on 

alusta asti Nuorisotutkimusseuran tuottama. Henkilötietoina käsitellään tietoja kyselyyn 

vastanneiden edustamasta kunnasta ja vastaajien työnimikkeistä. Työnimikkeisiin liittyvät 

vastaukset anonymisoidaan käsittelyvaiheessa tiedostaen, että pienimpien kuntien osalta 

vastannutta henkilöä voi olla mahdoton suojata täysin. Hankkeen päätyttyä 31.12.2023 aineisto 

arkistoidaan.  

Haastattelut äänitetään ja puretaan kirjoittamalla tekstiksi. Purkuvaiheessa henkilöiden oikeat 

nimet vaihdetaan keksittyihin. Litteroinnin jälkeen haastattelutallenteet tuhotaan. Henkilötietoja 

säilytetään enintään 31.12.2023 saakka, ellei myöhemmistä seurantahaastatteluista ei erikseen 

olla sovittu.  

 

 

Tutkimushaastatteluun osallistuvilla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti eräissä tilanteissa 
oikeus tarkistaa ja korjata itseä koskevat tiedot ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jos näitä 
tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia haluaa käyttää, kannattaa olla suoraan 
yhteydessä Tomi Kiilakoskeen.  
  
Haastatteluun osallistuvilla on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumus tulee kuitenkin 
peruuttaa haastatteluajankohtaa seuraavan kuuden kuukauden aikana.  
  
Haastatteluun osallistuvilla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos he epäilevät, että 
heidän henkilötietojaan on käsitelty lainvastaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki Postiosoite: 
PL 800, 00521 Helsinki Puhelinvaihde: 029 566 6700 Lisätietoja: https://tietosuoja.fi/onko-
tietosuojaoikeuksiasi-loukattu   
  
Tutkimukseen osallistuminen ja tietojen luovuttaminen sitä varten on täysin vapaaehtoista.  
  
Tutkittavien henkilötietoja ei luovuteta tai käytetä tutkittavia koskevaan päätöksentekoon tai 
profilointiin. 

mailto:tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi


 

Haastattelurunko 

 

Teema 1: M-Crew-toimintaan mukaan lähteminen 

- Miksi nuori lähti mukaan toimintaan, miten päätöksenteko asiasta eteni? 

- Oliko osallistuminen helppoa, saiko aikuisilta tarvittaessa tukea ja apua kysymyksiin? 

- Miksi osallistuminen tuntui tärkeältä? 

 

Teema 2: Ajatukset M-Crew-toiminnasta ylipäänsä/Käsitykset itsestä osana M-Crew-

toimintaa/Osallisuuden kokemuksen rakentuminen M-Crew-toiminnassa 

- Kerro omin sanoin, mitä M-Crew-toiminta on 

- Mitä mieltä nuori on M-Crew-toiminnasta, onko se esim. hyvä väylä kiusaamisen 

raportointiin 

- Kokeeko nuori, että hän on tärkeä osa toimintaa?  

- Miten toiminnassa mukana oleminen näkyy nuoren elämässä, onko oppinut esim. tietoja tai 

taitoja, jotka voivat olla tulevaisuudessa hyödyllisiä? 

- Kokeeko nuori, että toiminnan päämäärät ovat saavutettavissa – tai onko toiminnalla 

ylipäänsä selkeitä päämääriä? 

- Mikä on erityisen kivaa, mikä haastavaa? 

- Saavatko nuoret tuoda esiin näkökulmia, joiden pohjalta toimintaa kehitetään? Miten 

näkökulmia tuodaan esiin (esim. vapaasti aina kun haluaa, erillisissä 

kehittämiskeskusteluissa…)? 

- Kuuntelevatko aikuiset nuorten näkökulmia tasapuolisesti? 

- Miten nuori luonnehtisi suhdettaan muihin toiminnassa oleviin oppilaisiin? Muihin, 

toiminnan ulkopuolella oleviin oppilaisiin? Entä toimintaa ohjaaviin aikuisiin? 

o Onko havainnut muutosta ryhmäsuhteissa sen jälkeen, kun liittyi Crewhen? 

o Mikä on toiminnan asema koulun nuorten keskuudessa? 

- Kuinka toiminnan ulkopuolella olevat oppilaat suhtautuvat M-Crew’n jäseniin? 

- Onnistuisiko toiminta ilman mukana olevia aikuisia? 

 

Teema 3: Käsitys itsestään yhteiskunnallisena tai poliittisena toimijana, 

kansalaiskokemuksen syntyminen 

- Onko nuori osallistunut vastaavaan ryhmätoimintaan, tai ajattelisiko osallistuvansa jatkossa 

(koulu, harrastusporukka, kirkko, oma asuinalue…)? 



 

- Mikä on nuorelle tärkeää ryhmätoiminnassa? Oikeudenmukaisuus? 

- Onko nuorelle tärkeää, että saa vaikuttaa? Pyrkiikö vaikuttamaan? Missä kanavissa? 

- Kokeeko nuori, että häntä tai yleisesti nuoria kuullaan yhteiskunnassa? 

- Kokeeko nuori, että hän voi saada aikaan muutosta lähiympäristössä tai laajemmin 

yhteiskunnassa? 

- Mitä politiikka tarkoittaa nuorelle? 

- Onko kiinnostunut politiikasta? Seuraako ajankohtaisia asioita (missä kanavissa)? 

 

Loppukysymykset 

- Miltä haastattelu tuntui, haluaako tuoda vielä jotain esiin? 

 

 

 


