
 
 

  

 

                             

                       

 

                         

”Minä sanon että tvt. Härvelit käteen ja go!” 

Vanhempien käsityksiä uudesta opetussuunnitelmasta 

Vauva-lehden keskustelupalstalla 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Sonja Karling-Eskelinen 

                                                                                Pro gradu -tutkielma 

                                                                                Lapin yliopisto 

                                                                                Kasvatustieteiden tiedekunta 

                                                                                Luokanopettajakoulutus 

                                                                                2017 



Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 

Työn nimi: Vanhempien käsityksiä opetussuunnitelmauudistuksesta 

Tekijä: Sonja Karling -Eskelinen 

Koulutusohjelma/oppiaine: Luokanopettaja/Kasvatustiede 

Työn laji: Pro gradu -työ_X_ Laudaturtyö__ Lisensiaatintyö__ 

Sivumäärä: 55 

Vuosi: 2017 

Tiivistelmä: 

Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet uudistettiin vuonna 

2014 ja otettiin käyttöön elokuussa 2016.  

Tarkastelen tutkimuksessani, millaisia käsityksiä vanhemmilla on opetussuunni-

telmauudistuksesta. Tutkimusaineistona oli kahdeksan viestiketjua Vauva -leh-

den keskustelupalstalla. Tutkimukseni aineisto kerättiin syksyn 2016 aikana ja 

analysoitiin Grounded Theory -menetelmällä. Analysoinnin lopussa minulla oli 

kolme ydinkategoriaa, jonka perusteella muodostin tutkimuksen keskeisen sano-

man: vanhemmat suhtautuivat uuteen opetussuunnitelmaan kriittisesti.  

Opetussuunnitelmauudistuksesta keskustellessaan vanhemmat keskustelevat 

paitsi opetussuunnitelmasta tavoiteasiakirjana myös siitä, miten se näkyy koulun 

toimintana ja käytänteinä, sekä miten opetussuunnitelma liittyy omaan arkeen ja 

ympäröivään yhteiskuntaan.  

Avainsanat: opetussuunnitelma, verkkotutkimus, Grounded Theory



 
 

 
Sisällysluettelo 
 
 
1 Johdanto ................................................................................................... 4 

2 Opetussuunnitelmat Suomessa ................................................................ 8 

2.1 Opetussuunnitelmauudistukset ............................................................. 9 

2.2 Vuoden 2014 opetussuunnitelmauudistus .......................................... 12 

3 Verkkokeskustelut tutkimuskohteena ..................................................... 16 

4 Tutkimuksen toteutus ............................................................................. 23 

4.1 Tutkimustehtävä ja -kysymys .............................................................. 23 

4.2 Tutkimusaineisto ................................................................................. 24 

4.3 Grounded Theory ................................................................................ 26 

4.3.1 Avoin koodaus ................................................................................. 28 

4.3.2 Aksiaalinen koodaus ....................................................................... 30 

4.3.3 Selektiivinen koodaus ...................................................................... 31 

5 Tulokset .................................................................................................. 33 

5.1 Opetussuunnitelma ............................................................................. 33 

5.2 Koulu ................................................................................................... 35 

5.3 Yhteiskunta ......................................................................................... 37 

5.4 Tulosten tarkastelua ............................................................................ 39 

6 Pohdinta ................................................................................................. 42 

Lähteet .............................................................................................................. 47 

 



 
 

1 Johdanto 

 

Viime keväänä, tarkalleen 12.4.2016, Ylen kotimaan uutisissa kerrottiin, että van-

hempainillat eivät enää kiinnosta ja paikalla saattaa olla vain kourallinen ihmisiä 

(YLE 2016). Tilanne on ehkä tuttu kaikille, niin koulussa työtä tekeville kuin pai-

kalle saapuville: vanhempia on yhä vaikeampi saada koululle tapaamaan henki-

lökuntaa ja vaihtamaan ajatuksia koulun asioista. Merkittävän uutisesta teki se, 

että keväällä vanhempainillassa puhuttiin syksyllä voimaan tulevasta peruskou-

lun uudesta opetussuunnitelmasta, mikä oli todella suuri muutos kaikille.  

 

Minua on aina kiinnostanut tietää mitä ja miten vanhemmat puhuvat koulusta sil-

loin, kun paikalla ei ole kasvatusalan ammattilainen kuuntelemassa. Kun keskus-

telee oppilaiden vanhempien tai omien tuttavien kanssa kouluasioista, tuntuu jos-

kus siltä, että keskustelukumppani saattaa puhua kouluasioista ehkä hieman sa-

nojaan varoen ja todellisia mielipiteitään säästellen. Pro gradun aihetta miettiessä 

aloin pohtia, mikä voisi olla hyvä keino saada todella rehellisiä mielipiteitä juuri 

niiltä vanhemmilta, joita kenties ei vanhempainilloissa näy? 

 

Nykyään tällaisen suorasanaisen palautteen saaminen ei ole enää mikään on-

gelma, riittää kun käynnistää tietokoneen. Sosiaalisessa mediassa ihmiset kes-

kustelevat mitä erilaisimmista asioista hyvin suoraan, miksei myös koulusta. 

Suuntasin Vauva -lehden keskustelupalstalle ja ryhdyin selvittämään.  

 

Vanhemmat ovat monessa roolissa suhteessa kouluun, toisaalta he ovat palve-

luiden käyttäjiä ja veronmaksajia, toisaalta vanhempia, jotka ovat kiinnostuneita 

lapsensa koulun sujumisesta ja siitä, millaisessa yhteisössä lapsi arkipäivänsä 

viettää (Gröndahl, Piekkari & Rassi 1995, 111.) Opettaja taas on se ihminen, joka 

mielellään kertoisi, kun vain kohdattaisiin. 

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on aihe, jota olen opettajaurani aikana pohtinut 

paljon. Omien lasteni aloittaessa peruskoulun yhteistyö koulun ja vanhempien 
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kanssa tuli entistä tärkeämmäksi ja mielenkiintoisemmaksi, olinhan siinä mukana 

nyt kahdessa roolissa: vanhempana ja opettajana. Opetussuunnitelma itselleni 

on opettajana ennen kaikkea työväline: se määrittää ne tavoitteet, mihin opetuk-

sellani pyrin ja ne arvot, mihin oppilaita kasvatan. Vanhempana taas olin hyvin 

kiinnostunut siitä, miten koulu kasvattaa.  Tarvitsin Pro graduuni aiheen ja päätin 

yhdistää nämä kaksi asiaa: mielenkiintoni opetussuunnitelmaan ja yhteistyöhön 

kotien kanssa. 

 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet julkaistiin 22.11.2014 ja uudet ope-

tussuunnitelmat otettiin käyttöön syyslukukauden alussa 2016. Uusi opetussuun-

nitelma oli viime syksynä hyvin vahvasti esillä, itse asiassa siitä on uutisoitu koko 

uudistusprosessin ajan. Siitä on puhuttu koulujen vanhempainilloissa ja useissa 

kunnissa tietoa asiasta on viety verkkoon. Lappeenrantalaiset vanhemmat saivat 

esimerkiksi tutustua kuntansa uuteen opetussuunnitelmaan sekä verkossa että 

paperisena esitteenä, joka herätti ihastusta valtakunnallisesti (Etelä-Saimaa, 

13.5.2016).  Opetussuunnitelmauudistusta ovat pitäneet esillä myös erilaiset jär-

jestöt, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Vanhempienliitto. Keskustelua 

on käyty vilkkaasti, lehtiuutisten kommenttikentissä mielipiteitä laidasta laitaan on 

tullut niin opettajilta kuin vanhemmiltakin. 

 

Kuinka hyvin vanhemmat ovat perillä uudesta opetussuunnitelmasta? Välimäen 

(2011, 19) mukaan jokainen suomalainen, nuori ja aikuinen, on koulutuksen asi-

antuntija. Kaikki suomalaiset ovat käyneet koulua ja ehkä vanhempina seuran-

neet omien lastensa koulunkäyntiä. Vuoden 2015 Vanhempien Barometrin teke-

män kyselyn mukaan kiinnostus opetussuunnitelmaan oli lisääntynyt aikaisem-

masta; alakoululaisten vanhemmista 69 % ja yläkoululaisten vanhemmista 75 % 

oli tutustunut koulun opetussuunnitelmaan. Vanhempien Barometri tavoitti kyse-

lyllään 1795 vanhempaa, joista Vanhempainliiton jäseniä oli 1589 kappaletta. 

(Vanhempien Barometri, 2015.)  

 

Opetussuunnitelmakeskustelua on tärkeää pitää yhteiskunnassa yllä. Opetus-

suunnitelma on paitsi koulujen ja opettajien työtä ohjaava ja velvoittava asiakirja, 
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sen laadinta myös omalta osaltaan viitoittaa sitä, millaiseksi haluamme yhteis-

kuntaamme kehittää ja millaisia ihmisiä kasvattaa (Hirsjärvi 1987, 61). Catherine 

Cornblethin (2000, 11) mukaan opetussuunnitelmien ympärillä käytävällä julki-

sella keskustelulla on merkitystä: opetussuunnitelman toteutuminen riippuu jos-

kus enemmän siitä keskustelusta mitä opetetaan, miten opetetaan ja kenelle, 

kuin virallisista määräyksistä. Opetussuunnitelmatyöhön liittyvässä keskuste-

lussa on Kärjen (2014, 297) mukaan tärkeää tutkia ja samalla selkeyttää niitä 

arvoja, joiden varassa yhteiskuntaa pyritään kehittämään ja kehitystä suuntaa-

maan, koska tällaiset arvot voivat olla toisilleen vastakkaisia. 

 

Paitsi keskustelua ja vanhempien omaa ääntä, tarvitaan myös uusia tapoja toimia 

yhteistyötä vanhempien kanssa. Hellströmin mukaan (2004, 253–254) yhteiskun-

nan muuttuessa yhä nopeammin olisi hyvä löytää toimintamalleja, joissa opetusta 

ja koulutusta voitaisiin kehittää hyödyntämällä kaikki eri toimintatasoilla oleva 

tieto ja osaaminen. (Hellström 2004, 253–254). Koulujen opetussuunnitelmatyö 

voisi olla tällaista kaikkia osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa. Gröndahlin, Piek-

karin ja Rassin (1994, 19–20) mielestä pitäisikin miettiä, millaisin järjestelyin van-

hemmat voisivat päästä mukaan koulun arvo- ja tavoitekeskusteluun. Osallistu-

misen kautta vuorovaikutus lisääntyy ja tulee yhteinen kuva siitä sosiaalisesta 

todellisuudesta, missä koulu elää. (Gröndahl, Piekkari & Rassi 1994, 19–20). 

Vanhempien osallistaminen lähteekin siitä, että heillä on oikeus odottaa tiettyä 

palvelutasoa ja toisaalta paljon annettavaa koululle oman alansa ja elämänpii-

rinsä asiantuntijoina (Gröndahl, Piekkari, & Rassi 1995, 111). 

 

Keskustelua on siis pidettävä yllä, ei ole yhdentekevää millä ja kenen arvoilla 

oppilaita kasvatetaan. Poikonen (2003, 35) toteaakin, että avoin ja toimiva kes-

kustelukulttuuri on opetussuunnitelman laadintaprosessin keskeinen tae onnistu-

miseen, syvällinen opetussuunnitelmakeskustelu pakottaa yhteisöllisyyteen. 

Opetus- ja kasvatustyötä ei voi kehittää ilman yhteistyötä ja yhteistyö muovaa 

yhteisöllisyyttä (Poikonen 2003, 35).   
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Jotta keskustelua opetussuunnitelmasta, sen arvoista ja tavoitteista, voidaan yh-

teiskunnassa käydä, tarvitaan keskustelun pohjaksi vanhempien käsityksiä ja 

mielipiteitä. Tämä tutkimus toivottavasti tuottaa lisäarvoa keskustelulle.    
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2 Opetussuunnitelmat Suomessa 

 
Opetussuunnitelma on tärkein dokumentti, millä yhteiskunta ilmaisee koulutusta 

koskevan tahtonsa ja tavoitteensa (Vitikka 2009, 50). Peruskoulun opetussuun-

nitelmassa määritellään, mikä tehtävä perusopetuksella yhteiskunnassa on, min-

kälaiset arvot ohjaavat koulujen toimintaa ja mitä sisältöjä koulun opetus- ja kas-

vatustyön tulee toteuttaa (POPS2014).  Kodeille opetussuunnitelmat, niin valta-

kunnallisen opetussuunnitelman perusteet kuin koulun oma, paikallinen opetus-

suunnitelma, antaa tietoa siitä, mihin arvoihin ja tavoitteisiin oppilaan koulussa 

saama opetus ja kasvatus perustuvat.  
 

Opetussuunnitelmaa on vaikea yksiselitteisesti määritellä (Vitikka, 2009, 49).  

Tutkijat ovatkin yrittäneet havainnollistaa opetussuunnitelman käsitettä erilaisilla 

malleilla siihen perustuen, miten opetussuunnitelma toteutuu itse opetuksessa. 

Malinen (1992, 24) esimerkiksi jakaa opetussuunnitelman tarkoitettuun, toimeen-

pantuun ja koettuun opetussuunnitelmaan; missä tarkoitettu opetussuunnitelma 

on etukäteen kirjoitettu opetussuunnitelma, toimeenpantu opetussuunnitelma on 

opettajien toteuttama opetussuunnitelma ja toteutunut opetussuunnitelma on op-

pilaiden kokema opetussuunnitelma.   

 

Kelly (2004, 6) jakaa opetussuunnitelman suunniteltuun ja vastaanotettuun ope-

tussuunnitelmaan. Suunniteltu opetussuunnitelma on opetussuunnitelma, jota 

opettajan on tarkoitus noudattaa. Suunniteltu opetussuunnitelma sisältää piilo-

opetussuunnitelman. Vastaanotettu opetussuunnitelma on oppilaan kokema osa 

opetusta. Käytäntö ja teoria voivat olla kaukana toisistaan ja opettajan on pyrit-

tävä toiminnassaan siihen, että suunniteltu ja vastaanotettu opetussuunnitelma 

olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan. (Kelly 2004, 6.) 

 

Vitikan (2009, 50–51) mukaan opetussuunnitelma on siis kirjoitettu dokumentti, 

jossa määritellään erilaisia opetuksen ohjaamiseen ja toteuttamiseen liittyviä te-
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kijöitä. Tämän lisäksi koulussa toteutunut opetussuunnitelma on opettajan peda-

gogista toimintaa, ei opetussuunnitelmaa sinänsä. Piilo- tai informaali opetus-

suunnitelma puolestaan vastaa koulun toimintakulttuuria ja kirjoittamattomia 

sääntöjä (Vitikka 2009, 50–51). 

 

Korkeakosken (2001) Opetushallitukselle perusopetuksen luokkien 1–6 opetuk-

sen laadusta tehdyn selvityksen mukaan koulun opetussuunnitelma ei kuiten-

kaan välttämättä ohjaa opetustyötä käytännössä. Oppimateriaalit sen sijaan 

näyttävät edelleen määrittelevän oppitunnin kulkua (Korkeakoski 2001, 157–158).   

 

Opetussuunnitelmalla on suuri merkitys opetuksen tavoitteellisena, sisällöllisenä 

ja pedagogisena raamina. Opetushallitus eli valtio laatii kansalliset opetussuun-

nitelman perusteet varmistaakseen sen, että opetuksen ohjaus ja yhtenäisyys 

ovat samanlaista koko maassa. Opetuksen järjestäjät kunnissa taas laativat pai-

kallisen opetussuunnitelman opetuksen yhtenäiseen toteuttamiseen kuntien alu-

eella. Koulukohtaiset opetussuunnitelmat toimivat konkreettisemmin opettajien 

työvälineenä sekä koulujen omien erityispiirteiden, tarpeiden ja mahdollisuuksien 

korostajana. (Vitikka, Salminen & Annevirta 2012,1.) Koulukohtainen opetus-

suunnitelma on keskeinen keino kehittää koulua, mihin myös vanhemmat voivat 

osallistua tuoden mukana omaa asiantuntemustaan, näkemystä ja virikkeitä 

(Kansanen 2004, 22–23; Vitikka 2009, 65–66).  

 

Opetuksen ja kasvatuksen julkilausuttuun tehtävään kuuluu välittää yhteiskun-

nallisesti ja kulttuurisesti tärkeinä pidettyjä tietoja. Opetussuunnitelmaan sisälly-

tetään kaikki tiedot, mitä ajatellaan tulevaisuudessa ihmisten tarvitsevan. Ope-

tussuunnitelmaan sisällytettävä tieto lisääntyy sitä mukaa, kun teknologiset inno-

vaatiot ja teknologia arkipäiväistyvät. Tiedon merkitys on moninkertaistunut ja tul-

lut monimuotoisemmaksi. (Vitikka 2009, 69.) 

 

2.1 Opetussuunnitelmauudistukset 
 

Heinosen mukaan (2005, 13) opetussuunnitelma on yksi niistä keinoista, joilla 

suunnataan koulujen toimintaa sekä määritellään ja saavutetaan arvokkaana ja 
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tärkeinä pidettyjä yhteiskunnan arvoja ja asenteita. Opetussuunnitelmatyössä py-

ritään katsomaan tulevaisuuteen: opetussuunnitelmatyö on osa yhteiskunnallista 

arvokeskustelua, jolla pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin (Cantell 

2013, 153; Heikkinen, Kiilakoski & Huttunen 2014, 21).  

 

Yhteiskunnallista arvokeskustelua käydään koko ajan. Vuosina 1945–1970 kan-

salliseen koulutuspolitiikkaan tuli kolme tärkeää teemaa, jotka muuttivat koulun 

perinteistä muodollista, moraalin opettamiseen keskittyvää opettajakeskeistä 

mallia. Ensimmäiseksi oppilaiden koulunkäyntimahdollisuudet parantuivat. Tä-

män lisäksi opetussuunnitelmien muoto ja sisältö keskittyivät yhä enemmän las-

ten yksilöllisten kokonaisvaltaisten persoonallisuuksien kehittymiseen. Lopuksi 

opettajankoulutusta kehitettiin niin, että se turvasi kahta ensimmäistä. (Sahlberg 

2013, 21.)  

 

Vuosina 1967–68 Suomessa oli käynnissä peruskoulukokeilu. Kokeilussa oli käy-

tössä vuoden 1967 Peruskoulun väliaikainen opetussuunnitelma, jonka viisitoista 

nidettä jaettiin silloisiin kokeilukouluihin. Opetussuunnitelmassa esiteltiin kasva-

tuspäämäärät, joita täydennettiin väljästi ilmaistuina ainekohtaisilla tavoitteilla. 

Oppilaille haluttiin antaa yhteinen perussivistys, edistäen samalla jokaisen yksi-

löllisten taipumusten kehittymistä.  Oppilaita tuli kasvattaa itsenäisyyteen ja yh-

teistyöhön. Päämääränä oli kulttuuri-ihminen, jolla oli seuraavat piirteet: hän on 

kykenevä omaksumaan yleismaailmallisen henkisen sivistyspääoman, kehittynyt 

pystyväksi yhteistyöhön muiden ihmisten kanssa ja kehittynyt ehjäksi, itse-

näiseksi, arvostelukykyiseksi persoonaksi. (Hellström 2017.) 

 

Opetussuunnitelmien muutosten taustalla Suomessa ovat Rokan (2011, 105) 

mukaan olleet poliittiset, ideologiset ja yhteiskunnalliset muutokset. Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteiden vaihtuminen noin kymmenen vuoden välein il-

mentää suomalaista heiluriliikkeen rytmiä, johon vaikuttaa yhteiskunnan paine 

koulua kohtaan, ja tämä näkyy perusteiden arvopohjien painotuksissa. Paine 

koulutukseen ilmenee oppiaineiden sisältöjen ja tavoitteiden muutoksissa. 

(Rokka 2011, 105.) 
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Peruskoulun opetussuunnitelmien tavoitteet ja painopistealueet ovatkin vaihdel-

leet eri vuosina, mutta Vitikan (2009, 65) mukaan pyrkimys koko maan kattavaan 

tasa-arvoisuuteen perusopetuksessa on pysynyt koko ajan opetussuunnitelmien 

kehittämisen periaatteena. Rokka (2000, 317) on tullut väitöskirjassaan samaan 

tulokseen: kaikki perusteet painottavat tasa-arvon merkitystä yhteiskunnassa. Ih-

miset ovat tasa-arvoisia riippumatta yksilöllisistä ominaisuuksista, varallisuu-

desta, työllisyystilanteesta, etnisestä taustasta, sukupuolesta tai asuinalueesta. 

Lähtökohtaisesti jokaisella oppilaalla on mahdollisuus kehittää kykyjään ja taipu-

muksiaan. (Rokka 2000, 317.) 

 

Opetussuunnitelman painopisteiden muuttumisesta voidaan esimerkkinä tarkas-

tella eheyttämistä. Oppiainerajojen häivyttäminen on pysynyt opetussuunnitel-

missa mukana koko peruskoulun ajan. 1970-luvun Peruskoulun opetussuunnitel-

makomitean ensimmäisessä osamietinnössä käsiteltiin perusteellisesti opetuk-

sen ainejakoisuutta sekä opetuksen integroinnin ja eheyttämisen mahdollisuutta. 

Peruskouluun siirryttäessä, Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean toisen osa-

mietinnön keskeisiä periaatteita olivat kuitenkin tiukka tuntijako ja oppiainekoh-

taiset oppimäärät. Opetussuunnitelmaan sisältyi silti pedagogisia ohjeita opetta-

jille eheyttämisestä ja integraatiosta. Vuoden 1985 peruskoulun opetussuunnitel-

mien perusteissa opetuksen eheyttäminen esiteltiin enää hyvin lyhyesti omana 

kappaleenaan. (Vitikka 2009; 61, 64.)  

 

Vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa termiä eheytys ei 

enää käytetty. Periaatteiden määrittely tehtiin aihekokonaisuuksien sekä oppiai-

nerajat ylittävien tärkeiden ja ajankohtaisten teemojen avulla. Vuoden 2004 ope-

tussuunnitelmien perusteissa aihekokonaisuudet ovat jo normeja, joiden tulee 

näkyä paikallisessa opetussuunnitelmassa (Vitikka 2009; 149, 155). Vuoden 

2014 opetussuunnitelman perusteissa puhutaan edelleen opetuksen eheyttämi-

sestä, tällä kertaa laaja-alaisena osaamisena ja monialaisina oppimiskokonai-

suuksina (Halinen & Kauppinen 2015).  
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Samanlaisena esimerkkinä painotusten vaihtelusta opetussuunnitelmissa on yrit-

täjyys. Ahonen (2001, 170) kertoo 90-luvun taloudellisen laman vaikuttaneen 

vuoden 1994 opetussuunnitelman sisältöön: yrittäjyydestä, jota silloinen oikeis-

tohallitus piti laman lääkkeenä, tuli peruskoulun läpäisyaine. Rokan (2000, 314) 

mukaan yrittäjyys on opetussuunnitelman perusteiden mukaan yhteiskunnallisen 

hyvinvoinnin perusta, vuonna 1985 yrittäjyys liittyi maatalouden perheyrityksiin, 

vuosien 1994 ja 2004 perusteissa yrittäjyys laajeni yrittäjyyteen ammattina. Vuo-

den 2014 perusteissa yrittäjyydestä puhutaan jo työelämätaitoina ja yrittäjyytenä 

(POPS2014).  

 

Kärjen (2015, 298) mukaan vuosien 1994–2012 välisenä aikana Suomen viralli-

sessa koulupolitiikassa voitiin nähdä eräänlaista arvopainotuksen muutosta kohti 

selkeämpää yhteisöllisten arvojen painotusta. Vuoden 2014 perusteissa yhteisöl-

lisyys onkin noussut entistä suuremmaksi tavoitteeksi. Vuoden 2014 opetussuun-

nitelman perusteet korostavat yhdessä oppimista, yhteistyötä koulun ulkopuolis-

ten toimijoiden kanssa ja tiivistä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. (POPS2014, 

23.) 

 

2.2 Vuoden 2014 opetussuunnitelmauudistus 
 

Tämän kertaista perusopetuksen opetussuunnitelmauudistusta tarvittiin Halisen 

(2014) mukaan sen vuoksi, koska koulua ympäröivä maailma on 2000-luvun alun 

jälkeen muuttunut. Globalisoituminen ja kestävä tulevaisuus on asettanut suoma-

laisille uusia haasteita. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen on 

muuttunut, joten opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa ja koulujen työkäytänteitä oli 

aika uudistaa. (Halinen, 2012.) 

 

Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteet laadittiin perustuen siihen, että op-

pilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita sekä itsenäisesti että 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Päämääränä on oppilas, joka tiedostaa 

omat oppimisprosessinsa ja oppii yhä itseohjautuvammin. (POPS, 17.) Keskei-

sinä tavoitteina uudistuksessa on vahvistaa oppilaan aktiivisuutta, lisätä opiske-
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lun merkityksellisyyttä ja mahdollistaa onnistumisen kokemuksia. Lisäksi koros-

tetaan oppilaan vastuullisuutta omasta oppimisestaan, tavoitteiden asettamista, 

ongelmien ratkaisemista ja itsearviointia. (OPH2016). 

 

Opetussuunnitelman perusteet korostavat laaja-alaista osaamista, joka rakentuu 

eri näkökulmista. Jokainen oppiaine edistää osaltaan laaja-alaisen osaamisen 

taitoja. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kuuluvat ajattelu ja oppimisen taidot, 

vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot, monilukutaito, sekä itsestä huolehtiminen ja arjen 

taidot. Lisäksi tavoitteisiin sisältyvät kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja il-

maisu, työelämätaidot ja yrittäjyys, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä 

vielä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. 

Laaja-alaiset tavoitteet on määritelty opetussuunnitelman perusteissa, ja kunnat 

ja koulut voivat paikallisesti täsmentää niitä omien painotustensa mukaan. 

(OPH2016) 

 

Uudistuksessa on haluttu kiinnittää huomiota peruskoulun oppimisympäristöihin 

ja työtapoihin. Oppimista halutaan tapahtuvan myös luokkahuoneen ulkopuolella 

ja laajemmin teknologiaa hyödyntäen, esimerkkeinä virtuaaliset oppimisympäris-

töt ja pelit. Oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä uudistettiin vastaamaan nyky-yh-

teiskunnan ja tulevaisuuden tieto- ja taitovaatimuksia. Lisäksi uudistuksessa 

muutettiin oppiaineiden aloitusajankohtia, esimerkiksi yhteiskuntaoppia ja toisen 

kotimaisen kielen alkamisaikaa aikaistettiin. Valinnaisuutta opinnoissa lisättiin, 

ennen kaikkea alemmille vuosiluokille. Lisäksi jokaisessa koulussa on lukuvuo-

sittain ainakin yksi selkeä teema, projekti tai jakso, jossa yhdistellään oppiainei-

den sisältöjä ja käsitellään valittua aihetta useiden oppiaineiden näkökulmista. 

(OPH2016) 

 

Arviointiin tuotiin lisää monipuolisuutta: palautetta oppilaan opintojen edistymi-

sestä on annettava riittävän usein ja muillakin tavoilla kuin todistusten avulla. Ar-

vioinnin yhdenvertaisuuden varmistamiseksi laadittiin jokaisen 6, vuosiluokan ja 

9. vuosiluokan päätteeksi kansalliset arvioinnin kriteerit arvosanalle 8. Oppilaiden 

mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittämiseen osana kaikkia 
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oppiaineita on parannettu. Teknologia näkyy opetuksessa ja opiskelussa entistä 

enemmän, opetussuunnitelmaan on esimerkiksi osaksi matematiikan tavoitteita 

tuotu ohjelmointitaito. Oppilaiden halutaan oppivan ohjelmoinnin periaatteita jo 

alaluokilla. (OPH2016)  

 

Tärkeänä pidetään sitä, että huoltaja tutustuu lapsensa koulun opetussuunnitel-

maan. Näin huoltaja voi paremmin tukea lapsensa oppimista ja koulunkäyntiä, 

osallistua koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä koulun hen-

kilöstön kanssa. Kodin ja koulun yhteistyön katsotaan lisäävän oppilaan, luokan 

ja koko koulun hyvinvointia ja turvallisuutta (OPH2016). Peruskoulun opetus-

suunnitelman perusteissa (2014, 10) todetaan, että yhteistyö opetus- ja lukuvuo-

sisuunnitelman laadinnassa edistää sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja lisää 

opetus- ja kasvatustyön yhtenäisyyttä. Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mah-

dollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien valmis-

teluun. Tärkeää on myös se, että huoltajat voivat osallistua paitsi opetussuunni-

telmatyöhön, myös kaikkeen muuhunkin koulussa tehtävään suunnitteluun, eri-

tyisesti kasvatustavoitteiden, toimintakulttuurin sekä kodin ja koulun yhteistyön 

osalta. Osallistumistapojen tulee olla oppilaiden ja huoltajien kannalta mielek-

käitä ja monipuolisia sekä oppilaan kehitysvaiheen huomioon otta-

via. (POPS2014, 10.) 

 

Tämänkertaisessa opetussuunnitelmaprosessissa aivan uutta oli sen tekeminen 

hyvin näkyväksi kansalaisille. Koko opetussuunnitelmaprosessi oli esillä ver-

kossa Opetushallituksen sivuilla ja mukaan otettiin ensimmäistä kertaa joukkois-

taminen: palautetta kerättiin avoimesti kaikilta halukkailta ja annettiin mahdolli-

suus opetussuunnitelman tekstiluonnosten kommentointiin. Palautetta kerättiin 

perusopetuksen opetussuunnitelman osalta loppuvuonna 2012 ja koko luonnos-

tekstistä palautetta pyydettiin keväällä 2014. (Cantell 2013, 190.) Palautetta tuli 

kaiken kaikkiaan 1120 kommenttia sekä 114 opetuksen järjestäjän lähettämää 

palautelomaketta, jotka yhteensä edustivat useamman tuhannen henkilön näke-

myksiä. Opetussuunnitelmaperusteiden ensimmäistä luonnosta kommentoivat 

rehtorit, opettajat ja joissain tapauksissa oppilaat ja huoltajat (Halinen 2013.)  
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Myös joissakin kunnissa on voitu kommentoida paikallista opetussuunnitelmaa 

sen tekovaiheessa, esimerkiksi Kirkkonummen kunta tarjosi kuntalaisille mahdol-

lisuuden sanoa mielipiteensä kunnan uudesta opetussuunnitelmasta.  (Kirkko-

nummen kunta, 2015). 

 

Kaikkien mielestä tämän opetussuunnitelman uudistukset eivät kuitenkaan ole 

uudistuksia, eikä opetussuunnitelmien uudistaminen ole ratkaisu kaikkeen. Ope-

tusneuvos Martti Hellström toteaa (2016) blogissaan, että opetussuunnitelmien 

uudistaminen saa toki aikaan kouluissa säpinää ja opettajan työn uudelleen arvi-

oimista, mutta opetussuunnitelmien vaikutuksista oppilaiden opiskeluun ja oppi-

mistuloksiin ei ole näyttöä. Uusikylä (2015) Opettaja-lehden haastattelussa taas 

harmittelee, ettei opetuksen historiaa tunneta, vaan keksitään pyörää yhä uudes-

taan ja jatkaa, että jo POPS1970 sisältää samat innovaatiot syvällisemmin pe-

rusteltuina. Toiset taas pitävät kovasti: Kirsi Longan mukaan suomalainen koulu 

on juuri siksi hyvä, että sitä kehitetään koko ajan ja opettajankoulutus perustuu 

uusimpaan tutkimukseen. Opetussuunnitelma ei sinänsä mullista mitään, vaan 

pikemminkin yhteiskunta, sen muutokset ja tarpeet (Lonka 2015.). 
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3 Verkkokeskustelut tutkimuskohteena  

 

Internet ja siihen liittyvät ilmiöt ovat yleistyneet tutkimuksen kohteina ja viiteke-

hyksinä. Verkko on kätevä paikka erityyppisten aineistojen keräämiseen ja paikka, 

jossa kulttuurin ja yhteiskunnan muodot rakentuvat.  Viestintäteknologian kehit-

tyessä ja yleistyessä verkosta on tullut ubiikki eli kaikkialla läsnä oleva. Fyysinen 

tila tai ajan institutionalisoituneet muodot eivät enää määrää viestintämahdolli-

suuksiamme niin kuin ennen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

ettei tietty paikka tai aikataulu määrää mitä teemme ja milloin, vaan voimme esi-

merkiksi hoitaa kotona työasioita ja päinvastoin. Verkon ubiikki luonne ja lisään-

tyvä mobiilin käyttö rikkovat yhä enemmän perinteisiä aika- ja tilaulottuvuuksia. 

On siitä huolimatta muistettava, ettei verkon käyttö kokonaan irrota ketään ajasta 

tai paikasta, aika tai paikka vain jäsentyy uudella tavalla. (Laaksonen, Matikainen 

& Tikka 2016, 8.) 

 

Verkon nopean kehityksen vuoksi ajatellaan monesti, että viestinnän muodot, 

valta-asemat sekä käsitykset ajan ja paikan luonteesta muuttuvat. Tästä verk-

koon liittyvästä trendistä poiketen voidaan ajatella myös, että tutkittavat ilmiöt 

verkkoympäristössä ovat periaatteessa samoja kuin aikana ennen verkkoa: teksti, 

kuvat, ihmisten toiminta ja vuorovaikutus. Ilmiöiden nopeus ja niiden jäljitettävyys 

ovat kuitenkin muuttuneet. Verkko luo uuden teknisen välineen, jonka avulla esi-

merkiksi verkkokeskustelussa voidaan tutkia näitä ilmiöitä tasolla, joka ei olisi 

mahdollista ilman verkkoa. Tutkimuskohteeksi avautuvat esimerkiksi verkkokes-

kusteluissa näkyvät asenneilmastot tai määrällinen data ihmisten käyttäytymi-

sestä verkkoympäristössä. Verkossa ihmisen toiminnasta jää siis uudenlaisia jäl-

kiä. Verkosta on tullut niin keskeinen osa erilaisia ilmiöitä, ettei verkon ja sosiaa-

lisen median tutkimusta voi eristää omaksi tutkimusalueekseen, vaikka myös niin 

sanotulla internet-tutkimuksella on yhä oma paikkansa. (Laaksonen, Matikainen 

& Tikka 2016; 11, 16.) 
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Tekniseltä kannalta internet on pohjimmiltaan tietokoneisen ja palvelimien muo-

dostama verkko. Kuvaus ei tosin vielä kovin paljon kerro sitä, millainen internet 

on. Onkin syytä tarkastella verkon luonnetta täsmällisemmin ja sen muutoksia 

sekä teknologisella että kulttuurisella tasolla.  Digitaalisuus-termiä on käytetty ku-

vaamaan juuri tarkastelun kohteena olevaa viestintäteknologian murrosta. Digi-

taalisuus tarkoittaa sitä, että kaikki tieto pystytään esittämään numeerisessa ja 

koneluettavassa muodossa. Verkon käyttäjien merkitystä korostavaa kulttuurista 

muutosta on kuvattu ennen kaikkea käsitteellä sosiaalinen web tai sosiaalinen 

media. (Laaksonen, Matikainen & Tikka 2016, 11.)  

 

Sosiaalista mediaa voidaan luokitella monella tavalla ja rajaaminen on hankalaa, 

mutta sekä keskustelupalstat että internetin pikaviestintäpalvelut, kuten irc, täyt-

tävät sosiaalisen median määritelmät: ne ovat verkon välityksellä tapahtuvaa, yh-

teiskunnan instituutioista vapaata käyttäjälähtöistä ja vuorovaikutteista kommu-

nikaatiota, joka ainakin jossain määrin on yksityistä keskustelua julkisem-

paa. Tutkijan kannalta on hyvä muistaa, että käsitteenä sosiaalinen media ei tule 

tieteellisestä keskustelusta, vaan se on käytännöllinen tapa kuvata ja nimetä 

verkkoympäristöjä. Onkin ehkä tarkoituksenmukaisempaa ymmärtää verkkoym-

päristö ennemmin tutkimuskohteeksi kuin analyyttiseksi käsitteeksi. (Laaksonen, 

Matikainen & Tikka 2013.) 

  

Matikainen, Aula ja Villi (2006, 8) toteavat, että verkko ei ole pelkkä viestintävä-

line, vaan se voidaan ajatella tilana, joka muuttaa ihmisen suhdetta aikaan, paik-

kaan ja paikallisuuteen. Verkko on kuin kaupunki, verkossa voi tehdä ostoksia, 

katsoa elokuvia, keskustella ihmisten kanssa, asioida virastossa, häiriköidä jne. 

Puhumme olevamme verkossa, ja menevämme sinne esimerkiksi hankkimaan 

tietoa. Verkko eroaa muista viestintävälineistä juuri kohtaamispaikka-luonteensa 

vuoksi. (Matikainen, Aula & Villi 2006, 8.) Niemi-Pynttärin (2009, 380) mielestä 

on parempi puhua esimerkiksi verkon synnyttämistä keskustelualueista uusina 

julkisina tiloina kuin verkkoyhteisönä, verkko tarjoaa mahdollisuuksia julkiseen 

toimintaan ja esiintymiseen sitä haluaville. 



18 
 

Tutkimuksessa verkko voi olla joko väline, lähde, paikka tai kohde.  Väline se on 

silloin, kun verkkoa käytetään aineiston keräämiseen, esimerkiksi tehdessä verk-

kokyselyjä.  Lähde silloin, kun tarkastellaan jotain verkon kautta välittyvää ilmiötä, 

tapahtumaa tai vuorovaikutusta. Kohteena voi olla esimerkiksi erilaiset sisällöt 

kuten blogikirjoitukset, verkkokeskustelut tai Facebookin tilapäivitykset.  Silloin 

kun verkko on tutkimuksen lähde, aineistojen luonne saattaa olla kokonaan uu-

denlainen, olennaisempaa kuitenkin on, että tutkimusympäristö poikkeaa siitä, 

mihin on totuttu. Tämä ei välttämättä estä metodologisten oletusten perusteel-

lista muutosta, mutta käytännössä tavat kerätä, käsitellä aineistoa ja tehdä siitä 

tulkintoja voivat muuttua. Verkko voi olla näiden lisäksi myös tutkimuksen paikka, 

esimerkiksi verkkoetnografiassa lähestymistavassa, missä verkko nähdään yh-

teisöllisyyden ja toiminnan paikkana. Tutkimuksen tekemisen konteksti muuttuu, 

sillä tutkija on itse läsnä tutkimuksessa. Lisäksi verkko voi tietenkin olla tutkimuk-

sen kohde, jolloin tutkimus keskittyy esimerkiksi verkon tekniseen rakenteeseen, 

tiettyyn palveluun tai näiden kehitykseen. (Laaksonen, Matikainen & Tikka 2016, 

16–17). 

 

Verkkokeskusteluja käytetään tutkimusaineistona yhä enemmän, ne ovat tutki-

jalle helppo ja nopea keino kerätä aineistoa.  Esimerkiksi Suomi24-keskustelu-

palstan, Suomen suurimman aihekeskeisen verkkofoorumin, aineisto avattiin tut-

kimuskäyttöön Kansallinen mielentila -hankkeessa vuoden 2016 alussa. Kansal-

linen mielentila on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jonka tavoit-

teena on käynnistää digitaalisten ihmistieteiden alueella monitieteinen tutkimus 

sosiaalisen median aineistojen analysoimiseksi. (Helsingin Yliopisto, 2015.) 

Hankkeessa on mukana tutkijoita yhteiskuntatieteistä, digitaalisen tutkimuksen 

kulttuurista, hyvinvointisosiologiasta, kieliteknologiasta ja tilastollisesta data-ana-

lyysistä, joiden tavoitteena on kehittää uusia tapoja tarkastella sosiaalista ja po-

liittista vuorovaikutusta verkossa. Kansallinen mielentila -hanke tutki Suomi24-

aineistoa muun muassa sosiaalisen median keskustelukulttuurin näkökulmasta, 

kehittää tutkimusmenetelmiä ja tekee kysymyksiä, kuten miten keskustelut muun-

tuvat poliittisiksi liikkeiksi ja miten voidaan tunnistaa tunneaaltoja. (Helsingin yli-

opisto, 2015.) 
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Tilastokeskuksen (2016) mukaan vuonna 2015 suomalaisista 88 prosenttia käytti 

internetiä ja alle 55-vuotiaista käyttivät lähes kaikki. Yhteisöpalvelujen käyttämi-

nen kasvoi vuonna 2016 kaikissa ikäryhmissä, paitsi 16–24-vuotiailla. 56 prosent-

tia 16–89-vuotiaista oli seurannut yhteisöpalvelua viimeisen kolmen kuukauden 

aikana, 16–24-vuotiaista 89 prosenttia. (Tilastokeskus 2016). Matikaisen ja Villin 

(2013, 44–46, 15) tutkimuksen mukaan verkko ja sosiaalinen media ovat suoma-

laisille entistä tärkeämpiä toimintaympäristöjä, tärkeää on arkisten työ- ja opiske-

luasioiden hoitaminen, sosiaalisuus ja viihtyminen samalla kun verkon käyttö on 

median kulutuksen sijaan siirtynyt keskinäisviestintään ja yhteisölliseen viestin-

tään.  

 

Vaikka internetin keskusteluryhmiä tutkitaankin nykyään melko paljon, etenkin 

opinnäytetöissä, mikään uusi tutkimuskohde verkkokeskustelut eivät ole. Ar-

pon (2005, 26) mukaan ensimmäiset tutkimukset internet-keskusteluryhmistä 

tehtiin jo 1990-luvun puolivälissä, tosin Yhdysvalloissa. Suomessa empiirisen tut-

kimuksen käynnistymistä hidasti se, että keskusteluryhmät eivät olleet Suomessa 

kovin yleisiä vielä silloin (Savolainen 1990, 12). Verkkoyhteisöjen lisäksi myös 

tietokonevälitteistä vuorovaikutusta ja verkkolehtiä tutkitaan nykyään paljon, 

mutta empiiristä tutkimusta on silti liian vähän (Matikainen, Aula & Villi 2013, 8). 

 

Internet-keskustelut antavat ihmisille mahdollisuuden teknologiavälitteiseen, no-

pean palautteen mahdollistavaan vuorovaikutukseen ja sosiaalisten verkostojen 

luomiseen (Arpo 2005, 291). Verkkokeskusteluja voidaan tutkia paitsi ihmisten 

välisinä vuorovaikutustilanteina, se antaa myös hyvää materiaalia yhteiskunnal-

listen ilmiöiden tutkimiseen. Verkkokeskustelut heijastelevat kansalaisten käsi-

tyksiä eri aihepiireistä aina maahanmuutosta yritystoimijoihin. (Laaksonen & Ma-

tikainen 2013, 189–190.) 

 

Erikssonin mukaan (2013, 190) verkkokeskusteluja voidaan pitää yhtenä infor-

maalisen oppimisen areenana, mistä haetaan ja saadaan neuvoa ja tukea ongel-

mallisiin tilanteisiin. Verkkokeskustelu voi olla vain oman näkökulman esiintuo-
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mista ilman pyrkimystä dialogiin keskustelukumppanin kanssa. Lisäksi verkko-

keskustelussa voidaan tarkoituksellisesti tuottaa vastakkainasetteluja, osoittaa 

omaa erinomaisuutta ja haukkua vastapuolta. (Matikainen 2006, 96.) Verkkovies-

tinnän avulla ihmiset liittyvät toisiinsa toisella tavalla kuin ennen, yhteisöllisyyden 

näkökulmasta verkkoon onkin ladattu paljon odotuksia. Verkkoon on syntynyt eri-

laisia yhteisöjä, joissa ihmiset ajavat itselleen tärkeitä tavoitteita. Maantieteelli-

sistä eroista ja kulttuurisessa hajanaisuudessaan huolimatta verkkoyhteisöt pe-

rustuvat yhteisiin tulkintoihin ympäröivästä maailmasta, nämä tulkinnat leviävät 

verkossa edelleen yhteisöjen välisessä viestinnässä. (Aula, Matikainen & Villi 

2006, 13–14.) Tosin keskustelu verkossa ei näytä kaikissa tapauksissa toteutta-

van niitä odotuksia, joita keskustelun julkisuuden, dialogisuuden ja oppimisen 

suhteen on asetettu (Matikainen 2006, 190). 

 

Verkkokeskustelut ovat tutkijasta riippumatonta aineistoa. Verkossa ihmiset itse 

päättävät siitä, miten keskustelu etenee ja nostavat esille itselleen tärkeänä pitä-

viä aiheita. Verkkokeskustelut eivät ole reaktioita tutkijan teoreettisista lähtökoh-

dista johtamiin kysymyksiin, toisin kuin esimerkiksi haastatteluaineistoissa tai ky-

selyissä. Diskursseja tai ihmisten toimintaa tutkittaessa tällainen, kyselyjä ja 

haastatteluja autenttisemman aineiston käyttäminen saattaa parantaa tutkimuk-

sen luonnetta. Ongelmana saattaa tosin olla se, ettei tutkija kykene vaikuttamaan 

aineiston muotoutumiseen eikä tekemään tarkentavia kysymyksiä. Sen seikan 

selvittäminen, johtuuko jonkin näkökannan puuttuminen keskustelun luonteesta 

vai siitä, ettei keskustelijoilla ole asiasta näkökantaa, voi olla mahdotonta. Tulkin-

toja tehdessä on pitäydyttävä siinä, mitä näkökantoja verkkokeskustelussa tulee 

ilmi eikä tehdä johtopäätöksiä siitä, mitä ei tule. (Hakala, S & Vesa, J, 2016, 

68.) Haasteena voi olla myös se, että saatavilla olevan verkkomateriaalin run-

saus aiheuttaa eräänlaista kattavuuden harhaa: vaikka esimerkiksi verkkokes-

kusteluaineistoa on saatavilla loputtomasti, ne edustavat määrästään huolimatta 

aina tiettyä käyttäjäkuntaa ja käyttökontekstia (Laaksonen, Matikainen & Tikka 

2016, 20–21). 
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Tutkimusta tehdessä verkkokeskustelut ja -palvelut voidaan jakaa kahteen eri 

ryhmään: synkronisiin ja asynkronisiin palveluihin. Synkronisissa palveluissa on 

kyse reaaliaikaisesta viestinnästä (esimerkiksi chat), kun taas asynkronisissa pal-

veluissa viestintä voi tapahtua viiveellä (esimerkiksi sähköposti tai Vauva-lehden 

keskustelupalsta). Jaottelu painottaa sitä, että verkossa viestit siirtyvät paitsi pai-

kan, myös ajan yli. Toinen jako on ero yksityisen ja julkisen välissä. Etenkin so-

siaalisen median palveluista löytyy sekä yksityisen että julkisen viestinnän palve-

luita. Esimerkiksi Twitter, Facebook, Snapchat ja Instagram mahdollistavat sekä 

yksityisen että julkisen viestinnän. (Laaksonen, Matikainen & Tikka 2016, 17.)  

 

Verkkokeskustelujen tutkimisessa voidaan käyttää samoja tutkimusmenetelmiä, 

joita on aiemmin käytetty keskustelujen tai tekstiaineistojen tutkimuksessa, sillä 

verkkoaineistojen tyypillisin muoto on yhä tekstimuoto. Keskeistä verkkokeskus-

telujen analysoinnissa on operationalisointi: mitä mikäkin keskustelun tekninen 

tai sosiaalinen muoto merkitsee tutkimuksen kannalta ja teoreettiseen taustaan 

nähden. On tärkeää tutustua tarkoin tutkimaansa verkkopalveluun, jossa tuotet-

tuja aineistoja alkaa tutkimaan havaitakseen hienovaraisempia vihjeitä ja viestin-

nän muotoja.  (Laaksonen & Matikainen 2013, 193.) 

 

Turtiaisen ja Östmanin (2013, 47) mukaan vaikka internet tarjoaa tutkijalle hel-

posti saatavilla olevia aineistoja aiheesta kuin aiheesta, on tutkimusetiikka ver-

kossa vielä tietyssä määrin harmaata aluetta, näkemykset ja käytännöt vaihtele-

vat oppialoittain ja tilanteittain. Suomen Tutkimuseettinen neuvottelukunta sekä 

Rehellisen tutkimuksen maailmankonferenssissa muotoiltu lausunto painottavat 

tutkijan menetelmällistä eettisyyttä. Lausunnoissa näkyy, kuinka menetelmällinen 

rehellisyys edellyttää julkaisemisen eettisyyttä. Lausunnot ovat tarkoitettu yleis-

päteviksi ohjeiksi, jotka toimivat useimmissa ihmistieteissä, useimmissa tapauk-

sissa. Ohje on kuitenkin niin yleisluonteinen, että sen käytännön sisältö on joka 

kerta pohdittava tapauskohtaisesti uudelleen. (Turtiainen & Östman 2013, 48.) 

 

Verkon tutkimusetiikka samanaikaisesti sekä on ja ei ole erityistä tutkimusetiikkaa, 

liikkeelle voidaan lähteä kuitenkin samoista periaatteista, jotka pätevät jossain 
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määrin kaikilla aloilla. (Turtiainen & Östman 2013, 48.) Eskolan ja Suorannan 

(1998, 38) mukaan tutkimuksen eettisissä kysymyksissä ei ole kaiken kattavaa, 

aukotonta säännöstöä, vaan tutkijan on tehtävä ratkaisut itse. Tutkimus on kui-

tenkin todennäköisesti eettistä, jos tutkija tunnistaa eettisten kysymysten proble-

matiikan (Eskola & Suoranta 1998, 38).  

 

Kuulan mukaan eettisesti internetin tutkiminen on erityisellä tavalla haasteellista, 

koska paikan ja todellisuuden käsitteet saavat uuden merkityksen virtuaalisessa 

ympäristössä, raja julkisen ja yksityisen välillä on häilyvä ja raja joudutaan mää-

rittelemään jokaisessa tilanteessa erikseen. Olennaista tutkijalle on verkossa olla 

pitää huolta, etteivät tutkittavat koe itsemääräämisoikeutensa tai yksityisyytensä 

tulevan loukatuksi. Kaikkiin tilanteisiin sopivia eettisiä ohjeita verkossa ei voi an-

taa. Vaikka verkosta saa aineistoa helposti, aina sen käyttö aineistonlähteenä ole 

perusteltua. (Kuula 2011, 193–198.) 
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4 Tutkimuksen toteutus 

 
4.1 Tutkimustehtävä ja -kysymys  
 

Suomalaisia opetussuunnitelmatutkimuksia on tehty useita ja ne keskittyvät 

yleensä opetussuunnitelmien uudistusten yhteyteen (Holappa 2007, 11). Väitös-

kirjoja onkin tehty hyvin monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi Vitikka (2009) on 

tutkinut sitä sisällön ja rakenteen kehittämisen kannalta. Heinonen (2005) tutki 

sitä opettajien opetussuunnitelmalle ja oppimateriaaleille antaman merkityksen 

näkökulmasta. Kärki (2015) tutki opetussuunnitelmien arvoja osana koulutuspo-

litiikkaa, Turunen (2008) esiopetuksen opetussuunnitelmien muutosta, ja Rokka 

(2011) opetussuunnitelmia poliittisen opetussuunnitelman teksteinä. Oman tutki-

mukseni kannalta kiinnostava väitöskirja oli Holapan (2007) tutkimus opetus-

suunnitelmasta kahden kaupungin paikallisina prosesseina. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata vanhempien käsityksiä peruskoulun 

opetussuunnitelmauudistuksesta 2014. Tutkimustehtäväni oli alussa väljä, tutki-

musprosessin edetessä tutkimustehtävä tarkentui tutkimuskysymykseksi: 

 

Millaisia käsityksiä Vauva-lehden keskustelupalstan vanhemmilla on uudesta 

opetussuunnitelmasta?  

 

Tarkastelen tässä tutkimuksessani uuteen opetussuunnitelmaan liittyvää verkko-

keskustelua Vauva-lehden Aihe vapaa -keskustelupalstalla. Tavoitteenani on an-

taa ääni nimenomaan vanhemmille ja kuvata sitä, minkälaiset asiat opetussuun-

nitelmakeskustelussa puhututtavat ja nousevat esille. Verkkokeskusteluja tutki-

malla ääneen saattavat päästä myös ne vanhemmat, joita ei aina kuulla.  
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4.2 Tutkimusaineisto 
 

Tutkimusaineistoni on kahdeksan viestiketjua Vauva-lehden Aihe Vapaa -kes-

kustelupalstalla vuosina 2014–2017, jolloin keskustelua opetussuunnitelmauu-

distuksesta on käyty.  

 

Vauva-lehden Aihe vapaa -keskustelupalsta on perustettu vuonna 2000 ja on ol-

lut siitä asti Suomen suosituimpia verkkokeskustelu foorumeita. Mielipide- ja 

markkinointiyritys TNS Gallupin (2017) mukaan esimerkiksi viikolla 40 (syys-

kuussa vuonna 2016) Vauva-lehden verkkosivusto tavoitti noin 520 000 käyttäjää 

ja sivustoja ladattiin noin viisi ja puoli miljoonaa kertaa.  

 

Linkoheimo (2015, 49) on tutkimuksessaan selvittänyt Vauva-lehden keskustelu-

palstalla kävijöiden taustatietoja. Kyselyn mukaan palstalla vierailijoista suurin 

osa on naisia, noin 93 %. Miehiä käy myös, koska palstalla keskustellaan kaiken-

laisista aiheista, ei vain äitiydestä. Iältään suurin osa oli 20–29-vuotiaita ja seu-

raavaksi yleisin ikäluokka olivat 30–39-vuotiaat. Kyselyyn vastanneissa oli myös 

neli- ja viisikymmenvuotiaita. Vauva-lehden verkkosivujen keskustelupalstoilla 

vieraillaan usein, koska palstalla keskustellaan niin monista eri aiheista. (Linko-

heimo, 49–51.)  

 

Susan Herringin (2004, 18–19) mukaan verkkokeskustelujen tutkimisessa voi ai-

neiston hankkimisessa käyttää erilaisia otantatekniikoita. Voidaan käyttää satun-

naisotantaa, temaattista, ajallista, ilmiön, yksilön tai ryhmän mukaista otantaa tai 

perustaa otanta sen helppouteen. Oman aineistoni otantatekniikka on Herringin 

(2004, 18–19) mukaan temaattinen ja ajallinen ja Grounded Theory -menetelmän 

periaatteen mukaan teoreettinen. Etsin Vauva-lehden keskustelupalstalta haku-

koneella keskusteluketjuja, joiden aiheena oli opetussuunnitelmauudistus ja jotka 

sijoittuivat ajallisesti opetussuunnitelman perusteiden julkaisuun ja käyttöönot-

toon. Hakusanoina käytin muun muassa ”opetussuunnitelma”, ”ops”, ”pops” 

ja ”opetussuunnitelmauudistus”. En itse osallistunut keskusteluun ja keräsin vies-

tiketjut sen jälkeen, kun keskustelut olivat jo käyty. 
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Viestiketjut valikoituivat niin, että luin ne läpi ja tarkastin ketjussa puhuttavan juuri 

uudesta opetussuunnitelmasta. Tässä vaiheessa karsin pois ne opetussuunnitel-

maketjut, missä oli pelkkä aloitusviesti tai missä keskusteltiin aikaisemmista ope-

tussuunnitelmista. Lopullisessa aineistossa oli yhdeksän viestiketjua ja 223 vies-

tiä: 

• 2.6.2014, Peruskoulun uusi opetussuunnitelma, 31 viestiä 
• 8.5.2016, Ohjelmointi tulossa osaksi ala-asteen opetussuunnitelmaa, 18 

viestiä          
• 29.5.2015, Uusi hallitus ei muuta peruskoulun opetussuunnitelmaa mi-

tenkään, 15 viestiä  
• 8.8.2016, Uuden opetussuunnitelman paskimmat uudistukset, 35 viestiä 
• 20.8. 2016 uusi opetussuunnitelma, mitä mieltä? 17 viestiä 
• 24.8.2016 Nyt voi heittää sitten lopulliset hyvästit PISA menestykselle, 17 

viestiä 
• 10.10.2016 Uusi opetussuunnitelma, 39 viestiä 
• 15.11.2016 Uskooko joku oikeasti, että tuo uusi opetussuunnitelma on 

parempi? 11 viestiä 
• 7.12.2016 Oppilailta ei voi vaatia juuri mitään, koska jollekin voi tulla 

paha mieli, 40 viestiä. 
 

Aihe vapaa -keskustelupalstan viestit ovat julkisesti saatavissa. Viestien lukemi-

nen tai kirjoittaminen ei vaadi rekisteröitymistä, eivätkä kirjoittajat käytä nimimerk-

kejä viestitellessään. Keskustelun aihe, opetussuunnitelmauudistus, ei ole luon-

teeltaan arkaluontoista tai yksityistä, vaan päinvastoin keskustelua yhteiskunnal-

lisesta asiasta. Silloin kun näin on, ei niiden aineiston tutkimuskäytössä pitäisi 

olla eettistä ongelmaa eikä tutkijan välttämättä tarvitse ilmoittaa keskustelijoille 

olevansa tutkimuksen kohteena (Helasvuo, Johansson & Tanskanen 2014, 19, 

Kuula 2006, 117–118). Yleensä on toki tärkeää, että tutkimuksen kohteella on 

oikeus tietää tulla tutkituksi, mutta verkkotutkimuksessa se ei aina ole mahdollista. 

Esimerkiksi omassa tutkimuksessani tutkittavien informointi tutkimuksen koh-

teena olosta olisi ollut käytännössä mahdotonta. Aineistoa kerätessäni keskuste-

lut olivat jo käyty, eikä esimerkiksi tutkimuksestani tiedottaminen keskustelupals-

talla olisi välttämättä tavoittanut keskusteluun osallistuneita. Esimerkkiviestejä 

työhöni valitessani pidin huolen siitä, että kommentteja ei voi yhdistää keneen-

kään.  
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4.3 Grounded Theory 
 

 

Grounded Theory on laadullisen tutkimuksen vahvasti aineistolähtöinen analyy-

sitapa, jonka juuret ovat sosiologiassa ja jota nykyään sovelletaan mm. hoitotie-

teissä, psykologiassa, hallintotieteissä sekä kasvatustieteissä. Menetelmän ke-

hittivät sosiologit Barney Glaser ja Anselm Strauss vastareaktioksi positivistisen 

sosiologian deduktiiviselle tutkimusotteelle ja sen periaatteet esiteltiin ensi kerran 

teoksessa The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Re-

search vuonna 1967. (Strauss & Corbin 1998, 6–7.) 

 

Glaserin ja Straussin Grounded Theory tarjosi aikanaan aivan uudenlaisen lä-

hestymistavan tutkimuksen tekemiseen, alkaen tutkimuksen suunnittelusta tutki-

musraportin kirjoittamiseen. Vuosien myötä Grounded Theory -menetelmästä al-

koi kehittyä eri suuntauksia paitsi Glaserin ja Straussin erimielisyyksien takia, 

myös koska muut tutkijat jatkoivat vuosien varrella menetelmän kehittämistä 

omiin suuntiin. (Dey 2004, 80.)  

 

Grounded Theory -menetelmä sopii erityisesti tilanteisiin, kun halutaan tutkia jo-

tain aivan uutta tapahtumaa, toimintaa tai ilmiöitä, kun teorian ja/tai tiedon määrä 

on pieni, tai kun halutaan tuoda uutta näkökulmaa jo olemassa olevaan tietoon, 

tai perehtyä johonkin ilmiöön hyvin seikkaperäisesti. Grounded Theory -menetel-

män perusideat ja ohjenuorat ovat jatkuvan vertailun menetelmä, teoreettinen 

koodaus, teoreettinen otanta, teoreettinen kylläisyys ja teoreettinen herkkyys 

(Martikainen & Haverinen 2000, 135).  Strauss ja Corbin (1998, 8) painottavat 

tutkijaa olemaan tutkimusta tehdessään joustava ja luova, sen sijaan että käy-

dään mekaanisesti tutkimuksen eri vaiheiden läpi. Grounded Theory -menetel-

män tavoitteena on muodostaa teoria systemaattisesti kerätyn ja analysoidun ai-

neiston avulla. Menetelmässä aineiston keruu, analysointi ja teorian muodostus 

ovat koko ajan hyvin läheisessä suhteessa toisiinsa. Tutkimus ei siis ala valmii-

seen teoriaan nojaten, eikä menetelmän tavoitteena ole valmiin teorian testaus, 

vaan teorian annetaan nousta aineistosta itsestään (Strauss & Corbin 1998, 12). 
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Strauss ja Corbin ovat sitä mieltä, että tutkimuskysymys ja sen muotoilu johdat-

tavat tutkijaa työssään, valitsemaan tietyn aineistonkeruumenetelmän, analy-

sointimenetelmän sekä tutkimaan aineistoa tietystä näkökulmasta. Tutkimusky-

symys tai -kysymykset määräävät koko tutkimuksen kulun ja auttavat tutkijaa 

keskittymään tavoitteeseen. Alkuperäinen kysymys, kuten usein laadullisissa tut-

kimuksissa on, voi olla aluksi hyvin laaja ja tarkentua tutkimuksen loppua kohti. 

Strauss ja Corbin (1998, 53.) 

 

Tutkijan tasapainon hakeminen ja säilyttäminen teoreettisen herkkyyden ja ob-

jektiivisuuden välillä on tyypillistä laadulliselle tutkimukselle. Objektiivisuus ja sii-

hen pyrkiminen auttaa tutkijaa luottamaan siihen, että omat havainnot ja tulkinnat 

ovat järkeviä, puolueettomia representaatioita tutkimusongelmasta. Teoreettinen 

herkkyys taas mahdollistaa luovuuden ja lopulta teorian löytymisen aineistosta. 

(Strauss & Corbin, 53.) 

 

Grounded Theory -menelmässä keskeistä on käsitteiden ja teorian luominen koo-

dausprosessin avulla. Koodaamalla ja kategorisoimalla luodaan aineistosta tutki-

jan tulkinnan mukaisia käsitteitä, joille teorian muodostamisen kannalta on tär-

keää, että ne ovat yhteydessä toisiinsa. Straussilaisessa induktiivis-deduktiivi-

sessa analyysissa aineisto käsitteellistetään kolmessa koodausprosessissa, 

avoimessa koodauksessa, aksiaalisessa koodauksessa ja selektiivisessa koo-

dauksessa. (Strauss & Corbin 1998, 87.)  

 

Vaikka aineiston koodaus teoriassa jakautuu kolmeen eri osaan, käytännössä 

tutkimusaineistoa analysoidessa koodaus oli limittäistä ja osittain yhtäaikaista. 

Tein aineistoanalyysin Word-tekstinkäsittelyohjelmalla. Aivan ensimmäiseksi siir-

sin kaikki keskusteluketjut yhteen tiedostoon aineistomatriisiksi, jonka jälkeen 

aloin analysoida aineistoa.  
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4.3.1 Avoin koodaus  

 

Tutkimusaineiston ensimmäisissä lukuvaiheissa, avoimessa koodauksessa, py-

ritään etsimään ja nimeämään niitä käsitteitä, jotka kuvaavat aineistoa ja siihen 

liittyviä ilmiöitä (tapahtumat, toiminnot, suhteet) ja ryhmittelemään niitä eri kate-

gorioihin. Samankaltaisista käsitteistä muodostetaan niin sanottuja käsiteryp-

päitä eli alakategorioita. Kukin alakategoria nimetään sisältönsä mukaan. Tutkija 

tekee samalla kysymyksiä omasta aineistostaan, vertailee aineistoa etsien sa-

manlaisuuksia ja eroja ja muodostaa saman tyyppisistä aineistossa olevista kä-

sitteistä alakategorioita. Teoreettisen otannan periaatetta noudattamalla etsin ai-

neistosta ns. saturaatiopistettä, jossa aineiston keruu voidaan lopettaa, kun uutta 

tietoa ei enää löydy. (Strauss & Corbin 1998, 102.)    

  

Straussin ja Corbinin (1998, 119-120) mukaan avointa koodausta voidaan tehdä 

monella eri tavalla: rivi riviltä, lause lauseelta, kappale kerrallaan tai kokonainen 

dokumentti kerrallaan. Luin omasta aineistostani keskusteluketjujen viestejä läpi 

etsien kategorioita niistä teemoista, mitä keskustelijat toivat esille pitäen tutki-

muskysymys mielessä: mistä vanhemmat keskustelevat, kun he keskustelevat 

uudesta opetussuunnitelmasta. En alkanut mekaanisesti koodaamaan lause lau-

seelta, vaan yritin löytää koko viestistä sen ydinajatuksen. Jossakin viestissä 

ydinajatuksia oli useampia, jolloin käytin ne kaikki. Esittelen taulukossa 1 avoi-

men koodin idean: 
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Taulukko 1: Avoin koodaus 
 
 
Viesti 
 

Avoimen koodauksen kategoria 

Onko Ruotsissa ollut tällainen opetustyyli 
jo pitkään? 
 
Joo, muistuttaa amerikkalaista koulua.  
 
Mutta siis toi kaikki uuden OPS:n höttö on 
kuin suoraan kopioitu IB-koulusta. huuhaa 
 

Kopio 

Meilä tähän asiaan meni paljon aikaa, 
koska vanhemmat kyseenalaistivat ran-
kasti tämän numeroarvostelusta poistumi-
sen. Juttu ei ehkä olis saanut niin kovaa 
vastustusta, ellei asiasta vastaava olis vuo-
lain sanoin kertonut, että he pyrkivät siihen, 
että vasta 8. luokalla tulisi numeroita. Sivis-
tyslautakunta ei "harmillisesti" ollut tähän 
vielä valmis ja numerot tulee "jo" seiskalla. 
Tästä älähtivät nyt yläkoulussa olevien 
vanhemmat. 

Arviointi 

On vetäytyvä ryhmätöissä, ei siis pärjää.  Oppilaan persoona 

He hyötyvät suuresti siitä, että homma on 
palasteltu valmiiksi. Moni lapsi menee oike-
asti valinnanvapaudesta ihan sekaisin! 
 

Oppilaan itseohjautuvuus 

Oppilaan omaohjautuvuutta tai mikä lie li-
sätään. Tietoa hankitaan omatoimisesti ja 
opettajalla on vain ohjaava rooli. Ou jee, 
tosiaan toimii mun lapsen harvapään 
kanssa 
 

Itseohjautuvuus 
Ohjaava opettaja 
Oppilaan persoona 
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4.3.2 Aksiaalinen koodaus  

 

Aksiaalinen koodaus tarkoittaa analyysiä jo muodostuneista alakategorioista. Ak-

siaalisen koodauksen tarkoituksena on ryhmitellä avoimessa koodauksessa 

muodostuneet alakategoriat uudelleen mielekkäiksi ja yhtenäisiksi kategorioiksi. 

Tämän koodauksen tavoitteena ei ole vielä hahmotella aksiaalisen koodauksen 

lopputuloksena syntyneitä kategorioita toisiin vastaaviin kategorioihin, vaan muo-

toilla yksittäiset kategoriat tarkasti niitä osoittavien alakategorioiden avulla, etsien 

kategorian ja alakategorian välisiä suhteita. (Strauss & Corbin 1998, 142.)  

 

Siirsin avoimessa koodauksessa saamani kategoriat Word-dokumentteihin ja 

aloin jaotella niitä ylempää abstraktiotasoa olevaan kategoriaan. Avoimen koo-

dauksen vaiheessa tutkimusaineistosta löytyi esimerkiksi oppilaaseen liittyviä ka-

tegorioita: itseohjautuvuus, persoonallisuus ja kyky arvioida itseään. Samalla ta-

valla aksiaalisen koodauksen kategoriaan opettaja kuului muun muassa opetta-

jan taidot, opettaja ohjaajana, omassa ammatissa kehittyminen, auktoriteetti, 

opetussuunnitelman noudattaminen, oppilaiden tasa-arvoinen kohtelu. Koulun 

käytänteisiin liitettiin asioita, kuten lukujärjestykset, uudet oppiaineet, koulun kas-

vatustoimenpiteet, tieto –ja viestintätekniikka.  

 

Monet avoimen koodauksen vaiheessa nimeämäni kategoriat olisivat voineet 

mennä jonkun toisenkin aksiaalisen kategorian alle, esimerkiksi arviointi.  Oppi-

laan itsearviointi on vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteissa yksi keskeisiä 

uudistuksia, tämän lisäksi oppilaiden arviointi vaikuttaa tulevaisuudessa heidän 

opintopolkuunsa. Tämä osoittaa mielestäni juuri sitä, minkä Vitikka (2009, 69) 

totesi väitöskirjassaan: opetussuunnitelma on käsitteenä hyvin vaikea määritellä. 

Tässä tutkimuksessa se tarkoitti sitä, että vanhempien puhuessa opetussuunni-

telmasta he puhuivat siitä hyvin eri asioita esiin tuoden ja painottaen. Taulukossa 

2 on esitetty esimerkkejä aksiaalisesta koodauksesta:  

 

 

  



31 
 

Taulukko 2: Aksiaalinen koodaus 
 

Avoimen koodauksen kategoria Aksiaalinen koodauksen kategoria 

Tvt 

Lukujärjestys 

Pakkoruotsi 

Itsearviointi 

todistus 

Koulu 

Oppilaan itseohjautuvuus 

Oppilaan persoona 

Itsearviointi 

Oppilas 

Opettajan taidot 

Opettajan persoona 

Ohjaava opettaja 

Asiantuntija 

Opettaja 

Tiimityö 

Keskittymiskyky 

Yrittäjyys 

Työelämätaidot 

 

4.3.3 Selektiivinen koodaus 

 

Selektiivisessä koodauksessa aineistosta tehdyt havainnot ja kategoriat liitetään 

systemaattisesti yhteen ja muodostetaan tutkimuksen teoria.  Tämä on tutkijalle 

tärkeä ja haastava vaihe, koska siinä integroidaan aksiaalisessa koodauksessa 

syntyneet kategoriat, määritellään ydinkategoria tai useampia ja päätetään teori-

asta. (Strauss & Corbin 1998, 161.)  

 

Teoriaa aletaan muodostaa niin, että valitaan keskeisin tai keskeisimmät ydinka-

tegoriat, joihin kaikki muut kategoriat voidaan yhdistää. Oleellista on se, että va-

littu ydinkategoria (tai useat ydinkategoriat) muodostaa yhteyden kaikkien mui-

den kategorioiden kanssa ja edustaa muiden kategorioiden ydintä.  (Strauss 
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& Corbin 1998, 161.) Selektiivisessä koodauksessa päätetään, mitkä aksiaali-

sessa koodauksessa syntyneet kategoriat halutaan lopulliseen teoriaan sisällyt-

tää. Ydinkategoria on tutkimuksen ydin, jonka kautta tutkimuksen keskeisin sa-

noma välittyy. (Strauss & Corbin 1998, 161.)  

 

Selektiivisen koodauksen vaiheessa tiivistin tutkimusaineistossa esille nousseet 

kategoriat kolmeen ydinkategoriaan: opetussuunnitelma, koulu ja yhteiskunta. 

Keskusteluissa esiin nousseet kategoriat asettuivat joidenkin näiden pääkatego-

rioiden alle tai limittäin kaikkiin kolmeen. Esimerkiksi alakategoriat ryhmätyöt ja 

oppilaan itseohjautuvuus sopivat paitsi koulun käytänteisiin, myös yhteiskuntaan; 

tulevaisuuden työelämätaitoihin.  Näiden eri kategorioiden välisistä suhteista 

muodostin aineiston keskeisen sanoman: Aihe vapaa -keskustelupalstan van-

hempien käsitykset opetussuunnitelmauudistuksesta ovat kriittisiä.  
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5 Tulokset 

 
Aihe vapaa -keskustelupalstalla viestiketjuja opetussuunnitelmauudistuksesta 

löytyi vähän, ottaen huomioon, kuinka perustavaa laatua olevasta muutoksesta 

uudessa opetussuunnitelmassa on kyse ja kuinka paljon siellä koulusta muuten 

keskustellaan. Keskusteluun osallistujat olivat kiinnostuneita opetussuunnitelma-

uudistuksesta, osallistuivathan he vapaaehtoisesti verkossa tapahtuvaan kes-

kusteluun. Keskustelut olivat asiallisia ja keskustelijat kohteliaita toisilleen, muu-

tamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Suuri osa keskusteluun osallistuvista van-

hemmista tuntui olevan perillä siitä, mistä puhuivat, uudesta opetussuunnitel-

masta. Osa keskustelijoista harhautui sivuraiteille, mutta se on olennainen osa 

verkkokeskusteluja ja sitä tapahtuu kasvokkain keskustellessa yhtä lailla.  
 

Mistä vanhemmat sitten puhuvat, kun he keskustelevat opetussuunnitelmasta? 

Tutkimuksessani pyrin kuvaamaan vanhempien käsityksiä opetussuunnitelma-

uudistuksesta. Aineistoni perusteella opetussuunnitelmasta keskustellessaan 

vanhemmat keskustelevat paitsi opetussuunnitelmasta tavoiteasiakirjana myös 

siitä, miten se näkyy koulussa toimintana ja käytänteinä sekä miten se liittyy 

omaan arkeen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Analyysivaiheessa nousikin esille 

kolme pääkategoriaa: itse opetussuunnitelma, koulu ja yhteiskunta. Tarkastelen 

tässä tutkimustuloksia kunkin pääkategorian osalta. Koska tutkimukseni tavoit-

teena on äänen antaminen vanhemmille, käytän esimerkkiviestejä käydyistä kes-

kusteluista.  

 

5.1 Opetussuunnitelma 
 

Keskusteluun osallistuneet vanhemmat suhtautuivat opetussuunnitelmauudis-

tukseen suurelta osalta kriittisesti, negatiivisia kommentteja uudistuksesta oli 

enemmän kuin positiivisia, toki niitäkin oli.  Uuden opetussuunnitelman tarvetta 

kyseenalaistettiin ja se nähtiin muista maista, lähinnä Ruotsista tai Yhdysvalloista, 
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kopioituna. Opetussuunnitelman yleisiä tavoitteita pidettiin liian abstrakteina ja 

koulun arjesta vieraantuneena.  

 

miksi ihmeessä koulu-uudistusta tarvitaan joka 10 vuoden jälkeen? Kannattai-

siko kerralla tehdä sellainen jota ei tarvitse jatkuvasti muuttaa. 

 

Opsissa lukee lähinnä kaikenlaista unelmahöttöä vastuun ottamisesta omasta 

oppimisesta ja omien oppimiskykyjen tunnistamisesta. Näkee, että tämän opsin 

ovat suunnitelleet intomieliset uudistajat, joilla ei ole hajuakaan millaista esimer-

kiksi suuren lähiökoulun arki on. Oppilasaines muuttuu koko ajan vaativam-

maksi, ja nämä kukkahatut hörhöilevät unelmahötön keskellä. 

 

Jäi kyllä koko OPS:sta sellainen kuva, että on käyty vähän opintomatkoilla ame-

riikassa ja ruottissa ja sitten on tehty brainstormingia työryhmissä ja liimailtu 

post-it lappuja seinälle. Kuulemma vei vuosia kehittää tämä juttu.  Numeroiden 

poistumisen lisäksi tämä on näkynyt siinä, että koululaisilla oli "hyvän käytöksen 

viikko" teemana ja sitä sitten vietiin IB-tyyliin läpi oppiaineiden. 
 
Leila Rikabi-Sukkari (2016) tutki pro gradu -tutkimuksessaan uuden opetussuun-

nitelmaluonnokseen liittyvää palautekeskustelua. Hänen tutkimuksensa mukaan 

opetussuunnitelman ja koulutuksen kannalta kommentoijilla tärkeiksi teemoiksi 

nousivat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, autenttisten oppimisympäristöjen käyttö 

ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa, suomalaisen kulttuuriperinnön 

ja uskonnon opetuksen asema sekä kestävä kehitys ja maailmankansalaisuus 

(Rikabi-Sukkari 2016, 35).  Oman tutkimukseni mukaan vanhemmat keskusteli-

vat tasa-arvosta, mutta opetussuunnitelman muista arvoteemoista ei juurikaan 

puhuttu. Keskusteluissa vilahti esimerkiksi monikulttuurisuus, mutta siihen ei tar-

tuttu sen tarkemmin. Tasa-arvossa vanhemmat olivat huolissaan poikien syrjäy-

tymisestä nykyisessä koulujärjestelmässä sekä koulujärjestelmän eriytymisestä 

yksityiseen ja julkiseen. 
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5.2 Koulu 
 

Vanhemmat puhuivat runsaasti siitä, miten opetussuunnitelmauudistus vaikuttaa 

nimenomaan oman lapsen koulun arkeen ja koulun käytänteisiin. Tämä on sa-

mansuuntainen kuin Holapan (2007, 197) saama käsitys opettajien suhtautumi-

sesta opetussuunnitelmaan. Hänen tutkimuksessaan useat opettajat suhtautui-

vat opetussuunnitelmaan lähinnä sen kautta, miten se vaikutti omaan oppiainee-

seen ja oppilaisiin (Holappa 2007, 180). Opetussuunnitelma nähtiin enemmän 

käytäntöjä sanelevana asiakirjana, kuin yleisohjeena siihen, miten kasvatus ja 

koulutus pitäisi toteuttaa. 

 

Monen vanhemman mielestä koulun käytänteistä oli tullut sekavia: lukujärjestyk-

sissä ei ollut välttämättä enää oppiaineita merkittynä, ei aina tiennyt oliko tullut 

läksyjä ja ryhmätöitä oli tullut oppilaalle enemmän kuin aikaisemmin. Melko ylei-

nen käsitys oli se, että koulun arki muuttuu tai on muuttunut ennalta arvaamatto-

maksi ja vanhempien on vaikea hahmottaa sitä, mitä koulussa tapahtuu.  

 

No meillä se on johtanut siihen että opettaja laittaa joka päivä läksyt Wilmaan. 

Oppilaat ei ole pysyneet kärryillä. Eli nyt sitten vanhemmat joka päivä käy uutta 

ops-koulua. Toooooosi älykästä.  

 

Arvioinnin muuttuminen itsearvioinnin suuntaan ja esimerkiksi numerottomat to-

distukset herättivät epäilyn paitsi oppilaan itsearviointitaidosta myös oman lapsen 

jatko-opintomahdollisuuksien tasa-arvoisuudesta. Ei uskottu, että sanallinen ar-

viointi ja arviointikeskustelut pystyvät kertomaan luotettavasti, mikä oppilaan to-

dellinen osaaminen on. 

 

Myös uutta oppimiskäsitystä, oppilasta itsenäisenä tiedonhakijana ja opettajan 

ohjaavaa roolia pidettiin epärealistisena. Jotkut vanhemmat eivät uskoneet ni-

menomaan oman lapsensa selviävän itsenäisesti oman opiskelunsa suunnittele-

misesta ja vastuunkantamisesta sen. Opettajalle toivottiin lisää auktoriteettia ja 

keinoja luokan järjestyksenpitoon. Vanhemmat kantoivat huolta opettajien jaksa-
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misesta ja myös osaamisesta. Epäilyä herätti ennen kaikkea opettajien taito käyt-

tää tieto- ja viestintälaitteita. Matematiikan uutta oppiainesta eli koodaamista osa 

vanhemmista piti jokseenkin turhana lisänä uudessa opetussuunnitelmassa. Ol-

tiin sitä mieltä, että lapsilla on liikaa ruutu-aikaa muutenkin.   

 

Merkittävälle osalle peruskoululaista on todella vaikeaa ellei mahdotonta suunni-

tella omaa ajankäyttöään tuohon tyyliin 

 

Sitä en muista mitä ne sanoi numeroarvosteluista, mutta onhan se ihan syvältä 

että tulee vaan kirjalliset arvostelut, ne on ihan pelkkää diibadaabaa, muistan 

ne omasta ala-asteelta kun numerot sai vasta tokan keväällä, kyllä sitä odotet-

tiin kuin kuuta nousevaa. Lapset ei tee niillä sanallisilla arvosteluilla yhtään mi-

tään, niitä on erittäin vaikea parantaa, numero on selkeä kun tietää heti että 

onko mennyt paremmin vai huonommin.  

 

Ohjelmoinnin opettaminen - millä osaamisella opettajat ohjelmointia opettavat? 

Käyvätkö ensin suorittamassa aineopinnot tietojenkäsittelytieteestä vai päätet-

tiinkö, että ohjelmointia voi opettaa kuka vain. 
 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö koulussa oppimisen tukena ja välineenä on yksi 

2014 opetussuunnitelman painopistealue. Kriittinen suhtautuminen opettajien 

tieto- ja viestintätekniikan käyttöön saattaa johtua koulujen digiloikan saamasta 

huomiosta tiedotusvälineissä, missä viime vuosina opettajien taitoa käyttää tieto- 

ja viestintätekniikkaa on kritisoitu (Helsingin Sanomat, 2015). Kysymyksessä 

saattaa olla myös kokemusperäinen käsitys esimerkiksi oman koulun tilanteesta, 

tosin tieto- ja viestintätekniikan käytön vähäisyys joissakin kouluissa voi johtua 

yksinkertaisesti laitteiden vähyydestä eikä opettajan taitojen puutteesta. Viimei-

simmän tutkimuksen mukaan (Kaarakainen 2017,3) opettajien taidot tieto- ja 

viestintätekniikassa ovat kuitenkin hyvät, sen sijaan huoli yhdestä 2014 opetus-

suunnitelman painopisteestä, koodauksesta, on perusteltu. Koulut ja opettajat ei-

vät ole vielä ehtineet päivittää taitojaan tarvittavalle tasolle ja täydennyskoulu-

tusta ei ole opettajille tarjolla tarpeeksi (Kaarakainen 2017,3).   
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Oman tutkimusaineistoni kriittisyys koulua kohtaan on ristiriidassa elinkeinoelä-

män valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimuksen kanssa, missä tutkittiin kyselyllä 

vanhempien mielipiteitä nykykoulusta. Matti Apusen (2017, 54) mukaan vanhem-

pien luottamus Suomen kouluun on vankka: seitsemän kymmenestä on sitä 

mieltä, että suomalainen peruskoulu on maailman paras, vain noin joka kymme-

nes suhtautuu asiaan epäillen.  

 

Toisaalta saman kyselyn mukaan vain neljä prosenttia vastaajista uskoi, että kou-

lussa on suuri tarve uudistuksille, koulutyöhön suhtaudutaan konservatiivisesti ja 

enemmistö palauttaisi tasokurssit sekä numerotodistukset alaluokille (Apunen 

2017, 54). Tämä näyttäisi olevan linjassa oman tutkimukseni tuloksen kanssa. 

Yksi kategorioista tässä koulukategoriassa oli ”ennen oli paremmin”, missä kai-

pailtiin omien kouluaikojen järjestelmällisyyttä ja opettajien jämäkkää ohjausta.  

Selitys voi olla se, että aika on kullannut omat koulumuistot ja uusi systeemi tuo 

epävarmuutta. Tätä vahvistaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan arvo- ja asenne-

kyselyn (Apunen 2017, 56–57) tulos: keskimääräistä enemmän uudistuksen tar-

vetta kouluissa näkevät ne, jotka ovat koulussa viimeksi olleet. 18–25-vuotiaista 

30 % vastaajista kannattaa perusteellista reformia, mutta 56 % ei näe tarvetta 

koulujen kumoukselle. Keskimääräistä enemmän uhkia muutoksessa näkevät 

taas 26–45-vuotiaat, eli valtaosa nykyisten peruskoululaisten vanhemmista (Apu-

nen 2017, 56–57).  

 

5.3 Yhteiskunta 
 

Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että Suomen Pisa-tulokset tulevat laskemaan 

uuden opetussuunnitelman myötä sekä siitä, että ryhmätyöt tulevaisuuden työ-

elämätaitoina on periaatteessa kannatettavaa. Lisääntyvän yhdessä oppimisen 

negatiivisena puolena nähtiin se, että pelättiin luokan introverttien kärsivän li-

sääntyvästä tiimioppimisesta, Suomen peruskoulujärjestelmän perusperiaatteen 

koulutuksellisesta tasa-arvosta pelättiin romuttuvan. Tulevaisuudessa nähtiin 

luokkajaon syveneminen, syrjäytymisen lisääntyminen ja jaon yksityisiin ja julki-

siin kouluihin. 
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Suomen hyvät PISA-tulokset ovat perustuneet nimenomaan opetusympäristöön, 

jossa on korostettu tarkkaa struktuuria niin opetusmenetelmien kuin opiskeltavien 

asioidenkin suhteen. Miten musta tuntuu, että näissä systeemeissä ne kaikista 

heikoimmat ovat vielä enemmän heikoilla jäillä. Kyllähän hyvät oppilaat aina so-

peutuvat aikanaan systeemiin kuin systeemiin. Tämä hullunmylly ei tarjoa yhtään 

mitään. Voi, kunpa ihmiset tietäisivät, mitä järjettömiä kokeiluja tulevina vuosina 

kouluissa tehdään. 

 

Vanhempien kritiikki ja huoli koulutuksellisesta tasa-arvosta ja oppilaiden osaa-

misesta on osin aiheellista. Suomen Pisa-tutkimuksen tulokset julkaistiin viime 

joulukuussa. Tulokset olivat toki laskeneet entisestään, mutta Opetus- ja kulttuu-

riministeriön mukaan suomalaisnuoret ovat edelleen huipuilla ja tyytyväisiä elä-

määnsä (OKM2016, 2017.) Hyvät Pisa-tutkimuksen tulokset vaikuttavat olevan 

tärkeitä suomalaisille ja sitä pidetään hyvän koulujärjestelmän osoituksena. 

Osalta keskusteluun osallistuneelta vanhemmalta on saattanut jäädä huomaa-

matta se, että Pisa-tulokset ovat olleet laskusuunnassa jo ennen viime syksyistä 

tuloksen julkistamista.  

 

Ehkä vähän kärjistettyä, mutta käykö uuden opsin myötä nyt niin että jako hyvien 

ja huonojen perheiden lapsiin kasvaa. Hyvissä perheissä vanhemmilla on resurs-

seja olla kiinnostuneita (ja tukena) lastensa koulunkäynnistä ja sitten nää perheet 

joissa on muutenkin ongelmia niin ei huomioida tai panosteta siihen lapsen kou-

lunkäyntiin. Ennen jokaisella lapsella oli koulussa yhtäläiset mahdollisuudet pär-

jätä ja oppia perhetilanteesta/vanhempien tuesta tai tukemattomuudesta huoli-

matta, nyt näin ei kyllä enää uudistuksen myötä ole. Tuntuu että uudistus on 

suunniteltu vain sen ideaaliperhemallin perusteella. 

 

Taitaa olla vain ajankysymys, kun yksityiskoulujen määrä lisääntyy merkittävästi. 

Tämä johtaa lasten kahtiajakautumiseen pienestä asti. Tasa-arvohan oli aiemmin 

Suomen koulujärjestelmän vahvuus ja erotti meidät suuresta osasta muuta maa-

ilmaa.  
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Sen sijaan syrjäytymisestä, kelkasta putoamisesta ja koulujärjestelmän segretoi-

tumisesta vanhemmat ovat huolissaan syystä. Useassa tutkimuksessa on ha-

vaittu koulutuksellista epätasa-arvoa tyttöjen ja poikien välillä, maaseutu- ja kau-

punkikoulujen välillä, kuntien välillä sekä kuntien sisällä ja koulujen välillä (Vet-

tenranta 2015, 72). Berneliuksen (2013, 76) tutkimus osoitti, että Helsingin alu-

eellinen eriytyminen oli jo vuonna 2013 edennyt tavalla, joka on heijastunut kou-

lujen oppilasalueiden ja oppimistulosten eriytymiseen. Näihin kytkeytyvät koulu-

valinnat ja kouluvaikutukset ovat kasvattaneet eroja edelleen. Tulevaisuudessa 

tämä voi kasvattaa painetta naapurustojen lisääntyvään eriytymiseen, erityisesti 

lapsiperheiden muuttopäätösten kautta. (Bernelius 2013, 76.) Tähän asiaan ovat 

tarttuneet myös Kalalahti ja Varjo (2016, 37), heidän mukaansa vapaamman kou-

lupolittikan aiheuttama mahdollisuus valita koulu itse koskettaa jo kolmasosaa 

koululaisista ja eriyttää lasten koulupolkuja. 

 

Elinkeinoelämän valtuuskunnan arvo- ja asennekyselyn mukaan (Apunen 2017, 

58) ilmapiiri on yhteiskunnassa koulujen valinnan osalta muuttunut suopeam-

paan suuntaan ja suomalaiset vanhemmat antavat tänä päivänä eliittikouluille va-

rovaista tukea; 35 % vastaajista olisi valmis järjestämään huippulahjakkaille omia 

kouluja ja ajatusta vastusti 46 %.  

 

5.4 Tulosten tarkastelua 
 

Aineiston perusteella vanhemmat kokivat uuden opetussuunnitelman yhteiskun-

nan ylhäältä annetuksi kokoelmaksi tavoitteita ja arvoja, joihin ei itse ehkä päästy 

vaikuttamaan eikä kaikilta osin sitouduttu. Kansainvälisyyteen ja monikulttuuri-

suuteen kasvattamista, yrittäjäkasvatusta, oppilaan itseohjautuvuutta, ruotsin 

kielen opetusta ja digiloikkaa kritisoitiin kovin sanoin. 

  

Vanhemmat eivät puhuneet paljoakaan opetussuunnitelmauudistuksen arvoista 

ja lisäksi he puhuivat paljon koulusta, kun piti keskustella opetussuunnitelmauu-

distuksesta. Tähän voi olla syynä se, että vanhemmat ajattelevat opetussuunni-

telmaa nimenomaan oman lapsensa ja käytännön kautta: koulun arjen sujuminen, 
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syrjäytyminen ja jatko-opiskelut koskettavat vanhempia läheisemmin kuin ope-

tussuunnitelman arvo- ja kasvatustavoitteet. Se, että vanhemmat eivät nosta esi-

merkiksi kestävää kehitystä keskusteluun, ei kuitenkaan merkinne sitä, ettei sitä 

pidetä tärkeänä arvona sinänsä. Holapan (2007, 180) tutkimuksen mukaan van-

hemmat eivät ole tässä yksin, vaan myös monet opettajat ajattelevat samoin; hä-

nen tutkimuksessa erään koulun opettajien puheista ei voinut erottaa tietoista ar-

vokeskustelua, vaan arvot ja arvostukset ilmenivät muussa keskustelussa, teh-

dyissä päätöksissä ja linjauksissa.   

 

Opetussuunnitelman uudistuksen tarpeen kritisointi voi johtua pitkälti siitä, että 

aika on kullannut omat koulumuistot ja uusi systeemi tuo epävarmuutta. Tätä 

vahvistaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan arvo- ja asennekyselyn (Apunen 2017, 

56–57) tulos: keskimääräistä enemmän uudistuksen tarvetta kouluissa näkevät 

ne, jotka ovat koulussa viimeksi olleet. 18–25-vuotiaista 30 prosenttia vastaajista 

kannattaa perusteellista reformia, mutta 56 prosenttia ei näe tarvetta koulujen 

kumoukselle. Keskimääräistä enemmän uhkia muutoksessa näkevät taas 26–

45-vuotiaat, eli valtaosa nykyisten peruskoululaisten vanhemmista (Apunen 2017, 

56–57). Ihmiset tuntuvat sopeutuvat muutoksiin hitaasti ja suhtautuvat niihin 

usein negatiivisesti.  Tämä näyttäisi olevan linjassa oman tutkimukseni tuloksen 

kanssa, yksi kategorioista tässä koulukategoriassa oli ”ennen oli paremmin”.  

missä kaipailtiin omien kouluaikojen järjestelmällisyyttä ja opettajien jämäkkää 

ohjausta  

 

Epäilys siitä, ettei uusi opetussuunnitelma pysty vastaamaan tulevaisuudessa 

tarvittaviin taitoihin, kumpusi keskustelijoiden omista kokemuksista kasvattajina 

ja työntekijöinä. Keskustelijat suhtautuivat kriittisesti oppilaan kasvattamiseen it-

seohjautuvaksi tiedonhankkijaksi ja tiimityöntekijäksi perustellen sen esimerkiksi 

oman lapsensa persoonallisuuden piirteillä ja yksilöllisen ohjauksen tarpeella. 

 

Uudessa opetussuunnitelmassa esiteltyä oppimisen elämyksellisyyttä, "oppimi-

sen iloa", pidettiin liian korostuneena, koska jatko-opinnoissa ja työelämässä on 

joskus vaikeaa ja tylsää, joka on vaan kestettävä. Oppilaiden yhdenvertaisuuden 
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ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista epäiltiin, mikä tuli esiin arvioin-

nista keskusteltaessa. Oltiin huolissaan siitä, että oman lapsen jatko-opinnot ovat 

vaarassa, kun kenelläkään ei ole arvioinnin uudistumisen myötä selkeää tietoa 

siitä, millä tasolla koululaisen oppiminen on. Syitä vanhempien kriittiselle suhtau-

tumiselle ei tällä tutkimuksella voinut luotettavasti selvittää, mutta perusteita 

osalle huolista ja kritiikistä kyllä on. 

 

.  
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6 Pohdinta 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata Aihe vapaa -keskustelupalstan ope-

tussuunnitelma-verkkokeskusteluihin osallistuneiden vanhempien käsityksiä 

opetussuunnitelmauudistuksesta. Tämä tutkimustavoite toteutui, tutkimuksen tu-

loksen mukaan keskustelijat suhtautuivat uudistukseen kriittisesti. Itselleni tutki-

muksen tekeminen oli oppimiskokemuksena huikea: tietomäärä lisääntyi ja sain 

monia löytämisen ja onnistumisen kokemuksia.  

  

Vanhempien käsitykset opetussuunnitelmauudistuksesta sijoittuvat kasvatustie-

teen kentässä paitsi opetussuunnitelmatutkimukseen, myös kodin ja koulun väli-

sen yhteistyöhön. Uusi opetussuunnitelma edellyttää koululta yhä enemmän yh-

teissuunnittelua vanhempien kanssa, joten tämän tutkimuksen tulokset tuovat li-

sävalaistusta aiheeseen.  

 

Tutkijan position rakentumiseen vaikuttavat myös tiedon intressit, tiedostamatto-

mat motiivit ja ideologia. Positio vaikuttaa siihen, miten tutkija tulkitsee aineisto-

aan, ymmärtää siinä olevia merkityksiä ja millaisia tutkimustuloksia tutkija tuottaa, 

Tutkimuksissa, joissa positio muodostuu merkitykselliseksi, on tutkijan syytä poh-

tia suhdetta aiheeseen myös tutkimustekstissä. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka, 2006.) Koen, että roolieni määrä tavallaan lisäsi objektiivisuuttani, sen 

lisäksi muistuttelin asiasta itseäni tämän tästä. Ajattelin riittävän, että pyrin nou-

dattamaan hyvää tieteellistä tapaa tutkimusta tehdessäni, mikä lienee oletusar-

vona muutenkin. Lisäksi mietin, miten voisin estää aineistoni tulkinnassa syntyviä 

vinoutumia tiedostamattomien motiivieni vuoksi, etenkin kun ne ovat tiedostamat-

tomia. En juuri mitenkään. Laadullinen tutkimus on kuitenkin tutkijan omaa tulkin-

taa aineistosta, joku toinen tutkija tulkitsisi ehkä toisin kuin minä. Eskolan ja Suo-

rannan (2000, 13) tutkijan objektiivisuudesta lisäisin myös kriittisen suhtautumi-

sen omaan työhön, niin sen tekemisen aikana kuin myös lopussa.  
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Tutkimuksen luotettavuuden kannalta laadullisessa tutkimuksessa tärkein kriteeri 

on tutkija itse. Tutkijan on koko ajan mietittävä tekemiään ratkaisuja, otettava 

kantaa analyysinsä kattavuuteen ja luotettavuuteen, tutkimuksen luotettavuuden 

arviointi koskee koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 1998, 151-152.) 

Tutkimusraportissani olen pyrkinyt kuvaamaan aineistoni, käyttämäni menetel-

män ja tekemäni aineiston analyysin mahdollisimman tarkasti auki ja lisäksi nos-

tanut suoria lainauksia aineistosta esiin tulkintojani tukemaan. Oman toiminnan 

arviointi ja kyseenalaistaminen koko tutkimusprosessin on ollut tällaiselle ensi 

kertaa tutkivalle jatkuvaa ja välillä epävarmuuttakin tuottavaa. 

 

Grounded Theory -menetelmän valinta tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyy-

den kannalta oli mielestäni onnistunut, se tarjosi selkeän toimintasuunnitelman 

tutkimuksen etenemiseen koko tutkimusprosessin ajan ja vahvasti aineistolähtöi-

senä sain selville sen, mitä lähdin tutkimuksellani hakemaan. Laadullisen tutki-

muksen yhteen arviointikriteeriin, aineiston riittävyyteen ja kattavuuteen (Eskola 

& Suoranta 1998,155) menetelmä oli myös omiaan. Grounded Theory -menetel-

mässä aineistoa kerätään siihen asti, kunnes aineisto alkaa toistaa itseään ja niin 

sanottu saturaatiopiste löytyy. Omassa tutkimuksessa tuo piste saavutettiin, joten 

tutkimusaineisto oli riittävä ja kattava.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää, että analysoin aineiston kahteen kertaan, viime 

syksynä tein aineistosta harjoitusanalyysin ja nyt keväällä palasin aineiston pariin 

lisäämällä siihen kaksi viestiketjua, jotka olivat tulleet ensimmäisen analysointi-

kerran jälkeen. Aineiston kattavuus tarkoittaa sitä, että tulkintoja ei perusteta sa-

tunnaisiin poimintoihin aineistosta. Grounded Theory -menetelmän aineiston hy-

vin järjestelmällinen läpikäyminen esti tämän. Luotettavuuden ja pätevyyden kan-

nalta voidaan arvioida myös tutkimuksen tuloksellisuutta eli millaista uutta tietoa 

ja näkökulmia tutkimus on tuottanut (Eskola & Suoranta 1998, 160). Uskon, että 

kuvaukseni vanhempien käsityksistä vuoden 2014 opetussuunnitelmauudistuk-

sesta on uusi näkökulma opetussuunnitelmakeskusteluun. Grounded Theory so-

veltui menetelmänä aineoston käsittelyyn ja vastauksen löytämiseen tutkimusky-

symykseen: kykenin muodostamaan yleiskäsityksen tarkasteltuun keskusteluun 
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osallistuneiden henkilöiden mielipiteistä opetussuunnitelman sisällöstä ja muu-

toksesta. Koska tutkimusmenetelmän yhtenä lähtökohtana oli anonyymien hen-

kilöiden käymän päättyneen keskustelun analysointi vinoumien ehkäisemiseksi – 

keskustelu siis käytiin vapaamuotoisesti ja itseohjautuvasti, vailla tietoisuutta tut-

kimuksen kohteena olemisesta – ei kaikkien osallistujien roolia voi luotettavasti 

määritellä vanhemmiksi, vaikka kommenteista niin voisi ymmärtää. Tutkimustu-

loksen yleispätevyyttä olisi mahdollista testata jatkossa haastattelututkimuksin.   

 

Tutkimuksen luotettavuutta sen sijaan heikensi se, että se, että tässä tutkimuk-

sessa ei voi olla täysin varma siitä, mistä opetussuunnitelmasta vanhemmat kes-

kustelevat.  Puhuvatko vanhemmat peruskoulun opetussuunnitelman perusteista 

2014, paikallisesta eli oman lapsensa koulun opetussuunnitelmasta vai käsityk-

sestä oman lapsensa koulun toteutuneesta opetussuunnitelmasta. Keskustelijoi-

den käsitykset eivät siis välttämättä perustuneet itse luettuun opetussuunnitel-

man perusteisiin, vaan esimerkiksi lapsensa koulun toimintakulttuuriin ja opetta-

jan käsitykseen opetussuunnitelmasta. Koulun toimintakulttuurin taas vaikuttaa 

se, miten hyvin opettaja ja koulu ovat sisäistäneet opetussuunnitelman ja onko 

opetus ja kasvatus opetussuunnitelman mukaista.  

 

Tutkimustuloksia ei voi yleistää tämän tutkimuksen aineiston eli Vauva-lehden 

keskustelupalstalle kirjoittavien vanhempien ulkopuolelle. Kirjoittajat olivat kiin-

nostuneita opetussuunnitelmauudistuksesta ja pitivät kirjoittamisesta, muuten-

han he eivät olisi keskusteluun osallistuneet.  

 

Verkkokeskustelun tutkiminen oli erittäin mielenkiintoista, mutta toi omat haas-

teensa. Mielenkiintoista olisi ollut tietää taustatietoja keskustelijoista, esittää tar-

kentavia kysymyksiä tai ohjata keskustelua itse opetussuunnitelmaan omien kou-

lumuisteluiden sijasta. Verkkokeskusteluissa ihmiset tuntuvat myös herkemmin 

puhuvan negatiivisista asioista ja negatiivisemmin kuin esimerkiksi kasvokkain. 

Verkkokeskustelujen tutkimisessa on myös huomattava, että esimerkiksi keskus-

telun aloitusviesti saattaa värittää koko keskustelun sävyn. 
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Aineiston keruun kannalta verkkokeskustelu on vähätöinen, onhan se helposti 

saatavilla olevaa dataa digitaalisessa muodossa, ehkä jopa liiankin helppoa. 

Laaksonen, Matikainen ja Tikka (2013, 20–21) puhuvat verkkokeskusteluaineis-

toa kerätessä datan saatavuuden ja kattavuuden harhasta, aineisto edustaa aina 

jotain tiettyä käyttäjäkuntaa, niin kuin omassa tutkimuksessani. Vaikka Laakso-

nen ja Matikainen (2013, 193) kertovat, että verkkokeskustelua voi tutkia niin kuin 

mitä tahansa keskustelua, sillä on rajoituksensa, jotka tulin huomaamaan 

omassa työssäni. Sinevaara-Niskanen (2016) luennollaan kertoi keskustelujen 

tuottavan tutkijalle hyvin moniulotteista tietoa; miten asioita sanotaan, kielen 

muuntuminen keskustelussa, toisen ihmisen eleet ja ilmeet sekä kaikki ei-kielel-

linen toiminta, kuten hiljaisuus ja tauot tuottavat tutkijalle paljon informaatiota. 

Kaikki nämä vivahteet jäävät verkkokeskustelussa pois. Tutkiessani koin, että 

vaikka sainkin vanhempien käsityksistä kiinni, paljon jäi silti piiloon, esimerkiksi 

miksi keskustelijat olivat sitä mieltä mitä olivat.  

 

Kaikesta huolimatta olin positiivisesti yllättynyt siitä, miten paljon erilaista infor-

maatiota verkkokeskusteluja tutkimalla voi saada. Pro gradu -seminaarissa kans-

satutkijat ehtivät epäillä, etten saisi autenttisia tai totuudenmukaisia mielipiteitä. 

Mikseivät ne voisi olla autenttisia ja totuudenmukaisia? Laadullista tutkimusta ei 

ehkä kannata tehdä, jos lähtökohtaisesti epäilee tutkimuskohteen olevan epäre-

hellinen. Verkkoaineiston kanssa on paljon hyötyä siitä, että keskustelupalstan 

alustat ovat tuttuja etukäteen. Lisäksi aineiston läpikotaisin tunteminen on tar-

peen. Jonkinlainen ironian- ja sarkasmintunnistin olisi myös hyvä olla verkkokes-

kusteluja tutkittaessa.  

 

Olen peruskoulun ensimmäisiä kasvatteja, opettaja ja peruskoulun käyneiden 

lasten vanhempi. Olen kokenut opetussuunnitelmaa, opettanut opetussuunnitel-

maa ja kirjoittanut sitä. Olen nähnyt uudistusten tulevan ja menevän ja niiden 

vaikutukset koulumaailmassa. Tutkimusaihettani ajatellen olen siis ollut monessa 

roolissa, esioletuksia ei kuitenkaan ollut. Pyrin tutkimusta tehdessäni ennakko-

luulottomuuteen ja objektiivisuuteen. Aineistoani tutkiessani pystyin asettumaan 
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myös vanhempien asemaan, vaikkei kritiikki opettajia kohtaan tuntunut hyvältä 

lukea. 

 

Uutta näkökulmaa opetussuunnitelmakeskusteluun tämä tutkimus toivottavasti 

tuo ja antaa virikkeitä lisätutkimukseen. Olisi mielenkiintoista tietää, miksi osa 

vanhemmista suhtautuu osin hieman negatiivisesti opetussuunnitelmaan ja onko 

se yhteydessä esimerkiksi vanhempien vähenevään kiinnostukseen kodin ja kou-

lun väliseen yhteistyöhön? Vuoden 2014 perusopetuksen luonnosta sai kom-

mentoida opetushallituksen verkkosivuilla, mutta harva vanhempi käytti tätä mah-

dollisuutta (Säily 2016, 53), mikä voi johtua ehkä huonosta tiedottamisesta, ja 

opetussuunnitelman perusteiden kommentointimahdollisuus ei ehkä tavoittanut 

vanhempia. Kommentointi opetushallituksen sivuilla piti tehdä lisäksi omalla ni-

mellä, joka saattoi olla kynnyksenä kommentointiin osallistumiselle. Lisätutki-

musta kannattaisi tehdä siitä, kuinka innokkaasti vanhemmat osallistuivat paikal-

lisen opetussuunnitelman laadintaan, mikä on yksi POPS 2014 keskeisistä ta-

voitteista.  

 

Yhteiskunnassa ja koulussa tulisi lisätä keinoja siihen, että kaikkien vanhempien 

ääni tulisi kuuluvaksi. Kaikille ei sovi koulun toimintaan osallistuminen esimerkiksi 

aikataulullisista syistä, joten vaikuttamisen muotoja opetussuunnitelman ja kou-

lun toiminnan suunnitteluun tulisi kasvattaa. Vanhempien verkossa tapahtuva yh-

teistyö olisi helppo keino lisätä osallistamista ja yhteisöllisyyttä; verkko on auki 

ympäri vuorokauden ja jokainen voisi osallistua yhteisiin asioihin silloin, kun se 

itselle parhaiten sopii. 

 

Sanotaan, että onnistuessaan laadullinen tutkimus tuottaa lisää kysymyksiä poh-

dittavaksi. Itse olen seurannut koulupoliittista tilannetta Suomessa jo pitkään ja 

tämän tutkimuksen tekeminen pisti todella pohtimaan, millä saadaan aikanaan 

peruskoulu-uudistuksen tuoma vahva tasa-arvoiseen oppimiseen ja yhdenvertai-

seen koulutukseen perustuva mentaliteetti takaisin. Uskon, että tarvitaan enem-

män moniäänistä keskustelua, yhteistyötä ja yhteistä vastuunkantoa.  
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