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Tiivistelmä: Pro gradu-tutkielman aiheena on osallisuus oppilaskuntatoiminnassa. Tut-

kimuksen tarkoituksena on tuoda esiin lasten ja nuorten oma näkemys oppilaskuntatoi-

minnasta ja sen osallistavuudesta ja merkityksestä.  

 Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty viiden lappilaisen yläkoulun oppilaskun-

nan hallituksen jäsenen ryhmissä laatimia käsitekarttoja aiheesta Oppilaskuntatoiminta, 

sekä yhtä toimintakertomusta. Käsitekarttoja oli laatimassa 50 7.-9.-luokkalaista. Tämän 

lisäksi on haastateltu kahden käsitekarttoja laatineen koulun oppilaskunnan hallituksen 

edustajia kolmessa eri ryhmähaastattelussa, yhteensä yhtätoista oppilasta.  

 Tutkimuksessa oppilaskuntatoiminta on jaettu kahdeksaan osallisuuskategoriaan, 

jotka ovat 1. Vapaaehtoisuus ja valinnan vapaus, 2. Tiedonkulku, 3. Kuulluksi tulemi-

nen, 4. Avun ja tuen saaminen, 5. Vastuunkantaminen, 6. Päättäminen, 7. Vaikuttami-

nen ja 8. Osallistuminen.  

 Tulosten perusteella oppilaskuntatoiminta on monella tapaa osallistavaa. Osalli-

suus näyttäytyy parhaiten järjestämisvastuuna, johon kuuluvat juhlat, kahvilan pyörittä-

minen ja teemapäivät. Päätökset tehdään yhdessä oppilaskunnan hallituksen kokouksis-

sa jäsenten kesken. Osallisuuskriteerit eivät täyty tiedonkulun, eikä aina vapaaehtoisuu-

den kategorioissa. Tukea oppilaat saavat lähinnä oppilaskunnan ohjaavalta opettajalta. 

Kouluntoimintakulttuurissa oppilaskunta on erillinen toimintayksikkö, jolle kuuluu 

opiskelun ja oppituntien ulkopuolinen alue. Oppitunteihin tai opetukseen oppilaat eivät 

pääse vaikuttamaan oppilaskuntatoiminnan kautta, mutta toisaalta taas oppilailla ei sii-

hen ole juuri haluakaan.     
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1. Johdanto 
 
 
 
1.1. Tutkimuksen tausta 
 
Viime vuosikymmenenä on oltu huolissaan siitä, että ihmisten äänestysinto on laskenut 

ja yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttaminen ei kiehdo varsinkaan nuorisoa. (mm. Man-

ninen 2008; OPH 2011; Feldmann- Wojtachmnia, Gretschel, Helmisaari, Kiilakoski, 

Matthies, Meinhold-Henschel, Roth, Tasanko 2010, 11. ) Tämä on yhteinen ongelma 

koko Euroopan alueella ja Euroopan unionissa on pohdittu keinoja ja kehitelty hankkei-

ta nuorten aktiivisuuden lisäämiseen yhteiskunnallisissa asioissa.  Erilaisia keinoja lisätä 

nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin ja vaikuttamisen virallisia väyliä kehit-

tämällä nuoria kiinnostaviksi tehdään koko ajan, esimerkiksi erilaiset osallisuus projektit 

ja hankkeet: Nuorisovaltuustot, Osallistuva oppilas, yhteisöllinen koulu, Nuorten parla-

mentti, Suomen lasten parlamentti, Kansalaisten Eurooppa. (OPH 2011.)  

 

Edellisessä Perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuodelta 2004 oppilaskuntatoimintaa 

painotettiin ja osallisuus oli isossa roolissa, jonka tiimoilta virisi monia osallisuushank-

keita ja tutkimuksia myös Suomessa. Kaiken lisäksi vuonna 2007 astui voimaan laki, 

jonka mukaan jokaisessa koulussa tulisi olla oppilaskunta, jonka kautta oppilailla olisi 

paremmat edellytykset osallisuuteen, ja väylä tuoda julki omia mielipiteitään kouluun 

liittyvissä asioissa. Uusi Perusopetuksen opetussuunnitelma (OPS 2014) ei ole kumon-

nut osallisuusteemaa, vaan se on siellä vahvana mukana kuin olettaen, että oppilaskunta 

on vakiinnuttanut asemansa jokaisessa koulussa. Mutta vaikka oppilaskuntatoiminta on 

lain velvoittamaa ja kirjattu eri asiakirjoihin, ei se vielä tarkoita sitä, että toiminta olisi 

todella osallistavaa. Oppilaskuntatoimintaa on ollut jo ennen lain voimaanastumistakin. 

Oppilaskuntatoiminnalla on monenlaisia tehtäviä, joista ehkä se yleisin on ollut koulun 

ilmapiirin ylläpitäjä, mm. erilaisten tempausten ja juhlien järjestäjänä. Mutta täyttääk-

seen todellisen osallisuuden määritelmät (ks. Hart, Kiilakoski, Gretschel ym.) oppilas-

kuntatoiminnan kautta nuorilla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa oman elinpiirinsä asi-

oihin eli tässä tapauksessa koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen 

omien intressiensä pohjalta. (OPS 2004.) Tämän tutkimuksen alkuvaiheessa vanha pe-

rusopetuksen opetussuunnitelma oli vielä käytössä, vaikka uudesta huhuttiin jo. Mielen-
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kiintoni heräsi selvittää onko kymmenessä vuodessa tapahtunut muutosta oppilaskunta-

toiminnassa käytännön tasolla oppilaiden arjessa ja näkökulmasta.  

 

Koulujen lisäksi nuoria houkutellaan mukaan muuhunkin vaikuttamiseen. Suomessa 

uusi kuntalaki (Kuntalaki 2015, 26§) edellyttää, että kunnanhallitukset asettavat nuori-

sovaltuustot, ja nuorten ääni otettaisiin huomioon päätöksenteossa. Lapin läänissä jokai-

sesta kunnasta löytyy nuorisovaltuusto, mutta niiden asema hallinnossa vaihtelee. Viime 

aikoina on keskusteltu myös siitä pitäisikö äänestysikärajaa laskea. (Lapin Kansa 

22.5.2017). Nuorisovaltuustojen ohella nuoria kannustetaan osallistumaan yhteiseen 

päätöksentekoon kouluissa. 1.8.2016 voimaan astuneessa perusopetuksen opetussuunni-

telmassa sanotaan että, perusopetuksen tulee ”edistää osallisuutta, kestävää elämäntapaa 

sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen” (OPS 2014, 18). Arja Kemppai-

sen mukaan uuden perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustateksteissä nuorten 

kasvu vastuuseen nähdään ulottuvan oman toiminnan säätelystä kouluyhteisön rakenta-

van jäsenyyden kautta yhteiskunnalliseen ja lopulta globaaliin vastuunkantoon osallis-

tumiseen asti. (Arja Kemppainen 2015. ) Osallisuus on otettu mukaan myös varhaiskas-

vatuksen puolella.  

 

Aikaisemmalta koulutukseltani olen yhteisöpedagogi ja olen työskennellyt vuosia kou-

luilla koulunkäynninohjaajana sekä ohjaajana huostaanotettujen lasten parissa lastensuo-

jeluyksikössä, joten aihe on minulle läheinen. Kasvatustieteiden aineopintojen seminaa-

rityönikin liittyi osallisuuteen. Selvitin tutkimuskoulussa toimineen Joustavakoulupäivä-

kerhon toimintaa osallisuuden näkökulmasta haastatellen alakouluikäisiä oppilaita. Pi-

dän tärkeänä, että lasten ja nuorten asioista keskusteltaessa ja heidän asioistaan päätettä-

essä tulisi ehdottomasti kuulla heitä itseään, koska he ovat oman elämänsä asiantuntijoi-

ta. Valitettavan usein olen työssäni törmännyt siihen, että nuorten mielipiteet sivuute-

taan olankohautuksella. Tämän tutkielmani aiheeksi valitsin oppilaskunnan, joka mielle-

tään usein nuorten väyläksi osallisuuteen koulun asioissa.  

 

Tutkimusaiheena on oppilaskuntatoiminta osallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. 

Itselläni ei ole kokemusta oppilaskuntatoiminnasta, joten minua kiinnostaa tietää onko 

oppilaskuntatoiminta todellisuudessa oppilaita osallistavaa kuten opetussuunnitelmissa 
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ja asiakirjoissa annetaan usein ymmärtää.  Aiheeni viittaa osallisuuden, osallistumisen, 

voimaantumisen, vaikuttamisen ja demokratiakasvatuksen teemoihin sekä keskustelui-

hin siitä, että nykyään ollaan huolissaan erityisesti nuorten yhteiskunnallisen kiinnostuk-

sen hiipumisesta. (esim. Feldmann- Wojtachmnia ym. 2010, 11.)  Itse ajattelen, että aihe 

on tärkeä, koska me täällä Suomessa pidämme monia asioita itsestäänselvyyksinä ja 

oletamme niiden pysyvän ikuisina ja kiveen hakattuina. Esimerkkinä voisi pitää äänes-

tysoikeutta ja molempien sukupuolien oikeutta käydä koulua ja opiskella.  Monissa 

maissa edelleen 2010-luvullakin kaikilla ei ole oikeutta äänestää, ja eletään diktatuureis-

sa ja sotien varjossa ilman demokratian luomaa turvaa. Olemme myös saaneet seurata, 

kuinka nopeasti demokratia ja kansanvalta voidaan riistää ja valtiot voivat ajautua kaa-

okseen ja sisällissotaan, kuten Syyriassa on tapahtunut.   Demokratia säilyy vain kun 

sitä pidetään yllä ja siihen kasvetaan ja kasvatetaan. Demokratia opitaan parhaiten käy-

tännössä arjessa, eli vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Koulu on paras paikka 

harjoitella demokratiaa. (Dewey, 1916.) 

 

Alkujohdannon poliittisesta vireestä huolimatta tutkimukseni sijoittuu kasvatustieteen 

alalle. Koen, että osallistavan kasvatuksen näkökulma on tärkeä. Uusin perusopetuksen 

opetussuunnitelma (OPS 2014) antaa myös osviittaa tutkimukseen. Uudessa opetus-

suunnitelmassa tavoitteena on kehittää ja parantaa oppilaiden osallisuutta ja oppilaskun-

tatoiminnan kehittämiseen kannustetaan, joten tutkimukseni tuloksia voidaan peilata 

näihin tavoitteisiin. Koska tutkimuksen aineisto on kerätty ennen uuden perusopetus-

suunnitelman voimaanastumista, se voi antaa tietoa siitä mihin suuntaan oppilaskunta-

toimintaa tulisi kehittää ja viedä, jotta uuden perusopetuksen suunnitelman asettamat 

osallisuustavoitteet täyttyisivät.   Tutkimuksen näkökulma on lasten ja nuorten näkö-

kulma, jossa kuuluu nuorten ääni ja erityisesti oppilaskunnan hallituksen jäsenten ääni.  

Rajauksen vuoksi tutkimuksessa ei kuulu aikuisten, opettajien tai vanhempien ääni, eikä 

niiden oppilaiden, jotka eivät ole mukana oppilaskunnan hallituksessa. Koska tutkimuk-

sen tarkoitus on selvittää nuorten käsityksiä, kokemuksia ja näkemyksiä oppilaskunta-

toiminnasta asettuu se fenomenografisen tutkimuksen piiriin.   
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1.2. Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen empiirinen kohde 
 

Tutkimus on toteutettu kaksivaiheisesti. Ensimmäinen aineistoni koostuu viiden lappi-

laisen yläkoulun oppilaskunnan hallituksen jäsenten laatimista käsitekartoista. Oppilaat 

ovat saaneet laatia kolmen ja neljän hengen ryhmissä vapaasti käsite- tai ajatuskartan 

aiheesta Oppilaskuntatoiminta. Palautettujen käsitekarttojen pohjalta laadin teemahaas-

tattelurungon, minkä jälkeen haastattelin kahden käsitekarttoja laatineen koulun oppi-

laskunnan hallituksen jäseniä kolmena eri ryhmänä. Molemmat aineistot ovat mukana 

tutkimuksessa ja tulokset olen esittänyt yhteisessä osiossa. Tutkimuskysymykseni ovat   

1. Miten osallisuus käytännössä toteutuu/näyttäytyy oppilaskunta-

toiminnassa oppilaiden näkökulmasta?  

2. Millaisia osallisuuden kokemuksia oppilaille muodostuu oppilaskunta-

toiminnasta 

Alla olevassa käsitekartassa kuvaan tutkimusprosessin kulkua ja tutkimukseeni liittyviä 

käsitteitä ja taustalla vaikuttavia teorioita. Käsitekartta on tehty samalla tyylillä kuin 

tutkimuksen muutkin käsitekartat CMapTool-ohjelmalla, joten tämä alla oleva käsite-

kartta toimii myös osviittana myöhemmin raportissa esiintyviin käsitekarttoihin.  

 

 
 

Käsitekartta 1. Käsitekartta tutkimuksen taustoista ja kulusta. 
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Pro gradu-tutkielmani rakentuu niin, että avaan aluksi osallisuuteen liittyviä käsitteitä ja 

siihen liittyvää teoriaa ja aikaisempia osallisuustutkimuksia. Seuraavassa luvussa kirjoi-

tan oppilaskunnan kehityksestä ja siihen liittyvistä tutkimuksista. Neljännessä luvussa 

kerron tutkimukseni teoreettisesta viitekehyksestä ja avaan tutkimusprosessin etenemis-

tä ja aineistonkeruumenetelmiä sekä analyysia. Viidennessä luvussa esittelen tutkimus-

tulokseni, joita havainnollistan käsitekartoilla. Pohdinnassa pyrin vielä syvällisemmin 

vastamaan tutkimuskysymyksiini, ja peilaamaan saamiani tuloksia aikaisempaan teori-

aan. Pohdintaosiossa tuon esiin tutkimukseni luotettavuustekijät ja tarkastelen joitakin 

mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  
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2. Osallisuus 
 
 
2.1. Osallisuuden määritelmiä 
 
Osallisuus on Percy-Smithin ja Thomasin (2009) mukaan laaja käsite, jonka merkitys 

vaihtelee eri ihmisten ja käyttötilanteen mukaan. Osallisuutta tulisi tutkia ja oppia jos 

halutaan saavuttaa jaettu yhteisymmärrys lasten ja nuorten osallisuudesta, he toteavat 

(Percy-Smith ja Thomas 2009, 356.)  Osallisuutta on tutkittu monelta kannalta, mutta 

täysin pitävää määritelmää sille ei ole pystytty laatimaan. Kiilakoski lähestyykin osalli-

suus -käsitettä kuvaamalla sen vastakohtakäsitteitä ja epäkohtia, joita osallisuutta edis-

tävillä hankkeilla pyritään vähentämään. Tällaisia käsitteitä ovat välinpitämättömyys, 

osattomuus, syrjäytyminen ja vieraantuminen. (Kiilakoski 2007, 10.)  Hartin mukaan 

osallisuus on kansalaisoikeutta, jossa demokratia rakentuu osallisuuden ympärille ja 

tämän vuoksi demokratiaa tulisi mitata suhteessa osallisuuteen.  Hänen mukaan osalli-

suus opitaan käytännössä, yksistään teorian ja abstraktion kautta demokratiaa on mahdo-

tonta oppia. (Hart 1992, 5.) Cantellin mukaan osallisuus on niinkin yksinkertainen asia 

kuin mielipide. Hän on sitä mieltä, että aktiivinen kansalaisuus ei aina tarvitse suuria 

tekoja toteutuakseen, vaan se konkretisoituu hyvin arkisissa tilanteissa omassa lähiym-

päristössä: oman ajattelun kehittymisessä ja mielipiteen muodostamisessa ja esittämises-

sä. Mielipiteen muodostaminen ei tosin ole niin yksinkertainen ja helppo asia, sitä jopa 

pelätään. Cantell sanoo, että koulun tehtävä on kitkeä ”millään ei ole väliä” asennetta ja 

vahvistaa nuorta itsetunnon kehittymisessä ja kykyä itsensä ilmaisemissa ja mielipiteen 

muodostamisessa. (Cantell 2016.)   

 

Osallisuus on vuorovaikutuksellinen prosessi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

määritelmän mukaan osallisuuteen liittyvät vahvasti ryhmään kuuluminen, vaikuttami-

nen asioiden kulkuun ja vastuunottaminen. Osallisuudella on iso merkitys ihmisen hy-

vinvointiin ja terveyteen. (THL 2016.) Yksin ei voi olla osallinen. Tämän lisäksi on 

koettava itsensä arvokkaaksi yhteisön jäseneksi. Osallisuuden kokemus tuottaa halua 

olla osa ympäristöä ja vaikuttaa asioihin. Osallisuus on kokemusta siitä, että omalla pa-

noksella on merkitystä, eikä toiminta ole yhdentekevää, vaan omalla tekemisellä voi 

jopa muuttaa asioita. Osallisuus on kokemusta siitä, että mielipiteet ja toiminta otetaan 

huomioon ja oma tekeminen on tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä. (mm. Kiilakoski 
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2007, 10-11, Andersson 2007, 167, Rasku-Puttonen 2008, 167.) Kiilakoski kuitenkin 

painottaa, että pelkkä yksilön tunne ei riitä takaamaan osallisuutta, vaan se edellyttää 

oikeanlaisen yhteisön, jossa osallisuus on mahdollista. Yhteisön, jossa jokaisella on 

oikeus omaan identiteettiin, ja jokainen voi kokea olevansa arvokas. Hanhivaara painot-

taa, että turvallisuus on yksi osallisuuden keskeisemmistä tekijöistä. Turvallisessa ryh-

mässä yksilö voi ilmaista vapaasti mielipiteensä ilman pelkoa. Hyvä ja suvaitsevainen 

ilmapiiri mahdollistaa myös erilaisten mielipiteiden esittämisen. Samanlaisuuden paine 

häviää, kun kannustetaan kriittiseen ajatteluun. (Hanhivaara 2006, 34-35.) 

 

2.2. Osallisuus koulumaailmassa 
 

Koulu on paikka, jossa lapset ja nuoret viettävät suuren osan päivästään. Tästä huolimat-

ta koulua ei ole pidetty osallisuuden ja oppilaiden osallistumisen edelläkävijänä (Man-

ninen 2007, 119; Feldmann- Wojtachmnia, ym. 2010, 10.) Vasta viime aikoina koulu-

maailmassa on alettu huomioida myös lapset ja nuoret aktiivisina osallistujina toimin-

taan. Pitkään lapset ja nuoret ovat olleet opetuksen ja muun toiminnan kohteita. Lasten 

ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet koulumaailmassa ovat rajoittuneet lähinnä teema-

päivien järjestämiseen ja kouluviihtyvyyden lisäämiseen. (Manninen 2007, 119-120.) 

Lapsilla ja nuorilla ei ole ollut juuri mahdollisuutta vaikuttaa oppituntien sisältöön, kou-

lupäivän rakenteisiin tai opetustapoihin. Elokuussa 2007 voimaan astuneen lain (Laki 

perusopetuslain muuttamisesta 47§ a) myötä pyritään lisäämään oppilaiden vaikutta-

mismahdollisuuksia. Jokaisessa koulussa tulisi olla oppilaskunta tai vastaava järjestel-

mä, jonka kautta oppilailla on mahdollisuus saada äänensä kuuluville, ja vaikuttaa heitä 

koskeviin asioihin. (Perusopetuslaki; Manninen 2007, 119–120.)  

 

Osallisuuden edistäminen ei tapahdu hetkessä vaan vaatii pitkäjänteistä ja tavoitteellista 

työtä. Kasvatuksen keinoin osallisuutta voidaan edistää, mutta jotta tämä onnistuu, on 

luotava tilanteita, joissa lapset ja nuoret voivat osallistua niin, että kokevat itsensä mer-

kityksellisiksi. (Kiilakoski 2007, 17.) Lapset ja nuoret eivät voi olla osallisia yksin, vaan 

heidän osallistumisensa tueksi tarvitaan lapsia arvostavia aikuisia, joilla on aikaa kuun-

nella ja keskustella heidän kanssaan. Aikuisia, jotka luovat uusia rakenteita ja väyliä 

lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi. (Aula 2007, 23; Rasku-Puttonen 2008, 

165.)  Aikuisia tarvitaan kannustamaan nuoria mukaan osallistumaan, koska kuten Ras-



13 
 

ku-Puttonen (2008, 156) toteaa, nuoret eivät välttämättä hakeudu omaehtoisesti osalli-

suutta tukevaan toimintaan. Aula painottaa lisäksi, että lapsen oikeus on tulla nähdyksi 

ja kuulluksi juuri lapsena tai nuorena, ja siksi hänen vastuulle ei saa sälyttää aikuiselle 

kuuluvia asioita ja vastuuta. Lapsilla on kuitenkin tärkeää osaamista, he ovat lapsuuden 

asiantuntijoita. (Aula 2007, 23.) Joensuu (2007) toteaa, että nykyään lapsuus nähdään 

itsenäisenä elämänvaiheena, joka on arvokas jo sinällään eikä vain kasvamista aikuisuu-

teen. Lapset osaavat tuoda esille omia ajatuksiaan ja toiveitaan vuorovaikutuksessa ai-

kuisten kanssa, kun siihen annetaan tilaisuus. Lapsen kuuleminen on edellytys lapsen 

edun ymmärtämiselle. (Joensuu 2007, 44.) 

 

Osallisuus ei ole kuitenkaan vain pelkkiä oikeuksia, vaan se tuo mukanaan myös velvol-

lisuuksia; sitoutumista, vastuuta omasta tekemisestä ja huolehtimista ryhmän toiminnas-

ta (Kiilakoski 2007, 12).  Osallisuuteen kasvattaminen saattaa vaatia koulun oppimis-

kulttuurin ja toimintatapojen muutosta. Tavoitteena on, että lapsista ja nuorista kasvaa 

omatoimisia, aloite- ja yhteistyökykyisiä, määrätietoisia ja kriittisesti ajattelevia ihmisiä, 

jotka ovat motivoituneita toimimaan oman yhteisönsä ja yhteisen hyvän eduksi. (OPM 

2007, 15.) Roosin mukaan osallisuuden tavoitteena on kasvattaa aktiivisia, omaan it-

seensä luottavia, empaattisia ja ajattelevia lapsia. Tärkeitä taitoja, joita ei Roosin mu-

kaan opita sopeutumalla aikuisen määräyksiin, vaan harjoittelemalla ja opettelemalla 

vastuun ottamista ja kantamista. (Roos 2016, 54.) Paras paikka näiden taitojen harjoitte-

luun ovat koulu ja päiväkoti, joissa on mahdollista luoda osallistavia puitteita ja joissa 

on mahdollista kehittää niitä tilanteita, joihin ihmiset voivat osallistua. Freiren mukaan 

yhteisöt kasvavat yhdessä yksilöiden kanssa. Inhimillisten yksilöiden luominen vaatii 

inhimillistä yhteiskuntaa. Kiilakosken sanoin lasten ja nuorten osallisuus sekä osallinen 

yhteiskunta ovat ” yhteenkietoutuneita ilmiöitä.” (Kiilakoski 2007, 17.) 
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2.3. Osallisuuden mittaaminen 
 

Lasten osallisuuden määrittelyyn on kehitetty erilaisia mittareita tai malleja, joiden avul-

la osallisuuden tasoja voidaan arvioida. Yksi tällainen malli on Roger Hartin 1992 kehit-

tämä osallisuuden tikapuut- malli, joka kuvaa lasten osallisuuden rakentumisen tasoa 

suhteessa kasvattajiin. Hart on luonut osallisuuden tikapuut- mallinsa Arnsteinin  kansa-

laisuuden tikapuut- mallin pohjalta. Tikapuissa on kahdeksan askelmaa. Tikapuiden 

periaatteena on, että mitä korkeammalla askelmalla ollaan, sen suurempi on osallisuu-

den määrä.  (Hart 1992, 8-14; Eskel & Marttila 2013, 79-80.) Kuvassa on mukailtu ver-

sio Hartin osallisuuden tikapuista (Eskel & Marttila 2013, 79-80). 

 

 

Hartin osallisuuden tikapuissa varsinaiset osallisuuden tikkaat alkavat vasta neljänneltä 

askelmalta, kun lasten mielipiteitä kuullaan. Hartin tikapuumallia on kritisoitu siitä, että 

siinä ei huomioida lasten subjektiivisen kokemuksen merkitystä, vaan oletetaan osalli-

suuden automaattisesti lisääntyvän yhdessä vaikutusmahdollisuuksien lisääntyessä. 

(Hart 1992, 8; Shier 2001, 109.) Shierin mukaan Hartin malli on tullut ironisesti tutuksi 

parhaiten juuri näiden alimpien tasojen (1. Manipulation, 2. Decoration, 3. Tokenism) 

eli osallistumattomuuden portaiden osalta (Shier 2001, 110). 
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Harry Shier (2001) on vahvistanut tikapuumallia lisäämällä siihen ulottuvuuden, jossa 

huomioidaan kasvattajien valmiudet, mahdollisuudet ja velvollisuudet suhteutettuna 

lasten osallisuuteen. Shierin mallissa osallisuutta tarkastellaan lapsen ja aikuisen välisen 

vuorovaikutusprosessin kautta.  

Ensimmäisellä tasolla osallisuus on pienintä ja viidennellä tasolla suurinta.  Shierin mu-

kaan osallisuuden tasot ovat seuraavanlaiset: 

1. Lapsia kuunnellaan. 

2. Lapsia tuetaan mielipiteiden ilmaisussa. 

3. Lasten näkemykset otetaan huomioon. 

4. Lapset otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin. 

5. Lasten kanssa jaetaan valtaa ja vastuuta päätöksen teossa. 

(Shier 2001, 110-115; Eskel & Marttila 2013, 80-81.) 

 

Nigel Thomas on jakanut osallisuuden tasot kuuteen ulottuvuuteen, jossa lasten tilantei-

den yksilöllisyys pystytään huomioimaan. Thomas on kritisoinut muita osallisuuden 

malleja, joissa mielletään osallisuus yksiulotteiseksi ominaisuudeksi. Osallisuutta on 

tilanteessa paljon, vähän tai ei yhtään. Thomasin kuusi osallisuuden ulottuvuutta ovat 

1. Mahdollisuus valita (osallistumisesta kieltäytyminen on myös osalli-

suuden muoto) 

2. mahdollisuus saada tietoa 

3. mahdollisuus vaikuttaa prosessiin 

4. mahdollisuus ilmaista itseään 

5. mahdollisuus saada apua ja tukea itsensä ilmaisemiseen 

6. mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin 

(Eskel & Marttila  2013, 81-83.)   

Tutkimuksessani tukeudun osallisuus määrittelyssä mm. Hartin, Shierin ja Thomasin 

luomiin osallisuuden mittareihin ja määritteisiin. Tässä tutkimuksessa osallisuus on yk-

sinkertaisimmillaan vapaaehtoisuutta, valinnanvapautta, tiedonsaantia, kuulluksi tule-

mista, mielipiteen huomioonottamista, itsensä ilmaisemista, avun ja tuen saantia, osallis-

tumista, vastuunottamista omasta toiminnasta ja päätöksentekoa. Osallisuutta on myös 

se, jos jättää osallistumatta omasta halusta. Jotta osallisuuskokemus olisi onnistunut, 

tulee nuoren kokea, että hän voi vapaasti ja ilman pelkoa ilmaista itseään ja sanoa mieli-
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piteensä. Osallisuus on osallistumista toimintaan, mutta myös vastuunkantoa omasta 

tekemisestä ja osallistumisesta.  

 

Gretschel on tutkinut nuorten osallisuuskokemuksia ja kirjoittanut aiheesta artikkeleita 

mm. nuorisotutkimuslehdissä. Taulukko 1 Gretschelin näkemys eri osallisuuden muo-

doista ja osallisuuden tasosta riippuen kuinka paljon toiminta on nuorista itsestään läh-

tevää ja tapahtuvaa. Tuloksien analysoinnissa olen käyttänyt apuna Gretschelin Osalli-

suuden muodot taulukkoa. Ensimmäisellä tasolla osallisuus on pienempää ja kasvaa sitä 

suuremmaksi mitä suurempi luku on. (Gretschel 2002, 71.)  
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TAULUKKO 1 Osallisuuden muodot Gretschelin mukaan (Gretschel 2002, 71.) 

 

 

  

Osallisuuden muoto Osallisuuden aste/taso 

Ideointiosallisuus 1. nuorilta kysytään yksittäisiä ideoita 

2. nuorten tarpeista aikuiset kehittävät yhteisen idean 

3. yhdessä ideointi 

4. nuorten omatoiminen ideointi 

Tieto-osallisuus 1. Aikuisjohtoinen tiedonjakaminen 

2. tiedon jakaminen yhteisissä keskusteluissa 

3. nuoret tiedon etsijöinä 

4. nuoret tiedon tuottajina 

Suunnitteluosallisuus 1. aikuiset suunnittelevat 

2. nuoret suunnittelevat osia toiminnasta aikuisen kanssa 

3. nuoret ja aikuiset suunnittelevat yhdessä yhteisissä kokouksissa 

4. nuoret suunnittelevat itse 

Päätöksenteko-

osallisuus 

1. aikuiset tekevät päätökset 

2. aikuiset tekevät päätökset nuorten ideoiden pohjalta 

3. yhteinen päätöksenteko 

4. nuorten itsenäinen päätöksenteko (omat projektit) 

Toimintaosallisuus 1. aikuiset tuottavat palveluja nuorille 

2. yksittäiset nuoret osallistuvat toiminnan toteuttamiseen 

3. aikuiset ja nuoret yhdessä organisoivat ja toteuttavat toiminnan 

4. nuoret organisoivat ja toteuttavat toiminnan 

Arviointiosallisuus 1. aikuiset arvioivat toimintaa yksittäisten nuorten palautteiden perus-

teella 

2. aikuiset ja nuoret arvioivat toimintaa yhdessä keskustellen 

3. nuorilta pyydetään ja saadaan palautetta kirjallisessa muodossa 

4. aikuiset ja nuoret hyödyntävät palautteen ja arviointikeskustelun 

tuloksia yhdessä 



18 
 

2.4. Demokratiakasvatus osana osallisuutta 
 

Lasten ja nuorten osallistuminen on turvattu monessa eri laissa. Lähtökohdat on kirjattu 

perustuslakiin, jotka taas juontavat juurensa YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksesta, 

jossa etenkin artiklat 12 ja 13 käsittelevät lapsen oikeutta omaan mielipiteeseen ja oike-

utta tulla kuulluksi kehitystasonsa mukaan.  EU:ssa lasten perusoikeuksia suojellaan 

Euroopan ihmisoikeussopimuksella ja Euroopan sosiaalisella peruskirjalla. Euroopan 

neuvostolla ja komissiolla on aktiivinen rooli demokratiakasvatuksen kehittämisessä 

kouluissa. Euroopan neuvosto on edistänyt ja edistää yhä lasten oikeuksien toteutumista 

erilaisten hankkeiden muodossa, mm. Education for Demokratic Citizenship and Human 

Rights. (Euroopan neuvosto.) Suomessa lisäksi kuntalaki, nuorisolaki ja lastensuojelula-

ki edellyttävät lasten ja nuorten kuulemista ja vaikuttamista itseään koskevissa asioissa. 

Myös erilaisia kansallisia hankkeita demokratiakasvatuksen ja nuorten osallisuuden 

kehittämiseksi on viime vuosikymmenen aikana ollut useita esim. Osallistuva oppilas-

yhteisöllinen koulu, Suomen Lasten Parlamentti, Lasten ja nuorten foorumi. (OPH 2011, 

23.)   

 

Todellinen demokratia toimii aina alhaalta ylöspäin ja asettaa suuria vaatimuksia yhteis-

kunnalle ja ihmisten kyvylle ja halulle sitoutua yhteiskuntaan (Feldmann- Wojtachmnia 

ym. 2010, 14). Freire on muun muassa teoksessa Education for Critical Consciousness 

kirjoittanut demokratiasta ja sen kokemisesta.  Hän peilaa ajatuksiaan demokratiasta ja 

osallisuudesta Brasilian historiasta, jota leimaa kolonialismi, aika Portugalin siirtomaa-

na. Nämä historian jättämät jäljet vaikuttavat yhä siihen, miten demokratia kehittyy Bra-

siliassa ja miten ihmiset suhtautuvat demokratiaan. Freiren mukaan demokratia ei voi 

syntyä riippuvuussuhteessa. Demokratia ei synny alisteisessa suhteessa dominoivaan 

osapuoleen, vaan todellisessa tasavertaisuudessa, osallisuuden kokemuksessa ja avoi-

messa dialogisuudessa. Alisteinen suhde ajaa ihmisen sopeutumaan olemassa oleviin 

olosuhteisiin ja hyväksymään eriarvoisuuden ja jopa kaipaamaan sen tuomaa ”turvaa” 

olla ottamatta vastuuta. Demokratia tarvitsee siis kriittistä ajattelua ja kokemusta itsehal-

linnasta syntyäkseen. (Freire 2005, 19-22)   Demokratia ei siis synny itsestään, vaan se 

tulee opetella, oppia ja siihen tulee kasvaa. Hartin mukaan luottamus siitä, että on osal-

linen, syntyy vain käytännön kautta (Hart 1992, 4). Osallistumisen kautta löytyy kiin-

nostus omasta yhteisöstä ja ympäristöstä. Freire kuvaa demokratian alkaneen siitä, kun 
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maa löysi itsensä, ihmiset ilmestyivät ja osallistuivat historialliseen prosessiin. (Freire 

2005, 26).  

 

Jääskeläisen ja Kaiharin mukaan perusajatuksena on, että koska yhteiskunnallisena toi-

mintana osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys, kouluyhteisön on 

elettävä demokratiaa todeksi. (Jääskeläinen & Kaihari 2016.) Uudessa perusopetuksen 

opetussuunnitelman mukaisessa yhteiskuntaopin opiskelussa keskitytään osallistumis- ja 

vaikuttamistaitojen omaksumiseen. Perusopetuksen yhteiskuntaopin opetuksen tehtävä-

nä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisik-

si. (OPS 2014.) Jääskeläisen ja Kaiharin mukaan lapsia ja nuoria ohjataan toimimaan 

erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa, moniarvoisessa 

yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan. Yhteiskunnan toiminnasta 

ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista annetaan tiedollinen perusta sekä rohkaistaan 

oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi. 

Opetussuunnitelman mukaisesti nuoria ja lapsia tulee kannustaa osallistumaan sekä toi-

mimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. (Jääskeläinen ja 

Kaihari 2016; OPS 2014.) 

 

Kiilakosken mukaan demokratiakasvatukseen kuuluu muutakin kuin, että lapsille ja 

nuorille annetaan tietoa demokratiasta. Oppilaiden tulisi saada päättää asioista silläkin 

uhalla, että aikuinen joutuu luopumaan jonkin verran omasta vallasta ja joutuu antamaan 

nuorille osan omastaan; aitoa valtaa. (Kiilakoski 2015.) Kiilakoski arvostelee suomalai-

sen demokratiakasvatuksen tilaa, jota hänen mielestään voi luonnehtia lyhyesti kuvaa-

malla: ”…että se sekä onnistuu että epäonnistuu. Suomalaisilla nuorilla on verrattain 

hyvät tiedot yhteiskunnallisen päätöksenteon toiminnasta. Nuoria koskevat tutkimukset 

myös osoittavat, että nuoret luottavat yhteiskunnallisiin instituutioihin kuten eduskun-

taan, oikeuslaitokseen tai presidenttiin.” Ongelma Kiilakosken mukaan taitaa kuitenkin 

piillä siinä, etteivät tiedot ja luottamus muutu yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi tai 

osallistuvaksi kansalaisuudeksi. (Kiilakoski 2015.)  
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2.5. Tutkimuksia lasten ja nuorten osallisuudesta 
 

Feldmann- Wojtachmnia, Gretschel, Helmisaari, Kiilakoski, Matthies, Meinhold-

Henschel, Roth, Tasanko ovat vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa vertailleet Nuorten 

osallisuutta Suomessa ja Saksassa. Tutkimuksen mukaan Suomessa nuorten osallisuu-

teen kannustetaan kansallisella ja poliittisella tasolla. Suomessa osallisuuden tyyppi on 

suoraa ja edustuksellista esim. nuorten parlamenteissa, kun taas Saksassa nuorten osalli-

suus on enemmän projektiluontoista ja paikallista riippuen vapaaehtoisjärjestöjen toi-

minnasta, kuin että, se perustuisi valtakunnallisesti sitoviin poliittisiin päätöksiin. Tut-

kimuksen mukaan Suomen sosiaalisesti monipuolista peruskoulujärjestelmää tulisi vie-

läkin enemmän hyödyntää demokratiakasvatuksessa ja lasten ja nuorten osallisuuden 

näkökulmasta. Suomen haasteena on löytää uusia ja parempia muotoja alhaalta ylös 

suuntautuvaan osallisuuteen, jossa nuoria aktivoitaisiin olemaan osallisia. Saksan haas-

teena on yhdistää useat erilliset projektit yhtenäiseksi strategiaksi. Saksan eriyttävä kou-

lujärjestelmä hankaloittaa osallisuuden ja demokratiakasvatuksen edistymistä. (Feld-

mann- Wojtachmnia, Gretschel, Helmisaari, Kiilakoski, Matthies, Meinhold-Henschel, 

Roth, Tasanko. 2010, 69-72.) 

 

Anu Alanko (2012) on väitöskirjassaan tutkinut lasten ja nuorten osallisuusryhmien 

toimintaa demokratiakasvatuksen näkökulmasta. Aineisto koostui 51 kyselylomakkeesta 

ja 22 haastattelusta eri puolilla Oulua eri osallisuusryhmiin osallistuvilta 10-16-

vuotiailta lapsilta ja nuorilta    (Alanko 2012,  109-111). Hänen tutkimuksessaan selvite-

tään miten osallisuusryhmät on muodostettu ja mitä tulisi huomioida lasten ja nuorten 

näkökulmasta ryhmiä perustettaessa. Minkälaisena lapset ja nuoret näkevät ryhmien 

vertaistoiminnan ja aikuisten roolin ryhmien toiminnassa? Alangon tutkimuksessa selvi-

tetään, minkälaista toimintaa osallisuusryhmissä toteutetaan, ja minkälaisia osallistumi-

sen keinoja, kohteita ja tavoitteita lapsilla ja nuorilla on ryhmien toiminnassa. Alanko 

pohtii tutkimuksessaan, minkälaisen demokratiakasvatuksen tilan osallisuusryhmä tarjo-

aa nuorille ja lapsille ja minkälaisia osallisuuden pedagogiikan lähtökohtia aineiston 

pohjalta on mahdollista muotoilla. Tutkimuksessaan Alanko on pyrkinyt ymmärtämään 

globaalia ilmiötä lasten ja nuorten osallisuutta demokratiakasvatuksen näkökulmasta 

paikallisesti selittämällä Oulussa toimivien osallisuusryhmien kautta. (Alanko 2012, 18, 

31.)  
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Noora Pyyry (2012) pohtii Nuorisotutkimus lehden artikkelissa Nuorten osallisuus tut-

kimuksessa Menetelmällisiä kysymyksiä ja vastausyrityksiä omiin tutkimustuloksiinsa 

peilaten osallistavan tutkimusmenetelmien kehittämistä nuorisotutkimuksessa. Artikkeli 

pohjautuu Pyyryn kenttätutkimuksen pilottivaiheeseen, joka tehtiin Helsingissä keväällä 

2011. Tutkimus on osa Suomen akatemian rahoittamaa Kaupungin kanssa asujat: Lapset 

ja nuoret osallistuvina asukkaina- hanketta. Tutkimuksessaan Pyyry on selvittänyt kuin-

ka teini-ikäiset tytöt ottavat hengailemalla haltuun kaupunkitilaa. Hän on käyttänyt ai-

neistonkeruumenetelminä ryhmähaastatteluja, ideakarttoja. 

 

Robert Thornberg ja Helene Elvstrand ovat tutkineet lasten kokemuksia demokratiasta, 

osallisuudesta ja luottamuksesta koulussa. Tutkimus on tehty kolmessa ruotsalaisessa 

peruskoulussa. Kahdessa koulussa oppilailla ei ollut mahdollisuuksia vaikuttaa. Kol-

mannessa koulussa opettajat pyrkivät antamaan tilaa oppilaiden ideoille ja tukemaan 

näin demokratiaa epämuodollisesti. Tutkijat löysivät esteitä ja rajoituksia jotka estävät 

koulun demokratian rakentumista. Rajoitukset vapaasti suomennettuna ovat a. katkonai-

suus (opettajien vaihtuvuus), b. pitkään jatkunut opettajien vuorovaikutuksellinen valta 

ja oppilaiden alistuminen koulun organisaatiorakenteissa, joka kannustaa ennemmin 

noudattamaan auktoriteetin ohjeita kuin neuvottelevaa demokratiaa kohti, c. naiivi luot-

tamus opettajiin, d. koulun prosessit hiljentää oppilaiden äänet e. epäoikeuden mukainen 

epäjohdonmukaisuus opettajien taholta.  Tutkimuksen mukaan lapsille harvoin annetaan 

mahdollisuutta luoda ja muokata sääntöjä avoimen keskustelun kautta. Aikuiset tekevät 

päätökset koulussa ja luokassa.  (Thornberg ja Elvstrand 2012.) 

 

Reetta Niemi kertoo artikkelissaan Osallisuus koulussa: sanahelinää vai opetusta rikas-

tava mahdollisuus omasta tutkimuksestaan, jonka tavoitteena oli kasvattaa oppilaita 

vahvaan kriittisyyteen. Tutkimuksessaan hän otti osallisuuden osaksi opetuksen suunnit-

telua, niin että opetuksen suunnittelussa olivat mukana niin oppilaat kuin heidän van-

hempansa. Niemen mukaan osallisuus niin opetuksen suunnittelussa, -toteutuksessa ja 

arvioinnissa toimii opetusta rikastuttavan toimintamallina ja samalla tukee lasten ja 

nuorten hyvinvointia.  Oppimisprosessit olivat monin osin onnistuneita ja projektit an-

toivat mahdollisuuden erilaisten lahjakkuuksien esiin tulemiselle, mutta se vaatii opetta-
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jalta paljon; uskallusta luopua opettajajohtoisuudesta ja toisinopettamista. (Niemi 2008, 

130, 141,143.)  

 

Gretschelin tutkimus Kunta nuorten osallisuusympäristönä. Nuorten ryhmän ja kunnan 

vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin 

keinoin. Gretschelin tutkimuksessa selvitetään millainen on suomalaisten nuorten asema 

kansalaisena kuntayhteisön tasolla, jossa kuntien nuorien osallisuusympäristöjen laa-

dukkuutta tarkastellaan kolmesta näkökulmasta. Nämä ovat 1. yksilöiden osallisuus, 2. 

osallisuusprosessin laadukkuus, 3. osallisuusprojektin lopputuloksen laadukkuus. Tut-

kimusmateriaali on muodostunut kolmenlaisista ryhmähaastatteluilla kerätyistä aineis-

tosta; ei-osallisuustarinoista, arvo-ja tavoitekeskusteluista sekä laadunarviointikeskuste-

luista. (Gretschel 2002, 19.)  

 

Jutta Kemppainen on pro gradu- tutkielmassaan tehnyt osallistavan tapaustutkimuksen 

Oppilaiden osallisuuden kokemuksista koulussa. Tutkimuksen apututkijoina toimivat 

oppilaat tutkimusprosessin suunnittelussa ja aineistonkeruussa. Tämä tutkimus osoitti, 

että oppilaat ymmärsivät osallisuuden konkreettisena toimintana, kuten osallistumisena 

erilaisiin toimintoihin, fyysisenä läsnäolona. Mutta osallisuus ymmärrettiin liittyvän 

myös päätöksentekoon ja vaikuttamiseen, (Kemppainen 2014, 40.) Osallisuus koettiin 

olevan läsnä koulun arjessa, vaikka ilmiöstä kertominen olikin hankalaa. Osallisuus 

kuitenkin koettiin vahvasti liittyvän oppilaiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin ja yhdessä 

tekemiseen. (Kemppainen 2014, 42.)  

 

Kaarlo Laine on tutkinut koulua nuorten kokemustilana, niin, että hän on käyttänyt ai-

neistonaan nuorten piirroksia, kirjoituksia ja haastatteluja. (Laine 2003.) Osallisuutta 

ovat tutkineet yhteisöllisyyden kautta Mira Roine, Riikka Puusniekka, Pauliina Luopa, 

Topi Kinnunen ja Jukka Jokela, jotka tarkastelivat tutkimuksessaan Helsingin peruskou-

lujen 8.-9. luokkalaisten kokemuksia koulun toimintakulttuurin yhteisöllisyydestä. Ai-

neistona käytettiin Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kouluterveyskyselyjä 1996–2010 

väliseltä ajalta. Tutkimus osoitti, että oppilaiden kokema osallisuus koulussa on kehitty-

nyt myönteisempään suuntaan viimeisten 14 vuoden aikana. Oppilaat ovat myös tietoi-

sempia vaikuttamistavoistaan. (Roine, Puusniekka, Luopa, Kinnunen, Jokela 2011, 7, 
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13.) Vaikka kehitystä on tapahtunut vuosien varrella, tutkimus kuitenkin osoitti, että 

oppilaiden vaikuttamismahdollisuudet ovat yhä rajalliset. Oppilaiden osallisuus toteutuu 

kouluissa edelleen aika heikosti. Vain harva oppilas koki saavansa äänensä kuuluville, 

vaikka nuorilla onkin tutkimuksen mukaan halua vaikuttaa koulussa moniin asioihin. 

(Roine, ym. 2011, 31-32.) 

 

Osallisuus ei koske enää vain koulumaailmaa vaan myös varhaiskasvatuksessa on alettu 

uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti kiinnittää yhä enemmän huomioita pien-

ten lasten osallisuuteen. Piia Roos on väitöskirjatutkimuksessaan lähestynyt päiväko-

tiarkea päiväkoti-ikäisten piirrosten ja haastattelujen kautta. Väitöskirjatutkimuksen 

pohjalta hän on kirjoittanut teoksen Mitä kuuluu? Lapsen kertomukset ja osallisuus päi-

väkotiarjessa, jossa hän tuo esiin huomioita, joissa niin sanotut lapsilähtöiset osallisuu-

teen kannustavat mallit sisältävät usein piilomerkityksiä, joissa aikuinen määrittelee 

lasten toiminnan suunnan ja laadun muun muassa leikkialuemallin avulla. Roosin mu-

kaan aikuiset pyrkivät hyvään antamalla tilaa lasten valinnoille, mutta aikuisten toimin-

tamalli toimii juuri päinvastoin hankaloittaen ja jopa estäen lasten keskinäistä toimintaa. 

Lapset ovat kehittäneet monimutkaisia strategioita toimiessaan leikkialuemallin puitteis-

sa.  (Roos 2016, 60-61.)  

 

Osallisuutta on tutkittu ja tarkasteltu monesta eri näkökulmasta, mutta usein osallisuutta 

on tutkittu aikuisen näkökulmasta. Suomessa ja kuten muuallakin Euroopassa on viime 

vuosikymmenenä herätty nuorten vähään kiinnostukseen poliittiseen vaikuttamiseen ja 

muuhunkin vaikuttamiseen ja tämän vuoksi Suomessa on ollut erilaisia hankkeita, joi-

den avulla on kannustettu kouluja lisäämään oppilaiden osallisuutta ja tietoisuutta de-

mokratiasta. Erilaisia kyselyjä on tehty kouluihin, joiden avulla on selvitetty esimerkiksi 

oppilaiden osallisuusmahdollisuuksia, mutta useimmiten nämä kyselyt on suunnattu 

koulun johdolle, ei oppilaille. Muun muassa Opetushallitus on tehnyt vuonna 2011 Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Demokratiakasvatusselvityksen, jossa se on 

kartoittanut koko Suomen laajuudelta demokratiakasvatuksen tilaa kouluissa ja lasten ja 

nuorten osallisuusmahdollisuuksia, mutta kyselyt on suunnattu koulujen johdolle.  (OPH 

2011, 5.) Vuonna 2007 on tehty Opetushallituksen ja Stakesin yhteistyössä toteuttama 

laaja selvitys, miten hyvinvointi ja terveyden edistäminen peruskoulujen 7.-9. vuosi-
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luokkien keskuudessa toteutuu. Selvityksen yhtenä teemana on myös osallisuus, mutta 

tämäkin kysely oli suunnattu koulujen johdolle. Osallisuusteoriat on luotu siitä käsityk-

sestä mikä aikuisten mielestä on osallisuutta. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on löy-

tää nuorten näkemys osallisuudesta.  
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3. Oppilaskunta 
 
 
3.1. Oppilaskunta laissa  
 

Perusopetuslain mukaan (47 a §) koululla voi olla sen oppilaista koostuva oppilaskunta. 

Sen tehtävänä on aktivoida oppilaita toimimaan ja vaikuttamaan yhteisten asioiden puo-

lesta, lisätä nuorten oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoa sekä antaa tilaisuuksia harjoitel-

la demokratiataitoja käytännössä. Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa lasten ja nuorten 

demokraattista toimintakulttuuria. Oppilaskunnan tehtävä on aktivoida oppilaita yhteis-

ten asioiden hoidossa ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin sekä kasvattaa oppilaiden oma-

aloitteisuutta, vastuuntuntoa, sekä antaa mahdollisuuksia harjoitella demokratiataitoja 

käytännössä. (OPH 2011, 10.) 

 

Mannisen mukaan oppilaskuntatoiminta ei ole uusi keksintö, vaan sen juuret ulottuvat jo 

1960-1970- luvuille, jolloin oppilaskuntatoiminta oli hyvin poliittista vasemmistoryhmi-

en aktivoituessa. 1970-luvulla oppilaitoksiin perustettiin oppilaista ja opettajista koostu-

via kouluneuvostoja, joissa alle 15-vuotiailla oli puheoikeus, mutta ei todellista päätän-

tävaltaa. Tuon ajan vahvat kokemukset kouluntoimintakulttuurin puoluepolitisoitumi-

sesta on hidastanut nykyisiä kouluja demokratiapyrkimyksissä. (Alanko 2010, 56.) Op-

pilaskuntatoiminta hiipui 1980–1990 -luvuilla, mutta on jälleen noussut ajankohtaisem-

maksi mitä pidemmälle 2000-lukua edetään. (Manninen 2007, 119.)  Vuonna 2007 astui 

voimaan laki, (Perusopetuslaki 47 a §) jonka mukaan kaikissa kouluissa tulee olla oppi-

laskunta tai vastaava järjestelmä takaamaan oppilaille keinoja olla vaikuttamassa itseään 

koskevissa asioissa ja heillä on oikeus saada äänensä kuuluville. (Manninen 2007, 119.) 

Oppilaskuntaa on myös kritisoitu siitä, että sinne valikoituu usein tietyntyyppinen oppi-

las-aines, joka on jo olemassaan aktiivinen. Oppilaskuntia pidetäänkin näennäisosalli-

suuden kenttinä, jonka rinnalle tarvitaan erilaisia tapoja edistämään oppilaiden osalli-

suutta, kirjoittaa Malama. (2017, 28.) Elokuussa 2016 voimaan tulleessa perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa oppilaskuntatoiminnan tehostamiseen kannustetaan. Osallisuuteen 

tulisi pyrkiä entistä voimakkaammin. Opetussuunnitelman perusteiden keskeisenä ta-

voitteena on kannustaa kouluja kehittämään oppilaiden osallistumismahdollisuuksia ja 

yhteistoimintaa monipuolistamalla ja vahvistamalla oppilaskuntien toimintaa. (OPS 

2014) 
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3.2. Oppilaskunta koulussa 
 

Vuonna 2011 tehtiin Demokratiakasvatusselvitys, jossa kartoitettiin myös oppilaskunti-

en määriä. Selvityksen mukaan oppilaskuntien määrä oli kasvanut huomattavasti 2005 

vuodesta vuoteen 2011. Vuonna 2011 jopa 99%.ssa 7.-9.-luokkalaisen yläkoulussa oli 

oppilaskunta. Kasvua oli jopa 7 % yksikköä. (OPH 2011, 64.)  

 

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat, mutta puhuttaessa ”oppilaskuntatoi-

minnasta” tai ”oppilaskuntien perustamisesta” tarkoitetaan sitä, että oppilaiden osalli-

suutta lähdetään systemaattisesti ja aktiivisesti kehittämään perustamalla oppilaskunnal-

le hallitus, joissa harjoitellaan esimerkiksi kokouskäytäntöjä ja muita osallisuuteen kan-

nustavaa ja tukevaa toimintaa. Yleisimmin oppilaskunnan hallitukseen valitaan jäsenet 

äänestämällä omalle luokalle edustaja, mutta muitakin tapoja on, kuten arpominen. 

Luokkien edustajat muodostavat oppilaskunnan hallituksen, jonka toimintaa tukemaan 

ja neuvomaan on valittu vastuuopettaja. Luokkien edustajat vievät luokan ehdotuksia 

hallituksen käsiteltäväksi ja vastavuoroisesti tiedottavat hallituksen tekemistä päätöksis-

tä luokan muille jäsenille. (Manninen 2007, 119.) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

nen peruskouluissa - selvityksen mukaan oppilaskuntatoiminnassa oppilaat ovat eniten 

vaikuttamassa koulun juhlien, retkien ja leirikoulujen suunnittelussa. Oppilaskuntatoi-

mintaa koulun puolelta tuetaan niin, että kokoontumiselle järjestetään tilat ja toiseksi 

yleisin tapa on tarjota oppilaille koulutusta oppilaskuntatoiminnassa, myös taloudellista 

tukea saatetaan ohjata suoraan oppilaskunnalle. Lapin alueella koulutusta oli muuhun 

maahan verrattuna vähiten tarjolla, mutta Lapin läänissä oppilaat olivat osallisina tilojen 

ja piha-alueiden suunnittelussa paremmin kuin monessa muussa läänissä. (Pirttinen 

2007, 49, 51, 53.) 

 

 
3.3. Oppilaskunta tutkimuksessa 
 

Kiilakosken mukaan on hankala sanoa, millä tavalla oppilaskunta onnistuu tehtävässään 

demokratiakasvatuksen välineenä, sillä suoranaisia oppilaskunnan toimintoja koskevia 

tutkimuksia on verrattain vähän. (Kiilakoski 2015.) Muutamia selvityksiä on tehty. Esi-
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merkiksi Opetushallitus teki selvityksen Demokratiakasvatuksen tilasta Suomessa 

vuonna 2011.  Sen mukaan demokratiakasvatus ja -opetus olivat lähinnä yhteiskunta-

opin ja äidinkielen opettajien kontolla. Demokratiakasvatus näytti palautuvan tiedon 

opettamiseen, ei niinkään sen osoittamiseen, millaista on toimia demokraattisessa yhtei-

sössä. (OPH 2011.) 

 

Alanko on selvittänyt kyselytutkimuksessaan oppilaiden kokemusta oppilaskuntatoi-

minnasta hallituksen jäsenenä. Haastatteluissa pohdittiin tarkemmin oppilaskunnan 

merkitystä osallistumista mahdollistavana ja osallisuutta tukevana ympäristönä. Tutki-

mus osoitti, että suurimmalla osalla ei ollut kokemusta oppilaskunnan hallituksen jäse-

nyydestä ja vain kolme haastateltavaa oli tutkimuksen teon aikaan hallituksen jäsen. 

Toisaalta oppilaskunta ei näyttänyt nousevan ainoaksi tai keskeiseksi osallistumista 

mahdollistavaksi ja osallisuuden kokemuksia synnyttäväksi toimintaympäristöksi. Oppi-

laskuntatoiminnasta monella oli vähän tietoa ja mielikuvat tietyn hyvin pärjäävien oppi-

laiden henkilökohtaisena projektina eli vahvana. (Alanko 2010, 63.) 

 

Esimerkiksi tietoa oppilaskuntatoiminnasta löytyy Leena Nousiaisen ja Ulla Piekkarin 

(2007) laatimasta oppaasta. Osallistuva oppilas- yhteisöllinen koulu. toimivan oppilas-

kunnan opas. Jyri Manninen (2008) on kirjoittanut arviointiraportin Opetusministeriön 

julkaisemana Matkalla osallisuuteen. Osallistuva oppilas- yhteisöllinen koulu – kehittä-

mishankkeen vaikuttavuuden arviointi.  Eemeli Marttila ja Juuso Norrena (2013) ovat 

tarkastelleet Pro Gradu tutkimuksessaan Oppilaskuntatoimintaa Jyväskylän alakouluis-

sa. Aineistona he käyttivät oppilaskuntien hallitusten pöytäkirjoja. Heidän tutkimuksen-

sa mukaan oppilaskunta toiminta on muusta koulunorganisaatiosta irrallaan ja oppilas-

kunnat ovat lähinnä osallisuuden ja vaikuttamisen harjoituskenttiä vailla todellista osaa 

päätöksenteossa. (2013, 2.)  

 

2004 valikoiduissa Lontoon yläkouluissa aloitettiin The London Secondary School 

Councils Action Research Project, jonka tarkoituksena oli kehittää koulujen oppilaskun-

tatoimintaa ja samalla tutkia intervention vaikutusta koulujen oppilaskuntien toimintaan 

ja prosessin kulkua. School Councils Uk:n projektijohtaja Lois Canessa kiersi kouluissa 
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auttaen ja tukien niin oppilaita kuin opettajiakin. Neuvostoja kannustettiin myös verkos-

toitumaan keskenään. (Yamashita ja Davies 2010, 230.) 

Kirabo kirjoittaa artikkelissaan Ugandassa olleesta kolmevuotisesta Plan projektin Osal-

lista kouluhallinto hankkeesta, jonka on rahoittanut Suomen ulkoasiainministeriö. Kira-

bo on toiminut kyseisen projektin projektipäällikkönä. Artikkelissaan hän tuo esille 

kolmivuotisen hankkeen tuloksia. Hanke toteutettiin alueilla, joissa lapset olivat kiin-

nostuneita ja halukkaita oppimaan, mutta saivat vain vähän tukea koulunkäyntiinsä van-

hemmilta. Opettajien poissaolot olivat yleisiä. Ohjelman neljä periaatetta olivat lä-

pinäkyvyys, vastuu, osallistuminen ja reagoiminen. Näitä periaatteita noudattamalla, 

oppilaita autettiin valitsemaan demokraattisesti keskuudestaan johtajia, sekä tyttöjä että 

poikia, esimerkiksi jäseniä oppilaskuntiin. Projekti tuotti hyviä tuloksia: koulumenestys 

parani ja tyttöjen asema vahvistui. Oppilaiden osallistuminen koulujen toimintaan, eten-

kin kokouksiin, on lisääntynyt, mikä on parantanut heidän kykyään käsitellä itseään 

koskevia asioita ja kohentanut selvästi heidän itsetuntoaan ja johtamistaitojaan. Hank-

keella on ollut myös suuria vaikutuksia yksittäisten lasten koulunkäyntiin, joita Kirabo 

tuo esille lasten omien puheenvuorojen kautta. (Kirabo 2016.)  
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4. Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 
 
 
4.1. Fenomenografis-hermeneuttinen lähestymistapa 
 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on saada esille nuorten omat mielipiteet ja kuvaukset 

kokemastaan todellisuudesta, joka laadullisin tutkimusmenetelmin on mahdollista. 

Hermeneuttinen ulottuvuus usein liittyy läheisesti fenomenologiseen tutkimukseen tul-

kinnan tarpeen kautta. Tässä tutkimuksessa hermeneuttinen ulottuvuus näkyy siinä, että, 

olen pyrkinyt tulkitsemaan nuorten laatimia käsitekarttoja, jotka herättivät usein enem-

män kysymyksiä kuin vastauksia., joten jotta tulkintani olisi mahdollisimman oikea ja 

toisi esiin juuri nuorten eikä tutkijan äänen, tein kolme ryhmähaastattelua saadakseni 

tarkennusta käsitekartoissa esille tulleisiin asioihin. Tämän jälkeen olen tehnyt tulkintaa 

haastatteluaineistosta eli tutkimus on edennyt spiraalimaisen kehämäisesti, joka on tyy-

pillistä hermeneuttisessa tutkimuksessa. Teoria on kietoutunut samaan vyyhteen tulkin-

tojen kanssa. (Pitkäranta 2010, 122–123.)   Laineen mukaan ihmisläheisen tutkimuksen 

aineisto usein kerätään haastatteluin, jolloin haastateltava kertoo kokemastaan ja tutkija 

pyrkii löytämään haastateltavan ilmaisusta mahdollisimman oikean tulkinnan. Puheen 

lisäksi tulkinnassa hyödynnetään eleitä ja ilmeitä. (Laine 2007, 31.)  

 

Tässä tutkimuksessa on myös tarkoitus tuoda esille erilaisia vallan muotoja koulussa; 

oppilaat/opettajat. Osallisuudessa on aina kyse myös vallasta. Tutkimuksessa pohditaan 

oppilaiden valtaa suhteessa omaan opiskeluun ja kouluympäristöön, jossa he viettävät 

suuren osan lapsuudesta ja nuoruudesta. Tutkimuksessa tulee esille koulun toimintaym-

päristön lainalaisuuksia ja koulun ideologisia riippuvuussuhteita. Jo haastattelutilantees-

sa tietyt kysymykset herättivät muutamassa haastateltavassa reflektioprosessin, jossa he 

pohtivat omaa toimintaansa ja sen vaikutusta oppilaskuntatoimintaan. Tämän vuoksi 

tutkimukseni liittyy myös Habermasin luoman Emansipatoriseen tiedon intressin piiriin.  

 

Tutkimuksen taustalla on fenomenologinen filosofia, jonka mukaan ihminen luo käsi-

tyksen omasta elämästään kokemuksiensa kautta. Tutkimuksessa on käytetty fenomeno-

grafista analyysiä, joka viittaa jo nimensä mukaan fenomenologiseen filosofiaan. Feno-

menografinen tutkimus kohdistaa huomionsa ihmisen maailmaan sellaisena kuin ihmi-

nen sen kokee ja ymmärtää. (Anttila 2007.) Fenomenografisen ajattelun taustalla on 
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humanistinen käsitys siitä, että jokaisella on omat käsitykset, ajatukset, kokemukset ja 

tunteet, jotka ovat kaikki yhtä tärkeitä. (Aarnos 2007.) Tämä ajatus vaikuttaa myös vah-

vasti omassa tutkimuksessani, jonka tarkoituksena on tuoda esille nuorten ajatukset ja 

ääni heitä koskettavassa asiassa. Fenomenografisen tutkimussuuntauksen katsotaankin 

soveltuvan hyvin oppilaiden kaikenlaisten käsityksien tutkimiseen. Fenomenografinen 

tutkimus tutkii ihmisen käsitysten eroavaisuuksia. Tämän tutkimuksen kohteena ovat 

yläkouluikäiset nuoret, joiden käsitykset eroavat aikuisten käsityksistä.  Fenomenografi-

sen tutkimuksen, kuten myös tämänkin tutkimuksen, tavoitteena on kuvata, analysoida 

ja ymmärtää ilmiötä koskevia laadullisia käsityksiä ja sen lisäksi myös tutkia niiden 

välisiä suhteita. (Vilkka & Kalliomäki 2012.)  Vilkan ja Kalliomäen mukaan käsitykset 

ovat aina luonteeltaan suhteellisia. Ne saavat merkityksensä kokonaisuuksista ja raken-

tuvat sosiaalisesti. He painottavat että tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää kontekstuaali-

suuden merkitys, koska se vaikuttaa käsitysten tulkintaan, tulosten raportointiin ja tut-

kimuksen luotettavuuteen. (Vilkka & Kalliomäki 2012.) Fenomenografisen tutkimus-

menetelmän aineistonkeruutavat ovat useimmiten kirjallisessa muodossa, joko litteroitu-

ja haastatteluja, kirjoitelmat, piirrokset tai esimerkiksi kyselyt (Vilkka & Kalliomäki, 

2012). Aarnoksen mukaan tutkimus voi olla kaksivaiheinen, jossa kartoitetaan kirjalli-

sesti taustatekijöitä ja käsityksiä, jonka jälkeen valitaan kartoituksen perusteella haasta-

teltavat perustelemaan omia käsityksiään.  

 

Käsityksien tutkimiseen olisi hyvä liittää myös kokemuksien tutkiminen, koska koke-

mukset vaikuttavat käsityksiin. (Aarnos 2007, 178.) Mutta aina ei voi ajatella niin, että 

käsitykset olisivat syntyneet kokemuksen reflektiossa, kuten Laine asian ilmaisee. Hä-

nen mukaansa käsitykset voivat olla peräisin yhteisöstä, jossa yksilö on ja elää. Ne ovat 

voineet muotoutua kaikenlaisen informaation kautta, kuten kasvatuksen, opetuksen, 

sosialisaation kautta. Käsitykset saattavat kokemuksien sijaan kertoa enemmän yhteisön 

perinteellisistä tavoista ajatella maailmaa. Laineen mukaan kokemus on aina omakoh-

tainen, mutta käsitykset eivät välttämättä sitä ole. (Laine 2007, 38.)   Kokemukset ovat 

se todellisuus missä ihminen elää, toimii ja havainnoi. Siinä todellisuudessa ihminen 

yrittää ymmärtää ja jäsentää kokemaansa. Lainetta mukaillen fenomenologiassa tutki-

taan tätä ihmisen suhdetta omaan elämäntodellisuuteensa. (Laine 2007, 29.) Kokemus 

muodostuu merkityksistä. Fenomenologisen ajattelun mukaan ihmisyksilö on perustal-
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taan yhteisöllinen, ja ne merkitykset, joiden avulla maailmaa katsomme, eivät ole meis-

sä sisäsyntyisiä vaan niiden lähteenä on aina yhteisö, johon jokainen kasvaa ja johon 

meitä kasvatetaan. (Laine 2007, 29–30.) Tämän tutkimuksen yhteisönä toimii koulu ja 

sen sisällä oppilaskunta, jonka edustajia oppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat. Tämän 

tutkimuksen aineistonkeruun olen tehnyt kahdessa vaiheessa: ensin käsitekarttoja ko-

koamalla ja sitten haastatteluilla, joiden kautta olen pyrkinyt siirtymään käsityksistä 

lähemmäs kohti kokemusta. Eli tutkimus kulkee fenomenografisesta käsitteiden tutki-

muksesta kohti fenomenologista kokemusmaailmaan liittyvään tutkimukseen. Käsite-

karttojen avulla olen kartoittanut oppilaiden käsityksiä oppilaskuntatoiminnasta ja haas-

tatteluissa olen pyrkinyt saamaan tietoa tarkemmin oppilaiden omakohtaisista kokemuk-

sista, tuntemuksista ja elämäntodellisuudesta.  

 

Käsitekarttojen tulkintavaiheessa fenomenografinen tutkimussuuntaus näkyy siinä, että 

kategoriat pohjautuvat käsitekarttoihin eli aineistoon. Tulkintaa on tehty vuorovaikutuk-

sessa aineiston kanssa, jossa kuitenkin teoriaan perehtyminen näkyy tutkimuksen jokai-

sessa vaiheessa. Fenomenografisuus näkyy myös tutkimukseni analyysin vaiheissa, jot-

ka Vilkan ja Kallioniemen mukaan ovat fenomenografisessa tutkimuksessa seuraavan-

laiset: 1. Tutustutaan huolellisesti aineistoon, 2. Etsitään tekstistä merkitysyksiköitä, 

jossa erilaiset kysymykset helpottavat aineistosta merkitysyhteyksien määrittelyä, 3. 

Ryhmitellään merkitysyksiköt kategorioiksi, 4. Kuvataan kategoriat abstraktimmalla 

tasolla ja määritellään näiden kategorioiden välisiä suhteita. (Vilkka & Kalliomäki 

2012.)  Analyysin kulku kappaleessa kerron tarkemmin analyysin etenemisestä.  

 

4.2. Lapset ja nuoret tutkimuksen kohteena  
 

Lapsuuden ja nuoruuden tutkimus on Wynessin (2006) mukaan edennyt pitkälle vii-

meisten parin kymmenen vuoden aikana. Ennen lapsi nähtiin tutkimuksessa lähinnä 

objektina ja lapsuuden esineellistäminen oli yleistä. Nykyään lapsuuden tutkimus on 

muuttunut monivivahteisemmaksi, jossa käsitellään lapsuuden tilan dynaamisia, sosiaa-

lisia, rakenteellisia, suhteellisia ja tulkitsevia ulottuvuuksia. (Wyness, 2006, 1.) Karlsson 

kirjoittaa, että nykyään lapset nähdään aktiivisina tiedontuottajina, joilla on sellaista 

tietoa lapsuudesta ja tästä ajasta, jota muilla ei ole. He katsovat asioita eri näkökulmista 

kuin aikuiset ja he saattavat paljastaa jotakin yleistä vallitsevista diskursseista ja kulttuu-
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risista käytännöistä. (Karlsson, 2010, 126). Pitkään lapsuutta on tutkittu aikuisten näkö-

kulmasta tarkasteltuna esim. äidin tai isän kautta, tai koulumaailmassa opettajien ja reh-

torien toimiessa tiedonvälittäjinä lasten asioissa. Tutkijat ovat jättäneet huomiotta lasten 

ja nuorten äänet. Hartin mukaan usein se on voinut johtua siitä pelosta, että lapsilta saatu 

tieto olisi jotenkin epätarkkaa tai jopa epäpätevää. Vallalla on ollut ajatus siitä, että lap-

silla on suuri halu miellyttää aikuista haastattelijaa vastaamalla ”oikeita vastauksia” sen 

sijaan, että lapsi kykenisi muodostamaan omaa mielipidettä ja pätevää tarkkaa tietoa. 

Hartin mukaan lapsilla ei ole samanlaista kykyä kommunikoida kuin aikuisilla. Se tulee 

ottaa huomioon tutkimusta tehdessä, mutta se ei silti tarkoita sitä, ettei lapsi pystyisi 

tuottamaan pätevää tietoa siitä, mikä liittyy läheisesti heidän elämäänsä. (Hart 1992, 

15.) Wyness kehottaakin tutkimaan lapsia kuin he olisivat oma erillinen heimo, jolla on 

omat säännöt, arvot, ajatukset ja kieli (Wyness 2006, 188).  
 

Suomen lainsäädännössä ja YK: n lastenoikeuksien sopimuksessa lapsella tarkoitetaan 

alle 18-vuotiasta. Lapsuus ja nuoruus voidaan jakaa eri osiin. Yleinen tapa on jakaa lap-

suus varhais- (0-4 vuotta), keski- (5-9 vuotta) ja myöhäislapsuuteen (10–14 vuotta). 

(Wyness 2006, 4.) Nuoruus katsotaan alkavan puberteetin alkamisesta noin 12-

vuotiaana. Dunderfeldt jakaa nuoruuden kolmeen vaiheeseen. 1. Nuoruuden varhaisvai-

he (12–15-vuotiaana), jolloin on varsinainen biologinen murrosikä. Ikään kuuluu protes-

tointi vanhempia ja auktoriteetteja kohtaan sekä uusien ystävyyssuhteiden luominen.  

Nuoruuden keskivaihe ajoittuu 15–18-vuoden ikään, ja nuoruuden loppuvaihe koettelee 

identiteettikriisin myötä 18–20-vuotiaita. (Dunderfeldt, 2011, 84.)   Tässä tutkimuksessa 

käytän molempia termejä lapsuutta ja nuoruutta, koska tutkimukseeni osallistui 13–16-

vuotiaita yläkoululaisia. Suuri osa tutkimukseen osallistuvista näyttäisi Wynessin jaon 

mukaan kuuluvan vielä myöhäislapsuuden piiriin, mutta toisaalta nuoruuden varhaisvai-

heeseen. Yläkoululaiset saattavat mieltää itsensä enemmin nuoriksi kuin lapsiksi ja pu-

hekielessä käytämme yläkouluikäisistä termiä nuori.  
 

Tehtäessä tutkimusta lasten ja nuorten parissa on hyvä pitää mielessä lapsuuden ja nuo-

ruuden käsite ja mistä ja kenen näkökulmasta lapsuutta tarkastellaan. Lapsuus ja nuo-

ruus ovat aika- ja kulttuurisidonnaisia käsitteitä. Wynessin (2006) mukaan länsimaissa 

lapsuuden merkitys on muuttunut 1900-luvulla elatukseen omalla työpanoksellaan osal-

listuvasta pikkuaikuisesta suojelun ja huolenpidon kohteeksi, jonka tehtävä on leikkiä ja 
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olla onnellinen. Kääntöpuolena lapsuus nähdään yhteiskunnan näkökulmasta hyödyttö-

mänä ajanjaksona suhteessa aikuisuuteen. Aikuinen tekee työtä ja maksaa veroja, kun 

lapsi leikkii. (Wyness 2006, 9-11.) Leikki ja työ on usein asetettu vastakkain. Lapsuu-

della ei ole enää samanlaista taloudellista arvoa kuin 1900-luvulla, mutta tunnearvoa 

sitäkin enemmän. Vanhemmat asettavat etusijalle lapsen kehityksen ja onnellisuuden. 

Poliittisesti lapsilla on yhä hyvin vähän oikeuksia, koska yleinen käsitys on, että leikki-

essään heillä ei ole vastuuta mistään. (Wyness 2006, 9-11.)  
 

Tutkittaessa nuoria tai lapsia on hyvä pohtia myös tutkimuksen eettistä luonnetta. Vaik-

ka lapset ja nuoret ovat ihmisiä siinä missä aikuisetkin, tutkimustilanteessa nuoret mää-

ritellään haavoittuvaksi ihmisryhmäksi sen vuoksi, että heidän katsotaan kuitenkin ole-

van riippuvuussuhteessa tai valta-asemaltaan tavalla tai toisella alisteisessa asemassa 

suhteessa aikuisiin (Luomanen& Nikander 2016, 288).  Luomasen ja Nikanderin mu-

kaan haavoittuvuuden huomioiminen osana tutkimusta on tutkijan ammattitaitoa. Koh-

taaminen, kuunteleminen ja turvallisen puheympäristön luominen on heidän mukaansa 

keskeisessä asemassa. (Luomanen & Nikander 2016, 291.) Haastattelutapaan ja – paik-

kaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota sekä haastattelun ajoitukseen, kun kyseessä 

on alaikäiset haastateltavat. Lapsia haastateltaessa virikkeiden käyttö voi olla perusteltua 

ja ryhmähaastattelu voi tuottaa parempaa aineistoa kuin yksilöhaastattelut. (2016, 292.) 

Raittilan, Vuorisalo ja Rutasen mukaan lapsia ja nuoria haastatellessa kysymysten aset-

teluun on myös syytä kiinnittää huomiota, sillä lapset ja nuoret ovat tottuneet siihen, että 

aikuisten kysellessä lapsilta, he mittaavat lasten ja nuorten tietotaitoa. Heidän odotetaan 

vastaavan tietyllä tavalla oikein kysymykseen. Osapuolten valtasuhteita on pyritty ta-

soittamaan eri tavoin. (2016, 325.) Haastattelin oppilaat koulussa, heille tutussa ympä-

ristössä, ja nuoret saivat olla asiantuntijaroolissa kertoen minulle oppilaskuntatoimin-

nasta, koska itselläni ei siitä ole kokemusta, jonka myös kerroin nuorille. Tutkimusaihe 

ei sinällään ole mitenkään arka, joten nuoret vaikuttivat kertovan mielellään toiminnas-

taan.  

 

Rannan ja Kuula-Luumin mukaan keskeisimmät asiat haastatteluaineistoa käytettäessä 

ja hallinnassa ovat tutkittavien informointi, suostumus, tunnistetietojen käsittely ja ai-

neiston kuvailu. Eettisten periaatteiden ja tietosuojalainsäädännön näkökulmasta katsot-

tuna juuri informointi ja tunnistetietojen käsittely ovat olennaisia Rannan ja Kuula-
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Luumin mukaan. (2016, 413.) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan eettiset peri-

aatteet jaetaan kolmeen osakokonaisuuteen, jotka ovat 1. tutkittavan itsemääräämisoi-

keuden kunnioittaminen, 2. vahingoittamisen välttäminen sekä 3. yksityisyys ja tie-

tosuoja. (TENK 2012.) Haastateltava on aina sen tiedon varassa, jota hänelle tutkija 

tutkimuksestaan kertoo. Rannan ja Kuula-Luumin ja monen muun mukaan haastatelta-

van tulee saada tietää tutkijan yhteystiedot, tutkimuksen aihe ja tavoite, haastattelun 

toteutus sekä se, että tutkimukseen osallistuminen on aina vapaaehtoista. (Ranta ja Kuu-

la-Luumi 2016, 415; Luomanen & Nikander 2016, 289; Alasuutari 2007, 147.) Tutkijan 

on hyvä kertoa kuinka haastatteluaineisto käsitellään luottamuksellisesti sekä sen, että 

haastatteluotteita sisällytetään tutkimusjulkaisuihin. Haastateltavan on hyvä mainita 

myös se, että aineisto arkistoidaan ja sitä voidaan käyttää myöhemmin. (Ranta ja Kuula-

Luumi 2016, 415.) 

 

Käsitekarttaohjeiden yhteydessä olin kirjoittanut tutkimuksen tarkoituksesta ja sen va-

paaehtoisuudesta. Samoin haastatteluiden aluksi muistutin nuoria tutkimukseen osallis-

tumisen vapaaehtoisuudesta ja kerroin tutkimuksen pääpiirteet ja tarkoituksen. Kerroin 

myös, että haastattelut nauhoitetaan ja kirjoitetaan sanasta sanaan ylös, mutta niin, ettei 

kenenkään sanomisia voi tunnistaa, vaan keksin jokaiselle koodinimen. Aineisto on ollut 

vain minun käytössäni ja litteroidussa tekstissä on käytetty vain etunimiä, jotka on vaih-

dettu koodinimiksi. 

 

4.3. Aineistonkeruumenetelmät 
 

4.3.1 Käsitekartat  

 

Novak kehitti 1970-luvulla Concept mapping- menetelmän (käsitekartta), jonka avulla 

oppilaiden oli helpompi oppia. Käsitekartta-ajatus pohjautui David Ausubelin oppimis-

psykologiaan, jonka mukaan oppija oppii assimilaation avulla uusia käsitteitä linkittä-

mään ne olemassa oleviin käsitteisiin, rakentamaan tietoa. (Novak & Cañas, 2008, 3.) 

Novakin mukaan käsitekartta on graafinen työkalu järjestää ja esittää ajattelun rakenteita 

ja tietoa (Novak & Cañas, 2008, 3). Novak on kehittänyt käsitekarttamalliaan omana 

tavaramerkkinään, mutta myös monet muut ovat kehittäneet Novakin ideaa omien tar-

koitusperiensä ja tarpeitansa vastaavaksi (Ekatuo, 2014). Novak antaa käsitekartan te-
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kemiseen monia sääntöjä; kuten että käsitteet ovat hierarkisessa järjestyksessä, yläkäsite 

on aina ylhäällä ja suunta on alaspäin. Toinen käsitekartalle tärkeä ominaisuus on ris-

tisidokset, jotka linkittävät eri käsitteet toisiinsa ja auttavat ymmärtämään niiden yhte-

yksiä. (Novak & Cañas, 2008, 4-5.)   

  

Åhlbergin mukaan käsitekartat ovat puhetta ja kirjoitusta kehittyneempi tapa ilmaista 

ajatuksia. Käsitekarttojen laatimiseen tarvitaan enemmän ajattelua. Puhe on usein rön-

syilevää ja harhailevaa, mutta käsitekartat ”paljastavat selkeästi ajattelun käsitteelliset 

rakenteet.”  Käsitekartoista on helpompi hahmottaa ajattelun keskeisempiä perusyksik-

köjä kuin puheesta ja kirjoitetusta tekstistä. (Åhlberg 2007, 60.) Ekatuo mainitsee, että 

käsitekartat ovat hyvin voimakas ja paljastava tutkimusmenetelmä (Ekatuo, 2014). Käsi-

tekartat sekoitetaan usein miellekarttaan, joka on Åhlbergin mukaan käsitekarttaa yksin-

kertaisempi ja myös tehottomampi tiedonesittämistapa. Åhlbergin mukaan kaikilta ih-

misiltä, jotka osaavat kirjoittaa voidaan koota aineistoa käsitekarttoina ja niitä voidaan 

laatia myös pari- tai ryhmätöinä, jolloin pystytään näkemään mitä ryhmä kokonaisuute-

na on kykenevä tuottamaan tutkimusaiheesta. Yhdessä tehdyt käsitekartat edistävät luo-

vaa ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. (Åhlberg 2007, 65-66.) Åhlbergin mukaan kas-

vattajille käsitekarttatutkimus on ihanteellinen tapa saada tietoa (2007, 61). Omassa 

tutkimuksessani pyysin oppilaita laatimaan käsitekartan tai ajatuskartan sanasta Oppi-

laskuntatoiminta. En voinut tutkijana tietää, kumpi käsite oppilaille on tutumpi ja miten 

he pyynnön käsittävät. Vastaukset muistuttavat enemmän ajatuskarttaa, mutta niistäkin 

voi päätellä ajattelun perusyksikköjä, miten he oppilaskuntatoiminnan hahmottavat. 

Joten päätin pitäytyä käsitekartta-nimityksessä, joka itselleni on tutumpi.  

 

Pyrin käyttämään käsitekarttoja myös muuten tutkimuksen esityksessä, koska näin koen, 

että analyysini tulee näkyvämmäksi kuin jos se olisi piilossa tekstin sisällä. Käytän apu-

nani Floridassa Alberto Cañasin johtaman kehittämistyön tuloksena syntynyttä CMap-

Tools-ohjelmaa, jolla voi tehdä tehokkaasti parannettuja käsitekarttoja sekä tarkastella ja 

edelleen kehittää niitä monin eri tavoin (Åhlberg & Kaivola 2006, 77). Åhlbergin mu-

kaan käsitekartoilla kannattaa tutkia vain tutkimuksen kannalta tärkeitä asioita, koska 

niiden tekeminen vaatii aikaa ja energiaa. On osattava löytää olennaiset asiat ja yhtey-

det. Käsitekarttojen avulla on mahdollista saada käsitteellinen rakenne selkeään muo-
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toon, jolloin on mahdollista nähdä ajatuksen rakentuminen aiheen tiimoilta. Käsitekart-

tojen laadullinen analyysi on luova prosessi, jonka kautta on mahdollista tehdä myös 

erillisiä osakarttoja ja tuoda näiden kautta esille eri osa-alueita. (Åhlberg 2007, 65, 67.) 

Näin olen pyrkinyt tekemään analysoidessani käsitekarttoja. Loin eri osa-aluekartat, 

joista käy ilmi miten laatijoiden kommentit ovat päätyneet juuri tietyn osallisuus katego-

rian alle. Mutta nuorten laatimat käsitekartat ovat hyvin pelkistettyjä ja yksinkertaisia 

(ks. Liite 1.), ja koin hyvänä jatkaa tällä pelkistetyllä linjalla muuallakin. 

 

4.3.2. Haastattelu  

 

Käsitekarttoja laatiessani huomasin, että jotkut vastaukset herättivät enemmän kysy-

myksiä kuin antoivat minulle vastauksia. Toisaalta käsitekartoista selvisi oppilaiden 

”ajattelun käsitteelliset rakenteet” kuten Åhlberg niitä kutsuu. Näitä käsitteellisistä pe-

rusrakenteista sain muodostettua teoriaa apuna käyttäen teemat haastattelurungolle. 

Pyysin kahdelta käsitekarttoja laatineelta koululta luvat haastatella oppilaskunnan halli-

tuksen jäseniä antamaan vastauksia käsitekartoista nousseisiin kysymyksiini ja syven-

tämään käsitekartta-aineiston antia seuraavalle tasolle. Ohjaavat opettajat pyysivät va-

paaehtoisia osallistumaan haastatteluihin. Hirsjärven ja Hurmeen mukaan haastattelu on 

vuorovaikutuksellista ja hyvä aineistonkeruumenetelmä, jossa on puheentuoton lisäksi 

mahdollisuus tehdä havainnointia ilmeistä, eleistä, tauoista, reagoinnista, sanattomasta 

viestinnästä. Haastattelu on oiva menetelmä, kun halutaan syventää tai selventää vasta-

uksia. Sen etuna on sen monipuolisuus ja joustavuus moniin muihin tiedonkeruutapoihin 

verrattuna, koska se on luontainen tapa ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Tiedon-

hankintaa voidaan säädellä itse haastattelutilanteessa tarpeen mukaan.  (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 34-36; Hirsjärvi, Remes  & Sajavaara 2009, 204-206.)  

 

Lasten ja nuorten haastattelut voivat olla haastavia tilanteita, koska tutkija on aikuisena 

eri asemassa lapsen silmissä. Nuoret voivat nähdä aikuisen tutkijan auktoriteetti asemas-

sa, joka voi luoda vääränlaista latausta haastattelutilanteeseen. Lasten ja nuorten haastat-

telu eroaa monella tapaa aikuisten haastattelusta, koska lapsen kokemusmaailma on eri 

kuin aikuisen.  Aikuisen haastatellessa lasta hän on valta-asemassa lapseen nähden, kos-

ka haastattelu on aikuiselle luontainen tapa, mutta lapselle ei. Lapsilla ei ole tapana 
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haastatella toisiaan tai aikuisia. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 128; Aarnos 2007, 173; Ky-

rönlampi & Määttä 2013, 51). Tutkijan tulee pohtia kuinka päästä sisälle nuoren tai lap-

sen maailmaan ja saada heidän hyväksyntänsä. Lapsen ja nuoren kokemusmaailmaan 

pääseminen vaatii tasavertaista, luottamuksellista ja avointa yhteistyötä, joten usein 

luottamuksen voittaminen vie aikaa. (Kyrönlampi & Määttä 2013, 51). Kyrönlampi ja 

Määttä kehottavat miettimään keinoja, kuinka tutkijana pääsee lasten ja nuorten maail-

maan luontevasti, koska onnistuneen haastattelun kannalta tämä on oleellista. ( 52.)  

 

Hirsjärven ja Hurmeen mukaan tutkijan täytyy tiedostaa, että varsinkin lapsia haastatel-

lessa kielellä ja kysymyksien muotoilulla on suuri merkitys saatuihin haastatteluvasta-

uksiin. Vastaukset heijastavat aina haastattelijan läsnäoloa, hänen persoonaansa ja ta-

paansa kysyä asioita kuin myös edeltäviä kysymyksiä ja vastauksia. (Hirsjärvi& Hurme 

2000, 49.) Aarnoksen mukaan rikkaan ja aidon aineiston saamiseksi lapsia haastatellessa 

tulisi tutustua hyvin lapsen kokemusmaailmaan ja sovittaa kohtaaminen, kysymykset ja 

keskusteleminen hänelle tuttuun ja aitoon ympäristöön. Myös leppoisan tunnelman luo-

minen auttaa rentoutumaan jännittävässä haastattelutilanteessa. (Aarnos 2007, 173.) 

Pietilän mukaan kahvittelu kuuluu luonnollisena osana suomalaiseen keskustelukulttuu-

riin ja soveltuu hyvin myös haastattelutilanteeseen hälventämään alkujännitystä anta-

malla aikaa osallistujille totuttautua uuteen ja usein jännittävään tilanteeseen (Pietilä, 

2017, 124).  Leppoisan tunnelman haastattelutilanteeseen loin tarjoamalla kuumaa kaa-

kaota ja keksiä, koska aikaisempien keskustelujen, elämänkokemuksen myötä ja käsite-

karttojen pohjalta oli käynyt ilmi, että nuoret arvostavat ylimääräisiä kahvi- ja kaaka-

ohetkiä paljon.  

 

Ryhmähaastattelun koin hyväksi menetelmäksi, koska siinä oppilas ei koe olevansa yk-

sin aikuisen kuulusteltavana, vaan hän voi halutessaan tukeutua vertaisiinsa (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 210). Nuorten kanssa ei niin helposti muodostu vapaata kes-

kustelua, vaan he odottavat uskollisesti haastattelijan johtavan keskustelua kysymyksil-

lään. Sen vuoksi olin laatinut puolistrukturoidun kysymyslomakkeen, jossa kysymykset 

oli muotoiltu valmiiksi eri teemojen alle. Koin tämän tavan myös itselleni sopivaksi. 

Valmiista kysymyksistä sain tukea myös tutkijaminääni. Tuomen ja Sarajärven (2009, 

75) mukaan teemahaastattelussa ei kuitenkaan voi kysyä ihan mitä tahansa vaan on pi-
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täydyttävä tiettyjen valittujen teemojen alla, joilla pyritään löytämään merkityksellisiä 

vastauksia tutkimustehtävän näkökulmasta. Teemahaastattelun toteutustavat voivat 

vaihdella hyvinkin paljon. Vaihteluväli voi olla hyvinkin avoimesta haastattelusta tar-

kasti johdonmukaisesti etenevään strukturoituun haastatteluun. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 75.)  Tässä tutkimuksessa teemahaastattelu ei noudattanut tiukkaa linjaa vaan 

kysymykset pyrin linkittämään keskustelun muuhun kulkuun. Eli eri ryhmiä haastatelta-

essa kysymysten paikat ja mahdollisesti myös muoto vaihtui riippuen ryhmän keskuste-

lun tasosta. Mutta teemat pysyivät samoina.  

 

4.4. Aineistonkeruun kulku 
 

Aloitin tutkimukseni aineistonkeruun testaamalla käsitekarttamenetelmää lähikoulussa, 

jossa oppilaskunnan hallituksen jäsenet tekivät ohjaavan opettajan kanssa antamieni 

ohjeiden mukaan käsitekarttaa. Ensimmäinen aihe oli oppilaskunta, jonka oppilaat tote-

sivat vähän hankalaksi. He ehdottivat oppilaskunnan hallitus sanaa, jonka mukaisen 

käsitekartan he sitten tekivät. Testi onnistui hyvin, mutta huomasin, että oppilaskunnan 

hallitus-sanalla en saanut toimintaan liittyviä sanoja, joten vaihdoin sanaksi oppilaskun-

tatoiminta.  

 

Tutkimuksen ensimmäisiin vaiheisiin kuului tutkimuslupien selvittäminen. Valitsin koh-

teekseni yläkoulut, enkä yhtenäiskouluja, koska yhtenäiskouluissa oppilaskuntatoimin-

nassa on mukana myös alakoululaisia. Halusin rajata tutkimuksen koskemaan vain ylä-

koululaisia, jotta tutkimus ei laajenisi liikaa. Laitoin kuudelle eri Lapin yläkoulujen reh-

toreille sähköpostia, jossa kerroin tutkimuksestani ja pyysin tutkimuslupaa. Kahdessa 

kunnassa tutkimuslupa tuli rehtorien mukaan pyytää lautakunnalta tai koulutuspalveluil-

ta, joihin lähetin tutkimuslupa-anomukset. Yhden koulun rehtori koki, että opiskeluaikaa 

menee liikaa ”kaikenmaailman tutkimuksiin”, mutta aikoi kysyä oppilaiden mielipidettä. 

Tutkimuslupa myönnettiin aluksi kolmesta koulusta, jolloin otin yhteyttä oppilaskunnan 

ohjaavaan opettajaan. Häntä pyysin selvittämään oppilaiden halukkuutta osallistua tut-

kimukseen. Myöntyvän vastauksen jälkeen lähetin näiden kolmen koulun oppilaskunnan 

ohjaavalle opettajalle kirjeen mukana tarkat ohjeet kuinka teettää oppilaskunnan halli-

tuksen kanssa käsite/ajatuskartat (Liite 3). Oppilaskunnan hallituksen jäsenet saivat teh-

dä sellaisen käsitekartan konseptipaperille kolmen/neljän hengen ryhmissä kuin itse 
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halusivat aiheesta OPPILASKUNTATOIMINTA. Muuta rajausta en antanut. Halusin 

saada oppilaiden oman näkemyksen ja kokemuksen näkyviin, ilman, että siihen vaikut-

taa kukaan aikuinen. Liitteestä 1. löytyy kaksi autenttista oppilaiden laatimaa käsitekart-

taa. Valitsin malleiksi yhden monisanaisimmista ja yhden vähäsanaisimman käsitekar-

tan. 

 

Lähetin sähköpostilla jälkikäteen muistutuksen tutkimuksestani kaikkiin kouluihin. 

Muistutuksen jälkeen sain tutkimusluvan vielä yhdeltä koululta ja sieltä lähetettiin oppi-

laiden laatimia käsitekarttoja. Eli loppujen lopuksi käsitekarttoja palautui neljästä kou-

lusta. Käytän tutkimuksessani näiden neljän koulun käsitekarttoja, mutta myös testiryh-

män tekemiä käsitekarttoja, koska niiden sisältö ei liiaksi poikennut muista käsitekar-

toista sanamuotoa lukuun ottamatta. Lisäksi minulla on käytössäni yhden koulun toi-

mintakertomus tuomassa toisenlaista perspektiiviä tutkimukseen. Muistakin kouluista 

pyysin toimintakertomuksia, mutta niitä ei tullut. Yksi oppilaskunnan ohjaaja mainitsi, 

ettei heillä tehdä sellaista. Käsitekartat olen kirjoittanut puhtaaksi CmapTools- ohjelmal-

la. Aluksi olen koonnut jokaisen koulun ryhmäkäsitekartat yhdeksi oman koulun käsite-

kartaksi, joita siis tuli kaiken kaikkiaan 16. Näistä koulujen käsitekartoista poimin sitten 

yhden kaikkia kouluja ja ryhmäkäsitekarttoja kattavan koostekäsitekartan. Tähän kart-

taan poimin vain osallisuuteen liittyviä ilmaisuja jakaen kommentit ja ilmaisut seitse-

män osallisuus- kategorian alle. (Liite 2.) 

 

Käsitekarttojen pohjalta haastattelin kahden koulun oppilaskunnan hallituksen edustajia. 

Ensimmäisellä koululla minua oli vastassa oppilaskunnan ohjaavan opettajan lähettämä 

5 hengen ryhmä vapaaehtoisia oppilaskunnan hallituksen jäseniä, jotka olivat kerralla 

tulossa haastatteluun. Käytössämme oli rauhallinen tila, jossa oli istumapaikat kaikille. 

Kaksi oppilasta oli tuttuja entisestä työpaikastani ja muutkin nimeltä, joten tutustelu 

sujui hyvin. Paikalla oli kaksi yhdeksäsluokkalaista tyttöä ja yksi poika, yksi kahdeksas-

luokkalainen ja yksi seitsemäsluokkalainen poika.   Tunnelma oli hiukan jäykkä ja va-

rautunut ja jännittynytkin aluksi, mutta kuuma kaakao ja keksitarjoilu rentouttivat tun-

nelmaa ja kommenttini siitä, että muistin heidän maininneen aamun olevan vähän huono 

aika tällaiseen, huomioitiin hyväksyvästi.  
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Tein vielä kaksi ryhmähaastattelua toisella koululla käyttäen apunani samaa haastattelu-

runkoa sekä hyväksi kokemaani kaakaotermospulloani. Ensimmäiseen ryhmähaastatte-

luun osallistui kolme yhdeksäsluokkalaista; yksi tyttö ja kaksi poikaa, oppilaskunnan 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Toiseen ryhmähaastatteluun osallistui op-

pilaskunnan hallituksen jäseniä; kaksi kahdeksasluokkalaista, tyttö ja poika ja yksi seit-

semäsluokkalainen tyttö. Halusin kuulla myös nuorempien oppilaiden näkemyksiä oppi-

laskuntatoiminnasta, koska heidän harteilla on tulevaisuudessa toiminnan jatkuminen.  

 

Haastattelun aluksi kerroin oppilaille sen luottamuksellisuudesta ja kysyin kaikkien 

suostumusta nauhoitukseen. Jokainen suostui. Haastattelut sujuivat hyvin, tosin osa pu-

hui enemmän kuin toiset, mutta varmistin että kaikki saattoivat sanoa oman näkemyk-

sensä kysymällä onko lisättävää tai onko toisenlaisia kokemuksia. Esimerkiksi koke-

muksiin liittyvät kysymykset kävin kuitenkin läpi niin, että jokainen sai vastata vuorol-

laan. Ensimmäinen ryhmähaastattelu kesti yhden oppitunnin verran noin 40 minuuttia. 

Kahdessa muussa ryhmähaastattelussa jännitys oli suurempi, koska osalle kutsu haastat-

teluun tulikin yllättäen, koska ohjaava opettaja oli unohtanut tapaamisemme. Haastatte-

lut kestivät noin puolisen tuntia molemmat. Toisen haastattelun ongelmana oli yhden 

haastateltavan hiljainen ääni, joka ei tallentunut hyvin nauhoitukseen ja minulla oli vie-

ressä istuessanikin välillä hankaluuksia saada puheesta selvää, mutta olen käyttänyt 

myös hänen sanomisiaan niiltä osin kuin ne on selvästi ymmärrettävissä mukana tutki-

muksessa, koska pidän tärkeänä, että kaikki saavat mahdollisuuden tuoda mielipiteensä 

esille.   

 

4.5. Analyysimenetelmät ja analyysin eteneminen  
 

Käsitekarttoja saapui postissa eri aikaan pikkuhiljaa. Kirjoitin jokaisen koulun oppilas-

kunnan hallituksen jäsenten laatimat ryhmäkäsitekartat yhden koulun koostekäsitekar-

taksi CmapTools- ohjelmalla, johon aluksi kirjasin kaikki kommentit jättämättä mitään 

pois. Koodasin eri koulujen vastaukset eri väreillä. Käsitekarttoja palautui koulujen 

koosta riippuen eri määriä kahdesta viiteen käsitekarttaan; kaiken kaikkiaan kuusitoista 

kappaletta. Kahdeksassa käsitekartassa oli kirjoitettu kymmenen kohtaa tai enemmän ja 

kahdeksassa vähemmän kuin kymmenen, mutta enemmän kuin viisi. Käsitekartat oli 

laadittu pääsääntöisesti 3 hengen ryhmissä, mutta muutama neljän hengen laatima käsi-
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tekartta oli mukana. Käsitekartoissa oli yksi yhden hengen laatima kartta. Kahteen käsi-

tekarttaan ei ollut merkitty montako sitä oli ollut tekemässä. Käsitekarttojen tekoon 

osallistui kaiken kaikkiaan 29 tyttöä ja 21 poikaa vuosiluokilta 7, 8 ja 9. Eli 50 oppilas-

kunnan hallituksen edustajaa Lapin alueen viidestä yläkoulusta. Lukumäärä selviää käsi-

tekarttojen mukana tulleiden tutkimussopimuksien mukana, jonka jokainen osallistuja 

on allekirjoittanut. Käsitekarttojen lisäksi minulla oli käytössäni yhden koulun oppilas-

kunnan edellisen vuoden toimintakertomus.  

 

Analyysi eteni niin, että luin käsitekartat läpi useaan kertaan ja huomasin, että useimmat 

vastaukset viittasivat osallisuuden määritteisiin. Poimin nämä ilmaisut kaikista käsite-

kartoista yhteen koostekäsitekarttaan käyttäen apunani osallisuusteeman mukaisia ana-

lyysikysymyksiä. Eskola ja Suorannan (2000, 174) mukaan aineistosta voi poimia sen 

sisältämät keskeiset aiheet ja esittää ne kokoelmina erilaisia kysymyksen asetteluja. 

Tässä tapauksessa sellaisena toimii koostekäsitekartta.   Tutkittavaa ilmiötä ja aineiston 

analyysiä ohjaa jo valmis tiedon perusteella luotu kehys, joka rajaa analyysiä ja voi 

myös testata aikaisempaa tietoa uudessa kontekstissa kuten Tuomi ja Sarajärvi sen muo-

toilevat. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97.)  

 

Käsitekartan otsikoksi tuli Osallisuus oppilaskunnassa ja jaoin sen seitsemään eri kate-

goriaan, jotka nimesin 1. Vapaaehtoisuus, 2. Kuulluksi tuleminen, 3. Avun ja tuen saa-

minen, 4. Yhdessä toiminen/Osallistuminen 5. Vastuunkantaminen, 6. Päättäminen, 7. 

Vaikuttaminen. Näiden kategorioihin etsin aineistosta analyysikysymyksiä apuna käyt-

täen vastauksia/kommentteja/ilmauksia, jotka ovat vielä tässä vaiheessa suoria lainauk-

sia oppilaiden vastauksista. Myöhemmin lisäsin vielä yhden osallisuus kategorian Osal-

listuminen, johon kokosin toimintaan liittyvät asiat/kommentit, ne kommentit, jossa 

oppilaat ovat itse olleet mukana osallistujina Olen yhdistänyt ainoastaan sellaiset ilmai-

sut, jotka on esitetty täysin samalla tavalla, jolloin perään olen lisännyt lukumäärän 

kuinka monta kertaa se esiintyy käsitekartoissa. Eri koulujen ryhmäkartan vastaukset 

olen koodannut eri värein ja toimintakertomuksen ilmaisut olen merkannut omalla väril-

lään, jotta erottaa, että ne eivät ole oppilaiden vastauksia. Koostekäsitekartan ulkopuo-

lelle jäi ilmauksia kuten esim. ”saa kahvia ja pullaa”, ”rentoa”. Koostekäsitekartta löy-

tyy liitteestä 2.  
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Haastatteluihin teemat sain oppilaiden käsitekartoista. Haastatteluissa lähdin syventä-

mään ja hakemaan tarkempia vastauksia oppilaiden käsitekartoissa esille tuomiin osalli-

suuskäsitteisiin. Haastatteluaineistoa kolmesta ryhmähaastattelusta kertyi 1 tunti ja 40 

minuuttia ja puhtaaksi litteroituna 48 sivua (A4) fonttikoolla 12 Times New Roman- 

tyylillä ja rivivälillä 1,5. Haastateltavia oli siis yhteensä yksitoista: viisi tyttöä ja kuusi 

poikaa, kahdesta eri koulusta; kuusi yhdeksäsluokkalaista, kolme kahdeksasluokkalaista 

ja kaksi seitsemäsluokkalaista. Litteroidessa tekstiä nimesin haastateltavat uudestaan 

anonymiteetin säilyttämiseksi. Nimen perässä oleva luku kertoo millä luokka-asteella 

oppilas on. Haastatteluaineistoa teemoittelin samojen teemojen mukaan kuin käsitekar-

tatkin. Poimin litteroidusta tekstistä vapaaehtoisuuteen, avun ja tuen saamiseen, kuul-

luksi tulemiseen, vastuunkantamiseen, päättämiseen, vaikuttamiseen, osallistumiseen 

liittyviä kommentteja. Tämän lisäksi lisäsin tiedonkulku yhdeksi teemaksi, koska tiedot-

taminen ja tiedonsaanti ovat tärkeä osa osallisuutta. (ks. Hart, Shier, Gretschel) 

 

 Sitaatit pidin kokonaisina, mutta poimin tekstimassasta oleellisen tiedon, jonka tum-

mensin ja tiivistin pelkistetyksi ilmaisuksi. Eskolan ja Suorannan (2000, 175) mukaan 

teemoittelu voi jäädä pelkäksi pinnalliseksi sanahelinäksi, josta puuttuu syvyys, jos teo-

rian ja empirian välillä ei tapahdu jatkuvaa vuorovaikutusta. Käytin analyysiä tehdessäni 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jossa osallisuusteoria ohjasi valintojani. Teoriaohjaa-

vassa sisällönanalyysi perustuu Tuomen ja Sarajärven mukaan induktiiviseen päätte-

lyyn, johon tuodaan teoria ohjaamaan lopputulosta. Mutta mitä varhaisemmassa vai-

heessa tutkija ottaa analyysiinsä teorian ohjaamaan päättelyä, sen lähempänä deduktii-

vista päättelyä ollaan.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95, 100.) Tässä tutkimuksessa analyy-

sin tukena on ollut teoria jo varhaisessa vaiheessa ja pyrkimys on ollut viedä analyysiä 

eteenpäin yleisestä yksittäiseen eli deduktiivisesti. Liitteenä esimerkkitaulukko analyy-

sin etenemisestä. (Liite 7)  

 

Seuraavassa kappaleessa käyn läpi tutkimustuloksiani, jotka olen poiminut molemmista 

keräämistäni aineistoista, vuoropuhelussa osallisuusteorian ja aikaisempien tutkimuksi-

en kanssa. Haastatteluaineisto on syventänyt ja selventänyt käsitekartoissa esille tulleita 

käsitteitä.  Tarkoituksellisesti olen liittänyt joka kappaleen alkuun aiheen osa-alue käsi-

tekartta, josta näkee kuinka monen koulun ja kuinka useasti oppilaat ovat kuvanneet 
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aihealuetta käsitekartoissaan. Käsitekarttojen koosta näkee muun muassa painotukset. 

Tiedonkulusta ei ole käsitekarttaa, koska käsitekartoissa ei tiedottamista tai tiedonkul-

kua ei mainittu.  Eri koulut on merkitty eri värein ja lukumäärä kommentin perässä ker-

too kuinka useasti se on mainittu kyseisen koulun ryhmäkäsitekartoissa. Tulososioon 

olen poiminut myös otteita haastatteluaineistosta, joiden tarkoitus on tuoda nuorten oma 

ääni kuuluviin ja näkyviin. Tulosten perusteella oppilaskuntatoiminnassa osallisuus 

näyttäytyy monella tavalla, mutta nuorten käsitys osallisuudesta eroaa jonkin verran 

siitä, mikä se ehkä aikuisten mielestä on. Oppilaskuntatoiminta on aikuisten luoma ra-

kennelma, jonka puitteissa nuoret toteuttavat osallisuutta monin eri tavoin. Tarkastelen 

omia tutkimustuloksiani Gretschelin osallisuuden muodot taulukon pohjalta. Gretschel 

on nimennyt osallisuuden muodot näin ideointi-, tieto-, suunnittelu-, päätöksenteko-, 

toiminta-, arviointiosallisuus. (Gretschel 2002, 71.) Mukailtu Gretschelin kaavio löytyy 

tämän tutkimuksen sivulta 15.  
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5. Osallisuus oppilaskunnissa 
 
 
5.1. Vapaaehtoisuus ja valinnanvapaus: Joskus nakki napsahtaa poissaolijalle 
 

 

Käsitekartta 2: Osallisuus oppilaskunnassa: vapaaehtoisuus ja valinnanvapaus 

 

Käsitekartoissa mainittiin neljä kertaa vapaaehtoisuus, joka myös kaikkien osallisuus-

tutkijoiden mielestä on yksi osallisuuden kulmakivistä. Toiminnan tulee olla vapaaeh-

toista, jotta se olisi tuottavaa ja mielekästä. Käsitekarttojen perusteella näyttää siltä, että 

toimintaan voi osallistua halutessaan. Ketään ei pakoteta, vaan kieltäytyminenkin siis on 

sallittua.  Vapaaehtoisuus mainittiin kuitenkin vain kahden koulun vastauksissa, joten 

selvitin tätä teemaa lisää haastatteluissa. 

  

Alangon tutkimuksessa oppilaskunnan hallitukseen kuuluminen koettiin jopa vastenmie-

lisenä ja rasitteena, johon opettaja oli velvoittanut oppilaita. Kun toisaalta taas joukossa 

oli kiinnostuneita, jotka eivät halustaan huolimatta olleet päässeet oppilaskunnan halli-

tuksen jäseniksi. Alangon tutkimuksessa hallitusten jäsenten valintatilanteeseen tulisi 

kiinnittää huomiota, että annettaisiin jokaiselle mahdollisuus joko osallistua tai kieltäy-

tyä osallistumasta. (Alanko 2010, 64.) Haastatteluissa kyselin oppilaiden liittymistä op-
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pilaskuntatoimintaan. Vastauksissa kävi ilmi, että haastateltavista kahdeksan yhdestä-

toista oli itse vapaaehtoisesti halunnut mukaan oppilaskuntatoimintaan ja he olivat myös 

voittaneet luokan äänestyksessä. Tosin oppilaskuntaa pyrkijöitä ei ollut kenenkään luo-

kassa kovinkaan montaa, muutamassa luokassa he olivat ainoita halukkaita. Kahden 

haastateltavan luokalla ei ollut yhtään vapaaehtoista, mutta heidät oli äänestetty mukaan.  

 

Sanna 9: ”No ei mulla silleen ollu aluksi, että mie haluaisin tänne, mutta 

sitten minut vain äänestettiin, mutta ei se sillai mitenkään huono asia.” 

 

Tässä tutkimuksessa ei tullut esille sitä, että oppilaskunnassa oltaisiin mukana vain opet-

tajan velvoittamina, vaan nekin, jotka eivät olleet aluksi vapaaehtoisia seitsemällä luo-

kalla, olivat yhä mukana yhdeksäsluokkalaisina, jolloin oletan, että he ovat sanojensa 

mukaan tykänneet toiminnasta.  

 

Aleksi 9: ”No ensimmäisenä vuonna sillon seiskaluokalla  mut valittiin kans 

sillon äänestyksessä, mutta nyt ne kahtena viime vuonna mä en oo päässy 

siinä äänestyksessä, mutta mä oon sitten ollu semmonen mutta ku mä haluan 

kuiteski vaikuttaa asioihin mä oon sitten itteni vaan järkänny sinne, että 

musta tuli nyt tänä vuonna  puheenjohtaja sitte oppilaskunnassa.” 

 

Aleksi oli valittu seitsemännellä luokalla oppilaskuntaan luokkansa edustajaksi, mutta ei 

enää kahdeksannella eikä yhdeksännellä luokalla, mutta hänellä on ollut niin suuri halu 

vaikuttaa, että on pyrkinyt oppilaskuntatoimintaan mukaan olemalla aktiivinen. Hän on 

jopa saavuttanut korkean aseman puheenjohtajana, siitäkin huolimatta että on tullut op-

pilaskuntatoimintaan mukaan epävirallista reittiä. Eli osallisuuden esteeksi ei ole nous-

sut se, että ei ole äänestetty, vaan riittävä into ja halu osallistua ja oma aktiivisuus ovat 

edesauttaneet toimimaan oppilaskunnan hallituksessa jopa puheenjohtajana asti.    

Oppilaskunnan toimintaan voi haastateltavien mielestä osallistua periaatteessa kuka vain 

asiasta ja toiminnasta kiinnostunut, mutta koettiin, että niin muut oppilaatkin kuin itse 

hallituksen jäsenet ajattelevat, että ne hallituksen kokouksiin osallistuvat oppilaat hoitai-

sivat kaiken.  
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Kirsi 9: ”Kyllä määkin oon järkänny jotaki juttuja silleen mun kavereitten 

kanssa vaikka ne ei ookaan täällä niinkö edustamassa. Mutta joo oikeestaan 

se on harmi, koska  meän koulu on vähän sillälailla, että ihmiset aattelee et-

tä ne on vaan ne jotka käy siellä kokouksissa, että ne hoitaa kaiken, mutta 

esimerkiksi jos vaikka miettii tämmösiä kahviloita ja näitä niin tai niinkö 

ylipäätään niin kyllähän  sitä jätetään vähän niinkö tekeminen meille tai eh-

kä  se on meistäkin kiinni että me vähän aatellaan automaattisesti  että me 

tehhään kaikki. Miksei me oo otettu enemmän muita koululaisia matkaan?”  

 

Kysyessäni ketkä voivat osallistua oppilaskuntatoimintaan, Kirsi alkoi pohtia sitä, että 

syy siihen, että vastuu jätetään helposti oppilaskunnan hallituksen edustajille, johtuukin 

heistä itsestään. He eivät ole osanneet osallistaa muita oppilaita mukaan toimintaan. Hän 

huomasi, että oppilaskunnan hallituksen edustajat edustavat ja hoitavat tiedotuksen yms. 

mutta itse toimintaan voisi hyvinkin osallistua kuka vain halukas. Oppilaskuntatoiminta 

mielletään yhä niin oppilaiden kuin oppilaskunnan edustajienkin mielessä erilliseksi 

saarekkeeksi, joka järjestää ja on vastuussa oppilaiden viihtyvyydestä.  

 

Vapaaehtoisten vähyyteen haastateltavat arvelivat johtuvan ennakkoluuloista ja tietä-

mättömyydestä oppilaskuntatoiminnasta. Haastateltavat pohtivat, että toiset oppilaat 

pitävät toimintaa tylsänä tai työläänä, joka vaatii hirveästi omaa aktiivisuutta. Ne oppi-

laskunnan hallituksen jäsenet, jotka eivät olleet aluksi vapaaehtoisia, eivät olleet katu-

neet jäsenyyttään. Epäselväksi jäi, että olivatko nämä oppilaat ilmoittautuneet vapaaeh-

toisiksi seuraavina vuosina, koska olivat olleet mukana seitsemänneltä luokalta asti? 

Olisiko luokassa ollut myöhemmin joku muu halukas liittymään oppilaskunnan hallituk-

sen jäseneksi? Tosin toinen ei-vapaaehtoinen oli saavuttanut korkean aseman talousvas-

taavana, joten oletettavasti hän on myös toiminut aktiivisena jäsenenä hallituksessa.  

Alangon tutkimuksessa osa oppilaista, jotka kuuluivat oppilaskunnan hallitukseen, ko-

kivat sen opettajan asettamana velvoitteena, lähes pakkopullana, josta ei haluttu tai osat-

tu kieltäytyä. Äänestysprosessi oli luokassa ollut lähinnä humoristinen näytelmä, jossa 

ehdokkaita äänestettiin ilman syvällisempää pohdintaa. (Alanko 2010, 63.) Äänestyksen 

huonoja puolia on yläkouluissa se, että jos oppilas on vähän erilainen, eikä kuulu oikei-

siin piireihin häntä ei äänestetä, vaikka oppilaalla voisi olla intoa ja halua osallistua. 
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Tämä voi myös olla yksi syy, ettei vapaaehtoisiksi ilmoittauduta. Sosiaalinen paine on 

valtava. Nuorille on tärkeää kuulua ryhmään ja ylläpitää jäsenyyttä porukoissa, jonka 

vuoksi nuoret joutuvat joskus toimimaan toisin kuin ehkä itse haluaisivat (Kiilakoski 

2012, 46). Sen vuoksi Aleksin esimerkki on kiinnostava ja kannustava. Osallistumisen 

tulisi olla vapaaehtoista, mutta jotta valinnan tekeminen olisi helpompaa, tulisi oppilailla 

olla oikeanlaista tietoa oppilaskuntatoiminnasta ja siitä mitä se vaatii ja mihin sen kautta 

voi vaikuttaa.    

 

Yhdessä ryhmähaastattelussa puhuttiin oppilaiden kiinnostuksesta jatkaa oppilaskunta-

toiminnassa myös seuraavana vuonna. Yksi kolmesta jatkaisi mielellään, koska on ko-

kenut, että toiminta on kivaa ja oppilaskunnan kautta pystyy vaikuttamaan oman koulun 

asioihin ja viihtyvyyteen. Yksi ei ollut vielä varma jatkosta ja yksi oli sitä mieltä, että ei 

ehkä jatka, koska on ollut oppilaskuntatoiminnassa mukana jo viime vuonna.   

 

Haastateltavat kertoivat vapaaehtoisuudesta ja valinnanvapaudesta oppilaskunnan halli-

tuksen sisällä ja toiminnassa ja erityisesti vastuutehtävien jaossa. Oppilaskunnan vastuu-

tehtäviin halukkuutta selvitetään oppilaiden mukaan ensin kysymällä vapaaehtoisia, ja 

jos ei vapaaehtoisia löydy kysytään henkilöiltä henkilökohtaisesti. Jos ei vieläkään löy-

dy tekijää, joudutaan turvautumaan äänestykseen, jolloin äänestetään yleensä poissaole-

vaa, kuten oppilaat itse vitsaillen kertoivat. Joihinkin tehtäviin löytyi helposti vapaaeh-

toisia, mutta mitä enemmän vastuuta, niin sitä vähemmän vapaaehtoisia tuntui löytyvän. 

Tiedotus koko koulun väelle tai opettajan huoneeseen meno vaikutti olevan yksi vapaa-

ehtoisia karsivia tehtäviä, jotka usein lankesivat ohjaavalle opettajalle tai poissaolevalle 

jäsenelle.  

 

5.2. Tiedonkulku: Nastalla korkkitauluun, kuulutuksia käytäville 
 

Osallisuuteen liittyy vahvasti tiedonkulku, jotta opiskelijat saavat tietoa itseään koske-

vista asioista. Käsitekartoissa ei ollut mainintoja tiedosta, tiedonkulusta tai tiedottami-

sesta, mutta asioiden eteenpäin vienti ja ”oppilaskunta viestittää opettajille ja toisinpäin” 

mainittiin. (ks. Kuulluksi tuleminen kartta s. 44.) Haastatteluissa paneuduin tähän tee-

maan tarkemmin.  
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Haastatteluissa selvisi, että tieto oppilaskuntatoiminnasta saadaan yleisimmin kavereit-

ten ja opettajien/luokanvalvojan kautta, mutta myös vanhemmat sisarukset ja edellisen 

vuoden oppilaskunnan jäsenet mainitaan. Yksi haastateltava (Pirita 8) mainitsi olleensa 

mukana oppilaskunnan hallituksessa jo ala-asteella. Eli myös kokemuksen kautta on 

tullut tietoa oppilaskuntatoiminnasta.  

 

Useaan kertaan tuli esille niin käsitekartoissa kuin haastatteluissa, että oppilaskunta toi-

mii tiedonvälittäjinä opettajien ja oppilaiden välillä. Haastatteluissa oppilaat kertoivat 

kuinka oppilaskunnan päätöksistä ja kokouksissa käydyistä asioista tiedotetaan muille 

oppilaille tavallisemmin niin, että luokan edustaja kertoo luokassa tai tärkeimmät asiat 

kuulutetaan. Oppilaskunnan hallituksen kokouksien pöytäkirjat tulevat myös nähtäville 

ilmoitustaululle.   Luokkien edustajat vievät luokan ehdotuksia hallituksen käsiteltäväksi 

ja vastavuoroisesti tiedottavat hallituksen tekemistä päätöksistä luokan muille jäsenille 

(ks. myös Manninen 2007, 119).  

 

Haastatteluissa tuli esille tiedottamisen toinen puoli. Tiedottaminen ei välttämättä ole 

niin yksinkertaista nuorten näkökulmasta. Tiedonvälitykseen suhtaudutaan arastellen, 

koska koetaan, että omat ikätoverit eivät ole kovin vastaanottavaisia, eivätkä kiinnostu-

neita oppilaskunnan päätöksistä ja tiedoista tai varsinkaan tiedonvälittäjästä. Tähän ko-

kemukseen vaikuttaa nuorten läpikäymä elämänvaihe, johon Dunderfeldtin mukaan 

kuuluu voimakas itsensä etsimisen vaihe. Murrosiässä nuori peilaa itseään toisiin nuo-

riin. Dunderfeltin mukaan avainsanoja nuoruuden ymmärtämisessä ovat polariteetti, 

dualismi, valo ja pimeys: vastakohtaisuudet (Dunderfelt 2011, 84-85). Nuoruus on kiih-

keää, jossa asiat koetaan kaikki voimakkaammin kuin aikuisena, joten joillekin luokan 

edessä toisten katseiden arvioitavana voi olla ylivoimaista, jolloin tieto ei koskaan pääse 

perille. Haastattelujen perusteella tiedonkulusta vastaava ei ollut suosituin pesti ja tämän 

vuoksi kuulutukset lyödään laimin ja tieto liimataan ilmoitustaululle jokaisen omaehtoi-

sen aktiivisuuden varaan.  Mutta toisaalta taas kysellessäni oppilaskunnan hallituksen 

tärkeintä tehtävää muutama vastasi, että oppilaskunnan tärkein tehtävä on toimia linkki-

nä tai välikätenä opettajien ja oppilaiden välillä; eräänlaisena tiedotuskanavana. Myös 

Alangon tutkimuksessa oppilaat näkevät oppilaskunnan tietynlaisena kanavana, jonka 

kautta oppilaiden ajatuksia voisi viedä eteenpäin (Alanko 2010, 64). 
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Pirita 8: ”mä yleensä kerron jollekin mun kavereista, joka kertoo sen eteen-

päin,  kun en mä uskalla sanoa siellä luokassa mitään, kun ei ketään kum-

miskaan kiinnosta” 

  

Kirsi 9: ”että ehkä se olis just se, että meän pitäs niinkö kannustaa ihmisiä 

enemmän keskustelemaan näistä asioista ja ideoimaan” 

  

Julius 9: ”varmaan sekin, että välikätenä opettajien ja oppilaitten välillä”  

 

Vaikka oppilaat kokevat oppilaskunnan hallituksen toimivan linkkinä niin opettajien 

kuin oppilaiden välillä, jopa eräänlaisena tiedonjakajana tai viestinviejänä; keskustelun 

avaajana, niin silti Gretchelin taulukon mukaisella tieto-osallisuuden tasolla on tämän 

tutkimuksen perusteella oppilaskunnan tiedonkulussa vielä paljon kehitettävää. Haasta-

teltavien mukaan oppilaskunnan hallituksen ja oppilaskunnan ohjaavan opettajan väli-

nen tiedonkulku toimii. Mutta usein ohjaava opettaja välittää oppilaskunnan hallituksen 

päätökset opettajille. Haastatteluissa syyksi mainittiin se, että oppilaat eivät kokeneet 

itselleen luontevaksi mennä itse opettajankokouksiin mukaan. Heille on kyllä annettu 

mahdollisuus ohjaavan opettajan taholta, mutta sitä tehtävää ei ole kukaan halunnut ot-

taa vastaan. He kokivat sen hyvin epämukavaksi. Dunderfeltin (2011) mukaan varhais-

nuoruuteen kuuluu erilaisia haasteita ja tehtäviä, joista yksi on ihmissuhteiden kriisi ja 

protestointi vanhempia ja auktoriteetteja kohtaan, joten tulkittaessa tuloksia nuoruuden 

käsitettä vasten, on luonnollista, että opettajakokoukset eivät houkuttele. Toisaalta 

Alangon mukaan osallistumisesta puhuttaessa tulisi pohtia myös tilallisia ja paikallisia 

elementtejä, koska koulu on useimmiten jaettu eri tiloihin; kuten luokat, ruokala, opetta-

jainhuone, käytävät, piha-alueet. Joissakin tiloissa osallistuminen voidaan kokea luon-

nollisena ja taas tietyissä tiloissa osallistuminen koetaan lähes mahdottomana ja jopa 

osallisuutta estävänä asiana. (Alanko 2010, 66.)  

 

Tietoa jaetaan myös oppilaskunnan hallituksien kokouksissa. Haastatteluissa puhutaan 

siitä, että kokouksissa annetaan kaikille puheenvuoro ja jokainen saa sanoa vuorollaan 

asiansa, mutta haastateltavatkin kokevat, että tieto ei aina kulje kaikille oppilaskunnan 
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hallituksen ulkopuolisille. Eli Gretschelin taulukon tieto-osaamisen tasot yksi ja kaksi 

täyttyvät jollakin tasolla, eli aikuisjohtoinen tiedonjakaminen toteutuu oppilaskunnan 

ohjaavan opettajan kautta, johon oltiin tyytyväisiä molempien koulujen haastatteluissa. 

Myös oppilaskunnan hallituksen kokouksista puhuttiin myönteiseen sävyyn, siten että 

kaikille annetaan tilaisuus puhua ja usein kokoukset sujuvat hyvässä hengessä keskustel-

len. Mutta, kun oppilaskunnan hallituksen edustajan tulisi tiedottaa omassa luokassaan 

asioista, muutama koki, että tietoa ei välttämättä oteta vastaan ja jää siksi joskus hoita-

mattakin. Tiedonjakamisen keinot olivat yllättävän vanhanaikaisia. Tiedonvälityksessä 

käytettiin kuulutuksia, joita lyötiin laimin tai ilmoitustaululle laitettiin lappu, tiedotus tai 

kokouksen pöytäkirja kaikkien nähtäville. Muita keinoja ei mainittu.  Tämän vuoksi 

Gretschelin tieto-osallisuuden näkökulmasta osallisuuden kolmatta ja neljättä tasoa ei 

pystytä saavuttamaan. Gretschelin määritelmän mukaan kolmostasolla nuoret toimivat 

tiedon etsijöinä ja neljännellä nuoret ovat tiedon tuottajia.  
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5.3. Kuulluksi tuleminen: Herkällä korvalla joka suuntaan 

 

Käsitekartta 4. Osallisuus oppilaskunnassa: Kuulluksi tuleminen 

 

Käsitekartoissa neljän eri koulun vastauksista löytyi mainintoja kuulluksi tulemisesta ja 

oppilaiden huomioonottamisesta tai mielipiteiden kuuntelusta. Kuulluksi tulemisen tee-

massa korostuu oppilaiden keskinäiset yhteydet ja oppilaiden ja opettajien väliset yhtey-

det. Oppilaskuntaa pidetään viestinviejänä oppilaiden ja opettajien välillä. Oppilaskun-

nan hallituksen tehtäväksi koetaan tiedonvälittäminen opettajille koulun oppilaiden mie-

lipiteistä ja tuoda kuultavaksi oppilaiden ideat ja ajatukset. Oppilaskunta nähdään oppi-

laiden kuulluksi tulemisen kanavana. Toisten huomioonottaminen tulee käsitekartoissa 

esille ja myös kaivataan oppilaskunnan hallituksen ottavan enemmän huomioon mui-

denkin oppilaiden mielipiteet. Hallituksen edustajat mainitsevat useaan kertaan toivei-

den tai oppilaiden kuuntelun. Käsitekartan kommentti ” enemmän mielipiteitä muiltakin 

oppilailta” voi mahdollisesti tarkoittaa sitä, että kaivataan muidenkin oppilaiden mielipi-
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teitä oppilaskunnan toimintaan tai myös sitä, että oppilaskunnan hallituksien jäsenten 

tulisi ottaa enemmän huomioon toisten oppilaiden mielipiteitä. Oppilaskunnan hallituk-

sen tehtäväksi mielletään myös tiedottaa opettajien viestiä oppilaiden suuntaan.  

 

Minka 9: ”No mä tykkään tästä tosi paljon, jos nyt kukaan ei ole vielä huo-

mannu niin mähän tykkään olla aika paljon äänessä niin tuo-

ta…naurua…niin tuota tuota se on hauska, että on tämmönen linkki mitä 

kautta saa äänensä kuulumaanki jonneki, ettei jää vain kuulemattomille kor-

ville oikein rupattele….” 

 

Haastateltavien mielestä hallituksen kokouksissa jokaisen mielipiteitä kuunnellaan ja 

jokainen saa sanoa mielipiteensä vapaasti. Haastateltavien puheista välittyi se, että ko-

kouksissa on hyvä henki, ja usein ollaan samaa mieltä asioista. Niinä harvoina kertoina 

kun on useita erinäisiä mielipiteitä, niin silloin asioista äänestetään. Yhtenäiseen loppu-

tulokseen päästään keskustelemalla. Hallitusten jäsenten välillä vaikuttaa haastatteluiden 

perusteella vallitsevan voimakas yhteisöllinen ilmapiiri, jossa pyritään kuulemaan kaik-

kia. Huolena oli oppilaskunnan hallituksen kutistaminen, väkimäärän supistaminen yh-

teen luokkaedustajaan, joka kapeuttaa mielipiteitä, eikä erilaisia mielipiteitä tule enää 

niin paljon kuin ennen. 

 

Muiden oppilaiden mielipiteen oppilaskunnan hallituksen jäsenet pyrkivät huomioimaan 

niin, että luokissa kysellään luokkakavereiden mielipiteitä hallituksessa käsiteltäviin 

asioihin, päätöksiin tai suosituinta vaihtoehtoa.  Esimerkkeinä olivat taksvärkkirahojen 

lahjoituskohteet. Ideoita oppilaskunnan hallituksen jäsenille muilta oppilailta tulee har-

voin joko luokassa tai välitunnilla, mutta, kun joku ehdottaa jotakin, se otetaan tosissaan 

ja kuunnellaan tarkkaan ja käsitellään kokouksessa.  

 

Minka 9: ”Tosi harvoinhan kukaan niinkö eli semmonen oppilas, joka ei ole 

tässä hallituksessa alkaa niinkö ehottammaan mittään ja jos sitte ehottaa, 

niin sitä kyllä kans kuunnellaan.”  
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Entisiä oppilaskuntien edustajia kuullaan ja perinteitä pyritään jatkamaan ja niistä am-

mennetaan ideoita. Oppilaskunnan vastaava opettaja kuuntelee oppilaita ja vie heidän 

viestiään muille opettajille. Muiden opettajien kanssa ei juurikaan olla tekemisissä.  

Haastattelujen vastauksista välittyi oppilaiden ja opettajien eriarvoisuus. Haastateltavien 

mielestä oppilaskuntatoiminta ei kiinnosta juuri muita kuin ohjaavaa opettajaa. Senpä 

vuoksi ohjaava opettaja ei ole saanut pyynnöistä huolimatta ketään edustamaan opetta-

jan kokoukseen. Haastattelussa mainittiin, että oppilaita ei kiinnosta istua hiljaa opetta-

jan kokouksissa statisteina. Nuoria ei kuulla. Oppimisen näkökulmasta oppilaskuntatoi-

minta opettaa tärkeitä taitoja. Viisi haastateltavaa mainitsi oppineensa oppilaskunnan 

hallituksessa toimiessaan kuuntelemaan ja ottamaan toisten mielipiteet huomioon.  

 

Julius 9: ”no just varmaan niinku ottamaan ne muitten mielipitteet huomi-

oon ja sitte toimimaan muitten kanssa yhteistyössä ja niitä sosiaalisia suh-

teita kehittäny.”   
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5.4. Avun ja tuen saaminen: Oppilaskunnan ohjaaja tukee ja kannustaa 
 

 

Käsitekartta 5. Osallisuus oppilaskunnassa: Avun ja tuen saaminen 

 

Luokkien edustajat muodostavat oppilaskunnan hallituksen, jonka toimintaa tukemaan 

ja neuvomaan on valittu vastuuopettaja. (Manninen 2007, 119).     

Avun ja tuen saamisessa oppilaat kokevat puutteita. Opettajien ja oppilaiden välisessä 

yhteistyössä on juopa, joka ilmaistaan muun muassa näin ”opettajille ei mikään kelpaa” 

tai ”opettajat eivät tykkää”. Tosin tämä tuli esiin vain yhden koulun vastauksissa, kun 

toisen koulun vastauksessa tulee esiin oppilaiden ja opettajien välinen suunnittelutyö, 

mutta myös tämän saman koulun vastauksissa toivotaan opettajia enemmän mukaan 

toimintaan. Joten tämän perusteella opettajien tuki koetaan riittämättömäksi.  Myös re-

surssien vähyys tulee esille, joka selvästi koetaan haittana toiminnalle. 

 

Yhdessä toimiminen mainittiin useaan kertaan käsitekartoissa ja se käy ilmi myös välil-

lisesti muistakin vastauksista. Oppilaskuntatoiminta on ryhmätyötä, jossa yhdessä teh-

dään päätökset, suunnitelmat ja tapahtumien järjestäminen sekä myös vastuu kannetaan 

yhdessä. Minkään ryhmän käsitekartoissa ei tule esille, että oppilaskuntatoiminta olisi 
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vain tietyn henkilön tai opettajan hallinnassa, vaan yhdessä tekeminen on oppilaskunta-

toiminnan peruselementtejä. Vastausten perusteella oppilaat saavat tukea toisiltaan ja 

oppilaskunnat ovat tiiviitä porukoita, joissa keskustellaan yhdessä asioista ja tehdään 

päätökset yhteisesti. Yhdessä vastauksessa mainitaan, että yseillä on enemmän vastuuta, 

mutta sitä tarkennettiin kommentilla, että he ovat koulun vanhimpia. Tulkitsin sen niin, 

että se olisi tietynlainen arvoasema, johon kyllä toisetkin pääsevät aikanaan.  

 

Nousiaisen ja Piekkarin mukaan oppilaskunnan hallituksen koulun sisällä tapahtuva 

yhteistyö on tärkeää. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet toimivat luokkiensa edustajina 

vieden luokassa yhdessä käytyjä asioita oppilaskunnan hallituksen käsiteltäviksi. Tähän 

toimintaan Nousiainen ja Piekkari suosittelevat luokan opettajan tukea ja neuvoa, mil-

loin ja miten asioita käsitellään. Rehtorin kanssa tulisi olla vuorovaikutuksissa säännöl-

lisesti ja molemmin puolista avointa tiedottamista. Muun opettajakunnan kanssa on 

Nousiaisen ja Piekkarin mukaan tärkeää tehdä yhteistyötä, esimerkiksi oppilaskunnan 

edustajat ovat mukana opettajankokouksissa kertomassa päätöksistään. Yhteisöllisyyden 

kannalta vuorovaikutus on erittäin tärkeää, oppilaat ja opettajat ovat ”samassa venees-

sä”. Yhteisvastuu kasvaa entisestään Nousiaisen ja Piekkarin mukaan, kun kerran vuo-

dessa koulun johtokunta ja vanhempainyhdistys keskustelevat oppilaskunnan hallituk-

sen edustajien kanssa. (Nousiainen& Piekkari 201, 39-41.) Alla kaavio Nousiaisen ja 

Piekkarin oppilaskunnan yhteistyöstä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio Oppilaskunnan hallituksen yhteistyö koulussa (Nousiainen & Piekkari 20, 39.) 
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Alla on kaavio tämän oppilaskunnan hallituksen yhteistyöstä tämän tutkimuksen tulos-

ten perusteella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio: Oppilaskunnan hallituksen yhteistyöstä koulussa tämän tutkimuksen mukaan 

 

Toisen koulun haastattelussa korostui oppilaiden yhteistyö ja itsenäinen toiminta. Koko-

uksia pidettiin omatoimisesti, jolloin oppilaskunnan puheenjohtaja kutsui hallituksen 

koolle. Oppilaskunnan ohjaava opettaja on useimmiten mukana vain virallisemmissa, 

rahoitusasioihin liittyvissä kokouksissa. Mutta opettajan rooli taustatukena koettiin tär-

keäksi, joka toimii useimmiten linkkinä oppilaskunnan hallituksen ja opettajiston välillä. 

Ohjaavan opettajan tuki koettiin riittäväksi ja merkitykselliseksi molempien koulujen 

haastatteluista ja se kuului kaikkien suusta yhtä aikaa ponnekkaasti. Oppilaat kokivat, 

että muilta opettajilta ei juuri apua tai tukea saa, vaan kokousten takia tunneilta poissa-

olot aiheuttivat välillä erimielisyyttä opettajien ja oppilaiden välillä. ”Tulee sanomista.” 

Oppilaat eivät sinällään kaivanneet muiden opettajien apua itse oppilaskuntatoimintaan, 

mutta muita opettajia kaivattiin kannustamaan hallituksen ulkopuolisia oppilaita mukaan 

oppilaskuntatoimintaan. Oppilaat kokivat, ettei hallituksen edustajien oma toiminta riitä. 

Liikunnanopettaja kuitenkin mainittiin ainoana ulkopuolisena opettajana, jolla on ollut 

iso rooli tapahtuman järjestelyissä.  Rehtori mainittiin muutaman kerran. Rehtori oli 

mukana varsinkin kun kyseessä on raha tai jotkin isommat hankinnat tai muut lupa-

asiat. Johtokuntaa tai vanhempain yhdistystä ei mainittu ollenkaan. Kuten tiedonkulku 

osiossa käy ilmi tiedonkulku oppilaskunnan hallituksen ja luokkien välillä vaihtelee. 
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Tähän vaikuttaa edustajan persoonallisuus. Esimerkiksi joskus tieto meni muulle luokal-

le edustajan ystävien välityksellä. Monessa puheenvuorossa korostui hyvä keskinäinen 

yhteishenki ja yhteistyö oppilaskunnan hallituksen edustajien kesken. Se, että oppilaat 

pystyvät toimimaan ilman opettajan ohjausta itsenäisesti ja omatoimisesti tuli esille 

monta kertaa. Mutta kuten Hartin ja Shierin osallisuuden määritteissä aikuisten rooli 

tukijana on tärkeä. Osallisuus toteutuu vain yhteistyössä aikuisten kanssa. Hartin mu-

kaan ilman aikuisen oikeanlaista ohjausta nuorten keskinäinen organisointi ei aina tuota 

hyvää tulosta, josta hän mainitsee esimerkkinä William Goldingin Kärpästen herra -

kirjan tarinan autiolle saarelle joutuneista pojista, jotka loivat oman sadistisen yhteis-

kunnan. Maailmalta löytyy esimerkkejä tällaisista lasten omista yhdyskunnista, joissa 

selvitään hengissä ja pärjätään, mutta se ei ole todellista osallisuutta. (Hart 1992, 5.)    

  

Kirsi 9: ”Kyllä ne on sujunu aika hyvin , niin tietenki sitten ne jokka tullee 

sinne vaan värkkäämään niin saattaa häiritä niitä kokouksia, mutta kyllä 

neki sitten pistetään aikalailla kurriin siellä. Kyllä ne on aikalailla hyvin 

sujunu, vaikka   ei ookaan sitä opettajaa siellä niin me pystytään pitämään 

se kokkous ihan keskenäänki.” 
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5.5. Vastuunkantaminen: Haastaa, mutta opettaa 

 

Käsitekartta 6. Osallisuus oppilaskunnassa Vastuunkantaminen  

(Tarkempi kartta löytyy Liitteestä 8.) 

 

Vastuunkantaminen on viides teema, jonka jaoin vielä useampaan alakategoriaan. Käsi-

tekarttojen vastauksissa vastuunkantaminen kuuluu Oppilaskuntatoimintaan olennaisena 

osana. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet kokevat, että toiminnassa on monenlaista vas-

tuuta. Jaoin vastuualueet vastausten perusteella näin: kehittämisvastuu, edustusvastuu, 

suunnitteluvastuu, järjestämisvastuu, rahankeräysvastuu, vastuu viihtyvyydestä, sekä 

vastuu oppimisesta. Oppilaskunnan hallitus edustaa kaikkia koulun oppilaita ja siihen 

liittyy myös joitakin vastuutehtäviä, kuten käy ilmi erään koulun toimintakertomuksesta. 

Oppilaskunnan edustajia on ollut mukana veteraanipäivän seppeleen laskussa. Oppilas-

kunnan hallitus kerää myös rahaa oppilaiden ja koulun viihtyvyyden hyväksi, sekä lah-

joitettavaksi. Rahankeräystoiminnaksi mainitaan kahvion pito, sekä taksvärkkipäivät. 

Taksvärkkirahat menevät hyväntekeväisyyteen, kun taas kahvilarahat käytetään erilai-

siin hankintoihin ja oppilaiden hyväksi esimerkiksi stipendien muodossa.  

 

Käsitekartoissa monella eri tavalla tulee esiin oppilaskunnan vastuu oppilaiden viihty-

vyydestä. Oppilaskunnan järjestämien tempauksien ja tapahtumien on tarkoitus tuoda 

vaihtelua koulun arkeen ja opiskeluun ja parantaa koulun yhteishenkeä ja ilmapiiriä.   
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Oppilaiden ajatukset oppilaskuntatoiminnasta voisi tiivistää tähän yhden ryhmän ajatuk-

seen: ”oppilaskuntatoiminta pitäisi perustua koulunkäynnin mukavuuden lisäämiseen.” 

Suunnitteluvastuu oppilaskunnalla on muun muassa erilaisten tapahtumien järjestämi-

sessä, myös kahviotoiminta vaatii suunnittelua ja organisointia, mutta näiden lisäksi 

oppilaskunta on saanut tehtäväksi suunnitella sellaisia asioita, jotka ovat olleet ennen 

ehkä jonkun opettajan tai rehtorin harteilla. Toimintakertomuksesta käy ilmi, että oppi-

laskunta suunnittelee koulukuvauksien aikataulutuksen, mutta sitä ennen se on pyytänyt 

tarjoukset eri koulukuvausfirmoilta ja tehnyt selvityksen kuka valitaan ja sopinut päi-

vämäärät valitun koulukuvausfirman kanssa. Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia 

ja juhlia, joka on vastuullista toimintaa. Järjestämisvastuu ilmenee siinä, että usein ta-

pahtumien käytännön järjestelyt ovat oppilaskunnan hallituksen jäsenten harteilla. Käsi-

tekartoissa mainitaan useasti tapahtumien järjestäminen, mutta lähes yhtä usein käy ilmi, 

että juuri nämä suuret tapahtumat koetaan mukavina ja hauskoina ja kivana toimintana. 

Lisäsin vastuu kategoriaan alakategoriaksi oppimisen, koska yhdessä käsitekartassa 

mainittiin erikseen se, että ”oppilaskuntatoiminnassa oppii tietynlaista vastuuta”. Eli 

oppilaiden mielestä oppilaskuntatoiminta opettaa vastuuta, mutta myös samalla ”kehit-

tää sosiaalisia taitoja”, kun siinä on mahdollista ”tutustua uusiin ihmisiin”, kuten eräs 

kommentti oli. 

 

Haastatteluissa vastuusta puhuttiin erityisesti rahan yhteydessä. Rahaa on yhteistuumin 

kerätty yhteiseen hyvään, viihtyvyyden parantamiseksi ja yhdessä ryhmähaastattelussa 

pohdittiin miten sen kaiken rahan käyttäisi. Rahaa on käytetty joihinkin hankintoihin, 

kahvilan pyörittämiseen, gaalan järjestämiseen ja stipendeihin. Nuoret kokivat, että se 

henkilö, joka vastasi raha-asioista, joko rahastonhoitaja tai puheenjohtaja, heillä oli eni-

ten vastuuta. Taksvärkkirahojen kerääminen kuului oppilaskunnan rahastonhoitajalle, 

joka koki, että tehtävä oli iso ja vaativa vastuineen, mutta erittäin opettavainen. Oppi-

laskunnan hallitus oli pohtinut tarkkaan ja kysellyt muilta mielipidettä mihin taksvärkki-

tuotot lahjoitetaan. Muuten keskusteluissa kävi ilmi, että yseillä on enemmän vastuuta 

kuin seitsemäsluokkalaisilla tai kahdeksasluokkalaisilla. Puheenjohtajalla koettiin myös 

olevan enemmän vastuuta, koska hänen ”pitää ottaa ne kaikki asiat esille”, kuten eräs 

haastateltava asian muotoili.  
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Kirsi 9:” niin, mutta jos me järjestetään jotakin kahvilaa niin yritettään 

jakkaa sitä mahollismman monelle, että osta sää karkit ja sää limukat että 

ei olis vaan niillä tietyillä tyypeilllä, mutta helposti se kyllä mennee siihen, 

että mekin ollaan tämmönen kolmen kärki tässä että varmasti meillä niin-

ku varmaan aika paljon on kummiski tullu tehtyä just silleen ostaa niitä 

tavaroita ja niitä mutta yritetään ainakin tasapuolisesti.” 

 

Järjestämisvastuuta oli ainakin toisessa koulussa siirtynyt tukioppilaille, jotka vastasivat 

teemapäivistä ja muusta toiminnasta, joka pyrkii vaikuttamaan kiusaamisen vähenemi-

seen. Oppilaskunnan vastuulla oli juhlat, taksvärkki, sääntöjen laadinta, edustamiset. 

Joitakin vastuutehtäviä on jaettu, mutta muutama oppilaskunnan hallituksen edustaja 

toimi niin hallituksessa kuin tukioppilaanakin.  

 

Minka 9: ”no varmaan se, että kun me aikalailla yritetään parhaamme sen 

eteen että kaikilla oppilailla ois niinkö semmonen olo, että ne saa olla niin-

kö kans mukana  mitä päätetään ja että niillä ois myös semmosta tekemistä 

mitä me sitten keksitään niille …että niillä olis varmaan kivempi olla täällä 

koulussa ku me tehään tätä hommaa.”  

  

Verrattaessa tutkimuksen tuloksia demokratiaselvitykseen, jossa oli tutkittu myös oppi-

laskuntatoimintaa, löytyy paljon yhteneväisyyksiä. Oppilaskuntatoiminta on oppilaiden 

viihtyvyyteen panostavaa ja painottuvaa. Selvityksessä oli mainittu samoja toimintoja 

kuin mitä tässäkin tutkimuksessa on tullut esille mm. kahviotoiminta, taksvärkki sekä 

järjestyssääntöihin vaikuttaminen. Oppilaiden suurimmat vastuualueet ovat Demokra-

tiaselvityksen mukaan koulujen juhlat, teemapäivät, erilaiset keräykset, kummilapsitoi-

minta sekä välkkä-, ruokailu-, muissa tilanteissa. (OPH 2011, 40.) Tässä tutkimuksessa 

kummilapsitoimintaa eikä ruokailua mainittu käsitekartoissa eikä haastatteluissa, mutta 

muuten tässä kohtaa tämän tutkimuksen tulokset eivät poikkea Demokratiaselvityksen 

tuloksista. (OPH 2011)      
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5.6. Päättäminen: Tapahtuu yhdessä 

 

 

Käsitekartta 7. Osallisuus oppilaskunnassa: Päättäminen 

 

Mahdollisuus päättää asioista on yksi osallisuuteen olennaisesti kuuluvista asioista. Kä-

sitekartoissa oppilaat eivät ole määritelleet mistä päätetään, mutta kenen kanssa päätök-

set tehdään ja kenen asioista päätetään käy ilmi. Käsitekartoissa päättäminen mainitaan 

useaan otteeseen ja vastauksissa korostuu juuri yhdessä päättäminen. Tämä tuli hyvin 

esille myös haastatteluissa, joissa korostettiin yhdessä päättämistä ja sitä, että yhteisiin 

päätöksiin päästään usein keskustelujen tuloksena. Vain harvoin joudutaan turvautu-

maan äänestykseen. Haastatteluissa mainitaan myös se, että kuunnellaan muiden oppi-

laiden ehdotuksia luokissa ja niistä keskustellaan oppilaskunnan hallituksen kokouksissa 

ja tehdään päätökset. Haastatteluissa tarkentui, että useimmiten päätökset koskevat raha-

asioita, esim. Taksvärkkirahojen lahjoituskohteet, stipendit, tapahtumien järjestämiseen 

liittyvät päätökset, kahvilatoimintaan; eli mitä hankitaan tai tehdään myyntiin.  

 

Minka 9: ”niin siinäkin on aika iso valta, kun miettii että kaikki oppilaat ke-

ränny ne rahat ja sitten me saadaan päättää mihin me laitetaan ne ” 

 

Oppilaat ovat yhteisesti olleet myös päättämässä koulun sääntöjä, joka koettiin erittäin 

hyvänä asiana; todellisena vaikuttamisena. Kysellessäni vuorotellen haastateltavilta mi-
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kä on parasta oppilaskuntatoiminnassa, niin tapahtumien järjestämisen ohella asioista 

päättäminen mainittiin useimmiten. Tulkitsen, että nuoret kokevat, että oppilaskunta-

toiminnassa on mahdollisuus olla päättämässä itseä kiinnostavista asioista, mikä on 

osallisuuden määritelmien mukaan yksi osallisuuden oleellisimpia tavoitteita (Shier 

2001, Hart 1992). Hartin mukaan nuoret pystyvät toteuttamaan hyvinkin monimutkaisia 

projekteja keskenään, niin kauan kuin heillä omistajuuden tunnetta tekemiseen. Tunne, 

siitä että heitä ei käskytetä ylhäältä käsin. Osallistuminen edistää motivaatiota, joka 

edistää kompetenssia, joka taas edistää kiinnostusta osallistua uusiin projekteihin. (Hart 

1992, 5.)  

 

Elmeri 8: ”minusta on hyvä, että oppilaat saapi niinkö osallistua joittekin 

asioitten päättämisseen, varmaan se on se tärkein asia ainakin minusta.” 

 

Kuten jo aiemmin on mainittu, niin osallisuus on vuorovaikutuksellinen prosessi, jolloin 

yksin ei voilla osallinen. Ollakseen osallinen tulee kuulua johonkin yhteisöön (Mm. 

Kiilakoski 2007). Haastateltavien mukaan oppilaskunnan hallituksessa päätökset teh-

dään yhdessä nuorten kesken ja usein ne tehdään hyvässä yhteisymmärryksessä, johon 

on päästy keskustelemalla. Harvoin asioista joudutaan edes äänestämään käy ilmi haas-

tatteluissa, joten päätöksenteossa nuoret ovat hyvin itsenäisiä. Kokoukset hoidetaan ihan 

keskenään ilman ohjaavan opettajan apua, joten päätöksenteon tasolla päästään Gret-

schelin osallisuuden muototaulukon mukaan ylimmälle tasolle. Toimintaosallisuuden 

taso riippuu toiminnan laadusta. Esimerkiksi haastattelujen perusteella kahvilatoimintaa 

pyöritettiin aikalailla nuorten suunnitellessa, organisoidessa ja toteuttaessa itse toimin-

nan eli ylimmällä tasolla, mutta mitä suuremmasta tapahtumasta on kyse ja mitä enem-

män se maksaa sitä suurempi aikuisten valta on suhteessa nuoriin. Mutta useimmat pie-

net teemapäivät, hankintaprojektit nuoret organisoivat itsenäisesti.  

 



63 
 

5.7. Vaikuttaminen: Koulun arkeen ja viihtyvyyteen 

 

Käsitekartta 8. Osallisuus oppilaskunnassa: Vaikuttaminen 

 

Oppilaat kokevat, että oppilaskuntatoiminnan kautta voi vaikuttaa asioihin. Eräs kom-

mentti ”oppilailla mahdollisuus vaikuttaa oman koulun asioihin”, kuvaa hyvin oppilai-

den näkemystä oppilaskunnan vaikuttamismahdollisuuksista. Eli oppilaskunnan valta 

rajoittuu koulun piiriin. Toinen kommentti ”tarkoituksena on, että oppilaat vaikuttavat 

koulun ympäristöön” voisi antaa sellaisen kuvan, että sen vaikutukset ulottuvat kauem-

maksikin, mutta tulkitsen tämän tarkoittavan koulun fyysistä ympäristöä esim. piha-

alueita ja koulua itseään. Tähän tulkintaan sain tukea haastatteluista, joista kävi ilmi, 

että oppilaat mieltävät oppilaskunnan vaikutusalueeksi koulun. Nuorisovaltuustoa pidet-

tiin nuorten vaikutuskanavana koulun ulkopuolisissa asioissa.  

 

Aleksi 9: ”siihenhän on sitten on erikseen nuorisoneuvosto, eli sekään ei ole 

meidän rooli, että tää meidän oppilaskunta liittyy vaan tähän kouluun ja vä-

litunteihin ja koulupäiviin” 

 

Toimintakertomuksesta näkee konkreettisen esimerkin mihin ”asiaan” oppilaskunta voi 

vaikuttaa. Eli oppilaskunnalla on vaikuttamismahdollisuuksia siihen millaiset järjestys-



64 
 

säännöt koululle laaditaan. Haastateltavat mainitsivat muun muassa stipendit ja taks-

värkkirahojen lahjoituskohteet. Koulun viihtyvyyteen on voitu vaikuttaa monella taval-

la, kuten kahviotoiminnalla, josta voi ostaa kahvin ja itse tehtyjen kakkujen ja piirakoi-

den lisäksi myös itse paistettua pitsaa. Koulun käytäville on hankittu sohvia ja istuimia. 

Koulupäivien vaihtelevuuteen on voitu vaikuttaa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja 

juhlia. Alangon tutkimuksessa oppilaat mainitsivat usein erilaiset tapahtumat ja juhlat, 

jotka lisäävät kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden hyvinvointia koulussa (Alanko 2010, 62). 

Oppilaskuntatoiminnan vaikutukset näkyvät oppilaiden välisissä suhteissa ja ilmapiiris-

sä, oppitunneille vaikutukset eivät ylety vaan vaikutusalue on oppilaiden oppituntien 

välinen välitila; väli- ja ruokatunnit. (ks. OPH 2011.) 

 

Opiskeluun tai oppituntien sisältöön ei oppilaskuntatoiminnan kautta ole haastateltavien 

mukaan vaikutettu. Käsitekartoissa oli vain yksi maininta ”koulutoiminnan suunnittelu”, 

joka voisi viitata opiskeluun. Haastateltavat eivät kokeneet oppilaskunnan rooliksi puut-

tua oppitunteihin, vaan heidän mielestään oppilaskunnan tehtävä on tuoda koulun ar-

keen vaihtelua. He eivät olleet tulleet edes ajatelleeksi, että he voisivat vaikuttaa joten-

kin oppituntien sisältöön, mutta toisaalta taas he kokivat että oppitunnit ovat ihan hyviä 

sellaisenaan ja he luottavat opettajien ammattitaitoon.  Thornbergin ja Elvstrandin tut-

kimuksessa yhtenä esteenä demokratian kehittymiselle on varsinkin nuorempien oppi-

laiden naiivi luottamus opettajaan, vain siksi, että he ovat aikuisia. Ajatus, että opettajat 

tietävät kyllä mikä meille on parasta - ajatus elää vahvana. (Thornberg & Elvstrand 

2012, 7.) Tässä tutkimuksessa oppilaat tuntuvat luottavan opettajien auktoriteettiin, 

osaamiseen ja ammattitaitoon ilman kriittistä pohdintaa. Tämän voisi tulkita myös niin, 

että oppilaat ovat oppitunneilla passiivisia tiedon vastaanottajia aktiivisten vaikuttajien 

sijaan.  Aktiivisuus säästetään luokkahuoneen ulkopuolelle. Varsinkin yhdeksäsluokka-

laiset olivat sitä mieltä, että tunnit ovat ihan hyviä ja heillä ei ollut halua niihin enää 

näin peruskoulun loppuajasta puuttua, mutta seitsemäsluokkalaiset haastateltavat olivat 

halukkaampia vaikuttamaan myös oppitunteihin. Alangon tutkimuksessa oppilaat taas 

pitivät tärkeinä vaikuttamiskohteina juuri oppituntien sisältöjä, lukujärjestystä ja koulun 

sääntöjä (Alanko 2010, 62). Tässä tutkimuksessa muutama seitsemäsluokkalainen kertoi 

oman ehdotuksensa, miten he haluaisivat vaikuttaa oppitunteihin. Esimerkkeinä tuli 

muun muassa: oppituntien lyhentäminen, johon muut nauroivat, että 45 minuuttia on 
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Suomen lyhimpiä oppituntien pituuksia, kun muualla on jo 75 minuuttia. Vaihtelua 

luokkaopiskeluun toivottiin myös; esimerkiksi opiskelu ulkona jonkin tapahtuman mer-

keissä tai oppilaskunta voisi järjestää johonkin aineeseen liittyvän elokuvahetken, jonka 

koko luokka katsoisi. Jumppatuokioita on yritetty pitää kesken oppituntien, mutta huo-

nolla menestyksellä. Jo demokratiaselvityksessä vuodelta 2011 käy ilmi, että oppilaat 

voivat hyvin vähän vaikuttaa opetussuunnitelman laadintaa, oppituntien toimintatapoi-

hin, opetus/oppimismenetelmiin. Selvityksessä kannustettiin pohtimaan keinoja, kuinka 

oppilaat voisivat paremmin olla mukana osallisina opetuksen suunnittelussa. (OPH 

2011, 64.)   

 

Jenna 7: ”ja sitten just siihen että koulupäivinäkin olis tunneillakin jotakin 

toimintaa, ettei olis välttämättä aina sitä sammaa ja samanlaisia tunteja ja 

vois olla jotakin oppilaskunnan järjestämiä tämmösiä tapahtumia” 

 

Kysyessäni vaikuttamisen rajoja, oppilaat kokivat, että rajoja ei ole asetettu etukäteen, 

vaan he saavat suunnitella ja ideoida vapaasti. Jos rajoja ollaan ylittämässä opettajat 

toppuuttelevat, mutta kukaan haastateltavista ei muista että sellaista olisi tapahtunut. 

Sohvat oli hommattu koululle ilman että oli muistettu kysyä rehtorilta ja silloin oli muis-

tutettu, että kysyä pitää.  Mahdollisuus vaikuttaa, mainitaan myös yhtenä syynä, miksi 

oppilas on halunnut lähteä mukaan oppilaskuntatoimintaan. Kysyessäni mikä on parasta 

oppilaskuntatoiminnassa, muutama haastateltava mainitsee vaikuttamisen, kuten myös 

päättäminen omista asioista tulee esille.  

 

Kirsi 9: ”varmaan just se vaikuttaminen ja se että niinkö että luo kaikkia pi-

ristystä päivään ja semmosta erilaista ettei oo aina vaan semmosta puurta-

mista” 
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5.8. Osallistuminen: Parasta 

 

Käsitekartta 9. Osallisuus oppilaskunnassa: Osallistuminen 

 

Kari 7: ”No on tämä ollu aivan hauskaa ja hyvä kun saapi päättää kaikista 

asioista ja se on varmaan kaikista parasta, että saapi olla kaikissa tapahtu-

missa mukana ja kaikessa tämmösessä.” 

 

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet saavat olla mukana monenlaisessa toiminnassa.  

Osallistuminen erilaisiin itse suunnittelemiinsa tapahtumiin ja juhliin oli oppilaiden mie-

lestä parasta. Käsitekartoissa mainittiin kokoukset, erilaiset teema- ja juhlapäivät. Ai-

neiston mukaan oppilaskuntatoiminta on juuri sellaista kuin se on aina ollut; ilmapiirin 

ylläpitämistä ja opiskelusta erillään olevaa toimintaa. (mm. OPH 2011.) Haastatteluissa 

nuoret puhuivat mm. ysien gaalasta, joka oli juuri ollut edellisviikolla. Gaala oli kaikki-

en yhdeksäsluokkalaisten yhteissaavutus, johon oppilaskunta oli osallistunut monella 

tavalla. Gaalaan oli osallistunut jokainen yhdeksäsluokkalainen omalla panoksellaan ja 
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myös opettajat ovat olleet mukana; ainakin liikunnan opettaja ja oppilaskunnan ohjaava 

opettaja mainittiin.  

 

Kirsi 9: ”mutta sitten se gaalakin oli sillälailla, että se perustu täysin va-

paaehtosuuteen että. emmä tiiä kysyttiinkö siitä ees virallisesti, että  oletko 

nyt lähössä gaalaan vaan, se varmaan oli että me puhuttiin opettajan kans 

ja ne niinkö aatteli, että kyllä tästä saahaan tarpeeksi innokkaita lähtemään 

ja loppujen lopuksi kaikki oli siinä mukana , mutta kummiski, että se oli va-

paaehtoista”    

 

Gaala vastauksissa näkyy se, mikä vaikutus opettajan tuella on myös onnistuneeseen 

lopputulokseen ja siihen, että kaikki lähtee mukaan. Haastatteluissa oppilaat eivät aina 

kokeneet, että heidän auktoriteettinsa ja motivointinsa riittäisi yksistään saamaan oppi-

laita mukaan järjestämään tapahtumia tai liittymään oppilaskuntatoimintaan. Tähän kai-

vattiin aikuisten tukea.  Tapahtumien järjestäminen ja niissä mukana oleminen mainit-

tiin useasti. Järjestämisen huonoja puolia oli vain se, että ei aina pystynyt osallistumaan 

itse tapahtumaan samalla tavalla kuin muut koulun oppilaat. Esimerkkinä mainittiin eräs 

mukava liikuntapäivä, jossa oli erilaisia rasteja ja toimintaa oppilaille, mutta oppilas-

kunnan hallituksen jäsenien aika meni rastivahteina. Yleensä muuten myös oppilaskun-

nan hallituksen jäsenetkin pystyivät osallistumaan monenlaiseen virkistystoimintaan 

myös osallistujan roolissa. Teemapäivistä mainittiin pukeutumispäivät ja liikuntapäivät. 

Tanssiaiset, discot, juhlatilaisuudet olivat monien mieleen. Erään oppilaan pitkä pu-

heenvuoro kertoo hyvin, miten suuri merkitys aikuisten mielestä ehkä nurjamielisesti 

oppilaskunnan pikku puuhastelulla ja huvitoiminnalla, on nuorten itsensä mielestä.    

 

Minka 9:”….mä tykkään kaikessa olla mukana tosi paljon että mä muun 

muassa sillon ku on juhlia, niin vaikka mä asun tuolla tosi kaukana, mulla 

on viienkymmenen kilometrin koulumatka niin muun muassa niihin viime 

tanssiaisiin niin mä olin yötä täällä, että mä pääsen aikasemmin tänne kun-

totalolle laittamaan paikkoja kuntoon….Mieleenpainuvimpia on ollu kaikki 

ne teemapäivät, koska mähän en oo koskaan ollu arvostelemassa, ku mä oon 

ollu eniten mukana siinä teemapäivässä esimerkiksi joku mustavalkopäiväki, 
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niin mä oon tehny itelle shakkiruudukon naamaan ja tolleen ja mä oon yrit-

täny kannustaa kaikkia muitaki siihen” 

 

Mukavia muistoja on jäänyt muun muassa pitsan paistamisesta kahvioon. Yksi mainitsi 

sen, että on mahtavaa nähdä, kun ihmiset tulevat ostamaan kahviosta herkkuja, joita on 

itse tai oppilaskunta tehnyt. Jopa kokoukset mainittiin mukavina, koska joskus hyvällä 

tuurilla niissä sai kahvia ja jopa pullaakin. Huonoja puolia oppilaskunnan hallituksen 

kokoukset mainittiin siinä tapauksessa, että jos ne oikeasti haittasivat koulunkäyntiä. 

Esimerkiksi jäi kokouksen takia joku tärkeä oppitunti väliin tai jos niihin ei päässyt 

osallistumaan kokeiden tai muiden poissaolojen takia, kuten seuraavasta sitaatista käy 

ilmi.   

 

Pirita 8: ”no ei mull silleen oo, ku mä olin siinä kohtaa tosi paljon pois kou-

lusta tai mulla oli aina joku koe tai kun oli kokous niin mä en päässy osallis-

tuun mihinkään, niin no kun ei oo ollu niinkö mittään.” 
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6. Yhteenveto  
 
 

 

Käsitekartta 10. Osallisuus oppilaskuntatoiminnassa kootusti 

 

Tämän tutkimuksen mukaan Oppilaskuntatoiminta luo mahdollisuudet täydelle osalli-

suudelle. Oppilaskunta on yhteisö, jonka sisällä osallisuus toteutuu monin tavoin. Koo-

tusti aineiston perusteella voisi sanoa, että oppilaskunnassa osallisuus ilmenee vapaaeh-

toisena yhdessä tekemisenä ja järjestämisenä ja vastuunkantona. Oppilaat näkevät oppi-

laskuntatoiminnan linkkinä oppilaiden ja opettajien välillä, eräänlaisena viestinvälittäjä-

nä puolin ja toisin. Ja varsinkin niin, että heidän kauttaan oppilailla on mahdollisuus 

saada äänensä kuuluville. Oppilaat kokevat, että oppilaskuntatoiminnassa on mahdolli-

suus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin koulussa, koska he voivat olla päättämässä kou-

lunsa ja oppilaita koskevissa asioissa. Vastuu ilmeni monella eri tavalla oppilaskunta-

toiminnassa muun muassa rahankeruu-, edustus-, järjestämis- ja suunnitteluvastuuna 

sekä oppilaat kokivat, että heillä oppilaskunnan hallituksen jäsenillä on myös vastuu 

oppilaiden viihtyvyyden ylläpitämisessä ja hyvän ilmapiirin luomisessa.  Päätökset teh-

dään yhdessä. Aikaisemmat tutkimukset (OPH 2011; Alanko 2010.) tukevat tutkimusta-

ni siinä, että oppilaskuntatoiminta keskittyy paljolti viihtyvyyden lisäämiseen ja teema-

päivien ja juhlien järjestämiseen. Oppilaskunnan rooli ei siis juurikaan ole muuttunut, 

vaan ainakin tämän tutkimuksen perusteella Lapin alueella oppilaskuntatoiminnan pää-
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tehtävä on koulun ilmapiirin kehittäminen ja ylläpitäminen hyvänä sekä tuoda vaihtelua 

koulun arkeen. Toisaalta tämä on juuri sitä mitä oppilaat itse halusivatkin tehdä ja mihin 

vaikuttaa: tekemällä koulusta nuorten näköisen paikan, tuomalla ns. välitiloihin nuoria 

kiinnostavia asioita, kuten pitsaa, kahvia, yhteishenkeä nostattavia teemapäiviä ja juhlia. 

”…ettei ihmiset kuolis tänne tylsyyteen,” kuten eräs kommentti oli.  Opiskelun tai oppi-

tuntien suunnitteluun oppilaat eivät osallistu. Tutkimuksestani käy ilmi, että siihen oppi-

lailla ei ole itsellään juurikaan haluja. Muutama nuorempi haastateltava haluaisi vaikut-

taa enemmän tuntien sisältöön, mutta yleisesti ottaen oppituntien sisältöjä ja opettajia 

pidettiin hyvinä, eikä niihin haluttu puuttua. Tosin haastattelut on tehty keväällä ja puhe-

liaimmat haastateltavat olivat yhdeksäsluokkalaisia, joilla ei omien sanojenkaan mukaan 

ollut kiinnostustakaan enää tässä vaiheessa puuttua opetukseen.      

 

Peilattaessa tuloksia Gretschelin (2002) osallisuuden muototaulukkoon ideointiosalli-

suuden tasolla ylletään korkeimmalle tasolle. Tulosten mukaan nuoret keksivät itse ja 

ideoivat keskenään, joko oppilaskunnan hallituksien kokouksissa tai sitten kaveripiireis-

sä. Haastatteluissa mainittiin myös se, että mielellään otettiin ideoita vastaan myös muil-

ta kuin oppilaskunnan hallituksien edustajilta. Ideoinneissa hyödynnettiin myös edellis-

ten oppilaiden kehittämiä perinteitä. Gretschelin ideointiosallisuuden näkökulmasta 

nuorten ideointi on omatoimista, joskus niinkin omatoimista, ettei aina muisteta kysyä 

lupaakaan, kuten kävi ilmi sohva-asiassa. Gretschelin suunnitteluosallisuuden näkökul-

masta katsottuna oppilaskuntatoiminnassa ylletään tämän tutkimuksen mukaan kor-

keimmalle eli neljännelle tasolle, jossa nuoret suunnittelevat itse. Haastatteluissa mainit-

tiin monet tapahtumat ja toiminta, joka oli lähtenyt oppilaiden omista ideoista ja niitä on 

sitten suunniteltu yhdessä oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Mutta tulkitsen myös 

niin, että esimerkiksi suuremmat juhlat ja paljon puhuttu gaala ovat olleet koko koulun 

yhteisiä projekteja, joihin on osallistunut niin oppilaat kuin osa opettajistakin. Ja nämä 

yhteisprojektit vaikuttivat olleen kaikkein mieluisimpia niiden työläydestä huolimatta. 

Niissä koulun yhteisöllisyys on noussut toiselle tasolle vaikuttaen ilmapiiriin myöntei-

sesti. Gretschelin toimintaosallisuuden näkökulmasta oppilaat saavuttavat joissakin toi-

minnoissa korkeimman tason, jossa he itse organisoivat ja toteuttavat toiminnan ilman 

aikuisten puuttumista asiaan. Näitä tämän tutkimuksen perusteella ovat kahvilatoiminta, 

erilaiset teemapäivät, joiden järjestäminen on pikkuhiljaa siirtymässä tukioppilaille. 
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Kiilakoski toteaa, että pelkkä oppilaskuntatoiminta ei välttämättä ratkaise kaikkia kou-

luosallisuuden ongelmia, vaan sen oheen tulisi rakentaa muita osallisuuden muotoja, 

jotka rakentavat myös yhteisöllisyyttä. (Kiilakoski 2015, 56.) Tämäkin tutkimus osoit-

taa, että oppilaskunnan hallituksessa on mukana vain pieni osa koulun oppilaista ja mää-

rää ollaan supistamassa ainakin yhdessä tutkimuskoulussa lisää, jolloin vaikuttamaan 

pääsee vielä pienempi joukkio. Tukioppilaat mainittiin niin yhteistyökumppaneina kuin 

ryhmittymänä, jonka vastuulla on kiusaamisen torjuminen ja yhteisöllisyyden lisäämi-

nen koulussa.  

 

Gretschelin taulukon mukaista arviointiosallisuutta on vaikea tämän tutkimuksen perus-

teella määritellä mille tasolle se asettuu, koska siitä ei ollut haastatteluissa puhetta. Mut-

ta esimerkiksi vain yhdellä tutkimukseen osallistuvalla koululla oli toimittaa toiminta-

kertomus, johon oli kirjattu ylös, mitä vuoden aikana on tehty ja tapahtunut, mitä pää-

töksiä on tehty ja missä on oltu mukana. Tämä olisi hyvä muillekin oppilaskunnan halli-

tuksille ottaa tavaksi. Toimintakertomusta laadittaessa tulee näkyväksi se, mitä oikeasti 

on vuoden aikana tapahtunut ja mitä on saatu aikaan. Toimintakertomusta laatiessa voisi 

mennyttä toimintaa arvioida yhdessä keskustellen ja suunnitella tulevaa. 
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7. Pohdinta 
 
 
 
7.1. Pohdintaa tutkimustuloksista 
 
 
Osallisuus on aina tärkeä ja ajankohtainen teema. Osallisuuden merkitys on suuri demo-

kraattisessa yhteiskunnassa. Tämänhetkinen maailmantilanne kertoo valitettavasti siitä, 

että demokratia vaikuttamisen keinona on unohdettu. Taustalla voi olla se, että koke-

mukset siitä, että osallistumisesta huolimatta ei pääse vaikuttamaan itseä koskeviin ja 

kiinnostaviin asioihin, voi lakastuttaa orastavan kiinnostuksen yhteiskunnalliseen vai-

kuttamiseen. Kiilakoski painottaa, että ”koulu on paljon enemmän kuin tiedon siirtämi-

sen paikka. Se on myös kasvuyhteisö, jossa jäsenet oppivat toisiltaan ja saavat yhteisöl-

listä tukea. Lisäksi koulu voi olla myös demokraattinen yhteisö, johon osallistumalla 

oppilaat saavat käsityksen siitä, mitä yhteistoiminta on ja miten maailmaa muutetaan.”( 

Kiilakoski 2015.) 

 

Alangon tutkimuksen mukaan osallisuusryhmien toiminnassa on mukana usein sellaiset 

nuoret, jotka ovat muutenkin aktiivisia osallistujia esimerkiksi seuroissa ja järjestöissä 

sekä oppilaskuntatoiminnassa. Kyseiset nuoret kokevat toiminnan mielekkäänä ja ar-

vokkaana, mutta samalla osallisuustoiminnan ulkopuolelle jää suuri joukko lapsia ja 

nuoria, jotka eivät saa tai halua ääntään kuuluville. (Alanko 2012, 225.) Tässäkin tutki-

muksessa käy ilmi, että oppilaskuntaan ei ole suurta tunkua, vaan edustajat ovat valikoi-

tuneet muutaman vapaaehtoisen joukosta tai sitten luokassa on vain äänestetty jotakin, 

kun vapaaehtoisia ei ole ollut, jolloin osallisuuden vapaaehtoisuuden ja valinnanvapau-

den näkökulmasta katsottuna on jo ristiriita. Toisaalta taas Alanko toteaa, että aikuisten 

laatimat lasten ja nuorten osallisuusvaatimukset ovat joskus turhan toiveikkaita tai laa-

jamittaisuuteen tavoitteellista. Alanko kysyy: Eikö edustuksellinen osallistuminen riitä, 

kun ei aikuisistakaan moni halua asettua ehdolle esim. taloyhtiönsä hallitukseen, saati 

kunnallisvaaleissa. Miksi vaatia laajamittaista osallistumista nuorilta? Voitaisiinko tyy-

tyä edustuksellisuuteen myös nuorten osallisuuden kohdalla, eli tietty edustava otos 

edustaisi perusjoukkoa? kysyy Alanko. (2012, 216.) Tämänkin tutkimuksen perusteella 

voi pohtia samaa. Ei kaikki halua ääntään kuuluville. Pakotetaanko nuoria osallisiksi 

aikuisten luomaan rakennelmaan, jossa osa nuorista ei koe olevansa kotonaan? Oppilas-
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kuntatoiminnassa harjoitellaan kokouskäytäntöjä ja demokraattista vaikuttamista vas-

tuun jakamisella ja äänestyskulttuurilla. Oppilaskuntatoiminnasta mainittiin kokoukset, 

pöytäkirjat, äänestykset, jotka voivat monen nuoren korvaan kuulostaa jäykältä, tylsältä 

ja vakavalta. Oppilaskuntaa pidetään paikkana, jossa on uskallettava olla esillä, puhutta-

va ääneen ja sanottava mielipide, jolloin se karsii usein ne, jotka ovat hiljaisempia ja 

arempia.  

 

Alangon tutkimuksessa oppilaskuntatoiminnan tiedottaminen ja oppilaskuntatoiminnan 

tunnetuksi tekeminen muiden oppilaiden ja opettajakunnan keskuudessa koetaan yhdek-

si kehittämiskohteeksi (Alanko 2012, 118-120). Tässä tutkimuksessa oppilaat kokivat, 

että oppilaskunnalla on tärkeä rooli kouluviihtyvyyden kannalta, mutta oppilaat pohti-

vat, miten muita oppilaita saisi innostettua mukaan toimintaan? Oppilaskunnan hallitus 

vaikuttaa silti olevan muista oppilaista nähden erillinen saareke, vaikka hyvin moni op-

pilaskunnan hallituksen jäsen mainitsi, että oppilaskunta toimii linkkinä ja oppilaiden 

mielipiteiden esille tuojana kouluympäristössä.  Itse yllätyin, kuinka vanhanaikaisia 

tiedonvälityskeinoja nuoret yhä käyttivät tiedotuksessa: kuulutukset, ilmoitus ilmoitus-

taululle tai luokan edessä puhuminen. Tietojeni mukaan yhdessä tutkimuskoulussa on 

käytössä oppilailla henkilökohtaiset iPadit tai tabletit, ja nykyään lähes kaikilla oppilail-

la on käytössä älypuhelimet, joita he saavat käyttää välituntisin. Milloin oppilaskunnan 

tiedottaminen siirtyy some-aikaan?   Tällä hetkellä tiedonkulku laahaa ajastaan jäljessä, 

se ahdistaa oppilaita, tiedonvälittäjän pestiin ei ole vapaaehtoisia, kuulutukset kaikuvat 

kuuroille korville ja korkkitaulun tiedotus roikkuu yhden nastan varassa. Sara Sintonen 

kirjoittaa, että ”Huomionarvoista on, että ihmiset jakavat sitä, minkä he kokevat jakami-

sen arvoiseksi sisällöksi ”(Sara Sintonen 2013). Eli minkälaista tietoa oppilaskunnan 

hallituksessa tuotetaan. Kokevatko jäsenet työnsä merkityksellisenä, sellaisena, josta on 

hyvä informoida kaikkia vai koetaanko tuotettu tieto merkityksettömäksi, jolloin se jää 

tai jätetään välille? Muuttuisiko oppilaskunnan houkuttavuus ja tunnettavuus vain tie-

donvälityksen tapaa muuttamalla nykyaikaisemmaksi ja nuorille luontevammaksi? Las-

kisiko se myös niiden hiljaisten ja arempien kynnystä osallistua, jos tiedotus välittyisi 

digitaalisesti puheen sijaan? Oppilaskuntatoimintaa kehitettäessä tulisikin pohtia miten 

tieto-osaamista ja tiedonvälitystä voisi parantaa ja viedä kohti nykyaikaa, jossa suurin 

osa lapsista ja nuorista elää virtuaalimaailmassa, kiinni kännykässä. Sintosen mukaan 
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lapset ja nuoret ovat monella tapaa osallisia digitaalisessa kulttuurissa ja kulttuureissa. 

Käyttäjälähtöisyyteen kuuluu, että jokainen voi tuoda siihen oman panoksensa omalla 

tavallaan, jolloin puhetta yhtenäisesti käyttäytyvästä sukupolvesta ei ole syytä ylläpitää. 

(Sintonen 2013.)  

 

 Wyness 2009 (teoksessa Alanko 2012, 152.) on tarkastellut oppilaskuntatoimintaa ja 

tullut siihen tulokseen, että oppilaiden ja opettajien intressit törmäävät. Opettajien mie-

lestä oppilaskuntatoiminta on lapsellista puuhastelua, kun he odottavat oppilaiden otta-

van enemmän kantaa koulutuksellisiin kysymyksiin, mutta kuten omassakin tutkimuk-

sessa oppilaat eivät kokeneet sitä heille merkityksellisenä. Oppilaat kokevat, että oppi-

laskunnan rooli on juuri tehdä koulunkäynnistä mielekästä ja mukavaa vaikuttamalla 

heille tärkeissä tilanteissa ja paikoissa, kuten välitunneilla, erityisissä tapahtumissa, jot-

ka eivät sinällään liity opiskeluun millään tavalla, mutta josta oppilaat kokevat oppivan 

monia muita hyviä taitoja, kuten vastuuta, sosiaalisia taitoja, tapahtumien järjestämiseen 

vaatimaa aikaa, kärsivällisyyttä, rahankäyttöä jne. 

 

Haastatteluissa mainittiin parhaimpina kokemuksina haastateltavankin näkökulmasta ja 

hämmennykseksi hyvin pieniä asioita, kuten esimerkiksi pitsan paistaminen. Alangon 

tutkimuksessa nuoret toivoivat seinäkelloja luokkien seinille, joista olisi helpompi seu-

rata ajan kulua (Alanko 2010, 62). Tämä kuitenkin osoittaa sen, että aikuisten mielestä 

vähäpätöisillä ja merkityksettömillä asioilla voi olla lapsen ja nuoren mielestä merkitys-

tä. Näissäkin tapauksissa ne eivät tarvitse suuria taloudellisia ponnistuksia. Jälkikäteen 

pohdin, että esimerkiksi sillä kuumalla kaakaolla ja keksipaketilla haastattelutilanteessa 

saattoi olla nuorten mielestä isokin merkitys. Ainakin huomasin sen vaikuttavan heti 

haastatteluilmapiirin keventymiseen. Niinhän aikuisetkin palaveeraavat, keskustelevat ja 

haastattelevat useimmiten kahvikupposen äärellä sen kummemmin sitä pohtimatta, mut-

ta kuinka usein tätä tapahtuu aikuisten ja lasten/nuorten kesken? Osallisuuden näkökul-

masta aikuisten ja nuorten välillä on vielä liian suuri kuilu. Nuoret eivät tunne olevansa 

tervetulleita aikuisten maailmaan (opettajahuoneeseen) ja toisaalta taas ohjaavaa opetta-

jaa lukuun ottamatta oppilaskuntatoiminta ei näytä kiinnostavan muita opettajia. Kuten 

Roosin (2016) tutkimuksessa päiväkotimaailmasta myös koulussa on kaksi maailmaa: 

aikuisten ja nuorten maailma, jotka toimivat erillään. Nuorten ja aikuisten vuorovaikutus 
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on loppujen lopuksi aika vähäistä oppilaskuntatoiminnassa, usein ohjaavan opettajan 

varassa. Osallisuutta ei ole se, että annetaan nuorten tehdä ja puuhata keskenään omia 

projekteja, vaan jotta osallisuutta voidaan ulottaa yhä syvemmälle koulun toimintakult-

tuuriin ja laajempiin teemoihin, kuten oppitunteihin, oppimiseen ja lukujärjestyksiin, 

opetussuunnitelmiin, tarvitaan siihen aikuisten tukea ja ohjausta. Ilman tätä tukea ja 

ohjausta oppilaat eivät edes ymmärrä millä tavalla he voisivat vaikuttaa näihin asioihin, 

ja miten tuoda esiin omat näkemyksensä.  Cantellin mukaan eri tutkimusten yhteydessä 

ja tavallisissa arkielämän tilanteissa on havaittu, että oppilaiden vastuullisuuden, osalli-

suuden ja voimaantumisen kehittyminen ovat haastavia tavoitteita. Yleensä vaikeinta on 

muuttaa olemassa olevia toimintamalleja. Monet nuoret haluavat toimia usein vastuulli-

sesti, mutta silti he eivät syystä tai toisesta toimi halunsa mukaisesti. (Cantell 2015.) 

 

Hyvä esimerkki aikuisten tuen ja ohjauksen merkityksestä löytyy Englannista, jossa 

oppilaskuntatoimintaa lähdettiin kehittämään Lontoon seudulla projektiluontoisesti. 

Englannissa oppilaskunta ei ainakaan projektin aikoina ollut vielä pakollinen, joten 

useimpiin kouluihin perustettiin oppilaskunta projektin aluksi. Lontoon yläkoulujen 

oppilaskunnan kokouksissa keskusteltiin aluksi vessoista ja ruokailusta ym. ei opiske-

luun liittyvästä. Tarvittiin projektijohtajan tuuppausta niin oppilaille kuin opettajillekin, 

että oppilaskunta uskaltautui ulottaa vaikutustaan opetuksen piiriin. Loppujen lopuksi se 

kantoi hedelmää ja antoi kaikin puolin paljon niin opettajille kuin oppilaille. Oppilaat 

saivat kokemuksen, että oppilaskuntatoiminnassa voi vaikuttaa isoihinkin asioihin. 

(Yamashita ja Davies 2010, 230.) Mutta se vaatii opettajien osallistumista oppilaiden 

osallistamiseen. Tämän tutkimustulosten perusteella siitä ollaan vielä kaukana. Arja 

Kemppainen Polkka –koordinaattori ja rehtori on pohtinut oppilaskunnan roolia  haasta-

van Kansainvälisyys-hankkeen vetovastuuseen ja pohtii osuvasti ”Osallisuus toteutuu 

oppilaskunnan olemassaolon kautta. Oppilaskunnan nimellinen mukanaolo ei sinällään 

takaa osallisuutta. Rakenteita tarvitaan, mutta ne eivät yksinään riitä osallisuuden syn-

nyttämiseen. Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen esimerkiksi kuulemisen ja edustuk-

sellisuuden suhteen vaatii välineitä ja osaamista. Kv-hanke tai -tapahtuma voisi toimia 

juuri tällaisena välineenä ja hanketoimijat demokraattisesti toimivan vaikuttamisjärjes-

telmän luojina. ” (Kemppainen 2015, 50.) Yhden aktiivisen ohjaavan opettajan tuki ei 

riitä, jos oppilaskunta on irrallinen osa muuta päätöksentekoa koulussa.  
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Thornbergin ja Elvstrandin tutkimuksessa yhtenä esteenä demokratian ja osallisuuden 

toteutumisessa kouluissa on opettajien vaihtuvuus, mutta myös eri opettajien erilainen 

suhtautuminen oppilaiden osallisuuteen. Osa opettajista kokee, että osallisuus luokassa 

on päämäärä ja siihen kannustetaan, ja osa opettajista ei pidä sitä välttämättömänä, vaan 

auktoriteetti ja päätösvalta kuuluvat opettajalle. (Thornberg ja Elvstrand 2012, 6-7.) 

Tämän vuoksi opettajien yhtenäinen tuki ja kannustus ovat tärkeitä. Ne aktiiviset, jotka 

ovat mukana toiminnassa, tulisi saada onnistumisen elämyksiä, kokemuksia siitä, että 

heidän tekemisellään on todellista vaikutusta. Tämän tutkimuksen mukaan intoa ja halua 

nuorilla on vaikuttaa asioihin, jotka ovat heidän sydäntään lähellä.  Koulu on lasten ja 

nuorten työpaikka, jossa heidän tulee saada olla aktiivisia toimijoita opetuksen kohtei-

den sijaan. Oppilaat kaipaavat työpaikalleen samaa kuin aikuiset opettajatkin, hyvää 

ilmapiiriä, miellyttävää ja kutsuvaa työympäristöä ja hengähdystaukoja työnteon väliin. 

Senpä vuoksi oppilaskuntaa ei tule nähdä vain sinne valittujen hallituksen jäsenten puu-

hastelupaikkana, vaan enemmänkin koko koulua, niin kaikkia oppilaita, kuin myös koko 

henkilökuntaa hyödyttävänä toimielimenä oppilashuoltoryhmän ja vanhempainyhdis-

tyksen tavoin. Demokratiaselvityksessä kannustetaan tehostamaan oppilaskuntien toi-

mintaa niin, että oppilaat pääsisivät ” ihan oikeasti” mukaan päätöksen tekoon. Osallis-

tuminen tulisi nähdä mahdollisuutena eikä uhkana. Konkreettiset seuraukset motivoisi-

vat oppilaita parhaiten. (OPH 2011, 53.) Tästä hyötyvät kaikki. 

 
 
 
7.2. Tutkimuksen luotettavuus  
 
 
Tässä kappaleessa pohdin tutkimukseni luotettavuutta useasta eri näkökulmasta. Tutki-

mus on laaja prosessi, jossa on monia eri vaiheita ja tutkimuksen luotettavuutta tulee 

tarkastella niin aineistonkeruu, sen tallennuksen, analysoinnin ja tulosten kirjaamisen 

näkökulmista. Luotettavuuteen vaikuttaa myös se kuinka eettiset periaatteet on huomioi-

tu ja tutkimukseen osallistuvien oikeudet ja anonymiteetti on säilytetty. Vilkan (2007, 

158-159) mukaan laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyn tutkimuksen luotettavuus 

määrittyy pitkälle tutkijan tekemien tulkintojen ja tutkimuskohteen käsitysten yhteenso-

pivuuteen. Tutkimuksen toteutus ja tutkimuksen luotettavuus eivät ole irrallisia tapah-

tumia, vaan riippuvaisia toisistaan ja tutkijasta itsestään. Laadullisella tutkimusmene-
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telmällä tehdyn tutkimuksen luotettavuuden kriteeri on tutkijan rehellisyys, koska kuten 

Vilkka toteaa, arvioinnin kohteena on tutkijan tutkimuksessaan tekemät teot, valinnat ja 

ratkaisut. Luotettavuuden arviointia tehdään koko ajan. Tutkijan on pystyttävä kuvaa-

maan ja perustelemaan ja arvioimaan valintojaan ja ratkaisujaan tutkimustekstissään. 

Vaikka perustelut ja kuvaukset olisivatkin tehty huolella ja uskottavasti, voi toinen tutki-

ja päätyä toisenlaisiin päätelmiin, ilman että se olisi tutkimuksen heikkous. Jokainen 

laadullisella tutkimusmenetelmällä tehty tutkimus on ainutlaatuinen, eikä sitä koskaan 

voi täysin toistaa sellaisenaan. (Vilkka 2007, 158-159.) 

 

Tutkimukseni vahvuutena on aineiston monipuolisuus. Tässä tutkimuksessa olen käyt-

tänyt oppilaiden itse laatimia käsitekarttoja. Lähetin jokaiseen tutkimuskouluun ohjaa-

valle opettajalle selostuksen siitä mistä tutkimuksesta on kyse ja mihin vastauksia käyte-

tään ja miten niitä käytetään sekä tarkat ohjeet (LIITE 4.) käsitekarttojen laatimista var-

ten, mutta koska en itse päässyt paikalle, en voi olla täysin varma onko ohjeita noudatet-

tu ja kuinka opettaja on tulkinnut ohjeeni ja kuinka itsenäisesti nuoret ovat loppujen 

lopuksi toteuttaneet käsitekarttojen laatimisen. Käsitekarttojen mukana tuli myös alle-

kirjoitettuna tutkimussopimus (LIITE 5.), jonka nuoret olivat allekirjoittaneet, joten 

oletan, että heillä on ollut tieto, minkälaisesta tutkimuksesta on kyse. 

 

Ryhmähaastattelu on hyvä aineistonkeruumenetelmä nuoria haastatellessa, mutta kuten 

Pietilä (2017) toteaa, tulee ryhmähaastattelua tehtäessä huomioida, että tutkijan asema 

on ihan toisenlainen kuin yksilöhaastattelussa. Yksilöhaastattelussa tutkija ohjaa vah-

vemmin keskustelun kulkua kysymys-vastaus tyylisesti, mutta ryhmähaastattelussa tut-

kijan asema voi olla heikompi, sillä haastateltavat eivät välttämättä suuntaa vastauksiaan 

hänelle vaan muille ryhmän jäsenille. (Pietilä 2017, 114.) Tutkijan on hyvä olla tietoi-

nen ryhmän lainalaisuuksista. Huumorin avulla on mahdollista päästä ”käsiksi ryhmän 

jaettuun kulttuuriseen ymmärrykseen”, kuten Pietilä (2017, 15) asian ilmaisee. Huumo-

rin merkitys nuoria haastatellessa on erityisen tärkeä. Haastatteluissa jännityksen laan-

nuttua haastateltavat hakivat vastauksiinsa hyväksyntää muilta ryhmäläisiltä ja keski-

näinen huulenheitto oli tavallista. Haastattelijana pyrin hyödyntämään huumoria vuoro-

vaikutuksessa.  
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Ryhmähaastattelussa/-keskustelussa käy usein niin, että aktiiviset ja puheliaat henkilöt 

alkavat helposti hallitsemaan keskustelua ja tilannetta, niin, että hiljaisemmille jää vä-

hemmän tilaa osallistua (Pietilä 2017, 115). Tutkijakin voi tukeutua liiaksi puheliaiden 

varaan monisanaisemman aineiston toivossa. Haastattelutilanteessa pyrin antamaan jo-

kaiselle vuoron ja aikaa vastata. Mutta haastattelijalla on hyvä olla tilannetajua, ettei 

vastauksen odottaminen mene kiusallisen hiljaisuuden puolelle. Omissakin haastatte-

luissa osa nuorista kertoi ja vastasi kysymyksiin hyvin monisanaisesti ja laajasti, kun 

taas jotkut vastasivat vain yhdellä sanalla tai heitä piti sanoittaa kysymällä lisäkysymyk-

siä. Pietilän mukaan ryhmäkeskusteluissa näkökulmia voi kaventaa joidenkin osallistu-

jien dominoiva vuorovaikutus tai myös liiallinen varovaisuus ja sisäänpäin kääntynei-

syys voi vaikuttaa näkökulman kaventumiseen. Ei uskalleta puhua tai sanoa omaa mie-

lipidettä. (Pietilä 2017).  

 

Koin, että haastattelut sujuivat kuitenkin hyvässä hengessä ja avoimessa ilmapiirissä, 

jossa jokainen sanoi sen verran kun halusikin sanoa. Kahdessa ryhmäkeskustelussa osa-

puolet nauroivat ja heittivät huumoria väliin. Kolmas haastattelu oli vakavampi johtuen 

varmaan siitä, että oppilaat eivät olleet keskenään niin tuttuja. Mutta esille tuli myös 

hyvin arkaluontoisiakin asioita, kuten koettu ulkopuolisuus omassa luokassa ja halutto-

muus kertoa oman luokan pojille, koska ei niitä kuitenkaan kiinnosta. Tekniikka on tär-

keässä roolissa haastattelututkimuksessa, jotta vastaukset tallentuvat tarkasti myöhem-

pää tarkastelua varten. Haastattelut tein rauhallisessa tilassa, jossa ei ollut häiriötekijöitä 

ja tallensin ne iPadin tallennusohjelmalla. Yhden haastateltavan ääni oli hyvin heikko ja 

välillä oli vaikea kuulla vastausta edes vierestä, mutta se oli tallentunut iPadille pelosta 

huolimatta hyvin. Litteroin haastattelut kokonaisina, jotta keskustelun kulku ja se, miten 

tutkijana ohjailin keskustelun kulkua, pysyisi muistissani. Litteroinnista jätin kuitenkin 

pois tauot, hymähdykset ja naurut, koska en kokenut niillä olevan suurta merkitystä 

oman tutkimukseni kannalta.  

  

Aineiston analysoinnissa käytin teoriaohjaavaa sisällön analyysiä, koska mielestäni tä-

män analyysimenetelmän avulla pystyin parhaiten vastaamaan tutkimuskysymyksiini. 

Tämän vuoksi analysoinnin alussa tutustuin muutamaan muuhun mahdolliseen ana-

lysointimenetelmään, ja jumituin tähän vaiheeseen pitemmäksi aikaa, kun en löytänyt 
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oikein sopivaa tapaa. Taukoon oli muitakin henkilökohtaisia syitä. Tauko voi olla tut-

kimustulosten kannalta huono asia, kun aina aloittaessa piti palata uudestaan aineiston 

pariin ja lähteä alusta. Toisaalta tämä aineiston kertaus jätti jäljen alitajuntaan ja ajan 

kuluessa palaset loksahtelivat kuin itsestään. Aineiston analyysiin löytyi punainen lanka, 

jota seurata.  

 

Raportoinnissa kului taas kauan aikaa eripituisten taukojen vuoksi, jotka johtuivat työn 

ja arjen yhteensovittamisesta, johon tutkimuksen raportointi ei mahtunut. Raportissa 

olen pyrkinyt kertomaan seikkaperäisesti tutkimukseni kulun ja tekemäni valinnat 

avoimesti. Tutkimuksen aiheena oli Lapin yläkoulujen oppilaskuntatoiminta. Tutkimuk-

seen ei kuitenkaan osallistunut Lapin suurimpien kaupunkien koulut ja muutama pie-

nemmän paikkakunnankin yläkoulu jäi osallistumatta tutkimukseen. Tämän vuoksi tu-

loksia ei voi pitää kovin kattavina. Tutkimukseen osallistuvat yläkoulut sijoittuvat kui-

tenkin maantieteellisesti eri puolille Lapin aluetta, joten jonkinlaista suuntaa antavaa 

osviittaa se antaa Lapin pienten yläkoulujen oppilaskuntatoiminnasta.  

 
 
 
7.3. Tutkimuksen yleistettävyys ja toistettavuus  
 
 
Tutkimuksen pätevyyttä arvioitaessa puhutaan validiteetista ja reliabiliteetista. Ronkai-

sen, Pehkosen, Lindblom-Ylänteen ja Paavilaisen mukaan validiteetilla tarkoitetaan sitä, 

miten hyvin tutkimus kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja reliabiliteetilla tarkoitetaan mittauksen 

tarkkuutta. (2013, 131.) Validiteetti voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin, 

jolloin sisäinen tarkoittaa tutkimuksen johdonmukaisuutta ja logiikkaa. Ulkoisella vali-

diteetilla tarkoitetaan sitä ”miten hyvin tutkimuksen tuloksia voidaan siirtää yhden tut-

kimuksen yhteydestä toiseen yhteyteen.”  (Ronkainen ym. 2013, 131.) Validiteettia ar-

vioitaessa on aina kyse siitä, oli tutkimus sitten laadullinen tai määrällinen, että tutkiiko 

tutkimus sitä, mitä väittää tutkivansa ja antaako se vastauksia niihin kysymyksiin, jotka 

on asetettu tutkimuskysymyksiksi. Laadullisessa tutkimuksessa tietoa tuotetaan erilais-

ten valintojen ja tulkintojen pohjalta, johon vaikuttaa aina tutkijan omat käsitykset ja 

arvostukset, senpä vuoksi on tärkeää tutkijan koko ajan arvioida, että tutkimustulokset 

tulevat aineistosta eikä tutkijan omien käsitysten pohjalta. (Ronkainen ym. 2013, 131.) 
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Tämä tutkimus on laadullinen ja pienen aineiston johdosta tutkimustuloksia ei voida 

yleistää koko ikäluokkaa koskevaksi, eikä kattamaan edes Lapin aluetta. Tämä ei kui-

tenkaan estä pohtimasta tutkimuksen pätevyyttä. Koko tutkimusprosessin ajan olen pyr-

kinyt etenemään johdonmukaisesti kohti syvempää tietoa aiheesta. Olen kirjannut ra-

porttiin tutkimuksen kulun niin kuin se on edennyt. Olen pyrkinyt tekemään tutkimuk-

seni niin läpinäkyväksi kuin suinkin. Ihmisenä ja tutkijana, jolla on taustalla kokemusta 

erilaisten nuorten kanssa työskentelystä, minulla on omat käsitykset osallisuudesta ja 

nuorista, mutta olen pyrkinyt tekemään tulkintoja maltillisesti silloin kun en ole saanut 

suoraa vastausta asiaan. Käsitekartat herättivät monessa kohtaa enemmän kysymyksiä 

kuin antoivat vastauksia, joten omien tulkintojen sijaan haastattelin nuoria, joista luulta-

vammin suurin osa oli itse ollut laatimassa käsitekarttoja, saadakseni omien tulkintojeni 

tueksi nuorten oman sanoman.  Mielestäni olen onnistunut tuomaan nuorten oman äänen 

esille tutkimuksessa. Tulososiossa olen tarkoituksella tuonut esille sitaatteja nuorten 

haastatteluista ja käsitekartoista, jotta nuorten ajatukset tulisivat selvemmin esille ja 

jokainen lukija voi itse tehdä oman tulkintansa. Yhteenvedossa ja pohdintaosiossa tuon 

esille oman tulkintani tutkimustuloksista ja käyn vuoropuhelua aikaisempien tutkimus-

ten ja teorian kanssa lisää. Pohdintaosiossa pyrin vastaamaan asettamiini tutkimuskysy-

myksiin syvällisemmin. 
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8. Jatkotutkimuksen aiheet 
 
 
Lasten ja nuorten osallisuus teema on yhä ajankohtainen monella tavalla, vaikka koulu-

maailmassa digitalisaatio on vienyt huomion osallisuudelta. Mutta tarkasteltaessa asiaa 

maailmanlaajuisesti osallisuus ja osattomuus ovat yhä merkittäviä ja ajankohtaisia tee-

moja. Osallisuus luo valtautumisen tunteen; tunteen siitä, että kuuluu johonkin ryhmään, 

että omalla tekemisellä on merkitystä. Se kasvattaa halua tehdä hyvää yhteisölle. Osat-

tomuus taas aiheuttaa turhautumista, joka usein purkautuu yhteiskuntaa vastaan, joko 

postilaatikkojen räjäyttelynä tai vakavammin radikalisoitumisena ja terroritekoina muita 

kanssaihmisiä vastaan. (mm. Hart 1992, 34.)  Sen vuoksi osallisuutta tulisi pitää yllä ja 

sitä tulee tutkia.   

 

Oppilaskuntatoimintaan osallistuu vain noin 10 % koulujen oppilaista. Ennen yhdessä 

tutkimuskoulussa on oppilaskunnan hallitukseen valittu tyttö ja poika joka luokalta, 

mutta se on muuttunut niin, että joka luokalta on vain yksi edustaja luokalta. Haastatte-

luissa oppilaat ilmaisivat huolensa siitä, että oppilaskunnan hallitusjoukkio on supistu-

nut ja samalla oppilaskuntaan ei ole enää niin paljon halukkaita. Toiminta ei kiinnosta 

monia ja nuoret kokivat, että heidän panostuksensa ja esimerkkinsä eivät riitä motivoi-

maan muita oppilaita mukaan toimintaan, vaan he kaipasivat tähän opettajien tukea. 

Heidän pelkonsa oli, että supistusten myötä oppilaskuntatoiminta on yhä harvemman 

ulottuvilla, joka vaikuttaa mielipiteiden kaventumiseen, ja yhä harvemmalla on mahdol-

lisuus vaikuttaa. Samalla kun oppilaskuntatoimintaan osallistujien määrää supistetaan, 

sen houkuttavuus ja tietoisuus oppilaskuntatoiminnan mahdollisuuksista vähenee. Sa-

malla myös aktiivisten työmäärä kasvaa ja he uupuvat. Toimintaan osallistuvat vain ne 

oppilaat, jotka muutenkin ovat aktiivisia ja luultavasti saisivat mielipiteensä julki ilman 

toimimista oppilaskunnan hallituksessa. Mutta on hyvä pohtia, että tarvitseeko kaikkien 

olla osallisia, vaikuttamassa? Vapaaehtoisuus ja valinnanvapaus kuuluvat yhtenä osana 

osallisuuteen ja näin ollen myös osallistumattomuus on varteenotettava valinta. Haasta-

teltavista kolme oli ”joutunut” oppilaskunnan hallitukseen äänestyksen tuloksena, koska 

vapaaehtoisia ei ollut. Tosin jokainen sanoi, että ei heitä ole haitannut yhtään, että jou-

tuivat. He kokivat, että oppilaskuntatoiminta on ollut kivaa. Eli onko joskus hyvä hie-

man patistaa? Voisiko vapaaehtoisten vähyys johtua enemmän siitä, että ei tiedetä mitä 
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oppilaskuntatoiminta todellisuudessa on? Tai ei haluta nostaa itseä esille luokkatoverei-

den arvioitavaksi, vaikka oppilaskuntatoiminta saattaisi kiinnostaa? Tämä tutkimus ei 

anna näihin kysymyksiin vastauksia, mutta jatkotutkimuksissa voisi selvittää niitä syitä 

miksi oppilaskuntatoimintaan lähdetään ja miksi taas oppilaskuntatoiminta kiinnostaa 

vain harvoja? Miksi niin moni haluaa jäädä pois vaikuttamisen piiristä? Vai voisiko 

oppilaat olla osallisena muilla keinoin? Kuinka nykyteknologiaa voisi hyödyntää kou-

lumaailmassa oppilaiden aktiivisen vaikuttamisen kanavana oppilaskunnan ja tukioppi-

laiden rinnalla?  

 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu oppilaskuntatoimintaa vain nuorten itsensä näkökulmas-

ta, mutta voisi olla mielenkiintoista selvittää opettajien näkökulma. Mitä opettajat ajatte-

levat oppilaskuntatoiminnasta? Onko se heidän mielestään hyödyllinen toimielin koulu-

yhteisössä vai turhia poissaoloja kerryttävä tekosyy? Tutkimuksen aineisto on kerätty 

keväällä vuonna 2016, jolloin uusi opetussuunnitelma ei vielä ollut astunut voimaan. 

Uusi opetussuunnitelma kannustaa oppilaiden osallisuuteen ja yhteiskuntaoppituntien 

määrää on lisätty ja niiden sisältö on oppilaita osallistumaan kannustaa. Jääskeläisen ja 

Kaharin mukaan (2016) Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti koulun 

toiminnan ja opetuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. He saavat kokemuk-

sia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisönsä jäseninä. Yhteisö kannustaa demo-

kraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja rakenteita. 

Olisi mielenkiintoista tehdä uusintatutkimus parin vuoden päästä, kun uusi opetussuun-

nitelma on vakiintunut, että onko oppilaskuntatoiminta samanlaista vai ovatko nuoret 

löytäneet uusia ulottuvuuksia vaikuttamisen kentällä? Uudessa opetussuunnitelmassa 

oppilaskuntatoiminta on siis mukana, mutta rinnalle on tullut paljon muutakin kuten 

monialainen oppimiskokonaisuus ja digitalisaatio, riittääkö opettajakunnalla virtaa ke-

hittää oppilaskuntatoimintaa monen uuden ohella? 
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LIITE 1.  Kaksi autenttista oppilaiden laatimaa ryhmäkäsitekarttaa aiheesta 

Oppilaskuntatoiminta.  
 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

LIITE 2: Yhteenvetokäsitekartta  
 



 
 

LIITE 3. Ohje kirje oppilaskunnan ohjaavalle opettajalle 
            10.4.2016 

Hei,   

Olen Tytti Rossi ja opiskelen Kasvatustieteitä Lapin yliopistossa. Olen tekemässä Gra-

duani ja pyytäisin siihen teidän apuanne. Laitoinkin teille jokin aika sitten sähköpostia 

ja pyysin selvittämään oppilaiden halukkuutta osallistua tutkimukseeni. 

Aiheeni on Lapin yläkoulujen Oppilaskuntatoiminta oppilaiden näkökulmasta.  Tarkoi-

tukseni on selvittää oppilaiden saamia kokemuksia oppilaskuntatoiminnasta. Aineistona 

tarkoituksenani on käyttää oppilaskunnan hallituksen jäsenten ryhmissä laatimia aja-

tus/käsitekarttoja ja oppilaskunnan hallituksen toimintakertomuksia.  Eli tähän tarvitsen 

apuanne.   

Teidän koulussanne on koulun nettisivujen mukaan toimiva oppilaskunta. Joten pyy-

dänkin, että lukisitte oppilaskunnan hallituksen jäsenille liitteenä olevan kirjeen. Sen 

jälkeen jakaisitte jäsenet noin 3 hengen ryhmiin esim. niin, että ryhmässä on aina 7., 8. 

ja 9. luokan edustaja. (Esim. 7A, 8A ja 9A-samassa ryhmässä) Tämän jälkeen antaisitte 

jokaiselle ryhmälle konseptipaperin, johon ryhmät kirjoittavat koulun nimen ja ryh-

män jäsenten vuosiluokan ja sukupuolen.  

Tehtävänä on laatia käsite/ajatuskartta, jonka aiheena on OPPILASKUNTATOI-

MINTA.  Ryhmät saavat kirjata tai/ja vaikka piirtää aiheesta mieleen nousevia asioita 

vapaasti. Tähän voi varata aikaa noin 20-30 minuuttia. Tämän jälkeen voitte laittaa 

kirjekuoren, jossa on minun osoitetiedot, kiertämään. Ryhmän jäsenet voivat sujauttaa 

konseptin kirjekuoreen, näin toivon saavani mahdollisimman rehellisiä vastauksia oppi-

lailta. Postikulut on maksettu, joten toivon, että postittaisitte vastaukset mahdollisimman 

pian.  Jos mieleenne tulee kysymyksiä/huomioita, joita en ole hoksannut ottaa huomi-

oon, minulle saa soittaa tai lähettää sähköpostia. 

Tämän lisäksi toivon, että voisitte lähettää, vaikka sähköpostin välityksellä tai laittaa 

samaan kuoreen käsitekarttojen kanssa, koulunne oppilaskunnan viime vuoden toimin-

takertomuksen, jos sellainen teillä on tehtynä. Pyrin saamaan mahdollisimman laajan 

kuvan oppilaskuntatoiminnasta Lapin alueella. Kiitoksia vaivannäöstänne ja avustanne! 

Hyvää kevään jatkoa! 

Ystävällisin terveisin:    Tytti Rossi   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

LIITE 4. Kirje oppilaille, jonka ohjaava opettaja luki ääneen. 
 

Hei, 

Olen Tytti Rossi ja opiskelen Kasvatustieteitä Lapin yliopistossa. Olen tekemässä Gradu 

tutkimustani ja pyytäisin siihen teidän apuanne. Olen pyytänyt koulunne rehtorilta tut-

kimusluvan ja kertonut tutkimuksestani ohjaavalle opettajallenne puhelimitse tai sähkö-

postilla. Hän on kertonut teille tutkimuksesta, sen vapaaehtoisuudesta ja pyytänyt teidän 

suostumustanne osallistua.  

 

Aiheeni on Lapin yläkoulujen Oppilaskuntatoiminta oppilaiden näkökulmasta.  Tarkoi-

tukseni on selvittää oppilaiden saamia kokemuksia oppilaskuntatoiminnasta. Oppilas-

kuntatoimintaa on vähän tutkittu, joten senpä vuoksi vastauksillanne on merkitystä ja 

arvoa toiminnan kehittämisen kannalta. Tutkimuksessa on mukana 7 oppilaskuntaa eri 

puolilta Lappia. Aineistona tarkoituksenani on käyttää oppilaskunnan hallituksen jäsen-

ten ryhmissä laatimia ajatus/käsitekarttoja ja oppilaskunnan hallituksen toimintakerto-

muksia.  Eli tähän tarvitsen apuanne.  Olen pyytänyt ohjaavaa opettajaanne jakamaan 

teidät ryhmiin ohjeideni mukaan.  Kirjoittakaa konseptille aluksi koulunne nimi ja ryh-

män jäsenten luokka-asteen ja sukupuolen (Esim: Kittilän yläkoulu:7.lk tyttö, 8.lk poika 

ja 9.lk tyttö.)  Pohtikaa yhdessä mitä tulee mieleen sanasta oppilaskuntatoiminta. Eli 

laatikaa käsite/ajatuskartta aiheesta OPPILASKUNTATOIMINTA. Konseptille voi 

kirjoittaa tai piirtää molemmille puolille mieleenne tulevia asioita, kokemuksia yms.; 

Mitä enemmän sen parempi. Ajatuskartat tulevat vain minun käyttööni ja nähtäväksi, 

joten olen pyytänyt opettajaanne laittamaan lopuksi kirjekuoren kiertämään ryhmissä. 

Sujauttakaa konseptit kuoreen ja viimeinen ryhmä sulkee kuoren.  

 

Suuret kiitokset avustanne! Ja mukavaa kesäloman odottelua! 

terveisin: 

Tytti Rossi  

 

 

 

 



 
 

LIITE 5. Tutkimussopimus oppilaille 
 

Tutkimussopimus oppilaille 

 

Nimeni on Tytti Rossi. Teen Kasvatustieteen Gradua Lapin yliopiston kasvatustieteen 

tiedekunnassa. Ohjaajinani toimivat ylipiston lehtori KT Outi Kyrö-Ämmälä ja yliopis-

ton lehtori KT Outi Ylitapio-Mäntylä. 

Tutkimuksen aiheeni on: Lapin yläkoululaisten oppilaskuntatoiminta  

Tarkoituksenani on kartoittaa Lapin yläkoulujen oppilaskuntatoimintaa oppilaiden nä-

kökulmasta, ja selvittää minkälaisia kokemuksia oppilaat saavat oppilaskuntatoiminnas-

sa toimiessaan.  Aineistona käytän oppilaiden ryhmissä tekemiä ajatus/käsitekarttoja, 

joiden pohjalta laadin mahdollisesti kyselyn tai haastatteluteemat.  Käytän apunani 

myös oppilaskunnan hallituksien toimintakertomuksia.   

Aineistoa käsittelen luottamuksellisesti ja tutkittavien anonymiteetin säilyttäen. Huoleh-

din aineiston salassapidosta myös tutkielman  

valmistumisen jälkeen.  Pyydän samalla lupaa käyttää aineistoa mahdollisessa jatkotut-

kimuksessa. 

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen annat suostumuksesi aineiston käyttämiseen tut-

kimuksessani.  

 

_____ /____ ______________________  

Aika      ja        paikka 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Tytti Rossi, -------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

LIITE 6. Teemahaastattelurunko 
 

Haastattelukysymyksiä käsitekarttojen tiimoilta: 

 

Paljon samoja asioita/teemoja/tehtäviä yms. esille kaikkien koulujen käsitekartoissa (4), 

mutta muutamaan asiaan haluaisin tarkennusta ja selvennystä. 

 

 Kertoisitko siitä, miten sinusta tuli oppilaskunnan hallituksen jäsen?  

TIEDONSAANTI: 

 Mistä sait tiedon oppilaskuntatoiminnasta?  

 Miksi sinä lähdit mukaan? 

 Kuka voi osallistua oppilaskuntatoimintaan? Miten hallituksen jäsenet valitaan 

teidän koulussa? 

 Miten oppilaskunnan hallituksen päätöksistä tiedotetaan muille oppilaille? 

AVUN JA TUEN SAAMINEN: 

 Käsitekartoissa mainitaan yhteistyö: Minkälaista yhteistyötä oppilaskunnan halli-

tus tekee ja keiden kanssa? Miten yhteistyö on mielestäsi sujunut?  

 Millainen rooli oppilaskunnan ohjaavalla opettajalla on oppilaskunnantoiminnas-

sa/ kokouksissa? Entä rehtorin tai muiden opettajien? 

 Koetko, että opettajien tuki ja apu on ollut riittävää vai pitäisikö heidän olla 

enemmän mukana?   

KUULLUKSI TULEMINEN, MIELIPITEEN HUOMIOONOTTAMINEN, ITSENSÄ 

ILMAISEMINEN: 

 Kertoisitko ok-hallituksen kokouksista? Miten menevät? 

 Miten ideat syntyvät? (mainitaan esimerkiksi gaala, kahvio, ) 

 Miten suunnitelmanne ovat toteutuneet? Mihin toteutumattomat suunnitelmat ovat 

mielestäsi kaatuneet? 

PÄÄTTÄMINEN JA VAIKUTTAMINEN 

Monessa käsitekartoissa mainitaan, että päätetään asioista tai vaikutetaan asioi-

hin:  

 Mitä nämä asiat mielestäsi ovat?  Minkälaisiin asioihin koet saaneesi vaikut-

taa/päättää?  



 
 

 Millä tavalla olet saanut vaikuttaa? (Äänestämällä, tekemällä ehdotuksia, päättä-

mällä?) 

 Onko teille kerrottu minkälaisiin asioihin oppilaskunta voi vaikuttaa? (tiedonsaan-

ti) 

 Mihin asioihin et koe saaneesi vaikuttaa oppilaskunnan kautta?  

 Mihin haluaisit vaikuttaa enemmän? 

 Oletteko voineet vaikuttaa opiskeluun esim. oppituntien sisältöön, opetussuunni-

telmien laatimiseen? 

 Miten päätökset syntyvät? (esim. tapahtumat, lahjoituskohteet yms.) 

 

OSALLISTUMINEN VASTUUNOTTAMINEN: 

Käsitekartoista tulee ilmi vastuu ja vastuun jakaminen: 

 Miten vastuu on jakautunut oppilaskunnassa? 

 Miten tehtävät/vastuuta jaetaan? Kuka jakaa? 

 Kuka tekee käytännön työt?  

 Kuka päättää?  

 Miten koet oman vastuusi määrän? liikaa/liian vähän/sopivasti? 

VALINNAN MAHDOLLISUUS, VAPAAEHTOISUUS: 

Käsitekartoissa vapaaehtoisuus mainittiin useasti. 

 Mitä tämä vapaaehtoisuus mielestäsi tarkoittaa? 

 Kuka voi osallistua oppilaskunnanhallituksen toimintaan?  

 Miten oppilaskunnan hallitus huomioi muiden oppilaiden mielipiteet?  

 Onko sinulla ideaa kuinka saisi muitakin oppilaita osallistumaan? (kävi ilmi käsi-

tekartoissa.) 

 Voisivatko oppilaat itse tehdä ja aktivoida muita mukaan? Mitä mieltä 

olet?Miten? 

KOKEMUKSET: 

 Kerro kokemuksistasi oppilaskuntatoiminnasta? Mikä on ollut mielestäsi parasta? 

Mieleenpainuvimmat kokemukset? 

 Mikä huonoa? Mitä kehittämisehdotuksia sinulla on? 

 Mitä olet oppinut toimiessasi oppilaskunnan hallituksessa? 



 
 

 Mikä on mielestäsi oppilaskunnan/oppilaskunnan hallituksen tärkein tehtävä? Op-

pilaskuntatoiminnan ydin? 



 
 

LIITE 7. Taulukko sisällönanalyysin etenemisestä.  
SITAATIT OMIN SANOIN KITEY-

TYS/alaluokka 
Yläluokka Yhdistävä 

A: Mehän toimitaan niinku 
muiden oppilaiden ja opettaji-
en siinä välikätenä ns jos 
opettajilla on jotaki sanomista 
niin se tullee vähän niinkö 
meän kautta, mutta sitten 
niinkö sittejos meillä tai 
oppilailla on jotaki, niin se 
tulee niinkö meiän kautta tai 
niinkö meiltä, ja sittenhän me 
tehhään saatetaan tehä esim 
*(kunnan nimi) kunnan 
kanssa eli saattaa, että meitä 
tullee oppilaskunnalta käy-
ään juontamassa joku kun-
nan tapahtuma tai tämmöstä. 
 
K: ja sitten varmaan joku 
saatto tarkottaa sillä yhteis-
työllä sitä, että keskenään 
oppilaat niinkö tekee sitä 
yhteistyötä joka kasvattaa 
niinkö sitä ryhmähenkeä 
niinkö semmosta ku järjestet-
tään erilaisia tapahtumia niin 
kaikki pääsee osallistumaan ja 
tekemään  
 
M: No muun muassa, en tiiä 
lasketaanko sitä, mutta noita 
taxvärkkirahoja muun muassa, 
niitten kanssa täytyy aina 
selvittää ja kattoa mihin niitä 
lahjotettaan ja nytten ens 
viikolla tai nyt viikon päästä  
me ollaan ilmeisesti lähössä 
*(kunnan nimi) oppilaskun-
nan hallituksen luo vieraile-
maan ja pitämään kokousta, 
että  … 
 
E: Noo  nuorisotalon kanssa.. 
Ollaan ostettu sinne joitakin 
tavaroita, millä rahoilla me nyt 
ostettiin  
 
M: niin ja sitten muun muassa 
tuon Kristillisen opiston 
kanssa sillai, että muun muas-
sa veteraanipäivänä käydään 
niitten kanssa tuolla kirkolla 
ja tuollain, että  
 
 

 
 
 
Yhteistyö kotikunnan 
kanssa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppilaiden välinen 
yhteistyö 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteistyö naapurikunnan 
oppilaskunnan kanssa 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteistyötä nuorisotalon 
kanssa 
 
 
Yhteistyötä lähiopiston 
kanssa ja seurakunnan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteistyö ulkopuo-
listen  
tahojen kanssa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avun ja tuen 
saaminen/yhteistyö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osallisuus oppilaskunta-
toiminnassa 

H: sanokaa vain jos tulee 
jotain… no minkäslainen rooli 
tällä ohjaavalla opettajalla on 
oppilaskunnantominnassa tai 
kokouksissa? 
K: Eihän se kauheesti oo ollu 
meän kokouksissa, A: ei. K: 
Ne on semmosia virallisem-
pia, joissa pittää olla opetta-
ja mukana, vaikka sem-
mosissa jossaki rahotusju-
tuissa, mut sitten me keske-
nään pietään kokoukset. 
A: mmm Puheenjohtaja on 

 
 
Ohjaavan opettaja 
kokouksissa harvoin, 
vain rahoitusasioihin 
liittyvissä. 
 
 
 
 
 
Puheenjohtajan rooli 
korostuu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

sitten enemmän merkittä-
vässä roolissa, ku tota ku taas 
se opettaja mutta just jos on 
vähän virallisempi tai pittää 
miettiä jotaki stipendejä tai 
just jotaki näitä rahotus 
asioita niin sillon opettaja on 
yleensä mukana että, ku 
joutuu kummiski omia tunteja 
ja ei niinkö niin pittää löytää 
se keskinäinen aika, että 
pystyy pitämään kokouksen  
H: joo kutsuuko teillä kuka 
sitte oppilaskunnan halliltuk-
sen koolle? 
A: Minä  
H: aa,  
K: niinkö puheenjohtaja 
H: joo… ja opettaja on 
enemmänki siellä taustalla, 
että jos tarvii aikuista niin 
sitte, mutta muuten on ihan 
teän omaa toimintaa. 
A: joo muuten ollaan ihan 
keskenään 
H: No tuota koetteko, että se 
on riittävää? tarvisko enem-
män opettaja olla matkassa? 
J: ei kai 
K: ei nii 
J: jos ei siihen välttämättä 
tarvi, niin ei 
A: vähän riippuu vähän mitä 
meinaa suunnitella, että mitä 
tekkee että.  
K: no se riippuu vähän niinkö 
asiasta jos on vähän semmos-
ta isompaa niin sitten sitä 
opettajaaki kysytään avuksi, 
mutta jos meillä on tulossa 
peruskahvio, niin sitte me 
voijaan järkätä se ihan 
keskenään silleen, ja joskus 
välissä unohtaakin, että meillä 
on opettajakin, vaikka totta kai 
ne on meiän matkassaki niin 
kummiski osataan aika 
itsenäisestikin toimia täällä. 
J: ei se ”ope” oo aina paikal-
la, että jossakin kokouksissa 
vaikka se oli siinä kun käytiin 
oppilaskunnan rahasto läpi, 
niin se oli sillon paikalla  
H: koetteko te että se on 
opettajan tuki on ollu riittävää 
vai tarvisko olla enemmän 
matkassa? 
T: ei..tarvi 
J: mm 
H: oot samaa mieltä, entä 
Pirita  
P: joo samaa, ei sen vissiin 
tarvi siellä olla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opettajan rooli taustatu-
kena 
 
 
 
 
Opettajan tuki koetaan 
kuitenkin riittäväksi 
 
 
 
 
Oppilaskuntatoiminta 
oppilaiden keskinäistä 
itsenäistä 
toimintaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohjaavan opettaja 
kokouksissa harvoin, 
vain rahoitusasioihin 
liittyvissä 
 
 
 
 
 
Opettajan tuki koetaan 
kuitenkin riittäväksi 
 
 

 
 
 
 
 
Ohjaavalta opetta-
jalta saama tuki 
 
 

 
 
 
 
 
Avun ja tuen 
saaminen/yhteistyö 

 
 
 
 
 
Osallisuus oppilaskunta-
toiminnassa 

 

  



 
 

LIITE 8. Käsitekartta Vastuunkantamisesta. 
 

 


