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TIIVISTELMÄ
Tutkin työssäni, miten eri-ikäiset peruskoululaiset hahmottavat eri vallankäytön rakenteiden ympärillään rakentuvan. Kenellä koululaiset hahmottavat olevan valtaa
vaikuttaa yhteisiin asioihin ja millaisina he näkevät omat vaikuttamisen mahdollisuutensa näiden rakenteiden keskellä? Aihetta on tärkeä tutkia, sillä jo valtakunnallinen
opetussuunnitelma nimeää yhdeksi koulujen keskeiseksi tehtäväksi kansalaisten kasvattamisen aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Koulutuksen pitäisi tarjota paitsi tietoja tuosta yhteiskunnasta myös taitoja sen kehittämiseen. Silti tavoitteet tuntuvat toteutuvan valjusti etenkin alakoulujen puolella.
Jotta osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulukulttuuria ja opetusta olisi mielekästä lähteä kehittämään, on ensin oltava selvillä siitä, millä tavoin lapset itse näitä
asioita hahmottavat ja kokevat. Tätä olen selvittänyt valitsemalla tutkimuskohteikseni kaksi yhtenäiskoulua, joista molemmista on haastateltu yhteensä 20 oppilasta vuosiluokilta 1, 3, 6 ja 9, yhteensä siis 40 lasta. Tätä kautta olen rakentanut kuvaa, kuinka lasten yhteiskunnalliset käsitykset ja ajattelu peruskoulun edetessä kehittyvät. Oppilaiden omat näkemykset ja asenteet ovat niin ikään muodostuneet tärkeiksi.
Teoreettisena taustana työssäni kulkee kaksi juonnetta: yhtäältä ajattelunkehityksen
psykologinen luonne mutta myös aihepiirin laajempi, yhteiskunnallinen ulottuvuus.
Tutkimusmetodinani käytän ryhmähaastatteluna toteutettua teemahaastattelua. Aineiston analysointitapana olen käyttänyt litteroidun haastattelumateriaalin purkamista
teemahaastattelurungon avulla.
Tutkielmani perusteella eri-ikäiset peruskoululaiset hahmottavat monipuolisesti eri
toimija- ja vaikuttajatasoja. Omat vaikuttamismahdollisuudet koetaan näiden keskellä kuitenkin hyvin vähäisiksi, etenkin koulumaailman puolella. Työssä nousee huolestuttavasti esiin, etteivät oppilaat koe saavansa omaa ääntään kuuluviin koulussa tai
pysty vaikuttamaan sen toimintaan. Tällä koettiin olevan suora yhteys koulussa viihtymiseen ja omien osallistumis- ja elämänhallintaitojen oppimiseen. Yhteiskunnallista ja etenkin osallistumiseen ja päättämiseen liittyvää opetusta toivottiinkin monin
paikoin lisää. Osallistumismahdollisuuden vähyydellä näytti olevan suora yhteys
myös oppilaiden asenteisiin: pessimistisyys ja passiivisuus yhteisiin asioihin osallistumista kohtaan lisääntyivät peruskoulun edetessä. Myös oppilaskunnan aktiivisuudessa ilmeni koulujen välillä eroja. Tämä kielii siitä, että lapsen kouluympäristöllä
voi olla suurta vaikutusta siihen, millaisiksi hän omat vaikuttamisen mahdollisuutensa kokee.
Tutkielmani vahvistaa näkemystä, että peruskoulun ja etenkin jo alakoulun puolella
toteutettavaa kansalaiskasvatusta ja oppilaiden omia osallistumismahdollisuuksia
tarvitaan lisää. Etenkin omien vaikuttamismahdollisuuksien tarjoamisella voisi olla
suuri merkitys nuorten asenteisiin ja tätä kautta opetussuunnitelman tavoitteleman,
aktiivisen kansalaisuuden syntyyn.
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1 JOHDANTO

1.1 Työn lähtökohdat
Koulun pihaan pitäisi saada uusi jalkapallomaali. Ympäristö- ja luonnontieteen tunti
olisi joskus kiva viettää kirjaan tuijottamisen sijaan oikeasti ulkona ja ruokalan valmissalaattiin toivottaisiin puolijäisten herneiden sijaan sulaneita. Välituntivalvontakin tuntuu väliin ontuvan. Eikä opettajalla tunnu koskaan olevan riittävästi aikaa
kuunnella.

Pikkukoululaisten maailma on täynnä pieniä ja suuria asioita, joihin lapset ja nuoret
haluaisivat itse usein vaikuttaa. Koulumaailman epäkohdista jupistaan ehkä luokkaan
eksyneelle sijaiselle tai purnataan koulun iltapäiväkerhossa, mutta arkitodellisuus voi
silti pysyä toisena. Asioille haluttaisiin tehdä jotain, muttei tiedetä mitä tai miten. Eikä ajatuksen vaikuttamisen halusta tarvitse rajoittua vain koulumaailmaan, yhtä lailla
kyse voi olla koko lapsen elämisympäristöstä: ajatuksista nuorisotalon kehittämisestä
oman lähiuimarannan kunnostamiseen.

Halu nostaa esiin lasten vaikuttamisen mahdollisuuksia voi äkkiseltään näyttää näennäiseltä näpertelyltä. Onko sillä nyt niin väliä, pyöriikö lautasella lapsen silmien
edessä pehmeä vai puolijäinen pakasteherne, pystyvätkö lapset vaikuttamaan kouluympäristönsä asioihin tai saako oppilaskunta hankkia viihtyvyyden lisäämiseksi pihalle uusia välituntivälineitä? Kyse ei kuitenkaan ole vain pienten yksityiskohtien
hiomisesta vaan asialla on huomattavasti laajempikin kontekstinsa: kyse on lopulta
kokonaiseen vaikuttamisen kulttuuriin kasvamisesta.

Suomalaisten passiivisesta yhteiskunnallisesta osallistumisesta on oltu kroonisesti
huolissaan jo vuosia, ja demokratian rappiotakin on ehditty povata jo pieni ihmisikä.
Nuoria ei poliittinen osallistuminen tai yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttaminen tutkimusten mukaan kiinnosta (Suoninen, Kuparinen & Törmäkangas 2010, 32; Suutarinen 2002). Kansainvälisten vertailututkimusten mukaan suomalaiset 13–14-vuotiaat
nuoret ovat kyllä olleet yhteiskunnallisilta tiedoiltaan maailman huippua jo vuosia,
mutta asenteiltaan he vastaavat lähinnä syrjäytyneitä (Suoninen ym. 2010, 23–39;
Suutarinen 2002, 11).

6
Yhteiskunnallisista asioista ollaan kyllä tietoisia, mutta niihin ei ole mielenkiintoa
osallistua. Mitattaessa kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan suomalaisnuoret
sijoittuvat aivan 38 vertailumaan häntäpäähän. (Suoninen ym. 2010, 23–40, 63.) Ei
niin kovin mairea kuva yhteisten asioiden hoidosta tulevaisuudessa, jossa yhteiskunta
joutunee entistä monimutkaisempien haasteiden eteen. Passiivisen sivustaseuraamisen tilalle onkin noussut huimasti lisääntynyt tarve osata muodostaa omia mielipiteitä, ottaa osaa käytännöntason asioihin ja ratkoa kansainvälisen tason ongelmia (Suutarinen 2006a, 67–69; 2007, 45–46).

Jo valtakunnallinen opetussuunnitelma nimeää opetuksen yhdeksi perustehtäväksi
oppilaiden kasvattamisen demokraattisen yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Oppilaiden tulisi saada paitsi tietoa tuon yhteiskunnan toimintatavoista, myös taitoja ja
valmiuksia sen kehittämiseen. Oppilaan pitäisi myös päästä tarkoituksenmukaisella
tavalla osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon omassa lähiyhteisössään, ja saada
kasvaa omatoimiseksi ja aloitteelliseksi, aktiiviseksi kansalaiseksi. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004, 14, 40–41.)

Tavoite mainitaan jo niin perusopetuksen tehtävissä, yhteiskuntaopin oppisisällöissä
kuin myös yhtenä kaikkia peruskoulun oppiaineita poikkileikkaavana, Osallistuva
kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuutena (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004, 14, 40–41, 228–229). Tämän perusteella opetuksen yhteiskunnallisen
ulottuvuuden tulisi kulkea mukana jo läpi koko alakoulun. Eri asia sitten on, miten
tämä tavoite toteutuu käytännössä.

Suomalainen koulujärjestelmä otti jo 1970-luvulla askelia aktiivisemman kansalaiskasvatuksen ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien suuntaan, mutta järjestelmä murentui tuolloin nopeasti. Sittemmin yhteiskunnallisten oppisisältöjen määrä kokonaisopetuksesta on vähentynyt kansainvälisten vertailujen pienimmäksi. (Suutarinen
2006a, 65–67; Suutarinen 2006b, 119; Suutarinen 2007, 49–52; Kärenlampi 1999,
238–239). Nyt aihepiirin opetusta ollaan herättelemässä aktiivisesti henkiin entistä
laajemmalla tasolla.

Aktiivista kansalaisuutta onkin alettu peräänkuuluttaa jo lähes mantran tavoin eri yhteiskunnallisissa päätöksentekoelimissä ja tulevaisuuden linjauksia sisältävissä asiakirjoissa (Nivala 2006, 84–85). Asiaan on herätty myös valtionhallinnon tasolla.
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Pääministeri Matti Vanhasen hallitus aloitti vuonna 2003 erillisen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman, jonka nelivuotiskauden tarkoituksena oli kehittää yhteiskunnallisten asioiden opetusta muun muassa opettajankoulutuksen kautta. Ohjelmassa pyrittiin edistämään aktiivista kansalaisuutta, kansalaisten yhteiskunnallista vaikuttamista, edustuksellisen demokratian toimivuutta sekä siihen liittyviä vaikuttamisjärjestelmiä ja kasvatusta. (Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma 2006; Nivala
2006, 84–85.)

Käytännön tasolla politiikkaohjelma poiki ainakin opetushallituksen Nuorten osallisuushankkeen (2003–2007) sekä Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulukehittämishankkeen (Manninen 2008, 120; Vehviläinen 2006).

Myös Suomen perustuslaki ja nuorisolaki sekä YK:n lasten oikeuksien sopimus vaativat vaikuttamismahdollisuuksia lapsille ja nuorille heidän omaa elämäänsä koskevissa asioissa (Perustuslaki 6§; Nuorisolaki 8§; Lapsen oikeuksien sopimus 1989.)
Lapsilla on muun muassa oikeus ilmaista omat näkemyksensä häntä koskevissa asioissa ja nämä näkemykset on huomioitava lapsen ikä- ja kehitystason mukaisesti.
Lisäksi nuorisolain mukaan kunnille kuuluvaan nuorisopolitiikkaan kuuluu myös
kasvatuksellisen ohjaus. (Nuorisolaki 8§.)

Jotta vaikuttamiseen ja asennekasvatukseen liittyvää opetusta olisi koulun puolella
mielekästä lähteä kehittämään, on ensin kuitenkin oltava selvillä siitä, millä tavoin
lapset ja nuoret itse asioita hahmottavat ja kokevat. Minkälaisina he ymmärtävät vaikuttamisen verkostojen ympärillään rakentuvan ja kuinka tärkeäksi oman äänen kuuluville saaminen nähdään. Näihin kysymyksiin tässä työssä on tarkoitus vastata.

1.2 Tutkielman kysymykset ja tekotapa
Tutkielman tarkoituksena on selvittää peruskouluikäisten lasten ja nuorten käsityksiä
vallankäytön rakenteista ja omista vaikuttamisen mahdollisuuksistaan. Työn pääkysymyksenä on, millaisena eri-ikäiset peruskoululaiset näkevät vallankäytön verkostojen ympärillään rakentuvan? Miten lapset ja nuoret siis hahmottavat eri päätöksentekotasojen (koulu-kunta-valtio) rakentuvan ympärillään ja kenellä he katsovat olevan valtaa vaikuttaa yhteisiin asioihin.
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Työn alakysymyksenä on, millaisena lapset näkevät omat vaikuttamisen mahdollisuutensa näiden rakenteiden keskellä. Kuinka he siis kokevat voivansa vaikuttaa itseään koskeviin, oman koulu- ja lähiympäristönsä asioihin.

Työn toinen alakysymys keskittyy puolestaan siihen, onko lapsen asuinympäristöllä
merkitystä siihen, millaisena hän omat vaikuttamisen mahdollisuutensa kokee. Onko
esimerkiksi pienemmällä paikkakunnalla asuvalla lapsella läheisempi suhde oman
kotipaikkakuntansa asioihin ja päätöksentekoon ja kokeeko hän vaikuttamisen mahdollisuutensa eri tavalla kuin kaupungissa asuva ikätoverinsa. Eli millaisia eroavaisuuksia maaseutumaisen ja kaupunkikoulun oppilaiden näkemyksissä omista vaikuttamisen mahdollisuuksistaan mahdollisesti vallitsee?

Lasten yhteiskunnallisia käsityksiä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia on tärkeä tutkia, sillä aihetta on suomalaisen koulujärjestelmän piirissä tutkittu toistaiseksi vähän.
Lasten ja nuorten eriasteista osallisuutta kohtaan on kyllä 2000-luvun puolella alettu
enenevissä määrin osoittaa mielenkiintoa, ja tutkimuskenttää on herätelty eloon
muun muassa erilaisten hankkeiden kautta (ks. Katsaus kansalaisvaikuttamista käsitteleviin opinnäytetöihin, Hansen 2006). Osallistumista ja kansalaiskasvatusta käsittelevää tutkimusta löytyykin jo ainakin opettaja-, yläkoulu- ja lukiotasolta (mm. yläkoulujen kansalaiskasvatukseen perehtynyt Rekola 2007, nuorten vaikuttajaryhmien
toimintaa kunnissa tutkinut Gretschel 2002, 2008).

Puhtaasti alakouluikäisiin oppilaisiin kohdistunutta tutkimusta on kuitenkin selvästi
vähemmän. Heini Huhma (2006) on tutkinut pro gradussaan osallistuvan kansalaisuuden rakentumista peruskoulussa, Johanna Kiili (2006) lasten osallistumisen voimavaroja koulujen lapsiparlamenteissa ja Reetta Niemen (2009) väitöskirja käsittelee
osallistavaan pedagogiikkaan perustuvia opetusmenetelmiä alakoulun terveystiedon
opetuksessa. Myös koulujen oppilaskuntatoiminnasta löytyy ainakin muutama pro
gradu -tutkielma (Lahtonen & Makkonen 2008; Pesonen 2007), sekä Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu -hankkeen selvitys (Arponen 2007).

Oman työni tarkoituksena on tuottaa tietoa paitsi lasten ja nuorten yhteiskunnallisen
ajattelun kehityksestä myös siitä, miten lapset ja nuoret omat vaikuttamisen mahdollisuutensa kokevat. Työn painopiste on lasten omien osallistumis- ja vaikuttamisnä-
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kemysten tarkastelussa, ei siinä, miten koulut itse kertovat näitä tavoitteita toteuttavansa.

Haen vastausta tutkimuskysymyksiini sekä teoreettisen että empiirisen aineiston pohjalta. Työn alkupuolella luvussa kolme (3 Lapsen yhteiskunnallisen ajattelun kehitys)
keskityn tarkastelemaan, miten lasten yhteiskunnallisen ajattelun katsotaan aiemman
teoriatiedon pohjalta rakentuvan. Työn empiirinen osuus tukeutuu tässä kohdin niin
ikään teoriaan ja tarkastelee, kuinka nykylasten käsitykset yhteiskunnallisista asioista
suhteutuvat kolme vuosikymmentä sitten hahmoteltuihin malleihin (Furth 1980).

Vastauksessani työn alakysymykseen millaisena lapset omat vaikuttamisen mahdollisuutensa kokevat, nojaan ensisijaisesti empiiriseen haastatteluaineistooni. Samoin
kuin alakysymyksen kohdalla siitä, miten lasten asuinympäristö mahdollisesti vaikuttaa heidän omien osallistumismahdollisuuksiensa kokemiseen.

Hakiessani vastauksia tutkimuskysymyksiini, käytän metodina ryhmähaastatteluina
toteutettua teemahaastattelua. Haastattelua perustelen sillä, että sen avulla katsotaan
voivan saada hyvin tietoa jostain vähän tutkitusta aiheesta. Haastatteluissa saatuja
tietoja on myös mahdollisuus tarkentaa heti haastatteluhetkellä, mikä auttaa syvemmän tiedon saamisessa aiheesta. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 34–35; Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Laadulliselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan haastattelun avulla on
myös mahdollista saada tietoa yksilön asenteista, mielipiteistä ja arvoista (Patton
2002, 48). Nämä nousevat keskeiseen asemaan myös omassa työssäni.

Ryhmähaastattelua perustelen ajankäytöllisillä ja tiedon tuottamiseen liittyvillä seikoilla. Ajallisesti ryhmän haastatteleminen mahdollistaa useamman oppilaan haastattelun samanaikaisesti, minkä lisäksi ryhmän oppilaat voivat myös saada tiedontuottamisessaan tukea toisiltaan. Ryhmäläiset voivat muistella tai pohtia asioita yhdessä
ja toisaalta myös kontrolloida toistensa vastauksia. Ryhmän viestinnästä voi näin
nousta esiin myös sellaisia ryhmän tai yhteisön sisäisiä normeja ja toimintatapoja,
joita ei välttämättä muuten tulisi kysyttyä. (Eskola & Suoranta 2008, 94–96; Hirsjärvi & Hurme 2001, 61–63.)

Teemahaastattelua perustelen sen strukturoitua haastattelua joustavammalla ja luontevammalla rakenteella. Halusin, että vastaajille jää haastatteluissa tilaa vastata ky-
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symyksiin omin sanoin, ilman ennalta määriteltyjä vastausvaihtoehtoja. Lisäksi haastattelumalli mahdollistaa, että kysymysten järjestys ja tarkka muoto voivat tilanteittain hieman muuttua. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 43–48). Tätä pidän oman työni kohdalla perusteltuna, sillä tutkimukseni ikäjakauma (7–16-vuotiaat lapset ja nuoret) on
hyvin laaja. Siksi kysymyksetkin on hyvä voida muotoilla kullekin kohderyhmälle
sopiviksi. Palaan työn toteuttamiseen ja haastattelun käyttöön metodina tarkemmin
luvuissa 4 ja 5 (ks. luku 4 Työn teoreettinen tausta ja tutkimusmenetelmät ja 5 Tutkielman aineisto ja haastatteluiden toteutus).

Aineiston analysointitapana käytän keskeisiltä asiasisällöiltään litteroidun haastattelunaineiston purkamista kysymyksittäin. Purkutyön pohjana toimii teemahaastattelun
kysymysrunko. Se tarjoaa minulle avointa teemoittelua konkreettisemman työkalun
litterointiaineistoni läpikäymiseen ja tuo aineiston käsittelyyn johdonmukaisuutta.
(Eskola & Suoranta 2008, 151, 174–179; Hirsjärvi & Hurme 2001, 138–142, 148–
149, 173.)

Aineiston esittelyn selkeyttämiseksi tukeudun myös luokitteluun, jonka avulla nostan
esiin työn kannalta keskeisiä vastauksia. Pyrin astumaan aineiston analyysissä myös
sen taakse: mitä sellaisia teemoja tai merkityksiä aineistosta nousee esiin, joiden
olemassa oloa en etukäteen osannut edes ennakoida (Moilanen & Räihä 2001, 49–
56). Avaan analyysitapaani tarkemmin luvussa 4.3 Aineiston purku ja käytetyt analyysitavat sekä tulosten esittelyn yhteydessä.

Tutkielmani otoksena on kahdeksan oppilasryhmää. Kuhunkin ryhmään osallistui
viisi oppilasta. Yhteensä haastateltuja oppilaita on 40. Ryhmät on valittu peruskoulun
vuosiluokilta 1, 3, 6 ja 9. Kouluja on mukana kaksi: yksi Pirkanmaalta, lähes suuren
kaupungin sydämestä ja toinen Keski-Suomesta, selvästi maaseutumaisemmasta
asuinympäristöstä. Molempien yhtenäiskoulujen tutkimusluokilta on haastateltu yhtä
ryhmää. Oppilaat valittiin ryhmiin satunnaisotannalla arpomalla.

Tutkielman otos antaa mahdollisuuden selvittää, millaisia muutoksia päätöksentekoon ja vaikuttamiseen liittyvässä ajattelussa peruskoulun edetessä tapahtuu. Kyseessä on siis poikkileikkaustutkimus. Tällä tavoin otos pyrkii vastaamaan työn pääkysymykseen siitä, miten eri-ikäiset peruskoululaiset hahmottavat eri vaikuttamisen
verkostojen ympärillään rakentuvan ja millaiseksi he oman roolinsa tuolla vaikutta-
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misen kentällä kokevat. Tämä toimii pohjana pohdinnalle, millä tavalla osallistumiseen ja kansalaiskasvatukseen liittyvien asioiden opetusta voisi jatkossa kehittää.

Haastattelut on tehty aivan kevätlukukauden lopussa touko–kesäkuussa 2010. Ajankohtaa perustelen sillä, että loppukevääseen mennessä yhdeksäsluokkalaiset ovat ehtineet saada kokonaan peruskoulun valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan kuuluvat
yhteiskuntaopin oppisisältönsä. Näin tutkimuksessa päästään kuulemaan myös niiden
oppilaiden tietoja ja asenteita, jotka ovat käyneet koko yhtenäiselle perusopetukselle
säädetyn oppimäärän läpi.

Aiemmin mainituista tutkimuksista lähimmäksi omaa työtäni sijoittuu Johanna Kiilin
(2006) peruskoululaisten Lasten Parlamentin Ipana-ryhmän toimintaa tutkinut työ.
Kiili käsittelee työssään pitkälti samoja aiheita, jotka katson omankin työni kannalta
keskeisiksi. Tosin Kiili keskittyy kolmivuotisessa toimintatutkimuksessaan tutkimaan sellaisia lapsiparlamentin jäseniä, joille aktiivinen osallistuminen on parlamenttitoiminnan kautta jo mahdollistunut. Oma työni pyrkii taas selvittämään oppilaiden ajatuksia ilman jo olemassa olevaa vaikuttamisen kontekstia.

Kiili (2006) myös pohjaa työnsä enemmän yhteiskuntatieteistä kumpuavan lapsuustutkimuksen viitekehykseen, kun taas oma työni hakee tukea lasten ajattelun analysoimiselle enemmän psykologiselta ja pedagogiselta puolelta. Uskon kuitenkin, että
tulen työssäni jossain määrin kohtaamaan jo Kiilin kuvailemia kokemuksia lasten
ajattelusta. Tämä tuo toisaalta myös tukea omalle työlleni.

1.3 Työn kehykset ja keskeiset käsitteet
Työn teoreettinen viitekehys rakentuu työssäni kahden juonteen ympärille. Yhtäältä
kyse on psykologisesta, lasten ajattelunkehitystä käsittelevästä näkökulmasta ja toisaalla laajemmasta yhteiskunnallisesta kehyksestä, joka tarkastelee peruskoulun tarjoamaa opetusta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Eskolan (2001, 138–139) mukaan
useamman eri taustan yhdistäminen työn empiiriseen osuuteen on täysin mahdollista.
Eri taustat tarjoavat tällöin vain useampia eri kehyksiä, joiden avulla tutkimuksen
aineistoa on mahdollista tulkita (Eskola 2001, 138–139).

12
Molemmista juonteista olisi keräämälläni aineistolla voinut saada omankin tutkimuksensa. Mielestäni näitä kahta juonnetta ei kuitenkaan ole mielekästä erottaa toisistaan, päinvastoin. Jotta yhteiskunnallisen opetuksen ajatukset ja tavoitteet eivät jäisi
liian yleiselle tasolle ja pahimmillaan vain teoreettiseksi sanahelinäksi, on tärkeää
olla tietoinen myös siitä, millä tavoin lapset näitä asioita pystyvät hahmottamaan ja
käsittelemään. Etenkin, kun oman työni pedagoginen painopiste on alakouluikäisten
opettamisessa. Vasta lasten ajattelun ymmärtäminen antaa mielestäni pohjaa myös
heidän kansalaiskasvatuksensa suunnittelulle.

Työn teoreettinen viitekehys antaa tukea siis paitsi lasten vaikuttamiseen ja vallan
käyttöön liittyvien käsitysten ja ajattelun tuoreelle tutkimukselle, myös aineistosta
tehtävälle tulkinnalle. Kansalaiskasvatuksen osalta haen työhöni tukea paitsi aiemmasta tutkimustiedosta, myös sosiaalipedagogiikan ja kriittisen pedagogiikan ajatuksista. Näitä avaan tarkemmin vielä luvussa 2.5 Sosiaalipedagogiikan ja kriittisen pedagogiikan näkemyksiä.

Aihe kiinnostaa itseäni paitsi sen yhteiskunnallisen ulottuvuuden myös tekemäni
toimittajantyön kautta. Viimeistään uutistoimittajan työ maakunta- ja valtakunnan
median tasolla on avannut silmäni sille, kuinka monipolvekkeisesta asiasta yhteisiin
asioihin vaikuttamisesta nyky-yhteiskunnassamme on kyse – ja kuinka asiat kytkeytyvät aina myös johonkin laajempaan kokonaisuuteen. Itse ajattelen, ettei koulu yhteiskunnallisena instituutiona voi opettaa oppilaitaan erillään tuon ympäröivän yhteiskunnan toiminnasta vaan päinvastoin; sen tulisi tehdä yhteiskunnan toimintaa oppilaille entistä tutummaksi ja avoimemmaksi. Tätä kautta oppilaillekin avautuu tietoja ja taitoja heidän omista vaikuttamisen mahdollisuuksistaan. Yhteiskunnallisen sosialisaation pohja luodaan kuitenkin jo lapsuudessa ja kouluilla ja oppilaitoksilla katsotaan olevan merkittävä rooli siinä, millaisia valmiuksia kasvavilla kansalaisilla on
osallistua heitä itseään ja heidän lähiympäristöään koskevaan päätöksentekoon
(Nurmi 2002, 62; Hansen 2007, 35).

Yhteiskuntaan, osallistumiseen tai politiikkaan liittyvien asioiden ei tarvitse ristiriitoja herättävästä tai tunteita kohahduttavasta soinnistaan huolimatta olla kouluopetuksessa mikään peikko, eikä niihin pitäisi pelätä tarttua opetuksessakaan. Yhteiskunnasta keskusteleminen kun ei tarkoita samaa kuin jonkun tietyn puoluevärin tunnustaminen. Kyse on ennemminkin kokonaisen keskustelukulttuurin, demokraattisen
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toiminnan ja omaa osallisuutta herättelevän toiminnan mahdollistamisesta (mm. Cantell 2005, 40–41). Kuten Hansen (2007, 17) huomauttaa, kansalaisvaikuttamisen poliittis-hallinnollisia ja pedagogisia ulottuvuuksia ei ole edes mieltä pitää erillisinä tai
vastakkaisina, sillä antiikin ajoista lähtien yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisella on nähty olevan ihmistä kasvattava vaikutus.

Tämän päivän yhteiskunnassa on myös syytä muistaa, ettei osallistuminen tai yhteisiin asioihin vaikuttaminen liity enää ainoastaan puoluetoimintaan. Yhtä lailla kyse
voi olla järjestö-, harrastus- tai vapaaehtoistyöstä, nettiadresseista, median ja mielipidekirjoitusten hyödyntämisestä, arkipäivän kulutusvalinnoista tai siitä, haluaako työtai koulumatkansa taittaa auton sijaan pyörällä. (Cantell 2005, 40–41; Nivala 2006,
50–52.) Kuten Cantell (2005, 40–41) kirjoittaa, vaikuttamisen ympäristöt ovat muuttuneet yhä arkipäiväisemmiksi ja tulleet lähemmäs tavallisia ihmisiä. Cantellin mukaan kasvatuksessa pitäisikin korostaa, että yksilöt voivat yhtä lailla vaikuttaa omiin
ja yhteisönsä asioihin niin jokapäiväisissä, arkisissa asioissa kuin laajemmissa yhteiskunnallisissa tai globaaleissa kysymyksissä (Cantell 2005, 40–41).

Pohjimmiltaan osallistuminen nojaa siis kaikkien jokapäiväiseen elämään vaikuttaviin asioihin ja siihen, miten ja mihin suuntaan näitä asioita halutaan tulevaisuudessa
kehittää.

Työn kahden ydinkäsitteen, lasten osallistumismahdollisuuksien ja kansalaiskasvatuksen kohdalla on syytä huomioida, etten näe näiden käsitteiden sijaitsevan kovinkaan kaukana toisistaan. Puhuessani työssäni lasten osallistumisesta, katson sen linkittyvän hyvin läheisesti myös tämän päivän koulujen kansalaiskasvatukseen. Nimeäähän jo valtakunnallinen opetussuunnitelmakin lasten kansalaiskasvatuksen yhdeksi
ydinsisällöksi nimenomaan osallistumiseen tarvittavien keinojen ja mahdollisuuksien
tarjoamisen (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004, 40–41). Siksi en ole
katsonut näiden kahden käsitteen erottelua kovinkaan jyrkäksi, vaan puhun niistä
usein yhdessä.

Tarkastellessani kuitenkin nykyisen kansalaiskasvatuksen taustaa, puhun kansalaiskasvatuksesta historiaosuudessa käsitteestä aina siinä merkityksessä, jollaisena se on
kyseisessä kontekstissa kulloinkin mielletty. Osallistumisella tarkoitan taas lasten
huomioiduksi ja kuulluksi tulemista koulussa. Ei vain oppilaskuntatoiminnan kautta,
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vaan heidän jokapäiväisessä arjessaan. Tarkastellessani lasten ajattelun kehitystä ja
nykyisiä osallistumisen mahdollisuuksia, työni luo samalla pohjatietoa sille, miten
osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää opetusta voisi jatkossa kehittää. Tässä
mielessä työ toimii myös yhtenä oman opettajuuteni kasvun polkuna.
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2 KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLINEN ULOTTUVUUS

Kuten johdannossa jo mainitsin, yhteiskunnallisten aihesisältöjen ja kansalaiskasvatuksen tulisi tänä päivänä olla jo opetussuunnitelmankin mukaan osa perusopetusta,
myös alakouluissa. Alakoulujen puolella juonne seuraa mukana kaikkia oppiaineita
poikkileikkaavana, Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuutena ja yläkoulussa tietosisältöinä yksittäisissä oppiaineissa kuten yhteiskuntaopissa, historiassa, maantiedossa, uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, kotitaloudessa ja terveystiedossa. (Suoninen, Kupari & Törmäkangas 2010, 12–15; Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004.)

Opetussuunnitelman mukaan Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas oppii hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden
(kuten kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen) näkökulmasta. Hän oppii muodostamaan oman, kriittisen mielipiteensä asioista sekä erilaisia
osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja. Oppilaalle tulisi muodostua realistinen käsitys omista vaikuttamisen mahdollisuuksistaan. Oppilaan pitäisi päästä myös tarkoituksenmukaisella tavalla osallistumaan ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa koulu- ja paikallisyhteisössään. Kokonaisuudessaan opetuksen tulisi
kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia ja tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi ja aloitteelliseksi, osallistuvaksi kansalaiseksi. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004, 40–41.)

Eri asia sitten on, miten tämä tavoite näkyy käytännön koulutyössä, etenkin alakoulun oppilaiden puolella. Seuraavassa käyn lyhyesti läpi, miltä kansalaiskasvatuksen
nykytilanne näyttää ja mitkä tekijät sen kehitykseen ovat vaikuttaneet. Lisäksi luon
katsauksen siihen, millaisena asia näyttäytyy nykyisessä opettajankoulutuksessa.
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2.1 Yhteiskunnallisen opetuksen nykytila
Kasvatuksen yhteiskunnallisia tavoitteita lienee linjattu yhtä pitkään kuin minkäänasteista järjestäytynyttä opettajakoulutusta on järjestetty (Kemppinen 2006; Nivala
2006, 85–91). 1800-luvun nöyrien ja nuhteettomien kansalaisten kasvattamisesta siirryttiin 1900-luvun alkupuoliskolla yhtenäisen kansallishengen nostattamiseen. Tämä
väistyi vasta toisen maailmansodan myötä. Jos 1940-luvun alussa opettajien tehtäväksi katsottiin vielä yhteiskuntarauhan rakentaminen, muuttui tavoite sotavuosien
jälkeen yhteiskunnan toimintakykyisten jäsenten valmistamiseen. (Kemppinen 2006,
13–14, 26, 29, 43; Nivala 2006, 90.)

Toinen maailmansota muuttikin maailmaa – ja koulua – paljon. Tietomäärät lisääntyivät ja teknisten ja taloudellisten tietojen ja taitojen tarve jyräsi koulujen kansallisaatteen synnyttämisen yli. Yhteiskuntaoppi itsenäisenä oppiaineena syntyi, taloustieto hieman myöhemmin, 1960-luvulla. (Nivala 2006, 90.)

1970-luvun radikaaleina vuosina tilanne syveni ja kansalaiskasvatus sai uusia ulottuvuuksia. Suomeenkin rantautui käytäntö kouluneuvostoista, jossa vallankäyttöä alettiin jakaa myös oppilaiden käsiin – joidenkin mielestä ja jossain määrin jopa liikaa.
Kouludemokratian aallossa oppilaat pääsivät päättämään sellaisistakin asioista kuin
oppimateriaaleista ja oppilaille jaettavista rangaistuksista, siis paljon enemmästä kuin
alun perin oli ajateltu. Tämä alkoi herättää vastustusta. (Ahonen 2005, 20–23; Kärenlampi 1999, 216–219, 222, 238–239; Suutarinen 2006a, 65–67.)

Opettajien oma ammattijärjestö OAJ ryhtyi lopulta itse vastustamaan kouluneuvostojen toimintaa, sillä opettajat kokivat asiantuntijuutensa syrjäytyvän näissä päätöksentekoprosesseissa. Ammattijärjestö voitti. Järjestelmä ajettiin alas. Sittemmin koulujen
käytäville on jäänyt leijumaan sankka epäluulo koululaisten aktiivista osallistumista
ja kansalaistoimintaa kohtaan, jopa näiden opettamista. Poliittisuutta on pidetty kouluissa pitkään isona EI:nä, jotkut ovat epäilleet sitä jopa laittomaksi. (Ahonen 2005,
20–21; Suutarinen 2006a, 65–67: Kärenlampi 1999, 238–239.)

Yhteiskunnallisten asioiden opetus ja oppilaille suodut vaikutusmahdollisuudet ovat
sittemmin tasaisesti vähentyneet. 1980-luvun lopussa loppui alakouluissa annettu
kansalaistaidon opetus, eikä aihe ole ollut nosteessa opettajankoulutuksessakaan
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(mm. Suutarinen 2007, 43, 48–51). Kemppisen (2006, 42) mukaan nykyisessä opettajaihanteessa opettajien yhteiskunnallinen tietoisuus ja heidän halunsa tukea oppilaita näiden yhteiskunnallisessa osallistumisessa ovat jääneet sivurooliin ja käytännössä
koko opetuksen ulkopuolelle. Nykyopettajan katsotaankin olevan lähempänä hoitotyöntekijää tai konsulttia kuin yhteiskunnallista kasvattajaa. (Kemppinen 2006, 42.)

Kansainvälisesti vertailtuna Suomi on nykyään kansalaiskasvatuksen kehitysmaa.
Yhteiskunnallisia oppisisältöjä opetetaan selvästi muita maita vähemmän. Kansainvälinen talousjärjestö OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) selvitti vuonna 1998 eri oppiaineiden osuutta 12–14-vuotiaiden kokonaisoppiajasta, ja Suomessa yhteiskunnallisten sisältöjen osuus jäi näistä vähäisimmäksi.
Suomessa opetettiin yhteiskunnallisia oppisisältöjä 7 prosenttia oppilaiden kokonaisopetusajasta, kun OECD-maiden keskiarvo oli 12 prosenttia. (Suutarinen 2006b,
119.)

Muissa maissa yhteiskunnalliset sisällöt nähdään 12–14-vuotiaiden kouluopetuksessa
kolmanneksi tärkeimmäksi aihesisällöksi; vain matematiikka ja äidinkieli ajavat siitä
ohi (Suutarinen 2002, 12). Suomessa opetuksen kattaa tätä nykyä lähinnä vain yläasteen yhdeksännelle jätetty historian ja yhteiskuntaopin opetus, sekä peruskoulun ajallisesti ja oppiainepaikattomasti määrittelemätön aihekokonaisuus (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004). Kuten yhteiskunnallista osallistumista sosiaalipedagogiikan näkökulmasta tarkasteleva Nivala (2006, 94) kirjoittaa, jo yhteiskunnallisen opetuksen saama vähäinen rooli maamme tuntijaoissa viittaa opetussuunnitelmiin
kirjattujen tavoitteiden näennäisyyteen.

Suomalaisen kouluopetuksen ohut yhteiskunnallisuus on herättänyt ihmettelyä siitä,
miksi tilanne on maassamme niin erilainen kuin muualla. Tietosisältöjä kyllä tarjotaan, mutta omien osallistumismahdollisuuksien laita on toisin. Yhdeksi selitykseksi
on uumoiltu, että asiat ovat Suomessa jo niin hyvin tai maa on kansallisesti jo niin
homogeeninen, ettei koulujen kansalliselle kasvatukselle katsota olevan enää tarvetta
(Nivala 2006, 91). Tämä jättää kuitenkin melko rankasti huomioimatta nykyyhteiskunnan kiihtyvän muutosnopeuden ja kansainvälistymisen, jotka eivät ainakaan jätä yhteiskunnan kehittämistarpeita nykyistä vähäisimmäksi, päinvastoin (Suutarinen 2007, 45).
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Kasvatusalan tutkijoiden keskuudessa on tuotu esille, että aktiivisen kouludemokratian sammuminen ja yhteiskunnallisen opetuksen rajaaminen ovat olleet järjestelmällisen alasajon seurausta. Näkemyksen mukaan yhteiskunnallinen opetus alettiin kokea
1970- ja 1980-luvuilla liian tulenaraksi ja uhkaavaksi ja pelkona oli, että vasemmistoradikaalien ajatukset saisivat sitä kautta liikaa jalansijaa koulutuksessa ja yhteiskunnassa. Kouludemokratiaa itsessään pidettiin haitallisena. (Suutarinen 2007, 49–
52; Suutarinen 2008; Kärenlampi 1999.) Oli siis helpompaa kitkeä yhteiskunnallinen
opetus kokonaan kouluista ja opettajankoulutuksesta kuin antautua tasa-arvoiseen
vuoropuheluun eri näkökulmien kesken.

2.2 Suomalaisnuoret osallistumisessaan passiivisia
Suomalaisnuoret ovat nykytutkimusten mukaan yhteiskunnallisessa osallistumisessaan erittäin passiivisia. Kansainvälisten vertailututkimusten mukaan suomalaisnuoret ovat yhteiskunnalliseen toimintaan liittyviltä tiedoiltaan kyllä maailman huippua,
mutta asenteiltaan he vastaavat lähinnä syrjäytyneitä. Tietoa siis olisi, mutta asennetta tai haluja niiden käyttämiseen ei. (Suutarinen 2002, 11; Suoninen, Kupari & Törmäkangas 2010, 23–32.)

Tuoreen ICCS-tutkimuksen mukaan yläasteikäisillä suomalaisnuorilla on vain vähäistä mielenkiintoa puoluekenttää kohtaan (73 prosenttia nuorista ei osannut nimetä
mitään puoluetta josta olisi pitänyt enemmän kuin jostain toisesta) eivätkä nuoret aio
aikuisinakaan liittyä minkään puolueen jäseniksi. Mielenkiintoista on, että tiedollisessa kokeessa heikommin menestyneet olivat kuitenkin niitä, jotka aikoivat todennäköisimmin liittyä jonkun puolueen jäseniksi aikuisina. (Suoninen ym. 2010, 35–36,
62.)

Ainoa yhteiskunnallisen osallistumisen muoto, josta suomalaisnuoret näyttävät kiinnostuvan, on äänestäminen. Peräti 85 prosenttia nuorista arveli varmasti tai ainakin
luultavasti vaeltavansa täysi-ikäisenä vaaliuurnille. (Suoninen ym. 2010, 40–43.) Tosin äänestämisen näkeminen ainoaksi vaikutuskeinoksi jättää kuvan osallistumisen
kentästä melko kapeaksi.

Tutkimus osoitti, että kahdeksasluokkalaiset nuoret ottivat muutenkin erittäin harvoin
osaa minkään yhteiskunnallisen järjestön toimintaan. Tai jos ottavat, on tuo toiminta
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lähinnä uskonnollisia. Useimmiten nuoret osallistuvatkin johonkin harrastustoimintaan liittyvään järjestöön. (Suoninen ym. 2010, 47–48.)

Suomalaisnuoret näyttävät olevan syrjässä myös kouluissaan tapahtuvasta päätöksenteosta. Kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan suomalaiset yläasteikäiset nuoret
ottavat osaa koulunsa toimintaa selvästi vähemmän kuin muut pohjoismaalaiset. He
myös kokevat omat vaikuttamisen mahdollisuutensa vähäisiksi. Suomalaisnuorista
puolet oli kyllä äänestänyt viimeisen vuoden aikana jossain koulunsa vaaleissa, mutta
vain 16 prosenttia oli asettunut itse ehdolle, 11 prosenttia osallistunut oppilaskokousten keskusteluun ja vain 6 prosentilla oli ollut mahdollisuus osallistua muulla tavoin
koulun hallintoon. (Suoninen ym. 2010, 40–42; Suutarinen 2002, 11.)

Suomen sisällä tehdyn toisen selvityksen mukaan 80 prosenttia yläkouluista on kirjannut koulun omaan opetussuunnitelmaan oppilaiden osallistumismahdollisuuksien
tukemisen ja oppilaskuntia yläkouluista toimii säännöllisesti peräti 93 prosentissa
(Hakala & Kantola 2009, 39) Aktiivista niihin osallistuminen ei kuitenkaan näytä
olevan.

Alakoulun puolella oppilastoimintaa tukevat luvut ovat selvästi synkemmät. Vain
puolet alakouluista kertoo kirjanneensa oppilaiden osallistumismahdollisuuksien tukemisen myös opetussuunnitelmaansa mutta säännöllisesti toimiva oppilaskunta toimii vain 27 prosentissa alakouluista. (Hakala & Kantola 2009, 39.) Vuonna 2007 uudistunut perusopetuslaki (Perusopetuslaki 47 a §) ei tuonut lisätukea alakoulujen oppilaskuntatilanteeseen. Lain mukaan alakouluilla voi nykyisin olla oppilaskunta,
mutta se ei ole pakollinen. Jos oppilaskuntaa ei ole, koulun täytyy kuitenkin muulla
tavoin huolehtia siitä, että oppilailla on mahdollisuus mielipiteidensä ilmaisuun koulua tai oppilaita yhteisesti koskevissa asioissa.

Jos alakoulujen oppilaskuntamäärät ovat säilyneet samoina sitten vuoden 2007, olisi
mielenkiintoista nähdä, miten nuo 73 prosenttia kouluista järjestävät tuon ”muun
kuulemisen” koulussaan.
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2.3 Harva opettaja kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista
Jos yhteiskunnalliset asiat tai yhteisiin asioihin osallistuminen eivät tutkimusten mukaan näytä kiinnostavan nuoria, eivät niitä kohtaan näytä osoittavan suurta intohimoa
opettajatkaan. Vuonna 2005 Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa hankkeen osana toteutettu tutkimus selvitti opettajaksi opiskelevien käsityksiä ja
asenteita kansalaisvaikuttamisesta sekä valmiuksia sen toteuttamiseen. (Syrjäläinen,
Värri & Eronen 2005; Rantala & Salminen 2006.)

Tutkimuksen mukaan vain harva opettajaksi opiskeleva on kiinnostunut mistään poliittisesta tai yhteiskunnallisesta toiminnasta. Valtaosa (80 prosenttia) opiskelijoista
kertoi kuuluvansa johonkin järjestöön tai yhdistykseen mutta nämä olivat lähinnä
opiskelija-, urheilu- tai uskonnollista järjestöjä tai seuroja. Poliittisia yhdistyksiä kohtaan mielenkiintoa osoitti vain 7 prosenttia opiskelijoista. (Syrjäläinen, Värri, Piattoneva & Eronen 2006, 46.)

Opiskelijat myös osallistuivat melko passiivisesti kuulumiensa järjestöjen toimintaan. Vain harvat opiskelijat osallistuivat esimerkiksi opiskelijajärjestönsä toimintaan. Suurimmalla osalla ei ollut käsitystä edes siitä, miten yliopiston hallinto toimii.
(Syrjäläinen ym. 2006, 46.)

Etenkin luokanopettajaksi opiskelevat kertoivat olevansa vapaa-ajantoiminnoissaan
aktiivisia, mutta tuo osallistuminen oli kaikkea muuta kuin poliittista. Tulevien luokanopettajien aktiivisuus suuntautuikin useimmiten partioon, urheiluun, taito- ja taideaineiden harrastuksiin sekä seurakuntiin. Kysyttäessä kiinnostusta aktiiviseen vaikuttamiseen opiskeluaikana, kysymys koettiin opiskelijoiden keskuudessa ristiriitaiseksi: olisihan se kyllä tärkeää ja hyödyllistä, mutta kiireisten opintojen keskellä siihen ei koettu olevan aikaa. (Syrjäläinen ym. 2006, 46–47.) On helpompi olla passiivinen opiskelija.

Opettajaksi opiskelevat näkivät kyllä, että opettajan tulisi työssään puolustaa pehmeitä arvoja (kuten inhimillisyyttä ja solidaarisuutta), mutta he eivät kuitenkaan olleet
valmiita nousemaan toimiin näiden arvojen puolustamiseksi. Tutkimuksen mukaan
opettajan rooli koetaan edelleen kasvattajan ja sivistäjän rooliksi, johon ei politikointi
sovi. Opettajan on jopa varottava sitä. (Syrjäläinen ym. 2006, 48–49.)
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Politiikkaa pelkäämällä kansalaiskasvatuksesta jää kuitenkin huomioimatta tavattoman suuri osa. Ei kansalaiskasvatus tarkoita, että oppilaille tuputettaisiin puoluearvoja, vaan että heidän opetettaisiin keskustelemaan ja argumentoimaan asioista, vaihtamaan mielipiteitä, puolustamaan niitä ja ennen kaikkea – muodostamaan niitä (mm.
Cantell 2005, 40–41). Kuten entinen kansanedustaja, tutkija ja yhteiskuntakriitikko
Rosa Meriläinen (2010, 27, 35) osuvasti iskee, ei jokaisen yksilö valta ja voima lakkaa olemasta sillä, ettei hän käytä niitä: myös käyttämättä jättäminen on teko. Se on
politiikkaa.

Mikkolan (2006, 53–55) mukaan kansalaisvaikuttamisen rooli onkin alettu nähdä
taas tärkeäksi sisällöksi koulutettaessa uusia opettajia. Opettajat kun joutuvat kohtaamaan työssään yhä enemmän yhteiskunnan monimuotoisuutta ja pohtimaan, millaisia arvoja ja yhteiskunnan normeja he opetuksessaan välittävät. Myös vaatimus
tasapainoisen demokratiakasvatuksen toteutuksesta on noussut. (Mikkola 2006, 53–
55.)

Kuten Syrjäläinen ym. (2006, 41) teroittavat, koulutus ja yhteiskunta ovat joka tapauksessa vahvasti sidoksissa toisiinsa, eikä niitä voi erottaa toisistaan. Päinvastoin,
jotta koulu voisi toteuttaa paremmin yhteiskunnallista tehtäväänsä, on opettajienkin
tultava tietoisiksi koulun ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. Koulun on itsensäkin
ymmärrettävä, mille ja kenen arvopohjalle se on rakentunut ja osattava suhtautua siihen kriittisesti. Opettajan tehtävänä ei kriittisen pedagogiikan mukaan ole vain siirtää
teknisesti muiden välittämiä tietoja, vaan osattava ajatella näitä myös itse. (Syrjäläinen ym. 2006, 41–42.)

Opettajat tarvitsevat enenevissä määrin herkkyyttä nähdä ja ymmärtää ympäröivässä
yhteiskunnassa tapahtuvia ilmiöitä, jotta he osaisivat nivoa näitä opetukseensa. Yhteiskunnallisen ymmärryksen kasvu auttaisi opettajia tulemaan tietoisemmiksi myös
oman kasvatustyönsä yhteiskunnallisista ja yleismaailmallisista merkityksistä. Kaikki
nämä vaativat opettajien yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen vahvistumista. Samalla se auttaisi opettajakuntaa arvioimaan kriittisesti myös sitä, mihin suuntaan he ovat
omaa tai koulunsa opetusta kehittämässä. (Mikkola 2006, 53–55; Suutarinen 2007,
53–55, Suoranta 2005, 16–19.)
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2.4 Yhteiskunnallisten sisältöjen rooli opettajankoulutuksessa
Sormea yhteiskunnallisesta osaamattomuudesta tai passiivisuudesta on kuitenkin turha heristää vain opettajiksi opiskelevien suuntaan, sillä tukea ja kasvupohjaa kansalaisosallistumiselle tai yhteiskunnalliselle tietämykselle kun ei tarjota juuri opinnoissakaan (Syrjäläinen ym. 2006, 52–56, 59; Syrjäläinen, Värri & Eronen 2005, 34;
Mikkola 2006, 53; Suutarinen 2007, 43). Opetuksen pääpaino on lähinnä eri oppiaineiden didaktiikassa ja esimerkiksi sosiaalipsykologisia, sosiologisia, filosofisia ja
yhteiskunnallisia aineksia tarjotaan opinnoissa häviävän vähän (Syrjäläinen ym.
2006, 54–55).

Opettajaopintojen katsotaan kadottaneen yhteiskunnallisen kontekstinsa 1960-luvulta
lähtien. Vaikka osa opettajankoulutuslaitoksista on sittemmin lisännyt esimerkiksi
koulutushistoriaa ja -politiikkaa käsitteleviä oppisisältöjään, opettajaopintoihin kaivattaisiin silti lisää yhteiskunnallisia kokonaisuuksia, jotka sitoisivat koulutusta sitä
ympäröivään maailmaan. Myös opiskelijat ovat sanoneet kaipaavansa lisätietoa opintoihinsa esimerkiksi koulutuspolitiikasta. (Syrjäläinen ym. 2006, 52–56, 60–61.)

Opiskelijoiden asenteissa piilee kuitenkin ristiriita. Vaikka koulutuspolitiikka katsotaan oman ammatin kannalta oleelliseksi, oppia kansalais- tai demokratiakasvatuksesta ei opintoihin kuitenkaan kaivata (Syrjäläinen ym. 2006, 54, 60). Aiheen nyökytellään kyllä olevan oleellinen oppiaine kouluissa, mutta silti sitä ei haluta itse opiskella (Syrjäläinen ym. 2006, 60.) Näyttääkin siltä, että opettajaopiskelijat ovat lähtökohtaisesti valmiita puhumaan ainesisällön puolesta, mutteivät ole itse sitä käytännössä valmiita toteuttamaan.

Pohjimmiltaan oppilaiden ja koulujen saamisen aktiiviseksi pitäisi lähteä kaiken taustalta: jo opettajankoulutuksesta ja sitä hallinnoivista linjavedoista (Syrjäläinen ym.
54, 62–64; Suutarinen 2007, 44). Kuten Ahonen ja Rantala (2005, 12) kirjoittavat,
oppilaat tarvitsisivat yhteiskunnallista tietoa ja omakohtaisia osallistumisen kokemuksia jo arjen tasolla, omassa kouluympäristössään. Koska opettajat ovat toiminnassa avainasemassa, on muutoksen lähdettävä jo heidän kouluttamisestaan. Kuten
Ahonen ja Rantala (2005, 12) toteavat, suora tie kouluun kulkee opettajankoulutuksen kautta.
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Esimerkiksi Saksassa ja Espanjassa aktiivisempaan kansalaisosallistumiseen tähtäävää sosiaalipedagogiikkaa opiskellaan yliopistollisena oppiaineena kasvatustieteen
yhteydessä. Silloin jo koko sosiaalisen kasvatuksen käsitteestä tulee Kurjen ja Nivalan (2006, 12) mukaan vahvempi. Suomessa sosiaalipedagogiikan rooli opettajakoulutuksessa on kuitenkin häviävän pieni. Ainakin vuonna 2006 sitä opiskeltiin ainoastaan sosiaalityön yhteydessä sekä muutamassa ammattikorkeakoulun tai yliopiston
nuorisotyön ohjelmassa. (Kurki & Nivala 2006, 12–13.) Sosiaalipedagogiikka pitäisi
kuitenkin nähdä tärkeäksi oppiaineeksi myös opettajankoulutuksessa (Kurki 2006,
174).

2.5 Sosiaalipedagogiikan ja kriittisen pedagogiikan ajatuksia
Kansalaiskasvatuksesta tai opetuksen yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta puhuttaessa
ei voida ohittaa sosiaalipedagogiikan ja kriittisen pedagogiikan käsitteitä. Ne puhuvat
molemmat aktiivisemman kansalaiskasvatuksen puolesta.

Sosiaalipedagogiikka (Kurki & Nivala 2006, 11–13) tarkastelee kansalaisuuteen kasvua nimenomaan pedagogiselta kannalta ja pohtii, miten kansalaisuus voisi edistää
yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta ja inhimillisyyttä. Sillä on kaksi
ulottuvuutta: paitsi auttaa ihmisiä kasvamaan yhteiskuntaan ja yhteiselämään toisten
ihmisten kanssa, myös syrjäytyneiden ja onnettomina elävien ihmisten kasvatuksellinen tukeminen jotta he voisivat kehittää omaa ja yhteisönsä elämää inhimillisemmäksi ja täydemmäksi. Suuntaus ei unohda myöskään kriittisyyttä: ihmisen suhdetta
yhteiskunnan rakenteisiin tarkastellaan siinä aina kriittisestä näkökulmasta. (Kurki &
Nivala 2006, 11–14.)

Kriittinen pedagogiikka on puolestaan aina noussut vallassa olevien tarjoamia, yksipuolisia näkökulmia vastaan (mm. Suoranta 2005, 12). Kasvatuksen yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta ja sosiaalisesta oppimisesta puhui aikanaan jo kasvatusfilosofi
John Dewey (1957) ja sittemmin suuntausta ovat tehneet tunnetuksi muun muassa
pohjoisamerikkalainen kasvatustieteen professori Henry A. Giroux (1989), brasilialainen pedagogi Paulo Freire (2005) sekä kasvatustieteilijä ja aikuiskasvatuksen professori Juha Suoranta (2005).
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Kriittinen kasvatuskin pyrkii lisäämään ihmisten mahdollisuuksia oikeudenmukaisempaan, tasa-arvoisempaan ja inhimillisempään maailmaan. Se pyrkii myös tiedostamaan kasvatuksen yhteiskunnallisia ja poliittisia kytköksiä: kuka kasvattaa ja ketä
ja millaisia taloudellisia tai poliittisia viestejä kasvatukseen sisältyy. (Suoranta 2005,
9–10, 15–17, 21.)

Molemmat suuntaukset näkevät tärkeäksi ihmisten yhteiskunnallisen toimintakyvyn
lisäämisen. Kriittinen suuntaus pyrkii tähän muun muassa lisäämällä ihmisten kriittistä lukutaitoa mediaa ja uusia tieto- ja viestintäteknisiä sovelluksia kohtaan sekä
kehittämällä ihmisten kykyä havaita epäkohtia ympäristössään. Se painottaa toiminnassaan osallistavaa ja yhteistoiminnallista oppimista, dialogisuutta ja tieteellisen
tiedon tuomista yhteen käytännön kokemuksen kanssa, jotta nämä voidaan muuttaa
yhteiskunnalliseksi tietoisuudeksi, praktikseksi. Etusijalla ovat oppimisen ja opetuksen yhteiskunnalliset rakenteet ja ihmisen kykyä oppia kyseenalaistamaan asioita.
Oppimista luonnehtii vahvasti sen pyrkimys pureutua ilmiöiden juuriin. (Suoranta
2005, 16–27, 129–131, 223–224; Freire 2005, 95–103.)

Sosiaalipedagogiikka pyrkii puolestaan hahmottamaan kansalaista ja hänen rooliaan
yhteiskunnassa mahdollisimman laajasti. Suuntauksen mukaan kansalaisuuden tarkasteleminen vain yksilön asemaan liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien kautta
on auttamatta liian kapea. Kansalaisuutta on tarkasteltava koko persoonan toimijuuden kautta. Vaikka suuntaus painottaakin aktiivista kansalaisuutta se huomauttaa,
ettei näe kasvatuksen tehtäväksi ainoastaan ihmisten kasvattamista kansalaisiksi; tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen sekä ihmisenä että kansalaisena. Tätä ihmistä voidaan kyllä sitten halutessa kasvattaa luomaan aktiivinen
suhde yhteisöönsä. (Kurki & Nivala 2006, 21–22; Nivala 2006, 28.)

Sosiaalipedagogiikka pyrkii kasvatuksellisiin tavoitteisiinsa muun muassa kehittämällä ihmisen sosiaalisia valmiuksia ja taitoja, joita hän tarvitsee yhteiskunnallisessa
toiminnassaan ja sen kehittämisessä. Suuntauksen keskeisenä toiminta-ajatuksena on
sosiokulttuurinen innostaminen. Sen tavoitteena on herättää ihmiset huomaamaan
heitä itseään lähellä olevia asioista ja saada heidät kiinnostumaan niistä. Toiminta
perustuu vahvasti ihmisten väliseen, aitoon vuorovaikutukseen ja nimenomaan ruohonjuuritasoin toimintaan. (Kurki 2006, 119, 150–156.) Kriittisen suuntauksen ta-
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voin sosiaalipedagogiikkakin tähtää toiminnassaan praktikseen, teorian ja toiminnan
vuorovaikutukseen. (Kurki & Nivala 2006, 22.)

Oma työni tausta ja luonne nojaavat vahvasti kriittisen ja sosiaalipedagogiikan ajatuksiin ja siihen, että yksilöt itse voisivat herätä näkemään ympäristössään vallitsevia
epäkohtia ja kiinnostua niiden muuttamisesta ja yhteisten asioiden kehittämisestä.
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3 LAPSEN YHTEISKUNNALLISEN AJATTELUN KEHITYS

Puhuttaessa lasten ja nuorten yhteisöllisestä osallistumisesta ja heidän kansalaiskasvatuksestaan, on hyvä olla selvillä ensin myös siitä, millä tavoin lapsen ajattelun ajatellaan tällä saralla kehittyvän. Lienee turhaa olla puskemassa koulujen opetussuunnitelmiin lisää sisältöjä, jollei ensin ole tietoa siitä, millä tavoin lapset voivat yhteiskuntaan tai osallistumiseen liittyviä asioita ylipäänsä hahmottaa, omaksua tai ymmärtää.

Yhdysvaltalainen psykologi Hans G. Furth (1920–1999) ehti urallaan käsitellä monipuolisesti lasten kehityspsykologiaa ja muun muassa heidän yhteiskunnallisen ajattelun kehittymiseen liittyviä piirteitä. Furth tuli tunnetuksi etenkin sveitsiläispsykologi
Jean Piaget’n ajatusten kehittäjänä ja levittäjänä ja ehti itsekin työskennellä tämän
kanssa 1960-luvulla. Myös Furthin omissa teoksissa Piaget’n ajattelu on vahvasti
läsnä. Niin ikään australialainen tutkija R. W. Connell (1971) on tutkinut aktiivisesti
lasten poliittisten käsitysten kehitystä.

3.1 Yhteiskunnallisen ajattelun kehitysvaiheet
Piaget’n teorian mukaan ihmisen ajattelun kehitys jakautuu neljään eri vaiheeseen:
sensomotoriseen (0–2 v), esioperationaaliseen (2–7 v), konkreettisten operaatioiden
(7–11 v) ja formaalien operaatioiden (11 v – aikuisuus) kauteen. Jokaiseen vaiheeseen liittyy juuri sille kehityskaudelle ominaisia piirteitä ja kehitys tapahtuu aina
vuorovaikutuksessa lasta ympäröivän todellisuuden kanssa; niin esineiden kuin ihmistenkin. (Piaget 1988 102–109, Woolfolk 2007, 30–36; Furth 1982, 274–277.)

Furthin (1982, 276) mukaan Piaget’n teoreettista mallia on mahdollista käyttää sopusoinnussa myös yhteiskuntaan ja työelämään liittyvän kognitiivis-kehityksellisen
lähestymistavan tarkastelussa. Furthin näkemyksen mukaan lapsen sosiaaliset käsitteet kehittyvät samaa tahtia kuin muukin ajattelu, minkä vuoksi näitä kahta kehityspolkua ei ole tarpeen erottaa toisistaan, päinvastoin. Piaget’n teoria antaa käyttökelpoista tukea myös tämänkaltaisen tiedonomaksumisen ymmärtämiseksi. (Furth 1982,
274–276.)

27
Esimerkiksi sosialisaation (miten lapsi oppii sosiaalisessa ympäristössään toimimaan
tai mitä hän tuosta todellisuudesta tietää) kehittyy Furthin (1982, 274–276) mukaan
vastaavanlaisten vaiheiden kautta kuin Piaget’n hahmottelema loogisen ajattelun kehityskin. Kyse on vain saman asian hieman eri puolista.

Molemmissa kehityspoluissa ihmisen ajattelun katsotaan kehittyvän vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Tämä nousee Furthin (1982, 274–277) mukaan esiin
etenkin laajempien yhteiskunnallisten käsitteiden kanssa, joiden kanssa lapsen ei ole
mahdollista olla fyysisessä vuorovaikutuksessa tai joista hän ei voi saada konkreettista käsitystä kuten esineistä. Siksi lapsen yhteiskunnallista asioista saaman käsityksen
alkuperää on lähdettävä jäljittämään sinne, mistä ihmisen käsitykset itsestään ja
muista muutenkin syntyvät: lapsen kokemuksiin suhteistaan muihin. (Furth 1982,
274–277.)

Kokemukset voivat olla joko suoria tai epäsuoria. Suorissa kokemuksissa henkilökontaktit ovat lapselle ”todellisia”, kun taas esimerkiksi yhteiskunta vaikuttaa lapseen epäsuoremmin, piilevämmin. (Furth 1982, 278.) Suorissa kokemuksissa vanhempien ja perheen vuorovaikutus vaikuttaa paljon siihen, millaisia sosiaalisen käyttäytymisen malleja lapsi omaksuu. Epäsuorat taas tulevat esiin muun muassa siinä,
miten vanhemmat (jotka itsekin ovat yhteiskunnan vaikutuksen alaisena) kohtelevat
lasta, kuinka yhteiskunta esittäytyy lapselle erilaisten symbolien, muodollisuuksien,
tapojen ja keskusteluiden kautta tai miten siitä saadaan viitteitä joidenkin ammatinharjoittajien (kuten postinkantaja tai lääkäri) kautta. (Furth 1982, 278.)

Nämä kolme ulottuvuutta – ihmisen itsensä, muiden ja yhteiskunnan ymmärtäminen
– kietoutuvat Furthin (1982, 274) mukaan hyvinkin tiiviisti toisiinsa: Ihmisestä itsestään ei voi tulla täysin kypsää, ennen kuin hän ymmärtää suhteensa näihin kahteen
muuhun. Esimerkiksi kaikkien yhteisöllisten tuotteiden ymmärtäminen vaatii, että
ihminen ymmärtää sen suhteen sosiaalisiin yhteyksiinsä: esimerkiksi television toimintaa ei voi ymmärtää ilman, että käsittäisi edes jotenkin sen syntyhistorian, sen
parissa työskentelevät ihmismäärät sekä sen roolin tiedotus- ja viihdytysvälineenä.
(Furth 1982, 274.)

Koulussa lapsi saa sitten ensimmäisen oman, yhteisöllisen roolinsa: koululaisen roolin. (Furth 1982, 278.)
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3.1.1 Sosiaalisen ja yhteiskunnallisen ajattelun kehityksen pohja

Tarkasteltaessa Piaget’n kehittämää kognitiivisen ajattelun kehitystä sen kauden etenevät pääpiirteissään seuraavasti:

Sensomotorinen kausi 0–2 v
- käsitykset kohteesta, tilasta
ja ajasta syntyvät.

Esioperationaalinen kausi 2–7 v
- ajattelu pitkälti vielä havaintojen
kautta
- ajattelu usein epäjohdonmukaista ja
jäsentymätöntä

Konkreettisten operaatioiden kausi 7–11 v
- osa käsitteistä pysyvästi jäsentyneitä
- konkreettiset kokemukset ohjaavat
ajattelua, asioiden luokittelu alkaa
- ajattelu yksittäisestä yleiseen ja yleisestä
yksittäiseen kehittyy

Formaalien operaatioiden kausi 11 v 
- pysyvät käsitteet muodostuneet
- looginen päättely mahdollista myös
abstraktilla tasolla

KUVIO 1, Ajattelun kehitys Piaget´n mallin mukaan. LÄHDE: Piaget 1988, Woolfolk 2007, 30–36

Kun malliin yhdistetään usean muun tutkijan lasten yhteiskunnallista ajattelua ja käsityskykyä mittaavia tutkimustuloksia, voidaan yhteiskunnallisen ajattelun kehittymisestä hahmotella seuraavanlaisia vaiheita (ks. Kuvio 2) (Furth 1982, 271–303).
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Sensomotorinen kausi 0–2 v
Sensomotorinen kausi 0–2 v
-- käsitykset
käsitykset kohteesta,
kohteesta, tilasta
tilasta
ja
ajasta
syntyvät.
ja ajasta syntyvät.

Esioperationaalinen kausi 2–7 v
- ajattelu pitkälti vielä havaintojen
kautta
- ajattelu usein epäjohdonmukaista ja
jäsentymätöntä

Konkreettisten operaatioiden kausi 7–11 v
- osa käsitteistä pysyvästi jäsentyneitä
- konkreettiset kokemukset ohjaavat
ajattelua, asioiden luokittelu alkaa
- ajattelu yksittäisestä yleiseen ja yleisestä
yksittäiseen kehittyy

Formaalien operaatioiden kausi 11 v 
- pysyvät käsitteet muodostuneet
- looginen päättely mahdollista myös
abstraktilla tasolla

- lapsi alkaa hahmottaa käsityksiä rahasta
- käsitys rahasta konkretisoituu
- lapsi oppii yhteisöllisyyden rooleja
 ajattelu lähestyy konkreettista vaihetta kun lapsi
havaitsee yhteiskunnan muodostuvan konkreettisista asioista

- yhteiskunta ymmärretään kokonaisuutena
- ymmärretään, että sosiaaliset instituutiot eivät ole
konkreettisia asioita, vaan laajoja henkilökohtaisten
ja yhteisöllisten suhteiden järjestelmiä
- n. 12–13-vuotiaana ymmärretään, että roolien taustalla on jonkinlainen yhteisöllinen historia

KUVIO 2, Yhteiskunnallisen ajattelun kehityksen yhtymäkohtia Piaget’n malliin. LÄHDE: Piaget 1988,
Woolfolk 2007, 30–36, Furth 1982, 271–303 koottuna.

Lapsen sosiaalisen ja yhteisöllisen ymmärryksen katsotaan kehittyvän 5–12 ikävuosien välillä. Kuten kaikessa kehityksessä, näissäkin vaiheissa voi ilmetä suuria,
yksilöllisiä eroja. (Furth 1982, 271–303; 1980, 11.) Furth (1980, 12) muistuttaakin,
että yksilön sosiaalinen kehitys riippuu hyvin paljon hänen ympäristöstään saamistaan kokemuksista ja psykologisesta kehityksestään, ei ainoastaan biologisesti tai geneettisesti toisiaan seuraavista, automaattisista vaiheista.

Furthin mukaan noin 6-vuotiaana, konkreettisten operaatioiden vaiheen kynnyksellä,
lapsi alkaa soveltaa oivaltamiaan luokittelun ja järjestelemisen operaatioita sosiaaliseen todellisuuteensa. Hän oppii ymmärtämään esimerkiksi rahan ja yhteisöllisyyden
rooleja ja näkee yhteiskunnan rakentuvan oikeista, konkreettisista asioista. Samalla
lapsi alkaa tajuta myös yhteisön jäsenyytensä: hän alkaa soveltaa aikuisilta oppimiaan luokitteluja omaan käyttäytymiseensä. (Furth 1982, 278–279).

Kun tämä yhteisöllisen ymmärryksen vaihe on kerran saavutettu, lapset pystyvät sen
jälkeen näkemään yhteiskunnan kokonaisuutena ja ”pitämään sitä monien toisiinsa
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liittyvien suhteiden organisaationa”. Yhteiskunnan aito ymmärtäminen vaatii kuitenkin vielä korkeampia, kehittyneempiä ajatteluntasoja. (Furth 1982, 278–279.)

Jos yhteiskunnallisen ajattelun kehitystä tarkastelee yksityiskohtaisemmin, rahan
ymmärtämisen kautta (jonka avulla lapset oppivat keskeisten sosiaalisten suhteiden
ja rakenteiden toimintaa), kehitysvaiheiden erot tulevat selvemmin esiin. Esimerkiksi
6-vuotiaat yhdistävät rahan ainoastaan ostamiseen. He eivät hahmota sille mitään
matemaattista arvoa ja rahaa vaihdetaan heidän näkemyksensä mukaan kaupanteon
hetkellä vain lähinnä ”huvin vuoksi”. (Furth 1982, 280, 285–299.)

7–8-vuotiaana lapset käsittävät rahan numeerisen arvon. He alkavat nähdä kaupanteon epäpersoonallisen luonteen. Siinä rahaa annetaan jo tavaroista eikä vain huvikseen. 9–11-vuotiaana lapsille alkaa kehittyä myös varsinainen kaupantekohetken ylittävä käsitys siitä, että rahaa tarvitaan jo myös jollekin kolmannelle osapuolelle: tavaroiden hankkimiseksi kauppaan. (Furth 1982, 280, 289–299.)

Furth huomauttaa, ettei lasten yhteisöllisten tai sosiaalisten roolien hahmottaminen
etene kuitenkaan yhtä selkeästi kuin rahan ymmärtäminen. Yhteisöllisten roolien
(esim. ammattien ja ammattiminän erottaminen henkilöstä itsestään) ymmärtäminen
kun on kytköksissä lasten laajempaan, kehittyneempään ajatteluun. (Furth 1982,
280–283, 287–293; 1980, 24.)

Kehityksessä on havaittavissa kuitenkin joitain tiettyjä piirteitä. Esimerkiksi 6–8vuoti-aat lapset hahmottavat jo oman yhteiskuntansa ja hallituksensa, joskin vielä
hyvin vajavaisesti. Tällöin he tosin mieltävät hallituksen viittaavan johonkin erityiseen mieheen, sääntöjen määrääjään tai töiden jakajaan, ”Jumalaan”, ”Jeesukseen”
tai ”pormestariin”. 9–11 vuoden iässä lapset alkavat hahmottaa hallitusta realistisemmin. Se nähdään jo ihmisten työpaikkana ja asioiden toimintapaikkana. (Furth
1982, 296–297.)

Koska laajemmat yhteiskunnan ymmärtämiseen liittyvät kehitysvaiheet vaativat
Furthin (1982, 279) mukaan jo sellaisia taitoja, jotka yhdistyvät vasta Piaget’n myöhempään, muodollisten operaatioiden kauteen, Furth on valmis hylkäämään Piaget’n
jaottelun konkreettisten ja muodollisten operaatioiden kauteen. Sosiaalisen ajattelun-

31
kehityksen vaiheet nivoutuvat hänen mukaansa toisiinsa paljon moniulotteisemmin
kuin Piaget’n loogisen päättelyn vaiheet (Furth 1982, 279).

Lisäksi lasten poliittista ajattelua selvittäneet tutkijat ovat havainneet, että poliittiseen
ajatteluun liittyvät kypsemmät käsitykset muodostuvat vasta noin 16 vuoden iässä.
Tämä vaihe on Piaget’nkin teoriasta se vähiten tutkittu, minkä vuoksi hänen mallinsa
ei tarjoa paljoakaan tukea korkeimpien ajattelutapojen tulkinnoille. (Furth 1982,
279.)

Piaget’n mallia on sittemmin muutenkin kritisoitu. Ihmisen ajattelun ei tänä päivänä
ajatella enää kehittyvän yhtä selkeiden vaiheiden kautta kuin mitä Piaget esitti, vaan
kehityksen nopeuden ja luonteen katsotaan olevan eri tiedon alueille erilaisia. Ihmisen ajattelusta ei ylipäänsä ole esitettävissä mitään ”yleisen logiikan” mukaista kaavaa. (Lehtinen & Kuusinen 2001, 118.)

Piaget on saanut kritiikkiä myös siitä, että vaikka hän ajatteli lapsen kehityksen tapahtuvan vuorovaikutuksessa tämän lähiympäristön kanssa, hän jätti huomioimatta
kuitenkin koko sen laajemman sosiaalisen, kulttuurisen, ajallisen, paikallisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen kontekstin, jossa lapsi elää – systemaattisesta opetuksesta
ja kasvatuksesta puhumattakaan (Lehtovaara 2005, 171–172, 187–189; Lehtinen &
Kuusinen 2001, 118–119). Kriitikoiden mielestä kasvua ei ole mahdollista erottaa
tästä kontekstista. Ei ole myöskään mielekästä ajatella, että tässä hetkessä elävän lapsen kehitys etenisi samanlaisten kaavojen mukaan kuin 1920-luvun Euroopassa eläneen vertaissisarensa, sillä koko maailma lapsen ympärillä on muuttunut. (Lehtovaara 2005, 171–177.) Jo yksistään lapsen saama ärsyketulvan voi uskoa olevan aivan
toista kuin vajaa vuosisata sitten.

Piaget’n tuntuukin saaneen suurimman kritiikkinsä juuri mallinsa kankeudesta. Lehtovaara (2005, 180–185) huomauttaa, ettei kaavamaiseen kehitykseen tulisi tuijottaa
enää koulutuksessakaan. Lehtovaaran mukaan ei tarvitse mennä kauemmas kuin
1990-luvulle kun Opettaja-lehti vielä varoitti opettajia siitä, ettei lapsen pitäisi antaa
opetella lukemaan ennen aikojaan (esimerkiksi 3–4-vuotiaana) ennen kuin hän olisi
saavuttanut tietyn, kehitysteorioiden mukaisen kehitystasonsa. Vaikka valmius lukemiseen olisikin olemassa, kehitysvaiheesta saattaisi silti vielä puuttua jotain oleellista. (Lehtovaara 2005, 180–181.)
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Tässä kohtaa malli jättää huomioimatta lasten yksilöllisen kehityksen, heidän ympäristöstään saamansa virikkeet sekä motivaation, jotka voivat olla huomattavasti vahvempia oppimisen ohjaajia kuin tutkimusten perusteella yleiseksi hahmoteltu kehitysvaihe. Piaget’n ajattelun pelätäänkin jossain määrin kangistaneen kouluopetusta ja
rajoittavan lapsen oman aktiivisuuden ja kehityksen etenemistä liikaa. (Lehtovaara
2005; Lehtinen & Kuusinen 2001, 119.)

Huolimatta Piaget’n kohtaamasta kritiikistä – josta Furthkin (1980) toki muistuttaa –
voi sen ajatella tarjoavan kuitenkin jonkinlaista lapsen ajattelun kehityksen pohjaa.
Tutkimuksissa kun on kuitenkin havaittu myös, ettei lasten tiettyjä kehitysvaiheita
ole opetuksesta huolimatta onnistuttu nopeuttamaankaan ja että tietyt fysiologiset ja
biologiset kehitysmuutokset näyttäisivät kuitenkin olevan suhteellisen vakaita ilmiöitä (Lehtovaara 2005, 172; Lehtinen & Kuusinen 2001, 119). Jotain on siis ajattelun
kehityksen tasolla tapahduttava, ennen seuraavaa edistysaskelta.

Piaget’n malliin voi siis jossain määrin tukeutua (kuten Furthkin tekee, luoden siitä
kuitenkin oman pidemmälle viedyn versionsa) kunhan mallin ikä- tai tavoitetasoja ei
jää tuijottamaan liian orjallisesti.

3.1.2 Poliittisten käsitysten neljä kehitysvaihetta

Jatkona Piaget’n hahmottelemille ajattelunkehityksen vaiheille australialainen tutkija
R. W. Connell on niin ikään kehittänyt oman mallin poliittisen käsitysten kehitysvaiheista. Connell haastatteli tutkimukseensa 5–19-vuotiaita lapsia ja nuoria. Tutkimuksensa pohjalta hän jakoi poliittisen ajattelun kehityksen neljään vaiheeseen: intuitiiviseen (alle 7-vuotiaat), primitiivisen realismin (yli 7-vuotiaat), poliittisen järjestyksen
rakentumisen (yli 10-vuotiaat) sekä ideologiseen (yli 15-vuotiaat) vaiheeseen. (Connell, 1971, 230–234; Furth 1982, 286.)

Intuitiivisessa vaiheessa olevilla, alle 7-vuotiailla lapsilla, poliittiset ja ei-poliittiset
asiat sekoittuvat vielä keskenään. Yksittäiset mielikuvat myös yhdistyvät lasten mielessä vielä sattumanvaraisesti. Toisessa vaiheessa, yli 7 vuoden iässä, lapset alkavat
olla Connellin mukaan jo hämärästi tietoisia poliittisten ja hallituksen toimintojen
tehtävistä. Lapset alkavat nähdä hallituksen koostuvan joukosta henkilöitä, jotka suorittavat joitain erikoisia tehtäviä ja ovat toimissaan ”erikoisia” ja ”tärkeitä”. (Connell
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1971, 18–37, Furth 1982, 286–287). Samansuuntaisiin tuloksiin on päätynyt myös
Furth (1982, 296).

Kolmannessa vaiheessa, yli 10 vuoden iässä, lapset alkavat hahmottaa, että poliitikkojen välillä vallitsee monisyisiä suhteita ja että heidän tehtävänsä ovat eriytyneitä.
Lapset eivät myöskään näe poliittisia voimia enää vain henkilöihin liittyvinä asioina
tai ominaisuuksina, vaan järjestelmän ymmärretään rakentuvan hierarkkisesti järjestyneiden instituutioiden varaan. (Connell 1971, 38–42.)

Oman viimeisen, yli 15-vuotiaiden vaiheen Connell yhdistää Piaget’n formaalisten
operaatioiden vaiheeseen. Vasta tässä vaiheessa nuoren on Connellin mukaan mahdollista ymmärtää poliittisia ristiriitoja, väittelyitä sekä yhteiskuntaa ja politiikkaa
kokonaisuudessaan. (Connell 1971)

3.1.3 Furthin käsitys sosiaalisen ymmärryksen kehittymisestä

Piaget’n, Connellin ja omien tutkimustensa pohjalta Furth (1982, 299; 1980, 48–51,
74–97) on hahmotellut oman käsityksensä siitä, kuinka sosiaalinen ymmärrys lapsilla
kehittyy. Furth (1980, 52) painottaa, että vaikka kehitysvaiheiden ja iän välillä onkin
hänen tutkimuksissaan havaittu vahva yhteys, ei mallia kuitenkaan pidä tulkita yksioikoisen ”normaalina” ja juuri tiettyihin ikätasoihin sidottuna. Vaikka lasten ajattelussa onkin huomattavissa tiettyjä, ikäsidonnaisia ja loogisesti johdonmukaisia piirteitä, ei kehitys ole seurausta kasaantuneesta tiedosta vaan enemmin siitä, miten lapset ovat aiemmat tapahtumat ymmärtäneet (Furth 1980, 10–11).

Furth (1980, 52) myös muistuttaa, ettei sosiaalisen ajattelun kehitystä ole mielekästä
tutkia tai mallintaa muusta ajattelun kehityksestä irrallaan, sillä periaatteessa mistä
tahansa ajattelun osa-alueesta olisi luotavissa samanlainen ”malli”.

Mikäli Furthin tutkimustuloksia haluaisi selkeyden vuoksi niputtaa kuvioksi (mitä
tutkija ei itse visuaalisesti tee), voisi kehityspolku näyttää tältä:
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Leikkivaihe (5–6 v)
- lapset eivät erota aikuisten henkilökohtaisia ja sosiaalisia
rooleja toisistaan, poliisi on poliisi kotonakin
- sosiaalisia tilanteita tulkitaan omien reaktioiden kautta:
tilanne on se, miltä minusta tuntuu
- rahan käsitettä ei vielä ymmärretä. Raha on jotain mitä on
vapaasti saatavilla ja lisää saadaan mm. vaihtorahoina.

Toiminnallinen vaihe (7–8 v)
- toiminnassa vielä paljon leikkimielisyyttä ja lapsellisuutta
- lapset pyrkivät tulkitsemaan tilanteita välittämien havaintojensa pohjalta, esim. tavaroiden maksamisessa ja sosiaalisissa
rooleissa.
- ajattelussa esiintyy kuitenkin vielä paljon virheellisyyttä

Osajärjestelmien vaihe (9–10 v)
- lapsi alkaa tehdä laajempia tulkintoja rooleista, ymmärtää henkilökohtaisen ja
sosiaalisen näkökulman välisen eron
- jotkin osajärjestelmät (kuten maksaminen) muodostuvat ymmärrettäväksi,
mutta ajattelussa on mukana vielä loogista epäjohdonmukaisuutta
- lapsi ei pysty ymmärtämään vielä henkilökohtaisen voiton tai valtion varojen
käsitettä

Konkreettisen järjestelmän vaihe (11 v)
- yhteiskunnan toiminta (hallitus, yhteisölliset tarpeet, talousjärjestelmä sekä
henkilökohtaisten ja yksilöllisten erojen merkitys) ymmärretään kokonaisvaltaisesti, joskin alkeellisesti
- yhteiskuntaa ei ymmärretä vielä laajasti ja yksityiskohtaisesti, ainoastaan hieman
täsmällisemmin kuin kolmosvaiheessa
- Furthin mukaan on todennäköistä, että ihmiset, jotka soveltavat formaalista
älykkyyttään, etenevät vielä seuraavaan, viidenteen vaiheeseen

Järjestelmäanalyyttinen vaihe
- yksilö soveltaa formaalista älykkyyttään yhteiskuntaa koskevaan ajatteluun,
historiaan ja sen nykyiseen toimintaan
- kehitystä tapahtuu etenkin hallituksen, yhteisöjen, lain ja historiallisen näkökulman ymmärtämisessä

KUVIO 3, Furthin ajatuksia lapsen yhteiskunnallisen ajattelun kehityksestä. LÄHDE: Furthin (1980,
48–51, 74–97; 1982, 299–301) ajatuksia mukaillen.

Furthin tuloksissa kehitys jakaantuu neljään vaiheeseen: leikki-, toiminnalliseen, osajärjestelmien ja konkreettisen järjestelmän vaiheeksi. Ne liittyvät paitsi rahan, myös
sosiaalisten roolien ymmärtämiseen. Tulokset koskevat pääasiassa 6–11-vuotiaita
lapsia (ks. Kuvio 3).

Piaget’n malliin verrattuna Furthin vaiheet lähtevät liikkeelle vasta konkreettisten
operaatioiden kauden kynnykseltä, noin 6 vuoden iässä. Tarkkoja ikävuosia on vai-

35
kea määrittää, sillä lapset etenevät vaiheisiin hyvin eri tahtiin. Ajattelun kehityksen
hahmottamiseksi olen kuitenkin merkinnyt sulkuihin, milloin valtaosa ikäryhmän
lapsista on Furthin (1980, 48–51; 1982, 300) tutkimuksen pohjalta kyseisessä vaiheessa.

Furthinkin näkemyksissä ajattelu etenee konstruktivistisessa hengessä. Jokainen vaihe täydentyy siinä edellisen pohjalta. Karkeasti ottaen 5–6-vuotiaat lapset eivät pysty
erottamaan vielä ihmisten henkilökohtaisia ja sosiaalisia rooleja toisistaan. 7–8vuotiaana havainnot alkavat kietoutua (Piaget’n mallin tavoin) enemmän konkreettisten havaintojen ympärille ja 9–10-vuotiaana tulkinta laajenee koskemaan entistä laajempaa sosiaalisen todellisuuden kenttää. Esimerkiksi 6–8 vuoden iässä lasten käsitykset yhteiskunnasta ja hallituksesta ovat vielä hyvin vajavaisia.

11 vuoden iässä yhteiskunnan toiminta alkaa sitten hahmottua kokonaisvaltaisesti,
joskin vielä vaillinaisesti, mutta yhteiskunnan rakenteiden hahmottamisessa ei tapahdu enää samanlaista virheellisyyttä kuin edellisessä kehitysvaiheessa. (Furth 1980,
48–51, 74–97.)

Koska neljäskään vaihe ei vaikuta vielä täydeltä, Furth (1982, 299–300; 1980) pitää
erittäin todennäköisenä, että sitä seuraa vielä viides, järjestelmäanalyyttinen vaihe.
Tämän vaiheen saavuttavan tutkijan mukaan tosin vain ne, jotka lähtevät soveltamaan formaalisen ajattelun taitojaan pidemmälle, koskemaan yhteiskuntaa, sen historiaa ja nykyistä toimintaa entistä laajemmin.

Furthin muotoilema ajattelun kehityksen malli vaikuttaa uskottavalta ja toimivalta.
Tosin se herättää pohdinnan siitä, kuinka suuri osa ihmisistä lopulta tavoittaa ajattelussaan viimeistä, viidettä vaihetta. Ja nämä ajattelun kehitystasot mielessä pitäen,
kuinka korkealle tasolle kouluopetuksessa pitäisi kaikkien lasten kanssa pyrkiä?

3.2 Ajattelun kehityksen huomioiminen kouluopetuksessa
Miten tätä yhteiskunnallisen ajattelukehityksen tietoutta voisi sitten hyödyntää kouluopetuksessa? Ainakin niin, ettei aivan pienimpien alakoululaisten kanssa kannata
käsitellä vielä kovin hierarkkisia tai sosiaalisiin suhteisiin nojaavia asioita, jos ja kun
he eivät näitä käsitteitä pysty vielä ymmärtämään.
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Lasten on kuitenkin todettu olevan konkreettisen ajattelun vaiheessa, 6–11-vuotiaina,
hyviä luokittelijoita. Tällöin heillä on hyvä kyky oppia muun muassa erilaisia kansallisia symboleita kuten lippuja ja kansallislauluja. Lapset voivat peruskoulun alkutaipaleella oppia käsitteitä myös rahasta, rooleista ja yleisimmistä sosiaalisista toimintamalleista. (Piaget 1988, 106; Furth 1982, 285–286.) Mikäli näitä siis mielii käydä
lasten kanssa läpi. Laajempiin kansallisuuksiin liittyvien asioiden hahmottaminen
tapahtuu kuitenkin vasta 10–11 vuoden iässä (Furth 1982, 285–286).

Itse näkisin kuitenkin oleellisemmaksi, että yksittäisten symbolien, lippujen tai laulujen sijaan lapsille ja nuorille tarjottaisiin jo alusta asti osallistumisen mahdollisuuksia. Näiden kautta he voisivat oppia pienten yksityiskohtien sijaan paljon tärkeämpiäkin taitoja: myönteistä asennetta osallistumiseen, keskustelu-, pohdinta- ja yhteistyötaitoja. Luokan päättäessä yhteisistä asioista lapsetkin voisivat kokea oman rooliinsa tärkeinä. Millään yhteiskunnan rakenteiden ymmärtämisellä tai päätöksenteon
kaavoilla kun ei loppujen lopuksi ole merkitystä, jos niiden sekaan ei ole mitään halua tai uskallusta työntää omaa lusikkaansa – missään elämän vaiheessa.

Taitojen tullessa tutuiksi, lapset saattavat luonnostaan haluta käyttää niitä myös aikuisina. Kuten Furthinkin (1982, 277) ajattelee, leikkiä (ja tätä kautta myös toimintaa) voi pitää lasten älyllisen sopeutumisen tärkeimpänä keinona.

Furth kertoo esimerkin. Kun lapset saavat nuorina käsiinsä leluauton, he saattavat
innostuneina ja uteliaina tutkia sen nopeutta, liikettä ja ääntä. Koska lapset eivät voi
vielä päästä käsiksi oikeaan autoon, he leikkivät autoleikkiään vähintään yhtä innostuneesti kuin oikeassa tilanteessa – päästessään pelkän sivusta seuraamisen sijaan
aktiiviseen toimijan rooliin leluautonsa kanssa. Kun lapsista sitten tulee nuoria ja he
tiedostavat leikkiauton ja oikean auton eron, eivät leikkiautot enää riitäkään tyydyttämään heidän kiinnostustaan autoihin. Tarvitaan jotain todellisempaa. (Furth 1982,
277.)

Samaa ajatusta voi soveltaa kansalaiskasvatuksen ja osallistumisen ajatukseen. Jos
lapsi jo ensimmäisessä sosiaalisessa yhteisössään, koulussa, pääsee ”leikinomaisesti”
vaikuttamaan oman lähiympäristönsä asioihin ja oppimaan tuossa toiminnassa tarvittavia taitoja, voi olla, ettei hänelle kasvettuaan riitä enää vaikuttaminen vain koulun
takapihan aidan väriin tai joulujuhlanumeron musiikkeihin. Hän voi alkaa haluta jo-
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tain suurempaa ja nähdä vaikutusalueekseen koko muutosta janoavan lähiympäristönsä tai kotikuntansa. Muutostarpeiden pitäisi koulussakin kuitenkin olla jo todellisia, jottei lapselle synny käsitystä hänen mahdollisuuksistaan voida vaikuttaa vain
näennäisesti tärkeisiin asioihin.

11 vuoden nurkilla lapset alkavat viimein hahmottaa yhteiskunnan toimintaa kokonaisvaltaisemmin. Ihmisten laajemmat toiminnan seuraukset nousevat ajankohtaisiksi, vaikuttamisen mahdollisuuksia hahmotetaan laajemmin ja nuoria alkavat kiinnostaa maailmassa vellovat, perusteellisemmat asiat ja ideologiset kysymykset. Tästä
vaiheesta on helppo huomata esimerkkejä. Esimerkiksi sanomalehti kiinnostaa vain
harvoin alle 12-vuotiaita lapsia, sillä heidän oma maailmansa on vielä rajoittunut
perheeseen ja lähiympäristöön. (Furth 1980, 48–51, 74–97; Nurmi ym. 2006, 128–
129). Kouluopetuksessakin laajempiin asioihin kannattaisi alkaa syventyä vasta tuolloin, alakoulun loppuluokilla.

Ajattelun kehityksen perusteella olisi entistä oleellisempaa, että lapset saisivat opetuksen kautta osallistua nimenomaan oman lähiympäristönsä asioihin – sen ympäristön, joka heille on alakouluiän kehitysvaiheissa läheisin ja tärkein. Tämän kun on
muutenkin huomattu olevan se osa-alue, joka nuoruusikään ehtineitä oppilaita vähiten kiinnostaa (Suoninen ym. 2010, 32). Omaan koulu- ja lähiympäristöön vaikuttaminen voisi näin tarjota kaikkein konkreettisimman kasvupohjan sille, että aktiivinen
kansalaisuus kiinnostaisi myös aikuisiässä. Teoriaa ja tietoa voisi sitten tarjota tarvittavina palasina aina välissä, jättäen laajemman pääpainon kuitenkin vasta yläkoulun
puolelle; vaiheeseen, jolloin lasta alkavat muutenkin kiinnostaa asioiden laajemmat
ulottuvuudet.

Tapahtuu ajatteluvaiheiden kehitys tai tieto- tai taitosisältöjen tarjoaminen lopulta
missä ikävaiheessa tahansa, keskeistä on muistaa, että Furthin (1982, 272–273) mukaan käsitykset rakentuvat kuitenkin aina yksilön sisältä päin, ei valmiina, ulkoa päin
annettuina malleina. Näin lapsen sosialisaatiokaan ei ole vain ulkoisten järjestelmien
suoraa vaikutusta lapsen ajatteluun ja käyttäytymiseen, vaan mitä hän itse tuosta sosiaalisesta todellisuudestaan rakentaa. Yhteiskuntakin on käsitteenä ihmismielessä
jatkuvasti täydentyvä rakennelma, johon liittyy sukupolvelta toiselle jatkuvaa älyllistä ja tiedollista siirtoa. (Furth 1982, 272–273.) Näin kouluopetuksessakaan ei pitäisi
tähdätä valmiin mallin antamiseen, vaan rakennuspalikoiden tarjoamiseen siihen.
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4. TYÖN TEOREETTINEN TAUSTA JA TUTKIMUSMENETELMÄT

4.1 Työn taustalla vaikuttavat ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsitykset
Tutkielmani edustaa fenomenologis-hermeneuttista tutkimusperinnettä. Tutkielman
kohteena on siis ihminen, jonka kokemuksista, yhteisöllisyydestä ja ymmärtämisestä
työssä ollaan kiinnostuneita. Fenomenologis-hermeneuttinen perinne keskittyy usein
myös tarkastelemaan ihmisen suhdetta omaan elämistodellisuuteensa – aivan kuten
omakin työni. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34; Gall M., Gall J. & Borg W. 2003, 482.)

Fenomenologinen lähestymistapa pitää sisällään ajatuksen, että ihmisen todellisuus
on rakentunut aina sosiaalisesti tuotettujen merkitysten kautta. Mitkään merkitykset
eivät siis synny tyhjästä, vaan ihminen tulkitsee maailmaa aina siitä yhteisöstä ja
ympäristöstä käsin, jonka keskellä hän on kasvanut ja johon hänet on kasvatettu.
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 34; Gall ym. 2003, 482.) Näin tutkimusote soveltuu hyvin
myös koulumaailman tutkimiseen. Työn hermeneuttinen puoli taas edellyttää, että
jotta tutkittaville ilmiöille voidaan antaa merkityksiä, se vaatii asioiden aitoa ymmärtämistä ja tulkintaa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34–35; Gall ym. 2003, 505–506). Tähän olen pyrkinyt taustoittamalla empiirisen aineiston analyysini sitä tukeviin tulkintakehyksiin: lasten yhteiskunnallisen ajattelun kehitykseen ja opetuksen yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen.

Kokonaisuudessaan tutkimusperinteen tavoitteena on yrittää myös käsitteellistää sellaisia yksilöiden kokemuksia, jotka ovat tottumuksesta häivyttyneet jo itsestään selvyyksiksi, mutta jotka halutaan nostaa jälleen näkyviksi ja tietoisiksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34–35). Oppilaiden asenne passiivista osallistumista kohtaa saattaa kummuta juuri tästä: ollaan passiivisia, koska sellaisia on opittukin olemaan – eikä sitä
osata enää edes kyseenalaistaa. Siksi näitä itsestään selviä tottumuksia on syytä nostaa esiin.

Työn kriittinen puoli tulee esiin puolestaan siinä, että kriittisessä suuntauksessa korostetaan vielä erikseen yhteisöllisen tiedon alkuperää. Tieto ei ole koskaan syntynyt
vain tietona itsenään, vaan se on aina muodostunut jonkun lähtökohdista ja intres-
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seistä käsin. Tästä syystä yhteisön asioille muodostavia merkityksiä ei koskaan voida
ottaa vastaan vain annettuina, vaan niihin on suhtauduttava kriittisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 36–39.)

Työni taustalla vaikuttaa humanistinen ihmiskäsitys. Ihminen nähdään siinä kokonaisvaltaisena yksilönä, jonka kasvamisessa ja kehittymisessä korostuu kehittyminen
eheäksi, yksilölliseksi minäksi. (Patrikainen 1999, 153; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 14, 18.)

Patrikaisen (1999, 20–23) tavoin näen keskeisenä myös ihmiskäsityksen tulevaisuusorientoituneen ja globaalin luonteen: ympäröivä yhteiskuntamme ja maailmamme
elää kiihtyvän muutosvyöryn aikaa, jonka kehityssuunnista kukaan ei tiedä. Tällöin
kasvatuksessa ja koulutuksessakin tulee keskittyä siihen, miten voimme valmistaa
oppilaita kohtaamaan tuon yhä kompleksisemman maailman. Mitkä toisin sanoen
ovat niitä tietoja ja ennen kaikkea taitoja, joita tulevaisuudessa selviämiseen tarvitaan. (Patrikainen 1999, 20–23.) Itse näkisin, ettei myönteisen osallistumisasenteen,
osallistumismahdollisuuksien ja vaikuttamiskeinojen tunteminen olisi näistä ainakaan vähäisimpiä.

Työn taustalla vaikuttaa kognitivistis-konstruktivistinen tieto- ja oppimiskäsitys (Patrikainen 1999, 60–62, 154). Sen mukaan oppiminen tapahtuu aina rakentamalla eli
konstruoimalla uutta tietoa jo olemassa olevien tietorakenteiden päälle. Tämän vuoksi oppimisessa on aina otettava huomioon myös ne lähtökohdat, joiden päälle uutta
tietoa lähdetään rakentamaan, sillä mitään valmista, yksilöltä suoraan toiselle sellaisenaan siirrettäviä tietorakennelmia ei ole olemassakaan. (Patrikainen 1999, 61–62,
155; Woolfolk 2007, 344; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 18.)

Kognitivistisen oppimiskäsityksen mukaan opetuksessa puolestaan autetaan oppilasta
juuri yllä mainitussa tehtävässä: rakentamaan itse omat ajattelumallinsa ja strategiansa oppia uutta tietoa (Patrikainen 1999, 62; Woolfolk 2007, 248–249).

Toki on otettava huomioon, että jokainen koulu, luokka ja oppilas on oman elämismaailmansa ja sosiaalisten suhteidensa monimutkainen tulos, eikä kahden eri koulun
luokkien tutkiminen tuo vielä yksioikoista tutkimustietoa siitä, mitä kaikki tuon ikäiset peruskoululaiset yhteiskunnallisista järjestelmistä ajattelisivat. Tutkimuksessa

40
saadut vastaukset voivat kuitenkin osaltaan auttaa näkemään ajattelun kehittymiseen
liittyviä yleisiä piirteitä siitä, miten vaikuttamisen kanavia hahmotetaan, ja antaa tätä
kautta pohjaa opetuksen suunnittelulle.

4.2 Teemahaastattelu tiedonkeruun välineenä
Tutkimusmetodinani käytän ryhmähaastatteluna toteutettua teemahaastattelua. Haastattelu sopii työhöni, sillä sitä pidetään monipuolisena ja joustavana menetelmänä,
jonka avulla on mahdollista saada tietoa jostain vähän tutkitusta aiheesta. Lasten
kognitiivisia prosesseja selvitettäessä haastattelua pidetään erityisen toimivana: kysymällä asioista lapsilta suoraan voidaan päästä lähelle heidän omaa elämysmaailmaa, ajatuksia ja tunteitaan. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 34–35, 58, 128; Eskola &
Suoranta 2008, 85; Kvale 1996, 1–2, 5–6.)

Vaikka etenkin pienten lasten puheena tuotetuissa vastauksissa on vielä rajoituksia ja
puutteita (Furth 1980, 15) olisi kirjallisten vastausten kerääminen sisältänyt niitä tässä tapauksessa vieläkin enemmän. Siksi keskustelunomainen lähestyminen tuntui
luontevammalta. Kuten Furthkin (1980, 16) muotoilee, suora keskustelu on kuitenkin
aktiivisin ja luonnollisin tapa käyttää kieltä. Lisäksi lasten tavanomaisen ajattelun
paljastuminen keskustelutilanteissa heijastelee yleensä myös heidän tavanomaisen
ymmärtämisensä tasoa (Furth 1980, 16).

Keskustelu tarjoaa myös sosiaalisen kontaktin haastattelijaan. Näin haastattelija voi
jo omalla vuorovaikutuksellaan osoittaa, että on aidosti kiinnostunut lapsen vastauksista. (Furth 1980, 16; Kvale 1996, 132.) Jälkikäteen ajateltuna oppilaille tuli näin jo
haastattelutilanteessa tarjottua kokemus osallistumisesta ja aktiivisuudesta; siitä, mistä koko tutkimuksessa on muutenkin kyse.

Haastattelulajeista päädyin teemahaastatteluun. Se sijoittuu sopivasti strukturoidun ja
vapaan haastattelun väliin. Siinä kysymysten ja vastausten muoto ei ole niin kiinteä
kuin strukturoidussa haastattelussa, muttei myöskään liian lavea ja avoin kuten syvähaastattelussa. Siinä missä strukturoidussa haastattelussa vastaajalle ei jää tilaa vastata kysymyksiin kuin miten tutkija on jo etukäteen rajannut, päästää teemoittain etenevä haastattelu vastaajat puhumaan varsin vapaamuotoisesti. Siksi teemahaastattelu
katsotaankin tuovan hyvin esiin yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tuntei-
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ta. Näin haastattelun sisällön voi katsoa edustavan hyvin vastaajan puhetta ja tuovan
hänen oman äänensä kuuluviin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 43–48; Eskola & Suoranta
2008, 86–88; Kvale 1996, 129–130.)

Teemahaastattelu mahdollistaa myös vastausten tarkentamisen heti haastattelun yhteydessä, mikä auttaa syvällisemmän tiedon saamisessa aiheesta. Keskustelunomaisella haastattelulla tutkimustilanteesta on yleensä mahdollista luoda myös mahdollisimman sujuva, luonteva ja molemmin puolin ymmärrettävä. (Hirsjärvi & Hurme
2001, 35; Gall ym. 2003, 240.)

Teemahaastattelun piirteenä pidetään, että jokin sen toteutuksen osa-alueista on lukittu. On se sitten kysymysten muoto, niiden järjestys tai vain ennalta hahmotellut teemat. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48, 66–67, 102–103; Eskola & Suoranta 2008,
86–87.) Perinteisesti teemahaastatteluiden on katsottu etenevän vain löyhästi määriteltyjen teemojen kautta, mutta nykysuuntauksen mukaan sen muoto saa vaihdella
lähes avoimesta tiukan strukturoituun (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Oma työni sijoittuu lähemmäs strukturoitua päätä.

Pyrin esittämään kysymykseni suhteellisen samassa muodossa kaikille ryhmille. Tätä
perustelen sillä, että yhtä tärkeää kuin kysymysten joustavuus, on myös se, ettei niiden keskeisen ydinosan merkitys muutu eri haastatteluiden välillä. Kysymyksen
muoto voi kuitenkin vaikuttaa siihen, millä tavalla tai kuinka syvällisesti siihen vastataan. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 104.) Esimerkiksi kysymys, kokevatko oppilaat
saavansa äänensä kuuluviin koulussaan, voi tuottaa erilaisia vastauksia kuin muoto
”koetteko, että opettajilla on tarpeeksi aikaa kuunnella asioitanne koulussa?” Jotta eri
oppilasryhmien tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia, haluan pitää kysymysmuotoni mahdollisimman samanlaisina.

Haastatteluissa täytyy myös ottaa huomioon, että siihen osallistuu hyvin eri-ikäisiä
(7–16-vuotiaita) oppilaita. Tämän vuoksi kysymysten muotoilussa saa tapahtua pientä hajontaa. Näin pyrin varmistamaan, että jokaisesta haastattelusta tulisi kullekin
ryhmälle kielellisesti mahdollisimman ymmärrettävä ja sopiva ja että puhuisin heidän
kanssaan mahdollisimman samaa kieltä (Hirsjärvi & Hurme 2001, 53, 131–132).

42
Teemahaastattelulle ominaista jouhevuutta olen tavoitellut sillä, että kysymysten järjestys, osallistujien vastauksia selventävät tarkennukset ja keskustelua eteenpäin vieneet jatkokysymykset ovat luonnollisestikin saaneet vaihdella haastatteluittain (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35). Tämä kun on tutkijaparinkin (Hirsjärvi & Hurme 2001,
34–36, 103–104) mukaan osa haastattelijan herkkyyttä reagoida haastateltaviensa
sanomisiin ja muuttaa tarvittaessa kysymystensä järjestystä. Lisäksi aivan kaikkia
kysymyksiä ei ole esitetty joka ryhmälle, jos keskustelu on muuten edennyt toivottuun suuntaan. Liian useat kysymyspatterin mukaiset keskeytykset olisivat myös
saattaneet häiritä keskustelun kulkua.

Haastatellessani lapsia ja nuoria, olen myös kiinnittänyt erityistä huomiota haastatteluissa käyttämääni kieleen. Näin olen pyrkinyt välttämään sen, etten käyttäisi sanoja,
joita oppilaat eivät ymmärrä tai jotka he voisivat ymmärtää väärin. (Hirsjärvi &
Hurme 2001, 53, 131.) Muistutin myös jokaisen haastattelutilanteen alussa, että jos
käytän jotain sanaa, jonka merkityksestä oppilaat eivät ole varmoja, siitä saa vapaasti
kysyä. Tekemieni esihaastattelujen perusteella (ks. luku 5.2) näin usein spontaanisti
kävikin.

Vaikka teemahaastattelu kuulostaisi äkkiseltään helposti toimivalta ja joustavalta tutkimusmetodilta, on sen toteutusta kohtaan esitetty kuitenkin myös kritiikkiä. Ensinnäkin, ilman riittävän tarkkaa ennakkosuunnittelua haastattelu voi levähtää käsiin,
eikä massiivisista puhetulvista pysty välttämättä jälkikäteen rakentamaan mitään
ehyttä kokonaisuutta. Etenkin, jos tarkoituksena on saada vastauksia johonkin tiettyyn ilmiöön haastattelun teemat ja niiden operationalisointi täytyy miettiä tarkasti
etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 65–67; Tuomi & Sarajärvi 2009, 75; Kvale
1996, 88, 94–96.)

Teemahaastattelussa on otettava myös huomioon, että haastattelijalla on pätevyys
tehtävään. Haastattelijan tehtävänä on pitää keskustelu halutuissa raameissa, oltava
tarkkana ettei hän tule eleillään rohkaisseeksi haastateltavia antamaan tietynsuuntaisia vastauksia tai vaikuta niillä muuten haastattelutilanteeseen. Haastattelijan täytyy
myös kiinnittää huomiota siihen, kuinka johdonmukaisesti hän käsittelee samat asiat
eri haastatteluissa. Haastatteluaineiston purku voi myös olla usein hidasta, kallista ja
työlästä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35–36, 53, 68–72, 103–104, 119–122; Tuomi &
Sarajärvi 2009, 74; Eskola & Suoranta 2008, 98.)
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4.2.1 Ryhmähaastattelun edut ja haitat
Haastattelun toteuttamistavaksi valitsin ryhmähaastattelun. Ajankäytöllisesti se on
tehokas tapa saada tietoa monelta eri vastaajalta. Ryhmän haastattelu sopii erityisesti
tilanteisiin, joissa ollaan kiinnostuneita haastateltavien mielipiteistä, sosiaalisesta
ympäristöstä tai pienoiskulttuureista – aivan kuten tässä, tutkittaessa oppilaiden osallistumismahdollisuuksia yhteisön sisällä vallitsevana toimintatapana. (Hirsjärvi &
Hurme 2001, 61–63; Sulkunen 1990, 264.)

Ryhmän haastattelemiselle on helppo listata monia etuja. Osallistujat pääsevät puhumaan siinä aiheesta usein hyvin vapaamuotoisesti ja kommentoimaan muiden puheita spontaanisti. Ryhmä voi toimia haastattelussa itsensä rohkaisijana, haastateltavat saavat siinä tukea toisiltaan ja he voivat muistella tai pohtia asioita yhdessä.
Ryhmästä on tukea osallistujalle myös silloin, jos tämä jännittää haastattelutilannetta
paljon. Ryhmähaastattelut tuottavatkin usein monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 2008, 94; Hirsjärvi & Hurme 2001, 61, 63; Kvale 1996, 101.)

Ryhmä myös kontrolloi itseään ja vastauksiaan. Näin tapaukset, jossa haastattelutilanne pelkän haastattelijan ja haastateltavan välillä saattaisi vaikuttaa liian paljon siihen, mitä asioita tai miten niitä tuodaan tilanteessa esille (esim. jos asioita kaunisteltaisiin, vastaaja jättäisi tietoisesti jotain kertomatta tai kertoisi sen vaihtoehtoisella,
omalle itselleen edullisella tavalla) voivat jäädä ryhmätilanteissa pienemmäksi, koska
haastateltavat kuuntelevat siinä toinen toistensa vastauksia. Ryhmän merkitys korostuu etenkin silloin, jos haastattelussa ollaan kiinnostuneita yksilöiden mielipiteistä tai
kulttuurisista jäsennyksistä. Ryhmän sisäiset normit voivat tulla helposti esiin, vaikkei niitä erikseen kysyttäisikään (Sulkunen 1990, 264–265; Eskola & Suoranta 2008,
95–96.)

Ryhmällä voi olla kuitenkin myös negatiivinen vaikutus: yhtä lailla kuin vastauksien
avoin ja spontaani mahdollistuminenkin voi käydä niin, että ryhmädynamiikasta johtuen keskustelua ryhtyvät hallitsemaan vain muutamat vastaajat (Hirsjärvi & Hurme
2001, 63; Sulkunen 1990, 264). Tämä voi johtaa siihen, etteivät muut halua tai uskalla tuoda esiin asioita, joita he yksilötilanteissa saattaisivat kertoa. Siinä missä runsas
sisällöntuotto voi olla etu, se voi olla myös haitta: runsaan materiaalin purkaminen
voi olla työlästä ja etenkin nauhoittamalla taltioiduista materiaaleista voi vieraiden
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ihmisten kohdalla olla joskus hyvin vaikea erottaa, kuka milloinkin on ollut äänessä.
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 61, 63; Kvale 1996, 101.)

Erityisesti lasten kanssa ryhmähaastattelu on kuitenkin todettu hyväksi ja toimivaksi
menetelmäksi. Lapset, jotka saattaisivat muuten olla haastattelutilanteessa ujoja ja
arkoja, voivat ryhmähengen innoittamina uskaltautua mukaan keskusteluihin ja vastaamaan kysymyksiin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 63.) Oman haastattelukokemukseni
pohjalta huomasin ryhmätilanteiden nostavan keskusteluihin myös uusia aiheita ja
avauksia, ja yhdestä keskusteltavana olleesta aiheesta kumpusikin mieleen jotain
muuta. Tosin tässä tilanteessa tulee esiin myös haastattelijan ammattitaito pitää keskustelu riittävässä määrin halutuissa aiheissa ja teemoissa (Hirsjärvi & Hurme 2001,
61).

Haastattelun eduksi voi lukea myös, että lapset ja nuoret kokevat keskustelevan tilanteen harvemmin tietokilpailuksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73), jossa vastaaja saattaisi ajatella häneltä haluttavan vain jonkun tietyn ”oikean vastauksen”. Vapaa keskustelu yhdessä ikätovereiden kanssa voi omalta osaltaan olla poistamassa tällaista painetta.

Ryhmähaastattelun voi oppilasryhmien kohdalla ajatella toimivan myös lapsen luovan ongelmanratkaisun, ideoinnin ja kriittisen ajattelunkehityksen tukena (Fisher
2005). Kuten Robert Fisher tuo lasten ajattelunopetusta esittelevässä kirjassaan esiin,
koulutuksen tarkoituksena olisi opettaa ihmisiä tekemään asioita uudella, innovatiivisella tavalla, keksiä yhdessä luovia ratkaisuja ja ihmetellä ympäröivää todellisuutta.
Tässä kaikessa ryhmässä tapahtuva ajatustenvaihto voi toimia suurena apuna. (Fisher
2005, 23–24, 44; ks. myös Suoranta 2005, 223–224). Tämän oppiminen tukisi myös
tavoitetta, etteivät ihmiset tulevaisuudessa jäisi pyörimään yhä moniulotteisempien
ongelmaratkaisutilanteiden eteen yksin, vaan ratkaisuja etsittäisiin ryhmänä. Siksi
tällaiseen ryhmäkeskusteluun ja ajatusten vaihtoon olisi hyvä oppia jo koulussa.
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4.2.2 Tutkielman luotettavuus ja eettisyys

Tutkielman luotettavuutta tavoittelen kirjoittamalla mahdollisimman tarkkaan auki
aineiston analyysiini ja sen tulkintaan liittyvät vaiheet. Pyrin läpi työn myös jatkuvaan teorian ja empirian vuoropuheluun (Eskola & Suoranta 2008, 79–83, 241; Moilanen & Räihä 2001, 61).

Laadullisessa tutkimuksessa kun on muutenkin vaikeampi arvioida suoraan määrällisestä tutkimusperinteestä periytyvien, validiteetin (onko tutkittu sitä, mitä oli tarkoitus) ja reliabiliteetin (voidaanko tutkimus toistamalla päätyä samansuuntaisiin tuloksiin) käsitteitä, vaan työn luotettavuuden on kummuttava toista kautta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136–137; Hirsjärvi & Hurme 2001, 185–188; Eskola & Suoranta 2008,
210–211). Esimerkiksi ihmisten henkilökohtaisia mielipiteitä tuottavan haastattelututkimuksen toistaminen kun harvoin tuottaa uudestaan täysin samanlaisia mielipiteitä, vaikka niistä yhtäläisyyksiä voisikin löytyä (Kvale 1996, 65).

Tämän vuoksi omankin työni luotettavuus rakentuu siitä, että siinä pyritään jatkuvasti peilaamaan auki, että työssä on todella tutkittu mitä oli tarkoituskin. Työn luotettavuus kumpuaa näin enemmän aineiston analyysin ja tulkinnan onnistumisen sekä
tutkimuksen kirjoittamisen muodostamasta kokonaisuudesta. Luotettavuus perustuu
näin aineistoni avoimuuteen: pystyisikö joku toinen tutkija päätymään käyttämilläni
analyysi- ja luokittelutavoilla samasta aineistosta samoihin tuloksiin. Siksi olen pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman avoimesti sitä, mitä tutkimuksenteossa on eri vaiheissa tehty. (Eskola & Suoranta 2008, 60–61, 215–216; Hirsjärvi & Hurme 2001,
188–189.)

Tutkimuksen eettisyyttä tavoittelen pitämällä tutkimuksen teon eri vaiheet mahdollisimman avoimina sekä varmistamalla, että työ on tehty tieteen tekemisen, omien
normien mukaan. Tiedon pitää olla muun muassa julkista, puolueetonta, avointa kritiikille ja ennen kaikkea – tutkimuksen teossa on pidettävä huolta myös tutkittavien
asemasta ja oikeuksista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 126, 131–132; Eskola & Suoranta
2008, 55–59.)

Tutkittavien oikeuksiin esimerkiksi kuuluu, että osallistujien täytyy olla tietoisia, mihin he ovat osallistumassa, mikä tutkimuksen tavoitteena on ja mitä menetelmiä siinä
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käytetään. Osallistujien täytyy myös voida vetäytyä tutkimuksesta missä tahansa vaiheessa ja kieltää heitä koskevan tutkimusmateriaalin käyttö jopa jälkikäteen. Kaiken
perustana pidetään vapaaehtoisuutta. Osallistujan täytyy myös saada tietää avoimesti
oikeutensa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131; Eskola & Suoranta 2008, 55–59.)
Lisäksi lasten ja nuorten kanssa on huomioitava, että asiat on selitetty heille niin että
he ovat varmasti ne myös ymmärtäneet. Asioita ei pitäisi myöskään silotella liikaa
”lasten kielelle” vaan tutkimuksesta tulisi kertoa heille samalla tavoin kuin aikuisille.
Näin varmistetaan että myös tutkimukseen varsinaisesti osallistuvat lapset ja nuoret
ovat saaneet siitä saman taustatiedon kuin heidän huoltajansakin. (Ruoppila 1999,
38.)

Laadullisessa tutkimuksessa työn eettinen pohdinta jää Tuomen & Sarajärven (2009,
125) mukaan usein hätkähdyttävän vähälle, ottaen huomioon, että siinä sen luulisi
vapaamuotoisempien tiedonhankintatapojen takia nimenomaan korostuvan! Kvale
(1996, 110–111) muistuttaa, että eettisyyden pohdinnan pitäisi myös kulkea läpi koko tutkimuksen, suunnittelusta analyysiin asti – ei vain irrallisena lukuna jossain siellä välissä. Seuraavassa avaan lyhyesti, kuinka eettiset ulottuvuudet ovat omassa työssäni toteutuneet.

Omassa työssäni sekä haastatteluun vaadittava lupalappu että sen saatteena ollut johdantokirje ovat olleet avoimia sekä opettajille, oppilaille että heidän huoltajilleen.
Olen lisäksi tarkastanut jokaisen haastattelutilanteen alussa, että lapset ovat ymmärtäneet mistä tutkimuksessa on kyse ja mitä haastattelutilanteessa tehdään. Olen myös
kertonut, ettei heidän haastattelussa antamiaan vastauksia voida jälkikäteen enää millään tavoin yhdistää heihin.

Kertasin myös jo aina ennen haastatteluihin arpomista oppilaille vielä nimeni, asemani, tutkimuksen tarkoituksen, tekotavan, keskeisen sisällön ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. Lähes poikkeuksetta jokaisesta luokasta löytyi oppilaita, jotka jo
minun tullessani luokkaan joko viittasivat tai kävivät luonani sanomassa, etteivät ole
palauttaneet lupalappua koska eivät halua osallistua tutkimukseen. Vastasin heille
tämän olevan aivan yhtä hyväksyttävä vaihtoehto kuin osallistumisenkin. Mukaan
arvotuista oppilaista kukaan ei sittemmin kieltäytynyt lähtemästä mukaan haastattelutilanteeseen.
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Ainoana räikeänä poikkeuksena oli toisen koulun yhdeksännen luokan oppilaat.
Heistä vain kaksi oli palauttanut lupalapun, joista toinenkin alkoi luokkatilanteessa
perua osallistumistaan – ilmeisesti koska kukaan muukaan ei näyttänyt haluavan
osallistua tutkimukseen. Ajankohta vaikutti muutenkin mahdollisimman huonolta:
oppilailla oli menossa peruskoulunsa viimeisen kouluviikon iltapäivätunti ja tunnilla
oli ollut tarkoitus katsoa elokuvaa. Pohdin luokan edessä vakavissani, mitä tehdä:
jättääkö haastattelu vastustelun takia kokonaan tekemättä ja aineisto vajavaiseksi vai
arpoa oppilaat silti mukaan. Jälkimmäisessä tapauksessa mukaan astuisi kuitenkin
ajatus, että opettajan sanojen mukaan joidenkin oppilaiden olisi ”pakko” osallistua
tutkimukseen. Tämä soti tutkimuksen vapaaehtoisuuden ajatusta vastaan.

Yhdessä luokan yhteiskuntaopin opettajan ja luokkaan toisissa asioissa tulleen koulun vararehtorin kanssa päädyimme kuitenkin arpomaan kolme puuttuvaa oppilasta
haastatteluun. Koulun näkemys oli, että luokka oli kuitenkin lupautunut tutkimukseen, oppilaat olivat saaneet tietää tutkimuksesta jo hyvissä ajoin ja että yhdeksäsluokkalaiset olisivat jo kyllin vanhoja päättämään osallistumisestaan ilman lupalappuakin. Lisäksi koululla olisi minun yhteystietoni ja minulla heidän. Tarvittaessa
voisin olla oppilaiden vanhempiin yhteydessä vielä jälkikäteen.

Silti emmin vielä tilanteessa. Kuten Ruoppilakin (1999, 38–39) muistuttaa, saaduista
tutkimusluvista huolimatta jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kieltäytyä tutkimuksenteosta. Tätä kieltäytymistä olisi myös kunnioitettava, eikä lapsia tai nuoria
saisi painostaa osallistumiseen, sillä se voi vääristää myös tutkimustuloksia.

Jatkoin kuitenkin eteenpäin. Kun arvonta aloitettiin, heltyivät muutamat oppilaat jo
tutkimukselle myönteisemmiksi. Arvonnan päätyttyä kaikki valitut oppilaat lähtivät
mukisematta mukaani. Lopullisen päätöksen lupalaputta arvottujen oppilaiden haastattelemisesta tein kun näin, ettei itse haastattelutilanteessa ilmennyt ryhmän kanssa
enää mitään ongelmia, pientä alun testausta lukuun ottamatta.

Alussa oppilaat halusivat tietää, saavatko he valehdella nimensä (vastasin että saa,
nimiä ei tarvittaisi muuhun kuin litteroinnin helpottamiseen) ja saisiko tutkimuksessa
kiroilla (vastasin heidän voivan käyttää aivan sitä kieltä mitä he muutenkin käyttävät). Yhtä tekaistua nimeä lukuun ottamatta kukaan ei kuitenkaan tarttunut annettuihin vaihtoehtoihin. Oppilaat vastasivat kysymyksiin asiallisesti ja ajatuksella. Selvä
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välinpitämättömyys koulua ja kyynisyys koko vaikuttamisen mahdollisuuksia vastaan paistoi kuitenkin selvästi läpi oppilaiden vastauksista.

Haastattelun jälkeen arvioin tilanteen eettisyyttä vielä uudestaan. Lupalappuperiaatteeni oli pettänyt, ja jouduin muutenkin puntaroimaan haastatteluni eettisyyttä aivan
uudenlaisen tilanteen edessä. Paikan päällä tekemäni tilannearvion ja toteutuneen
haastattelun perusteella päätin kuitenkin pitää haastattelun aineistossani. Olihan yhtenä tutkimuksen alkuperäisenä ideana ollut, ettei tutkimukseen valikoituisi vain koulujen parhaita oppilaita (joilla saattaisi jo muutenkin olla erilainen asenne koulunkäyntiin, harrastuksiin ja osallistumiseen) vaan toivoin näytteeni edustavan mahdollisimman laajaa oppilasjoukkoa.

Jälkikäteen kuulin opettajanhuoneessa, että arpa oli muutenkin osunut juuri ”siihen”
koulun yhdeksänteen luokkaan, jolla oli maine ”kauhuluokkana”. Tästä syystä voi
olla, että alun luokkahuonekäyttäytyminen johtui osin oppilaiden halusta tai sosiaalisesta paineesta käyttäytyä tietyllä tavalla luokkaan tullutta vierasta ja opettajan auktoriteettiasemaa kohtaan. Kyse ei siis ollutkaan välttämättä niin negatiivisesta suhtautumisesta itse tutkimusta kohtaan. Lähdettyämme luokasta, oppilasryhmän käytös
muuttuikin heti.

Itse haastattelutilanteessa oppilaat vastasivatkin kysymyksiin rauhallisesti ja asiallisesti. Kaikki myös osallistuivat keskusteluun yhtäläisesti. Tulkitsin tämän sekä tutkimushuoneessa tapahtuneen ilmapiirin vapautumisen myönteiseksi suostumukseksi
tutkimukseen. Kukaan oppilaista ei siinä vaiheessa myöskään tuonut enää esille sitä,
ettei haluaisi osallistua tutkimukseen tai kyseenalaistanut sitä, oliko kysymyksiin
pakko vastata. Ei olisi ollut.

Tutkimuksenteon eettisiin kriteereihin kuuluu myös, ettei tutkijan ja tutkittavien välillä saa vallita mitään riippuvuussuhdetta (esimerkiksi opettaja–oppilas) mikä saattaisi vaikuttaa olennaisesti tietojen annon vapaaehtoisuuteen tai tutkimukseen osallistumiseen (Eskola & Suoranta 2008, 55). Tämän olen välttänyt tekemällä haastatteluni kouluissa, jonne itselläni ei ole aiemmin ollut mitään kontaktia eikä suurella todennäköisyydellä tule lähitulevaisuudessa olemaankaan.

49
Eettisyyteen liittyy myös jo mainitsemani osallistujien anonymiteetti, ellei tutkimuksenteossa ole selvästi muuta sovittu (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131; Eskola & Suoranta 2008, 56–57). Omassa työssäni haastateltavat saavat haastattelutilannetta lukuun ottamatta esiintyä koko ajan nimettöminä. Haastattelutilanteessa osallistujien
nimet tulivat jo pelkästään vanhemmilta vaadittujen lupalappujen ja keskustelun sujuvuuden edistämiseksi esille, minkä lisäksi tahdoin itsekin voida puhutella oppilaita
haastattelutilanteissa heidän omilla nimillään. Tämä auttoi luomaan parempaa kontaktia minun ja haastateltavien välille ja kohdistamaan tarkentavan jatkokysymykseni
joskus suoraan jollekin vastaajista.

Varsinaisessa tutkimusraportissa vastaajien nimet on kuitenkin häivytetty (Kvale
1996, 114). Koulut olen esitellyt siltä osin kuin se on ollut tutkimuksen taustojen
esille tuomiseksi perusteltua, joskin tämän voi ajatella hieman nakertavan vastaajien
anonymiteettisuojaa. Molemmissa tapauksissa kyseessä on kuitenkin isot yhtenäiskoulut, joissa tutkittuja luokkatasojakin on useita. Tämä auttaa osaltaan häivyttämään
vastaajat koulunsa massaan, vaikka joku kyseisen koulun tutkimusesittelystä tunnistaisikin.

Tutkimuksen valmistuttua siitä tiedotetaan kaikille tutkimuksessa mukana olleille
koulujen kautta ja annetaan tiedot, mitä kautta valmis tutkimus on mahdollista löytää.
Nykyinen, opinnäytetöiden saaminen kirjastojen avoimeen tietoverkkoon helpottaa
työn jakamista. Se antaa mahdollisuuden tarjota työn lukumahdollisuutta oppilaille,
heidän vanhemmilleen ja koulun henkilökunnalle ilman, että työtä täytyisi jokaiselle
erikseen tulostaa ja postittaa.

4.2.3 Haastattelijan pätevyys

Haastattelututkimuksen yhtenä luotettavuuden merkkinä pidetään myös haastattelijan
pätevyyttä tehtäväänsä. Useimmiten tämä vaatii koulutuksen saamista tai muuta vahvaa harjaantumista haastattelututkimuksen tekemiseen. (Hirsjärvi & Hurme 2001,
68–69.)

Pelkkä luontainen sosiaalisuus ja keskusteluntaito eivät Hirsjärven ja Hurmeen
(2001, 68–69) mukaan riitä. Haastattelijalla on oltava myös tietoa, herkkyyttä ja mukautumiskykyä eri haastattelutilanteille niin, että hän osaa valita aina kuhunkin tilan-
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teeseen sopivan tyylin ja etenemisnopeuden. Yhtälailla hänen on osattava ohjata tilannetta, esittää selkeitä, yksinkertaisia ja lyhyitä kysymyksiä sekä olla johdattelematta haastateltavaa käyttäytymisellään tai sanavalinnoillaan. Herkkyyttä tarvitaan
myös huomata, mikäli haastattelutyyliä pitää jostain syystä haastattelun edetessä
muuttaa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 68–69: Kvale 1996, 105, 125.) Kuten Kvale
(1996, 105) asian muotoilee, onnistunut haastattelu on kuin käsityötaito, jossa haastattelija toimii sen taitavana instrumenttina.

Vaikka itselläni ei varsinaista tutkimushaastattelijan koulutusta olekaan, uskon viiden
vuoden viestintätieteiden yliopisto-opintojeni sekä kahden vuoden työkokemukseni
toimittajana antaneet minulle valmiuksia haastattelijana toimimiseen. Toimittajan työ
on opettanut kohtaamaan erilaisia ihmisiä, esittämään kysymykset samassa muodossa
eri osapuolille ja olla johdattelematta vastaajaa. Myös kysymysten oikeanlainen
muotoilu on ollut tärkeää. Haastattelukokemukseni on herkistänyt minua kuuntelemaan toista osapuolta sekä tarttumaan rohkeasti tämän puheissa esiin nousseisiin,
uusiin ja mielenkiintoisiin asioihin. Vaikka haastateltavat ovatkin olleet useimmiten
aikuisia, olen päässyt haastattelemaan työssäni myös lapsia ja koululaisia.

Tutkimukseni esihaastattelut kävin tekemässä yhdelle ensimmäisen ja toisen luokan
oppilaista koostuneelle ryhmälle sekä ryhmälle kuudesluokkalaisia oppilaita. Näin
pääsin testaamaan sekä teemahaastattelurungon, haastattelutekniikkani että käytössäni olleen äänitystekniikan toimivuutta. Sekä haastattelurunkoni että -tekniikkani tarkentuivat vielä esihaastatteluiden jälkeen etenkin haastattelussa käyttämäni kielen
osalta (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 53, 72).

4.3 Aineiston purku ja käytetyt analyysitavat
Tulosten analysointitapana käytän keskeisiltä asiasisällöiltään litteroitujen haastatteluaineistojen purkamista kysymyksittäin. Keskeisten asiasisältöjen litterointi tarkoittaa, että haastatteluista on kirjattu sanatarkasti kaikki oppilaiden kommentit, muttei
esimerkiksi puheessa esiintyneiden taukojen kestoja. Aineistosta on jätetty pois myös
muutamat selvästi jo välituntikeskustelun puolelle haastattelun lopussa menneet tai
kesken keskustelun esimerkiksi juomatauon sopimiseksi käydyt keskustelut. Nämä
eivät olleet aineiston analysoinnin kannalta keskeisiä, minkä vuoksi niitä ei myöskään ole litteroitu tutkimustekstiin.
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Purkutyön pohjana käytän teemahaastattelun kysymysrunkoa. Tämä auttaa minua
etsimään eri ryhmien haastattelumateriaaleista vastauksia samoihin kysymyksiin.
Kysymysrunko tarjoaa minulle näin avointa teemoittelua konkreettisemman työkalun
aineiston läpikäymiseen. Samalla se tuo aineiston käsittelyyn johdonmukaisuutta.
(Eskola & Suoranta 2008, 151, 174–179; Hirsjärvi & Hurme 2001, 138–142, 148–
149, 173.)

Tämäkin menetelmä on tosin edellyttänyt haastatteluaineistojen lukemista kokonaisuudessaan useaan kertaan. Melko strukturoidusta haastattelurungostani huolimatta
sama aihe kun on saattanut nousta eri ryhmien kanssa esiin eri vaiheissa, ja aiheisiin
on voitu palata myöhemmin. Näin vastauksia kysymyksiin on täytynyt etsiä aineistosta kokonaisvaltaisesti. Toisaalta useat lukukerrat ovat auttaneet minua näkemään
paremmin myös aineiston taa.

Tukeudun aineiston erittelyssä ja analyysissä jossain määrin myös luokitteluun ja
tiedon esittämiseen numeerisessa muodossa (Valli 2001, 184–190). Tämä auttaa
saamaan tiivistettyä otetta laajasta tutkimusaineistosta, vertailemaan eri ryhmien vastauksia keskenään ja luomaan pohjaa syvemmälle aineiston analyysille. Samalla se
osoittaa, että tehdyillä tulkinnoilla on jotain konkreettista pohjaa. (Eskola & Suoranta
2008, 164–168.) Taulukoinnin ja diagrammien avulla nostan myös esiin työni kannalta keskeisiä asioita tiiviissä ja selkeässä muodossa (Valli 2001, 187–192).
Taulukoiden lukemisessa on syytä ottaa huomioon, että osa vastauksista on luokiteltu
ryhmittäin, osa yksilöittäin. Näin siksi, ettei yksilötasolla saatujen vastausten kerääminen ole joka kohdassa ollut mielekästä. Kysyttäessä esimerkiksi kunnallisesta tai
valtakunnallisesta päätöksenteosta (ks. Taulukko 1, Vaikuttamisen tasot) on riittänyt,
että presidentti, pormestari tai eduskunta on tullut esiin jo ryhmässä, ilman, että samaa asiaa olisi tentattu erikseen joka lapselta. Oppilaat saattoivat joskus jäädä toistamaan myös luokkakaverinsa vastauksia, jolloin he kyllä sanoivat vastauksen kysymykseen ääneen, mutteivät olleet välttämättä tuottaneet tietoa siihen itse. Näin yksilötason luokittelu ei näiden kysymysten kohdalla olisi tuonut lisäarvoa. Kysymysten
liian pitkä jankkaaminen joka oppilaalta olisi myös saattanut turhauttaa oppilaita.
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Ryhmänä vastanneiden lasten ajattelun ja käsitysten moninaisuus on kuitenkin tullut
jo esiin siinä, että olen siirtynyt kysymyksestä eteenpäin vasta siinä vaiheessa, kun
jatkokysymys ”olisiko vielä joku muu?” ei ole tuottanut enää lisää vastauksia. Sen
sijaan, jos tarkoituksena on ollut selvittää jokaisen lapsen kokemus siitä, kokeeko
hän koulussa olevien aikuisten kuuntelevan oppilaiden asioita, on asiaa kysytty ryhmän ohella vielä jokaiselta lapselta erikseen (ks. esim. Kuvio 7, Kuuntelevatko koulussa olevat aikuiset teitä?).

Pyrin astumaan aineiston analyysissä myös sen taakse: millaisia teemoja tai asioita
haastatteluaineistosta alkaa nousta ehkä esille, joiden olemassa oloa en ole alun perin
osannut ajatellakaan. En siis välttämättä jää vain teemojen tasolle tutkimaan, miten
tutkittavat ovat kysymyksiin kulloinkin vastanneet, vaan yritän myös etsiä heidän
näiden vastaustensa kautta asioille antamiaan merkityksiä (Moilanen & Räihä 2001,
44–56.)

Merkitysrakenteiden tutkiminen perustuu siihen, että ihmisillä on tapana tulkita ja
antaa asioille merkityksiä aina omista lähtökohdistaan käsin: siitä kulttuurisesta, sosiaalisesta, ajallisesta ja paikallisesta näkökulmasta katsottuna, jossa he kulloinkin
seisovat. Ihmisten asioille antamat merkitykset nivoutuvat aina myös toisiinsa. Näin
merkitysten analysoinnissa ei koskaan ole vain yksittäisten havaintojen tulkinnasta
vaan kokonaisen merkitysten verkon hahmottamisesta. (Moilanen & Räihä 2001, 44–
46.)

Tämä tuo tutkimuksentekoon mukaan induktiivisen (yksittäisestä havainnosta kohti
yleisempää tulkintaa johtavan päättelyketjun) luonteen. Usein vasta aineistoonsa perehdyttyään tutkija alkaa saada vihjeitä siitä, millaiset merkityksenannot ja tulkinnat
osoittautuvat siinä kaikkein mielenkiintoisimmiksi ja hedelmällisimmäksi. Näin tutkimusaineistosta saattaa alkaa kummuta esiin myös paljon muuta kuin mitä siinä on
varsinaisesti sanottu. Omassakin työssäni tarkoitus on mennä vastausten taa katsomaan, millaisia rakenteita ne ilmentävät. (Moilanen & Räihä 2001, 44–56.) Kuten
Moilanen & Räihä (2001, 55) muotoilevat, ”tutkittavien lausunnot ovat siis vihje jostain, joka tutkijan on selvitettävä”.
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Haastattelututkimuksessa lienee myös hyvä muistaa, että haastateltavien vastauksissa
ei aina välttämättä ole oleellisinta se, mitä on sanottu. Yhtä tärkeäksi voi muodostua
se, mitä on jätetty sanomatta.

Mentäessä aineiston analyysissä syvemmälle sen puhutun kielen merkitysten taakse,
oleellista on myös tavoittaa se tunnelma ja ne nyanssit, joita keskusteluissa on haastattelutilanteessa tullut esille. Tätä olen tavoitellut kirjoittamalla jokaisen haastattelun
jälkeen päällimmäisiä tuntojani ylös kokemuksestani luottaen siihen, millaisia vihjeitä, eleitä ja ilmeitä olen haastattelun vuorovaikutustilanteissa saanut. (Kvale 1996,
129.) Jälkikäteen kun kaikkien tällaisten ilmaisuasteiden (esimerkiksi onko lapsi sanonut jonkun asian vähän ilkikurisesti, leikillään tai aivan tosissaan, tai kuinka myötäilevästi hän on nyökytellyt muiden vastauksille) tavoittaminen pelkän litterointiaineiston pohjalta voi olla vaikeaa.

Kuten Hirsjärvi ja Hurme (2001, 136) toteavat, laadullisessa tutkimuksessa ei ole
koskaan vain yhtä ainoaa oikeaa tapaa käydä aineistoa läpi. Analyysitapa kun riippuu
paljolti tutkimuksen materiaalista, keruusta ja haastattelijan omista taidoista. Näin
ollen olen omassakin työssäni räätälöinyt analyysitavoista aineistoni monipuolisuutta
parhaiten tukevan käsittelytavan. Hirsjärven ja Hurmeen (2002, 236) mukaan oleellisinta onkin löytää juuri omaan työhönsä sopivin menetelmä.
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5 TUTKIELMAN AINEISTO JA HAASTATTELUIDEN
TOTEUTUS

5.1 Aineiston valinta
Valitsin tutkimuskohteikseni kaksi erilaisissa ympäristöissä toimivaa yhtenäiskoulua.
Molemmista kouluista haastateltiin yhtä oppilasryhmää vuosiluokilta 1, 3, 6 ja 9.
Tällä tavoin pyrin rajaamaan tutkimuksessani sitä, että eri luokka-asteilta haastattelemani oppilaat olivat saaneet kouluopetuksensa samassa kouluympäristössä ja saman toimintakulttuurin piirissä. Eri-ikäisten oppilaiden haastattelulla pyrin selvittämään peruskouluikäisten käsityksiä myös mahdollisimman kattavasti.

Tutkimukseen kertyi 40 haastateltavaa, 20 oppilasta molemmista kouluista, viisi oppilasta joka luokalta. Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 58) mukaan tutkimuksessa on
aina keskeistä pohtia, ketä tai kuinka montaa ihmistä sen tutkimuskysymysten selvittämiseksi on oleellista tutkia. Laadullisessa tutkimuksessa nyrkkisääntönä on, että
työhön haastatellaan juuri niin montaa kuin tarvittavan tiedon saamiseksi on välttämätöntä. Kvalen (1996, 102) mukaan nykyinen haastateltavien määrä laadullisessa
tutkimuksessa on vakiintunut 15 ± 10 osallistujan seutuville. Tämän hän arvelee olevan seurausta lähinnä käytettävissä olevasta ajasta ja resursseista.

Eskola ja Suoranta (2008, 60–63) muistuttavat kuitenkin, ettei laadullisessa tutkimuksessa auta tuijottaa orjallisesti vain tutkittavien määrään ja odottaa niiden automaattisesti tuottavan päteviä tuloksia: vielä oleellisempaa on löytää oikeanlaiset tutkittavat, joilla on merkitystä tutkimusongelman selvittämisessä ja joiden avulla ilmiöstä pystytään antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta.

Saturaatio, eli aineiston kyllääntyminen siihen pisteeseen ettei se tuota enää mitään
uutta tietoa, soveltuu perinteisessä muodossa huonosti laadullisen haastattelututkimuksen kriteeriksi (Hirsjärvi & Hurme 2001, 60; Eskola & Suoranta 2008, 64). Jokainen yksilö, luokka tai muu haastattelukohde kun on jo sellaisenaan yksilöllinen, ja
tuottaa näin myös loputtomiin uutta, oman itsensä näköistä tietoa (Hirsjärvi & Hurme
2001, 60). Tämä pätee myös omaan työhöni. Toki tässäkin tapauksessa haastattelut
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alkavat jossain kohtaa toistaa tiettyjä, aiheiden kannalta keskeisiä vastauksia, joiden
kautta aineiston voi huomata alkaa täyttyvän (ks. Eskola & Suoranta 2008, 62–63).

Kuten Eskola ja Suoranta (2008, 62–63) napauttavat, aineisto ei voi kuitenkaan kyllääntyä ennen kuin tietää, mitä siitä on ylipäänsä hakemassa. Aiheen teoreettisen
herkkyyden ja tutkimusaineiston keräämisen onkin kuljettava sulavasti käsi kädessä
koko tutkimuksenteon ajan.

Omassa työssäni haastateltaviksi on valittu niitä, joiden voi olettaa asiasta jotain tietävän (kukapa olisi oppilaiden ajatusten kertojaksi parempi kuin oppilas itse). Koska
joukko on ollut suuri, on valittujen koulujen harkituista luokkatasoista arvottu umpimähkäinen näyte (Gall M., Gall J. & Borg 2003, 482; Hirsjärvi & Hurme 2001, 60).
Näin otantani – tai laadullisemmin muotoiltuna näytteeni – edustaa tarkoituksenmukaista ja harkinnanvaraista näytettä (purposeful sampling) (Patton 2002, 243; Eskola
& Suoranta 2008, 18).

Näyte on homogeeninen, sillä jokainen ryhmähaastattelu on koottu vain yhdestä, tietyn luokan oppilaista. Tähän päädyin, jotta keskusteluryhmän jäsenet tuntisivat toisensa entuudestaan, eivätkä vieraat osallistujat (haastattelija pois lukien) aiheuttaisi
tilanteeseen lisäjännitystä. Homogeeninen näyte on tärkeä myös, jotta kaikki osallistujat ymmärtäisivät esitetyt kysymykset ja käytetyt käsitteet mahdollisimman samalla
tavalla (Eskola & Suoranta 2008, 96).

Luokkatasojen mukaan otto läpi koko peruskoulun edustaa toisaalta myös mahdollisimman laajaa näytteiden joukkoa (maximum variation sampling) (Patton 2002, 242–
245). Näin kyseessä on myös poikkileikkaustutkimus. Monipuolinen otantaharkinta
on toiminut pohjana sille, että tutkielmani pystyisi vastaamaan mahdollisimman hyvin sille asetettuihin kysymyksiin.

Jos katsotaan pelkkää haastateltavien määrää, yksikin koulu olisi saattanut riittää
työhöni. Kapeampi ja lukumääräisesti pienempi aineisto ei kuitenkaan olisi antanut
mahdollisuutta selvittää, mikä oppilaiden vastauksissa on yleisempää asennetta ja
mikä kenties paikkakunta- tai koulukohtaisempaa ajattelua. Neljäkymmentä haastateltavaa tuntui näillä perustein pätevältä.
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Arvioidessani tilannetta vielä jälkikäteen olen edelleen samaa mieltä. Oppilaat tuottivat laajalti tutkimuksen kannalta relevanttia tietoa, mutta silti myös tietyt asiat ja ajatukset alkoivat toistua vastauksissa. Ryhmiin mahtui aina myös jokunen vähän hiljaisempi oppilas, joka ei tuottanut muihin nähden aivan yhtä paljon tutkimusmateriaalia. Siksi oli hyvä että ryhmähaastatteluissa oli osallistujia riittävä määrä, viisi.

Oppilaiden valinta arpomalla

Oppilaat valittiin kahta poikkeusta lukuun ottamatta haastatteluihin satunnaisotannalla arpomalla. Tällä pyrittiin välttämään se, ettei haastattelutilanteisiin olisi jo lähtökohtaisesti valikoitunut opettajan johdolla niin sanottuja ”parhaita oppilaita”. Oppilaiden valitseminen summamutikassa luokan istumajärjestyksestä olisi myös saattanut johtaa jossain määrin valikoituun näytteeseen, sillä oppilaan istumapaikka voi
olla yhteydessä hänen muuhun tuntiaktiivisuuteensa tai sosiaalisuuteensa.

Arvonnalla haluttiin välttää myös, ettei opettaja olisi valinnut luokasta osallistujiksi
vain niitä, jotka jo lähtökohtaisesti saattaisivat olla keskimääräistä kiinnostuneempia
yhteiskunnallisista asioista. Tosin lupalappuratkaisukaan ei välttämättä sulje tätä kokonaan pois, mutta toi arvontaan mukaan kuitenkin satunnaisuuden mahdollisuuden.

Arpomalla haluttiin antaa kaikille halukkaille yhtäläinen mahdollisuus osallistua tutkimukseen. Näin toivoin joukkoon valikoituvan myös mahdollisimman erilaisia oppilaita, sillä yksilöllisiä käsityksiä ja mielipiteitä tutkittaessa jokaisen näkemys on
yhtä tärkeä. Tosin arpominen toi mukaan riskin, että haastatteluun valikoituisi vain
luokan ujoja ja hiljaisia oppilaita, joilta voisi olla vaikeampaa saada kattavaa haastattelumateriaalia. Tämä huoli osoittautui kuitenkin turhaksi, vaikka jokaiseen haastatteluun osallistuikin aina yksi vähän hiljaisempi oppilas.

Arpominen toteutettiin luokissa ja osallistujat arvottiin kaikkien lupalappujen palauttaneiden kesken. Onnettarena toimi aina joku luokan oppilaista. Keskimääräinen lupalappujen palautusprosentti oli 52 prosenttia. Käytännössä keskimäärin puolet luokan oppilaista palautti siis tutkimukseen vaadittavan lupalapun. Aktiivisuudessa ei
koulujen välillä ollut suurtakaan eroa. Pirkanmaalaisessa koulussa lapun palautti 54
prosenttia oppilaista ja keskisuomalaisesta 49 prosenttia.
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Alhaisin osallistumisinnokkuus oli molempien koulujen yhdeksäsluokkalaisilla (9 %
ja 25 %). Enimmillään lapun palautti 85 prosenttia toisen koulun kolmasluokkalaisiskolmasluokkalaisi
ta (ks. kuvio 4).
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KUVIO 4, Haastattelun lupalappujen
lu
palautusprosentit luokittain.

Kahdessa tapauksessa vastaan tuli kuitenkin tilanne, jossa arpominen ei ollut mahma
dollista.
lista. Pirkanmaalaisen koulun yhdeksäsluokkalaisista vain 5 oli palauttanut lupalup
lapun, jolloin vain heidät oli mahdollista ottaa mukaan
mukaan haastatteluun.

Tämä on otettava kyseisen luokan kohdalla tutkimustuloksia arvioitaessa huomioon.
Lupalapun palauttaneet oppilaiden kun voi olettaa ehkä muutenkin olevan tunnollisia
ja koulun oheistoimintaan myönteisesti suhtautuvia oppilaita, mikä on
o voinut osaltaan heijastua myös heidän vastauksiinsa. Toisaalta arpomalla väkisin luokasta tuttu
kimukseen mukaan niitä, jotka lappua eivät olleet palauttaneet ja jotka todennäköitodennäkö
sesti olisivat suhtautuneet tutkimukseen alhaisemmalla motivaatiolla, olisi sekin
sek saattanut heijastua vastausaktiivisuuteen ja tuottaa sitä kautta niukemmin tutkimusmatetutkimusmat
riaalia. Lisäksi arvioin, että lupalappujen karhuaminen jälkikäteen niiltä, jotka eivät
olleet sitä palauttaneet, olisi voinut olla lukuvuoden viimeisen kouluviikon aikana
a
hankalaa. Siksi päädyin ottamaan mukaan vain laput palauttaneen viisikon.

Astetta hankalampi tapaus tuli vastaan keskisuomalaisen koulun kohdalla. YhdekYhde
sännen luokan 22 oppilaasta vain kaksi oli palauttanut lupalapun. Olin uudenlaisen
ongelman edessä:
ä: jättääkö materiaali kokonaan keräämättä vai arpoa osallistujat silti?

Päädyin yhdessä koulun yhteiskuntaopin opettajan ja paikalle muissa asioissa saapusaap
neen vararehtorin kanssa kuitenkin arvontaan. Tutkimukseen arvottiin siis mukaan
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kolme sellaista oppilasta, joilta vaadittava lupalappu puuttui. Ratkaisua perusteltiin
koulun puolelta sillä, että luokka oli luvattu jo tutkimukseen, oppilaille oli kerrottu
tutkimuksesta hyvissä ajoin etukäteen ja yhdeksäsluokkalaiset olivat koulun näkökulmasta jo riittävän vanhoja päättämään itse osallistumisestaan. Jos joku vanhemmista haluaisi vielä jälkikäteen palata asiaan, koululla olisi minun yhteystietoni ja
minulla koulun. Asiaan voitaisiin tarvittaessa vielä palata. Kukaan ei jälkikäteen kuitenkaan kääntynyt asiassa enää puoleeni. Päädyin pitämään aineistossani sekä lupalapun palauttaneet kaksi oppilasta että mukaan arvotut kolme oppilasta. Tilanne aiheutti kuitenkin tutkimuseettisen ongelman, jota olen käsitellyt tarkemmin alaluvussa
4.2.2 Tutkielman luotettavuus ja eettisyys.

Jokaisesta luokasta haastatteluun arvottiin viisi oppilasta. Eskolan ja Suorannan
(2008, 96) mukaan sopiva ryhmähaastattelun osallistujamäärä on yleensä 4–8 henkilöä. Itse päädyin viiteen, sillä neljä oppilasta olisi saattanut liian helposti muodostaa
vain kaksi toisiinsa tukeutuvaa paria. Samanlainen lokeroituminen olisi voinut tapahtua kuuden oppilaan ryhmässä. Seitsemän olisi kuitenkin ollut jo liikaa, minkä vuoksi
viisi tuntui pätevimmältä. Viidellä henkilöllä toteutetut esihaastattelut vahvistivat
tämän.

Tutkimuksen koulut valittiin niiden edustamien erilaisten ympäristöjen (kaupunki ja
maaseutumaisempi ympäristö) sekä yhtenäiskoulukriteerin kautta. Yhtenäiskoulut
halusin, jotta eri luokkatasoilta haastatellut oppilaat olisivat käyneet koulunsa samanlaisessa kouluympäristössä ja -ilmapiirissä. Toinen tutkimuskouluista sijaitsi lähellä
omaa asuin- ja opiskelupaikkakuntaani ja toinen vielä kohtuullisen ajomatkan päässä.
Myös tämä vaikutti koulujen valintaan. Koulut esittelen tarkemmin kohdassa 5.3.

5.2 Kokemukset esihaastatteluista
Toteutin esihaastattelut pienessä keskisuomalaisessa kyläkoulussa, jossa olen toiminut opetusharjoittelijana ja sijaisena. Oppilaat valittiin koulun yhdysluokista, jolloin
ykkösluokan oppilaille suunnattuun keskusteluun osallistui myös muutama kakkosluokkalainen. Kuudesluokkalaiset olivat kaikki oman ikätasonsa edustajia.

Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 53, 72–73) mukaan teemahaastatteluissa esihaastatteluja pidetään jopa välttämättöminä. Tämä siksi, että tutkija pääsisi syvemmälle koh-
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deryhmän kokemuksiin ja saisi lisätietoa muun muassa heille sopivista sanavalinnoista. Samalla tutkija pääsee harjaannuttamaan haastattelutaitojaan. (Hirsjärvi &
Hurme 2001, 53, 72–73.)

Esihaastatteluni auttoivatkin suuntaamaan haastattelukysymyksiäni lähemmäs lasten
ja nuorten kokemusmaailmaa ja poistamaan niistä hankalaksi havaitsemiani käsitteitä. Oppilaiden oli vaikea mieltää esimerkiksi termiä ”vaikuttamisen kanavat”, jolloin
kysymys ”Mitä vaikuttamisen kanavia te tiedätte?” tuotti vastauksia kuten ”MTV3”,
”Nelonen” ja ”Jim”. Vasta tämän jälkeen yksi tyttö tarkensi, tarkoitettiinko kysymyksellä siis tv-kanavia. Varsinaisessa tutkimushaastattelussa kysymys vaihdettiin
muotoon, että jos oppilas haluaisi ottaa yhteyttä johonkin kotipaikkansa päättäjään,
mitä keinoja hänellä olisi käytettävänään?

Myös sana ”vaikuttaa” koettiin paikoin epäselväksi. Varsinaisessa haastattelussa pyrinkin puhumaan vaikuttamisen sijaan päättämisestä ja asioihin osallistumisesta.
Etenkin litteroinnin kautta kysymyksistä karsiutui pois myös niitä, jotka yrittivät kysyä samaa asiaa vain vähän eri tavalla. Jos kysymysten välillä ei ollut riittävän suurta
eroa, oppilaiden eleissä oli huomattavissa turhautumista tyyliin ”eikös me vastattu
tähän jo?”. Osa kommentoi kysymysten samankaltaisuutta myös suoraan.

Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 125, 131) mukaan lapsen muisti onkin yleensä erittäin
hyvä. Siksi tutkijan tulisi välttää liian samankaltaisten kysymysten toistamista. Tämä
voi saada haastateltavalle aikaan tunteen, ettei tutkija edes kuuntele häntä aidosti ja
vähentää näin vastausmotivaatiota.

Jätin kysymyksistä myös pois täytesanoja kuten ”ylipäänsä” ja ”edes” (kysymyksessä
”Onko tällaisella vaikuttamisella edes mitään väliä?”), jotteivät ne tuottaisi ennakkoasenteita kysymykseen odotettavista vastauksista. Tosin tämän kaltainen kysymys
toimi esihaastattelussa myös provosoivasti ja kirvoitti topakan vastauksen ”totta kai
sillä on väliä!”.

Esihaastatteluissa nauhoitettua materiaalia kertyi molemmissa tapauksissa alkuesittelyiden ja loppupurkujen väliin noin 35 minuuttia. Tämä vaikutti haastatteluun sopivalta ajalta, jonka oppilaat jaksoivat myös keskittyä. Lopulliset, muokatun teemahaastattelurungon kanssa tehdyt haastattelut kestivät keskimäärin 42 minuuttia (ks.
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Kuvio 5, Haastatteluiden kesto minuutteina luokittain). Pisimmillään haastattelu kesti
kolmen luokan kohdalla noin 55 minuuttia. Lyhimmillään keskustelu oli ohi 25 minuutissa keskisuomalaisen koulun kuudennen luokan kanssa.

5.3 Tutkimuskoulujen esittely
Tutkimukseen valitut koulut valittiin ensisijaisesti niiden erilaisen ympäristön (kaupunki ja maaseutumainen ympäristö) takia. Erilaisten ympäristöjen avulla halusin
selvittää, olisiko osallistumisen kulttuurissa tai vaikuttamisen keinojen mieltämisessä
erilaisissa asuinympäristöissä jotain eroja. Toisena tärkeänä kriteerinä oli läheisyysperiaate. Keskisuomalainen yhtenäiskoulu sijaitsi lähellä koti- ja opiskelupaikkakuntaani ja pirkanmaalainen yhtenäiskoulu muuten helposti tavoitettavissa olevassa, suuremmassa kaupungissa. Isompi kaupunki antoi myös enemmän valinnanvaraa yhtenäiskoulun valitsemiselle.

Pirkanmaalainen koulu

Pirkanmaalla sijaitseva koulu valittiin sen kaupunkimaisen ympäristön takia. Koulu
sijaitsi lähes suuren kaupungin sydämessä ja edusti oppilasainekseltaan sekä kaupunkilähiön että lähellä sijaitsevan omakotitaloalueen lapsia. Oppilaita koulussa on vajaat kuusisataa.

Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun 1.–9. luokkien oppilaat. Jokainen
luokka saa valita vuosittain oman edustajansa oppilaskunnan kokouksiin. Edustajat
valitsevat itse keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Ala- ja yläkoulun hallitukset
toimivat kuitenkin erikseen. Aivan pienimmät, ykkös–kakkos-luokkalaiset eivät osallistu vielä hallituksen toimintaan, mutta heidänkin luokiltaan valitaan edustajat, jotka
voivat tarvittaessa viedä luokkansa asioita eteenpäin edustajiston kuultavaksi.

Oppilaat valitaan oppilaskunnan edustajiksi alakoulun puolella arpomalla ja yläkoulussa äänestämällä.

Koulun ilmapiiri vaikuttaa osallistumisen ja vaikuttamisen kohdalla rohkaisevalta.
Oppilaat kertoivat koulujen käytävillä olevista idealaatikoista, jonne kuka tahansa
saa käydä viemässä jonkun kouluympäristöön tai koulun toimintaan liittyvän idean
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tai ehdotuksen. Kolmannen luokan oppilaat kertoivat saaneensa idealaatikon kautta
luokkaansa muun muassa toivomansa peilin ja oppilaskunnan kautta pihalle oli saatu
ainakin uusia telineitä ja joitain uusia leluja.

Koulun kotisivujen ja opetussuunnitelman mukaan koulun oppilaskuntatoiminta vaikuttaa niin ikään aktiiviselta. Koululla on aktiivista yhteistyötä myös paikallisen
vanhempainyhdistyksen kanssa. Yksi oppilasryhmistä mainitsikin koti- ja kouluyhdistyksen tahona, johon koki myös voivansa ottaa yhteyttä muutosta kaipaavissa asioissa. Koti- ja kouluyhdistyksessä toimivia aikuisia tunnettiin myös nimeltä tai ainakin tiedettiin, kenen vanhempia he olivat.

Keskisuomalainen koulu

Keski-Suomessa sijaitseva yhtenäiskoulu valikoitui mukaan maaseutumaisen ja selvästi pienemmän paikkakunnan yhtenäiskoulun edustajana. Vaikka kunta on liitetty
vuodenvaihteen 2008–2009 kuntaliitosaallossa osaksi sen kyljessä kohoavaa, suurempaa kaupunkia, on yhtenäiskoulun alue kuitenkin selvästi erillään kaupunkimaisista olosuhteista. Koulu on lähialueensa suurin. Oppilaita yhtenäiskoulussa on neljäsataa. Lisäksi rakennuksessa toimii lukio, jossa opiskelee kuutisenkymmentä opiskelijaa.

Peruskoulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki vuosiluokkien 2–9 oppilaat. Ensimmäisen luokan oppilaat eivät ole toiminnassa vielä mukana. Jokainen luokka valitsee
vuosittain yhden edustajan oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaat valitaan alakoulun
puolella arpomalla, yläkoulussa äänestämällä. Valitut edustajat muodostavat keskenään oppilaskunnan hallituksen. Ylä- ja alakoulun oppilaskunnat ja hallitukset toimivat kuitenkin erillään.

Erona pirkanmaalaiseen kouluun on, etteivät ensimmäisen luokan oppilaat osallistu
lainkaan oppilaskunnan toimintaan. He eivät kysyttäessä myöskään tunteneet sen
toimintaa.

Haastatteluiden perusteella oppilaat eivät näe oppilaskuntatoimintaa kovinkaan aktiivisena. Oppilaskunnan nähdään järjestävän koululla lähinnä vain erilaisia tapahtumia. Joskus sen mielipidettä on kysytty myös koululle hankittavista pihavälineistä.
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Vallitseva ilmapiiri vaikuttaa olevan sellainen, että ideoita ja parannusehdotuksia
kyllä riittäisi, mutta niitä on oppilaiden oman toiminnan kautta vaikea saada toteutumaan. Siirryttäessä vuosiluokilta toiselle oppilailla vahvistuu selvästi myös kokemus
siitä, etteivät koulussa olevat aikuiset kuuntele heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan.
(ks. tarkemmin luku 6.2.1 Koulussa olevat aikuiset eivät kuuntele sekä liite 4 Luokkatasoiset erittelyt aikuisten kuuntelusta).

Oppilailla ei myöskään näyttänyt olevan selkeää käsitystä siitä, mikä oppilaskunnan
ja sen hallituksen rakenne on: onko kyse yhdestä vai samasta asiasta vai järjestelmän
eri osista. Ainoastaan yhdeksännen luokan oppilaat hahmottivat, että oppilaskunta on
koko koulu ja hallitus on sen edustaja. Esimerkiksi kuudennen luokan oppilaat (jotka
kaikki olivat käyneet ensimmäiset luokat toisessa koulussa mutta olleet kyseisen
koulun oppilaita jo kolme vuotta) eivät tienneet, onko oppilaskunta ja oppilaskunnan
hallitus jotenkin eri asia. ”Ei mulla ainakaan oo minkäänlaista käsitystä tosta” (K14,
tyttö 13 v) ryhmän 13-vuotias tyttö kommentoi.

5.4 Haastatteluiden toteutus
Tutkimushaastattelut toteutettiin kouluissa oppilaiden normaalin koulupäivän lomassa. Haastatteluajat vaihtelivat aamuyhdeksästä iltapäiväkahteen. Haastattelut kestivät
keskimäärin 42 minuuttia. Lisäksi päälle tulivat vielä alkuvalmistelut ja arvonta.
Käytännössä haastatteluihin kului keskimäärin yksi tunti.

Pisimmillään haastattelut kestivät kolmen luokan kohdalla noin 55 minuuttia. Lyhimmillään keskustelu oli ohi 25 minuutissa keskisuomalaisen koulun kuudennen
luokan kanssa (ks. kuvio 7, Haastatteluiden kesto minuutteina luokittain). Haastattelut tehtiin aina yhtäjaksoisesti putkeen.
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KUVIO 5 Haastatteluiden kesto minuutteina luokittain.

Kuten kuviosta (Kuvio 5) käy ilmi, ykkös- ja kolmosluokkien kohdalla haastattelut
kestivät molemmissa kouluissa suunnilleen yhtä kauan. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten kohdalla ero oli kuitenkin selvä: pirkanmaalaisten oppilaiden kanssa haastattelut kestivät puolta pisempään kuin keskisuomalaisten ikätovereittensa kanssa. Pirkanmaalaisen koulun oppilaat olivat vastauksissaan monisanaisempia, ryhmän sisälle
kehittyi enemmän keskustelua ja kysymykset kirvoittivat enemmän mielipiteitä.
Haastatteluiden perusteella vaikuttaisi siltä, että pirkanmaalaisessa koulussa on opittu
hieman toisenlaiseen keskustelukulttuuriin kuin keskisuomalaisessa verrokissaan.

Haastattelut tehtiin aivan kevätlukukauden lopussa, 20.5–3.6 2010 välisenä aikana.
Pirkanmaalaisella yhtenäiskoululla kävin kahdesti (haastatellen kahta luokkatasoa
kumpaisenakin päivänä), keskisuomalaiselle yhtenäiskoululle kävi paremmin, että
haastattelin vain ryhmän päivässä. Vierailukertoja koululle kertyi siis neljä. Vaikka
opettajien suostutteleminen heidän luokkansa osallistumiseen tuntui aluksi vaikealta,
toteutui oppilaiden lainaaminen tutkimushaastattelua varten käytännössä kuitenkin
mutkattomasti. Uskon myöhäiskevään aikataulujen vaikuttaneen osaltaan siihen, että
oppilaiden lainaaminen pois oppitunneilta oli helpompaa. Valtaosa lukuvuoden aikaisista töistä kun oli jo tehty.

Koulujen saaminen mukaan tutkimukseen oli aluksi kuitenkin vaikeaa. Molemmat
koulut olivat kevään aikana osallistuneet jo lukuisiin eri tutkimuksiin ja selvityksiin,
eikä voimavaroja uusin puristuksiin tuntunut loppukeväästä enää riittävän. Pirkanmaalaisella koululla yhteyden hoitaminen tutkimusluokkiin delegoitui yhdelle opettajista, joka sai näppärästi järjestettyä aikataulut ja tilavaraukset kohdilleen. Keskisuo-
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malaisen koulun kohdalla tutkimussähköposti tuntui uppoavan kerta toisensa jälkeen
opettajien sähköpostitulvaan, ja lopulta vasta henkilökohtainen soitto jokaiselle opettajalle erikseen poiki luvan tulla tekemään tutkimusta heidän luokkaansa. Molempien
koulujen rehtorit suhtautuivat alkupohdintojen jälkeen myötämielisesti tutkimuksen
toteuttamiseen kouluissaan.

5.4.1 Haastatteluympäristö

Tutkijoiden mukaan haastatteluympäristön on hyvä olla vastaajien kannalta turvallinen ja rauhallinen, jotta haastattelija voisi rauhassa saada hyvän kontaktin osallistujiin. Haastattelijan on muutenkin tärkeä luoda tilanteeseen turvallinen ilmapiiri, jotta
haastateltavat uskaltavat puhua siinä vapaasti kokemuksistaan ja tunteistaan. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 74; Kvale 1996, 125.) Tutun ympäristön vuoksi lapsiryhmien
haastatteleminen kouluissa on tavallista. Koulun etuna on myös se, että oppilaat ovat
silloin yleensä helposti tavoitettavissa ja saatavissa samaan aikaan samaan paikkaan.
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 74.)

Itselleni järjestyi molemmista kouluista erillinen ja rauhallinen luokka- tai työhuonetila haastatteluita varten. Tilat olivat aina sen verran sivussa, ettei ylimääräisiä uteliaita kurkkijoita ollut, ja osallistujat saivat rauhassa keskittyä tilanteeseen. Yhdessä
tapauksessa luokkatilaan oli varaus heti haastattelun jälkeen, mutta muuten saatoin
jatkaa haastatteluita aina niin pitkään kuin tarve vaati. Onneksi silläkin kerralla, jolloin luokkatilaan oli haastatteluun jälkeen varaus, ehdimme tehdä haastattelun rauhassa loppuun jo ennen välituntia.

Se, ettei aikarajoituksia ollut, oli haastatteluiden luontaisen rytmin toteutumiselle
suuri etu. Myös nauhoitukset onnistuivat molemmissa tiloissa hyvin, oppilaiden ja
minun istuessa pyöreässä kehässä pöydän ja mikrofonin ympärillä.

Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 132) mukaan haastattelun tekoon tutussa kouluympäristössä saattaa kuitenkin liittyä myös ongelmia. Ensinnäkin, nuoret voivat olla erityisen herkkiä sille, että koulussa tehty haastattelu jollain tavalla myös edustaa koulua tai muita sellaisia tahoja, joita vastaan nuorilla on tarve kapinoida (Hirsjärvi &
Hurme 2001, 132). Tätä olin aistivinani etenkin toisen yhdeksännen luokan oppilai-
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den haastattelun kohdalla, josta olen kertonut jo tarkemmin luvussa 4.2.2 Tutkielman
luotettavuus ja eettisyys.

Toisekseen oppilaiden motivaatiota osallistua tutkimukseen voi kouluympäristössä
ohjata myös se, että heillä on enemmän halu päästä pois tunnilta ja saada sen sijalle
muuta tekemistä kuin että osallistumisen taustalla olisi aito mielenkiinto päästä mukaan tutkimukseen (Hirsjärvi & Hurme 2001, 132). Hirsjärven ja Hurmeen (2001,
132) mukaan vastaaminenkin voi olla tällöin motivaation mukaista: ylimalkaista ja
lyhyttä.

Omassa työssäni pyrin vähentämään ei-toivotunlaisella motivaatiolla mukaan tulemista nimenomaan arpomalla osallistujat haastatteluun. Näin oppilaat eivät itse päässeet suoranaisesti vaikuttamaan siihen, kuka pääsisi pois miltäkin tunnilta. Huomasin
tutkimuskentällä myös saman, mistä Hirsjärvi ja Hurmekin (2001, 132) muistuttavat:
paljon on myös kiinni siitä, miten haastattelija itse kohteisiinsa suhtautuu. Kuinka
vakavissaan hän osoittaa heidän kanssaan olevan ja kuinka tärkeiksi hän saa nuoret
osallistumisessaan itsensä kokemaan. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 132) Tämä korostui
etenkin haastattelemani hankalamman yhdeksännen luokan kanssa, jonka asenne tutkimukseen muuttui sitä mukaan kun he huomasivat minunkin suhtautuvat siihen tutkijana vakavasti.

5.4.2 Haastattelujen taltiointi
Haastattelut taltioitiin nauhoittamalla, minkä lisäksi tein tilanteissa myös muistiinpanoja (ks. Kvale 1996, 160–161). Muistiinpanot auttoivat osaltaan seuraamaan keskustelua jo haastattelutilanteessa ja tekemään vastauksista tarkentavia kysymyksiä.
Muistiinpanot auttoivat myös, jos haastattelusta oli ehtinyt kulua muutama päivä ennen litterointia. Näin pystyin paremmin jälkikäteen tarkastamaan, kuka missäkin vaiheessa oli ollut äänessä ja mikä vastaus oli oppilaiden päällekkäisessä puheessa ollut
kenenkin.

Lisäksi tein haastatteluista lyhyet muistiinpanot jo heti haastatteluiden jälkeen, mikä
auttoi tavoittamaan osan haastattelun ilmapiiristä ja keskustelusta päällimmäisiksi
jääneistä tunnelmista myös myöhemmin (ks. Kvale 1996, 161).
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Haastattelut taltioituivat nauhuriin hyvin ja kuuluvasti. Yhden haastattelun kohdalla
nauhurin muistikorttiin tuli häiriö, ja haastattelu saatiin palautettua äänitiedostoksi
vasta noin kuukauden kuluttua. Olin onneksi kirjannut koko haastattelun ajan kuitenkin muistiinpanoja ja sain purettua haastattelun ensimmäisen version kokonaan jo
haastattelupäivän iltana. Se auttoi tauon jälkeen täydentämään vielä varsinaisen litteroinnin.

Litteroin haastattelut tarkasti niiden keskeisiltä asiasisällöiltä. En kuitenkaan kirjannut ylös kaikkia esiin tulleita ynähdyksiä, taukoja tai puhutun kielen hienosyisiä yksityispiirteitä, sillä haastattelujen tarkoituksena oli ensisijaisesti tiedonkeruu, ei kielitieteellinen tai diskursiivinen kielentutkimus tai tulkinta (Hirsjärvi & Hurme 2001,
138–141). Muutamassa tapauksessa jätin myös kirjaamatta haastattelun loputtua äänitiedostolle taltioituneet, mutta jo selvästi toiseen aiheeseen liittyvät kommentit, kuten mitä oppilaat aikoivat tehdä välitunnilla. Haastattelujen aikaiset kommentit kirjoitin ylös kuitenkin mahdollisimman tarkkaan, sillä ne antoivat viestiä myös haastattelun onnistumisesta ja aiheessa pysymisestä.

5.4.3 Haastattelutilanteet

Kertasin vielä jokaisen luokkaan astuessani oppilaille kuka olen, mistä tulen ja mitä
olen heidän kanssaan tekemässä (ks. Kvale 1996, 128). Arvonnan jälkeen haastattelut
lähdettiin tekemään erilliseen tilaan. Oppilaat lähtivät mukaani mutkattomasti, eikä
järjestyshäiriöitä ollut.

Kertasin myös ennen haastatteluja, ettei kysymyksiin ollut olemassa mitään oikeita
tai vääriä vastauksia. Jokaisen näkemys ja ajattelutapa olisi aivan yhtä oikea ja tärkeä. Tätä korostin välillä myös haastattelun aikana, jos joku oppilas alkoi epävarmana vetää aloittamaansa vastausta takaisin. Useimmiten oppilas toisti kevyen rohkaisun jälkeen kokonaisen vastauksensa.

Haastattelutilanteissa tuli usein esiin, että oppilaat tahtoivat tietää myös minusta jotain ennen kuin olivat valmiita avautumaan itse. Kvalen (1996, 128) mukaan tämä on
hyvin tyypillistä, sillä ihmisillä on yleensä tarve saada hahmottaa ensin minkälaisen
ihmisen kanssa he ovat tekemisissä, ennen kuin uskaltautuvat avautumaan tälle omis-
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ta kokemuksistaan. Vuorovaikutteinen kysely tukee myös luottamuksen syntyä tilanteessa (Kvale 1996, 128).

Etenkin yksi kolmasluokkalaisista koostuva ryhmä lähti vastahaastatteluun jo kesken
ensimmäisen kysymyksen esittämisen. Pelkästään tytöistä koostunut ryhmä halusi
heti tentata oliko minulla lapsia, lemmikkejä, minkä ikäinen olin tai oliko minulla
miestä? Hahmoteltuaan keskeiset elementit keskustelu rauhoittui teemahaastattelun
ympärille. Etenkin haastattelun loppupuolella ja puhuttaessa tyttöjen vapaa-ajasta ja
kodeista, huomasin osan oppilaista palaavan alussa minulle esitettyjen kysymysten
aiheisiin.

Osa oppilaista halusi itsekin tuoda vielä esiin, kenen äiti oli sinkku, kenen äidillä oli
miesystävä (ja kuinka usein hän oli yökylässä), kenen äiti oli naimisissa mutta isä
asui toisella paikkakunnalla ja mitä lemmikkejä kenelläkin oli. Ryhmään tuntui tätä
kautta syntyvän Kvalenkin (1996, 128) esiin tuoma yhteenkuuluvuuden tunne, koska
istuin joiltain osin oppilaille tuttuun aikuisten maailmaan.

Lopetin haastattelukerrat vielä lyhyeen purkuhetkeen siitä, millainen olo vastaajille
oli haastattelukeskustelusta jäänyt. Vastaukset olivat useimmiten jotain ”ihan kivan”,
”hyvän” ja ”tosi hyvän” välillä. Yksi yhdeksäsluokkalaisista sanoi keskustelun ”vapauttaneen asioita” (P18, poika 16v) ja hänen luokkakaverinsa totesi keskustelun olleen ”semmonen, että sai sen oman mielipiteen kuuluviin” (P17, tyttö 15 v). Toisen
koulun yhdeksäsluokkalaisista osa koki keskustelun kuitenkin myös ”tylsäksi” (K17,
poika 16 v) tai ”turhaksi” (K16, poika 15 v), koska ”muuten me oltais päästy aikasemmin koulusta” (K 17, poika 16 v) (mikä ei tosin pitänyt paikkaansa, vaan oppilaat
pääsivät lopulta aikaisemmin kuin luokkatoverinsa). Kysymysten ei pääsääntöisesti
koettu olleen liian vaikeita.

Kvalenkin (1996, 128) mukaan jokaisen haastattelun jälkeen on hyvä pitää lyhyt
purkukeskustelu (debriefing), sillä haastattelutilanteessa ilmassa saattaa usein leijua
erilaisia jännitteitä ja tunteita, kun osallistujat ovat avanneet ajatuksiaan jollekin heille vieraalle ihmiselle. Haastateltaville on Ruoppilan (1999, 39) mukaan myös kohteliasta antaa haastattelun jälkeen palautetta tilanteen onnistumisesta ja kiittää heitä
vielä kertaalleen osallistumisesta. Tämä toimii pohjana sille, että myös haastateltaville voisi jäädä mahdollisimman myönteinen kuva tutkimukseen osallistumisesta ja
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että he voisivat osallistua sellaiseen ehkä joskus tulevaisuudessakin. Itseltäni kiitokset oppilaille tulivat luonnostaan.

Haastateltaville vaikutti jääneen pääsääntöisesti myönteinen olo haastattelusta. Kahdelle ryhmälle kokemus tuntui olleen suorastaan terapeuttinen. Tämäkään ei Kvalen
(1996, 36, 128) mukaan ole poikkeuksellista, sillä haastateltava on saattanut puhua
tilanteessa hyvinkin tyhjentävästi. Haastattelun loputtua osa omistakin haastateltavistani notkahti taaksepäin tuolissaan, ja huokaisi helpottuneena ”vihdoinkin jonkun
kuunnelleen”. Osa oppilaista koki mielekkäänä, että oli saanut purkaa jo ehkä koko
lukuvuoden mieltä kaihertaneita ajatuksiaan, ja saaneensa vihdoin asiassa äänensä
kuuluviin.

Joissain kohdissa itselleni jäi jälkikäteen olo, olisiko minun pitänyt osallistua joissain
oppilaiden esiin tuomissa asioissa niiden eteenpäin viemiseen. Toisaalta näin asian
niin, että kun oppilaat olivat jo rohkaistuneet sanomaan asiasta jollekin (esimerkiksi
uuden liikuntakerhon saamisesta tai parannusehdotuksiaan opinto-ohjaukseen) rohkaisin heitä itseään viemään asioita eteenpäin. Osa oppilaista nyökkäilikin ehdotukselleni hyväksyvästi ja tuntui tarttuvan ajatuksia toisiinkin. Oma puuttumiseni lasten
asioihin olisi tuntunut tässä tilanteessa myös paradoksaaliselta; olihan koko haastattelun ajan puhuttu nimenomaan oppilaiden oman aktiivisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisäämisestä.

69

5.5 Teemahaastattelun runko
Jotta tieteellisen pohdinnan kautta syntyneet tutkimuskysymykset saataisiin järkevästi tutkittavaan muotoon, on ne ensin operationalisoitava. Teemahaastatteluissa tämä
tarkoittaa varsinaisten tutkimuskysymysten pukemista arkisempaan ja haastatteluun
sopivampaan muotoon sekä niiden jakamista sellaisiin pienempiin osakysymyksiin,
joiden avulla on mahdollista tehdä luotettavia päätelmiä tutkittavasta ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 2008, 77; Hirsjärvi & Hurme 2001, 66, 105–112; Kvale 1996, 129–
131.) Omassa työssäni ajatteluni on edennyt ensin tutkimuskysymyksistä teemoihin,
alakysymyksiin ja sitä kautta varsinaisiin kysymyksiin.

Tutkijan on usein vaikea kysyä haastateltaviltaan tutkittavaa asiaa suoraan. Siksi lopullisiin päätelmiin on päästävä muita johtolankoja pitkin. (ks. esim. Kvale 1996,
130–131.) En omassanikaan tapauksessa voi mennä suoraan kysymään lapsilta, miten eri-ikäiset peruskoululaiset vaikuttamisen mahdollisuutensa hahmottavat, vaan
vaikuttamisen mahdollisuuksia on lähestyttävä muiden kysymystenasettelujen kautta.
Ne lähestyvät aihetta eri näkökulmista, kuten:

Tutkimuskysymys

Haastattelukysymys

Onko koulussanne jotain sellaisia
asioita, joita haluaisitte muuttaa?

Miten oppilaat hahmottavat omat vaikuttamisen
mahdollisuutensa koulussa?

Kenelle niistä voisi sanoa?

Haluaisitteko päättää enemmän
omista asioistanne koulussa?

Kuinka tärkeää on, että teitäkin
kuunneltaisiin koulussa?

Kuinka tärkeänä vaikuttaminen ylipäänsä nähdään?

Onko vaikuttamisen mahdollisuudella väliä?

Pitäisikö päättämiseen ja vaikuttamiseen liittyviä asioita opettaa
koulussa enemmän?
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Haastattelukysymysten tulisi ylipäätään olla mahdollisimman konkreettisia ja lähellä
haastateltavien omaa elämismaailmaa (Hirsjärvi & Hurme 2001, 103–104; Kvale
1996, 132). Omakin haastatteluni lähtee liikkeelle siitä, onko oppilaiden mielestä
heidän omassa kouluympäristössään jotain sellaisia asioita, joita he haluaisivat muuttaa ja kenelle niistä voisi sanoa? Näin keskustelussa päästään suoraan liikkeelle lasten omista kokemuksista.

Haastattelurungon rakenne
Teemahaastatteluni etenee kolmen eri aihealueen kautta, yksityisestä yleisempään.
Liikkeelle lähdetään lapsia lähellä olevasta koulumaailmasta, edetään heidän vapaaaikaansa ja harrastuksiinsa sekä viimeiseksi laajemmalle, yhteiskunnalliselle tasolle.

Kaikissa aihealueissa toistuvat vaikuttamiseen, sen tärkeyteen ja asenteisiin liittyvät
kysymykset. Kysymysrungon sisällä oppilailta tiedustellaankin heidän aiheeseen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita, joskin pääpaino on kahdella viimeisellä. Kysymysten muotoiluun olen hakenut apua Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 102–133) ja Kvalen
(1996, 124–143, 157–159) haastattelukysymyksiä koskevista ohjeistuksista. Ideointiin ja kysymysten muotoiluun olen saanut paljon tukea myös Arposen (2007) lasten
mielipiteitä lähiympäristönsä asioista tutkineesta ja opetusministeriön Osallistuva
oppilas – yhteisöllinen koulu -hankkeeseen liittyneestä selvityksestä sekä Rekolan
(2007) yläkoulujen kansalaiskasvatusta käsitelleestä työstä.

Olen pyrkinyt pitämään kysymykseni mahdollisimman lyhyinä ja yksinkertaisina.
Haastattelututkimuksessa on tärkeää huomioida, että kysymyksillä on siinä myös erilaisia tehtäviä. Pääsääntöisesti ne toimivat rungossa temaattisina ja dynaamisina: temaattiset keskittyvät tutkittavaan aiheeseen ja dynaamisten tehtävänä on viedä keskustelua eteenpäin, liittämällä aiheet esimerkiksi jollain aasinsillalla seuraavaan.
(Kvale 1996, 129.)

Kysymykset voivat keskustelun edetessä olla myös aiheeseen johdattelevia, vastauksia tarkentavia, jatkokysymyksiä, aihetta suoraan tai epäsuoraan lähestyviä tai peräti
keskustelua keskeyttäviä. Luonnollisesti jokaisella niillä on eri tarkoitus: tavoitellaanko niillä tietoja, asenteita, arvoja tai vaikka käyttäytymisen syitä. (Kvale 1996,
131–135; Hirsjärvi & Hurme 2001, 105–112.) Hirsjärvi & Hurme (2001, 106) huo-
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mauttavat, että vaikka teemahaastattelun kysymykset hahmottelisikin vain väljästi,
on niidenkin takana oltava aina ajatus siitä, millaista tietoa niillä tavoitellaan.

Tosin koin uuteen aiheeseen johdattelevien kysymysten kohdalla aluksi pientä ristiriitaa, pääsääntöisesti kun kysymykset eivät saisi johdatella vastaajaa vastaamaan
suuntaan tai toiseen (Kvale 1996, 157–159). Toisaalta, niitä tarvitaan joskus uuden
aihealueen virittämiseen kuten kysyttäessä, mitä lapset tekisivät jos joku heidän kunnallisista palveluistaan uhattaisiin lakkauttaa. Lienee turhaa olla tivaamassa vastausta
kysymykseen jos lapset eivät edes hahmota, mitä kunnallisilla palveluilla ylipäänsä
tarkoitetaan. Kysymys päätyi tutkimukseeni muodossa: ”Kuntakin tarjoaa usein paljon palveluita asukkailleen kuten kirjastoja, kouluja, terveydenhuoltoa, uimahalleja,
liikuntapaikkoja, uimarantoja, latuja, skeittipaikkoja, nuorisotiloja ja niin edelleen.
Mitä tekisitte jos joku tällainen palvelu uhattaisiin lakkauttaa?”

Ratkaisin pohdintani lopulta niin, että on eri asia johdatella vastaaja kysymykseen
kuin johdatella hänet vastaukseen. Luettelemalla kunnallisia palveluita haastateltava
saadaan viritetyksi vastaamaan kysymykseen juuri tästä aihepiiristä, mikä olisi pätevän tutkimusaineiston saamiseksi kuitenkin oleellista. Epäselvillä kysymyksillä ja
vielä kryptisemmiksi jääneillä vastauksilla kun eivät tee niin haastateltava kuin haastattelijakaan lopulta mitään. Tuomittavaa olisi kuitenkin johdatella vastaaja ottamaan
kunnallisten palveluiden puolesta jotain kantaa (”Eikö niin että kunnallisia palveluita
tarvittaisiin lisää?”, ”Niin.”) Tämän vältin omassa työssäni.

Johdattelevia kysymyksiä ei myöskään ole hyvä pitää automaattisesti vain pahoina ja
vältettävinä peikkoina, sillä Kvalen (1996, 158) mukaan ne voivat toimia hyvin myös
tarkennettaessa haastateltavan kysymyksiä ja varmistettaessa, että haastattelija on
varmasti ymmärtänyt vastaajan sanomiset oikein.

Vaikka kysymysten oikeanlainen muotoilu on tärkeää, muistuttaa Kvale (1996, 132–
135) myös hiljaisuuden ja aktiivisen kuuntelun merkityksestä. Hiljaisuus antaa haastateltavalle mahdollisuuden puntaroida sanomisiaan ja pureskella hänelle esitettyjä
kysymyksiä. Aktiivinen kuuntelu on puolestaan usein tärkeämpää kuin täydellisyyteen asti hiotut tutkimuskysymykset, sillä aito kuuntelu antaa haastateltaville mahdollisuuden kuvailla kokemuksiaan monipuolisesti ja ehkä useammasta eri näkökulmasta kuin mitä tutkija on etukäteen ajatellut. Haastateltava pääsee näin puhumaan
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myös ilman, että hänet jatkuvasti keskeytettäisiin tutkijan vain seuratessa orjallisesti
kysymyslistaansa. Aktiivinen kuuntelu auttaa myös haastattelijaa pääsemään syvemmälle tilanteeseen sekä luomaan luontevan ja vuorovaikutteisen tilanteen. (Kvale
1996, 132; Hirsjärvi et al. 2001, 103–104.)

Itse olen rakentanut haastattelurungostani melko strukturoidun, mutta käytännössä
kysymysten järjestys ja tarkka muoto saivat elää haastattelutilanteittain (ks. luku 4.2
Teemahaastattelu tiedonkeruun välineenä). Olen pyrkinyt myös vaihtelemaan temaattisia ja dynaamisia kysymystyyppejä tasaiseen. Enemmän kuin haastattelurungossa, tämä toteutui kuitenkin keskusteluiden edetessä. Jokaiselle kysymystyypille
on myös mietitty sen tarkoitus, eli onko sen tavoitteena selvittää oppilaiden tietoja,
taitoja vai asenteita. Esimerkiksi kuka kunnassa olevista asioista päättää (tiedot), millä tavoin ottaisit päättäjiin yhteyttä (taidot) ja kuinka tärkeänä oma vaikuttamisen
mahdollisuus ylipäänsä nähdään (asenteet).
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Teemahaastattelurunko

touko–kesäkuu 2010

TAUSTATIEDOT
-

nimet ja ikä
oletteko opiskelleet koko kouluaikanne tässä koulussa?
muista nimilaput!

KOULUMAAILMA
1. Jos te ajattelette tätä teidän koulua ja kouluympäristöä, niin onko täällä jotain sellaisia
asioita mitä te haluaisitte muuttaa?
 kenelle niistä voisi sanoa?
 miksi juuri hänelle? Kenelle toiselle?
 kuka niistä voi päättää?
 mitä te niiden asioiden muuttamiseksi voisitte tehdä?
 kannattaako tällaisiin yhteisiin asioihin osallistuminen, onko siitä hyötyä?
2. Mihin asioihin te voitte täällä koulussa vaikuttaa?
 kuka koulussa ylipäänsä saa päättää asioista?
 haluaisitteko päättää enemmän omista asioistanne koulussa?
 mikä se tapa siihen voisi olla?
 olisiko se teidän mielestä tärkeää, että oppilaat saisi olla päättämässä yhteisistä asioista?
3. Miltä teistä tuntuu, että jos teillä on jotain asioita joita te haluaisitte tuoda esiin, niin
kuunteleeko täällä koulussa olevat aikuiset teitä?
 kyllä/ei
 mistä se johtuu?
 onko teidän mielipiteillänne väliä?
 jos ei, tarvittaisiinko näitä asioita varten joku erillinen henkilö tai opettaja tai oppilaskunta?
4. Kuinka tärkeää on että teitäkin kuunneltaisiin?
5. Onko teidän koulussa oppilaskuntaa?
 ketä siihen kuuluu?
 onko sillä erikseen joku hallitus?
 kuuluuko joku teistä oppilaskunnan hallitukseen?
 mikä sen oppilaskunnan / oppilaskunnan hallituksen tehtävä on?

KOTI & VAPAA-AIKA
6. Jos ei ajatella vain koulua, vaan myös teidän vapaa-aikaa ja harrastuksia ja elinympäristöä,
niin onko siellä jotain sellaisia asioita mitä te haluaisitte muuttaa tai josta te haluaisitte
päättää?
 kenelle niistä voisi sanoa?
7. Mistä asioista te saatte kotona tai vapaa-ajalla päättää?
8. Kuinka tärkeää se on, että pääsee itse osallistumaan omaa elämäänsä koskeviin asioihin?
9. Jos te näette koulussa tai vapaa-ajalla jonkun asian, joka on huonosti, niin yritättekö te
muuttaa sitä?
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YHTEISKUNTA
10. Kuntakin tarjoaa usein paljon palveluita asukkailleen, kuten kirjastoja, kouluja, terveydenhuoltoa, uimahalleja, liikuntapaikkoja, uimarantoja, latuja, skeittipaikkoja, nuorisotiloja jne.
 mitä tekisitte, jos joku tällainen palvelu uhattaisiin lakkauttaa, esim. teidän oma koulu tai
lähikirjasto?
 huolestuttaisiko se teitä?
 mitä tekisitte? Kehen ottaisitte yhteyttä?
 mitä lapsille tai nuorille suunnattua toimintaa haluaisitte täällä kehittää?
(esim. vapaa-ajanviettotiloja, parkour-puisto?)
 kehen ottaisitte yhteyttä?
11. Jos haluaisitte vaikuttaa tällaisiin yhteisiin asioihin, niin mitä keinoja teillä on käytettävissä?
 mitä asioihin vaikuttamiseen tarvitaan (puhekykyä, rahaa, kontakteja)?
12. Onko sillä vaikuttamisen mahdollisuudella mitään väliä?
13. Jos ajatellaan yhteiskuntaa laajemmin ja juuri sellaisia yhteisiä asioita kuin kirjastoja,
kouluja, sairaaloita, veronmaksua, niin kuka niihin liittyvistä asioista päättää?
 esim. mikä koulu säästetään ja mikä lopetetaan, mikä koiratarha siirretään minnekin.
14. Entä kuka koko Suomen yhteisistä asioista päättää?
 kuka voi alkaa kansanedustajaksi, miten ne valitaan?
 minkä ikäisenä Suomessa saa äänestää?
 pitäisikö äänestysikärajaa laskea?
 pitäisikö koulussa äänestää enemmän?
15. Voisitteko itse kuvitella isoina osallistuvanne sellaiseen toimintaan, jossa päätettäisiin yhteisistä asioista?

16. Minkä verran teille on koulussa opetettu tällaisia vaikuttamiseen ja päättämiseen liittyviä
asioita?
 mitä on opetettu?
 pitäisikö sitä opettaa enemmän?
 miten sitä voisi opettaa?
 tiedättekö, että kuuluisi jo osaksi koulutusta?
17. Kuinka lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua asioista päättämiseen voisi parantaa?

YLEISASENNE, LOPUKSI
18. Uskotteko te, että te pystytte vaikuttamaan asioihin?
19. Tuleeko teille itsellenne vielä mieleen jotain tähän aiheeseen liittyvää, jota haluaisitte
sanoa?

- Kiitos osallistumisestanne! -
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6 AINEISTON ANALYYSI

Seuraavassa esittelen tutkielmani keskeisiä havaintoja. Olen päätynyt tuloksiin taulukoimalla oppilaiden vastauksia teemahaastattelurunkoni mukaisesti, sekä luokittelemalla osan vastauksista numeeriseen muotoon (Valli 2001, 158). Olen myös pyrkinyt
menemään analyysissäni varsinaisten tutkimusteemojen taakse (ks. luku 4.3 Aineiston purku ja käytetyt analyysitavat).

Taulukoiden lukemisessa on huomioitava, että osa niistä on luokiteltu ryhmittäin, osa
yksilöittäin. Kaikissa kysymyskohdissa yksilötason vastaus kun ei ole ollut tarpeellinen, vaan ryhmätason pohdinta asiasta on riittänyt antamaan kuvan oppilaiden senhetkisistä käsityksistä. Tapauksissa, joissa asiasta on kysytty oppilaan mielipidettä,
tulokset on taulukoita yksilöittäin. (Ks. tarkemmin luku 4.3 Aineiston purku ja käytetyt analyysitavat.)

Koska kyseessä on teemahaastatuksellisesti edennyt, laadullinen työ eikä kvantitatiivisesti kerätty aineisto, ei aivan jokaisen kohtaan ole kuitenkaan saatu tarkkaa, oppilaskohtaista tietoa. Tämä siksi, etteivät kaikki oppilaat ottaneet välttämättä kantaa
kaikkiin kysymyksiin. Tästä johtuen taulukoissa voi olla myös kohta ”ei vastausta”.
Koska tavoitteena oli keskustelunomainen ryhmähaastattelu, en myöskään jäänyt tivaamaan vastauksia. Jos oppilas ei yhden tai kahden lisäkysymyskerran jälkeenkään
ottanut kantaa kysymykseen, jatkoin eteenpäin. Tärkeämpää oli, että ilmapiiri säilyi
keskustelunomaisena ja luontevana, ja että oppilaat saattoivat puhua tunnoistaan vapautuneesti.

Joissain kohti olen astunut aineiston tulkinnassa myös sen taa: en ole seurannut vain
sitä, mitä oppilaat ovat joihinkin tiettyihin kysymyksiin vastanneet, vaan millaisia
muita asioita heidän vastauksistaan on noussut esille (Moilanen & Räihä 2001, 53–
55; ks. myös luku 4.3 Aineiston purku ja analyysi). Tämä tulee esiin etenkin analysoitaessa koulujen välisiä eroja, joita oppilailta ei ole voinut kysyä suoraan. Analyysiä onkin johdettu keskusluiden lomasta kummunneista, muista aiheista ja asenteista (ks. luku 6.5 Koulujen väliset erot). Myös esimerkiksi oppilaiden kouluun ehdottamien parannusten kohdalla vastauksista alkoi hahmottua jakoa sekä koulun viihtyvyyteen että opetussuunnitelmatasolle ulottuvista asioista. Näitä olen sivunnut kui-
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tenkin lähinnä vain liitteessä 6, Oppilaiden kouluun toivomia muutoksia. Eniten teemojen taakse astuminen tulee kuitenkin esiin oppilaskeskusteluja ja -kommentteja
siteerattaessa ja näiden luonnetta pohjustettaessa.

Lainaan työssäni paikoitellen sekä suoria haastattelusitaatteja että lyhyitä keskustelupätkiä (ks. Moilanen & Räihä 2001, 62–63). Jos sitaatit on lainattu eri haastatteluista,
olen erotellut ne tyhjällä rivivälillä toisistaan. Samasta keskustelusta lainatut sitaatit
olen kirjoittanut allekkain. Olen myös antanut jokaiselle haastateltavalle oman koodinsa, mikä auttaa lukijaa seuraamaan, milloin sama oppilas tai muut saman koulun
oppilaat ovat äänessä.

Oppilaat esiintyvät koodeilla K (Keski-Suomi) ja P (Pirkanmaa). Koska haastateltavia oli yhteensä neljäkymmentä, ovat keskisuomalaiset oppilaat saaneet koodeikseen
K 1–20 (esim. K7, K13) ja pirkanmaalaisen koulun oppilaat koodit P 1–20 (esim. P4,
P19). Numeroinnit etenevät ikätasoittain. Ykkösluokkalaiset edustavat aina numeroita 1–5, kolmosluokkalaiset 6–10 ja niin edelleen. Näin koodi kertoo nopeasti jotain
myös oppilaan iästä. Kirjain H merkitsee haastattelijaa.

Lukemisen helpottamiseksi kertaan siteeratun oppilaan iän aina myös tekstissä, sekä
heidän esiintyessä ensimmäistä kertaa keskusteluissa. Oppilaan ikä on kerrottu silloin
tämän sukupuolen jälkeen, esim. K10, tyttö 9. Eli keskisuomalaisen koulun oppilas,
9-vuotias tyttö.

Olen myös saattanut katkoa keskustelua sen keskeltä. Tätä osoitan rivin täyttävällä
katkoviivalla - - - - - - - -. Katkoviivaa olen käyttänyt, jos useampi oppilas on toistellut peräkkäin samaa asiaa mutta vain vähän eri tavoin (tai jos väliin on tullut joku
ihan muu kommentti) ja olen halunnut jatkaa suoraan sitaattikohdan kannalta keskeisimmän sisällön äärelle.
Ensimmäisessä tuloskohdassa käyn läpi, millaisena peruskouluikäinen lapsi näkee
vaikuttamisen verkostojen ympärillään rakentuvan. Kenellä oppilaan näkökulmasta
on mahdollisuus vaikuttaa asioihin (koulutasolla) ja kuka niistä suoranaisesti päättää
(kunta- ja valtiotasolla). Käsittelen myös, miten lasten tiedon- ja ajattelunkehitys vallankäytön rakenteiden kohdalla kehittyy.
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Tämän jälkeen keskityn avaamaan sitä, millaisina lapset omat vaikuttamisen mahdollisuutensa näkevät. Avaan lasten ajatuksia koulumaailman vaikuttamisesta laveammin, sillä tämä muodostui työn pedagogisesta kannalta keskeisimmäksi. Luvussa 6.3
käsittelen myös aihepiirin nykyisen kouluopetuksen roolia ja sitä, millaisena koulun
nykyisin tarjoama yhteiskunnallisten oppisisältöjen opetus tai omien osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen lapsille näyttäytyy.

Lopussa tarkastelen vielä lyhyesti, onko erisuuruisilla paikkakunnilla sijaitsevien
koulujen välillä nähtävissä jotain eroa ja jos, niin millaista. Lopuksi vedän vielä tutkimukseni keskeisiä havaintoja yhteen.

6.1 Kenellä on valta vaikuttaa?
Tutkielmani pääkysymyksenä oli selvittää, miten eri peruskouluikäiset lapset ja nuoret hahmottavat eri vallankäytön verkostojen ympärillään rakentuvan, eli kenellä he
katsovat olevan valtaa vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Ensimmäisessä kohdassa tiedusteltiin, kehen lapsi ottaisi yhteyttä jos hän haluaisi
muuttaa jotain asiaa koulussaan. Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, kenellä lapsi hahmottaa omassa kouluympäristössään olevan valtaa ja mahdollisuutta vaikuttaa
asioihin. Seuraavissa kohdissa kysymys kohdistettiin suoraan siihen, kuka kunnassa
tai Suomessa asioista päättää.

Seuraavan sivun taulukossa (Taulukko 1) vastaukset on esitelty sekä luokka- että
toimintatasoittain (koulun, kunnan ja valtion taso). Vastaukset on esitelty siinä järjestyksessä kuin ne ovat keskusteluissa tulleet esille.
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TAULUKKO 1. Vaikuttamisen tasot: kenelle sanoisit koulussa huomaamistasi epäkohdista ja kenellä
on kunnassa ja Suomessa valta vaikuttaa? Tulokset listattu siinä järjestyksessä kuin ne ovat tulleet
keskusteluissa esille.

Keski-Suomi
1.
Koulussa

Kunnassa

Suomessa

- rakennusmiehet
(koska ne rakentais
ne puuttuvat telineet)
- rehtori
- opettaja
- avustaja
- presidentti määrää
koko aluetta
- Yhdysvallat. Tai no
päättää jo varmaan
aika maailmanlaajusella tasolla.
- Erkki Kekkonen

- Tarja Halonen
- Yhdysvallat
- Jumala

3.
- opettaja
- rehtori
 kaikki yhdessä
- kunta
- presidentti
- palomiehet
(vois puhdistaa uimarannan)
- kaupunginjohtaja
- kunnanjohtaja ja ne
kaikki jotka siellä
kokouksissa päättää,
ne kaikki hallituksen
tai siis ne kunnan ne.
- presidentti
- Matti Vanhanen
- hallituksen puheenjohtaja
- hallitus ja ne kaikki… ihmiset

6.

9.

- rehtori
- kanslisti
- opettaja
- vanhempain toimikunta
- oppilaskunta
- joku kaupunginvaltuusto

- opettajat
- rehtori
- vararehtori
 kaikki yhdessä

- eduskunta
- kansanedustajat ja
ministerit

- eduskunta
- kansanedustajat
- ministerit ja… ihmiset
- presidentti
- niin, tai siis tohonhan
pitäis periaatteessa vastata että kansa, ku tääl
on demokratia. Mut eihän se nyt ihan aina niin
mee.

- kaupungintalo
- kunnanhallitus
- kaupunginvaltuusto
- tai kaupunginjohtaja
- se ihme lautakunta tai
se mikä siellä tällasia
asioita hoitelee

Pirkanmaa
1.

3.

- rehtori
- se kanslian tyyppi
- vahtimestari
- Tarja Halonen
- Jumala
- Matti Vanhanen
- kaupunki
- Ville tai Tuulia tai
mun isosisko koska
ne on oppilaskunnassa
- opettaja

- oppilaskunta
- rehtori
- vahtimestari
- opettajat ja kaikki
- oppilaatki päättää
silleen pikkasen

Kunnassa

- Matti Vanhanen
- Tarja Halonen
- kaupunki
- joku hemmo
- joku joka vetää
kessua ja kaljaa

Suomessa

- Tarja Halonen
- Matti Vanhanen
- Yhdysvaltojen presidentti
- Jyrki Katainen
 se päättää ite
mitä se tekee. Ei sitä
kyllä mikään Tarja
Halonen määrää.

- presidentti
- pääministeri
- Matti Vanhanen
- pormestari
- eduskunta
- jolleki sellaselle
kaupungin henkilölle
- hmm, no se eduskunta
- ja sitte ehkä jotain
vähäsen niinku presidentti

Koulussa

Lisäksi asioista voi
sanoa:
- kaverille (se sanoo
sen eteenpäin)
- toivelaatikkoon

6.

9.

- ne oppilaskunnan…
- puheenjohtaja!
- toi (osoittaa oppilaskuntaan kuuluvaa luokkakaveriaan)
- joku oppilaskunnan tyyppi tai hallituksen jäsen
- rehtori
- opettaja
- koti- ja kouluyhdistys
- pormestari
- kaupunginjohtaja
- presidentti
- kansanedustajat

- kaupunki
- [kaupungin] Ateria (kouluruoasta)
- koulun henkilökunta
- luokanvalvoja ( rinnastettu tulokissa opettajaksi)
- vahtimestari
- rehtori
- oppilaskunta

- presidentti
- eiku kansanedustajat!
- ne ministerit
- ne justiin, ne jotku
siellä. Eduskuntalaiset!

- eduskunta
- kansa
- kansa eduskunnan
kautta

- kunnanvaltuusto
- kunta
- päättäjät
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Useimmiten lapset ottaisivat muutosta kaipaavissa asioissa yhteyttä rehtoriin (yhteensä 8 mainintaa) opettajiin (8 mainintaa) tai oppilaskuntaan (5 mainintaa). Kärkisijoille pääsi myös pirkanmaalaisen koulun vahtimestari (3 mainintaa). Myös vanhempainyhdistys ja ”se kanslian tyyppi” mainittiin kahden ryhmän kohdalla.

Pirkanmaa, Kuvio 6a

Keski-Suomi, Kuvio 6b

rehtori

rehtori

opettajat

opettajat

oppilaskunta

oppilaskunta

vahtimestari

vararehtori

kaupunki

avustaja

kanslisti

kanslisti

vanhempainyhdistys

vanhempainyhdistys
0

2

4

6

0

2

4

6

KUVIO 6, Kenelle sanoisit, jos haluaisit muuttaa jotain asiaa koulussasi? Vastaukset ryhmit-

täin.

Vastausten perusteella näyttää siltä, että koulua hallinnoivat oppilaiden näkökulmasta
melko perinteiset tahot: rehtori ja opettajat. Tosin heidänkin toimintaansa välillä kyseenalaistettiin:

H: Kelle vois ilmaista huolensa [asioista, joita haluaisi muuttaa]?
P17: rehtorille, mut saako sekään mitään aikaseks… (tyttö, 15 v)

Oppilaskunnan kohdalla koulujen välillä vallitsee kuitenkin selvä ero. Siinä missä
pirkanmaalaisessa koulussa jokainen ryhmä ilmoitti ottavansa koulussa huomaamistaan epäkohdista yhteyttä myös oppilaskuntaan (kaksi ryhmistä mainitsi oppilaskunnan jopa ykkösvaihtoehtona), ilmoitti näin tekevänsä keskisuomalaisista ryhmistä
vain yksi. Oppilaskunnan toiminnasta ja sen aikaan saamista asioista myös puhuttiin
kautta linjan enemmän pirkanmaalaisessa kuin keskisuomalaisessa koulussa.

Kuvion 6 kohdalla on myös huomioitava oppilaskunnan ja oppilaiden päätäntävallan
kaksijakoinen luonne. Vaikka viisi ryhmistä ottaisikin koulussa muutosta kaipaavista
asioista yhteyttä oppilaskuntaan, käännettäessä kysymys muotoon ”Kuka koulussa
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olevista asioista päättää?” mainittiin oppilaat ja oppilaskunta vain kerran1. Oppilaskunta saatettiin siis nähdä aktiivisena toimijana, mutta se ei loppujen lopuksi päättänyt asioista.

Oppilaskunnan toiminta koettiin myös pääosin tehottomaksi. Pirkanmaalaisessa koulussa toiveet olivat toteutuneet paremmin (kouluun oli saatu mm. uusi leikkiteline,
pihaleluja, peili luokkaan, oppilaskunnan kioski sekä muutoksia lippisten ja kenkien
pitämiseen välitunneilla käytävillä) kun Keski-Suomessa oppilaskunnan katsottiin
järjestäneen lähinnä tapahtumia. Silti Pirkanmaallakaan usko oppilaskunnan mahdollisuuksiin vaikuttaa asioihin ei ollut kovinkaan vahva. Näyttäisi siltä, että oppilaskunta koetaan kyllä helposti lähestyttäväksi, mutta tästä lähestymisestä ei nähdä olevan kovin paljon hyötyä.
6.1.1 Ajattelun ja tiedonkehityksen eteneminen
Kokonaisuudessaan oppilaiden kaikkien tasojen (koulu-kunta-valtio) vastauksissa on
huomattavissa sekä lapsen ajattelunkehityksen että tiedon lisääntymisen tuomia muutoksia edettäessä luokkatasolta toiselle.

Mielenkiintoista on, että ainoastaan ensimmäisen luokan oppilaat näkevät vallankäytön tahoina niinkin suureelliset tahot kuin Jumalan, Yhdysvallat tai Yhdysvaltojen
presidentin. Näiden nähdään vaikuttavan niin koulun, kunnan kuin koko Suomen
asioihin. Tässä kohtaa on nähtävissä yhteys Furthin (1982, 296–297) ja Connellin
(1971) saamiin tuloksiin siitä, että 6–8-vuotiaat lapset hahmottavat tyypillisesti yhteiskuntansa vielä hyvin vajavaisesti ja näkevät hallituksen (ja omassa työssäni päätöstahon) viittaavan vain johonkin erityiseen mieheen kuten ”Jumalaan”, ”Jeesukseen”, ”pormestariin” tai vain johonkin ”erikoiseen” ja ”tärkeään”.

Tämän voisi omissakin tuloksissani tulkita johtuvan siitä, että jos lapselle on opetettu
Jumalan olevan kaikkivoipa ja kaikkien asioiden lepäävän hänen käsissään (häneltä
saatetaan muistaa pyytää iltarukouksissakin jotain), lienee lapsen ajattelulla loogista,
että hän myös päättää asioista. Huomionarvoista on, että ensimmäisen luokan oppilaita lukuun ottamatta Jumala tai Yhdysvallat eivät nousseet esiin enää minkään
muun luokan vastauksissa. Yhdysvaltojen esiintyminen aineistossa on myös jo sinän-

1

Kysymys esitettiin tässä muodossa tosin vain viidelle ryhmälle.
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sä mielenkiintoista: onko valtio niin paljon esillä kulttuurissamme, että sen ajatellaan
päättävän meidänkin asioistamme?

Nuorimmilla oppilailla (1.–3.-luokkalaiset) ajattelusta heijastuu myös sen yhteys
konkretiaan. Apua pyydetään siltä, jonka asioille voi katsoa konkreettisesti tekevänkin jotain: rakennusmiehelle sanotaan koulupihan puuttuvista kiipeilytelineistä
(”koska sit ne rakentais ne” (K3, tyttö 7)), palomiehet kutsuttaisiin kunnan likaiselle
uimarannalle (”pyytäis niiltä et voisko ne puhdistaa sen” (K8, tyttö 9)) ja koulussa
huomaamistaan epäkohdista voisi sanoa myös kaverille, joka voisi viedä asiaa eteenpäin jos ei itse pääse kouluun. Myös lasten arjessa lähellä oleva kouluavustaja mainittiin yhden ryhmän vastauksissa.

Sama konkreettisuus näyttää toistuvan koulussakin: asioihin nähdään voivan vaikuttaa sen, joka niiden kanssa on muutenkin tekemisissä, vahtimestari tai kanslisti. Pirkanmaalaisen koulun vahtimestari näyttääkin olevan oppilaiden silmissä aktiivisessa
roolissa: kolme ryhmää neljästä ilmoitti ottavansa apua kaipaavissa asioissa yhteyttä
häneen ja näki vahtimestarin jossain määrin myös päättävän koulun asioista. Ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaat mainitsivat vahtimestarin vielä aiemmassa vaiheessa kuin vanhemmat oppilaat.

Konkreettisiin kokemuksiin yhdistyvissä vastauksissa voi nähdä yhteyden Piaget´n
konkreettisten operaatioiden kauteen, jossa ajattelua ohjaavat vielä konkreettiset kokemukset ympäristöstä. Niissä näkyy yhteys myös Furthiin siinä, kuinka nuoremmat
lapset eivät vielä hahmota eri päätöksenteon tasoja tai niihin liittyviä rakennelmia.
(Ks. luku 3.1 Yhteiskunnallisen ajattelun kehitysvaiheet.) Furthin (1982, 299–301)
mukaan 7–8-vuotiaat lapset alkavat jo luoda tulkintoja välittömästi havaitsemistaan,
sosiaalisista toiminnoista, mutta nämä tulkinnat ovat usein vielä virheellisiä. Iän lisääntyessä ja ajattelun kehittyessä vastaukset alkavat selvästi ilmentää laajempaa
ajattelun tasoa. Etenkin yhdeksäsluokkalaiset hahmottavat jo sen, että kouluruoasta
päättää kaupunki (ei yksittäinen keittäjä) ja että koko koulun asioista päättää keskisuomalaisessa koulussa opettajien, rehtorin ja vararehtorin muodostama koalitio, ei
niinkään kanslisti (ks. Taulukko 1).

Vastauksissa voi nähdä myös lapsen tavan rakentaa yhteiskunnallista ymmärrystään
muilta ihmisiltä saamiensa kokemusten kautta (ks. luku 3.1 Yhteiskunnallisen ajatte-
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lun kehitysvaiheet). Vastaus siitä, että Suomen asioista päättää Jyrki Katainen joka
”päättää ite mitä se tekee. Ei sitä mikään Tarja Halonen määrää.” (P2, poika 7 v) tuskin on vielä 7-vuotiaan lapsen itsensä tuottamaa analyysia, vaan todennäköisesti joko
kotoa kuultua tai lapsen lonkalta heittämä arvaus. Tosin Kataisen on täytynyt olla
hänelle jo nimenä jostain tuttu. Ne kaksi oppilasta, joiden vanhempi tai isovanhempi
oli mukana kunnallispolitiikassa, vaikuttivat hahmottavan kunnallista päätöksentekoa
myös vähän muita paremmin. Toinen näistä oppilaista tiesi kunnissa vaikuttavan
myös niiden ”ihme lautakuntien” (K18, tyttö 16 v), ulottuvuuden, jota kukaan muu
oppilaista tai ryhmistä ei tuonut esille.

Tosin ajatus ympäristön vaikutuksista lapsen poliittiseen sosialisaatioon herättää ajatuksen, millainen on se yhteiskunnallisesta toiminnasta saatu malli, jossa yhteisiä
asioita nähdään hoitavan vaan jonkun ”joka vetää kessua ja kaljaa” (P1, poika 8 v).

6.1.2 Päätöksenteon tasoja ei eroteta toisistaan

Pienemmillä oppilailla näkyy selvästi, että eroa oman kotikunnan tai Suomen asioista päättämisen välillä ei nähdä: käsitteet ovat vielä liian hankalia hahmotettavaksi
(vrt. Furth 1982, 299–300). Esimerkiksi presidentin katsottiin kunnassakin hallinnoivan koko aluetta ja moni ottaisi häneen yhteyttä jo koulukohtaisissa asioissa. Kysyttäessä esimerkiksi, mitä lapset tekisivät jos kuulisivat että heidän koulunsa tai lähikirjastonsa aiotaan lakkauttaa, vastasi yksi ensimmäisen luokan tytöistä, että ”Varastettais äidiltä kaikki rahat ja mentäis valittaa Tarja Haloselle.” (P4, tyttö 7 v). Muut
säestivät että ”nii-in!” ja yksi jatkoi kertovansa asiasta vielä Jumalalle (P5, tyttö 8 v).

Oppilaiden ajattelussa näyttää tapahtuvan selvä muutos tiedon ja ymmärryksen kehittymisessä jo kolmannesta luokasta ylöspäin. Sekä kunnallinen että valtakunnallinen
päätöksenteko lähtevät tarkentumaan 3.–9.-luokkalaisten oppilaiden vastauksissa
tasaisesti.

Kun kolmasluokkalaiset vastaavat vielä vähän epämääräisesti siihen, ketkä kuntatasolla asioista päättää (vastaus: ”ne kaikki jotka siellä kokouksissa päättää” (K8, tyttö
9)) alkavat vastaukset tarkentua kuudennella muotoon ”joku kaupunginvaltuusto”
(K14, tyttö 13) ja yhdeksännellä oppilaat luettelevat jo kaupunginvaltuuston, hallituksen, -johtajan ja ne ”ihme lautakunnat” (K18, tyttö 16). Yhdeksännellä oppi-
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laat hahmottivat jo, ettei valtakunnan asioista periaatteessa päätä yksin presidentti tai
eduskunta, vaan ”kansa eduskunnan kautta, itse asiassa” (P19, poika 15 v) tai kuten
keskisuomalainen tyttö asian ilmaisi: ”niin tai siis tohonhan pitäis periaatteessa vastata että kansa, ku tääl on demokratia. Mut eihän se nyt ihan aina niin mee.” (K19,
tyttö 16 v). Tiedon ja ajattelunkehityksen kulku olivat samansuuntaista molempien
koulujen oppilailla.

3–9.-luokkalaiset osasivat yhtä ryhmää lukuun ottamatta nimetä yhdeksi valtakunnantason päätöksentekijäksi myös eduskunnan. Sekin ryhmä, joka ei eduskuntaa
maininnut, nimesi päätöksentekijäksi kuitenkin hallituksen. Kolmasluokkalaisilla
eduskunnan nimeäminen saattoi kuitenkin vaatia yhteistä pohdintaa ryhmässä. Eduskunnan myös sekoitettiin osallistuvan päätöksentekoon kunnassakin. Esimerkiksi
kysyttäessä kolmasluokkalaisilta, kenelle he voisivat kunnassa olevista epäkohdista
sanoa, oli vastaus:

P8: presidentille tai jollekin (kaikki rävähtää iloisesti nauramaan) tai jolleki, heh.
Tai tolle… tälle… sille… mikä se on? (tyttö, 9 v)
P9: pääministerille (tyttö, 10 v)
-----------------P8: jolleki pääministerille tai sitte se, mikä se on se ihme yhdys…. eiku mikä se on
se yhdys…
P10: yhdyskunta (tyttö, 10 v)
P8: se semmonen…
P9: eduskunta!
P8: eduskunta. Niin ni sille.

Tiedon lisääntyminen kunta- ja valtakunnantasolla iän myötä ei ole mikään yllätys –
siihen kun kai koulutuksella pyritäänkin. Tiedollisella tasolla suomalaisnuorten osalla ei missään vaiheessa olekaan havaittu olevan puutteita (Suutarinen 2002, Suoninen
ym. 2010). Mielenkiintoisemmaksi osoittautuukin se, kuinka monipuoliseksi oppilaat
luettelevat oman koulunsa toimija- ja vaikuttajatasoja; ja kuinka tämä lista on kautta
linjan huomattavasti monipuolisempi pirkanmaalaisessa kuin keskisuomalaisessa
koulussa (ks. Taulukko 1). Pirkanmaalla oppilaat hahmottivat muun muassa myös
kaupungin vaikuttavan koulunsa asioihin – taho, jota keskisuomalaisen koulun oppilaat eivät maininneet kertaakaan.

Silmiinpistävää ovat myös erot oppilaskunnan roolin hahmottamisessa (ks. luvun 6.1
alku). Vaikuttajatason, joka olisi oppilaita kuitenkin kaikkein lähimpänä.
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6.2 Omat vaikuttamisen mahdollisuudet vähäisiä
Lapset ja nuoret näyttävät siis hahmottavan suhteellisen monipuolisesti eri toimija- ja
vaikuttajatasoja. Myös välineitä tai keinoja heidän tavoittamisekseen tiedetään hyvin.
Oppilaat kaikilta luokkatasoilta nimeävät jo sujuvasti sähköpostit, puhelimet, tietokoneet ja tapaamiset yhteydenottovälineinä ja myös median kautta katsotaan jossain
määrin voitavan vaikuttaa asioihin (ks. liite 2, Kuvio 2,1 Yhteydenotto päättäjiin ja
Kuvio 2,2 Miten median kautta voisi vaikuttaa). Mutta millaisina lapset kokevat
omat vaikuttamisen mahdollisuutensa? Ainakin koulutasolla: huonoiksi.

Tutkimuksen toisena pääkysymyksenä oli selvittää, millaisina lapset näkevät omat
vaikuttamisen mahdollisuutensa näiden vallankäytön rakenteiden keskellä. Käytännössä vaikuttamisen mahdollisuudet kohdistuvat tällöin oman koulu- ja elämisympäristön asioihin. Vapaa-ajan puolella päätösvaltaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia
vaikuttaa olevan selvästi enemmän (ks. liite 3 Lasten vapaa-ajan vaikuttaminen).
Oppilaat pääsevät päättämään arjessaan monista käytännöntason asioista, kuten huoneensa sisustamisesta, vaatteista, harrastuksistaan ja jotkut neuvottelevat perheensä
kanssa myös päiväruoasta, pelattavasta pelistä tai valittavasta tv-ohjelmasta.

Vaikkei lasten koulussa päättämistä asioista kerättykään yhtä systemaattista tietoa,
kertoivat jotkut oppilaat saavansa koulussa päättää lähinnä siitä ”et ottaako vähän vai
ottaako niin paljo ku jaksaa [ruokaa]” (K1, tyttö 7 v) mutta yleisempi vastaus oli kuitenkin, että ”ei melkeen mistään” (K7, tyttö 9 v). Oppilaiden vastauksista kumpusi
muutenkin, etteivät he pääse vaikuttamaan omiin asioihinsa koulussa (ks. luku 6.2.1
Koulussa olevat aikuiset eivät kuuntele).

Samanlaisia tuloksia on saatu muissakin selvityksissä: oppilaiden vaikuttamisen
mahdollisuudet koetaan kauttaaltaan paremmiksi kotona ja vapaa-ajalla kuin koulussa (Arponen 2007, 34–37; Tuononen 2008, 4–5, 23).

Vaikuttaminen omiin vapaa-ajan asioihin koettiinkin voittopuolisesti ”tosi tärkeäksi”
(K4, tyttö 8 v). Yksi tyttö kiteytti ajatuksen omista vapaa-ajan asioista päättämisestä
lauseeseen, että ”ohan se nyt aika tärkeetä, et oppii elämään iteki. Ku tääl ei anneta.”
(K18, tyttö 16 v). Vastaus paljastaa aika karulla tavalla jotain oman osallistumisen
ristiriitaisuudesta: koulussa ollaan passiivisia koska sellaisia siellä on opetettu ole-
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maankin, ja siihen ”oikeaan elämään” osallistutaan
osallistutaan sitten jossain sen ulkopuolella.
Tuloksista
sta nousikin vahvemmin esille,
esille, kuinka lohduttomina oppilaat omat vaikuttavaikutt
misen mahdollisuutensa koulutasolla kokevat. Siksi keskityn tähän puoleen myös
työssäni.
6.2.1 Koulussa olevat aikuiset eivät kuuntele

Ensinnäkin,
nsinnäkin, tuloksista nousi vahvasti esille, etteivät oppilaat koe saavansa ääntään
kuuluviin koulussa. Esimerkiksi kysymys ”Jos teillä on koulussa asioita, joita te hah
luaisitte muuttaa, niin onko teillä sellainen olo että koulussa olevat aikuiset kuuntelee
kuuntele
teitä?” tuotti vastaukseksi vain seitsemän joo-vastausta,
joo vastausta, 40 lapsesta. Vain alle viivi
dennes siis koki, että sai asiansa kantautumaan aikuisten korviin (ks. Kuviot 7a ja
7b).

Pirkanmaalaisessa koulussa joo-vastauksen
joo vastauksen antoi yksi joka ryhmästä, keskisuomalaikeskisuomala
sessa koulussa joo:n tuottivat vain ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaat. KuuKu
des- tai yhdeksäsluokkalaisten ryhmistä kukaan oppilaista ei ollut sitä mieltä, että
koulussa olevat aikuiset kuuntelevat heitä. Heistä kolme jätti kokonaan vastaamatta
kysymykseen.
ykseen. (Ks. liite 4, Luokkatasoiset erittelyt aikuisten kuuntelusta.)

Pirkanmaa,, Kuvio 7a.
7
Kuuntelevatko koulussa olevat aikuiset teitä?
välillä, 11
ei, 2
joo, 4
ei vast., 3

Keski-Suomi,, Kuvio 7b.
7
Kuuntelevatko koulussa olevat aikuiset teitä?
välillä, 7
ei, 7
joo, 3
ei vast., 3

KUVIO 7,, Kuuntelevatko koulussa olevat aikuiset teitä?
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Kuten kuvioista käy ilmi, ehdottomasti yleisin vastaus oli ”välillä”. Tarkemmin katsottuna sen voi kuitenkin havaita olevan yleisemmin kielteinen kuin myönteinen tulkinta.

Kategoriaan on laskettu mukaan vaihtoehdot ”joskus ei, joskus joo” (poika, 7 v),
”osa kuuntelee, osa ei” (tyttö, 15 v), ”riippuu vähän asiasta” (tyttö, 12 v) tai ”kyllä ne
ehkä joskus kuuntelee, mut ei ne sitte paljoo” (tyttö, 9 v). Luokittelun helpottamiseksi niputin vastaukset kuitenkin yhteiseksi luokaksi ”välillä” sillä sitähän vastaukset
käytännössä tarkoittavat: joskus lapsi kokee tulleensa asiassaan kuulluksi, toisinaan
taas ei.

Vastaukset olivat perussävyltään kuitenkin lähes poikkeuksetta negatiivisia. Tämän
vuoksi tulkitsin tilanteen niin, etteivät oppilaat aikuisten osittaisesta kuuntelemisesta
huolimatta koe saavansa ääntään hyvin kuuluviin. Oppilaat luonnehtivat kategorian
vastauksiaan muun muassa seuraavasti:
P13: No se vähän riippuu - - - Meijän ope ei ainakaan kuuntele yhtään. (tyttö, 12 v)
P11: vähän riippuu… asiasta. (tyttö, 13 v)
P13: kyllä muut opettajat ehkä vähän enemmän, ei nekään kyl ihan kauheesti.
(tyttö, 13 v)
P15: Osa kuuntelee ja osa ei. Aika harva silleen kunnolla kuuntelee.” (tyttö, 15 v)
K13: No enpä mää nyt tiiä silleen. Et kyllähän niistä voi sanoo mut ei niihin yleensä
silleen kauheesti muutosta tuu, että… (tyttö, 13 v)

Yhden ryhmän oppilaat olivat sitä mieltä, että opettajat kyllä kuuntelee mutta vain,
jos asia on vakava.

K10: Kyllä ne ehkä joskus kuuntelee mut ei ne sitte paljoo. (tyttö, 9 v)
K6: No jos se on joku vakava asia. (poika, 9 v)
K10: Ni ehkä sitten.
H: Minkälainen vois olla semmonen vakava asia, mitä ne kuuntelee?
K7: No… joku saa pallon naamaan. (tyttö, 9 v)
K8: no niinku tapaturmissa ne kuuntelee. (tyttö 9 v)
K9: No onnettomuuksissa ja sitte perheonnettomuuksissa.

Kuulostaa melko lohduttomalta, jos oppilas kokee, etteivät opettaja tai koulussa olevat aikuiset kuuntele hänen asioitaan kuin fyysisissä ääritilanteissa (on saanut pallon
naamaansa) tai jos perhettä kohtaa jokin tragedia. Esitinkin lapsille jatkokysymyksen, kenen mielestä nuo asiat ovat vakavia. Eivätkö lasten omatkin asiat voisi olla
vakavia? Kolme oppilaista nyökkäsi takaisin: ”vois”.
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Saman ryhmän oppilaat olivat jo aiemmassa kohdassa todenneet, että heidän ääntään
pitäisi koulussa yleisestikin kuunnella ”todellakin” enemmän. Kun kysyin miksi, perusteluna oli ”kun meistä ei välitetä, edes” (K9, tyttö 10 v).

H: onko semmonen olo?
K8: on (tyttö, 9 v)
K9: no on kun kukaan ei kysy ikinä meiltä mitään, että… (tyttö, 10 v)
K10: ikinä ei kelpaa mikään (tyttö, 9 v)
K9: …että haluttaisko me niinku jotain tehä jotain keväällä
K6: ku opettaja ei koskaan kysy meiltä mitään, se vaan päättää ite (poika, 9 v)
K8: nii ja esimerkiks jos meil on liikkatunnil leikkejä ni opettaja niinku päättää ne
leikit eikä anna lasten niinku päättää niit leikkei
-----------------------------K9: ja sitten kun meillä on ne esitykset kevätjuhlaan nii mikään, mekää vaikka ku
yritettiin kuinka ni sitte… ni mikään ei kelvannu
K6: kaikki pitää olla niin tip-top
K9: …olla niin täydellistä.
K10: niin.

Saman ryhmän oppilaat kokivat, että koulussa olevat aikuiset vetoavat lasten ohittamisessa usein rahaan, siihen ettei lasten toiveita voida toteuttaa koska ne tulisivat liian kalliiksi. Oppilaat tunnustivat itsekin suunnitelmiensa olevan joskus vähän suureellisia, mutteivät nähneet esteitä sille, etteikö pienemmälläkin rahalla asioita voisi
silti tehdä omalla tavalla. Kuten yksi tytöistä opettajien kuuntelemattomuudesta
huomauttikin ”ei mee paljon rahaa jos kuuntelee vaan toista” (K9, tyttö 10 v).

Jos opettaja kuuntelikin oppilaittensa asioita, asioiden muuttumisen tai niihin vaikuttamisen suhteen oltiin pessimistisiä. Yhden 13-vuotiaan tytön mukaan asioista pystyi
kyllä sanomaan, mutta ”ei niihin yleensä silleen kauheesti muutosta tuu, että…”
(K13 tyttö, 13 v).

Toisen koulun oppilaista yksi totesi luokanvalvojan kyllä kuuntelevan, mutta ”se on
eri asia miten paljon se saa itte vietyä sitä eteenpäin. - - - Jos siin jotain yrittää, niinku siitä meijän luokkaretkestä - - - ni kyl se sit siihen apulaisrehtoriin tai rehtoriin
tyssää” (P19 poika, 15 v).

Ryhmässä, jossa jokainen oppilas vastasi kysymykseen ”Kuuntelevatko koulussa
olevat aikuiset teitä?” suoriltaan ei, perusteluina olivat, että ”ei varsinkaan meidän…” (K17 poika, 16 v) ja että ”Tää on semmonen koulu, et tääl kaikki pitää olla
mahdollisimman tiukkaa.” (K19 tyttö, 16 v). Kysyessäni mikseivät aikuiset sitten
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kuuntele sain kyyniseksi vastaukseksi vain, että ”Se liittyy niiden pään sisään. Se voi
löytyä sieltä se vastaus miksei ne kuuntele.” (K16 poika, 15 v).

Kuulluksi tuleminen linkittyi edellä mainitun ryhmän oppilaiden mielissä kasvattamiseen:
H: oottekste koskaan kysyny [mikseivät aikuiset kuuntele]?
K19: Koska, koska ne haluu kasvattaa meitä – mut ei ne vaan onnistu siinä.
(tyttö, 16 v)
K17: mut niist se ei oo niitten ongelma. (poika, 16 v)
K19: ja heh hehhehheh (nauraa), ja sitten taas meidän kasvattaminen ei joittenki
mielestä kuulu niille.
H: mut eiks tos oo ristiriita?
K17: tässä koulussa mitään muuta ookaan.
K19: Se riippuu vähän keltä opettajalta meet kysymään et onko opettajan tehtävä
kasvattaa.
K16: Ja kaikki opettajat puhuu toisensa vaan pussiin ihan kympillä… (poika, 15 v)

Oppilaiden vastausten perusteella vaikuttaisi siltä, että osa opettajista ei ota nuorten
osallistumista huomioon, koska he sanovat kasvattavansa heitä. Samaan aikaan toinen puoli opettajista perustelee lasten ohittamista sillä, ettei heidän kasvattamisensa
kuulu heille. Eli kasvatetaan tai ei, joka tapauksessa ei kuunnella. Ei ihme, jos yhteisten asioiden hoito näyttäytyy oppilaille joskus vähän sekavana.

6.2.2 ”Ollaan mekin olemassa”

Jos edellä oli selvää, etteivät lapset ja nuoret koe saavansa koulussa asioita tai mielipiteitään riittävän hyvin kuuluviin, niin yhtä selvää on myös, että asiaan pitäisi oppilaiden mielestä saada muutos. Valtaosa kysymykseen vastanneista oppilaista2 (87
prosenttia) oli sitä mieltä, että aikuisten pitäisi kuunnella heidän asioitaan enemmän
– niin koulussa kuin yleensä. Perusteluina oli muun muassa:

P5: Koska ollaan mekin olemassa. (tyttö, 7 v)
P4: …ni kyllä meitä pitää kuunnella. (tyttö, 8 v)
K7: no että oppilaat tietää mistä ne tykkää eikä ne aikuiset (tyttö, 9 v)
K8: niin. Aikuiset vaan yrittää keksiä.. jotain juttuja. (tyttö, 9 v)
K6: mut sitte kukaan ei tykkää siitä, ku se on ihan turhaa - - - ku se on ihan tyhmää
(poika 9 v)

2

Kysymys esitettiin muodossa ”Pitäisikö teitä kuunnella enemmän?” kuudelle ryhmälle, kahden ryhmän kohdalla kysymyksen
jäädessä muotoon ”Kuinka tärkeänä koette, että teitäkin kuunneltaisiin?”. Siksi tarkka vastaus on rajattu tässäkin koskemaan
vain kysymyksen sen täsmällisessä muodossa vastannutta, kuutta ryhmää. Muiden ryhmien perusteluita kuulluksi tulemisen
tärkeydestä on kuitenkin myös hyödynnetty tässä alaluvussa.
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K13: No et näihin asioihin tulis sit vähän enemmän muutosta (tyttö, 13 v)
P19: Eihän ne aikuiset välttämättä tiedä millasta tääl koulussa on, tai niinku tajua
sitä niin hyvin millasta täällä koulussa on olla. (poika, 15 v)
P19: ne ei tajuu niitä, mitä me tarvittais täällä koulussa.
P20: niinku just ne valinnaiset (tyttö, 15 v)
---------P20: niit tukikursseja [esim. ruotsi, matematiikka] oikeesti tarvittais.
P17: Opettajat ei niinku nää sitä niinku miten me nähdään tää koulu. (tyttö, 15 v)

Useimmiten perustelu, miksi päättämiseen osallistuminen olisi tärkeää, liittyi oppilaiden mielestä koulussa viihtymiseen:

K14: Sit oppilaat ois aina tyytyväisempiä, koulunkäynti ois kivempaa niinku. (tyttö,
13 v)
K18: Ehkä täällä viihtyis vähän paremmin, jos vähän kuunneltais. (tyttö, 16 v)
P19: Ne ei tajua niitä, mitä me tarvittais täällä koulussa. (poika, 15 v)
P17: Niin et se on tärkeetä et niinku koulussa viihtyy. Että ku tääl on vähän semmosta ettei tääl oo viihtynykään kun tääl on niin älyttömiä sääntöjä. Ja sitte
kuulee kavereittein koulusta et niil on niinku paljo rennompaa. (tyttö, 15 v)
P20: No mehän täällä ollaan se yheksän vuotta oltu ni, kyl se aika tärkeetä on et
meitäki kuunnellaan. (tyttö, 15 v)

Oppilaiden ehdotuksiin oman koulunkäynnin viihtyvyyden lisäämiseksi tulisikin suhtautua vakavasti, sillä keskimäärin suomalaisnuorten on todettu viihtyvän koulussa
huonosti (ks. esim. WHO:n kansainvälinen selvitys Samdal, Dür & Freeman 2004,
42–44). Viihtyvyydellä olisi kuitenkin suuri merkitys oppilaiden oman jaksamisen ja
opiskelun mielekkyyden kannalta.

Mielipiteissä siitä, pitäisikö lapsia ja nuoria kuunnella enemmän ei ollut havaittavissa
ikä- tai koulukohtaisia eroja. Oppilaat kaikissa ikäryhmissä tuntuivat olevan sitä
mieltä, että heidän pitäisi saada omaa ääntään enemmän kuuluviin.

Useimmiten oppilaiden esiintuomat ideat liittyivät joko kouluviihtyvyyteen, käytännön koulutyöhön tai opetuksen sisältöön. Viihtyvyydessä toivottiin muutoksia muun
muassa koulun pihaan (esimerkiksi isompaa kiipeilytelinettä, enemmän keinuja, lupaa mennä jo olemassa oleviin jumppalaitteisiin), käytännön koulutyössä enemmän
omaa osallistumista esimerkiksi luokkaretkien järjestämiseen (että oppilaatkin voisivat kerätä diskon järjestämisellä rahaa retkien tekemiseksi) ja opetuksen järjestämiseen toivottiin joustoa (ympäristö- ja luonnontietoa voisi joskus opiskella ulkonakin
eikä aina vain kirjasta). Toki mukaan mahtui myös vähän epärealistisempaakin toi-
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vetta, kuten television saamista ruokalaan tai että opettaja toisi kouluun aina karkkia
(ks. liite 6 Oppilaiden kouluun toivomia muutoksia).

Ajatukset ja odotukset viihtyvyyden parantamiseksi olivat usein melko realistisia.
Toiveiden ei odotettukaan toteutuvan villeinä vaan että: ”ei tietenkään tarkota mitään
että - - - pitää saada semmonen päivä et kaikilla ois jotku hirveet lepotuolit ja et nyt
nukutaan sitte koko ens tunti, et ei mitään semmosii vaan niinku ihan sellasii realistisii juttuja ”(K13, tyttö 13 v). Jos joku intoutuikin päästämään mielikuvituksensa
ideointivaiheessa valloilleen, saattoi ryhmä kontrolloida vastausta ja esittää siitä
eriävän mielipiteensä. Esimerkiksi kysymystä ”Kuinka tärkeetä se on että te itse pääsisitte päättämään näistä koulun asioista?” yksi ryhmä pyöritteli seuraavasti:
P14: sataprosenttisen tärkeetä. (poika, 12 v)
P11: Noh, no se vähän riippuis asiasta. (tyttö, 13 v)
P11: Että sillain että ehkä joku opettaja pitäis kuitenki kattoo, ettei tonne tuu tyyliin
jotain vesipuistoo tonne pihalle tai sitä luokkaa.
P13: nii, ettei vaik jotain jäätelöautoo tilaa tänne tai jotain kioskia koulun pihaan.
(tyttö, 12 v)
P11: tai sitte sillai mut sais niinku tavallaan sanoo ideoita, ni sit semmottee jotka,
just vaikka et korjattais noi [jalkapallo]verkot, että niitä sit niinku toteutettais.
P14: mut ois kiva jos kouluun sais kaikkee sellasta hienoo, vaikka vesiliukumäki tai
joku skeittiramppi tai… elokuvateatteri.
P15: no ei koulu mikään huvipuisto kuitenkaan oo. (poika, 12 v)

Perusteluista löytyi laaja-alaisempiakin näkökulmia. Osa koki tärkeänä, että elämässä
ylipäänsä oppisi päättämään asioista ja ottamaan vastuuta itsestään:

K14: Että jos sais enemmän päättää asioista ni - - - ymmärtäis ehkä paremmin mikä
on kohtuullista ja niinku pyytääki. Ja sitte ois silleen ihan kiva et ne toteutuis
ki mitä on toivonu. (tyttö, 13 v)
P8: Isona saa sitte vähän enemmän, ni sitte jos osaa päättää - - - voi olla että osaa sit
vähän järkevämpiä päätöksiä tehä. (tyttö, 9 v)
P20: niin ja on se nyt aika tärkeetä saada päättää omista asioista muutenki että
kasvaa niinku henkisesti (tyttö 15 v)
P17: ja sitte niinku myös et sitä elämää näkee ja sitte saattaa tehä niitä jonninmoisia
virheitä, että niistäki sit oppii (tyttö, 15 v)
P20: niin ja ottaa vastuuta ittestään (P17: niin), ettei aina äiti käske että ”juu, sää
pistät noi punaset sukat tänään”.

Yksi 15-vuotias poika kiteytti ajatuksensa kysymykseen kuinka tärkeänä hän oppilaiden kuuntelemisen näki, näin: ”Kylhän se aika tärkeetä ois kun tää koulu meitä
varten on.” (K16, poika 15 v). Oppilailla näyttäisi olevan luontainen tarve vaikuttaa
oman kouluympäristönsä asioihin, mutta koulun omat rakenteet eivät tunnu antavan
tälle myöten.
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6.3 Asioita pitäisi opettaa enemmän
Lapsilta tuli vahvasti esiin myös se, ettei päättämiseen tai vaikuttamiseen liittyvien
asioiden opetusta ollut tullut vastaan koulussa, etenkään keskisuomalaisessa opinahopina
jossa. Kysyttäessä oppilaita oliko koulussa opetettu jo keskusteluissa viitattuihin vaiva
kuttamiseen tai päättämiseen liittyviä asioita, jakautuivat vastaukset seuraavasti:

KUVIO 8a, Keski-Suomi (n=20)
6
5
4
3
2
1
0

KUVIO 8b, Pirkanmaa (n=20)

ei
vähän
joo
ei vast.
1. lk

3. kl

6. lk

9. lk

6
5
4
3
2
1
0

ei
vähän
joo
ei vast.
1. lk

3. kl

6. lk

9. lk

KUVIO 8, Onko koulussa opetettu päättämiseen ja vaikuttamiseen liittyviä asioita? Vastauk-

set oppilaittain.

Vastauksissa vallitsee koulujen välillä selvä ero. Keskisuomalaisen koulun oppilaat
näyttävät olevan melkein kaikilla luokkatasoilla yhtä mieltä siitä, ettei päättämiseen
ja vaikuttamiseen liittyviä asioita ollut koulussa heille opetettu. Taulukon vaihtoehto
”vähän” oli käytännössä muotoa ”ei juuri yhtään” (K13, tyttö 13 v). PirkanmaalaisesPirkanmaalaise
sa koulussa opetusta näytti olleen jonkin verran enemmän, mutta selvimmin vasta
yhdeksännellä luokalla.

Vaikka keskisuomalaisen koulun kolmannen luokan oppilaat vastasivat hyvin yksiyks
kantaisesti, ettei päättämiseen ja vaikuttamiseen liittyviä asioita ole heille opetettu,
on yhden tytön vastauksen perusteella koulussa käsitelty kuitenkin joitain
jo
yhteiskunnallisia oppisisältöjä. Tämän tyttökin
tyttökin näytti tiedostavan, joskin kritiikki kohdistuikin
tässä kohdin nimenomaan opetuksen sisältöön: ”Yhtä-äkkiä
”Yhtä äkkiä ollaan vaan puhuttu josjo
tain rakennuksista - - - vaikkapa missä Tarja Halonen asuu ni semmosii, mut ei yhy
tään niinku semmosta et miten päättää ja silleen” (K8, tyttö 9 v). Asioista päättämistä
itsessään lieneekin vaikea opettaa, mutta vaikuttamisen kanavien esittely, omien vaiva
kuttamismahdollisuuksien tarjoaminen ja sitä kautta myönteiseen osallistumisen kultkul
tuuriin kasvattaminen voisivat kuitenkin olla
o mahdollisia.
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Edellinen vastaus herättää ajatuksen siitä, että suomalainen kansalaiskasvatus on ili
meisesti juuri niin tietopainotteista ja toimintavähäistä kuin sen on todettukin olevan
(Nurmi 2002, 88–89;
89; Suutarinen 2006b, 113).

Se pirkanmaalainen yhdeksäs
yhdeksäs luokka, jolla opetusta oli mielestään ollut, oli siihen
pääsääntöisesti myös tyytyväistä. Yhteiskunnallisia aiheita oli heidän mielestään käk
sitelty ”aika paljo” (P18, poika 16 v) ja tunneilla oli käsitelty ”just niinku niitä asioita
millä pystyy vaikuttaa
uttaa ja semmosta tarpeellista” (P17, tyttö 15 v). Opetus oli koettu
”tärkeänä” (P18, poika 16 v) ja ”ihan mielenkiintosena” (P19, poika 15 v). Oppilaat
kommentoivat sen olevan ”periaatteessa aina ajankohtainen aihe” (P 19, poika 15 v).
Oppilaat kuitenkin epäilivät, ettei aihepiirin opetus kiinnostaisi heitä itseään nuoremnuore
pia oppilaita.

Opetusta toivottiin monin paikoin myös lisää. Mielenkiintoiseksi erot koulujen välilväli
lä tekee se, että ne joilla opetusta ei ollut mielestään ollut, toivovat sitä selvästi verv
rokkikoululaisia
oululaisia enemmän (Ks. Kuvio 9,
9, Pitäisikö päättämiseen ja vaikuttamiseen
liittyviä asioita opettaa enemmän?). Pirkanmaalaisen koulun yhdeksäsluokkalaisilta
kysymys jäi esittämättä. Heillä opetusta oli kuitenkin ollut jo lähtökohtaisesti eniten.

KUVIO 9a, Keski-Suomi
Suomi (n=20)
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KUVIO 9b, Pirkanmaa (n=15)
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KUVIO 9, Pitäisikö päättämiseen ja vaikuttamiseen liittyviä asioita opettaa enemmän?

Opetusta enemmän toivoneet keskisuomalaiset oppilaat perustelivat kantaansa muun
muassa sillä,
ä, että ”sais kertoo, uskaltais kertoo omista mielipiteistä” (K9, tyttö 10 v)
ja että ”sit tietäis et jos joku asia tulis eteen et miten siihen pystyis vaikuttamaan”
(K12, tyttö 13 v). Oppilas osuu tässä kohdin naulan kantaan: eihän opetuksen tarkoitarko
tuksena olekaan se, että jokainen ihminen olisi koko ajan päättämässä ihan kaikesta,
vaan että ihmisen tarvittaessa tietäisi, kuinka hän voi osallistua ja vaikuttaa omaa
elämäänsä koskettaviin asioihin (Meriläinen 2010, 118).
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Toisaalta ne yhdeksäsluokkalaiset, jotka eivät kaivanneet aihesisällön opetusta lisää,
perustelivat sitä aika perinteiseen tapaan: ”Ne ketä kiinnostaa ni eiköhän ne sen saa
muutenki selville” (K17, poika 16 v).

Koulujen väliset erot herättävät pohdinnan siitä, miksi opetusta toivotaan toisessa
koulussa niin paljon enemmän kuin toisessa. Ovatko pirkanmaalaiset oppilaat kokeneet opetuksen olevan jo kohdillaan eivätkä siksi toivo sitä lisää, vai ovatko koulun
tarjoama kansalaiskasvatus ja osallistumisen mahdollisuudet sammuttaneet tuota intoa? Vai onko kyse siitä, että ne keskisuomalaiset oppilaat, jotka aiheesta eivät vielä
tiedä, olisivat niin paljon kiinnostuneempia kuulemaan tuosta ”suuresta ja tuntemattomasta”? Onhan kansainvälisissä vertailututkimuksissakin todettu, että niissä maissa, joissa yhteiskunnallinen opetus ja tietämys ovat vähäisempää, oppilaat ovat kiinnostuneempia oppimaan ja osallistumaan toimintaan (Suoninen ym. 2010, 63). Tähän
tutkielmani ei kuitenkaan anna vastausta.

6.3.1 Oppilailla konkreettisia parannusehdotuksia

Niiltä osin kun oppilaat toivoivat lisää aihepiirin opetusta, olivat ehdotukset sen toteuttamiseksi realistisia ja perusteltuja. Alemmilla luokilla3 ehdotukset olivat hyvin
konkreettisia, käytännön taitojen harjoittelemista, kun yhdeksäsluokkalaiset toivoivat
muutoksia laajempiin taustavaikuttajiin: äänestysikärajan laskuun, nuorten yleisen
arvostamisen ja huomioon ottamisen lisääntymiseen.

Kolmasluokkalaiset toivat esiin, että koulussa voitaisiin harjoitella lähettämään sähköpostia tai kirjeitä pormestarille, opettaja voisi leikkiä pormestaria ja hänelle voisi
soittaa tai barbit voisivat istua pöydän ympärillä keskustelemassa ja ”päättäis siinä
kaikkee” (P9, tyttö 10 v). Yhteisiä keskusteluita, äänestyksiä ja asioista yhdessä päättämistä ehdotettiin laajemminkin.

H: Millä tavalla tätä aihetta vois sitte opettaa?
K13: no mun mielestä ainaki ihan keskustelemalla (tyttö, 13 v)
H: joo-o.
K14: sillä se tulis varmaan kaikkein parhaiten (tyttö, 13 v)
K13: ja silleen et jokainen saa puheenvuoron ja voi kertoo oman mielipiteensä
et vähän niinku sitte jossain eduskunnassa tai jossain (naurahtaa)

3

Kysymys tuli esiin vain neljän ryhmän keskusteluissa. Siihen vastasi molemmat 3. luokat, yksi 6.
luokka sekä yksi 9. luokka.
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K12: siinähän vois tehä sitte vaikka semmosen esityksen et siin ois joku valtuutettu
ja sille pitäis sit kertoo (tyttö, 13 v)
K13: niin että paperit eessä siin sais istuskella.

Kahdessa ryhmässä toivottiinkin, että lasten ajatusten kuuntelemista parannettaisiin
kouluissa muutenkin. Kolmannen luokan tytöt ehdottivat, että olisi hyvä, jos ”kaikilla
ois aina joku vuoropuhelu” (K9, tyttö 10 v). Tällä he tarkoittivat, että joka päivä jollakin oppilaalla olisi oma vuoronsa puhua ja kertoa mielipiteistään ja että tuo vuoro
vaihtelisi päivittäin. Toinen vaihtoehto olisi, että tuo vuoro opettajan luo järjestettäisiin koulupäivän jälkeen. Mutta, sille ei tunnuttu näkevän mahdollisuutta:

K6: mut kun ei sitä voi ku sille tulee aina kiire johki toiselle paikkaa (poika 9 v)
K9 ja K7: nii-i (tytöt 10 v ja 9 v)
K9: aina tulee et ”mun täytyy mennä tonne noin…”
H: onpa harmi.
K9: nii-i. Ku sil ei oo koskaan aikaa kuunnella ku sil on esimerkiks toi toisen luokan
tunti taikka sit sen pitää lähtee johki kokoukseen ni…
K7: sil on aina hirmu kiire.
K8: niin ja sitte joskus jos sen pitää hakee se jotain päiväkodista sen lapsi vaikka
(tyttö 9 v)
--------------------K14: niil on aina niin kiire tänne opettajanhuoneeseen (tyttö, 13 v)
K12: ne aina juttelee toisillensa siellä, melkeen sen enempää välitä (tyttö, 13 v)

Oman tutkimukseni perusteella vaikuttaisi siltä, että opettajan saattaa olla suuressa
yhtenäiskoulussa vaikeampaa ehtiä olla omilleen oppilailleen riittävästi läsnä. Sillä,
että jokaisella oppilaalle olisi järjestetty oma vakiopuheenvuoro, koettiin olevan
myös toisenlaista hyötyä:

K10: ja joskus ku ei yksin uskalla mennä puhumaan [open nimi] niinku jostain
et niinku haluais vaikuttaa johonki, niin sitte, mut sitte, ni haluis.” (tyttö, 9 v)
K9: (kuiskaa: ku kukaan ei uskalla) (tyttö, 10 v)

Myös Arponen (2007, 24) on todennut selvityksessään opettajien vetoaman kiireen
olevan yksi keskeisimmistä lasten kokemista syistä sille, etteivät he koe tulleensa
koulussa kuulluiksi. Arposen selvityksessä kiire esiintyi joko kiireenä itsenään, tilasta pois menemisenä (”häippäsee nopeasti”, ”kiire mennä jonnekin”, ”kiire kahville”)
tai että asioissa oli kiire mennä eteenpäin. Myös Arposen työssä oppilaat olivat itse
ehdottaneet kuulluksi tulemisen parantamistaan. Heidän tapauksessaan toiveena oli
ollut, että koulussa oli aina joku aikuinen, jonka luokse voisi mennä keskustelemaan
”kaikenlaisista asioista”. (Arponen 2007, 24.)
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6.3.2 Usko omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin laimea

Kokonaisuudessaan oppilaiden usko omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiinsa vaikutvaiku
taa laimealta. Kysymykseen uskovatko oppilaat
oppilaat voivansa vaikuttaa yhteisiin asioihin,
yleisimmäksi vastaukseksi muodostui pelkkä ”ehkä” (ks. kuvio 10).
10) Kyllä-vastauksiakin tuli reilu kymmenen, mutta niihin sisältyi aina rajoitus että: ”[kyllä] ehkä väv
hän johonki semmottiin pienempiin” (P13, tyttö
tyttö 12 v) mutta ”ei ehkä ihan niihin suusu
rimpiin - - - ” (K12, tyttö 13 v).

Kysymys esitettiin yleisessä, kaikkia kolmea tasoa (koulu-kunta-valtio
(koulu
valtio) koskevana,
sillä etenkin nuoremmilla oppilailla on muutenkin vaikeuksia erottaa eri tasoja toisistoisi
taan. Vastaukset
aukset on luokiteltu oppilaittain. Suurta eroa eri luokkatasojen tai koulujen
välillä ei ollut. Keskisuomalaisen koulun yhdeksäsluokkalaisilta kysymys jäi kokokok
naan kysymättä.

Uskotteko, että voitte vaikuttaa asioihin?
20
15
10
5
0
ehkä

kyllä

ei

ei vast. en tiedä

KUVIO 10
1 , Usko omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin (n=35)

Vaikka vastaukset
ukset näyttävät ensisilmäyksellä lupaavilta, suullisissa vastauksista oli
aistittavissa melko pessimistinen suhtautuminen asiaan. Ainoastaan kaksi oppilasta
neljästäkymmenestä uskoi vaikuttamisen mahdollisuuksiinsa lähtökohtaisesti optiopt
mistisesti. Yksi yhdeksäsluokkalaisista
eksäsluokkalaisista pojista totesi ponnekkaasti, että ”kyl mä ainaain
ki uskon et jos vaan niinku tarpeeks yrittäis” (P19, poika 15 v) ja sai yhden tytön
epäilevästi mukaan: ”niin… kyl varmaan pystyis mut et saaks siinä mitään isoo aia
kaseks ni…” (P17, tyttö 15 v). Toisella koululla yksi 13-vuotias
vuotias tyttö totesi, että ”jol”jo
lain tavalla varmaan aina pystyy” (K14, tyttö 13 v). Muilla vastaukset olivat selvästi
empivämpiä.
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Pirkanmaalaisten yhdeksäsluokkalaisten ryhmä tuli lopulta siihen tulokseen, että ”jos
se on joku semmonen monelle ihmiselle tai montaa ihmistä koskeva asia niin kyllähän siihen sit pystyy vaikuttaa - - - Jos se on sellanen mikä koskee vaan sua ittees, ni
eihän sitä huomioida.” (P19, poika 15 v). Lopulta hän kiteytti ajatuksensa sanoihin:
”pitää vaan aatella sitä sit muittenki kannalta et onks se, et hyödyttääks se vaan sua
ittees ja haittaa muita vai… voisko siitä olla hyötyä muillekin.”

Erikoista kyllä, valtaosa oppilaista voisi kuitenkin aikuisena ajatella osallistuvansa
osallistumista ja päätöksentekoa vaativiin tehtäviin (ks. liite 5, Osallistuminen aikuisena) Perusteluina oli muun muassa että ”no must ainaki on aika tärkeetä et kuuntelee ihmisten toiveita ja et yrittää niinku tehä niistä kaikille hyödyllisiä - - - . Ja että
aina ois vaan parempi ihmisten elää ja olla.” (K14, tyttö 13 v).

Osallistumiseen suhtauduttiin selvästi myönteisemmin pirkanmaalaisessa kuin keskisuomalaisessa koulussa, mistä voisi päätellä pirkanmaalaisen koulun onnistuneen
herättämään oppilaissaan osallistumiseen ja vaikuttamiseen myönteisemmän asenteen.

6.4 Passiivisuus lisääntyy peruskoulun edetessä
Varsinaisten haastattelu- ja tutkimuskysymysten ohella tutkimuksen aineistosta nousi
esiin muitakin mielenkiintoisia piirteitä. Selvin näistä piirteistä oli, kuinka oppilaiden
pessimistisyys ja passiivisuus omia vaikuttamisen mahdollisuuksia kohtaan näyttää
iän myötä lisääntyvän. Siinä missä nuorimmat oppilaat (1.- ja 3.-luokkalaiset) antautuivat usein avoimeen ja innostuneeseen ideointiin siitä, mitä kaikkia kouluympäristössä olevia asioita voisi parantaa tai miten opetusta kehittää, oli tuo tahtotila selvästi
laimeampaa vanhempien oppilaiden kohdalla (6.- ja 9.-luokkalaiset) (ks. liite 6, Oppilaiden kouluun toivomia muutoksia).

Toki kyse voi olla siitä, että toiveet ympäristön muuttamiseksi ovat muuttuneet realistisemmiksi, mutta enemmän silmään pistää nimenomaan asenne:

97
H: mut mitä jos te huomaatte täällä kouluympäristössä tällaisia [jo keskustelussa esiin tulleita] asioita, mitkä on teijän mielestä pielessä, niin kelle niistä
vois sanoo?
K19: ei kellekään kun ei opettajat kuuntele kuitenkaan (tyttö 16 v)
K18: kun ei ne kuuntele (tyttö 16 v)
K20: ihan turha sanoo kellekään kun ei kukaan kuitenkaan kuuntele mitä sää sanot
(poika 15 v)
K17: niin (poika 16 v)
K19: niin
K17: niin, juuh, samaa mieltä
K16: no eipä mua niin paljo kiinnosta (poika 15 v)
H: No oisko muut ku opettajat, voisko jollekin muulle sanoo?
K20: no ei oikeen
K20: (muuttaen ääntään) opettajat on aina oikeessa ja….
H: no onks teijän koulussa oppilaskuntaa?
K18, K19, K17: on
K17: mut ne nyt on semmosia et ei siellä, ei ne siellä osaa mitään päättää mistään
K19: (nauraa) eih kiinnosta.
H: Ketä siihen oppilaskuntaan kuuluu?
K17: toi (osoittaa edellä kommentoinutta oppilasta K19)
-------------------------- H: no onks se oppilaskunta saanu tehtyy jotain?
K17: ei
K19: no ei
H: millä tavalla se toimii? Onks teillä tietyin väliajoin jotain kokouksia tai…
K19: tai siis hallitus pitää kokouksia ja… ja ei me oikeestaan yhtään mitään tehä.
H: onks sinne tullu oppilailta koskaan mitään ehdotuksia et miten kouluympäristöö voi parantaa?
K18: ei
K17: ei. Ei ketään kiinnosta.
K19: no vaikka tuliski ni opettajat sitä hyväksyis kumminkaan.
K17: kuhan vaan pääsis mahdollisimman helpolla.
H: miksei?
K19, K18: no yritettiin me muuttaa yhen välkkä sisävälkäks mut ei kelvannu
K19: niin justiin, tota mää tarkotan.
H: mikä siin oli perustelu?
K18: no kun meillä toimi se välipalakioski ni se ois ollu yhen välitunnilla, eiiiii
kelvannu ja sitte ku kevät tulee ni oppilaat menee muutenki mielellään pihalle,
ni eiiiii….

Oppilaiden vastausten perusteella tuntuu aika nurinkuriselta, että sen kerran kun oppilaskunnalla on sitten ollut jotain itse järjestämäänsä toimintaa (välipalakioski) välitunnilla ei ole kuitenkaan saanut jäädä sisään sen asiakkaaksi.

Kun pirkanmaalaisen alakoulun puolella oppilaat luettelivat vielä suht tyytyväisinä
litaniaa siitä, mitä oppilaskunnan ja koulun idealaatikon kautta oli saatu aikaan (uusi
leikkiteline, pihaleluja, peili luokkaan), laskivat yhdeksäsluokkalaiset penseämmin
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saaneensa koko yläasteen aikana toteutetuksi vain kolme asiaa. Yhden roskiksen
koululle (joka sekin tuli pormestarilta), oppilaskunnan kioskin ja että kenkiä sai pitää
jalassa. ”Mutta ku ottaa huomioon et kauanks toi yläaste nyt on ollu, nii kaks muutosta ollaan sinä aikana saatu tehtyy. Kolme!” (P17, tyttö 15 v). Lopuksi mieleen
muistui vielä neljäs muutos: lippiksen sai laittaa välitunnille mentäessä päähän jo
käytävässä, ei vasta pihalla.

Jotain peruskoulun toimintakulttuurista ehkä yleisestikin kertoo se, että kysyttäessä
penseästi osallistumiseen suhtautuvilta toisen koulun yhdeksäsluokkalaisilta mikä
sitten voisi olla mikä tahansa sellainen heille tarpeeksi läheinen asia, minkä eteen he
olisivat valmiita tekemään jotain, oli vastaus:

K18: en mä tiiä (tyttö, 16 v)
K17: en mäkään (poika, 16 v)
K19: ei tuu mieleen. Ei oo tarvinnu vaikuttaa mihinkään. (tyttö, 16 v)

Viimeisin vastauksista on paljastavin. Onko yhdeksännen luokan oppilas todella onnistunut elämään elämänsä tai käymään peruskoulunsa niin, että hänen koskaan ole
tarvinnut vaikuttaa mihinkään? Ei ihme, jos aktiivisuutta on myöhemminkään vaikea
oppia.

Toinen aineistosta esiin noussut piirre oli asioiden hoitamisen ulkoistaminen muille.
Useammassa vastauksessa etenkin pienemmät oppilaat kokivat, että pyytäisivät muutosta kaipaavissa asioissa vanhempiaan tekemään asialle jotain, koska eivät ”itse
osaisi” (K8, tyttö 9 v; P9, tyttö 10 v). Yksi ratkaisi asian käskemällä ”vaik vahtimestarin soittaa jolleki tai [kaupungin] pormestarille” (P4, tyttö 7 v). Näyttäisi siltä, että
oman kyvyttömyyden tunteen lisäksi asioita oltaisiin melko helposti siirtämässä jonkun muun hoidettavaksi. Että kyllä se ”joku muu” ne aina sitten järjestäisi.
Päätöksentekoa ei uskallettu myöskään kokonaan oppilaiden harteille, vaan paikalle
toivottiin jotain vähän kokeneempaa päätöksentekijää: ”ehkä joku opettaja pitäis kuitenki kattoo, ettei tonne tuu tyyliin jotain vesipuistoo tonne pihalle tai sitä luokkaa.”
(P11, tyttö 13 v).
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6.5 Koulujen väliset erot
Edellä esitettyjen tulosten pohjalla tutkimuskoulujen välillä näyttää olevan eroja koulujen osallistumiskulttuurissa, oppilaskunnan toiminnassa ja oppilaiden kuulluksi tulemisen kokemuksissa. Esimerkiksi pirkanmaalaisten oppilasryhmien haastattelut
olivat kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisilla tuplasti pidempiä kuin Keski-Suomessa, oppilaat vastasivat kysymyksiin pidemmin ja monipuolisemmin ja oppilasryhmien välille muodostui enemmän keskustelua kuin verrokkikoulussa. Tämän voi tulkita merkitsevän että myös koulujen keskustelukulttuureissa on eroja ja että pirkanmaalaisen
koulun oppilaat ovat ehkä tottuneet tuomaan enemmän esiin mielipiteitään ja keskustelemaan asioista kuin keskisuomalaisen koulun oppilaat. Toisaalta kyse voi olla siitä, jos pirkanmaalaiset oppilaat ovat kokeneet aiheen jo lähtökohtaisesti läheisemmäksi ja mielenkiintoisemmaksi.

Oppilaskuntatoiminta oli Pirkanmaalla keskisuomalaista koulua aktiivisempaa ja
myös sen toimintaa hahmotettiin ja osattiin selittää paremmin. Keskisuomalaisessa
koulussa huomiota kiinnitti, ettei ensimmäisen luokan oppilailla ollut lainkaan osallistumismahdollisuuksia oppilaskunnan toimintaan, eikä sen toiminnasta osattu kertoa mitään. Pirkanmaalaisessakaan koulussa ensimmäisen luokan oppilaat eivät kuuluneet vielä oppilaskunnan hallitukseen, mutta silti heidän luokaltaan arvottiin edustaja, jonka kautta luokan asioita oli kuitenkin mahdollista saada oppilaskunnan edustajien kuultavaksi.
Eroja osallistumisessa, oppilaskuntatoiminnassa ja oppilaiden kuulluksi tulemisen
kokemuksissa tuskin voi kuitenkaan selittää koulujen sijaintiin liittyvillä tekijöillä.
Enemminkin se näyttää osoittavan, että eri koulujen välillä voi vallita suuriakin eroja
siinä, millaisen osallistumiskulttuurin keskellä oppilaat elävät ja kuinka paljon he
kokevat voivansa vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Tästä on saatu viitteitä myös
valtakunnallisessa selvityksessä (Tuononen 2008). Sen mukaan vaihteluita esiintyy
niin paikkakunta- kuin koulukohtaisesti ja käytäntöihin vaikuttavat etenkin koulujen
päätökset oppilaskuntien perustamisesta, niiden toimintaan myönnetyt varat sekä koko koulun laajempi toimintakulttuuri (Tuononen 2008, 23, 40).
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Tutkimuskoulujen välille ei ole kuitenkaan tarpeen tehdä liian kärkevää vastakkainasettelua; haastatteluiden perusteella parannettavaa löytyisi molemmista tutkimukseen osallistuneista yhtenäiskouluista.

Haastatteluissa tuli kuitenkin esiin kaksi eroavaisuutta, joiden voi tulkita johtuvan
nimenomaan koulujen sijainnista. Maaseutumaisemman koulun oppilaat hahmottivat
koulun ulkopuolisen elämisympäristönsä huomattavasti monipuolisemmin kuin kaupungin alueella asuvat ikätoverinsa. Keskisuomalaisen koulun oppilaat esittivät paikkakunnan asioista puhuttaessa mielipiteitä niin kylän uimarannoista, kaupoista, harrastusmahdollisuuksista kuin näiden kehittämisehdotuksistakin, kun kaupunkikoululaiset puhuivat omasta lähiympäristöstään lähinnä vain hyvin kapealla, omaan harrastuspiiriinsä liittyvällä sektorilla.

Pienemmän paikkakunnan lasten ja nuorten näyttäisi siis olevan helpompi hahmottaa
elämisympäristöönsä liittyviä kokonaisuuksia ja ottaa niihin myös kantaa. Myös yhteisöllisyyden osuus oli vastauksissa vahvempi: uimarantaa voitaisiin siivota koko
kylän voimin ja laittaa vaikka paikallislehteen ilmoitus väen keräämiseksi paikalle.

Toisekseen, pienemmän paikkakunnan lapsilla ja nuorilla tuntui olevan läheisemmät
välit oman paikkakuntansa asioihin vaikuttamiseen. Muutamat oppilaista olivat olleet
mukana keräämässä nimiä ovelta ovelle jotain yhteistä asiaa perustettua adressia varten, ja menetelmän tiedettiin myös toimineen. Myös paikallisiin päättäjiin oli koettu
saatavan (ainakin ennen kuntaliitosta) helpommin yhteyttä (H: millä tavalla voisit
ottaa yhteyttä päättäjään? K17: mennä sanoo tossa ku näkee - - - tai tulee vastaan.
(poika, 16 v)).

Erilaiset kasvuympäristöt aiheuttavat haastetta myös opetuksen kehittämiselle, jos jo
lähtökohdat oman lähiympäristön hahmottamisessa ovat niin erilaiset. Siksi koulun
merkitys yhtenäisenä kansalaiskasvatuksen kehtona toisaalta korostuukin. Jos oman
kunnan tai kaupungin asioihin vaikuttaminen koetaan etäisemmiksi, muodostaa kouluympäristö entistä tärkeämmän kentän osallistumismahdollisuuksien tarjoamiselle.
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7 TUTKIELMAN TULOKSET

Peruskouluikäiset lapset ja nuoret tuntuvat hahmottavan suhteellisen monipuolisesti
eri toimija- ja vaikuttajatasoja. Vaikka eri päätöksenteon rooleissa ja tasoissa esiintyykin etenkin nuoremmilla oppilailla ikään kuuluvaa virheellisyyttä, tarkentuvat nuo
tiedot kuitenkin iän myötä. Kuten aiemmissakin tutkimuksissa on todettu (Suoninen
ym. 2010; Brunell & Törmäkangas 2002) tiedollisella puolella ongelmia ei olekaan
nähty olevan. Enemmän kehitettävää löytyisikin nimenomaan asenteiden ja yhteisiin
asioihin osallistumisen aktiivisuuden puolelta.

Lasten näkökulmasta asioita näyttävät koulussa ja yhteiskunnassa hallitsevan ne, joille on Kiilinkin huomioiden mukaan kasaantunut joko sosiaalista, taloudellista tai
symbolista pääomaa ja valtaa. Vaikka lapset toisivat omassa toiminnassaan asioita
aktiivisesti esille, niistä päättävät kuitenkin aina aikuiset, joilla on joko aikuisauktoriteettinsa, koulutukseensa tai taloudelliseen asemaansa liittyen valta joko hylätä tai
hyväksyä lasten ehdotukset. (Kiili 2006, 100.) Keskeistä olisikin, miten lasten luontainen halu ja tarve osallistua yhteisiin asioihin saataisiin tuotua sille tasolle, että
myös lapset pääsisivät aidosti osallistumaan päätöksentekoon.

Tämä ei tarkoita, että lapset olisivat villeinä päättämässä koulun pihaan rakennettavista vesiliukumäistä tai jäätelökioskeista, sillä tätä lapset eivät itsekään pohjimmiltaan halua. Vaikka lapset näille ”hulluille ideoille” aluksi hymyssä syin omissa haastatteluissani nauroivatkin, kumpusi niiden alta kuitenkin halu vaikuttaa pohjimmiltaan tärkeisiin asioihin: koulun viihtyvyyteen, asioiden toimivuuteen oppilaiden näkökulmasta, koulutyön järjestämiseen mielekkäämmäksi (ks. myös Kiili 2006, 96).
Kuten Kiilikin (2006, 100, 154–155) toteaa, lapset eivät edes halua toimia keskenään
ilman aikuisia, vaan he toivoisivat sitäkin enemmän aitoa yhteistyötä näiden kanssa.
Tämä tuli esille myös omassa työssäni.

Tutkimukseeni osallistuneet oppilaat eivät muutenkaan olleet liikkeellä kaikki-mullenyt-tässä-ja-heti -mentaliteetilla, vaan lapset ja nuoret pyysivät ensisijaisesti mahdollisuutta saada itse työskennellä omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Oppilaat listasivat toiveissaan luokkaretkiä, yökouluja ja omien näytelmien toteuttamisia, mutta
jatkoivat samaan hengenvetoon toivovansa voivansa järjestää koulussa diskon ja buf-

102
fetin näiden tapahtumien rahoittamiseksi. Näihinkään ei kuitenkaan ollut oppilaiden
mukaan saatu koulussa mahdollisuutta.

Tutkielmani ensimmäinen kysymys antaa vastauksia siihen, millä tavoin lapset näkevät eri vallankäytön rakenteiden ympärillään rakentuvan ja kuinka heidän yhteiskunnallisiin asioihin liittyvä ajattelunsa tällä saralla kehittyy. Tämä luo käyttökelpoista
pohjatietoa sille, mihin suuntaan opetusta olisi jatkossa mielekästä kehittää.

Tulokset osoittavat, että etenkin alakouluikäisten lasten on vielä vaikea erottaa eri
vallankäytön tasoja toisistaan. Siksi näitä ei ole mielekästä heille liiaksi vielä opettaakaan. Pessimistisen ja passiiviseen asenteen synnyn ehkäisemisessä ala- ja yläkouluissa tarjotuilla osallistumisen mahdollisuuksilla voi sen sijaan olla suuri merkitys.
Ikävuosina 10–20 saatujen omakohtaisten vaikuttamisen kokemusten on todettu olevan yksilön myöhemmälle kehitykselle ratkaisevia (Laitinen & Nurmi 2007, 27–28).
Lapsuudessa opittua osallistumattomuutta ja vieraantuneisuutta on enää myöhemmin
vaikea murtaa, minkä vuoksi nuoret tarvitsisivat yhteisöjä joissa he voivat aidosti
vaikuttaa asioihin ja osallistua avoimesti sen toimintaan (Laitinen & Nurmi 2007, 28;
Kiilakoski 2008, 18).

Kuten Laitinen ja Nurmi (2007, 28) toteavat, hyvä ja avoin hallinto oppilaiden edessä
on myös omiaan luomaan myönteistä kehitystä. Tietojen salailu, päätösten tekeminen
oppilaiden ulottumattomissa, oppilaiden omien aloitteiden tyrmääminen ja sääntöihin
vetoava joustamattomuus ovat vain omiaan aiheuttamaan kyynisyyttä, yhteiskunnallista välinpitämättömyyttä sekä yhteiskuntavastaisuutta. Kuten Laitinen ja Nurmi
muistuttavat, oppilaille ei tule myöskään tarjota vain näennäisiä päättämisen mahdollisuuksia; he haistavat ne kyllä. Ja näennäiset ratkaisut ja mahdollisuudet turhauttavat
toimintaa vain entisestään. (Laitinen & Nurmi 2007, 28–29.)

Tämä tuli esiin omassakin työssäni. Etenkin yhdeksäsluokkalaiset kokivat, ettei heitä
kuunnella koska he ovat nuoria eikä heillä uskota olevan todellisia, omia ajatuksia ja
että koulussa asioista päättävät vain aikuiset, lähes mielivaltaisesti. Oppilaat kyseenalaistivat myös avoimesti, mikseivät aikuiset usko nuorilla olevan omia, päteviä ajatuksia. Olivathan he itsekin olleet joskus samanikäisiä! ”- - - yleensähän on silleen
ettei oteta niin vakavasti. Joo, toi on nuori, ei toi mistään mitään tiiä niin sit se menee
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silleen vähän niinku ohi. - - - Aatellaan, et ei me niinku pystytä viel päättää omist
asioistamme” (P19, poika 15 v).

Haastatteluvastauksissa paistoi läpi myös, että yhteiskunnallisia asioita käsittelevässä
opetuksessa keskitytään oppilaiden mielestä jossain määrin vääriin tietosisältöihin.
Kerrotaan kyllä, missä rakennuksessa Suomen presidentti asuu muttei sitä, miten asioista päätetään tai miten niihin voisi vaikuttaa. Samanlaisia tuloksia on saatu myös
toisessa haastattelututkimuksessa (Laitinen & Nurmi 2007, 17–18). Koulu näyttäisi
opettavan asioita vain koulua itseään ja sen tavoitteiksi asetettuja tietosisältöjä varten, ei itse elämää.

Kouluopetuksen yhteiskunnallisia sisältöjä on muutenkin kritisoitu liiasta tietopainotteisuudestaan, pinnallisuudestaan sekä siitä, ettei se onnistu yhdistämään opetettavia
asenteita nuorten omaan kokemusmaailman (Nurmi 2002, 88–89; Suutarinen 2006b,
113). Tämä olisi kuitenkin keskeistä oppilaiden oman kokemuksellisuuden ja osallistumisen kannalta.

Työssäni nousee huolestuttavalla tavalla esiin myös, etteivät oppilaat koe saavansa
omaa ääntään tarpeeksi kuuluviin koulussa. Tästä on saatu tietoa myös aiemmissa
selvityksissä (Arponen 2007; Tuononen 2008; Kouluterveyskysely 2010). Vaikuttamisen mahdollisuuksilla näyttää kuitenkin olevan selvä yhteys koulussa viihtymiseen
ja oppilaiden oman aktiivisuuden ja motivaation kannalta. Huolestuttavaa on myös,
että passiivisuus sekä kielteisyys omia vaikuttamisen mahdollisuuksia kohtaan näyttäisivät lisääntyvän peruskoulun myötä. Joko se on ikään liittyvä kehitysvaihe (vrt.
Piaget 1988, 93–97; Laitinen & Nurmi 2007, 27) tai sitten peruskoulu itsessään saa
toiminnallaan aikaan turhautuneen ja flegmaattisen ilmapiirin. Vaikka nuorista kasvaisi itsessään kuinka passiivisia tahansa, on eri asia olla passiivinen kuin turhautunut. Viimeisimmän paikkaaminen jälkikäteen lienee vieläkin työläämpää.

Oppilaiden vastauksista tulee selvästi esiin, että jos lasten yhteisöllisyyttä, kouluviihtyvyyttä ja omaa osallistumista halutaan parantaa, heidän pitäisi saada selvästi
enemmän ääntään kuuluviin koulussa. Omien asioiden ja ajatusten saaminen kuuluviin koettiinkin oppilaiden keskuudessa erittäin tärkeäksi ja aihepiirin opetusta kaivattiin monin paikoin lisää. Kuten jo aiemmin toin työssäni ilmi, lapsilla ja nuorilla
vaikuttaisi olevan luontainen halu osallistua ja ottaa kantaa asioihin. On sulaa hul-
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luutta, jos tämä luontainen tahtotila ensin koulussa nujerretaan ja sitten sitä yritetään
suurella rahalla kalastella nuorten aikuisten kohdalla takaisin puolueiden ja päättäjien
kampanjoidessa suureen ääneen osallistumisen puolesta. Tuskin mikään kampanjointi enää siinä vaiheessa auttaa, jos halu osallistua on nitistetty jo paljon aiemmin; koko
yhdeksänvuotisen peruskoulun ajan.

Maaseutumaisen ja kaupunkiympäristössä sijaitsevan koulun välillä vallitsi eroja
muun muassa koulujen toimintakulttuureissa ja oppilaskuntien toiminnassa. Näitä
eroja ei kuitenkaan voida tulkita johtuviksi vain erilaisesta maantieteellisestä sijainnista. Paikkakuntakohtaiset erot nousevat enemmän esiin siinä, miten kokonaisvaltaisesti oppilaat oman lähiympäristönsä hahmottavat ja kuinka läheisiksi omat vaikuttamisen mahdollisuudet sen asioihin kokevat. Enemmän tutkielmassa korostuikin
puoli, että erot voivat olla hyvin koulukohtaisia, riippumatta niiden sijainnista. Lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksissa voi siis olla paljon kiinni myös siitä, millaisen osallistumisen kulttuurin keskellä he saavat koulussa kasvaa.

On totta, että osa oppilaista kommentoi päättämisestä ja vaikuttamisesta kiinnostuneiden oppilaiden löytävän halutessaan tietonsa kyllä muualtakin kuin koulusta ja
että poliittiseen sosialisaatioon vaikuttaa koulun ohella paljon myös lapsen kotiympäristö ja kaverit (Nurmi 2002, 61, 82). Koululla on kuitenkin todettu olevan vahva
vaikutus poliittiseen sosialisaatioon etenkin sellaisten lasten kohdalla, joiden koti on
muuten poliittisesti passiivinen ja joita yhteiskunnalliset asiat eivät lähtökohtaisesti
kiinnosta (Nurmi 2002, 61, 87, 91). Tämän vuoksi koulun roolia kansalaiskasvattajana ja osallistumisen kulttuuriin rohkaisijana ei pidä väheksyä.

Haastatteluissa tuli esiin myös etenkin yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kritiikki
kaikkea yhteiskunnallista toimintaa kohtaan. Laitisen ja Nurmen (2007, 27) mukaan
on normaalia, että nuorten kasvamiseen kuuluu myös kyseenalaistaminen ja että osa
nuorten toiminnasta on aina muun muassa koulua kritisoivaa. Siksi kansalaiskasvatus
ja nuorten osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen tulisi tarjota heille oikein; muuten se voi kääntyä itseään vastaan (Laitinen & Nurmi 2007, 27).

Kuten Piaget´kin (1988, 93–97) jo aikoinaan totesi, nuorten kriittisyyttä ja kapinointia ei pidä tulkita väärin. Nuoren kehitysvaiheisiin kuuluu kokoon vetäytymisen vaiheita, jolloin nuori saattaa vaikuttaa hyvinkin epäsosiaaliselta ja sopeutumattomalta
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ja hänen asenteensa yhteiskuntaa kohtaan on lähinnä erittäin kriittinen, halveksuva ja
väheksyvä. Tämä ei Piaget´n mukaan johdu kuitenkaan välipitämättömyydestä vaan
siitä, että nuori tuossa kehitysvaiheessaan pohtii nimenomaan kaikkea ympäröivään
yhteiskuntaan liittyvää ja näkee ympärillään asioita, joita hän haluaisi kehittää ja
muuttaa. Jokainen sukupolvi kun kokee, että he ovat ja heidän pitää olla edeltäjiään
parempia ja kehittävämpiä. (Piaget 1988, 93–97.) Ratkaisevaksi muodostuukin silloin, miten tämä nuorten motivaatio ja muutoshalu saadaan kanavoitua oikein. Yhteiskunta kun ei voi nojata siihenkään, että kehitys pysähtyisi. Jatkuva kehitys on ainoa tie eheyteen yhä kiihtyvämmin muuttuvassa maailmassa.

Tutkimuksen arviointi

Jälkikäteen arvioiden katson tutkimukseni onnistuneen hyvin. Kuten jo johdannossa
totesin, tutkielmani aiheista olisi voinut saada kaksi erillistäkin työtä, keskittyen joko
lapsen ajattelunkehityksen tai heidän omien osallistumismahdollisuuksiensa tarkasteluun. Hahmotellakseni kuitenkin kokonaiskuvaa vielä suhteellisen tuntemattomasta
tutkimuskentästä, en kuitenkaan kokenut näiden kahden juonteiden erottamista toisistaan mielekkäänä vaan halusin tarkastella niitä yhdessä. Jälkikäteen arvioituna päätyisin todennäköisesti edelleen samaan lopputulokseen.

Se, mikä lopullisessa työssä voitetaan nyt laveudessa, saatetaan kuitenkin osin menettää sen syvyydessä. Tämä on kuitenkin ollut tietoinen valinta. Katson tutkielmani
ja aineistoni pystyneen kuitenkin vastaamaan hyvin niille asetettuihin kysymyksiin.

Jos toteuttaisin työn uudestaan, haluaisin optimoida haastattelutilanteet niin, että tekisin haastattelut aina mahdollisimman hyvään aikaan päivästä, esimerkiksi alkuiltapäivästä. Aamun ensimmäinen tunti saattoi olla oppilaille vielä vähän unelias, iltapäivän viimeinen levottomin. Jatkossa tekisin myös vain yhden haastattelun päivässä.
Nyt keskisuomalaisessa koulussa haastattelut onnistuivat kyllä tahdilla yksi per päivä, mutta pirkanmaalaisessa koulussa tein kaksi haastattelua päivässä. Vaikka väliin
jäi reilu tauko, tuntuivat jotkut tärkeät jatkokysymykset jäävän jälkimmäisissä haastatteluissa väliin edellisten haastatteluvastausten kaikuessa vielä korvissa. Myös oma,
herpaantumaton keskittymiskyky oli niissä koetuksella.
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Jatkossa kiinnittäisin myös vielä tarkemmin huomiota lasten kanssa haastattelutilanteissa käyttämääni kieleen. Päättämisen ja vaikuttamisen sijaan puhuisin vielä korostetummin lasten omista osallistumisen mahdollisuuksista ja yhteisten asioiden hoidosta. Keskusteluiden edetessä esittämäni kysymykset ymmärrettiin kyllä kontekstissaan usein oikein, mutta silti jotkut muotoilut saattoivat aiheuttaa epäselvyyttä. Muun
muassa kysyessäni oppilailta, voisivatko he kuvitella osallistuvansa aikuisina jotain
päättämistä tai vaikuttamista vaativiin tehtäviin (tarkoittaen sillä nimenomaan yhteisten asioiden hoitoon osallistumista) yksi yhdeksäsluokkalainen poika kysyi ”no - - eikös aina kun jotain tehään ni tarvii vähän päättääkin?” (K17, poika 16 v). Niinpä.
Toisen koulun ensimmäisen luokan oppilaat eivät edes ymmärtäneet kysymystä,
vaan alkoivat kertoa ammattihaaveistaan.

Aiheen tutkimusta olisi mielekästä jatkaa opetuksen pariin jalkautuvalla tutkimuksella. Oppilaiden asenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia olisi mielenkiintoista selvittää
opetuskokeilun ja sen rinnalle rakennetun toimintatutkimuksen kautta, tai lähteä
muuta kautta toteuttamaan opetuksen kehittämistä. Toisaalta, eri nuoriso-organisaatioiden ja koulutustahojen suunnalta tuntuu löytyvän jo hyvin erilaisia materiaaleja opetuksen toteuttamiseen, jolloin mielenkiintoista olisikin pureutua nimenomaan
siihen, millaisia asennemuutoksia erilaisella osallistumisen ja kansalaiskasvatuksen
opetuksella voisi saada aikaan. Nämä jäävät kuitenkin seuraavan, erillisen tutkimuksen aiheiksi.

107

8 LOPPUPÄÄTELMÄT

Tutkielmani nostaa monella tasolla esille, että peruskouluikäisten lasten osallistumismahdollisuuksien tarjoamisessa ja koulujen kansalaiskasvatuksessa riittää vielä
paljon parannettavaa, etenkin aitojen osallistumismahdollisuuksien ja asennekasvatuksen osalta.

Tilanne elää tällä hetkellä hyvin kaksijakoisena. Kansalaiskasvatusta ja sen osallistumista tukevia oppimissisältöjä vaaditaan jo monella tasolla (valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa, aiemmissa hallituksen politiikkaohjelmissa, opettajankoulutuksen
kehittämisessä ja sitä tuntuvat toivovan lapset itsekin) mutta silti nämä tavoitteet eivät näytä toteutuvan missään. Oppilaat kokevat vaikutusmahdollisuutensa oman kouluympäristönsä asioihin edelleen kehnoiksi eikä opettajilla tunnu olevan riittävästi
aikaa kuunnella oppilaidensa asioita ja ajatuksia. Yhteiskunnalliset ainekset ovat vähissä myös opettajankoulutuksessa eikä yleinen asenne oppilaiden osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi tunnu yleisestikään olevan kovin innostunut. (Kiili
2006, 152–153; Ahonen 2005, 21; Manninen 2008, 122–124).

On toki muistettava, että muutokset vievät aina aikaa. Silti näiden muutosaskeleiden
hitaus vähän ihmetyttää. Asia on kuitenkin ollut esillä jo kohta kymmenkunta vuotta.
Lyhyt aika asennemuutokselle mutta pitkä pätkä toiminnan edistämiselle. Vai onko
niin, että osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen vaikuttavat samat taustatekijät
kuin oppilaiden vaikutusmahdollisuuksiin yleensä: muutosta ja asioita haluttaisiin
kyllä saada aikaan, mutta liian harva tietää mitä tai miten. Kuten Kiilakoski (2008,
10–18) tuo esille, on turha puhua vain osallistuvuuden lisäämisestä, jos missään ei
ole ensin määritelty, mitä tuolla osallisuudella edes tarkoitetaan.

Kaikille yhteiseen peruskoulutukseen on kyllä aina helppo olla vaatimassa lisää oppisisältöjä. Milloin kouluihin kaivattaisiin lisää liikuntaa, tieto- ja viestintätekniikkaa,
mediakasvatusta tai taito- ja taideaineita. Kuluneen vuoden julkiset keskustelut uudesta tuntijakosuunnitelmista ovat nostaneet esiin uusina avauksina myös draaman ja
etiikan. Miksi juuri omaan osallistumiseen ja yhteiskunnallisiin tieto- ja taitosisältöihin lukeutuvan opetuksen pitäisi siis nousta yhtään sen tärkeämmiksi tai ylipäänsä
saada tilaa kouluissa?
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Siksi, että kaikki muu ihmisten toiminta ja kouluissa opetettavat asiat nivoutuvat
loppujen lopuksi kuitenkin siihen. Ei tietenkään ole yhdentekevää, mitä lapsi tai nuori oppii koulussa esimerkiksi ympäristönsuojelusta tai biologiasta, mutta saattaakseen
tämän tiedon, osaamisen ja asenteen käytäntöön, hän tarvitsee myös tietoa siitä, miten näihin asioihin voisi vaikuttaa ja millaiset hänen omat osallistumisen mahdollisuutensa ovat: linkittyivät ne sitten järjestö-, vapaaehtois- tai puoluetoimintaan, tai
vaikka oman koulun tai kylän projektiin.

Ei pidä myöskään unohtaa, että koulun yhdeksi tehtäväksi on nimenomaan kirjattu
aktiivisten kansalaisten kasvattaminen demokraattiseen yhteiskuntaan ja osallistumisvalmiuksien tarjoaminen tämän yhteiskunnan kehittämiseksi (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004, 40). Ihmisten oma osallistuminen ja kiinnostus ovat
kuitenkin koko demokraattisen yhteiskunnan perusta ja näitä osallistumisen tapoja on
myös opetettava.

Kuten jo aiemmin toin ilmi, koulun tarjoamaa yhteiskuntaopin opetusta on muutenkin kritisoitu liiallisesta tietopainotteisuudesta ja siitä, että opetettavat asiat jäävät
liian kauaksi oppilaiden omasta arjesta (Nurmi 2002, 88–89; Suutarinen 2006b, 113).
Vasta yhdeksänteen luokkaan jätetty opetus ei muutenkaan ole onnistunut täyttämään
sille asetettuja tavoitteita: luomaan nuorissa kansalaisvaikuttamiseen osallistuvaa tai
politiikkaan myönteisesti suhtautuvaa asennetta (Nurmi 2002, 90–91). Siksi tätä kasvatusta tulisi toteuttaa jo alakoulujen puolella. Puhuessani kansalaiskasvatuksesta ja
oppilaiden omista osallistumisen mahdollisuuksista en muutenkaan näe näiden käsitteiden sijaitsevan kovin kaukana toisistaan, sillä siitähän kansalaiskasvatuksen ytimessä nimenomaan on kyse: oppilaiden omasta osallisuudesta ja osallistumisesta.

Koulujen kansalaiskasvatuksessa tulisikin siirtyä tietojen jakamisesta enenevissä
määrin kohti taitojen hallintaa. Taitoja kriittiseen ajatteluun, vuorovaikutukseen, väittelyyn, argumentointiin, kriittiseen medialukutaitoon sekä ennen kaikkea kykyyn
muodostaa mielipiteitä ja perustella niitä. Tietoja yhteiskunnan rakenteesta, päätöksenteon prosesseista ja vaikuttamisen kanavista toki tarvitaan, jotta ihminen edes tietäisi, mihin on kätensä työntämässä, mutta ilman taitoja ja osallistumiseen myönteisesti suhtautuvaa asennetta näitä tietoja ei saada koskaan käytäntöön.
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Oleellisinta on kuitenkin itse osallistuminen ja se, että tälle toiminnalle luodaan tilaa.
Kuten sosiaalipedagogiikan ja kriittisen pedagogiikan koulukunnat painottavat, muutokset lähtevät pohjimmiltaan toiminnasta, yhteistoiminnallisesta oppimisesta, opetuksen dialogisuudesta ja siitä, että tieteellinen tieto ylipäänsä tuodaan osaksi käytäntöä.

Kuten Kiilakoskikin kirjoittaa, aktiivisuus opitaan arkipäivän toiminnoissa. Ja oppilaiden arkea on koulu. Osallisuuteen on kasvettava ja siihen on pyrittävä kiinnittämään huomiota monissa eri tilanteissa. Mahdollisimman varhaiset vaikuttamisen
mahdollisuudet oman ympäristön toimintaan kun luovat pohjan myös tulevalle. Kiilakosken mukaan demokratiaan ja osallistumiseen voi kasvaa jo varhaislapsuudessa –
tai sitten ei, jos lapsen omat mielipiteet jätetään jatkuvasti huomiotta ja sivuutetaan.
(Kiilakoski 2008, 18.)

Omassa työssäni nousee vahvasti esiin, että taitojen sijaan muutosta on tapahduttava
myös asenteissa. Välinpitämättömyyden tunne, haluttomuus ja voimattomuus vaikuttaa yhteisiin asioihin eivät tarjoa hedelmällistä kasvualustaa osallistumiselle tai aktiiviselle kansalaisuudelle. Sen sijaan aito tunne siitä, että jokainen yksilö voi osallistua
tärkeiksi kokemiensa asioiden hoitoon luo pohjaa myös myöhemmälle demokraattiselle toiminnalle ja aidolle halulle vaikuttaa ympäristöön ja olla osa sitä. (Kiilakoski
2008, 10–18.) Yksi oppilaiden haastatteluvastauksista olikin erityisen kuvaava.
Ryhmä ei pystynyt keksimään yhtään, mitä tahansa asiaa, johon he haluaisivat vaikuttaa, koska ” ei oo tarvinnu vaikuttaa mihinkään”(K19, tyttö 16 v). Niinpä. Miksi
se pitäisi äänestysiän kynnyksellä sitten edes aloittaa?
Tutkimuksen tarkoituksena ei missään nimessä ole ollut arvostella tutkimukseen
osallistuneiden, yksittäisten koulujen toimintaa, sillä useat muut selvitykset ja tutkimukset osoittavat kyseessä olevan valtakunnallisen ilmiön. Tutkimuskoulut ovat sen
sijaan tarjonneet arvokkaan alustan lasten oman ajattelun ja mielipiteiden tarkastelulle. Tutkimus on myös nostanut esiin, että yksittäisten koulujen tai luokan- tai aineenopettajien sijaan muutoksen kohti osallistuvampia koululaisia täytyy lähteä laajemmin koulun rakenteista, tulevien opettajien kouluttamisesta, jopa heidän valinnastaan.

Kuten Kiilakoskikin (2008, 17) kirjoittaa, lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen
eivät pelkät pedagogiset niksit riitä, vaan se vaatii koko toiminnan muuttamista ja
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selkeää tavoitteellisuutta. Lapsille ja nuorille tulee tarjota aitoja osallistumisen mahdollisuuksia ja tilanteita, joihin he haluavat aidosti käyttää aikaansa, ideoitaan ja lahjojaan parantaakseen omaa yhteisöään. Kasvatus olisikin nähtävä prosessina, jossa
sekä lapsi että hänen ympäristönsä vaikuttavat toinen toisiinsa. (Kiilakoski 2008, 17.)

Aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen ei tietenkään tarkoita, että jokaisen ihmisen pitäisi koko ajan olla päättämässä aivan kaikesta. Kuten yhteiskuntakriitikko ja
ex-kan-sanedustaja Rosa Meriläinen (2010, 118) muotoilee, oleellista on, että ihminen kuitenkin tarvittaessa tietää, kuinka toimia. Meriläisen mukaan useimpien ihmisten elämässä tulee kuitenkin jossain vaiheessa eteen se hetki, jolloin hänelle tulee
tarve vaikuttaa johonkin itselleen läheiseen asiaan. Silloin yksilöllä on myös oltava
tiedot ja taidot toimia. Meriläisen mukaan suuri voimattomuuden ja vääryyden tunne
syntyy, jos ei pysty vaikuttamaan edes silloin, kun kerrankin haluaisi. (Meriläinen
2010, 118.) Ja samaan valtakunnallinen opetussuunnitelmakin tähtää todetessaan,
että koulun pitäisi kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia ja tukea oppilaan
kehittymistä omatoimiseksi ja aloitteelliseksi, osallistuvaksi kansalaiseksi (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004, 40).

Kuten Meriläinen muistuttaa, ihminen ei kuitenkaan voi koskaan irtaantua yhteiskunnallisista kytköksistään, ei vaikka kuinka haluaisi. Asiat eivät myöskään lakkaa
olemasta, vaikkei niitä ajattelisi tai muistaisi. Myös toimimatta tai tekemättä jättäminen on teko, se on politiikkaa. (Meriläinen 2010, 20, 27, 35). Kuten Meriläinen
(2010, 20) ja Suoranta (2005, 19) toteavat, politiikka ei tapahdu vain jossain tietyssä
paikassa. Sitä tehdään ihan kaikkialla, koko ajan.

Tämän vuoksi kasvatustakaan ei voida eristää sen taloudellisesta, sosiaalisesta tai
kulttuurisesta ympäristöstä. Päinvastoin. Sen tulisi saada ihmiset ymmärtämään, etteivät he tai heidän toimintansa ole valmiiksi määräytynyttä, vaan että he toimivat yhteiskunnallisissa oloissa, joita voidaan jatkuvasti kehittää ja muuttaa. (Suoranta 2005,
19.)

Ajatukset lasten osallistumisen lisäämisestä ovat herättäneet eloon paisti vanhoja
kauhukuvia epäonnistuneesta kouludemokratiakokeilusta myös siitä, että vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen kouluissa johtaisi suoranaiseen anarkiaan. Että
päästessään päättämään asioista, lapset saisivat liikaa valtaa heitä itseään ja muita
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koskevissa asioissa ja heistä tulisi pian niin kurittomia ja itsekkäitä oman edun tavoittelijoita, etteivät aikuisen enää pärjäisi heidän kanssaan. (Kiili 2006, 102.) Yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääntymisen on aikoinaan pelätty johtavan myös ”tuhoavaan fanaattisuuteen” (Freire 2005, 38).
Nousevasta anarkia-aallosta ei ole olemassa kuitenkaan minkäänlaista näyttöä. Päinvastoin, ihmisten oman yhteiskunnallisen tietoisuuden on jo pitkään nähty ohjaavan
ihmisiä etsimään omaa itseluottamustaan ja ehkäisemään fanaattisuutta. Kuten jo
brasilialainen pedagogi Freire aikoinaan totesi, fanaattisuus ja ahdasmielisyys ovat
aina yhteisön ydintä lamaannuttavia, kriittisyys puolestaan vapauttavaa ja luovaa.
(Freire 2005, 39–39.)

Itse en näe että lasten osallistumismahdollisuudet rajoittuvat kouluissa vain oppilaskuntatoimintaan, vaan mielestäni kyse on koko koulunkäyntiä ja opetusta poikkileikkaavasta asenteesta. Toki oppilaskunta toimii yhtenä keskeisenä kanavana oppilaiden
asioiden ajajana, mutta yhtä lailla osallistamista voi huomioida jokapäiväisessä arjessa: oppilaiden kuuntelemisena, arjen pienissä valinnoissa, opetuskeskusteluissa, dialogisuutena ja opetuksen toteuttamisessa (ks. esim. Suutarinen 2006a). Mikään ei estä myöskään luokkaa toimimaan joskus omana yksikkönään: luokkaretken tai leirikoulun suunnittelijana, opetuskokonaisuuden tai teemapäivän toteuttajana tai linkitettäessä oppimiskokemuksia yli koululuokkarajojen.

Toki oppilaiden on opittava myös siihen, ettei kaikkia mieltymyksiä voida aina toteuttaa ja että aikuisella täytyy kuitenkin olla lopulta vastuu siitä että tietyt asiat tulevat koulussa tehdyiksi ja opituiksi. Mutta tällöin avainasemaan nousee nimenomaan
avoin keskustelukulttuuri ja asioiden avaaminen avoimeksi myös oppilaille: on tuotava esille ne perustelut, miksi jotkut asiat tehdään niin kuin tehdään ja mitä niillä
tavoitellaan. Tämä opettaisi oppilaita näkemään asioiden taakse ja perustelemaan
omia tekemisiään ja toiveitaan. Kouluissa pitäisikin pystyä luomaan avoin ilmapiiri
siitä, että asioihin saa ja pystyy vaikuttamaan ja että tuon halu saisi nousta oppilaista
itsestään, ei ulkoapäin asetettuna pakkona.

Kysyessäni oppilailta haastatteluiden lopuksi millainen olo heille tilanteesta jäi, yksi
tyttö kiteytti vastauksekseen: ”Tässä vaan älys vielä enemmän et hirveen vähänhän
me pystytään päättää meijän asioista.” (K13, tyttö 13 v).
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LIITE 1, teemahaastattelun runko

Teemahaastattelurunko

touko–kesäkuu 2010

TAUSTATIEDOT
-

nimet ja ikä
oletteko opiskelleet koko kouluaikanne tässä koulussa?
muista nimilaput!

KOULUMAAILMA
1. Jos te ajattelette tätä teidän koulua ja kouluympäristöä, niin onko täällä jotain sellaisia
asioita mitä te haluaisitte muuttaa?
 kenelle niistä voisi sanoa?
 miksi juuri hänelle? Kenelle toiselle?
 kuka niistä voi päättää?
 mitä te niiden asioiden muuttamiseksi voisitte tehdä?
 kannattaako tällaisiin yhteisiin asioihin osallistuminen, onko siitä hyötyä?
2. Mihin asioihin te voitte täällä koulussa vaikuttaa?
 kuka koulussa ylipäänsä saa päättää asioista?
 haluaisitteko päättää enemmän omista asioistanne koulussa?
 mikä se tapa siihen voisi olla?
 olisiko se teidän mielestä tärkeää, että oppilaat saisi olla päättämässä yhteisistä asioista?
3. Miltä teistä tuntuu, että jos teillä on jotain asioita joita te haluaisitte tuoda esiin, niin
kuunteleeko täällä koulussa olevat aikuiset teitä?
 kyllä/ei
 mistä se johtuu?
 onko teidän mielipiteillänne väliä?
 jos ei, tarvittaisiinko näitä asioita varten joku erillinen henkilö tai opettaja tai oppilaskunta?
4. Kuinka tärkeää on että teitäkin kuunneltaisiin?
5. Onko teidän koulussa oppilaskuntaa?
 ketä siihen kuuluu?
 onko sillä erikseen joku hallitus?
 kuuluuko joku teistä oppilaskunnan hallitukseen?
 mikä sen oppilaskunnan / oppilaskunnan hallituksen tehtävä on?

KOTI & VAPAA-AIKA
6. Jos ei ajatella vain koulua, vaan myös teidän vapaa-aikaa ja harrastuksia ja elinympäristöä,
niin onko siellä jotain sellaisia asioita mitä te haluaisitte muuttaa tai josta te haluaisitte
päättää?
 kenelle niistä voisi sanoa?
7. Mistä asioista te saatte kotona tai vapaa-ajalla päättää?
8. Kuinka tärkeää se on, että pääsee itse osallistumaan omaa elämäänsä koskeviin asioihin?
9. Jos te näette koulussa tai vapaa-ajalla jonkun asian, joka on huonosti, niin yritättekö te
muuttaa sitä?
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YHTEISKUNTA
10. Kuntakin tarjoaa usein paljon palveluita asukkailleen, kuten kirjastoja, kouluja, terveyden
huoltoa, uimahalleja, liikuntapaikkoja, uimarantoja, latuja, skeittipaikkoja, nuorisotiloja jne.
 mitä tekisitte, jos joku tällainen palvelu uhattaisiin lakkauttaa, esim. teidän oma koulu tai
lähikirjasto?
 huolestuttaisiko se teitä?
 mitä tekisitte? Kehen ottaisitte yhteyttä?
 mitä lapsille tai nuorille suunnattua toimintaa haluaisitte täällä kehittää? (esim. vapaa-ajanViettotiloja, parkour-puisto?)
 kehen ottaisitte yhteyttä?
11. Jos haluaisitte vaikuttaa tällaisiin yhteisiin asioihin, niin mitä keinoja teillä on käytettävissä?
 mitä asioihin vaikuttamiseen tarvitaan (puhekykyä, rahaa, kontakteja)?
12. Onko sillä vaikuttamisen mahdollisuudella mitään väliä?
13. Jos ajatellaan yhteiskuntaa laajemmin ja juuri sellaisia yhteisiä asioita kuin kirjastoja,
kouluja, sairaaloita, veronmaksua, niin kuka niihin liittyvistä asioista päättää?
 esim. mikä koulu säästetään ja mikä lopetetaan, mikä koiratarha siirretään minnekin.
14. Entä kuka koko Suomen yhteisistä asioista päättää?
 kuka voi alkaa kansanedustajaksi, miten ne valitaan?
 minkä ikäisenä Suomessa saa äänestää?
 pitäisikö äänestysikärajaa laskea?
 pitäisikö koulussa äänestää enemmän?
15. Voisitteko itse kuvitella isoina osallistuvanne sellaiseen toimintaan, jossa päätettäisiin yhteisistä asioista?

16. Minkä verran teille on koulussa opetettu tällaisia vaikuttamiseen ja päättämiseen liittyviä
asioita?
 mitä on opetettu?
 pitäisikö sitä opettaa enemmän?
 miten sitä voisi opettaa?
 tiedättekö, että kuuluisi jo osaksi koulutusta?
17. Kuinka lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua asioista päättämiseen voisi parantaa?

YLEISASENNE, LOPUKSI
18. Uskotteko te, että te pystytte vaikuttamaan asioihin?
19. Tuleeko teille itsellenne vielä mieleen jotain tähän aiheeseen liittyvää, jota haluaisitte
sanoa?

- Kiitos osallistumisestanne! -
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LIITE 2, KUVIO 2,1 Yhteydenotto päättäjiin. Oppilaiden tuomat vastausvaihtoehdot kaikissa
ryhmissä.

Miten päättäjiin voisi ottaa yhteyttä?
12

10

9

10

8

8

6

5

6
4

2

2
0
puhelimella tietokoneella/ tapaamalla ulkoistamalla
s-postilla

postitse

muut

Kysyttäessä oppilailta,, millä tavoin he ottaisivat yhteyttä päättäjiin, sai eniten mainintoja
vaihtoehto
aihtoehto soittamalla tai puhelimella (10 vastausta). Seuraavaksi yleisemmin yhteyttä
otettaisiin tietokoneella tai sähköpostilla (9 vastausta), näkemällä henkilö kasvokkain ja pup
humalla hänelle (6 vastausta) sekä ulkoistamalla tehtävä jollekin toiselle (5 vastausta).
Useimmiten tämä tarkoitti, että oppilas pyytäisi vanhempiaan ottamaan yhteyttä päättäpäätt
jään, koska ei itse osaisi. Yksi sanoisi asiasta myös koulunsa vahtimestarille ja käskisi hänen
soittaa ”jollekin tai Tampereen pormestarille” (P4, tyttö 7 v).
v)
Kategoria muut sisälsivät ehdotukset kirjekyyhkystä pullopostiin ja adressiin. Ensimmäisen
luokan lapsilla tuntui olevan myös mainokset muistissa. Yksi lapsista soittaisi 020202:een ja
kysyisi apua sieltä, toinen valitsisi numerokseen ”Eniron nolla sata sata” (P1, poika 8v).
Kysymys ”Voiko median kautta vaikuttaa?”, esitettiin seitsemälle ryhmälle.
ryhmälle Useimmat katsoivat että tehokkain tapa vaikuttaa olisi kirjoittaa mielipidekirjoitus lehteen tai lähettää
tekstiviesti maakuntalehden tekstiviestipalstalle. Radiokuuluttajien kautta oman asiansa
voisi myös saada hyvin kuuluviin. Televisioesiintyminen toisi puolestaan julkisuutta, jonka
ajateltiin ehkä auttavan oman asian eteenpäin viemisessä.

KUVIO 2,2 Miten median kautta voisi vaikuttaa? Vastaukset kaikissa ryhmissä.
Miten median kautta voisi vaikuttaa?
sanomalehti
radio
tv
0

1

2

3

4

5

6

7
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LIITE 3, Lasten vapaa-ajan vaikuttaminen.

Mistä asioista saatte vapaa-ajallanne päättää? Vastaukset ikäryhmittäin.
KUVIO 3.1 Lasten vapaa-ajan päättäminen

1. lk
Keski-Suomi

Pirkanmaa

- harrastuksista
- mitä pistää päälle
- sisusamisesta (kuten
mihin olohuoneen
sohva tai piano sijoitetaan)
- oman huoneen
sisustamisesta
- kaikesta
- saaks mennä pyöräilee
- saaks mennä uimaan
- (naureskellen) et saa
mennä pussailee
- haluuko mennä ulos
vai haluuko olla sisällä
- saa tehä ihan mitä
vaan
- sitte ku isoveli lähtee
saan päättää huoneen
sisustuksesta

3. lk

6. lk

9. lk

- aika monesta
- esimerkiks joskus
kotona saa päättää
mitä syyään
- haluuko mennä
kaverille

- harrastuksista
- päätetään siskojen
kaa sisustuksesta

- kaikesta
- aika monesta
- harrastuksista
- vapaa-ajasta

- välillä mitä ruokaa
kotona on
- harrastuksista
- vaatteista
- mitä peliä pelataan
- mitä tv-kanavaa
katotaan
- kenen kanssa haluu
olla pihalla
- missä kaveripiirissä
haluaa olla
- mihin muutetaan
- meijän kanien nimet

- omasta huoneesta
- saa päättää reeneistä. Et jos on joku
koulujuttu mikä pitäis
tehä ni saa jättää
jotku reenit väliin.
- vaatteista
- kuinka monta peliä
ottaa, kuhan ne ei oo
mitään K-18 pelejä
- saa olla tietokoneella, paitsi ei kaikilla
sivuilla
- sisustuksesta

- harrastuksessa (luistelu) saa päättää
koreografioista ja
musiikista
- harrastuksista
- mitä haluaa tehdä
vapaa-ajalla
- pukeutumisesta
- omasta huoneesta
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LIITE 4.. Luokkatasoiset erittelyt aikuisten kuuntelusta: Luokkatasoiset
Luokkatasoiset erittelyt siitä,
siitä kokevatko oppilaat koulussa olevien aikuisten kuuntelevan heitä.

KUVIO 4,1 Pirkanmaa
6
joo

4

ei

2

väillä

0
1. luokka

3. luokka

6. luokka

9. luokka

ei vastausta

KUVIO 4,2 Keski--Suomi
6
joo

4

ei

2

väillä

0
1. luokka

3. luokka

6. luokka

9. luokka

ei vastausta
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LIITE 5, Osallistuminen aikuisena: Voisitko kuvitella osallistuvasi päättämistä vaativiin tehtäviin aikuisena?

KUVIO 5,1 Keski-Suomi
3,5
3
2,5
joo

2

ehkä
1,5

ei

1

en tiedä / ei vast.

0,5
0
1. lk

3. lk

6. lk

9. lk

KUVIO 5,2 Pirkanmaa
4,5
4
3,5
3
joo

2,5

ehkä

2

ei

1,5

en tiedä / ei vast.

1
0,5
0
1. lk

3. lk

6. lk

9. lk

Pirkanmaalaisen koulun ensimmäisen luokan oppilaat eivät ymmärtäneet kysymystä, minkä
vuoksi vastaukset eivät ole mukana aineistossa.

126
LIITE 6, Oppilaiden kouluun toivomia muutoksia.

Viihtyvyys
1. luokkalaiset

3. luokkalaiset

6. luokkalaiset

9. luokkalaiset

- piha-alue ois isompi x 2
 aidat ois kauempana
- isompi kiipeilyteline pihalle
- keinuja ois enemmän
--------------------välkkäalue vois olla viidakko!
 haluisin sinne kiipeilytelineitä,
pandoja, tiikeleitä, simpansseja, apinoita, golilloita
- et metsään sais mennä välkällä
- että ope antais tehä luokassa ihan
mitä haluaa
- ope tois kouluun joka päivä karkkia
- kouluun sais tuoda leluja ja karkkia
- tai vaikka pommeja
- tai singon
- isompi leikkiteline
- enemmän keinuja
- enemmän ruokaa
- et ne tehtäis tääl koululla ne ruuat
- isompi välituntialue x 3
- enemmän pyörätelineitä
- pehmeet penkit
- diskoja myös ykkösille
- kouluun pitäis saada tuoda karkkii
- koulun sais kiertää
- sais käyttää koulun pihalla olevia
voimistelulaitteita
-------------------- ton piikkipuskan tuolla vois muuttaa
viidakoks!
- enemmän asvalttia pihalle että vois
pyöräillä
- tai ehkä sittenkin enemmän vihreetä…
- että toi aita korjattais
- et siihen aitaan tulis vähän väriä
- ja talosta tulis vihree. Koulusta tulis
sellanen vihree.
- enemmän leikkijuttuja
- telineitä ja keinuja ja verkkokeinuja
- kiikkulauta
- ruokalaan parempaa ruokaa
- uima-allas!
- ja puro ja jotain kukkia
- keinuja vois olla enemmän
- vessat ei oo kauheen kivat
-------------------- yläasteelaiset ei kyyläis
- nurmikenttä pihalle et vois pelata
fudista
- parempaa kouluruokaa
- enemmän penkkejä yläasteelle

Käytännön
koulutyö

Opetuksen
sisältö

- opettaja

-

- ois enemmän luokkaretkiä
- ois enemmän liikkatunteja
- vähemmän äidinkieltä
- enemmän kuvista
------------------

- katottais enemmän
elokuvia
- mentäis luontoon
kattoo asioita
-----------------

- järjestettäis yökoulu

- ois enemmän projektitöitä

- olis omille tavaroille kaapit
- parempia sijaisia
- koululle vois tulla oma lehti
(koululaisten itse tekemä)
 lehteen vois tehä vaikka
sarjakuvia

-

- opettajat
- rangaistuskäytäntöihin
muutoksia
- välituntikäytäntöihin muutoksia
 sais olla sisällä

- vaihtuva lukujärjestys
- lyhyissä valinnaisissa
enemmän valinnanvaraa
- lisää tukikursseja
(esim. ruotsi, matematiikka)

