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KEYNOTE -PUHUJAT 

Teachers at the Centre of Communities: Learnings from the pandemic 
Faye McCallum (Head of the School of Education, the University of Adelaide, Australia) 
 
It has long been understood that teachers are the most important in-school factor influencing 
learner achievement, satisfaction and happiness. Teachers are pivotal members of the school 
community, and like schools, have a key role to play when the community at large experiences 
stress, environmental degradation, natural disasters, economic hardship, rapid digitalization, or 
breakdown.  
Yet, during the pandemic and through other world events throughout history, teachers find 
themselves at the frontline having to navigate all the responsibilities they were trained for, in 
addition to maintaining calm and a sense of normalcy. This presentation will draw on international 
data collected during the 2020 pandemic and will focus on the intertwining of issues related to 
Learning and Wellbeing at the individual and societal levels that enable or hinder Education, 
Learning and Wellbeing of Individuals and Communities. 
Drawing on my extensive research in Teacher Wellbeing, I argue that teachers are the most critical 
in-school factor and as such have a positive and productive role in maintaining and sustaining 
Individuals and Communities. This presentation will demonstrate that the links between Learning 
and Wellbeing is increasingly challenging in modern complex societies, which often juxtapose the 
demands for efficiency and the priorities set for educational sustainability. 

 
Oppivelvollisuus 100 vuotta – juhlaluento 
Jouni Välijärvi (Professori emeritus)  

Oppivelvollisuus astui Suomessa voimaan vuonna 1921 yhtenä viimeisistä Euroopassa. Syynä 
viiveeseen ei ollut puuttuva tahto vaan aluksi tsaarivallan vastustava kanta ja sittemmin 
maailmansota ja oma sisällisotamme. Keskustelu oppivelvollisuudesta kävi vilkkaana jo ensimmäistä 
kansakouluasetusta säädettäessä 1800-luvun puolivälissä, ja myös sen jälkeen. Mm. Cygnaeus ja 
Snellman olivat ajan liberaalin hengen mukaisesti sitä mieltä, että pakko ei ole paras keino 
sivistyksen levittämiseen: ”Kansan tulee itse ymmärtää oppimisen ja sivistyksen tärkeys”. Toisaalta 
haluttiin vahvoja velvoitteita ja sanktioita, koska erityisesti maaseudun syrjäalueilla koulunkäynti 
yleistyi perin hitaasti. Lain säätäminen ei tarkoittanut sitä, että kaikki kouluikäiset olisivat sen jälkeen 
olleet opetuksen piirissä. Siirtymäajat olivat pitkiä ja vasta 50-luvulla kansakoulu ulottui kaikkia lapsia 
koskevaksi. Samat peruskysymykset parhaista keinoista sivistyksen ja oppimisen edistämisestä, 
pakolla, houkuttelemalla vai motivoimalla, ovat elähdyttäneet oppivelvollisuudesta käytyä 
keskustelua koko koulujärjestelmän olemassaolon ajan. 
 

Korona ja koulu - Miten pandemia vaikutti opiskelu- ja työhyvinvointiin? 
Katariina Salmela-Aro (Kasvatustieteen professori, Helsingin yliopisto) 

Esitykseni viitekehyksenä toimii Bronfenbrennerin sosioekologinen malli. Tässä viitekehyksessä 
tutkin pandemian vaikutuksia oppilaiden, opettajien, rehtoreiden ja vanhempien hyvinvointiin. 
Opiskelu- ja työhyvinvointia tarkastelen vaatimus-voimavaramallin avulla. Kouluun ja työhön 
liittyvien vaatimusten ja voimavarojen lisäksi myös henkilökohtaiset vaatimukset ja voimavarat 
vaikuttavat hyvinvointiin. Hyvinvointia tarkastelen sekä opiskelu- ja työinnon että opiskelu- ja 
työuupumuksen avulla. Keskeisiä henkilökohtaisia voimavaroja ovat sosioemotionaaliset taidot 
(Oppimisen kompassa, OECD, 2021), kuten sisu, uteliaisuus, resilienssi ja sosiaaliset taidot, jotka 
tukevat psykologisten perustarpeiden yhteenkuuluvaisuuden, pystyvyyden ja 
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vaikutusmahdollisuuksien (Deci & Ryan) toteutumista. Aineistona käytän (1) rehtori- ja 
opettajabarometria, (2) laajoja pitkittäistutkimuksia, kuten Bridging the Gaps aineistoa (n= 3000 ala- 
ja yläkoululaista, on ennen pandemiaa ja pandemian aikana), (3) kouluterveyskyselyä, jossa koulu-
uupumusta on nyt tutkittu 15 vuotta, ja (4) kokemusotanta-aineistoja, joiden avulla on tutkittu 
optimaalisen oppimisen hetkiä etäopetuksessa. Tulokset osoittavat, että pandemia on vaikuttanut 
voimakkaasti opiskelu- ja työhyvinvointiin. Koulu- ja työuupumus on lisääntynyt voimakkaasti mutta 
sosioemotionaaliset taidot toimivat keskeisinä suojaavina tekijöinä. Esittelen myös uuden 
strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman RESCUE konsortiohankkeen, jossa pyrimme tutkimaan 
pandemian vaikutuksia niin oppimis- kuin hyvinvointivajeeseen ja luomaan selviytymiskykyistä 
koulua 
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SYMPOSIUMIT JA TYÖPAJAT / SYMPOSIA AND WORKSHOP 

 

Avoimen väylä reittinä yliopistoon 

Vastuuhenkilöt: Nina Haltia (TY) & Piia Leppämäki (JY) 

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen on tuonut mukanaan ensikertalaiskiintiöt ja 

todistusvalintojen painoarvon kasvattamisen keinoina edistää etenkin nuorten toisen asteen 

koulutuksen päättäneiden sujuvampaa siirtymää korkeakoulutukseen. Näiden uudistusten 

vanavedessä on aiempaa enemmän huomiota saanut myös niin kutsuttu avoimen väylä eli 

opiskelijavalinta, joka perustuu avoimina yliopisto-opintoina suoritettuihin opintoihin. Avoimen 

väylä ollut kapea ja marginaalinen, mutta viime aikoina sitä on pyritty kehittämään toimivammaksi ja 

määrällisesti merkittävämmäksi reitiksi tutkintoon. Väylä voi palvella erilaisia opiskelijaryhmiä, kuten 

toisen asteen opiskelijoita, välivuoden viettäjiä, omaa koulutuspolkuaan etsiviä sekä aikuisia 

alanvaihtajia tai urallaan eteneviä. Avoimella yliopistolla on tärkeä tehtävä myös jatkuvan oppimisen 

mahdollisuuksien tarjoajana ja työelämässä olevien ammatillisten kehittymistarpeiden tyydyttäjänä. 

Keskeinen avoimen väylän kehittämisen foorumi on viime vuosina ollut opetus- ja 

kulttuuriministeriön rahoittama Toinen reitti yliopistoon -hanke, jossa väylää on uudistettu 

valtakunnallisessa yliopistojen välisessä yhteistyössä. Projektin tuloksena väylä on kasvattanut 

merkitystään osana opiskelijavalintojen kokonaisuutta. Väylän kautta on ollut aiempaa enemmän 

paikkoja tarjolla, väylän tunnettuus on lisääntynyt, väyläopintojen vaatimuksia on kohtuullistettu ja 

opiskelijoiden neuvontaa ja ohjausta on kehitetty. Yliopistojen toimista, harjoitetusta 

koulutuspolitiikasta ja mahdollisten hakijoiden käyttäytymisestä riippuu, millaiseksi reitiksi 

tutkintoon avoimen väylät jatkossa muovautuvat. Vaikka TRY-hanke on ollut ensisijaisesti 

kehittämishanke, on se toiminut sysäyksenä myös monipuoliselle tutkimukselle avoimen väylästä. 

Kehittämistyön tuloksista on haluttu saada tietoa tehtyjen toimien arvioimiseksi ja tulevan 

kehittämistyön pohjaksi. Väylää koskevalla tutkimuksella lisätään ymmärrystä korkeakoulutuksen 

oikeudenmukaisuudesta, erilaisista poluista yliopistoon ja korkeakoulutuksen saavutettavuudesta 

erilaisten opiskelijaryhmien näkökulmista. Symposiumissa kuullaan neljä esitystä, joissa esitellään eri 

yliopistoissa tehtyä tutkimustyötä ja niiden tuloksia. Väylää tarkastellaan mm. toimijuuden, 

opiskelijoiden hyvinvoinnin ja työelämähyötyjen näkökulmista. 

Avoimen väylän kautta opiskelijoiksi hakeutuneiden polut opintoihin ja opintomenestys Helsingin 

yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa: Päivi Virtanen (HY), Marja Syrjämäki (UEF), Elina 

Kontu (TAU) & Anu Laine (HY) 

Tutkimuksemme tavoitteena oli tunnistaa avoimen väylän kautta Helsingin yliopiston 

kasvatustieteelliseen tiedekuntaan pääaineopiskelijaksi hakeutuneiden opiskelijoiden yliopisto-

opintoihin johtaneita polkuja sekä vertailla avoimen kiintiössä ja päähaussa samoihin 

koulutusohjelmiin valittujen opiskelijoiden opintojen etenemistä ja opintomenestystä. Tutkimuksen 

yhteydessä on kirjoitettu kaksi artikkelia (Virtanen, Syrjämäki & Laine, painossa; Syrjämäki, Kontu & 

Laine, arvioitavana). Aineisto koostui vuosina 2008–2018 aikuiskasvatustiedettä ja 

erityispedagogiikka opiskelleiden henkilöiden rekisteriaineistosta (N=1008) sekä kuudesta avoimen 

väylän kautta opinto-oikeuden saaneen ja keväällä 2018 yliopistossa kirjoilla olleen opiskelijan 

haastattelusta. Rekisteriaineiston tarkastelu osoitti, että avoimen kautta tulleet olivat valmistuneet 

maisteriksi 1-2 vuotta lyhyemmässä ajassa kuin päävalinnassa valitut opiskelijat. Em. kahden ryhmän 

opintomenestyksessä ei löytynyt suuria eroja. Haastatteluissa korostuivat pohdinnat VAKAVA-

kokeen roolista, avoimen väylän sisäänottomäärästä ja opiskelun ohjauksesta. Tutkimuksen toisessa 

vaiheessa keskityttiin toimijuuden rakentumiseen ja opiskelijoiden haastattelukertomusten 
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muodostamiin toimijuuden polkuihin. Aineistoa tulkittiin elinkaaritoimijuuden viitekehyksessä (Hitlin 

& Elder 2007) sekä Greimasin (1979/1999) aktanttimallin ohjaamana. Analyysi johti kolmen 

toimijuuden polun rakentumiseen. Opiskelijan toimijuus rakentuu yksilöllisenä kokemuksena, jolle 

ympäristön asettamat, esimerkiksi talouden reunaehdot näyttäytyvät alisteisina. 

Avoimen väylä reittinä kauppatieteiden tutkintoon: Päivi Patja (JY), Tiia Ikonen (JY), Piia Leppämäki 

(JY), Anna-Maija Lämsä (JY), Elina Riivari (JY), Nina Haltia (TY) 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu on yhdessä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa 

uudistanut merkittävästi avoimen väyläänsä osana valtakunnallista Toinen reitti yliopistoon -

hanketta. Kevään 2020 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun yhteishaussa muun muassa 

hakukelpoisuuteen vaadittuja opintoja karsittiin alle puoleen entisestä ja opiskelupaikkojen määrää 

nostettiin merkittävästi. Uudistustyön vaikutusten selvittämiseksi käynnistettiin keväällä 2021 

tutkimus, jossa tarkastellaan eri vuosina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun valittujen 

opiskelijoiden kokemuksia avoimen väylästä ja avoimen väylän kautta valittujen opiskelijoiden 

menestymistä opinnoissa opiskelijavalinnan jälkeen. Tässä esityksessä kerromme alustavia 

havaintoja vuonna 2021 kerätystä tutkimusaineistosta. Selvitimme tutkimuksen määrällisessä 

osuudessa väyläopintojen sujuvuutta ja kuormittavuutta. Väylän kautta tutkinto-oikeuden saaneet 

kokevat saaneensa vertaistukea ja opiskelleensa suunnitelmallisemmin kuin ilman tutkintopaikkaa 

jääneet. Väyläopiskelijat kokivat enemmän opiskelu-uupumusta kuin tutkinto-opiskelijat. 

Laadullisessa osuudessa tutkimme haastattelujen avulla muun muassa väylän kautta valittujen 

opiskelijoiden integroitumista tutkinto-opiskelijaksi sekä opintorekisteritietojen perusteella 

opintomenestystä suhteessa muiden valintatapojen kautta valittuihin opiskelijoihin. Väylän kautta 

valittuja opiskelijoita ryhmiteltiin toimijuuden käsitteen viitekehyksestä käsin neljään eri ryhmään. 

Analyysin tulokset antavat osviittaa siitä, että mitä korkeampi toimijuus, sitä paremmat 

mahdollisuudet opiskelijalla on selviytyä opiskeluun liittyvistä yllättävistäkin haasteista, kuten 

esimerkiksi koronaepidemian aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä. 

Opiskelijoiden kokemuksia opiskeluhyvinvoinnistaan avoimen väylän opintojen aikana ja tutkinto-

opiskelijaksi siirtyessään: Veera Kaarlela (OY), Heli Kuivila (OY) 

Korkeakouluopintojen kuormittavuuden on todettu aiheuttavan haasteita opiskelijoiden 

hyvinvoinnille. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selvittää avoimen väylän kautta yliopiston 

tutkinto-opiskelijoiksi valittujen opiskelijoiden kokemuksia hyvinvoinnistaan väyläopintojen aikana ja 

heidän siirtyessään yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Tutkimuksen aineisto kerättiin 

teemahaastatteluiden avulla. Aineisto analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin menetelmällä. 

Analyysin tuloksena voitiin nostaa esiin kuusi erilaista hyvinvointiin vaikuttavaa tekijää avoimen 

väylän opintoihin liittyen: (1) Opiskelijoiden Opiskeluhyvinvoinnin ja jaksamisen tuen tärkeys, 

(2) Opiskelijan oman opiskelun organisoinnin vaikutukset, (3) Opiskelijan oman innostuksen ja 

väyläopintojen onnistunut yhdistäminen jaksamisen edistäjänä, (4) Toimiva yliopisto- ja 

opiskelijahyvinvointi-palvelujärjestelmä, (5) Sosiaalisen tuen tärkeys sekä (6) Opiskelijan opiskeluun 

liittyvien resurssien merkitys. Johtopäätöksemme on, että väyläopintoja suunniteltaessa tulisi 

huomioida riittävät ohjaus- neuvonta- ja hyvinvointipalvelut. Opintojen aikana tulisi tarjota entistä 

laajemmin ja monipuolisemmin mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja ryhmäytymiseen opiskelijoiden 

kesken, sillä opiskelijayhteisön tuen on todettu edistävän hyvinvointia ja jaksamista. 
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”Se muutti koko elämäni” – Avoimen väylän kautta valittujen opiskelijoiden väyläkokemukset, 

uratavoitteet ja odotukset tulevan tutkinnon työelämärelevanssista: Mervi Lahtomaa (TY) 

Avoimen väylän hakijoiden tavoitteet ovat moninaisia. Useilla tavoitteet liittyvät työelämään ja 

kietoutuvat osaksi yksilön koulutus- ja urapolkua. Esityksessä tarkastelen avoimen väylän kautta 

yliopiston tutkinto-opiskelijoiksi valittujen väyläkokemuksia, uratavoitteita ja odotuksia tulevan 

tutkinnon työelämärelevanssista. Etsin vastausta seuraaviin kysymyksiin: (1) Millaisia ovat avoimen 

väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi valittujen opiskelijoiden kokemukset avoimen väylästä, (2) 

Minkälaisia ovat avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi valittujen opiskelijoiden urapolut ja -

tavoitteet sekä (3) Millaisia odotuksia heillä on opintojensa ja tulevan tutkintonsa 

työelämärelevanssista? Aineistona käytän keväällä 2021 toteutettuja avoimen väylän kautta keväällä 

2020 valittujen opiskelijoiden haastatteluja (N=10). Tutkimuksessa haastateltujen opiskelijoiden 

koulutus- ja työelämäpolut kulkivat rinnakkain tai lomittain jatkuvan oppimisen orientaation 

ohjatessa oman osaamisen kehittämistä ja uralla etenemistä. Opiskelijat odottivat tulevan tutkinnon 

tuovan heille monipuolisia mahdollisuuksia työuralla etenemiseen ja opitun hyödyntämiseen 

erilaisissa ammatillisissa konteksteissa. Tutkinnon suorittamismahdollisuuden tärkeys myös 

työelämässä jo oleville näkyi haastateltavien kertomuksissa: ammatillisen lisäosaamisen 

hankkiminen tutkintoa suorittamatta ei muuttuneessa työelämässä aina riitä. Osaamistaan 

kehittämään motivoituneiden opiskelijoiden koulutus- ja työelämätavoitteet ja niiden toteuttaminen 

näyttäisivät tukevan myös yksilön ammatillista hyvinvointia ja sitä kautta muuttuvassa työelämässä 

jaksamista ja jatkamista pidentäen samalla työuria. 

 

Future trajectories of changing education governance 

Education governance is shifting towards more individually and personally tailored governance, with 
the help and interference of life and behavioural sciences, as well as managerial reasoning and 
business initiatives. Datafication and digitalization are used as tools to pre-empt futures in order to 
manage the present, whereas a variety of stakeholders join forces through transnational networks to 
operationalize such ideas, quite often appealing to marketization and privatization in education. 
Managing the present requires a fabrication of a specific type of future-oriented learning 
subjectivities, in which structural problems such as inequalities and lack of resources tend to be 
considered as products of innate and quantified differences in behavior, affects, skills and 
competences justified by psychological and neurological studies and protocols. Furthermore, 
changes occur in different scales (global, national, and local), intertwining assemblages that 
overcome territories and borders, and entail even tighter economically driven governance with far-
reaching implications. By bringing together some of the current and emerging changes in education 
governance studied in the Interrupting Future Trajectories of the Precision Education Governance –
research project, this symposium looks into the fabrications of the future in education through 
distinct forms of managing the present and critically scrutinizes some of the key changes and 
outcomes of changing education governance. The speakers come from the AGORA for the study of 
social justice and equality -research centre and FuturEd-research project, University of Helsinki. 
The programme and titles: 
Kristiina Brunila: Future of education towards precision  
Katariina Mertanen: Precise future(s) of youth education in global education policy 
Helena Dobrochinski-Candido: Finnish education export: enabling possibilities for precision education 
governance 
Satu Valkonen: The Whirpool of Edu-Business in Early Childhood Education  
Saara Vainio: The precise shaping of human conduct: Psychologisation in youth education policy 
Open discussion 
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International students' well-being at Finnish universities 

Chair: Professor Taina Saarinen, University of Jyväskylä 

While acknowledging the debate and the criticism on the conceptualization of well-being, this 
symposium addresses issues of well-being in Finnish universities among international students and 
doctoral researchers. Well-being and internationalisation for universities are important to the 
Ministry of Education and Culture in Finland (Ministry of Education and Culture, 2018), and their 
increasing relevance to Finnish universities is reflected in the garnered research interest over the 
past years (e.g. Sakurai, Pyhältö, & Lindblom-Ylänne, 2012). This symposium encompasses the 
services offered to students, the challenges posed by the recent pandemic, the social aspect of well-
being, and an overview of psychological support. First, Pappa and colleagues present their study on 
international Master’s degree students’ well-being in relation to private life and studies, focusing on 
when the Finnish university under examination moved to online teaching and learning during the 
COVID-19 pandemic. Filippou and Jokila continue the symposium by discussing the lived experiences 
of international students at Finnish universities in the early phase of the pandemic. Ballo and 
Aarnikoivu present their empirical data, arguing for the importance of conceptualizing academic 
well-being for the development of university support services to enhance international doctoral 
researchers’ well-being in their academic environment. Finally, Brandolin and colleagues present 
their study on the common symptomatology of stress, depression, and anxiety among international 
students illustrating how training psychological flexibility skills may positively influence varying 
manifestations of distress. Professor Taina Saarinen concludes the symposium by connecting the 
studies and raising key questions. 

Presenters: 

• Postdoctoral researcher Melina Aarnikoivu, University of Jyväskylä 
• Doctoral researcher Anduena Ballo, University of Jyväskylä 
• Doctoral researcher Francesca Brandolin, University of Jyväskylä 
• Postdoctoral researcher Kalypso Filippou, University of Turku 
• Postdoctoral researcher Suvi Jokila, University of Turku 
• Postdoctoral researcher Sotiria Pappa, University of Helsinki 

Contact person: Sotiria Pappa sotiria.s.pappa[at]helsinki.fi 
 

Kriittinen toivon pedagogiikka. Paulo Freiren syntymästä sata vuotta 

Brasilialaisfilosofi Paulo Freire (1921–2021) kuuluu kasvatustieteen 1900-luvun keskeisimpiin 
ajattelijoihin. Freire on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi luku- ja kirjoitustaidon teoreetikkona ja 
kriittisen pedagogiikan perustanlaskijana. Symposiumissa tarkastellaan Freiren ajattelun merkitystä 
erityisesti tämän päivän suomalaisissa kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä ja kysytään, mikä Freiren 
ajattelussa on tärkeää tulevaisuudessa kasvatuksen teorian ja käytäntöjen kannalta. 

Symposiumin kesto on 90 minuuttia. Esitykset ovat 15 minuutin mittaisia ja niiden jälkeen on varattu 
10 minuuttia keskustelulle. 

• Juha Suoranta: Paulo Freire -symposiumin avaus 
• Liisa Söderlund: Paulo Freire ja osallistava valokuvaus 
• Nina Hjelt, Tuukka Tomperi ja Juha Suoranta: Paulo Freire ja kaikkien malli 

(https://kaikkienmalli.fi/) 

https://kaikkienmalli.fi/
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• Jesper Kristiansson: Paulo Freire historian tunnilla 
(https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75989) 

Katso myös: Reinventing Paulo Freire’s pedagogy in Finnish non-formal education: The case of life 

skills for all model https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131857.2021.1974839  

Yhteyshenkilö /contact person: Juha Suoranta 

 

Korkeakoulutuksen ja työelämän uudet ihanteet ja eriävät asemat 

Puheenjohtaja /Chair: Päivi Siivonen, Itä-Suomen yliopisto ja Ulpukka Isopahkala-Bouret, Turun 
yliopisto 
Diskussantti / Discussant: Hanna-Mari Ikonen, Jyväskylän yliopisto 

Symposiumissa tarkastellaan kaupallisella alalla yliopistossa opiskelevien ja hiljattain valmistuneiden 
työllistettävyyttä ja koulutus- ja työelämäpolkuja ja -asemia suhteessa sukupuoleen, luokkaan ja 
ikään ja näiden risteymiin. Symposiumin kolme esitystä liittyvät Suomen Akatemian rahoittamaan 
Itä-Suomen ja Turun yliopiston hankkeeseen: Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja 
sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille (2018-2022). Esitysten aineistona on vuonna 2019 
tuotetut alkuhaastattelut (n=76). Esityksissä tarkastellaan työväentaustaisten kauppatieteilijöiden 
koulutus- ja työelämäpolkuja, itsen brändäyksen kerronnalisia käytäntöjä sekä nuorten naisten 
neuvottelua huippusuorittamisesta ja hyvinvoinnista. 

Työväenluokasta ekonomiksi: rajojen ylityksiä yliopistoon ja työelämään: Haltia, Nina; Isopahkala-
Bouret, Ulpukka ja Mutanen, Heli 

Tarkastelemme työväenluokkaisesta taustasta kauppakorkeakouluun opiskelemaan tulleita ja sieltä 
valmistuneita sekä heidän koulutus- ja työelämäpolkujaan. Tarkasteluun valittiin ne haastateltavat, 
joiden vanhemmilla ei ollut korkeakoulutusta ja jotka myös oman kerrontansa mukaan tulivat 
matalammasta taustasta. Kysymme, millaisia rajanylityksiä haastateltavamme ovat tehneet ja 
millaisia neuvotteluja he ovat niiden yhteydessä käyneet. Työväenluokkaisesta taustasta tulevalle 
polku kauppatieteen opiskelijaksi ja menestyneeksi ekonomiksi on mahdollinen, mutta pärjääminen 
edellyttää sopeutumista kulttuuriin, sosiaalisten kontaktien rakentamista itse ja ”oikean asenteen” 
omaksumista. 

Työllistettävyys, identiteettityö ja itsen brändäyksen moraaliset dilemmat nuorten 
kauppatieteilijöiden kertomuksissa: Mutanen, Heli; Korhonen, Maija; Siivonen, Päivi; Komulainen, 
Katri; Hirvonen, Inka; Ojala, Kristiina ja Heimola, Mirva 

Tarkastelemme, miten nuoret kauppatieteilijät rakentavat työllistettävyyttään itsen brändäyksen 
kerronnallisilla käytänteillä. Käsitteellistämme työllistettävyyttä identiteettinä, joka rakentuu 
tilanteisesti ja ajallisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä korkea-asteen koulutuksen, työnhaun 
ja nykyisten työorganisaatioiden kontekstissa. Aineistona on 19 alle 30-vuotiaan kauppatieteilijän 
haastattelut. Analysoimme, millä tavalla ”oikeanlaiseksi” ja suotavaksi, ja puolestaan ”vääräksi” tai 
paheksuttavaksi tulkittu brändäyspuhe rakentaa työllistettävyyttä. Brändäyspuheella rakennetaan 
työllistettävyyden ideaaleja, mutta myös osoitetaan näiden ideaalien kääntöpuolia, jotka näyttäisivät 
kytkeytyvän muun muassa ikään, sukupuoleen, työkokemukseen ja tutkinnon tasoon. 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75989
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tandfonline.com%2Fdoi%2Ffull%2F10.1080%2F00131857.2021.1974839&data=04%7C01%7C%7Cad7b79c020dd4fecab1008d97e77a2f3%7Ce9662d58caa44bc1b138c8b1acab5a11%7C1%7C0%7C637679875594939950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=EQEZCoELOTMg%2FmSjTe5p86iRdNfowXMACZubTCmyOdM%3D&reserved=0
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Nuorten yliopistosta valmistuneiden naiskauppatieteilijöiden neuvottelua huippusuorittamisesta 
ja hyvinvoinnista: Siivonen, Päivi; Isopahkala-Bouret, Ulpukka; Korhonen, Maija ja Luostarinen, Kati 

Uusliberaalissa postfeministisessä kirjallisuudessa nuoret naiset nähdään menestyksekkäinä 
ideaalisubjekteina, jotka panostavat omaan työllistettävyyteensä ja muokkaavat itsestään 
yrittäjämäisiä ja eteenpäin pyrkiviä toimijoita yksilökeskeisessä pärjäämisen kulttuurissa. Tämä vaatii 
resilienssiä ja vastuuta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Samalla torjutaan sukupuoleen ja 
ikään liittyviä haavoittuvuuksia. Aineistona ovat 18 nuoren naiskauppatieteilijän haastattelut. 
Yhtäältä he luovat itsestään kuvaa huippusuorittavina, kunnianhimoisina, menestyvinä, ahkerina ja 
itsevarmoina osaajina. Toisaalta he neuvottelevat omaa asiantuntijuuttaan ja menestystään 
suhteessa hyvin-/pahoinvointiinsa sekä ikään ja sukupuoleen, jotka näyttävät asettavan reunaehtoja 
menestymiselle kilpailullisessa työelämässä ja miesvaltaisissa organisaatiokulttuureissa. 
 

Koulutuksen politiikat 

Koulutus on poliittista. Suppeimmassa ymmärryksessä politiikka on yhdessä päätetty linjaus, joka 
normittaa ja pyrkii rajaamaan toimintaa. Laajimmassa ymmärryksessä politiikka on kaikkialla 
potentiaalisesti oleva ominaisuus. Koulutuksen asema yhteiskunnassa on jatkuvan poliittisen 
neuvottelun alla laajassa ja suppeassa ymmärryksessä. Esimerkiksi koulutuksen rahoittaminen sekä 
koulutuksen merkitys tuottavuuden tekijänä yhdistävät koulutusta ja taloutta toisiinsa. Laajemmassa 
poliittisessa ymmärryksessä kiinnostuksen kohteiksi nousevat koulutuksen järjestämisen tavat sekä 
koulutuksen rooli sosiaalisen järjestyksen uusintajana. Erilaiset tavat ajatella, toimia ja keskustella 
koulutuksen tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta puolestaan liittävät koulutuksen ideologisiin 
kysymyksiin. Näille erilaisille kytköksille annettu painoarvo määrittää käytännössä koulutuspolitiikan 
suuntaviivoja, toimintaa ja tavoitteita. 

Kansalliset koulutuspolitiikat ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet lähtökohdiltaan aikaisempaa 
laajemmiksi. Koulutuspolitiikan vertailevassa tutkimuksessa pitkään jatkunut keskustelu on 
kulminoitunut siihen, onko kyseessä koulutuksen rakenteellinen yhdenmukaistuminen 
(konvergenssi) vai loputon määrä paikallisia tulkintoja, joiden yhdenkaltaisuutta ei voi rakenteen 
tasolla määrittää (divergenssi). Sittemmin keskustelu on rikastunut esimerkiksi jälkistrukturalistisilla, 
postkolonialistisilla tai toimijaverkkoteorian kaltaisilla suuntauksilla, joiden ansiosta huomio on 
siirtynyt vallan rakenteisiin, tiedon ymmärrykseen ja verkostoissa tapahtuviin virtauksiin. 

Koulutuksen politiikat -symposium esittelee uusinta suomalaista koulutuspolitiikan tutkimusta 
monialaisesti sekä temaattisesti että menetelmällisesti. Symposiumin alustukset pohjautuvat 
Kasvatussosiologian vuosikirjan kolmannen osan käsikirjoituksiin ja lähestyvät koulutuksen 
politiikkoja useista teoreettisista ja empiirisistä lähtökohdista. 

Avaus  
Janne Varjo, Jaakko Kauko & Heikki Silvennoinen: Kasvatussosiologian vuosikirja III: Koulutuksen 
politiikat 
 
Politiikan areena 
Päivi Pihlaja & Anne Laiho: Kustannustehokkuutta, valinnanvapautta ja ohjauksen haasteita – 
varhaiskasvatuksen yksityistäminen kuntatoimijoiden puheessa 
Jaakko Kauko, Oren Pizmony-Levy & Jarmo Kallunki: Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmien 
rakentuminen 2010-luvulla 
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Politiikan ongelmanmuodostus 
Katariina Mertanen, Katariina Tiainen, Elina Ikävalko, Tuuli Kurki ja Kristiina Brunila: Nuorten 
kansalaisuus paikallisen ja globaalin politiikan risteämissä 
Paula Alanen & Marja Alastalo: Indikaattorit politiikkainstrumentteina: Koulutustasoindikaattorien 
käyttö ja toimijuus yhteiskuntapoliittisissa järkeilyissä ja päätöksenteossa 

Politiikan linjaukset 
Ulpukka Isopahkala-Bouret, Nina Haltia & Marja Peura: Valintamekanismit, oikeudenmukaisuus ja 
korkeakoulujen autonomia: Analyysi toimijoiden välisistä merkityskamppailuista 
opiskelijavalintauudistuksessa 
Mira Kalalahti & Janne Varjo: Ohjauksen tavoitteet ja merkitykset valtiopäiväkeskustelussa vuosina 
1967–1998: aktantiaalinen analyysi 
Petteri Hansen, Janne Säntti & Antti Saari: Tulevaisuuskuvat koulutuksen hallintana ja ohjauksena: 
Koulutuksen vaihtoehtoiset, kerrokselliset ja rinnakkaiset tulevaisuudet 

 

Lukutaidon strategioita ja osaamiserojen taustoja – PISA 2018 jatkoanalyysien satoa 

Puheenjohtaja / Chair: Arto K. Ahonen (JYU, KTL) 
Diskussantti /Discussant: Sari Sulkunen (JYU, Kieli- ja viestintätieteiden laitos) 

PISA 2018 -tutkimuksen pääalueena oli lukutaito. Arviointialueelle laadittiin uusi viitekehys ja siihen 
pohjautuen uusia, digitaalisen toteutuksen mahdollisuudet huomioivia tehtäviä. Mitä tutkimuksen 
tarkemmat analyysit kertovat peruskoulun päättövaiheessa olevien koululaisten osaamisesta, siihen 
vaikuttavista tekijöistä ja muutosten suunnista? PISA-aineistoihin perehtyneet tutkijat esittelevät 
jatkoanalyysiensa tuloksia.  
Suomalaisten 15-vuotiaiden lukutaito oli edelleen kansainvälisessä vertailussa korkealla tasolla. 
Huolenaiheena esiin on noussut erityisesti heikoimpien lukijoiden osaamisen tason lasku. 
Samanaikaisesti myös lukeminen harrastuksena on voimakkaasti vähentynyt. Symposiumin 
esityksessä tarkastellaan, kuinka lukustrategioita tunnistamalla voidaan vahvistaa lukutaitoa. 
Toiseksi tarkastellaan ensimmäistä kertaa Suomen PISA-tutkimuksen yhteydessä oppimisen ja 
koulunkäynnin tukea saaneiden oppilaiden osaamista ja siihen kytkeytyviä taustatekijöitä. Lisäksi 
paneudutaan matematiikan tehtävien sisältöihin ja tutkitaan millä tavalla tehtävien ominaisuudet 
sekä oppilaan lukutaito oli yhteydessä matematiikan osaamiseen. 

Lukustrategioiden tunnistaminen lukutaidon vahvistajana:  
Kaisa Leino (JYU, KTL), Marja-Kristiina Lerkkanen (JYU, OKL) & Kari Nissinen (JYU, KTL) 

Tässä esityksessä tarkastelemme oppilaiden ymmärrystä erilaisten strategioiden hyödyllisyydestä. 
Tarkastelemme lukustrategioiden merkitystä lukutaidolle, strategioiden osaamisessa tapahtunutta 
muutosta sekä strategioita heikosti ja hyvin osaavien oppilaiden piirteitä. Kahteen ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseen haimme vastausta tarkastelemalla vuoden 2009 ja 2018 PISA-aineistoja ja 
niistä saatavia tilastollisia perustunnuslukuja, kuten korrelaatioita ja keskiarvoja. Strategioita 
mittaavista väitteistä muodostettiin indeksit tarkastelun pohjaksi. Kolmanteen tutkimuskysymykseen 
vastaamisen käytimme ainoastaan vuoden 2018 PISA-aineistoa, kun selvitimme logistisen 
regressioanalyysin avulla, mitkä taustatekijät luonnehtivat lukustrategioita heikosti tunnistavia 
oppilaita (alin neljännes) ja erottavat heidät hyvistä osaajista (ylin neljännes). Tutkimus vahvisti 
lukustrategioiden tunnistamisen merkitystä lukutaidolle, mutta toi myös esiin selvän muutoksen 
toimivien lukustrategioiden tunnistamisessa. Lukustrategiat hyvin hallitseviin oppilaisiin liittyi monia 
asenteisiin ja toimintaan liittyviä tekijöitä, joiden tukemiseen koulussa olisi hyvä kiinnittää huomiota. 
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Tehostettua ja erityistä tukea saavat oppilaat PISA-tutkimuksessa:  
Ninja Hienonen (HY, HEA), Meri Lintuvuori (HY, HEA) & Mari-Pauliina Vainikainen (TUNI) 

PISA 2018 -kierroksella kerättiin Suomessa ensimmäistä kertaa oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
mukaiset tiedot tehostetun ja erityisen tuen tasosta. Näin ollen oli mahdollista tarkastella tukea 
saavien oppilaiden osuutta ja edustavuutta otoksessa sekä tutkia kokeeseen osallistuneiden 
tuensaajien lukutaidon osaamista. Lisäksi oli mahdollista tarkastella, miten oppilaan tausta kytkeytyi 
tehostetun tai erityisen tuen saantiin ja edelleen lukutaidon pistemäärään. Tulosten perusteella 
voidaan todeta, että PISA:n otanta-asetelma onnistui tavoittamaan hyvin tukea saaneet oppilaat: 
sekä tehostettua että erityistä tukea saavien oppilaiden suhteelliset osuudet vastasivat hyvin saman 
vuoden kansallisia erityisopetustilastoja. PISA-kokeeseen osallistuneista oppilaista 8,5 prosenttia sai 
tehostettua tukea ja 6,0 prosenttia erityistä tukea. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden 
keskimääräinen lukutaidon suorituspistemäärä oli 434 pistettä, erityistä tukea saaneiden oppilaiden 
404 pistettä ja muiden oppilaiden 537 pistettä. Tuensaanti selitti vajaan viidenneksen oppilaiden 
välisistä eroista lukutaidon pistemäärissä. Taustatiedot kavensivat ryhmien välisiä eroja mutta eivät 
poistaneet niitä. 

Miten tehtävien ominaisuudet selittävät matematiikan osaamisen muutoksia PISA-
tutkimuksessa?:  
Piia Lehtola, Jenna Hiltunen & Jonna Pulkkinen (JYU, KTL) 

Tarkastelemme matematiikan osaamisen muutoksia tehtävätasolla vuoden 2009 ja 2018 PISA-
kierrosten välillä. Analysoimme matematiikan ratkaisuprosenttien muutoksia niissä tehtävissä, jotka 
ovat pysyneet samoina eri tutkimuskierroksilla. PISA-tutkimuksissa, joissa matematiikka määritellään 
matemaattiseksi lukutaidoksi (mathematical literacy), lukutaidon ja matematiikan osaamisen yhteys 
on kiistaton, joten tarkastelemme myös lukutaidon tason yhteyttä tehtävien ratkaisuprosentteihin. 
Tulemme esittelemään ratkaisuprosenttien muutoksia tehtävien ominaisuuksien mukaan sekä 
tyttöjen ja poikien välisiä eroja ratkaisuprosenteissa. PISA-tutkimusten mukaan suomalaisnuorten 
matematiikan osaaminen on heikentynyt vuoden 2006 jälkeen ja matematiikan osaamistason lasku 
näkyy myös ratkaisuprosenteissa, erityisesti korkeimman vaikeustason tehtävissä. Tarkastelu 
vahvistaa heikoimmin matematiikkaa osaavien poikien osaamisen tason laskun ja osoittaa, että 
etevimmät lukijat ratkoivat matematiikan tehtäviä onnistuneesti selvästi heikompia lukijoita 
useammin. 
 

Opettajien koulutuksen alkumetrit: tutkimusta opiskelijavalintavaiheesta ja 

ensimmäisen vuoden opiskelijoista 

Suomessa opettajien koulutukseen hakevat osallistuvat kaksivaiheiseen valintaprosessiin, johon 
sisältyy esivalinta ylioppilastutkinnon arvosanojen tai kasvatusalan yhteisen VAKAVA-kokeen avulla 
ja soveltuvuuskoe, johon osallistuvat esivalinnassa parhaiten menestyneet hakijat. Useisiin keskeisiin 
opettajien koulutuksiin (esim. erityisopettajan, luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan 
koulutukset) hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, jolloin opiskelijavalintamenettelyt 
määrittelevät ja säätelevät pääsyä koulutukseen ja opettajan kelpoisuutta edellyttäviin työtehtäviin. 
Opiskelijavalinnalla on todettu olevan merkitystä siinä miten ammatillinen osaaminen kehittyy 
opintojen aikana ja millaisena se näyttäytyy työelämäsiirtymän jälkeen opettajan työssä (Klassen & 
Kim, 2019). Symposium kokoaa yhteen tutkijoita, jotka ovat selvitelleet opettajien koulutusten 
valintamenettelyjä ja valituksi tulleiden opiskelijoiden taitoja ja osaamista ensimmäisen 
opintovuoden aikana. Symposiumin aihe on ajankohtainen, sillä kasvatusalan opiskelijavalinnat 
siirtyivät vuonna 2020 yhteisvalintaan, jossa koko kaksivaiheinen valintaprosessi on kaikille 
yliopistoille yhteinen. Symposiumissa tarkastellaan valintaprosessin eri vaiheita kuten 
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ylioppilastutkinnon ainevalintojen ja arvosanojen yhteyttä kasvatusalan opiskelijavalintoihin 
(Kunnari ym) ja soveltuvuuskokeiden toteutustapaa (Metsäpelto ym). Lisäksi tarkastellaan 
ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osaamisalueita (Virtanen ym) sekä opiskelustrategioita ja 
opintomenestystä (Vilppu ym). Symposiumissa esitettävien tutkimusten tekijöinä on tutkijoita 
Helsingin (HY), Itä-Suomen (ISY), Jyväskylän (JY), Oulun (OY), Tampereen (TaY) ja Turun (TY) 
yliopistoista. Symposium sisältää seuraavat esitykset: 1) Jenni Kunnari, Jouni Pursiainen ja Hanni 
Muukkonen (OY): Kasvatusalan hakijoiden ylioppilaskoetausta ennen ja jälkeen yliopistojen 
opiskelijavalintauudistuksen 2) Riitta-Leena Metsäpelto (JY), Anna-Maija Poikkeus (JY) ja Anu 
Warinowski: Multiple Mini Interview menetelmä opettajien koulutusten soveltuvuuden arvioinnissa 
3) Päivi Virtanen (HY), Riitta-Leena Metsäpelto (JY), Kristiina Lappalainen (ISY) ja Anu Laine (HY): 
Opiskelijavalintojen yhteys opettajaopintojen alkuvaiheessa itsearvioituihin osaamisalueisiin 4) 
Henna Vilppu (TY), Ville Mankki (TaY), Marko Lähteenmäki, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann ja Anu 
Warinowski (TY): Luokanopettajakoulutukseen valikoituminen opiskelustrategioiden ja 
opintomenestyksen näkökulmasta Symposiumin diskussanttina toimii tiedekuntapäällikkö Anu 
Warinowski (TY). 
 

Oppimista ja hyvinvointia edistävät ympäristöt - COVID-19-pandemian vaikutukset 

oppimisympäristöjen suunnitteluun  

COVID-19-pandemia pakotti koulutusalan edustajat nopeaan oppimisympäristöjen uudelleen 
suunnitteluun. Tässä symposiumissa keskustellaan lyhyin puheenvuoron siitä, miten pandemian esiin 
nostattamia tarpeita ja vaatimuksia voitaisiin huomioida tulevaisuuden oppimisympäristöjen 
suunnittelussa. Huomio on kognitiivisen, emotionaalisen, sosiaalisen ja fyysisen niin oppimisen kuin 
hyvinvoinnin tukemisessa. Oppimisympäristöjen tarkastelussa otetaan huomioon psykososiaaliset, 
fyysiset ja virtuaaliset ulko- ja sisäympäristöt. Puheenvuorot edustavat eri oppiasteita 
varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Symposiumin tarkoituksena on virittää ajattelemaan 
oppimista ja hyvinvointia edistävien ympäristöjen suunnittelun ja tutkimuksen merkitystä. Se 
kannustaa pohtimaan, kuinka oppimista ja hyvinvointia voitaisiin parhaiten tukea 
oppimisympäristöjen suunnittelussa. 

Tutkijatohtori Tiina Mäkelä (Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto) esittelee, kuinka 
oppimista ja hyvinvointia edistävien oppimisympäristöjen suunnittelun tueksi kehitettyä viitekehystä 
ja suunnitteluperiaatteita laajennettiin vastaamaan paremmin pandemian esille nostamiin 
oppimisympäristöjen erityisvaatimuksiin tutkimuskirjallisuuden ja asiantuntijoilta kerätyn palautteen 
pohjalta. Yliopistonlehtori Miia Sainio (Kasvatustieteen laitos, Jyväskylän yliopisto) tarkastelee 
hyvinvointia keskisuomalaisissa kouluissa henkilökunnan näkökulmasta poikkeusolojen aikana 2020 
kyselytutkimuksen tuloksiin pohjautuen. Dosentti Peppi Taalas (Monikielisen akateemisen viestinnän 
keskus, Jyväskylän yliopisto) esittelee JYULearn hankkeen yhteydessä tehdyn kyselytutkimuksen 
tuloksia koskien pandemian aikaista opetusta ja ohjausta Jyväskylän yliopistolla. Lisäksi 
varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä (Vantaan Kaupunki) puhuu aiheesta käytännön 
näkökulmista. Diskussanttina toimii professori Teemu Leinonen (Median laitos, Aalto yliopisto). 

Yhteyshenkilö / Contact person: Tiina Mäkelä (tiina.m.makela@jyu.fi) 

Uusi kartta kasvatustieteen maastosta -työpaja 

Vastuuhenkilöt / Organzers: Hannu Heikkinen, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän 

yliopisto; Pauliina Rautio, Oulun yliopisto; Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto; Essi Ikonen, 
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Aarhus University; Hanna Guttorm, Helsingin yliopisto, Saamelainen korkeakoulu; Päivi Tynjälä, 

Jyväskylän yliopisto; Katrin Niglas, Tallinnan yliopisto ja Minna Uitto, Oulun yliopisto 

Työpajassa on tarkoitus hahmotella uudesta näkökulmasta artikkelissa Kartta kasvatustieteen 

maastosta (Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005) esitettyjä näkemyksiä kasvatustieteen 

paradigmasiirtymästä, jossa luonnostellaan tutkimusmenetelmiä ja niiden taustalla olevia 

tieteenfilosofisia suuntauksia. Tätä karttaa on käytetty varsin paljon kasvatustieteellisessä 

menetelmäopetuksessa. Kartasta puuttuvat kuitenkin kokonaan postkvalitatiivinen tutkimus ja 

posthumanistinen ajattelutapa. Postkvalitatiivisen tutkimuksen voisi menetelmällisesti sijoittaa ehkä 

jonnekin postmodernismin ja taiteellisten lähestymistapojen lähimaastoon. Posthumanismi on 

kuitenkin ontologisesti ja tietoteoreettisesti niin radikaali näkemys, että se ei tunnu mahtuvan 

kartalle kenkälusikallakaan. Tieteen perinne perustuu humanistiseen (antroposentriseen) oletukseen 

ihmisestä rationaalisena, autonomisena olentona ja maailmasta ihmisen ajattelun ja toiminnan 

kohteena. Posthumanismi haastaa ajattelemaan ihmisyyttä ja sen rajoja uudella tavalla. Se kutsuu 

tarkastelemaan ihmisyyttä alati ympäristönsä, niin muiden luonnonolioiden kuin teknologian kanssa 

limittäisenä ja jatkuvasti tulevana ja muuttuvana. Ihmisen menestyksen sijaan nousee keskiöön 

elämän mahdollisuuksien jatkuminen planeetalla ihmiskeskeisen aikakauden, antroposeenin jälkeen. 

Tässä katsannossa ihminen ei ole kaiken mitta (homo mensura), kuten klassinen humanismi olettaa, 

vaan luonto (natura mensura). Posthumanismi luopuu samalla rationaalisuuden vaatimuksesta, joka 

on ollut klassisen humanismin ja koko tieteellisen toiminnan perustana. Voiko posthumanismin 

pohjalta rakentaa tieteellistä tutkimusta lainkaan siinä merkityksessä kuin sen olemme tottuneet 

tuntemaan? Työpaja (90 min) toteutetaan kolmessa vaiheessa. Aluksi kerrataan Kartta 

kasvatustieteen maastosta ja siinä olevat puutteet. Tämän jälkeen paradigmasiirtymää pohditaan 

pienryhmissä, minkä jälkeen palataan yleiskeskusteluun. Työpaja järjestetään kolmen teemaryhmän 

yhteisenä ohjelmana: Narratiiviset ja postkvalitatiiviset lähestymistavat, Posthumanistinen 

kasvatustiede ja ihmistä laajempi näkökulma sekä Kestävä kehitys kasvatuksessa ja koulutuksessa.  

 

Yksityistyminen ja kaupallistuminen koulutuksen kentällä: teoreettisia pohdintoja  

Vastuuhenkilöt / Organizers: Suvi Jokila, Linda-Maria Laaksonen ja Alina Inkinen 
Diskussantti /Discussant: Anne Laiho 

Julkisten palveluiden yksityistyminen on viime vuosina herättänyt yhteiskunnallista keskustelua. 
Kaupallisten toimijoiden osallistuminen varhaiskasvatukseen ja peruskoulutukseen, 
valmennuskurssimarkkinoiden kasvu, sekä koulutusvienti ovat esimerkkejä koulutusjärjestelmän 
sisällä ja sen rajapinnoilla tapahtuvista yksityistymisprosesseista ja koko (globaalin) edu-
bisnessektorin kasvusta. Kansainvälisesti yksityistymistä on teoretisoitu muun muassa 
järjestelmätasolla yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudella (public private partnership) (esim. 
Ball & Youdell, 2007) ja ekosysteeminä (esim. Bray & Kobakhidze, 2015) sekä toimijoiden kuten 
koulutuksen tarjoajien ja opiskelijoiden vanhempien näkökulmasta (esim. Komljenovic, 2018). 
Yksityistymisen prosessit vaihtelevat hienovaraisista yhteistyösuhteista koulutusohjelmien myyntiin. 
Tämä symposium pyrkii syventämään aiempaa teoreettista ja käsitteellistä keskustelua koulutuksen 
yksityistämisestä sekä tuomaan sitä suomalaiseen kontekstiin. Yksityistymisen monimutkaisten ja 
kontekstisidonnaisten prosessien ymmärtäminen vaatii vuoropuhelua ja analyysiä eri 
koulutustasojen välillä. Symposiumin kuusi esitystä avaavat koulutuksen yksityistämisen prosesseja 
monipuolisesti eri koulutusasteiden ja erilaisten toimijoiden näkökulmasta pohjautuen empiirisiin 
analyyseihin. Keskustelua alustavat 1) Antti Paakkari, Hanna Toivonen, Eerika Rouvinen ja Maiju 
Paananen mittausteknologioista ja varhaiskasvatukseen hiipivästä yksityistymisestä, 2) Piia 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cs.tlu.ee%2F~katrin%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FKartta-kasvatustieteen-maastosta.pdf&data=04%7C01%7C%7C805fecdd823746db15b008d993dd27a5%7Ce9662d58caa44bc1b138c8b1acab5a11%7C1%7C0%7C637703400429855482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6MmLSpL%2FNUYzZbszK%2F9A%2BEE9p5ZaLbKi1EBtLnONquM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cs.tlu.ee%2F~katrin%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FKartta-kasvatustieteen-maastosta.pdf&data=04%7C01%7C%7C805fecdd823746db15b008d993dd27a5%7Ce9662d58caa44bc1b138c8b1acab5a11%7C1%7C0%7C637703400429855482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6MmLSpL%2FNUYzZbszK%2F9A%2BEE9p5ZaLbKi1EBtLnONquM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fahlzb-81vyzv%2Fpostkvali%2F&data=04%7C01%7C%7C805fecdd823746db15b008d993dd27a5%7Ce9662d58caa44bc1b138c8b1acab5a11%7C1%7C0%7C637703400429865477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bA1fTvzDipO5akPk92Zd5eacPhtbUvhuE%2B8LTNzDKlY%3D&reserved=0
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Seppänen, Iida Kiesi, Sonia Lempinen ja Nina Nivanaho kaupallisista toimijoista peruskoulussa, 3) Iida 
Kiesi edu-bisneksen ja peruskoulun välisestä yhteistyöstä, 4) Linda Maria Laaksonen yksityistymisen 
ja korkeakoulutukseen pyrkimisen suhteesta suomalaisen lukiokoulutuksen kontekstissa, 5) Suvi 
Jokila, Nina Haltia ja Sonja Kosunen valmennuskurssimarkkinoiden rakentumisesta ja rakentamisesta 
korkeakoulutukseen pyrittäessä ja 6) Henna Juusola ja Terhi Nokkala kansainvälisen liikkuvuuden 

muutoksista markkinaorientoituneessa koulutusyhteistyössä.  
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TEEMARYHMÄT / THEMATIC GROUPS 

Aikuiskasvatuksen Teemaryhmä 

 
Tietotyötä tukevat infrastruktuurit: korona-ajan etätyö 

Sami Paavola (Helsingin yliopisto), Minna Lakkala (Helsingin yliopisto), Liubov Vetoshkina (Helsingin 
yliopisto), Merja Bauters (Tallinn University), Juhana Kokkonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu), 
Karin Preegel (Tallinn University), Emanuele Bardone (University of Tartu) 

Koronapandemia pakotti monet työpaikat laajaan etätyökokeiluun. Organisaatioiden, yhteisöjen ja 
yksilöiden piti opetella uudenlaisia tapoja suoriutua työtehtävistä. Aiempi tutkimus on keskittynyt 
etätyön vaikutuksiin yksilön näkökulmasta, esimerkiksi ketkä tekevät etätöitä tai miten etätyö 
vaikuttaa hyvinvointiin (ks. Felstead & Henseke 2017). Etätyöskentelyä kannattaisi kuitenkin tutkia 
laajemmin koskien työn suunnittelun eri tasoja ja osa-alueita (Golden & Gajendran 2019). 
Tutkimuksessamme olemme kehitelleet tietotyön infrastruktuurien käsitettä etätyökokemusten 
tarkasteluun. Teknologisia infrastruktuureja ja niihin liittyviä käytäntöjä on tutkittu pitkään (esim. 
Star 1999), samoin teknologiavälitteisen yhteisöllisen oppimisen pedagogisia infrastruktuureja (esim. 
Lakkala ym. 2008). Tarkoitamme tietotyön infrastruktuureilla tietotyötä tukevia rakenteita, jotka on 
valautuneet jokapäiväiseen työhön ja sen sosiomateriaaliseen ympäristöön (resursseihin, 
tukirakenteisiin, järjestelyihin). Tutkimuksen aineistona on 16 puolistrukturoitua haastattelua, jotka 
tehtiin tietotyötä tekeville opetusalan ja IT-alan ammattilaiselle Euroopassa (eniten Suomessa) 
touko-kesäkuussa 2020. Haastattelujen teemoina olivat teknologian käyttö, työtavat, organisatoriset 
käytännöt sekä tuki koronan aikana.   

Aineiston pohjalta jäsennämme tietotyötä tukevat infrastruktuurit:   

- Keskeisesti etätyötä tukevat: 1) tekninen (liittyen välineisiin), 2) pragmaattinen (työn organisointia 

koskeva) ja 3) yhteisöllinen (sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvä)   

- Tietotyön mielekkyyttä korostavat: 4) episteeminen (tiedon kanssa toimiminen), 5) 

motivationaalinen ja 6) hyvinvoinnillinen    

- Taustatukea tarjoavat: 7) reflektiivinen (toiminnan reflektointi) ja 8) ohjaava (erillinen lisätuki).  

Tilanne on esimerkiksi pakottanut miettimään kokouskäytäntöjen toimivuutta (pragmaattinen 

infrastruktuuri) ja synnyttänyt tarpeen opetella uusia digitaalisia taitoja (motivationaalinen 

infrastruktuuri). Odotetusti moni kaipasi sosiaalisia yhteyksiä, fyysistä läsnäoloa ja satunnaisia 

tapaamisia (yhteisöllinen infrastruktuuri). Moni toi esiin erilaisia vaikeuksia erityisesti nonverbaalin 

informaation jakamisessa etäyhteyksillä (episteeminen infrastruktuuri). Analyysituloksista voi 

päätellä, että infrastruktuureiden merkitys on muuttunut pakotetun etätyön myötä, joka tuo uusia 

haasteita ja mahdollisuuksia työssä oppimiselle.   

 

Digitalisaatio työntekijän ammatillisen kehittymisen tukena ja esteenä 

Anna Wallin (Tampereen yliopisto) 

Digitalisaatio muuttaa työtä monin eri tavoin, näkyen esimerkiksi työvälineiden, työn sisältöjen ja 

työnteon tapojen uudistumisena. Työntekijän ammatillisen kehittymisen näkökulmasta katsottuna 

muutokset voivat toisaalta tukea kehittymistä esimerkiksi lisäämällä autonomiaa ja tiedon jakamisen 

mahdollisuuksia, mutta toisaalta voivat myös haitata kehittymistä esimerkiksi lisäämällä työkuormaa 

ja työn hektisyyttä. Näitä erilaisia digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja haasteita ammatilliselle 

kehittymiselle syvennyn tarkastelemaan väitöskirjassani Suomen valtion työntekijöiden 
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eläytymismenetelmätarinoiden (N=101) avulla. Eläytymismenetelmässä vastaajat eläytyvät tutkijan 

laatimassa orientaatiotekstissä, nk. kehyskertomuksessa, kuvattuun tilanteeseen ja kirjoittavat 

tarinoita, joissa yleensä joko jatkavat tilannetta eteenpäin tai kuvaavat mitä on tapahtunut ennen 

tilannetta. Siten eläytymismenetelmätarinat ovat kuvitteellisia ja mahdollisia tarinoita, jotka avaavat 

paitsi tutkittavien näkemyksiä myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti jaettuja käsityksiä ja tarinamalleja 

tutkittavasta ilmiöstä. Väitöskirjan empiiriset tulokset havainnollistavat eri skenaarioiden ja 

tyypittelyjen avulla, kuinka työn digitalisoitumisen nähdään sekä tukevan että estävän ammatillista 

kehittymistä. Tulokset esittävät, kuinka työn digitalisaatio liitetään erityisesti työnteon tapojen ja 

työtehtävien muutoksiin, jotka osaltaan muuttavat työpaikan oppimismahdollisuuksia ja vaativat 

työntekijältä paitsi uusien taitojen opettelua, osaamisen kehittämistä ja kouluttautumista, myös 

uusien työroolien omaksumista, ammatillisen identiteetin (uudelleen)määrittelyä ja oman työn 

tuunaamista. Kaiken kaikkiaan tulokset osoittavat, kuinka ymmärrys työn digitalisaation roolista 

ammatillisessa kehittymisessä edellyttää moniulotteista tarkastelua, jossa huomioidaan työpaikan 

oppimismahdollisuuksien sekä työntekijän ammatillisen identiteetin ja toimijuuden välinen 

vuorovaikutus. 

 

Ammatillisen osaamisen kehittäminen VR-simulaatioiden avulla terveydenhuoltoalan 

ammattilaisten näkökulmasta 

Emilia Lampi (Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos) 

Tausta: Kliinisen työn arki terveydenhuoltoalalla on ennalta-arvaamatonta, ja potilasturvallisuuden 

takaaminen vaatii työntekijöiltä monitahoista, dynaamista osaamista. Samanaikaisesti koulutuksen 

resurssit ovat tiukilla ja opiskelijoilla sekä ammattilaisilla on vain rajalliset mahdollisuudet hankkia 

kokemusta todellisista tilanteista tai simulaatioharjoituksista, joiden järjestäminen on kallista ja 

aikaa vievää. Tämä näkyy kasvavana tarpeena luoda merkityksellisiä oppimiskokemuksia muilla 

tavoin. Ratkaisuja on etsitty muun muassa immersiivistä virtuaalitodellisuutta (IVR) hyödyntävistä 

simulaatioista, jotka mahdollistavat turvallisen, muuttumattoman ympäristön kliinisten taitojen 

harjoittelulle ajasta ja paikasta riippumatta sekä potilasturvallisuuden huomioivalla tavalla. Tavoite: 

Tutkia VR-simulaatioiden käyttöä ammatillisen osaamisen kehittämisessä terveydenhuoltoalan 

ammattilaisten näkökulmasta. Metodit: Seitsemän lääkäreistä ja hoitajista koostuvaa 2-3 hengen 

tiimiä suoritti tajuttoman potilaan arviointiin liittyvän, Duodecimin kehittämän VR-simulaation, jonka 

aikana heiltä kerättiin sykevälivaihteludataa (HRV). Simulaation jälkeen kullekin tiimille järjestettiin 

ryhmähaastattelu, jossa käsiteltiin simulaatiokokemusta, oppimista, emootioita ja näkemyksiä VR-

simulaatiokoulutuksista. Lisäksi jokainen osallistuja täytti taustatietokyselyn. Tulokset: VR-

simulaatiokoulutuksilla koettiin olevan erittäin suuri potentiaali perinteisiä simulaatiokoulutuksia 

korvaavana tai niitä täydentävänä koulutusmuotona. Erityisesti immersio, realismi ja anonymiteetti 

koettiin oppimista edistävinä tekijöinä, siinä missä oppimista haittasivat tekniset ongelmat ja 

ammattilaisten näkökulmasta simulaation helppous. Simulaation aikana koetut tunteet vaihtelivat 

turhautumisesta ja jännityksestä innostukseen ja hauskuuteen, mutta kaikki ryhmät korostivat VR-

simulaatioita positiivisena kokemuksena.  

 

Organizational adaptation in changing society: managerial learning and identity construction in 

student entrepreneurship hub  

Tuija Cornér (Helsingin yliopisto), Anu Kajamaa (Oulun yliopisto), Juha Tuunainen (Oulun yliopisto) 

Organizations adapt to rapidly changing society by creating potentializing structures, such as 

interorganizational settings which are temporary in nature (i.e., without an institutionalized, 
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sustainable status). Keeping developmental horizons open these organizations are important for 

fostering managerial learning and innovation between actors coming from different sectors of 

society, including science, higher education, and industry. However, little is known about how 

collective learning and organizational identity formation evolves in such settings. We aim to fill this 

gap in knowledge by using an activity-theoretical framework to study managerial learning in a 

temporary organization. The research site is an interorganizational entrepreneurship hub, owned 

and operated by a research university, a university of applied sciences, and a municipal business 

promotion service aimed to advance economic development of the region. The study reports how 

managerial learning in the hub, defined here as a temporary network organization, is successively 

nested in multiple levels. We do this by analyzing video data from multi-stakeholder interaction 

derived from interorganizational meetings carried out in the hub, which is in need for organizational 

renewal. We identify three nested levels of learning, namely institutional, organizational and 

practical, and demonstrate how movement across these levels fosters collective identity formation 

via advancing from analyzing the needs for change to renewal of collective activity. Thus, our study 

contributes to the research on multi-level inter-organizing and learning, and their temporal 

unfolding in a novel entrepreneurship environment designed to meet the challenges of the 

uncertain and changing society.  

 

Työssä oppiminen rakennusalan yritysten toiminnan ja osaamisen kehittämisessä  

Tarja Mäki (Mittaviiva Oy), Hannele Kerosuo (Helsingin yliopisto) 

Nykyiset rakennusalan oppimismallit perustuvat vahvasti perinteisiin formaaleihin malleihin eli 

kouluopetukseen, kursseihin ja tutkintoihin. Toisena valtavirtana on informaalisen oppimisen 

mestari-kisälli-malli, jossa nuoremmat oppivat työyhteisön toimintakulttuurin ja työskentelytapoja 

seuraamalla vanhempien tekemistä. Ensimmäinen malli perustuu ohjauksen ja toteutuksen 

tavoitteellisuuteen ja systemaattisuuteen. Sen sijaan suunniteluun ja tavoitteelliseen ohjaukseen 

perustuvia mestari-kisällimalleja, joissa osapuolille on selkeästi annettu ”lupa” käyttää aikaa 

oppimiseen, on käytössä harvoissa yrityksissä. Oppiminen on alalla pääosin satunnaista "kysy 

seniorilta" -tyyppistä ja riippuu siitä, kenen kanssa työntekijä pääsee työskentelemään. Tämä 

tutkimus tarkastelee työssä oppimisen käytäntöjä kuudessa rakennusalan yrityksessä osana 

laajempaa Työsuojelurahaston ja yritysten rahoittamaa vertaisoppimisen hanketta. Yritykset 

edustavat erikokoisia urakoitsijayrityksiä sekä yhtä suunnittelualan toimistoa. Tutkimus alkoi vuoden 

2021 alussa ja päättyy 2022 lopussa. Tämän osatutkimuksen kohteena on työssäoppimisen nykytila 

yrityksissä, mitä ja miten osaamistarpeita nostetaan esiin, miten oppiminen organisoidaan sekä 

millaisia tuloksia ja pysyviä osaamisen kehittämisen käytäntöjä yrityksiin muodostuu. 

Tutkimusaineistoa on kerätty työpajoissa ja haastattelemalla kehityshenkilöstöä, sekä oppijoita ja 

opettajia. Aineiston analysoinnissa on sovellettu sisällön analyysiä. Alustavien tulosten perusteella 

osaamistarpeet jakautuvat tiettyjen työtaitojen kehittämiseen sekä laajempien pätevyyksien 

saavuttamiseen. Työtaitoja edustavat mm. työjohtomenetelmät, tietomallintaminen sekä 

digitaalisten välineiden käyttö. Laajempaa osaamisen kehittämistä edustavat mm. pätevyydet toimia 

puurakentamisen vastaavana työnjohtajana tai rakennesuunnittelijana vaativissa 

korjausrakennushankkeissa. Lisäksi yhdessä yrityksessä tarkastellaan osaamisen siirtämistä 

nykyjohdolta uudelle sukupolvelle. Kaikissa esimerkeissä kyse on samanaikaisesti sekä toiminnan 

kehittämisestä että osaamisen siirtämisestä henkilöltä toiselle. Oppimispolut vaihtelevat 

osaamistarpeen, osallistujien ja organisaation mukaan. Taitojen oppiminen voi olla hyvinkin nopeaa. 

Isommissa organisaatioissa ja laajempien pätevyyksien kohdalla vertaisoppiminen vaatii 

systemaattista suunnittelua ja laajojen oppimispolkujen valmistelua. Molemmissa tapauksissa 
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osaavan työntekijän tuki on tärkeää - taidot ja pätevyydet opitaan tekemisen kautta.  

 

Kukoistaen vai raahustaen työssä: miten työpaikan oppimismahdollisuudet ja subjektiivinen 

uramenestys ovat yhteydessä työtyytyväisyyteen ja työpaikan vaihtohalukkuuteen?  

Eija Lehtonen (Tampereen yliopisto), Petri Nokelainen (Tampereen yliopisto), Heta Rintala (HAMK 

Edu), Ilmari Puhakka (Tampereen yliopisto),  

Tutkimuksessa lisätään ymmärrystä tekijöistä, jotka liittyvät työpaikan vaihtoaikeisiin ja 

työtyytyväisyyteen teknologiasektorilla, keskittyen subjektiiviseen uramenestykseen ja työpaikan 

oppimismahdollisuuksiin. Tutkimuskysymykset olivat: RQ1 Miten subjektiivisen uramenestyksen ja 

työpaikan oppimismahdollisuuksien eri dimensiot ovat yhteydessä toisiinsa? RQ2 Miten 

subjektiivisen uramenestyksen ja työpaikan oppimismahdollisuuksien eri dimensiot ovat yhteydessä 

työtyytyväisyyteen ja työpaikan vaihtoaikeisiin? Kyselylomakedata (N=153) sisälsi seuraavat mittarit: 

työpaikan oppimismahdollisuudet, subjektiivinen uramenestys, työtyytyväisyys ja työpaikan 

vaihtoaikeet. Dataa analysoitiin korrelaatioiden, polkuanalyysin ja dominanssianalyysin keinoin.   

Perinteisesti työuria on arvotettu ulkoisilla tekijöillä, kuten palkalla ja ylennyksillä. Nykyään ehkä 

vieläkin tärkeämpänä nähdään yksilön oma arvio uramenestyksestä, johon vaikuttavat myös 

henkilön arvot ja päämäärät. Toisinaan subjektiivista uramenestystä kuvataan työtyytyväisyytenä, 

mutta subjektiivinen uramenestys kattaa pidemmän aikakehyksen menneisyydestä 

tulevaisuudennäkymiin. Se sisältää myös työtä laajemman näkökulman, sisältäen mm. työn ja muun 

elämän tasapainon sekä oppimisen ja kehittymisen. Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu 

positiivisia yhteyksiä subjektiivisen uramenestyksen, ammatillisen kasvun ja työtyytyväisyyden 

välillä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että pääsy oppimista tukeviin resursseihin, mahdollisuudet 

ammatilliseen kasvuun ja työntekijän tyytyväisyys omiin uravalintoihin olivat yhteydessä 

matalampiin työpaikan vaihtoaikeisiin. Kollegoilta ja esihenkilöltä saatava tunnustus ja arvonanto 

osaamisesta näyttäisi olevan merkittävässä roolissa subjektiivisen uramenestyksen 

muodostumisessa. Kaiken kaikkiaan tärkeää on myös kokemus tasapainosta sekä vaativien 

työtehtävien ja oppimismahdollisuuksien, että tyydyttävän uran ja vapaa-ajan välillä.  Hyvinvoinnin 

ja oppimisen prosessit kietoutuvat yhteen vahvistaen toisiaan, vähentäen työpaikan vaihtoaikeita 

lähitulevaisuudessa. Tutkimus täydentää aikaisempaa tutkimusta tuottamalla yksityiskohtaisempaa 

ymmärrystä työpaikan oppimismahdollisuuksien ja subjektiivisen uramenestyksen dimensioiden 

välisistä yhteyksistä sekä näiden yhteydestä työtyytyväisyyteen ja työpaikan vaihtoaikeisiin. Tulokset 

tarjoavat uusia näkökulmia työpaikkojen kehittämiseen ympäristöiksi, joissa työntekijät oppivat, 

luovat tyydyttävää uraa ja joissa he haluavat pysyä jatkossakin. Nämä tekijät ylipäätään tukevat 

hyvinvointia työssä.   

 

Liikunta-alan tutkintokoulutuksen merkitykset valmistuneiden elämänkertomuksissa: pettymykset 

ja ei-ammatilliset merkitykset 

Kaisa-Mari Jama (Jyväskylän yliopisto), Päivi Tynjälä (Jyväskylän yliopisto), Leena Aarto-Pesonen 

(Jyväskylän yliopisto), Anita Malinen (Jyväskylän yliopisto), Raija Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto) 

Liikunta-ala on kasvava työnantaja, mutta työkenttänä ala on sääntelemätön. Liikunta-alalle 

kouluttautuneiden urat ovat usein monimuotoisia, sillä alalla on paljon kausiluonteista, lyhytaikaista 

ja osa-aikaista työtä. Liikunta-alan työurien suhteen on myös tunnistettu useita haasteita, kuten 

runsaat alanvaihdot sekä tutkintokoulutuksen vähäinen arvostus. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

oli kuvailla, millaisia laadullisesti erilaisia merkityksiä liikunta-alan tutkinnon suorittaneet itse 

antoivat alan tutkintokoulutukselle urateemaisissa elämänkertomuksissaan. Kertomusten avulla oli 
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mahdollista tavoittaa koulutukselle annetut merkitykset suhteessa uran muotoutumisen 

monitahoisuuteen. Tutkimukseen osallistui 60 liikuntaneuvoja-, liikunnanohjaaja- (AMK tai YAMK) tai 

liikuntatieteiden maisteri -tutkinnon vuosina 2004–2015 suorittanutta henkilöä, jotka vastasivat 

avoimeen kirjoituskutsuun. Kutsussa osallistujia pyydettiin kirjoittamaan tutkimusta varten oma 

urateemainen elämäntarinansa. Kertomusaineisto analysoitiin fenomenografisesti etsimällä 

teksteistä merkitysilmauksia ja ryhmittelemällä ne kuvauskategorioksi. Tutkimuksen tulosten 

perusteella koulutukselle annetut merkitykset vaihtelivat huomattavasti. Teemaryhmän esitys 

keskittyy tarkastelemaan tutkimuksen tuloksia kahdesta näkökulmasta. Toisaalta 

kiinnostuksenkohteena on kategoria, jossa koulutus koettiin pettymyksenä. Toisaalta huomio 

kiinnitetään merkityksiin, jotka ovat luonteeltaan ei-ammatillisia. Näitä kysymyksiä lähestytään sekä 

koulutuksen kehittämisen että yhteiskunnallisen näkökulman kautta. Tutkimus kokonaisuudessaan 

on julkaistu Liikunta & Tiede -lehden numerossa 58(4).  

 

”…mä oon rakastanu olla lapsi…” Hanketoimijoiden ammatilliset polut varhaiskasvatuksen alalle  

Taina Kyrönlampi (Oulun yliopisto), Marja Keväjärvi (Koulutuskuntayhtymä OSAO), Markku Koivisto 

(OAMK, Oulun ammattikorkeakoulu), Saara Isoniemi (Suomen Diakoniaopisto SDO), Laura Prokkola 

(Diakonia- ammattikorkeakoulu DIAK), Eija Nieminen (Diakonia- ammattikorkeakoulu DIAK), Minna 

Våg (Oulun ammattikorkeakoulu, OAMK), Eeva-Maria Korhonen (Oulun yliopisto), Hannele Ollinen 

(Oulun ammattikorkeakoulu, OAMK)  

Esityksessämme pohdimme, minkälaisia kokemuksia OsaaVa- Osaamisella eteenpäin 

varhaiskasvatuksen hanketoimijoilla on heidän ammatillisen polun kehittymisestä 

varhaiskasvatuksen alalla. Tutkimusaineisto koostuu viiden eri koulutusorganisaation (Oulun 

yliopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Oulun ammattikorkeakoulu, Suomen Diakoniaopisto ja 

Diakonia-ammattikorkeakoulu) hanketoimijoiden Teamsin välityksellä käydyistä keskusteluista 

helmikuussa 2021. Hanketoimijoille oli yhteisen Teams- keskustelun virikkeenä kuvatehtävä: ” Tieni 

varhaiskasvatuksen maailmaan. Pohdi vapaamuotoisesti esimerkiksi sanoin, kuvien, musiikin ja 

tarinoiden kautta suhdettasi varhaiskasvatukseen.” Ryhmäläisten valokuvat, videot ja 

ryhmäkeskustelut tallennettiin Teamissä. OsaaVa- hankkeessa oleville koulutusorganisaatiolle on 

yhteistä, että ne tuottavat varhaiskasvatuksen koulutuksia varhaiskasvatuslain (540/2018) 

tutkintonimikkeiden mukaisesti: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja; kasvatus- ja 

ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja; sosionomi (AMK), varhaiskasvatukseen ja 

sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat opinnot (60 op); varhaiskasvatuksen opettaja (KK) ja 

kasvatustieteiden maisteri (KM). Hanketoimijat toimivat omissa organisaatioissaan tutkimus- 

koulutus- ja ohjaustehtävissä. Tutkimuksessa on viitteitä posthumanistisesta lähestymistavasta, kun 

hanketoimijat pohtivat yhdessä kuvatehtävän ja keskusteluiden kautta, miten he ovat päätyneet 

nykyisiin työtehtäviin varhaiskasvatuksen alalla. He toimivat samalla tämän tutkimuksen tutkijoina 

(self-studies) ja tekijöinä. (Strom, Mills, Abrams & Dacey 2018.) Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä 

ymmärtämään, minkälaiset kokemukset ovat vaikuttaneet varhaiskasvatusalan asiantuntijan polun 

muotoutumiseen. Alustavien tutkimustulosten mukaan varhaiskasvatusalan asiantuntijuuden 

muotoutuminen näyttäytyi jännitteiseltä ilmiöltä, johon vaikuttivat muistot lapsena olemisesta ja 

lapsuudesta, muistot omasta päivähoitohistoriasta, omien lasten kautta tulleet kokemukset 

varhaiskasvatuksesta ja työskenteleminen käytännön varhaiskasvatuksessa. Yhteistä hanketoimijoille 

näytti olevan vahva lapsuuden arvostaminen.    
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Nollasuorittamisen ilmiö avoimessa yliopistossa – huiputusretoriikan kääntöpuoli? 

Minna Maunumäki (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto), Sanna Anttonen (Jyväskylän yliopiston 

avoin yliopisto), Minna Maunula (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto)  

Tulevaisuuden opiskelua ja oppimista käsittelevässä koulutuspoliittisessa retoriikassa kuhisevat 

digitalisaatiota, osaamista, huippuasiantuntijuutta ja huipukkuutta teroittavat käsitteet. Globaalista 

koulutuspolitiikasta nousevat taloudelliset ja kilpailulliset arvot ohjaavat opiskelijoita suorittamiseen 

jatkuvan oppimisen elinikäisessä ja taukoamattomassa kehässä. Jatkuvan oppimisen vaatimuksiin 

vastatakseen moni aikuinen ilmoittautuu toiveikkaan tavoitteellisena avoimen yliopiston opintoihin. 

Aikuisen toimijuus näyttäisi näin toteutuvan jatkuvan oppimisen ihanteena pidetyn autonomisen ja 

rationaalisen kykykäsityksen mukaisesti. Mutta toisinaan, ja itse asiassa hyvinkin usein, avoimen 

yliopiston aikuisopiskelijan opinnot eivät etene eivätkä suoritteet valmistu. Näille opinnoissaan 

etenemättömille ei riitä kyvykkyyttä ihannoivan yhteiskunnan ja huippusuorittajien valokeilasta 

juurikaan näkyvyyttä. Keitä ovat nämä avoimen yliopiston nollasuorittajat, jotka ilmoittautuvat 

opintoihin, maksavat opinto-oikeudestaan, mutta eivät suorita yhtään opintopistettä? Millaisia 

esteitä he kertovat kohtaavansa jatkuvan oppimisen poluillaan? Tutkimuksessa halusimme antaa 

äänen tälle hiljaiselle, mutta määrällisesti huomattavan isolle nollasuorittajajoukolle. Tutkimuksen 

aineisto hankittiin verkkokyselyllä. Kysely toimitettiin 414 avoimen yliopiston opiskelijalle, joille ei 

ollut kertynyt yhtään opintopistettä. Kyselyyn vastasi 185 opiskelijaa, vastausprosentti oli 45 %. 

Kyselyssä oli sekä määrällisiä että avoimia kysymyksiä. Nollasuorittajat selittivät opintojen 

etenemättömyyttä puutteellisilla akateemisilla opiskelutaidoilla sekä ajankäytöllisillä haasteilla. 

Lisäksi toivottiin valmiita aikatauluja sekä opettajalähtöistä- ja koulumaista ohjausta. Opiskeluimua 

heiltä löytyi, mutta akateemiset metataidot ja opiskeluprosessin hallinta olivat monin tavoin 

hukassa. Esityksessä peilaamme nollasuorittajailmiötä muun muassa jatkuvan oppimisen 

talouspoliittisen ideologian tuottamiin kyky- ja kompetenssikansalaisuuden ihanteisiin. 

Nollasuorittaja käsite on tutkimuksemme tietoinen diskursiivinen valinta. Nollasuorittajakäsitteellä 

emme suinkaan osoita yksilön arvoa tai oppimisen henkilökohtaisia merkityksiä Sen sijaan 

haluamme herättää keskustelua jatkuvan oppimisen ideologiasta ja sen eettisestä kestävyydestä 

sekä sen yhteiskunnallista ja koulutuksellista polarisaatiota tuottavista seurauksista.    

 

Arviointi - Oppimisen Ja Hyvinvoinnin Kumppani?  
 

Opettajien arviointiosaamisen tietoperusta ja arviointia koskevat käsitykset 

Päivi Atjonen (Itä-Suomen yliopisto/Filosofinen tiedekunta) 

Tutkimuksessa käytettiin opettajien arviointiosaamisen käsitekehystä (OpAO-malli), jonka avulla 

voidaan kuvata sekä arviointiosaamisen kehittymistä että sen keskeisiä osatekijöitä. 

Tutkimuskysymyksiksi asetettiin, mitä arviointitietoperustan osatekijöitä opettajat tarkastelevat ja 

millaisia arviointia koskevia käsityksiä he ilmentävät. Kahden arviointiosaamisen koulutus- ja 

kehittämishankkeen opettajat (N = 95) tuottivat aineiston sähköisen kyselyn avoimessa 

kysymyksessä, jossa he omasanaisesti määrittelivät opettajan arviointiosaamista. Kaksi viidesosaa 

vastanneista oli toiminut opettajana enintään kymmenen ja kolmannes yli 21 vuotta. 

Luokanopettajia oli noin kaksi viidesosaa sekä aineen- että erityisopettajia kumpiakin noin neljännes. 

OpAO-mallin seitsemästä arviointitietoperustan osatekijästä eniten huomiota sai oppiaine ja 

pedagoginen sisältötieto sekä arvioinnin tarkoitus, sisällöt ja metodit. Niukimmin käsiteltiin 

arvosanan antamista, vertais- ja itsearviointia sekä palautetta ja arviointietiikkaa. Arviointia 

koskevissa käsityksissä puhuttiin eniten oppilaiden erilaisuudesta, oppimisesta ja 
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oppimisprosesseista ja vähiten arvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta, osaamisesta tai 

tavoitteisuudesta. Tietoperustaa koskevaa kokonaiskuvaa voi pitää kapeana, mutta 

arviointikäsityksistä löytyi avarampia näkökantoja, joissa tunnistettiin arvioinnin ja oppimisen 

välinen yhteys. Esityksessä pohditaan näiden havaintojen pedagogisia seurauksia. Tämän esityksen 

taustalla olevaan laajempaan tutkimukseen voi perehtyä tästä: 

https://bulletin.nmi.fi/2021/06/22/opettajien-arviointiosaamisen-tietoperusta-arviointikasitykset-ja-

arviointikaytantoja-haastavat-kompromissit/   

 

Huoltajien käsitykset arvioinnista suomalaisessa perusopetuksessa 

Juuso Nieminen (Itä-Suomen yliopisto), Päivi Atjonen (Itä-Suomen yliopisto), Ana Remesal 

(University of Barcelona) 

Huoltajien näkökulma arviointiin on huomattavasti vähemmän tutkittu myös kansainvälisesti 

verrattuna opettajiin ja oppijoihin. Huoltajien uskomuksilla ja käsityksillä arvioinnista on tärkeä 

merkitys koulun ja kodin arviointivuoropuhelussa. He voivat yhtäältä esimerkiksi kannattaa 

perinteistä numeerista ja summatiivista arviointia ja vähätellä formatiivisia arviointimenetelmiä. 

Toisaalta he voivat suojella lastaan vahingollisiksi kokemiltaan arviointimenetelmiltä kuten 

kansallisilta testeiltä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin huoltajien käsityksiä arvioinnista suomalaisen 

peruskoulutuksen kontekstissa avoimen kyselyn avulla (N = 622). Huoltajien vastaukset analysoitiin 

sosiokulttuurisen teoreettisen kehyksen läpi siten, että se huomioi suomalaisen “low-stakes” 

arviointikulttuurin, jossa arvosanat määrittävät oppilaiden tulevaisuutta verrattain vähän. Tulosten 

mukaan suomalaiset huoltajat käsittivät arvioinnin pitkälti oppimista tukevan pedagogisen eikä 

tulosvastuuhenkisen yhteiskunnallisen viitekehyksen läpi. Pedagogisen käsityksen mukaan arvioinnin 

pääasialliseksi tehtäväksi kuvattiin esimerkiksi kasvun tukeminen ja palautteen kannustavuus. 

Toisaalta huoltajat tulkitsivat arviointia myös yhteiskunnallisen viitekehyksen kautta nähden 

arvioinnin pääasialliseksi tehtäväksi esimerkiksi numeerisen datan tuottamisen sekä oppilaiden 

vertailemisen. Tutkimus muistuttaa huoltajien tärkeästä roolista oppimista tukevan arvioinnin 

kehityksessä ja esittää, että perusopetuksen arvioinnin kehittämistyössä on tunnistettava huoltajat 

arvioinnin osallisina, ei siitä erillisinä toimijoina. 

 

Luokanopettajien käsityksiä monialaisen oppimiskokonaisuuden oppilasarvioinnista  

Ulla Hietamäki (Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus) 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää luokanopettajien käsityksiä oppilasarvioinnista, sen 

tavoitteista, merkityksestä ja käytänteistä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä opettajien 

arviointitaidoista. Monialainen oppiminen mahdollistaa oppilaille todellisen maailman ilmiöiden 

tutkimisen oppiainerajat ylittäen kahden tai useamman oppiaineen integraatiossa (OPH 2014). 

Tarvetta tällaiselle oppimiselle on, sillä työelämässä vaaditaan laaja-alaisia taitoja sisällönhallinnan 

lisäksi (Andrade 2016). Monialainen oppiminen huomioi osallisuuden – oppilaat tulisi ottaa mukaan 

oppimisen suunnitteluun ja arviointiin (OPH 2014). Onkin syytä tarkastella monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien arviointikäytäntöjä niin, että monialainen oppiminen nivoutuu mukana 

oleviin oppiaineisiin arviointia laadittaessa, ja että arviointi tukee ja ohjaa oppilaiden oppimisen 

prosessia (Tarnanen ym. 2019; OPH 2014; Kearney 2013; Oukarim-Soivio 2017). Monialaisia 

oppimiskokonaisuuksia on tutkittu mm. niiden käytännön toteuttamisen, (Braskén, Hemmi & Kurtén 

2020), oppimisyhteisön kehittymisen (Peltomaa 2020) sekä oppilaiden omien oppimiskokemusten 

näkökulmasta (Niemi & Kiilakoski 2018). Oppilasarviointia monialaisen oppimiskokonaisuuden 

yhteydessä on tutkittu vasta vähän. Lam (2013) tutki opettajien käsityksiä integroitujen 
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oppimiskokonaisuuksien kokemusten pohjalta. Lamin tutkimuksessa havaittiin, että 

opetuskokonaisuuksien yhtenä esteenä oli opettajien väärin kohdistettu arviointi. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on antaa tietoa luokanopettajien käsityksistä siitä, millaista monialaisen 

oppimisen oppilasarviointi on. Tutkimusmetodina on fenomenografinen tutkimusote. Aineisto 

koostuu 15 luokanopettajan haastatteluista, jotka toteutetaan puolistrukturoidun haastattelurungon 

avulla. Tutkimuksen avulla voidaan osoittaa kehittämiskohteita, joissa opettajat tarvitsevat 

koulutusta monialaisen oppimisen laadukkaalle oppilasarvioinnille. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys rakentuu sosiokonstruktivistiseen oppimisteoriaan, jossa havaitaan oppilaan tarpeet ja 

mielenkiinnon kohteet koulutuksen painopisteenä (Mård & Hill 2020), ja jossa oppilas itse on 

aktiivinen toimija, jota kannustetaan oppimaan yhdessä toisten kanssa (OPH 2014; Lonka 2020). 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat monialainen oppiminen sekä arviointi. Arviointi-käsitettä 

tarkastellaan formatiivisen arvioinnin, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin näkökulmista.    

 

Perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilaiden uskomuksia koulumenestyksestään 

Sirpa Eskelä-Haapanen (Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos), Eija Pakarinen (Jyväskylän 

yliopisto, Opettajankoulutuslaitos), Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän yliopisto, 

Opettajankoulutuslaitos) 

Tutkimuksessa tarkastellaan perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilaiden uskomuksia omasta 

koulumenestyksestään ensimmäisen luokan keväällä, mahdollisia eroja tyttöjen ja poikien 

uskomusten välillä ja käsityksiä palautteesta, jota he saavat koulumenestyksestään. Lapsilta (544; 

tytöt 274, pojat 270; ikä 7–8 vuotta) kysyttiin vanhemman kyselylomakkeeseen liittyvässä 

haastattelussa, missä he ovat oikein hyviä koulussa, mitä he eivät vielä oikein osaa ja mistä he 

tietävät nämä edellä mainitut. Laadullinen tutkimusaineisto analysoitiin ongelmalähtöistä 

sisällönanalyysia ja induktiivista päättelyä käyttäen. Analyysi toi esiin kymmenen kategoriaa lasten 

uskomuksista onnistumisestaan tai epäonnistumisestaan suhteessa koulumenestykseen. Kategoriat 

liittyivät enimmäkseen kouluaineisiin ja formaaleihin koulutehtäviin. Pojat ilmaisivat uskomuksissaan 

tyttöjä enemmän onnistuvansa matematiikassa ja tytöt puolestaan poikia enemmän lukemisessa ja 

kirjoittamisessa. Yli kolmannes pojista ja tytöistä oli tyytyväisiä koulumenestykseensä. Opettajien 

rooli palautteen antajana oli melko vähäinen. Lapset saivat vielä vähemmän palautetta opettajiltaan 

epäonnistuessaan kuin onnistuessaan. Lasten oppimismotivaation kohentamiseksi ja laadukkaan 

luokkahuonevuorovaikutuksen tukemiseksi tulisi opettajien kiinnittää huomiota erityisesti 

ohjaukselliseen ja emotionaaliseen tukeen. Jatkuva formatiivinen arviointi puolestaan tukee lasten 

oppimisprosesseja ja metakognitiivisten taitojen kehittymistä. Opettajien tulisi pohtia erilaisia 

palautteen antamistapoja ja palautteen kohdentamista. Tehokas palaute tarkoittaa sitä, että lasten 

tulee aina olla tietoisia oppimisen ja opetuksen tavoitteista, oppimisensa tasosta, ja siitä, miten he 

voivat saavuttaa seuraavat tavoitteet. Opettaja voi tukea esimerkiksi yksilöllisten 

oppimisstrategioiden avulla. Edelleen tulee kiinnittää huomiota vuorovaikutukseen ja sen laatuun 

oppilaiden ja opettajan välillä sekä yhteistyöhön huoltajien kanssa. Vuoropuhelua voidaan lisätä 

esimerkiksi uusia innovatiivisia teknologioita hyödyntäen.   

 

Formatiivinen arviointi ja sen digitaalisuus oppilaiden kokemana 

Sini Kontkanen (Itä-Suomen yliopisto), Susanna Pöntinen (Itä-Suomen yliopisto), Sinikka Räty-

Záborszky (Itä-Suomen yliopisto), Mirja Alkio (Itä-Suomen yliopisto) 

Arviointiin liittyvä tutkimus kannustaa tarkastelemaan kouluarviointia oppilaiden kokemana. Tutkijat 

ovat jo pitkään keskustelleet tarpeesta muuttaa arviointikulttuuria mittaamisen kulttuurista 
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oppimisen kehittämisen ja tukemisen kulttuuriin. Tätä muutosta olemme toteuttaneet erilaisissa 

hankkeissamme usean vuoden ajan. Tässä esityksessä tarkastelemme, miten hankkeissa mukana 

olleet oppilaat näkevät kouluarvioinnin, kun heidän luokassaan on toteutettu monipuolista arviointia 

sekä kehitetty formatiivisen arvioinnin käytänteitä myös digitaalisesti. Tutkimusaineistona ovat 

kuuden neljäsluokkalaisen oppilaan haastattelut ja digitaaliset tehtävät, joita on taltioitu 

ensimmäisestä luokasta lähtien. Tutkimustulosten perusteella oppilaat mieltävät, että heillä itsellään 

on aktiivinen rooli kouluarvioinnissa. Oman toiminnan kautta he saavat tietoa omasta 

oppimisestaan, osaamisestaan ja sen kehittämisestä. Oppilaat näkevät kouluarvioinnin ensisijaisesti 

formatiivisena oppimisen aikaisena arviointina. He kokivatkin opettajan antaman palautteen 

tärkeänä pyrkiessään parempiin suorituksiin, mutta vertaisarvioinnin merkitys oli heille 

epäselvempää. Tulokset kertovat myös siitä, että oppilaat näkevät digitaalisuuden erottamattomana 

osana kouluarviointia. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että jo neljäsluokkalaisilla oppilailla voi olla 

hyvin jäsentynyt käsitys kouluarvioinnista ja sen oppimista eteenpäin ohjaavasta luonteesta. 

Oppilaille digitaalisuus on luonteva osa arviointikäytänteissä ja se auttaa heitä merkittävällä tavalla 

ymmärtämään omaa polkuaan oppijana. Tässä tutkimuksessa ja sen taustalla olevassa 

hanketoiminnassa ei kuitenkaan ole vielä keskitytty oppilaiden ymmärrykseen siitä, miten heidän 

reflektointitaitonsa kehittyvät. Jatkossa on tärkeä tutkia, miten oppilaat itse arvioivat perustelu- ja 

argumentointitaitojensa kehittymistä.  

 

Kehuva kosketus luokkahuoneen vuorovaikutuksessa 

Ulla Karvonen (Helsingin yliopisto), Pilvi Heinonen (Turun yliopisto) 

Opettajan kehuvan palautteen myönteinen vaikutus oppilaiden käyttäytymiseen, opettajan ja 

oppilaiden väliseen suhteeseen sekä luokan ilmapiiriin on tunnistettu jo useiden vuosikymmenien 

ajan. Interventiotutkimukset osoittavat, että kehuva palaute on vaikuttavinta silloin, kun se 

kohdistuu vastaanottajan työskentelyyn tai tuotokseen, seuraa välittömästi suoritusta ja annetaan 

vilpittömästi. Kehuvaa palautetta luokkahuoneen luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa tarkasteleva 

tutkimus kuitenkin osoittaa, että opettajat antavat kehuvaa palautetta verrattain harvoin, ja 

useimmiten se on muodoltaan yleistä eli kehumisen kohdetta ei täsmennetä. Tutkimuksen kohteena 

ovat tyypillisesti olleet sanalliset kehut, mutta vaikka kehuvan palautteen multimodaalisuus on 

toisinaan tunnistettu, ei kehollisten resurssien roolia, merkityksiä ja tehtäviä kehumisen yhteydessä 

ole aiemmin tarkasteltu. Esitelmässämme tarkastelemme koskettamista kehuvan palautteen 

antamisen resurssina luokkahuoneessa. Tarkastelemme kehuvaa kosketusta autenttisista 

opetustilanteista kerätyn videoaineiston avulla. Tutkimusmenetelmänä toimii multimodaalinen 

keskustelunanalyysi. Kysymme, millaisia opettajan kehuvat kosketukset ovat muodoltaan ja millä 

tavoin ne limittyvät muihin kehumisessa käytettyihin semioottisiin resursseihin. Pohdimme myös, 

millaisissa tehtävissä koskettaminen toimii luokkahuoneen kehujaksoissa. Peilaamme 

videoaineistosta tekemiämme havaintoja opettaja- ja oppilashaastattelujen sekä kirjoitettujen 

koulumuistelusten analyysin tuloksiin. Videoaineistomme perusteella opettajan kehuva kosketus on 

tavallisimmin muodoltaan kämmenellä tai sormilla tuotettu, olkapäälle tai yläselkään kohdistuva 

kosketus, johon voi liittyä taputtava tai silittävä liike. Kosketuksen tehtävänä on yhtäältä suunnata 

kehu vastaanottajalle erityisesti tilanteessa, jossa opettajalla ei ole häneen suoraa katsekontaktia. 

Lisäksi kosketus vahvistaa kehun intensiteettiä. Kehun vilpittömyyttä ja innokkuutta opettaja voi 

tehostaa kosketuksen ohella iloa ja jopa yllättyneisyyttä viestivällä mutta myös erityisen vakavalla 

äänensävyllä. Haastattelu- ja muisteluaineistomme tukevat näitä päätelmiä. Ne nostavat esille myös 

kosketuksen merkityksen myönteisen opettaja-oppilassuhteen ja luokkahuoneen ilmapiirin 

rakentamisen keinona. Toisaalta etenkin opettajat muistuttavat oppilaantuntemuksen merkityksestä 

kosketuskäytänteiden tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa.  
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Lukiolaisten käsityksiä etäopetuksesta ja kieltenopettajien palautteesta  

Toni Mäkipää (Helsingin yliopisto) 

Opettajan antaman palautteen merkitys oppimisessa on huomattava (Brookhart, 2017), ja lukion 

opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2016, 2019) painotetaan monipuolisen ja 

oppimista tukevan palautteen merkitystä kursseilla. Koronapandemian vuoksi etäopetus on 

yleistynyt, mikä on aiheuttanut suuria muutoksia opetukselle. Siispä tämän tutkimuksen tavoitteena 

oli tarkastella lukiolaisten käsityksiä etäopetuksesta ja siihen soveltuvasta palautteesta lukion 

kieltenopetuksessa. Lukiolaiset (N=251) vastasivat sähköiseen kyselyyn toukokuussa 2021, ja 

vastaukset analysoitiin monimenetelmällisillä keinoilla. Tulokset osoittivat, että lukiolaiset kokivat 

etäopetuksen lannistavampana ja työläämpänä kuin lähiopetuksen. Lukiolaiset suhtautuivat 

etäopetukseen neutraalisti, mutta tytöt suhtautuivat siihen myönteisemmin kuin pojat. Vastaavasti 

tytöt suhtautuivat etäopetuksen hyödyntämiseen tulevaisuudessa myönteisemmin kuin pojat. 

Lukiolaiset toivoivat kieltenopettajilta kannustavaa, yksilöllistä ja rakentavaa palautetta. 11 

prosenttia lukiolaisista ei kuitenkaan osannut sanoa, mikä on tärkeää etäopetuksessa annettavassa 

palautteessa. Tulosten perusteella voidaan todeta, että lukiolaiset arvostavat lähiopetusta enemmän 

kuin etäopetusta ja että he haluavat kannustusta kieltenopettajilta etäopetuksessa. Esityksessäni 

pohdin, miten palautetta voidaan hyödyntää oppimisen tukemisessa etäopetuksessa ja miten 

opettajankoulutusta tulisi kehittää, jotta siinä huomioitaisiin paremmin etäopetus ja palautteen 

antaminen.  

 

Uuspedagogiikka tulevaisuuden oppimista ja arviointia määrittämässä  

Minna Maunumäki (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto) 

Nykyistä ja tulevaisuuden oppimista käsittelevissä koulutuspolitiikan sanastoissa vilisevät jatkuvaa 

oppimista, digitalisaatiota, osaamista ja huipukkuutta korostavat käsitteet. Globaalista 

koulutuspolitiikasta nousevat taloudelliset ja kilpailulliset arvot ohjaavat opiskelijoita suorittamiseen 

jatkuvan oppimisen elinikäisessä ja pysähtymättömässä kehässä. Väitöskirjassani kysyin, miten 

yliopisto-opettajat puhuivat oppimisen arvioinnista ja yliopisto-opetuksessa yliopistojen muuttuvan 

toimintaympäristön ja jatkuvan oppimisen kontekstissa. Aineisto koostui pedagogisten yliopisto-

opettajien haastatteluista (N 12) ja se analysoitiin kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Tulosten 

mukaan sekä oppimisen arviointia, että yliopisto-opetusta ohjasivat yhä enenevissä määrin 

koulutuspolitiikasta juontuvat uuspedagogiset tehokkuuteen ja suorittamiseen perustuvat arviointi- 

ja opetuskäytänteet. Niitä haastoivat arvioinnin ja yliopisto-opetuksen humanistisemmat ja 

sivistyksellisemmät arviointi- ja opetuskäytänteet. Tutkimukseni perusteella esitän, että 

uuspedagogiikka on nähtävissä yhdeksi uusliberalistisen koulutuspolitiikan tekniikaksi, jonka avulla 

jatkuvaa oppimista ja digitalisaatiota tukevia tavoitteita ujutetaan koulutuspoliittisiin tavoitteisiin ja 

edelleen arjen käytänteisiin. Esityksessä pyrin teoretisoimaan uuspedagogiikaksi nimeämääni 

pedagogiikkaa: millaisesta pedagogiikasta puhutaan, kun puhutaan uuspedagogiikasta?  

 

Luottamus ja epäluottamus etäaikana yliopistossa – erityistapauksena tenttivilppi 

Kati Kasanen (Itä-Suomen yliopisto), Sari-Johanna Karhapää (Itä-Suomen yliopisto) 

Korona-aika on vaikuttanut arkiseen opetustyöhömme monella tapaa - myös mahdollisesti siihen, 

miten oppimista arvioidaan ja tenttejä järjestetään. Kun opetuksen käytänteet muuttuvat, 

muuttuuko arviointi? Millaisia haasteita koetaan, kun opetusta ja myös arviointia toteutetaan etänä? 
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Erityinen kiinnostuksemme kohdistuu luottamuksen ja epäluottamuksen kysymyksiin etäaikana ja 

"kurkistusikkunaksemme" olemme valinneet yliopistollisen tentin ja tenttivilpin. Tenttivilpistä 

keskustellaan ja kokemuksemme mukaan se nousee huolenaiheena usein esille, mutta aihepiiriä on 

Suomessa tutkittu melko vähän. Olemme toteuttaneet sähköisen kyselyn yliopistomme 

opetushenkilökunnalle, jonka tavoitteena on kartoittaa opettajien kokemuksia ja käsityksiä tenteistä 

ja erityisesti tenttivilpistä. Kysymme, miten oppimista ja osaamista on arvioitu ennen ja miten sitä 

arvioidaan nyt, miten tenttivilppi ymmärretään ja millaisia muotoja se voi saada, mitä huolia ja 

haittoja siihen liittyy ja miten sitä voitaisiin ehkäistä? Esittelemme alustavia laadullisia 

havaintojamme ja pyrimme kiinnittämään näitä havaintoja teemaryhmän tavoitteisiin. 

 

Inklusiivinen arviointi: Mitä voimme oppia tukea tarvitsevien yliopisto-opiskelijoiden 

kokemuksista? 

Juuso Nieminen (Itä-Suomen yliopisto) 

Arviointi on nimetty korkeakoulupedagogisessa tutkimuksessa jo vuosikymmenten ajan keskeiseksi 

haasteeksi tukea tarvitseville opiskelijoille (mm. oppimisvaikeudet, mielenterveyden haasteet). 

Massoittuneessa korkeakoulutuksessa opiskelijoiden erilaisuuden ja moninaisuuden kirjo kasvaa, 

mutta arviointimenetelmät eivät ole kyenneet vastaamaan tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeita. 

Arvioinnin inklusiivisuus on tähän asti perustunut globaalisti arvioinnin yksilöllisiin järjestelyihin, 

jotka pyrkivät antamaan jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden näyttää kykynsä arvioinnissa. 

Tällaiset lähestymistavat inklusiivisuuteen nojaavat kuitenkin ajatukseen siitä, että tuen tarpeet 

kuten oppimisvaikeudet olisivat ylitettäviä esteitä - eivät korkeakoulutuksen moninaisuutta 

rikastuttavia ominaisuuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kriittisesti 139 suomalaisen yliopisto-

opiskelijan kokemuksia oppimisen arvioinnista ja arvioinnin yksilöllisistä järjestelyistä avoimen 

kyselytutkimuksen keinoin. Aineisto tulkitaan kriittisen, sosiopoliittisen linssin läpi. Opiskelijoiden 

kokemusten pohjalta esitetään, että arviointi on keskeinen ableismia tuottava käytäntö 

korkeakoulutuksessa: Arviointi suunnitellaan “ideaalille” opiskelijalle, ja kun tukea tarvitseva 

opiskelija ei sovi tähän muottiin, kohtaa häntä arvioinnissa inkluusion sijaan ekskluusio, ulos 

sulkeminen. Toisaalta kokemuksissa korostuu disablismi, jolla tarkoitetaan suoraa syrjintää kuten 

sitä, että opettaja kieltäytyy tarjoamasta yliopiston virallisesti myöntämiä yksilöllisiä järjestelyjä. 

Tulosten pohjalta esitetään, että tulevaisuuden korkeakoulutuksessa inklusiivisen arvioinnin on 

perustuttava kategoristen ja stigmatisoivien yksilöllisten järjestelyjen sijaan aidosti inklusiiviseen 

arvioinnin suunnitteluun. Tällainen “inklusiivinen arviointi” ei kuitenkaan voi nojata vain pedagogisiin 

käytänteisiin. Tutkimuksessa esitetäänkin, että tämän sijaan inklusiivisen arvioinnin on pystyttävä 

aktiivisesti haastamaan ableismia ja disablismia - yhdessä opiskelijoiden kanssa, ei heitä varten. 

 

 

Demokratian ja kasvatuksen suhde uusin silmin / Re-imagining the relationship of 

democracy and education  
 

Teacher Advocacy and Activism on Tiktok 

Kathlyn Elliott (University of Helsinki), Claire Ramsey (University of Eastern Finland), Jessica 

Stargardter (N/A) 

Participation and presence on social media platforms have become increasingly important to 

teachers for emotional and professional support during COVID-19 (Mancinelli, 2020). Supovitz et al. 

(2020) and Torphy et al. (2020) have documented the use of social media for advocacy and activism 
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of educators, but to date there has been limited research on educator’s use of Tiktok as a platform 

for their advocacy. Similary, Khlaif and Salha (2021) and Fialos et al. (2021) have demonstrated how 

Tiktok is used by teachers as a tool to facilitate learning in the classroom. This research looks to 

address this gap by examining how teachers in the United States (U.S.) use TikTok in their advocacy 

both inside and outside of the classroom. This research study uses discourse analysis to explore how 

teachers use TikTok as a public platform to document their activism inside and outside the 

classroom. Preliminary findings show that teachers use Tiktok to discuss and advocate for equity 

based on race and sexual orientation, national political campaigns and issues, and local employment 

concerns. With these uses in mind for U.S. teachers, next we will transition to comparing this topic 

to how Finnish teachers use Tiktok for activism and advocacy. With this in mind, as presenters at the 

2021 FERA Conference we aim to create dialogue among and feedback from the audience.  

 

Promoting a democratic culture at school: Identifying, analysing and creating examples of good 

practice 

Elvira Barrios (Universidad de Málaga) 

The need to learn democratic values, practices and principles at school, which is one of the most 

influential spaces in which children and adolescents socialise, seems self-evident. However, many 

schools do not seem to be genuinely committed to the promotion of democratic citizenship among 

the students beyond superficial levels. This means that, at a time of global crisis, disillusionment with 

democracy, threat to democratic values posed by growing populism, political polarisation and an 

ultraliberal form of capitalism, citizens may not be well-equipped by the school to face these 

challenges and act truly democratically in society. As the literature on educational innovation has 

always insisted on, teachers need examples of good practice and practical implementations in the 

area of the particular innovation so that they can envisage, imagine and hypothesise ways to 

transfer the insights gained in their professional development experiences to their own future 

practice, considering the particular context, learners, conditions, etc. of the learning situation. 

Following this argument, the idea of the session is to present a framework aimed to showcase, 

analyse and connect examples of good democratic practices to the central tenets of the ReCreaDe 

project rationale. Additionally, it intends to have participants reflect on if and how democratic 

participation was encouraged in their school experience, on the opportunities they were provided 

with to act, engage and participate democratically, on the quality of that democratic participation, 

and on the kind of democratic practices they can envisage themselves fostering as teachers.  
 

 

Turning attention to the democratic crises of education though the use of different modalities 

Josephine Moate (JYU OKL) 

The aim of this presentation is to provide a scholarly overview of a recent Erasmus+ project – 

ReCreaDe: ReImagining Creative Democracy and to examine whether and how different modalities 

turn attention to the democratic crises of education. As a project, ReCreaDe aimed to provide future 

educators with shared opportunities to explore crucial questions regarding the relationship between 

democracy and education, such as whether education can be democratic and if so, how. As a 

multimodal, multisensory programme, ReCreaDe used different modalities to explore this 

relationship using: arts-based methodologies including drama, music and art; cognitive and 

language-based modalities; relationships and emotions; and especially with the interruption of 

Covid, digital media. Based on an examination of participants’ products and reflections, this 

presentation examines whether the use of different modalities encouraged different kinds of and 
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deeper reflections on the relationship between education and democracy. The preliminary findings 

from this study highlight the role different modalities play as part of the aesthetics, as opposed to 

the anaesthetics, of education (Biesta, 2020). Moreover, the findings point to the importance of 

creatively engaging educators in multimodal activities that foster different forms of reflection and 

provoke different kinds of responses and relationships between student and staff participants. 

 

Young Scholar Matti Koskenniemi promoting Group Work 

Ari Vuorio (Helsingin yliopisto) 

Matti Koskenniemi (1908—2001) was an educational scientist, who in the beginning of his career in 

the he 1930s was interested in social life of elementary school pupils. He also wants to promote 

group work in schools. Later in his career, the promoting group work continued. Koskenniemi 

published a book titled Comments on Group Work in School in the year 1950. My main purpose is to 

study why Koskenniemi was so interested in group work?  Kaarlo K. Mäkinen was a mentor to 

Koskenniemi in the 1930s. Mäkinen was the editor in chief of his own periodical Uudistuva kasvatus- 

ja opetustyö. This periodical was an advertiser of progressive education. Koskenniemi knew quite 

well Elsa Köhler´s and Peter Petersen´s ideas about progressive education. Good social contacts in 

the school community were central to both scholar for learning and wellbeing. John Dewey had an 

impact on him. Koskenniemi was also an educational psychologist, not solely a representative of 

educational science. Progress in child and educational psychology added to the scholarly knowledge 

about the usefulness of children’s play and group work to socialize them. The research method is 

history of education. I restrict the age period to the 1930s through the beginning of the 1950s 

because my dissertation covers the years 1933—1954. In this lecture the main research material is 

his above-mentioned book and the periodical article Ryhmätyö ja sen psykoloogiset perusteet 

(1935).    

 

Poliittiset tunteet demokratiakasvatuksessa  

Sonja Helkala (Tampereen yliopisto) 

Ahdistus ilmastonmuutoksesta, ääriliikkeiden nousun aiheuttama pelko, vihapuhe ja julkisen 

keskustelun kärjistyminen ovat esimerkkejä polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä, joihin 2000-

luvulla kasvavat lapset ja nuoret törmäävät elämässään tavalla tai toisella. Tällaisten kysymysten 

käsittelyssä koulujen demokratiakasvatuksella on erityinen rooli: vaikka demokratiakasvatuksella ei 

pystytä ratkomaan kaikkia demokratian ongelmia, kokoaa koulu yhteen erilaisista taustoista ja 

lähtökohdista tulevat oppilaat ja siten tarjoaa erinomaisen tilaisuuden harjoittaa keskusteluun ja 

erilaisten näkökulmien kohtaamiseen ja punnitsemiseen perustuvaa demokratiakasvatusta. Myös 

tunteet, intohimot ja ristiriidat kuuluvat erottamattomasti ihmisten ja yhteisöjen väliseen 

vuorovaikutukseen demokraattisessa yhteiskunnassa, ja yhteiskunnalliset teemat voivat olla vahvasti 

tunnepitoisia myös luokkahuoneessa – siksi koulujen demokratiakasvatuksen tarkasteleminen 

erityisesti tunteiden näkökulmasta on tärkeää. Esitys perustuu väitöskirjatutkimukseeni, jonka 

tarkoituksena on selvittää, miten tunteiden merkitys ilmenee peruskoulun ja toisen asteen 

demokratiakasvatuksen käytännöissä. Tunteiden merkitystä demokratiakasvatuksessa tarkastelen 

käsittelemällä tunteita sosiokulttuurisina ilmiöinä ja subjektiivisina kokemuksina. Tutkimuksen 

empiirinen aineisto muodostuu peruskoulussa ja toisella asteella tuotettavasta etnografisesta 

havainnointiaineistosta sekä opettajien ja oppilaiden haastatteluista. Esityksessäni avaan 

tutkimukseni teoreettisia lähtökohtia sekä pohdin alustavia empiirisiä havaintojani ensimmäisen 
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kenttäjakson jälkeen. 

 

Opettajien odotuksia, odotuksia opettajista: koulun yhteiskunnallisista tehtävistä 

Sara Juvonen (Helsingin yliopisto), Auli Toom (Helsingin yliopisto) 

Esitys pohjaa tekstiin, jossa tarkastelemme opettajuutta koulun yhteiskunnallisten tehtävien 

näkökulmasta. Tarkastelu on teoreettinen ja etenee Dan Lortien havainnosta, jonka mukaan osa 

opettajuuden oppimisesta tapahtuu jo niiden vuosien aikana, jonka jokainen meistä koulussa 

viettää. Tällä on oleellisia vaikutuksia siihen, minkälaisin odotuksin opettaja kouluun tulee. Tämän 

rinnalle nostamme sen, että yhteiskunnassa on sekä implisiittisiä että eksplisiittisiä odotuksia, jotka 

ohjaavat sitä, mitä opettajan tulee tehdä ja millainen opettajan tulee olla. Kouluun liitetyt 

normatiiviset odotukset muovaavat sekä opettajana että oppilaana olemista. Koulun voi ajatella 

instituutiona, joka yhtäältä ylläpitää olemassa olevaa yhteiskuntaa ja sen arvoja, ja toisaalta 

tarvittaessa kriittisesti arvioi ja muuttaa niitä. Viime kädessä koulun yhteiskunnalliset tehtävät, 

uusintaminen ja uudistaminen, toteutuvat opetuksen ja kasvatuksen kautta, mistä syystä opettajien 

rooli on paitsi oppilaille myös yhteiskunnallisesti keskeinen. Esityksessä pohdimme sitä, kuinka 

erityisesti opettajuuteen, mutta myös kouluun ja oppilaisiin kohdistuvat normatiiviset odotukset 

voivat näkyä koulun tehtävien toteuttamisessa, ja sitä, mikä niiden merkitys on yhteiskunnallisten 

rakenteiden uudelleentuottamiselle. Päällimmäinen havainto, joka erilaisten odotusten 

teoreettisessa tarkastelussa muodostuu, on se, että normatiivisten odotusten vaikutuksen 

hämärtyminen voi toimia yhdenlaisena rakenteita uusintavana mekanismina. Esityksessä pohdimme 

tämän havainnon merkitystä yhdenvertaisen ja demokraattisen yhteiskunnan toteutumiselle. 

 

”Ajelehtivat nuoret ja heidän ongelmansa”- miten ammattiin opiskelevat kehystetään 

yhteiskunnassa 

Niina Meriläinen (Tampereen yliopisto) 

Muutoksentekijöitä vai passiivisia proletaareja vai jotain ihan muuta? Valtasuhteiden ja valikoivan 

arvokehystämisen värittämissä todellisuuksissa on hyvä kysyä, miksi ammattiin opiskelevat ovat 

kehystetty yhteiskunnan eri asia-areenoilla - niin päätöksenteon staattisissa rakenteissa kuin 

monissa medioissa ja koulutuksessa - proletaaristen kehysten kautta. Mikseivät Valman nuoret ole 

mukana nuoriin ilmastovaikuttajiin keskittyvissä tutkimuksissa ja eri medioissa? Miksi nuoret 

kertovat yhä enemmän ammattiin opiskeleviin kohdistuvasta vähättelystä somessa. Monivuotinen ja 

monitieteinen tutkimukseni sekä juuri käynnissä oleva JÄLKES-kanssatutkimushankkeeni 

ammattikoululaisten kanssa on osoittanut, että ammattiin opiskelevat nuoret ovat toiseutettu 

Suomessa. Eri puolin yhteiskuntaa, sekä mediassa ollaan lähinnä kiinnostuneita heidän 

ammateistaan ja nopeasta valmistumisesta – ei heidän ajatuksistaan, haaveistaan ja unelmistaan. 

Ammattiin opiskelijoita, ei tutkimukseni, mukaan nähdä vaikuttajina ja aktiivisina yhteiskunnan 

rakentajina, vaikka he mitä suurimmassa määrin ovat aktiivisia ja kiinnostuneita vaikuttajia. He eivät 

myös saa tukea osallistumiselleen ja vaikuttamiselleen olemassa olevien rakenteiden kautta. Tämä 

siitäkin huolimatta, että Suomi pyrkii näyttäytymään nuorten osallistumista tukevana mallimaana. 

Tämä liittyy vahvasti myös nykyhetken valtavirran nuorisotutkimukseen sekä koulutukseen, missä 

luodaan vahvasti ammattiin opiskelevat ja lukiolaiset erottelevat identiteettikuvaukset. Tämä näkyy 

vahvasti mm. miten nuorisobarometreissä on käsitelty ammattiin opiskelevia proletaarien 

palkkatyökeskeisten kehysten läpi, samalla kun lukiolaiset kehystetään akateemisina osallistuvina 

nuorina, painottaen ammattiin opiskelevien vähäistä poliittista kiinnostusta. Nämä valikoivat valta-
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asetelmaiset kehykset eivät kuitenkaan vastaa ammattiin opiskelevien omia kehyksiä, kuten 

tutkimuksessani on noussut esiin. Tästä nousee esiin kysymys, miten ammattiin opiskelevat 

kehystetään ja miten ulkopuolelta tulevat kehykset vaikuttavat nuorten omiin kehystyksiin, eli 

ymmärryksiin, itsestään ja tiloista yhteiskunnassa. Esitykseni pohjautuu kanssatutkimukseeni 

ammattiin opiskelevien kanssa. 

 

Hiekkalaatikkoekstremismiä ja uusnatsismia - suomalaisten kasvattajien käsityksiä väkivaltaisesta 

radikalisoitumisesta ja ekstremismistä 

Katja Vallinkoski (Helsingin yliopisto), Saija Benjamin (Helsingin yliopisto) 

Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi ovat uhkia demokratialle. Väkivaltaisessa 

ekstremismissä väkivallan käyttö perustellaan aatemaailmalla ja se koetaan välttämättömäksi 

välineeksi perustavanlaatuisten yhteiskunnallisten muutosten saavuttamiseksi. Ekstremistisiin 

väkivallan tekoihin voidaan päätyä tilanteissa, joissa demokraattiset keinot vaikuttaa ympäröivään 

yhteiskuntaan koetaan tehottomiksi ja riittämättömiksi, tai jossa niitä ei tunneta, haluta tai osata 

käyttää. Siinä missä väkivallan käyttö aatteiden tai muutosten ajamiseen on yksiselitteisesti laitonta 

kaikissa yhteiskunnallisissa konteksteissa, antidemokraattisiksi miellettyjen ideologioiden ja 

maailmankatsomusten tunnistaminen ja rajoittaminen on sitä vastoin haasteellisempaa. 

Opetustoimen roolia väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyssä on alettu 

viime vuosina painottaa myös Suomessa, sillä sisäministeriön vuonna 2019 julkaistussa kansallisessa 

toimenpideohjelmassa on oma lukunsa opetustoimelle. Kasvattajien ymmärrystä ko. teemoista tai 

heidän kompetenssiaan toteuttaa opetustoimelle asetettuja tavoitteita ei kuitenkaan ole tutkittu. 

Esityksemme pohjautuu tutkimusaineistoon, jossa sähköisen kyselylomakkeen avulla kartoitettiin 

suomalaisten kasvattajien (N=1149) kokemuksia väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja 

ekstremismistä työssään, sekä heidän ymmärrystään näistä teemoista. Tutkimustulosten perusteella 

voidaan todeta, että kasvattajien tulkintojen mukaan väkivaltaista radikalisoitumista ja 

ekstremististä väkivaltaa esiintyy oppilaitoksissa yleisesti. Analyysissä kasvattajien kokemukset 

jaettiin kognitiivisiin ja behavioraalisiin ilmenemismuotoihin, joiden osalta korostuivat 

väkivaltamyönteiset asenteet, ristiriidat oppijoiden erilaisten arvojen ja maailmankatsomusten 

välillä, demokratian vastaisiksi mielletyt ideologiat, sekä väkivalta ja sen uhka. Tuloksista voidaan 

päätellä, että suomalaisten kasvattajien ymmärrys väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja 

ekstremismiin liittyvistä teemoista on puutteellista ja sirpaleista, ja että tulkinnat niiden 

esiintymisestä sisältävät stereotyyppisiä sosiaalisia kategorisointeja. Kasvattajien tulkinnat 

osoittavat, kuinka haasteellista on yhtäältä erottaa ekstremistinen väkivalta muista syistä johtuvasta 

väkivaltaisesta käytöksestä ja toisaalta radikalisoituminen ja ekstremismi arvoihin, identiteetteihin ja 

maailmankatsomuksiin kytkeytyvistä konflikteista. Tuloksia pohditaan demokratiakasvatuksen 

valossa erityisesti kasvattajien näkökulmasta käsin. 

 

Digitaalinen teknologia ja media oppimisessa ja opetuksessa (SIG) 

 
Määrällisten menetelmien etäopetus opettajaopiskelijoille flippausta ja oppimisanalytiikkaa 

hyödyntäen. 

Erkko Sointu (Itä-Suomen yliopisto), Laura Hirsto (Itä-Suomen yliopisto), Mohamed Saqr (Itä-

Suomen yliopisto), Susanne Hallberg (Itä-Suomen yliopisto), Jenni Kankaanpää (Itä-Suomen 

yliopisto), Sanna Väisänen (Itä-Suomen yliopisto), Teemu Valtonen (Itä-Suomen yliopisto)  
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Korona pakotti korkeakoulutuksen tekemään todellisen digiloikan etäopetukseen siirtymisen myötä. 

Tämä koski myös kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien (KVANTI) 2 –kurssin harjoitusryhmiä. 

Aiempi tutkimus on osoittanut, että KVANTI –oppiminen on haasteellista opettajaopiskelijoille. 

Tähän vaikuttavat esimerkiksi opiskelijoiden negatiiviset asenteet, väärätkin uskomukset ja aiemmat 

kokemukset määrällisten menetelmien oppimisesta sekä vanhempien vuosikurssien tuottamat 

tarinat. Näin ollen opiskelijoita pyrittiin etäopetuksen aikana tukemaan käänteisen oppimisen 

lähestymistavalla ja oppimisanalytiikan avulla. Tutkimukseen liittyvälle opintojaksolle osallistui kaksi 

harjoitusryhmää (N=40). Opintojakson materiaalit, kuten videot ja kirjalliset dokumentit, olivat 

saatavilla Valamis-ympäristössä, minkä lisäksi opiskelijat osallistuivat yhteisin etäopetussessioihin. 

Valamis-ympäristössä opiskelijat pystyivät seuraamaan omaa oppimistaan analytiikan avulla, ja 

opettaja pystyi etäopetuksessa tukemaan opiskelijoita analytiikkatiedon avulla. Etäopetustilanteissa 

Zoom- ja Teams-alustoja käytettiin yhtä aikaa: Zoomissa järjestettiin yleinen opetus ja ohjaus, ja 

Teamsia käytetiin yksilölliseen ja pienryhmäohjaukseen opetussessioiden aikana. KVANTI2 -kurssin 

aikana kerättiin oppimisanalytiikka-aineistoa. Lisäksi analytiikka-aineistoa täydennettiin kyselyillä, 

joilla kartoitettiin mm. KVANTI –opiskeluun liittyviä tunteita. Kokonaisuudessaan 36 opiskelijaa 

vastasi kaikkiin viiteen mittauspisteeseen kyselyihin. Kyselytulosten perusteella opiskelijat olivat 

ensimmäisessä mittauspisteessä ahdistuneita (ka=3,99; kh=1,35), kuitenkin vähemmän tylsistyneitä 

(ka=3,00; kh=1,05), mutta kokivat vähäisempää innostuneisuutta (ka=2,59; kh=0,97) määrällisten 

menettelemien opiskeluun kuusiportaisella asteikolla (1=täysin eri mieltä, 6=täysin samaa mieltä) 

arvioituna. Näistä kuitenkin ahdistus (Cohen D=.64) ja koettu tylsyys (D=.51) vähenivät tilastollisesti 

merkittävästi (p<.001) ensimmäisen ja viidennen mittauspisteen välillä kurssin aikana t-testeillä 

(bootstrap) tarkasteltuna. Näin ollen varovaisena johtopäätöksenä voidaan todeta, että flippauksen 

ja oppimisanalytiikan avulla voidaan negatiivisia tunteita vähentää, mutta tässä tutkimuksen 

rajoitteet (esim. opettajaefekti, aineiston koko) tulee ottaa huomioon. Aineistoon olemme tällä 

hetkellä yhdistämässä oppimisanalytiikan tietoa ja jos abstraktimme hyväksytään FERA2021–

esitykseksi, kerromme näistä tuloksista lisää. 

 

Tarpeita, tavoitteita ja toteutusmalleja pariohjelmointiin: alakoulun ja opettajankoulutuksen 

vuoropuhelua 

Janne Fagerlund (Jyväskylän yliopisto), Tuula Nousiainen (Jyväskylän yliopisto), Tugba Boz (Dublin 

City University), Emilia Ahlström (Jyväskylän yliopisto), Juha Kontinen (Jyväskylän yliopisto), Piia 

Näykki (Jyväskylän yliopisto)  

Tämä teemaryhmäesitys tarkastelee pariohjelmoinnin (pair programming) tutkimista alakoulun ja 

opettajankoulutuksen konteksteissa. Ohjelmointiosaaminen liittyy kiinteästi ajankohtaiseen 

tavoitteeseen vahvistaa lasten, nuorten ja aikuisten media- ja monilukutaitoja sekä tieto- ja 

viestintäteknologista ongelmanratkaisuosaamista. Ohjelmointiosaaminen voidaan nähdä laaja-

alaisena osaamisena, jonka kehittymistä on tarkoitus edistää läpileikkaavasti useilla oppimisen 

alueilla ja koulun eri oppiaineissa. Käytännössä ohjelmointi kuvataan perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa kuitenkin vain muutamina sisältöinä ja tavoitteina, erityisesti 

matematiikan ja käsityön opetuksessa. Opettajankoulutuksen suhteen ohjelmoinnin pedagogiikan 

käytännöt vaihtelevat suuresti, mutta yhteisenä nimittäjänä on tarve tukea tulevien opettajien omaa 

ohjelmointiosaamista sekä näin ollen heidän kykyään soveltaa ohjelmoinnin sisältöjä ja työtapoja 

omassa opettajan työssään. Pariohjelmointi kiinnittyy luontevasti yhteisöllisen oppimisen 

teoreettiseen tarkasteluun (Näykki ym., 2021). Tällöin keskiössä ovat vuorovaikutuksen keinot, jotka 

tukevat ajattelun ja osaamisen syventymistä. Työskentely yhteisen kohteen (esim. ohjelmointityön) 

ääressä tekee muun muassa näkyväksi mahdollisia erilaisia ymmärryksiä oppijoiden kesken sekä 

antaa heille mahdollisuuden korjata käsitteellistä ymmärrystään kysymällä ja neuvottelemalla 
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(Denner ym., 2014). Tässä esityksessä tuomme esiin empiirisiä tutkimustuloksia alakoulussa 

toteutetusta pariohjelmoinnin tapaustutkimuksesta (Fagerlund ym., arvioinnissa). Lisäksi 

laajennamme tarkastelua opettajankoulutuksen kontekstiin ja esittelemme tulevan aineistonkeruun, 

jossa opettajaopiskelijat opiskelevat ohjelmointia pareittain saman tietokoneen äärellä. 

Aineistonkeruun tavoitteena on päästä tarkastelemaan sekä opiskelijoiden 

pariohjelmointiprosesseja että heidän omia havaintojaan tekijöistä, jotka tukevat heidän yhdessä 

oppimistaan ja ohjelmointiosaamisen kehittymistään tulevina opettajina.   

 

Pre-service teachers and gamification of online learning: Focus on user types and game elements 

Tuula Nousiainen (Jyväskylän yliopisto), Mikko Vesisenaho (Jyväskylän yliopisto), Apoorwa Hooda 

(Jyväskylän yliopisto), Emilia Ahlström (Jyväskylän yliopisto)  

This presentation examines the application of gamification in the context of teacher education. Each 

academic year, university students take many courses that are built on online platforms such as 

Moodle, and most of the time, there is very little personalisation. In education, the use of game 

elements has been found to support motivation and the completion of tasks in a timely manner. 

However, a specific game element can have different effects on the motivation and actions of 

different individuals. One tool for investigating the needs and preferences of a specific target group 

are user type models that are based on motivational orientations. A total of 130 pre-service teachers 

answered a survey about their gamification user types and preferred game elements as part of an 

Erasmus+ project called ADeAPTIVE. The respondents were participants of two different university 

courses on information and communication technology in education. We also personalised their 

course by implementing certain game elements such as narrative, avatar development and thematic 

badges in Moodle, and collected their insights on the gamification. We will present results related to 

pre-service teachers’ gamification preferences and user types applied during the course, and look at 

the current findings in light of previous literature on gamification. We will also discuss how the 

results could inform the design of online and blended learning especially in teacher education.  

 

Opettajan ammatillinen toimijuus opetuksen digipedagogisessa kehittämisessä 

Satu Piispa-Hakala (Itä-Suomen yliopisto), Sini Kontkanen (Itä-Suomen yliopisto), Teemu Valtonen 

(Itä-Suomen yliopisto) 

Koulun muutoksessa opettajalla on keskeinen rooli muun muassa ammatillisen kehittymisen ja 

uudistusten läpiviemisen näkökulmista. Kouluissaan ja oppilaitoksissaan opettajat toimivat osana 

opettajayhteisöä ja organisaatiota, joissa esimerkiksi opetuksen digipedagoginen kehittäminen 

tapahtuu. Tässä digipedagogiikaksi ymmärretään digitaalisten välineiden ja ympäristöjen 

hyödyntäminen opetuksessa sekä myös digitalisaatio oppisisältönä ja tulevaisuustaitona. 

Kehittämisen fragmentaarisuus, koordinoimattomuus ja sen aiheuttama ylikuormitus aiheuttavat 

turhautumista (esim. Fullan & Stiegelbauer 1991). Opettajan toimijuuden tuki voi osaltaan helpottaa 

kehittämistä ja tehdä muutoksesta merkityksellisen (Albion & Tondeur 2018). Toimijuus on laaja ja 

monitahoinen käsite, jota on lähestytty useammasta tulkintaperinteestä käsin myös 

kasvatustieteessä. Toimijuus voidaan nähdä yksilön ominaisuutena ja kapasiteettina, kykynä 

kontrolloida omaa elämää (Bandura 2001) tai toimijuus voidaan sitoa toimintaan eli tekoihin, joita 

yksilöt tai yhteisöt tekevät toimiessaan. Esimerkiksi opettajan ammatillista toimijuutta on 

teoretisoitu sosiokulttuurisesta näkökulmasta, jossa opettajat ja opettajayhteisöt subjekteina 

tekevät valintoja, ottavat kantaa tai vaikuttavat, eikä toimijuutta voi erottaa ympäristöstään ja sen 

vaikutuksista (Eteläpelto ym. 2013, 2015). Toimijuus on myös ajallisesti ja dynaamisesti kehittyvä 
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(Emirbayer & Mische 1998) ja erityisesti opettajan toimijuudella on prosessiluonne, jossa yhdistyvät 

työkonteksti ja yksilölliset työkäytännöt koulun uudistukseen ja ammatilliseen kehittymiseen (Imants 

& van der Wal 2020). Tässä teoriaan keskittyvässä esityksessä pohditaan opettajan ammatillisen 

toimijuuden käsitettä ja sen yhteyttä opetuksen digipedagogisen kehittämisen ymmärtämiseen. 

Ammatillinen toimijuus antaa yhden teoreettisen viitekehyksen opettajuuteen ja sen muutokseen, 

kun kehittämisen kohteena on digitaalisen teknologian pedagogisesti perusteltu käyttäminen.   

 

Kansalaistiede ja oppimisyhteisöt: Digitaalinen murros  

Ohto Sabel (JYU), Heli Kauppinen (JYU), Aaron Peltoniemi (JYU), Emilia Lampi (JYU), Joni Lämsä 

(JYU), Raija Hämäläinen (JYU), 

Kansalaistiede on järjestelmällistä toimintaa, jossa ei-ammattitutkijat vapaaehtoisesti edistävät 

tieteellistä tutkimusta esimerkiksi keräämällä uutta aineistoa ja syventämällä aiempaa tietoa 

museoiden, tutkimusryhmien tai muun vastaavan julkisen laitoksen käyttöön (Bonney et al. 2009). 

Kansalaistieteen laaja-alainen kehittyminen on kulkenut rinnakkain digitaalisen teknologian ja 

tieteellisen toiminnan laajentumisen kanssa. Esimerkiksi lintu- ja perhosbongausten tekeminen ja 

havaintojen ilmoittaminen ovat perinteisiä esimerkkejä kansalaistieteestä, missä digitaalisuus on 

muuttanut toiminnan muotoja ja mahdollistaa nykyisin aineistojen laajan kerryttämisen. 

Käytännössä kansalaistieteessä tieteellistä toimintaa voidaan digitaalisen teknologian luomien 

edellytysten vaikutuksesta toteuttaa hajautetusti, monien erilaisten toimijoiden toteuttamana, ja 

joukkoistetusti, aktivoida laajat ihmisryhmät datankeruuseen ja muihin tieteellisen toiminnan eri 

vaiheisiin (Bonney et al. 2014).  Kansalaistieteen projekteissa digitaalista teknologiaa hyödynnetään 

monilla eri tavoilla ja tasoilla. Teknologia mahdollistaa yksittäisten kansalaistiedettä harjoittavien 

toimijoiden datan keruun, raportoinnit, osallistumisen toimija- ja oppimisyhteisöihin. Teknologian 

välittämänä he voivat observoida, oppija ja jakaa omaa osaamistaan muille. Yhteisötasolla 

teknologia mahdollistaa kansalaistieteen projektien toteuttamisen, uudenlaisten tieteenteon 

yhteisöjen rakentamisen ja tieteellisten prosessien toteuttamisen. Esityksemme kuvaa CS Track-

tutkimusprojektissa toteutetun laajan eurooppalaisen kyselyn (N=1083) tulosten perusteella, 

kansalaistieteen toimijoiden profiileja, sitä millaisia ovat kansalaistieteen toteuttajien oppimisen ja 

osallistumisen tavat ja miten teknologia näyttäytyy kansalaistieteen käytännöissä.  

 

5.- ja 6.-luokkalaisten oppilaiden käsityksiä tekoälystä  

Janne Fagerlund (Jyväskylän Yliopisto), Pekka Mertala (Jyväskylän yliopisto,) Oscar Calderón 

(Jyväskylän yliopisto) 

Tekoälystä opettaminen ja ‘tekoälyn lukutaito’ (AI literacy) ovat aikamme keskeinen pedagoginen ja 

tutkimuksellinen teema (Lee et al., 2020; Long & Magerko, 2020; Wang, 2020; Watkins, 2019). 

Tekoälyn toimintaperiaatteiden perustason ymmärtäminen nähdään edellytykseksi kriittiselle 

toimijuudelle jälkidigitaalisessa yhteiskunnassa (Jandrick, 2019) ja tekoälyn perusteita avaavalle 

avoimelle Elements of AI- verkkokurssille onkin rekisteröitynyt jo yli 700000 suorittajaa 170 eri 

maasta (https://www.elementsofai.com/). Konstruktivistisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

tekoälystä opettaminen edellyttää ymmärrystä ihmisten tekoälyyn liittyvistä ennakkokäsityksistä. 

Toistaiseksi ennakkokäsitysten tutkiminen on keskittynyt aikuisiin (Barry & Kelleher, 2020; Cave ym., 

2020; Zhang & Dafoe, 2019). Tähän puutteeseen vastataksemme selvitimme laadullisella kyselyllä 

suomalaisten 5. ja 6- luokkalaisten oppilaiden (N=195) käsityksiä tekoälystä. Kysyimme oppilailta, 

mitä tekoäly tarkoittaa, missä tekoälyä on, mihin ja miksi tekoälyä käytetään, kuinka tekoäly toimii, 

sekä millaiset sanat, asiat tai esineet liittyvät tekoälyyn. Aineisto analysoitiin abduktiivisella 
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sisällönanalyysilla (Dey 2003). Alustavien tulosten perusteella oppilaat yhdistivät tekoälyn 

tyypillisesti arkipäiväisiin teknologioihin, teollisuuteen, internetiin ja mediaan, kuten peleihin 

Tekoälyyn suhtauduttiin useimmiten myönteisesti: sen ajateltiin helpottavan elämää auttamalla 

ihmisiä erilaisissa rutiinitehtävissä niin töissä kuin kotona. Toisaalta osa oppilaista liitti tekoälyyn 

populäärikultuurista tuttuja uhkakuvia maailman tuhoutumisesta ja koneiden valtaannoususta. 

Lisäksi käsityksissä ilmeni usein antropomorfisia, eli inhimillistettyjä piirteitä, joissa tekoälyn 

kuvattiin kykenevän samanlaisiin kognitiivisiin prosesseihin kuin ihminen. Esityksessä käymme läpi 

päähavaintojamme ja pohdimme erityisesti niiden pedagogisia merkityksiä.  

 

Digitaitojen vertaisohjaustoiminta kehitysvammaisten vertaisohjaajien kokemana  

Lotta Aavikko (Itä-Suomen yliopisto) 

Koronaviruspandemia muutti vuosina 2020–2021 yhteiskunnan rajoitusten myötä lähes kaiken 

toiminnan, kuten koulut, työ- ja päivätoiminnan sekä osallistumisen ja päätöksenteon nopeasti 

digitaaliseksi tai keskeytti niihin osallistumiseen. Erityisen haastavaa osallistuminen oli niillä, joilla 

riski syrjäytyä yhteiskunnan digitalisaatiosta on jo entuudestaan ollut suurempi esimerkiksi 

kognitiivisten tai kielen ymmärryksen haasteiden myötä. Vertaisohjaamisen on todettu tukevan 

esimerkiksi ikäihmisten digitaitojen oppimista ja lisäävän heidän osallisuuden mahdollisuuksiaan. 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää kuinka kehitysvammaiset vertaisohjaajat itse kokevat 

vertaisohjaustoiminnan sekä siihen osallistumisen ja kuinka vertaisohjaus tukee heidän digitaitojen 

oppimistaan. Vertaisoppimistilanteet voidaan nähdä perustuvan sosio-konstruktivistiseen 

oppimiskäsitykseen, joissa sekä vertaisopastaja, että opastettava oppivat keskustelun ja kysymysten 

kautta. Digitaitojen vertaisopastus on siten erityisen tehokasta, koska vertaiset ymmärtävät 

haasteita, jotka vaikuttavat kohderyhmän oppimiseen. Esimerkiksi he osaavat käyttää ohjattaville 

sopivia vertauskuvia ilman vaikeasti ymmärrettävää teknistä sanastoa. Tutkimukseni aineisto 

kerättiin koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikaan etäyhteydellä 

puolistrukturoiduin yksilöhaastatteluin (n=10, miehiä 7, naisia 3), joissa käytettiin visuaalisia 

tukimenetelmiä (kuvat) kommunikaation tukena. Haastatteluissa käsiteltiin vertaisohjaajien omaa 

digilaitteiden käyttöä, vertaisohjaustoimintaan hakeutumista sekä ohjaustilanteiden rakentumista ja 

kehittämistä. Tulosten mukaan vertaisohjaustilanteissa korostui ohjaustoiminnan struktuuri ja 

luottamuksellisuus sekä yhteiskehittäminen. Vertaisohjaustoimintaa organisoitaessa tulisikin 

huomioida digitukea tarvitsevien yksilöllisiä tarpeita ja kuinka digitaitojen oppimista voitaisiin tukea 

mahdollisimman inklusiivisesti erilaiset oppimisen ja osallistumisen tarpeet huomioiden. Tuloksia 

voidaan hyödyntää valtakunnallisen digitukimallin kehittämisessä sekä digituen organisoinnissa ja 

toteuttamisessa kehitysvammaisille henkilöille. Tutkimus tuo uutta näkökulmaa digitaitojen 

oppimisen tutkimukseen sekä siihen liittyvään monitieteiseen keskusteluun. 

 

Käänteisen oppimisen avulla kohti yhteisöllisempää verkko-oppimista – amk-opiskelijoiden 

kokemuksia webinaareissa käytetystä valmennuspedagogiikasta 

Päivi Timonen (Humanistinen ammattikorkeakoulu, Lapin Yliopisto) 

Verkko-opiskelun lisääntymiseen ovat vaikuttaneet covid19-pandemia ja vakiintunut massiivisten 

avointen verkkokurssien eli MOOCien sekä itsenäisesti opiskeltavien self-paced tyyppisten verkko-

opintojen tarjonta. Yhteisöllinen verkko-opiskelu kehittyy näiden rinnalla. Opiskelijaa voidaan 

pedagogisesti tukea yhteisölliseen reaaliaikaiseen verkko-opiskeluun myös vahvistamalla 

itseohjautuvuutta sekä luomalla mahdollisuus suunnata opiskeltavaa sisältöä oman kiinnostuksensa 

suuntaan ja lisäämällä autonomiaa. Tässä tutkimuksessa yhteisöllisen verkko-opiskelun 



Kasvatustieteen päivät 25.-26.11.2021, Jyväskylän yliopisto 

 

35 
 

teoreettisena viitekehyksenä on sosiokulttuurisen oppimisen teoria, jossa opiskelija oppii osana 

yhteisöä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tutkimuksen pedagogiset taustateoriat ovat 

käänteinen oppiminen (Flipped learning) ja tutkiva yhteisö (Community of Inquiry, CoI). Tässä 

tutkimuksessa tutkitaan käänteistä oppimista keväällä 2021 toteutetun Webinaaripedagogiikka – 

yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen -opintojaksolle osallistuneiden opiskelijoiden kokemana. 

Tutkimus kehittää reaaliaikaisen yhteisöllisen verkko-opiskelun valmennuspedagogista mallia 

käänteisen oppimisen avulla. Pedagogisessa mallissa kuvataan verkko-opintojen didaktista 

toteutusta opetusläsnäolona sekä sosiaalisena ja tiedollisena läsnäolona. (Timonen & Ruokamo, 

2021; prosessissa.)  Tutkimuksessa etsitään vastausta kysymykseen, millainen käänteisen oppimisen 

perusta luodaan opiskelijoiden kokemusten perusteella reaaliaikaikaisen yhteisöllisen verkko-

oppimisen valmennuspedagogiseen malliin? Tutkimus on yksi iteraatiokierros koulutuksellisessa 

(Educational) Design Based Rearch (EDBR) -tutkimuksessa, jossa tutkitaan valmennuspedagogista 

mallia reaaliaikaiseen yhteisölliseen verkko-oppimiseen. Tämä empiirisen EDBR-tutkimuksen aineisto 

kerättiin laadullisina aloitus- ja päätöskyselyinä sekä oppimispäiväkirjana ja itsenäisen webinaari-

oppimistehtävän raporttina. Webinaaripedagogiikan 5 op:n toteutus sisälsi oppimateriaaleja ja 

aktiviteetteja verkko-opintojaksolla sekä kymmenen webinaaria kukin kestoltaan 2,5 tuntia. 

Opiskelijat olivat ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita ja avoimen amk:n opiskelijoita, joita 

kiinnosti kouluttajan pedagogisten taitojen kehittäminen reaaliaikaisen yhteisöllisen verkko-

oppimisen toteutuksissa. He testasivat valmennuspedagogista mallia (ks. Timonen & Ruokamo, 

2021; prosessissa). Tutkimuksen aineistot analysoitiin laadullisen sisältöanalyysin menetelmällä 

teoriaohjaavasti. Tutkimuksen tuloksena käänteistä oppimista kehitetään osaksi reaaliaikaisen 

yhteisöllisen verkko-oppimisen valmennuspedagogista mallia. Tutkimuksen alustavia tuloksia 

voidaan hyödyntää niin suomalaisen kuin kansainvälisen koulutuksen kehittämisessä ja 

opiskelijoiden oppimisen tukemisessa. 

 

Design-tutkimuksessa kehitetään pedagoginen malli immersiiviseen VR-oppimiseen 

Anu Lehikko (Lapin yliopisto), Heli Ruokamo (Lapin yliopisto) 

Immersiivisten VR-oppimisympäristöjen tutkimus on keskittynyt enimmäkseen erilaisten 

teknologisten ratkaisujen vertailuun, ja sen kiinnittyminen oppimisteorioihin on tähän saakka ollut 

vähäistä (Radianti et al., 2020). Esimerkiksi virtuaalitodellisuuteen (VR) sijoittuvia oppimispelejä 

voidaan käyttää opetuksessa tai koulutuksessa itsenäisten oppimistilanteiden tavoin, irrallisina 

laajemmasta oppimisprosessista (Checa & Bustillo, 2020). Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää 

design-tutkimuksen keinoin pedagoginen malli, joka on tarkoitettu käytettäväksi immersiivisiä VR-

ympäristöjä hyödyntävissä koulutuskokonaisuuksissa. Kehitettävän pedagogisen mallin pohjana ovat 

Facilitating-Training-Learning (FTL) ja Introduction-Simulation Briefing-Scenario-Debrief (ISSD) -

mallit, jotka on kehitetty simulaatiopedagogiikan kontekstissa (Keskitalo et al., 2010; Poikela et al., 

2014; Poikela et al., 2015). Nämä mallit pohjautuvat sosiokulttuuriseen ja sosiokonstruktiiviseen 

käsitykseen oppimisesta (Säljö, 2004; Vygotsky, 1978). Mallissa huomioidaan oppijan 

minäpystyvyyden tukeminen, mikä on toistaiseksi immersiivisten VR-oppimisympäristöjen 

tutkimuksessa harvinaista (eg. Lehikko, 2021). Teoreettisen tarkastelun pohjalta tutkimuskysymyksiä 

ovat: 1. Millainen pedagoginen malli ja menetelmä tukevat immersiivisessä VR-

työturvallisuuskoulutuksessa harjoitettujen taitojen omaksumista ja erilaisten sisältöjen oppimista? 

2. Miten opetustapahtuma immersiivisessä VR-ympäristössä tulisi suunnitella ja toteuttaa, jotta 

oppiminen olisi mahdollisimman mielekästä ja vaikuttavaa? 3. Miten immersiivisessä 

virtuaaliympäristössä opittu turvallisuussisältö siirtyy työelämän käytäntöihin? Tutkimuksessa 

hyödynnetään Työterveyslaitoksen kehittämää immersiivistä VR-koulutusympäristöä ja mittaamisen 

kohteina ovat mm. oppimisen siirtovaikutus ja osallistujien minäpystyvyys. Aineistonkeruu tapahtuu 
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design-tutkimukselle tyypillisesti aidoissa oppimistilanteissa, työturvallisuusoppimisen kontekstissa: 

osallistujat ovat kahden eri työelämän organisaation henkilökuntaa. Tutkimuksessa kehitettävää 

pedagogista mallia VR-koulutusten toteutukseen voidaan hyödyntää näitä koulutuksia tarjoavien 

toteutusten välityksellä esimerkiksi työelämän koulutussuunnittelun tarpeisiin. Ymmärrys VR-

koulutuksiin soveltuvista pedagogisista ratkaisuista auttaa kehittämään toimivampia ja 

vaikuttavampia VR-ympäristöön soveltuvia koulutuskokonaisuuksia.  

 

Digitaalinen oppimisympäristö laaja-alaisen osaamisen arvioinnin tueksi 

Sanna Oinas (Tampereen yliopisto), Milja Saarnio (Tampereen yliopisto) 

Oppilaan arviointi vaatii opettajalta aikaa sekä ymmärrystä tavoitteista ja arviointikriteereistä. Aina 

arviointi ei toteudu helposti tai oikeudenmukaisesti (Atjonen, 2014). Arviointi saattaa edelleen 

perustua oppilaiden taitojen keskinäiseen vertaamiseen, vaikka kriteeriperustainen arviointi on ollut 

käytössä jo vuosia. Laaja-alaisen osaamisen arviointi osana oppiaineita on tuonut arviointiin 

entisestään haasteita (Saarinen ym., 2021). Tiedetään, että opettaja voi toiminnallaan vaikuttaa 

oppilaan itseä koskeviin uskomuksiin ja oppimista koskeviin odotuksiin (Muenks ym., 2018), jotka 

ovat keskeisiä laaja-alaisessa osaamisessa (POPS, 2014) ja siksi on tärkeää kehittää nykyaikaisia 

välineitä arviointityön helpottamiseksi. Esittelemmekin pilotointivaiheessa olevan digitaalisen 

oppimisympäristön, joka tukee sekä pedagogisia käytänteitä että oppilaiden laaja-alaista osaamista. 

Oppimisympäristö on kehitetty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa opettajankoulutuksen 

kehittämishankkeessa ”Laaja-alaisen osaamisen opetus ja arviointi formaaleissa ja informaaleissa 

oppimisympäristöissä”. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan laaja-

alainen osaaminen sisältyy kaikkiin oppiaineisiin ja on osa oppiaineen arviointia ja arvosanaa. 

Kehittämämme digitaalinen oppimisympäristö Laatuska (www.researchreal.fi/laatuska) on 

tarkoitettu laaja-alaisen osaamisen arvioinnin työkaluksi sekä opettajalle että oppilaalle. Opettajalle 

Laatuska sisältää opetussuunnitelman perusteiden oppiainekohtaisista tavoitteista koostetun 

lausekepankin, joka helpottaa laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden poimimista käytäntöön. Lisäksi 

Laatuska ohjaa opettajan arviointiprosessia tutkimusperustaisesti. Oppilaalle Laatuska on pelillinen 

paikka pohtia omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan oma kehitystaso huomioon ottaen. 

Oppimisympäristön tarkoitus on tehdä arviointi läpinäkyväksi ja auttaa oppilasta hahmottamaan, 

mitä milloinkin harjoitellaan ja arvioidaan ja miksi. Oppimisympäristö on käyttäjilleen maksuton, ja 

tallentuneita tietoja hyödynnetään myös tutkimustarkoituksiin. Laatuskan avulla voidaan tutkia mm. 

sitä, millaisia arviointikriteerejä opettajat oppilailleen asettavat ja miten oppilaat hyödyntävät 

oppimisessaan tietoa kriteereistä. Lisäksi tutkimus digitaalisen teknologian mahdollisuuksista 

oikeudenmukaisen oppilasarvioinnin kehittämiseksi on tärkeää.   

 

Kohti immersiivisiä yhteisöllisen oppimisen todellisuuksia, case JYUXR-kampus 

Merja Juntunen (Jyväskylän yliopisto), Riitta Tallavaara (Jyväskylän yliopisto), Mikko Hiljanen 

(Jyväskylän yliopisto), Matti Rautiainen (Jyväskylän yliopisto), Piia Näykki (Jyväskylän yliopisto) 

Esittelemme JYUXR-kampuksen ja tapausesimerkin, jossa XR-kampusta on hyödynnetty Jyväskylän 

yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opinnoissa. JYUXR-kampus on Jyväskylän yliopiston uusi 

virtuaalitodellisuuteen (AltspaceVR) rakennettu oppimisympäristö, joka on tiettävästi ensimmäinen 

suomalaisen yliopiston virtuaalinen kampus ja samalla myös yksi ensimmäisistä virtuaalisista 

yliopistokampuksista koko maailmassa. Konkreettisesti JYUXR-kampus on saanut alkunsa tarpeesta 

järjestää Covid19-pandemian aikana opettajaopiskelijoille oppimistapahtuma, jonka keskiössä on 

vuorovaikutus ja aidon tuntuinen opiskelukavereiden kohtaaminen yhteisessä tilassa. Yhteisöllinen 
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oppiminen, tiedonrakentelu, vuorovaikutus ja immersiiviset kokemukset ovat keskeisiä pedagogisia 

kulmakiviä JYUXR-kampuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käyttöönottamisessa. Immersiivisyys 

tarkoittaa kokemuksellista, moniaistillista ja uppouttavaa oppimiskokemusta, joka se voi sisältää 

virtuaalitodellisuuden lisäksi myös lisättyä ja sekoitettua todellisuutta, simulaatioita tai muita 

visuaalisia ja auditiivisia sisältöjä. AltspaceVR on monia yhtäaikaisia käyttäjiä tukeva 

toimintaympäristö, joka on avoin ja jossa voi liikkua ja kommunikoida luomansa avatarin avulla. 

Sinne voi rakentaa myös omia tiloja eli maailmoja. JYUXR-kampus koostuu neljästä erilaisesta 

oppimis- ja kokoontumistilasta sekä 11 identtisestä pienemmästä ryhmäoppimistilasta. JYUXR-

kampus tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa myös erilaisia vuorovaikutukseen perustuvia tapahtumia, 

kuten näyttelyitä, kokouksia, palavereita, akateemisia tapahtumia tai juhlia. XR-kampuksella on 

tähän mennessä järjestetty muun muassa aineopettajakoulutuksen massaoppimistapahtumia, 

musiikkikasvattajien graduseminaari, luokanopettajaopiskelijoiden valokuvanäyttely sekä 

monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joissa opettajaopiskelijat ovat suunnitelleet ja järjestäneet 

opetusta peruskoulun oppilaille. XR-kampus nähdään luontevana jatkona pitkät perinteet omaavalle 

pedagogiselle kehittämistyölle uusien oppimisympäristöjen parissa. Esittelemme tässä esityksessä 

myös opiskelijoilta ja opettajankouluttajilta kerättyä palautetta ja kokemuksia opetuksen 

järjestämisestä virtuaalitodellisuudessa. Tulevaisuuden tavoitteisiin kuuluu JYUXR-kampuksen 

hyödyntäminen oppimisessa koko yliopiston laajuisesti, JYULearn-kehittämiskonseptin tukemana. 

Lisäksi tavoitteena on tutkimustoiminnan aktiivinen käynnistäminen. Tarkoituksena on erityisesti 

tutkia ja kehittää immersiivisiä virtuaalitodellisuuden oppimisympäristöjä ja yhteisöllisen oppimisen 

mahdollisuuksia virtuaalitodellisuudessa. 

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus minäpystyvyydestä immersiivisissä 

virtuaalioppimisympäristöissä 

Anu Lehikko (Lapin yliopisto) 

Immersiiviset virtuaaliset oppimisympäristöt ovat 2010-luvulla tulleet hinnoiltaan ja teknisiltä 

ominaisuuksiltaan houkuttelevammiksi kuluttajille, kouluttajille ja tutkijoille (Concannon et al., 2019; 

Elbamby et al., 2018; Makransky & Lilleholt, 2018; Pelargos et al., 2017). Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen avulla kartoitettiin ja muodostettiin kokonaiskuva minäpystyvyyden roolista 

näiden oppimisympäristöjen tutkimuksessa viime vuosina. Minäpystyvyys on tavoitteiden 

asettamiseen ja niistä suoriutumiseen liittyvä tekijä, jonka tärkeä rooli on tunnistettu myös 

immersiivisessä VR-oppimisessa (Bandura, 1994, 2012; Makransky & Petersen, 2021). 

Tutkimuskysymyksiä olivat 1. Miten minäpystyvyyttä on tutkittu immersiivisissä 

virtuaalioppimisympäristöissä? ja 2. Millaisia minäpystyvyyteen liittyviä tuloksia on saatu 

immersiivisissä virtuaalioppimisympäristöissä?  Kirjallisuuskatsaus kattoi tammikuun 2014 ja 2019 

välillä suomeksi tai englanniksi julkaistut vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit sekä kirjan luvut. 

Katsaukseen otettiin immersiivisinä mukaan joko virtuaalikypärän tai CAVE-ympäristön avulla luodut 

virtuaalitodellisuutta (VR) hyödyntävät oppimisympäristöt (Concannon et al., 2019; Makransky & 

Lilleholt, 2018). Mukaan otettiin vain tutkimukset, jossa minäpystyvyyttä oli mitattu 

oppimistilanteessa. Katsauksen ulkopuolelle rajattiin ei-immersiiviset ympäristöt ja 

kontrolloimattomat empiiriset tutkimukset. Analysoitavia tutkimuksia löytyi näillä kriteereillä 7. 

Tutkimuskysymykseen löydettiin seuraavat vastaukset: 1. Minäpystyvyyttä on immersiivisissä 

virtuaalioppimisympäristöissä tutkittu vähäisesti. Tutkimusta on tehty erilaisissa 

oppimiskonteksteissa, ja usein asetelmana on ollut erilaisten oppimismedioiden vertailu. 

Tutkimusten osallistujat olivat enimmäkseen yliopisto-opiskelijoita. Minäpystyvyyttä mitattiin 

enimmäkseen itseraportoinnin avulla ja mittareissa oli huomattavaa vaihtelua esimerkiksi käytetyn 

asteikon ja kysymysten määrän suhteen. Vain yhdessä tutkimuksessa mukana oli fysiologisia 
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mittauksia. 2. Tutkimustuloksista ilmenee, että immersiivisissä oppimisympäristöissä voidaan 

vaikuttaa oppijoiden minäpystyvyyteen. Tulokset eivät olleet aina samansuuntaisia, mikä saattaa 

johtua tutkimusmenetelmiin ja minäpystyvyyden mittaamiseen liittyvistä valinnoista. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella olisi suositeltavaa kiinnittää jatkossa enemmän huomiota näihin. 

Tutkimusten osallistujajoukkoa olisi myös hyvä laajentaa esimerkiksi työelämässä oleviin aikuisiin.  

 

 

Global education in advancing local and global wellbeing /  

Globaalikasvatus paikallisen ja maailmanlaajuisen hyvinvoinnin edistäjänä (SIG) 

 
Developing learning for global development education purposes  

Marianna Vivitsou (University of Helsinki), Hille Abruquah-Janhonen (University of Helsinki), Hanna 

Posti-Ahokas (University of Helsinki) 

Development education is an aspect of global education particularly relevant for international higher 

education collaboration between institutions representing different global regions. In addition, 

development education is seen as a pedagogy for the 21st century that aims to integrate 

perspectives from critical pedagogy and postcolonialism within education to fulfil the wider global 

educational goal of learning about development. Nowadays, efforts are made in Finland to develop 

education across borders through projects that seek to deal with the so-called global learning crisis. 

The overall goal of these projects is to develop learning. A question then arises: Does learning about 

development somehow intersect with developing learning? And, if yes, in what ways does this 

intersection happen? In order to seek responses to these questions, this presentation will discuss 

OLIVE, a higher education capacity development project that aims to develop teacher education 

beyond walls in Palestine-Finland collaboration. To this end, the project activities support and 

sustain methods for online distance teaching and learning and STEM education through the 

collaboration of two universities in Finland and two in Palestine. During the first year of project 

implementation, this process of collaboration has allowed both opportunities and challenges to 

come to the fore in relation to technology use and its integration into STEM education. The 

presentation focuses on analysing how the processes are linked with both developing (teaching and) 

learning and (teaching and) learning about development.   

 

Could it be possible? The importance of a decolonized educational pathway 

Maija Yli-Jokipii (Tampere University), Giulia Candeloro (KILOWATT soc. coop.) 
 

In this presentation we are discussing the input that educators with refugee backgrounds can bring 

to the European educational systems. The discussion is based on the work of project EMERGenCeS 

(Erasmus+, KA2).  In the research we are presenting here, we had six target groups we were 

addressing: 1) refugee teachers, 2) teachers of refugees, 3) refugee learners, 4) intercultural 

mediators, 5) social entrepreneurs, and 6) policy makers.  

In this research we are searching answers to the following questions:   

- What are the special/unique resources that educators with refugee backgrounds are bringing to 

host country educational systems?  

- How could teachers with refugee backgrounds foster the decolonization of the western pedagogy?  

We are trying to identify the current practices and state of the integration of refugee teachers in the 

receiving education system as well as look for areas of improvement in this niche. The approach we 
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are presenting has been put into practice by diverse lines of work of EMERgenCes project, not as a 

solution, but as a mode through which to apply decolonizing pedagogy. What the project intends to 

achieve, on a larger scale, is to contribute to have an impact on the Western pedagogical paradigm. 

The theoretical framework at the foundation of this radical impact is called decolonizing pedagogy.  

  

Constructing Inclusive Teacher Identity in Finnish International Teacher Programme: Indonesian 

Teachers’ Learning and Post-graduation Experiences 

Satia Zen (Tampere University), Eero Ropo (Tampere University), Päivi Kupila (Tampere University)  

Inclusive education is part of global education goals and contribute to achieving sustainable well-

being (Hellström, et.al, 2015). However, definitions of the inclusive education movement have been 

changing across national and sociocultural boundaries, shaping policies on teacher education and 

development about inclusive education agenda in a particular context (Waitoller & Artiles, 2013). 

International Teacher Programme (ITP) might provide opportunities for teachers to expand the 

concept of inclusive education by experiencing and observing two different implementations of 

inclusive education that challenge their preexisting beliefs and values (Bešić, 2020; Tangen et al. 

2017). This study explore how teacher identity reconstruction to be more inclusive teachers 

appeared in stories from 13 Indonesian teachers participating in the ITP organized by Finnish 

university. Based on the identity construction process from a narrative and dialogical perspective, 

we analyse their narratives about their experience during ITP through interviews conducted in 2017 

and post- graduation in 2019 when they return to school. The findings highlight dynamics of 

repositioning, a repositioning loop, while negotiating concepts of inclusion and diversity during 

learning and after graduation. Furthermore, post-graduation narratives describe tensions and 

dilemmas reflecting contradictory positioning. The narratives describe continuous negotiation 

process of inclusive teacher identity in the local context. The study provide insights into teacher 

identity construction process inclusive education implementation and the dynamics of this process.   

 

 

Internationalisation vs. global education in general education: Both come with a wealth of good 

intentions, but are they sharing an agenda?   

Paula Mattila (Jyväskylän yliopisto, SOLKI) 

Internationalisation – under varying names and denotations – has been promoted in the Finnish 

general education for a very long time. However, there is not much research that would have been 

targeted to investigating internationalisation as a holistic issue: What kind of activities or other 

elements do the various concepts of internationalisation cover and, what would be the main 

intentions or goals of these activities? Is there an area where, what is generally called 

internationalisation, or international activities, or internationality of general education cover the 

same phenomena as global education? What can be exposed of these obviously related phenomena 

by investigating general education core curricula or other official steering documents? What changes 

might the introduction of transversal competences into the Finnish core curricula (basic education in 

2014 and general upper secondary education in 2019) signal to the ways internationalisation, 

internationality and global education respectively should be understood? What kind of a milestone is 

set by the UN Agenda 2030 for these phenomena as of 2015 as seen through the lenses of core 

curricula? What can be known of the conceptions of children and young people in terms of their 

chances to be active in the globalised world and take on roles as global citizens? What discourses do 

they elicit in the reports that the Finnish Unesco schools contributed to the Unesco Futures of 
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Education Initiative in 2020–2021? The presentation is based on an on-going PhD research under the 

auspices of the University of Jyväskylä Centre of Applied Linguistics, as well as the presenter’s 

experiences as a promoter of general education internationality by ways of information, norm and 

financial steering at the Finnish National Agency for Education in 2003–2021. Also, the presenter was 

the Finnish national Unesco ASPnet school coordinator in 2014–2020. The presentation will be 

interactive in order to further inform the research process.    

 

Vocational competence of the future: towards economic growth or planetary well-being?   

Riikka Suhonen (Helsingin yliopisto) 

Global challenges such as the climate crisis, poverty, or political extremism pressure also vocational 

education to change. Many actors are trying to forecast the competence needs of the future working 

life. For example, the Technology Industry Employers of Finland (2018) lists international and 

environmental competence among the top working life requirements, while the Finnish government 

(2020) states that “global citizenship skills are future skills also needed in the workplaces”. Although 

sustainability and responsibility have become prominent at the policy level, little is known about the 

meanings of global citizenship in VET practices. In my PhD, I study how global citizenship education 

(GCE) is understood and enacted in upper secondary VET in Finland. Drawing from critical GCE 

theories (e.g. Stein 2021, Andreotti 2006) I examine how global citizenship is constructed in 

vocational education policy documents of UNESCO, the EU and Finland (2015-2021). Using critical 

discourse analysis and employing Bacchi’s (2009) “What’s the problem represented to be” approach 

to policy analysis, I analyse how global citizenship is being delimited and contextualized in these 

documents envisioning the future of VET. Investigating VET policies from the perspective of GCE 

raises ethical and philosophical questions on the purpose of VET. What do educational policy 

discourses tell us about the balance between economic growth, and the well-being of people, 

environment, and the planet? Who defines the necessary competence for the future, and to what 

extent does this definition enable vocational students to engage with global questions in their work, 

and beyond the world of work?     

 

Learning about phenomena related to sustainability in SveaSus: the students’ perspectives 

Marianna Vivitsou (University of Helsinki), Emma Heikkilä (University of Helsinki), Lili-Ann Wolff 

(University of Helsinki) 

Sustainability education (SE), being an integral part of global education, aims to support shared 

orientations that empower individuals to both reflect critically and promote actively social and 

environmental sustainability. Therefore, students are seen as active, creative learners capable to 

choose their own future. In SveaSus project, sustainability is at the core and implemented among 

education students through phenomenon-based learning processes in a World Heritage context, 

where students are encouraged to deal with ecological fallacies, equality and power constellations. 

During spring 2021, SveaSus integrated art-based approaches aiming for embodied learning both 

online and in outdoor environments. Project activities included, among others, sauna reflections and 

sustainability-related video stories. An interdisciplinary teacher/researcher group collected various 

types of data, including students’ course work, recordings from online sessions, and interviews.  This 

study aims for a deeper understanding of the participating students’ perspectives. The analysis of 

five interviews reveals themes such as connection to nature, wellbeing, difficult and pleasant 

emotions, and the social pressure to succeed. In addition, the initial analysis of essays, diaries and 

video stories shows that the groupwork allowed for shared orientations to evolve and commitment 



Kasvatustieteen päivät 25.-26.11.2021, Jyväskylän yliopisto 

 

41 
 

to fulfil the tasks by taking on roles and responsibilities. As ties grew stronger, the students’ voices 

grew more articulate. In their video stories, the students problematized the Anthropocene, the 

isolation of selfies and the triviality of social media, and the disconnectedness in a constantly 

connected world. Importantly, a renewed sense of belonging in the group and the SveaSus learning 

community emerged as well. 

 

Hiljainen tieto ja viisaus 
 

Näkökulmia itsensäkehittämisoikeuden arvoulottuvuuteen 

Iina Järvinen (Tampereen yliopisto) 

Itsensä kehittäminen oikeudellistettiin perusoikeuksien uudistamisen yhteydessä, jolloin osaksi 

sivistyksellisiä perusoikeuksia otettiin mahdollisuus kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. 

Itsensä kehittämiselle ei ole tyhjentävää tai täsmällisesti määriteltyä sisältöä. Siihen on kuitenkin 

vakiintuneesti katsottu kuuluvan opetuksen lisäksi muun muassa tiedon hankinta, taiteista 

nauttiminen ja liikunnan harjoittaminen. Konkreettisten itsensä kehittämisen toimintojen lisäksi 

itsensä kehittämiseen liittyy myös aineeton ja abstrakti ulottuvuus, joiden taustalla on ennen kaikkea 

yksilön pyrkimys hyvään elämään. Kun itsensä kehittämistä tarkastellaan oikeuden 

kolmiulotteisuuden viitekehyksessä, se näyttäytyy erilaiselta riippuen siitä, onko tulokulmana  

normi-, arvo- vai todellisuusulottuvuus. Tekeillä olevan väitöstutkimukseni lähtökohta on 

normiulottuvuudessa ja itsensä kehittämistä koskevassa perusoikeussäännöksessä, mutta 

tutkimuksessa tarkastellaan itsensäkehittämisoikeutta sen kaikissa ulottuvuuksissa. Esityksessä 

keskityn ennen kaikkea siihen, miltä itsensäkehittämisoikeuden arvoulottuvuus voisi näyttää. 

Valtiosäännön taustalla oleviksi arvoiksi on eksplisiittisesti määritelty ihmisarvon loukkaamattomuus, 

yksilön vapauden ja oikeuksien turvaaminen sekä oikeudenmukaisuuden edistäminen 

yhteiskunnassa. Nämä arvot ovat niin ikään itsensäkehittämisoikeuden taustalla. Tämän lisäksi 

voidaan kysyä, kiinnittyykö itsensäkehittämisoikeuteen joitakin sille ominaisia arvoja. Arvioin 

oikeudenmukaisuuskäsityksiä ja rakennan niistä synteesin, jonka avulla itsensä kehittämisen 

oikeudenmukaisuutta voi hahmottaa. Tämä on ennen kaikkea instituutioiden tason tarkastelua. Siltä 

siirrytään yksilöiden tasolle, ihmisarvoisen hyvän elämän tarkasteluun, mikä kytketään jälleen 

itsensä kehittämiseen. Vapauden ja oikeuksien turvaamiseen liittyy puolestaan vastuullisuuden 

filosofia. Esitän, että oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä ja vastuullisuudesta rakentuva 

kokonaisuus muodostaa itsensäkehittämisoikeuden arvoulottuvuuden pluralismin. 

 

Sokraattinen dialogi yliopisto-opetuksessa   

Anu Virtanen (Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto), Hannu Heikkinen (Koulutuksen 

tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto), Päivi Tynjälä (Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto) 

Tutkimus on osa OKM:n rahoittamaa Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja 

korkeakoulukontekstissa (KESTO) -hanketta. Hankkeessa on mukana viisi korkeakoulua. Jyväskylän 

yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen osaprojektissa kehitetään yliopistollista 

viisauspedagogiikkaa. Tutkimme, miten sokraattinen dialogi (Nelson-Heckmann) on siihen 

sovellettavissa. Tutkimuksessa painotetaan eettisyyden tutkimusta ja sen kehittämistä dialogin 

keinoin. Tutkimuksessa käytetään väljänä lähtökohtana integratiivista viisauden oppimisen mallia, 

jossa yhdistetään moderni psykologinen viisaustutkimus oppimisen tutkimukseen. Tutkimuksemme 

on toimintatutkimus, jossa toteutetaan opetuskokeilu osana aineenopettajaopintoihin sisältyvää 

pienryhmätyöskentelyä (n=17). Työskentely sokraattisen dialogin menetelmällä integroidaan osaksi 
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opintokokonaisuutta tukemaan opintojaksojen tavoitteita. Kokeilusta kerätyn aineiston pohjalta 

tutkitaan laadullisesti osallistujien kokemuksia dialogiprosessista. Alustava tutkimuskysymyksemme 

on "Millä tavalla opiskelijat kokevat sokraattisen dialogin prosessin?". Tutkimusaineiston analysoi 

kaksi tutkijaa, kahdella eri analyysimenetelmällä. Analyysimenetelmiksi on valittu grounded theory 

sekä fenomenografinen menetelmä. Opetuskokeilu toteutetaan lukuvuonna 2021–22 eli tutkimus on 

vasta alussa. Esitys keskittyykin jäsentämään teoreettisella tasolla hiljaisen tiedon ja viisauden 

asemaa pedagogisena lähestymistapana käytetyssä sokraattisessa dialogissa. Kyseessä on 

strukturoitu filosofinen ryhmäkeskustelu, jossa tarkastellaan valittua kysymystä osallistujien 

kokemusten pohjalta. Järkiperäisen ja systemaattisen tarkastelun ajatellaan paljastavan tekemiimme 

valintoihin ja arvostelmiin sisältyvää jäsentymätöntä tietoa toimintaamme ohjaavista periaatteista. 

Näiden periaatteiden tiedostamisen puolestaan ajatellaan auttavan rakentamaan moraalista 

perustaa yksilön elämälle. Dialogiprosessin tavoitteisiin kuuluu lisäksi, että lopulta ylitetään 

subjektiivinen kokemustaso, saavutetaan aiheesta laajempi ymmärrys sekä löydetään 

yhteisymmärryksessä vastaus dialogin aloittavaan kysymykseen. Nämä tavoitteet yhdistyvät 

kiinnostavalla tavalla viisauden moninäkökulmaiseen ja eri intra- ja interpersoonalisuuden alueita 

integroivaan luonteeseen.    

 

Viisauden oppiminen metsäesiopetuksessa 

Terhi Ek (Jyväskylän yliopisto) 

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella on meneillään Viisauden kehittyminen ja 

metsäsuhteen rakentuminen metsäesiopetuksessa - tutkimus. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on 

selvittää, voiko metsä olla oppimisympäristönä paikka, jossa lapsena opitaan viisautta. Tutkimus 

toteutetaan monimenetelmällisesti. Lapsia koskevaa aineistoa kerätään metsässä toteutettavassa 

esiopetuksessa. Työntekijöille ja vanhemmille on suunnattu kysely ja haastattelu. Aikuisiin liittyvää 

viisaustutkimusta on tehty runsaasti, mutta lapsiin liittyvää on vielä vähän. Tehdyt lasten viisautta 

koskevat tutkimukset esimerkiksi osoittavat, että jo esikouluikäisillä lapsilla voi olla käsityksiä siitä, 

mitä viisaus on (esim. Asadi, Khorshidi ja Glück 2019; König & Glück 2012). Viisauden teoreettisia 

malleja on monia, ja niiden yhteisiä piirteitä on pyritty nimeämään. Viisauden ytimeksi on määritelty 

esimerkiksi hiljainen kokemustieto, ajattelun laaja-alaistuminen, prososiaalisuus ja tunteet, eettisten 

hyveiden toteuttaminen ja toiminta kohti yhteistä hyvää (esim. Spännäri & Kallio 2020). Tässä 

esityksessä tarkastellaan tutkimusmetodia ja esitellään alustavia tuloksia.  Avainsanat: viisaus, 

lapset, esiopetus, metsäopetus. 

 

 

Yliopiston seniorityöntekijöiden elämänkulullinen työviisaus 

Elina Paananen (Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos) 

Tutkimus on osatutkimus hankkeesta "Viisastumisen monitasoinen tarkastelu - myöhemmän 

aikuisiän työbiografiat. Tee aina sitä, minkä elämäsi lopussa toivoisit tulleen tehdyksi”. Tutkimuksen 

tarkoituksena on saada tietoa työelämässä opitusta kokemusviisaudesta ja auttaa reflektoimaan sitä. 

Esityksessä pohditaan elämänkulussa opittua, toisin sanoen elämänkulullisen viisauden kehittymistä 

suomalaisten eläkeikää lähestyvien ja eläköityneiden yliopiston työntekijöiden keskuudessa. Aineisto 

on kerätty 2021 Webropol kyselynä avoimin kysymyksin, koskien työelämästä opittua. Tutkimukseen 

osallistuneita on 44, joista noin puolet eläkkeellä ja puolet työelämässä, puolet naisia ja puolet 

miehiä. Tutkimusotteena on temaattinen laadullinen analyysi. Keskeinen kysymys on: Miten 

työntekijät kuvaavat ja reflektoivat autobiografisesti elämänkulullisen viisauden kehittymistään ja 



Kasvatustieteen päivät 25.-26.11.2021, Jyväskylän yliopisto 

 

43 
 

rakentumista. Toiseksi sitä, miten tämän viisauden voisi ottaa käyttöön eli kysymyksenä viisaat 

neuvot nuoremmalle itselle ja miksi neuvot viisaita. Viisauden kehittymistä ja oppimista 

tarkastellaan moniulotteisina ilmiöinä: autobiografisesti, persoonallisen ja yleisen viisauden 

näkökulmista sekä holistisena elämänkulullisena kehitysprosessina. Alustavat tutkimustulokset 

viittaavat elämänkulullisen viisauden kehittymisen sosiaalisen ja prosessiluonteen – jaetun viisauden 

ja yhteisen oppimisen merkityksellisyyden viisauden kehittymisessä eikä pelkästään yksilötason 

viisastumisprosessina. Näin ollen nämä alustavat tulokset valottavat uudella tavalla elämänkulullista 

oppimista eli toisin sanoen viisastumista. 

 

Ikäihmisten oppiminen, ohjaus ja koulutus 
 

Monitapaustutkimus ikäihmisten hakeutumisen syistä digitaitojen oppimisen tilanteisiin  

Kaisa Pihlainen (Itä-Suomen yliopisto), Lotta Aavikko (Itä-Suomen yliopisto), Eija Kärnä (Itä-Suomen 

yliopisto) 

Digitaidot ovat keskeinen oppimisen osa-alue nyky-yhteiskunnassa, jossa palvelut ja vapaa-ajan 

toiminta digitalisoituvat vauhdilla. Ikäihmiset käyttävät digiteknologiaa nuorempia sukupolvia 

vähemmän, joskin digiteknologian käyttö lisääntyy ikäihmisten ryhmässä eniten. Tässä 

tutkimuksessa selvitettiin ikäihmisten syitä osallistua digitaitojen oppimisen tilanteisiin. Tutkimus 

toteutettiin monitapaustutkimuksena (multiple case study): Itävallassa, Saksassa ja Suomessa 

ikäihmiset osallistuivat digitaitojen opetukseen tai vertaisopastukseen. Lisäksi Saksassa ikäihmiset 

osallistuivat osallistavan teknologiansuunnittelun työpajoihin. Tutkimusaineisto analysoitiin 

määrällisellä ja laadullisella sisällönanalyysilla. Tutkimustulosten mukaan ikäihmiset hakeutuivat 

digitaitojen oppimisen tilanteisiin henkilökohtaisista ja ulkoisista syistä. Henkilökohtaiset syyt 

liittyivät teknisten ongelmien ratkaisuun, kiinnostukseen digitaitojen oppimista kohtaan, 

itsenäisyyden lisääntymiseen sekä sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseen. Ulkoiset syyt liittyivät 

ikäihmisten kokemaan painostukseen opiskella digitaitoja. Tutkimustulokset vahvistavat aiempien 

tutkimusten tuloksia. Ikäihmisiä voidaan motivoida hakeutumaan digitaitojen oppimisen tilanteisiin 

korostamalla digitaitojen oppimisesta ja oppimistilanteista saatavia hyötyjä sekä huomioimalla 

ikäihmisten yksilölliset tarpeet digitaitojen opetus- ja ohjaustilanteissa. Maakohtainen vertailu 

kuitenkin vahvisti kontekstien erojen merkitystä ikäihmisten kokemuksiin. Lisäksi tutkimus nostaa 

esille ikäihmisten kokemuksia yhteiskunnan velvoittavasta digitaitojen oppimisen eetoksesta, jonka 

sijaan tarvittaisiin digitaalisia palveluita, joiden käytön ikäihmiset kokevat aidosti itselleen 

hyödyllisiksi. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää mainostettaessa ja järjestettäessä digiopetus- ja -

ohjaustilanteita ikäihmisille. Tutkimus on osa ACCESS- Supporting digital literacy and appropriation 

of ICT by older people -hanketta, jota rahoitetaan EU:n More Years, Better Lives -ohjelmasta. 

Suomen osuutta rahoittaa Suomen Akatemia.    

 

Näkökulmia ikääntyneiden digiosallisuuden edistämiseen digitaitojen ja vertaistuen näkökulmasta  

Viivi Korpela (Jyväskylän yliopisto) 

Nopeasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa tietyntasoiset digitaidot ovat vaatimus päivittäisten 

asioiden hoitamiselle. Valitettava totuus kuitenkin on, että yhteiskunnassa on edelleen paljon 

väestöryhmiä, jotka kamppailevat omassa arjessaan digitaalisten palveluiden ja teknologisten 

laitteiden käytön kanssa. Digiosallisuutta edistämällä pyritään kaventamaan näitä väestöryhmien 

välillä olevia digikuiluja ja varmistamaan, että kaikki voivat osallistua digitaalisen yhteiskunnan 
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toimintaan tasapuolisesti. Osallisuuden vahvistaminen on siis yksi keskeinen keino torjua 

eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Tutkimuksessani käsittelen digiosallisuutta erityisesti ikääntyneiden 

henkilökohtaisten kokemusten näkökulmasta. Digituen tarjoaminen ja digitaalisten taitojen 

kehittäminen nähdään usein ratkaisuna ikääntyneiden digiosallisuuden parantamiseen ja itsenäisen 

ikääntymisen mahdollistamiseen. Asia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen tai helposti ratkaistavissa 

oleva, sillä kaikki digituki ei ole automaattisesti hyvää digitukea. Esityksen aikana keskustelen alan 

tutkimuksesta ja jaan kokemuksia arjen tilanteista, joita olen kohdannut toimiessani Ikääntyvien 

yliopiston ja kansalaisopistojen tietotekniikan aineenopettajana. Esittelen myös alustavat 

tutkimustulokseni tulevasta artikkelistani, joka perustuu laadulliseen haastatteluaineistoon (n = 21). 

Tutkimus nostaa esille ikääntyneiden omia näkemyksiä digituen saamisesta ja siitä, miten eri 

muodoissa ja eri lähteistä saatu tuki näkyy heidän omassa digitaalisessa arjessaan. Väitöskirjassani 

pyrin selvittämään laajemmin, voiko vertaistuki ja vertaistutorointi olla yksi ratkaisu ikääntyneiden 

digiosallisuuden parantamiseen.   

 

Ikääntyneiden mediasuhteet valtakunnallisen kirjoitustapahtuman valossa  

Päivi Rasi (Lapin yliopisto), Timo Cornér (Lapin yliopisto) 

Digitalisoituvissa yhteiskunnissa mediasuhteet ovat keskeinen mediakasvatuksen osa-alue. 

Mediasuhteella tarkoitamme ihmisen kulttuurisesti, yhteiskunnallisesti ja yksilöllisesti rakentunutta 

suhdetta medioihin, niin perinteisiin kuin uusiinkin. Mediasuhteisiin kuuluvat medioihin 

vuorovaikutteisesti kytkeytyvät tunteet, käyttäytyminen ja tiedonkäsittely, mukaan lukien 

oppiminen ja osaaminen. Tällä hetkellä ikäihmisten mediasuhteita koskevaa tieteellistä ja julkista 

keskustelua hallitsee huolen sävyttämä puhe heidän puutteellisista medialuku- ja digitaidoistaan. 

Haluamme tasapainottaa tätä keskustelua ja valotamme esityksessämme ikäihmisten mediasuhteita 

myönteisestä näkökulmasta. Kysymme tutkimuksessamme: miltä heidän mediasuhteensa näyttävät 

elämänkulun ja viisauden näkökulmista? Tutkimuksemme keskeisenä teoreettisena lähtökohtana on 

tutkimuskirjallisuuden perusteella muodostettu näkemys viisauden piirteistä, jotka ilmentävät 

viisaaseen henkilöön liitettäviä ominaisuuksia, viisauteen yhteydessä olevia seikkoja ja viisauden osa-

alueita. Viisauden piirteitä on tutkittu aiemmin mediasuhteiden kontekstissa ikääntyneiden 

tietotyöläisten haastatteluin (Cornér, 2020). Tarkastelemme mediasuhteita myös niille olennaisen 

elämänkulun viitekehyksen kautta. Keräsimme tutkimusaineiston yhteistyössä Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran kanssa maalis-huhtikuussa 2021. Järjestimme kirjoitustapahtuman, jossa 

pyysimme kaikenikäisiä osallistujia pitämään päiväkirjaa yhdestä mediapäivästään, sekä 

kirjoittamaan kokemuksistaan heille tärkeiksi muodostuneiden medioiden parissa (ks. 

https://bit.ly/3BMNVVg). Pyysimme heitä vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä 

seurasit, katsoit, kuuntelit tai luit mediasta, miten viestit mediassa tai käytit mediaa keskiviikkona 

10.3.2021? Minkälaisia ajatuksia, tunteita ja toimintaa median käyttöösi liittyi tuona päivänä? Mikä 

media on sinulle tärkeä jokapäiväisessä elämässä ja millaista elämä kyseisen median äärellä on ollut? 

Kirjoitustapahtumaan osallistui 82 henkilöä, joista 54 oli 65-vuotiaita ja sitä vanhempia. 

Analysoimme heidän mediapäiväkirjansa ja kertomuksensa sisällönanalyysin keinoin yhdistäen 

teoria- ja aineistolähtöistä analyysia. Kerromme esityksessämme tutkimuksemme alustavista 

tuloksista ja niiden käytännön implikaatioista ikäihmisten mediakasvatukselle, ohjaukselle ja 

koulutukselle sekä ikäihmisten mediasuhteita koskevalle julkiselle keskustelulle.  
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Ohjausosaamista kehittämällä tukea aikuisten ja ikääntyvien medialukutaitoihin 

Hanna Vuojärvi (Lapin yliopisto), Päivi Rasi (Lapin yliopisto), Susanna Rivinen (Lapin yliopisto) 

Palveluiden ja tiedonvälityksen medioituminen sekä digitalisoituminen, väestön ikääntyminen sekä 

globaalit yhteiskunnalliset haasteet korostavat tarvetta eri ikäryhmät huomioivan mediakasvatuksen 

kehittämiseen. Mediakasvatuksen ydintavoitteena on tukea medialukutaitojen kehittymistä läpi 

elämän. Medialukutaidoilla tarkoitetaan kykyjä käyttää, ymmärtää, arvioida kriittisesti ja luoda 

mediasisältöjä erilaisissa toimintaympäristöissä. Medialukutaitoihin kuuluu myös kyky käyttää eri 

medioita ja niiden sisältöjä sosiaaliseen vuorovaikutukseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, sekä 

hyvinvoinnin, luovuuden ja leikillisyyden edistämiseen. Edistyksellisiin medialukutaitoihin kuuluu 

lisäksi kyky ohjata muita. Aikuisille ja ikääntyville suunnatun mediakasvatuksen tutkimus- ja 

kehittämistyö on kasvatustieteen alalla vahvistumassa. Esityksemme keskeinen näkökulma on, että 

aikuisille ja ikääntyville suunnatun mediakasvatuksen saatavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta 

voitaisiin vahvistaa kehittämällä heidän kanssaan toimivien ohjausosaamista. Ohjaus nähdään osana 

koulutus-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveyspalveluita, joten näille aloille tarvitaan koulutusta, joka 

tuottaa osaamista ikääntyvien digitaitojen ohjaamiseen. Eri aloilla toimivien ammattilaisten 

ohjausosaamisen kautta luodaan siis myös mahdollisuuksia aikuisten ja ikääntyvien 

medialukutaitojen edistämiseen elämän eri konteksteissa. Tässä esityksessä kuvataan Lapin 

yliopiston koordinoiman OdigO-hankkeen tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohtia. Hankkeen 

tavoitteena on hakea ratkaisuja digisyrjäytymiseen ja sen uhkaan kehittämällä lappilaisten 

palveluntarjoajien osaamista asiakkaiden digitaitojen tukemisessa. Hankkeen aikana Lapin yliopisto 

ja Lapin AMK kehittävät omien erityisosaamisalueidensa mukaisesti yhteisen, aikuisten ja 

ikäihmisten digitaitojen ohjaamiseen kohdistuvan uuden moniammatillisen verkko-opintojakson 

yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Aiempien tutkimusten perusteella ohjauskoulutus perustuu 

myönteiseen käsitykseen ikäihmisten moninaisuudesta, elämänkulusta ja mediasuhteista, laaja-

alaiseen ymmärrykseen medialukutaidoista, sekä autenttisen, yhteisöllisen ja sukupolvien välisen 

pedagogiikan käyttöön. Kehittämistyön aikana kartoitetaan sekä opiskelijoiden että opettajien 

kokemuksia opintojaksolta ja käsityksiä kehittämistyön kohteena olevasta ilmiöstä. Näistä 

aineistoista saatua tietoa käytetään edelleen opintojakson kehittämiseen. OdigO-hanketta 

rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (2021–2023). 

 

Viitekehys ikäihmisten digitaitojen opastukselle: Näkökulmia ikäihmisten digitaaliseen 

lukutaitoon, sen merkitykseen ja opastamisen järjestämiseen  

Eija Kärnä (Itä-Suomen yliopisto), Lotta Aavikko (Itä-Suomen yliopisto), Kaisa Pihlainen (Itä-Suomen 

yliopisto) 

Globaalit trendit yhteiskuntien digitalisoitumisesta sekä väestön ikääntymisestä muuttavat myös 

ikäihmisten arkea yhä teknologisemmaksi ja siten heiltä myös vaaditaan yhä enemmän digitaitoja. 

Tarvitsemmekin lisää tutkittua tietoa ikäihmisten digilaitteiden ja -palveluiden käytöstä sekä siitä, 

kuinka näihin vaadittavien digitaitojen oppimista voidaan tukea. Kansainvälisessä Supporting digital 

literacy and appropriation of ICT by older people (ACCESS)- hankkeessa (2018–2021) selvitettiin 

ikäihmisten digiosallisuutta ja -osaamista monipuolisesti gerontologian, informaatioteknologian, 

sosiologian, terveystieteiden ja erityispedagogiikan näkökulmista. Viitekehyksen rakentamisen 

pohjana käytettiin eri maista kerättyä dokumenttiaineistoa sekä ikäihmisten ja heidän digitaitojen 

opettajien ja opastajien kysely-, haastattelu- ja havainnointiaineistoa. Aineistoa analysoitiin 

määrällisin ja laadullisin tutkimusmenetelmin. Hankkeen tulokset osoittivat, että ikäihmisten 

digitaalisten laitteiden ja palveluiden käytön oppimiseen ja opettamiseen liittyi monia eri tekijöitä, 
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joiden pohjalta on laadittu esityksessä esiteltävään digitaitojen opastuksen viitekehys. Ikäihmisten 

digitaalista lukutaitoa, sen merkitystä ja opastamisen järjestämistä tarkastellaan viitekehyksessä 

makro-, meso-, mikro- ja nanotasoilla. Hankkeen tuloksia ja niitä kokoavaa viitekehystä voidaan 

hyödyntää Suomessa digituen organisoinnin sekä käytännön opastustoiminnan kehitystyössä 

tutkimusperustaisesti. Tutkimus on osa ACCESS- Supporting digital literacy and appropriation of ICT 

by older people -hanketta, jota rahoitettiin EU:n More Years, Better Lives -ohjelmasta. Suomen 

osuutta rahoitti Suomen Akatemia.    

 

Ikäihmiset eTerveyspalveluiden käyttäjinä: näkökulmina digitaalinen osaaminen ja sosiaaliset 

tukiverkostot 

Päivi Rasi (Lapin yliopisto), Ella Airola (Lapin yliopisto) 

Digitaalista osaamista pidetään nykyään kansalaistaitona, jonka myötä ikäihmiset voivat päästä 

osalliseksi sosiaali- ja terveyspalveluista. Suomessa eTerveyspalvelut mahdollistavat esimerkiksi 

pääsyn henkilökohtaisiin terveystietoihin, ajanvarauksen, oman terveyden mittaamisen ja 

seuraamisen, terveyttä koskevan viestinnän, sekä itsenäistä asumista tukevien digitaalisten 

palvelujen saamisen kotiin. eTerveyspalveluiden käyttö edellyttää ikäihmisiltä kuitenkin digitaalista 

osaamista, jota ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Kuvailemme esityksessä tutkimustamme, joka 

kohdistui ikäihmisten eTerveyspalveluiden käyttöön ja käytön oppimiseen Lapin harvaan asutuilla 

alueilla. Ensimmäinen tutkimuskohteemme oli puhelin- ja videoneuvottelupalvelu, jonka tavoitteena 

oli tukea kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia. Toinen kohteemme oli lääkeannostelupalvelu, 

johon sisältyi asiakkaan kotiin sijoitettu lääkeannostelurobotti. Selvitimme mikä on ammattilaisten, 

läheisasiantuntijoiden ja robotin merkitys ikäihmisten eTerveyspalveluiden käytössä ja käytön 

oppimisessa. Tutkimuksemme käsitteellis-teoreettisina lähtökohtina ovat EU:n digitaalisen osaa-

misen DigComp-viitekehys sekä näkemys ikäihmisten oppimisesta ja digitaalisesta osaamisesta 

paikallisena ja yhteisöllisenä prosessina. Tutkimushaastatteluihin osallistui yhteensä seitsemän 

edellä mainittuja palveluita käyttävää ikäihmistä sekä yhdeksän palveluihin perehtynyttä 

vapaaehtoistyöntekijää ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Lääkeannostelupalvelun kohdalla 

haastatteluita täydennettiin havainnointi- ja valokuva-aineistoilla. Aineistot analysoitiin käyttäen 

laadullista teema-analyysia. Esityksessä tuomme esille tutkimuksemme tuloksia, jotka voidaan 

kiteyttää seuraaviin pääväittämiin: 1) ikäihmisten digitaalisen osaamisen tukena toimii laaja 

ammattilaisten joukko; 2) läheisasiantuntijat toimivat ikäihmisten digitaalisen osaamisen 

henkilökohtaisena tukena; sekä 3) robotit toimivat ikäihmisten digitaalisen osaamisen tukena ja 

”kaverina”. Tulokset osoittavat, että palvelun helppokäyttöisyys, teknisten ongelmien määrä ja 

ikäihmisten terveydentilaan liittyvät rajoitteet vaikuttavat ikäihmisten tarpeeseen tukeutua 

ulkopuolisiin.  Esityksemme perustuu tutkimukseen, jonka toteutimme vuosina 2018-2021 osana 

kansainvälistä “HARVEST – eHealth and Ageing in Rural Areas: Transforming Everyday Life, Digital 

Competences, and Technology” -hanketta (Horizon 2020/Suomen Akatemia). Hanke on osa 

Euroopan Unionin yhteisen ohjelmasuunnittelun (The Joint Programming Initiative JPI) mukaista 

toimintaa.   
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Kasvatuksen kontrollit ja perversiot 

 
Vieraantumisen tuottaminen – nihilismi yhteiskunnallisena ja yksilöllisenä ongelmana 

myöhäiskapitalistisessa talousjärjestelmässä 
 

Arto Tammenoksa (Tampereen yliopisto), Tapio Santala (Tampereen yliopisto) 

Friedrich Nietzschen (1844–1900) profeettinen kuvaus uuden ajan myötä alkavasta nihilismin ajan 

koitosta on otettava vakavasti maallistuneen aikakautemme ja sen lieveilmiöiden valossa. Vaikka 

voimme nähdä monet uuden ajan myötäsyntyisistä ilmiöistä positiivisessa valossa, ovat ne myös 

toisaalta ongelmallisia.  Yksi näistä ongelmallisista ilmiöistä on elämämme myöhäiskapitalistinen 

talousjärjestelmä. Esityksessämme tahdomme nostaa esiin näistä ongelmista sen, miten 

myöhäiskapitalistisen talousjärjestelmän arvopohjaa oikeutetaan ja miten tämä eroaa niistä arvoista, 

jotka sen käytänteissä toteutuvat – siis liberaalin kapitalismin eksplikoidun ja aktuaalisen 

arvopohjan. Väitetyn materiaalisen hyvinvoinnin lisäksi kapitalismi tuottaa arvojen ja merkitysten 

katoa, nihilismiä, osittain toimintaperiaatteidensa sivutuotteena mutta toisaalta myös 

tarkoituksellisesti; merkitysten puuttuessa on mahdollista markkinoida näennäisesti merkityksiä 

antavia tuotteita. Tällaiset tuotteet eivät tietysti voi ratkaista ongelmaa, jonka varjolla on 

mahdollista tehdä aina vain jatkuvaa voittoa.  Vaikka uusliberaali kapitalismi esiintyy niin 

metafysiikan kuin historiankin päätöksenä, nihilistisenä talousjärjestelmänä kapitalismilla on 

kuitenkin oma metafysiikkansa ja oma historiallisuutensa. Se on metafysiikan heideggerilaisen 

destruktion äärimmäinen perversio: tyhjä transkendenssi, joka haluaa kieltää kaiken muun 

metafysiikan ja esittää oman dogmansa realistisena, kuin historian materiaalista olisi vihdoin saatu 

veistettyä esiin maailman todellisin ja lopullisin olemus. Samalla siihen sisältyy lupauksia 

”tuonpuolisesta” täyttymyksestä loputtoman taloudellisen kasvun varjolla. Mikään kasvu ei 

kuitenkaan ole koskaan riittävästi. Tämän tarkoituksellisesti luotu minkään jo-olevan riittämättömyys 

on hyvinvoinnin edellytyksiä murentavaa kontrollia. Kapitalistisen talousjärjestelmän tuottama 

vieraantuminen ja nihilismi on otettava vakavasti. Samalla on otettava vakavasti mahdollisuus 

näiden ongelmien käsittelyyn, ei pelkästään intellektuaalisella tasolla, vaan käytänteissä. 

Esityksemme lopuksi pohdimme nihilismin diagnostikkojen esittämiä keinoja toipua nihilismistä 

vaihtoehtoisina merkityksinä niille, joita eettisesti kestämätön kapitalistinen talousjärjestelmä 

tarjoaa.  

 

Rationaliteetin tuottamasta kasvatuksen pakkojärjestelmästä 

Arto Mutanen (Merisotakoulu & Maanpuolustuskorkeakoulu) 

Valistusajattelun keskeinen periaate on ”Käytä rohkeasti omaa järkeäsi!”. Tämä sinällään laajalti 

hyväksytty periaate on toiminut länsimaisen koulutusajattelun perustana. Koulutuksessa on kyse 

kasvatuksesta, jonka tavoitteena on kehittää sekä yksilöä että ihmisyyttä. Kasvatukseen liittyy aina 

tiettyjä jännitteisiä piirteitä, joita esimerkiksi pedagogiikan paradoksi tuo esiin (Saari 2021). Koulutus 

ei ole vain tietty elämänvaihe, vaan läpi ihmiselämän kestävä prosessi. Valistusajatteluun tiivistyy 

antiikin ihanne pedagogisesta yhteiskunnasta (von Wright 1961). Kuitenkin, kuten Horkheimer ja 

Adorno (1944) tuovat esiin, valistuksen idea kääntyy ylösalaisin tuottaen typeryyttä ja 

auktoriteettiuskoa. Tämä ylösalaisin kääntyminen ei koske vain aatteita, vaan myös niitä toteuttavia 

organisaatioita (Saari 2021). Valistusajatteluun liittyvä yksilön kehittymisen ajatus jähmettyy 

koulutusorganisaatiossa opetussuunnitelmissa kiinnitetyiksi oppimistavoitteiksi, jotka alkavat 

määrittää yksilön hyvyyttä. Näin valistushumanismi muuntuu teknokraattiseksi ajatteluksi, joka 
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muuntaa arvot teknisiksi suoritteiksi (Marcuse 1964). Oppimistavoitteiden alkaessa reflektoimaan 

yhä enemmän ulkopuolisen asettamia tavoitteita, kuten esimerkiksi työelämän osaamistavoitteita 

tai kansallisen kilpailukyvyn asettamia kyvykkyyksiä, niin oppiminen lakkaa olemasta yksilön itsensä 

kehittämistä. Tällaisen asenteen vallatessa alaa kaikki koulutus muuntuu kaiken kattavaksi 

kilpailuksi. Mikäli tällainen kaikinpuolinen ylösalaisin kääntyminen on rationaliteettimme tuottamaa, 

niin tällöin kyseessä on vakava rationaalisuuden legimiteetikriisi. Tällaiset kysymykset pakottavat 

tarkastelemaan niin rationaalisuutemme kuin koulutusajattelumme perusteita uudelleen. Ei ole 

lankaan selvää, miten voisimme tutkia ja arvioida rationaalisuutemme perusteita tai korjata 

rationaalisuuttamme. Kuitenkin tämä edellyttää sekä toimintamme taustalla olevan arvoperustan 

tutkimista että teknisen rationaliteetin (tekniikan filosofian) systemaattista tutkimusta (Niiniluoto 

2020). Näin voimme valottaa koulutusjärjestelmään liittyvää pakkojärjestelmää sen sisäisen 

rationaliteetin näkökulmasta. 

 

Pedagogisen paradoksin alkuperästä 

Jan Varpanen (Tampereen Yliopisto) 

One of the biggest problems of education is how one can unite sub mission under lawful constraint 

with the capacity to use one's freedom. For constraint is necessary. How do I cultivate freedom 

under constraint?  Nämä Immanuel Kantin kirjoittamat rivit ovat tulleet tunnetuiksi pedagogisena 

paradoksina. Kantin on tulkittu tavoittavan kaksi jännitteistä ulottuvuutta, jotka ovat kaikessa 

pedagogisessa toiminnassa keskeisiä: yhtäältä kasvatettavan toiminnan kontrolloiminen ja toisaalta 

tämän kontrollin pyrkimyksenä oleva itsenäisyys. On selvää, että tämä kaksiulotteisuus näyttelee 

merkittävää roolia yhteiskunnassa, jossa pedagogiset käytännöt ja ideaalit muodostavat keskeisen 

hallinnan mekanismin. Valitessaan vapaasti itsensä kehittämisen projekteja, ihmiset tulevat 

hyväksyneeksi sen yhteiskunnallisen järjestyksen, jonka puitteissa nuo projektit tulevat 

merkityksellisiksi. Pedagoginen paradoksi kääntyy ympäri: Kuinka kultivoida kontrollia vapaudella? 

Huolimatta tästä täyskäännöksestä asetelman suunnassa, pedagogisen paradoksin 

perusulottuvuudet säilyvät samoina: vapaus ja kontrolli. Tässä esityksessä kyseenalaistan näiden 

kahden ulottuvuuden ja kasvatustoiminnan välttämättömän yhteyden. Osoitan Kantin tekstin avulla, 

että vapauden ja kontrollin välinen jännite syntyy piilotetuista oletuksista, joita kasvatustoimintaan 

liitetään. Kasvatustoiminnan oletetaan olevan muodoltaan teknistä sanan antiikin kreikkalaisessa 

merkityksessä – kasvatustoiminta tuo esiin sen, mikä ei itsestään tule esiin. Toisin sanoen, 

pedagogisen paradoksin paradoksaalisuus syntyy, kun kasvatus oletetaan toiminnaksi, jossa 

kasvatettavasta tulee jotakin, mitä hänestä ei ilman tätä toimintaa tulisi. Analyysini tarkoitus on 

yhtäältä analyyttinen ja toisaalta kriittinen. Analyyttisestä näkökulmasta kiinnitän huomion 

kontrollin ja kasvatuksen välisen kytköksen paikkaan kasvatustoiminnan muodossa. Kriittisestä 

näkökulmasta – sikäli kuin kriittinen ymmärretään Foucault’laisessa merkityksessä – analyysini avaa 

tilaa ajatella kasvatusta ilman kytköstä kontrolliin ja siten tehdä vastarintaa kontrollin pahimpia 

perversioita vastaan.  

 

Kielletyt tunteet koulutuksessa 

Tiina Nikkola (Jyväskylän yliopisto) 

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin (2019) mukaan työelämä koetaan yhä 

kuormittavammaksi ja työ yhä useammin henkisesti raskaaksi. Ennen töissä pettivät polvet, nyt 

mieli. Työuupumus vaivaa erityisesti naisvaltaisia hoiva- ja opetusaloja. Näillä aloilla koetaan myös 

enemmän kiirettä ja omat vaikutusmahdollisuudet työssä heikommiksi (Työolobarometri 2019). 
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Toisaalta näiden yhteisöjen toimintatavoilla on kauaskantoiset ja yhteiskunnallisesti laaja-alaiset 

seuraukset. Opettajan ammatti on esimerkki mielikuvien ammatista, joka sisältää sosiaalista ja 

kulttuurista latausta: opettajaa on totuttu pitämään positiivisena, energisenä ja rauhallisena 

vuorovaikuttajana. Tämä lataus säätelee opettajien kokemusta ja tulkintaa ammatistaan sekä 

ammatin harjoittamisessa soveliasta tunteista. Jotkut tunteet voivat tuntua työyhteisössä 

sopimattomilta ja jopa kielletyltä ilmaista tai edes kokea. Tällaisia ovat esimerkiksi kateus, 

turhautuminen ja viha. Tutkimushankkeen ytimessä on ajatus katvealueista eli näkymättömistä 

tunteista. Erilaisia tunteita tarkastelemalla tavoitteena on tehdä näkyväksi ilmiöitä, joita on muilla 

keinoin vaikea havaita ja jotka jäävät usein vaille huomiota. Tällaiset katvealueet muokkaavat työn 

arkea, kokemuksia omasta työstä sekä yhteisöön kuulumisen mahdollisuuksista. Kielletyt tunteet, 

kuten viha koulussa tai kateus ja kyräily yliopisto-organisaatiossa, ovat “madonreikiä”, tulokulmia, 

joiden avulla päästään käsiksi työelämän katvealueiden rakentumiseen. Tarkoitus ei ole lisätä 

tunnepuhetta, vaan asettaa se kontekstiinsa kysymällä, mistä se laajemmin kertoo. Tunteet ovat 

aina myös poliittinen kysymys. Hyvin yksityisetkin tunteet ovat usein jaettuja, vaikka niistä ei puhuta. 

Samalla ne antavat tietyn tyyppiselle poliittiselle ja yhteiskunnalliselle järjestykselle kiinnekohdan. Ei 

ole siis yhdentekevää, miten tunteista puhutaan tai jätetään puhumatta ja miten niiden jakaminen 

on mahdollista. Tunteiden ilmaisun avulla yhteisöissä ja yhteiskunnassa luodaan hyväksyttävyyden 

rajoja ja sosiaalista kontrollia. Lopulta kysymys laajenee siihen, millä tavalla tunneilmaisua sallitaan 

yhteiskunnassa ylipäätään. Mitkä ovat kiellettyjä tunteita ja miksi? 

 

Opettajan vihan tunteet pedagogisessa vuorovaikutussuhteessa  

Anni Piironen (Jyväskylän yliopisto) 

Tarkastelen esityksessäni vihan tunteita ammatissa, jossa ei saisi vihata, ja yhteiskunnallisessa 

kontekstissa, jossa tunteita ja vihaa erityisesti pitää kontrolloida. Toisin sanoen lähestyn opettajan 

ammattia pedagogisessa suhteessa ilmaistujen vihan tunteiden näkökulmasta. Pedagogisella 

vuorovaikutussuhteella tarkoitan opettajan ja oppilaan välistä inhimillistä ja tavoitteellista suhdetta 

ja vihaa lähestyn interaktionistisen tunneteorian näkökulmasta yhtä aikaa sosiokulttuurisesti 

rakentuneena sekä henkilökohtaisesti koettuna. Esitykseni perustuu väitöskirjaani varten 

keräämääni kahteen aineistoon: kuudesluokkalaisilta kyselylomakkeella (n=97) sekä yksilö- ja 

parihaastatteluin (n=22) kerättyyn aineistoon sekä peruskoulussa työskentelevien opettajien (n=9) 

haastatteluihin. Kysyn, millaisia kokemuksia oppilailla ja opettajilla on pedagogisessa suhteessa 

ilmaistuista vihan tunteista ja minkälaisia merkityksiä nämä kokemukset saavat. Tutkimukseni 

päätavoite on lisätä kriittistä analyysia vihasta koulussa (Zembylas 2007). Esityksessäni pohdin, 

millaisia tahattomia muotoja ja seurauksia pedagogisen suhteen näkökulmasta on tulkittavissa, kun 

pyrimme hallitsemaan arvaamatonta nykyhetkeä (Bainbridge ja West 2012) ja vaimentamaan vihan 

tunteita ”tunneälykkyyteen” vetoamalla (Zembylas 2007).  

 

Kiusaamisilmiö, kasvatus ja kontrolli kiusaamista koskevissa hallinnollisissa dokumenteissa 

Anne-Mari Väisänen (Oulun yliopisto), Maija Lanas (Oulun yliopisto) 

Kiusaamista on pyritty vähentämään kontrollin keinoin jo vuosikymmeniä. Tutkimuksessamme 

olemme kiinnostuneita kiusaamisilmiön, kasvatuksen ja kontrollin suhteesta. Tarkastelemme 

kiusaamista koskevia virallisia dokumentteja (N=36), jotka on julkaistu 2000-luvulla. Analysoimme, 

miten kiusaaminen ongelmana dokumenteissa muodostuu, mihin se paikantuu, sekä kuinka 

ongelmaa pyritään korjaamaan ja kontrolloimaan. Alustavan analyysimme perusteella 

kiusaamisilmiötä pyritään ratkaisemaan lisäämällä valvontaa, seurantaa, velvoitteita, yhtenäistä 
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määrittelyä, tilastoitua tietoa, yhtenäisiä interventiomalleja sekä tunnetaitojen opetusta. Tulosten 

perusteella esitämme, että kiusaamista ehkäisevät toimet kieroutuvat kontrolliksi, jolla on 

perverssejä seurauksia. Samalla pedagoginen osaaminen, konteksti sekä oppilaiden kokemus ja 

oikeudet jäävät taka-alalle. Pohdimme, että kiusaaminen ilmiönä haastaa koulun käytänteitä ja 

hallinnan ideologiaa, sekä ideaa turvallisesta koulusta ja lapsuuden ja nuoruuden viattomuudesta. 

Ratkaisutoimenpiteitä suuntaa tarve pitää näistä kiinni äärimmäisellä kontrollilla, mikä samalla vie 

ratkaisuehdotuksia kauemmas oppilaiden hyvinvoinnista, kuulluksi tulemisesta, osallisuudesta sekä 

turvallisuudentunteesta.  

 

Itsearvioinnin politiikka ja itsearvioiva oppilasubjekti 

Hannele Pitkänen (Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta) 

Arviointiyhteiskunnan ilmiötä ja itseohjautuvuutta korostavien oppimisteorioiden trendiä seuraten 

oppilaan itsearvioinnista on muotoutunut yhä keskeisempi osa opetussuunnitelmaa ja koulutyötä. 

Perusopetuksessa oppilaat harjoittavat itsearviointia vuosittaisissa arviointikeskusteluissa sekä osana 

arkipäiväistä koulutyöskentelyä. Oppilaan itsearviointia tutkivassa hankkeessa käsitteellistän ilmiötä 

itsearvioinnin politiikan muotoutumisena tuoden esiin sen, että itsearviointi ei ole neutraali 

oppimisen teknologia, vaan oppilaan subjektiviteettia muovaava yhteiskunnallisen vallan ja hallinnan 

muoto. Sen sisältämä itsearviointivaade voidaan ymmärtää yhtäältä pedagogisen kontrollin 

muotona, jossa vapaus ja hallinta kohtaavat. Tässä paperissa tarkastelen itsearvioinnin politiikan 

muotoutumista suomalaisissa kansakoulun ja peruskoulun opetussuunnitelmateksteissä ja 

politiikkadokumenteissa (n=25). Tutkimusmetodologinen näkökulma on genealoginen. Tarkastelen 

1) kuinka oppilaan itsearviointi on ilmaantunut ja kehkeytynyt suomalaisen oppilaanarvioinnin 

politiikkadiskurssissa ja 2) millaista oppilaan subjektiviteettiä siinä on tuotettu. Analyysi osoittaa, 

että ajatus itseään arvioivasta oppilaasta löytyy orastavana jo kansakouluajan politiikkateksteissä, 

mutta nousee opetussuunnitelmateksteihin peruskoulukauden alussa. 1990-luvulla osana 

konstruktivististen ja itseohjautuvuutta korostavien oppimisteoreettisia näkemysten nousua, 

itsearviointi asettuu ilmeiseksi osaksi opetussuunnitelmaa, vahvistaen rooliansa tähän päivään 

tultaessa. Samalla oppilaan tiedon ja kurivallan kohteekseen ottavan oppilaan arvioinnin ja 

arvostelun ohelle rakentuu paikka itsensä jatkuvan peilauksen kohteekseen ottavalle 

oppilassubjektille. Opetussuunnitelmat tuottavatkin oppilassubjektin, joka muotoutuu näiden 

tietämisen ja vallan muotojen leikkauspisteessä. Siinä oppilas on yhtä aikaa arvioinnilla tiedetty 

mutta myös kurinalaistettu, sekä itsensä tietävä suhteessa tietoon tiedetyksi tulemisestaan. 

Lopputulemana pohdin nykyisen opetussuunnitelman tuottamaa itsearvioivaa subjektia hallituksi 

tulemisen, vapauden ja itsenhallinnan risteyksessä.  

 

Kasvattava vankeus? Vankila kontrollin ja kasvatuksen yhteenkietoumana  

Liila Holmberg (Tampereen yliopisto) 

Vankilaa voidaan pitää olemukseltaan kasvatuksellisena instituutiona. Vankilainstituutio pyrkii 

muokkaamaan vankeudessa eläviä: tavoitteena on, että vankilasta poistuessaan ihminen on jollain 

tavalla erilainen kuin vankilaan saapuessaan. Ideaalitilanteessa tämän kasvatuksellisen prosessin 

seurauksena vankilasta vapautuva ihminen on muokannut suhteensa itseensä ja yhteiskuntaan 

uusiksi niin, ettei enää jatka rikollista toimintaa. Vankilainstituution kasvatuksellinen luonne 

korostuu entisestään Rikosseuraamuslaitoksen parhaillaan käynnissä olevan uudistustyön myötä. 

Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on uudistaa vankiloiden toimintakulttuuria sekä modernisoida 

vankilaympäristöjä tavalla, joka edistää entistä paremmin vankien kuntoutumista ja yhteiskuntaan 
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kiinnittymistä. Uudistuksessa vankila nimetään ”rikoksettoman elämän oppimisympäristöksi”. 

Uudistuksen pilottina avattiin marraskuussa 2020 uusi Hämeenlinnan naisvankila, jonka on tarkoitus 

vankeuden uudistetut toiminnot moderneihin arkkitehtonisiin puitteisiin. Esityksessä pohdin 

kasvatuksellisuuden ja hallinnan suhdetta vankilassa. Minkälainen kasvatuksellinen ympäristö 

moderni vankila on, ja miten vankila kasvattaa? Esittelen alustavia jäsennyksiä yhä käynnissä olevan 

etnografisen havainnoinnin pohjalta Hämeenlinnan vankilasta.   

 

 

Epäjärjestystä vai toisin tehtyä järjestystä? - Epäjärjestyksestä alakoulussa 

Veera Tervo (Helsingin yliopisto) 

Esitys ammentaa gradutyöstäni, jossa tarkastelin, miltä epäjärjestys näyttää alakoulun arjessa. 

Kouluinstituution järjestyksiä ja virallista puolta on tutkittu Suomessa runsaasti, kun taas 

epäjärjestykset ja epävirallinen puoli ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Opinnäytetyössäni 

hahmotin järjestyksen ja epäjärjestyksen vastinpariksi, joista toinen on toivottavaa ja toinen 

välteltävää. Kun nimetään ja osoitetaan järjestys, tullaan osoittaneeksi myös epäjärjestys. 

Epäjärjestys ja järjestys näkyvät niin koulun virallisessa kuin epävirallisessa puolessa. Opinnäytetyön 

aineisto koostuu kenttämuistiinpanoista, jotka tuotettiin pääkaupunkiseutulaisella alakoululla elo-

lokakuussa 2020. Aineiston koostamisessa ja analyysissa ammennettiin institutionaalisesta 

etnografiasta. Epäjärjestyksen epäjärjestyksellisen luonteen vuoksi on aiheellista kysyä, missä määrin 

epäjärjestystä voi hahmottaa tieteellisen kirjoittamisen konventioihin nojautuen. Opinnäytetyössäni 

en pyrkinyt laittamaan epäjärjestystä järjestykseen vaan ymmärtämään, miltä ilmiö näyttää 

alakoulun arjessa. Epäjärjestyksen tutkiminen herättää kuitenkin ajatuksen tieteellisten 

konventioiden kyseenalaistamisesta ja toisin toimimisesta. Koulun järjestykset ovat kerryttäneet 

merkityksiään toistuvien tekojen, toistotekojen, historiassa ja jatkuvuudessa. Jos järjestys tapahtuisi 

toisin, sitä ei välttämättä olisi mahdollista tunnistaa järjestykseksi: toisin kuin tunnetun järjestyksen 

mukaan toimiminen voi saada nimityksiä, kuten hälinä ja sähläys. Epäjärjestyksen nimeäminen 

linkittyy toistojen myötä kertyneeseen valtaan ja asiantuntijuuteen. Alakoulun toimijoilla on erilaiset 

vallan kerryttämisen mahdollisuudet, jotka näkyvät ja toteutuvat niin koulun virallisessa kuin 

epävirallisessa puolessa.  Koronaviruspandemia herkisti koulun ja kouluyhteisön epäjärjestykselle. 

Valtakunnallisissa ja paikallisissa linjauksissa ja suosituksissa sekä henkilökohtaisessa ja yhteisessä 

huolessa terveydestä järjestys ja epäjärjestys asettuivat uudelleen määriteltäviksi ja konstruoitaviksi. 

Epäjärjestyksen uudelleenmääritteleminen sai kenttäkoulun arjessa aikaan epäselvyyttä, mikä oli 

omiaan kasvattamaan epäjärjestystä. Opinnäytetyön tulosten valossa alakoulun arjessa epäjärjestys 

kietoutuu tilaan, paikkaan ja aikaan. Epäjärjestys asettuu jatkuvasti uudelleen määriteltäväksi. Lisäksi 

toistojen myötä kertynyt valta tuottaa koulun eri toimijoille asiantuntijuutta ja valtaa nimetä ja 

osoittaa epäjärjestyksen paikkoja.  

 

Koulutilojen poliittiset fantasiat 

Antti Saari (Tampereen yliopisto) 

Suomalaiset peruskoulun pedagogiset tilat - oppimisympäristöt ja arkkitehtuuri - ovat 

koulutuspolitiikan ja median huomion kohteena. Väestölliset, taloudelliset ja pedagogiset paineet 

ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana johtaneet vanhojen koulujen hylkäämiseen tai 

kunnostamiseen sekä uusien koulujen rakentamiseen. Koulujen uudet tilajärjestelyt on suunniteltu 

tukemaan ”uutta pedagogiikkaa”, fyysisten tilojen joustavaa käyttöä, joka perustuu uusimpaan 

oppimista koskevaan tieteelliseen tietoon. Tarkastelen esityksessä pedagogisten tilojen poliittisia, 
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episteemisiä ja institutionaalisia kehyksiä lacanilaisen diskurssiteorian valossa. Tutkin, miten 

pedagogiset tilat heijastavat haluun kohdistuvan hallinnan strategioita ja jännitteitä 

 

Kasvatuspsykologia ja oppimistutkimus (SIG) / Educational psychology and learning 

research / Pedagogisk psykologi och inlärningsforskning 
 

Mikä opettajia kuormittaa ja innostaa työssään?  

Iida Vedenpää (Helsingin yliopisto) 

Muuttuva yhteiskunta ja tulevaisuuden haasteet vaativat koulutusjärjestelmältämme kehittymistä ja 

uudistumista. Opettajan työssä on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten kymmenen vuoden 

aikana, kun erityisopetusta on kehitetty kohti inklusiivisempaa koulua, ja kunnianhimoinen 

opetussuunnitelmauudistus astui voimaan syksystä 2016 alkaen. Samaan aikaan koulutuksen 

rahoitusta on leikattu. Suomalaisten opettajien työhyvinvointi on heikentynyt huolestuttavasti ja jo 

lähes 50 % opettajista on vaarassa palaa loppuun (Pyhältö & al., 2021). Tutkimusten mukaan 

suomalaiset opettajat ovat uupuneita, mutta kokevat myös työn imua (Salmela-Aro & al., 2019). 

Tavoitteenamme oli tutkia opettajien työn vaatimuksia ja voimavaroja selvittämällä, mikä opettajia 

eniten kuormittaa ja innostaa työssään. Sovelsimme Työn vaatimukset ja voimavarat -mallia (Bakker 

& Demerouti, 2017), joka ottaa huomioon työhyvinvoinnin kaksi rinnakkaista prosessia: liian 

korkeista työn vaatimuksista seuraavan terveyden heikentymisen prosessin sekä työhyvinvoinnin 

motivaatioprosessin, joka syntyy, kun työn voimavarojen seurauksena työntekijä tuntee työn imua. 

Aineisto kerättiin Growing mind -hankkeessa maaliskuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. 

200 helsinkiläistä peruskoulun opettajaa vastasi e-lomakekyselyssä avoimiin kysymyksiin ”Mikä sinua 

eniten innostaa työssäsi?” ja ”Mikä sinua eniten kuormittaa työssäsi?” Vastaukset jaoteltiin Työn 

vaatimukset ja voimavarat-malliin perustuviin luokkiin. Vastauksien perusteella eniten opettajia 

innostavat oppilaat, oman työn tulosten näkeminen, työn kehittävyys ja monipuolisuus, sekä 

yhteistyö. Merkittävimpiä kuormitustekijöitä olivat hallinnantunteen puuttuminen, haastavat 

oppilaat, työmäärä ja yhteistyö. Työn voimavarojen on todettu ennustavan työn imua ja ne auttavat 

kohtaamaan työn vaatimuksia, joten tulisi keskittyä vahvistamaan opettajan työn voimavaroja ja 

tukemaan työhyvinvoinnin motivaatioprosessia. Innostava vuorovaikutus oppilaiden kanssa, 

esimiehen tuki, joka huomioi opettajien vahvuudet ja kehittymisen, mahdollisuus oman työn 

tuunaukseen ja työn imua tukevan yhteistyön vahvistaminen näyttäytyisivät tämän tutkimuksen 

mukaan keinoina tukea opettajien työhyvinvointia.   

 

Opettajien psykologinen irrottautuminen välittäjänä peräkkäisten päivien työstressin ja 

negatiivisten tunteiden välillä 

Anna-Mari Aulén (Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto), Eija Pakarinen 

(Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto), Taru Feldt (Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto), 

Asko Tolvanen (Psykologian laitos, Kasvatustieteiden ja psykologian tdk, Jyväskylän yliopisto), Marja-

Kristiina Lerkkanen (Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto) 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia teoreettista mallia, jossa opettajan päivittäinen työstressi 

vaikuttaa hänen psykologiseen irrottautumiseensa sitä heikentävästi ja jossa opettajan heikentynyt 

psykologinen irrottautuminen puolestaan vaikuttaa hänen seuraavan päivän negatiivisiin tunteisiinsa 

ja työstressiin niitä lisäävästi (Sonnentag & Fritz, 2015). Tutkimuksen toteuttaminen oli tärkeää, 

koska opettajat kokevat paljon työstressiä (Duxbury & Higgins, 2013; Education Support, 2019; 
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Markow, Macia, & Lee, 2013), työstressi vaikuttaa heidän omiin tunteisiinsa (Hamama, Ronen, 

Shachar, & Rosenbaum, 2013), opettajien tunteet vaihtelevat paljon päivän mittaan (Sutton & 

Wheatley, 2003) ja opettajien psykologisen irrottautumisen välittävää vaikutusta on tutkittu vähän 

(Türktorun, Weiher, & Horz, 2020). Tutkimukseen osallistui 57 keskisuomalaista 2. tai 3. luokan 

opettajaa. Tutkimusaineisto kerättiin päiväkirja-aineistona mobiililaitteella. Opettajat vastasivat 

päiväkirjakyselyyn kahtena peräkkäisenä päivänä: neljä kertaa kumpanakin päivänä kysymyksiin 

negatiivisista tunteista, kolme kertaa työpäivän aikana työstressistä ja neljännellä mittauskerralla 

työpäivän jälkeen psykologisesta irrottautumisesta. Aineisto analysoitiin 

monimenetelmämallinnoksella. Teoriaan pohjautuvaa mallia testattiin henkilöiden välisellä sekä 

päivien sisäisellä tasolla. Kummallekin päivälle tehtiin omat muuttujat. Päivien sisällä muuttujien 

annettiin vapaasti korreloida keskenään. Tilastolliset arviointimenetelmät osoittivat, että malli sopi 

hyvin aineistoon. Opettajien kokema työstressi heikensi heidän psykologista irrottautumistaan 

kumpanakin päivänä. Heidän heikentynyt psykologinen irrottautumisensa ensimmäisenä päivänä 

puolestaan lisäsi heidän seuraavana päivänä kokemiaan negatiivisia tunteita ja työstressiä. 

Tutkimustulokset osoittavat, että psykologisella irrottautumisella työpäivän jälkeen on merkittävä 

rooli opettajan seuraavan päivän negatiivisten tunteiden ja työstressin kannalta. Tämän vuoksi 

opettajan päivän aikaisia työstressitekijöitä ja mahdollisuuksia niiden vähentämiseen tulisi pohtia. 

Lisäksi tulisi löytää ratkaisuja tukea opettajien psykologista irrottautumista työpäivän jälkeen niin, 

ettei opettajan tarvitsisi työpäivän jälkeen tehdä konkreettista eikä ajatustyötä oman työn suhteen, 

vaan hän voisi käyttää tämän ajan työstä irrottautumiseen.  

 

Opettajaprofiilit burnoutin ulottuvuuksien ja minäpystyvyyden mukaan: profiilit ja 

taustamuuttujat 

Ville Rokala (Jyväskylän yliopisto / Opettajankoulutuslaitos) 

Opettajien alanvaihtosuunnitelmat ovat olleet kovassa kasvussa viime vuosina. 

Alanvaihtosuunnitelmien on havaittu olevan yhteydessä burnoutin tekijöihin, ja burnoutin taas 

minäpystyvyyden ulottuvuuksiin.  Keväällä 2021 opettajat (n=316) vastasivat kyselytutkimukseen, 

jossa he arvioivat mm. minäpystyvyyttään (Teachers’ sense of Efficacy Scale, Tschannen-Moran & 

Woolfolk Hoy, 2001) ja burnoutin ulottuvuuksia (Bergen Burnout Inventory, Salmela-Aro, Rantanen, 

Hyvönen, Tilleman, & Feldt, 2011). Tutkimuksessa opettajaprofiilit muodostettiin latentilla 

profiilianalyysilla burnoutin ulottuvuuksien (riittämättömyys, kyynistyminen ja emotionaalinen 

uupuminen) ja minäpystyvyyden mukaan. Tulosten perusteella riittämättömyyden, kyynisyyden sekä 

minäpystyvyyden taso määrittivät opettajien ryhmiin kuulumista. Taustamuuttujista 

alanvaihtosuunnitelmat, lahjakkaiden oppilaiden määrä luokassa sekä työyhteisön tuki ennustivat 

yksilön kuulumista ryhmään. Tutkimus antaa tietoa opettajan burnoutin ulottuvuuksien ja 

minäpystyvyyden yhteydestä. Burnoutin ulottuvuuksista emotionaalisen uupumisen taso ei 

vaihdellut merkittävästi ryhmien välillä, kun taas riittämättömyyden ja kyynistymisen ulottuvuuksien 

tasolla oli selkeitä eroja ryhmien välillä. Vaikuttamalla alentavasti opettajan kokemaan 

riittämättömyyteen sekä kyynistymiseen, voidaan tukea opettajien työhyvinvointia ja vähentää 

alanvaihtosuunnitelmia. Tässä esimerkiksi työyhteisön tuella on tärkeä merkitys.  
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Opettajien työhyvinvointiprofiilit COVID-19 pandemian ensimmäisinä kuukausina 

Sanni Pöysä (Jyväskylän yliopisto), Eija Pakarinen (Jyväskylän yliopisto), Marja-Kristiina Lerkkanen 

(Jyväskylän yliopisto) 

Opettajien kokemus hyvästä työhyvinvoinnista on tärkeää sekä opettajan itsensä että tämän 

oppilaiden kannalta. Keväällä 2020 alkanut COVID-19 pandemia toi huomattavia muutoksia 

tavanomaiseen opetustyöhön, ja tämän on todettu heikentäneen opettajien työhyvinvointia. Tässä 

tutkimuksessa haluttiin tutkia opettajien (n = 279) kokemuksia työhyvinvoinnista tarkastelemalla 

latentin profiilianalyysin keinoin opettajien arvioita kokemastaan työinnosta sekä työstressistä. 

Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamia Teacher and Student Stress and Interaction in 

Classroom (TESSI)- ja The effect of coronavirus epidemic on education (CONE) -pitkittäistutkimuksia 

Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä profiiliryhmää: 1) Keskimääräistä stressiä ja 

työintoa kokevat opettajat (34,4 %), 2) Keskimääräistä stressiä ja matalaa työintoa kokevat opettajat 

(11,5 %), 3) Korkeaa stressiä ja työintoa kokevat opettajat (26,5 %), sekä 4) Matalaa stressiä ja 

korkeaa työintoa kokevat opettajat (27,6 %). Tunnistettuja profiiliryhmiä tarkasteltiin lisäksi mm. 

vertailemalla sitä, eroavatko ryhmät toisistaan siinä, kuinka opettajat kokevat emotionaalista 

uupumusta tai siinä, millaisia tekijöitä opettajat arvottavat vuorovaikutuksessaan oppilaiden kanssa. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että COVID-19 pandemian alkuvaiheissa opettajat kokivat usein 

työstressiä, mutta kevään 2020 aikana pandemialla ei ollut välttämättä juurikaan heikentävää 

vaikutusta opettajien työintoon. Erilaisten työintoon ja työstressiin pohjautuvien profiiliryhmien 

tunnistaminen osoitti keskeisesti myös sen, että opettajien työhyvinvointi muodostuu yksilöllisesti. 

Tämä korostaa sitä, että opettajien työhyvinvointia tarkastellessa keskiössä olisi hyvä olla opettajien 

yksilölliset kokemukset sen sijaan, että tarkastelun kohteena on opettajat yleisesti ammattikuntana. 

Tämä on merkittävää niin pandemian aikaista työhyvinvointia tarkastellessa kuin pandemian 

jälkeenkin.  

 

Metacognition awareness in heritage language learning: a theoretical reflection from classes of 

Portuguese as a heritage language in Helsinki, Finland 

Luciana Faria Pereira Paltila (Helsinki City & Brazil Embassy in Finland) 

This presentation aims to discuss whether metacognitive awareness development should be 

integrated into heritage language (HL) teaching and learning practices in Finland. The discussion is 

anchored on a theoretical perspective of what metacognition is, and its relation to education (e.g. 

Hacker, Dunlosky & Graesser, 2009), and especially to language learning (e.g. Gombert, 1992 about 

metalinguistic development). We situate our discussion in the context of HL lessons offered by 

Finnish municipalities in basic education. But more precisely we consider the Portuguese language 

classes organized by Helsinki City and the recently metacognitive awareness exercises implemented 

in four diverse groups. Heritage language here refers to an individual language other than the official 

idiom(s) of a country (majority language). In Finland, HL can also be called a mother tongue or native 

language (in Finnish, “oma äindinkieli” or “kotikieli”). In Finland, for example, metacognitive 

awareness in foreign language training has been recently investigated (Mäkipää, Kallio & Hotulainen, 

2021), but little or no research has been done to examine the relation between metacognition and 

HL development. We believe that exploring such a relationship is a possibility to support students' 

motivation to learn while attending to some of the demands of HL teaching contexts (eg. students 

with different ages and levels of literacy in the same group). This presentation also aims to raise 

attention to the importance of HL learning to children's well-being, identity, and last but not least to 
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children's general metalinguistic improvement in learning languages.  

 

Knowledge workers’ basic needs in hybrid work  

Niina Halonen (Helsingin yliopisto), Sami Paavola (Helsingin yliopisto), Kirsti Lonka (Helsingin 

yliopisto) 

Knowledge work has shifted to hybrid work during pandemic. Transition has affected widely the 

concept of knowledge work and work-related practices are organized even entirely digitally. Tasks 

and processes can be performed effectively remotely but ideation and interactive co-creation is 

challenging without physical presence. Innovations are recognized to be key part of the success in 

private organizations for decades. Creation of innovative organizational culture has been also one of 

the key drivers in public sector. The aim of this phenomenographic study was to analyze 1) 

knowledge workers’ conceptions of meaningful work-related tasks and sources of inspiration at work 

2) qualitatively different ways in which modern knowledge workers use socio-digital technologies at 

their work. Furthermore, the aim of the study was to 3) show what are the critical practices which 

support or hinder productivity, creativity and collaborative knowledge creation in teams and in 

organizational level. The qualitative data consisted total of 10 semi-structured interviews, conducted 

in December 2020, from entrepreneurs, public and private sector knowledge professionals. 

Transcript data were analyzed using thematic inductive analysis. Results showed that knowledge 

workers’ basic need is to innovate and develop organizational practices collaboratively. Existing 

hybrid organizational resources and technology-mediated practices are supporting mainly 

knowledge transformation, task-orientation and individual working. Hierarchical structures, 

information overload, lack of interaction and absence of supportive technologies are hindering 

opportunities to innovate collaboratively and thus meet the basic needs of knowledge professionals. 

Absence of collaborative knowledge creation practices is weaking individual motivation, engagement 

and relatedness towards work. Overall, the results of this study underscore that there’s a misfit 

between knowledge workers conceptions of work-related basic needs and hybrid knowledge 

practices in organizations.  

 

Individual and environmental factors of learning and well-being at work: Associations between 

basic psychological need satisfaction, expansiveness of the workplace as a learning environment, 

job satisfaction, and turnover intention 

Ilmari Puhakka (Tampereen yliopisto), Petri Nokelainen (Tampereen yliopisto), Laura Pylväs 

(Helsingin yliopisto) 

The need to develop and maintain well-being and learning of the workforce is emphasized 

nowadays. Satisfaction of basic psychological needs (autonomy, competence, and relatedness) is 

important in maintaining intrinsic motivation and well-being at work. Moreover, workplaces as 

learning environments, alongside individual factors (e.g., job attitudes), influence employee learning. 

The expansive-restrictive framework provides a way to examine workplaces as learning 

environments. This study focuses on specific factors affecting workplace learning and well-being by 

examining the links between basic psychological need satisfaction, expansiveness of the workplace 

as a learning environment, job satisfaction, and turnover intention. The data of this study consists of 

survey data from 153 Finnish employees. The associations between the study factors were analysed 

using correlation analysis and structural equation modeling. Our results show that more expansive 

features of the workplace as a learning environment are connected to higher satisfaction of basic 

psychological needs. Furthermore, high levels of autonomy and competence need satisfaction, 
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versatile work, promotion of learning, and acknowledgment of skills are associated with higher job 

satisfaction. Thus, providing learning opportunities in the workplace can produce well-being through 

basic psychological need satisfaction and job satisfaction. Surprisingly, higher levels of competence 

satisfaction and participation and understanding of the workplace were positively associated with 

turnover intention. This indicates that employees aim to seek challenges and professional 

development elsewhere when they experience high competence satisfaction. The study findings 

encourage employers to provide workplaces as learning environments that feature versatile, 

autonomous work, without forgetting reciprocal feedback and communication. 

 

Matematiikan yhteisopettajuus ja luokan tavoiterakenteet 

Hans Lehikoinen (Itä-Suomen yliopisto), Markku Niemivirta (Itä-Suomen ja Helsingin yliopisto) 

Luokan tavoiterakenne kuvastaa luokan motivationaalista ilmapiiriä muun muassa oppilaiden 

arvioina siitä minkälaiset oppimiseen liittyvät tavoitteet ovat luokassa tärkeitä (luokan 

tavoiteorientaatiot). Oppimista suoritusten sijaan korostavan motivationaalisen ilmapiirin merkitys 

saattaa olla erityisen olennainen matematiikan oppiaineessa, jossa oppilaat altistuvat toistuvasti 

virheille ja sosiaaliselle vertailulle. Yhteisopettajuus, eli kahden tai useamman opettajan jaettu ja 

tasavertainen työskentely, jolla tavoitellaan tavallista yksilöllisempää tukea, palautetta ja 

eriyttämistä, voisi olla keino vahvistaa luokan oppimiskeskeisyyttä ja vähentää suorituskeskeisyyttä. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelimme kasvukäyrämallinnuksella 6. luokan oppilaiden luokan 

tavoiterakenteen ja osaamisen i) muutosta lukuvuoden aikana, ii) muutosten keskinäisiä yhteyksiä, 

iii) sekä yhteisopettajuuden yhteyttä niihin. Yhteisopettajuusryhmässä (n = 70) matematiikan 

opetuksesta vastasivat luokan- ja erityisopettajaparit, ja verrokkiryhmässä (n = 76) matematiikkaa 

opetti yksittäiset luokanopettajat. Luokan tavoiterakennetta kuvaavia orientaatiota 

(oppimisorientaatio, suoritus-lähestymisorientaatio ja suoritus-välttämisorientaatio) mitattiin 

kyselyin kolmesti lukuvuoden 2019-2020 aikana, ja matematiikan osaamista mitattiin arvosanoilla ja 

RMAT-matematiikantestillä lukuvuoden alussa ja lopussa. Alustavien tulosten mukaan luokan 

suoritus-lähestymis- ja suoritus-välttämisorientaatiot vähenivät keskimäärin 6. luokan aikana, ja 

niiden muutokset sekä lähtötasot korreloivat keskenään: mitä enemmän suoritus-

lähestymisorientaatio väheni, sitä enemmän väheni myös suoritus-välttämisorientaatio, ja 

päinvastoin. Lisäksi aiempi arvosana ennusti suoritus-välttämisorientaation lähtötasoa kielteisesti, eli 

korkeampi arvosana oli yhteydessä suoritus-välttämisorientaation matalampaan lähtötasoon. 

Yhteisopettajuus ennusti sekä oppimisorientaation lähtötasoa että sen muutosta. Toisin sanoen 

yhteisopettajuusryhmässä luokan oppimisorientaation taso lukuvuoden alussa oli keskimäärin 

matalampi kuin vertailuryhmässä, mutta sen muutos oli myönteisempi. Oppimista ja ymmärtämistä 

korostava motivationaalinen ilmapiiri siis vahvistui lukuvuoden aikana. Yhteisopettajuus ennusti 

myös parempaa matematiikan arvosanaa 6. luokan lopussa, mutta ei testimenestystä. Eri 

orientaatiot tai niiden muutokset eivät ennustaneet kumpaakaan.  

 

Yläkoululaisten oppiainearvostus-minäkäsitysprofiilien yhteys tavoiteorientaatioihin ja 

menestykseen osaamistesteissä 

Kukka-Maaria Polso (Helsingin yliopisto), Heta Tuominen (Turun yliopisto, Helsingin yliopisto), Petri 

Ihantola (Helsingin yliopisto), Markku Niemivirta (Itä-Suomen yliopisto),  

Odotusarvoteorian mukaan odotukset ja arvostukset vaikuttavat yksilön valintoihin ja 

suoriutumiseen, esimerkiksi koulumenestykseen sekä koulutustavoitteisiin ja -valintoihin. Eri 

oppiaineita koskevien arvostusten ja minäkäsitysten rinnakkainen tarkastelu henkilösuuntautunutta 
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lähestymistapaa hyödyntäen on osoittanut, että osalla oppilaista suhtautuminen matematiikkaan ja 

kieliaineisiin on voimakkaasti eriytynyttä. Onkin olennaista selvittää, missä määrin eriytymistä 

esiintyy, millaisiin tekijöihin se on yhteydessä ja mitä siitä seuraa. Lisää tietoa eriytymisestä ilmiönä 

on saatu tarkemman profiloinnin avulla, käyttämällä ryhmittelyperusteena kahteen eri 

oppiaineeseen liittyvien arvostusten kaikkia ulottuvuuksia (kiinnostus, tärkeys, hyöty, kustannukset). 

Tämänkaltaiset tutkimukset ovat kuitenkin vielä suhteellisen harvassa. Yleisempien 

motivaatiotaipumusten, tavoiteorientaatioiden, yhteyttä oppiainerajat ylittäviin arvostus-

minäkäsitysprofiileihin ei myöskään ole vielä tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 

1) millaisia matematiikan ja äidinkielen oppiainearvostus-minäkäsitysprofiileita yläkoululaisilla 

voidaan tunnistaa ja 2) miten profiilit ovat yhteydessä a) tavoiteorientaatioihin ja b) menestykseen 

osaamistesteissä (matemaattinen ja kielellinen). Aiempien tutkimusten perusteella on oletettavaa, 

että oppilaiden arvostukset ja minäkäsitykset tiettyä oppiainetta koskien ovat keskenään pääasiassa 

samansuuntaisia. Molempiin oppiaineisiin liittyvien uskomusten suhteen oppilaiden voidaan 

puolestaan olettaa jakautuvan ainakin kolmeen ryhmään: sekä matematiikkaan että äidinkieleen 

myönteisesti suhtautuviin (korkeat arvostukset, matalat kustannukset, myönteiset minäkäsitykset), 

matematiikkaan äidinkieltä myönteisemmin suhtautuviin ja äidinkieleen matematiikkaa 

myönteisemmin suhtautuviin. Tiettyyn oppiaineeseen liittyvien myönteisten uskomusten voidaan 

olettaa linkittyvän menestykseen vastaavassa osaamistestissä ja oppimisorientaation olevan 

erityisen voimakasta oppilailla, jotka suhtautuvat myönteisesti kumpaankin oppiaineeseen. 

Ehdotetussa konferenssiesityksessä oppiainerajat ylittäviä motivaatioprofiileita tarkastellaan 

tuoreen, valtakunnallisesti kattavan aineiston pohjalta. Peruskoulun 7., 8. ja 9. luokat käsittävää 

kysely- ja osaamistestiaineistoa (N ≈ 8000) kerätään parhaillaan DigiVOO-hankkeessa (lisätietoa: 

https://www.researchreal.fi/projektit/digivoo-hanke/), ja sitä päästään analysoimaan lokakuussa 

2021. Aineisto tullaan analysoimaan konfirmatorisen faktorianalyysin, latentin profiilianalyysin ja 

varianssianalyysin avulla. 

 

Oppilaan itsesäätelyn minäpystyvyys koulunkäyntiä tukemassa käyttäytymisen ja tunteiden 

vahvuuksien näkökulma huomioiden 

Minna Ikävalko (Itä-Suomen yliopisto), Erkko Sointu (Itä-Suomen yliopisto), Jaana Viljaranta (Itä-

Suomen yliopisto) 

Peruskouluikäisten kyky säädellä ja arvioida omaa käyttäytymistään, tunteitaan ja ajatteluaan ovat 

merkittäviä taitoja niin koulussa, tulevassa työelämässä kuin elinikäisessä oppimisessa. Taitojen 

kehittymistä tukevat uskomukset omasta pystyvyydestä (itsesäätelyn minäpystyvyys), jonka nähdään 

rakentuvan aiempien onnistuneiden kokemuksien, vertaiskohtaamisten, ympäristöltä saadun 

palautteen ja tuen sekä tunteiden ja kehon tuntemuksien tulkintojen (ahdistus, innokkuus) myötä. 

Oppilaan pystyvyyden kokemuksia voidaan tukea vahvistamalla/opettamalla tunnistamaan 

käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksia, sillä ne luovat tärkeitä kokemuksia omasta osaamisesta, 

oppimisesta, sosiaalisista suhteista, sekä kasvattavat kykyä kohdata haastavia tilanteita nyt ja 

tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten 10 – 16-vuotiaiden oppilaiden (N 

= 604) itsesäätelyn minäpystyvyys sekä käyttäytymisen ja tunteiden vahvuudet esiintyvät yhtäältä 

kaikilla oppilailla, ja toisaalta oppilailla, joilla on kohonnut riski käyttäytymisen ja tunne-elämän 

vaikeuksiin. Bootstrap t-testien avulla havaittiin, että oppilaat, joilla oli kohonnut riski 

käyttäytymisen tai tunne-elämän vaikeuksille arvioivat itsesäätelynsä minäpystyvyyden sekä 

käyttäytymisen ja tunteiden vahvuudet heikommaksi kuin vertaisensa ilman näitä haasteita. Lisäksi 

tavoitteena oli tutkia miten itsesäätelyn minäpystyvyys sekä käyttäytymisen ja tunteiden vahvuudet 

yhdessä ennustavat käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeuksia. Lineaarisella regressioanalyysillä 

havaittiin, että erityisesti kielteisten tunteiden ja kehotuntemuksien (stressi, ahdistuneisuus) 
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lisääntyminen selitti sekä käyttäytymisen että tunne-elämän vaikeuksien kasvua ja toisaalta 

myönteiset näkemykset omista käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksista puolestaan selittivät 

vähäisempiä vaikeuksia. Oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää tukea oppilaita 

tunnistamaan käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksia, jotka voivat tukea myös myönteisempiä 

pystyvyyskokemuksia. Tutkimustulosten pohjalta herää huoli polarisoitumisesta, sillä oppilaat, jotka 

tunnistavat vahvuuksiaan voivat olla avoimempia tunnistamaan niitä myös uusissa muuttuvissa 

tilanteissa, kun taas heikot vahvuus ja minäpystyvyys uskomukset saattavat tukea kapeaa oman 

osaamisen tarkastelua myös tulevaisuudessa.  

 

VR-lasien opetuskäytön yhteydet oppimiseen, motivaatioon ja virhetuntemuksiin 

Antti-Tuomas Pulkka (Maanpuolustuskorkeakoulu), Mikko Salminen (Puolustusvoimien 

tutkimuslaitos), Pasi Leskinen (Merisotakoulu) 

Lisätyn todellisuuden (AR) oppimateriaalien ja -ympäristöjen on havaittu tehostavan oppimista ja 

edistävän pysyvämpien oppimistulosten syntymisessä. Uudella teknologialla voidaan elävöittää 

oppimateriaaleja ja aktivoida useampia aisteja, kuin perinteisemmillä materiaaleilla. Lisäksi 

simuloiduissa harjoitteissa uusilla ratkaisuilla voidaan lisätä realismia ja innostaa oppijoita.  Tässä 

pilottitutkimuksessa tutkittiin virtuaali- ja lisätyn todellisuuden teknologioiden toimivuutta ja 

mielekkyyttä aseenkäsittelyn koulutuksessa Puolustusvoimissa. Tutkimus on osa laajempaa 

kokonaisuutta, jossa kehitetään koko tuotantoketjua, koostuen mm. sisällön tuottamisesta, 

pedagogiikan rakentamisesta, opettajan hallintatyökaluista ja oppilaiden päätelaitteista.  Tässä 

tutkimuksessa tarkastelimme, miten VR-lasien käyttö oli yhteydessä oppijoiden oppimistuloksiin 

(käytännön käsittelykoe), motivaatioon (kiinnostus, minäpystyvyys ja koettu pätevyys), 

virhetuntemuksiin (virheiden ennakointi ja virheiden ärsyttävyys) ja arvioihin opetusmateriaalin 

laadusta.  Otoksen muodostivat 32 upseerioppilasta, jotka osallistuivat 12,7 ITKK 96:n huoltopurun 

oppitunnille. Koeryhmä (n=16) opiskeli VR- ja AR-teknologioiden avulla ja kontrolliryhmä (n=16) 

perinteisesti kirjan ja videotykillä heijastetun tekstin ja kuvien avulla. Kyselyt pidettiin 1.ennen 

oppituntia ja 2. käsittelykokeen jälkeen.  Ennen oppituntia ryhmät eivät eronneet merkittävästi 

toisistaan motivaatiossa tai virhetuntemuksissa. Oppitunnin jälkeen kaikki tekivät ajastetun ja 

pisteytetyn huoltopurkusuorituksen oikealla aseella ja kokeen jälkeen pidettiin toinen kysely ilman, 

että koehenkilöt tiesivät käsittelykokeen pisteitä.  Mann-Whitneyn U-testin perusteella koeryhmä 

suoriutui paremmin käsittelykokeesta ja heidän arviot omasta osaamisesta (minäpystyvyys ja koettu 

pätevyys) olivat positiivisemmat ja he kokivat harjoituksen kiinnostavammaksi kuin kontrolliryhmä. 

Koeryhmässä koettiin opetusmateriaalin tukeneen oppimista paremmin, kuin kontrolliryhmässä. 

Lisäksi koeryhmän arvio minäpystyvyydestä parani hiukan mittauksesta toiseen. Virhetuntemuksissa 

ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja.  Tulosten perusteella voidaan suositella VR- ja AR-

teknologioiden tutkimista ja soveltamista myös muiden sisältöjen kouluttamisessa.  

 

Opettajan ja oppilaan yksilöllisten piirteiden yhteydet opettaja-oppilasvuorovaikutukseen 

Jaana Viljaranta (Itä-Suomen yliopisto), Kati Virtanen (Itä-Suomen yliopisto), Eija Räikkönen 

(Jyväskylän yliopisto), Eija Pakarinen (Jyväskylän yliopisto), Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän 

yliopisto) 

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutussuhde on merkityksellinen esimerkiksi oppilaan koulussa 

suoriutumisen ja kouluun sopeutumisen kannalta. Sekä oppilaan että opettajan yksilöllisten 

piirteiden ajatellaan vaikuttavan vuorovaikutussuhteen muodostumiseen ja erityisesti piirteiden 

yhteensopivuuden on esitetty olevan tärkeä tekijä vuorovaikutuksen muodostumisen kannalta. 
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Empiiristä tutkimusta oppilaan temperamenttipiirteiden ja opettajan omien piirteiden merkityksestä 

vuorovaikutuksen muodostumisessa on kuitenkin vähän. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 18 

ensimmäisen luokan opettajan ja 76 ensimmäisen luokan oppilaan aineistoa käyttäen sitä, ovatko 

oppilaiden temperamenttipiirteet sekä opettajan persoonallisuuspiirteet yhteydessä opettajan 

raportoimaan opettaja-oppilasvuorovaikutuksen läheisyyteen tai konflikteihin. Lisäksi tarkasteltiin 

kytkeytyvätkö opettajan persoonallisuuspiirteet siihen, miten oppilaiden temperamenttipiirteet ovat 

yhteydessä opettajan raportoimaan vuorovaikutuksen läheisyyteen tai konflikteihin.  

Korrelaatiotarkasteluiden tulokset osoittivat oppilaan temperamenttipiirteistä aktiivisuuden, 

positiivisen mielialan sekä estyneisyyden olevan yhteydessä vuorovaikutuksen läheisyyteen: mitä 

korkeampi oppilaan aktiivisuus tai positiivinen mieliala opettaja-arvion mukaan oli, sitä enemmän 

opettaja koki läheisyyttä vuorovaikutuksessaan oppilaan kanssa. Mitä enemmän oppilaalla ilmeni 

estyneisyyttä, sitä vähemmän läheisyyttä opettaja koki. Oppilaan negatiivinen mieliala sekä 

häirittävyys puolestaan olivat yhteydessä vuorovaikutuksen konflikteihin: mitä korkeammaksi 

opettaja arvioi oppilaan negatiivisen mielialan sekä häirittävyyden, sitä enemmän opettaja raportoi 

konflikteja vuorovaikutuksessaan oppilaan kanssa. Lisäksi mitä korkeammaksi opettaja arvioi 

oppilaan positiivisen mielialan, sitä vähemmän konflikteja opettaja raportoi.  Opettajan 

persoonallisuuspiirteiden osalta tulokset osoittivat, että mitä enemmän opettaja raportoi itsellään 

ekstroversiota, sitä enemmän hän koki läheisyyttä vuorovaikutuksessaan oppilaidensa kanssa. Mitä 

enemmän opettaja puolestaan raportoi itsellään neuroottisuutta, sitä vähemmän hän raportoi 

läheisyyttä oppilaidensa kanssa. Lopuksi havaittiin, että kun opettajan persoonallisuuspiirteiden 

vaikutus vakioitiin, edellä kuvatut oppilaan temperamenttipiirteiden yhteydet opettaja-

oppilasvuorovaikutukseen eivät muuttuneet. Tulokset vahvistavat ymmärrystä siitä, että sekä 

opettajien että oppilaiden yksilölliset piirteet ovat yhteydessä opettajan ja oppilaan väliseen 

vuorovaikutukseen.  

 

Alakoululaisten kokema sosiaalinen tuki opettajalta 

Pihla Rautanen (Tampereen yliopisto), Tiina Soini (Tampereen yliopisto), Janne Pietarinen (Itä-

Suomen yliopisto), Kirsi Pyhältö (Helsingin yliopisto) 

Koulun sosiaalinen ympäristö on keskeinen tekijä oppilaiden oppimisessa sekä hyvinvoinnin 

rakentumisessa koulussa (Rautanen ym. 2020; Hamre ym., 2013; Jennings & Greenber, 2009). 

Erityisesti opettajan tuen on havaittu olevan keskeistä oppilaille. Emotionaalinen ja informatiivinen 

tuki opettajilta vahvistaa oppilaiden oppimista, opiskeluintoa sekä heidän halua ja kykyä auttaa 

vertaisiaan koulutyössä (Aldrup ym., 2018; Farmer ym., 2011; Hamre ym., 2013; Havik & 

Westergård, 2019; Hughes & Chen, 2011; Rautanen ym. 2020; Wang & Eccles, 2012; Wentzel ym., 

2018). Onkin keskeistä tunnistaa niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat opettajan mahdollisuuksiin tarjota 

sosiaalista tukea oppilaille ja myös niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat oppilaiden taipumukseen 

tunnistaa ja hyödyntää tarjolla olevaa opettajan tukea koulutyöhön. Tässä tutkimuksessa 

tarkastelemme 4.-6. -luokkalaisilta (n=2400) oppilailta ja heidän luokanopettajiltaan (n=146) 

kerätyllä pitkittäisaineistolla niitä yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

oppilaiden kokemuksiin opettajalta saadusta sosiaalisesta tuesta. Oppilaiden kokemasta opettajan 

tuesta tehtiin kaksitasoinen kasvukäyrä, jonka lähtötasoa ja muutosta selitettiin opettajan 

työyhteisössään kokemilla sosiaalisilla resursseilla, opettajan työkokemuksella, opettajan 

työstressillä, luokan koolla, koulun koolla, koulun SES:llä sekä oppilaiden opiskeluinnolla ja 

oppilaiden sukupuolella. Opettajalta koettu tuki määrittyi suurimmaksi osaksi yksilötasolla. Oppilaan 

kokema opiskeluinto oli vahva selittäjä tuen tasolle. Tytöt kokivat poikia enemmän tukea ja pojilla oli 

tuen tasossa enemmän muutosta kolmen vuoden aikana, kuin tytöillä. Myös luokkien välillä oli eroja 
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koetussa opettajan tuessa. Näitä eroja tuen tasossa selitti luokanopettajan työyhteisössään kokema 

henkilökohtainen arvostus, tunnustus sekä kollegiaalinen tuki.   

 

Opiskelijoiden subjektiivisen hyvinvoinnin, minäkäsityksen, opiskelun vaikeuksien ja saadun tuen 

yhteydet lukiossa 

Leena Holopainen (Itä-Suomen yliopisto), Katariina Waltzer (Itä-Suomen yliopisto), Nhi Hoang (Itä-

Suomen yliopisto), Kristiina Lappalainen (Itä-Suomen yliopisto)  

Subjektiivinen hyvinvointi tarkoittaa yksilön kokemaa tyytyväisyyttä elämäänsä kohtaan. 

Subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimuksessa huomio kohdistuu niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat 

positiivisen käsityksen luomiseen omasta elämästä sekä kognitiivisella että affektiivisella tasolla. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lukio-opiskelijoiden subjektiivisen hyvinvoinnin 

rakentumista, kokemuksia ja niiden pysyvyyttä sekä sitä, kuinka opiskeluun liittyvät tekijät (koetut 

vaikeudet ja saatu tuki) sekä käsitys itsestä liittyvät subjektiiviseen hyvinvointiin. Tämä tutkimus on 

osa Itä-Suomen yliopistossa toteutettua Suuntaa lukiopolulle -hankkeen pitkittäisaineistoa. 

Tutkimusjoukkona on kuudessa pohjoiskarjalaisessa lukiossa opiskelevat nuoret (N=465). 

Tutkimuksen aineisto (subjektiivinen hyvinvointi, minäkäsitys, koetut opiskeluvaikeudet ja saatu tuki) 

kerättiin sähköisesti opiskelijoiden itsearviointina. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin ensin 

hierakista regressioanalyysiä ja sen jälkeen polkumallinnusta. Tulosten mukaan minäkäsitys on 

yhteydessä opiskelussa koettuihin vaikeuksiin ja heikommin subjektiiviseen hyvinvointiin. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että opiskelijoiden alhainen subjektiivinen hyvinvointi ensimmäisenä 

opintovuotena on yhteydessä oppimisen vaikeuksien kokemuksiin toisena opiskeluvuonna. 

Positiivinen havainto kuitenkin oli, että mikäli opiskelijat saivat tukea opintoihinsa, heidän 

subjektiivinen hyvinvoinnin kokemuksensa toisena vuonna ei heikentynyt. Tulokset osoittivat, että 

sekä subjektiivinen hyvinvointi että koetut opiskeluvaikeudet olivat näiden kahden vuoden ajan 

melko pysyviä, mutta tuen saaminen vaihteli. Tämän tutkimuksen tulosten valossa lukio-

opiskelijoiden opiskelun vaikeudet vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa, mutta hyvin kohdistetulla ja 

oikea-aikaisella tuella voidaan opiskeluvaikeuksista huolimatta ylläpitää opiskelijoiden tyytyväisyyttä 

omaan elämäänsä ja näin ennaltaehkäistä opiskeluun liittyvien vaikeuksien negatiivisia psyykkisiä tai 

kognitiivisia seuraamuksia.  

 

Saadun tuen ja opiskeluvaikeuksien rooli koulu-uupumuksen kehityksessä lukiossa 

Fiia Söderholm (Itä-Suomen yliopisto), Kristiina Lappalainen (Itä-Suomen yliopisto), Leena 

Holopainen (Itä-Suomen yliopisto), Jaana Viljaranta (Itä-Suomen yliopisto) 

Lukion aloittavat nuoret ovat useimmiten peruskoulussa menestyneet opinnoissaan hyvin, ja lukioon 

siirryttäessä sekä ympäristö että nuoret itse asettavat itselleen korkeita odotuksia ja yhä kasvavia 

vaatimuksia koulumenestyksen ja pärjäämisen suhteen. Aina odotukset eivät kohtaa todellisuuden 

kanssa, ja tästä aiheutuva stressi voi ilmetä esimerkiksi koulu-uupumuksena (esim. De Looze ym., 

2020; Salmela-Aro ym., 2009). Lukiolaiset nähdään usein akateemisesti hyvin pärjäävinä 

opiskelijoina, eikä heidän mahdollisia tuen tarpeitaan ja vaikeuksiaan opiskelussa välttämättä 

tunnisteta.  Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli tutkia lukiolaisten saaman tuen ja 

opiskeluvaikeuksien yhteyttä koulu-uupumukseen lukion ensimmäisen ja toisen vuoden aikana.  

Tutkimuksessa seurattiin keskisuuren kaupungin lukiolaisia lukion ensimmäisenä (N=464) ja toisena 

vuonna (N=326). Opiskelijat vastasivat kyselylomakkeeseen, jolla selvitettiin heidän kokemaansa 

koulu-uupumusta, saamaansa tukea peruskoulussa ja lukion aikana sekä opiskeluvaikeuksia lukiossa. 

Rakenneyhtälömallinnuksen avulla tarkasteltiin, missä määrin perusopetuksessa (1-9lk) sekä lukiossa 
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saatu tuki ennustavat opiskeluvaikeuksia ja koulu-uupumusta lukiossa, sekä missä määrin 

opiskeluvaikeudet ennustavat uupumusta. Tulokset osoittivat ensinnäkin, että perusopetuksessa 

saatu tuki ei ennustanut lukiossa saatua tukea. Tämä voisi viitata siihen, että lukio-opiskelijoiden 

tuen tarpeita ei aina huomata tai tukea ei ole tarjolla. Toiseksi tulokset osoittivat koulu-uupumuksen 

olevan melko pysyvää lukion ensimmäiseltä toiselle vuodelle. Lukion ensimmäisenä vuonna saatu 

tuki ennusti vähäisempää ensimmäisenä vuonna koettua koulu-uupumusta sekä opiskeluvaikeuksia, 

mutta toisena vuonna koettua uupumusta ensimmäisenä tai toisena vuonna saatu tuki ei 

ennustanut. Opiskeluvaikeuksista erityisesti opiskelutaidoissa koetut vaikeudet ennustivat koulu-

uupumusta lukion ensimmäisenä vuonna. Tulosten perusteella voidaan ajatella, että olisi tärkeää 

kohdentaa tukea erityisesti lukion toisen vuoden opiskelijoille.   

 

Oppilaan kokema sosiaalinen tuki koulussa: Pysyvyys yli kahden koulusiirtymän sekä yhteydet 

koulupinnaamiseen toisella asteella ja toisen asteen koulutuksen loppuun suorittamiseen 3,5 

vuodessa 

Tuomo Virtanen (Jyväskylän yliopisto), Kati Vasalampi (Jyväskylän yliopisto), Kaisa Aunola 

(Jyväskylän yliopisto), Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän yliopisto), Jenni Pelkonen (Jyväskylän 

yliopisto), Anna-Maija Poikkeus (Jyväskylän yliopisto) 

Toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen ja koulupinnaaminen ovat sitkeitä koulutuksellisia 

ongelmia. Tutkimusnäyttö osoittaa, että koulusta pinnaaminen korreloi positiivisesti koulunkäynnin 

keskeyttämiselle. Toisaalta empiirinen tutkimus osoittaa, että oppilaan kokema sosiaalinen tuki 

koulunkäyntiin liittyviltä aikuisilta ja ikätovereilta on suojaava tekijä koulunkäynnin keskeyttämiselle. 

Urie Bronfenbrennerin PPCT-mallin mukaan lapsen ja nuoren ympäristössään kokeman tuen tulee 

olla pysyvää, jotta se ennustaisi yksilön myönteistä kehitystä. Aikaisempi empiirinen tutkimus ei ole 

kuitenkaan osoittanut, missä määrin oppilaan kokema sosiaalinen tuki yli kahden koulusiirtymän 

(alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle) on pysyvä piirre (trait-like) ja missä määrin 

kouluvuosispesifi (state-like). Ei myöskään tiedetä, mikä tuen muodoista (tuki opettajilta, 

vanhemmilta ja vertaisilta) ennustaa toisen asteen loppuun suorittamista normatiivisessa ajassa (3,5 

vuotta) ja koulupinnaamista toisen asteella parhaiten, kun ainoastaan piirrevarianssi huomioidaan. 

Lisäksi korrelatiivinen tutkimus ei ole osoittanut, onko koulupinnaaminen toisen asteen 

ensimmäisenä lukuvuonna varoitussignaali (mediaattori) sille, että opiskelija ei suorita toisen asteen 

opintoja normatiivisessa ajassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää  

a) Missä määrin oppilaan kokema sosiaalinen tuki opettajilta, perheeltä ja vertaisilta on oppilaan 

piirre (trait) yli kahden koulusiirtymän ja missä määrin se on spesifi opiskeluvuodelle (6., 9. ja toisen 

asteen ensimmäinen vuosiluokka)?  

b) Missä määrin oppilaan kokema sosiaalinen tuki opettajilta, perheeltä ja vertaisilta (trait) ennustaa 

toisen asteen opintojen loppuun suorittamista normatiivisessa 3,5 vuodessa?  

c) Missä määrin oppilaan itse raportoima koulupinnaaminen toisen asteen ensimmäisenä 

lukuvuonna välittää sosiaalisen tuen kokemusten (trait) ja toisen asteen koulutuksen loppuun 

suorittamisen 3,5 vuodessa välisen suhteen?  
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Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit: Pysyvyys ja muutokset ensimmäisten 

kouluvuosien aikana 

Heta Tuominen (Turun yliopisto, Helsingin yliopisto), Markku Niemivirta (Itä-Suomen yliopisto), 

Johan Korhonen (Åbo Akademi), Kristine Tveiten (Oslon yliopisto), Riikka Mononen (Oslon yliopisto) 

Korkea kiinnostus ja minäkäsitys linkittyvät usein hyviin suorituksiin, mutta tiedämme vasta vähän 

koulunsa aloittaneiden oppilaiden matematiikan kiinnostuksen, minäkäsityksen ja osaamisen 

välisistä yhteyksistä. On viitteitä siitä, että nämä yhteydet eivät ole samanlaisia kaikilla oppilailla, 

vaan on mahdollista löytää erilaisia osaamisen ja motivaation yhdistelmiä (profiileja). Koska 

matematiikan motivaation laskun on havaittu alkavan jo alaluokkien aikana, on tärkeää tutkia 

tällaisia profiileja ja niiden ajallista pysyvyyttä heti koulupolun alussa. Tässä tutkimuksessa 

selvitettiin, minkälaisia matemaattisten taitojen (lukumääräisyyden taju, laskemisen taidot) ja 

motivaation (kiinnostus, minäkäsitys) profiileja voidaan tunnistaa koulunsa aloittaneilla ja kuinka 

pysyviä profiilit ovat ensimmäiseltä toiselle luokalle. Tutkimukseen osallistui 217 norjalaista 

oppilasta (ikäT1: KA = 6v 9kk). TwoStep-ryhmittelyanalyysin ja ISOA-menetelmän avulla oppilaat 

voitiin luokitella viiteen ryhmään. Ensinnäkin tunnistettiin profiilit, joissa matemaattiset taidot, 

kiinnostus ja minäkäsitys olivat kaikki johdonmukaisesti joko korkeita (ryhmä 1: 15%) tai matalia 

(ryhmä 2: 17%). Seuraavia kahta ryhmää kuvasivat keskimääräiset taidot, mutta toisella ryhmällä oli 

myönteinen (ryhmä 3: 24%) ja toisella kielteinen motivaatio, erityisesti matala kiinnostus (ryhmä 4: 

20%). Lisäksi tunnistettiin ryhmä, jolla oli heikot taidot mutta myönteinen motivaatio (ryhmä 5, 

23%). Konfiguraalisen frekvenssianalyysin mukaan oli tyypillistä pysyä selvästi johdonmukaisissa (1, 

2) ja epäjohdonmukaisissa (5) ryhmissä. Toisaalta oli epätyypillistä siirtyä ryhmästä 1 (hyvät taidot, 

myönteinen motivaatio) ryhmään 5 (heikot taidot, myönteinen motivaatio) tai ryhmästä 2 (heikot 

taidot, kielteinen motivaatio) ryhmään 1 (hyvät taidot, myönteinen motivaatio). Kaiken kaikkiaan 

profiili oli pysyvä 43% oppilaista. Tulokset osoittavat, että matemaattiset taidot ja motivaatio eivät 

kulje kaikilla oppilailla käsi kädessä. Osalla oppilaista tapahtuu muutoksia taitojen ja motivaation 

profiileissa jo ensimmäisinä kouluvuosina, mutta muutoksia taidoiltaan päinvastaisiin ryhmiin 

tapahtuu vähän. 

 

Matematiikan motivaation muutos ja yhteys osaamiseen kolmen ensimmäisen kouluvuoden 

aikana 

Markku Niemivirta (Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto), Anna Tapola (Helsingin yliopisto), 

Heta Tuominen (Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto), Jaana Viljaranta (Itä-Suomen yliopisto) 

Aiemman tutkimuksen mukaan lasten käsitykset omasta matematiikan osaamisestaan ja kiinnostus 

matematiikan oppiaineeseen muuttuvat keskimäärin kielteisemmäksi kouluvuosien myötä. 

Vähemmän kuitenkin tiedetään siitä, miten nuo muutokset ovat yhteydessä toisiinsa ja 

matematiikan osaamiseen. Tässä tutkimuksessa tarkastelimmekin miten koulunaloittaneiden (N = 

285) matematiikan minäkäsitys ja matematiikasta pitäminen muuttuvat ensimmäiseltä kolmannelle 

luokalle, minkälaisessa vuorovaikutuksessa muutokset ovat, miten ne ennustavat myöhempää 

matematiikan osaamista, ja ovatko muutokset samanlaisia tytöillä ja pojilla. Oppilaat vastasivat 

kerran vuodessa yksinkertaiseen kyselyyn, jossa heitä pyydettiin arvioimaan kuinka paljon pitävät 

matematiikasta ja kuinka osaaviksi itsensä siinä arvioivat. Koska emme voineet edellyttää lapsilta 

lukutaitoa, tutkija selitti tehtävän ja luki osiot heille, jonka jälkeen he vastasivat valitsemalla yhden 

neljästä, arvion myönteisyyden määrää kuvastavasta hymynaamasta. Matematiikan osaamista 

ensimmäisellä ja kolmannella luokalla mitattiin LukiMat-tehtävällä, ja kolmannella myös opettajat 

arvioivat lasten matematiikan osaamista kouluarvosanoin. Kasvukäyrämallinnuksen tulokset 
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osoittivat sekä matematiikan minäkäsityksen että matematiikasta pitämisen muuttuvan keskimäärin 

kielteisempään suuntaan. Muutoksen keskinäiset yhteydet olivat kuitenkin niin voimakkaat (mitä 

myönteisempi minäkäsitys, sitä enemmän piti oppiaineesta, ja päinvastoin), että sovelsimme 

aineistoon ns. factors-of-curves -mallin, jossa minäkäsityksen ja matematiikasta pitämisen taustalle 

mallinnettiin yhteinen muutos (matematiikan motivaatio). Tämän mukaan aiempi osaaminen 

ennusti vähemmän kielteistä matematiikan motivaation muutosta, ja motivaation lähtötaso ja 

muutos vuorostaan ennustivat myöhempää matematiikan osaamista. Toisin sanoen sekä 

myönteisempi matematiikan motivaatio koulun alussa että sitä seuraava vähäisempi motivaation 

kielteinen muutos ennustivat parempaa matematiikan osaamista kolmannella luokalla. Vaikka 

tyttöjen ja poikien matematiikan osaamisessa ei koulun alussa ollut eroja, poikien matematiikan 

motivaatio oli hieman myönteisempi kuin tyttöjen, ja se myös muuttui vähemmän kielteisesti 

kolmen vuoden aikana. 

 

Tunteet ja taidot matematiikassa – Akateemisten tunteiden ja aritmeettisten taitojen kehitys ja 

keskinäiset yhteydet ensimmäisinä kouluvuosina 

Anna Rawlings (Oslon yliopisto, Helsingin yliopisto), Markku Niemivirta (Itä-Suomen yliopisto, 

Helsingin yliopisto), Johan Korhonen (Åbo Akademi), Marcus Lindskog (Uppsalan yliopisto), Heta 

Tuominen (Turun yliopisto, Helsingin yliopisto), Riikka Mononen (Oslon yliopisto) 

Tutkimuksen mukaan opiskeluun liittyvät tunteet (ns. akateemiset tunteet) ovat yhteydessä sekä 

toisiinsa että erilaisiin suorituksiin, ja tuo yhteys voi olla joko oppimista ja hyvinvointia edistävä 

(esim. ilo, innostus) tai niitä haittaava (esim. ahdistus, tylsyys). Pitkittäistutkimusta akateemisten 

tunteiden kehityksestä ja linkittymisestä matematiikan oppimiseen varhaisina kouluvuosina on 

kuitenkin vielä varsin vähän. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiinkin matematiikan opiskeluun liittyvien 

tunteiden (ilo, ahdistus, tylsyys) muutosta sekä niiden yhteyttä lasten aritmeettisten taitojen 

(yhteen- ja vähennyslasku) kehitykseen kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana. Aineisto kerättiin 

norjalaisten peruskoululaisten (N = 232) parissa 1. luokan keväällä, 2. luokan syksyllä, 3. luokan 

syksyllä sekä 3. luokan keväällä. Kasvukäyrämallinnuksen tulokset osoittivat, että matematiikan 

opiskeluun liittyvä ilo väheni merkitsevästi kolmannen luokan kevääseen mennessä, kun taas 

tylsyyden kokemus lisääntyi. Ahdistuksen taso pysyi varsin matalana. Lasten aritmeettiset taidot 

kehittyivät odotetusti kouluvuosien aikana, mutta niiden sekä kaikkien tunteiden lähtötasossa ja 

muutoksessa havaittiin myös merkitseviä yksilöllisiä eroja. Kaikki tunteet olivat yhteydessä 

aritmeettisiin taitoihin jo 1. luokan keväällä, ilo myönteisesti, tylsyys ja ahdistus kielteisesti. 

Tunteiden lähtötaso oli myös samalla tavoin yhteydessä aritmeettisten taitojen muutokseen. Myös 

tunteiden muutokset korreloivat keskenään: ilon muutos kielteisesti ahdistuksen ja tylsyyden 

muutosten kanssa, ja ahdistuksen muutos myönteisesti tylsyyden muutoksen kanssa. Hieman 

yllättäen tytöt kokivat 1. luokan keväällä poikia enemmän iloa matematiikan opiskelusta, kun taas 

pojat tyttöjä enemmän tylsyyttä. Akateemisten tunteiden muutoksissa sukupuolieroja ei kuitenkaan 

havaittu. Matematiikan yleistä osaamista kolmannen luokan lopulla ennustivat vain aritmeettisten 

taitojen lähtötaso ja sen muutos. Tulokset tuovat arvokasta lisätietoa varhaisten kouluvuosien 

emotionaalisista oppimiskokemuksista sekä niiden kehityksestä ja yhteyksistä keskeisten taitojen 

kehittymiseen. 
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Reciprocal effects of mathematics performance, school engagement, and burnout during 

adolescence 

Anna Widlund (Åbo Akademi), Heta Tuominen (Turun yliopisto, Helsingin yliopisto), Johan 

Korhonen (Åbo Akademi) 

Although the relationship between engagement, burnout, and performance is well documented, the 

majority of studies have been cross-sectional, offering limited evidence of causation and 

reciprocality.  Thus, we investigated concurrent and cross-lagged pathways of adolescents’ 

mathematics performance (test scores), school engagement, and burnout (exhaustion, cynicism, and 

inadequacy) in the course of lower secondary education. Finnish students (N = 1132) completed a 

standardized mathematics test and measures of engagement (Schoolwork Engagement Inventory) 

and burnout (School Burnout Inventory) at four time points (2016–2019), twice within both 7h and 

9th grade (fall and spring), spanning ages 13–15.  A random intercept cross-lagged panel model 

fitted the data well [χ2(70) = 120.951, p < 0.001, RMSEA = 0.025, CLI = 0.994, TLI = 0.984], and 

revealed that engagement was an initial predictor of mathematics performance: high engagement 

predicted higher performance, both within the school years and long-term (from 7th to 9th grade). 

Performance only predicted engagement later on, within 9th grade. Short-term effects of 

mathematics performance were also found on burnout: higher performance lowered students´ 

feelings of inadequacy within both grades, and cynicism within 9th grade. Effects of burnout on 

performance were only found long-term: higher levels of exhaustion increased students’ 

performance, whereas feelings of inadequacy lowered students’ performance. In sum, we found 

evidence of reciprocal relationships between mathematics performance, engagement, and burnout. 

However, engagement might be a slightly more prominent initial predictor of both performance and 

burnout, and the relationships between all constructs seemed to become more prominent over 

time. 

 

Lukiolaisilla ilmeneviä suoriutumistunteita matematiikan lähi- ja etäopetuksessa, sekä 

sukupuolten väliset erot  

Micaela Biese (Helsingin yliopisto), Anni Sydänmaanlakka (Helsingin yliopisto), Marja Holm (THL), 

Jokke Häsä (THL), Markku Hannula (Helsingin yliopisto) 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin koronapandemian aikana toteutettua matematiikan etäopetusta 

vertaamalla lukiolaisten suoriutumistunteita lähi- ja etäopetuksen aikana. Analyyseissä selviteltiin 

myös oppilaan sukupuolen yhteyttä koettuihin suoriutumistunteisiin. Tutkimuksen teoreettisena 

viitekehyksenä käytettiin Pekrunin kontrolli-arvo-teoriaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin alkuvuonna 

2021 sähköisen kyselyn avulla. Kyselyyn osallistui 1428 lukiolaista yhdeksästätoista eri koulusta. 

Kyselyssä käytettiin AEQ-M (Achievement Emotions Questionnaire–Mathematics) –mittaria. 

Konfirmatorinen faktorianalyysi osoitti AEQ-M-rakennemallin sopivan hyvin aineistoon analysointiin. 

Etä- ja lähiopetuksen vertailussa sekä sukupuolierojen analysoinnissa käytettiin ei-parametrisia 

Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testiä sekä Mann-Whitneyn U-testiä. Tutkimuksessa ilmeni, että 

erot lähi- ja etäopetuksessa koetuissa suoriutumistunteissa olivat tilastollisesti merkitseviä. 

Enemmistö lukiolaisista koki etäopetuksessa enemmän tylsistymistä ja suuttumusta sekä vähemmän 

nautintoa ja ahdistusta kuin lähiopetuksessa. Sukupuolten välisessä vertailussa havaittiin 

tilastollisesti merkitsevä ero tunteiden kokemisessa. Naiset tunsivat miehiä enemmän ahdistusta 

molemmissa opetusmuodoissa ja tylsistymistä etäopetuksessa. Miehet puolestaan kokivat naisia 

enemmän nautintoa molemmissa opetusmuodoissa. Opetusmuodolla ja sukupuolella vaikuttaisi 

olevan merkitystä matematiikassa koettuihin suoriutumistunteisiin. Lisäksi opetusmuodolla oli 
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havaittavissa yhteys naisten ja miesten välisiin eroihin tylsistymisen tunteen kohdalla. Tutkimus 

osoittaa, että matematiikan etäopetus on ollut lukiolaisille tavanomaista opetusta vähemmän 

miellyttävä oppimiskokemus ja että naisille etäopetuksen kielteinen vaikutus on ollut voimakkaampi 

kuin miehille.  

 

Kotiympäristö, vanhempien kokemat oppimisvaikeudet ja niiden pitkittäisyhteydet lasten 

matemaattisten ja kielellisten taitojen kehitykseen varhaislapsuudessa  

Jenni Salminen (Jyväskylän yliopisto), Daria Khanolainen (Jyväskylän yliopisto), Tuire Koponen 

(Jyväskylän yliopisto), Minna Torppa (Jyväskylän yliopisto), Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän 

yliopisto) 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lasten kotiympäristön (epäformaali matematiikan ja kielitaidon 

tuki kotiympäristössä), vanhempien kokemien oppimisvaikeuksien (matematiikan vaikeudet ja 

lukivaikeudet) ja koulutustason suoria ja epäsuoria yhteyksiä lasten varhaisten matemaattisten ja 

kielellisten taitojen kehittymiseen. Tutkimukseen osallistui 265 keskisuomalaista lasta, joiden 

varhaisia matemaattisia ja kielellisiä taitoja arvioitiin neljä kertaa, lasten ollessa 2.5–6.5-vuotiaita. 

Varhaisia matemaattisia taitoja arvioitiin kaikissa neljässä mittapisteessä viidellä tehtävällä 

(esineiden laskeminen, numerosymboleiden nimeäminen, numerosymboleiden tunnistaminen, 

lukumäärän tuottaminen ja lukujonotaidot) ja varhaisia kielellisiä taitoja kolmella tehtävällä 

(sanavarasto, tekstin tunnistaminen, kirjaintuntemus). Vanhemmat (N = 202) raportoivat 

kyselylomakkeella koulutustaustansa sekä kokemansa matematiikan- ja lukivaikeudet lasten ollessa 

2.5-vuotiaita ja uudestaan lasten ollessa 5.5-vuotiaita. Näiden lisäksi vanhemmat vastasivat myös 

väittämiin, joilla selvitettiin kotiympäristössä lasten kanssa toteutettavien, matematiikkaan ja 

kieleen liittyvien toimintojen useutta. Aineisto analysoitiin Mplus 7.3 ohjelmistolla hyödyntäen 

polkumallinnusta. Tulokset osoittivat, että vanhempien matemaattiset- ja lukivaikeudet sekä 

matematiikan kotiympäristö ennustivat lasten matemaattisten ja kielellisten taitojen kehittymistä 

sekä taitoalueen sisällä (within domain) että niiden yli (across domain). Vastaavaa yhteyttä ei 

kuitenkaan löydetty kielellisen kotiympäristön osalta. Tulokset osoittivat myös, että lasten 

varhaisten taitojen ja kotiympäristön välillä on evokatiivinen yhteys: lasten varhaiset matemaattiset 

taidot (esineiden laskeminen, lukujonotaidot, numerosymbolien tunnistaminen) ja kielelliset taidot 

(kirjaintuntemus) olivat negatiivisesti yhteydessä myöhempään matemaattiseen ja kielelliseen 

tukeen kotiympäristössä. Tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä epäsuoria yhteyksiä 

vanhempien kokemista oppimisvaikeuksista tai koulutuksesta kotiympäristön kautta lasten taitojen 

kehitykseen. Tulokset viittaavatkin siihen, että vanhempien oppimisvaikeudet eivät vaikuta 

kotiympäristön välityksellä lasten taitojen kehitykseen näissä perheissä. Tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että vanhempien matematiikan ja lukemisen oppimisvaikeudet, koulutus ja kotiympäristö 

muodostavat monisyisiä yhteyksiä lasten matematiikan ja kielitaidon kehitykseen jo taaperoiässä.  

 

Koulutulokkaiden heikot matematiikan taidot ja niitä indikoivat tekijät 

Jari Metsämuuronen (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi), Annette Ukkola (Kansallinen 

koulutuksen arviointikeskus, Karvi) 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi syksyllä 2018 koulutulokkaiden matematiikan 

ja äidinkielen taitoja. Tästä arvioinnista käytettiin nimitystä alkumittaus. Alkumittaukseen osallistui 

7770 oppilasta, jotka aloittivat perusopetuksen ensimmäisen luokan elokuussa 2018. Arviointi toimi 

samalla lähtötasomittauksena perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarvioinnille. Arvioinnin 

yhteydessä kerättiin kyselyvastauksia otoskoulujen rehtoreilta ja oppilaiden opettajilta ja huoltajilta. 
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Arvioinnin otanta tehtiin satunnaisotantana siten, että otoskoulut edustivat kattavasti suomen- ja 

ruotsinkielisiä kouluja, AVI-alueita, kaupunkimaisia, taajaan asuttuja ja maaseutumaisia kuntia sekä 

isoja, keskikokoisia ja pieniä kouluja. Koulujen sisäistä otosta ei tehty, vaan arviointiin osallistuivat 

lähtökohtaisesti kaikki otoskoulujen ensimmäisen luokan oppilaat. Tässä esityksessä keskitytään 

niihin oppilaisiin, jotka osoittivat ensimmäisen luokan alussa erittäin heikkoa matematiikan 

osaamista. Tällaisten oppilaiden taidot ovat niin matalalla tasolla, että he ovat matematiikan 

viitekehyksen (CFM) ensimmäisen mitattavan taitotason alapuolella, tason A1.1 alapuolella. Koulun 

alussa tällaiset oppilaat eivät tyypillisesti tunne esimerkiksi numeroita, heillä ei ole käsitystä lukujen 

ja ominaisuuksien vertailtavuudesta tai järjestyksestä eivätkä he osaa nimetä tavallisia tasokuvioita. 

Samalla tehtäväsarjalla mitattiin sekä matematiikan että äidinkielen taitoja, joten osaamisen 

yhteyksiä näissä aineissa voitiin verrata. Keskeiseksi matalaa matemaattista osaamista selittäväksi 

tekijäksi nousi heikko kuullun ymmärtämisen taito, joka selitti 41 % todennäköisyydestä kuulua 

oppilasryhmään, joka ei kyennyt osoittamaan tasoa A1.1 vastaavaa osaamista millään kriteerillä. 

Myös päätös tehostetusta tai erityisestä tuesta, suomi tai ruotsi toisena kielenä (S2) -oppimäärä ja 

kielteinen asenne matematiikkaa kohtaan ennustivat heikkoja matematiikan taitoja ensimmäisen 

luokan alussa. Samojen oppilaiden osaamista arvioidaan kolmannella, kuudennella ja yhdeksännellä 

luokalla. Tällöin nähdään myös, miten lähtötasoltaan heikoimpien osaaminen kehittyy 

perusopetuksen aikana. 

 

Lukutaidon opetuksen ja lukutaidon väliset yhteydet 1. luokalla 

Jenni Ruotsalainen (Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos), Eija Pakarinen (Jyväskylän 

yliopisto, opettajankoulutuslaitos), Anna-Maija Poikkeus (Jyväskylän yliopisto, 

opettajankoulutuslaitos), Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos) 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella lukutaidon opetuksen sekä luokan lukutaidon tason 

välisiä yhteyksiä ensimmäisen luokan aikana. Oppilaiden (n = 537) lukutarkkuus ja -sujuvuus 

arvioitiin sekä syksyllä että keväällä ja luetun ymmärtäminen keväällä. Äidinkielen oppitunti kuvattiin 

syksyllä ja keväällä 30 luokassa. Opetus ja tehtävät koodattiin kahden osa-alueen avulla (huomion 

suuntaaminen tehtävään [opettaja vs. oppilas]; sisältö) hyödyntäen Individualizing Student 

Instruction (ISI) observation system (Connor ym., 2009) menetelmää. Analyyseja varten 

muodostettiin neljä lukutaidon opetusta kuvaavaa yhdistelmäkategoriaa: 1) koko ryhmän 

lukutarkkuuden ja -sujuvuuden harjoittelu (opettaja suuntaa huomion tehtäviin), 2) koko ryhmän 

sanavaraston ja ymmärtämisen tuki ja harjoittelu, 3) itsenäinen lukutarkkuuden ja -sujuvuuden 

harjoittelu (oppilaat vastuussa huomion suuntaamisesta tehtäviin), sekä 4) itsenäinen tekstitasoinen 

harjoittelu ja ymmärtämisen tehtävät. Alustavat tulokset osoittivat, että kaiken kaikkiaan painotus 

opetuksessa siirtyi lukutarkkuuden harjoittelusta tekstitasoiseen ja ymmärtämistä tukevaan 

opetukseen lukuvuoden aikana. Tarkemmat analyysit ristiviivemallinnuksen avulla osoittivat, että 

mikään syksyllä havaituista yhdistelmäkategorioista ei ollut yhteydessä luokan lukutarkkuuden ja -

sujuvuuden tasoon keväällä. Sen sijaan koko ryhmän sanavarastoa ja ymmärtämistä tukeva opetus 

syksyllä oli yhteydessä luetun ymmärtämisen tasoon keväällä. Luokan lukutaidon taso syksyllä oli 

yhteydessä siihen, millaista opetusta luokassa havaittiin keväällä: Jos luokassa oli syksyllä enemmän 

lukemaan opettelevia oppilaita, suurempi osuus tunnista käytettiin peruslukutaidon vahvistamiseen 

esimerkiksi sujuvuusharjoitteiden avulla keväällä. Sen sijaan korkeampi lukutaidon taso (ts. luokassa 

oli enemmän lukutaitoisia oppilaita koulun alkaessa) oli yhteydessä suurempaan osuuteen itsenäistä 

tekstitasoista harjoittelua keväällä. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että pienetkin erot 

ryhmien välillä heijastuvat opetukseen. Tulevaisuudessa olisikin tärkeä tarkastella, miten taitojen 

kehitys ja opetus ovat keskenään vuorovaikutuksessa pidemmällä aikavälillä. 
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Tarkkaavaisuus- ja lukusujuvuusongelmien päällekkäistyminen toisella luokalla ja yhteys 

myöhempään lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen kehittymiseen 

Emmi Ulvinen (Jyväskylän yliopisto), Minna Torppa (Jyväskylän yliopisto), Anna-Maija Poikkeus 

(Jyväskylän yliopisto), Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän yliopisto) 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ennustavatko toisen luokan tarkkaavaisuus- tai 

lukusujuvuusongelmat tai niiden päällekkäistyminen myöhempää lukusujuvuuden tai luetun 

ymmärtämisen kehitystä kolmannella ja neljännellä luokalla. Tutkimus on osa Alkuportaat-

seurantatutkimusta ja pohjautuu Emmi Ulvisen pro gradu -tutkielmaan (2012). Aineisto (n = 465) 

kerättiin vuosina 2009, 2010 ja 2011, jolloin lapset olivat toisella, kolmannella ja neljännellä luokalla. 

Tutkimusmenetelminä käytettiin yksilö- ja ryhmätehtäviä lapsille sekä opettajakyselyä. Tutkittavat 

jaettiin seuraaviin alaryhmiin toisen luokan keväällä arvioitujen tarkkaavaisuus- ja 

lukusujuvuusongelmien perusteella: 1) ikätasoinen lukusujuvuus ja tarkkaavaisuus (n = 306), 2) 

tarkkaavaisuusongelmia, mutta ikätasoinen lukusujuvuus (n = 63), 3) lukusujuvuusongelmia, mutta ei 

tarkkaavaisuusongelmia (n = 70), ja 4) päällekkäistyviä tarkkaavaisuus- ja lukusujuvuusongelmia (n = 

26). Pelkät tarkkaavaisuusongelmat ennakoivat heikompaa menestymistä haastavammissa 

lukemisen tehtävissä, kuten luetun ymmärtämisessä. Pelkät lukusujuvuusongelmat ennakoivat 

heikompaa menestymistä kaikissa lukemisen tehtävissä. Päällekkäistyvät ongelmat näkyivät erityisen 

heikkona menestyksenä kolmannen luokan luetun ymmärtämisessä. Neljännelle luokalle tultaessa 

päällekkäistyvien ongelmien ryhmä kuitenkin saavutti yksittäisten ongelmien ryhmien tason luetun 

ymmärtämisessä jääden kuitenkin lukutaidoltaan ikätasoa heikommaksi. Tulokset osoittavat, että 

sekä lukusujuvuudella että tarkkaavaisuusongelmilla toisella luokalla on merkitystä myöhemmän 

lukutaidon ja erityisesti luetun ymmärtämisen kehityksessä. Lapsia, joilla on tarkkaavaisuusongelmia, 

olisi hyvä seurata tarkemmin luetun ymmärtämisen kehittymisen suhteen sekä tarjota ennakoivaa 

tukea. Tukikeinoja voisivat olla lukemaan innostamisen lisäksi toiminnanohjaukseen painottuva 

luetun ymmärtämisen harjoittelu.  

 

Esiopetusikäisten lasten tavoiteorientaatiot ja ohjausvuorovaikutuksen tarve käsityön 

oppimisprosessissa 

Satu Grönman (Turun yliopisto), Eila Lindfors (Turun yliopisto), Marja-Leena Rönkkö (Turun 

yliopisto)  

Tutkimuksessa tarkastellaan esiopetusikäisten lasten tavoiteorientaatioita ja opettajan 

ohjausvuorovaikutusta käsityön oppimisprosessissa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta 

tietoa käsityön oppimisprosessin oppijalähtöisen ohjaamisen kehittämiseksi esiopetuksessa. 

Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostavat tavoiteorientaatiotutkimus (achievement goal 

orientation), ohjausvuorovaikutuksen (teaching through interactions) viitekehys sekä kokonaisen 

käsityöprosessin (holistic craft process) malli. Tutkimus on laadullinen etnografinen tapaustutkimus, 

joka toteutettiin osana InnoPlay-hanketta. Tutkimusaineistona on yhden esiopetusryhmän lasten 

(N=14) yksilöhaastattelut sekä ryhmän opettajan arviot lasten tavoiteorientaatioista ja 

ohjausvuorovaikutuksellisen tuen tarpeen painottumisesta käsityön oppimisprosessissa. Lasten 

yksilöhaastattelujen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, mitkä tekijät ovat lapselle käsityön 

oppimisprosessissa merkityksellistä ja mikä on lapsen arvio omasta tavoiteorientaatiostaan käsityön 

oppimisessa. Haastattelut toteutettiin videostimuloituna muistihaastatteluna, jossa 

esiopetusryhmässä toteutettuun käsityöprojektiin palataan videokoosteen (kesto 2.13 min) avulla. 

Videokoosteen ja haastattelijan kielellistämisen avulla lapsi palautti mieleensä projektin eri vaiheisiin 

liittyviä kokemuksiaan ja kertoi niissä itselleen merkityksellisistä asioista. Lasten tavoiteorientaatioita 
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tarkasteleva haastatteluosuus perustui Niemivirran (2002) kyselyyn, jota on sovellettu laajasti eri-

ikäisten oppijoiden tavoiteorientaatioiden tutkimuksissa. Opettajan näkemystä lasten 

tavoiteorientaatioista ja ohjausvuorovaikutuksellisen tarpeen painottumisesta käsityön 

oppimisprosessissa tarkasteltiin arviointilomakkeella kerätyn aineiston pohjalta. Lomakkeen 

tavoiteorientaatio-osio perustui samaan, lasten haastatteluissa käytettyyn Niemivirran (2002) 

kyselyyn. Arviointilomakkeen ohjausvuorovaikutuksellisen tuen tarpeen painottumista tarkasteleva 

osuus perustui Hamren ym. (2013) TTI (Teaching Through Interactions) -viitekehykseen. Lasten 

käsityön oppimisprosessissa merkityksellisiksi kokemien tekijöiden, tavoiteorientaatioiden sekä 

ohjausvuorovaikutuksellisen tuen tarpeen painottumisen vertailussa aineistosta nousi esiin kolme 

toisistaan poikkeavaa ryhmää: taitavat touhuajat, sinnikkäät yrittäjät ja epävarmat osaajat. Ryhmät 

esitetään tutkimuksen tuloksissa kolmena oppijatyyppikuvauksena, joiden tarkoituksena on toimia 

opettajan tukena eri tavoin suuntautuneiden oppijoiden huomioimisessa käsityön oppimisprosessin 

suunnittelussa ja toteutuksessa.  

 

Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun 9. -luokkalaisten oppilaiden kokemana 

Maarit Hosio (Turun Yliopisto) 

Välittäminen nähdään ihmisen perustarpeena. Tarvitsemme heitä, jotka välittävät samoin kuin heitä, 

joista välitämme. Väitöstutkimukseni osallistuu koulussa ilmenevän välittämisen käsitteen ja ilmiön 

määrittelyyn laajentaen tarkastelua koulun arkeen. Oppilaiden lisääntynyt tuen tarve ja huoli 

oppilaiden hyvinvoinnista tekevät välittämisen ajankohtaiseksi ja tärkeäksi aiheeksi. Tutkimukseni 

osallistuukin keskusteluun oppilaiden hyvinvoinnista, oppilaan hyväksymisestä taustasta tai oppilaan 

erityispiirteistä huolimatta sekä turvallisesta ja oppilaita kunnioittavasta oppimisympäristöstä. 

Tutkimus kuvaa tapoja oppilaiden välittävään kohtaamiseen, välittävän suhteen luomiseen 

oppilaisiin ja koko kouluyhteisön välittävän ilmapiirin rakentamiseen. Tutkimuksen teoreettinen 

perusta rakentuu koulussa ilmenevän välittämisen eettiselle tarkastelulle (Noddings, 2002, 2012), 

sosiaalisissa tilanteissa ilmenevän vuorovaikutuksen tarkastelulle (Jordan, 2000, 2001; Lave, 2009; 

Wenger, 2009) ja opetustilanteissa luokkahuoneilmapiirin (Caldwell & Sholtis, 2008; O’Connor, 2008) 

ja oppilaan oppimisesta huolehtivan opettamisen (Carr, 2005; Richardson & Fallona, 2001) 

tarkastelulle. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella haastattelemalla 51 

yhdeksäsluokkalaista koululaista. Aineiston hankintamenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua 

teemahaastattelua. Teemahaastatteluista analysoidut merkitysyksiköt (1335 kpl) luokiteltiin kahteen 

pääsisältöluokkaan ja jaettiin pienempiin alaluokkiin. Näin saatiin tarkempia kuvauksia opettajan 

välittävästä toiminnasta. Tutkimuksen keskeiset tulokset ovat 1) välittävän kasvatuksen 

sisältöalueessa: oppilaan kohtaaminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja luottamusta herättävän 

suhteen luominen oppilaaseen sekä 2) välittävän opetuksen sisältöalueessa: oppilaan tarpeiden 

tunnistaminen ja niihin vastaaminen opetustilanteissa ja opettajan kiinnostuksen osoittaminen 

oppilaan oppimista ja opettamista kohtaan. Nämä vaikuttavat luokassa ja kouluyhteisössä 

vallitsevaan ilmapiiriin ja oppilaiden opiskelumotivaatioon. Tutkimuksen tulokset kuvaavat koulutyön 

arkea, jossa välittämisen kokemuksia tuottaneet asiat ovat helposti toteutettavissa. Tulokset 

auttavat opettajia huomioimaan toimintaansa ja tiedostamaan paremmin oppilaiden kokemusten 

merkityksen välittämisessä. Asiasanat: välittäminen, läsnäolo, opettaja–oppilas vuorovaikutus, 

kokemus, opettamisen tapa, tapaustutkimus 
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Kuinka tukea nykyoppilaan kiinnostusta ja toimijuutta? Näkökulmia perustuen nykynuorten 

kokonaisvaltaisiin, sosiodigitaalisiin kiinnostuksen kohteisiin ja verkostoihin  

Milla Kruskopf (Helsingin yliopisto) 

Sosiodigitaalisten teknologioiden käyttö on perustavalla tavalla muuttanut nykynuorten päivittäisen 

kommunikaation ja kiinnostuslähtöisen toiminnan ympäristöä. Tämä väitöstutkimus tarjoaa entistä 

kattavampia ja syvällisempiä näkökulmia nuorten kokemuksiin omasta sosiodigitaalisesta 

osallistumisestaan.  

Keskeiset tutkimuskysymykset olivat:    

1) Kuinka eri tutkittavat kuvaavat henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteitaan (esim. Renninger et al., 

1992) ja niihin liittyvää sosiodigitaalista osallistumista (esim. Hakkarainen et al., 2015)?    

2) Minkälaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ilmenee eri yksilöiden kokemuksissa liittyen näiden 

sosiodigitaalisten teknologioiden välittämään kaveruus- ja kiinnostuslähtöiseen osallistumiseen ja 

verkostoitumiseen?   

3) Miten tutkittavat reflektoivat sosiodigitaalisen osallistumisensa kokonaisvaltaista luonnetta 

koulussa ja sen ulkopuolella?    

 

Osallistujat olivat 15 eteläsuomalaista lukiolaista (8 naista, 6 miestä, 1 tuntematon), jotka valittiin 

2014 aiemmin toteutetun kyselytutkimuksen perusteella edustamaan kiinnostuksiltaan 

mahdollisimman intensiivistä kaveruus- tai kiinnostuslähtöistä sosiodigitaalista osallistumista  

(Ito et al. 2009; 2010). Puolistrukturoidulla teemahaastattelulla tutkittiin näiden lukiolaisten 

kiinnostusohjautuneen sosiodigitaalisen toiminnan ja siihen liittyvien verkostojen luonnetta 

käyttämällä tukena egosentrisiä verkostokarttoja. Tulokset paitsi rikastavat laadullisesti kuvaa 

nuorten sosiodigitaalisesta osallistumisesta, myös tarjoavat uusia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön 

sosiodigitaalisten verkostojen analyysin kautta. Kuvaan esityksessäni kuusi esimerkkitapausta, jotka 

havainnollistavat nuorten intensiivistä, kaveruus- tai kiinnostuslähtöistä, enemmän ja vähemmän 

laajemmin tai intiimimmin verkostoitunutta sosiodigitaalista toimintaa, joka läpäisee heidän 

elämänsä kokonaisvaltaisella tavalla. Nuorten sosiodigitaalisessa osallistumisessa ja 

verkostoitumisessa näyttää olevan paljon kiinnostuksen kohteisiin ja motivaatioon liittyvää 

vaihtelua, jonka mahdollisia psykologisia taustatekijöitä pohditaan (Deci & Ryan, 2010; Eccles et al., 

2008). Ilmeisen kokonaisvaltaisen sosiodigitaalisen verkosto-osallistumisen tietyt erityispiirteet 

näyttävät tukevan kiinnostuslähtöisiä ”hengenheimolaisuuksia” nykykoulua tehokkaammalla tavalla 

(Gee & Hayes, 2012). Koulutuksellisia johtopäätöksiä nykyoppilaiden toimivasta osallistamisesta 

voidaan tehdä suhteessa verkostoituneeseen oppimiseen (Ito et al., 2020) ja merkityksellistä 

oppimista tukeviin pedagogisiin käytänteisiin (mm. Hakkarainen et al., 2004; Lonka, 2015).  

 

Development of Reading Fluency and Reading Comprehension Across Grades 1 to 9: Unidirectional 

or Bidirectional Effects Between the Two Skills? 

Maria Psyridou (University of Jyväskylä), Asko Tolvanen (University of Jyväskylä), Pekka Niemi 

(University of Turku), Marja-Kristiina Lerkkanen (University of Jyväskylä), Anna-Maija Poikkeus 

(University of Jyväskylä), Minna Torppa (University of Jyväskylä) 

Purpose. This study examines the developmental interplay between reading fluency and reading 

comprehension from Grade 1 to Grade 9 (age 7 to 15) in large Finnish sample (N = 2,518). Of 

particular interest was whether the associations are bidirectional or unidirectional.   

Methods. Children’s reading fluency and reading comprehension skills were assessed at seven time 

points, in Grades 1, 2, 3, 4, 6, 7, and 9. A random intercept cross-lagged panel model with latent 
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factors was used to identify between- and within-person associations between reading fluency and 

reading comprehension. The use of latent factors allowed for the controlling of measurement error.   

Results. The model showed that reading fluency and reading comprehension correlated at the 

between-person level, indicating that those who were proficient in one reading skill were typically 

good at the other also. At the within-person level, however, only some developmental associations 

emerged: in the early reading acquisition phase (Grade 1–2), reading fluency predicted reading 

comprehension, and in adolescence, reading comprehension weakly predicted reading fluency 

(Grade 7–9).   

Conclusions. The results thus suggest only weak developmental associations between reading 

fluency and comprehension, although some unidirectional associations emerged with a change in 

the direction of the associations over time.  

 

How do single and co-occurring difficulties in reading and arithmetic fluency develop across 

Grades 1–9, and how are these influenced by parents?  

Daria Khanolainen (University of Jyväskylä), Tuire Koponen (University of Jyväskylä), Kenneth 

Eklund (University of Jyväskylä), Georgia Gerike (University of Jyväskylä), Marja-Kristiina Lerkkanen 

(University of Jyväskylä), Minna Torppa (University of Jyväskylä)  

This study investigated how single and co-occurring difficulties in reading and arithmetic fluency 

developed among Finnish adolescents from Grade 1 onward (N = 2614; 391 among these had 

fluency difficulties in Grade 9). Distinct developmental trajectories were identified using latent 

profile analysis: reading difficulties profile (N = 176), mathematical difficulties profile (N = 94), and 

comorbid difficulties profile (N = 121). Children with only reading difficulties significantly 

underperformed not only in reading fluency tasks but also in arithmetic fluency tasks compared with 

typical performers over all time points. However, they had an upward trend for arithmetical 

development. Similarly, children in early grades with only mathematical difficulties performed worse 

than typical performers in reading fluency tasks but the difference between these groups was 

insignificant. Overall, children with reading difficulties improved in arithmetic fluency, whereas 

children with mathematical difficulties improved in reading fluency but children with comorbid 

difficulties lagged increasingly on both skills and followed a downward pattern over all time points. 

Analysis of variance and chi-square tests were employed to compare the profiles and typical 

performers on parental difficulties, parental education, the home learning environment, and 

assistance with homework. Results showed that although parents whose children had difficulties 

provided them with domain-specific support across all grades, the amount of support gradually 

declined and the performance gap between the profiles increased.  

 

Long-term Effects of the Home Literacy Environment on Reading Development – Familial Risk for 

Dyslexia as a Moderator 

Minna Torppa (Jyväskylän yliopisto), Kati Vasalampi (Jyväskylän yliopisto), Kenneth Eklund 

(Jyväskylän yliopisto), Pekka Niemi (Turun yliopisto) 

This paper examines the associations between literacy activities at home and long-term language 

and literacy development. We extend the Home Literacy Environment (HLE) model by Sénéchal and 

LeFevre (2002) by including repeated assessments of shared reading, oral language, and reading 

comprehension development, examination of familial risk for dyslexia as a moderator, and by 

following development over time from age 2 to 15. Of the 198 Finnish participants, 106 have familial 

risk for dyslexia due to parental dyslexia. Our path models include development in vocabulary (age 2 
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–5.5 years), emerging literacy (age 5.5 years), reading fluency (age 8 and 9 years), and reading 

comprehension (age 8, 9, and 15 years) as well as shared book reading with parents (age 2, 4, 5, 8, 

and 9 years), teaching literacy at home (age 4.5 years), and reading motivation (age 8 and 9 years). 

The results supported the HLE model in that teaching literacy at home predicted stronger emerging 

literacy skills, while shared book reading predicted vocabulary development and reading motivation. 

Both emerging literacy and vocabulary predicted reading development. Familial risk for dyslexia was 

a significant moderator regarding several paths: vocabulary, reading fluency, and shared reading 

were stronger predictors of reading comprehension among children with familial risk for dyslexia, 

whereas reading motivation was a stronger predictor of reading comprehension among adolescents 

with no familial risk. The findings underline the importance of shared reading and suggest a long-

standing impact of shared reading on reading development, both directly and through oral language 

development and reading motivation.  

 

A Person-Oriented Approach to Maternal Homework Involvement During the Transition to Lower 

Secondary School  

Kaisa Aunola (University of Jyväskylä), Riikka Hirvonen (University of Eastern Finland), Noona Kiuru 

(University of Jyväskylä), Gintautas Silinskas (University of Jyväskylä), Mari Tunkkari (University of 

Jyväskylä) 

Despite of the multidimensionality of parental involvement, previous research has focused on 

individual dimensions of parental homework involvement and hence, only little is known what kind 

of combinations of homework involvement practices parents apply when involving themselves in 

adolescents’ homework. This study examined patterns of mothers’ homework involvement and 

changes in them during 12-year-old Finnish adolescents’ transition to lower secondary school. 

Moreover, the extent to which adolescents’ motivational behavior and prior academic achievement 

predicted these patterns was examined. Mothers rated the quantity (monitoring and help) and 

quality of their homework involvement (autonomy support and psychological control), and source of 

initiative (mother- vs. adolescent-initiated monitoring and help) in Grades 6 and 7. They also rated 

adolescents’ task avoidance in homework situations in Grade 6. Information of adolescents’ 

academic achievement in Grade 5 was obtained from school registers. The latent transition analyses 

identified four relatively stable latent patterns of maternal homework involvement in Grades 6 and 

7: averagely involved, psychologically controlling and intrusive, noninvolved, and intrusive 

monitoring and helping. Psychologically controlling and intrusive pattern was the most stable 

pattern across Grade 6 to 7, whereas noninvolved pattern showed the lowest stability. The higher 

task avoidance and the poorer achievement adolescents showed, the more likely their mothers were 

to utilize the psychologically controlling and intrusive pattern, or the intrusive monitoring and 

helping pattern. Overall, these results suggest that some mothers may benefit from understanding 

of how to best support struggling and task-avoidant adolescents during the transition from primary 

to lower secondary school.   

 

Oppilaiden toiveet ja huolet sekä niiden välinen yhteys koulupoissaoloihin alakoulusta yläkouluun 

nivelvaiheessa 

Jenni Pelkonen (Jyväskylän yliopisto), Tuomo Virtanen (Jyväskylän yliopisto,) Noona Kiuru 

(Jyväskylän yliopisto) 

Nivelvaihe alakoulusta yläkouluun sisältää monia tekijöitä, joilla voi olla niin myönteisiä kuin 

kielteisiä vaikutuksia oppilaisiin. Nivelvaihe ei ole lineaarinen, koska oppilaat kohtaavat ja ratkaisevat 
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ongelmia eri tavoin (Jindal-Snape & Cantali 2019). Suurimmalle osalle oppilaista nivelvaihe ei aiheuta 

mitään ongelmia, mutta jotkut oppilaat voivat kokea sen erittäin haastavana vaiheena elämässään 

(Coffey 2013; Eccles ym. 1993). Aiempien tutkimusten mukaan myönteiset ja kielteiset kokemukset 

ovat yksilöllisiä ja ne vaihtelevat muun muassa sukupuolen mukaan (mm. Spernes 2020). 

Tutkimuksessa selvitetään kuudes- ja seitsemäsluokkalaisten alakoulusta yläkouluun 

siirtymävaiheeseen liittyviä toiveita ja huolia sekä niiden yhteyksiä koulupoissaoloihin. Moderoivana 

muuttujana käytetään oppimisvaikeuksia (äidinkieli ja matematiikka) ja kontrollimuuttujana 

sukupuolta. Oppilaiden huolten ja toiveiden yhteyttä koulupoissaoloihin ei ole tutkittu aiemmin. 

Siihen puutteeseen tällä tutkimuksella pyritään vastaamaan. Koulupoissaolojen tiedetään 

lisääntyvän nivelvaiheissa (Balfanz & Byrnes, 2012), mutta poissaolojen esiintyvyyttä juuri ennen ja 

jälkeen nivelvaiheen on tutkittu vähän. Tutkimuksessa käytetään Jyväskylän yliopiston psykologian 

laitoksen Tikapuu-tutkimushankkeen aineistoa, joka kerättiin 2014-2016. Oppilaat (n = 848) 

kirjoittivat toiveitaan ja huoliaan niin kuudennen luokan keväällä kuin seitsemännen luokan syksyllä. 

Koulupoissaoloja mitattiin kuuden luokan keväällä, seitsemännen luokan syksyllä ja seitsemännen 

luokan keväällä. Oppilaat arvioivat itse, johtuiko heidän koulupoissaolonsa pinnaamisesta, 

sairastumisesta vai muista syistä (mm. matka, loma). Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä 

käytetään Ecclesin ja Midgleyn (1989) Stage-Environment Fit teoriaa, jonka mukaan oppilaiden 

koulunkäynti on sitä sujuvampaa, mitä paremmin heidän psykologiset tarpeensa tyydyttyvät 

koulussa ja ympäristö tukee oppilaiden kehitystarpeita. Koulupoissaolojen osalta onkin syytä tutkia, 

onko nivelvaiheeseen liittyvillä muutoksien ja yksilöllisten kehitystarpeiden välillä ristiriitaa.  

 

Nuorten perfektionismiprofiilit ja niiden yhteys hyvinvointiin 

Anna Kuusi (Helsingin yliopisto), Heta Tuominen (Turun yliopisto), Anna Widlund (Åbo Akademi), 

Johan Korhonen (Åbo Akademi), Petri Ihantola (Helsingin yliopisto), Markku Niemivirta (Itä-Suomen 

yliopisto)  

On viitteitä siitä, että nuorten perfektionismi olisi yleistynyt ja opiskelu-uupumus lisääntynyt viime 

vuosina. Perfektionismia on perinteisesti tutkittu suhteessa yleiseen hyvinvointiin ja terveyteen. 

Perfektionismin ja hyvinvoinnin yhteyksiä koulukontekstissa on kuitenkin tutkittu vasta hyvin vähän, 

etenkin Suomessa. Perfektionismia luonnehtii erittäin korkeiden tavoitteiden asettaminen ja 

pyrkimys erinomaisuuteen sekä huoli omista suorituksista ja tyytymättömyys omiin 

aikaansaannoksiin. Nämä perfektionistiset ulottuvuudet – pyrkimykset ja huolet – painottuvat 

yksilöillä eri tavoin, ja nämä painotukset (eli profiilit) ovat eri tavoin yhteydessä hyvinvointiin. Tässä 

tutkimuksessa selvitimme  

a) minkälaisia perfektionismiprofiileja yhdeksäsluokkalaisilla voidaan tunnistaa ja b) miten 

perfektionismiprofiilit ovat yhteydessä opiskeluun liittyvään (uupumus ja into) ja yleisempään 

(masennuksen ja ahdistuksen oireet) hyvinvointiin sekä koulumenestykseen (arvosanat). 

Tutkimuksessa käytettiin FRAM-hankkeen (Åbo Akademi) aineistoa. Tutkimukseen osallistui 450 

yhdeksäsluokkalaista lukuvuoden 2019–2020 aikana. Latentin profiilianalyysin avulla tunnistettiin 

neljä erilaista perfektionismiprofiilia: Huolestuneet (suhteellisen matalat pyrkimykset ja suhteellisen 

paljon huolia; 34%), perfektionistit (korkeat pyrkimykset ja paljon huolia; 23%), ei-perfektionistit 

(matalat pyrkimykset ja vähän huolia; 23%), ja kunnianhimoiset (korkeat pyrkimykset ja vähän 

huolia; 20%). Perfektionistit ja kunnianhimoiset olivat innostuneimpia opiskelusta. Perfektionistit 

kokivat enemmän opiskelu-uupumusta, kun taas kunnianhimoisten uupumus oli vähäistä. 

Perfektionisteilla oli eniten masennuksen ja ahdistuksen oireita. Myös huolestuneilla oli 

keskimääräistä enemmän uupumusta, ahdistusta ja masennuksen oireita, kun taas ei-

perfektionisteilla näitä oli verrattain vähän. Kunnianhimoiset ja perfektionistit menestyivät koulussa 

paremmin kuin muut, ja kunnianhimoisilla arvosanat olivat kaikkein korkeimmat. Tämä tutkimus 
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tuottaa merkittävää lisäarvoa tutkittaessa koululaisten tavoitteita, omiin suorituksiin suhtautumista 

ja opiskeluhyvinvointia. On tärkeää ymmärtää, mitkä perfektionismin ulottuvuuksien yhdistelmät 

ovat oppimisen, suoriutumisen ja hyvinvoinnin kannalta edullisia tai haitallisia.  

 

Yliopisto-opiskelijoiden motivaatio, etäopetuskokemukset ja hyvinvointi COVID-19-pandemian 

aikana 

Henriikka Juntunen (Helsingin yliopisto), Heta Tuominen (Turun yliopisto, Helsingin yliopisto), Jaana 

Viljaranta (Itä-Suomen yliopisto), Riikka Hirvonen (Itä-Suomen yliopisto), Auli Toom (Helsingin 

yliopisto), Markku Niemivirta (Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto)  

Yliopisto-opiskelijoiden arki ja opinnot kokivat suuria muutoksia korkeakoulujen siirtyessä 

etäopetukseen COVID-19-pandemian johdosta. Näiden muutosten on havaittu vaikuttaneen myös 

opiskelijoiden hyvinvointiin (esim. Elmer ym., 2020). Me tutkimme i) minkälaisia motivaatioprofiileja 

voidaan tunnistaa yliopisto-opiskelijoilla pandemian aikana, ii) kuinka profiilit eroavat 

etäopetuskokemusten ja psyykkisen hyvinvoinnin suhteen, iii) kuinka etäopetuskokemukset 

ennustavat opiskelijoiden hyvinvointia (ts. opiskeluintoa, emotionaalista väsymystä ja masennuksen 

oireita) ja iv) eroavatko ennusteet eri tavoin motivoituneilla opiskelijoilla. Aineisto kerättiin 

kyselylomakkeilla. Yhteensä 2686 eri alojen yliopisto-opiskelijaa Helsingin, Turun ja Itä-Suomen 

yliopistoista osallistui tutkimukseen. Latentin muuttujamallinnuksen avulla luokittelimme opiskelijat 

heidän (odotus-arvo-kustannus) motivaatioprofiiliensa perusteella ryhmiin, vertailimme latentteja 

keskiarvoja, ja lopuksi selvitimme eroavatko hyvinvoinnin ennusteet eri ryhmien välillä. Tunnistimme 

kuusi erilaista ryhmää: kohtalaisen motivoituneet (25%), hyötyorientoituneet (22%), kuormittuneet 

(16%), välinpitämättömät (15%), myönteisen kunnianhimoiset (13%) ja kuormittuneet 

kunnianhimoiset (9%). Ryhmät erosivat merkittävästi etäopetuskokemuksien ja hyvinvoinnin 

suhteen. Sekä kokemukset etäopetuksesta että hyvinvointi olivat suotuisimpia myönteisen 

kunnianhimoisilla ja epäsuotuisimpia kuormittuneilla. Kustannuksilla vaikutti olevan suuri rooli, sillä 

kaikilla ryhmillä, jotka raportoivat korkeita havaittuja kustannuksia, oli myös muita epäsuotuisia 

seurannaisvaikutuksia. Ennusteet olivat samanlaisia kaikissa ryhmissä; sitoutumista ennustivat 

myönteisesti arviot etäopetuksesta ja kielteisesti koettu rasittavuus, emotionaalista väsymystä 

ennustivat positiivisesti arviot etäopetuksesta ja koettu rasittavuus, ja masennusoireita ennustivat 

koettu rasittavuus ja vieraantumisen tunne. Tulokset osoittavat, että pandemianaikaiset 

etäopetuskokemukset ovat yhteydessä opiskelijoiden psyykkiseen hyvinvointiiin eri tavoin ja että 

tietyt motivationaaliset uskomukset voivat toimia puskureina kielteisiä vaikutuksia vastaan. 

Opiskelijoiden motivaation ja hyvinvoinnin parempi ymmärrys pandemian ajalta voi auttaa 

suunnittelemaan korkeakoulutuksen tulevaisuutta, opetusta ja opiskelijoiden tukea myös 

pandemian jälkeisenä aikana.  

 

Tohtorikoulutus, huijarisyndrooma ja huippuideologia 

Markku Vanttaja (Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos), Hanna Nori (Turun yliopisto, 

kasvatustieteiden laitos) 

Tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät tohtorikoulutettavien taustassa ja ominaisuuksissa ovat 

yhteydessä omaan osaamiseen liittyvään epävarmuuteen ja huijarisyndrooman kaltaiseen 

kokemukseen. Teoreettisesti tulkitsemme huijarisyndroomaa ilmiönä, joka on yhteydessä yksilön 

elämänkokemusten myötä muotoutuneeseen habitukseen ja siihen kytkeytyvään sisäiseen 

puheeseen. Tutkimuskysymyksiin vastaamme tohtorikoulutettaville vuonna 2015 tehdyn laajan 

kyselyn (n = 1694) perusteella. Kyselyn teemat liittyivät muun muassa tohtorikoulutettavien 
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lapsuudenkotiin ja vanhempiin, opintoihin hakeutumisen motiiveihin, sekä kokemuksiin omasta 

kyvykkyydestä ja suoriutumisesta tohtoriopinnoissa. Tutkimusmetodina käytimme askeltavaa 

regressioanalyysiä. Tulosten mukaan huijarisyndrooma oli hieman yleisempää niillä 

tohtorikoulutettavilla, joiden vanhemmilla oli matala koulutus- ja tulotaso. Vanhempien koulutus- ja 

tulotason yhteys huijarisyndroomaan kuitenkin poistui, kun huomioon otettiin myös vanhempien 

kasvatusasenteet; huijarisyndroomaan viittaavia kokemuksia ilmeni erityisesti niillä 

tohtorikoulutettavilla, jotka olivat jääneet vaille vanhempiensa kannustusta. Toinen tilastollisessa 

analyysissä esiin noussut huijarikokemukseen yhteydessä oleva tekijä oli jatko-opintoihin 

hakeutumisen heikko suunnitelmallisuus. Tutkimuksemme perusteella huijarisyndrooma näyttäisi 

saavan alkunsa jo elämänkulun alkutaipaleella, jolloin yksilön sisäinen tarina ja habitus alkavat 

vähitellen rakentua. Huijarituntemuksista vapautuakseen yksilön olisi kyettävä luomaan itsestä uusia 

tarinoita, jotka voivat auttaa tulkitsemaan menneisyyden tapahtumia toisin ja luomaan uusia 

näkökulmia omaan elämään. Silti on muistettava, että huijarituntemuksissakaan ei ole kyse vain 

yksilön ongelmasta vaan yksilön ja yhteiskunnallisten vaatimusten välisestä suhteesta. Kun 

huijarisyndrooma ymmärretään laajempana yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, on 

tarkasteltava kriittisesti myös niitä vaatimuksia, joita meille eri rooleissa toimivina kansalaisina 

asetetaan. Esimerkiksi koulutus- ja tiedepolitiikassa yleistynyttä huippupuhetta ja -ideologiaa voi 

pitää yhtenä syynä siihen, että monet tohtorikoulutettavat ovat alkaneet kokea riittämättömyyttä ja 

tuntevat joutuneensa pudotuspeliin, jossa on ahdistavaa olla mukana.   

 

Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka (SIG) 
 

Ylioppilas- ja hakijasuma – ensikertalaiset, uudet ylioppilaat ja opintojen aloittamisen 

viivästymisen käsitteet 

Aleksi Kalenius (SOSTE), Hannu Karhunen (Palkansaajien tutkimuslaitos) 

Hakijasuma ja korkeakouluopintojen aloittamisen viivästyminen ovat vaivanneet suomalaista 

korkeakoulutusta jo puoli vuosisataa. 2010-luvulla keinoina aloittamisen nopeuttamiseen on pyritty 

niin ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiöillä kuin parantamalla uusien ylioppilaiden 

asemaa korostamalla ylioppilastutkinnon asemaa opiskelijavalinnassa. Hakijasumasta käytyä 

poliittista ja tutkimuskeskustelua on vaikeuttanut aiheeseen liittyvän terminologian epätäsmällisyys. 

Esitämme hakijajoukon jakamista hakijasumaan, valesumaan ja vaihtajiin. Jako mahdollistaa 

hakijajoukon koostumuksen aiempaa paremman tarkastelun suhteessa mm. tavoitteeseen 

nopeuttaa korkeakouluopintojen aloittamista. Tekemämme erottelun avulla havainnollistamme 

miten ensikertalaisten ja uusien ylioppilaiden suosiminen opiskelijavalinnassa poikkeavat 

vaikutusmekanismiltaan toisistaan. Ensikertalaisten suosimisen vaikutusmekanismina on 

moninkertaisen koulutuksen vähentäminen ja siten tosiasiallisen koulutustarjonnan kasvattaminen, 

kun taas uusien ylioppilaiden aseman parantaminen vaikuttaa hakijoiden suhteellisiin asemiin 

hakijasuman sisällä. Vaikutusmekanismien erosta seuraa, että eri tilastoindikaattorit ovat 

relevantteja tarkasteltaessa politiikkatoimien toteuttamisen jälkeisiä muutoksia. Tarkastelemme, 

millaisia merkkejä opiskelijavalintareformien tulisi eräisiin tilastoindikaattoreihin jättää ja miten 

kyseiset indikaattorit ovat kehittyneet 2000-luvulla. Päätämme analyysin esittelemällä 

rekisteriaineistoanalyysistä nousevia havaintoja korkeakoulujen opiskelijavalinnassa 2010-luvulla 

tapahtuneista muutoksista ja vertaamme niitä edellä esitettyihin odotuksiin uudistusten 

vaikutuksesta sekä perustilastoindikaattoreista tehtyyn alustavaan tulkintaan. Lopuksi toteamme, 

miksi ja miten hakijasuman puutteellinen käsitteellistäminen on ollut yhteydessä opiskelijavalinnassa 

tapahtuneiden muutosten vaikutusten tulkintaan.   
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Painotetun opetuksen luokat Helsingissä: Uhka tasa-arvolle vai ensimmäinen askel matkalla kohti 

aitojen oppimishaasteiden tarjoamista kaikille? 

Sirkku Kupiainen (Helsingin yliopisto), Ninja Hienonen (Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto), 

Risto Hotulainen (Helsingin yliopisto), Satu Koivuhovi (Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto) 

Kouluvalinta ja painotetun opetuksen luokat ovat olleet eräs 2000-luvun koulututkimuksen 

vakioaiheista (Berisha & Seppänen, 2017; Bernelius, 2013; Kosunen, 2016; Seppänen, 2006). 

Keskustelua on leimannut PISA-tutkimusten herättämä huoli uusliberalistisen koulutuspolitiikan 

rantautumisesta Suomeen, sekä kielteinen muisto peruskoulun alkuvuosien tasoryhmistä 

(Kantasalmi & Kupiainen, 2021). Suomen kansainvälistäkin huomiota saaneista luokkien välisistä 

eroista (Hansen ym., 2014) huolimatta painotetun opetuksen luokkien määrä on kuitenkin mitä 

ilmeisimmin lisääntynyt etenkin suurimmissa kaupungeissa. Tämän tutkimuksen kohteena on 

painotettu opetus Helsingin peruskouluissa (Kupiainen ym., painossa). Aineisto on vuonna 2007 

aloitetusta seurantatutkimusta ja näkökulmana luokanmuodostuksen yhteys oppilaiden 7. luokan 

alun ja 9. luokan lopun arvioinneissa osoittamaan osaamiseen ja oppimisasenteisiin. Painotetun 

opetuksen luokissa opiskeli 30 prosenttia yhdeksäsluokkalaista; 15 prosentilla painotuksen kohteena 

oli akateeminen oppiaine (esim. vieras kieli, matematiikka), 15 prosentilla taito- tai taideaine (esim. 

musiikki, kuvataide, urheilu). Jälkimmäinen ryhmä oli urheilupainotusta lukuun ottamatta selvästi 

tyttövaltainen, ensimmäisessä ainoa selkeä sukupuoliero oli matematiikkapainotuksen 

poikavaltaisuus. Kuten aiemman tutkimuksen mukaan oli odotettavissa, painotetun opetuksen 

luokkien oppilaat menestyivät osaamistehtävissä muiden luokkien oppilaita paremmin, heidän 

oppimiseen ja kouluun kohdistuvat asenteensa olivat näitä myönteisempiä, ja heidän vanhemmillaan 

oli korkeampi koulutus. Painotetun opetuksen luokkien oppilaat asettivat toisen asteen valinnassa 

lukion ensimmäiseksi valinnakseen selvästi muiden luokkien oppilaita useammin ja he olivat selvästi 

yliedustettuja erikoislukioiden ja -linjojen hakijoiden joukossa. Tutkimuksen tulokset siis toistavat 

mutta myös tarkentavat aiempien tutkimusten tuloksia. Emme halua kuitenkaan tulkita tulosta vain 

painotetun opetuksen luokkien peruskoulun tasa-arvotavoitteelle (equality) muodostaman uhkan 

näkökulmasta, vaan herättää keskustelun siitä, miten peruskoulu voisi onnistua tuon tavoitteen 

puitteissa mutta Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeen oppia unohtamatta turvaamaan jokaisen 

oppilaan oikeus (equity) oman osaamisensa kehittämiseen – myös osaamisjakauman yläpäässä.  

 

PISA-tutkimukseen osallistuneiden yhdeksäsluokkalaisten siirtyminen toisen asteen koulutukseen  

Meri Lintuvuori (esittäjä) (Helsingin yliopisto), Ninja Hienonen (Helsingin yliopisto), Mikko Asikainen 

(Helsingin yliopisto), Mari-Pauliina Vainikainen (esittäjä) (Tampereen yliopisto) 

Tutkimuksessa tarkastelimme PISA 2018 -tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden toiselle asteelle 

hakeutumista keväällä 2018 yhteisvalintarekisterin perusteella sekä koulutuspolkuja toisen asteen 

ensimmäisen kevään koulutuspaikan näkökulmasta Koski-rekisteriin perustuen. Tarkastelu 

kohdentuu aikaan ennen oppivelvollisuuden pidentämistä ja se tehtiin koulutuksen tasa-arvoa 

käsittelevässä viitekehyksessä. Analysoimme, erosivatko neljällä yleisimmällä koulutuspolulla 

opiskelleet oppilaat yhdeksännellä luokalla toisistaan lukutaidon suoritustason, lukuaineiden 

keskiarvon, sukupuolen, sosioekonomisen taustan, tehostetun tai erityisen tuen tason tai 

maahanmuuttajataustan suhteen. Lisäksi tutkimme, kuinka taustatekijät yhdessä selittivät 

ammatillisessa koulutuksessa opiskelua verrattuna lukiossa opiskeluun. Tulokset vahvistivat 

aiemmissa tutkimuksissa tehdyt havainnot siitä, että valtaosa nuorista hakee ja pääsee toisen asteen 

koulutukseen heti yhdeksännen luokan jälkeen, mutta perusopetuksessa tukea saaneet oppilaat 
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onnistuvat hieman muita harvemmin, jos onnistumisen kriteerinä on opiskelupaikan 

vastaanottaminen. Lisäksi kuvailevat analyysit vahvistivat aiempia havaintoja toisen asteen 

koulutusvalintojen eriytymisestä oppilaan taustan mukaan. PISA 2018 -aineistossa oppilaan taustan 

mukaiset erot koulutusvalinnoissa kytkeytyivät osin jo pelkästään taustatekijöiden välisiin yhteyksiin: 

maahanmuuttajataustalla ei ollut merkitystä koulutusvalinnan selittäjänä, kun tehostetun ja 

erityisen tuen saanti sekä oppilaan sosioekonominen tausta otettiin huomioon. Tuen saannin, 

sosioekonomisen taustan ja sukupuolen mukaiset erot valinnoissa säilyivät myös PISA:n lukutaito-

pistemäärän huomioimisen jälkeen, mutta sukupuolierot palautuivat lopulta tyttöjen ja poikien 

välisiin eroihin päättötodistuksen arvosanoissa, ja lopullisessa mallissa taustamuuttujista ainoastaan 

tuen saannilla ja sosioekonomisella taustalla oli merkitystä sille, millä todennäköisyydellä oppilas 

hakeutui ammatilliseen koulutukseen lukioon hakeutumiseen verrattuna. Nämäkin vaikutukset 

kuitenkin hävisivät silloin, kun PISA-pistemäärän ja päättötodistuksen keskiarvon yhdysvaikutus 

otettiin huomioon. PISA-lukutaitopistemäärän omavaikutus säilyi kuitenkin tilastollisesti 

merkitsevänä silloinkin, kun päättötodistuksen keskiarvo oli mukana. Näin ollen tarkin ennuste siitä, 

kuka hakeutui lukioon ja kuka ammatilliseen koulutukseen saatiin hyödyntämällä samanaikaisesti 

PISA-pistemäärää, päättötodistuksen keskiarvoa ja lisäksi näiden yhdistelmää.  

 

Shaky Utopias and Crumbling Dystopias - Building the Future(s) of Youth Education in the OECD 

Education Policies 

Katariina Mertanen (University of Helsinki), Kristiina Brunila (University of Helsinki) 

The OECD has become one of the most notable predictors of the future needs of society and 

education. In the field of youth education, the OECD spearheads global strategies, initiatives, and 

recommendations about the curriculum, aims, and goals for education. By evoking the sense of 

‘crisis’ in ‘traditional education’ the OECD functions as a central node of precision education 

governance, in which so-called best practices of precise, flexible and individualised youth education 

are disseminated throughout its member states. We show, how in the most recent OECD youth 

strategies and education policy initiatives the ‘new’ future(s) of youth education is produced. By 

analysing these future predictions and visions discursively, we argue that the future of youth 

education is approached from utopian and dystopian predictions by the OECD. This enables dividing 

young people into two distinct categories: agile and skilled future-makers and disadvantaged and 

vulnerable low-skilled young people let down by antiquated schooling system. In the article, we 

connect this division with/in alliance with wider ideals of late neoliberalism, where young people’s 

education is seen through the lenses of investment to human capital.  

 

The relational agency of career guidance and counsellors 

Mira Kalalahti (Turun yliopisto, tutkijakollegium), Janne Varjo (Helsingin yliopisto) 

Multiple studies on educational trajectories and career guidance have produced the images of 

mismatches and misrecognition of the young people’s views on their opportunity structures and the 

means to advance them with guidance. Career guidance practices are bounded by structural factors 

(e.g. official aims for it), institutional settings (e.g. practices) and counsellor’s expertise (e.g. 

experience and education).  We address these boundaries with the concept of relational agency of 

career guidance professionals. Relational agency helps us to analyse how the professionals interpret 

and problematize the aims and concepts of guidance and how they respond to their 

problematizations and definitions. The data comprises ~45 experts on career guidance from 

different institutions (e.g. counsellors at different educational institutions, youth and social workers, 
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principals, local and national level administrators). As an outcome, our study helps us to find tools to 

enhance the co-operation and develop the shared comprehension of the careers and guidance.   

 

Varhaiskasvatukseen osallistumisen oikeutukset ja ehdot vanhempien varhaiskasvatusratkaisujen 

perusteluissa 

Salla Fjällström (Tampereen yliopisto) 

Suomessa varhaiskasvatuslaki korostaa lapsen subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen, ja 

velvoittaa kunnat järjestämään lapselle varhaiskasvatuspaikan vanhempien niin toivoessa. 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa onkin korostunut vanhempien valinnanvapaus alle kouluikäisen 

lapsensa hoidon ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Huolimatta universalistiseksi luonnehditusta 

varhaiskasvatusjärjestelmästä, varhaiskasvatukseen osallistumisessa on Suomessa alueellisia ja 

perheiden sosioekonomiseen asemaan liittyviä eroja. Aiempi tutkimus osoittaa, että vanhempien 

ratkaisuihin vaikuttavat varhaiskasvatuspalvelujen saatavuus, saavutettavuus ja hinta, mutta myös 

palvelujen käytön kulttuurinen hyväksyttävyys sekä sopivuus perheille. Tämä esitys käsittelee 

alustavia tuloksia tekeillä olevasta tutkimuksesta, jossa tarkastellaan vanhempien tuottamia 

perusteluja nelivuotiaan lapsensa varhaiskasvatukseen osallistumiselle. Kiinnostuksen kohteena on, 

miten vanhemmat perustelevat perheessä tehtyjä nelivuotiasta lasta koskevia varhaiskasvatukseen 

osallistumisen ratkaisuja, ja millaisia oikeutuksia ja ehtoja osallistumiselle näissä perustelutavoissa 

rakentuu. Lisäksi tarkastellaan, onko perustelutavoissa havaittavissa alueellisia tai sosioekonomiseen 

asemaan liittyviä painotuseroja. Tutkimuksen lähtökohtana on diskursiivisen institutionalismin 

(Schmidt, 2008) oletus kulttuuristen ajattelu- ja puhetapojen merkityksestä varhaiskasvatukseen 

osallistumisen eriarvoistumiselle. Aineistona on CHILDCARE-tutkimushankkeessa vuonna 2019 

toteutetut nelivuotiaiden lasten vanhempien haastattelut (n=51). Tutkimus on osa väitöstutkimusta, 

jossa tarkastellaan varhaiskasvatukseen osallistumiselle paikallisella tasolla rakentuvia esteitä 

suomalaisessa, universalistiseksi luonnehditussa varhaiskasvatusjärjestelmässä. Tutkimuksen avulla 

oletetaan saatavan tietoa nelivuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistumiselle paikallisesti 

rakentuvista esteistä, jotka voivat jäädä näkymättömiin silloin, kun varhaiskasvatukseen 

osallistumista tarkastellaan vain valtakunnallisten politiikkojen näkökulmasta.  

 

Erityisen tuen tarpeen ja erityisopetuksen saamat merkitykset nuorten aikuisten 

koulutuselämänkulun kerronnassa   

Anna-Maija Niemi (Turun yliopisto) 

Esitykseni pohjautuu artikkelikäsikirjoitukselle, jonka keskiössä on nuorten erityisopetustaustaisten 

aikuisten koulutuselämänkulkua koskeva kerronta, tarkemmin erityisen tuen tarpeen ja 

erityisopetuksen saamat merkitykset haastattelukerronnassa. Analysoin etnografian pohjalle 

rakentuneeseen pitkittäistutkimukseeni osallistuvien kuuden nuoren aikuisen haastattelukerrontaa 

vuosilta 2017-2021. Olen lukenut aineistoani diskursiivisesti kysyen, miten nuoret aikuiset asemoivat 

itseään suhteessa koulutusjärjestelmän tuottamiin määrityksiin, ja toisaalta minkälaisista 

diskursseista käsin koulutusjärjestelmä lähestyy opiskelijoiden moninaisuutta ja tuen tarpeita. 

Analyysini keskittyy siihen, miten koulutuksen käytännöt asettuvat osaksi koulutuselämänkulun ja 

sitä koskevan kerronnan rakentumista. Kuljetan tarkastelussani mukana ajankohdan 

koulutuspolitiikkaa määrittävän itsehallinnan diskurssia, ja analysoin, miten omasta koulutuspolusta 

kerrotaan itsehallinnan diskurssin kehystämänä. Käsikirjoitus sai alkunsa siitä havainnosta, että 

erityisen tuen tarpeen saamat merkitykset suhteessa normaalina pidettyyn opiskelijuuteen näyttävät 

eri vuosikymmeninä peruskouluaan käyneiden henkilöiden kerronnassa varsin samankaltaisilta. 
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Taustoitan esityksessäni tiiviisti myös erityisopetukseen liittyviä koulutus- ja vammaispoliittisia 

kehityskulkuja viime vuosikymmeniltä.  

 

Koulutusta, työtä ja hyvää elämää etsimässä: Koulutustrajektoreiden aktantiaalinen analyysi 

Janne Varjo (Helsingin yliopisto), Mira Kalalahti (Turun yliopisto) 

Koulutuksellisen trajektorin käsite kuvastaa rakenteen ja toiminnan – institutionalisoituneiden 

elämänkulkua rajoittavien tai mahdollisten sosiaalisten rakenteiden sekä henkilökohtaisten 

elämänkertojen – välistä vuorovaikutusta. Tästä näkökulmasta koulutuksellinen trajektori rakentuu 

konkreettisissa päätöksenteko- ja valintatilanteissa, joissa yksilöt tulkitsevat ja arvioivat normeja, 

resursseja ja mahdollisuuksia suhteessa omiin kokemuksiinsa sekä tavoitteisiinsa. Sosioekonomiset 

tekijät ja koulutuksen institutionaaliset rakenteet kehystävät koulutuksellisia trajektoreita; samalla 

kuitenkin yksilöt käyttävät niitä omien elämänkertojensa rakennusaineena. Esityksessä tarkastellaan 

nuorten koulutustrajektoreita: puhetta jo tehdyistä koulutusta koskevista valinnoista, 

jatkokoulutusvaihtoehdoista ja unelmatyöpaikoista. Tutkimustehtävänä on analysoida 

mahdollisuuksien rakenteiden kehystämää toimijuutta erityisesti maahanmuuttotaustaisuuteen 

liittyvien merkitysten näkökulmasta. Tutkimusaineisto koostuu 31 nuoren haastatteluista; 

ensimmäisen kerran heitä haastateltiin peruskoulun yhdeksännellä luokalla ja uudelleen kolme 

vuotta myöhemmin, jolloin haastateltavat olivat tyypillisesti toisen asteen koulutuksen 

loppuvaiheessa. Haastateltavista 18 oli maahanmuuttotaustaisia nuoria. Käytämme Algirdas J. 

Greimasin (1980) kehittämää semioottista jäsennystä metodisena työkaluna, jonka avulla 

analysoimme koulutustrajektoreiden sisältämiä merkitysulottuvuuksia sekä niiden keskinäisiä 

jännitteitä. Greimasin aktanttimallia hyödyntävän analyysimme lähtökohtana on, että puhuessaan 

koulutusvalinnoistaan ja tulevaisuudensuunnitelmistaan nuoret tekevät sen tarinana, eräänlaisena 

pienoisnäytelmänä, jota havainnollistamme aktanttimallin avulla. Analyysimme nostaa esille, miten 

ihmiset, asiat ja olosuhteet ovat keskeisiä toimijoita, aktoreita, koulutustrajektoreita koskevissa 

narratiiveissa sekä millaista aktantiaalista vaihtelua ja säännönmukaisuutta tarinoihin sisältyy. 

Lopputulos korostaa yksittäisten aktanttien ja erityisesti aktanttien välisten suhteiden merkitystä 

koulutuksellisten trajektoreiden rakenteellisten elementtien ymmärtämisessä.  

 

Yhteiskuntaluokka nuoruudessa 

Minna Vilkman (Helsingin yliopisto), Mira Kalalahti (Turun yliopisto), Janne Varjo (Helsingin 

yliopisto)  

Tarkastelemme nuorten koulutuspolkuja siirtymävaiheessa peruskoulusta toisen asteen 

koulutukseen. Hyödynnämme kolmea TRANSIT-hankkeen aineiston yksilöhaastattelua osoittamaan 

luokkataustan vaikutuksia nuorten koulutusvalintoihin. Aineisto koostuu kolmen vuoden 

seurantatutkimuksesta, johon osallistui 445 nuorta. Tutkimus seurasi nuoria yhdeksänneltä luokalta 

toisen asteen viimeiseen vuoteen asti. Artikkelissa tarkasteltavilla nuorilla perheen lähtökohdat 

heijastuvat monilla, toisinaan melko hienovaraisilla, tavoilla koulutusvalintoihin ja 

tulevaisuudensuunnitelmiin. Teoreettisena taustana käytämme Pierre Bourdieun (1990) näkemystä 

yhteiskunnasta sosiaalisina tiloina eli kenttinä, sekä taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen 

pääoman (1986) merkityksistä nuorten kouluvalinnoissa. Tarkastelemme nuorten puheessa 

tuotettuja sosiokulttuurisia tiloja, joista muodostuu myös erontekojen paikkoja (Cresswell 1996). 

Kouluvalintoja analysoidaan myös Beverley Skeggsin (2004) sosiaalisen liikkuvuuden sekä 

keskiluokkaisen ihanteen mukaisen individualismin kautta. Esitetyt teoriat tarjoavat mahdollisuuden 

tarkastella nuorten koulutusvalintoja myös kodin ja koulun ulkopuolella muodostuvina 
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kompleksisina kamppailuina. Nuorten haastatteluista käy ilmi, että luokkataustan saavutettujen tai 

saavuttamattomien pääomien lisäksi sosiokulttuuriset tilat, kuten perhesuhteet ja harrastukset, 

vaikuttavat koulutusvalintoihin. Länsimaisessa uusliberalistisessa yhteiskunnassa vallitseva 

individualismin vaatimus korostaa keskiluokkaisten tapojen ja ulkoisten ominaisuuksien merkitystä, 

mutta transnationaalit nuoret saattavat jäädä näistä osattomiksi ennakkoluulojen ja rasismin vuoksi. 

Luokkasiirtymät edellyttävät keskiluokkaan kuulumattomilta nuorilta keskiluokkaisiksi käsitettyjen 

pääomien hankkimista esimerkiksi oppilaskunta-aktiivisuuden avulla tai työskentelemällä opintojen 

ohella. Sen lisäksi, että koulutuksellinen kilpailu on lisääntynyt ja nuorten koulutuspolut sekä 

elämäntyylit ovat yksilöllistyneet, perinteinen luokkasamaistuminen on heikentynyt eivätkä 

transnationaalit perheet sovitu helposti suomalaiseen luokkarakenteeseen. Väestö moninaistuu 

eivätkä koulutus- ja työurat ole enää lineaarisia ja tarkkarajaisia.  

 

Kestävä kehitys kasvatuksessa ja koulutuksessa (SIG) / Education for sustainable 

development 
 

Tulevaisuuslukutaito ympäristöpedagogisen kirjallisuuden opetuksen käytänteissä 

Päivi Koponen (Turun yliopisto) 

Pohdin sitä, miten ekologisen dystopian lukemista voi käyttää apuna nuorten ekologisen ahdistuksen 

kohtaamisessa. Pyrin suuntaamaan pohdintani yläkoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden 

oppiaineen sisäisen ympäristöpedagogisen kirjallisuuden opetuksen kehittämiseen. Esitän, että 

ekologisen dystopian lukeminen voi paljastaa trauman kaltaisen ”katkoksen” toimijuudessamme: 

ekologiset tuhot tuntuvat klaustrofobisilta kokemuksilta, jos oma toimijuutemme ei mahdollista 

niistä ulospääsyä. Tämä herättää meissä ”ahdistavia” kehollisia tuntemuksia, jotka viestivät häpeän, 

inhon, pelon, surun, syyllisyyden ja vihan tunteistamme. Meiltä puuttuu kuitenkin usein kyky 

jäsentää kielellisesti ekologisen ahdistuksemme perustuvan toimijuutemme menettämisen 

kokemuksiimme. Jotta emme lopulta jäisi vain seuraamaan ekologisia muutosilmiöitä ahdistuksen 

tuntemuksina, meidän onkin vahvistettava ympäristötoimijuuttamme. Etsin tähän keinoja 

tulevaisuuslukutaidon käytäntöjen luomisesta: nuoren ympäristötunteista muodostuvan 

luontosuhteen tunnistavasta lukemisen tavasta, tämän suhteen muille jakamisesta ja suhteen 

yhdessä uudelleen kuvittelusta. Pyrin avaamaan tätä kautta nykyisten 

opetussuunnitelmauudistusten keskeisiä kysymyksiä siitä, miten voisimme luoda oppiainerajat 

ylittäviä kestävän kehityksen kasvatuksen käytäntöjä. 

 

Liikkumis- ja ympäristökasvatuksen kehittäminen toimintatutkimuksen keinoin lasten 

urheiluseurassa 

Jonne Silonsaari (Jyväskylän yliopisto), Mikko Simula (Jyväskylän yliopisto) 

Valtio ja kunnat ovat asettaneet kunnianhimoisia viisaan liikkumisen yleistymistä koskevia 

tavoitteita. Suomen kävelyn- ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteena on kasvattaa näiden 

kulkumuotojen määrää 30% vuoteen 2030 mennessä. Taustalla ovat paitsi liikenteen 

päästövähennystavoitteet myös esimerkiksi terveydenedistäminen ja kaupunkiympäristöjen laadun 

kohentaminen. Viisas liikkuminen kytkee yhteen monia ympäristö-, liikenne- ja liikuntapolitiikan 

tavoitteita. Kestävän liikennejärjestelmän tuottaminen ei ole pelkästään tekninen prosessi. 

Liikkumiskäytännöt kietoutuvat ihmisten merkityksellisinä pitämiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin 

toimintoihin, ja niihin liitetään monenlaisia merkityksiä, tulkintoja ja tunteita ja käsityksiä hyvästä 
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elämästä. Näiden alati muuttuvien sosiaalisten ja kulttuuristen merkitysten tiedostaminen on 

edellytys vaikuttavien viisaan liikkumisen politiikkatoimenpiteiden suunnittelulle. Tässä esityksessä 

viisasta liikkumista tarkastellaan lasten ja heidän perheidensä näkökulmasta. Lasten itsenäinen 

liikkuminen (pyörällä, kävellen tai muilla tavoilla) ja kaupunkitilan käyttö on vähentynyt viimeisten 

vuosikymmenien aikana kaikkialla länsimaissa. Lapsuuden tutkimuksen piirissä puhutaan lapsuuden 

institutionalisoitumisesta viitaten siihen, että lapsuutta tuotetaan ja eletään yhä enemmän 

standardeissa oppimis- ja harrastustiloissa ja aikuisten organisoimissa tilanteissa. Koulun 

ulkopuolella oikeanlaisen tai hyvän lapsuuden narratiivi kiinnittyy erityisesti lasten harrastuksiin 

urheilun, musiikin, taiteen tai muun toiminnan parissa. Lapsuuden tilojen, diskurssien ja 

käytänteiden konstellaatiot muodostavat autoriippuvaisia elämäntapoja, joita on vaikea haastaa 

pelkästään esimerkiksi liikennesuunnittelun tai terveyshyötyjä korostavan viestinnän avulla. Niitä 

voidaan kuitenkin haastaa tiedontuotantoa ja oppimista yhdistelevin menetelmin. Jyväskylässä 

tehdyssä toimintatutkimuksessa tutkijat kutsuivat pyöräilyn edistäjät ja lasten harrastustoimijat 

pohtimaan jokapäiväisen liikkumisen muutosta. Toimijoiden tietoisuuden, toimijuuden ja 

yhteisyyden tukeminen viestinnän, vuorovaikutuksen ja erilaisten kokeilujen avulla johti siihen, että 

lasten pyörällä liikkumiseen liitettiin merkityksiä, joita pyöräilynedistämisen politiikkaprosesseissa ei 

ole tunnistettu tai ainakaan korostettu. Tällaisia olivat muun muassa uudenlaiset autonomian ja 

sosiaalisuuden kokemukset. Tulokset tukevat näkemystä siitä, että kestävän liikkumisen 

edistämistyön tulee olla merkityksellistä eri väestöryhmien jokapäiväisessä sosio-spatiaalisessa 

elämisen todellisuudessa.  

 

Fostering empathy towards effective sustainability teaching: from the Food Sustainability Index 

educational toolkit to a new pedagogical model 

Francesca Allievi (JAMK University of Applied Sciences), Sonia Massari (RomaTre University), 

Francesca Recanati (Barilla Center for Food and Nutrition) 

In the context of the current global challenges, the transition towards a more sustainable society 

becomes everyone’s duty. More specifically, in higher education the discussion on how curricula 

should evolve and contribute to this societal quest is thriving. However, the Authors argue that, 

beyond changes in curricula’s contents, understanding and, consequently, acting towards 

sustainability will be easier when it is perceived as a value for human beings. With this in mind, 

innovative approaches are needed for education to become a catalyst for sustainability. These 

approaches should be based on mechanisms of altruism: acting together to save the planet can only 

be done by enabling students to first see and then understand the other. The work presented here 

focuses on the activation of empathy in higher education, not only to enable a more comprehensive 

understanding of sustainability and the SDGs but, even more, to stimulate agency skills in students 

and enable them to develop creative solutions for a more sustainable society. Focusing on food 

sustainability becomes relevant because food connects, in one way or another, all SDGs. A set of 

classroom experiments based on the Food Sustainability Index (FSI) are presented and analyzed, and 

the derived pedagogical model to foster empathy and make sustainability teaching more effective is 

introduced. These experiments include co-teaching of classes in different online environments, with 

the cooperation of lecturers in JAMK University of Applied Sciences (Jyväskylä, Finland) and RomaTre 

University, ISIA Design School and La Sapienza University (all in Rome, Italy).  
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Kestävää kasvatusta etsimässä – Kasvatuksen eetos nuorten näkemyksissä koulun kehittämisestä 

Pia Koirikivi (Helsingin yliopisto) 

Koulutuksella on keskeinen merkitys prosesseissa, joilla yksilöitä sosiaalistetaan osaksi yhteisöä. 

Sosialisaatioprosessissa keskeistä ovat tavoiteltu ihmiskäsitys ja siihen liitetyt käyttäytymisihanteet 

ihanteissa. Oman aikamme (2000-luvun) vallitsevaksi kulttuuriseksi merkityshorisontiksi, ja siten 

myös kasvatusideaalien määrittäjäksi, Värri (2019) luonnehtii teknologista ja psykokapitalistista 

maailmankuvaa, jossa ihminen nähdään ympäristön hallitsijana ja omistajana, mutta samaan aikaan 

ihmisyys on alistettu talouden tuotantoprosesseille. Maailmakuvan vaikutukset heijastuvat 

merkittävästi koulutukseen, jossa sivistyksen sijaan keskeisiksi ovat nousseet erilaisten suoritusten 

mittaaminen sekä yksilöiden taitojen kehittäminen. Samaan aikaan tuore Kouluterveyskysely (2021) 

kertoo nuorten kasvavasta koulu-uupumuksesta sekä lisääntyvästä opintojen merkityksettömyyden 

kokemuksesta. Syventääksemme ymmärrystä aikamme vallitsevasta kasvatuseetoksesta tässä 

esityksessä käsittelen suomalaisnuorten näkemyksiä siitä, miten heidän mielestään koulua tulisi 

kehittää. Aineistona toimii toisen asteen opiskelijoiden (N=45) kanssa vuonna 2020 toteutetut 

syvähaastattelut. Nuorten vastauksista esille nousevat näkökulmat osoittavat, että nuoret elävät 

vahvasti oppimistavoitteisiin liittyvien ideaalien ja erilaisten käytäntöjen asettamien realiteettien 

jännitteissä. Nuoret korostavat sivistyksellisiä ihanteita tasa-arvosta ja toisten kunnioittamisesta 

mutta samaan aikaan he pyrkivät saamaan vahvistusta sellaisille taidoille, jotka mahdollistavat 

heidän toimintakykynsä nykyisessä maailmassa, jossa epätasa-arvoisuus on koko hallitsevan, 

psykokapitalistisen järjestelmän ydinominaisuus. Globaalien ongelmien ratkaisemisessa keskeistä on, 

että nuoret kokevat koulutuksen tuottamat arvot ja pätevyydet tuntuvat merkityksellisinä ja että he 

voivat nähdä yhteyden saamansa koulutuksen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen välillä. Tätä 

varten koulujärjestelmän kehittämisessä tulisi ottaa aidosti huomioon nuorten näkemykset sekä 

heidän esittämänsä kritiikki nykykasvatusta kohtaan. Yhtä lailla on kuitenkin tärkeää huomioida se, 

että nuoret edustavat jo saamaansa kasvatusta ja sen merkityssisältöjä, joten vastuuta 

tulevaisuuden muutoksista ei voi siirtää heidän vastuulleen vaan muutosprosessiin on ryhdyttävä 

yhdessä ja tässä ajassa. Kysymyksenä esitän, miten opettajankoulutus voisi tulisi toimia tämän 

muutosprosessin kärjessä.  

 

Koulu kestävyyskriisin keskellä - tutkimus- ja taideperustainen lähestymistapa 

Anna Lehtonen (Espoon kaupunki) 

Kouluilla on nähty keskeinen rooli siirtymässä kohti ekologisesti kestävämpää, hiilineutraalia ja 

resurssiviisasta yhteiskuntaa. Koulut ovat kuitenkin osa ongelmaa, kestävyyskriisiä ja 

ilmastonmuutosta, jossa yksilöt ja yhteisöt ajautuvat toimimaan kestämättömästi. Nykyisten 

opetussuunnitelmien ylevät tavoitteet uhkaavat jäädä retoriseksi sanahelinäksi. Kestävyys- ja 

ympäristökasvatukseen sisältyy monia ristiriitoja. Koulujen resurssit ja valmiudet muutokseen, 

kestävämmän todellisuuden rakentamiseen ovat hyvin rajalliset. Aikaa ja mahdollisuuksia opetuksen 

kehittämiseen ja kestävyyskysymysten pohdintaan ei helposti löydy koulujen arjesta. 

Ilmastonmuutos ahdistaa oppilaita ja ilmastokasvatus opettajia. Tarvetta on näkökulmien 

laajentamiseen, systeemiseen ymmärtämiseen, kriittiseen ja luovaan ajatteluun. Esityksessä 

pohditaan, miten kouluja voitaisiin kehittää tutkimusperustaisesti ja taiteen keinoja hyödyntäen. 

Taideperustaiset lähestymistavat voivat irrottaa arjen ajattelusta, luoda tilan tunteiden, 

tuntemusten ja mielikuvien kokemukselliselle tutkimiselle, kuuntelemiselle, näkyväksi tekemiselle ja 
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ihmettelemiselle. Esityksessä esitellään esimerkkejä, miten draamakasvatuksen työtapoja voidaan 

hyödyntää ilmastotunteiden, mielikuvien ja koetun kestävyyskriisin tutkimiseen.        

 

Antroposentrisestä elämäkeskeiseen: elämäkeskeisen näkökulman työkalu lukion 

kestävyyskasvatukseen 

Pihla Soinnunmaa (Helsingin yliopisto, Kudelma-verkosto) 

Kompleksinen kestävyyskriisi ja kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen vaativat kasvatukselta 

kriisiä ylläpitävän länsimaisen maailmankuvan kyseenalaistamista. Suomessa muun muassa 

perusopetuksen opintosuunnitelmasta löytyvä ekososiaalinen sivistys (Salonen & Bardy 2015) tai 

toisaalta ekologinen sivistys (Värri 2018) nostavat keskiöön ihmisen täyden riippuvaisuuden muusta 

maapallon elämästä. Ihmisen ja muun elämän keskinäisriippuvuuden hahmottamiseen tarjoan 

väitöskirjatutkimuksessani yhdeksi työkaluksi elämäkeskeistä näkökulmaa. Esittelemäni 

elämäkeskeisen näkökulman taustalla on luontosuhdetutkimusten tuloksista kumpuava havainto 

siitä, että kun ihminen kokee olevansa osa luontoa, elämän verkkoa, hän todennäköisemmin toimii 

ympäristövastuullisemmin (mm. Schultz 2004, Nisbet ym. 2009; Braito ym. 2017). Elämäkeskeisen 

näkökulman työkalu pohjaa maisterintutkielmassani ja Kudelma-verkostossa kehitettyyn käsitykseen 

ihmisen luontosuhteesta, sekä väljästi Fiscusin ja Fathin (2018) elämäkeskeisen ympäristötieteen 

kehykseen (life-centric science). Toisaalta, elämäkeskeisyys liityy osaksi syväekologista ja 

ekosentristä ajatussuuntaa. Elämäkeskeisessä näkökulmassa elämä nähdään kestävyystavoitteiden 

yhteisenä nimittäjänä ja se pyrkii suuntaamaan toimintaa elämän kokonaisuuden vaalimiseen ja 

ravitsemiseen. Tässä esityksessä määrittelen elämäkeskeisen näkökulman ja esittelen sitä 

kuvaamaan yksinkertaisen työkalun. Elämäkeskeisen näkökulman työkalu havainnollistaa sitä, miten 

ihminen systeemeineen on osa maapallon elämän kokonaisuutta, sekä ohjaa laajentamaan omaa 

näkökulmaa ja huolenpidon piiriä antroposentrisestä elämäkeskeiseen. Työkalu on yksinkertaistettu 

visuaalinen metafora, jonka tavoitteena on herättää vallitsevaa maailmankuvaa kyseenalaistavaa 

keskustelua ja lisätä näin oppimista ja kasvua kohti kestävämpää tulevaisuutta. Työkalua on 

toistaiseksi käytetty opettajille pidetyissä työpajoissa ja siitä on kehitteillä harjoituksia opettajien 

käyttöön opiskelijoiden kanssa. Kehitän elämäkeskeisen näkökulman työkalua osana tieteidenvälistä 

tutkimushanketta Konkreettien utopioiden pedagogiikka: Nuorten toimijuus ja ilmastoaktivismi 

opetuksessa (Oulun ja Helsingin yliopisto). Tutkimukseni konteksti on suomalainen lukio-opetus. 

Mukana olevat neljä lukiota ovat valikoituneet niissä toimivien kestävyyskasvatusta aktiivisesti 

edistävien opettajien mukaan. Hankkeen työkaluja ja pedagogiikkaa kehitetään yhdessä opettajien ja 

opiskelijoiden kanssa kehittämistutkimuksen periaattein. 

 

Biodiversiteettikasvatus vai luontokatokasvatus? Miten määritellään kriittisesti tarvittava 

kasvatuksen muoto?  

Arja Kaasinen (Helsingin yliopisto), Essi Aarnio-Linnanvuori (Tampereen yliopisto) 

Maapallon eliöiden moninaisuudesta ja hyvinvoinnista puhuttaessa käytetään muun muassa 

käsitteitä luonnonkirjo, elonkirjo, biodiversiteetti ja luonnon monimuotoisuus. Tutkittaessa 

moninaisuutta arvioidaan yleisesti, että eliölajeja planeetallamme on tiettävästi miljoonia (Mora, 

Tittensor, Adl, Simpson & Worm 2011). Niistä tieteelle tunnettuja on arviolta noin 15 %. Samalla on 

nähtävissä, että eliölajien runsaus ja moninaisuus ovat vähenemässä dramaattisesti niin 

maailmanlaajuisesti kuin paikallisestikin (Bachman, Walker, Barrios, Copeland, & Moat 2020; IUCN 

Red List 2017-2020 Report; Hyvärinen, Juslén, Kemppainen, Uddström & Liukko, 2019). Viime aikoina 

tästä ilmiöstä on alettu käyttää käsitettä luontokato. Luontokato on ilmastonmuutoksen ohella 
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maapalloa nopeasti muokkaava ilmiö, joka vaatii aktiivisia ja akuutteja toimia. Ympäristökriisien 

aikakaudella useat tutkijat ja asiantuntijat ovat kutsuneet kasvatusta apuun (ks. esim. Gough 2013; 

Värri 2018). Perinteisten kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen 

sateenvarjokäsitteiden alle on tällä vuosituhannella vakiintunut ilmastokasvatuksen käsite, joka 

viittaa ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen liittyvään oppimiseen, opetukseen ja 

kasvatukseen (Cantell ym. 2020). Tässä esityksessä kysymme, miksi pitäisi kutsua kasvatusta, joka 

koskettaa luonnonkirjon ja luontokadon välistä ristiriitaa ja mihin se asettuu kasvatustieteellisesti. 

Kirjallisuudessa on jonkin verran käytetty biodiversiteettikasvatuksen käsitettä, mutta se ei ole 

toistaiseksi vakiintunut (mm. Kaasinen 2009; Wolff 2021). Vertailun vuoksi, tutkimuksia siivilöivät 

hakukoneet tuottavat käsitteille “climate change education” noin 9800 tutkimustulosta, kun 

puolestaan haku “biodiversity education” tuottaa noin 2500 tulosta. Tämä osoittaa, että käsitteen 

määrittely ja aiheen tutkiminen on tarpeen. Esityksessä kuvataan käsitteen muodostumisen 

problematiikkaa, ajankohtaisuutta ja alustavia tuloksia määriteltävänä olevasta 

biodiversiteettikasvatuksen käsitteestä.   

 

Kertoen rakennettu - Toimien toteutettu: Sosiaalisesti kestävän osallisuuden toimintakulttuurin 

rakentaminen varhaiskasvatuksessa 

Elina Weckström (Itä-Suomen yliopisto) 

Esitys pohjautuu sosiaalisesti kestävän osallisuuden toimintakulttuurin rakentamista tarkastelevan 

artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalisesti kestävää 

osallisuuden toimintakulttuuria, jossa kaikilla yhteisön jäsenillä on mahdollisuus tulla kuulluksi, 

tehdä aloitteita, ilmaista mielipiteensä ja muuttaa toimintaa. Sosiaalisesti kestävän osallisuuden 

toimintakulttuurin avulla voidaan edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä ehkäistä 

syrjäytymistä. Osallisuutta on tutkittu varhaiskasvatuksessa pitkään, mutta aikaisemmat 

tutkimustulokset osoittavat, että osallisuus ei ole velvoittavista asiakirjoista (Opetushallitus, 2018; 

Varhaiskasvatuslaki 540/2018) huolimatta vakiintunut osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnasta lasten osallisuutta 

vahvistavia käytänteitä lasten ja henkilöstön tuottaman aineiston avulla. Lisäksi tavoitteena oli 

muodostaa tutkimuksen tulosten pohjalta käsitteellinen malli sosiaalisesti kestävän osallisuuden 

toimintakulttuurin rakentamiseksi varhaiskasvatuksessa. Toimintatutkimuksena toteutettu tutkimus 

muodostui kolmesta empiirisestä osatutkimuksesta, jotka toteutettiin vuosien 2014–2017 aikana 

(Weckström ym., 2017; 2021a; 2021b). Tutkimukseen osallistui 41 iältään 3–7-vuotiasta lasta ja 19 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja opettajaa yksityisestä päiväkodista sekä 12 iältään 4–12-

vuotiasta lasta Koko Suomi leikkii -hankkeen kahdesta Terhokerhosta. Tutkimusaineisto koottiin 

yhdessä tutkimuksen osallistujien kanssa ja se koostui muun muassa haastatteluista, 

ryhmäkeskusteluista, päiväkirjamerkinnöistä ja toimintaa kuvaavista kertomuksista.  Tutkimuksen 

tulokset osoittavat, että lapset ja varhaiskasvatuksen henkilöstö ovat halukkaita sitoutumaan 

uudenlaiseen toimintaan ja rakentamaan yhteisöllistä me-narratiivia, joka luo perustan sosiaalisesti 

kestävälle osallisuuden toimintakulttuurin mallille. Toimintakulttuurin muutos edellyttää tietoista ja 

pitkäjänteistä työtä osallisuuden vahvistamiseksi päiväkodin pedagogisissa ratkaisuissa, lasten ja 

henkilöstön välisissä suhteissa ja henkilöstön päivittäisissä valinnoissa. 
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Kestävä kehitys aloittavien luokanopettajaopiskelijoiden kokemusmaailmassa  

Tommi Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto), Mikko Hiljanen (Jyväskylän yliopisto), Matti Rautiainen 

(Jyväskylän yliopisto) 

Koululla on keskeinen rooli kestävään elämäntapaan kasvattajana. Mutta kuinka suomalainen 

koulutusjärjestelmä on onnistunut kestävyyskasvatuksessa? Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden 

ja psykologian tiedekunnan Kestävät yhteisölliset elämän tavat -kehityshankkeessa selvitimme 

kyselytutkimuksella aloittavien luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä kestävästä elämäntavasta 

ja sen suhteesta kouluun ja kasvatukseen. Kysely koostui kysymyksistä, joilla haettiin opiskelijoiden 

kokemuksia kestävän elämäntavan toteutumisesta heidän koulupolullaan, näkemyksiä 

kestävyydestä osana heidän henkilökohtaista elämäänsä ja yhteiskunnallista todellisuuttaan sekä 

näkemyksiä opettajan roolista kestävään elämäntapaan ohjaavana kasvattajana. Aineisto (N=75) 

kerättiin syyskuun alussa 2021 ennen varsinaisten sisältöopintojen alkua. Aineisto analysoitiin 

laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tulosten mukaan opiskelijoiden huoli maailman tilasta ja 

tulevaisuudesta on valtava. Huolen aitoudesta kertoo se, että henkilökohtaisessa elämässään 

opiskelijat pyrkivät aktiivisesti edistämään kestävää elämäntapaa. Suurin osa kertoo esimerkiksi 

vähentäneensä kulutusta ja noudattavansa elämässään kohtuullisuuden periaatetta, mikä osoittaa, 

että kestävät arvot ovat keskeinen osa opiskelijoiden elämäntapaa ja henkilökohtaista hyvinvointia. 

Ympäristöasiat myös puhuttavat paljon opiskelijoita. Kuitenkin vain harva kertoo olevansa aktiivisesti 

mukana ilmasto- tai ympäristöasioihin liittyvässä kansalaistoiminnassa, mutta silti neljännes ilmoitti 

olevansa valmis kansalaistottelemattomuuteen näiden asioiden puolesta. Valveutuneisuus ilmasto- 

ja ympäristöasioissa heijastui myös opiskelijoiden odotuksiin suhteessa opettajankoulutukseen. 

Kokemus koulusta kestävään elämäntapana kasvattajana kuitenkin jakaa opiskelijoita. Osa on 

kokenut kestävyyskasvatuksen yksipuoliseksi, ja vain harvan mielestä heidän koulunsa on edistänyt 

paljon kestävään elämäntapaan kasvua. Kokonaisvaltaisen ekososiaalisen sivistyksen sijaan koulu 

tuntuukin antaneen vain yksittäisiä kestävän elämäntavan toimintamalleja. Voidaan tulkita, että 

suomalainen koulutusjärjestelmä ei ole opiskelijoiden kokemuksen mukaan kyennyt tarjoamaan 

riittävän kattavaa kestävyyskasvatusta. Opiskelijat kuitenkin kokevat koulun roolin erittäin 

keskeisenä kestävyyskasvatuksessa. Etenkin opettaja nähdään yhtenä tärkeimmistä kestävän 

elämäntavan roolimalleista. Opiskelijat odottavatkin opettajankoulutukselta paljon kyetäkseen 

ohjaamaan oppilaitaan tulevaisuudessa kestävään elämäntapaan.  

 

Kestävä tulevaisuus ammatillisten opettajaopiskelijoiden tukitsemana 

Keijo Hakala (Hämeen ammattikorkeakoulu) 

Nykyisin ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä edellytetään kestävän kehityksen opetusta sekä oman 

oppimis- ja toimintaympäristöjen kriittistä tarkastelua kestävän kehityksen toteuttamisessa. Usea 

ammatillisen koulutuksen järjestäjä kehittää kestävän kehityksen osaamistaan ja toteuttaa OKKA-

säätiön kestävän kehityksen itsearviointiprosessin sekä hakee kestävän kehityksen sertifikaattia. 

Ammatillisen koulutuksen reformissa opettajien työkenttä laajentui työpaikoille. Tulevaisuudessa 

ammatillinen koulutus vastaa työelämän kanssa yhteistyössä kestävän kehityksen kysymyksiin 

ammattialoittain. Tämä edellyttää uudistamiseen tähtäävää tarkastelua myös ammatillisessa 

opettajankoulutuksessa, jolloin opettajaksi kehittymiseen tulee liittyä myös ammattialakohtainen 

uudistava oppiminen. Ammatillisen asiantuntijuuden päälle rakentuva opettajaopiskelijan 

persoonallinen pedagoginen asiantuntijuus ja osaamisen tunnistetaan mezirowilaisena 

transformatiivisena uudistumisena. Jatkossa tulee huomioida ammattialakohtaiset 
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kestävyyskysymykset opettajan työelämäverkostoja tarkastellessa. Tällöin transformatiivisena 

uudistamisen kohteena on työelämä ja yhteiskunta. Tutkimuksessani tarkastelen HAMK eri 

ammattialoilla työskentelevien ammatillisten opettajaopiskelijoiden (n=20), opettajaksi kehittymisen 

kirjoitelmia. Tutkimusaineisto koottiin kesäkuun 2021puoliväliin mennessä. Tutkin opiskelijoiden 

merkityksellisinä pitämiä ammatillisen opettajuuden osaamisalueita sekä millä tavoin kirjoituksissa 

ilmentyvät kunkin opettajaopiskelijan alakohtainen kestävän kehityksen osa-alueet ammatillisena 

osaamisena ja opettajan pedagogisena osaamisena.  Tutkimusmenetelmä on teoriaohjaava 

sisällönanalyysi, jossa teoriaohjaavat pääluokat on johdettu Stephen Sterlingin (2010) 

transformatiiviseen kestävän kehityksen systeemisen ajattelun tasojen mukaisesti: kognitiivisiin, 

metakognitiivisiin ja episteemisiin tasoihin.   

 

Miten opetussuunnitelmauudistus onnistuu Keniassa? Opettajankouluttajien näkemyksiä ja 

tarpeita  

Veera Kallunki (Helsingin yliopisto), Seija Karppinen (Helsingin yliopisto) 

Osana laajempaa itäafrikkaista opetussuunnitelmien uudistamistrendiä (Ruth & Ramadas, 2019; 

Nsengimania yms. 2020) myös Kenia on ottanut käyttöönsä niin kutsutun osaamisperustaisen 

opetussuunnitelman (competence-based curriculum, CBC) perusopetuksessaan vuonna 2016 

(CURRICULUM FRAMEWORK 2016, https://www.education.go.ke/index.php/downloads/file/632-

basic-education-framework). Muutos on iso ja vaatii sekä resursseja, koulutusta että kulttuuristen 

näkökulmien huomiointia onnistuakseen. Suomalais-kenialaisessa TOTEMK-projektissa (2020-2024) 

koulutetaan kenialaisia opettajankouluttajia 20 kenialaisessa yliopistossa vastaamaan uuden 

opetussuunnitelman haasteisiin. Tämä tutkimus on osa laajempaa TOTEMK-projektissa tehtävää 

tutkimusta opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Tässä esityksessä 

esitellään ensimmäiseen online-muodossa toteutettuun intensiivikoulutukseen keväällä 2021 

osallistuneiden 63 opettajankouluttajan näkemyksiä opetussuunnitelmauudistuksen tärkeimmistä 

painotuksista, haasteista ja opettajankoulutuksen muutospaineisista uudistuksen toteuttamiseksi. 

Kvalitatiivista sisällönanalyyisia käyttävän tutkimuksen tuloksissa korostuvat mm. 

oppilaskeskeisyyden painotus uudessa opetussuunnitelmassa, tarve kehittää opettajien osaamista, 

resurssien tarve sekä toteutuksen haasteet.    

 

Kokemuksen ja oppimisen tutkimusta ennakkoluulottoman monitieteisesti 
 

Fenomenologi – astu ulos kuplastasi! 

Serja Turunen (Turun yliopisto) 

Fenomenologia on tulospohjaiseen yliopistoon heikosti istuva tapa lähestyä maailmaa ja sen ilmiöitä. 

Heideggerin myöhäiskauden filosofiassa painottuu pohdiskeleva ajattelu, maailman silleen 

jättäminen. Tutkijalle se tarkoittaa kärsivällistä viipyilemistä tutkittavan ilmiön äärellä. Empiirisen 

tutkimuksen kurinalainen fenomenologinen metodi vaatii sekä tieteellisten että kulttuuristen 

traditioiden sulkeistamista, intuitiivista heittäytymistä ja vaiheittaista paneutumista tutkittavien 

elämismaailmaan, siis ennen kaikkea aikaa.  Kuvailen esityksessäni metodivalintani aiheuttamaa 

vierauden kokemusta. Olen etsinyt hengenheimolaista, toista fenomenologista kasvatustieteilijää, 

kuin neulaa heinäsuovasta. Temaattisella yhtymäkohdalla ei näissä etsinnöissä ole niinkään ollut 

väliä. Haastekerrointa on kasvattanut työskentely pienellä kampuksella. Viime aikoina 

koronaeristäytyminen on entisestään heikentänyt mahdollisuuksia luonnolliseen kohtaamiseen. 
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Tarve tulla hyväksytyksi ja ymmärretyksi tiedeyhteisössä on vahva. Osallisuus jaettuihin 

tutkimusprojekteihin on kokemuslaatuna tavoittelemisen arvoinen, ja sitä meiltä lehtoreiltakin 

odotetaan. Olen lopulta uskaltanut astua uuteen ja liittynyt osaavaan ja tehokkaaseen 

tutkimusryhmään, jossa tutkijoiden ontologiset ja epistemologiset sitoumukset ovat moninaisia. 

Minulle on varattuna selkeä ja periaatteessa tuttu rooli: aineiston laadullinen analyysi. Olen 

kuitenkin vieraalla maaperällä työstäessäni sadoilta informanteilta avoimella kyselylomakkeella 

kerättyä dataa. Yritänkö metodini mukaisesti astua kunkin tutkittavan nahkoihin ja viipyillä niissä, 

kunnes alkuperäinen kokemus saa tilaisuuden näyttäytyä? Vai onko minun syytä ottaa käsiini vieraat 

työkalut, joilla en ole koskaan ennen takonut? Toivon herättäväni keskustelua siitä, ovatko jotkin 

tutkimussuuntaukset liian kaukana toisistaan, jotta yhteistä tutkimusajattelua on mahdollista 

rakentaa. Julkaisupaineiden kurimuksessa, puhutaanko vielä paradigmoista? Onko kasvatustieteen 

kieli yhteinen ja omaksuttavissa? Missä määrin tutkijan tulee taipua kompromisseihin ollakseen osa 

tiedeyhteisöä? Onko samalla mahdollista säilyttää oma identiteetti tutkijana?   

 

Miten kokemusta voidaan tutkia monimenetelmäisesti luonnollisissa oppimistilanteissa? 

Suvi Karjalainen (Jyväskylän yliopisto), Juha Leukkunen (Jyväskylän yliopisto), Eeva Rantala 

(Jyväskylän yliopisto), Mikko Vesisenaho (Jyväskylän yliopisto), Jari Korpela (Jyväskylän yliopisto), 

Mari Manu (Jyväskylän yliopisto), Anita Malinen (Jyväskylän yliopisto), Minna Silvennoinen 

(Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Tiina Parviainen (Jyväskylän yliopisto) 

KoKemus-hankkeessa on tutkittu ennakkoluulottomasti luonnollisissa oppimistilanteissa, ja 

erityisesti simulaatiotilanteissa tapahtuvaa kokemuksellista oppimista. Neurofysiologisen ja 

kokemuksellisen tiedon yhdistämisen tavoitteena on ymmärtää oppimista kokonaisvaltaisena 

ilmiönä, jossa yhdistyvät kokemukset, kognitiiviset prosessit, emootiot sekä keholliset ulottuvuudet. 

Tulevaisuudessa oppimiseen liittyvän kokemuksellisuuden kokonaisvaltainen ymmärtäminen voisi 

mahdollistaa myös oppimisympäristöjen ja -menetelmien räätälöimisen yksilöllisesti. Tällaista 

monimenetelmäistä kokemuksen tutkimusta erilaisia aineistoja yhdistäen on tehty varsin vähän, 

joten on tärkeää ensin testata, voidaanko eri menetelmin kerättyä aineistoa yhdistää, ja miten se 

voidaan tehdä mahdollisimman luotettavasti. Tässä tutkimuksessa kerättiin (neuro)fysiologista sekä 

kokemuksellista aineistoa luonnollisissa simulaatiotilanteissa. Keveämmissä koeasetelmissa 

hyödynnettiin videointia, haastattelua, havainnointia, kyselylomakkeita sekä sykevälivaihteluun 

perustuvaa Firstbeat-mittausta. Laajemmissa koeasetelmissa oli lisäksi mukana aivojen ja 

autonomisen hermoston toiminnallisia ominaisuuksia mittaavia menetelmiä, kuten aivosähkökäyrä 

(EEG), sydänsähkökäyrä (EKG) sekä hengityksen rytmiä ja vaiheita mittaava hengitysvyö. Videoinnin, 

haastatteluiden ja havainnoinnin keinoin voidaan tarkastella mm. oppija-ohjaaja-vuorovaikutusta ja 

oppimistilanteen merkityksellisiä hetkiä. Fysiologisilla ja neurofysiologisilla mittauksilla saadaan 

tietoa mm. opiskelijoiden ja kouluttajien vireystilasta, stressistä sekä palautumisesta 

simulaatiotilanteen eri vaiheiden aikana. Esityksessämme esittelemme erilaisten aineistojen 

keräämiseen, yhdistämiseen ja analysointiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. 

Esimerkkiaineistoina käytämme fysioterapiakoulutuksen ja metsäkonesimulaatioiden yhteydessä 

kerättyä (neuro)fysiologista ja kokemuksellista aineistoa. Fysioterapiakoulutuksen osalta 

tarkastelemme oppimistilanteen aikaisten merkityksellisten hetkien ja sykevälivaihtelun välisiä 

yhteyksiä. Metsäkonesimulaatioiden osalta tarkastelemme, miten aivojen ja autonomisen 

hermoston toiminnalliset ominaisuudet vaihtelevat simulaation eri vaiheissa, kuten 

simulaatiotehtävien, palautteenannon ja lepotaukojen aikana. 
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Kuntoutuksen simulaatioharjoitus oppimiskokemuksena: millaiset asiat tekevät 

oppimiskokemuksesta merkityksellisen? 

Minna Haapakoski (JAMK / Kuntoutusinstituutti), Kaisa Lällä (JAMK / Kuntoutusinstituutti) 

Tausta ja tavoitteet: Simulaatio-oppimista on hyödynnetty jo pitkään esimerkiksi lääketieteen ja 

fysioterapiakoulutuksen opinnoissa erilaisten kliinisten taitojen harjoittelussa. Sen sijaan laajemmin 

kuntoutukseen liittyvien ohjaustilanteiden simulaatioiden tutkiminen on ollut vähäisempää. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä simulaatioperustaiseen opiskeluun ja 

se on koettu arvokkaana oppimiskokemuksena. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata erään 

suomalaisen korkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia kuntoutuksen simulaatioharjoituksesta, ja siitä 

millaiset asiat tekevät siitä merkityksellisen oppimiskokemuksen. Aineisto ja menetelmät   

Simulaatioharjoitukset toteutuivat syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana ja niissä oli mukana 

kymmenen opiskelijaa (N = 10). Harjoituksia toteutettiin sekä kasvokkain että etäyhteyksien avulla. 

Ohjausharjoituksien yleisenä tavoitteena oli harjoitella asiakkaan kohtaamisen ja ohjaamisen taitoja 

sydänkuntoutuksen tilanteessa, johon opiskelijat osallistuivat yksin, pareittain tai pienryhmissä. 

Aineisto muodostui simulaatioharjoituksen jälkeen kirjoitetuista oppimispäiväkirjateksteistä sekä 

simulaation jälkeen pidetyistä purkukeskustelutilanteista, jotka videoitiin ja videotallenteet 

litteroitiin. Aineistoja analysointiin sisällön analyysin menetelmällä.    

Tulokset ja johtopäätökset: Simulaatioharjoitus oppimiskokemuksena oli opiskelijoiden mielestä 

todentuntuinen ja samalla jännittävä oppimiskokemus. Opiskelijat pitivät simulaatiota hyvänä ja 

hyvin opettavaisena tapana opiskella asioita ja lisäksi harjoituksessa myös epäonnistumista saattoi 

oppia. Simulaatioharjoitustilanne mahdollisti aikaisempien opintojaksojen osaamisen 

hyödyntämisen ja näin se vahvisti luottamusta omaa osaamista kohtaan. Opiskelijat kokivat 

erityisesti oman toiminnan tarkastelun merkityksellisenä. Simulaatioharjoituksen avulla opiskelijoilla 

oli mahdollisuus oppia itsestään ja saada palautetta ohjaamisesta, niin videolta havainnoimalla, kuin 

myös keskusteluissa muiden harjoitukseen osallistuneiden kanssa. Muita merkityksellisiä asioita 

harjoituksessa olivat, niin onnistumiset, kuten esimerkiksi omien tavoitteiden täyttyminen sekä 

näyttelijäkuntoutujan kuunteleminen. Lisäksi simulaatiossa esiintyneet haastavat tai yllättävät asiat, 

johon ei ollutkaan suoraan vastauksia, koettiin merkityksellisenä. Kuntoutuksen 

simulaatioharjoitukset tarjoavat positiivisen ja merkityksellisen oppimiskokemuksen opiskelijoille. 

On hyvä pohtia voisiko simulaatioharjoituksia hyödyntää aikaisempaa laaja-alaisemmin osana 

kuntoutuksen koulutuksia. 

 

Voiko tekoäly oppia tunnistamaan kokemuksia? 

Anita Malinen (Jyväskylän yliopisto), Jari Korpela (Jyväskylän yliopisto), Minna Silvennoinen (JAMK, 

Ammatillinen opettajakorkeakoulu) 

Tausta ja tavoitteet Simulaatio tarjoaa lentäjien koulutuksessa autenttisen kaltaisen, teknologian 

avulla tuotetun oppimisympäristön. Mahdollisuus varioida erilaisia elementtejä oppimistilanteen 

aikana tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia tutkimusmenetelmien kehittämiseksi. KoKemus -

hankkeen tavoitteena on kehittää monitieteisesti uusia menetelmiä oppimisen tutkimukseen 

hyödyntämällä simulaatioita kokemuksellisen oppimisteorian mukaisina oppimisympäristöinä. Tämä 

tutkimus tarkastelee hävittäjälentäjäopiskelijoiden simulaatiolennon aikaisia kokemuksia. Yhtenä 

tavoitteena on opettaa tekoälylle kokemuksia ja selvittää, onko mahdollista muuttaa kokemusta 

koneoppimisen ymmärtämäksi syötteeksi. Aineisto ja menetelmät Aineisto koostui kuuden 

lentäjäopiskelijan nauhoitetuista ja litteroiduista haastatteluista sekä videoidusta 

simulaatiotilanteesta, jossa opeteltiin taitolentoliikkeitä. Simulaatiotilanteen aikana mitattiin 
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sykevälivaihtelua. Haastattelut toteutettiin simulaatiotilanteen jälkeen käyttäen stimulated recall -

menetelmää. Haastattelujen aikana lentäjäopiskelijat merkitsivät oman lentosuorituksensa 

tallennetta katsoessaan itselleen oppimisen kannalta merkityksellisiä hetkiä tilanteesta ja kertoivat 

niistä. Kolme tutkijaa analysoi haastatteluaineiston ensin itsenäisesti ja sitten yhdessä keskustellen. 

Analyysi toteutettiin klassisen Grounded Theory –lähestymistavan mukaisesti. Haastatteluista 

poimittuja simulaation aikaisia kokemuksen hetkiä merkittiin samalle aikajanalle 

sykevälimittauksesta saatujen parametrien kanssa. Menetelmää testataan ensin oppilaan 

haastatteluista kerätyillä kokemuksilla, jonka jälkeen ennustetta pyritään tarkentamaan lisäämällä 

asiantuntija-arvioita kokemusdataan. Tavoitteena oli opettaa lennoista keräytyneet kokemukset 

tekoälylle neljällä lennolla ja testata menetelmää kahdella muulla lennolla. Tavoitteena oli selvittää, 

mitkä sykevälivaihtelun parametrit parhaiten ennustavat erilaisia kokemuksia, ja miten ne vastaavat 

haastattelusta poimittuja kokemuksen hetkiä. Johtopäätöksiä metodisesta triangulaatiosta 

Kokemuksen ja erityisesti sen ajallisen ulottuvuuden tutkiminen vaatii uudenlaista lähestymistä 

perinteisiin kasvatustieteellisiin menetelmiin. Haastatteluaineiston rinnalle vaaditaan esimerkiksi 

aikaleimoja, videoita ja fysiologisia mittauksia kokonaisvaltaisen kokemuksen tutkimiseksi. Pienellä 

datamäärällä tehdyn testin toivotaan osoittavan, millaisia mahdollisuuksia on kehittää menetelmää 

tarkemmaksi. Tutkijoille menetelmätriangulaatio ja siihen yhdistetyt tekoälymenetelmät voivat 

tarjota uusia työvälineitä kokemuksen tutkimiseen ja teoreettiseen kehittelyyn.  

 

Koulu ja alueellinen eriarvoisuus 
 

Monien perheiden Tampere -esimerkki tietojohtamisen kehittämisestä koulusegregaation 

tunnistamisessa ja ehkäisyssä 

Outi Valkama (Tampereen kaupunki), Tanja Jurvanen (Tampereen kaupunki) 

Peruskoulu on aikanaan luotu tasaamaan perhetaustan vaikutuksia ja turvaamaan kaikille tasa-

arvoiset ja -vertaiset mahdollisuudet yhteiskunnassa pärjäämiseen. Viime aikoina kuitenkin 

tutkimukset ovat osoittaneet, että etenkin isojen kaupunkien sisällä tämä annettu lupaus ei enää 

toteudu. Kouluissa ei kuitenkaan välttämättä tunnisteta tai tiedetä näitä Eriarvoistumiseen liittyvien 

indikaattoreiden tunnistaminen sekä erilaiset tietojohtamiseen liittyvät periaatteet tulisi huomioida 

entistä paremmin myös koulujen kehittämisessä. Tampere Junior –kehitysohjelman puitteissa on 

kehitetty vuoden 2021 aikana uutta tietoallasta ja tietovarastoa keskittyen lapsiin, nuoriin ja 

lapsiperheisiin liittyvään dataan. Tietovarastossa eri lähteistä tulevaa dataa mallinnttiin, yhdistettin 

ja analysoitiin. Käytössä oli myös edistyneen analytiikan menetelmiä, mikä mahdollisti moninaisten 

ilmiöiden ja syy-yhteyksien ymmärtämistä helpottavien raporttien saamisen. Saadun datan 

perusteella löydettiin 40 keskenään erilaista lapsiperhetyyppiä, joiden alueellinen jakautuminen 

kaupungin sisällä luo hyvän tilannekuvan alueen lasten ja nuorten tilanteesta. Koska koulut ovat 

kiinteä osa asuinaluieta ja koulujen eriytyminen heijastaa vahvasti asuinalueen väestön sosiaalista 

rakennetta (Bernelius,V. & Huilla, H. 2021),päädyttiin kesällä 2021 vertaamaan Karvin 

3.luokkalaisten oppimistulosten kuntatasoisia tuloksia rinnakkain alueiden tilannekuvien kanssa. 

Tampereen kaupungin kouluissa kaikki 3.luokkalaiset osallistuivat arviointiin, joten jokaiselta 

asuinalueelta saatiin tuloksia myös oppimistulosten arvointiin. Havainnossa nähtiin selvästi 

oppilaiden taitojen ja asuinalueen tilannekuvan kanssa yhtäläisyyksiä. Nämä tukivat sekä 

Berneliuksen ja Huillan (2021) että Soini-Ikosen ja Ulmasen (2020) näkemyksiä koulujen 

eriarvoistumisesta, perhetaustan vaikutuksesta sekä kouluhyvinvoinnin näkökulmasta. Syksyllä 2021 

lähdettiin pohtimaan olemasssa olevan datan sekä toiminnallisen kouluun kiinnittymisen mallin 

(Virtanen 2017) avulla koulujen toimintaan mallia, joka mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
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tunnistaisi riskitekijöitä oppilaan kouluun kiinnittymättömyydessä. Toimintamalli on tarkoitus 

lanseerata käyttöön lukuvuoden 2021-22 aikana. Esityksessä esitetään saatuja havaintoja sekä 

herätetään keskustelua siitä, miten koulusegregaation tunnistaminen ja ehkäisy tulisi saada osaksi 

koulujen toimintakulttuuria. Lisäksi halutaan tuoda esiin tämän kehittämisprosessin aikana 

ilmenneitä tiedollajohtamiseen liittyviä pulmia, joihin sekä opetuksen järjestäjät että koulujen 

rehtorit voivat törmätä.        

 

Positiivinen diskriminaatio ei ole positiivista erityiskohtelua 

Aleksi Kalenius (SOSTE), Pauli Rautiainen (Itä-Suomen yliopisto), Iina Järvinen (Tampereen yliopisto) 

Keväällä 2021 eduskunnan käsiteltäväksi annetussa koulutuspoliittisessa selonteossa linjataan 

positiivisen erityiskohtelun rahoituksen vakiinnuttamisesta varhaiskasvatus-, esi- ja 

perusopetuslainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Kyseenalaistamme selonteossa esitetyn 

tulkinnan, jonka mukaan koulujen toimintaympäristöä kuvaavien indikaattoreiden käytössä 

koulutuksen rahoituksen perusteena olisi kyse positiivisesta erityiskohtelusta. Oikeudellisessa 

keskustelussa positiivinen erityiskohtelu viittaa tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumisen 

edistämiseen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseen ja poistamiseen. 

Koulutuspoliittisissa asiakirjoissa positiivinen erityiskohtelu viittaa puolestaan palvelutarvetta 

kuvaavien toimintaympäristöindikaattorien käyttöön koulutuksen rahoituksen jakamisessa. 

Koulutuspoliittinen positiivisen erityiskohtelun/diskriminaation käsite ei ole oikeudellisen positiivisen 

erityiskohtelun erityistapaus. Oikeudellinen erityiskohtelu kiinnittyy oikeussubjektin asemaan, kun 

taas toimintaympäristöön liittyvä rahoitus kiinnittyy väestörakennetta kuvaavien tilastojen kautta 

kuvitteellisiin, edustaviin yksilöihin. Koulujen toimintaympäristöä kuvaavat PD-politiikan 

rahoitusindikaattorit rinnastuvat sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksessa käytettyihin 

palvelutarveindikaattoreihin. Alueiden väliset erot sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeessa ja siihen 

vastaamisesta aiheutuvissa kustannuksissa tunnistetaan väestörakennetta kuvaavilla indikaattoreilla, 

jotka kuvaavat mm. väestön ikärakennetta ja sairauksien esiintyvyyttä. Väestöön kiinnittyvän 

luonteensa seurauksena palvelutarveindikaattori ei kytkeydy yksittäiseen oikeussubjektiin. Alueen 

tulo- ja koulutustaso tai maahanmuuttajien osuus selittää oppimistuloksia, mutta niiden perusteella 

kohdennettu rahoitus ei kohdistu mihinkään yksittäiseen väestöryhmään. Jonkin alueen asukkaat 

eivät tule positiivisesti erityiskohdelluksi vain sillä, että alueen rahoitustaso asukasta kohti on 

korkeampi kuin jonkin toisen. Hyvä palvelutarveindikaattori selittää hyvin tilastollisesti 

palvelutarpeen vaihtelua alueiden välillä. Merkityksellistä ei tällöin ole, onko indikaattorilla sinällään 

sisällöllistä yhteyttä niihin palveluihin, joiden järjestämiseksi rahoitusta kohdennetaan. Siksi suuri 

osa kustannuksia aiheuttavista sairauksista voidaan myös jättää pois hyvinvointialueiden 

palvelutarvetta kuvaavista indikaattoreista. Vaikka nekin pitää hoitaa, tilastollisessa mallissa niitä ei 

tarvita kustannuspaineen arviointiin. Palvelutarveindikaattorien käytön sekoittamisella 

oikeudelliseen positiivisen erityiskohtelun käsitteeseen on sekä julkisen sektorin rahoitusjärjestelmiä 

että yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön systematiikkaa heikentäviä vaikutuksia. Siksi siihen 

on suhtauduttava torjuvasti. On tärkeä tunnistaa, ettei tarveperusteinen rahoitus ole positiivista 

erityiskohtelua.  
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Oppilaiden arkitodellisuuksien eriytyminen kaupunkikoulussa 

Riikka Oittinen (Helsingin yliopisto), Marja Peltola (Tampereen yliopisto), Venla Bernelius (Helsingin 

yliopisto/ Helsingin kaupunki), 

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että kansainvälisiä trendejä seuraillen Suomen suurimpien 

kaupunkiseutujen koulut ovat eriytyneet kasvavassa määrin 1990-luvulta lähtien (Bernelius & 

Vaattovaara 2016; Bernelius & Huilla 2021). Sosiospatiaalista eriytymistä on osoitettu tapahtuvan 

myös muilla arjen ulottuvuuksilla kuin asuinalueiden sosiaalisessa rakenteessa, eli esimerkiksi 

koulujen oppilaspohjat, työpaikat ja vapaa-ajan aktiviteetit voivat eriytyä siten, että ihmiset 

kohtaavat arjessaan lähinnä itsensä kaltaisia ihmisiä (van Ham & Tammaru 2016; Kukk ym. 2019; 

Tammaru ym. 2021; Bernelius ym. 2021). Kaupunkimaantieteilijöiden Marten Van Hamin ja Tiit 

Tammarun (2016) mukaan segregaatiota tulisikin tarkastella asuinalueiden eriytymistä laajemmalla 

lähestymistavalla, jossa eri elämänalueiden sosiaalista eriytymistä kuvataan 

segregaatioulottuvuuksien käsitteen avulla (domains of segregation approach). Tässä etnografisessa 

tutkimuksessa tarkastelemme kolmea oppilaiden keskeistä arjen osa-aluetta, eli 

segregaatioulottuvuutta: 1) kotia ja asumista, 2) kouluarkea ja 3) vapaa-ajan aktiviteetteja sekä 

edellä mainittuihin liittyviä sosiaalisia suhteita (ks. van Ham & Tammaru 2016). Kysymme, miten 

oppilaiden arkitodellisuudet eroavat tai yhtenevät näiden segregaatioulottuvuuksien tasolla, sekä 

miten ja missä määrin ulottuvuudet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Olemme kiinnostuneita 

siitä, minkälaisia näkemyksiä oppilailla on eroista ja yhtäläisyyksistä koulunsa oppilaiden kesken 

näiden segregaatioulottuvuuksien suhteen sekä minkälaisia neuvotteluita ja sosiaalisia erontekoja 

niistä koulun sisällä muodostuu. Tutkimusaineisto koostuu yläkoulun arjen havainnoinneista (48 

päivää) lukuvuodelta 2019-2020 ja kouluyhteisön jäsenten haastatteluista (n=42), joista tässä 

esityksessä analysoimme erityisesti oppilaiden etnografisia haastatteluja (n=22). Tutkimuskoulu 

sijaitsee kaupungin keskiarvoon verrattuna matalan sosioekonomisen statuksen asuinalueella 

pääkaupunkiseudulla ja sen oppilaspohja on sosioekonomisesti ja etnisesti heterogeeninen. 

Tutkimus on osa Paikallinen koulutuseetos -tutkimushanketta, jossa tutkitaan hyvin toimivia 

peruskouluja ja kaupunkien eriytymisen haasteita.  

 

Ihan tavalliset naapurit, ihan tavallinen koulu 

Jari Metsämuuronen (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi), Annette Ukkola (Kansallinen 

koulutuksen arviointikeskus, Karvi) 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) käynnisti syksyllä 2018 pitkittäisarvioinnin, jossa 

seurataan oppilaiden osaamista matematiikassa ja äidinkielessä perusopetuksen ajan. 

Kohderyhmänä olivat oppilaat, jotka aloittivat peruskoulun vuonna 2018. Arviointiin osallistui 

ensimmäisen luokan alussa 7770 oppilasta otoskouluista eri puolilta Suomea. Oppilaiden osaamista 

arvioitiin uudestaan samoissa kouluissa kolmannen luokan alussa. Tässä esityksessä keskitytään 

koulujen välisiin osaamiseroihin ja kouluihin liittyviin tuloksiin. Huoltajien mukaan 93 prosenttia 

oppilaista aloittaa perusopetuksen kuntansa osoittamassa lähikoulussa. Lähikoulua käyvien 

oppilaiden määrä laskee kuitenkin noin 90 prosenttiin alkuopetuksen jälkeen. Painotettu opetus 

alkaa usein kolmannelta luokalta, ja se onkin erikoisluokan tai kielivalinnan ohella huoltajien 

yleisimmin kertoma syy sille, miksi lapsi aloitti kolmannen luokan jossain muussa kuin 

lähikoulussaan. Valinnan syyksi mainittiin usein myös se, että lähikoulu ei ollut fyysisesti lähin koulu 

esimerkiksi kuntarajan takia. Kouluvalikointi kertoo kuntien erilaisista resursseista ja 

kouluverkostoista. Se heijastuu myös koulumatkoihin. Kansallisesti valtaosa alkuopetuksen oppilaista 
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taittaa koulumatkansa alle puolessa tunnissa. Ainakin kolmasosalla kolmasluokkalaisista vaikuttaa 

olevan alle 15 minuutin matkan päässä kotoaan vähintään kaksi vaihtoehtoista koulua, ja toisaalta 

joillakin oppilailla lähinkin koulu on yli tunnin matkan päässä. Kouluvalikointi vaikuttaa kuitenkin 

pieneltä ilmiöltä verrattuna aluevalikointiin. Suurissa kaupungeissa taustaltaan samankaltainen 

väestö keskittyy tietyille alueille. Näin alueet eriytyvät toisistaan niin, että esimerkiksi Helsingissä 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus aikuisväestöstä vaihtelee kuuden ja 44 

prosentin välillä. Väestön koulutusrakenne vaikuttaa myös siihen, keitä alueen lapset arjessaan ja 

kouluissaan kohtaavat.  

 

Pohjolan muutamat valitut: eliittilukiolaisten koulutusvalinnat Reykjavíkissa ja Helsingissä 

Sonja Kosunen (Helsingin yliopisto), Berglind Rós Magnúsdóttir (Islannin yliopisto) 

Viimeaikaiset koulutusreformit ovat muovanneet ja vahvistaneet lukion päättökokeiden roolia 

korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa Suomessa ja Islannissa. Tämä tuottaa uudenlaisen kehyksen 

myös lukion valitsemiseen. Tämä esitys perustuu helsinkiläisten ja reykjavikilaisten ns. eliittilukioiden 

abiturienttien puolistrukturoitujen teemahaastattelujen (n=20) teoriaohjattuun sisällönanalyysiin. 

Haastattelut on toteutettu vain hiukan ennen lukion päättökokeita. Kysymme, miten lukioiden 

korkea status lukiokentällä rakentuu ja millaisia pääomia nämä lukiolaiset ovat mobilisoineet 

pyrkiessään ensin lukioon ja sittemmin yliopistoon. Esitys nojaa teoreettisesti bourdieulaiseen 

koulutusvalintojen käsittelemiseen habituksen ja kentän suhteena. Tuloksemme osoittavat, että 

kulttuurisen pääoman rooli lukiovalinnassa näkyy eritoten Helsingissä, kun taas sosiaalisen pääoman 

mobilisoimisen ja ylisukupolvisen siirtämisen rooli painottuu Reykjavíkissa. Lukiokoulutuksen ja 

lukion valinnan instrumentaalinen arvo kuuluu helsinkiläisten lukiolaisten puheessa eritoten 

suhteessa korkea-asteen opiskelijavalintoihin, joka osin selittyy suomalaisten opiskelijavalintojen 

suhteellisesti Reykjavíkia rankemmalla kilpailullisuudella erityisesti statusalojen kohdalla. Näin ollen 

reykjavikilaiset lukiolaiset tuntuvat olevan puheissaan vähemmän huolestuneita valikoidulla ja 

kilpaillulla koulutuspolulla jatkamisesta myös yliopistokoulutuksessa verrattuna helsinkiläisten 

lukiolaisten puheisiin. 

 

Koulun kehittämisen teemaryhmä: kouluyhteisö ja koulun arjen kehittäminen 

 
Yhteissuunnittelu kouluhyvinvoinnin edistäjänä 

Minna Lumme (Aalto yliopisto) 

Kouluhyvinvoinnin kokemus rakentuu erilaisista osatekijöistä. Myönteisillä sosiaalisilla suhteilla niin 

ikätovereiden välillä kuin sukupolvien välillä on vahva yhteys subjektiiviseen kouluhyvinvoinnin 

kokemukseen (Bond et al 2007). Viime vuosina on tiedostuttu oppimisen ja kouluun kiinnittymisen 

välisestä yhteydestä ja niiden voimakkaasta yhteisvaikutuksesta oppimistuloksiin (Virtanen 2016).  

Subjektiivista hyvinvointia tutkitaan usein määrällisten väestötason aineistojen avulla. Viime vuosina 

tutkijoiden kiinnostus yhteisöjen vaikutuksesta yksilöiden hyvinvointiin on lisääntynyt (Atkinsson et 

al 2020). On ryhdytty kysymään, miten yhteisötason tekijät vaikuttavat yhteisön jäsenten 

hyvinvointiin (Atkinsson et al 2017). Miten ihmiset elävät yhdessä toistensa kanssa siten, että heidän 

yhteiselonsa tukee hyvinvoinnin kokemusta? Subjektiivista kouluhyvinvointia käsittelevässä 

tutkimuksessa suositellaan koulutason interventioiden tutkimista (Aldridge et al 2016). Siirryn 

omassa väitöskirjatutkimuksessani organisaation makrotasolta nuorten arkipäivän elämän tasolle. 

Kouluhyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavat seikat ovat toisaalta hyvin konkreetteja ja toisaalta 
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hyvin abstrakteja. ’Arki’ on sitä, mikä askarruttaa mieltämme, mistä me välitämme, millä on 

merkitystä ja mitä tapahtuu, mitä tehdään joka päivä (Horton ja Kaftl 2006). Arkinen (everydayness) 

on käsite, joka nousee sekä muotoilu- että lapsitutkimuksessa. Yhteissuunnittelu on keino luoda 

yhteyksiä hyvinvoinnin käsitteellisten ulottuvuuksien, jokapäiväisten olosuhteiden sekä nuorten 

arkisen elämän välille. Tilallisesti suuntautunut hyvinvointipolitiikka kohdentuu ns. lapsiystävällisten 

yhteisöjen kehittämiseen. Lapsiystävälliset yhteisöt ovat sitoutuneet käsitykseen jaetusta vastuusta 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Suuntauksen mukaan lapset ja nuoret nähdään 

kyvykkäinä muovaamaan omaa elämäänsä, ja heidät tulisi tulkita aktiivisina sosiaalisina ja kyvykkäinä 

toimijoina, jotka vähintään mikrotasolla muovaavat ympärillään olevia rakenteita ja prosesseja 

(Morrow 2008). Kysyn tutkimuksessani, miten koulua voidaan muotoilla (yhteissuunnittelu) nuorten 

kanssa yhteistoiminnallisesti siten, että hyvinvointia edistävä arki rakentuu kouluyhteisön jäsenten 

ympärille mahdollistaen ihmisten osallistumisen ja kumppanuuden. 

 

Laadukas opetus ja oppimistulokset: Kenen käsityksillä on väliä? 

Jenni Alisaari (Turun yliopisto), Elina Kilpi-Jakonen (Turun yliopisto), Kara Viesca (University of 

Nebrasca Lincoln) 

Koulua kehitettäessä oppimistulokset ovat keskeisiä tarkastelun kohteita. Näihin taas vaikuttavat 

opettajien pedagogiset valinnat (Brühwiler & Blatchford, 2011; Carrasco, 2014). Aiemmissa 

tutkimuksissa on osoitettu muun muassa kontekstualisoinnin, aiempien tietojen aktivoimisen, 

lukutaidon kehittämisen kaikissa oppiaineissa ja kriittisen ajattelun kehittämisen olevan yhteydessä 

parempiin oppimistuloksiin (Tharp ym., 2000; Doherty & Hilberg, 2007, Teemant & Hausman, 2013). 

Lisäksi opettajien pedagogisten ratkaisujen on todettu olevan yhteydessä erityisesti opiskelijoiden 

minäpystyvyyteen, joka puolestaan on yhteydessä parempaan lukutaitoon. Opettajien tai oppilaiden 

käsityksiä pedagogisista käytänteistä ja niiden yhteydestä oppimistuloksiin ei kuitenkaan ole juuri 

tutkittu. Siksi tässä tutkimuksessa selvitämme opettajien ja oppilaiden käsityksiä opettamisesta sekä 

käsitysten ja oppimistulosten välistä suhdetta. Aineistona käytämme PISA 2018 -tuloksia 19 maasta 

(OECD, 2019), ja tarkastelemme luetun ymmärtämiseen, kriittiseen ajatteluun, palautteeseen, 

aiempien tietojen aktivointiin sekä oppilaiden tukemiseen liittyviä käsityksiä opetuskäytänteistä.   

Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että oppilaiden käsitykset opetuskäytännöistä olivat selvemmin 

yhteydessä oppimistuloksiin kuin opettajien näkemykset omista opetuskäytännöistään. Opettajien 

käsitykset olivat yhteydessä oppilaiden lukutaidon tuloksiin vain muutamassa maassa. Tulos on 

yhtenäinen aiempien tutkimusten kanssa siinä, että opettajien ja oppilaiden käsitykset opetuksesta 

eroavat toisistaan (Desimone ym., 2010; Kunter & Baumert, 2006). Vaikka tutkimuksessa tarkastellut 

19 maata eroavat toisistaan kulttuurisesti ja kielellisesti sekä koulutuskäytänteiltään, tulosten 

osoittama tendenssi oli yhtenäinen kaikissa maissa. Tämä viittaa siihen, että on tärkeää nostaa 

opiskelijoiden käsitykset laadukkaista opetus- ja oppimiskäytännöistä tutkimuksissa keskiöön, jotta 

koulua ja opetusta voidaan kehittää optimaalisesti.  

 

Altavastaajakoulut: huono-osaisuus ja koulut segregoituneessa kaupungissa 

Heidi Huilla (Helsingin yliopisto) 

Kaupunkien sosioekonominen ja etninen eriytyminen haastaa Suomessakin koulutuspolitiikkaa ja 

kouluja muutokseen. Kuvaan esityksessäni loppusuoralla olevan väitöstutkimukseni havaintoja. 

Tutkimuksessani on etnografisesti havainnoiden ja haastatellen tutkittu kolmea alakoulua, jotka 

etunenässä kohtaavat kaupunkisegregaation tuottamat ilmiöt mutta onnistuvat oppimistuloksin 

mitaten vastaamaan haasteeseen, jota alueellinen eriytyminen tuottaa. Päätutkimustehtävänä on 
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tarkastella, miten tilastollisesti määritellen huono-osaisten alueiden tutkimuskouluissa kohdataan 

matalan sosioekonomisen aseman ja korkean vieraskielisyyden oppilaspohja ja millaisia haasteita 

tähän liittyy. Tutkimukset käsitteet ammentavat bourdieulaisesta tutkimuskirjallisuudesta, jossa 

keskeistä on tarkastella yhteiskunnallisten asemien uusintamista koulutuksessa ja tämän 

haastamista. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että tutkimuskoulujen institutionaalinen habitus eli 

toimintakulttuuri kohtaa oppilaidensa habitukset siten, että valkoinen keskiluokkaisuus ei määrity 

toivottavaksi oppilaspohjaksi, johon koulun omaa oppilaspohjaa verrataan. Tutkimuksessa 

tunnistettiin kuitenkin neljä eri suuntiin vetävää haastetta tai ristiriitaa, joita huono-osaisilla 

kaupunkialueilla toimivat koulut joutuvat toiminnassaan ratkaisemaan ja jotka vaikuttavat niiden 

toimintakulttuuriin keskeisesti. Maineiden dilemma tuottaa esimerkiksi tilanteen, jossa koulujen 

tulisi tuottaa itsestään ulkopuolisille mahdollisimman hyvä kuva ja samanaikaisesti kuitenkin pystyä 

kuvaamaan kohtaamiaan ongelmia. Vaatimisen dilemma puolestaan merkitsee, että samanaikaisesti 

tulisi olla luovuttamatta oppilaiden suhteen ja vaatia näiltä oppimista mutta tunnistaa tilanteet, 

joissa liialliset odotukset tuottavatkin oppilaille haittaa. Avaan esityksessäni nämä neljä haastetta eli 

vaatimisen ja maineiden dilemman lisäksi keskiluokkaisuuden ja vakauden dilemmat.   

 

Opettajien tajuttu hyvinvointi ns. onnellisen koulun kouluympäristössä ja sen vaikutus opettajien 

tajuntaan oppilaistansa 

Tiiu Kuurme (Tallinnan yliopisto), Eda Heinla (Tallinnan yliopisto) 

Eestin koulutuspolitiikka on ristiriittainen: yhtäältä on omaksuttu neoliberalistisen ideologian 

perusarvot (taloudellinen tuotantomalli, kilpailu, tulosjohtajuus, tilivelvollisuus, standardointi etc.), 

toisaalta halutaan seurata OECD dokumenteissa arvostettu ihmisen kokonaiskehitysta, hyvinvointia, 

sosiaalisia ja itsekohtaisia taitoja. Virallinen oppimiskäsitys pitää merkitä kaiken koulukultuurin 

muutosta osapuolien ihmisarvoa ja subjektiutta kunnioittavan ilmapiirin suuntaan. Todellisuudessa 

ovat opettajat kokeneet nousevaa kuormitusta, masennusta, pinnallisuutta, retoorisia puheita, 

samoin on kehittyvä ja kasvava ihminen redusoidu oppijaksi. Noussut ovat oppilaiden hengisen 

hyvinvoinnin ongelmat ja laiminlyönti. Voivatko koulut itse puuttua asiaan? Lähtökohtamme on 

koulukulttuurin ja –ilmapiirin vaikutus opettajien tajuttu henkilökohtaiseen hyvinvointiin yhteydessä 

suhtautumiseen oppilaisiin. Aineisto on kerätty (vuosilla 2016/2017) neljasssa ns onnellisen koulun 

mainetta omistavassa koulussa haastattelujen, havaintojen ja kyselylomakkeen muodossa; yhteensä 

oli mukaan 43 opettajia ja 139 oppilasta. Meidän tutkimuskysymykset olivat: 1) minkälaisten 

vaikutimien aiheuttama nauttii opettaja työtänsä? 2) miten ne ilmaisevat suhtautumista oppilaisiin 

ja tajuntansa heidän olosta? Opettajien mielipiteissä on koulu hyvä paikka kiitoksia koettu 

vapaudelle, hyvälle kanssakäymiselle ja tiimityölle, johtokunnan ymmärrykselle, luottamukselliselle 

ilmapiirille ja että annettaan riittavasti aikaa. Siitä into luovuuteen ja innovaatioon. Oppilaissa on ne 

löytänyt runsaasti yleisinhimmilisiä piirteitä ulkoapäin tavallista oppilaan roolia, kuin eheys, luovuus, 

rohkeus, aktiivisyys, lahjakkuus, into, älykkyys, uteliaisuus etc. Sen ohella ollaan huolissa nykyajan 

lapsuuden rasittavista tekijöistä. Puheissä puuttuu koulunomainen sanasto: arvosanat, kiltteys, 

tunnollisuus etc. Molemmat, oppilaat sekä opettajat ovat ylittäneet tavanomaisten roolien rajat ja 

nautivat iloa yhdessä toimimisestä.   
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Compatible or competitors - Utilising STEM approach in implementing interdisciplinary learning 

modules in the Finnish curriculum 

Vuokko Kangas (Tampereen yliopisto), Lachlan Paterson (Tampereen yliopisto), Iida-Maria 

Peltomaa (Tampereen yliopisto), Anne Rongas (Tampereen yliopisto), Jarmo Viteli (Tampereen 

yliopisto) 

STEM education is a central concern of educational policymakers across the globe. Different 

justifications are provided to promote STEM education initiatives, among which are social, 

environmental and economic development, innovation and competitiveness, and low STEM 

graduation rates. The Finnish National Core Curriculum for Basic Education (FNCC), however, does 

not mention STEM education. Instead, FNCC introduces the concept of interdisciplinary learning 

modules (ILMs) that integrate concepts and methods of several subjects into learning periods that all 

schools must provide at least once for every student each academic year. The purpose of this study 

is to investigate Finnish teachers' beliefs about the connections between STEM education and the 

ILMs outlined in the FNCC, and the extent to which STEM is considered to be a compatible or 

relevant approach to the implementation of ILMs. Further, this study examines teachers' beliefs 

about the factors that affect the implementation of STEM education in Finland. To date, there has 

been little research in Finland into STEM or ILMs, and in particular the utilisation of STEM in 

implementing ILMs in Finland has not previously been studied.  The data for this study consists of 

classroom observations, as well as semi-structured individual and focus group interviews, and was 

collected from eight Finnish public basic schools that took part in an Innovative Policy 

Experimentation project Assessment of Transversal Skills in STEM, funded with support from the 

European Commission. As part of the project, teachers were given a STEM framework, based on 

which they designed and implemented a STEM learning module. 

 

 

Peruskoululaisten akateemisen vertaisavun verkostot ja sosiodigitaalisen osallistumisen käytännöt 

Eveliina Niskala (Helsingin yliopisto), Kati Sormunen (Helsingin yliopisto), Tuire Palonen (Turun 

yliopisto), Tiina Korhonen (Helsingin yliopisto), Kai Hakkarainen (Helsingin yliopisto) 

Innovaatioyhteiskunta vaatii tiedon luomista ja jakamista sekä ei-rutiininomaisten ongelmien 

ratkaisemista yhdessä. Tiimityö on eräs keskeisistä 2000-luvun taidoista, jota tulisi harjoitella 

koulussa alusta alkaen. Vertaiset ovatkin tärkeä osa oppimista, sillä heiltä voi saada niin tukea, 

kannustusta kuin apuakin. Jokaisella oppilaalla on tietoja ja taitoja, ja ryhmässä yhdistelemällä eri 

oppilaiden osaamista he voivat ratkaista monimutkaisempia ongelmia kuin yksin. Tässä keskeisessä 

roolissa ovat oppilaiden omaehtoisesti muodostuvat kouluapuverkostot. Toteutimme tutkimuksen, 

jossa tarkasteltiin 5.-luokkalaisten kouluapua ja sen suhdetta oppilaiden taustaan, kaveriverkostoihin 

sekä sosiodigitaaliseen osallistumiseen. Tutkimukseen osallistui 188 oppilasta viidestä koulusta. 

Osallistujat vastasivat verkostokyselyyn, jossa oppilaita pyydettiin nimeämään kavereita sekä 

oppilaita, joilta he saavat apua koulutehtäviin liittyen. Koska oletuksena oli, että teknologian käyttö 

vaikuttaa vertaisoppimiseen, osallistujat vastasivat myös kyselyyn koskien teknologian käyttöä 

koulussa sekä vapaa-ajalla. Tulokset osoittivat, että vaikka oppilaiden kaveriverkostot olivat 

tiheämpiä kuin kouluapuverkostot, avun jakaminen koulutyöhön liittyen oli suhteellisen yleistä eikä 

tyttöjen ja poikien välillä ollut merkittäviä eroja tässä. K-means-klusterianalyysin avulla tunnistimme 

passiiviset (n = 149) ja aktiiviset (n = 39) auttajat, joissa molemmissa oli tasaisesti sekä tyttöjä että 

poikia. Aktiiviset auttajat olivat oppilaita, jotka olivat erityisen aktiivisia kouluapuverkostoissa, minkä 

lisäksi he olivat yleisesti ottaen paremmin verkostoituneita, sillä heillä oli myös enemmän kavereita 

ja he osallistuivat sosiaaliseen verkostoitumiseen internetissä useammin kuin passiiviset auttajat. 
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Aktiiviset auttajat kokivat myös, että teknologiaa hyödynnetään koulussa useammin. He olivat 

erityisen innokkaita teknologian käyttäjiä ja toivoivat voivansa käyttää teknologiaa enemmän 

koulutyössään. Verkostojen visualisoinnit puolestaan paljastivat, että tutkittujen koulujen välillä oli 

merkittäviä eroja kouluavussa. Tutkimuksen tulokset vahvistavat sitä ajatusta, että yhteisöllisen 

oppimiskulttuurin syntymistä tulisi kouluissa tukea aiempaa enemmän erilaisilla pedagogisilla 

ratkaisuilla. 

 

Koulun katsomusdialogipedagogiikka edistämässä kestävää elämäntapaa  - avauksia yhteistyöhön 

kansalaisyhteiskunnan kanssa  

Marjaana Kavonius (Helsingin yliopisto), Heidi Rautionmaa (Helsingin yliopisto), Arto Kalliomäki  

(Helsingin yliopisto), Saila Poulter (Helsingin yliopisto) 

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja koheesion näkökulmasta moninäkökulmainen 

katsomusdialogikasvatus on merkittävä väline kestävän elämäntavan opetuksessa. 

Katsomusdialogikasvatus näkee katsomukselliset kysymykset laajasti hyödyntäen koulua ympäröivän 

yhteiskunnan toimijoita, yhteistyössä esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kanssa.  Helsinkiläisessä 

yläkoulussa toteutettava tapaustutkimus ja siihen liittyvät kouluyhteisön dialogisuutta edistävät 

opetuskokeilut tukevat peruskoulun opetussuunnitelman (2014) arvopohjaa, jonka yksi tavoite on 

kestävään elämäntapaan ohjaaminen. Tutkimuskohteena oleva koulu toteuttaa osittain yhdistettyä 

katsomusopetusta. Aikaisempi tutkimus osoittaa, että osittain integroitua katsomusopetusta on 

pidetty myönteisenä kokemuksena katsomusdialogin kannalta. Aiemman tutkimuksen valossa 

voidaan esittää, että katsomusopetusta kehitettäessä huomioita tulisi kiinnittää huomiota 

opetusryhmärajat ylittävien oppimismahdollisuuksien luomiseen, eri katsomusten tasavertaiseen 

asemaan sekä yksilöllisten katsomusten huomioimiseen. Katsomusdialogisuus kuuluu myös 

koulutyön kokonaisuuteen, oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Tutkimus selvittää, miten koko 

koulu yhteisönä kansalaisjärjestöjen kanssa toteuttaa toiminnallisia ja osallistavia oppimistilanteita, 

joissa menetelmänä on kokemuksellinen ja toiminnallinen katsomusdialogi.  Koulun ulkopuolisina 

tahoina dialogin toteuttamiseen osallistuvat kansalaisyhteiskunnan toimijat, jotka tuovat 

moninäkökulmaisuutta katsomusdialogiin omasta toiminnastaan käsin.   

 

Yläkoulun matematiikan opetuksen kehittäminen joustavalla ryhmittelyllä 

Ninja Hienonen (esittäjä) (Helsingin yliopisto), Heidi Krzywacki (esittäjä) (Helsingin yliopisto), Alina 

Inkinen (Helsingin yliopisto), Sonja Kosunen (Helsingin yliopisto) 

Yksi tapa kehittää matematiikan opetusta ja parantaa erilaisten oppijoiden oppimista on järjestää 

opetus muutoin kuin perinteisellä kotiluokkiin sidotulla oppilasryhmittelyllä. Toisaalta 

opetusjärjestelyt, joissa oppilaita jaetaan esimerkiksi osaamisen perusteella ryhmiin, saattavat myös 

kasvattaa osaamiseroja ja heikentää heikompien oppilaiden mahdollisuuksia päästä hyviin 

oppimistuloksiin. Lisäksi ryhmittely saattaa viitoittaa erilaisista taustoista tuleville oppilaille 

koulupolkuja, joissa ryhmittely ohjaa lasten ja nuorten tulevaa koulumenestystä sekä 

koulutusvalintoja. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme yläkoulun seitsemännellä luokalla toteutettua 

matematiikan opetuksen joustavaa ryhmittelyä, eli oppilaiden opettamista koemenestyksen 

perusteella muodostetuissa ryhmissä. Aineistona käytettiin oppilaiden (N = 53) lähtötasotestejä ja 

kaikkia matematiikan kokeita lukuvuodelta 2018–2019 sekä tietoa oppilaiden ryhmittelystä. Tulokset 

osoittivat, että oppilaat vaihtoivat ryhmästä toiseen vuoden mittaan verraten vähän. 

Lähtötasotestissä parhaiten menestynyt ryhmä erottui muista ryhmistä läpi lukuvuoden, ja erot 

koetuloksissa näkyivät sekä pakollisissa että valinnaisissa koetehtävissä. Lisäksi heikoimmin kokeissa 
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menestyneen ryhmän oppilaiden koesuoriutuminen eriytyi vuoden aikana kaikista muista ryhmistä. 

Alkuperäinen ryhmäjako näytti jääneen varsin pysyväksi erityisesti parhaiten ja heikoiten 

menestyneiden oppilaiden osalta. Kouluilla on oltava keinoja kehittää paikallisesti omaa 

toimintaansa ja vastata niihin opetuksen haasteisiin, joita erilaiset oppilaat tuovat mukanaan 

kouluun. Oppilaiden ryhmittely erilaisin perustein on yksi keino hallita näitä eroja. Aiempi tutkimus 

on kuitenkin osoittanut, että oppilaiden ryhmittely akateemisten taitojen perusteella tuottaa 

samalla ryhmittelyn sosioekonomisen taustan mukaisesti, vaikka se ei olisikaan tietoista. Mikäli 

nämä ryhmittely jää pysyväksi, sillä voi olla seurausta oppilaiden myöhempään suoriutumiseen. 

 

 

Teachers’ Meaning Making Structures and the Role of Emotion in Reflection – A Constructive-

developmental Approach 

Heikki Jyväsjärvi (Jyväskylän yliopisto) 

Tämä tutkimus pyrkii selvittämään, mitä opettajana kehittyminen ja oppiminen ammatissa tarkoittaa 

sekä miten opettaja pystyisi kehittämään omia sisäisiä kasvun edellytyksiään. Tutkimuksessa 

tarkastellaan opettajan ajattelun ja tunteen integraatiota konstruktiivisen kehityspsykologian 

näkökulmasta hyödyntäen erityisesti Keganin mallia merkityksenantorakenteiden evoluutiosta 

(Kegan, 1982; 1994). Myös Labouvie-Viefin (2016) teoria ajattelun ja tunteen välisen integraation 

kehityksestä aikuisuudessa on tärkeä osa tämän tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Alati kasvava 

tutkimustieto osoittaa, että emootioiden vaikutus opettajan työhön ja työhyvinvointiin on suuri (ks. 

Kelchtermans, 2005; van Veen et al. 2005; Reio, 2005; Zembylas, 2011). Tämä tutkimus pyrkii 

osaltaan tarkastelemaan myös tätä tärkeää työssä jaksamisen näkökulmaa ja selvittämään, miten 

opettajat tarkastelevat tunteitaan työssä sekä opettajatiimeissä tapahtuvissa reflektiotapaamisissa 

merkityksenantorakenteiden näkökulmasta.    

Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:  

1. Miten emootiot nousevat esiin opettajien reflektiopäiväkirjoissa ja kuinka niitä havaitaan, 

tunnistetaan ja reflektoidaan päiväkirjoissa?  

2. Millaisia merkityksiä opettajat antavat päiväkirjoissa esiin nousseille emootioille ja miten niitä 

reflektoidaan merkityksiin tähtäävissä reflektiotapaamisissa?  

3. Miten opettajien emootioille antamat merkitykset ovat yhteydessä heidän subjekti-objekti-

suhteeseensa ja miten tämä muuttuu reflektioprosessin aikana.   

Tutkimukseen osallistuu 8-12 ammatissa olevaa opettajaa eräästä Keskisuomalaisesta koulusta. He 

kirjoittavat joka viikko reflektiopäiväkirjaa, johon on tarkoitus kirjata työssä esiin nousseita työhön 

liittyviä merkityksellisiä ajatuksia ja tunteita. Kerran kuukaudessa tutkittavat opettajat osallistuvat 

tutuissa tiimeissä tapahtuviin reflektiotapaamisiin, joissa käydään yhdessä läpi päiväkirjojen esiin 

nostamia aiheita. Tarkoitus on yhdessä keskustellen käydä läpi esille nousevia teemoja ja tapauksiin 

mahdollisesti liittyviä tunteita. Tapaamiset videoidaan. Tutkija osallistuu myös reflektiotapaamisiin ja 

tekee osallistuvaa havainnointia. Tutkimusaineisto kerätään ja analysoidaan käyttäen laadullisia 

tutkimusmenetelmiä. 

 
 

Luokanopettajan ammatillisen toimijuuden yhteys luokan oppilaiden hyvinvointiin 

Roosa Yli-Pietilä (Tampereen yliopisto), Tiina Soini-Ikonen (Tampereen yliopisto), Kirsi Pyhältö 

(Helsingin yliopisto), Janne Pietarinen (Itä-Suomen yliopisto) 

Opettajat vaikuttavat oppilaisiinsa monin eri tavoin. Esimerkiksi opettajan pyrkimykset oppia ja 

kehittyä jatkuvasti työssään edistävät myös oppilaiden oppimista (esim. Darling-Hammond, 2008). 
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Tällaisella oppimisorientoituneella työotteella eli opettajan kokemuksella vahvasta ammatillisesta 

toimijuudesta omassa luokassaan (esim. Pietarinen et al., 2016; Soini ym., 2016) on todettu 

myönteisiä vaikutuksia myös opettajan kokemaan hyvinvointiin (esim. Yli-Pietilä et al., arvioitavana). 

Sen sijaan opettajan ammatillisen toimijuuden vaikutusta hänen oppilaidensa hyvinvointiin on 

tutkittu vain vähän. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu luokanopettajien (n=129) ja heidän 

oppilaidensa (n=1858) kyselyvastauksista, jotka kerättiin osana Opetus- ja kulttuuriministeriön 

rahoittamaa Koululla on väliä -tutkimushanketta vuosina 2017 ja 2018. Oppilaat kävivät tutkimuksen 

aikana 5. ja 6. luokan. Analyysissa hyödynnettiin opettajan ammatillisen luokkahuonetoimijuuden 

sekä oppilaan opiskelu-uupumuksen ja opiskelu-innon mittareita (esim. Pietarinen et al., 2016; 

Schaufeli et al., 2002). Analyysissa hyödynnettiin aiemman tutkimuksemme pitkittäisessä latentissa 

profiilianalyysissä löydettyjä luokanopettajien ammatillisen toimijuuden profiileja (Yli-Pietilä, et al. 

arvioitavana). Tässä tutkimuksessa keskityimme siihen, miten nämä luokanopettajien ammatillisen 

toimijuuden kehittymistä havainnollistavat profiilit vaikuttivat heidän oppilaidensa kokemaan 

opiskelu-uupumukseen ja opiskeluintoon. Aineiston hierarkinen rakenne, jossa oppilaat, heidän 

luokkansa ja luokanopettajansa olivat yhdistettävissä, mahdollistivat monitasomallinnuksen 

hyödyntämisen. Alustavat tulokset osoittavat, että yksilötasolla opettajan ammatillisella 

toimijuudella ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä oppilaan hyvinvoinnin kokemukseen, mutta 

luokkatasolla joitakin yhteyksiä voidaan havaita. 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä oppimisesta johtamisosaamiseen profiloivassa 

kotiryhmäinterventiossa 

Janni Alho (Jyväskylän yliopisto), Eija Hanhimäki (Jyväskylän yliopisto), Matti Rautiainen (Jyväskylän 

yliopisto), Sirpa Eskelä-Haapanen (Jyväskylän yliopisto) 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan johtamisosaamiseen profiloivaa uutta kotiryhmäinterventiota, 

joka toteutettiin osana yhden suomalaisen yliopiston luokanopettajakoulutusohjelmaa vuosina 

2019–2020. Tutkimuksen tarkoituksena on saada syvällistä tietoa oppimisesta johtamisosaamiseen 

profiloivassa interventiossa. Tällaista interventiota ei ole aiemmin tutkittu. Aineisto kerättiin 

ensimmäisen vuoden opiskelijoista koostuvasta kotiryhmästä (n = 15). Erityisesti haluttiin tarkastella 

opiskelijoiden käsityksiä kotiryhmässä käytetyistä oppimis- ja opetusmenetelmistä ja pedagogisista 

elementeistä sekä heidän oppimiskokemuksistaan, jotka liittyivät näihin menetelmiin ja 

elementteihin. Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin ryhmähaastatteluilla. Aineisto analysoitiin 

laadullisen sisällönanalyysin avulla. Opiskelijoiden mukaan johtamisosaamiseen profiloivassa 

kotiryhmässä käytettiin oppimis- ja opetusmenetelminä keskustelua, ryhmätyöskentelyä, 

esseetyyppisiä kirjoitustehtäviä sekä luentomuotoista opetusta. Opiskelijoiden käsitysten pohjalta 

tehty analyysi toi esiin opetusmenetelmistä kuusi kategoriaa: ryhmä itsessään, yhteistoiminnallinen 

oppiminen, demokraattisuus, reflektio, seikkailullisuus ja kokeilevuus sekä ammattialakohtaisiin 

tapahtumiin osallistuminen. Opiskelijoiden menetelmiin ja elementteihin liittyvät kategoriat 

sisälsivät osaamisen kehittymisen vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoissa, ajattelu- ja reflektiotaidoissa, 

keskustelutaidoissa sekä kirjoitustaidoissa. Lisäksi opiskelijoiden osaaminen ryhmätyö- ja 

keskustelumenetelmien käytössä vahvistui. Opiskelijoiden esittämät käsitykset toivat esiin, että 

kotiryhmäopinnot vahvistivat erityisesti heidän teoreettista ymmärrystään johtajuudesta sekä 

heidän itsensä johtamisen taitojaan. Vastaavasti käsityksissä ilmeni, että heidän käytännön 

johtamisosaamisensa kehittyminen koskien esimerkiksi kollegojen ja ryhmän johtamista oli jäänyt 

melko vähäiseksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opiskelijoiden oppimiskokemukset kuitenkin 

osoittavat, että opiskelijoiden osaaminen vahvistui myös kollegojen johtamisen ja ryhmän 

johtamisen osalta. Opettajien johtamisosaamisella on keskeinen rooli koulun kehittämisessä. Viime 

vuosina opettajien johtamisosaamisen vahvistamiseen onkin alettu Suomessa kiinnittää aiempaa 
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enemmän huomiota. Opettajien johtamisosaamisen kehittymistä voidaan tukea jo opettajien 

perustutkintokoulutuksessa, minkä vuoksi on tärkeää tutkia edelleen, miten johtamisosaamisen 

kehittymistä tällä hetkellä tuetaan perustutkintokoulutuksessa ja miten tätä koulutusta voitaisiin 

kehittää. 

 

 

From Reform to Re-form. Developing a professional learning community by implementing 

interdisciplinary learning modules in the Finnish curriculum. 
 

Iida-Maria Peltomaa (Tampereen yliopisto), Lachlan Paterson (Tampereen yliopisto) 

Professional learning communities (PLCs) are widely believed to contribute to instructional 

improvement and change in schools, but the framework has not yet been applied to analyse the 

implementation of the Finnish policy of interdisciplinary learning. The interdisciplinary learning 

modules described in the FNCC address the current international discussion on developing schools 

as learning communities that enhance 21st century skills, and emphasize participatory, autonomous 

and active student learning. At the same time, studies show the need to further develop teacher 

collaboration in Finland. For these reasons, PLC is a relevant framework for examining the 

implementation of the interdisciplinary learning modules.  This study investigates one public 

elementary school that has chosen to implement this policy by teaching most of the curriculum 

contents in the form of interdisciplinary learning modules. Data collected by semi-structured 

individual and group interviews is analysed by using PLCs personal, interpersonal, and organizational 

capacities as a framework to investigate the possibility of initiating, implementing, and 

institutionalising PLC in this school. The results suggest that providing long-term pedagogical support 

and leadership enhances the possibility of developing sustainable PLCs. According to the teachers’ 

perceptions, working together to develop a shared understanding of the curriculum and co-

producing interdisciplinary learning materials enabled deprivatized practice, and increased the 

teachers’ self-confidence and experience of professionalism. Organisational and peer support 

facilitated the teachers actively and reflectively constructing knowledge about teaching and student 

learning to innovatively implement the new curriculum.  However, further research on PLCs is 

needed to better understand the potential for establishing enduringly effective PLCs. 

 

Koulun tarkoituksen ulottuvuudet peruskoulun arjessa 

Sara Juvonen (Helsingin yliopisto), Heidi Huilla (Helsingin yliopisto), Sonja Kosunen (Helsingin 

yliopisto), Martin Thrupp (University of Waikato), Auli Toom (Helsingin yliopisto) 

Tutkimuksessamme käsittelemme sitä, miten koulun tarkoitus peruskoulun arjessa ymmärretään, ja 

miten erilaiset opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet näkyvät arjen käytännöissä. Tutkimuksen 

tavoitteena on tarkastella ensiksi sitä, miten soveltaa Gert Biestan käsitteellistystä koulutuksen 

tarkoituksesta empiirisessä aineistossa, ja toiseksi sitä, mitä tämä käsitteellinen sovellus voi tuoda 

empiirisestä aineistosta esiin. Biesta kirjoittaa, että ’tarkoituksella’ on koulutuksen kontekstissa eri 

ulottuvuuksia (kvalifikaatio, sosialisaatio, subjektivaatio), ja että opettajan keskeinen tehtävä on 

kussakin vaihtuvassa hetkessä tunnistaa ja harkita, mikä ulottuvuus on oppilaan näkökulmasta juuri 

sillä hetkellä tärkein. Empiirisen aineiston avulla pyrimme hahmottamaan näiden ulottuvuuksien 

välisiä suhteita. Empiirinen aineisto käsittää kahdella pääkaupunkiseudun alakoululla tuotetun 

etnografisen aineiston, sisältäen havaintomuistiinpanoja (yhteensä 56 päivää) ja haastatteluja 

(N=55). Analyysi toteutettiin sisällönanalyyttisin menetelmin vuoropuheluna teoreettisten 

käsitteiden ja aineiston välillä. Tarkoituksen ulottuvuuksien erottaminen koulun arjessa ja 
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etnografisessa aineistossa on vaikeaa – päällekkäisyys tekee toisaalta mahdolliseksi tarkastella sitä, 

miten ne suhteutuvat toisiinsa. Tutkimuksen tuloksena hahmottelemme koulutuksen tarkoituksen 

ulottuvuuksien suhteita sekä artikuloimme sitä, mikä niiden käytännön merkitys koululle, opettajille 

sekä oppilaille on. Aineiston empiirisessä tarkastelussa havaitsemme, että kvalifikaatioiden 

ulottuvuus voi toisinaan korostua jättäen sosialisaation ja subjektivaation tavoitteet varjoonsa. 

Lopuksi pohdimme näiden havaintojen merkitystä koulun yhteiskunnallisten tehtävien harkitulle 

toteuttamiselle. 

 

Digistrategian toimeenpano opettajien ammatillista oppimista tukevilla kehittämishankkeilla  

Jari Lavonen (Helsingin yliopisto), Tiina Korhonen (Helsingin yliopistoHanna Reinius (Helsingin 

yliopisto), Netta Tiippana (Helsingin yliopisto), Jenni Laurell (Helsingin yliopisto), Kai Hakkarainen 

(Helsingin yliopisto) 

Digitaalisten välineiden ja ohjelmistojen opetuskäytön ja digipedagogiikan edistämisen yhtenä 

hyvänä keinona pidetään digistrategioiden valmistelua ja toimeenpanoa kehittämishankkeiden 

avulla. Kun tavoitteena on koulun kokonaisvaltainen kehittäminen, niin kehittämishankkeen 

toteuttamisen tutkijoiden ja koulun toimijoiden välisenä tutkimuskäytäntökumppanuutena on 

todettu tukevan uusien toimintamallien juurtumista koulun toimintakulttuuriin. On kuitenkin 

verraten vähän tietoa siitä, millä tavalla opettajat omaksuvat tutkimuskäytäntökumppanuudessa 

toteutetun hankkeen tuella digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä sekä yleisesti että 

pedagogisesta näkökulmasta ja millainen hankkeen toiminta tukee opettajia tässä omaksumisessa. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme suuren kaupungin perusopetuksen digistrategian toimeenpanoa 

tukevan tutkimuskäytäntökumppanuudessa toteutetussa kehittämishankkeessa kerätyn opettaja-

aineiston analyysin alustavia tuloksia. Tavoitteena on selvittää, millä tavalla digistrategian 

toimeenpano ja siihen liittyvä kehittämishanke vaikuttavat opettajien digipedagogisen osaamisen 

kehittymiseen. Analyysi perustuu esimerkkikoulun opettajilta kyselylomakkeilla hankkeen 

käynnistysvaiheessa (N = 67) ja hankkeen päättövaiheessa (N = 58) kerättyyn aineistoon. Opettajia 

pyydettiin arvioimaan digitaalisten välineiden- ja ohjelmistojen käyttöä opetuksessa, työyhteisön 

keskinäisessä toiminnassa ja johtamisessa sekä omaa digipedagogista osaamistaan. Loppukyselyssä 

opettajia pyydettiin arvioimaan myös kehittämishankkeen toimintaa ja sitä, millä tavalla hanke on 

tukenut heitä digipedagogisen osaamisen kehittämisessä. Opettajat kokivat, että digitaalisten 

välineiden ja ohjelmistojen verraten aktiivisen käytön määrä ei ollut muuttunut juurikaan 

kehittämishankkeen aikana, mutta välineistä ja ohjelmistoista ja niiden käytön pedagogiikasta oli 

saavutettu hankkeen aikana parempi yhteisymmärrys ja niiden käytöstä oli tullut vähemmän 

haasteellista. Lisäksi opettajat arvioivat, että parhaiten kehittämishankkeessa oli onnistuttu 

(keskiarvo yli asteikon keskikohdan) etenemään tavoitteiden suunnassa ja arvioimaan tavoitteiden 

suunnassa etenemistä yhteisöllisesti. Opettajat arvioivat, että heidän ääntään oli kuultu ja he olivat 

voineet vaikuttaa hankkeen etenemiseen. Sen sijaan tutkijoiden, oppilaiden ja kotien kanssa oli 

edistetty tavoitteita opettajien arvioimana vähän.   

 

Fostering steam education in Indonesian schools through collaborative classroom action research 

Farida Nurhasanah (Sebelas Maret University / SEAMEO for QITEP in Mathematics), Kristof Fenyvesi 

(University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational) 

In the context of 21st-century skills development, the STEAM approach makes a substantial impact 

on several levels of Indonesian education. Accordingly, the demand for Teacher Professional 

Development (TPD) programs in STEAM has recently grown, as teachers are motivated to adopt 
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these innovations. At the same time, previous studies have identified several barriers to 

implementing STEM education in all levels of Indonesian schools. These barriers included insufficient 

preparation of qualified STEM teachers, lack of TPD program in the field, lack of prepared content, 

lack of appropriate educational toolkits, poor content delivery, and missing methods of assessment, 

as well as lack of collaboration between the teachers across the STEM integration. Southeast Asian 

Minister Education Organization's QITEP in Mathematics has created a STEAM TPD program for 

Indonesian mathematics teachers by considering all these barriers. The STEAM TPD program 

provided all teachers with a hands-on STEAM toolkit for designing innovative STEAM activities. The 

teachers are encouraged to initiate such projects, which impact their whole school. As part of their 

program, the participating teachers are also conducting Collaborative Classroom Action Research to 

efficiently enhance the quality of teaching and learning and develop pedagogical awareness in 21-

century skills and the STEAM areas. The research is still going on, but we can highlight some of the 

earliest outcomes and the School Development-related aspects of our program in the presentation. 

 

Promoting food sense through school meals (FOODSENSE, 2020–2022) 

Kristiina Janhonen (Helsingin yliopisto) 

The project FOODSENSE aims to support students’ food related learning in schools with a focus on 

sustainability, and investigates opportunities and barriers for change in alliance with school meal 

services and subject based teaching. The project is funded by the Academy of Finland (ref. no. 

322598). Execution takes place at the University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, and it is 

coordinated by postdoctoral researcher Kristiina Janhonen. The study’s pilot school is situated in the 

Uusimaa region, Finland.  The study leans on the novel concept of food sense (Janhonen et al., 2015; 

2016a; Janhonen et al., 2018), and Dewey’s pragmatist learning theory (e.g., 1916; 1938; 1958). The 

project implements practice-based, experiential and active learning in a process of co-development. 

The research design leans on a participatory action research approach (e.g., Kemmis et al., 2007; 

Kindon et al., 2007; Koshy, 2005). The empirical execution includes qualitative interviews, material of 

multiprofessional meetings, students’ digital learning diary data, as well as feedback questionnaire 

data from students and the school’s personnel.  The presentation provides an overview of the 

FOODSENSE-project, and presents preliminary results from the first action research cycle of the 

study (2020–2021). The collaborative school subject at this stage was home economics, and the 

execution leant primarily on qualitative data.  

 

Lukion oppimisympäristön kehittäminen: Koko lukio kehittää I 

Saara Murto-Heiniö (Tampereen yliopisto: Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio), Juha 

Järvinen (Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio) 

Koko lukio kehittää-hanke on syksyllä 2020 alkanut Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa 

kehitetään Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion oppimisympäristöä. Hankkeen tavoitteena 

on uudistaa oppimisympäristöä ja toimintakulttuuria osallisuus, oppiminen, yritys- ja 

yliopistoyhteistyö, kansainvälisyys, nuorten elämä sekä opiskelijoiden hyvinvointi huomioon ottaen. 

Hanke päättyy joulukuussa 2021. Hanketta jatkaa Koko lukio kehittää II: Tieteentekijät (2021–2023). 

Lukioyhteisön jäsenten käsityksiä oppimisympäristöistä kartoitettiin hankkeen alussa kyselyin, joissa 

kysyttiin mm. hyvän oppimisympäristön keskeisiä piirteitä sekä hyvinvointi- ja viihtyvyystekijöistä. 

Myös sähköisistä oppimisympäristöistä ja teknologiasta kysyttiin. Kyselyiden sisällönanalyysin 

pohjalta alettiin suunnitella oppimisympäristön yhteiskehittämistyöpajaa. "Kaikki vaikuttaa!"-työpaja 

järjestettiin helmikuussa 2021 hybriditoteutuksena. Opiskelijat ja ryhmänohjaajat olivat luokissaan, 
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jonne striimattiin keskitetysti työpajan ohjelmaa. Työpajan perusajatuksena oli ideoida lukion 

oppimisympäristöä kolmessa eri tilasarjassa (lukion aulatila, avoin oppimistila ja luokkatila) luomalla 

planssi eli suunnitelmajuliste. Opiskelijat jaettiin kussakin luokassa pienryhmiin tilasarjoittain, ja 

jokainen pienryhmä sai yhden tilan ideoitavakseen. Työpajaan osallistui yhteensä noin 150 henkilöä 

lukiostamme.  

Kaksituntinen työpaja eteni seuraavasti:     

1. Aloitus, tehtävänanto ja työskentelyä   

2. Hyvinvointitietoisku ja työskentelyä   

3. Kalusteyrityksen tietoisku ja työskentelyä   

4. Lopetus ja työn palauttaminen    

Tietoiskujen tarkoituksena oli stimuloida monipuolisten ideoiden kehittämiseen ja antaa ärsykkeitä 

visioiden luomiseen. Työpajan jälkeen planssit koottiin tilasarjoittain yhteen ja lukioyhteisön jäsenet 

äänestivät niistä. Tiloja alettiin kehittää eniten ääniä saaneiden tuotosten pohjalta yhdessä 

sisustussuunnittelijan kanssa. Myös valmistuneisiin sisustussuunnitelmiin lukioyhteisö pääsi 

vaikuttamaan mm. äänestämällä sisustussuunnittelijan esittelemistä ratkaisuvaihtoehdoista eri 

tiloihin. Prosessissa osallisuuden, yhteiskehittämisen ja käyttäjälähtöisyyden periaatteet ovat olleet 

keskiössä. Tällä hetkellä lukioyhteisömme odottaa konkreettisen ympäristön valmistumista 

kalustetilauksen toimituksen saapuessa. Hankkeemme antaa tietoa siitä, miten lukiossa on 

mahdollista toteuttaa oppimisympäristön suunnittelua ja toteutusta koko yhteisön osallisuus ja 

opiskelijoiden toimijuus huomioiden.    

 

Merkitystä etsimässä – kahdeksasluokkalaiset nuoret muutoksen tekijöinä muutoslaboratoriossa 

Pauliina Rantavuori (Tampereen yliopisto), Piia Ruutu (Helsingin Yliopisto), Yrjö Engeström 

(Helsingin Yliopisto) 

Suomen Akatemian Merkitystä etsimässä -tutkimushankkeessa tunnistetaan ja testataan tapoja, 

joilla nuoret voivat löytää ja edistää merkityksellisyyttä omassa elämässään yhdistämällä 

henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteensa toimintaan ja projekteihin paremman maailman puolesta. 

Tutkimushankkeessa nuorilla on mahdollisuus yhdessä tutkijoiden kanssa tarkastella nuorten eri 

maailmoja ja niissä liikkumista, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan, työskennellä 

itselleen merkityksellisten projektien parissa sekä kehittää tapoja tukea nuorten 

vaikuttamismahdollisuuksia. Työskentely toteutetaan emeritusprofessori Yrjö Engeströmin ja hänen 

kollegoidensa kehittämän Muutoslaboratorio-intervention avulla (Virkkunen & Newnham, 2013; 

Sannino et al., 2016).  Hankkeemme ensimmäisessä Muutoslaboratoriossa ryhmä 

kahdeksasluokkalaisia oppilaita työskenteli viiden itselleen merkityksellisen pitkäkestoisen projektin 

parissa yhden lukuvuoden ajan (2020-2021). Muutoslaboratorio toteutettiin helsinkiläisessä 

peruskoulussa oppituntien aikana yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Toinen 

Muutoslaboratorio toteutetaan lukuvuonna 2021-2022 tamperelaisessa yläkoulussa. Esityksemme 

tutkimusaineisto koostuu laajasta kenttäaineistosta: oppilaiden, koulun henkilökunnan ja muiden 

avainhenkilöiden alku- ja loppuhaastatteluista, kenttämuistiinpanoista sekä Muutoslaboratorion 

työpajojen ja seurantatapaamisen tallenteista.  Esityksessä nostamme keskusteluun ensimmäisen 

Muutoslaboratorion tuloksia koulun kehittämiseksi nuorten näkökulmasta: miten koulussa 

tapahtuva toiminta voi tukea merkityksellisyyden löytämistä nuorten elämässä ja miten nuorten 

oma merkitys olisi mahdollista nivoa koulutyöhön. Nuoret pystyvät suunnittelemaan ja 

toteuttamaan hyvin vaativia projekteja, joilla on merkitystä heille itselleen ja paljon laajemmin 

yhteiskunnassa. Se vaatii avointa mieltä, uskallusta, ponnistelua, yhteistyötä ja aikaa. Lyhyt pyrähdys 

ei riitä. Koulu pystyy virittämään ja tukemaan merkityksellisyyden etsimistä asiaan paneutuvien 
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opettajien ja asiantuntijoiden avulla. Tämä tarkoittaa koulun avautumista myös laajemmin nuorten 

eri maailmoille ja koulun ulkopuolisten kumppanuuksien solmimista.     

 

Hyvinvointityö ja yhteisöllinen opiskeluhuolto 

Kaisu Toivonen (Espoon kaupunki Kasvun ja oppimisen toimiala) 

Eduskunta päätti 23.6.2021 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksena perustaa Suomeen 

hyvinvointialueet 1.1. 2023 alkaen. Alueille siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

henkilöstöineen sekä pelastustoimi. Myös koulujen opiskeluhuollon palvelut siirtyvät. 

Hyvinvointityötä tehdään tulevaisuudessa sekä alueilla että kunnissa.  Ennaltaehkäisevä 

hyvinvointityö jää kuntiin. Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto on ollut ja on edelleen 

tärkeä osa koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityötä.  Hyvinvoiva oppilas oppii ja kasvaa. Tässä 

abstraktissa määritellään koulujen yhteisöllisen opiskeluhuollon kautta kuntiin jäävää 

ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä, sen sisältöä, uhkia ja johtamista.  Rehtori johtaa koulun 

yhteisöllistä opiskeluhuoltoa myös hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen. Tutkimuskysely on tehty 

Espoon perusopetuksen koulujen yhteisöllisille opiskeluhuoltoryhmille 6.–17.9.2021. Aineisto 

käsittää 7 sisällöllisesti analysoitavaa kysymystä taustamuuttujineen. Vastauksia on saatu 146 

yhteisöllisen opiskeluhuollon jäseneltä. Analyysi valmistuu Kasvatustieteen päiville. 

 

Inkluusio rakentuu yhteisymmärryksessä  

Sanna Ryökkynen (HAMK University of Applied sciences), Anu Raudasoja (HAMK University of 

Applied Sciences), Sanna Heino (HAMK University of Applied sciences), Päivi Pynnönen (HAMK 

University of Applied sciences), Riikka Tuominen (HAMK University of Applied sciences), Katja 

Maetoloa (HAMK University of Applied sciences) 

Vuoden 2018 reformissa uudistuneen ammatillisen koulutuksen toivotaan vastaavan ketterästi ja 

tehokkaasti paitsi opiskelijan niin erityisesti työelämän muuttuviin tarpeisiin. Itseohjautuvat ja 

aktiiviset opiskelijat hyötyvät uuden toteutusmallin mahdollistamista yksilöllisistä ja joustavista 

opintopoluista. Toisaalta koulutukseen tulevista nuorista moni tarvitsee ohjausta ja rinnalla 

kulkemisesta, mutta tuen järjestämisessä on oppilaitoksittain isoja eroja (Owal Group, 2021; 

Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2021). Ammatilliselle koulutukselle on sitä kehystävässä laissa 

annettu erityinen tehtävä järjestää koulutusta siten, että kaikilla on mahdollisuus osallistua ja 

saavuttaa tutkinnon perusteissa määritelty osaaminen. Koulutuksen tavoitteena on paitsi kohottaa 

ja ylläpitää ammatillista osaamista niin tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, sivistyneiksi ja 

tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella vahvistavat paitsi 

yksilön osallisuutta niin yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia. Toisaalta on huomioitava, että 

koulutus voi myös vahvistaa eriarvoisuutta yhteiskunnassa (Power, 2012), jos yhdenvertaisuuden 

toteutumista tukevista ja sitä vastustavista tekijöistä on eriäviä näkemyksiä. Yhteisen ymmärryksen 

rakentumiseen tarvitaan myös yhteistä sanastoa. Esityksemme pohjaa tutkimukseen, joka on osa 

Governance for Inclusive Vocational Education (GIVE) -Erasmus Plus hanketta. GIVE-hankkeen 

tavoitteena on rakentaa yhteistä ymmärrystä ja paikantaa inklusiivisia käytänteitä ja ajattelumalleja 

Euroopan tasolla. Tutkimuksemme tarkentuu suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen, ja sen 

toimijoiden näkemyksiin inkluusiosta. Sovellamme osatutkimuksessamme Quintuple helix -mallia eli 

viitoskierremallia, joka painottaa sosioekologisen muutoksen merkitystä yhteiskunnassa (Carayannis 

ym. 2012). Mallin taustalla on ajatus siitä, kuinka uuden tiedon avulla, joka rakentuu eri toimijoita 

kuullen, pystytään tukemaan yhteiskunnan kestävää kehitystä. Tutkimuksemme tavoitteena on lisätä 

keskustelua ammatillisen koulutuksen merkityksistä ja selvittää toimijoiden käsityksiä inkluusiosta 
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haastattelemalla sekä hallinnon, opetushenkilöstön, työelämän että opiskelijakunnan edustajia 

(N=70). Esityksessämme kuvataan haastattelujen tuloksia ja alustavia johtopäätöksiämme, jotka 

antavat suuntaa paradigman päivittämiseen: mitä inkluusio tarkoittaa ammatillisessa koulutuksessa. 

Näkemyksemme mukaan inkluusio rakentuu yhteistyössä, yhteiseen ymmärrykseen nojaten. Tähän 

keskusteluun otamme tutkimuksellamme osaa.  

 

Tunnekasvatus osana koulun jokapäiväistä arkea 

Sanna Isopahkala (Tampereen yliopisto (työpaikka), Oulun yliopisto (jatko-opiskelija)) 

Esitykseni perustuu tekeillä olevaan väitöskirjaani ”Tunnekasvatus koulussa”. Tutkimukseni tavoite 

on lisätä ymmärrystä tunnekasvatuksesta ja tunnekasvatuksellisista opetusmenetelmistä koulussa. 

Tunnekasvatus on tällä hetkellä hyvin näkyvästi esillä oleva teema, josta opettajat kaipaavat 

lisätietoa ja täydennyskoulutusta. Myös työssäni opettajankouluttajana kuulen jatkuvasti opettajaksi 

opiskelevien nuorten kokemuksia siitä, miten kursseilla puhutaan tunnekasvatuksen merkityksestä, 

mutta tunnekasvatuksen käytännön toteutus on jotain, mistä on vaikea saada kiinni. Tutkimukseni 

teoreettisen viitekehyksen yksi tärkeimpiä näkökulmia on filosofi Hannah Arendtin (2002) ajatus 

siitä, että yhteisessä maailmassa todellisuuden takaaja ei ole kaikkien sen (yhteisen maailman) 

muodostavien ihmisten “yhteinen luonto” vaan se, että näkökulmien moninaisuudesta huolimatta 

kaikki ovat olemassa yhdessä toisilleen. Tunnekasvatusta määritellessäni tukeudun myös filosofi 

Nussbaumin (2011) näkemyksiin lapsen kyvykkyydestä myötätuntoon ja toisen ihmisen näkemiseen 

arvokkaana. Nussbaumin mukaan lapsille täytyy opettaa taito näyttää oma haavoittuvuutensa sekä 

taito tukeutua toisiin heikkona ja epätäydellisenä. Laadullisen tutkimuksen aineistonhankinnan 

strategiana tässä tutkimuksessa on ollut toimintatutkimus. Olen kerännyt aineiston osana opettajan 

työtäni. Tutkimukseni analyysissä olen rakentanut kokonaiskuvaa tunnekasvatuksesta yksittäisen 

oppilaan, oppilasryhmän ja opettajan toiminnan tasoilla sisällönanalyysiin tukeutuen. Esityksessäni 

avaan alustavia tutkimustuloksia.  
 

 

COVID-19 pandemia suomalaisten ja virolaisten rehtoreiden kokemana: Kevään 2020 

etäopetusjakso muutostilanteen johtamisen näkökulmasta 

Raisa Ahtiainen (Helsingin yliopisto), Lauri Heikonen (Helsingin yliopisto), Merilyn Meristo 

(Tallinnan yliopisto), Eve Eisenschmidt (Tallinnan yliopisto)  

Olemme tottuneita siihen, että kouluyhteisön työ- ja toimintatapojen kehittämiseen kytkeytyy 

ennakoivia vaiheita, joissa muutoksesta neuvotellaan ja prosessia viedään eteenpäin valmistelu- 

sekä suunnittelutyön kautta. Tässä valossa kevään 2020 nopea siirtymä lähiopetuksesta 

etäopetukseen oli ennenkokematon. Rehtorin työn näkökulmasta etäopetukseen siirtyminen 

voidaan kytkeä haastavan tilanteen muutosjohtamista ja kriisiajan johtamista käsittelevään 

kirjallisuuteen (mm. Gurr & Drysdale 2020), joka edellyttää tavallista herkempää korvaa 

kouluyhteisön jäsenten kuunteluun sekä tukemiseen (mm. Beauchamp ym. 2021; Marshall ym. 

2020). Johtajalta – ja toki koko kouluyhteisöltä – vaaditaan kykyä nopeaan oman toiminnan 

mukauttamiseen (Dunn 2020).  Lisäksi koulun sisäinen ja sitä ympäröivän yhteisön kanssa käytävä 

viestintä keinojen, sisällön sekä tavoitteiden osalta saavat uusia merkityksiä. Tutkimuksemme 

käsittelee suomalaisten (N=870) ja virolaisten (N=166) rehtoreiden vastauksia kahteen 

avokysymykseen: Kerro omiin kokemuksiisi perustuen, mitä tämän kevään kaltainen muutostilanne 

vaatii johtajuudelta? Mikä oli haastavinta sinulle johtajana tässä tilanteessa? Rehtorit molemmissa 

maissa vastasivat kysymyksiin osana kansallisesti toteutettuja aineistonkeruita keväällä 2020 

(Ahtiainen ym. submitted). Rehtoriaineisto on analysoitu konventionaalisen sisällönanalyysin 
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(conventional content analysis; Hsieh & Shannon 2005) periaatteita soveltaen viiden teema-alueen 

kautta: päätöksenteon prosessit, koulun toiminnan uudelleen organisointi, kommunikaatio, 

osaamiseen kohdentuva ja emotionaalinen tuki sekä johtajan työn henkilökohtainen ulottuvuus. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat muun muassa, kuinka varsin iso osa avokysymyksiin vastanneista 

rehtoreista toi esiin tekijöitä, jotka tässä tutkimuksessa on luokiteltu johtajan työn henkilökohtaisen 

ulottuvuuden alle. Nopeasti eteen tullut muutostilanne edellytti johtajalta toistuvasti kykyä 

mukautua uusiin tilanteisiin. Oli olennaista osata järjestellä työtehtävänsä uusiksi, ennakoida tulevaa 

ja säilyttää pää kylmänä. Osa rehtoreista kuvasi epävarmuuden tunteita koskien koulunsa tarjoaman 

opetuksen sujumista ja huolta omasta jaksamisestaan sekä muiden jaksamisesta.   

 

Katsaus suomalaiseen kasvatus- ja koulutusalan johtajuustutkimukseen 

Saana Korva (Lapin yliopisto) 

Koulutusjohtamisen (educational leadership and management) tieteellinen tutkimus on 

merkittävästi lisääntynyt ja monipuolistunut 1990-luvulta lähtien (Tian & Huber 2019). 

Koulutusjohtamisen tutkimusta on kirjallisuuskatsauksissa jäsennetty muuan muassa tutkituimpien 

johtajuusmallien avulla (mm. Hallinger & Kovacevic 2019, Gumus, Bellibas, Essen & Gumus 2018, 

Bush & Glover 2014). Aiempien kirjallisuuskatsausten mukaan kansainvälisesti tutkituimpia 

koulutusjohtamisen malleja ovat muun muassa jaetun johtajuuden, pedagogisen johtajuuden 

(instructional leadership), opettajajohtajuuden ja transformationaalisen johtajuuden mallit (mm. 

Gumus et al. 2018). Johtamismallien ja teoreettisten käsitteiden taustalla on erilaisia tapoja 

ymmärtää ja käsitteellistää koulutusjohtamista tutkimuksen kohteena olevana ilmiönä. 

Koulutusjohtamisen valtavirtatutkimuksessa on painottunut anglosaksinen näkökulma, mutta 

johtamista ja johtajuutta tutkittaessa ja kehitettäessä kontekstin, koulujärjestelmän ja kulttuurin 

huomioiminen on olennaista (mm. Bush 2020, Hallinger 2018). Kirjallisuuskatsaukseen perustuvassa 

esityksessäni tarkastelen erityisesti suomalaisesta koulutusjohtamisesta tehtyä aiempaa 

tutkimusta—millaisin johtajuuskäsittein ja tutkimusmenetelmin koulutusjohtamista on suomalaisen 

koulutuksen kontekstissa viime vuosikymmeninä lähestytty.   

 

Sitoutuminen ja jatkuvuus rehtoreiden vertaisryhmämentoroinnissa 

Malla Örn (Oulun yliopisto), Tiina Yrjänheikki (Lapin yliopisto), Outi Ylitapio-Mäntylä (Oulun 

yliopisto) 

Rehtorin työ on moninaista ja usein yksinäistä, eikä arjessa ole aina saatavilla kollegiaalista tukea ja 

sitä kautta saatavia neuvoja. (ks. Aravena, 2018; Hansfor & Ehric, 2005; James-Ward, 2013). 

Vertaisryhmämentorointi on yksi menetelmä, jolla voidaan sekä jakaa että saada kollegiaalista tukea 

käytännön työhön ja työssä esiintyviin haasteisiin. Vertaisryhmämentoroinnin lähtökohtana on, että 

ryhmäläiset ovat kaikki vertaisia ja asiantuntijoita, ja työskentely perustuu dialogiin jossa yhdessä 

pohditaan arjen työstä kumpuavia teemoja (Pasanen & Alanko-Turunen, 2019; Ylitapio-Mäntylä ym., 

2019; Estola ym., 2014; Heikkinen ym., 2012). Tässä tutkimuksessa esitellään perusopetuksessa 

toimivien rehtoreiden pohdintoja ja keskusteluja vertaisryhmämentoroinnin prosessimallista ja sen 

kehittämisestä Lapin aluetta koskevan ArkTORI (Arktinen kehittyvä rehtori) -hankkeen aikana 2018-

2021. Hankkeessa kehitetty vertaisryhmämentoroinnin prosessimalli on luotu yhteistyössä eri alojen 

asiantuntijoiden, kuten palvelumuotoilijoiden, kasvatustieteen tutkijoiden, ohjelmoijien, rehtoreiden 

sekä sivistystoimen johtajien kanssa. Prosessimallissa on aloitusvaihe ja mentorointivaihe, jossa 

mentoroinnin erityisesti aloitusvaiheen apuna on hankkeessa kehitetty mobiilisovellus. Aloitusvaihe 

jakaantuu mentorointikoordinaattoreiden kartoittamiseen ja mentorointiryhmien muodostamiseen. 
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Mentorointivaihe koostuu säännöllisistä tapaamisista sekä uusien koordinaattoreiden mahdollisista 

rekrytoinneista kartoittamisesta. Tutkimuksessa kiinnitämme erityisesti huomiota rehtoreiden 

sitoutumiseen vertaisryhmämentoroinnin prosessiin sekä sen jatkuvuuden edistämiseen. 

Vertaisryhmämentoroinnin prosessimallissa on huomioitu Arktisen - ja muiden haja-asutusalueiden 

erityishaasteet. Haasteina ovat esimerkiksi pitkät maantieteelliset välimatkat ja monialaisen 

oppilashuollon toteuttaminen. Tutkimuskysymyksemme on: Miten rehtorit kuvaavat 

vertaisryhmämentoroinnin prosessimallia mentoroinnin sitoutumisen ja jatkuvuuden näkökulmasta?  

Tutkimusote pohjautuu kriittiseen toimintatutkimukseen. Tutkimuksen laadullinen aineisto kerättiin 

hankkeessa toteutetuista koordinaattorirehtoreiden mentorointikoulutuksesta ja siitä 

muodostuneiden keskusteluiden tallenteista. Mentorointikoulutukseen osallistui neljä rehtoria. 

Aineiston alustavassa analyysissa korostui erityisesti ajankäyttö ja sitoutumisen merkitys 

vertaisryhmämentoroinnin prosessissa. 

 

Kannustava johtajuus, koulujen henkilöstön työuupumus ja huolet oppilaista COVID-19 

pandemian aikana 

Päivi Merjonen (Jyväskylän yliopisto), Tuija Aro (Jyväskylän yliopisto), Minna Torppa (Jyväskylän 

yliopisto), Pilvi Hämeenaho (Jyväskylän yliopisto), Miia Sainio (Jyväskylän yliopisto) 

Tausta: Koulujen henkilöstön hyvinvointi on avainasemassa, jotta koulut pystyvät täyttämään 

perustehtävänsä lasten ja nuorten kouluttajana, kasvattajana ja hyvinvoinnin tukijoina. Koulujen 

johdon toimintatavat ovat olennaisessa asemassa henkilöstön ja koko koulun hyvinvoinnin 

edistämisessä. Tavoitteet: Tutkimme koulujen henkilöstöä tukevan ja kannustavan johtamisen 

yhteyttä henkilöstön työuupumukseen ja huoliin oppilaista ennen etäkoulua ja sen aikana. 

Menetelmät: Keräsimme aineiston Keski-Suomen koulujen henkilökunnalta ennen etäkoulua tammi-

helmikuussa 2020 (T1, n = 437; 48 koulua) ja heti etäkoulun päättyessä toukokuussa 2020 (T2, n = 

270; 27 koulua). Johtamista arvioitiin kuudella väittämällä (T1 Cronbachin alpha = .89), esim. 

”Esimieheni rohkaisee minua hyödyntämään kykyjäni”, ja työuupumusta seitsemällä väittämällä (T1 

alpha = .86 ja T2 alpha = .78). Lisäksi kartoitimme erilaisia henkilökunnan huolia lähinnä oppilaisiin 

liittyen 15 väittämällä (T1 alpha = .90 ja T2 alpha = .86). Tulokset: Johtamismittari selitti 18,7 % 

henkilöstön työuupumuksen vaihtelusta (standardoitu beta = -0.43, p < .001) ja 7,1 % henkilöstön 

kokemista huolista oppilaista (standardoitu beta = -0.27, p <.001) tammikuun 2020 kyselyssä. 

Johtaminen ennusti myös yli ajan henkilöstön työuupumusta (standardoitu beta = -0.27, p = .013, n = 

86) selittäen 7,1 % työuupumuksen vaihtelusta etäkoulun aikana. Johtaminen ei ollut yli ajan 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä henkilöstön kokemiin huoliin oppilaiden hyvinvoinnista 

etäkoulun aikana, mutta tammikuussa 2020 koetut huolet olivat yli ajan yhteydessä henkilöstön 

kyynisyyteen ja riittämättömyyden tunteisiin selittäen 6 % ja 5 % näiden vaihtelusta toukokuussa 

2020.  Johtopäätökset: Koulujen johtaminen on tärkeä tekijä selitettäessä koulujen hyvinvointia. 

Tarkoituksenamme on kehittää johtamismittaria edelleen saavuttaaksemme koulujen 

hyvinvointityön johtamisen keskeiset näkökulmat hyödynnettäväksi koulujen hyvinvointityön 

arviointiin ja seurantaan. 

 

Rehtorit johtajina: Tavoitteet ja käytännöt 

Inkeri Lahti (Turun yliopisto), Mirjamaija Mikkilä-Erdmann (Turun yliopisto) 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia rehtorien johtamistoiminnan tavoitteita ja käytäntöjä. 

Perusopetuksen rehtori työskentelee kompleksisen kokonaisuuden johtajana, toimii esimiehenä 

opetushenkilöstölle, tekee yhteistyötä huoltajien kanssa, opettaa oppilaita ja toimii 
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moniammatillisessa yhteistyössä koulun arjessa. Rehtorin tulee huolehtia opetussuunnitelman 

toteutumisesta koulussa ja tarvittavasta kehittämistyöstä. Laajaan pedagogiseen johtajuuteen 

katsotaan kuuluvan koulun tekninen, suora pedagoginen ja henkilöstön johtaminen. Lisäksi siihen 

kuuluu koulun symbolinen ja kulttuurinen johtaminen. Tutkimuksen aineisto kerättiin 

teemahaastatteluina (N=9). Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tuloksena 

muodostettiin kolme erilaista aineiston informaatioainekseen perustuvaa johtamistyyppiä. 

Selviytyjätyyppi fokusoi johtamisensa vahvasti kouluarjen eri tilanteisiin ja pyrkii yhdessä henkilöstön 

kanssa mahdollistamaan koulupäivien sujumisen. Rakentajatyyppi organisoi opetussuunnitelman 

mukaista opetusta ja pyrkii toimimaan omalla toiminnallaan esimerkkinä kouluyhteisössä. 

Kehittäjätyyppi tavoittelee oppivaa yhteisöä ja määrittelee pedagogisen johtamisen olevan läsnä 

kaikessa johtamistoiminnassa. Kaikki rehtorityypit toteuttavat päivittäistä johtamista teknisen, 

suoran pedagogisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen osalta. Selviytyjätyypin ja kehittäjätyypin 

välillä on havaittavissa selkeä ero siinä, että kehittäjätyypin johtamistavoitteissa ja –käytännöissä on 

selkeästi mukana myös symbolinen ja kulttuurinen johtaminen. Rakentajatyyppi sijoittuu näiden 

kahden väliin. Tutkimuksessa osoittautui, että rehtorin johtamistavoitteet heijastuvat rehtorin 

johtamiskäytäntöihin ja näkyvät myös vuorovaikutuksessa. Rehtorien keskittyessä vahvasti arjen 

johtamiseen, johtamiskäytännöissä heijastui myös tilannejohtamiseen liittyen päivittäiset 

ohjaustilanteet ja toiminnot. Vuorovaikutuksessa arjen johtaminen näkyy päivittäisenä 

kohtaamisena oppilastilanteissa ja sovituissa tapaamisissa. Tutkimuksessa havaittiin, että rehtoreita 

tulisi tukea ja kouluttaa niin, että heillä on valmiuksia toimia laajan pedagogisen johtamisen kaikilla 

tasoilla. Mikäli rehtorin on koulun arjessa keskityttävä vain arjen tilanteisiin ja tekniseen 

johtamiseen, on hänen vaikeaa ottaa johtamiseensa pedagogista näkökulmaa. Tutkimuksen tuloksia 

voidaan hyödyntää rehtorien osaamisen kehittämiseen liittyviä koulutuksia suunniteltaessa. 

 

Koulutuksen digitalisaatio ja datafikaatio 
 

Algoritmihaamut tiedon valtateilla 

Tomi Slotte Dufva (Aalto Yliopisto, Taiteen ja Suunnittelun korkeakoulu), Mikko Dufva (Sitra) 

Vietämme yhä enemmän aikaa digitaalisissa ympäristöissä tietoisesti esimerkiksi puhelimien tai 

tietokoneiden kautta sekä tiedostamatta erilaisten ubiikkien sensoriverkostojen ja moniulotteisten 

digitaalisten prosessien läpi kulkiessamme. Koska fyysinen digitaalinen ympäristö - palvelimet, 

valokuidut, kytkimet jne. - ovat pitkälti käyttäjälle näkymättömiä ja lisäksi oma vuorovaikutuksemme 

näiden prosessien kanssa on meille usein käsittämätöntä binäärisarjaa, kuvaamme tätä ympäristöä 

erilaisin vertauksin: Puhumme pilvestä, tiedon valtatiestä tai kenties datan taistelutantereesta. 

Käsitämme itsemme avatarina, datasetteinä tai kenties häiriösignaaleina. Muut toimijat saattavat 

näyttäytyä tässä ympäristössä esimerkiksi algoritmihaamuina tai kiusantekijäbotteina. Tässä 

esityksessä haluamme tarkastella syvemmin näitä erilaisia vertauskuvia digitaalisesta ympäristöstä, 

sen eri toimijoista ja meistä osana tätä ympäristöä. Laajemmin ajatellen mietimme digitaalisen ja 

fyysisen ympäristön suhdetta sekä kehollisen kokemuksen merkitystä koko sommitelmassa. 

Keskitymme erityisesti siihen, millainen tuntemus tai tieto eri vertauskuviin liittyy ja jääkö jotain 

kenties vallalla olevien vertausten varjoon? Hyödynnämme teoriakehikkona systeemiajatellussa 

(esim. Jackson, 2017) ja laajemmin yhteiskuntatieteissä (esim. Alvesson & Deetz, 1996, Louis, Burrell, 

& Morgan, 1983,) käytettyä paradigma-mallia jonka kautta pyrimme määrittelemään vertauskuvien 

synnyttämiä erilaisia maailmoja ja potentiaaleja. Käytämme myös hyödyksemme aikaisemmin 

kehittämäämme konseptia digi-graspingistä (Dufva & Dufva, 2019), joka korostaa kehollisen 

tietämisen merkitystä, tiedon haastamista ja tekemisen aspektia digitaalisuuden kokemuksissa. 
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Esityksessä ehdotamme erilaisia tapoja hahmottaa digitaalista ympäristöä. Mietimme miten 

vertauskuvien vaihtaminen vaikuttaa digitaalisuuden kokemukseen: Miten kehollisuuden 

huomioiminen muuttaa ruutuun tuijottamisen kokemusta? Miten tämä vaikuttaa digitaalisen 

ympäristön pelisääntöjen ja rakenteiden ymmärtämiseen? Voisiko erilaisten kehollisten ja 

kokemuksellisten kielikuvien kriittinen tarkastelu, tiedostaminen, haastaminen, vaihtaminen ja 

uusien luominen muuttaa kokemustamme digimaailmasta?  

 

Koulutuksen digitalisaation myyttinen perusta ja spekulatiivisen fiktiivinen tulevaisuus 

Marko Teräs (Tampereen yliopisto) 

Esitys tarkastelee millä tavalla koulutuksen digitalisaatio ja datafikaatio muotoutuvat globaalissa ja 

kansallisessa diskurssissa, sekä näiden saamia myyttisiä piirteitä. Esityksen argumentti on, että 

epävarma tulevaisuus, jota yhteiskunnassa vallalla oleva diskurssi muotoilee, on itse asiassa 

tulevaisuus, jota se pelkän ennakoinnin sijaan valmistaa. Samaan aikaan tuon epävarman 

tulevaisuuden sekä aiheuttajina että pelastajina nähdään digitalisaatio ja datafikaatio. Digitalisaation 

ja datafikaation tarjoaman pelastuksen taustalla voidaan nähdä pyrkimys varmuuteen ja usko siihen, 

että luonnontieteellisen metodin sovellutuksen datafikaation asussa saavat sen aikaan. Näin 

muotoutuessaan koulutuksen diskurssi näyttää päätyvän moninaisiin paradokseihin, mm. siihen, että 

laadulliset ominaisuudet riisuvan metodin ja lisääntyvän valvonnan avulla tuotetaan itseohjautuvaa 

personoitua oppimista. Pelkän kritiikin, diskurssin esioletusten, ristiriitojen ja lausumien sääntöjen 

aukipunomisen lisäksi esitys hahmottelee uusia metodologisia ja toiminnallisia avauksia 

vaihtoehtoisten (digitaalisten) tulevaisuuksien pohtimiseen ja aloittamiseen. Näitä ehdotetaan 

löydettäväksi osallistavasta spekulatiivisesta fiktiosta. 

 

Koulutuksen digitaalisen datafikaation piilo-opetussuunnitelma  

Pekka Mertala (Jyväskylän yliopisto) 

Esityksessä luodaan kriittinen katsaus koulutuksen, erityisesti perusopetuksen digitaalisen 

datafikaation erilaisiin muotoihin ja merkityksiin. Datafikaatiolla tarkoitan prosesseja, joilla ihmisten 

toiminnasta sekä ympäristön ilmiöistä ja tapahtumista tuotetaan massiivinen määrä digitaalista 

dataa, jota voidaan käyttää ihmisten (usein ennakoivaan) profiloimiseen, sekä heidän valintoihinsa 

vaikuttamiseen (Southerton, 2020). Koulutuksen datafikaatiolla viittaan vallitsevaan tilanteeseen, 

jossa datafikaation yleinen toimintalogiikka on otettu osaksi koulun ja koulutuksen käytänteitä 

(Mertala, 2020). Ongelmalliseksi tämän kehityksen tekee se, että datafikaatiossa oppilas positioidaan 

kuluttajaksi ja datasyötteen lähteeksi, ei kriittiseksi toimijaksi. Asetelma on ristiriidassa kasvatuksen 

sosialisaatiotehtävän uudistavan ulottuvuuden kanssa (Biesta 2015). Esityksessä käyn läpi erilaisia 

tutkimuskirjallisuuteen perustuvia esimerkkejä koulutuksen datafikaation ei-toivotuista seurauksista. 

Kokoavana teoreettisena viitekehyksenä hyödynnän piilo-opetussuunnitelmaa (Kentli 2009), eli 

koulun tiedostamattomasti ja ei-tavoitteellisesti välittämiä opetuksia ja toimintamalleja.   

 

Taitavista käyttäjistä kriittisiksi digiyhteiskunnan kansalaisiksi? 

Minna Vigren (Tukholman yliopisto), Johanna Ylipulli (Aalto-yliopisto) 

Arkiympäristöjen perustavanlaatuinen digitalisatio ja siihen liittyvät merkittävät sosiaaliset, 

poliittiset ja taloudelliset seuraukset ovat luoneet tarpeen kaikkien yksilöiden digitaalisten taitojen 

kehittämiselle. Globaalissa Pohjoisessa digitaalinen kyvykkyys määrittelee monin tavoin ihmisten 
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mahdollisuuksia toimia osana yhteiskuntaa: niin terveyspalveluiden saatavuus kuin 

joukkoliikenteenkin käyttö ovat riippuvaisia yksilön digitaidoista. Kehityksen mutkikkuus ja 

perustavanlaatuisuus kuitenkin asettavat kyseenalaisiksi nykyisten digitaalisten lukutaitojen 

määritelmien toimivuuden ja kattavuuden. Kuten eräät tutkijat ovat jo todenneet, sen lisäksi, että 

ihmisiä kasvatetaan osaaviksi ja aktiivisiksi digiteknologioiden käyttäjiksi, on tarve syvemmälle 

ymmärrykselle ja menetelmille, jotka tukevat ihmisten toimijuutta suhteessa nykyteknologiaan. 

Esitämme, että digitaalisuutta koskeva kasvatus tulisi siis ajatella toisin ja uudelleen. Kuten 

aikaisemmassa tutkimuksessa on esitetty, arjen digitalisoituminen tuottaa ihmisissä alistuneisuuden 

ja toivottomuuden tunteita (Saariketo 2020). Monia yhdistää tyytyminen siihen, miten asiat ovat ja 

kyvyttömyys kuvitella nykytilanteelle vaihtoehtoja. Monet ihmiset kokevat, että heillä ei ole 

riittävästi ymmärrystä digitaalisen yhteiskunnan ehdoista tai vaikutusvaltaa, jotta he voisivat 

vaikuttaa kehitykseen. Esitämme, että tässä on digitaalisen kansalaiskasvatuksen ydin: on löydettävä 

keinoja tukea ihmisten toimijuutta kehittämällä kriittisen ajattelun ja vaihtoehtoisten digitaalisten 

tulevaisuuksien kuvittelun taitoja. Haluamme koota yhteen jossain määrin sirpaleista teoreettista 

tutkimuskenttää eri tieteenaloilta (esim. mediatutkimus, mediakasvatus, design ja HCI) ja analysoida 

2020-luvun digitaalista kansalaisuutta esittämäämme taustaa vasten luoden ehdotuksen 

holistisemmasta lähestymistavasta.  

 

Lapsuudentutkimuksen teemaryhmä - osallisuus ja hyvinvointi arjessa (SIG) 
 

“Mää niin tykkään, kun tänne tullee uusia aikuisia!” - Lasten näkökulmista kriittisiä peilauspintoja 

lapsuudentutkimuksen metodologiaan 

Jaana Juutinen (Oulun yliopisto) Susanna Kinnunen (Oulun yliopisto) 

Miten hetket lasten kanssa ovat muokanneet metodologista suuntaa tutkimuksissamme? Miten 

ennakko-oletuksemme tutkimuksen kulusta ovat hioutuneet yhdessä lasten kanssa? Tässä 

esityksessämme palaamme tarkastelemaan lasten toiminnasta ja kerronnasta inspiroituneina 

lapsuudentutkimuksen metodologisia valintoja ja eettisiä kysymyksiä, joita olemme kohdanneet 

ollessamme etnografeina lasten arjessa, niin päiväkodin lapsiryhmissä kuin kotonakin. Pohdimme 

esityksessämme myös metodologisten ratkaisujemme kytköksiä lasten hyvinvoinnin kertomuksiin; 

miten tutkimus voi tuottaa hyvinvointia lasten elämään? Tutkijoina olemme luoneet 

tutkimusaineiston tuottamiselle suunnitelmia kerronnallisen ja visuaalisen etnografian valossa 

ennen tutkimuskentälle menoa (Gubrium & Holstein, 2008; Pink, 2021). Olemme muun muassa 

varustautuneet tallentamaan lasten kerronnan hetkiä erilaisin välinein kuten videoimalla, 

valokuvaamalla ja piirtämällä. Olemme suunnitelleet valokuvauskävelyjen ja piirustushetkien 

toteuttamista ja tallentamista. Meillä on tutkijoina ollut jonkinlainen ennakkoajatus keräytyvän 

aineiston luonteesta (Juutinen, 2018; Kinnunen, 2015). Yhdessä lasten kanssa tutkiminen on 

kuitenkin osoittanut, että lapsi saattaa tuoda prosessiin mukaan yllättäviäkin elementtejä, jotka 

voivat asettua haastamaan ja kyseenalaistamaan menetelmiämme sekä onto-epistemologisia 

näkökulmiamme (ks. Rossholt, 2009). Uskallammeko olla avoimia lasten ehdotuksille ja toimijuudelle 

tutkimusprosesseissa, ja mitä se tarkoittaa käsityksellemme tiedon luonteesta? Tutkijoina olemme 

myös olleet lasten tutkimuksen kohteena. Olemme tulleet kuvatuksi, piirretyksi ja kutsutuiksi 

mukaan osaksi lasten elämää. Lapset ovat vahvistaneet tutkimustemme moniäänisyyttä kutsumalla 

meidät osaksi tarinaansa, tuoden uuden kerroksen tutkimuseettisiin pohdintoihin (Alanko & 

Juutinen, 2019; Viljamaa & Kinnunen, 2019). Tämä on saanut meidät kysymään, miten lapset itse 

tuottavat itselleen hyvinvointia ollessaan osana tutkimusprosessiamme? Lopputulemana avaamme 

näkökulmia siihen, miten nämä metodologiset valintamme sekä lasten aktiivinen osallistuminen 
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tutkimuksen tekemiseen ovat omalta osaltaan tuottaneet tutkimiamme ilmiöitä; yhdessä kertomisen 

hetkiä, yhteenkuuluvuutta.   

 

Lasten osallisuuden huomioivat tutkimusmenetelmät: Katsaus menetelmien kirjoon ja niiden 

tyypillisiin piirteisiin 

Eija Sevon (Jyväskylän yliopisto), Marleena Mustola (Jyväskylän yliopisto), Anna Siippainen 

(Kansallinen koulutuksen arviointikeskus), Janniina Vlasov (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) 

Yhä enenevässä määrin lapsuudentutkimuksessa korostetaan lasten osallisuuden mahdollisuuksia 

tutkimuksessa ja vaikkapa palveluiden arvioinnissa. Tällöin painotetaan lasten kuulemisen tärkeyttä 

keinona saavuttaa lasten näkökulma kyseessä olevasta ilmiöstä. Lasten osallisuuden huomioivat 

menetelmät (participatory methods) korostavat lasten kuulemisen monia keinoja ja menetelmiä, ja 

joskus myös useamman aistikanavan käyttöä, esimerkiksi visuaalisten ja kielellisten menetelmien 

samanaikaista hyödyntämistä tutkimusprosessissa. Lasten osallisuutta tukevat tutkimusmenetelmät 

eivät siis tuota vain puhuttuja tai kirjoitettuja aineistoja. Tällaiset menetelmät mahdollistavat 

esimerkiksi pienten, maahanmuuttajataustaisten tai tuen tarpeen lasten, toisin sanoen, usein 

marginalisoitujen lapsiryhmien tutkimisen ja kuulemisen. Muutoin nämä ryhmät helposti rajautuvat 

tutkimukseen osallistujien tai arvioinnin toteuttajien joukon ulkopuolelle. Esitelmässä kysymmekin, 

millaisin menetelmin varhaiskasvatusikäisiä lapsia on kuultu tutkimukseen osallistujina ja millaisiin 

asioihin tutkijat ovat menetelmällisissä ratkaisuissaan tällöin kiinnittäneet huomiota.  

Esitelmässämme erittelemme tekemäämme kirjallisuuskatsausta varhaiskasvatusikäisten lasten 

osallisuuden huomioivista tutkimusmenetelmistä. Katsauksen aineistoa etsittiin kahden eri 

menetelmän, systemaattisen kirjallisuushaun sekä sähköpostikyselyn, avulla. Ensimmäisellä etsittiin 

englanninkielisiä vertaisarvioituja julkaisuja ja jälkimmäinen kohdistettiin suomalaisille tutkijoille. 

Tulosten tarkastelussa aineistot yhdistettiin. Yhteensä aineiston kartoittamisen ja sen rajaamisen 

jälkeen katsaukseen valikoitui yli sata vertaisarvioitua artikkelia tai monografiaa. Esittelemme 

tekemäämme löydettyjen artikkeleiden menetelmä-kategorisointia ja tuomme esiin tyypillisiä 

tutkimusteemoja, joiden tutkimiseksi kyseessä olevaa menetelmää on hyödynnetty. Kuvailemme 

myös eri menetelmien pääperiaatteita, tyypillisiä piirteitä sekä menetelmän hyödyntämiseen 

sisältyviä riskejä ja eettisiä kysymyksiä. Lopuksi nostamme esiin katsauksen artikkeleissa esiintyneitä 

varhaiskasvatusikäisten lasten osallisuuden erityiskysymyksiä.   

 

Mä en halua osallistua tähän – Oppilaan osallisuuden affektiivisia tiloja opettajan post- it- 

lappujen kertomana   

Anu Uusikylä (Oulun yliopisto), Maija Lanas (Oulun yliopisto), Tuija Huuki (Oulun yliopisto) 

Tässä prosessissa olevassa artikkelissa tarkastelemme oppilaan osallisuutta affektiivisesta 

näkökulmasta. Tutkimuksemme kiinnittyy posthumanistisiin ja feministisiin uusmaterialistisiin 

teorioihin (esim. Deleuze & Guattari 1987; Braidotti 2013) ja tutkimusmenetelmiin (mm. Coleman & 

Ringrose 2013; Jackson & Mazzei 2012). Viime vuosien kouluterveyskyselyissä on todettu, että 

osallisuus yhteisöön kuulumisena ja vaikutusmahdollisuuksina ei toteudu kaikkien oppilaiden 

kohdalla. Osallisuus määrittyy koulussa käytänteisiin ja rakenteisiin, joissa oppilailla ei ole kykyä tai 

kiinnostusta osallistua. Lapsille merkityksellinen arjen osallisuus jää usein tunnistamatta 

osallisuudeksi ja pyrkimys osallisuuteen saatetaan tulkita häiriökäyttäytymiseksi. Edellä kuvatut 

osallisuuden haasteet nostavat esiin tarpeen kiinnittää huomiota lasten arjessa kehkeytyviin 

osallisuuden kokemuksiin. Näistä lähtökohdista kysymme tässä artikkelissa, mitä muuta osallisuus on 

kuin osallisuudeksi ennalta määritelty kehikko, joka kertoo lapselle, miten hänen tulee olla 
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soveliaasti aktiivinen koululainen? Päästäksemme tunnistamaan oppilaiden omista lähtökohdistaan 

tavoittelemaa, ennakoimatonta ja epämuodollista osallisuutta kouluarjessa, tuomme osallisuuden 

havainnointiin käsitteet affekti ja tila. Tilan käsitteellä kuvataan liikettä ja ilmapiiriä, jossa esimerkiksi 

aikaisemmilla kokemuksilla, valtarakenteilla, materiaalisilla objekteilla, kielellä ja toimintakulttuurilla 

on inhimillisten toimijoiden kanssa merkitystä osallisuuden kehkeytymiseen. Affektin avulla 

havainnoimme osallisuuden tiloissa erityisesti sellaista oppilaan osallisuuteen vaikuttavaa voimaa, 

jota on vaikea tiedostaa, havaita aistein tai pukea sanoiksi. Tutkimusaineisto koostuu 84 post-it 

lapusta, joihin ensimmäinen kirjoittaja kirjoitti avainsanoina ja -lauseina merkityksellisiksi kokemiaan 

hetkiä 14 vuoden ajalta, jolloin hän työskenteli opettajana. Analyysiosioissa tulkitsemme näissä 

hetkissä ilmeneviä osallisuuden haasteita erittelemällä niistä analyyttisia juonteita, joissa 

affektiivisen liikkeen vaikutus voi olla osallisuuden suhteen aukaisevaa ja silentävää tai vastaavasti 

säröttävää, sulkevaa ja urittavaa. Lopuksi pohdimme artikkelin tuottamia havaintoja osallisuuden 

affektiivisuudesta koulun arjessa. 

 

Ruumiillisuus lasten tunnesuhteiden rakentumisessa varhaiskasvatuksessa 

Elmiina Tahkola (Oulun yliopisto), Susanna Kinnunen (Oulun yliopisto), Jaana Juutinen (Oulun 

yliopisto), Minna Uitto (Oulun yliopisto) 

Esityksessä tarkastellaan tunnesuhteiden rakentumista päiväkotikontekstissa. Tutkimuskysymys on: 

Miten ruumiillisuus ilmenee lasten tunnesuhteiden rakentumisessa päiväkodissa?   

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) tunteet ja suhteet ovat keskeisesti esillä, ja niitä 

korostetaan osana arkea, tunnetaitoja ja vuorovaikutusta. Tunteita kuvataan usein kasvattajalta 

lapselle siirrettävinä tai annettavina mahdollisuuksina, mutta niiden tarkastelu vastavuoroisena, 

suhteissa rakentuvana toimintana on vähäistä (OPH, 2018). Tämän tutkimuksen tavoitteena on 

tarkastella tunteita ruumiillisena, suhteissa rakentuvana ilmiönä osana varhaiskasvatuksen 

kulttuurista ympäristöä. Tutkimukset osoittavat, että varhaiskasvatuksen tunnesuhteilla on 

keskeinen merkitys oppimiselle (vrt. Stratigos, Sumsion & Bradley, 2014), kokonaisvaltaiselle 

hyvinvoinnille sekä lapsen käsitykselle itsestään (ks. Lehtinen, 2009). Teoreettisena lähtökohtana on 

ymmärrys kehon, tilan ja kasvatusympäristön erottamattomasta yhteydestä toisiinsa. Tutkimuksessa 

tukeudutaan muun muassa filosofi Maurice Merleau-Pontyn ruumiillisuuden filosofiaan sekä 

Michalinos Zembylasin tutkimuksiin. Merleau-Pontyn filosofiassa tunne on ”ruumiin suhdetta 

maailmaan”. Tunteita tuotetaan ja jaetaan suhteissa kehon kautta (Zembylas, 2007). Tutkimus 

pohjautuu kerronnalliseen lähestymistapaan ja ymmärrykseen siitä, että ihminen rakentaa 

suhdettaan itseen ja toisiin kerronnan kautta. Analyysissä kiinnitetään huomiota kerronnan 

prosessiin, suhteisiin, vuorovaikutukseen sekä kontekstiin. Tutkimukseen osallistuu 45 lasta ja 6 

kasvattajaa. Aineistona on video- ja havainnointimateriaali, joka on tuotettu kahdessa suomalaisessa 

3–5-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmässä vuonna 2020. Aineiston tuottamisessa sovelletaan 

narratiivista etnografiaa. Analyysissa hyödynnetään narratiivista analyysia. Tutkimus osoittaa, että 

lasten tunnesuhteiden rakentuminen päiväkodissa on ruumiillisuuden ilmenemistä dynaamisena 

prosessina. Tunnesuhteita rakennetaan muuttuvissa, ohikiitävissä hetkissä muun muassa liikkeen, 

eleiden ja erilaisten puhetyylien kautta. Tunnesuhteiden rakentumisen keskeisenä tilana näyttäytyy 

yhteinen toiminta, johon päiväkodin kulttuuri luo kehyksen. Tutkimus herättää pohtimaan 

tunnesuhteiden hienovaraista rakentumista ja myös särkymistä ohikiitävissä hetkissä. Tutkimus tuo 

ajankohtaisen kontribuution varhaiskasvatuksen tunnekasvatukseen.   
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Ikävöinnin sosiokulttuurinen rakentuminen varhaiskasvatuksessa – Liljan tarina 

Lasse Lipponen (Helsingin yliopisto), Annukka Pursi (Helsingin yliopisto), Eija Salonen (Helsingin 

yliopisto) 

Tutkimuksemme tuottaa uutta tietoa ikävöinnin sosiokulttuurisesta rakentumisesta 

varhaiskasvatuksessa. Tapaustutkimuksemme keskushenkilö, 2-vuotias Lilja, ikävöi äitiään lähes 

päivittäin päiväkotipäivien aikana useamman kuukauden ajan. Tarkastelemme Liljan ikävää ja 

ikävöintiä mikrovuorovaikutuksen ja vuorovaikutushistorian näkökulmista soveltaen 

keskustelunanalyysin menetelmää. Kysymme, miten Lilja ikävöi ja miten ryhmän aikuiset vastaavat 

Liljan ikävään. Tutkimuksemme aineisto koostuu 150 tunnin videoaineistosta muodostetusta 

aineistokokoelmasta, johon on valikoitu kaikki Liljan ikävään ja ikävöintiin liittyvät 

vuorovaikutusepisodit viiden kuukauden aikajaksolta. Tutkimuksemme tulokset syventävät 

ymmärrystä ikävöinnistä vuorovaikutuksellisena ilmiönä ja historiallisesti muovautuvana suremisen 

käytäntönä. Liljan tarina konkretisoi ajatuksen ikävän surusta – pitkäkestoisesta surun, kaipauksen ja 

menetyksen kokemuksesta, joka rakentuu lapsen elämässä päivittäisiksi suremisen käytännöiksi. Lilja 

ikävöi kielellisesti esimerkiksi kysymällä (Missä minun äiti on?), pyytämällä (Haluan äitin syliin) ja 

esittämällä varmistuksia (Äiti tulee iltapäivällä). Liljan ikävöinti kehollistuu vuorovaikutuksessa 

itkemisenä, toisten läheisyyteen hakeutumisena, poissaolevuutena ja omissa ajatuksissa 

vaeltamisena. Liljan moninaisten ikävöinnin käytäntöjen kuvaamisen lisäksi, tutkimuksemme 

tulokset nostavat tarkasteluun varhaiskasvatuksen ammattilaisten erilaisia tapoja hahmottaa lapsen 

ikävän surua sekä siihen liittyviä käytäntöjä ja työnjakoa. Suhteutamme tutkimuksemme tuloksia 

sosiokulttuuriseen teoriaan, kansallisiin varhaiskasvatusta ohjaaviin ja velvoittaviin asiakirjoihin sekä 

varhaiskasvatuksen kehittämistarpeisiin lasten surun kohtaamisen näkökulmasta. 

 

Onko päiväkodissa tilaa lasten omalle huumorille ja mihin sitä käytetään? 

Tuula Stenius (Helsingin yliopisto), Liisa Karlsson (Helsingin yliopisto) 

Huumorilla on monissa tutkimuksissa todettu olevan hyvinvointia lisäävä vaikutus sekä yksilölle että 

ryhmälle (Loizou & Recchia 2019; McGhee 2019; Weckström 2021). Eräs äiti sanoi: ”Kiire ja 

suorittaminen tappaa ilon ja naurun.” Käytetäänkö päiväkodissa tietoisesti huumoria ja miten 

aikuiset vastaavat lasten huumorialoitteisiin? Tutkimuksissa on tullut esiin, että lasten rauhallinen 

keskinäinen huumori saattaa jäädä aikuisilta huomioimatta. Riehakkaampi huumori lopetetaan 

varsinkin tilanteissa, joissa pitäisi keskittyä aikuisen mielestä johonkin muuhun. (Stenius ym. 2021a.) 

Kiire ja suorittaminen sekä lasten kuuntelemisen unohtaminen voivatkin pahimmillaan johtaa siihen, 

että aikuiset ja lapset elävät ikään kuin erillisissä maailmoissaan. Niin vertaisten kuin aikuisten rooli 

lapsen huumorintajun kehittymisessä on kiistatonta, sillä huumoria opitaan siinä ympäristössä, missä 

lapset elävät. Yhteisöllinen prosessi syntyy yhdessä toimimisen, vastavuoroisuuden ja 

lapsinäkökulman huomioimisen kautta (Karlsson 2020; Weckström 2021). 2018 kysyimme, mitä 

pienten lasten huumorin muotoja aikuiset tunnistivat ja miten aikuiset käyttivät huumoria pienten 

lasten kanssa (Stenius ym. 2021b). Vastaajia oli yhteensä 546 päiväkodin henkilöstöä ja lasten muita 

kasvattajia. Tulokset osoittivat, että pienet lapset kutsuvat huumorillaan ympärillään olevia ihmisiä 

luokseen. Leikkisä ja iloinen, lapsia kuunteleva aikuinen luo myönteistä ilmapiiriä ja avaa oven 

yhteisiin ilon hetkiin ja yhteisöllisyyteen. Esityksessämme syvennymme siihen, mikä estää ja mikä 

mahdollistaa päiväkodin arjessa aikuisten ja lasten yhteistä huumoria. Erittelemme niin teoreettisia 

näkökulmia kuin analysoimiamme videoaineistoesimerkkejä. Aineisto toi esiin ilmapiirin, aikuisen 
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toiminnan ja lasten kuuntelemisen tapoja, jotka voivat luoda tilaa tai estävät yhteisen ilon 

syntymistä.   

 

Lasten osallisuus lapsi-vanhempisuhteiden ristiriitatilanteissa pienten poikien kertomuksissa 

Maria Lahtinen (Jyväskylän yliopisto), Marja Leena Böök (Jyväskylän yliopisto), Eija Sevón 

(Jyväskylän yliopisto) 

Lasten osallisuus on vakiintunut käsite lapsuudentutkimuksessa. Vaikka lasten osallisuutta on 

tutkittu paljon, sitä on tutkittu vähemmän kotikontekstissa. Tässä esityksessä keskityn 

tarkastelemaan pienten poikien kerrontaa lasten osallisuudesta lapsi-vanhempisuhteiden valta- ja 

konfliktitilanteissa. Pojat valikoituivat informanteiksi siksi, että poikuuteen liitetään sosiaalisia 

odotuksia vallasta, itsenäisyydestä ja aggressiivisuudesta sekä emotionaalisesta varautuneisuudesta 

(Kimmel 2011; Kollmayer ym. 2018), millä voi olla merkitystä sukupuolesta riippumatta kaikkien 

lasten osallisuusoikeuksien toteutumiselle. Tutkimusaineisto kerättiin 19:ltä, 3–6-vuotiaalta pojalta 

narratiivisella Tarinataikurituokio-menetelmällä (Koivula ym. 2020). Yhteensä pojat tuottivat 43 

kertomusta. Seitsemään eri kuvakorttiin perustuvat konfliktitilanteita koskevat kertomukset 

analysoitiin Labovin (1976) juonirakennetta hyödyntäen, jonka perusteella muodostettiin neljä 

erilaista tarinatyyppiä: alistumistarinat, vapaaehtoisuuden tarinat, protestointitarinat ja 

yhteisymmärryksen tarinat. Tämän jälkeen lasten osallisuuden edellytysten toteutumista 

tarkasteltiin Lundyn (2007) mallin sekä lasten osallisuuden astetta Hartin (1992) tikasmallin 

mukaisesti kussakin tarinatyypissä erikseen. Lundyn (2007) mallissa lasten osallisuuden edellytyksiä 

kuvataan neljän edellytyksen kautta: tila, ääni, yleisö ja vaikutus. Hartin tikasmallissa osallisuuden 

asteen katsotaan lisääntyvän hierarkkisesti sen mukaan, kuinka paljon lapsia informoidaan 

toiminnasta ja kuka on aloitteen tekijä, kenen suunnitelmien mukaisesti edetään ja kuka tekee 

päätöksiä. Lasten osallisuuden aste vaihteli poikien kertomusten konfliktitilanteissa manipuloinnista 

eli ei-osallisuudesta lapsen ja vanhemman väliseen jaettuun päätöksentekoon. Myös osallisuuden 

edellytykset kuvattiin toteutuvan tarinatyypistä riippuen eri tavoin. Toisessa ääripäässä olivat tarinat 

kaikkien neljän edellytyksen toteutumisesta ja toisessa tarinat, joissa osallisuuden elementit eivät 

toteutuneet. Joskus lapsen kuvattiin kyseenalaistavan perinteinen näkemys vanhemmasta lapsen 

osallisuuden mahdollistajana huumorin, jopa ironian keinoin. Siten poikien tarinoissa hierarkkisten 

lapsi-vanhempisuhteiden valtarakenteiden koetteleminen ja niiden keikauttaminen loi tilaa lapsen 

vaikutusmahdollisuuksille sekä oli keino kuvata lapsen osallisuus uudella tavalla.    

 

Noin viisivuotiaiden lasten sosiaalinen kompetenssi ja varhaiskasvatukseen osallistuminen 

pandemiavuonna 2020 

Lassi Kannel (Jyväskylän yliopisto), Eija Räikkönen (Jyväskylän yliopisto), Maarit Alasuutari 

(Jyväskylän yliopisto) 

Olemassa oleva tutkimus osoittaa, että laadukkaalla varhaiskasvatuksella voidaan tukea lapsen 

sosiaalista kehitystä. Tosin tulokset myös vaihtelevat sen osalta, miten merkittäväksi 

varhaiskasvatuksen mahdollisuudet lapsen sosiaalisen kehityksen tukemisessa arvioidaan. 

Koronapandemia on kuitenkin tuonut monia muutoksia varhaiskasvatuksen toimintaan samoin kuin 

lasten ja perheiden sosiaalisiin suhteisiin. Julkisuudessa onkin viime aikoina esitetty huoli ja kysymys 

siitä, mitä koronapandemiasta seuraa lasten sosiaaliselle kehitykselle. Tässä tutkimuksessa 

tarkastelemme lasten sosiaalista kehitystä sosiaalisen kompetenssin käsitettä käyttäen. Sosiaalinen 

kompetenssi viittaa yleiseen kykyyn käyttäytyä ja suoriutua vuorovaikutustilanteista. Sen on todettu 

kehittyvän lapsuuden aikana vuorovaikutussuhteissa vertaisten ja aikuisten kanssa lapsen 
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emotionaalisen ja kognitiivisten kehityksen myötä. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia yhteyksiä 5–

6-vuotiaiden lasten varhaiskasvatus- ja hoitoratkaisuilla – erityisesti varhaiskasvatuksesta 

poissaololla pandemian takia – vuonna 2020 on heidän sosiaaliseen kompetenssiinsa. Tarkastelussa 

otamme huomioon myös lapsen perhetaustaan ja mahdollisiin kehityksellisiin haasteisiin liittyviä 

taustatekijöitä. Tutkimuksen aineisto muodostuu Jyväskylän yliopiston ja THL:n yhdessä 

toteuttamassa Lapsiperheiden hyvinvointi koronapandemian aikana -hankkeessa kerätystä 

kyselyaineistosta. Kysely toteutettiin harkinnanvaraisesti valittujen kuntien alueella eri puolilla 

Suomea loppuvuodesta 2020, ja siihen vastasi 1603 noin viisivuotiaan lapsen vanhempi tai 

vanhemmat. Näistä lapsista 94 % oli varhaiskasvatuksen piirissä tammikuussa 2020, ja tutkimuksen 

analyysit tarkastelevat heidän sosiaaliseen kompetenssiinsa yhteydessä olevia seikkoja. Vastauksia 

analysoidaan SPSS-ohjelmistolla. Analyysimenetelmänä hyödynnetään hierarkkista 

regressioanalyysiä. 

 

Varhaiskasvatuspalvelut pienten lasten vanhempien hoito- ja varhaiskasvatusratkaisuissa 

Mirka Kivimäki (Tampereen yliopisto) 

Varhaiskasvatuspalvelut ovat osa monen pienen lapsen elämää. Lasten vanhemmat ovat keskeisiä 

toimijoita, jotka tulkinnoillaan varhaiskasvatuksesta ja eri palveluista osallistuvat 

varhaiskasvatusinstituutioiden tuottamiseen. Aiemmassa tutkimuksessa instituutioita on tarkasteltu 

enemmän varhaiskasvatuksen ammattilaisten konstruoimana, ja vanhempien näkökulma on jäänyt 

vähäiseksi. Esitykseni perustuu tekeillä olevan väitöstutkimukseni osatutkimukseen. Tarkastelen 

siinä, millaisia tehtäviä pienten lasten vanhemmat tuottavat puheessaan varhaiskasvatukselle ja sen 

eri muodoille; päiväkotitoiminnalle, perhepäivähoidolle ja avoimelle varhaiskasvatukselle. Olen 

kiinnostunut erityisesti siitä, millaisina varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan lapsen kannalta. 

Aineistona käytän laajoja, keskustelevia teemahaastatteluja, joissa 1-2-vuotiaiden lasten vanhemmat 

(n=21) kuvaavat ja kertovat lapsensa hoito- ja varhaiskasvatusratkaisuista kymmenessä 

suomalaisessa kunnassa. Haastattelupuheen diskursiivinen analyysi on osoittanut, että vanhemmat 

tuottavat varhaiskasvatusta ohjattuihin toimintoihin osallistumisena, sosiaalisena oppimisena sekä 

lapsen yksilöllisen huomion ja hoivan kannalta. Nämä näkökulmat painottuvat eri tavoin 

päiväkotitoimintaa, perhepäivähoitoa ja avointa varhaiskasvatusta koskevassa puheessa, mikä tuo 

esiin niin palvelujen sisäisiä kuin keskinäisiäkin jännitteitä. Puhetavoissa lapsen ikä näyttäytyy 

olennaisena siinä, mitkä asiat tulkitaan kussakin palvelussa tärkeiksi ja kenelle eri palvelujen 

nähdään olevan tarkoitettuja. Palvelut rakentuvat siten vanhempien puheessa keskenään erilaisiksi. 

Tulokset kertovat, että vanhemmat tuottavat tärkeällä tavalla varhaiskasvatuksen merkityksiä. 

Vanhempien puhe tekee näkyväksi vaihtelevien ja osin ristiriitaistenkin tulkintojen kautta rakentuvia 

tapoja, joilla lapsuuden instituutioita lapsen kasvuympäristöinä voidaan yhteiskunnassamme 

ymmärtää.  

 

Lapsen varhaiskasvatusarjen muutokset: siirtymiä ilman siirtymistä? 

Kaisa Harju (Jyväskylän yliopisto), Niina Rutanen (Jyväskylän yliopisto), Mari Vuorisalo (Jyväskylän 

yliopisto) 

Suomessa lasten varhaiskasvatusvuosien aikaisia, varhaiskasvatuspolkuja muokkaavia siirtymiä, on 

tutkittu hyvin vähän. Erilaiset käytännöt ja linjaukset eri kunnissa ja yksiköissä vaikuttavat siihen, 

millaisia siirtymiä lasten varhaiskasvatuspoluille rakentuu. Tyypillisesti koulutuksellinen siirtymä 

määrittyy lapsen kontekstista (setting) toiseen siirtymisen prosessiksi (process of moving) (Fabian 

2007). Suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän rakenteen mukaan Varhaiskasvatussuunnitelman 
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perusteissa (2018) varhaiskasvatusvuosien aikaisiksi siirtymiksi on nimetty siirtyminen ryhmästä tai 

päiväkodista toiseen. Selkeästi tunnistettuja siirtymiä, kuten koulualoitusta on tutkittu paljon, mutta 

varhaiskasvatuspolun aikaisia siirtymiä on tutkittu kansainvälisestikin vain vähän. Näissä 

tutkimuksissa tarkastelun keskiössä on ollut esimerkiksi lapsen siirtyminen varhaiskasvatuksen 

ryhmähuoneesta toiseen, eri ikäryhmään ja ryhmähuoneeseen siirtyminen tai siirtyminen 

ikäryhmästä toiseen. Tässä tutkimuksessa lasten varhaiskasvatusvuosien siirtymiä tarkastellaan ja 

tunnistetaan lasten eletyn varhaiskasvatusarjen suunnasta relationaalisen tilan teorioiden 

lähtökohdista (esim. Lefebre, Löw, Massey). Tällöin varhaiskasvatuksen toimintaympäristö 

(environment/setting) nähdään suhteissa rakentuvana ja siirtymä monikerroksisena 

muutosprosessina. Tutkimukseni on osa Suomen Akatemian rahoittamaa (2019-2023) Trace in ECEC 

-hanketta, joka seuraa viiden lapsen varhaiskasvatuspolkujen siirtymiä aloituksesta esiopetukseen 

saakka. Aloituksen ja esiopetukseen siirtymisen välissä tapauslastemme poluilla on tunnistettu 

yhteensä 17 siirtymää yhteistyössä kasvattajien kanssa. Analyysiä varten vanhempien ja kasvattajien 

haastatteluista sekä kenttämuistiinpanoista on Fabianin epäjatkuvuusmallin (2012) ja tilan 

teorioiden lähtöoletusten suuntaisesti poimittu kuvaukset sosiaalisten suhteiden, fyysisten tilojen 

sekä käytäntöjen ja sääntöjen muutoksista. Esityksessäni tarkastellaan lapsen suunnasta 

varhaiskasvatusarjen muutoksia, jotka sosio-spatiaalisesti tarkasteltuna ovat siirtymiä, vaikka eivät 

sellaisiksi järjestelmän rakenteen kautta tulisikaan tunnistetuiksi. Varhaiskasvatusvuosina lapsen 

varhaiskasvatusarjessa ja sen järjestymisessä tapahtuu muutoksia sekä perhe- että 

instituutiolähtöisesti. Tulokset osoittavat, että muutokset sosiaalisissa suhteissa sekä käytännöissä ja 

säännöissä järjestävät lapsen varhaiskasvatuksen toimintaympäristön uudelleen, vaikka lapsen 

fyysistä siirtymistä esimerkiksi ryhmähuoneesta tai päiväkodista toiseen ei tapahtuisikaan.  

 

Lasten resurssit varhaiskasvatuksen siirtymissä 

Jasemin Can (Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos), Niina Rutanen (Jyväskylän yliopisto, 

Kasvatustieteiden laitos), Mari Vuorisalo (Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos), Johanna 

Kiili (Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos) 

Koulututkimuksen kontekstista lähtöisin oleva siirtymäkäsite on viime aikoina herättänyt tieteellistä 

mielenkiintoa ja julkista keskustelua myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kontekstissa. Tässä 

esityksessä lähestyn siirtymää prosessina, joka rakentuu lasten keskinäisissä sekä lasten ja aikuisten 

välisissä suhteissa. Tarkastelen suhteita lasten ja aikuisten sosiaalisen toiminnan kautta, joissa 

ymmärrän suhteiden rakentuvan. Hyödynnän analyysissani resurssi ja käytäntö käsitteitä, joita 

määritellen Pierre Bourdieun teoreettista viitekehystä hyödyntäen. Resurssikäsitteellä viittaan lasten 

voimavaroihin, joita lapset ottavat käyttöön käytännöissä, joissa siirtymä rakentuu. Käytäntö kuvaa 

käsitteenä varhaiskasvatusta rakentavia arjen tilanteita, joissa siirtymän oletetaan rakentuvan. 

Tällaisia käytäntöjä ovat muun muassa ruokailu ja ulkoilu, jotka rakentavat merkittävällä tavalla 

varhaiskasvatuksen arkea ja siellä rakentuvaa sosiaalista toimintaa. Esityksen tavoitteena on tarjota 

tietoa lasten toiminnan kautta siitä, millaiseksi varhaiskasvatuksen siirtymät rakentuvat ja millaisia 

voimavaroja lapsilla on näissä siirtymissä. Esittelen väitöskirjatyöni ensimmäisen artikkelin analyysia, 

joka koskee yhden tutkittavan lapsen varhaiskasvatuspolkua. Tutkimukseni on osa Suomen 

Akatemian rahoittamaa Trace In ECEC – tutkimusprojektia. Artikkelini aineisto perustuu hankkeessa 

kerättyihin videoaineistoihin sekä etnografisiin kenttämuistiinpanoihin.   
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Odottamisesta kiirehtimiseen? Lapsen ikä ja temporaalisuus lapsen tuen tarvetta ja tukea 

perustelevissa varhaiskasvatuksen pedagogisissa asiakirjoissa 

Noora Heiskanen (Itä-Suomen yliopisto) 

Lapsuuteen liitetään usein kahtalaisia merkityksiä. Samalla kun lapsuus ymmärretään itsessään 

merkitykselliseksi, on modernin lapsuuden tarkastelussa usein läsnä myös lapsen tulevaisuus (esim. 

James, 2009) ja menneisyys (esim. Hanson, 2017). Esiteltävän tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää, miten lapsen tuen tarvetta ja tukea kuvataan ja perustellaan varhaiskasvatuksen 

pedagogisissa asiakirjoissa suhteessa menneeseen, nykyisyyteen ja tulevaan sekä toisaalta lapsen 

ikään. Pedagogisten asiakirjojen tavoitteena on taata lapsen saaman tuen yksilöllisyys ja luoda 

tukeen systemaattisuutta mahdollistaen myöhemmän arvioinnin. Yksi pedagogisten asiakirjojen 

ominaisuus on, että ne tekevät lapsen tuen tarvetta ja tukea koskevista kirjauksista pysyviä. Tästä 

lähtökohdasta käsin asiakirjat voidaankin nähdä pedagogisina työkaluina, jotka tuovat lapsen 

historian nykyhetkeen ja toisaalta tallentavat nykyisyyttä siirtäen sitä tulevaisuuteen (ks. myös 

Ferraris, 2013).  Tutkimuksessa käytetty pitkittäisaineisto koostuu 64 varhaiskasvatusikäisen lapsen 

pedagogisista asiakirjoista (n = 257). Toteutetun (retorisen) diskurssianalyyttisen tarkastelun 

kohteena ovat temporaalisuuden ja iän ilmaukset aineistossa. Tutkimuksen alustavat tulokset 

osoittavat, että asiakirjat kuvaavat varhaiskasvatuksessa annettavaa tuen prosessia 1) aikana 

odottaa, 2) aikana aloittaa tuki sekä 4) aikana kiirehtiä. Lapsen ikä toimii retorisena keinona 

perustella tuen aloittamisen ajankohtaa tai sen siirtämistä myöhemmäksi. Samoin erityisesti 

pienimpien lasten tuen muodoksi rakentuu odottaminen: tueksi kirjataan esimerkiksi tilanteen 

kehittymisen seuraaminen. Tarkastelunäkökulma on erityisesti nykyhetkessä (being child). Sen sijaan 

koulun aloituksen lähestyessä kirjauksissa korostuu kiire: koulusiirtymä näyttäytyy kirjauksissa tuen 

aloittamisen tai systemoittamisen takarajana ja tulevaisuuteen (becoming child) suuntaava 

kirjaaminen lisääntyy. Näin ollen tulokset osoittavat, että pedagogisissa asiakirjoissa menneen, 

nykyisen ja tulevan painotukset vaihtelevat lapsen varhaiskasvatuskasvatushistorian aikana.  

 

Lasten näkemyksiä arjessa rakentuvasta hyvinvoinnista 

Anu Kuukka (Jyväskylän yliopisto), Anne Siippainen (Karvi), Maarit Alasuutari (Jyväskylän yliopisto) 

Lasten hyvinvointia koskevat käsitteelliset määritelmät ovat monitahoisia ja vaihtelevat näkökulman 

mukaan. Lasten hyvinvoinnin osa-alueisiin sisällytetään muun muassa materiaalinen hyvinvointi, 

terveys ja turvallisuus, kasvatukseen ja koulutukseen liittyvä hyvinvointi, asuminen, perhe ja 

kaverisuhteet, käyttäytyminen ja erilaiset uhkatekijät sekä subjektiivinen hyvinvointi. Myös lapsen 

fyysisen asuin- ja elinympäristö sekä päivittäisen ajankäytön jakautuminen ovat yhteydessä hänen 

hyvinvointiinsa. Lapsen hyvinvointi on lisäksi sidoksissa arjen tiloihin ja paikkoihin sekä ajassa 

tapahtuviin muutoksiin ja lapsen kasvamiseen. Lasten hyvinvoinnin käsitteellistäminen on 

kytköksissä siihen, miten hyvinvointia mitataan. Yhtäältä lasten hyvinvoinnin mittaaminen perustuu 

objektiiviselle lähestymistavalle, erilaisille aikuislähtöisille tilastollisille hyvinvoinnin indikaattoreille. 

Toisaalta lasten subjektiivisia kokemuksia ja selontekoja hyvinvointinsa eri osa-alueista on pyritty 

selvittämään erilaisilla lapsi-indikaattoreilla ja lapsille suunnatuilla tutkimusmenetelmillä. Lasten 

omien näkemysten ja kokemusten kuuleminen erilaisissa hyvinvoinnin ja arjen kysymyksissä on 

kuitenkin jäänyt monien tutkimusteemojen yhteydessä vähälle huomiolle. Tässä esityksessä 

hyvinvointia tarkastellaan lasten paikalta käsin. Esityksessä tarkastellaan kotihoidossa tai 

kotihoidossa ja osin varhaiskasvatuksessa olevien lasten näkemyksiä arjestaan hyvinvoinnin 

näkökulmasta kysymällä, mitkä seikat lasten arjessa näyttäytyvät heille itselleen tärkeinä ja 

hyvinvointia tuottavina asioina. Tutkimuksen aineisto koostuu kuuden 4–5-vuotiaan lapsen 
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tuottamasta valokuva-aineistosta sekä kunkin lapsen kanssa käydystä valokuviin pohjaavasta 

keskustelusta. Lisäksi lasten vanhemmat täydensivät viiden päivän ajan päiväkirjaan lapsensa 

näkemyksiä päivästään esimerkkilauseiden avulla. Aineisto on analysoitu temaattisella 

sisällönanalyysilla. Analyysin pohjalta lasten näkemykset hyvinvoinnista on jäsennetty Erik Allardin 

(1976) hyvinvoinnin ulottuvuuksia mukaileviin teemakokonaisuuksiin. Tulosten perusteella lapsille 

arjessa merkityksellisiksi ja hyvinvointia tuottaviksi asioiksi hahmottuivat heille tärkeät suhteet, arjen 

kulkuun ja paikkoihin liittyvät seikat, erilaiset toiminnat ja tekemiset sekä arjen materia, lelut ja 

tavarat. Tutkimus on toteutettu osana CHILDCARE-tutkimushanketta.  

 

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toimintaympäristön rakentuminen lapsen siirtyessä kotoa 

päiväkotiin  

Mari Vuorisalo (Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto), Raija Raittila (Kasvatustieteiden 

laitos, Jyväskylän yliopisto) 

Varhaiskasvatuksen aloitusta voi pitää yhtenä pienen lapsen elämän merkittävimmistä siirtymistä. 

Päiväkotiarjen alkaessa lapsi kohtaa lukuisia uusia tilanteita ja sosiaalisia suhteita. Päiväkoti 

muodostaa aloittajan ympärille uuden sosiaalisen, kulttuurisen ja fyysisen tilan, joka ohjaa aloittajan 

toimintaa, mutta joka organisoituu uudelleen myös jokaisen aloittajan myötä. Tässä esityksessä 

tarkastelemme miten ja minkälaiseksi varhaiskasvatuksen pedagoginen toimintaympäristö rakentuu, 

kun lapsi siirtyy kotoa varhaiskasvatukseen. Tutkimuksessa kysymme, miten siirtymän tila rakentuu 

päiväkodissa. Esityksessä tarkastelemme aineistoa, joka on kerätty videoimalla ja havainnoimalla 

pienten noin 1-vuotiaiden lapsen ensimmäisiä päiviä päiväkodissa ja haastattelemalla lapsen 

vanhempia ja varhaiskasvattajia ennen aloitusta ja noin kuukausi sen jälkeen. Aineistoa on analysoitu 

hyödyntäen erityisesti tilaa koskevaan teoreettiseen keskusteluun liittyviä tarjouman ja resurssien 

käsitteitä. Näiden käsitteiden avulla tilan rakentamista tarkastellaan osallistujien, lasten ja aikuisten, 

sekä ympäristön relationaalisena prosessina. Esityksessämme pohdimme miten pedagogisen 

toimintaympäristön fyysiset, yksilölliset ja kulttuuriset elementit painottuvat siirtymän tilan 

rakentumisessa. Tutkimuksen aineisto on kerätty Suomen Akatemian rahoittamassa Trace in ECEC-

tutkimushankkeessa, jossa seurataan viiden lapsen varhaiskasvatuspolkuja ensimmäisistä 

päiväkotipäivistä aina esiopetuksen aloitukseen saakka. 

 

Lasten ja nuorten kriittinen lukutaito 

 

Kriittinen lukutaito ja PISA-tutkimus 

Marjo Sirén (Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos), Kari Nissinen (Jyväskylän yliopisto, 

Koulutuksen tutkimuslaitos), Sari Sulkunen (Jyväskylän yliopisto) 

Kriittistä lukutaitoa voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Se tarkoittaa esimerkiksi tekstin 

tavoitteen, luotettavuuden sekä vaikutuskeinojen arviointia. Kriittinen lukutaito korostuu teksti- ja 

verkkopainotteisessa yhteiskunnassamme, kun tarve arvioida esimerkiksi lähteen luotettavuutta on 

entistä tärkeämpää. Kriittisen lukutaidon tärkeys tulee esille myös kansainvälisten 

arviointitutkimusten, kuten PISA-tutkimuksen (Programme for International Student Assessment), 

viitekehyksissä. PISAn viitekehykseen kuuluvista lukutaidon kognitiivisista osa-alueista kriittisen 

lukutaidon oppimistuloksia mittaa selkeimmin luetun pohdinnan ja arvioinnin osa-alue. PISAssa ei 

kuitenkaan ole valmiina sellaista kriittisen lukutaidon mittaria, joka hyödyntäisi myös tiedonhakuun 

sekä luetun ymmärtämiseen ja tulkintaan liittyviä tehtäviä. Käytämmekin omaa Suomen 



Kasvatustieteen päivät 25.-26.11.2021, Jyväskylän yliopisto 

 

117 
 

kansallisesta PISA-aineistosta IRT-mallinnuksen avulla rakennettua mittaria, joka kokoaa yhteen 

kriittistä lukutaitoa mittaavia tehtäviä kaikista kolmesta lukutaidon kognitiivisesta osa-alueesta.   

Ensiksi tutkimme teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, mitkä PISA 2018 -lukutaitotehtävät soveltuvat 

kriittisen lukutaidon eri osa-alueiden arviointiin. Kriittisen lukutaidon osa-alueita PISAssa olivat 

esimerkiksi tekstin tarkoituksen määrittäminen sekä lähteen luotettavuuden arvioiminen. Toiseksi 

tarkastelimme valituista lukutaitotehtävistä koostetun mittarimme avulla, millainen on 

suomalaisnuorten osaamistaso kriittisessä lukutaidossa ja miten tämä taso rinnastuu lukutaidon 

muiden osa-alueiden osaamiseen. Tarkastelimme myös eräiden taustamuuttujien, kuten oppilaan 

sukupuolen, kielitaustan, maahanmuuttajataustan ja sosioekonomisen taustan, yhteyttä kriittisen 

lukutaidon osaamiseen. Kaikkia kriittisen lukutaidon osa-alueita ei voitu tarkastella aineistollamme 

joidenkin kategorioiden vähäisen tehtävämäärän vuoksi, joten tarkastelimme kriittisen lukutaidon 

kokonaispistemäärää. Kriittinen lukutaito korreloi muiden lukutaitopistemäärien kanssa, ja kaikki 

tarkastellut taustamuuttujat olivat yhteydessä kriittiseen lukutaitoon muista yhteyksistä tunnetulla 

tavalla – esimerkiksi tyttöjen kriittisen lukutaidon taso oli parempi kuin poikien ja vapaa-ajan 

lukuharrastus edisti kriittistä lukutaitoa. Kriittisen lukutaidon tulokset siis toistivat muille lukutaidon 

osa-alueille saatuja PISA-tuloksia. Pohdintamme kohdistuu käyttämämme mittarin päällekkäisyyteen 

muiden lukutaidon osa-alueiden kanssa. Lisäksi pohdimme, kuinka erillinen ilmiö kriittinen lukutaito 

on muuhun lukutaitoon nähden.  

 
Lukutaidon kehitys ensimmäiseltä luokalta PISAan: millainen rooli sukupuolella ja vanhempien 

koulutuksella on? 

Mari Manu (Jyväskylän yliopisto), Minna Torppa (Jyväskylän yliopisto), Kati Vasalampi (Jyväskylän 

yliopisto), Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän yliopisto ja Stavangerin yliopisto), Anna-Maija 

Poikkeus (Jyväskylän yliopisto), Pekka Niemi (Turun yliopisto)  

Tässä tutkimuksessa huomion kohteena on kehitys kohti kriittistä lukutaitoa, jolla tarkoitetaan PISA-

testistön mittaamaa lukutaitoa. PISAn lukutaidon tehtävät edellyttävät tiedonhakua, tiedon 

yhdistelyä annetun materiaalin eri osista sekä tiedon analysoimista ja vertailua. Suomi kuuluu PISAn 

kärkimaihin, mutta tyttöjen ja poikien välisen taitotason ero on pysynyt yhtenä osallistujamaiden 

suurimmista. Viime aikoina myös vanhempien koulutuksen on havaittu olevan enenevästi 

yhteydessä PISAssa suoriutumiseen Suomessa. Tarkastelemme, mihin PISAn mittaamiin lukutaidon 

osa-alueisiin (tiedonhaku, tietojen yhdistäminen, tekstin arvioiminen) ja tehtävätyyppeihin 

(monivalinnat, avoimet tehtävät) sukupuoli ja vanhempien koulutus liittyvät. Lisäksi tutkimme, missä 

ikävaiheessa sukupuolen ja vanhempien koulutuksen yhteydet lukutaidon kehitykseen tulevat 

näkyviin. Aineisto pohjaa Alkuportaat-tutkimukseen, jossa seurattiin esiopetusiästä toiselle asteelle 

noin 2000 lasta, joista noin 1500 teki PISAn lukutaidon testin 9. luokalla. Vertaamme tyttöjen ja 

poikien lukutarkkuuden, lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen taitoja 1., 2., 3., 4., 6., 7. ja 9. 

luokalla. Tutkimme lisäksi vanhempien koulutuseroja lasten lukutaitomittareiden suhteen sekä 

sukupuolen ja vanhempien koulutuksen yhdysvaikutusta lasten lukutaidon kehitykseen. Tulokset 

osoittivat tyttöjen suoriutuvan poikia paremmin kaikissa lukemisen osa-alueissa ensimmäiseltä 

luokalta alkaen. Lisäksi havaittiin vanhempien koulutuksen olevan yhteydessä sekä tyttöjen että 

poikien lukutaitoon ensimmäiseltä luokalta alkaen. Yleisesti ottaen mitä korkeampi koulutustaso 

vanhemmilla oli, sitä parempi oli lapsen lukutaito. Lisäksi löysimme yhdysvaikutuksen isän 

koulutuksen ja lapsen sukupuolen välillä luetun ymmärtämisessä. Erityisen selkeästi tämä 

yhdysvaikutus ilmeni PISAn tehtävissä: matalasti koulutettujen isien pojat näyttivät menestyvän 

heikommin kuin korkeasti koulutettujen isien pojat, kun taas tytöt pärjäsivät keskimääräisesti hyvin 

isän koulutuksesta riippumatta. Tulokset viittaavat tyttöjen ja poikien taitotasoeroja esiintyvän 
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koulupolun alusta alkaen sekä erityisesti osalla matalasti koulutettujen isien pojilla olevan riski jäädä 

muista jälkeen luetun ymmärtämisen kehittymisessä.    

 

Kuudesluokkalaiset nettitekstien luotettavuutta arvioimassa: Minäpystyvyyden merkitys 

Riikka Anttonen (Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta), Carita Kiili  

(Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta), Eija Räikkönen (Jyväskylän 

yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta), Kristian Kiili (Tampereen yliopisto, 

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta)  

Oppilaiden minäpystyvyydellä eli uskomuksilla omista kyvyistä on tärkeä rooli luetun ymmärtämisen 

kehittymisessä. Silti vain harvat tutkimukset ovat tarkastelleet minäpystyvyyttä, kun 

lukuympäristönä on internet. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten tekstien luotettavuuden 

arviointiin liittyvä minäpystyvyys oli yhteydessä oppilaiden taitoihin arvioida luotettavana pidettäviä 

ja epäluotettavana pidettäviä nettitekstejä. Tutkimukseen osallistui 274 kuudesluokkalaista. Oppilaat 

työskentelivät verkkopohjaisessa tehtäväympäristössä, jossa heitä pyydettiin lukemaan ja 

arvioimaan neljää sokerin vaikutuksia käsittelevää tekstiä. Kaksi tekstiä oli luotettavampia 

(populaarinen tutkimusteksti, sanomalehtiartikkeli) kuin kaksi muuta tekstiä (äidin blogiteksti, 

kaupallinen teksti). Oppilaita pyydettiin arvioimaan kustakin tekstistä kirjoittajan asiantuntijuutta, 

kirjoittajan tarkoitusperiä ja evidenssin laatua kuuden pisteen asteikolla. Oppilaat saivat kaksi 

pistettä kustakin oikeasta valinnasta (epäluotettavana pidettävä teksti: 1 tai 2; luotettavana 

pidettävä teksti: 5 tai 6). He saivat nolla pistettä, jos he valitsivat asteikolta väärän ääripään 

vaihtoehdot. Oppilaat saivat puolestaan yhden pisteen valinnoista 3 tai 4. Oppilaiden 

minäpystyvyyttä mitattiin tehtävän yhteydessä. Kun oppilaat olivat lukeneet kunkin tekstin, heitä 

pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin väite ”Uskon, että osaan arvioida hyvin myös seuraavan sivun” 

kuvaa heitä. Arvioinnissa käytettiin 7-pisteen asteikkoa. Aineisto analysoitiin 

rakenneyhtälömallinnuksella ja analyysissä kontrolloitiin oppilaiden ennakkokäsitykset tekstin 

aiheesta sekä tekstien lukujärjestys. Tulokset osoittivat, että mitä korkeampi oppilaiden 

minäpystyvyys oli, sitä paremmin he osasivat varmentaa luotettavina pidettävien nettitekstien 

luotettavuuden. Epäluotettavampien nettitekstien kyseenalaistamien oli vielä monille oppilaille 

vaikeaa, eikä minäpystyvyydellä ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kyseenalaistamista vaativien 

tekstien arvioimiseen. Tulokset osoittavat, että oppilaiden pystyvyysuskomukset eivät vastanneet 

kovin hyvin heidän suoriutumistaan luotettavuuden kyseenalaistamista vaativissa tehtävissä. 

Koulussa olisi hyvä harjoitella myös epäluotettavien tekstien arviointia, jotta arviointitaidot 

kehittyisivät ja käsitys omista taidoista tulisi selkeämmäksi.  

 

Kodin rooli lapsen kriittisen lukutaidon kehityksessä: Delfoi-tutkimus 

Jenni Ruotsalainen (Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos), Leena Paakkari (Jyväskylän 

yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta) , Tiia-Liina Raittila (Jyväskylän yliopisto, 

opettajankoulutuslaitos), Henri Lahti (Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta), Markus 

Kulmala (Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta), Mari Manu (Jyväskylän yliopisto, 

opettajankoulutuslaitos), Jenni Salminen (Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos), Minna 

Torppa (Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos) 

Vaateet lasten ja nuorten kriittiselle lukutaidolle, eli kyvylle analysoida, tulkita ja arvioida luettua tai 

nähtyä materiaalia eri muodoissa ja eri ympäristöissä, ovat suuret. Aiemmat tutkimukset ovat 

tunnistaneet kotiympäristön vaikutuksen lasten peruslukutaidon kehitykseen, mutta vastaavaa 

tutkimusta kotiympäristön vaikutuksesta lasten ja nuorten kriittiseen lukutaitoon on vähän. Tässä 
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tutkimuksessa tarkastelimme asiantuntijoiden käsityksiä siitä, mitkä kotiympäristöön liittyvät tekijät 

voivat toisaalta tukea tai toisaalta haitata tai hidastaa kouluikäisten lasten ja nuorten kriittisen 

lukutaidon kehittymistä. Delfoi-tutkimukseen osallistui 32 eri alojen asiantuntijaa, joita pyydettiin 

vastaamaan kyselyihin kolmen kierroksen aikana. Ensimmäisen kierroksen yhteydessä asiantuntijat 

(n = 32) tuottivat vastauksia kahteen avoimeen kysymykseen kriittistä lukutaitoa tukevista ja 

toisaalta haittaavista tai hidastavista tekijöistä. Toista kierrosta varten laadittiin strukturoitu kysely 

ensimmäisen kierroksen vastausten perusteella, missä asiantuntijat (n = 27) arvioivat 69 tukevan ja 

68 haittaavan tai hidastavan tekijän tärkeyttä kriittisen lukutaidon kannalta Likert-asteikolla (1–7). 

Tukevien tai haittaavien tekijöiden tärkeyttä kriittisen lukutaidon kannalta tarkasteltiin muuttujien 

mediaanien, moodien, z-pisteiden sekä yksimielisyysprosenttien osalta. 26 tärkeimmäksi katsottua 

tukevaa ja 23 haittaavaa tai hidastavaa tekijää valikoitui kolmannelle kierrokselle. Kolmannella 

kierroksella asiantuntijoita (n = 27) pyydettiin järjestämään tärkeysjärjestykseen kymmenen 

mielestään tärkeintä kotiympäristössä kriittistä lukutaitoa tukevaa ja kymmenen eniten kriittistä 

lukutaitoa haittaavaa tai hidastavaa tekijää. Väittämät pisteytettiin (1–10, käännetty asteikko) ja 

väittämien yhteenlaskettu summa kertoi kunkin väittämän kollektiivisesta tärkeydestä. 

Asiantuntijoiden vastaukset olivat monipuolisia ja valottivat kysymystä monesta eri näkökulmasta. 

Vastauksissa nousi esiin erilaisia lasten ja vanhempien yhteisiä aktiviteetteja, vanhempien asenteita, 

vanhempien oma lukutaito, monipuolinen mediaympäristö, kodin keskustelukulttuuri sekä 

kiinnostuneisuus lapsen ajatuksista, kysymyksistä ja kiinnostuksen kohteista. Esityksessä käymme 

läpi asiantuntijoiden vastauksia teemoittain sekä kuvaamme tärkeimmäksi koetut tekijät. 

 

Lukiolaisista kriittisiä nettilukijoita? 

Elina Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto), Carita Kiili (Tampereen yliopisto), Eija Räikkönen 

(Jyväskylän yliopisto), Minna Lakkala (Helsingin yliopisto), Liisa Ilomäki (Helsingin yliopisto), Auli 

Toom (Helsingin yliopisto), Miika Marttunen (Jyväskylän yliopisto) 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten interventiolla voidaan edistää lukiolaisten kriittisen 

nettilukemisen taitoja. Lukion äidinkielenopettajat opettivat kriittisen nettilukemisen kokonaisuuden  

(4 x 75 min) Tekstit ja vaikuttaminen -kurssillaan. Interventioryhmään kuului 196 opiskelijaa ja 

kontrolliryhmä (169 opiskelijaa) osallistui tavalliselle Tekstit ja vaikuttaminen -kurssille. 

Tarkastelimme, miten interventio vaikutti opiskelijoiden taitoihin hyödyntää lähteitä hakukyselyissä, 

arvioida lähteiden (kirjoittaja ja julkaisija) luotettavuutta sekä hyödyntää lähteitä kirjoitelmassaan. 

Lukiolaiset tutkivat pienryhmissä kiistanalaista terveysaihetta (unilääkkeet, lisäravinteet, aurinko ja 

terveys tai kännykkäsäteily). Oppitunnit etenivät tutkivan nettilukemisen prosessin mukaisesti: 

1.oppitunti; tiedontarpeen määrittely ja tiedonhaku, 2.oppitunti; informaation arviointi, 3.oppitunti; 

synteesi ja 4.oppitunti; opitun kommunikointi muille. Opettajat havainnollistivat muun muassa 

lähteiden käyttöä hakukyselyissä, lähteiden kriittistä arviointia sekä vertailua ja hyödyntämistä 

kirjoitelmassa. Kunkin oppitunnin havainnollistamien jälkeen opiskelijat harjoittelivat taitoja 

pienryhmissä ja vastasivat heidän ajatteluaan ohjaaviin kysymyksiin Google Docs -dokumentissa. 

Viimeisen oppitunnin seminaarissa ryhmät esittelivät oppimaansa muille ryhmille. Opiskelijoiden 

nettilukutaidot mitattiin alku- ja lopputestillä. Testeissä he tutkivat joko lasten rokottamisen tai 

kovien rasvojen välttämisen tarpeellisuutta ja antoivat asiasta suosituksen kuvitteelliselle henkilölle. 

Opiskelijat arvioivat tiedontarpeensa, etsivät kolme nettisivua Googlen täsmähakukoneella, arvioivat 

ja analysoivat valitsemansa nettisivut sekä antoivat suosituksen perusteluineen. Heidän 

vastauksensa pisteytettiin ja niistä muodostettiin neljä muuttujaa: 1) lähteiden huomioiminen 

tiedontarpeen määrittelyssä, 2) lähteiden hyödyntäminen hakukyselyissä, 3) lähteiden 

luotettavuuden arviointi ja 4) lähteiden hyödyntäminen suosituksen perusteluissa. 

Regressioanalyyseissa kontrolloitiin tutkittavien alkutestipisteet, lukusujuvuus, aiempi tieto 
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rokottamisesta tai rasvoista sekä testien aihejärjestys. Tulokset osoittivat, että opiskelijat hyötyivät 

interventiosta kaikilla nettilukemisen osa-alueilla lukuun ottamatta lähteiden huomioimista 

tiedontarpeen määrittelyssä. Lisäanalyysit paljastivat, että erityisesti taidoiltaan heikoimmat 

lukiolaiset paransivat kriittisen nettilukemisen taitojaan. Tarkemmalla ohjaamisella ja 

yksilöllisemmällä palautteella voidaan haastaa myös nettilukutaidoiltaan taitavampien opiskelijoiden 

ajattelua.  

 

Hyödyttääkö kielitieto lukutaitoja – ja miten? 

Jenni Marjokorpi (Helsingin yliopisto) 

Kriittinen lukutaito on nyky-yhteiskunnassa kansalaistaito, kun taas kielitietoa ja sen alueelta etenkin 

kielioppia saatetaan pitää irrallisena muotojen pänttäyksenä, eikä esimerkiksi lauserakenteiden 

tutkimista useinkaan nosteta lukutaito-opetuksen keskiöön (esim. Oakhill, Cain & Elbro 2014). 

Toisaalta kielitietoisuus nähdään perusopetuksessa keskiössä sekä opetuksen tavoitteena että 

koulun toimintakulttuurin piirteenä (POPS 2014), ja tutkimukset (esim. Myhill, Jones, Lines & Watson 

2012) ovat osoittaneet, että kielitiedon opetuksella kartutettava metakielellinen tietoisuus 

hyödyttää oppilaiden kirjoitustaitoja. Mutta onko kielitiedon opiskelusta hyötyä tekstien 

tulkitsemisen taidoille? Esitelmässä lähestyn kysymystä kahden empiirisen aineiston kautta. 

Ensimmäisessä, kvalitatiivisesti analysoidussa videoaineistossa yhdeksäsluokkalaiset (N = 37) 

keskustelevat uutisotsikoiden kielellisistä piirteistä ja niiden merkityksistä perusopetuksen aikana 

oppimaansa kielioppikäsitteistöä käyttäen. Aineistosta tarkastelen sisällön- ja 

vuorovaikutusanalyysia soveltaen, miten oppilaat hyödyntävät kielitiedon käsitteitä tekstiä 

tulkitessaan ensinnäkin pienryhmäkeskusteluissa ja toiseksi opettajan ohjauksessa luokkahuoneessa. 

Toinen aineisto perustuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin suomen kielen ja 

kirjallisuuden oppimistulosarviointiin (2019). Siitä tarkastelen kvantitatiivisesti, miten 

yhdeksäsluokkalaiset (N = 6044) tulkitsevat multimodaalisia tekstejä sekä miten heidän kielitiedon 

osaamisensa on siihen yhteydessä. Arviointiaineistossa kielitieto korreloi lukutaidon kanssa selvästi 

selittäen siitä 42,9 prosenttia. Luokkahuoneaineisto puolestaan osoittaa, että kielioppinäkökulmalla 

on potentiaalia rikastuttaa tekstien tulkinnan opetusta, sillä kielellisiin piirteisiin fokusoimalla 

voidaan tarkastella kirjoittajan intentioita ja mahdollisia vaikuttamispyrkimyksiä. Paikoitellen 

ryhmäkeskustelut tosin uhkasivat jäädä pinnallisiksi ja atomistisiksi, jolloin tarvittiin opettajan tukea 

metakielen käytössä ja huomion suuntaamisessa relevantteihin kielen piirteisiin.  Kielitiedolla 

näyttää siis olevan huomattavaa merkitystä tekstien tulkitsemisessa. Erityisesti kriittisen lukutaidon 

näkökulmasta on hyödyksi, että oppilas oppii kiinnittämään huomiotaan pieniinkin kielellisiin 

piirteisiin, jotka paitsi luovat merkityksiä myös saattavat vihjata tekstin tarkoitusperistä. Huomion 

kiinnittäminen kieleen on kielitietoisuuden keskeinen osa, jonka kehitystä voidaan tukea 

kontekstuaalisella kielitiedon opetuksella. 

 

Ympäristön monilukutaitoa rakentamassa - Kriittinen tekstianalyysi ympäristöopin  

harjoituskirjojen tehtävistä 

Johanna Pentikäinen 

Monilukutaidosta on tullut eräänlainen yläkäsite, jolla voidaan tarkoittaa niin varsinaista kirjoitetun 

tai muilla esitystavoilla rakennetun tekstin lukemisen taitoa, tiedonalakohtaista tiedon etsimisen ja 

käsittelyn taitoa tai sosiaalista, tilanne- ja kontekstisidonnaista toiminnan tunnistamisen ja 

osallistumisen taitoa. Tarkastelen esitelmässäni alakoulun luokille 4., 5. ja 6. tarkoitettujen 

ympäristöopin harjoituskirjojen tehtävissä (N=noin 1013) rakentuvaa kuvaa luku- ja kirjoitustaidoista 
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kriittisen tekstianalyysin keinoin. Kiinnostukseni kohdistuu erityisesti luku- ja kirjoitustaitojen 

vuorovaikutukseen: 1) Millaisia lukemisen ja kirjoittamisen tehtäviä harjoituskirjat sisältävät ja 

kuinka ne ohjaavat oppilasta kohti tiedonalakohtaisia tekstitaitoja? 2) Millaiseen ympäristön 

lukutaitoon harjoituskirjat ohjaavat ja kuinka ympäristöä koskevaa tietoa ohjataan arvioimaan ja 

tuottamaan itse? 3) Millaista kontekstuaalista eli oppijana toimimisessa tarvittavaa luku- ja 

kirjoitustaitoa harjoituskirjojen tehtävät edellyttävät ja rakentavat? Nykyisen kaltaisessa 

yhteiskunnassa tekstien luku- ja kirjoitustaidot ovat keskeisiä selviämisen taitoja, ja ympäristön 

lukutaitoa taas pidetään jo ilmastokriisin takia olennaisena tulevaisuustaitona. Rakentuuko 

harjoituskirjojen tehtävissä kuva sellaisesta oppijasta, joka kykenee etsimään ja tuottamaan tietoa, 

arvioimaan sen merkitystä ja vaikutusta suhteessa itseensä ja toisiin, omaan toimintaansa ja 

ympäristöihinsä? Alustavana havaintona on, että tehtäväkirjojen harjoitukset sisältävät runsaasti 

sellaisia harjoituksia, joita voi pitää tietotekstin kirjoittamisen aihioina, kuten miellekarttojen 

laatimista tai syy-seuraussuhteen selittämistä kuvien avulla, mutta kokonaisen tekstin tuottamiseen 

kannustetaan vain harvoin, jos lainkaan. Vastaavasti suhde ympäristöön rakentuu harjoituksissa osin 

ulkokohtaisena, eli ihmisen ja ympäristön suhdetta kannustetaan pohtimaan tai kuvittelemaan vain 

harvoin. Samankaltaiset tehtävien muotoilut toistuvat, mikä tukee oppijaksi oppimista, kun se 

ymmärretään tavoitellun toiminnan omaksumisena, mutta toisaalta harjoituskirjoissa yleiset, 

muodoltaan strukturoidut ja suljetut tehtävät eivät niinkään tue kehitystä itsenäiseksi 

tiedonhankkijaksi ja tuottajaksi.  

 

Learning and agency for equity and sustainability: dialogue with activity theory (SIG): 

Key concepts and change laboratories 
 

Problem definition in formative interventions: A case of generative workplace learning and agency 

to eradicate homelessness 

Annalisa Sannino (Tampere University) 

Learning, social and political sciences have shown how societal problems may be collectively grasped 

and how policy solutions may be developed with a strong push from local initiatives of participatory 

governance. Within these domains problem definition is seen as playing a key role, influenced not 

only by predisposition factors as socioeconomic statuses and political orientations, but also by ways 

in which problems are identified and grasped in terms of acute societal needs requiring collective 

learning and agency. As current rapidly changing circumstances affect work in so profoundly new 

ways and resources appear scarcer than in the past, it is more relevant than ever to focus on how 

problem definition may affect research-based change efforts aimed at learning and agency. Also, as 

the nature of these problems is increasingly such that require coalitions among numerous 

workplaces, a suitable problem definition is one with relevance, vertically and horizontally, beyond a 

single workplace. Recent developments in fourth generation activity-theoretical studies open up 

interesting venues to trace how problems are defined in formative intervention research in ways 

which may be generative and conducive to policy developments with a strong impulse “from below” 

by workplace practitioners. By bringing together the perspectives of transformative agency by 

double stimulation, relational agency and expansive learning, the paper explores problem definition 

in formative intervention research-mediated workplace learning and its role for improving the 

quality of work, inclusive and democratic practices within and across the sectors involved in 

eradicating homelessness in Finland.  
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Emerging contradictions as learning opportunities. A transformative process in social support for 

children and families experiencing vulnerability 

Diego Di Masi (University of Turin), Chiara Sità (University of Verona) 

Western democracies, inspired by a neoliberal ideology, have developed a decision-making process 

based on conflict removal (Benasayag & Del Rey, 2007). In such a scenario, all (abstract) opinions are 

equivalent, and (situated and context-dependent) contradictions, socially and historically 

determined, are eradicated. In the Activity Theory approach, conflict acquires a new epistemological 

status and becomes a learning opportunity. Adopting a dialectic perspective, facing conflict in a 

workplace means to analyze emerging contradictions to make their influence on professional 

practices visible, and to overcome the difficulties redesigning the activity system (Engeström & 

Sannino, 2011). The paper aims to present a case study conducted with professional and non-

professional actors involved in an activity system oriented to implement informal social support for 

vulnerable families. The study uses an application of the expanding learning circle (Engeström, 2015) 

to the LabT. LabT is a multi-vocal context, where researchers and local actors reflect on available 

data and design innovation in child and family welfare. In this paper, we explore how the local data 

on the implementation of P.I.P.P.I. (an Italian program for vulnerable children and families) have 

been used to identify contradictions within the nodes and between two or more nodes of the 

activity system. Tertiary and quaternary contradictions have been explored during residential 

research days involving researchers, professional and non-professional actors. The group has 

analyzed the existing social support activity and designed a new one to respond effectively to the 

families’ social support needs (Innovation Project), coordinating the new activity with other related 

activity systems. 

 

Historicity in change laboratories: the role of the history wall tool to understand collective concept 

formation and model creation  

Maria Spante (University West), Monica Egelström (University West) 

In this paper we focus on how four change laboratories in schools in a Swedish municipality actively 

used the history wall tool in their respective CL process to tackle unequal access to educational 

success. The four CLs were conducted in 2019-2021 involving in total 83 participants. The 

participants in each of the four CL brought with them their individual professional experiences to the 

work with the history wall achieving a depicted timetable. This created a common ground for each 

CL collective to get a mutual understanding of the amount and content of what individuals brought 

with them into the professional situation of fighting inequalities to educational success.  During the 

analysis, important events and characteristics of periods were conceptualized. Theses 

conceptualizations were further linked to the range of models created in each CL to tackle 

inequalities. However, it became apparent that the models differed, and we argue that they differed 

depending on the historical traits each collective discussed as issues for them at their school also 

influencing prioritized models to work further with at each school.   We suggest that the history wall 

work both stimulated further model creation as well as served as an understanding why certain 

models became prioritized by each collective. Therefore, the historical traits should be emphasized 

in the process as well in the analysis of created models to understand the participants rationale for 

concept formation and model creation.  
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Between formal and informal in school - developing a fantasy role-playing game in a change 

laboratory  

Piia Ruutu (CRADLE Helsingin yliopisto), Yrjö Engeström (CRADLE Helsingin yliopisto)  

In our research project “In Search for Significance: Fostering movement across the worlds of 

adolescents” a group of 8th grade students planned and implemented projects they found 

significant in their own lives and more broadly in society. These projects were executed in a Change 

Laboratory intervention (Virkkunen & Newnham, 2013; Sannino et al., 2016). Three students 

developed and played fantasy role-playing game called Brotherhood of Steel (BoS). As a part of 

project, the students analyzed role-playing as an activity system based on Engeström’s model 

(Engeström, 1987/2015). In this presentation we present the activity system of role-playing game 

made by the members of the BoS group and the key findings relating to the modelling process. 

Developing a role-playing game, its’ world, scenarios, and characters is a demanding task for 

adolescents and requires systemic thinking. The model of the activity system had an important role 

as second stimulus to point out the demanding aspects and complexity of the BoS project to group 

members themselves and to others also. We also bring to discussion how the Change Laboratory 

intervention in school created a third space learning and what could be learned from that. The data 

contains three preliminary interviews of students, eight recorded Change Laboratory sessions, five 

follow up sessions, three follow up interviews of students, two follow up interviews of school staff 

and field notes.   

 

Distributed Creativity and Expansive Learning in a Teacher Training School’s Change Laboratory 

Sakari Hyrkkö (University of Helsinki), Anu Kajamaa (University of Helsinki) 

Through a cultural-historical lens, creativity appears not as a purely individual or cognitive 

phenomenon, but as collective activity aimed at renewing shared practices, vital in a fast-changing 

society where contradictions emerge in stabilized activity systems. While the social sciences still 

struggle to unambiguously define collective or distributed creativity, it is viewed as closely 

connected to collective forms of learning. However, empirical activity-theoretical studies focusing on 

creativity and learning remain rare. Our study presents a case from a Finnish teacher training school 

faced with tensions and conflicts due to a curricular reform. In a Change Laboratory intervention 

carried out in the school, the participating teachers jointly created new teamwork and instructional 

leadership structures and practices for the school, transforming their local context. Drawing from 

CHAT and sociocultural theorizing on distributed creativity, we set out to explore how creative acts 

emerged during the Change Laboratory and how interactive creative processes contributed to 

expansive learning. Our findings illustrate how consecutive creative acts accumulated in interaction 

into novel, unexpected, even contingent conceptualizations of work activity. These “creative leaps” 

were found to mediate the group’s joint efforts to tackle the conflicts and contradictions of their 

work activity, acting as intermediate concepts between creative acts and expansive learning activity. 

Our study offers a new analytical method for analysing and conceptualizing distributed creativity as a 

micro-level process promoting expansive learning. Our results point to the importance of a creative 

culture in organizational changes as well as the potential of participatory intervention methods in 

fostering such culture. 
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Supporting a school team by participating in a Change Laboratory for and with adolescents in the 

context of cannabis legalization in Canada 

Sylvie Barma (Laval University), Rollande Deslandes (University of Quebec in Trois-Rivières), 

Alexander Cooper (Laval University) 

School community members played an important role in modelling classroom lessons with a school 

team aiming at enabling adolescents to make informed decision-making with relation to their health. 

Members of a school community may be characterized as an educational community when a group 

of partners are committed to the success and development of students' full potential, sharing a 

common vision and values, and demonstrating caring, warmth, and support in their interpersonal 

relationships with other members of the same community. We discuss how multilayered 

collaboration happened in 2019 between a grand-parent, parents, a medical doctor, teachers, 

students and special ed teachers as they engage in responding to a demand coming from two 

schools to address the issue of cannabis legalization (Cannabis Act, 2018) with 8th grader 

adolescents. Drawing on Expansive Learning, a Change Laboratory was put in place in two schools. 

Qualitative and quantitative data were collected. Eight CL sessions were videotaped. In each school, 

the first two sessions sought to introduce the CL approach to the participants and to present 

evidence-based mirror data in order to foster individual and collective reflections about cannabis 

use. The results illustrate the need state that triggered the CL in both settings and the 

transformative agency by the participants during the CL sessions as well as during the classroom 

activities.  The results highlight the relevance of the Change Laboratory to foster school community 

members’ agency as they support schools to better accompany adolescents when addressing health 

education. 

 

Sleep in Early Childhood: Outlining a Fourth Generation CHAT Research Program 

Jaakko Hilppö (Helsingin yliopisto) 

In this presentation, I will argue for developing a research program focusing on children’s sleep in 

early childhood from a cultural-historical activity theory perspective. I will also present a preliminary 

version of such a program and attempt to show how it has the potential to address the current 

dearth in knowledge on children’s sleep, especially in the context of early childhood education and 

care settings.   Overall, sleep and its impact on children’s health, wellbeing and learning are well 

known. Yet, when reviewing the literature around sleep, especially children’s sleep, most research is 

done from either medical or individual psychological perspectives. Although the notion of culture is 

employed within sleep literature, it is used in most instances descriptively, not analytically. 

Conversely, within the educational sciences, culture is a well-established concept but research on 

sleep is largely – if not completely – absent. Especially, within early childhood education research on 

children’s sleep, like nap time in kindergarten, along with other basic activities are rarely the focus of 

larger studies, if studied at all. As corollary, research on sleep seems less attuned to the intricate 

intertwining of persons and practices, tools, communities, affects, rules and resources and their local 

histories around children’s sleep. Combined with surveys suggesting that children’s nap time in ECEC 

can be a source of tension between families, ECEC practitioners and administration, children’s sleep 

seems like a highly promising avenue for CHAT research. 

 

 

 



Kasvatustieteen päivät 25.-26.11.2021, Jyväskylän yliopisto 

 

125 
 

Running online formative interventions – experiences from an international research community  

Maria Spante (University West), Jane Nodder (the Department for Educational Research, Lancaster 

University, UK), Philip Moffitt (MKC Training, the Royal School of Military Engineering, UK), 

Catherine Hasted (Strategic Partnerships Office, the University of Cambridge, UK), Monica 

Egelström (Department of Social and Behavioural Studies, University West, Sweden), Fabiane Bravo  

(School of Education, University of Wisconsin-Madison, USA)  

The aim of this presentation is to share the successes and challenges that we have experienced, as 

an international community of researchers, running formative interventions in online research 

environments. We will consider lessons learned from six projects focused on interventions in diverse 

educational settings: 1) part-time adult learners working in facilities management, who were 

unhappy with online teaching and learning for the professional diploma courses they were 

undertaking; 2) K-6 school personnel seeking to create models, with which they aspired to tackle 

inequalities in accessing education; 3) post-compulsory education providers seeking to engage 

community stakeholders, in a particularly disadvantaged area with poor educational outcomes; 4) 

staff in a specialist school for blind students designing a model of inclusive practice, to respond to 

the changing nature of the student profile in their local community; 5) online educators in Higher 

Education Institutions, seeking to understand their own professional development needs; and 6) 

doctoral students from a range of disciplines, working alongside a multinational corporation to scope 

systemic and social challenges, developing an inclusive environment for neurodiverse employees to 

prosper. By sharing our successes and challenges, we will contribute to existing knowledge about the 

various methodologies we used to design and conduct these diverse projects, so as to continue to 

build collaboration in the use of formative interventions by the wider international research 

community.  

 

From mental future orientation to material future-making: a change laboratory for adolescents’ 

transformative agency 

Yrjö Engeström (CRADLE Helsingin yliopisto), Pauliina Rantavuori (Tampereen yliopisto), Piia Ruutu 

(CRADLE Helsingin yliopisto), Maria Tapola-Haapala (CRADLE Helsingin yliopisto)  

In our research project” In Search for Significance: Fostering Movement across the Worlds of 

Adolescents”, fourteen 8th grade students planned and implemented five different long-term 

projects they found significant in their own lives and more broadly in society. These projects were 

carried out in a Change Laboratory intervention (Virkkunen & Newnham, 2013; Sannino et al., 2016) 

during one school year (2020-2021). In this presentation, we analyze the paths of these Change 

Laboratory projects as stepwise processes of transformative agency by double stimulation (TADS). In 

our analysis we apply Sannino’s (2020) TADS model. Drawing on that model, we divide the process 

into six steps: (1) initial formulation of the raw object, (2) conflict of motives, (3) second stimulus; 

throwing a kedge anchor, (4) finding traction, (5) ‘real conflict of motives’ or crossing the threshold 

to implementation, and (6) implementation as objectification and expansion. The data consist of 12 

pre-interviews, eight Change Laboratory sessions, and 24 follow-up sessions, all recorded and 

transcribed.  Our findings show that the Change Laboratory intervention supported the move from 

individual mental future orientation to collective practical future-making. The TADS model offers a 

powerful framework to analyze, conceptualize and foster this shift form talk and thought to practical 

action and material production of future.      
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Luonto- ja seikkailukasvatus – yhdessä hyvinvointia ja kestävää kasvua oppimassa 
 

Ympäristöystävällinen liikunta ja harrastaminen: kaupunkilaisnuorten ympäristötietoisuus 

Maarit Marttila (Tampereen kaupunki / Tampereen yliopisto), Mari Pienimäki (Tampereen yliopisto) 

Julkisessa keskustelussa on viime aikoina nostettu usein esille ympäristöystävällinen liikunta. 

Esimerkiksi kävely, lenkkeily, pyöräily ja melonta ovat tulevaisuutta sekä vapaa-aikana että lyhyillä 

työ- ja koulumatkoilla. Liikuntaan yhdistettävät ilmastovaikutukset syntyvät lähinnä liikuntatilojen 

rakentamisesta ja ylläpidosta sekä matkustamisesta liikuntapaikoille. Näiden perusteella liikunnassa 

kannattaa suosia lähiliikuntaa, mielellään ulkoliikuntaa. Nuorille liikunta on tärkeä osa elämää. 

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen (Hakanen ym. 2019) mukaan 15–19-vuotiaiden 

ikäryhmässä lähes 89 prosenttia tytöistä ja 82 prosenttia pojista kertoi harrastavansa jotain liikuntaa. 

Liikuntakulttuuri ei kuitenkaan pääse karkuun ympäristökysymyksiä (Simula & Oja 2019). Siksi on 

tärkeää huomioida kaikenikäisten liikkumisen vaikutuksia ympäristöön ja luontoon. Tässä 

puheenvuorossa, joka perustuu valmistella olevaan artikkeliin, keskitymme 9.-luokkalaisten nuorten 

ympäristötietoisuuteen. Analysoimme sitä heidän lempipaikkansa, erityisten luontokokemusten ja 

luonnossa toimimisen ja liikkumisen sekä harrastusten valossa. Olemme kiinnostuneita siitä, että 

ilmeneekö ympäristöystävällisyys kaupunkilaisnuorten liikunnassa ja harrastamisessa; siis näkyykö 

liikuntaharrastuksissa / missä määrin näkyy nuorten ympäristötietoisuus. Esityksemme pohjautuu 

tutkimukseen, joka on osa Tampereen yliopistossa toteutettavaa monitieteistä NYT! Ahdistuksesta 

nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen -hanketta (2020–2023). Ympäristötietoisuus koostuu 

arvoista, asenteista ja motivaatiosta sekä tiedoista ja taidoista (Partanen-Hertell ym. 1999, Harju-

Autti 2011). Kun yksilön ympäristötietoisuus kehittyy, hänen todellisuuskäsityksensä laajenee ja hän 

tulee entistä tietoisemmaksi ympäristöongelmista ratkaisuineen (Harju-Autti 2011). Korkea 

ympäristötietoisuuden taso, kehittynyt ympäristötietoisuus, mahdollistaa tietoiset valinnat toimia 

ympäristöystävällisellä tavalla (Partanen-Hertell ym. 1999, Harju-Autti 2011). Liikunnan sektorilla 

liikkujan ympäristömyönteiset valinnat näyttäytyvät esimerkiksi arki- ja hyötyliikunnan 

harrastamisena sekä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisenä muun muassa 

matkustamisessa. Aineisto artikkeliin on kerätty Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden 9.-

luokkalaisille järjestämiltä Vaikuta!-päiviltä vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2020 kyselyymme vastasi 

kysymyksistä riippuen 124–184 oppilasta ja vuonna 2021 saimme tutkimuskäyttöön 53 vastausta. 

Kysyimme nuorilta muun muassa heidän harrastuksiaan, lempipaikkaansa ja mitä luonto heille 

merkitsee sekä viihtyvätkö nuoret luonnossa. Tulosten perusteella näyttää siltä, että ne nuoret, jotka 

harrastavat luonnossa tai ulkona, viihtyvät siellä paremmin kuin kaikki aineiston vastaajat. Suunta voi 

olla myös toisen suuntainen: luonnossa viihtymisestä seuraa harrastaminen siellä. Nuorten 

lempipaikka löytyy usein luonnosta. Luontokokemuksia koetaan monenlaisissa ympäristöissä, ja 

luontokokemukset ja/tai luonnossa viihtyminen johdatteleva ajattelemaan ympäristön hyvinvointia. 

Näyttää kuitenkin siltä, että ulkona tai luonnossa harrastaminen ei vaikuta siihen, ajattelevatko 

nuoret ympäristöongelmia ellei harrastaminen tapahdu rakennettujen ympäristöjen ulkopuolella, 

mikä vahvistaa lisäksi luonnossa viihtymistä ja lisää luontokokemuksia. Tulokset osoittavat, että 

ympäristöystävällisyyden vuoksi on tärkeää, että voimme saada erityisiä luontokokemuksia myös 

lähiluonnossa. Kaupunkien viheralueet ja luonnon kokemuksellisuuden mahdollistavat 

luonnonmukaiset lähiliikuntapaikat ovat helposti saavutettavia, ja siksi niiden huomiointi 

kaupunkisuunnittelussa on oleellista. Tarvitsemme lisäksi kasvatuksellisia toimia 

ympäristöystävällisyyden herättelyssä. Pelkkä tekeminen ilman kokemusten käsittelyä ei riitä 

tavoiteltaessa ympäristöystävällistä ympäristötietoisuuden tasoa. Avainsanat: Nuoret, 
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ympäristötietoisuus, luontoliikunta, ulkoliikunta, lempipaikka, luontokokemus, 

ympäristöystävällisyys  

 

”Surullista tietää, että ilmasto lämpenee liikaa” – Elämyksellisten luontokokemusten suhde 

ympäristökansalaisuuteen nuorten ympäristöteemaisessa leirikoulussa 

Johanna Sutinen (Tampereen yliopisto) 

Pro Gradu -tutkielmassani tarkastelen elämyksellisten luontokokemusten ja 

ympäristökansalaisuuden suhdetta yläkouluikäisten ympäristöteemaisessa leirikoulussa. 

Tutkimukseni on osa Tampereen yliopiston NYT! -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on kääntää 

nuorten ympäristöahdistus hyvinvoinniksi ympäristöpoliittisen toimijuuden avulla. Hankkeessa 

tutkitaan seikkailullisten ja elämyksellisten luontokokemusten yhteyttä nuorten haluun ja 

valmiuksiin toimia ympäristön puolesta, sekä sitä mitä merkityksiä näillä kokemuksilla on nuorille 

itselleen ja laajemmin yhteiskunnassa. NYT!:in yhtenä tutkimusmenetelmänä on leirikoulupilotit, 

jotka sisältävät seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan perustuvaa elämyksellistä luonnossa olemista ja 

liikkumista, omakohtaisten luontokokemusten jakamista sekä erilaisten ympäristöongelmien 

pohdintaa. Leirikoulupilottien tarkoituksena on siis herätellä nuoria ajattelemaan ympäristöasioita ja 

edistää nuorten kykyä vaikuttaa kansalaisina ympäristöongelmiin. (Tampereen yliopisto 2020.) Haen 

tutkimuksellani vastausta kysymykseen: ”Mitä ajatuksia nuorille herää elämyksellisten 

luontokokemusten myötä toimia vastuullisempana ympäristökansalaisena ja mitä mahdollisuuksia 

tai esteitä sille on?”    

 

Ympäristötunteita tunnistamassa 

Ilkka Ratinen (Lapin yliopisto), Perttu Karjalainen (Lapin yliopisto) 

Ympäristökasvattajat tulevat työssään kohtaamaan lasten- ja nuorten vaihtelevia reaktioita 

muuttuvaan ympäristöön. Globaalinen kriisien voimistuessa tunneälykkyyden merkitys yhtenä 

opettajuuden keskeisenä kompetenssina vahvistuu entisestään. Tämä laadullinen, ekokriittis- 

hermeneuttinen tulkinta luo kuvaa kestävyys- ja luontokasvatuspainotteisen 

luokanopettajakoulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden emotionaalisista kompetensseista 

rakentuvasta tunneälykkyydestä. Teoreettinen viitekehys rakentui ympäristö- ja luontokäsitteiden 

monimerkityksellisyyden tarkastelulle. Tarkastelimme ympäristöön suhtautumista erityisesti 

Pietarisen klassisen ympäristöasenneluokittelun avulla, jota peilasimme myös kansainväliseen ja 

ajankohtaiseen luontosuhdetutkimukseen ja määrittelyyn. Opettajuuden kompetensseja 

lähestyimme Luukkaisen, sekä Virtasen tuottaman teorian kautta. Golemanin tunneälyteoria 

puolestaan ohjasi ymmärrystä tunneälytaitojen vaiheittaisen rakentumisen tunnistamiselle. 

Tutkimuksen aineisto on koottu kaksiosaisena ennakkojäsentäjätehtävänä keväällä 2021 toteutetulla 

kestävyys- ja luontokasvatuksen sivuaineeseen liittyvällä projektikurssilla. Aineisto muodostui 

kymmenestä opiskelijoiden tuottamasta kirjoitelmasta, joita tulkitsimme Gadamerin jalostaman 

hermeneuttisen kehän ajatusta mukaillen. Tulkinta syveni aineistolähtöisesti niin, että ekokriittisyys 

toimi hermeneuttisen lähestymisen tulkkina kiinteästi ympäristöön liittyvän tekstiaineiston 

tulkinnassa. Aineistoa ei lähestytty tiukan teoriaohjautuneesti vaan metodologiset valinnat nousivat 

ymmärryksen syventyessä. Tulokset osoittavat opiskelijoiden tunneälyn kehityksen olevan hyvin 

erilaisissa vaiheissa. Tuloksista näkyy myös, kuinka suuri merkitys ympäristötunteiden 

tunnistamisella on oman toimijuuden mahdollisuuden tunnistamiselle. Tutkimuksen tulokset antavat 

eväitä opettajakoulutuksessa tapahtuvan ympäristökasvatuksen suunnitteluun, mutta 

hermeneuttisena tulkinta se osaltaan lisää myös ymmärrystä siitä, miten ympäristökriisin herättämiä 
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tunteita todellisuudessa sanoitetaan. Avainsanat: ympäristötunteet, tunneäly, kompetenssi, 

emotionaalinen kompetenssi, ympäristökasvatus, luontoasenne, luontosuhde  

 

Käsi kädessä - Pedagoginen hyvinvointi ja seikkailukasvatus 

Raija Erkkilä (Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu), Sirpa Perunka (Oulun 

ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu) 

Työssä ja opinnoissa jaksaminen on saanut kuluneena vuotena paljon huomioita niin mediassa kuin 

arkipäivän toiminnassakin. Hyvinvointiin on kiinnitetty huomioita sekä opettajien jaksamisen 

näkökulmasta että opiskelijoiden näkökulmasta. Opettajankouluttajina olemme kiinnostuneita sekä 

opettajan että opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Opettajan ja opiskelijan yhteistä 

toimintakenttää voidaan kuvata pedagogisen hyvinvoinnin käsitteellä. Näkemyksemme mukaan 

pedagoginen hyvinvointi on kokonaisuus, jota voidaan tarkastella yksilöllisellä ja yhteisöllisellä 

tasolla. Pedagoginen hyvinvointi todentuu muun muassa siinä, miten opettaja mahdollistaa 

opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuden. Opettajalla tulee olla taito sekä aito 

ymmärrys ja tahto osallistaa opiskelijat oppimisprosessiin. Seikkailukasvatus voidaan ymmärtää 

tavoitteellisena kasvatus- ja opetustapahtumana, jossa seikkailua käytetään tukemaan ihmisen 

kasvuprosessia. Pedagogiikan tavoitteena on siten tukea osallistujien/opiskelijoiden hyvinvointia ja 

jaksamista. Seikkailukasvatuksen pedagoginen toiminta on luonteeltaan osallistavaa ja opiskelijan 

aidosti kohtaavaa toimintaa. Tarkastelemme esityksessämme pedagogisen hyvinvoinnin ja 

seikkailukasvatuksen tavoitteiden ja käytäntöjen yhtymäkohtia. Esittämämme näkemykset 

pedagogisesta hyvinvoinnista perustuvat aiempiin tutkimuksiin sekä yhdessä toteuttamaamme 

täydennyskoulutukseen opettajille ja kasvattajille (Erkkilä & Perunka 2021). Näkökulmat 

seikkailupedagogiikkaan ovat muodostuneet Raija Erkkilän pitkäaikaisesta kokemuksesta 

seikkailukasvattajana (Erkkilä 2020).   
 

 

Meri ei saa olla kaatopaikka – viidesluokkalaiset tietotekstin tuottajina ympäristöopin oppitunnilla  

Arja Kaasinen (Helsingin yliopisto), Riitta Juvonen (Helsingin yliopisto), Sara Routarinne (Turun 

yliopisto) 

Maailman merissä velloo arviolta yli 150 miljoonaa tonnia muoviroskaa. Määrän arvellaan 

triplaantuvan vuoteen 2040 mennessä (Weiss, Ludwig, Heussner, Canals, Ghiglione, Estournel, 

Constant & Kerhervé 2020). Ongelma koskettaa koko planeettaamme ja on yhteydessä globaaleihin 

ympäristökriiseihin, kuten ilmastonmuutokseen ja luontokatoon. Kestävän kehityksen näkökulmasta 

katsottuna muovin määrä ja sen päätyminen merten jätepyörteisiin on kestämätöntä. Aihe 

mietityttää myös lapsia ja nuoria. Esimerkiksi vuonna 2018 BBC:n järjestämän lasten 

kirjoituskilpailun “500 words” keskeisin sana oli “plastic” (BBC 2018). Suorien ja välittömien toimien 

lisäksi on olennaista, että asia kohdataan ja siihen koetetaan vaikuttaa myös kasvatuksen keinoin. 

Roskaamista, lajittelua, kierrättämistä ja ympäristön hyvinvointia käsitellään alakoulussa etenkin 

ympäristöopin oppitunneilla. Monet ympäristöopin aihesisällöt ja niitä käsittelevät oppimateriaalit 

ovat tietoteksti- ja käsitepainotteisia. Oppilaidentietotekstin käsittelyyn, ymmärtämiseen ja 

tuottamiseen soveltuvat taidot joutuvat koetukselle ympäristöopin aiheita käsitellessä. Tässä 

tutkimuksessa kaksi alakoulun viidettä luokkaa (n=37) saivat luettavakseen ja analysoitavakseen 

muoviroskaa käsittelevän lehtikirjoituksen. Lehtikirjoitukseen perehtymisen jälkeen toisen luokan 

oppilaat (n=19) toimivat myös oman tietotekstin tuottajina. Prosessiin käytettiin aikaa kahden 

oppitunnin verran. Tässä tutkimuksessa analysoidaan oppitunnilla etenevää prosessia ja 

asiantuntijadiskurssia harjoittelevien oppilaiden itse tuottamia tietotekstejä. Kysymme, onko 
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pääkirjoituksen ja itse tuotettujen tietotekstien välillä yhtäläisyyksiä, esiintyykö niissä samoja 

käsitteitä tai lauserakenteita tai ovatko ne luonteeltaan toiveikkaita ja ratkaisukeskeisiä? Alustavien 

tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että oppitunnilla käytetty lehtikirjoituksen tyyli ja harjoiteltu 

analysointimetodi siirtyivät itse tuotettuihin tietoteksteihin kysymyksen asetteluiden ja käytettyjen 

käsitteiden muodossa. Tarkastelemalla tietotekstin lukemista, ymmärtämistä ja tuottamista voimme 

saada näkyviin tietoa, joka edesauttaa tietotekstien käsittelyä alakoulun ympäristöopin 

oppitunneilla.  

 

Minne menet aineenopettaja? Aineenopettajuus, aineenopettaminen ja 

aineenopettajakoulutus 2020-luvun 
 

Aineenopettajaopiskelijoiden kehittyminen kasvatusalan asiantuntijoiksi  

Mikko Hiljanen (Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos), Riitta Tallavaara (Jyväskylän 

yliopisto, opettajankoulutuslaitos), Paula Rönnberg (Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos), 

Sinikka Kaartinen (Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos), Johanna Kainulainen (Jyväskylän 

yliopisto, opettajankoulutuslaitos), Mari Hankala (Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos), Nita 

Kuutila (Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos), Aleksi Fornaciari (Jyväskylän yliopisto, 

opettajankoulutuslaitos) 

Kasvatuksen ja koulutuksen kenttä ja sen myötä aineenopettajakoulutus kohtaa nyky-yhteiskunnassa 

yhä laajempia ja monimutkaisempia haasteita, kuten ilmastonmuutos ja tieteellisen tiedon 

kyseenalaistaminen, joihin niiden toivotaan pystyvän omalta osaltaan vastaamaan. Omat 

vaatimuksensa asettaa myös moninaistunut kouluarki, jossa laaja-alainen osaaminen, digitalisaatio ja 

moniammatillinen yhteistyö haastavat pohtimaan aineenopettajuuden ydinkysymyksiä. 

Aineenopettajat joutuvat työssään kohtaamaan samanlaisia haasteita ja odotuksia kuin esimerkiksi 

luokanopettajat, mutta yhtäältä aineenopettajaopiskelijoiden orientaatio ensisijaisesti oman 

tieteenalansa asiantuntijoina ja toissijaisesti opettajana sekä toisaalta pedagogisten opintojen tiiveys 

suhteessa pääaineenopintoihin asettavat haasteen aineenopettajakoulutukselle. Jyväskylän 

yliopistossa aineenopettajaopiskelijoiden pitkäaikaista kehittymistä on tuettu jo pitkään niin 

sanotulla suoravalintamenettelyllä, jossa aineenopettajakoulutukseen valitaan opiskelijat jo 

pääaineopintojen alkuvaiheessa. Mallissa opettajaopinnot jaottuvat useammalle vuodelle niin, että 

kasvatustieteen perusopinnot suoritetaan ensimmäisenä vuonna ja ainepedagogiset opinnot sekä 

harjoittelut pääsääntöisesti toisena ja neljäntenä opiskeluvuotena. Olemme lähteneet kehittämään 

edelleen aineenopettajakoulutusta ja erityisesti kasvatustieteen perusopintoja muun muassa 

rikkomalla perinteistä ainejakoista ryhmäjakoa opinnoissa. Tavoitteena on ollut tukea vahvemmin 

aineenopettajaopiskelijoiden kasvua kasvatusalan asiantuntijoiksi jo opintojen alusta alkaen. 

Esityksessämme tarkastelemme tehtyä muutostyötä ja sen vaikutuksia. Erityisesti olemme 

kiinnostuneita opiskelijoiden opettajaprofessioon kasvamisesta sen rinnalla, että he heimoutuvat 

omaan aineryhmäänsä ja sosiaalistuvat tieteenalansa konventioihin. Esityksessämme esittelemme 

alustavia havaintojamme siitä, miten opiskelijat kuvaavat kasvuaan kasvatusalan asiantuntijoiksi 

uudistusten myötä. Aineistona käytämme kasvatustieteen perusopintojen aikana kerättyjä 

kirjoitelmia, joissa opiskelijat kuvaavat omaa kehitystään opintojen kuluessa.   
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Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa ja aineenopettajakoulutuksessa 

Milja Saarnio (Tampereen yliopisto), Jani Vepsä (Aalto-yliopisto) 

Monitieteisyys ja ainerajojen ylittäminen ovat olleet aina läsnä aineenopettajien ja ainedidaktikkojen 

työssä. Isojen kokonaisuuksien hallitseminen ja yhteyksien näkeminen ovat kuitenkin taitoja, joita 

ajatellaan tarvittavan tulevaisuudessa vielä nykyistä enemmän. Uusi LOPS vastaa tarpeeseen 

kehottamalla järjestämään opiskelijoille oppiainerajat ylittäviä moduulikokonaisuuksia ja 

korkeakouluyhteistyötä sekä sisällyttämällä opetukseen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.  OKM:n 

rahoittama Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa (OROL) -hanke on järjestetty tukemaan lukion 

opettajia LOPS-muutoksessa. Hankkeen 61 opettajaa suunnitteli ja toteutti oppiainerajat ylittävän 

pilottikurssin yksin tai tiimeissä. Opettajien tuottamista pilottikurssia ja sen toteutusta kuvaavista 

materiaaleista saatiin hankeaineisto, josta kartoitettiin yhdessä opettajien kanssa oppiainerajat 

ylittävää opetusta tukevia hyviä käytäntöjä. Nämä hyvät käytännöt ovat valmiiden kokonaisuuksien 

sijaan valikoima erilaisia lähestymistapoja ja toimintamuotoja: hankkeen edetessä huomattiin, että 

oppiainerajat ylittävä opetus edellyttää pelkän ainedidaktisen lähestymistavan sijaan laajempaa ja 

avoimempaa pedagogista otetta. Tulosten perusteella opettajat näkevät oppiaineiden välisen 

yhteistyön tärkeäksi monesta eri syystä: lähtökohtana toimii kurssien aiheiden päällekkäisyys, halu 

tehdä yhteistyötä tietyn opettajan kanssa, halu lisätä uusia näkökulmia opittavaan asiaan sekä 

laajentaa opiskelijoiden ymmärrystä. Yhteisopettajuus nähtiin oppiainerajat ylittävän opetuksen 

parhaana puolena, sillä näin opettajat pääsivät oppimaan itsekin ja toisaalta käyttämään omia 

vahvuuksiaan ja asiantuntijuuttaan toisen aineen opetuksen rikastuttamiseen. Opettajat kokeilivat 

myös yhteistyötä monenlaisten lukion ulkopuolisten toimijoiden kanssa, ja he kokivat eri toimijoiden 

tuovan paljon lisää opetukseen. Useilla pilottikursseilla tehtiin yhteistyötä 

aineenopettajaopiskelijoiden kanssa. Yhteistyön koettiin virkistävän opetusta sekä avaavan uusia 

näkökulmia. Aineenopettajaopiskelijat näyttivät kuitenkin suorittavan harjoittelunsa mieluummin 

ainejakoisilla kuin oppiainerajat ylittävillä lukiokursseilla. Kuitenkin oppiainerajat ylittävän opetuksen 

järjestämisen harjoitteleminen olisi aineenopettajaopiskelijoille ensiarvoisen tärkeää jo ennen kuin 

he siirtyvät työelämään, sillä LOPS 2019:n mukanaan tuomat muutokset takaavat sen, että 

oppiainerajoja tullaan ylittämään jatkossakin. 

 
Yläkoulun luokanohjaaja inklusiivisessa koulussa 

Anne Tikkanen (Jyväskylän yliopisto), Aimo Naukkarinen (Jyväskylän yliopisto)  

Tässä tutkimuksessa tutkittiin luokanohjaajana toimivan yläkoulun opettajan työtä inkluusion 

näkökulmasta. Tutkimustehtävä oli selvittää, miten inkluusio liittyy yläkoulun luokanohjaajan työhön 

ja miten työtä voidaan kehittää inkluusion toteuttamisessa. Inkluusion määrittelyssä käytettiin 

Boothin ja Ainscown (2005) Inkluusiondeksi -mallia ja sen osa-alueita: inklusiivinen koulukulttuuri, 

osallistavan opetuksen periaatteet ja inklusiiviset käytännöt. Keskeinen tavoite on poistaa oppimisen 

ja osallistumisen esteitä kaikilta. Tutkimus oli pääosin laadullinen tutkimus. Luokanohjaajan työn 

kehittämistä yläkoulussa tutkittiin Talvimäen koulussa, jossa haastateltiin yhteensä 22 henkilöä, 

opettajia sekä oppilashuollon edustajia. Kyselytutkimukseen osallistui kolmentoista yläkoulun 102 

luokanohjaajana toimivaa opettajaa. Kyselytutkimuksessa selvitettiin Inkluusioindeksi -mallilla 

luokanohjaajien näkemystä inkluusion toteutumisesta omassa työssä sekä avoimilla kysymyksillä 

luokanohjaajien näkemystä omasta työstä ja sen kehittämisestä. Inklusiivinen koulukulttuuri ja 

osallistavan opetuksen periaatteet toteutuvat pääasiassa, mutta inklusiivisia käytäntöjä on 

kehitettävä. Yläkoulun luokanohjaaja tukee yksittäisen oppilaan koulutyötä ja hyvinvointia 

koordinoimalla oppimisen kolmiportaista tukea ja oppilashuoltoa. Toisaalta luokanohjaaja tukee 
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luokan yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta. Hän organisoi monialaista yhteistyötä, jossa 

keskeistä on toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä sekä koulun henkilökunnan kesken.   

Suomalaisen peruskoulun ja inkluusion periaatteissa on jo nyt paljon yhtäläisyyttä: tasa-arvon ja 

osallisuuden periaatteet kuuluvat molempiin. Koulun oma toimintakulttuuri, monialaisen yhteistyön 

toimivuus sekä opettajien osaaminen vaikuttavat inklusiivisen kasvatuksen toteuttamiseen. 

Valtakunnallisia lakeja ja ohjeita on selkeytettävä. Lisäksi kouluille on esiteltävä malleja osallisuuden, 

kolmiportaisen tuen sekä oppilashuollon toteuttamiseen. Kunnille ja kouluille tulee antaa tukea 

inkluusion kipukohtien hoitamiseen. Tarvitaan koulujen selkeät pelisäännöt oman toimintakulttuurin 

kehittämiseen, organisoitua tiimityötä, opettajien keskinäistä mentor -toimintaa sekä jatkuvaa 

koulutusta, jolla opettaja ja kouluyhteisö kehittävät osaamistaan kouluarjessa.     

 

 

Narratiiviset ja postkvalitatiiviset lähestymistavat: kertomuksia koulusta ja 

koulutuksesta 
 

Monimenetelmäisesti muutoksen jäljille? Yläkoulun oppilaiden kertomukset ajattelun muutoksen 

karttoina. 

Selja Koponen (Helsingin yliopisto) 

Osallistava toimintatutkimus (participatory action research, PAR) ja narratiiviset tarkastelutavat 

yhdistetään tutkimuksessa harvoin toisiinsa. Kuitenkin näitä yhdistelemällä voidaan saavuttaa 

eettisesti ja metodologisesti vankkoja tutkimusprosesseja (Caxaj 2015). Tutkimuksellisena 

lähestymistapana PAR:ssa voidaan käyttää ja yhdistää erilaisia tutkimusmenetelmiä (esim. Kemmis 

et al. 2014). Kasvatustieteessä PAR ankkuroituu mm. kriittiseen pedagogiikkaan ja feministiseen 

tulkintakehykseen (Freire 2005, Kemmis et al. 2014, Jordan & Kipoor 2016). Muutamat tutkijat 

liittävät PAR:n postkvalitatiiviseen tutkimukseen (Miller 2017, Jordan & Kipoor 2016). Esitykseni 

kirjallisuuskatsaus osoittaa, kuinka osallistava toimintatutkimus nojautuu lähtökohtaisesti 

postkvalitatiiviseen tietoteoriaan: PAR:ssa tutkimuksen kohteena on muutos, tuleminen joksikin ja 

virtuaalisen aktualisoituminen (Chevalier & Buckles 2013, Deleuze 2018). Teoreettisessa 

esityksessäni selvitän, kuinka tutkimuksellisena lähestymistapana PAR:n tulisikin epistemologiassaan 

tukeutua aiempaa vahvemmin postkvalitatiivisen tutkimuksen viitekehykseen. Postkvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tieto ymmärretään niin ikään dynaamisena ja muuttuvana, suhteissa rakentuvana, 

”rihmastoituvana” (St. Pierre 2018, 2020, Brinkman 2017, Weinbaum 2015). 

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen, miten yläkoulun oppilaiden osallisuuden lisääminen 

kouluyhteisössä vahvistaa nuorten toimijuuden kokemusta erityisesti moraalisen toimijuuden 

näkökulmasta (Bandura 1999). PAR:n avulla kouluyhteisössä suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden 

kanssa interventio kouluyhteisön kehittämiseksi sosiaalisesti kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. 

Yksilöllisen muutoksen (tiedot, taidot, asenteet) tarkastelussa oppilaiden omilla kertomuksilla ja 

sanoituksilla on tutkimuksessani keskeinen rooli. Menetelmällisenä lähestymistapana PAR:iin on 

sisäänkirjoitettuna pyrkimys antaa ääni hiljaisille kertomuksille ja näkymättömille tarinoille 

(Caraballo et al. 2017, Lawson 2015, Shamrova & Cummings 2017). Näin PAR rikastaa tavan 

ymmärtää tieteellisessä tutkimuksessa tuotettu tieto.  Keskustelunaiheeksi ehdotan seuraavaa 

kysymystä: Minkälaista tutkimuksellista runsautta narratiiviset lähestymistavat ja osallistava 

toimintatutkimus voivat tarjota toisilleen kasvatustieteessä? Lisäksi toivon yhteistä keskustelua, 

miten tutkia tai kartoittaa sekä tieteellisesti tulkita yksilöllistä muutosta ajattelussa narratiivisen 

tarkastelutavan avulla (esim. rihmastollinen teksti). 
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Kerrotut valokuvat ikkunana opettajaksi opiskelevien identiteetteihin ja niihin kietoutuviin 

tunteisiin 

Anniina Holappa (Oulun yliopisto) 

Tarkastelen esityksessäni luokanopettajaksi opiskelevien valokuvien kanssa kerrottuja identiteettejä 

ja niihin kietoutuvia tunteita. Esityksessäni kysyn: Kuinka opettajaksi opiskelevat kertovat 

identiteeteistään ja niihin kietoutuvista tunteista valokuvien kanssa? Käsitän identiteetin 

narratiivisena eli alati muuttuvana kertomuksena itsestä ja yrityksenä vastata kysymykseen ”kuka 

minä olen opettajana?” (Clandinin & Connelly, 2000). Opettajaidentiteetit eivät ole pelkästään 

henkilökohtaisia, vaan niihin kietoutuu kulttuurisia, sosiaalisia ja instituutionaalisia kertomuksia 

opettajuudesta (Spector-Mersel, 2010). Opettajaksi kasvua kuvaillaan usein jatkuvaksi 

identiteettityöksi, jossa keskeistä on muutos. Muutos voi olla myös uhka identiteetille ja herättää 

voimakkaita tunteita (Flores, 2020). Opettajaksi opiskelevat voivat kokea opettajuuteen liittyvät 

kulttuuriset odotukset itseä haavoittavina ja identiteettejään haastavina (Holappa, Lassila, Lutovac & 

Uitto, 2021). Aikaisemman tutkimuksen mukaan tunteilla on merkittävä rooli opettajaidentiteetin 

rakentamisessa. Tunteet rakentuvat osana sosiaalista vuorovaikutusta, kielen ja kulttuurin kautta, 

joihin vaikuttavat valtasuhteet ja normit (Zembylas, 2003). Käytän narratiivisessa tutkimuksessa 

taidelähtöisiä menetelmiä, jonka lähtökohtana on taiteen kyky herättää tunteita: sanat eivät aina 

riitä kuvailemaan tunteita, mutta muut kertomisen tavat, esimerkiksi valokuvat, voivat auttaa 

(McKay & Barton, 2018). Tutkimusaineistoni koostuu 36 luokanopettajaksi opiskelevan 

omaelämäkerrallisesta kirjoitelmasta, jonka he kirjoittivat valitsemansa valokuvan pohjalta. 

Analysoin aineiston käyttäen narratiivisia analyysimenetelmiä (Polkinghorne, 1995). Keskeistä 

opettajaksi opiskelevien identiteeteissä oli tulla välittäväksi opettajaksi. Valokuvien kanssa kerrotut 

kertomukset sisälsivät toisiinsa kietoutuneita tunteita, kuten iloa, onnellisuutta, surua, 

epävarmuutta ja pelkoa. Vahvimpina tunteina korostuivat välittäminen ja rakkaus, joista opettajaksi 

opiskelevat kertoivat suhteessa itseen lapsena, lapsiin, joita he ovat kohdanneet eri elämänvaiheissa 

ja lapsiin, joita kohtaavat tulevaisuudessa opettajina. Tutkimukseni syventää ymmärrystä opettajaksi 

opiskelevien identiteeteistä ja niihin kietoutuvista tunteista. Syventyneen ymmärryksen myötä 

tulevia opettajia voidaan tukea ymmärtämään tunteitaan osana opettajan työn muuttuvaa 

luonnetta. 

 

Tarinoita lähihoitaja-ammatinvalinnasta keski-iässä 

Helena Taskinen (Jyväskylän yliopisto) 

Esitys pohjautuu meneillään olevaan väitöstutkimukseeni, jossa tarkastelen kerronnallisen 

haastatteluaineiston pohjalta keski-ikäisten lähihoitajakoulutukseen hakeneiden ammatinvalinnalle 

ja koulutushakupäätökselle antamia merkityksiä sekä pyrin ymmärtämään, miten päätös hakea 

lähihoitajakoulutukseen rakentuu hakijoiden elämäntarinoissa. Aineisto sisältää 14 vuosina 2018–

2019 lähihoitajakoulutukseen hakeneen ja hyväksytyn opiskelijan tarinan koulutushakuun ja 

lähihoitaja-ammatinvalintaan johtaneista tekijöistä. Luin aineistoa tarina kerrallaan ja rakensin 

kunkin kertomuksen tapahtumista ja kertojan kuvaamista kokemuksista juonellisen ja ajallisesti 

etenevän tarinan (ks. Hänninen 2018, 199; Polkinghorne 1995, 16) ja visualisoin ne kuvioiksi. Pyrin 

Polkinghornen (1995, 17) kuvaamalla tavalla tunnistamaan ja kuvaamaan tarinassa kertojan 

kiinnostuksen kohteita, tavoitteita ja suunnitelmia, ajatuksia, arvoja ja tunnetiloja, sekä kertojan 

pohdintaa ja reflektointia, jotta kertojan antamat merkitykset tapahtumille ja asioille säilyisivät 

tarinassa mahdollisimman autenttisena. Varmistaakseni tarinan ja tulkintojen oikeellisuuden, lähetin 
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kirjoittamani tarinat haastateltaville arvioitaviksi, ja korjasin tarinoita palautteen perusteella. Pyrin 

ymmärtämään ja tulkitsemaan tarinoista koulutushaun ja lähihoitaja-ammatinvalinnan 

elämänkerrallista merkityksellistämisprosessia, ja luokittelin tarinat tarinatyyppeihin. Tyypittely 

perustuu kertomuksiin kokonaisuutena, ja jokainen yksilöllinen tarina sisältyy vain yhteen 

tarinatyyppiin. Huomioin luokittelussa erilaisia näkökulmia, kuten miten lähihoitaja-ammatinvalintaa 

perustellaan kertomuksessa suhteessa kertojan elämänkulun tapahtumiin ja kokemuksiin, ja kuinka 

selkiintyneenä ammatinvalinta näyttäytyy tarinassa. Kuvaan esityksessä viisi laadullisesti erilaista 

tarinatyyppiä, joissa koulutushakua ja lähihoitaja-ammatinvalintaa merkityksellistetään ja 

jäsennetään osaksi elämänkulkua, jonka tarkastelussa painottuu uran ja ammatillisen identiteetin 

kehitys. Olen nimennyt tarinatyypit niiden elämänkerrallisen ydinmerkityksen mukaan: Aito minuus, 

Merkityksellinen työ, Pätevyys, Jotain tehtävä ja Ura perintönä. Konkretisoin ja havainnollistan 

kutakin tyyppitarinaa siihen sisältyvien yksilöllisten tarinoiden avulla tulkiten ja kuvaten tarinoista 

koulutushaun ja ammatinvalinnan yksilöllisiä merkityksiä. Tutkimukseni auttaa ymmärtämään 

aikuisten ura- ja ammatinvalintaprosesseja, ja kuvaa niiden yksilöllisyyttä ja monimuotoisuutta. 

 

Yhteistyöhön liittyvät tyyppitarinat korkeakouluyhteisöissä 

Timo Nevalainen (Tampereen ammattikorkeakoulu), Merja Sinkkonen (Tampereen 

ammattikorkeakoulu), Annukka Tapani (Tampereen ammattikorkeakoulu) 

TAMKin tutkimusryhmä LeGiT-Kasvu ja oppiminen tiimeissä teki vuoden 2021 aikana haastatteluja 

neljässä korkeakouluyhteisössä (LAB, Oulu, Lappi, Tampere) yhteistyön ja identifikaation teemoista. 

Ryhmä- ja yksilöhaastatteluissa oli mukana yhteensä 42 korkeakouluyhteisöjen jäsentä. 

Haastatteluista kertyi litteroitua tekstiä noin 500 sivua. Haastatteluiden yhteydessä haastateltavilta 

kysyttiin, millaisia kokemuksia ja tarinoita he ovat kuulleet yhteistyön tekemisestä 

korkeakouluyhteisössä ja miten se on vaikuttanut heidän omaan kiinnostukseensa yhteistyön 

tekemiseen. Osallistujien kertomuksista muodostettiin narratiivisen ajattelun kautta kerrottuja 

kokemuksia kiteyttäviä tyyppitarinoita. Narratiivillä tarkoitetaan omakohtaista kertomuksen 

muotoa, kertomukseen perustuvaa inhimillisen ymmärryksen muotoa ja niillä pyritään löytämään 

toimintakäytännöt, joista koostuu sosiaalinen järjestelmä (Heikkinen &Jyrkämä 1999, 43; Jyrkämä 

1999, 146-147). Kertomusten avulla kautta voidaan ymmärtää menneisyyttä ja sen suhdetta 

nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Ihmisten identiteetit rakentuvat merkittävästi kertomuksina, ja 

kertomukset suuntaavat toimijoita tulevaisuuteen. Kertomusten voidaan katsoa olevan myös 

vuorovaikutuksen välineitä, koska kertomuksissa muun muassa jaetaan kokemuksia ja ylläpidetään 

ryhmiä. Tutkittaessa kertomuksia ollaan usein kiinnostuneita muutoksen kuvauksista. Tässä 

tutkimuksessa kertomusta ja tarinaa käytetään väljästi toistensa synonyymeinä tekemättä 

käsitteellistä eroa niiden välille. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 189 -191.) Yhteisössä jaetut 

menneisyyttä sanallistavat kertomukset ovat dynaamisessa suhteessa yhteisön nykyhetkeen ja sen 

tulevaisuuden tavoitteisiin. Aiemmat kokemukset ja niihin liittyvät jaetut kertomukset synnyttävät 

yhteisten merkitysneuvottelujen materiaalina yhteisön ja siihen suhteessa olevien yksilöiden 

mahdollisen tulevaisuuden merkitys- ja tulkinta horisontin (vrt. Rauhala 1974). 

Merkitysneuvottelujen kautta ne mahdollistavat yhteisön näkökulman yhteiseen tulevaisuuteen ja 

luovat pohjan yhteisön tulevaisuuteen suuntaavalle tahdonmuodostukselle (esim. Habermas 1996). 

Yhteisessä tulevaisuudessa mahdollisina, houkuttelevina ja saavutettavissa olevina nähtävät erilaiset 

tavoitteet ja projektit puolestaan antavat merkityksen aiemmille kokemuksille ja mahdollistavat 

niiden sanoittamista ja kertomista edelleen uusilla tavoilla.       
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Fenomenologinen tutkimus alakouluikäisen oppilaan mielenannoista 

Reetta Karttunen (JYU, opettajankoulutus laitos) 

Kasvatusfilosofisen tutkimukseni tavoitteena on laajentaa ymmärrystä merkityssuhteiden 

rakentumisesta ja toisen kohtaamisesta. Siinä kuvaillaan sekä tulkitaan yksittäisiä kokemuksia ja 

mielenilmaisuja pyrkien löytämään niiden intersubjektiivisen yleisyyden. Kokemusten jäsentymisiä 

merkityssuhteiksi lähestytään fenomenologis-eksistentiaalisen filosofian näkökulmasta. 

Lähtökohtana ovat Edmund Husserlin fenomenologia sekä Martin Heideggerin eksistenssin filosofia. 

Suhteiden jäsentymisiä käsitellään narratiivien kautta, koska ne ymmärretään osana tietoisuuden 

rakentumista. Tutkimustyössä keskitytään vuorovaikutussuhteiden rakentumisiin sekä toisen 

kohtaamiseen. Niitä tarkastellaan sosiologi ja filosofi Alfred Schützin sosiaalisen maailman 

merkityksekkään rakentumisen teorian avulla. Empiirisen aineiston muodostivat alakouluikäisten 

oppilaiden kertomukset. Aineistoa ei kuitenkaan tulkittu lasten tuottamana, vaan yleensä ihmisten 

tuottamana. Taustalla oli ajatus, että kaikilla ihmisillä on tajuntansa ja että kaikki ihmiset ovat 

lähtökohdiltaan kehollisia sekä mielellisiä. Aineiston analyysivaiheessa tukeuduttiin Husserlin 

eideettiseen reduktioon. Reduktion eri tasoilla mukana kulkivat etnografisen, sosiologisen ja 

taideperustaisen tutkimuksen tutkimuskäytänteitä. Tutkimuksen filosofisena perusongelmana oli 

kysymys ihmisestä ja hänen suhteestaan toiseen. Empiiriset tutkimuskysymykset muotoutuivat 

tutkimuksen edetessä seuraavasti: 1) Millaisia ovat alakouluikäisen oppilaan kuvalliset, keholliset ja 

tarinalliset mielenilmaukset? 2) Millaisia ovat alakouluikäisen oppilaan suhteet itseen, toisiin ihmisiin 

ja ympäristöön? 3) Millaisena alakouluikäisen oppilaan toiminta näyttäytyy? 4) Millainen on 

alakouluikäisen oppilaan ja tekniikan yhteiselo? Väitöskirjatyössä yhdistyvät vuoroin 

kasvatustieteellinen teoreettinen käsittely sekä vuoroin filosofinen pohdiskelu. Tutkimustuloksista 

selviää, että merkityssuhteiden rakentumisten ja uuden oppimisen keskiössä näyttäisi olevan 

ihmisenä olemisen ymmärtäminen sekä toisen ja toiseuden kohtaaminen. Tutkimuksessa nostetaan 

esiin erilaiset tiedon tuottamisen ja oppimisen tavat, kannustaen tunneaineksen mukaan ottoon 

sekä ilmiöoppimiseen. Se on ajankohtainen kiinnittäessään huomion siihen, että yhä 

kuvallisemmassa maailmassa tarvitaan kriittistä median monilukutaitoa.  

 

Lapsen yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut kerrottujen suhteiden kutoumana 

Paula Loukkola (Oulun yliopisto) 

Tässä esityksessä paneudun kokoomaväitöskirjani ensimmäiseen osatutkimukseen, jossa tutkin 

huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien välillä käytäviä lasten yksilöllisiä 

varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja. Huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön tulee panostaa 

entistä suunnitelmallisemmin varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) sekä 

varhaiskasvatuslain (2018) normittaessa varhaiskasvatusta yhä selkeämmin. Huoltajien ja 

varhaiskasvatushenkilöstön välinen avoin ja tasavertainen suhde yhteistyössä määritellään 

varhaiskasvatuksen yhdeksi laadun indikaattoreista (Repo ym. 2019). Jokaiselle lapselle on laadittava 

varhaiskasvatuksessa yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, tavoitteena lapsen kasvun, oppimisen 

ja hyvinvoinnin tukeminen. Tämä suunnitelma tulee tehdä luottamuksellisessa hengessä yhdessä 

lapsen huoltajien kanssa. Tarkastelen huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien välisiä 

varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja Erving Goffmanin kehysanalyysin sekä Martin Buberin 

dialogisuusfilosofian innoittamana. Mielenkiintoni kohdistuu siihen, millaisista ihmissuhteista 

huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajien välisissä keskusteluissa kerrotaan ja miten niistä 

kerrotaan. Goffmanin kehysanalyyttisen otteen myötä tiedostan kulttuuristen kehysten merkityksen 

suhteiden rakentumisessa, Buberin filosofian tarjotessa näkymän ihmisten minä-sinä sekä minä-se -
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suhteiden ja niiden aaltoliikkeen tutkimiselle. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta, huoltaja - 

varhaiskasvatuksen opettaja parin käymästä varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelusta. Tulkitsen 

videoaineistoa kerronnallisen tutkimuksen keinoin kokonaisvaltaisesti, sen itsensä johdattamana 

sekä pyrkien vuoropuheluun tutkimusaineiston kanssa. Alustavat tutkimustulokset tuovat esille, 

miten lapsen yksilöllisissä varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa kerrotaan erilaisista 

ihmissuhteista, esimerkiksi suhteista sisaruksiin, lasten kavereihin ja päiväkodin kasvattajiin. Tulokset 

myös osoittavat, miten lapsi kerrotaan osaksi tätä ihmissuhteiden kutoumaa. Tutkimus kertoo omaa 

tarinaansa siitä, kuinka lapsuudet ja vanhemmuudet sekä eri ihmisten elämisen maailmat 

kietoutuvat toisiinsa näissä kertomuksissa. Se myös avaa näkymiä siihen, miten huoltajien ja 

varhaiskasvatuksen opettajien väliset suhteet elävät kohtaamisissa. Osatutkimuksen tavoitteena on 

haastaa varhaiskasvatuksen opettajia, opettajankoulutusta ja tutkimusta tunnistamaan, ettei lasten 

yksilöllisissä varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa ole kysymys vain lasten huoltajien ja 

varhaiskasvatuksen opettajien välisestä suhteesta vaan laajemmasta suhteiden kutoumasta. 

 

Kertomushaastatteluissa tuotetut tekstit artikkeliväitöskirjan punaisena lankana 

Merja Pikkarainen (Jyväskylän yliopisto) 

Esimerkkitutkimuksessa tutkimuskohteena olivat koulunkeskeyttäneiden henkilöiden 

koulukokemukset, heidän itsensä kertomushaastatteluissa sanoittamina. Lisäksi käytettiin 

teoreettisena aineiston jäsentämisen ja tulkinnan apuvälineenä itsemääräämisen teorian tarjoamaa 

viitekehystä, kohdentaen kolmeen psyykkiseen perustarpeeseen, autonomian, kompetenssin ja 

yhteenkuuluvuuden tarpeisiin liittyviin kokemuksiin. Haastatteluprosessin aikana aloitettiin aineiston 

merkitysten tulkinta yhdessä osallistujien kanssa keskustellen. Artikkeleissa tarkasteltiin osallistujien 

kokemuksia koulunkeskeyttämisen prosessiin liittyvien sisältöjen kautta. Ensimmäisessä artikkelissa 

kohdennettiin huomio tutkimuksellisesti ja taustaltaan yhtenäiseen osa-aineistoon. Toisessa 

artikkelissa tarkasteltiin koko aineistoa, soveltaen itsemääräämisen teorian käsitteistöä autonomian, 

kompetenssin ja yhteenkuuluvuuden tarpeiden turhautumiseen liittyvästä hakeutumisesta tarpeiden 

täyttymisen suhteen lupaavampaan ympäristöön, kouluympäristön ulkopuolelle. Kokemuksen käsite 

määrällistä tutkimusotetta ja tutkijoiden tuottamia kyselylomakkeita hyödyntävässä 

itsemääräämisen teoriaan linkittyvässä tutkimusperineteessä poikkeaa kertomushaastattelun 

taustalla vaikuttavasta kokemuskäsitteen määrittelystä, jossa lähtökohtana on yksilön näkökulma, 

muuttuvana, vuorovaikutuksissa rakentuvana ja dynaamisena elementtinä. Esimerkkitutkimuksessa 

tätä käsitteellistä eroa on selvennetty erittelemällä teoriaohjainen kokemustermistö 

aineistopohjaisesta ja tuomalla esiin osallistujien kertomaa heidän itsensä sanoittamana, lainauksin. 

Lisäksi jokaisen osallistujan olosuhteita ja viitekehystä on avattu artikkelien tekstirajauksen sallimissa 

puitteissa. Väitöskirjan kokonaisuutta varten valittu materiaali kiinnittyi niihin koulunkeskeytymisen 

prosessiin liittyviin seikkoihin, joita osallistujat nostivat esille itselleen merkittävinä tai jotka 

osoittautuivat osallistujille yhteisiksi. Aineiston jäsentelyssä ja artikkelien rajaamisessa hyödynnettiin 

myös psyykkisten perustarpeiden konseptia kahden, vielä arvioitavana olevan artikkelin osalta. 

Koulunkeskeyttäneiden koulukokemukset toimivat esimerkkitutkimuksessa paitsi tiedonlähteenä, 

myös valittua teoreettista viitekehystä rikastuttaen. Koulun keskeytymisen läpikäyneiden 

henkilöiden kokemuksellisen näkökulmansa toimi esimerkkitutkimuksessa myös uusien 

tutkimusaiheiden virittäjänä. Tällainen oli esimerkiksi, SDT:n piirissä uuden käsitteen, 

välinpitämättömyyden ja tyytymättömyyden (engl. indifference, dissatisfaction,) sisällöllinen 

rikastuttaminen, tuomalla käsitteeseen liittyen esiin osallistujien kokeman välinpitämättömyyden 

huonosti psyykkisiin tarpeisiin vastaavaan ympäristöön (kouluun), SDT:n kirjallisuudessa esitetyn 

opettajan suhtautumisena ilmenevän välinpitämättömyyden lisäksi. Kerrotut kokemukset ja niiden 
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tulkinta tuottivat myös jatkotutkimusaiheita, toimien tutkimuksen kokonaisuuden keskeisenä 

elementtinä.  

 

My job is to give individual instruction - Pirkko’s narrative about implementing collaborative 

learning in mathematics 

Audrey Paradis (University of Oulu, Faculty of Education), Dimitri Tuomela (Department of 

mathematical sciences, University of Oulu) 

Many teachers resist adopting collaborative learning despite its proven benefits. Beliefs play a role in 

this resistance, but it is not known how exactly. This narrative study provides a detailed analysis of 

one resisting teacher’s ambivalent perceptions and underlying beliefs about implementing a 

collaborative approach to learning mathematics in a typical Finnish school with seventh grade 

students. Our results reveal how the seemingly noble goal of guiding students individually and 

associated beliefs may inhibit shifting from teacher-centered learning towards student-centered 

collaborative learning even after successful implementation of it. Keywords: collaborative learning, 

teacher beliefs, teacher change, narrative   

 

"Mun persoonassa ei oo kaikkia niitä taitoja" - Muuttuva opettajuus kerrottuna diskurssina 

suomalaisessa koulussa ja koulutuspolitiikassa 

Emilia Haapanen (Helsingin yliopisto) 

Opettajan työnkuva ja osaamisvaatimukset ovat muutoksessa. Niitä määrittelevät monimutkaisten 

valtarakenteiden läpi tulevat ohjeistukset. Opettajien kehittymissuunnitelmien laatiminen on 

kuitenkin viime vuosina vähentynyt (OPH 2020). Kielitieteellinen tutkimus pystyy valottamaan sitä, 

miten nämä osaamisen kehittämiseen liittyvät tavoitteet tosiasiassa kohtaavat opettajien ammatti-

identiteetin representaatiot, miten tavoitteista neuvotellaan ja miten opettajat itse puhuvat 

kehittymisestään osana ammatti-identiteettiään. Pohdin esitelmässäni sitä, miten tällaista 

moniulotteista ilmiötä voi tutkia. Diskurssintutkimuksen viitekehyksessä lähestyn opettajien 

haastatteluaineistoa narratiivisten rakenteiden ja piirteiden analyysin avulla. Narratiivia on pidetty 

ihmiselle keskeisenä tapana rakentaa omaa identiteettiään ja jäsentää todellisuutta (kielellä), ja 

niinpä narratiivinen analyysi on oiva työkalu puhujan identiteetin kielellisen rakentumisen 

tutkimiseen. Tarkastelen lähestymistavan toimivuutta väitöskirjani pilottitutkimuksen avulla ja 

havainnollistan sitä aineistoesimerkeillä. Opettajien identiteettikertomusten analyysiin käytän 

Bambergin, de Finan ja Schiffrinin (2006) kolmitahoista lähestymistapaa, jossa analysoidaan 

narratiivisten piirteiden pohjalta 1) puhujan toimijuutta, 2) itsen määrittelyä suhteessa muihin sekä 

3) itsen määrittelyä suhteessa aikaan. Esitelmä perustuu tekeillä olevaan väitöskirjatutkimukseeni, 

jossa tarkastelen kielitieteen näkökulmasta sitä, miten opettajat rakentavat kerronnallisesti omaa 

kehittymisidentiteettiään opettajana, millaisia diskursseja opettajuuden kehittämiseen liittyy ja 

miten ammattitaidon kehittymisen odotuksia opettajille esitetään. Pilottitutkimuksen eräänä 

alustavana havaintona esitän, että ammattiin valmistumisen jälkeen opettajien yksilöllinen 

kehittyminen näyttäytyy varsin sattumanvaraisina tapahtumina kehittymistä kuvaavissa 

kertomuksissa.    
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Narratives of teachers’ multidimensional and hectic work  

Sonja Lutovac (Oulun yliopisto), Minna Uitto (Oulun yliopisto), Anniina Holappa (Oulun yliopisto), 

Virve Keränen (Oulun yliopisto) 

Teachers’ work is changing both in Finland and internationally (Niemi et al. 2018; Madalinska-

Michalek et al. 2018). While profound changes in teachers’ work have occurred in recent years, we 

have little insight into how individual teachers see their work today. In response to this paucity in 

research, we explore teachers’ sense-making of their work today and ask How do teachers tell about 

their work today? Within the research project ‘Unpacking and redefining changing relationships in 

teachers’ work’ (RELA, Academy of Finland), narrative interviews with 25 teachers working in Finnish 

basic education (teaching students from 7 to 16 years of age) were conducted. Analysis of narratives 

(Polkinghorne 1995) revealed several themes pertaining to how teachers see their work today (e.g. 

teamwork and multi-professional cooperation, pupils’ learning, skills and behaviour, digitalization 

etc.). For the purposes of this presentation, we provide a close-up view into the central theme 

emerging from teachers’ narratives, which is ‘multidimensional and hectic work’. The findings 

illustrate that teachers today engage in a variety of tasks and assume a multitude of roles in their 

daily work. Teachers describe their work as hectic, diverse and requiring a wide variety of knowledge 

and skills. Teachers’ narratives highlight the new nature of teachers' work and teachers’ reshaped 

understanding of their professional identity. We conclude that teachers’ sense-making of their work 

today provides an opportunity to learn about the new nature of teachers’ work and use the gained 

knowledge in professional development efforts of pre- and in-service teachers. 

 

Narrative learning - opportunities and challenges 

Raili Keränen-Pantsu (Itä-Suomen yliopisto) 

In this presentation I wish to conceptualize and bring together the theories of narrative learning 

developed in different fields of study. I also like to discuss the identity work promoted in the formal 

school context and the opportunities and challenges this could cause. Scholars in various fields, such 

as lifelong learning and narrative inquiry have theorized the concept of narrative learning. The role 

of a culture in sense making and thus, learning, has been underlined by Bruner: ‘It is culture that 

provides the tools for organizing and understanding our worlds in communicable ways’ (Bruner, 

2008, 161). One important part of culture is cultural stock of narratives (Keränen-Pantsu & 

Heikkinen, 2021, see also Hänninen, 2004), which is one conceptualization of cultural and social 

reality providing ‘scripts’ for ideals of good life and personal identity work. In Finland, National Core 

Curriculum for Basic Education (NCCBE 2014) has promoted student’s identity work in the value 

basis (NCCBE 2014, 15) and also in objects of different school subjects. Especially in the value basis 

identity work is connected to learning; while students are learning, they are also doing identity work, 

finding their place in the world and build a good life. The idea of supporting student’s 

(narrative)identity work in the formal school context has also been strongly challenged (Goodson at 

al., 2010; Biesta 2010). In this presentation these themes and the concept of narrative learning are 

critically reflected and some suggestions to school education and pedagogy are made.   
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In Dialogue with Strangers within. Epistemological and Ethical Aspects of Autofiction as a Research 

Method.  

Essi Ikonen (Aarhus University) 

Ordinarily we think of dialogue as a conversation or communication between two interlocutors, two 

persons. In this presentation I will discuss a borderline case of dialogue, autofictional writing process 

where an imaginary character becomes a dialogue partner for the author. Can this encounter be 

considered as dialogue? If yes, how does the ontological difference between the dialogue partners 

affect the epistemological and ethical aspects of the dialogue? I will discuss these questions through 

comparison to prayer, focusing especially on the role of listening in dialogue. In addition, I will 

discuss autofiction as a research method focusing especially on the epistemological and ethical 

aspects involved.   

 

Ohjausalan tutkimuksen verkosto (sig): ohjaus, hyvinvointi ja oppiminen 
 

Oppilaiden hyvinvoinnin edistämisen jännitteisyys 

Susanna Hellsten (Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta) 

Tässä puheenvuorossani esittelen väitöskirjani ensimmäisen osajulkaisun ja toinen tekeillä olevan 

artikkelin pohjalta oppilaiden hyvinvoinnin rakentumisen kysymyksiä peruskoulukontekstissa. 

Ensimmäinen osajulkaisu kysyy yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien mahdollisuuksista tuottaa 

oppilaille hyvinvointia. Toinen osajulkaisu keskittyy oppilaan toimijuuden rakentumisen 

mahdollisuuksiin ammattilaisten tehdessä tulkintoja oppilaan tuen tarpeesta yksilökohtaisessa 

opiskeluhuoltoryhmässä. Riippumatta siitä haluammeko edistää yhteisön tai yksilöiden hyvinvointia 

joudumme tavalla tai toisella ottamaan kantaa yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten 

tavoitteiden välisiin suhteisiin. Hahmottelen ja jäsennän näiden tavoitetasojen välistä jännitteisyyttä 

subjektitieteellisen toimintakykyisyyden ja psykologisen turvallisuuden käsitteiden kautta. 

 

Koulunkäynninohjaajien asiantuntijuuden kehittyminen 

Ville Jokela (Tampereen yliopisto) 

Koulunkäynninohjaajat tekevät tärkeää työtä kouluilla oppilaiden oppimisen edistämiseksi (Bowles, 

Radford & Bakopoulou 2018). Tästä huolimatta heidän työnsä on jäänyt tutkimuksessa vähälle 

huomiolle. Koulunkäynninohjaajien ydintehtävänä luokkahuoneessa on avustaa opettajan työtä ja 

tukea lasten oppimista (Takala 2007). Kuitenkin 2000-luvulla koulunkäynninohjaajien työnkuva ja 

vastuut ovat laajentuneet. He työskentelevät aikaisempaa itsenäisemmin erilaisissa ympäristöissä, 

kuten aamu- ja iltapäiväkerhoissa (Eskelinen & Lundblom 2016). Koulunkäynninohjaajien 

asiantuntijuuden kehittymisen tarkastelu on aiheena hyvin ajankohtainen. Heidän osaamisensa on 

tärkeässä roolissa hallituksen kaavailemassa harrastustoiminnan Suomen mallissa ja useissa 

paikallisissa kehityshankkeissa, joiden tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia 

(Opetusministeriö 2020). Nykyajan koulut ovat moniammatillisia työyhteisöjä, joissa monet eri 

toimijat toimivat yhteisten tavoitteiden täyttämiseksi. Jokainen ammattiryhmä tuo oman 

asiantuntijuutensa työyhteisön hyödyksi. Koulunkäynninohjaajat ovat yleensä hyvin perillä 

oppilaiden asioista, koska he työskentelevät heidän kanssaan läheisessä yhteistyössä. (JHL 2008; 

Super 2011). Jotta osallistuminen työyhteisön yhteiseen asiantuntijuuteen mahdollistuu, 

työntekijältä vaaditaan oman alansa osaamista (Edwards 2010). Tämän tutkimuksen tarkoituksena 
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on selvittää, miten koulunkäynnin ohjaajien asiantuntijuus kehittyy. Tämä tutkimus on 

artikkeliväitöskirjan ensimmäinen tutkimus, jonka aineisto koostuu 10 koulunkäynninohjaajan 

yksilöhaastattelusta. Haastatteluissa koulunkäynninohjaajat tarkastelivat uransa kehittymistä ja 

merkittäviä oppimiskokemuksia journey plot- menetelmän avulla. Esitys tulee perustumaan 

alustaviin tuloksiin.  

 
Kohti intersektionaalista ja antirasistista (ura)ohjausta 

Anne-Mari Souto (Itä-Suomen yliopisto), Tiina Sotkasiira (Itä-Suomen yliopisto) 

Erilaisiin sosiaalisiin kategorioihin (kuten sukupuoleen, etnisyyteen, ”rotuun”, jne.) liittyvät 

valtasuhteet ja hierarkiat rajaavat yksilöiden mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä sekä siten 

myös yksilöiden hyvinvointia ja osallisuuden kokemuksia. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin 

osoittaneet, että tällaiset yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten rasismi, ovat usein aiheita, joista vaietaan 

erilaisissa opinto- ja uraohjauskeskusteluissa. Tässä alustuksessa lähestymme aihetta toisin. Olemme 

haastatelleet ohjausalan toimijoita, jotka ovat tietoisesti pyrkineet tarttumaan työssään erilaisiin 

erontekoihin kiinnittyvään syrjintään, ml. rasismiin. Osa haastatelluista toimii oppilaitosten opinto-

ohjaajina (11hlöä), osa ohjaavina työntekijöinä kotouttamispalveluissa (11 hlöä), mutta yhteistä 

heille on asiakkaiden ohjaaminen ja tuki koulutus- ja työmarkkinasiirtymissä. Haastatelluista 

seitsemän on syntynyt muualla kuin Suomessa. Olemme analysoineet haastatelluita diskursiivisella 

otteella ja keskusteluttaneet niitä intersekstionaalisuutta, kriittistä etnisyyden ja rasismin sekä 

uraohjausta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden kanssa. Analyysimme tuo ilmi monenlaisia kriittisiä 

diskursseja ja käytänteitä, joilla ohjaajat pyrkivät työssään tarttumaan yksiöiden ja ryhmien väliseen 

eriarvoisuuteen. Yksi keskeisin näistä on paitsi ohjattavan myös ohjaajan intersektionaalisen 

asemoitumisen tunnistaminen ja huomioonottaminen ohjauksessa. Toinen keskeinen käytäntö on 

vakiintuneiden toimintatapojen, ohjausympäristöjen sekä institutionaalisten ehtojen kritisoiminen ja 

haastaminen. Ohjaajat ovat esimerkiksi kohdanneet ohjattaviaan virallisten toimintaympäristöjen 

sijasta arkisissa paikoissa, jotka ohjattavat ovat kokeneet turvallisiksi tai jotka ovat mahdollistaneet 

esimerkiksi perheenjäsenten mukaantulon. Nämä viimeksi mainitut esimerkit sekä 

vähemmistöasioiden asianajo haastattelemiemme ohjaajien keskuudessa osoittavat, kuinka 

intersektionaalista ja antirasistista ohjausotetta hakeva uraohjaus lähestyy etsivän nuorisotyön ja 

rakenteellisen sosiaalityön käytänteitä tarjoten samalla uudenlaisia tulokulmia rakenteellista 

eriarvoisuutta tuottavien käytänteiden haastamiseen esimerkiksi oppilaitosten opinto- ja 

uraohjaustyössä.     

 

Maailmankatsomusten käsitteellisen malli ohjaustyön apuna – Näkökulmia ja haasteita 

Sauli Puukari (Jyväskylän yliopisto), Juha Parkkinen (Jyväskylän yliopisto) 

Esittelemme aluksi tiiviisti maailmankäsityksen käsitteellisen mallin (Parkkinen & Puukari 2005; 

2007). Maailmankatsomusten käsitteellisen mallin pohjalta tarkastelemme ensinnäkin 

arvolähtökohtien, hyvän elämän ja ihmiskuvan sisältöjä ja merkityksiä (1. taso), jotka ovat 

ohjaustyön ydinkysymyksiä. Toiseksi käsittelemme maailmankatsomuksen mallin muita sisällöllisiä 

ulottuvuuksia (2. taso), joita tarvitaan ihmisen kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä. Siirrymme 

sitten tarkastelemaan mallin tarjoamia mahdollisuuksia ohjaustyön apuna. Maailmankatsomusten 

huomioon ottaminen osana ohjausta haastaa ohjaajia ensinnäkin tulemaan tietoiseksi omasta 

maailmankatsomuksestaan. Asiakkaiden kanssa työskenneltäessä haasteena on usein myös se, että 

asiakkaat eivät läheskään aina ole tietoisia omasta maailmankatsomuksestaan. Pääpaino on 

esityksen alkupuolella siinä, miten maailmankatsomuksen käsitteellistä mallia voi hyödyntää 
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ohjaajan oman maailmankatsomuksen tietoiseksi tekemisessä ja kriittisessä tarkastelussa. Loppuosa 

esityksestä keskittyy tarkastelemaan niitä haasteita, joita ohjaaja kohtaa työskennellessään 

asiakkaiden kanssa tilanteissa, joissa maailmankatsomusten tarkastelu osana ohjausprosessia on 

tarpeen.  

 

Oma äidinkieli - oppimisen ja hyvinvoinnin perusta 
 

Oman äidinkielen opettajan hyvinvointi ja työnkuva kyselyn tulosten perusteella.  

Larissa Aksinovits (Oman äidinkielen opettajat ry) 

Oman äidinkielen opetus alkoi Suomessa 1970-luvulla ja tästä ajasta lähtien opetusta on kehitetty. 

Muutokset vaikuttivat oppiaineen asemaan ja tähän liittyen myös opettajien asemaan. Tällä hetkellä 

aine on opetussuunnitelmaa tukevan aineen asemassa, opetusta järjestetään oppilaan koulupäivänä 

mutta yleisopetuksen ulkopuolelta. Ryhmät ovat lasten iän, oppimisen taitojen, kielitaidon ja 

motivoinnin mukaan hyvin heterogeenisia. Opettajien työnkuva on monipuolinen, mutta myös 

monimutkainen, haasteita riittää. Samat haasteet vaikuttavat myös lasten hyvinvointiin ja oppimisen 

motivointiin. Talvella 2020-21 yhdistys oman äidinkielen opettajat järjesti kyselyn oman äidinkielen 

opettajille. Kyselyn tavoitteeksi oli selvittää oman äidinkielen opettajien työn kuormittavuutta ja 

todellista työmäärää. Kyselyssä kysyttiin myös opettajien hyvinvoinnista ja vapaan ja työajan 

tasapainosta. Yhteensä kyselyyn vastasi 70 oman äidinkielen opettajaa ympäri Suomea. Osa 

tuloksista herättää huolen oman äidinkielen opettajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta töissä. 

Esityksessä esitellään kyselyn tuloksia ja pohditaan työehtojen parantamisen keinoja.  

 

Huoltajien ja koulutuksenjärjestäjän ulkopuolisten toimijoiden osallisuus oman äidinkielen 

opetusta koskevassa kielikoulutuspoliittisessa päätöksenteossa 

Pia Kristina Bärlund (Jyväskylän kaupunki - Sivistyksen toimiala) 

Tässä esityksessä käsitellään huoltajien ja koulutuksenjärjestäjän ulkopuolisten toimijoiden 

osallisuutta oman äidinkielen opetusta koskevassa kielikoulutuspoliittisessa päätöksenteossa. 

Tutkimusaineisto pohjautuu kuntalaisaloitteeseen opetussuunnitelman perusteiden liitteen 3 

mukaisen oman äidinkielen opetuksen järjestämisen puolesta esimerkkikunnassa. Aloitteen 

allekirjoitti yhteensä 681 kuntalaista ja 73 ulkopaikkakuntalaista. Kuntalaisaloitteen lisäksi jätettiin 

samasta asiasta 57 muuta kannanottoa. Tutkimuksen N= <1100 henkilöä. Tutkimuksen teoreettisena 

viitekehyksenä käytetään Urie Bonnfenbrennerin ekologista systeemiteoriaa, Jonka avulla voidaan 

avata kielikoulutuspoliittisen päätöksenteon hierarkioita. Tämä tutkimus sijoittuu meso- ja 

eksotasoille (Bärlund 2020, 28).  Tutkimusaineisto on analysoitu laadullisesti. Kannanotoissa 

painotetaan oman äidinkielen opetuksen tärkeyttä monin eri tavoin. Vastaukset voidaan jakaa 23 eri 

alaryhmään. Aineiston laajuus antaa perspektiiviä oppiaineen merkityksellisyydestä kannanoton 

jättäneille henkilöille sekä maahanmuuttaneiden henkilöiden pyrkimyksestä vedota poliittiseen 

päätöksentekoon demokraattisin keinoin. Useimmissa kannanotoissa korostetaan opetuksen 

merkitystä monikielisen oppilaan identiteetin rakentumiselle, monikielisyyden, suomen kielen 

oppimisen sekä kotoutumisen edistäjänä sekä monikielisyyden merkitystä tulevaisuuden ja 

työelämän kannalta. Edelleen korostetaan oman äidinkielen vaikutusta vuorovaikutuksen ja 

sosiaalisen kanssakäymisen edistäjänä.   
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Oman äidinkielen opettajat työyhteisön osana – osallisuuden kokemukseen vaikuttavat tekijät 

Maija Yli-Jokipii (Tampereen yliopisto), Inkeri Rissanen (Tampereen yliopisto), Elina Kuusisto  

(Tampereen yliopisto)  

Tässä tutkimusartikkelissa tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat oman äidinkielen opettajan 

kokemukseen osallisuudesta ja kuulumisesta työyhteisössä. Tutkimuksen teoreettisena 

viitekehyksenä on kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen pedagogiikka. Artikkeli perustuu vuosien 

2016–2017 vaihteessa kerättyyn kyselyaineistoon (N = 47), jonka avulla selvitettiin oman äidinkielen 

opettajien käsityksiä työstään ja sen reunaehdoista. Tutkimuskysymys, johon etsitään vastausta, on: 

Millaiset tekijät vaikuttavat OÄK-opettajien osallisuuden rakentumiseen työyhteisössä? Kyseessä on 

kvalitatiivinen tutkimus, ja aineisto on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tämän 

tutkimuksen perusteella oman äidinkielen opettajien osallisuus on hyvin vaihtelevaa: Jotkut kuuluvat 

omaan työyhteisöönsä kiinteästi, kun taas toiset kokevat olevansa ulkopuolisia, vieraita, joita yhteisö 

ei kutsu mukaan. Osallisuutta rakentavat erityisesti myönteinen vuorovaikutus ja OÄK-opettajan 

ammattiprofiilin hyödyntäminen koko kouluyhteisön hyväksi. Osallisuutta heikentävät kielteinen tai 

olematon vuorovaikutus sekä OÄK-opettajan työn väheksyminen. Lisäksi OÄK-opettajien arjen 

rakenteisiin liittyy tekijöitä, jotka vaikeuttavat osallisuuden rakentumista. Tämän tutkimuksen 

valossa näyttää siltä, että koulujärjestelmämme julkilausuttu moninaisuuden tunnustamista ja 

arvostamista painottava arvopohja ei välttämättä näy koulujen käytänteissä ja arjen 

vuorovaikutuksessa. Tämä rohkaisee tarkastelemaan koulujen kieli- ja kulttuuritietoista 

toimintakulttuuria myös eri ammattiryhmien olemassaolon, näkymisen ja aseman kehyksen 

näkökulmasta.  

 
Oppilaan oman äidinkielen tukeminen koulussa: kohti tasapainoista monikielisyyttä ja harmonista 

moninaista identiteettiä  

Pipsa Airto (Hyökkälän koulu, Tuusulan kunta), Larissa Aksinovits (Hyökkälän koulu, Tuusulan kunta) 

Suomessa opetetaan noin 60 eri kieltä omana äidinkielenä. Oma äidinkieli aineena on 

opetussuunnitelman tukeva aine: tämä tukee muiden aineiden oppimista, kehittää lapsen 

abstraktiajattelua ja akateemisen oppimisen kykyä. Mahdollisuus osallistua oman äidinkielen 

opetukseen koulupäivän aikana nostaa oppilaan oman kielen arvoa ja lisää viihtyvyyttä koulussa. 

Tämä on myös keino suurentaa maahanmuuttajataustaisten perheiden osallisuutta kouluelämään. 

Samassa oman äidinkielen ryhmien perustaminen ei ole koulutuksen järjestäjille pakollista. Kaikissa 

Suomen kunnissa sellaista opetusta ei järjestetä. Sen lisäksi “pienten” kielten puhujille on vaikea 

perustaa eri ryhmän, mikäli kyseistä kieltä puhuu vain 1-3 lasta koko kunnassa. Kaikilla lapsilla ei ole 

tasavertaisia mahdollisuuksia päästä oman äidinkielen opetuksen piiriin. Tuusulassa Hyökkälän 

koulussa keksittiin mahdollisuus aktivoida eri kieliä puhuvien oppilaiden kielitaitoa ja opettaa useita 

kieliä samanaikaisesti pienessä ryhmässä. Monikielinen oman äidinkielen tunti pilottiprojektin kautta 

on mahdollista tutustua kielitietoisen opetuksen ja käytännön moninaisuuden kehityksen keinoihin 

koulussa.   
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Personalised teaching and learning a pluricentric language in Finnish context: the case of 

Portuguese as a heritage language in basic education of Helsinki and Vantaa city 

Luciana Faria Pereira Paltila (Helsingin kaupunki & Brazil Embassy in Finland), Camila Vianna 

(University of Jyväskylä) 

This presentation aims to shed light on the impact of personalization in teaching Portuguese as a 

heritage language in basic education in Helsinki and Vantaa cities (Finland). Personalized learning has 

recently been of great interest to educators and researchers as one possible solution to address the 

problem of students disengagement (Järvelä, 2006; Down, Choules, 2017). But personalized learning 

approach seems to be also an advantage to teach pluricentric languages such as Portuguese. The 

Portuguese language is officially spoken in nine countries in the world. In Helsinki and Vantaa 

primary schools, learners speak at least four different variants of Portuguese. To include all these 

variants and their cultures to support children’s interest and identity construction in their heritage 

language, teachers need to do extra efforts by, for example, searching and collecting learning 

materials from different countries, englobing different accents, vocabulary, grammar choices, only 

to name a few. The impact of this approach to teaching has revealed, little by little, increasing 

engagement of students in the lessons, according to informal feedback collected from children and 

their caretakers. However, this approach also represents higher demands on teachers and longer 

working hours.   

 

Suomen kieli ja Suomi-koulu saksansuomalaisten nuorten käsityksissä 

Leila Imppola (Suomi-koulu) 

Arvioiden mukaan Saksassa asuu noin 30 000 suomalaista syntyperää olevaa ihmistä. Useat heistä on 

toisen tai kolmannen polven edustajia, jotka ovat integroituneet hyvin saksalaiseen yhteiskuntaan. 

Monet toisen tai kolmannen polven lapsista ja nuorista osallistuvat Suomi-koulun opetukseen 

oppiakseen suomea omana äidinkielenä sekä suomalaista kulttuuria. Opetusviranomaiset tukevat 

taloudellisesti ja pedagogisesti tätä ulkosuomalaisten lasten ja nuorten suomen/ruotsin kielen 

opetusta. Saksassa toimivia Suomi-kouluja on 24 (vuonna 2021). Esitelmäni aihe pohjaa 

väitöskirjatyöhöni, jossa käsittelin saksansuomalaisten Suomi-koulun toimijoiden käsityksiä 

Suomesta ja suomen kielestä Suomi-koulun kontekstissa. Esitetty tutkimusaineisto perustuu Suomi-

koulua käyneille nuorille suunnatun kyselyn vastauksiin.  

Tämän esityksen teemoja ovat:  

1. Millaisena resurssina saksansuomalaiset nuoret käsittävät suomen kielen?  

2. Millaista hyötyä nuoret kokivat saaneensa Suomi-koulun opetukseen osallistumisesta?  

Kysymysten kautta käsitelen nuorten suomalaisten joukkoon kuulumisentunnetta sekä heidän 

käsityksiään monikielisyydestään. Kuulumisentunteella käsitän yksilön tunnetta kuulua johonkin 

sosiaaliseen ryhmään. Aineisto on käsitelty laadullisen sisällönanalyysin periaatteita noudattaen 

induktiivisesti. Alustavien tulosten mukaan nuorille suomen kieli on tärkeää, ja se vahvistaa 

suomalaisten joukkoon kuulumisen tunnetta. Osallistujat arvostivat kielitaitoaan ja 

monikielisyyttään. Suomi-koululla oli tärkeä rooli kielen omaksumisessa ja sosiaalisena ympäristönä, 

joka laajensi suomen käyttömahdollisuuksia saksankielisessä ympäristössä.  

Keywords: Suomi-koulu, suomi, monikielisyys, kuulumisentunne  

 

Opettajankoulutuksen tutkimuksen teemaryhmä 
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Huoli suomalaisten lasten heikkenevistä lukutaidoista ja luokanopettajankoulutuksen 

opetussuunnitelmat 

Kaisu Rättyä (Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta) 

Suomalaisen koulutusjärjestelmän arvostus perustuu erityisesti lukutaidon ja matemaattisten 

aineiden osaamisen huipputuloksiin vuosituhannen vaihteen kansainvälisissä OECD-maiden 

vertailuissa PISAssa ja PIRLSissä. 2010-luvun PISA- ja PIRLS-tulokset ovat kertoneet alenevasta 

suuntauksesta lukutaidon osaamisessa. Tutkijat ovat etsineet syitä luokanopettajien koulutuksesta, 

ja hämmästelleet siihen kuuluvaa vähäisiä lukemisen opettamiseen liittyviä sisältöjä – onhan 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaminen merkittävä osa luokanopettajan työtä (esim. Leino, 

Nissinen, Puhakka & Rautopuro, 2017). Tämä herättää kysymyksen siitä, mitä äidinkielen ja 

kirjallisuuden oppiaineessa, opettamisessa ja sen opettajaksi kouluttautumisessa on mahdollisesti 

muuttunut.   Luokanopettajakoulutuksen rakenteiden muutoksia tarkastelevissa tutkimuksissa 

(Säntti & Salminen, 2014; Säntti, Puustinen & Salminen, 2018) on tuotu esiin, miten paljon 

luokanopettajaopinnoissa on tapahtunut sisällöllisiä muutoksia, erityisesti tutkimuspohjaisen 

opettajankoulutuksen vahvistuttua. Monista positiivisista puolistaan huolimatta voi kritisoida sitä, 

että tutkimusorientaatio on johtanut oppiaineiden opetukseen kohdentuvien opintojaksojen 

vähenemistä radikaalistikin, jopa viidennesosaan aiempien vuosikymmenten opettajankoulutuksista 

(Säntti, Rantala, Salminen, & Hansen, 2014). Uudenlaista näkökulmaa tutkimusorientaatioon tarjoaa 

OVET-hankkeessa kehitetty  Moniulotteinen opettajan osaamisen malli (MAP, Metsäpelto ym. 2020), 

jonka opetuksen ja opettamisen tietoperustaan liittyvista osa-alueista sisältötieto ja pedagoginen 

sisältötieto ovat merkityksellisiä, kun tarkastellaan luokanopettajan osaamista oppilaiden lukutaidon 

kehittäjänä. Luokanopettajien opetettavana on tämänhetkisestä perusopetuksen 

opetussuunnitelman äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiviikkotunneista valtaosa eli 32/42 

vuosiviikkotuntia. Tässä esityksessä tarkastellaan, miten äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen 

opettamisen valmiuksia rakennetaan luokanopettajan koulutusohjelmien opintosuunnitelmissa 

2000-luvulla. Opettajankoulutusten opetussuunnitelmien tarkastelussa hyödynnetään 

opetussuunnitelman koherenssin (Sullanmaa, 2020) käsitettä, jolla viitataan opetussuunnitelman 

yhtenäisyyteen ja johdonmukaisuuteen, kuten esimerkiksi siihen, miten opetuksen tavoitteet, 

sisällöt, arviointi ja työtavat ovat linjassa toistensa kanna. Tutkimusaineistona ovat nykyiset 

koulutusohjelmien opetussuunnitelmat yhdeksässä suomalaisessa yliopistossa. Opintojaksojen 

sisältöjä ja tavoitteita tarkastellaan suhteessa koko koulutusohjelman opintojaksokokonaisuuksiin.   

Ensitulosten mukaan suomalaisten luokanopettajaopiskelijoiden maisterintutkinnon 300 

opintopisteen opinnoissa on pakollisia äidinkielen ja kirjallisuuden opettamiseen kohdistettuja 

opintoja yliopistosta riippuen vain noin 2–3,3 prosenttia 2010-luvun opetussuunnitelmissa, 2020-

luvulla määrä ovat samansuuntaisia, 5-10 opintopistettä.    

 

Opettajankoulutuksen pedagogisen uudistumisen toteutuminen? 

Outi Kyrö-Ämmälä (Lapin yliopisto), Päivi Pihlaja (Helsingin yliopisto) 

Esityksessämme kuvaamme Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman HOHTO – Hyvinvoinnin ja 

oppimisen tuki opettajankoulutuksessa -hankkeen sekä Jyväskylän yliopiston rahoittaman 

Kansalliseen opettajien koulutuksen ja kasvatusalan tutkimusperustaiseen kehittämiseen (KOPTUKE) 

liittyvän Opettajankoulutuksen pedagogisen uudistumisen tutkimus (OPUT) - hankkeen tutkimuksia. 

Hankkeet toteutuvat vuosina 2021-2022 ja mukana on kaikkiaan 13 yliopistoa/korkeakoulua: 

hanketta koordinoi Lapin yliopisto, toimijoina ovat yliopistot, joissa järjestetään erityispedagogiikan 

pääaineopetusta ja yliopistot/korkeakoulut, joissa järjestetään opetus- ja ohjausalan koulutusta. 
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Tutkimusten keskiössä on opettajankoulutuksen pedagogisen uudistumisen toteutuminen Suomen 

yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajan- ja ohjauskoulutusten yksiköissä. Tarkoituksena on 

opettajan- ja ohjauskoulutusten tutkimusperustaisten kokeilujen, kehittämistyön ja vaikuttavuuden 

systemaattinen tutkimus ja seuranta. Tavoitteena on vahvistaa opettajankoulutusten pedagogiikan 

laatua, erityis- ja digipedagogista tietämystä ja ohjausosaamista kaikkien oppijoiden oppimisen ja 

hyvinvoinnin tukemiseksi. Esittelemme hankkeen kolme osatutkimusta, jotka kohdentuvat 

opettajankouluttajien pedagogiseen osaamiseen. Opettajankouluttajilla tarkoitamme yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen opettajan- ja ohjausalan koulutuksissa toimivia opettajia (lehtori, 

yliopistonlehtori, yliopisto-opettaja, professori, yliopettaja). Osatutkimus 1 on taustakyselytutkimus 

opettajankouluttajien tarpeista ja valmiuksista oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Toteuttamisesta vastaa Itä-Suomen yliopisto. Aineisto kerätään kyselylomakkeella syksyllä 2021 

kaikilta Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toimivilta opettajankouluttajilta. 

Taustakyselyn pohjana on käytetty mm. Teacher Efficacy for Inclusive Practices Scale (TEIP) kyselyä ja 

The Sentiments, Attitudes, and Concerns about Inclusive Education Revised (SACIE-R) Scale for 

Measuring Pre-Service Teachers’ Perceptions about Inclusion -kyselyä. Osatutkimuksessa 2 

selvitetään opettajankouluttajien käsityksiä moninaisuudesta, kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden 

tukemisesta, yhteistyöstä sekä ammatillisesta kehityksestä. Kysely pohjautuu European Agencyn 

Teacher Education for Inclusion -projektissa määriteltyyn inklusiivisen opettajan profiiliin. Päävastuu 

tutkimuksen toteuttamisesta on Jyväskylän yliopistolla. Kolmantena osatutkimuksena tutkitaan 

opettajan- ja ohjausalan koulutusten opetussuunnitelmien sisältöjä erityisesti inklusiivisen 

kasvatuksen ja erityispedagogisen osaamisen näkökulmista. Tutkimuksesta vastaa Helsingin 

yliopisto. 

 

Transformatiivinen opettajaksi oppiminen 

Minni Matikainen (Jyväskylän yliopisto, OKL) 

Suomalaisen opettajankoulutuksen on todettu antavan opiskelijoille melko hyvät didaktiset 

valmiudet, mutta vaikuttavan vähemmän opiskelijoiden asenteisiin, käsityksiin ja uskomuksiin 

syvätasolla. Juuri tällä tasolla vaikuttaminen olisi kuitenkin etenkin tänä aikana erityisen tarpeellista 

ja tärkeää. Moniin yhteiskunnallisiin ja globaaleihin haasteisiin haetaan ratkaisua peruskoulun 

kehittämisestä – mikä lopulta linkittyy myös opettajien omiin merkityksenantoihin. Ensi keväänä 

valmistuvassa väitöstutkimuksessani, johon tämä esitys perustuu, tutkin sellaista oppimisprosessia 

opettajankoulutuksessa, jossa opettajaopiskelijoiden omissa merkityksenannoissa ja 

merkityksenantotavoissa tapahtui muutosta. Nimesin tämän prosessin ”transformatiiviseksi 

opettajaksi oppimiseksi”. Transformatiivisella oppimisella tarkoitetaan yleisesti sellaista 

(aikuisuudessa tapahtuvaa) oppimista, jossa henkilön antamat merkitykset ja/tai 

merkityksenantotavat muuttuvat. Opettajankoulutukseen sijoitettuna tarkoitan sillä etenkin sellaista 

oppimisprosessia, jossa opiskelijoiden opettamiseen, oppimiseen ja kouluun liittyvät merkitykset ja 

etenkin tavat muodostaa näitä merkityksiä muuttuvat. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä 

toimii Jack Mezirow’n ja Robert Keganin muotoilut transformatiivisesta oppimisesta sekä Thomas 

Ziehen näkemys oppimisesta ambivalenttina tapahtumana. Keräsin tutkimustani varten aineistoa 

kahden vuoden ajan havainnoimalla opettajaopiskelijoiden opiskelua Jyväskylän yliopiston 

opettajankoulutuslaitoksen integraatiokoulutuksessa. Lisäksi aineistona on myös opiskelijoiden 

kirjoitelmia. Integraatiokoulutuksessa opiskelu tapahtuu tutkivan yhteisön periaatteilla, 

psykoanalyyttisesti suuntautuneessa pitkäkestoisessa ja pysyvässä pienryhmässä. Analyysi oli hyvin 

aineistolähtöinen ja yhdistin siinä fenomenologista ja hermeneuttista tutkimusotetta. Tarkastelin siis 

sekä transformatiivisen opettajaksi oppimisen ilmiötä yleistasolla, että sitä, miten se ilmeni juuri 

tutkittavien opiskelijoiden kohdalla. Tutkimukseni tuloksena on kuvaus transformatiivisesta 
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opettajaksi oppimisesta nelivaiheisena prosessina. Vaiheet ovat 1. lähtökohdat, 2. säröt, 3. 

ambivalenssit ja 4. transformaatiot. Tutkimuksen tulokset toimivat apuna opettajankoulutuksen 

kehittämisessä sekä lisäävät ymmärrystä siitä, miten merkityksiä ja merkityksenantotapoja muuttava 

oppimisprosessi aikuisuudessa ja korkeakoulutuksessa voi ylipäätään tapahtua.  

 

Opettajaopiskelijat ilmiölähtöisen oppimisen suunnittelutaidon ammattilaisiksi ILO-

suunnitteluprosessia hyödyntämällä 

Sirkku Lähdesmäki (Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) 

Opetuksen suunnittelutaito on opettajan keskeinen geneerinen taito (Lähdesmäki 2021, 162). 

Suunnitteluprosessin oppimisen ja sisäistämisen kannalta opettajankoulutuksen rooli on olennainen. 

Erityisen merkittäväksi nousee suunnittelun ohjaus: sen täytyy tarjota opiskelijalle puitteet 

suunnittelutaitojen kehittymiselle ja kehittämiselle. Olen kasvatustieteen väitöskirjassani 

(Lähdesmäki 2021) laadullisten menetelmien avulla mallintanut ilmiölähtöisen 

oppimiskokonaisuuden suunnittelun ohjauksen periaatteet ja tuottanut opettajankoulutukseen 

ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelua ohjaavan ILO-suunnitteluprosessin mallin. Mallin 

rakentuu Deweyn pragmaattiseen teoriaan, suomalaiseen koulupedagogiikan sekä autenttiseen 

oppimiseen ja ilmiölähtöisyyden määrittelyjen varaan. Tutkimukseni perustalta esitän, että olemme 

suomalaisessa ilmiölähtöisyydessä nostaneet päivänvaloon Deweyn pedagogiikan keskeiset 

oivallukset. (Lähdesmäki 2021, 168.)  Kehittämistutkimusmenetelmän mukaisesti tutkimuskonteksti 

rakentui luokanopettajien aikuiskoulutuksen syventävistä opetusharjoitteluista kolmen vuoden 

aikana. Aineiston analyysissä hyödynnettiin sisällönanalyysiä ja lopullisesti narratiivista 

juonianalyysia. Tutkimustehtävät olivat 1. Millaisia opetussuunnitelman oppimistavoitteita edistäviä 

ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia opiskelijat tuottavat suunnittelua tukevan ohjauksen avulla? 2. 

Millaiset osatekijät osoittautuvat luonteenomaisiksi ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden 

suunnittelussa? 3. Millaisina ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu ja opetusharjoittelua 

ohjaavan suunnittelumallin periaatteet näyttäytyvät tämän tutkimuksen valossa? Tutkimukseni on 

luonteeltaan hermeneuttis-pragmaattinen. Oppiminen nähdään arkielämän todellisten ilmiöiden 

aktiivisen tutkimisen ja niiden kautta muodostuneiden kokemuksien yhteisölliseksi prosessiksi. 

Tarjoan tutkimusperustaista tietoa ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelun ja 

suunnitteluun ohjaamisen periaatteista sekä niiden teoreettisista perusteista yhteisopettajuuden 

näkökulmaa korostaen. ILO-suunnitteluprosessi ohjaa asiantuntijuuden jakamiseen sekä 

opetussuunnitelman oppilaslähtöistä ja tavoitteellista oppimista edistävän oppimiskokonaisuuden 

luomiseen. Suunnittelun seitsemän vaihetta takaavat maaston ammatillisen identiteetin 

kehittymiselle ja eheyttävän oppimiskokonaisuuden suunnittelun periaatteiden ymmärtämiselle. 

Tavoitteena on tarjota opettajaopiskelijoille ammatillisia valmiuksia ilmiölähtöisen opetuksen 

suunnittelutaidon jalostamiselle sekä luoda perustaa ilmiö- ja oppilaslähtöisen, yhteisöllisen sekä 

kokemusperustaisen oppimisen arkipäiväistymiselle suomalaisessa perusopetuksessa. ILO-

suunnitteluprosessi soveltuu suunnittelun työkaluksi niin opettajankoulutukseen kuin opettajien 

täydennyskoulutukseen. Avainsanat: ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu, 

kokemuksellinen oppiminen, autenttinen oppiminen, ilmiölähtöinen oppiminen, ILO-

suunnitteluprosessi  
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Opettajankouluttajien ammatillinen kehittyminen ja tietotekniset valmiudet 

Sara Sintonen (Helsingin yliopisto), Tuija Cornér (Helsingin yliopisto), Riitta Jyrhämä (Helsingin 

yliopisto), Katriina Maaranen (Helsingin yliopisto), Katariina Stenberg (Helsingin yliopisto), Reijo 

Byman (Helsingin yliopisto) 

Tutkimus on osa opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen tutkimusprojektia. Hanketta 

rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2017–2019. Opettajankouluttajien ammatillinen 

kehittyminen on yllättävän vähän tutkittu alue, vaikka opettajankoulutukselta edellytetään 

maassamme sekä korkeatasoista opetusta että korkealuokkaista tutkimusta. Tämä vaativa tilanne 

luo paineita opettajankouluttajan ammattiin ja siinä kehittymiseen. Tutkimuksemme 

opettajankouluttajien ammatillisesta kehittymisestä koostuu useasta osuudesta. Olemme 

tarkastelleet esimerkiksi opettajankouluttajien huolia, uskomuksia ja arvoja pohjana ammatilliselle 

kehittymiselle, kartoittaneet kokemuksia akateemisen vertaisryhmän merkityksestä ammatilliselle 

kehittymiselle sekä selvittäneet opettajankouluttajien kokemuksia ja näkemyksiä tieto- ja 

viestintätekniikan käytöstä ja siihen liittyvästä osaamisesta omassa työssään. Tässä esityksessä 

keskitymme opettajankouluttajien tietoteknisiin ja median käytön taitoihin ja valmiuksiin osana 

opettajankouluttajan työtä. Haastatteluaineisto on kerätty kahdessa vaiheessa, talvella 2018 (N=15) 

ja talvella 2021 (N=14), kiinnostavasti ennen pandemiaa ja sen jälkeen. Analyysin perusteella 

voimme todeta, että tieto- ja viestintätekniikan käyttö liittyy kokonaisvaltaisesti 

opettajankouluttajan työhön vaikuttaen niin ajankäyttöön, asenteisiin, työtyytyväisyyteen, haluun 

kehittää ja kehittyä sekä kokeilemiseen ja pärjäämiseen. Osalla opettajankouluttajista on käsitys, 

että heidän mahdollisuutensa vaikuttaa tietotekniikan käyttöön ja käytön edistämiseen ovat 

rajalliset johtuen ulkoisista tekijöistä, mutta toisaalta kunkin oma asenne vaikuttaa tilanteessa 

merkittävällä tavalla. Opettajankouluttajia mietityttää tietotekniikan käytön soveltamisen (mm. 

etäopetus) sopivuus nimenomaa opettajien kouluttamiseen, vuorovaikutuksellisuuden ja 

dialogisuuden tukeminen sekä ylipäätään opettajankoulutuksen luonne suhteessa tieto- ja 

viestintäteknologioihin. 

 

Miten opettajaopiskelijat osaavat arvioida kasvatustieteellisten nettitekstien luotettavuutta?  

Pirjo Kulju (Tampereen yliopisto), Elina Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto), Marita Mäkinen 

(Tampereen yliopisto), Carita Kiili (Tampereen yliopisto) 

Internet on tärkeä lukemisen ja oppimisen ympäristö, josta löytyy laadultaan hyvin vaihtelevaa 

informaatiota. Jotta opettajat voivat entistä paremmin tukea oppilaitaan kriittisessä 

nettilukemisessa, tulee nettitekstien luotettavuuden arviointitaitoihin ja niiden opettamiseen 

kiinnittää huomiota myös opettajaopinnoissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten hyvin 

opettajaopiskelijat osaavat arvioida kasvatustieteellisten nettitekstien luotettavuuteen vaikuttavia 

tekijöitä. Tutkimukseen osallistui 169 opettajaopiskelijaa, jotka osallistuivat monialaisten opintojen 

jaksolle kahdessa eri yliopistossa. Opettajaopiskelijoiden kriittistä nettilukutaitoa arvioitiin 

verkkopohjaisella tehtävällä, jossa opiskelijat lukivat neljä luotettavuudeltaan erilaista tekstiä 

oppimistyyleistä (opettajablogi, kaupallinen teksti, tutkimuskeskuksen tutkijablogi sekä tieteellistä 

artikkelia referoiva uutisteksti). Opiskelijoita pyydettiin tunnistamaan kirjoittaja, julkaisupaikka sekä 

pääväite ja sitä tukeva evidenssi. Sen jälkeen he arvioivat tekstien kirjoittajan asiantuntijuutta ja 

tarkoitusperiä, julkaisupaikan julkaisukäytänteitä sekä evidenssin laatua. Heitä pyydettiin myös 

perustelemaan antamansa luotettavuusarviot. Tärkeimpänä aineistona oli opiskelijoiden perustelut 

luotettavuusarvioille (N=2704). Analyysin ensimmäisessä vaiheessa luotiin aineiston pohjalta 

neliportainen (0–3 p.) arviointikriteeristö, jota sitten sovellettiin kaikkiin vastauksiin. Pisteiden 
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saaminen edellytti kirjoittajan, julkaisupaikan ja evidenssin tunnistamista. Yhden ja kahden pisteen 

vastaukset olivat toteavia, kun taas kolmen pisteen vastauksessa edellytettiin pohtivampaa otetta. 

Opettajaopiskelijoiden kriittisen nettilukemisen taidoissa oli paljon vaihtelua. Huomattavan monen 

opiskelijan perustelut jäivät puutteellisiksi. Esimerkiksi noin neljännes tai viidennes opiskelijoista jäi 

pisteittä perustellessaan kirjoittajan asiantuntijuutta. Tämä johtui esimerkiksi epätarkasta 

kirjoittajan tunnistamisesta tai siitä, että asiantuntijuutta arvioitiin tarkastelemalla tekstin sisältöjä. 

Pohdiskelevaan asiantuntijuuden arviointiin ylsi noin 8–20 % opiskelijoista. Myös julkaisupaikan 

julkaisukäytänteiden tarkastelu tuntui olevan melko vaikeaa. Opiskelijat ymmärsivät tutkimustiedon 

merkityksen evidenssinä, mutta systemaattisen katsauksen arvoa ei osattu hahmottaa kovin hyvin. 

Tutkimustuloksia voi hyödyntää kriittisen nettilukutaidon opetuksen kehittämiseksi 

opettajankoulutuksessa. Kun opettajaopiskelijoiden kanssa tarkastellaan heidän omia taitojaan, 

luodaan samalla pohjaa kriittisen nettilukemisen pedagogiikalle. 

 

Musiikin opetussuunnitelman laaja-alaisuus haasteena luokanopettajakoulutuksessa 

Heikki Ruismäki (Helsingin yliopisto), Henna Suomi (Jyväskylän yliopisto) 

Musiikin opetussuunnitelman laaja-alaisuus haasteena luokanopettajakoulutuksessa   

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) musiikin opetuksen tehtävänä on ”luoda 

edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan”, jossa musiikillisten tietojen ja taitojen 

oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja 

säveltäen. Ohjelmiston tulisi sisältää niin taide-, populaari- ja kansanmusiikkia kuin eri kulttuurienkin 

musiikkia. Musiikkia opettavalta luokanopettajalta voidaan siten edellyttää varsin laajaa 

opetussuunnitelman perusteiden mukaista oppiaineen hallintaa. Väitöstutkimuksessa ”Pätevä 

musiikin opettamiseen?” (Suomi, 2019) luokanopettajaksi opiskelevat (n = 392) arvioivat 

pätevyytensä musiikin opettamiseen perusopetuksen vuosiluokilla 1—6 välttäväksi, ja tutkituista 

vain 6 % koki olevansa täysin päteviä kyseiseen tehtävään. Tässä tutkimuksessa luokanopettajiksi 

opiskelevien kouluttajat reflektoivat musiikin oppiainetta opetussuunnitelman perusteiden 

toteuttamisen näkökulmasta sekä pohtivat musiikinopintojen kehittämisratkaisuja. Tutkimukseen 

osallistui 27 kouluttajaa (93,1 %) kaikista suomenkielisistä luokanopettajakoulutusyksiköistä. 

Anonyymi aineisto kerättiin tutkimusta varten laaditulla webropol-kyselyllä, joka analysoitiin sekä 

määrällisesti että laadullisesti. Tuloksissa kouluttajia puhuttaa erityisesti musiikin 

opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisuus suhteessa kaikille opiskelijoille yhteisten musiikin 

monialaisten opintojen vähäiseen määrään (5—6 op). Opintosisältöjä joudutaan priorisoimaan, mikä 

johtaa monien keskeistenkin sisältöjen karsintaan. Myös koulutusyksiköiden välillä ilmeni musiikin 

opintojen sisällöissä huomattavia eroja. Kouluttajista 86 % oli lähes tai täysin eri mieltä siitä, että 

koulutus kykenisi antamaan kaikille opiskelijoille riittävät valmiudet musiikin opettamiseen 

vuosiluokilla 1—6. Luokanopettajiksi valmistuneet saavat tähän tehtävään kuitenkin muodollisen 

kelpoisuuden. Musiikin opintojen kehitysideat liittyvät opetusharjoitteluun, etäopetukseen ja 

teknologian mahdollisuuksiin sekä muutoksiin, jotka koskettavat luokanopettajakoulutuksen 

musiikin opintojen resurssitekijöitä, valintakokeita sekä yhteistyön vahvistamista eri 

koulutusyksiköiden ja muiden musiikkitoimijoiden välillä. Musiikkikasvatuksen asemaa ja 

yhteiskunnallista arvostusta tulisi lisätä tutkimustulosten näkyvämmällä yleistajuisella 

tiedottamisella, painottamalla musiikin positiivisia ja laaja-alaisia vaikutuksia lasten ja nuorten 

hyvinvointiin. 
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Tulevaisuuspaja Turun opettajankoulutuksen musiikin monialaisten opintojen kehittämisen 

välineenä 

Eveliina Nikali (Turun yliopisto) 

Esitys liittyy meneillään olevaan väitöstutkimukseeni ”Design-tutkimus Turun yliopiston 

luokanopettajakoulutuksen musiikin monialaisten opintojen kehittämisestä”, jonka tarkoituksena on 

kehittää mahdollisimman optimaaliset Turun yliopiston luokanopettajakoulutuksen musiikin 

monialaisten opinnot vahvistamaan opiskelijoiden työelämässä tarvittavia musiikin opettamiseen 

liittyviä osaamisvalmiuksia. Väitöstutkimukseni aineisto koostuu lukuvuosina 2013–2017 

toteutetuista neljästä design-syklistä sisältäen musiikin monialaisissa opiskelleiden opiskelijoiden 

kehittävän loppuarvioinnin, ryhmähaastattelun sekä tulevaisuustyöpajatyöskentelyn kautta kerätyt 

tutkimusaineistot. Esitykseni keskittyy opiskelijoiden osallistamisen mahdollisuuksiin musiikin 

opintojen kehittämisessä tulevaisuuspajan avulla. Tarkastelen tulevaisuuspaja-aineistoa 

designsykleissä lukuvuosina 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016 sekä 2016–2017. Tutkimusaineisto 

koostui luokanopettajakoulutuksen musiikin monialaisissa opiskelleiden opiskelijoiden yhdestätoista 

neljän-kymmenen opiskelijan kanssa toteutetuista tulevaisuuspajan materiaaleista.  Materiaali 

analysoidaan aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.  

Avainsanat: Luokanopettajakoulutuksen musiikinopetus, designtutkimus, tulevaisuuspaja, 

opiskelijoiden osallistaminen   

 

Emotional Intelligence and Teacher Self-Efficacy of teacher education students: A cross-cultural 

study in Finland and Greece  

Myrto Kyriazopoulou (University of Jyväskylä), Riitta-Leena Metsäpelto (University of Jyväskylä), 

Sotiria Pappa (University of Helsinki), Anna-Maija Poikkeus (University of Jyväskylä), Asko Tolvanen 

(University of Jyväskylä) 

Emotional intelligence (EI) has been highlighted as an important asset for teachers’ wellbeing, 

effective teaching, and a crucial element of teacher education. Considering the lack of cross-cultural 

research on EI and the scarcity of studies in the context of teacher education, the goal of this study is 

to explore how the association of EI and teacher self-efficacy vary in Finnish and Greek primary 

teacher education that differ in terms of culture, student selection and curriculum content. Also, 

how this association is manifested when utilizing two “opposing” approaches of EI, that of ability and 

trait. Data were collected by online surveys from N=199 university students of primary teacher 

education from universities in Greece and Finland. The methodological tools used for EI are Trait 

Emotional Intelligence Questionnaire Short-Form (TEIQue-SF) for the trait theory and the Situational 

Test of Emotional Understanding (STEU-B) and Situational Test of Emotion Management (STEM-B) 

for the ability theory. Teacher self-efficacy was examined using the Teachers’ Sense of Efficacy Scale 

(TSES). The methodological procedures included Structural Equation Modelling (SEM) using Mplus 

software. Results showed a positive association between trait EI and self-efficacy in Finnish data and 

a novel negative association between ability EI and self-efficacy in Greek data. Moreover, results 

indicated that there was no significant association between ability EI and trait EI supporting previous 

studies.  
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Finnish pre-service teachers’ perceptions of a three-tiered support framework 

Akie Yada (University of Jyväskylä), Piia Maria Björn (University of Turku), Pirjo Savolainen (Niilo 

Mäki Institute), Minna Kyttälä (University of Turku)  

It has been already ten years since a policy document called ‘strategy for special education’ was 

implemented into practices in all schools in Finland (Pesonen et al., 2015). The main purpose of this 

strategy was to begin a new multi-tiered support system, containing three support levels, namely, 

general, intensified, and special supports (Björn et al., 2016). Teachers are key stakeholders to 

implement the three-tiered support framework, and it is crucial to educate novice teachers, who can 

provide appropriate support for students based on the framework before they start their demanding 

job. Although some studies have investigated the Finnish three-tiered support model from the 

viewpoint of educational systems and policies (e.g., Björn et al., 2018; Thuneberg et al., 2014), 

previous studies on pre-service teachers’ conceptions of the three-tiered support framework are still 

limited. Therefore, this study aims to explore Finnish pre-service teachers’ conception of the three-

tiered support model using a knowing-doing-being framework (Rouse, 2006; Snook et al., 2012).  

Data were collected from 139 Finnish pre-service teachers through a questionnaire. Quantitative 

analysis was performed using SPSS to identify a factor structure of the used scale and the level of 

pre-service teachers’ conceptions of the three-tiered support framework. Exploratory factor analysis 

revealed that there was a two-factor structure (i.e., ‘knowing’ and ‘doing’) after eliminating 4 items 

out of 11 items. In addition, the result indicated that there was a knowing-doing gap regarding the 

three-tiered support among Finnish pre-service teachers. The findings emphasise the importance of 

bridging the knowing-doing gap in teacher training programmes. 

 

Opettajaopiskelijoiden asenne inkluusioon 

Marjatta Takala (Oulun yliopisto), Elina Viljamaa (Oulun yliopisto) 

Koska inklusiivinen kasvatus on yksi koulutuspoliittinen tavoite, tutkimme opiskelijoiden asenteita 

sitä kohtaan. Tutkimuksessa oli mukana kolmen suomalaisen yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan 

opettajaksi opiskelevia (N=371); varhaiskasvatuksen, luokan-, aineen- että erityisopettajaksi 

opiskelevia.  Aineisto kerättiin elektronisella kyselyllä ja suljettujen kysymysten vastaukset 

analysoitiin tilastollisesti. Näistä erotettiin lisäksi 277 koulun puolen opiskelijoiden avovastausta 

siitä, miten he suhtautuvat inkluusioon. Nämä analysoitiin narratiivisella analyysillä. Tulosten 

mukaan opiskelijat suhtautuvat inkluusioon pääosin negatiivisesti, kaikkien opiskelijaryhmien 

keskiarvo jäi alle kolmen (asteikko 1=erittäin negatiivinen ja 5= erittäin positiivinen suhtautuminen). 

Opiskelijaryhmistä inklusiiviseen opetukseen myönteisimmin suhtautuivat erityispedagogiikkaa 

opiskelevat sekä varhaiskasvatuksen opiskelijat. Kysyimme myös suhtautumista oppilaisiin, joilla oli 

erityyppisiä haasteita oppimisessaan. Negatiivisinta oli suhtautuminen vaikeasti kehitysvammaisten 

inklusiiviseen opetukseen (keskiarvo 2.24) ja myönteisintä oppilaisiin, joilla oli lieviä oppimisen 

haasteita (keskiarvo 4.35). Avovastauksista löytyi narratiivisen analyysin avulla kuusi päänarratiivia, 

joista yleisin oli resurssien puute narratiivi; henkilö- ja materiaalisia resursseja ei ollut toteuttaa 

inkluusiota hyvin. Toinen yleinen oli kärsimys narratiivi; sen mukaan aina joku kärsii inkluusiosta, 

joko opettaja, tuen tarvitsija tai muut oppilaat. Sen ymmärtäminen, mitä inkluusiolla tarkoitetaan, oli 

tutkimuksen mukaan melko rajoittunutta ja saattoi olla syynä negatiivisiin asenteisiin. Lisäksi vain 

noin puolella oli kokemusta inkluusiosta, moni perusti näkemyksensä johonkin muuhun kuin 

kokemukseen. Tutkimuksen tulokset kertovat, että opettajakoulutuksessa tulee edistää 

opiskelijoiden tietämystä ja osaamista erilaisuudesta ja ymmärrystä inkluusiosta.   
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Varhaiskasvatuksen opettajankoulutus muuttuvien opettajaidentiteettien ja toimijuuksien äärellä 

Jonna Kangas (Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto), Heidi Harju-Luukkainen 

(Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto) 

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö sekä ohjaavat asiakirjat ovat käyneet läpi merkittävän uudistuksen 

viimeisen vuosikymmenen aikana. Poliittisella muutoksella varhaiskasvatus on haluttu kiinnittää 

osaksi elinikäisen oppimisen jatkumoa sekä suomalaista koulutusjärjestelmää. Muutokset 

varhaiskasvatuspolitiikassa sekä lainsäädännön että ohjausasiakirjojen ja selvitysten tasolla 

heijastuvat sekä opettajankoulutukseen että opettajan työhön ja toimijuuteen. Tutkimuksessamme 

analysoimme ohjausasiakirjoja ja selvityksiä selvittääksemme, millaista toimijuutta tulevaisuuden 

varhaiskasvatuksen opettajilta edellytetään ja millaista muutospainetta ne luovat 

varhaiskasvatuksen opettajankoulutukselle. Varhaiskasvatuksen opettajilla tulee ohjausasiakirjojen 

ja hallinnollisten selvitysten perustellaa tulevaisuudessa olla laaja-alainen perusosaaminen. Heidän 

tulee olla luovia asiantuntijoita ja toimijoita sekä kehittää omaa osaamistaan ja yhteisöään 

jatkuvasti. Opettajilta vaadittu toimijuus voidaan jakaa kolmeen erityyppiseen ammatilliseen 

pystyvyyteen: pedagogiseen, relationaaliseen ja kestävästi kehittyvään toimijuuteen. Pedagoginen 

toimijuus koostuu opettamisen menetelmien ja sisältöjen hallinnasta, ja se näkyy asiakirjapuheessa 

opettajien toimijuuden lähtökohtana, taitoina ja tietoina, jotka hankitaan pääasiassa 

opettajankoulutuksessa, mutta jotka eivät tulevaisuudessa liiemmälti enää kehity. Relationaalinen 

toimijuus rakentuu kriittisen ajattelun ja jaetun osaamisen kehittämisen näkökulmien varaan. 

Relationaaliseen toimijuuteen liittyvät varhaiskasvatuksen opettajan moniammatillisen 

yhteistyötaidot, vaikuttaminen sekä vuorovaikutus oman profession kautta. Kestävästi kehittyvä 

toimijuus puolestaan suuntaa tulevaisuuteen ja viittaa opettajan professionaalisuuden jatkuvaan 

kehittämiseen, jotta opettajien on mahdollista vastata tulevaisuuden haasteisiin ja tarttua uusiin 

mahdollisuuksiin. Kestävästi kehittyvään toimijuuteen liittyy kyky kuvitella ja luoda tulevaisuuksia. 

Näiden toimijuuksien kehittyminen varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa ei ole 

itsestäänselvyys.  Varhaiskasvatuksen opettaja edustaa sitä tutkimusta ja osaamista, jota hänen 

koulutuksessaan on korostettu ja arvostettu. Toisaalta taas hänen työnsä keskittyy aina 

tulevaisuuteen, sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tutkimuksessamme korostuu tämä koulutuksen 

kaksijakoisuus ja erityisesti siihen liittyvät kehittymisvaatimukset. Yhteiskunnalliset vaateet 

varhaiskasvatuksen opettajuudelle antavat aihetta pohtia nykyisen koulutuksen sisältöä ja 

riittävyyttä. 

 

Opiskelijan ammatillisen toimijuuden mahdollisuudet varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa 

Tarja Liinamaa (JYU, Kasvatustieteiden laitos, varhaiskasvatustiede), Terhi Ek (JYU, Koulutuksen 

tutkimuslaitos, Viisaus ja oppiminen -tutkimusryhmä) 

Varhaiskasvatusalan yhteiskunnallinen tilanne sekä työelämän jatkuvat muutokset edellyttävät 

varhaiskasvatusalan opettajilta vahvaa ammatillista toimijuutta. Myös alalle sitoutumisen 

vahvistaminen on tunnistettu ajankohtaisena haasteena. Tässä tutkimuksessa selvitämme, miten 

opiskelijan ammatillinen toimijuus mahdollistuu koulutusvaiheessa olevien varhaiskasvatuksen 

opettajaopiskelijoiden ja työelämässä toimivien opettajien ja kasvattajatiimien yhteistyössä 

ohjatussa harjoittelussa. Opiskelijan toimijuutta koulutusvaiheessa on tutkittu jo jossain määrin 

(mm. Jääskelä ym. 2020). Sen sijaan tutkimusta ei ole juurikaan tehty ammatillisen toimijuuden 

näkökulmasta koulutusvaiheessa (Ukkonen-Mikkola 2018). Ammatilliseen toimijuuteen liittyy työn 

mielekkääksi kokeminen (mm. Vähäsantanen ym. 2017), millä näyttäisi olevan yhteyttä myös työhön 

sitoutumiseen. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa ohjattu harjoittelu on ymmärrettävissä 
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keskeisenä koulutuksen oppimisympäristönä, joka mahdollistaa laaja-alaisen, kokonaisvaltaisen 

oppimisen ja varhaiskasvatusalan asiantuntijuuden kehittymisen (Liinamaa 2014; Ukkonen-Mikkola 

& Turtiainen 2016). Tutkimuskysymyksinä ovat: Miten opiskelijan ammatillinen toimijuus näyttäytyy 

varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä ohjattujen harjoittelujen aikana? Millaiset tekijät tukevat 

opiskelijan ammatillisen toimijuuden mahdollistumista? Esittelemme tutkimusaineiston 

keräämisessä käytettyä ammatillisen toimijuuden mittaria (ks. Vähäsantanen ym. 2017) sekä saatuja 

alustavia tuloksia. Asiasanat: varhaiskasvatus, opiskelijan ammatillinen toimijuus, ohjattu harjoittelu, 

jatkuva oppiminen, oppimisympäristöt  

 

Varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien kehittyvä ammatillisuus – prakseologinen oppiminen 

opettajankoulutuksessa 

Silja Lamminmäki-Vartia (Helsingin yliopisto) 

Tutkimuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien ammatillisuuden 

kehittämistä katsomukselliseen moninaisuuteen. Näkökulma on prakseologisessa oppimisessa, jota 

hyödynnettiin Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa hankkeen Helsingin 

osatutkimuksessa.  Varhaiskasvatuksessa katsomuskasvatus lähtee liikkeelle lapsiryhmässä 

edustettuina olevien uskontojen ja muiden katsomusten myönteisestä tunnistamisesta sekä yleisen 

kulttuuriperinteen huomioimisesta (Vasu 2018). Katsomuskasvatuksen tulee olla sitouttamatonta, 

ei-tunnustuksellista ja kaikille lapsille yhteistä pedagogista toimintaa, jota toteuttaa 

varhaiskasvatuksen henkilöstö. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että kentällä ilmenee 

epävarmuutta suhteessa erilaisten katsomusten myönteiseen huomioimiseen sekä siihen, miten 

erilaisista uskonnoista tulisi puhua lapsille. Myös yhteiskunnallinen keskustelu ja muutokset 

heijastuvat varhaiskasvatukseen; sekularisaatio, pluralisaatio ja arvojen yksilöllistyminen haastavat 

uskontojen näkymistä kasvatuksen konteksteissa. Tämä heijastuu myös opettajankoulutukseen, kun 

opettajaksi opiskeleville tulisi antaa ammatilliset valmiudet monikatsomuksellisen pedagogiikan 

toteuttamiseen moninaisissa lapsiryhmissä. Katsomuskasvatus haastaa niin ikään opiskelijoiden omia 

arvoja ja asenteita. Teoreettisesti tutkimus ankkuroituu teorioihin opettajan ammatillisuudesta ja 

kasvatuksen kompleksisuudesta. Metodologisesti tutkimus paikantuu laadulliseen 

tutkimustraditioon, erityisesti prakseologiseen paradigmaan, jonka juuret ovat osallistuvassa ja 

kriittisessä toimintatutkimuksessa. Tutkimusainesto koostuu seitsemän opiskelijan haastatteluista, 

oppimispäiväkirjoista ja kyselyistä. He osallistuivat puolen vuoden ajan tuettuun ammatilliseen 

prosessiin osana opintojaan. Tutkimus tarjoaa arvokkaan näkökulman opiskelijoiden reflektioon siitä, 

miten rakentaa siltoja teoreettisen ymmärryksen, pedagogisten menetelmien ja oman 

elämänkatsomuksen välillä opettajan koulutuksen kontekstissa. Tutkimus on osa 

väitöskirjatutkimusta “The development of teacher's pedagogical thinking and professionalism in 

relation to worldview education in the context of Early Childhood Education and Care”. 

Tutkimuksessa perehdytään opettajan ammatillisuuden rakentumiseen suhteessa 

katsomuskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja siihen liittyvään opettajan pedagogiseen 

ajatteluun. Tutkimuksessa seurataan niin opettajaksi opiskelevien kuin jo työssä olevien 

varhaiskasvatuksen opettajien ammatillista kehittymistä heidän osallistuessaan tuettuun 

ammatillisen kehittymisen prosessiin.   
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Lasten ja varhaiskasvatuksen työyhteisöjen oppimista ja hyvinvointia kehittämässä: 

Tapaustutkimus etäajan opettajaopiskelijoiden pedagogisesta yhteiskehittelystä Turun 

yliopistossa  

Inkeri Ruokonen (Turun yliopisto), Anitta Melasalmi (Turun yliopisto), Teija Koskela (Turun 

yliopisto), Tarja-Riitta Hurme (Turun yliopisto)  

Kevään 2020 poikkeusolojen vuoksi kehitettiin kokonaan etäyhteyksin toteutettu opintojakso 

"Oppivat ja hyvinvoivat opetus- ja kasvatusyhteisöt". Opintojakson pedagoginen menetelmä 

pohjautui kasvatustieteellisen design oppimiseen, jonka tavoitteena oli teoriaan ja aiempiin 

tutkimuksiin perustuvan yhteisöllisen kehittelyn kautta tuottaa uusia sovelluksia ja innovaatioita, 

joilla on vaikutusta oppimiseen ja hyvinvointiin luonnollisissa tilanteissa (mm. Brown 1992; Barab & 

Squire, 2004; Engle 2012; Plomp & Nieveen 2013; Scardamalia & Bereiter, 2014; Sandoval 2014). 

Opintojakson tavoitteena oli kehittää pedagogisia sovelluksia, joiden avulla tuetaan sekä lasten 

oppimista ja hyvinvointia että varhaiskasvatuksen työyhteisöjen hyvinvointia ja toimintakulttuuria. 

Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää opiskelijoiden tutkimusperustaista yhteiskehittelyprosessia ja 

siihen liittyviä etäopiskelukokemuksia. Laadullisen tapaustutkimuksen aineistona oli tutkimusluvan 

antaneiden 21 opiskelijan webropol-kyselyaineisto ja muu opintojaksolla toteutettu materiaali. 

Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla tutkimustehtävien pohjalta 

opiskelijoiden oppimisprosessia ja tutkimusaineistoa teemoitellen ja kuvaillen. Tutkimustulosten 

mukaan opiskelijat kokivat opintojakson etäyhteyksistä huolimatta vuorovaikutteisena. 

Vuorovaikutusprosessissa olivat mukana alan tutkimustulokset ja opiskelijaryhmän ajatteluprosessi, 

yhteiskunnan toimijat eli varhaiskasvatusyhteisöt, lapset ja opettajat. Etäopiskelu oli kaikille uutta, 

mutta se koettiin joustavaksi, monimenetelmäiseksi ja toisaalta myös työlääksi. Tietoperustainen 

käytännön ongelmien ratkaisuun suunnattu design-oppimisen menetelmä kehitti opiskelijoissa 

tulevaisuuden työelämässä tarvittavia geneerisiä taitoja sekä edisti toimijuuden kokemuksia. 

Opiskelijat julkaisivat pedagogiset sovelluksensa kaikkien avoimeen käyttöön Turun yliopiston 

blogisivustolla https://blogit.utu.fi/vorokl0610/. Tutkimuksen myötä saatiin uutta tietoa 

opettajankoulutukseen kasvatustieteellisen design oppimisen työtavan soveltamisesta 

etäopetuksessa ja digitaalisissa oppimisympäristöissä.  

 

Perhetutkimuksen teemaryhmä (SIG) 
 

Vanhempien varhaiskasvatuspalvelutyytyväisyys – vanhempien ja henkilökunnan välisen 

yhteistyön sekä lapsen viihtymisen merkitys 

Lotta Saranko (Jyväskylän yliopisto), Maarit Alasuutari (Jyväskylän yliopisto), Eija Räikkönen 

(Jyväskylän yliopisto) 

Tutkimusten mukaan vanhemmat ovat paitsi tyytyväisiä lastensa varhaiskasvatukseen (Bassok ym., 

2018), myös arvioivan varhaiskasvatuksen laatua ammattilasia myönteisemmin (Barros & Leal, 2015; 

Grammatikopoulos ym., 2014). Aiemmissa tutkimuksissa vanhempien kyky arvioida lapsensa 

varhaiskasvatuksen laatua on kyseenalaistettu. Yhtenä mahdollisena selityksenä arviointieroille on 

nähty olevan se, että vanhempien näkemykset varhaiskasvatuksesta perustuvat usein havaintoihin 

eivätkä suoriin kokemuksiin (Cryer & Burchinal, 1997). Yhteistyö varhaiskasvatuksen henkilökunnan 

kanssa sekä lapsen palaute varhaiskasvatuksesta on yksi keino vanhemmille saada tietoa 

varhaiskasvatuksen sisällöistä, toiminnasta ja laadusta. Tutkimuksemme tavoitteena oli tutkia, onko 

vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välisellä yhteistyöllä tai lapsen 
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varhaiskasvatuksessa viihtymisellä yhteyttä vanhempien varhaiskasvatuksen palvelutyytyväisyyden 

kokemukseen. Lisäksi tarkastelimme, vaihtelivatko vanhempien ja varhaiskasvatuksen 

henkilökunnan välisen yhteistyön tai lapsen varhaiskasvatuksessa viihtymisen ja 

palvelutyytyväisyyden yhteys lapsen sukupuolen tai varhaiskasvatuspalvelun tarjoajan mukaan. 

Palvelutyytyväisyyttä tarkasteltiin Varhaiskasvatuksen toimintaedellytykset ja periaatteet sekä 

Varhaiskasvatuspaikan järjestyminen ja sijainti -ulottuvuuksien avulla (Saranko ym., 2021 

arvioitavana). Tutkimusaineisto koostuu niiden CHILDCARE-hankkeen vuoden 2016 

kyselytutkimukseen osallistuneiden vanhempien vastauksista, joiden yksivuotias lapsi osallistui 

varhaiskasvatukseen kyselyajankohtana (N = 799). Aineiston pääanalysointimenetelmänä käytettiin 

eksploratiivista rakenneyhtälömallinnusta. Vanhempien kokema palvelutyytyväisyys oli myönteisesti 

yhteydessä vanhempien yhteistyöhön varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa sekä lapsen 

viihtymiseen varhaiskasvatuksessa. Vanhempien tyytyväisyyden kokemukset eivät eronneet lapsen 

sukupuolen mukaan. Tutkimuksessa havaittiin, että palvelutyytyväisyyden Varhaiskasvatuksen 

edellytykset ja periaatteet -ulottuvuus oli myönteisesti yhteydessä vanhempien ja henkilökunnan 

väliseen yhteistyöhön ja sekä Varhaiskasvatuksen edellytykset ja periaatteet -ulottuvuus että 

Varhaiskasvatuspaikan järjestyminen ja sijainti -ulottuvuus olivat myönteisesti yhteydessä lapsen 

viihtymiseen varhaiskasvatuksessa. Nämä yhteydet olivat vahvempia yksityisiä 

varhaiskasvatuspalveluita käyttävien vanhempien keskuudessa. Tutkimus antaa viitteitä, että 

yhteistyö varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa sekä lapsen viihtyminen päiväkodissa ovat osa 

niitä tekijöitä, joista vanhempien palvelutyytyväisyyden kokemus koostuu.   

 

Toimijuus sijoitettuna olleiden nuorten aikuisten kehityspoluissa 

Elli-Maria Kamula (Jyväskylän yliopisto, OKL) 

Sijoitettuna olleilla lapsilla ja nuorilla on elämässään erilaisia rajoitteita (esim. kontrolloiva ilmapiiri, 

väkivalta) ja resursseja (esim. luotettavat aikuiset, vertaiset), jotka vaikuttavat heidän toimijuuteen 

ja kehityspolkuihin eri elämänvaiheissa. Toimijuudella viitataan yksilön aktiivisuuteen, hänen 

kykyihinsä ja resursseihin vaikuttaa omaan elämäänsä (Eteläpelto ym., 2013). Toimijuus on aina 

johonkin suuntautunut ja tapahtuu kontekstissa, sen rajoittein ja resurssein (Emirbayer & Mische, 

1998). Toimijuuden kokemukset vaihtelevat yksilöstä, tilanteesta ja elämänvaiheesta riippuen, mikä 

vaikuttaa siihen, miten sijoitettuna olleet nuoret näkevät menneet kokemuksensa ja 

mahdollisuutensa tehdä valintoja ja päätöksiä elämässään. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää, millaisia toimijuuden narratiiveja 18–32-vuotiaiden sijoitettuna olleiden elämäntarinoissa 

ilmenee, sekä millaiset resurssit ja rajoitteet vaikuttavat heidän kokemuksiinsa toimijuudestaan ja 

heidän kehityksellisiin polkuihinsa. Tutkimus on osa väitöstutkimusta, jonka aineiston on kerätty 

haastattelemalla 18 perhesijoituksessa ollutta nuorta aikuista käyttämällä avointa narratiivista 

haastattelumenetelmää. Narratiivisella analyysilla tunnistettiin neljä toimijuuden narratiivia: 

relationaalisen toimijuuden ja responsiivisen ympäristön narratiivi, sopeutumisnarratiivi, rajoitetun 

toimijuuden narratiivi sekä itsenäisen toimijuuden narratiivi. Resurssit ja rajoitteet vaihtelivat 

narratiivista ja elämänvaiheesta riippuen. Rajoitetun toimijuuden narratiivissa resursseina toimivat 

esimerkiksi kannustava aikuinen kodin ulkopuolella, ja rajoitteena kontrollointi sijaisperheessä. 

Alustavien tulosten perusteella sijoitettuna olleiden nuorten kuuleminen on tärkeää lisätäksemme 

ymmärrystä siitä, miten heitä voidaan tukea parhaalla tavalla siirtymävaiheissa, millaiset tekijät 

heidän elämäänsä vaikuttavat sekä millaista tukea he kokevat saavansa ja tarvitsevansa.  
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Odotusajan yhteisvanhemmuusmittarin (CRS-PV) validointi suomalaispariskunnilla 

Emmi Lindroos (Jyväskylän yliopisto), Eija Räikkönen (Jyväskylän yliopisto), Kaisa Malinen 

(Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Anna Rönkä (Jyväskylän yliopisto) 

Yhteisvanhemmuuden toimivuutta lapsiperheiden vanhemmilla on tutkittu varsin paljon, mutta 

vasta vähän on tutkimusta siitä, mitä lasta odottavat pariskunnat ajattelevat tulevasta 

yhteisvanhemmuudesta. Tässä tutkimuksessa validoimme The Coparenting Relationship Scale - 

Prenatal Version (CRS-PV) mittarin käyttöä suomalaisilla esikoistaan odottavilla pareilla. CRS-PV on 

30 väittämän mittari, jota on käytetty aikaisemmin tutkittaessa portugalilaisten tulevien isien 

odotuksia yhteisvanhemmuudesta. Olimme tässä tutkimuksessa kiinnostuneita myös 

yhteisvanhemmuutta koskevien odotusten yhteydestä parisuhdetyytyväisyyteen. Aineistomme 

koostui Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: vertaileva pitkittäistutkimus yhteisvanhemmuuden 

rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa (CopaGloba) –hankkeen kyselytutkimukseen 

osallistuneiden esikoistaan odottavien pariskuntien vastauksista (N = 145 pariskuntaa). 

Analyysimenetelminä käytettiin eksploratiivista faktorianalyysia (EFA) ja eksploratiivista 

rakenneyhtälömallinnusta (ESEM).  Analyysien perusteella alkuperäisistä väittämistä 12 jätettiin pois 

suomalaisesta mittarista, koska ne eivät mitanneet faktorirakennetta hyvin. Uudistetulla 18 

väittämän mittarirakenteella suoritetut analyysit osoittivat, että tulevien vanhempien odotukset 

yhteisvanhemmuudesta olivat hyvin myönteisiä. Pariskuntien odotuksia yhteisvanhemmuudesta 

kuvasi kaksi ulottuvuutta: toimivaa yhteistyötä koskevat odotukset ja konflikteja koskevat odotukset. 

Tulevien äitien ja isien vastausten faktorirakenteet olivat samankaltaisia. Toimivaan yhteistyöhön 

liittyvät odotukset olivat myönteisesti yhteydessä parisuhteen laatuun odotusaikana. Toisin sanoen, 

mitä myönteisempiä odotuksia tulevilla äideillä ja isillä oli tulevasta yhteistyöstään vanhempina, sitä 

korkeampi oli heidän parisuhteensa laatu. Tutkimuksemme perusteella CRS-PV mittari kykenee 

mittaamaan yhteisvanhemmuutta koskevia odotuksia yhtenevästi sekä tulevien äitien että isien 

kohdalla. Tutkimuksemme tukee siis CRS-PV mittarin käyttöä tutkittaessa jatkossa 

yhteisvanhemmuutta koskevia odotuksia.   

 

Ensimmäistä lastaan odottavien vanhempien odotukset keskinäisestä yhteistyöstä; yhdessä 

oppien kohti tasavertaista yhteisvanhemmuutta?  

Minna Ranta (Jyväskylän yliopisto), Marja Leena Böök (Jyväskylän yliopisto), Susanna Paloniemi 

(Jyväskylän yliopisto), Anna Rönkä (Jyväskylän yliopisto) 

Vanhemmaksi tuleminen on merkittävä kehityksellinen ajanjakso aikuisuudessa, jolloin odottavat 

vanhemmat käyvät mielessään läpi vanhemmuuden rooleja ja vastuita. Nämä raskausajan odotukset 

heijastuvat vanhemmuuden kokemuksiin lapsen syntymän jälkeen. Kansainväliset tutkimukset 

osoittavat, että avaintekijä vanhemmuuteen siirtymän sujuvuudessa on puolisoiden välinen 

vanhemmuuden jakaminen eli yhteisvanhemmuus (coparenting). Vanhemmuuden alku helpottuu, 

kun vanhemmat toimivat yhteistyössä jakaen velvollisuuksiaan ja tukien toinen toistaan 

kasvatusvastuussa. Yhteisvanhemmuuden rakentumiseen vaikuttavat paitsi odottavien vanhempien 

omat toiveet ja arvot myös kulttuuriset mallit ja ideaalit. Tämä esitys tarkastelee väitöskirjani 

ensimmäisen artikkelin tuloksia, jossa tutkin vanhemmaksi tuloa vanhempien välisen yhteistyön 

odotusten näkökulmasta. Väitöstutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka yhteisvanhemmuus 

kehittyy vanhemmuuden siirtymän aikana. Tutkimukseen osallistui 30 ensimmäistä lastaan 

odottavaa ja yhdessä asuvaa pariskuntaa. Tutkimus toteutettiin laadullisesti, puolistrukturoiduin 

teemahaastatteluin (yhteensä 60 yksilöhaastattelua). Aineisto analysoitiin temaattisella 
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analyysimenetelmällä hyödyntämällä ATLAS.ti-ohjelmistoa. Aineistosta tunnistettuja teemoja 

verrattiin Feinbergin (2003) yhteisvanhemmuuden ulottuvuuksia jäsentävään malliin. Odottavat isät 

ja äidit näkivät yhteisvanhemmuuden moniulotteisesti. Yhteisvanhemmuuden odotukset voitiin 

jakaa viiteen osa-alueeseen, jotka vaikuttavat toisiinsa: 1) työnjaolliset kysymykset, 2) 

perhesuhteiden dynamiikka, 3) yhdenmukaisuus kasvatusasioissa, 4) vanhempien välinen tuki, sekä 

5) oppiminen ja kehittyminen. Vanhemmat toivoivat muun muassa tasavertaista, joustavaa ja toisen 

huomioivaa vanhemmuutta, mutta toivat esiin myös huolia ja haasteita liittyen sen toteutumiseen 

lapsen syntymän jälkeen. Tutkimuksen tulokset nostavat esiin vanhempien toiveen toteuttaa 

yhteisvanhemmuutta omannäköisesti tavalla, jossa molemmat voivat kasvaa ja kehittyä. 

Väitöstutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa kansainvälistä Yhteisvanhemmuuteen 

oppimassa- tutkimushanketta. 

 

Digital learning game as a tool to stimulate peer groups´ discussions about parenting in online 

game-based parental groups 

Katja Kokkinen (JAMK), Anna Rönkä (Jyväskylän yliopisto), Kaisa Malinen (JAMK), Eija Sevón 

(Jyväskylän yliopisto), Raija Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto)  

Coparenting refers to the ways in which parents work together as parents. Although it is a family 

issue, it is also constructed in peer groups. The studies highlight the importance of social support in 

order to increase confidence and skills in parenting, as well online. While technological applications 

and online guidance already exist, the game-based programs in parental education remain scarce. 

Even though gamification could support the ideas of adult learning. As a part of “Learning to 

coparent: A longitudinal, cross-national study on construction of coparenting in transition to 

parenthood” the focus of this sub-study is in online game-based parental group discussions about 

parenting and coparenting. The study was implemented by organizing online game-based parental 

groups for Finnish parents, expecting their first child. A BabyTrail learning game stimulated the 

discussion. Game´s content is family research-based and it aims to support parenting by offering 

information and enhancing reflection during the transition to parenthood. In this presentation, we 

will present how we used digital learning game to enhance peer discussions among the first time 

parents. In addition, we will reflect the preliminary results of the parents’ experiences about game-

based parental groups, and how online game-based groups could be used in parental education. 

 

Lasten varhaiskasvatussiirtymät vanhempien epätyypillisten työaikojen ja Covid19 -pandemian 

yhteydessä 

Kaisu Peltoperä (Jyväskylän yliopisto), Anna Siippainen (Tampereen yliopisto), Kirsti Karila 

(Tampereen yliopisto) 

Lasten varhaiskasvatussiirtymiä voidaan tarkastella siirtyminä kotoa varhaiskasvatukseen tai 

varhaiskasvatusinstituutiosta toiseen, jolloin puhutaan vertikaalisista siirtymistä. Horisontaalisilla 

siirtymillä taas tarkoitetaan lyhyen aikavälin siirtymiä, kuten päivittäisiä siirtymiä eri 

lastenhoitojärjestelyiden välillä ja siirtymiä varhaiskasvatuspäivän sisällä. Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan vanhempien epätyypillisten työaikojen ja Covid19 -pandemian yhteyksiä lasten 

vertikaalisiin ja horisontaalisiin siirtymiin varhaiskasvatuksessa. Tutkimusaineisto koostuu 

epätyypillisinä aikoina työskentelevien vanhempien (n=7) haastatteluista, jotka on toteutettu kolme 

kertaa jokaiselle perheelle. Ensimmäinen haastattelu on kerätty, kun lapsi on ollut 1-vuotias, toinen 

kun lapsi on ollut 4-vuotias, ja kolmas haastattelu on toteutettu Covid19 -pandemian aikana, lapsen 

ollessa noin 5–6-vuotias. Kaikki aineistoon valitut perheet olivat kahden vanhemman perheitä, ja 
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vanhemmat vuorottelivat työaikojaan niin, että vuorollaan kumpikin vanhempi otti vastuun 

lastenhoidosta. Tutkimusaineisto on analysoitu narratiivisesti. Tutkimukseen osallistuneilla 

vanhemmilla oli paljon työssä tapahtuvia vertikaalisia muutoksia. Nämä muutokset eivät kuitenkaan 

suoraan näkyneet lasten siirtymissä, vaan vertikaalisia siirtymiä oli lapsilla vähän, ja ne liittyivät 

varhaiskasvatusinstituution luonteviin siirtymin lapsiryhmästä toiseen lapsen kasvaessa. Sen sijaan 

horisontaalisia eli lyhyen aikavälin tai päivittäisiä siirtymiä oli lapsilla enemmän. Osa perheistä pyrki 

minimoimaan lapsen varhaiskasvatusaikoja ja hyödynsi informaaleja lastenhoitojärjestelyjä, kuten 

isovanhempia, jotka hakivat lapsen päiväkodista kotiin ennen vanhempien töistä paluuta. Tällainen 

apu näyttäytyi vanhempien puheessa tarpeelliselta, vaikka apu saattoi lisätä siirtymien määrää 

yksittäisen päivän sisällä.  Lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta varhaiskasvatusaikojen 

minimointi näyttäytyi ristiriistaiselta. Toisaalta lapsen kuvattiin muun muassa viihtyvän paremmin 

kotona, toisaalta vanhemmat pohtivat lapsen varhaiskasvatukseen osallistumisen riittävää määrää 

muun muassa ryhmään kuulumisen ja lapsen oppimisen kannalta. Vanhemmat pyrkivät 

lastenhoitojärjestelyissään turvallisuuteen ja pysyvyyteen ja näin ollen tukemaan lapsen 

hyvinvointia.   

 

Puhutaan tunteista avoimesti – huoltajien käsityksiä varhaiskasvatuksessa opetettavista 

sosiaalisemotionaalisista taidoista sekä kotona käytetyistä opettamisen tavoista 

Marita Neitola (Turun yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Rauman kampus) 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisemotionaalisista 

taidoista ja niiden tukemisesta. Tutkimus toteutettiin Rinnalla -hankkeessa 

(https://sites.utu.fi/rinnalla/)  keväällä 2020 sähköisenä kyselynä hankkeessa mukana olevien lasten 

vanhemmille. Kyselyyn vastasi 92 huoltajaa. Kyselyn alussa vastaajat perehtyivät 

tietosuojaselosteeseen ja ilmoittivat siten suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen. Tässä 

esityksessä paneudutaan ensinnäkin siihen, millaisia sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja huoltajien 

mielestä varhaiskasvatuksessa tulisi lapsille opettaa, ja toisekseen siihen, miten he opettavat kotona 

lapsilleen näitä taitoja. Lisäksi tarkastellaan, millaisia oppimisen ja tuen tarpeita sekä vahvuuksia 

lapsilla huoltajiensa mielestä on em. taidoissa. Tämä aineisto on kerätty avoimilla kysymyksillä, joihin 

huoltajat kirjoittivat vastauksensa. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysilla sekä määrällisin 

analyysimenetelmin. Aiempien tutkimusten mukaan (esim. Neitola 2011, 2018) vanhemmat 

arvostavat sosiaalisemotionaalisia taitoja elämän tärkeimpinä taitoina. He ovat myös raportoineet 

opettavansa lapsilleen eniten prososiaalisia ja yhteistyötaitoja, vaikkakin vanhempien mielestä 

lapset heidän mielestään tarvitsisivat eniten tukea tunnetaitoihin. Sosiaalisemotionaalisen 

oppimisen näkökulmasta (ks. esim. Durlak et al., 2015) olisi tärkeää, että lasten ja nuorten erilaiset 

kasvu- ja oppimisympäristöt muodostaisivat yhtenäisen kokonaisuuden ja yhteisen ymmärryksen 

sosiaalisemotionaalisen oppimisen keskeisistä tekijöistä, jolloin jokainen yhteisö kykenisi tukemaan 

lasten ja nuorten kehitystä ja oppimista oikeilla tavoilla. Alustavissa tuloksissa vanhemmat pitävät 

tärkeänä, että varhaiskasvatuksessa opetetaan ottamaan toiset huomioon. Omina keinoina kotona 

sosiaalisten ja tunnetaitojen opettamisessa keskeisimpiä ovat keskustelut sekä se, että hyväksytään 

erilaisia tunteita.    
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Posthumanistinen kasvatustiede ja ihmistä laajempi näkökulma / Posthumanist 

educational research and the more-than-human perspective 

 

Laumanvartijakoirat työssä 

Maija Esko (Turun yliopisto) 

"Kun hätä oli suurimmillaan, tuli vanha mies Tiibetin pyhältä vuorelta alas. Hänen vierellään 

juoksenteli kaksi jättikokoista koiraa. - Nämä koirat, viisas sanoi, ovat kohtalonne, sillä ne pitävät 

kiinni hyvästä eivätkä päästä pahaa lähelle. Olkaa siis hyviä kohtalollenne ja se on teille hyvä.” 

Laumanvartijakoiran historia ihmisen apuna on pitkä. Ne ovat toimineet lammaslaumojen suojana 

luonnonlaitumilla ja ihmisten asumusten turvana. Laumanvartijakoiran alkukantaisuus, sille satojen 

vuosien aikana sallittu itsenäinen tapa työskennellä ihmisen kanssa on kiinnostava. Näiden koirien 

kasvatuksessa ja koulutuksessa ei ole ollut mahdollista käyttää pakotteita, vaan yhteistyö ihmisen ja 

koiran välillä on syntynyt luottamuksesta ja molemminpuolisesta kunnioituksesta. 

Laumanvartijakoiralle sallittu erityisoikeus itsenäisesti ajattelevana ja toimivana ihmisen työparina 

tarjoaa tärkeän näkökulman opettajankoulutukseen. Se avaa mahdollisuuden tarkastella kasvatusta 

ja koulutusta yliopistossa; opiskelijan ja opettajan yhteistyötä, turvaa ja luottamusta opettajan 

työssä. Se tekee myös näkyväksi opetuksen tavoitteet, työskentelyn tavat, kouluttamisen keinot ja 

johtamisen kulttuurin. Suuri valkoinen herkkävaistoinen koira ei ymmärrä strategiaan kirjattuja 

tavoitteita, mutta se huomaa ilon, tunnistaa uhan, paljastaa pelon, puolustaa omaansa ja tietää sen, 

mikä on totta. Avaan esityksessäni laumanvartijakoiran tarjoamia mahdollisuuksia 

opettajankoulutuksessa, kerron työstäni koirieni Aamun, Lumin ja Pilvin, Owczarek Podhalanskien 

kanssa sekä pohdin koiran ja ihmisen paikkaa yliopiston arjessa ja opetuksen kehittämisessä.  

Kulkeminen omalla vastuulla!  

 

Monilajinen tarinankerronta yläkoululaisten eläinsuhteita käsittelevässä etnografisessa 

tutkimuksessa 

Riikka Hohti (Helsingin yliopisto), Tuure Tammi (Oulun yliopisto) 

Kerromme tässä esityksessä monilajisesta etnografisesta tutkimuksesta, jonka puitteissa vietimme 

aikaa erään yläkoulun sisäpihalle rakennetussa eläintarhassa havainnoiden yläkoululaisten nuorten 

ja muiden eläinten välille muodostunutta hoitamisen käytäntöä. Erityisesti pohdimme, miten 

monilajinen tarinankerronta toimii etnografisen kenttätyön ja analyysin välineenä sekä tutkimuksen 

kommunikoinnissa osallistujien kesken ja laajemmalle yleisölle. Harawayn (2016) feministinen 

tarinallinen metodi ‘bag lady storytelling’ antoi meille ajatuksen kenttämuistiinpanoista, jotka 

kirjoitetaan osittaisina ja sirpalemaisina tarinoina kasvavaksi arkistoksi. Muistiinpanokäytännöstä tuli 

yhteisöllinen välitila, jossa materiaaliset ruumiit ja käytännöt, henkilökohtaiset muistot sekä 

kasvatuksen diskurssit saattoivat yhdistyä, tai Harawayn termein, aiheuttaa vastavuoroisia 

mutaatioita. Tutkimuksen toisessa vaiheessa, kolmen vuoden kuluttua, palasimme koululle. 

Monilajiset tarinat vaikuttivat kannattelevan tutkimusta edelleen, tilanteessa, jossa monet aiemman 

vaiheen osallistujat eivät enää olleet paikalla, ja covid-19-pandemian takia tutkimus toteutui etänä 

internetissä. Pohjautuen ajatuksiin kielen materiaalisuudesta (MacLure, 2013) ja kielestä viruksena 

(Shaviro, 1995) kehittelemme ajatusta ihmistä laajemmasta muistista, joka liittyy materiaalis-

semioottisiin monilajisen paikan tuottamisen prosesseihin (Van Dooren & Rose, 2012), vinouttaa 

antroposeenin ihmiskeskeisiä aika-asteikkoja ja auttaa huomaamaan ”hitaan ja nopean väkivallan” 

prosesseja (Colebrook, 2020). Ehdotamme että monilajinen tarinankerronta avaa tilaa kasvatukselle 
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ihmistä laajempana maailmojen rakentamisena ja tarinoiden, ihmisten, muiden eläinten ja virusten 

(ja mahdollisesti monien muiden) välisinä mutaatioina.     
 

 

Ekofeministinen näkökulma ekokriisin aikakauden ekososiaaliseen varhaiskasvatukseen 

Aleksi Paavilainen (Helsingin yliopisto (alkaen 2022)? 

Esitän ja jatkan sukupuolentutkimuksen maisterintutkielmassani aloittamaa ekofeminististä 

analyysia ekososiaalisesta varhaiskasvatuksesta. Sivuan aihetta väitöskirjassani, jonka työstäminen 

alkanee varsinaisesti tammikuussa 2022. Väitöskirjani alustava tutkimuskysymys on, miten 

ympäristötietoinen varhaiskasvatus uusintaa, uudistaa ja haastaa ekokriisiä tuottavaa yhteiskuntaa? 

Ekososiaalista kasvatusfilosofiaa ehdotetaan kasvatuksen vastaukseksi ekokriisiin. Se perustuu 

ekofeminismin avainoivallukselle ekologisten ja sosiaalisten kriisien yhtenevästä sorron logiikasta. 

Ekososiaalinen kasvatuskirjallisuus painottaa etenkin luontosuhteen syventämisen tärkeyttä. 

Ekokriisi on tämän teorian mukaan ennen kaikkea kulttuurinen kriisi, jonka ratkaisuksi tarjotaan 

kasvatusta ekososiaaliseen sivistykseen kehollisten ja aistillisten luontokokemusten kautta ja 

erityisesti empatiakykyä ja vastuuntuntoa kultivoimalla. Ekososiaalinen kasvatusteoria on ytimeltään 

oiva teoria. Sen painotus yksilöiden ekososiaalisessa sivistämisessä ja yhteiskunnan muuttamisessa 

sivistyneen dialogin kautta on kuitenkin riittämätön ekokriisin akuutti todellisuus huomioiden. 

Ekokriisi ei ole vain kulttuurinen kriisi, vaan myös yhteiskunnallinen ja poliittinen kriisi. Kapitalistinen 

yhteiskuntamallimme aiheuttaa ekokriisiä, ja sen muuttaminen edellyttää mullistavaa 

yhteiskunnallista vaikuttamista. Kansalaiskasvattamisen on alettava voimallisemmin jo 

varhaiskasvatuksesta. Pienten lasten on saatava vaikuttaa uudenlaisen yhteiskunnan 

muodostamiseen, sillä ekokriisi vaikuttaa etenkin heidän elämiinsä suomalaisista ihmisistä kaikkein 

eniten. Samalla on huomioitava, että kysymys ei ole vain länsimaisten ihmisten, vaan myös lukuisten 

muiden tuntoisten eläimien elinehdoista, jotka heikkenevät joka hetki. Ekofeminististä teoretisointia 

on syytä laajentaa kasvatuksessa. Varhaiskasvatus on tämän tarkastelulle oiva alusta, sillä 

yhteiskunnan sortavat realiteetit näkyvät siellä helposti: Hoivapainoitteinen, naisvaltainen ala on 

yhteiskunnassamme rakenteellisesti aliresursoitu ja alipalkattu, sillä naisten oletetaan omistautuvan 

laadukkaalle varhaiskasvatukselle hyvää hyvyyttään. Miten ekokriisiä tuottava yhteiskunta näkyy, 

muodostuu ja muuttuu ympäristötietoisessa varhaiskasvatuksessa? Onko paineisissa päiväkodeissa 

mitenkään mahdollista luoda uudenlaisen yhteiskunnan ituja, murtaa kapitalistisen sorron rakenteita 

ja edistää kokonaisvaltaista globaalia emansipaatiota? Millaista ekofeministinen vastarinta voisi olla? 

 

Monilajista tarinankerrontaa - oppimassa toisten lajien kanssa 

Virpi Valtonen (Helsingin yliopisto) 

Käsillä oleva ekokriisin aika velvoittaa tarkastelemaan kriittisesti ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen rajoittuvaa oppimisen ajatusta. Yhteisten maailmojen (common worlds) 

viitekehyksestä tarkasteltuna (Taylor 2013; Taylor & Giugni 2012) ei opita ”eläimistä” vaan ”eläinten 

kanssa”. Jos jälkihumanistinen ajatus ihmisen siirtämisestä pois keskiöstä (decentering) nähtäisiin 

enemmänkin kutsuksi toisten lajien tulla luokse keskiöön? Mitä tapahtuisi, jos keskellä oleva (keskiö) 

laajentuisi niin, että siitä tulisi monilajinen? Kriittisen jälkihumanismin näkökulmat yhdistettynä 

kriittisen eläintutkimuksen lähestymistapoihin antaa teoreettista pohjaa rakentaa monilajista 

oppimista ja sen metodologisia tarkastelutapoja. Tässä esityksessä kuvaan väitöskirjassani 

räsymattotarinoinniksi nimeämääni tarinankerronnan tapaa sekä sen rakentumista 

analyyttismetodologiseksi ”apparaatiksi” (apparatus). Räsymattotarinointi rakentuu 

kontaktivyöhykkeellä (contact zone) tapahtuvan kanssakuljeskelun ja diffraktiivisen analyysin avulla. 
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Donna Harawayn (2008) tapaan ajattelen räsymattotarinointia monilajisena tarinankerrontana 

(multispecies storytelling) ja sen tavoitteena on lisätä ymmärrystä toisten lajien toimijuudesta 

yhteiskunnassa ja kasvatuksessa sekä auttaa hahmottamaan omaa suhdettamme monilajiseen 

maailmaan ekokriisin aikakaudella. Avaan esityksessä räsymattotarinoinnin ontologisia, 

epistemologisia sekä eettisiä loimia sekä niiden väleihin pujottautuvia ja loimiin kietoutuvia 

vaivaannuttavia tunteita, vaikeaa tietämistä ja ongelmien kanssa viipyilemistä. Yhdessä nämä 

muodostavat sosiomateriaalisdiskursiivisia kudelmia. Kirjoittamissani esimerkkitarinoissa kuljeskelen 

eläinsuojeluyhdistyksen kissojen kanssa ja puran tarinoita hoivan näkökulmista (Bellacasa 2017). 

Hoiva näyttäytyy tässä esityksessä eläinsuojelutyönä, yksilötason affektiivisina kohtaamisina sekä 

eettispoliittisina prosesseina ja linkittyy oppimisen kontekstiin toiminnan, tietämisen ja olemisen 

tapojen uudelleen ajattelun kautta. Räsymattotarinointi antaa narratiivis-dekonstruktivistisena 

lähestymistapana käsitteellisiä mutta myös pedagogisia työkaluja nähdä monilajinen maailma 

mahdollisuutena siirtyä lajisorrosta (speciesism) kohti lajien välistä kunnioitusta. Räsymattotarinointi 

haastaa myös kriittisesti pohtimaan lemmikkieläinten pitoa sekä niihin vahvasti liittyvien 

eläinsuojelukysymysten merkitystä niin kasvatuksessa kuin laajemminkin yhteiskunnassa.  

 

Kortteja, kyyneleitä ja näpräämistä- Oppilaan osallisuudelle avautuvia tiloja alakoulun 

kehityskeskustelussa  

Anu Uusikylä (Oulun yliopisto), Sari Haapakangas (Suomen Vanhempainliitto), Tuija Huuki (Oulun 

yliopisto) 

Tässä artikkelissa tarkastelemme oppilaan osallisuutta alakoulun kehityskeskustelussa affektiivisten 

ja materiaalisten ulottuvuuksien näkökulmasta. Tutkimuksemme kiinnittyy laajemmin 

posthumanistisiin ja feministisiin uusmaterialistisiin teorioihin (esim. Deleuze & Guattari 1987; Barad 

2007; Braidotti 2013) ja tutkimusmenetelmiin (Coleman & Ringrose 2013) erityisesti 

kasvatuskonteksteissa (Taylor & Hughes 2016). Niiden mukaan ilmiöt syntyvät monimutkaisissa 

suhdeverkostoissa, jotka kehkeytyvät ihmisten, luonnon ja lukemattomien muiden kuten 

diskursiivisten, kulttuuristen, materiaalisten, historiallisten, affektiivisten tai teknologisten tekijöiden 

kanssa (Irni ym. 2014). Hyödyntämällä affektin, urittuvan ja silenevän tilan sekä 

yhteismuotoutumisen käsitteitä keskitymme havainnoimaan, miten tilat lapsen osallisuudelle 

avautuvat ja sulkeutuvat kehityskeskustelussa. Affekti- käsitteen on huomattu sopivan välineeksi 

tutkittaessa sensitiivisiä tiloja ja aihepiirejä, jotka jäävät helposti piiloon yksinomaan kirjoittamiseen 

ja puheeseen perustuvilla tutkimusmenetelmillä (Ringrose 2011; Snaza & Weaver 2016; Huuki & 

Lanas 2019). Näistä lähtökohdista osallistumme keskusteluun opetuksen ja kasvatuksen arjesta, 

jossa haastetaan uudistamaan kehityskeskustelun toimintatapoja ja kehittämään 

tutkimusperustaisia menetelmiä mahdollistamaan monenlaisten lasten ilmaisua. Tutkimusaineisto 

perustuu noin 120 alakoulun kehityskeskustelussa koottuihin kenttämuistiinpanoihin, valokuviin ja 

videoihin, joista lähempään tarkasteluun on poimittu kolme tapaamista. Aineiston tuottamisen 

välineenä hyödynnämme tutkimusta varten kehitettyä pedagogis- menetelmällistä KESY-

kuvamateriaalia, jonka tavoitteena on lisätä oppilaan osallisuutta kehityskeskustelussa ja samalla 

mahdollistaa osallisuuden tilojen näkyväksi tekeminen. Artikkelin perusteella ehdotamme, että 

eritoten sensitiivisissä tilanteissa lapsen tulisi voida liikkua, näprätä ja suojautua vaikka hiustensa 

taakse purkaakseen tilanteessa tuottuvaa hämmentävää energiaa ja löytääkseen tilaa 

osallistumiselleen. Ehdotamme, että tilaa osallisuudelle silentävät myönteinen affektiivinen ilmapiiri, 

kuvakortit ja liikehtiminen sekä kosketus materiaalisiin objekteihin. Osallisuutta urittavat aikuisten 

kiireinen ohjailu, sosiokulttuurisiin eroihin, kuten ikään ja sukupuoleen tai toimintapositioon liittyvät 

kapeat ennakko-odotukset ja puhekeskeisyys sekä koulun joustamattomat rakenteet ja käytänteet.   
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Kivi outona työkaluna 

Sara Sintonen (Helsingin yliopisto) 

Koska kivet ovat merkityksellisiä ihmisille ja erityisesti lapsille (Rautio, 2013), miksi emme opettaisi ja 

oppisi kivien kanssa? Kivi on esteettisesti kiehtova aines: jotain, johon aika vaikuttaa hitaasti, ja 

jotain, joka on lähes äänetöntä. Parhaiten kiviä käsittää, kun ottaa niitä käsille. Jos opetan kivien 

kanssa, olenko jotenkin outo ja kieroutunut? Joustaako rationaalinen ajattelumme sen verran, että 

ymmärrämme ja sallimme tilanteen taiteen rajoissa (”se nyt on sitä taidekasvatusta”), mutta emme 

sen enempää? Ongelmana on, että taide on kuitenkin verrattain lyhythistoriainen ajattelutapa, joka 

ihmiskeskeisyydessään on melko riittämätön vastaus kestävän maailmansuhteen vahvistamisessa. 

Tarvitaan ennakkoluuttomia avauksia ja uudelleenkuvittelua (Koistinen & Karkulehto, 2021), jossa 

kuvittelemalla edistetään ymmärrystä ei-inhimillisiin toisiin ja materiaaliseen eettisesti suhtautuvista 

uusista todellisuuksista.  Taide kantaa itsessään esteettisiä, irrationaalisia ja synesteettisiä 

toimintoja. Uuden ymmärryksen mukaan taide on omituisia työkaluja (Noë, 2019). Ajatuksia sitoo 

yhteen kokemus, ei selittäminen, vaan selittämään pyrkivä toiminta. Mitä jos pyrkisimme 

materiaalis-esteettisen ymmärtämisen levittämiseen laajemmin kasvatuksen ja koulutuksen 

käytäntöihin? Onnistuisimmeko siten muistuttamaan ihmisen materiaalis-esteettisen 

maailmasuhteen evolutionaarisesta alkuperästä, jolloin voisimme ehdottaa kasvatukseen ja 

koulutukseen materiaalis-esteettisen muotoutumisen elementtejä?  

 

Materiaalisuus arkipäiväisissä yksityiskohdissa käsityöprosessin liepeillä 

Varpu Mehto (Helsingin Yliopisto) 

Käsityö ei perustu vain ihmisen intentioon vaan edellyttää materian kanssa yhdessä ajattelemista. 

Käsitelläkseni koulukäsityötä tällaisen suhteisen ja uppoutuneen tietämisen näkökulmasta, juurrutan 

tämän esityksen teoreettisiin näkökulmiin, jotka ymmärtävät käytännöt jatkuvasti muuttuvina 

sommitelmina, joiden aktiivinen ja dynaaminen osa materia on (mm. Mol, 2002; Haraway, 2016).   

Meneillään olevaan väitöskirjatyöhöni pohjautuen kerron pieniä, arkipäiväisiin yksityiskohtiin 

keskittyviä tarinoita yläkoulussa toteutetusta monialaisesta keksintöprojektista. Sen aikana 

koululaiset valmistivat pienryhmissä ideoimiaan esineitä yhdistellen perinteistä käsityötä ja 

modernia digitaalista teknologiaa. Olen erityisen kiinnostunut kohtaamisista, jotka kehkeytyivät 

intentionaalisen suunnitteluprosessin ja sanallistetun tietämisen liepeillä. Tällöin prosessi näyttäytyi 

rationaalisen ongelmanratkaisun sijasta tasapainoiluna. Epälineaarinen käsityö oli yhtä aikaa muun 

muassa oppimissuoritusta, leikkiä, institutionaalista rytmiä, ja esineiden kulttuuria. Esimerkiksi 

tekeillä olevan säästölippaan ominaisuuksia määritteli sattumalta luokasta löytynyt metallinpala, 

jonka työstämisen tekniikat sopeutettiin käsityöprosessia katkovaan lukujärjestykseen. Samalla 

nauhahiomakoneen ja metallin yhdessä synnyttämät kipinät keräsivät ympärilleen naurua, 

kiljahtelua ja tarkkaavaisen hidasta liikkumista. Prosessi ei ollut keskittynyt minkään yksittäisen 

toimijan vaatimusten ympärille. Sen sijaan niin materia, ihmisen toiminta, kuin oppimisprosessikin 

muovasivat toinen toisiaan. Yhteen kietoutuivat materiaalisten resurssien, työvälineiden, oppilaiden 

ja opettajien taitotason lisäksi myös laajemmat ilmiöt. Läsnä oli esimerkiksi digitaalisen median 

toimijoita, käsityön kulttuuriperinteitä, sekä raaka-aineiden historioita ja tulevaisuuksia. Esityksessä 

pohdin, millaisia kuuntelemista tai vastaamista vaativia langanpäitä nämä käsityön merkitykselliset 

arkipäiväisyydet tarjoavat sekä tutkimukselle että kasvatuksen käytäntöjen kehittämiselle. 
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Lapsi sosiomateriaalisissa suhteissa: metodologisia pohdintoja 

Anna Kristiina Kokko (Itä-Suomen yliopisto) 

Viimeaikainen kasvatustieteellinen tutkimus on hahmotellut suuntaviivoja enemmän kuin 

inhimilliseen (more than human) maailmaan. Ymmärtämällä kasvatuksen ja koulutuksen enemmän 

kuin inhimillisenä tutkijat ovat pystyneet ansiokkaasti nostamaan esille koulutuksen kompleksisuutta 

ja liittämään keskustelua laajempiin vastuullisuutta korostaviin teemoihin. Keskusteluun on 

kuitenkin noussut myös kysymys siitä, kuinka ihmisen ylivallan horjuttaminen voisi tarkoittaa myös 

uudelleen määrittelyä sen suhteen, kenen tieto oikeastaan nähdään relevanttina. Tässä esityksessä 

tuon empiirisen tutkimuksemme pohjalta keskusteluun yhden mahdollisen tavan tutkia sosiaalisen ja 

materiaalisen kietoumia, kuitenkaan yksilöä menettämättä. Teen tämän tuomalla kaksi eri 

lähtökohdista ponnistavaa keskustelua dialogiin. Aloitan sosiokulttuuriseen perinteeseen 

pohjautuvalla näkökulmalla, jossa tutkimuksen lähtökohdiksi nostetaan ne hetket, joissa lapsi 

ilmaisee visuaalisesti tuottamansa artefaktin kautta koettua toimijuuden tuntoaan. Tämän pohjalta 

keskitän katseen etnografiseen aineistoon ja tarkemmin siihen minkälaisissa enemmän kuin 

inhimillisissä sommitelmissa lasten toimijuuden tunto on kehkeytynyt. Empiirisen tutkimuksen 

aineisto on tuotettu yhdessä suomalaisessa alakoulussa 42 lapsen kanssa kolmen viikon 

aikakehyksessä –pyrkimyksenä tarjota lapselle aikaa ja tilaa tehdä päätös siitä jos, milloin ja miten 

hän haluaa tutkimukseen osallistua. 

 

Äänimaiseman toteuttaminen etäopetus sommitelmassa 

Verneri Valasmo (Åbo Akademi), Fritjof Sahlström (Åbo Akademi), Antti Paakkari (Tampereen 

Yliopisto)  

Nostamme esityksessämme esille alustavia havaintoja tutkimuksestamme, jossa tarkastelemme 

äänimaiseman toteuttamista (enactment) etäopetus sommitelmassa. Tarkastelu perustuu 

kahdeksan oppilaan ja heidän opettajansa kahdella lukion matematiikan etäoppitunnilla tuottamaan 

videoaineistoon, sekä näiden kanssa toteutettuihin haastatteluihin. Analyysissa sovellamme 

toimijaverkostoteoriaa (ANT) herkistymisvälineenä, jonka avulla keskitämme huomiomme 

tarkasteltavan etäopetus käytännön relationaalisiin piirteisiin, sekä siihen miten käytäntö ”tehdään” 

(Decuypere 2019). Tarkastelemme etäopetusta sommitelmana, joka kerää yhteen erilaisia toimijoita, 

niin ihmisiä kuin ei-ihmisiä. Kiinnittämällä huomiomme etäopetus käytäntöjen pieniin yksityiskohtiin 

analysoimme, miten etäopetuksen äänimaisema toimeenpannaan. Näiden käytäntöjen keskiössä 

ovat yhtä lailla erilaiset digitaaliset teknologiat, esineet kuin ihmisetkin. Olemme kiinnostuneita siitä, 

minkälaisia ääneen liittyviä toiminnan muotoja tarkastelemamme sommitelma saa aikaan. 

Tarkastelemme minkälaiset toimijat kietoutuvat toisiinsa ja miten nämä luovat etäopetuksen 

äänimaiseman. Emme tarkastele toimijoita staattisina, tietynlaiset ominaisuudet omaavina, vaan 

kohtaamisissa tapahtuvien käännösten kautta alati muuttuvina. Pohdimme minkälaisia 

ominaisuuksiin, rooleihin ja valta-asetelmiin liittyviä muutoksia erilaisten toimijoiden yhteen 

kietoutumiset saavat aikaan. Aineistossamme läsnäolevia toimijoita olivat muun muassa Zoom, 

tietokone, oppilaat, opettaja, älypuhelimet, lemmikit, koti ja koulu. Koulun tila/aika muovaa 

äänimaisemaa luoden siihen rytmejä ja intensiteettejä. Koulun äänimaiseman toimeenpanossa ovat 

voimakkaasti läsnä myös hierarkiat ja valtasuhteet. Etäopetus muovaa näitä tila/aika sekä 

valtasuhteisiin liittyviä käytäntöjä monella tavalla uusiksi. Etäopetus-teknologian kietoutuminen 

osaksi oppitunteja luo uudenlaisia ääneen liittyviä käytäntöjä, normeja, kykyjä ja rajoitteita. 

Tärkeäksi nousee myös kysymys siitä, mikä on suurten kaupallisten toimijoiden kuten Zoom video 

communications suhde oppituntien äänimaisemaan. Esityksessämme tuomme videoaineistoihin ja 
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haastatteluihin pohjaten esille etäopetuksen äänimaiseman toimeenpanoon liittyviä havaintoja, ja 

pohdimme näiden vaikutuksia erilaisten etäopetukseen osallistuvien toimijoiden näkökulmasta.   

 

Carrying stones: towards an immanent concept of education 

Jan Varpanen (Tampereen Yliopisto) 

One of the most powerful imaginaries I have encountered in the field of education are the children 

who carry stones in their pockets which is the topic of Pauliina Rautio’s (2013) paper. The line of 

thinking I wish to pursue in this paper concerns the educational significance of such autotelic 

material practices. In her paper, Rautio highlights that carrying stones is a practice that is oriented to 

the present, while educational thought more generally tends to speak of the future. I will develop 

this insight from the perspective of educational theory by arguing that extant theories understand 

education in terms of a movement of transcendence. That is, in terms of a process of development 

where the educand becomes something that they presently are not. In contrast to the movement of 

transcendence typical of extant theories of education, I sketch an immanent theory of education, by 

starting from autotelic material practices – such as carrying stones. By focusing on immanence 

rather than transcendence I try to offer a fuller account of the relations taking place in autotelic 

material practices. In particular, I highlight the reciprocity of the educational relationship, suggesting 

that, when stones are being carried, this relationship is not necessarily as asymmetrical as has 

habitually been claimed. With the immanent theory of education, I seek to conceptualize the unique 

significance of autotelic material practices for educational theory and to situate this significance in 

the broader picture of what education is understood to be.  

 

Lasten ja nuorten ajatuksia vuodesta 2050: Posthumanistisia suuntaviivoja opetussuunnitelmien 

kehittämiseen  

Anjuli Korhonen (Opetushallitus), Paula Mattila (Jyväskylän yliopisto, Solki) 

Globaalissa UNESCO-kouluverkostossa osallistuttiin loppuvuodesta 2020 UNESCOn Futures of 

Education -kampanjaan. Koululaisia pyydettiin unelmoimaan ja raportoimaan asioista, joita he 

haluaisivat / eivät haluaisi kohdata vuonna 2050. Runsaat puolet Suomen Unesco-oppilaitoksista 

lähetti kampanjaan vastauksiaan, joita saatiin ala-asteikäisistä lukiolaisiin. Osallistuimme Suomen 

yhteisraportin laatimiseen osana Opetushallituksen UNESCO-koulutoimintaa. Jatkokehitimme 

raportin pohjalta nousseita ajatuksiamme Opetushallituksen Kestävä tulevaisuus -verkko-oppaan 

artikkelissa. Esitysehdotuksemme käsittelee havaintojamme ja alustavia tulkintojamme 

yhteisraportista ja artikkelista. Linkitämme niitä muuhun koulujen kestävää kehitystä koskevaan 

keskusteluun ja tutkimukseen erityisesti opetussuunnitelmien kehittämisen näkökulmasta.  

Muun muassa seuraavat asiat nousivat esiin:  

- Lapset ja nuoret osoittavat myötätuntoa perhettä, lemmikkieläimiä, luontoa ja tuttuja esineitä 

kohtaan mutta myös tahtoa globaaliin solidaarisuuteen ja toimintaan kestävän tulevaisuuden 

puolesta.     

- Huolenaihe ylitse muiden on ilmastonmuutos, mutta myös esimerkiksi rauhan särkymistä pelätään. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen halutaan toimia.     

- Vaikka lapset ja nuoret elävät digitalisoituneessa maailmassa, heidän tulevaisuuskuvissaan ei näy, 

miten erilaisia teknologioita/tekniikoita voisi käyttää kestäviin ratkaisuihin. Globaaleihin haasteisiin 

ei osata ehdottaa vastauksia, vaikka tahtoa löytyisikin. Toisaalta vastauksissa näkyy luottamusta 

siihen, että ”tiede ratkaisee” esimerkiksi pandemiat. Toimijuus kohdistuu oman elämän lähipiiriin, 
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mutta maailman taakka painaa harteita.   

 Johtopäätöksiämme ja kysymyksiämme:    

- Lasten ja nuorten havainnot ja kokemusmaailma ovat luontevasti tässä hetkessä ja Suomessa. Mitä 

olisi tietoisemmin (globaaliin) tulevaisuuteen suuntautuva pedagogiikka? Miten sitä vahvistettaisiin 

opetussuunnitelman perusteissa?    

- Lasten ja nuorten empatia kohdistuu luontevasti ihmistä laajemmalle. Se on aito voimavara, mutta 

miten sitä voi vahvistaa – mitä opittavaa aikuisilla on vaikuttajina ja päättäjinä?    

- Teknologia käsitetään koulujen kehittämispuheessa lähinnä digitaalisten ratkaisujen 

hyödyntämiseksi (esim. Koulutuspoliittinen selonteko 2021). Tulisiko kierrättävät, korjaavat ja uusia 

näkökulmia avaavat arjen teknologiat, käsityötekniikat ja luova prosessiajattelu nostaa enemmän 

etualalle?  

 

Children's emotional experiences in and about their local environment across temporal–spatial-

material entanglements during digital storying 

Jenny Byman (Helsingin Yliopisto), Kristiina Kumpulainen (Helsingin Yliopisto & Simon Fraser 

University), Chin-Chin Wong (Helsingin Yliopisto), Jenny Renlund (Helsingin Yliopisto) 

In this study, we investigated how digital storying created opportunities for children to attend to 

their emotional experiences in and about their local environment. Following relational ontology 

(Renshaw, 2021; Tooth & Renshaw, 2020; Haraway, 2016) and ecological narrative inquiry (Moore, 

2020), we focused our analysis on the temporal-spatial-material entanglements of children’s 

emotional experiences. We draw on a case study of two children, Liam and Vera, at a Finnish 

primary school who engaged in digital storying in their local forest using an augmented storycrafting 

app based on a folk story about a forest elf. The results illustrate how the narrative approach to 

digital storying, including a fictitious augmented character, opened up spaces for the children to 

view, feel and experience the environment in different and unexpected ways which set different 

emotions in motion. The children’s emotional experiences were entangled with the other children, 

researchers, materiality of the digital spaces, and the more-than-human world. The children’s digital 

storying did not only communicate emotional experiences in local space and place but were 

entangled with societal narratives, such as climate change and forest conservation, with 

considerations of the future of the planet. The results also show how a narrative approach focusing 

on spatial-temporal-material entanglements of children’s emotional experiences can bring forth 

tension-laden and manifold stories connected to the vulnerabilities of and power tensions between 

the human and non-human. Our study suggests how digital storying offers a pedagogical method for 

early environmental education which builds on children’s emotional experiences.   
 

 

Empathy Education in the Anthropocene: Responsibility in art-viewing  

Rachel Sinquefield-Kangas (University of Helsinki)  

Empathy is a dynamic construct with vast potential for helping form human to non-human 

connections. However, much of the current rhetoric on empathy dichotomizes it as between the 

empathizing subject and the object of empathy. Re-turning to conceptions of empathy, that have 

historically been developed through processes of viewing art objects as phenomena, reveals 

opportunities for understanding how empathetic behaviors are evoked during artistic engagements. 

Activities of art-viewing also uncover our own heterogeneous human to non-human connections as 

they are taking shape. Using Karen Barad's (2007) theory of agential realism, this 

presentation/workshop will include an activity of art-viewing followed by a discussion as to how 
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understanding art objects as phenomena, co-constitutes its viewing subjects within a web of 

complex entangled phenomena. Further discussions will revolve around how the heterogeneity of 

such entanglements presents educational opportunities for viewers to unpack their own 

response(ability) to the image being viewed. Producing an understanding of empathy as 

performative offers opportunities for integrating more-than-human empathy within educational 

practices of the Anthropocene.  

 
Reimagining joy as a performative force in early childhood education 

Alexandra Nordström (University of Helsinki) 

In this paper, the starting point is to approach joy as becoming in relation, as an affective intensity 

that augments our power of acting. Joy is attended to both as performed in relation to others (both 

human and more-than-human), and as a performative agent, following Barad’s agential realism. I 

aim to increase our understanding of joy as performative, which is important for early years 

practitioners and researchers, complementing previous work done in sociocultural and psychological 

approaches to affects. This paper is based on an empirical exploration of the remarkableness of 

everyday literacy practices in Finnish early childhood education. The paper contributes to the 

emerging field of affective and embodied literacy practices in early childhood education by 

disrupting the ways we think about, research, and approach joy. By thinking with theory and drawing 

on practical provocations from my ethnographic data, joy is explored from a postqualitative 

methodological approach, drawing attention to human and more-than-human intra-actions, 

entanglements, and the in-betweens. I offer some reflections on this diffractive methodological 

approach, that is, how to see, hear, feel, experience, sense joy in situ as a researcher, and what 

possibilities this entails for research and the phenomena being researched.  

 

Mapping an infant’s first months of attendance to ECEC  

Yaiza Lucas Revilla (Jyu), Niina Rutanen (Jyu), Raija Raittila (Jyu), Eija Sevon (Jyu) 

This presentation discusses infants’ transition from home to early childhood education and care 

(ECEC). Educational transitions are relational processes embedded in a network of relational, 

temporal and material constituents that contribute to infants’ experiences and transition process. 

The aim of this presentation is to explore an infant’s first months of attendance, by mapping the 

child’s everyday activities in ECEC, taking situations as a lens. Research on young children’s 

transitions from home to ECEC often focuses on psychological and cognitive aspects linked to child 

attachment, socio-cultural learning, and development. Following a data driven design, this 

investigation aims at uncovering non-human elements that may have a central role as co-

constructors of infants’ transitions from home to ECEC. The data for this presentation regarding a 

10-months-old infant first 7 months of attendance to ECEC is composed of 8h of video observations 

covering arrival, routines, play, and pick up, on 7 selected observation days. This research’s data is 

part of a longitudinal study of educational transitions to and within ECEC (Trace in ECEC -project, 

Academy of Finland, University of Jyväskylä). 
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Racism and whiteness in education 

 
Constructions of exclusive Finnishness through race and racialisation in Finnish multicultural 

education 

Ida Hummelstedt (Helsingin yliopisto) 

Several studies show, how Finnishness is constructed as a position difficult to attain if being non-

white or having a non-Western name or different accent, also within education. Being considered a 

Finn or not has consequences for both how a person gets treated and for prospects in the Finnish 

society. This presentation investigates how Finnishness is constructed in Finnish multicultural 

education. The theoretical framework is critical multicultural education and critical theories of race. 

The data consists of teacher education program policies and teacher educator interviews analysed 

with discourse theory, and video observations with a teacher specialised in multicultural education 

analysed with an applied version of conversation analysis. The findings show that Finnishness is 

constructed as the norm, in opposite to the multicultural immigrant Other in Finnish multicultural 

education. In the teacher education policies, the teacher student is regarded to be a Finn, preparing 

to meet the multicultural Other in school. In the teacher educator interviews, otherness or diversity 

was constructed by reference to visible ethnic difference, whereas Finnishness was referred to as 

looking the same, reproducing Finnishness as an invisible norm of whiteness. In the teaching 

situations in school, the pupils used the categories Finns and immigrants about themselves and 

others in an essentialising way that had consequences for choice and belonging. All in all, the 

findings imply that there is a need for deconstructing the exclusive Finnishness in education to make 

it available for all, and for a more dynamic approach to identity, enabling hybrid and changing 

belongings. 

 

“And If Something, Antiracism Is a Pedagogical Matter” - Finnish Early Childhood Education 

Teachers’ Understanding and Experiences of Antiracism and White Normativity 

Saara Loukola (Lund University) 

I present my analysis of early childhood education (ECE) teachers’ understanding of racism, 

antiracism, and white normativity and their experiences of applying the antiracist approach in their 

work. The analysis is done from the interviews of six Finnish ECE teachers who have participated in 

antiracist training during Autumn 2020. Racism in education is apparent in Finland and due to 

racism, the legal obligations for education and children’s rights are not met. In this study, Finnish ECE 

teachers observe racism in many forms in ECE institutions, such as overt racist acts or speech and as 

colorblind, indifferent, or denying attitudes towards racism. The antiracist approach is needed to 

resist racism in education: it can be described as an active stance against racism, aiming to lessen 

inequality. Dismantling white normativity is at the core of antiracism. In white normativity, 

whiteness is a norm, and groups racialized as white hold a power position in society. All the 

interviewees recognize the need for antiracism in ECE. Many of them consider themselves as 

developing antiracists and aim to adopt an active and reflexive stance against racism. Many of them 

commit to forward antiracism concretely in their pedagogical choices and treatment of families. 

However, the whole work community is not always committed to antiracist principles. The 

interviewees emphasize how the participation of the whole work community and support from the 

supervisor are needed to create an antiracist work culture.   

Keywords: early childhood education, critical pedagogy, antiracism, racism, white normativity    
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Renewing whiteness in education: power relations in policies and practices on Roma, Travellers 

and basic education  

Jenni Helakorpi (Helsingin yliopisto) 

In this presentation, I will discuss how whiteness is embedded in policies and practices on Roma, 

Travellers and basic education in Finland, Sweden and Norway. I analyse the power relations 

inherent in the current policies and practices. The interest lies especially in the subjectivities enabled 

and constrained by the relations of power in the promotion of basic education of Roma and Traveller 

national minorities. The study stems from the notion that the power relations and subjectivities are 

produced by travelling discourses, which result from the interplay between national and 

international policy processes. The transnational and translocal data of the study includes a) policy 

documents about Roma, Travellers and basic education from Finland, Sweden and Norway, and b) 

interviews with participants who are implementing the policy measures. I argue that whiteness as a 

norm and privilege in education is maintained through racialization of Roma and Travellers. I will 

discuss how the current policies and practices focus on Roma and Travellers and their actions in 

manifold and persistent ways, enabling the subjectivity of innocence for other than Roma and 

Travellers. Furthermore I argue that the subjectivities enabled for Roma and Travellers include being 

those responsible for change, for the current situation, and for being inadequate, whereas the 

subjectivities of innocence, not being responsible, being a helper, and a tolerating actor are enabled 

for others. Making the Roma and Travellers the focus of attention and enabling innocence and 

helper subjectivities for others, reflects the asymmetrical power relations the current discourses 

subject individuals into. 

 
A more equitable approach to (language) teacher education? 

Johanna Ennser-Kananen (Jyväskylän yliopisto), Päivi Iikkanen (Jyväskylän yliopisto), Kristiina 

Skinnari (Jyväskylän yliopisto) 

The teaching and learning of English has been criticized for being a colonial process. Research 

suggests that English teaching builds on historical imperial efforts of Anglophone nations, and 

perpetuates efforts of contemporary coloniality. This manifests itself in such ideological dispositions 

as native speakerism, epistemic injustice or raciolinguistics. Although Finland tends to deem itself 

colonially innocent, such dynamics are important to discuss. A curriculum and pedagogy that 

recognizes and promotes students’ multilingual resources can be a first step in building a more 

equitable approach to language education. The LAMP (Language Aware and Multilingual Pedagogies) 

program is a good example of such an approach (Szabó, Repo, Kekki, Skinnari 2021). We argue that a 

multilingual and decolonizing approach to TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) 

could be achieved by employing more equitable, language aware and translingually informed 

teaching practices (Skinnari, Ennser-Kananen & Iikkanen 2021). We illustrate this with data from the 

LAMP program, and make suggestions on how to incorporate such practices in comprehensive 

school and (language) teacher education.  

 

Racism in history textbooks  

Pia Mikander (Helsingin yliopisto) 

While the education system is celebrated for promoting equality, reports point to problems 

concerning racism within Finnish schools. This presentation draws on Kristín Loftsdottír’s suggestion 

to examine racism from three angles: everyday racism, prior immobility, and structural racism, 
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showing how racism is present in Finnish school textbooks in history, social science and geography. 

While old racist or colonial words have generally been removed from school books, history textbook 

passages about colonial times still include images of racist caricatures to express the explicit racism 

of the past. Similar caricatures have been removed from consumer products, as a result of antiracist 

struggles in Finland during past years. Chocolate and licorice wrappings have scrapped their racist 

images, and we might ask whether they belong in history teaching, particularly if they do not 

encourage a discussion about ongoing racism. I ask whether any ridiculing images should be part of 

history textbooks, if they would not be suitable on consumer goods. Would getting rid of them be 

considered an attempt to erase history? History education is often defended as a means to make 

sure that past atrocities never happen again. I ask whether it is possible to tell the history of racism 

without any risk of spreading racist ideas. Importantly, using textbooks with racist content requires 

teachers being aware of racism. If pictures call for students to laugh, making the classroom a place 

that strengthens racism, or if they endorse the idea that racism of colonial times is outdated, they 

might not belong in school. 

 

Vähemmistöt peruskoulun historianopetuksessa Suomessa 

Tanja Kohvakka (Åbo Akademi) 

Esitelmässäni tarkastelen peruskoulun opetussuunnitelman (2014) ohjeistuksia historianopetukselle 

monikulttuurisen opetuksen sekä kriittisen pedagogiikan teoreettisten viitekehysten valossa. 

Tarkastelun keskiössä ovat vähemmistöjen historian huomioiminen sekä edellytykset niiden 

käsittelyyn oppitunneilla. Analyysissäni väitän, että opetussuunnitelma antaa lähtökohtaisesti hyvät 

edellytykset vähemmistöjen osallisuudelle ja moniperspektiiviselle historianopetukselle, mutta 

historian opetussisällöt toisintavat valkoisia ja eurosentrisiä historian narratiiveja ja antavat vähän 

tilaa rasismin ja muun syrjinnän historialliselle tarkastelulle. Opetussisällöt eivät viittaa suoraan 

yhteenkään vähemmistöryhmään tai kolonialismin historiaan, mikä osaltaan vahvistaa valkoista ja 

eurosentristä historiakuvaa. Täten kyseisten aiheiden käsittely riippuu pitkälti historianopettajien ja 

oppikirjojen omista painotuksista, koska opetussuunnitelma itsessään ei anna eksplisiittisiä 

ohjeistuksia vähemmistöjen historian käsittelylle. Tutkimuskirjallisuudessa on enenevissä määrin 

keskustelu siitä, kuinka länsimaisissa yhteiskunnissa historianopetus tuottaa ja toistaa eurosentristä 

ja valkoista historiakuvaa. Eri vähemmistöjen historian käsittely oppitunneilla on pitkään koettu sekä 

marginaalisena että arkaluontoisena. Nämä historianopetuksen ilmentymät ovat vahingollisia 

ainakin kahdesta eri syystä. Ensinnäkin eurosentrinen ja vähemmistöjä poissulkeva historianopetus 

antaa vähän tai ei lainkaan samaistumispintaa vähemmistöille. Tällöin historianopetuksen 

mahdollisuus tukea kyseisten lasten ja nuorten identiteetin rakentumista vaarantuu huomattavasti. 

Lisäksi vähemmistöjä poissulkeva historianopetus antaa viestin vähemmistöille siitä, etteivät heidän 

historiansa ole osa kansallista Suomen historiaa. Toiseksi valkoinen ja eurosentrinen historianopetus 

on vahingollista myös siitä syystä, että se heikentää kaikkien oppilaiden mahdollisimman laajan 

historiantuntemuksen karttumista. Tiettyjä näkökulmia poissulkeva historianopetus ei anna riittäviä 

valmiuksia tarkastella nykyisyyden ja menneisyyden ilmiöitä kriittisessä valossa. Esimerkiksi 

kolonialismin tai valtion vähemmistöihin kohdistuneiden assimilaatiopyrkimyksien sivuuttaminen 

historianopetuksessa heikentää kaikkien oppilaiden kykyä ymmärtää rasismin ja globaalin 

maahanmuuton juurisyitä. Lisäksi yleinen tietämättömyys kyseisistä aiheista ylläpitää haitallisia ja 

rasistisia ennakko-oletuksia eri vähemmistöistä. 
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Experiences of discrimination and its associations to psychological adjustment  

Rekar Abdulhamed (Helsingin yliopisto)  

Experienced discrimination has shown to be associated with psychological adjustment: people who 

face discrimination often report higher levels of anxiety and depression. In psychological 

acculturation research it has been suggested, that ethnic identity may buffer from adverse effects of 

discrimination. However, less is known how children and adolescents, yet constructing their 

identities, cope with experiences of discrimination and othering. Furthermore, understanding the 

effects of discrimination in different immigirant-origin generations (i.e., first- and next generation) 

remains scarce. In this presentation the relation of experienced discrimination to anxiety and 

depression in different immigrant-origin adolescent generations is explored and possible protective 

factors discussed. Furthermore, I will argue how the Lazarus's and Folkman's model for coping with 

stress may be applied in studying the impact of discrimination and othering in children and 

adolescents. This application of the coping-stress model will also provide for pedagogical 

implications on how to support students in risk of discrimination to construct positive self-images 

and identities that promote pride in ones heritage and protects from adverse effects of 

discrimination and othering.   

 

Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kasvatuksessa ja koulutuksessa? (SIG) 
 

Kyvykkyysihanteet näkökulmana yliopisto-opintojen yhdenvertaisuuteen  

Jasu da Silva Gonçalves (Helsingin yliopisto) 

Muun muassa luokkatausta, sukupuoli, etnisyys, uskonto, kieli, seksuaalisuus ja varallisuus 

asemoivat ihmiset eri tavalla yliopistokoulutuksessa. Näiden lisäksi, tai niihin kietoutuen, 

terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvät erot vaikuttavat siihen, miten hyvin tai huonosti 

opiskeluympäristö tukee opinnoissa pärjäämistä. Yliopisto-opiskelijoiden mielenterveysongelmat 

ovat olleet julkisen keskustelun aiheena jo pitkään, mutta koronapandemian mukanaan tuoman 

etäopetuksen yleistymisen myötä se on puhuttanut entistä enemmän. Etäopetuksen pelätään 

lisäävän yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Huomion kiinnittäminen siihen, miten yliopisto-opetuksen 

käytännöt vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin on paikallaan, mutta sen sijaan, että keskiössä olisi 

tämän poikkeustilan vaikutusten selvittäminen, olisi tärkeä katsoa myös miten saavutettavia 

“tavallisena” pidetyt opetuskäytännöt ovat mielenterveyden ja jaksamisen haasteiden kanssa eläville 

opiskelijoille ja minkälaisiin oletuksiin opiskelijoista ja hyvinvoinnista ne perustuvat. Hahmottelen 

tässä esityksessä aluillaan olevan kasvatustieteellisen väitöstutkimukseni keskeistä käsitettä, 

kyvykkyysihanteita, yliopisto-opintoihin kiinnittyneenä eriarvoistamisen mekanismina ja tarkastelen 

akatemian ableistisia eli kyvykkyysihanteita tuottavia ja ylläpitäviä diskursseja ja käytäntöjä 

vammaistutkimuksen avulla.  

 

Miehisyyden mallit ja opettajuuden ideaalit 

Annukka Jauhiainen (Turun yliopisto), Anne Laiho (Turun yliopisto), Anna Jolkkonen (Turun 

yliopisto) 

Opettajaopiskelijat valmistuvat ammattiin, jota voidaan pitää keskeisenä sukupuolten tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta. Opettajat ovat vaikutusvaltaisia toimijoita, kun uudet 



Kasvatustieteen päivät 25.-26.11.2021, Jyväskylän yliopisto 

 

169 
 

sukupolvet omaksuvat sukupuolimalleja (Kreitz-Sandberg & Lahelma 2021). Koulumaailmassa 

käydään jatkuvasti neuvotteluja sukupuolesta ja muista eroista kulttuuristen käsitysten ja normien 

muovaamassa tilassa. Kouluympäristössä sukupuoleen liittyviin sosiaalisiin järjestyksiin ja 

valtasuhteisiin on siis otettava kantaa tavalla tai toisella. Opettajankoulutuksen aikana tulevat 

opettajat muokkaavat käsitystään itsestään ammattilaisina ja ammatillisina toimijoina. Tässä 

esityksessä tarkastelemme opettajaksi opiskelevien miesten kokemuksia ja näkemyksiä 

koulutuksestaan ja opettajan työstä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että opettajuuteen 

liitetään usein sukupuolen mukaan eroavia piirteitä, ja naisten ja miesten nähdään toimivan 

opettajina eri tavalla (Drudy 2008, 313; Francis 2008, 109) Myöhemmin tutkimuksessa on tuotu esiin 

jäykkien sukupuolikategorioiden murtuminen samalla kun on tunnistettu mies-kategorian sisäinen 

moninaisuus ja kulttuuriset muutokset miehisyyden malleissa. Tutkimuksen aineisto on tuotettu 

viiden ryhmäkeskustelun avulla. Näihin keskusteluihin osallistui yhteensä 15 miesopiskelijaa eri 

opettajankoulutusohjelmista. Ryhmäkeskustelu antaa tilaa moniäänisyydelle, joten se sopii aineiston 

tuottamisen menetelmäksi, kun ollaan kiinnostuneita ihmisten erilaisista tulkinnoista, merkitysten 

vaihtelusta ja argumentaatiosta (Pietilä 2017). Tässä esityksessä olemme kiinnostuneita siitä, miten 

opiskelijat rakensivat omaa toimijuuttaan opettajina ja miten he positioivat itsensä suhteessa 

kulttuurisiin mieheyden malleihin (Bamberg & Georgakopoulou 2008; Mutanen & Siivonen 2016; 

Watson 2007). Kysymme, miten ryhmäkeskusteluissa omaksuttiin, ohitettiin, vastustettiin ja 

muokattiin opettajaideaaleja ja millaisena miehenä oleminen näyttäytyi opettajaopiskelijoiden 

puheessa opettajuudesta?  

 
”Erinomaisuuden” ambivalenssit opettajankoulutuksessa – Historiallinen ja diskursiivinen luenta 

tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista opettajankoulutuksessa Suomessa 

Tuija Kasa (Helsingin yliopisto), Kristiina Brunila (Helsingin yliopisto), Reetta Toivanen (Helsingin 

yliopisto) 

Suomessa pidetään virallisesti ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta arvossa: Suomi on 

ratifioinut laajasti ihmisoikeussopimuksia, perus- ja ihmisoikeudet ovat osa kansallista lainsäädäntöä 

ja tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet ovat keskeisiä kaikissa opetussuunnitelmissa. Samalla 

tutkimus kuitenkin osoittaa, että ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sisällyttäminen 

osaksi opettajankoulutusta on ollut hidasta, vaikka näiden edistämiseksi on käynnistetty satoja 

projekteja viimeisen 50 vuoden aikana. Ihmisoikeuskasvatuksen on havaittu Suomessa olevan 

juridisesta perustasta irrallista, yksittäisten aktiivisuuden varassa ja opettajat ovat pitäneet sitä 

”outona ja itsestäänselvänä”. Ihmisoikeuskasvatuksen tutkimus on vähäistä. Ihmisoikeusosaamisen 

tarve on mielletty muualle, eikä Suomen ihmisoikeusongelmia tunnisteta tai käsitellä riittävästi. 

Tarkastelemme kuvattua toimeenpanon problematiikkaa lukemalla historiallisesti ja diskursiivisesti 

olemassa olevaa kirjallisuutta, tasa-arvo- ja ihmisoikeuspoliittisia dokumentteja ja 2019 kerättyä 

aineistoa opettajaopiskelijoiden (n=300) näkemyksistä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta 

opettajankoulutuksessa. Diskursiivinen luenta tarkastelee erityisesti millaisia ”diskursiivisia 

käytäntöjä” opettajankoulutuksessa tuotetaan ja mikä vaikutus näillä on ihmisoikeuksien, tasa-arvon 

ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Tutkimuksemme teoreettinen tausta on kriittisissä ja 

feministisissä teorioissa. Tavoite on analysoida, mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että 

opettajaopiskelijat edelleen raportoivat riittämättömyyttä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien 

koulutuksessa, vaikka ihmisoikeus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntöä ja -politiikkaa on 

huomattavasti kehitetty? Analyysi selventää, minkälaiset ”diskursiiviset käytännöt” 

opettajankoulutuksessa tuottavat realisoitumisen ongelmia. Argumentoimme, että Suomessa 

opettajankoulutuksella on ambivalentti rooli, jossa se näyttäytyy ”erinomaisena” tuottaen samalla 
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eriarvoisuuksia. Lisäksi oletettu ”erinomaisuus” tuottaa välinpitämättömyyttä tasa-arvo-, 

yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeuspolitiikan tavoitteita kohtaan. Analyysimme tuo uutta 

tulkintakehystä sinnikkäille eriarvoisuuksille koulutuksessa maassa, joka esiintyy ihmisoikeuksien ja 

tasa-arvon mallimaana. Tulostemme pohjalta esitämme kriittistä itsereflektiota koulutuspolitiikalle 

Suomessa, jotta pyrittäisiin pitkäjänteisiin ja jatkuviin toimenpiteisiin strukturaalisten 

yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien purkamisessa koulutuksessa. 

 

Tasa-arvo todeksi ja teoiksi perusopetuksessa? 

Jaana Saarinen (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus), Kirsi Siekkinen (Saarijärven kaupunki), 

Tanja Laimi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) selvityksen tavoitteena on ollut tarkastella, mitkä 

tekijät ovat yhteydessä sukupuolten sisäisiin ja välisiin oppimistulosten eroihin ja koulutukselliseen 

segregaatioon. Selvityksessä on laajennettu näkökulmaa yksilön oppimistuloksia selittävien 

taustatekijöiden tarkastelusta kasvatuksen ja koulutuksen käytäntöihin, oppimisen konteksteihin, 

vuorovaikutukseen sekä erilaisiin rakenteellisiin tekijöihin. Perusopetuksen ajatellaan olevan 

lähtökohtaisesti tasa-arvoista ja yhdenvertaista. Sen oletetaan tarjoavan kaikille oppilaille turvallisen 

paikan opiskella, samanlaiset mahdollisuudet toimia ja toteuttaa itseään sekä opiskella 

perusopetuksen jälkeen ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa. Esityksessä tarkastellaan asiaa 

monipuolisesti ja -tasoisesti kysymällä, millaiset rakenteet ja käytännöt yhteiskunnassa, 

koulutuksessa, kasvatuksessa ja koulun arkipäivässä tuottavat eroja. Erottelut rakentavat erilaisia 

olettamuksia ja sitä kautta toimijuuksia, kohtelua, hierarkioita eri sukupuolille sekä erilaisista 

taustoista tuleville lapsille ja nuorille. Oppilaat kohtaavat koulussa erilaisia stereotypioita ja 

odotuksia, itsestään riippumattomien tekijöiden vuoksi. Oppimiseen vaikuttavat koulun arjessa 

tutkimusten mukaan esimerkiksi väkivallan pelko, rasismi, syrjintä ja kiusaaminen. Erilaiset oletukset 

määrittävät, kuka saa olla koulussa oma itsensä, ketä kiusataan, kuka mahtuu porukkaan, kenen ääni 

kuuluu ja kenen ei.  Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vieminen eläväksi käytännöksi kaikkeen koulun 

toimintaan vahvistaa koko koulun, opetuksen, keskinäisen vuorovaikutuksen, kohtelun ja oletusten 

muuttumista tasa-arvoisempaan suuntaan. Selvityksessä todetaan, ettei tasa-arvoinen koulutus voi 

toteutua, ellei samaan aikaan kehitetä tasa-arvoista yhteiskuntaa. Sosiaalisen eriarvoisuuden 

kasvaminen heikentää tasa-arvoisia mahdollisuuksia menestyä koulutuspolulla. On tärkeää kiinnittää 

huomiota siihen, miten koulutus toistaa sekä eriarvoisuuksia että etuoikeuksia ja miten näitä 

käytäntöjä, kohtelua ja olettamuksia voidaan muuttaa.   

 

Tasa-arvosuunnitelmat: hallinnon asiakirja vai oppilaitosten toimintakulttuurin lähtökohta? 

Sari Miettinen (Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus), Mari-Anne Okkolin 

(Rauhankasvatusinstituutti ry), Minna Laakso (Eetti ry) 

Tarkastelemme tässä esityksessä kahden hankkeen (Gender Equality in Schools ja Potentiaali -

kehittämishankkeet) kokemusten ja tulosten valossa oppilaitosten toiminnallisen tasa-

arvosuunnitelmatyön nykytilaa ja mahdollisuuksia. Lokakuussa 2020 julkistetussa Opetushallituksen 

kyselytutkimuksessa, jossa selvitettiin lain velvoittaman toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun 

toteutumista perusopetuksessa, kävi ilmi, että isossa osassa koulujen tasa-arvosuunnitelmia on 

puutteita. Kyselyyn vastanneista 1003 peruskoulusta (45% Suomen peruskouluista) vain noin 

puolella oli suunnitelma, joka vastasi 2015 voimaan tulleen lain asettamia vaatimuksia. 

Samansuuntainen tilanne on käsityksemme mukaan myös lukioissa ja ammatillisen koulutuksen 

oppilaitoksissa. Pakollisen tasa-arvosuunnitelman lisäksi, lainsäädäntö velvoittaa Suomessa kaikkia 



Kasvatustieteen päivät 25.-26.11.2021, Jyväskylän yliopisto 

 

171 
 

koulutusta järjestäviä oppilaitoksia edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä estämään 

syrjintää. Kehittämishankkeiden selvityksissä ja koulutuksissa tekemämme huomiot vahvistivat 

Opetushallituksen kyselytutkimuksen tuloksia: oppilaitosten tasa-arvosuunnitelma tunnettiin 

huonosti, eikä sen tekemiseen oltu osallistettu oppilaitosten henkilökuntaa tai oppilaita. Tasa-

arvosuunnitelma vaikuttaakin usein jäävän vain yhdeksi pakolliseksi dokumentiksi muiden 

asiakirjojen joukossa, vaikka se voisi olla aktiivinen työkalu tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman 

opiskelupaikan rakentamisessa. Potentiaali-hankkeen kyselytutkimuksen (N=709) tulosten mukaan 

niillä oppilaitoksen työntekijöillä, jotka tunsivat oppilaitoksensa toiminallisen tasa-

arvosuunnitelman, oli myös paremmin tiedossa, kuinka syrjintätilanteissa tulisi toimia. Hyvä 

suunnittelu siis edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista myös oppilaitoksen arjessa. 

Voidaankin kysyä, onko oppilaitoksissa ymmärretty toiminallisen tasa-arvosuunnitelman tarkoitus, 

joka on suunnitelman tuottaminen yhdessä ja konkreettisten syrjintää ehkäisevien toimintatapojen 

sisällyttäminen siihen? Gender Equality in Schools ja Potentiaali -kehittämishankkeissa on kehitetty 

erilaisia toiminnallisia menetelmiä oppilaitosten tasa-arvosuunnittelutyön tueksi. Esittelemme 

muutamia jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman tekemiseen 

sekä miten suunnitelmatyö voitaisiin kytkeä osaksi oppilaitosten konkreettista tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden edistämistehtävää ja syrjinnän estämistyötä.    

 

Päiväkodin tätejä ja alastomia siilejä. Vastakarvaan lukemisen menetelmä sukupuolisensitiivisessä 

kirjallisuuskasvatuksessa, esimerkkinä Teutorin Miina ja Manu -kuvakirjasarja 

Susanna Itäkare (Tampereen yliopisto), Outi Oja (Tukholman yliopisto) 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kirjallisuuskasvatuksen tavoitteena on ohjata lapsia ja nuoria 

kirjallisuuden pariin, innostaa lukukokemuksia sekä syventää lukuharrastusta. Se antaa esteettisten 

kokemusten lisäksi myös välineitä kirjallisuuden analysoimiseen ja kriittiseen lukemiseen sekä tietoa 

kirjallisuuden lajeista, historiasta, kirjailijoista, kuvittajista ja kääntäjistä. Kirjallisuuskasvatuksessa 

olennaista on Rättyän (2013) mukaan: 1) mahdollisuus lukukokemuksiin, 2) sisältö eli se, mitä teoksia 

valitaan käsiteltäväksi sekä 3) työskentelytavat eli se, miten luettua työstetään. Kirjallisuuskasvatus 

perustuu aina voimassa oleviin opetussuunnitelmiin. Kuten Kansallisessa lukutaitostrategiassa 2030 

todetaan, ”monipuolinen lukutaito on turvallisen yhteiskunnan, toimivan demokratian ja tasa-arvon 

perusta”. Kirjallisuuskasvatus edistää täten myös sukupuolten välistä tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta. Sukupuolisensitiivinen kirjallisuuskasvattaja valitsee luettavaksi tekstejä, joiden 

avulla on mahdollista käsitellä erilaisia eriarvoistavia eroja, kuten seksuaalista suuntautumista tai 

sukupuolten välisiä suhteita. Luettua työstetään lukumenetelmin, jotka saavat lukijoita lähestymään 

tekstin maailmaa “mitä jos” -katseella. Samalla päämääränä on tarjota lapselle ja nuorelle 

mahdollisuuksia kokeilla erilaisia olemisen tapoja.  Esitelmämme keskiössä on sukupuolisensitiivisen 

kirjallisuuskasvatuksen keskeinen menetelmä vastakarvaan lukeminen. Feministisen vastakarvaan 

lukemisen menetelmä liitetään yhdysvaltalaisen kirjallisuudentutkija Judith Fetterleyn tutkimukseen 

Resisting Reader (1978). Kyse on vapautumisen menetelmästä, jossa vanhoja tekstejä luetaan uusin 

silmin. Muuttamalla asemaansa suhteessa tekstiin lukija muuttaa tietoisuuttaan ja sitä kautta 

maailmaa. Vastakarvaan lukemisessa tekstiä luetaan sukupuolisensitiivisellä katseella. Tällöin 

esimerkiksi kyseenalaistetaan tekstin esittämiä ”totuuksia” sukupuolista ja sukupuolten välisistä 

suhteista.  Esitelmämme lopuksi esitämme konkreettisen esimerkkiluennan Teutorin Miina ja Manu -

kuvakirjoista ja näytämme, miten vastakarvaan lukemista voidaan harjoittaa varhaiskasvatuksessa. 

Miina ja Manu -kuvakirjasarja on täsmäkirjallisuutta, jonka avulla lapsia sosiaalistetaan esimerkiksi 

hammaslääkärikäyntiin ja esiopetukseen siirtymiseen. Vastakarvaan lukemiseen sarja sopii hyvin jo 

siksi, että sitä luetaan paljon niin kodeissa kuin varhaiskasvatuksessa.     
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Taidelähtöinen tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän käsittelemiseksi varhaisnuorten kanssa 

Eveliina Puutio (Oulun yliopisto), Suvi Pihkala (Oulun yliopisto), Helena Louhela (Oulun yliopisto), 

Tuija Huuki (Oulun yliopisto) 

Artikkelimme tarkastelee feminististen uusmaterialismien inspiroimien taidelähtöisten menetelmien 

pedagogisia mahdollisuuksia sukupuolistuneen vallan ja seksuaalisen häirinnän käsittelemiseksi 

varhaisnuorten kanssa. Se pohjautuu pitkäaikaiseen tutkimustyöhömme, jossa käsittelemme lasten 

ja nuorten välisiä sukupuolistuneita valtasuhteita ja seksuaalista häirintää sekä sitä, millaisia 

mahdollisuuksia luovat, taidelähtöiset ja tutkimusaktivistiset menetelmät tarjoavat näiden aiheiden 

työstämiseksi tavoilla, jotka pyrkivät eettisesti kestävään muutokseen. Artikkelin käsikirjoitus on 

parhaillaan arvioitavana suomenkieliseen tutkimusperustaiseen tietokirjaan. Esittelemme 

artikkelissa 10–13-vuotiaille koululaisille suunnattuja luovia työpajoja ja niiden toteuttamisen 

reunaehtoja. Avaamme Kaveripajat-nimeä kantavien työpajojen metodologis-pedagogista kehystä 

feminististen uusmaterialismien inspiroimana intra-aktivistisena sommitelmana. Sen keskeisiä 

ulottuvuuksia ovat monitoimijuuksisuus, taidelähtöinen tekeminen, mahdollistava turvallisuus sekä 

muutos ja aktivismi. Sommitelman ulottuvuuksia avaamalla kuvaamme, kuinka taidelähtöiset 

menetelmät voivat auttaa lapsia tunnistamaan ja kommunikoimaan kokemuksiaan 

sukupuolistuneesta vallasta ja häirinnästä. Kuvaamme myös, kuinka menetelmät voivat auttaa lapsia 

visioimaan eettisesti kestäviä vaihtoehtoja häirinnälle ja vinoutuneelle vallankäytölle. Lisäksi 

esitämme, kuinka taidelähtöinen pajatyöskentely voi taipua tutkimusaktivismiksi, mikä tarkoittaa 

lasten kokemusten, kannanottojen ja muutosvisioiden levittämistä ja kaiuttamista suuremmalle 

yleisölle. Työmme osallistuu lasten vertaissuhteissa tapahtuvan vinoutuneen vallankäytön sekä 

seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön. Yhdistelemällä innovatiivisesti taidetta sekä feministisiä 

uusmaterialistisia teorioita tutkimuksemme tuottaa tietoa keinoista, joilla voidaan kitkeä lasten 

välistä epäreilua vallankäyttöä ja auttaa heitä muodostamaan turvallisempia vertaissuhteita. 

 

Sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja (väki)valtaan liittyvien arvoristiriitojen nyrjäyttäminen 

varhaiskasvatuksessa  

Outi Ylitapio-Mäntylä (Oulun yliopisto), Tuija Huuki (Oulun yliopisto) 

Esityksessämme tarkastelemme feministisen pedagogiikan soveltamista varhaiskasvatuksessa.  

Feministisen pedagogiikan ytimessä ovat sukupuolittuneiden käytäntöjen sekä valtasuhteiden 

tiedostaminen ja purkaminen, tasa-arvoisen kasvatus- ja opetusyhteisöjen luominen, tiedon yhdessä 

tuottaminen sekä kokemuksen huomioiminen kasvatuksen ja opetuksen lähtökohtina. Pohdimme 

kolmen arvoristiriidan näkökulmasta lasten osallisuutta ja toiminnan mahdollisuutta sukupuolen 

näkökulmasta eli miten sukupuoli rajoittaa usein lasten osallisuutta. Tarkastelun kohteena olevat 

arvoristiriidat ovat: yksilöllisyys – sukupuolinormatiivisuus; seksuaalisuuden ylitarjonta – 

seksuaalikasvatuksen puute; sekä väkivallattomuus – väkivalta. Lapset kasvavat näiden 

arvoristiriitojen keskellä ja he saavat ristikkäisiin suuntiin ohjaavia viestejä siitä, miten sukupuoleen, 

seksuaalisuuteen ja (väki)valtaan tulisi suhtautua ja miten niihin liittyvissä tilanteissa tulisi toimia. 

Nämä arvoristiriidat tuottavat myös paineita tietynlaiseen tyttönä ja poikana toimimiseen. 

Tarkastelemme feministisen pedagogiikan mahdollisuuksia muuttaa arvoristiriitojen tuottamaa 

osallisuus- ja toimijuusrajoitteita varhaisikäisten lasten kasvatuksessa. Pohdimme, miten 

sukupuolivastuullinen kasvatus ja opetus mahdollistaa tietoisiksi tulemisen edellä mainituista 

arvoristiriidoista, miten niitä voitaisiin käsitellä yhdessä lasten kanssa.   
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Taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen verkosto: diversiteetti taide- ja 

taitokasvatuksessa 

 
Taidereppu – oppijakeskeistä ja kestävää monimuotoista kuvataideopetusta  

Hanna Niinistö (Helsingin yliopisto), Seija Kairavuori (Helsingin yliopisto), Hannah Kaihovirta 

(Helsingin yliopisto), Leena Knif (Helsingin yliopisto), Martina Paatela-Nieminen (Helsingin yliopisto) 

Pandemia vauhditti maailmanlaajuisesti opetuksen ja oppimisen monimuotoistumista ja lähi-, etä- ja 

hybridiratkaisujen kehittelyä oppijalähtöiseen, paikkaan ja osin myös aikaan sitomattomaan 

opetukseen ja oppimiseen. Keväällä 2021 käynnistimme Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä 

tiedekunnassa Taiderepun tutkimusperustaisen kehittämisen monimuotoisen kuvataiteen 

didaktiikan opetuksen tueksi. Tavoitteena on kehittää ekologisesti ja eettisesti kestävä Taidereppu-

materiaalikokonaisuus ja siihen kytkeytyvä pedagogiikka tukemaan työskentelyä erilaisissa 

oppimisympäristöissä ja niiden yhdistelmissä. Kokonaisuus linkittyy tiedekunnan ajankohtaisiin 

kehittämisteemoihin, kestävään kehitykseen sekä yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon 

toiminnassamme. Laajemmin katsoen kehittäminen liittyy ekososiaalisen sivistyksen edistämiseen 

opettajankoulutuksessa. Esityksessä kuvaamme etä- ja hybridityöskentelyyn soveltuvan taiderepun 

suunnitteluprosessin etenemistä. Kehittämisen lähtökohta on ollut käytännössä, opettajien ja 

opiskelijoiden kokemuksissa. Osallistumme opettajina ja tutkijoina aktiivisesti kehittämiseen, joka 

hahmottuu tutkivana yhteisöllisenä suunnitteluprosessina. Projektin käynnistyessä jaoimme 

opettajankouluttajina kokemuksiamme, visioimme ajatuksiamme ja jäsensimme tavoitteitamme 

toimivasta taiderepusta. Suunnitteluprosessissa hahmottuu taide- ja taitoaineille luonteenomaista 

avointa, ei tiedettyä, keskeneräistä ja kehkeytyvää sekä luottamuksen ilmapiiri suhteessa kollegaan 

ja prosessiin. Taidereppu on muotoiltu keväällä 2021 tiedekunnan opiskelijoiden toiveiden, 

kuvataiteen didaktiikan opettajien visioiden ja kuntouttavan työpajatoiminnan ideoinnin virittämänä 

yhteistyössä muotoilualan kestävän kehityksen edelläkävijän, Globe Hope’n, kanssa. Ensimmäiset 

yhteisöllisessä suunnitteluprosessissa kehitellyt taidereput on jalkautettu pilottikäyttöön elokuussa 

2021. Pilottikäytöstä keräämme opettajankouluttajien ja opettajaopiskelijoiden käyttökokemuksia ja 

kehittämisajatuksia materiaalikokonaisuuden ja siihen kytkeytyvän pedagogiikan kehittämiseen. 

Lisäksi tutkimuksemme aineistoa ovat opiskelijoilta kyselylomakkeella projektin alussa kerätyt 

kehittämisajatukset sekä sähköpostiviestit ja muistiinpanot ideointi- ja suunnitteluprosessin eri 

vaiheissa. Esityksessä kerromme alustavia tuloksia taidereppumateriaalikokonaisuuden 

kehittämisestä ja sen käytöstä opetuksessa ja oppimisessa laajenevissa oppimisympäristöissä.  

 

Miten pedagoginen nukke ja draaman leikillisyys kohtaavat ja tukevat taaperoa myötätunnon 

ilmaisemisessa? 

Jaana Keränen (Oulun yliopisto) 

Esitys avaa pedagogisen nuken ja draaman mahdollisuuksia tukea taaperoita myötätunnon 

ilmaisemisessa. Esitys liittyy väitöstutkimukseeni. Aikaisempien tutkimusten mukaan myötätuntoa ja 

altruistista käyttäytymistä voidaan parantaa systemaattisesti harjoittamalla myötätuntoa (Weng et 

al., 2013; Fotaki, 2015). Tarinoiden ja draaman kautta ihminen voi oppia tulkitsemaan ja 

osoittamaan myötätuntoa muita kohtaan (Nussbaum, 2014; Rajala et al, 2017). Tutkimus on 

etnografinen (Kananen, 2014), sen metodologinen lähestymistapa kiinnittyy lapsuustutkimukseen 

(Alanen, 2009), laadulliseen toimintatutkimukseen (Viikka & Ylöstalo, 2016) sekä kerronnallisuuteen 
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(Estola, Farquhar & Puroila 2014). Tutkimuksessa taide muuan muassa nukketeatteri ja draama 

nähdään tärkeässä roolissa lapsen kehityksen tukijana (Majaron, 2012; Suvilehto, 2020; Heikkinen, 

2002). Tutkimukseen osallistui kolme taaperoryhmää pohjoissuomalaisissa päiväkodeissa. 

Tutkimusaineisto muodostuu tutkijan tutkimuspäiväkirjan merkinnöistä sekä päiväkodin kasvattajien 

suullisista ja kirjallisista huomioista Perheiltä ja lapsilta pyydettiin luvat tutkimuksen tekemiseen, 

lisäksi taaperoiden halukkuutta osallistua tutkimukseen havainnoitiin (TENK, 2019). Lapset ovat 

tutkimuksessa osallisina, heidän mielipiteillään ja eleillään on merkitystä (vrt. Estola & Puroila, 2013; 

Viljamaa, 2012). Tutkimuksessa taaperot osoittivat myötätuntoa nukkea kohtaan, mikä inspiroi heitä 

myöhemmässä leikissä (vrt. Nussbaum, 2014; Weng wt al. 2013; Fotaki, 2015; Shea, 2015; Rajala et 

al., 2017; Heikkinen, 2002). Lasten luottamuksen saavuttaminen nuken kautta oli luontevaa (vrt. 

Winnicot, 1971). Tutkimusten mukaan draamaa voidaan käyttää myös pedagogisena menetelmänä 

pikkulasten kanssa lasten välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi ja heidän hyvinvointinsa 

parantamiseksi. Jalangon (2014) mukaan varhaiskasvatus on erityisen tärkeää, koska pienen lapsen 

ystävällisyyden ja pelon kokemukset muodostavat elinikäisen uskomusten, arvojen ja asenteiden 

verkoston (Jalango 2014). Tutkimus avaa näkökulmia muutoksen tarpeeseen varhaiskasvatuksen 

toimintakulttuurissa ja rohkaisee henkilökuntaa toteuttamaan muutoksia (vrt. Rajala ym., 2017). 

Tämä tutkimus innoitti myös osallistuneita aikuisia harkitsemaan oman toimintansa muuttamista.   

 

Sosiaalinen musiikkikasvatusmenetelmä El Sistema Finland. Millaisia kokemuksia Tempo-

orkestereiden soittajille on kertynyt vuosien varrelta El Sistema Finlandista? 

Maija Puromies (Itä-Suomen yliopisto), Antti Juvonen (Itä-Suomen yliopisto) 

Väitöskirjan ohjaajat ovat professori Antti Juvonen, Itä-Suomen yliopisto ja professori Heikki 

Ruismäki, Helsingin yliopisto. Koko väitöskirja tapaustutkimuksena selittää ja määrittelee, mitä on 

kansainvälinen El Sistema -sosiaalinen musiikkikasvatusmenetelmä sekä mitä on sen suomalainen 

toteutus El Sistema Finland. Suomen osalta tutkimus tarkastelee ilmiötä, kun Vantaan kaupungin 

kaupunkikulttuurin toimiala yhdistyy perusopetuksen toimialaan. Musiikkiopisto tulee 

koulurakennuksen sisälle koulupäivän aikana. Sosiaalinen musiikkikasvatus alkaa tapahtua. Tempo-

orkesteri alkaa soida. Lisäksi tutkimus tarjoaa tietoa koululaitoksesta kattavana ja kannustavana 

kontekstina oppilaille, joilla on lisääntynyt marginalisoitumisriski. Tutkimus on suunnattu 

musiikinopettajille, musiikkikasvatuksen tutkijoille, muille taideopettajille, muille taidekasvatuksen 

tutkijoille, kaikille opettajille sekä oppimisen ja koulutuksen järjestäjille. El Sistema Finlandin 

musiikkiopetus ja muu toiminta perustuvat vahvasti sosiokulttuuriselle innostamiselle. Tässä 

kyseisessä osatutkimuksessa tarkastellaan sosiokulttuurisen innostamisen sekä systeemin omien 

tavoitteellisten julkilausumien ilmentymistä El Sistema Finlandin toiminnassa. El Sistema Finlandin 

onnistumista tehtävässään tutkitaan tutkimuskysymyksellä Millaisia kokemuksia Tempo-orkesterin 

soittajille on kertynyt vuosien varrelta El Sistema Finlandista? Menetelmänä on soittajien 

teemahaastattelu, niin retrospektiivisenä kuin mahdollista, n=21, 11-16 v. Alustavat 

tutkimustulokset laadullisen, abduktiivisen analyysin jäljiltä ovat erittäin myönteiset. Toiminnan 

tavoitteet toteutuvat tuoden paljon hyvää osallistujien kasvuun ja kehitykseen. Ainoa selkeä 

kehitystehtävä on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä laajemmin että yksilöiden osalta.    

Avainsanat: Sosiaalinen musiikkikasvatus; El Sistema Finland; Sosiokulttuurinen innostaminen; 

Aktivismi rasismia ja syrjäytymistä vastaan taidekasvatuksen keinoin.           
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Merkitykselliset kuvat identiteettityönä – taiteellinen ja taideperustainen tutkimus 

varhaiskasvatuksen opettajan ammatillisen kasvun polulla 

Eeva-Maria Korhonen (Oulun yliopisto) 

Esitykseni fokusoituu väitöstutkimukseeni ja sitä läpäiseviin taiteellisen ja taideperustaisen 

metodologian lähtökohtiin. Tutkimukseni nojaa postkvalitatiiviseen tutkimukseen, missä 

tutkimuksen epistemologia, ontologia ja metodologia nähdään toisiinsa limittyneinä kietoutumina 

(Murris 2021; Sääskilahti 2021), muutoksille ja tulkinnoille avoimena jatkuvana prosessina. 

Varhaiskasvatuksen opettajien toimintaa usein määrittää hiljainen ja tiedostettu kasvatustietämys 

(Weniger 1952; ks. Siljander 2014). Väitöstutkimuksessani tutkin varhaiskasvatuksen opettajan 

ammatillisen identiteetin kehittymisen polkuja taiteellisen ja taideperustaisen tutkimuksen keinoja 

käyttäen. Tutkimukseni metodologista perustaa määrittävät narratiivisen ja autoetnografisen 

tutkimuksen lähtökohdat. Tutkimuskohteeni ytimessä ovat yksilöllisesti merkitykselliset kuvat, joita 

käsitellään kerronnallisesti ja visuaalisesti varhaiskasvatuksen yhteisöissä. Aineistona 

tutkimuksessani ovat varhaiskasvatuksen opettajien ja opettajaopiskelijoiden narratiivit, heidän 

ammatilliseen kasvuunsa vaikuttaneet kuvat sekä kohtaamiset kuvataidekasvatuksellisessa 

kontekstissa. Tutkimuksen oleellisena osana ovat tutkijan omaelämäkerrallinen ja taiteellinen 

työskentely, joka tuottaa tutkimuksellista aineistoa. Tutkimuksen metodien, toteutuksen, sekä 

tulosten on tarkoitus luoda liikettä ja moninaisuutta ja lisätä osallisuutta sekä kehittää 

intertekstuaalisuutta tutkimuskohteen ja tutkijan – itsen ja toisen – välillä (being-with, 

intertextuality) (La Jevic & Springgay 2008). Tutkimuksella tavoittelen moninaisuutta ja 

postkvalitatiivista otetta taiteellisen, taideperustaisen, narratiivisen ja kasvatustieteellisen 

tutkimusperinteen vuoropuheluun sekä kasvatuksen ja koulutuksen käytäntöihin. Tutkimukseni 

tuloksena odotan syntyvän (varhais)kasvatukseen soveltuvaa tieteellistä ja taiteellista tietoa sekä 

taideperustaista pedagogiikkaa, joka auttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia jäsentämään ammatti-

identiteettiinsä vaikuttavia piileviä ja näkyviä tekijöitä.    

Asiasanat: Autoetnografia, identiteettityö, kohtaaminen, merkitykselliset kuvat, narratiivisuus, 

opettajuus, postkvalitatiivinen tutkimus, taideperustainen tutkimus, taiteellinen tutkimus, 

varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen ammatillisuus 

 

Esteettinen kasvatus hyvinvointia ja oppimista tukevana elementtinä musiikinopetuksessa 

Matti Itkonen (Jyväskylän yliopisto), Katri-Helena Rautiainen (Jyväskylän yliopisto) 

Esteettinen kasvatus kouluopetuksen arjessa on jäänyt melko vähälle huomiolle tutkittaessa 

oppilaiden hyvinvointia ja oppimista. Tässä tutkimuksessa paneudutaan tarkastelemaan tätä aluetta 

musiikinopetuksen kontekstissa. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää luokanopettajaopiskelijoiden 

(n=43) käsityksiä estetiikan määrittämiseksi. Toinen tehtävä on selvittää opiskelijoiden näkemyksiä 

estetiikan mahdollisuudesta vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen. Kolmas alue 

tarkastelee, miten esteettistä osaamista voidaan ohjata ja opettaa pedagogisilla ratkaisuilla 

peruskoulun musiikinopetuksessa. Tutkimusaineistona käytettiin musiikkikasvatuksen perusopintoja 

suorittavien luokanopettajaopiskelijoiden oppimispäiväkirjoja. Aineisto kerättiin opintojakson 

päätyttyä keväällä 2021. Tutkimusstrategiana tutkimus edustaa intensiivistä tapaustutkimusta.  

Analysointimenetelmänä sovellettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tulosten mukaan 

musiikinopetuksen esteettiset kokemukset muokkaavat ja kiinnittyvät ihmisyyden perusolemukseen. 

Opetuksessa arvostetaan ja sallitaan oppilaiden erilaiset näkemykset ja esteettisten 

kokemusmaailmat. Mutta samalla opettaja ja yhteisö tukevat ja ohjaavat oppilaiden moninaisia 
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mahdollisuuksia kohdata, tulkita ja ilmentää luovan itseilmaisun välityksellä perusolemustaan ja 

maailmankuvaansa. Samalla esteettisten kokemusten avulla tuetaan oppijan hyvinvointia ja 

oppimista. Luokanopettajan esteettisen kasvatuksen keinot ja niiden pedagogiset ratkaisut ovat 

avainasemassa, kun pohditaan, miten estetiikkaa voidaan opettaa koulussa. Tässäkin ratkaisevina 

tekijöinä ovat opettajan oma suhde ja ymmärrys estetiikan ja ihmisyyden perusolemuksesta. Jotta 

tämä suhde muodostuisi opiskelijoille jo opintojen aikana, olisi koulutuksen järjestäjien 

ymmärrettävä esteettisen kasvatuksen merkitys oppijan hyvinvoinnille ja oppimiselle. Lisäksi 

koulutuksen aikana olisi tarjottava opiskelijoille koulutusta ja mahdollisuutta syventää ymmärrystään 

esteettisten kysymysten äärellä. Avainsanat: estetiikka, esteettinen kasvatus, hyvinvointi, 

musiikinopetus, taidekasvatus  

 

Ekososiaalisen taidekasvatuksen teoreettinen kehys 

Raisa Foster (Itä-Suomen yliopisto), Arto O. Salonen (Itä-Suomen yliopisto), Katja Sutela (Oulun 

yliopisto) 

Antroposeenin ajassa ihminen on suurin yksittäinen tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Kun 

maapallon rajat tulevat vastaan, kasvaa inhimillisen ja ei-inhimillisen todellisuuden välistä siltaa 

rakentavan ajattelun ja toiminnan tarve. Kysymme tässä esityksessä, millaisia piirteitä ja 

ominaisuuksia on ihmisen ja muun todellisuuden yhteenkietoutuneisuuden tunnistavalla ja 

tunnustavalla taidekasvatuksella. Argumentointimme perustan muodostaa ekososialisaatioteoria ja 

esteettis-eettisen taidekasvatuksen perinne. Vastauksena tutkimuskysymykseemme rakennamme 

ekososiaalisen taidekasvatuksen teorian. Hahmottelemamme teorian mukaan inhimillisen kasvun 

päämääränä on kestävyystietoinen elämänorientaatio, jossa ihmiselämän nähdään kietoutuvan 

erottamattomaksi osaksi muuta todellisuutta. Tunnistamme ekososiaaliselle taidekasvatukselle 

kolme ulottuvuutta: huolenpito, kuvittelukyky ja kehollisuus. Näin määrittyvän ekososiaalisen 

taidekasvatuksen myönteiset vaikutukset yhteiskunnassa voivat ulottua laajalle kansalaisten 

ajattelun ja käyttäytymisen muuttuessa. Ajattelussa olevien ristiriitaisuuksien korjaamisen ansiosta 

todellisuuskäsitys voi tarkentua, mikä paljastaa ihmiskeskeisen maailmankuvan ongelmallisuuden tai 

vallalla olevan aineellista hyvää priorisoivan hyvinvointiparadigman yksipuolisuuden merkityksellistä 

ja arvokkaaksi koettua elämää tavoiteltaessa. Entistä tiedostavampien kansalaisten toiminta voi 

puolestaan vauhdittaa kestävien elämäntapojen yleistymistä yhteiskunnassa.  

 

Kohti kestävää tulevaisuutta? Ristiriitaiset arvot, ideologiat ja ohjeistukset musiikin 

yliopistokoulutuksessa 

Heidi Partti (Taideyliopisto), Marja-Leena Juntunen (Taideyliopisto) 

Nykypäivän yliopistoja ja korkeakouluja voidaan pitää useiden ristiriitaisten arvojen, ideologioiden ja 

ohjeistusten taistelukenttinä. Yhtäältä perinteiset näkemykset yliopistosta sosiaalisena instituutiona 

antavat enenevissä määrin tilaa arvoille, joiden myötä yliopiston toiminta integroituu taloudellisen 

kasvun ja tehokkuuden tavoitteisiin (Maassen & Stensaker 2011). Esimerkiksi käsite 

yrittäjyysyliopisto (entrepreneurial university, Barnett 2013) kuvaa yliopistojen syvää 

kietoutuneisuutta uusliberalistiseen ideologiaan. Toisaalta maailmanlaajuiset kriisit, kuten 

ilmastonmuutos, sosiaalinen polarisaatio ja eriarvoisuus, haastavat yrittäjyysyliopiston ajatuksen ja 

vaativat kääntymistä kohti ekologisen yliopiston rakentamista ja siten sosiaalisten ja ekologisten 

ongelmien ratkaisemista ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä (Barnett 2013). Yrittäjyys- ja 

ekologisen yliopiston ristiriitaisten arvojen ja vaatimusten ristipaineessa yliopistojen opettajat, 

tutkijat ja opiskelijat jäävät helposti yksin etsimään ja tekemään ratkaisuja ristiriitaisten ohjeistusten 
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ja odotusten välillä. Tämä paitsi kuormittaa yksilöitä, myös vaikeuttaa korkeakoulujen toimia kohti 

sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Tässä esityksessä keskustelemme käynnissä 

olevasta etnografisesta tapaustutkimuksestamme (esim. Creswell 1998; Chang 2008), jossa 

tutkimme vallitsevia, vaikkakin usein epäsuoria tai välillisiä, ideologioita ja ohjeistuksia – erityisesti 

niitä, jotka liittyvät tietokykykapitalismin (Viren & Vähämäki 2013; ks. myös capitalisme cognitif; 

Moulier-Boutang 2012) tavoitteisiin ja toisaalta ekologisen ja sosiaalisen vastuun kysymyksiin. 

Teemme tutkimusta omassa kontekstissamme, Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Schmidtin 

(2020) argumentin suuntaisesti ehdotamme, että on tärkeää paitsi pyrkiä löytämään ratkaisuja 

ristiriitaisten suositusten keskellä myös järjestelmällisesti haastaa vallitsevat diskurssit ja 

ohjeistukset ja toimia poliittisesti. Tutkimuksemme avulla pyrimme aktivoimaan kriittistä keskustelua 

ristiriitaisista ideologioista, etsimään käytännön ratkaisuja ja luomaan "kollektiivista kuvittelua" 

(Barnett 2013) sellaisista politiikkasuosituksista, jotka lisäävät sosiaalista ja ekologista 

oikeudenmukaisuutta yliopistossa. Tutkimuksemme perustuu käsitykseen siitä, että ihmisten ja 

planeetan elinolojen turvaamiseksi on välttämätöntä toimia vastuullisesti ja sitoutua kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseen, myös musiikin yliopistokoulutuksessa. 

 

Taito ja taide digitaalisissa oppimisympäristöissä 
  

Virtuaalinen taidenäyttely ─ kuvataidekasvatusta etäopetuksena 

Meiju Kukkonen (Helsingin yliopisto), Martina Paatela-Nieminen (Helsingin yliopisto) 

Tässä esityksessä tarkastellaan Kuvataiteen didaktiikan perusteiden (25 op) opetuksen ja oppimisen 

digitaalisia etäopetusratkaisuja koronapandemian aikana. Kuvataiteen didaktiikan perusteet on 

viiden eri kurssin (Taide ja kulttuuri, Media, Kuvailmaisu, Taidekasvatus ja Ympäristö) muodostama 

opintokokonaisuus Helsingin yliopistossa. Kursseille osallistui 17 kasvatustieteen opiskelijaa 

luokanopettajan, esi- ja alkuopetuksen, erityispedagogiikan sekä käsityötieteen opintosuunnista. 

Lisäksi Kuvataidekasvatus-kurssi kuuluu Taiteet, taidot ja media -moduuliin ja on valinnainen tämän 

moduulin opiskelijoille, joista osallistui kurssille yksi opiskelija. Opintokokonaisuus oli osa Helsingin 

yliopiston Digipedagogiikka nyt! -hanketta. Etäopetuksen painopiste siirtyi fyysisistä materiaaleista, 

työvälineistä ja tekniikoista kuten esimerkiksi akryyli- ja öljymaalauksesta sekä grafiikoista, 

digitaalisten artefaktien suunnitteluun ja toteutukseen. Digitaalisuus muokkaa käsityksiämme 

reaalimaailmasta, ajasta ja tilasta sekä edellyttää erilaista ajattelua ja uusia käytänteitä kuvataiteen 

opetuksessa. Tässä opintokokonaisuudessa etsittiin mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia tapoja 

taiteelliselle ilmaisulle. Opintokokonaisuutta läpäisevänä ideana oli yhdistää mielikuvitus- ja 

reaalimaailmaa toisiinsa analogisesti ja digitaalisesti sekä kokeilla digitaalisia mahdollisuuksia 

kuvailmaisussa. Esitämme ja tulkitsemme muutamien opiskelijoiden kuvataiteellisten töiden kautta 

uusia pedagogisia opettajankoulutuksessa kehiteltyjä etäopetusratkaisuja.  

 

Luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia musiikin verkko-opintojaksosta: ” Sain lisää varmuutta, 

opin paljon uutta ja minulle jäi kipinä oppia lisää”  

Katri-Helena Rautiainen (Jyväskylän yliopisto), Mikko Vesisenaho (Jyväskylän yliopisto) 

Musiikin opiskeluun mielletään vahvasti kuuluvaksi taidon oppiminen, jota pitkälti ohjataan 

lähiopetuksessa. Soitto- ja laulutaitoon liittyvä ohjaus vaatiikin opettajan ja oppilaan välisiä 

kohtaamisia. Miten opetus sisällöllisesti toteutettaisiin ja miten sitten tapahtuu oppimiselle, jos 

opetus siirtyykin itsenäiseksi verkko-opintojaksoksi? Näitä kysymyksiä lähdettiin tarkastelemaan 
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Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa syksyllä 2020, jolloin aiheeseen myönnettiin 

tutkimusrahoitus digitaalisten ratkaisujen ja etäopetuksen kehittämiseksi. Tutkimushankkeen 

tuloksena valmistui musiikin perusopinnoista kahden opintopisteen laajuinen verkko-

opintomateriaali Moodle-oppimisympäristöön. Verkko-opintojakso tarjottiin suoritettavaksi 

luokanopettajaopiskelijoille ensimmäistä kertaa vuoden 2021 kesäopintoina. Verkko-

opintokokonaisuuden toimivuudesta saatuja kokemuksia on analysoitu aineistolähtöisellä 

sisällönanalyysillä. Tutkimus edustaa intensiivistä tapaustutkimusta, jossa aineistona toimivat 

opiskelijoiden (n=6) oppimispäiväkirjat. Alustavien tulosten perusteella verkkoympäristöön luotua 

rakennetta ja materiaalia pidettiin onnistuneena. Se antoi merkityksellisiä kokemuksia niin taitojen 

kehittymisessä, minäpystyvyyden vahvistumisessa kuin oppimisen ilon tuntemisessakin. Opintojakso 

muokkasi opiskelijoiden käsityksiä musiikin mahdollisuudesta toimia verkko-opintoina ja elinikäisestä 

oppimisesta. Kehittämiskohteet painottuivat esimerkiksi vuorovaikutteisten tehtävien lisäämiseen, 

tehtäväsuoritusten seurantatilastoihin ja tehtäviin liittyvien ohjeiden laajentamiseen. Merkittäviksi 

tekijöiksi opintojen onnistumiselle näyttäisivät nousevan opiskelijan taito työskennellä 

itseohjautuvasti ja itse motivoituminen opiskelusta. Verkko-opintojaksoa lähdetään edelleen 

kehittämään vuorovaikutteisuutta lisäämällä. Tällöin itseohjautuvuuteen ja motivoituneisuuteen 

liittyviä opiskelutaitoja saadaan tuettua sekä ohjattua taidonoppimista erityisesti heidän kohdalla, 

joilla on siihen tarvetta.  Avainsanat: verkko-opiskelu, musiikin opetus, tapaustutkimus, 

itseohjautuvuus, musiikkikasvatus, opettajankoulutus  

 

ETÄKUMMITTELUA Kuvataiteen etäopetus kummikoululaisille kuvataiteen didaktiikan opinnoissa 

Seija Kairavuori (Helsingin yliopisto), Hanna Niinistö (Helsingin yliopisto) 

Koronakeväällä 2021 Kuvataiteen didaktiikan opintojakso toteutettiin ensi kertaa kokonaan 

etäopetuksena 1. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoille Helsingin yliopistossa. Opintojaksolla on 

tehty yhteistyötä lähikoulujen kanssa didaktiikan sovellusharjoituksissa useina vuosina. Tällä kertaa 

luokanopettajaopiskelijat saivat opintojakson ajaksi oman kummikoulun eräästä eteläsuomalaisen 

kaupungin alakoulusta, johon luotiin etäyhteys monin eri tavoin opintojakson aikana. Kummikoulun 

rehtori esitteli koulun ja kuvataiteen opetuksessa näkyvän toimintakulttuurin opiskelijoille 

etäluennolla suorassa videoyhteydessä. Etäopetukseen valmistauduttiin tutustumalla oppilaiden ja 

opiskelijoiden kanssa videovaihdolla. Oppilaat valmistivat itse itsestään lyhyen esittelyvideon, jonka 

heitä opettavat opiskelijat saivat katsoa rajatusti jaetussa verkkokansiossa. Myös opiskelijat tekivät 

itsestään kertovan videon lempipaikastaan kamerakynäpedagogiikkaa soveltaen ja jakoivat sen 

vuorostaan opettamilleen lapsille. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat 4-6 hengen pienryhmissä 

kuvataiteen kaksoistunnin kummikoululaisille siten, että pidetyt etätunnit kattoivat kaikki koulun 

luokka-asteet ja kuvataideopetuksen yhdellä viikolla. Teemana etätunneilla olivat nykytaide ja väri, 

joita lähestyimme eri viikonpäivinä vaihtuvin näkökulmin. Opiskelijat tuottivat digitaalista 

oppimateriaalia opintojaksolla. Esimerkiksi väriopin ilmiöistä tehtiin animaatioita mobiililaitteilla 

etäopetuksessa. Näitä oppimateriaaleja opiskelijat hyödynsivät omassa etäopetuksessaan. 

Kummikoulun kuvataiteen oppitunnit toteutettiin siten, että opiskelijat ohjasivat etänä paikan päällä 

luokassa tapahtuvaa toimintaa. Etäopetusviikon aikana kehittelimme koulun vastuuhenkilöiden 

kanssa toiminnalliseen etävuorovaikutukseen kuvataidetunneilla tarvittavia teknisiä ratkaisuja. 

Opiskelijat reflektoivat ja arvioivat lopuksi omaa kokemustaan kuvataiteen etäopettajina ja jakoivat 

oppimaansa toisilleen etäpienryhmässä ja Moodle-oppimisalustalla. Tässä esityksessä esittelemme 

kummikouluyhteistyötä ja kokoamme luokanopettajaopiskelijoiden kokemusta siitä e-lomakkeella 

kerätyn laadullisen kyselyaineiston avulla (N=114). Kysymme tässä esityksessä mitä innostavaa ja 

hyödyllistä luokanopettajaopiskelijat mahdollisesti oppivat kuvataiteen (etä)opetuksesta 

etäkummikoulun yhteistyössä? Entä mitä haasteita kokemus kenties paljasti kuvataiteen 
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etäopetuksessa, tai mitä oletettuja hankaluuksia, ’mörköjä’ etäopetuksessa, kokemus mahdollisesti 

purki? 

 

Osallistamisen keinoja virtuaalisessa improtyöpajassa  

Hannah Kaihovirta (Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet), Marjo Savijärvi (Pedagogiska 

fakulteten, Helsingfors universitet) 

Kehollisuus on merkittävä osa kaikkea oppimista. Etäopetus asettaa kehollisuudelle erityisiä 

haasteita, kun osallistujat jakavat vain virtuaalisen tilan. Esimerkiksi improvisaatiossa fyysisen tilan 

jakaminen on yleensä perustava lähtökohta. Virtuaalisessa tilassa muiden keinojen, kuten 

mielikuvituksen, selittämisen ja metaymmärryksen herättämisen merkitys nousee keskeiseksi. 

Tutkimuksessamme analysoimme virtuaalisessa ympäristössä järjestettyjä improvisaatiotyöpajoja 

keskustelunanalyysin keinoin – osallistujien toiminnan näkökulmasta. Monelta kannalta haastavan 

toiminnan yksityiskohtainen analyysi tekee näkyväksi niitä keinoja, joilla kokemuksellista, kehollista 

toimintaa luodaan virtuaalisessa tilassa. Aineisto koostuu kolmesta tallennetusta 

improvisaatiotyöpajasta, jotka pidettiin zoomin välityksellä toiselta mantereelta käsin. Analysoimme 

keskustelunanalyysin metodilla (ks. Sacks, 1995), millaisia osallistumisen mahdollisuuksia avautuu 

virtuaalisessa työpajassa, jossa toiminta on lähtökohtaisesti kehollista ja joka pidetään toiselta 

mantereelta vieraalla kielellä. Työpajan ohjaaja luo turvallista ja osallistavaa ympäristöä ottamalla 

työpajan alussa kontaktin jokaiseen yksilöön. Hän neuvoo osallistujia sekä kehollisten tehtävien 

suorittamisessa että zoomin mielekkäässä käytössä. Aiemman tutkimuksen valossa omalla ruudulla 

tehtävät toiminnat ovat videovälitteisessä vuorovaikutuksessa selitettäviä asioita (Balaman & 

Pekarek Doehler 2021). Analysoimissamme improtyöpajoissa esimerkiksi katseen suunta toimii sekä 

selitettävänä asiana, luomassa turvallista oppimisympäristöä, että keinona herättää vakavaa 

leikillisyyttä (Heikkinen 2010). Vakava leikillisyys tulee näkyväksi myös ohjaajan tavassa käyttää itse 

ja neuvoa osallistujia käyttämään käsieleitä. Keskustelunanalyyttinen analyysitapa improtyöpajojen 

analyysivälineenä avaa niitä käytänteitä, joilla luodaan taideperustaisia, kokonaisvaltaisen ja 

yksityiskohtaisen kokemuksen välillä liikkuvaa oppimista.   

 

Modal multiplicity in creating Home Economics learning spaces 

Hille Janhonen-Abruquah (Helsingin yliopisto), Anne Malin (Helsingin yliopisto), Helena Soljanto 

(Helsingin yliopisto), Marianna Vivitsou (Helsingin yliopisto) 

The multiplicity of learning environments can be understood through a double dichotomy: those 

being asynchronous or synchronous and those existing in real-life environment or in virtual reality. In 

synchronous real-life learning environments (1), e.g. home economics skills learning premises, both 

students and teachers interact face-to-face at the same time. Whereas in the asynchronous real-life 

environment (2), either public or private, students have the possibility to study at their own pace. 

Asynchronous learning can take place also in virtual environments (3) at one’s own pace wherever, 

whenever, making use of digital tools. To learn at the same time with others in a virtual learning 

environment (4) makes use of several digital tools especially streaming devices. Home economics as 

a school subject is interactive and is based on hands-on learning. The learning experience is also 

often multidimensional and multisensory. However, these dimensions are difficult to capture in 

distance learning. The Home4Action development project aims to tackle these challenges by seeking 

responses to these question: How to make on-line home economics learning interactive and 

maintain the multisensory hands-on approach? To this end, students’ experiences using live action 

filming devices for learning were mapped out through an open-ended questionnaire. In addition, the 
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students’ research project documents were analysed. The analysis shows that live streaming for 

learning purposes both opens new fascinating avenues for collaboration and reciprocity and but 

creates new ethical considerations, especially linked to privacy issues. New forms of co-teaching 

were also bravely explored.  

 

DIGIKANSAN GALLERIA Museovierailu Ateneumiin etäyhteyksin 

Seija Kairavuori (Helsingin yliopisto), Hanna Niinistö (Helsingin yliopisto) 

Vierailimme maaliskuussa 2021 etäyhteyksin Ateneumin taidemuseossa Kuvataiteen didaktiikan 

opintojaksolla 1. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden kanssa. Suunnittelimme ja toteutimme 

museovierailun yhteistyössä museon pedagogisen lehtorin ja taiteilija-pajaoppaan kanssa ensikertaa 

etäyhteyksin sekä Kansallisgallerian että ko. opintojakson historiassa. Vierailu toteutettiin 

kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa taiteilija-pajaopas vieraili kurssin luennolla suorassa 

videoyhteydessä (zoom) Ateneumin saleista, joissa hän liikkui mobiililaitteensa (puhelin) kanssa. 

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti taiteen tarkasteluun ja keskusteluun kierroksella zoomin kautta. 

He pystyivät vaikuttamaan opastukseen valittavaan teokseen äänestyksellä (poll), esittämään 

kirjallisesti kysymyksiä tai kommentteja (chat) tai pyytämään puheenvuoron (raise hand). 

Kierrokseen yhdistettiin diaesitys, johon Ateneumin taidemuseo antoi erikoisluvalla joitakin 

ainutlaatuisia, teosten syntyyn liittyviä valokuvia tarkemmin katseltaviksi. Toisessa vaiheessa 

virtuaalista museovierailua taiteilija-pajaopas veti pienryhmille toiminnallisen pajatyöskentelyn 

Ateneumin pajatiloista reaaliaikaisesti kurssin zoom-yhteydellä. Kokeilimme taiteellisessa 

työskentelyssä mm. havaintojen harjoittamista luonnostelemalla opiskelijatoverin kasvojen piirteitä 

pareittain virtuaalisissa työhuoneissa (break out rooms). Pajaopas demosi myös useita taiteellisessa 

työskentelyssä sovellettuja tekniikoita erillisen, paperin pintaan jalustalla kohtisuoraan suunnatun 

kameran avulla. Välineen käyttötapoja sekä paperin ja maalimateriaalin käyttäytymistä voitiin 

havainnoida lähietäisyydeltä yhdessä. Opiskelijat työskentelivät demon jälkeen etänä saman 

tehtävänannon äärellä omissa työpisteissään, saatavilla olevin välinein soveltaen. He valokuvasivat 

työskentelyn edetessä puhelimilla syntyviä piirroksia ja maalauksia jaettavaksi Flingaseinälle 

Muotokuvagalleriaan. Töitä katsottiin ja niistä keskusteltiin yhdessä lopuksi zoomissa ja niihin 

palattiin myös myöhemmin opintojakson muilla kerroilla. Flingaseinällä töistä oli mahdollista 

tarkastella yhdessä tai omaehtoisesti teosten yksityiskohtia (suurennuslasityökalu). Keräsimme 

opiskelijoiden kokemuksista laadullisen kyselyaineiston e-lomakkeella (N=114). Tässä esityksessä 

pohdimme erilaisia oppimisympäristöjä verkon yli yhdistäneen museovierailun pedagogisia 

ratkaisuja mm. saavuttavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Kysymme, miten 

museovierailun etätoteutus luokanopettajaopiskelijoiden kokemana toimi ja mikä oli sen anti heille 

tulevan työn näkökulmasta.  

 

 

Teaching and learning in innovative learning spaces and environments 
 

Impacts of COVID-19 on schools: Designing environments fostering learning and wellbeing 

Tiina Mäkelä (Jyväskylän yliopisto) 

COVID-19 pandemic forced the educational sector to rapid learning environment (LE) re-design. The 

need for designing LEs supportive to cognitive, emotional, social and physical both learning and 

wellbeing has been clearer than ever. It is important to simultaneously design psychosocial, physical 

and virtual LEs. Attention needs to be put to both indoor and outdoor spaces as well as to both 
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school and home environments. In this presentation, I will explain how the previously developed 

Learning Environment Design (LED) framework (Mäkelä, 2018) was updated based on recent 

literature and feedback from various experts to better respond to challenges that the pandemic 

brought into light. The updated LED framework guides to design hybrid LEs that balance (I) 

communality with (II) individuality. Fostering communality is particularly vital in distance learning 

and when returning to school after being physically isolated. There is also a need, however, to 

provide individualised environments, and private and peaceful spaces. LED framework guides to 

balance (III) comfort with (IV) health. Comfort is related to aspects such as physical ease and 

pleasantness.  Healthy environments foster physical wellbeing and prevent overload. COVID-19 has 

also reminded of the importance of cleanliness and hygiene as well as health care provisions. 

Furthermore, it is important to balance (V) novelty with (VI) conventionality and to combine  the use 

of novel and conventional tools and spaces. The importance of the use of ICT is more evident than 

ever. On the other hand, it is good to combine the use of ICT with the traditional books in order to 

reduce screen time. Finally, (VII) flexibility and functionality are centric requirements for ensuring 

that LEs are versatile, usable and adapt to changing needs and situations. 

 

Opettajien näkökulmia oppimisanalytiikan hyödyntämiseen opetuksen tukena peruskoulussa 

Sanna Väisänen (Itä-Suomen yliopisto), Laura Hirsto (Itä-Suomen yliopisto), Erkko Sointu (Itä-

Suomen yliopisto), Susanne Hallberg (Itä-Suomen yliopisto), Jenni Kankaanpää (Itä-Suomen 

yliopisto), Teemu Valtonen (Itä-Suomen yliopisto) 

Oppimisanalytiikka on viime vuosina noussut enenevissä määrin esille eri koulutusasteilla. 

Kuitenkaan tutkimus peruskouluikäisten oppilaiden oppimisanalytiikan hyödyntämisestä ei ole kovin 

laajaa. Tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään luokanopettajien näkökulmasta, kuinka he 

näkevät oppimisanalytiikan hyödyntämisen koulussa. Tutkimusaineisto muodostui luokanopettajien 

(N=4) puolistrukturoiduista haastatteluista kahtena eri ajankohtana. Aineisto kerättiin talven ja 

kevään 2021 aikana. Opettajat osallistuivat luokkinensa tutkimukseen, jossa laajemmin oli 

takoituksena kehittää oppimisanalytiikkavälineitä oppilaiden käyttöön sekä tukemaan oppilaiden 

oppimisprosessia. Luokat opiskelivat kaksi erilaista ilmiökokonaisuutta muutaman kuukauden välein, 

joista toisessa oppilaat opiskelivat valmista materiaalia sähköisen oppimisympäristön kautta ja 

toisessa he pääsivät myös itse tuottamaan materiaalia. Opettajat haastateltiin, jotta saataisiin 

heidän kokemuksiaan ja tarkentavia näkökulmia tästä prosessista. Aineiston analysoinnissa käytettiin 

laadullista sisällönanalyysia. Alustavat tulokset osoittivat, että haastatellut opettajat olivat 

hyödyntäneet oppilaista kertyvää oppimisanalytiikkadataa vaihtelevissa määrin. Osa ei ollut 

hyödyntänyt kertynyttä dataa juuri lainkaan, kun taas osa oli käynyt tarkastamassa, että oppilaat 

olivat tehneet tehtävät sekä myös arvioimassa niitä. Hyödyntämiseen näyttivät olevan yhteydessä 

esimerkiksi alustan käytännöllisyys ja aika. Opettajat toivoivat datan tarkastelulta helppoutta ja 

nopeutta ja esimerkiksi monen napinpainalluksen takana olevat datat koettiin hankalina. Alustaa he 

olisivat kehittäneet tarpeitaan paremmin tukevaksi etenkin visualisoinnin kautta, muun muassa 

erilaiset tietoa kokoavat diagrammit olisivat olleet hyviä alustalle analytiikan tarkastelua 

parantamaan. Opettajien mukaan oppilaat seurasivat omasta etenemisestä kertyvää dataa hyvin 

vaihtelevasti. Osa oppilaista, itseohjautuvat ja tehtäväorientoituneet, halusivat suoriutua tehtävistä 

hyvin ja he seurasivat esimerkiksi saatuja prosenttimääriä, kun taas osaa ei kiinnostanut lainkaan ja 

heille riitti tehtävien läpäisy. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että opettajat näkevät 

oppimisanalytiikan tarjoavan tukea oppimisprosessien tarkastelussa, mutta tämä vaatii alustalta 

selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä.  
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Perusopetuksen oppilaiden kokemuksia oppimisanalytiikan hyödyntämisestä osana oman 

oppimisen säätelyä ilmiöoppimisjaksoja 

Laura Hirsto (UEF), Sanna Väisänen (UEF), Erkko Sointu (UEF), Susanne Hallberg (UEF), Jenni 

Kankaanpää (UEF), Teemu Valtonen (UEF)  

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 5.-6. luokan oppilaiden näkökulmia oppimisanalytiikkaan (LA) ja 

itsesääntelevään oppimiseen kahden ilmiöpohjaisen oppimismoduulin jälkeen digitaalista ja fyysistä 

oppimisympäristöä hyödyntävässä oppimisympäristössä (LE). Tutkimuskysymyksinä olivat: 1) Kuinka 

paljon oppilaat käyttivät LA -tietoja oppimisprosessissaan? 2) Miten oppilaat saivat kokemuksensa 

LA-tietojen käyttämisestä oppimisestaan BL-ympäristössä, joka on suunniteltu tukemaan SRL: tä? 3) 

Miten oppilaat kokivat LE: n ja LA: n yleensä? Oppilaiden näkemyksiä LA: n hyödyntämisestä 

oppimisessaan ei ole tutkittu paljon aikaisemmin peruskoulun yhteydessä. Oletamme kuitenkin, että 

LA:lla voi olla hyvät mahdollisuudet tukea oppilaiden itsesääntelevää oppimista tekemällä 

oppimisprosessit näkyvämmiksi oppilaille ja opettajille ja tarjoamalla keinoja tehdä 

oppimisprosessista ja tavoiteasettelusta läpinäkyvämpiä. Oppimismoduulien suorittamisen jälkeen 

oppilaat vastasivat kyselyyn. Kyselyyn vastasi 48 oppilasta 52 tutkimusluvan antaneesta oppilaasta. 

Moduulien jälkeen oppilaiden käsitykset oppimisanalytiikasta olivat suhteellisen vähäiset, sillä lähes 

puolet oppilasta kovat, etteivät tienneet oppimisanalytikasta paljoakaan. Opintomoduulien aikana 

erilaisten oppimisprosessien seuraamista tukevien välineiden ja oppimisanalytiikan käytössä oli eroja 

oppialiden välillä ja oppimisanalytikan hyödyntäminen ja itseohjautuvaa oppimista tukemaan luotu 

oppimisympäristö jakoivat oppilaiden mielipiteet. Esityksessä tarkastellaan näitä oppilaiden 

kokemuksia kyselyaineiston tulosten perusteella.  

 

Tutkittu tieto arjessa ja oppimisessa 

 
Suomalainen tiedepääoma ja sen kehittäminen 

Sari Havu-Nuutinen (Itä-Suomen yliopisto) 

Tutkittuun tietoon perustuva päätöksenteko on noussut globaalisti tärkeäksi ihmisten käyttäytymistä 

ja toimintaa ohjaavaksi teemaksi. Myös tiedelukutaidon eli tieteen käsitteiden ja prosessien 

ymmärtämisen merkitystä on korostettu yhtenä koulutuksellisena päämääränä. Tiedepääomalla 

tarkoitettaan tieteeseen, tiedelukutaitoon, asenteisiin ja sosiaalisiin verkostoihin perustuvaa 

osaamista ja tieteelliseen tietoon liittyvää ymmärrystä ja toimintaa. Tiedepääoma voidaan nähdä 

kulttuurisena pääomana, jolla positiiviset asenteet ja kiinnostus käännetään päätöksiksi ja valinnoiksi 

osallistua tieteeseen tulevaisuudessa. Suomalaisten tiedepääomaa ja sen kehittämistä osana 

koulutusta tutkitaan FINSCI-tutkimushankkeessa. FINSCIssä on viisi osahanketta, jotka tuottavat 

tietoa tiedepääoman eri osa-alueista, kuten tunteista, neurokognitiivista prosesseista, tieteellisestä 

lukutaidosta ja vanhempien tiedepääomasta ja lasten tiedelukutaidosta ja sen pedagogisesta 

kehittämisestä. Tässä esityksessä kuvataan tiedepääoman rakentumista aikaisempien tutkimusten 

valossa sekä esitellään FINSCI -tutkimushankkeen osatutkimukset ja niiden tavoitteet. 

 

 

 

 



Kasvatustieteen päivät 25.-26.11.2021, Jyväskylän yliopisto 

 

183 
 

Tiedepääoma näkökulmana tulevaisuuden opettajien käsityksiin tutkitusta tiedosta 

Mirjamaija Mikkilä-Erdmann (Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos), Teija Koskela (Turun 

yliopisto, opettajankoulutuslaitos) 

Esityksessä tarkastelemme tiedepääoma-tutkimustraditiota (Atcher et al. 2015) ja sen 

sovellettavuutta suomalaiseen opettajatutkimukseen. Lisäksi esitämme alustavia tuloksia 

luokanopettajaopiskelijoihin liittyvästä tiedepääomatutkimuksesta. Tiedepääomalla tarkoitamme 

yksilön tiedettä koskevia tietoja, taitoja ja käsityksiä. Bourdieun (1984) pääoma-ajattelun pohjalta 

Archer tutkimusryhmineen kehitti tiedepääoman (science capital) käsitteen (Archer et al. 2015) 

tutkimukselliseksi työkaluksi. Tiedepääomaa tarkastellaan Bourdieun (1984) näkökulmasta osana 

kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. Koulussa menestyvät ja koulutusjärjestelmästä hyötyvät yleensä 

yksilöt, joilla on kasvuympäristön tuki kuten korkeasti koulutetut vanhemmat, taloudellisesti 

turvatut kasvuolosuhteet sekä tietoa koulutuksen ja siihen liittyvien valintojen tuottamista eduista. 

Suomalainen koulu pyrkii kuitenkin antamaan eri taloudellisista ja kulttuurista pääomista tuleville 

samat mahdollisuudet oppia ja menestyä koulussa. Viimeisin tutkimustieto kuitenkin osoittaa, että 

lapsen perhetausta vaikuttaa yhä vahvemmin lapsen koulusuoriutumiseen ja ilmiö on havaittu 

esimerkiksi luonnontieteiden osaamistutkimuksessa. Näin opettajalla on keskeinen merkitys 

tiedepääoman kasvattamisessa ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamisessa suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Minkälaisen tiedepääoman tulevaisuuden opettajat tuovat mukanaan akateemiseen 

opiskeluun? Mikä on opiskelijoiden suhde tieteeseen ja tutkittuun tietoon? Tutkimukseemme 

osallistui 70 opettajaopintojaan aloittavaa ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijaa, 

joiden tiedepääomaa ja suhdetta tutkittuun tietoon mitattiin lomakkeella. Esitämme alustavia 

tuloksia ja pohdimme, miten opettajankoulutuksen pitäisi tukea opettajaopiskelijoiden 

tiedepääomaa, erityisesti kiinnostusta ja taitoa omaksua sekä soveltaa tutkittua tietoa omassa 

oppimisessaan ja opetuksessaan nyt sekä tulevaisuudessa. 

 

Vanhempien tiedepääoma: tiedekasvatuksen merkitys ja tukemisen keinot 

Ella Suortti (Itä-Suomen yliopisto), Sari Havu-Nuutinen (Itä-Suomen yliopisto) 

Tässä esityksessä tarkastellaan tiedepääomaa vanhempien näkökulmasta. Erityisesti paneudutaan 

tiedekasvatuksen merkitykseen ja keinoihin, joilla perheissä tuetaan lasten kiinnostusta tieteitä 

kohtaan. Bourdieun (1986) mukaan sana pääoma viittaa eri osa-alueiden (sosiaalinen, kulttuurinen, 

taloudellinen) luomiin etuihin yhteiskunnassa, joita ilman on mahdotonta toimia. Archer et al. (2015) 

esittävät, että myös tieteisiin liittyvät resurssit tulisi ottaa osaksi pääoman tarkastelua, sillä myös ne 

voivat lisätä sosiaalisia etuuksia tai eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Aiemmin (Bauer et al., 2007) 

tiedepääoma on nähty vain tieteisiin liittyvänä tietämyksenä ja tieteiden toimimisen ymmärryksenä 

kun taas nykyään halutaan korostaa (Archer et al., 2015) tiedepääoman muodostuvan tieteisiin 

liittyvien käytäntöjen, asenteiden ja käyttäytymisen summana. Tässä esityksessä tarkastellaankin 

erityisesti vanhempien tiedepääomaa arjen käytäntöjen ja asenteiden kautta. Bell et al. (2009) 

muistuttavat, että tieteiden opetuksen tavoitteiden tulisi olla laajemmat eikä ainoastaan keskittyä 

oppisisältöjen opiskeluun vaan myös tiedekiinnostuksen ja tiedeidentiteetin lisäämiseen. 

Vanhemmilla on tässä suuri rooli. Vanhempien tuki ja osallistuminen jokapäiväisissä aktiviteeteissa 

on tärkeää, jos halutaan lisätä lasten kiinnostusta tieteitä kohtaan (Hidi & Renninger, 2006; Rogoff, 

2003). Esityksen aineistona on FINSCI-hankkeessa toteutettu vanhempien tiedepääomakyselyn 

esitutkimus. Avainasemassa tässä kyselyssä oli vanhempien ajatukset tieteiden asemasta 

arkielämässä sekä perheiden yhteiset tavat ja askareet, joilla lasten kiinnostusta tieteitä kohtaan 

tuetaan ja kasvatetaan. Esitutkimusaineisto antaa monipuolisen kuvan eri asemassa olevien 
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perheiden käsityksistä tieteitä kohtaan sekä vaihtelevista käytänteistä ja resursseista lasten 

tiedepääoman tukemista varten. 

 

Kansalaistiede tieteellisen tiedon, tiedepääoman ja tiedelukutaidon väylänä jatkuvaan oppiseen   

Aaron Peltoniemi (JYU), Heli Kauppinen (JYU), Ohto Sabel (JYU), Emilia Lampi (JYU), Joni Lämsä 

(JYU), Raija Hämäläinen (JYU) 

Kansalaistiede (Citizen science) on runsaan kiinnostuksen kohteena mm. tieteellisen toiminnan 

laajentumisen johdosta. Kansalaistieteen avulla voidaan toteuttaa uudenlaisia tutkimusprojekteja, 

joissa laajat kansalaisryhmät osallistuvat aineiston keruuseen, käsittelyyn ja muihin tieteellisen 

prosessin vaiheisiin. Kansalaistiede luo osallistujalla tieteellisten prosessien oppimiskokemuksia ja 

tukevat tiedepääoman ja tiedelukutaidon kehittymistä. Lisäksi kansalaistiede kytkee sekä 

formaalisen koulutusjärjestelmän että informaalisen jatkuvan oppimisen osaksi tiedeyhteisöjä ja 

tieteellisen tiedon rakentamisprosesseja. Kansalaistiede voi tarjota mahdollisuuden koulujen 

oppilaille osallistua autenttiseen tieteelliseen työskentelyyn ja laajoille kansalaisryhmille 

kansalaistiede voi luoda pääsyn tieteellisten prosessien äärelle. Kansalaistiede on ollut kiinnostava 

tutkijoille kansalaisten tieteellisen ajattelun ymmärtämisen kehittämisen näkökulmasta. 

Osallistuminen kansalaistieteen projektiin voi avata tieteellisen prosessiin vaiheita, käytäntöjä ja 

tieteellisen tiedon rakentumisen edellytyksiä. Oppimiskokemukset kansalaistieteen toteutuksista 

ovat olleet vaihdelleet. Positiiviset oppimis- ja osallistumiskokemukset ovat voineet vahvistaa 

osallistumisen laatua ja pituutta. Negatiivisissa kokemuksissa on herännyt skeptisyyttä ja 

vetäytymistä kansalaistieteen aktiviteeteista. Kansalaistieteen tutkimuksen haasteena on ollut 

kansalaistieteen projektien ja aktiviteettien moninaisuus, laaja-alaisuus, mikä on hankaloittanut 

osallistujien kokemusten ja oppimisen tutkimista. Yhtenä haasteena on ollut kansalaistiede-käsitteen 

ja -ilmiön määrittäminen ja tunnistaminen (Eitzel, 2016). Esityksessä tarkastelemme kansalaistieteen 

ilmiötä Horizon 2020 EU-rahoitetun CS Track tutkimushankkeen puitteissa kerätyn laajan empiirisen 

aineiston (n=1083) ja tieteellisen kirjallisuuden avulla. Hankkeen tavoitteena on tarkastella 

syvällisesti kansalaistieteen ilmiötä ja miten oppimisen kansalaistieteen hankkeissa toteutuu. 

Millaisia osallistumisen muotoja ja millaisissa konteksteissa kansalaistieteen toiminta toteutuu. 

Jatkuvan oppisen sekä kansalaisten tieteellisen tutkitun tiedon ymmärryksen näkökulmasta 

kansalaistieteellä voi olla merkittävä rooli tiedepääoman ja tiedelukutaidon kehittämisessä.  

 

Oppilaiden tiedepääoman kehittäminen kolmannella luokalla interventioiden avulla 

Sini Kontkanen (Itä-Suomen yliopisto), Sirpa Kärkkäinen (Itä-Suomen yliopisto), Ella Suortti (Itä-

Suomen yliopisto), Laura Kauppinen (Itä-Suomen yliopisto), Katariina Waltzer (Itä-Suomen 

yliopisto), Sari Havu-Nuutinen (Itä-Suomen yliopisto), 

Ensimmäisten kouluvuosiensa aikana oppilaat luovat perustan tiedelukutaidolleen ja muodostavat 

käsityksen siitä mitä vanhemmat, koulu ja yhteiskunta odottavat heiltä. Oppilaat, jotka nauttivat jo 

varhain luonnontieteen oppimisesta ovat niitä, jotka hyvin todennäköisesti hakeutuvat 

tiedeammatteihin. Näistä näkökulmista tarkasteltuna on erittäin tärkeää, että oppilaita innostetaan 

tieteen pariin koulussa. FINSCI -tutkimushankkeen Itä-Suomen yliopiston osahankkeen yhtenä 

tavoitteena on toteuttaa alakoulun oppilaille luokkahuoneinterventioita tiedepääoman 

kehittämiseksi ja selvittää lasten päätöksentekoprosesseja ohjaavia fysiologisia ja kognitiivisia 

tekijöitä arkipäiväisten ongelmien ratkaisemisessa, jotka liittyvät vettä ja ravintoa koskeviin 

kysymyksiin. Esityksessä tarkastellaan interventioiden toteuttamista erityisesti pilottivaiheessa 

kerätyn aineiston ja kokemuksien näkökulmasta. Pilotti-interventiot on toteutettu syksyn 2021 
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aikana kahdelle kolmosluokalle ja niissä on pyritty viemään opetuksen käytäntöön Archer ym. (2015) 

tiedepääoman malli ja ulottuvuudet. Oppilaat (n=41) ovat vastanneet interventioiden alussa ja 

lopussa heidän tiedepääomaansa kartoittavaan kyselyyn, sekä tiedeammatteihin liittyvään 

tehtävään. Lisäksi heidän tuotoksiaan, keskustelujaan ja päätöksentekoprosessejaan on tallennettu 

interventiotuntien (8 oppituntia, a 70 min) aikana. Esityksessä keskitytään tiedepääoman 

kehittämisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin kolmannella luokalla erityisesti pilotti-interventioista 

saatuihin alustavien tuloksien avulla. 

 

Työelämäpedagogiset käytännöt ja toimintamallit koulutuksen ja työelämän 

rajapinnalla 
 

Mentorointi mentorin kehityspolkuna 

Seppo Penttilä (Vaasan yliopisto), Jenni Kantola (Vaasan yliopisto) 

Mentoroinnista on tullut yksi korkeakoulujen suosituimmista keinoista vahvistaa työelämäyhteyksiä 

ja rakentaa siltoja opiskelijoiden ja eri alojen asiantuntijoiden välille. Mentorointi tukee opiskelijan 

työelämään astumista, mutta toinen merkittävä tekijä on tukea opiskelijan psykososiaalista kasvua ja 

vahvistaa ja tukea ammatti-identiteetin luomista. Siinä missä mentoriprosessi tukee opiskelijan 

ammatillista kehittymistä, se voidaan nähdä prosessinomaisena vaihtosuhteena, jossa tuotetaan 

kokemuksellista oppimista myös mentorille. Tutkimusten mukaan mentorointi tarjoaa mentoreille 

tilaisuuden kehittää itseään, auttaa ja tukea matkalla työelämään. Mentorointisuhde kehittyy 

kuitenkin prosessin aikana ja edellyttää omien arvojen ja merkityksenantojen tarkastelua ja niiden 

mahdollista uudelleenmäärittelyä mentoroinnin eri vaiheissa ja erityisesti sen jälkeen. Tässä 

tutkimuksessa pyritään lisäämään ymmärrystä mentoreiden motiiveista tarkastelemalla 

mentoreiden motiiveja mentoriprosessin eri vaiheiden aikana. Nojaamme Kramin (1985) klassiseen 

mentorivaiheiden jaotteluun (aloitusvaihe, selkiytymisvaihe, loppuvaihe) ja Ryan ja Decin (2000) 

itseohjautuvuusteoriaan, joka tunnistaa autonomia, kyvykkyyden, yhteisöllisyyden ja 

hyväntekemisen yksilöiden hyvinvoinnin kannalta keskeisiksi psykologisiksi tarpeiksi. Tutkimusta 

varten on haastateltu kymmentä (n=10) yliopiston mentoriohjelmassa toimivaa mentoria. Alustavien 

tulosten mukaan mentoriprosessissa tapahtuu vuorovaikutuksen myötä jatkuvaa motiivien 

uudelleenarviointia. Tutkimuksessa keskustellaan psykologisten tarpeiden täyttymisestä 

mentoriprosessin aikana. Lisäksi keskustellaan tutkimuksesta esiinnousseista teemoista kuten 

egoismista, joka haastaa puhtaana hyväntekemisenä nähdyn vapaaehtoistyön eetoksen. 

Mentoriprosesseja tarkastellessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota mentorisuhteen päätökseen ja 

ohjelman loppumisvaiheeseen, jossa yksilöt arvioivat prosessin onnistumista ja ulostulemia. 

Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää mentorointiohjelmien kehittämisessä, rekrytointien 

kohdistamisessa sekä mentoreiden tukemisessa työelämän ja koulutuksen rajapinnoilla tapahtuvissa 

jatkuvan oppimisen kontekstissa.  

 

Mentorikoulutus perusopetuksen opettajille 

Jenni Ollila (Tampereen yliopisto), Anne Jyrkiäinen (Tampereen yliopisto)  

Opettajankoulutus ei kaikilta osin vastaa sitä todellisuutta, jonka vastavalmistunut opettaja kohtaa 

työelämään astuessaan. Ensimmäiset työvuodet voivat olla haastavia ja niiden aikaisten kokemusten 

on nähty merkittävästi vaikuttavan työhyvinvointiin, työuran kestoon, ammatilliseen kehittymiseen 

ja jopa ammatissa pysymiseen. On puhuttu jopa opettajan työuran merkittävimmästä vaiheesta. 
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(Mm. Tynjälä & Heikkinen 2011; Zuljan & Pozarnik 2014; McCormac & Thomas 2003.) Mentorointi 

nähdään merkittävänä tukena nuoren opettajan työuran alussa, ja TALIS 2018 -tutkimuksen mukaan 

vain viidellä prosentilla opettajista on mentori. Tampereen yliopisto aloitti perusopetuksen 

opettajille suunnatun mentorikoulutuksen syksyllä 2020. Koulutuksen tavoitteena on tarjota tukea 

työuran alussa oleville opettajille yhteistyössä työnantajan kanssa ja jalkauttaa mentoritoiminta 

osaksi perusopetuksen arkea. Tutkimme, miksi mentorikoulutusta on tarpeellista järjestää siihen 

osallistuneiden mentorien näkökulmasta. Koulutetut mentorit kokivat, että nuoret opettajat 

tarvitsevat tukea työuransa alussa. Tukea tarvittiin työn rajaamiseen, opettajaidentiteetin 

rakentamiseen ja käytännön asioihin. Mentorit halusivat mentoroinnin kautta siirtää koulun hiljaista 

tietoa ja luoda koulukulttuuria, jossa saa olla oma itsensä vahvuuksineen ja heikkouksineen, sekä 

tehdä työtä kokonaisvaltaisesti itsenään. Mentoriksi lähtemiseen kannusti itse saatu ‒ tai ei saatu ‒ 

merkityksellinen tuki työuran alussa, omasta varhaisten työvuosien työuupumuksesta selviytyminen, 

sekä kokemus, että itsellä on halu ja osaaminen tukea työuransa alussa olevaa opettajaa. Aiomme 

jatkossa selvittää, miten hyväksi ja tarpeelliseksi nähty mentoritoiminta jalkautetaan osaksi 

perusopetuksen arkea.      

 

Hyväntekemisen motiivi mentorisuhteessa 

Jenni Kantola (Vaasan yliopisto), Seppo Penttilä (Vaasan yliopisto) 

Mentorointiohjelmat ovat kasvattaneet suosiotaan suomalaisissa korkeakouluissa viimeisen 

kymmenen vuoden aikana ja yliopistot etsivät ohjelmiinsa jatkuvasti motivoituneita ja sitoutuneita 

vapaaehtoisia asiantuntijoita. Organisaatiorajat ylittävän mentoroinnin on todettu lisäävän niin 

ymmärrystä työelämästä kuin kasvattavan ammatillista verkostoa ja kehittävän opiskelijan 

itsetuntemusta. Sen sijaan ymmärrys mentoriksi ryhtyvän merkityksenannosta on vähäisempää.   

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yksi merkittävin mentoriksi ajavista arvoista on halu 

auttaa ja tukea muita. Sovellamme mentorikeskusteluun itseohjautuvuusteorian (SDT) viimeisimpiä 

kehitysaskeleita, joiden mukaan yksi ihmisen psykologista perustarpeista olisi hyväntekemisen 

(benevolence) tarve ja tarkastelemme minkälaisia merkityksiä hyväntekemiselle annetaan ja 

minkälainen rooli sillä on mentoroinnin kontekstissa. Keräsimme kymmeneltä mentorilta 

kokemuksia mentoroinnista ja tunnistimme, että hyväntekemisen motiivi on merkittävä tekijä 

mentoriksi lähtiessä, mutta tuo merkitystä työlle myös prosessin aikana. Lisäksi havaitsimme 

vuorovaikutuksen keinoja, joilla mentorit tulkitsevat hyväntekemisen vastaanottamista. 

Keskustelemme tutkimuksessa hyväntekemisen tavoista mentorointikontekstissa, että 

tutkimuksessa esiin nousseista mentoroinnin haasteista.   

 

Work values, entrepreneurial aspirations and working life expectations of young people 

Lauri Vaara (Talous ja nuoret TAT), Mette Ranta (Helsingin yliopisto), Jaakko Kaartinen 

(Taloustutkimus) 

Young people’s work values seem to affect their entrepreneurial aspirations and working life 

expectations. In a relatively recent study by Lechner et al. (2018), extrinsic rewards, autonomy and 

lower need for security reported by 21-year-olds were identified to correlate with a higher future 

entrepreneurial aspiration, whereas social rewards and security were identified to relate with more 

leadership-type aspirations. In this study we bring up similar results among 14-20 old students from 

a national survey conducted by the Finnish non-profit organization Economy and youth TAT (TAT 

Nuorten Tulevaisuusraportti 2021). The quantitative data was collected via an e-questionnaire in 

3/2021 and altogether 14,939 students from comprehensive, vocational and high schools 
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responded.  We aim to investigate further the value gap between entrepreneurship oriented, i.e. 

readiness to become an entrepreneur, and not- oriented youth by identifying value-based subgroups 

through factor analysis and by comparing those with the overall working life expectations. Based on 

our findings together with other complementary studies (e.g. Guo et al., 2018; Obschonka et al., 

2016) it could be argued that among the younger generation, extrinsic and “hard” values are 

associated with entrepreneurship, whereas universal and soft values are not. Compared to actual 

entrepreneurial activities nowadays with an ever-growing emphasis on sustainable, global and 

humanistic perspectives, it seems that many young people, especially girls, feel alienated from 

entrepreneurship and entrepreneurship education to no avail. The results can be utilized in 

designing more attractive and better targeted working life- and entrepreneurship education for 

young people with diverse work values.   

 

Oppisopimuksella työelämään: narratiivinen tutkimus maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 

kokemuksista matkalla suomalaiseen työelämään  

Inkeri Jääskeläinen (Lapin yliopisto) 

Tutkimukseni lähtökohtana on maahanmuuttajataustaisten oppisopimusopiskelijoiden todellisuus - 

ammatillisen perustutkinnon suorittaminen, kokemus kielenoppimisesta ja kielitaidon riittävyydestä. 

Tavoitteena on selvittää, miten maahanmuuttajien polku työelämään rakentuu 

oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden kertojien kertomuksissa ja ammatillisen perustutkinnon 

merkityksestä kertojille itselleen. Tutkimukseni on narratiivinen tutkimus, jossa tarkastelen kertojien 

tarinoita yhdysvaltalaisen kognitiivisen ja kulttuurisen psykologian edelläkävijän Jerome Seymour 

Brunerin mielen ja kielen välistä suhdetta käsittelevien innovatiivisten teorioiden valossa ja 

andragogiikan ja hyvinvoinnin kehyksessä. Työpaikkaa tutkin oppimisen ja ammatillisen identiteetin 

kehityksen tukemisen näkökulmasta. Oppiminen perustuu ajatteluun, joka edellyttää kielitaitoa. 

Ilman kieltä ihminen ei pysty ajattelemaan eikä oppimaan. Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan 

oppimisen tukeminen on haastavaa, sillä opiskelijoiden oma äidinkieli poikkeaa suomen kielestä. 

Turha kiirehtiminen pysäyttää kielenoppimisen ja heikentää opiskelijan hyvinvointia, mikä saa 

opiskelijan keskeyttämään opintonsa. Maahanmuuttaja on nähtävä aktiivisena toimijana, joka 

haluaa työllistyä ja tuntea yhteenkuuluvuutta, ymmärtää ja tulla ymmärretyksi uudessa 

yhteisössänsä. Teemahaastattelujen teema-analyysi tuotti laaja-alaisen kuvan 

oppisopimuskoulutuksen kehittämiskohteista sekä siitä, mitkä tekijät on hyvä huomioida 

maahanmuuttajataustaisen opiskelijan oppimisen tukemisessa ja hyvinvoinnin parantamisessa. 

Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta näyttää siltä, että ammatillisten opintojen suorittaminen ja 

työpaikalla toimimiseen liittyy paljon huolta ja epävarmuutta. Lisääntynyt maahanmuutto ja 

työvoiman riittävyys asettavat työpaikat muutoksen eteen. Tulevaisuuden työpaikkojen ja 

oppilaitosten on tiedostettava myös maahanmuuttajataustaisten oppisopimusopiskelijoiden huoli ja 

hätä, sillä yksin ei jaksa kukaan. Työllistymisen ja työllistämisen huumassa ei pidä unohtaa kielen, 

mielen ja oppimisen välistä suhdetta. Entistä paremmin on huomioitava opiskelijoiden 

psykososiaalinen hyvinvointi: opiskelijaa on autettava säätelemään akateemisen shokin lisäksi 

kulttuurishokkia sekä kielenoppimisen aiheuttamaa ahdistusta. Moninaisessa työyhteisössä on hyvä 

oppia ajattelemaan uudella tavalla, jotta työpaikasta muotoutuisi psykologisesti turvallinen ja 

vuorovaikutuksellisuutta korostava kieli- ja kulttuuritietoinen oppimisympäristö.    
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Opiskelijoiden oppiminen koulutuksen ja työelämän rajapinnalla – Erilaisia tarkastelunäkökulmia  

Anne Virtanen (Jyväskylän yliopisto), Päivi Tynjälä (Jyväskylän yliopisto), Tommi Mäkinen 

(Jyväskylän yliopisto), Heikki Hurskainen (Jyväskylän yliopisto), Kirsti Lauritsalo (Jyväskylän yliopisto)  

Opiskelijoiden aidoissa työympäristöissä hankkima osaaminen vastaa paremmin työelämän tarpeita, 

ja tällaiset oppimismahdollisuuden parantavat myös heidän työllistymismahdollisuuksiaan 

valmistumisen jälkeen (Bennett ym., 2008; Frenette, 2013; Zehr & Korte, 2020). Näin ollen ei olekaan 

yllättävää, että erilaiset oppimistilanteet koulutuksen ja työelämän rajapinnalla, kuten harjoittelut, 

erilaiset työelämäprojektit ja toimeksiannot ovat lisääntyneet jatkuvasti viime vuosina (McIver 

Nottingham, 2017). Tarvitaan siten tietoa siitä, miten opiskelijan onnistunut oppiminen tällä 

rajapinnalla toteutetaan. Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden oppimista tarkastellaan vuoden 

mittaisessa, koulutuksen ja työelämän rajapinnalle rakennetussa opintokokonaisuudessa, jonka 

suunnittelussa on tietoisesti kiinnitetty huomiota yhteisölliseen toimintamalliin opiskelijoiden 

oppimisen tukemisessa (Mäkinen ym., 2015; Virtanen ym., 2020). Opiskelijoiden oppimista 

tarkastellaan tässä tutkimuksessa kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin tutkimuksessa selvitetään, 

mitä työelämätaitoja opiskelijat kokevat oppivansa opintokokonaisuuden aikana. Työelämätaidoilla 

tarkoitetaan sellaista osaamista, joita koulutuksen tulisi tuottaa alasta riippumatta ja jota voidaan 

hyödyntää erilaisissa tehtävissä (Nykänen & Tynjälä, 2012). Työelämätaitojen rooli on korostunut 

kuvattaessa tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista (Binkley ym., 2012; Fadel ym., 2015; Gordon ym., 

2009): useilla aloilla erilaisia työelämätaitoja koetaan tarvittavan jopa alan substanssiosaamista 

enemmän (mm. Kilpeläinen & Lautanen, 2014). Käsitteen avulla on tarkasteltukin opiskelijoiden 

oppimista (Ainiala ym., 2021; Tuononen ym., 2019; Virtanen & Tynjälä, 2019), joskin harvoissa 

koulutuksessa työelämätaidot on kuitenkaan kirjoitettu oppimisen tavoitteeksi (Virtanen & Tynjälä, 

2019). Tässä tutkimuksessa selvitetäänkin – työelämätaitojen oppimisen lisäksi – mitä opiskelijat itse 

ilmaisevat oppineensa opintokokonaisuuden aikana. Tutkimuksessa siten verrataan opiskelijoiden 

omin sanoin kuvattua oppimista ja heidän arvioitaan työelämätaitojen oppimisesta. Tutkimus tuo 

uutta tietoa koulutuksen ja työelämän rajapinnalla tapahtuvasta oppimisesta ja etenkin se 

täsmentää työelämätaitojen käsitteen käyttökelpoisuutta opiskelijoiden oppimista tarkastelevassa 

tutkimuksessa.  

 

Opettajuus on tarina, jonka ensi lehdillä on merkitystä 

Maarika Piispanen (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), Merja Meriläinen (Kokkolan 

yliopistokeskus Chydenius) 

Opiskelijaroolista päteväksi ammattilaiseksi siirtymisen sillat ovat eri pituisia. Luokanopettajien 

aikuiskoulutuksessa viimeinen ohjatuista harjoitteluista on nimeltään syventävä 

omaluokkaharjoittelu, jonka aikana ja avulla opiskelija päättää opintonsa ja siirtyy ohjatusti osaksi 

työelämää pätevänä luokanopettajana. Tätä opiskelijan työuran alkuvaiheeseen asettuvaa 

harjoittelua kutsutaan induktiovaiheen harjoitteluksi. Tutkimuksemme lähtökohdat ovat tähän 

induktiovaiheeseen suunnitellussa työnohjausprosessissa, jossa keskiössä ovat opiskelijan 

opettajuutta ja perustehtävää tukevat ja vahvistavat sekä näiden hahmottamista  ja näihin 

juurtumista koskevat, opiskelijoilta nousevat ajankohtaiset, omaan työhön liittyvät kysymykset. 

Tutkimuksessa viemme lukijan pohdintoihimme kontekstualisoimisen ja tarinallistamisen kautta, 

unohtamatta teoreettisia lähtökohtia, jotka nousevat vahvasti positiivisen psykologian ja 

systeemiteorian viitekehyksistä huomioiden myös Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeen ja 

scaffolding -ajatuksen sekä ratkaisukeskeisyyden osana työnohjauksellista ohjausprosessia. 
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Tutkimuksessa autoetnografia toimii oman toimintamme ja työn reflektoinnin välineenä. 

Metodivalintaamme ohjaa ajatus siitä, että opiskelijan kokemukset muodostavat meille 

päättöharjoittelun ohjaajina peilin, josta voimme tarkastella omaa toimintaamme ja 

ohjausprosessiamme muodostaen käsityksiä ja merkityksiä niistä diskursseista, joita 

dokumenttiaineistostamme löytyy. Tutkimuskysymykseksemme muodostui lopulta 

yksinkertaisuudessaan se, millaisia diskursseja kenttämuistiinpanoistamme ja keskusteluistamme 

löydämme ja voivatko ne toimia jatkossa opiskelusta työelämään siirtymisen induktiovaiheessa 

ohjauksen lähtökohtina? Tutkimuksen kautta haluamme rakentaa mallia, joka on entistä 

opiskelijalähtöisempi sekä työelämälähtöisempi tarjotessaan ratkaisukeskeisen työnohjauksellisen 

prosessin mahdollisuudeksi juurtua työelämään entistä paremmin juuri niiden akuuttien pohdintojen 

kautta, joita opiskelijalla nousee esiin senhetkisessä tilanteessa. Tutkimuksemme interventioryhmä 

koostuu eri puolella Suomea, syventävässä omaluokkaharjoittelussa ohjattavista 

luokanopettajaopiskelijoista, jotka osallistuvat ryhmätyönohjausprosessiin  noin seitsemän viikon 

induktiovaiheen ajan. Keskeiset diskurssit ovat: oikea-aikaisuus, merkityksellisyys, kohtaaminen, 

kollegiaalisuus, ratkaisukeskeisyys, jaettu asiantuntijuus  

 

Varhaiskasvatuksen yhteisöllinen kehittäminen ja arviointi: varhaiskasvatusjärjestelmä 
 

Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä ja kokemuksia lapsen edusta kaksivuotisen esiopetus 

kokeilun aikana   

Sari Niukkanen (Lapin yliopisto) 

Varhaiskasvatusjärjestelmän sisällöllisen ja hallinnollisen kehittymisen myötä varhaiskasvatuksen 

koulutuspoliittinen rooli on vakiintumassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Varhaiskasvatuslain 

(540/2018) myötä lapsen etu nähdään lapsen oikeutena varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuslain 

(540/2018 3§) määrittelee seuraavaa: lapsen etu perustuu lapsen oikeuksien toteutumisen 

kokonaisvaltaiseen arviointiin ja kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, 

hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, mitkä koskevat lapsia, on ensisijaisesti 

otettava huomioon lapsen etu. Väitöstutkimukseni tarkastelee lapsen edun käsitettä 

varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmasta kaksivuotisen esiopetus kokeilun aikana erityisesti 

lapsen oikeuksien toteutumisen kautta. Väitöstutkimukseni pääkysymyksellä, millainen käsitys 

varhaiskasvatuksen opettajilla on lapsen edusta kaksivuotisen esiopetus kokeilun aikana, haetaan 

fenomenografisen tutkimusotteen mukaisesti vastausta lapsen edun määritelmään ja ilmiöön 

yleisellä tasolla. Väitöstutkimukseni alakysymysten avulla, miten lapsen edun käsitettä tulkitaan 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjaavien asiakirjojen, YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen ja 

lakitekstien ohjaamina ja miten se toteutuu kaksivuotisen esiopetuksen kontekstissa, haetaan 

konkreettisia vastauksia lapsen edun käsitteeseen varhaiskasvatuksen opettajien havaintoihin ja 

kokemuksiin perustuen. Haastattelen 1-4 varhaiskasvatuksen opettajaa eri kunnittain ja haastattelut 

käynnistyvät loka-marraskuussa 2021. Haastattelupaikkakunnat (8) on valittu maantieteellisesti 

mahdollisimman edustavasti. Fenomenografisen tutkimusotteen mukaan pyrin tarkastelemaan 

haastatteluiden avulla informanttien sisäisiä vaihteluita yksilölle merkityksellisten käsitysten, 

kokemuksen ja ymmärryksen kautta. (Niikko 2003, 29). Fenomenografisessa tutkimuksessa 

ymmärretään se, että ihmiset kokevat, käsittelevät ja ajattelevat asioita eri tavoin. (Marton 1988; 

Uljens 1989, 14; Järvinen & Järvinen 2014, 2004; Richardson 1999, 53). Väitöstutkimukseni 

tavoitteena on saada monipuolista tietoa lapsen edun käsitteestä ja määritelmästä 

varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmasta ja siitä, miten lapsen etu toteutuu kaksivuotisen 
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esiopetus kokeilun aikana eri kunnissa. Väitöstutkimukseni tavoitteena on myös avata lapsen edun 

käsitteen määrittelemisen haasteita varhaiskasvatuksen kontekstissa, sillä se tulee aina määritellyksi 

toisen henkilön kautta. Lapsen etu ei ole mielipidekysymys ja sen sisältö pitää aina määritellä 

tilanteen mukaan lapsen ikä, kehitysvaihe ja kehitystaso huomioiden.         

 

Etävarhaiskasvatuksen tarjoaminen varhaiskasvatuksesta kotihoitoon jääneille lapsille keväällä 

2020  

Lotta Saranko (Jyväskylän yliopisto), Maarit Alasuutari (Jyväskylän yliopisto)  

Koronaviruksen leviämistä ehkäistiin keväällä 2020 laajoilla toimenpiteillä niin kansainvälisellä kuin 

kansallisellakin tasolla. Yksi viruksen leviämisen estämisen strategia niin Suomessa kuin muualla 

maailmassakin oli rajoittaa lasten varhaiskasvatukseen osallistumista. Suomessa hallitus suositteli 

perheitä järjestämään lapsen hoidon kotona varhaiskasvatuksen sijaan 16.3.-13.5.2020 välisenä 

ajankohtana samalla vapauttaen kunnat lain mukaisesta varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta 

tietyin reunaehdoin. Kunnissa ja varhaiskasvatusyksiköissä tehtiin päätöksiä 

varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä sekä yhteydenpidosta kotihoitoon jääneille lapsille. Tässä 

katsauksessa kiinnostuksen kohteenamme oli missä määrin etävarhaiskasvatusta järjestettiin ja 

mitkä asiat olivat yhteydessä etäpalveluiden järjestämiseen. Tutkimusaineisto koostuu 

Varhaiskasvatus ja koronapandemia -hankkeen varhaiskasvatuksen lähiesihenkilöille suunnatun 

kyselyn päiväkotien lähiesihenkilöiden vastauksista (N = 662). Aineisto kerättiin verkkokyselynä loka-

marraskuussa 2020. Alle puolet päiväkotien lähiesihenkilöistä kertoi päiväkodissa järjestetyn 

etävarhaiskasvatusta. Etävarhaiskasvatusta tarjottiin tyypillisemmin yksityisestä kuin kunnallisesta 

päiväkodista kotihoitoon jääneille lapsille. Etävarhaiskasvatuksen järjestäminen ei vaihdellut 

kuntatyypin mukaan. Tutkimuksessa havaittiin, että päiväkotien toimintatavat, henkilökunnan 

tietotekniset valmiudet, koulutusmahdollisuudet ja -motivaatio sekä laite- ja ohjelmistoresurssit 

olivat yhteydessä etävarhaiskasvatuksen järjestämiseen.    

 

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun kolmannen vaiheen arviointi 

Julia Kuusiholma-Linnamäki (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus), Anna Siippainen (Kansallinen 

koulutuksen arviointikeskus), Laura Lepola (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) 

Hallitus käynnisti vuosille 2018–2021 kokeilun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen 

järjestämisestä. Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun kolmas vaihe (2020–2021) 

liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia - tasa-arvoinen alku opinpolulle -

kehittämisohjelmaan. Kolmannen vaiheen kokeilukunnat (n = 26) ovat itse hakeutuneet mukaan 

kokeiluun. Kokeilukunnat ovat tarjonneet viisivuotiaille maksutonta varhaiskasvatusta 20 

viikkotuntia. Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdensi kunnille valtion erityisavustuksen kattamaan 

kokeilusta syntyviä asiakasmaksumenetyksiä. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on 

arvioinut kokeilun tavoitteiden toteutumista. Kokeilun kolmannessa vaiheessa tarkasteltiin 

viisivuotiaiden ja heitä nuorempien lasten varhaiskasvatukseen osallistumista, kotihoidon tuen 

käyttöä ja tukeen liitettävän kuntalisän vaikutusta perheiden varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon 

ratkaisuihin sekä varhaiskasvatuksen palveluohjausta. Esityksessä kuvataan arvioinnin keskeisiä 

tuloksia ja toimenpidesuosituksia.  
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Laulamisen situaationaalisuus varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa   

Sari Lehmusketo (Lapin yliopisto), Lenita Hietanen (Lapin yliopisto) 

Kolmivaiheisen väitöstutkimuksen tarkoituksena on kehittää laulavaa varhaiskasvatuksen 

toimintakulttuuria, jossa jokainen lapsi ja aikuinen saavat hyötyä yhdenvertaisesti laulamisen 

elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista ja hyvinvointivaikutuksista. Tutkimuksen ensimmäisessä 

vaiheessa osoitetaan mihin varhaiskasvatuksen ammattilaisen laulaminen on yhteydessä ja miten 

laulamista varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa voidaan arvioida ja muuttaa myönteisempään 

suuntaan. Laulamista varhaiskasvatuksen formaalissa toimintakulttuurissa tarkastellaan 

varhaiskasvatuksen ammattilaisen näkökulmasta, mutta pohjan tutkimukselle luo lapsen oikeus 

lauluun. Varhaiskasvatuksen perusteiden toteutumista arvioitaessa, kansallisen koulutuksen 

arviointikeskus KARVI totesi raportissaan, ettei laulaminen toteudu yhdenvertaisesti suomalaisissa 

päiväkodeissa (Repo et al., 2019, 91-95). Tämä on ristiriidassa YK:n lapsen oikeuksien 31. artiklan 

suhteen, joka korostaa lapsen on oikeutta yhtäläisiin mahdollisuuksiin taidetoiminnassa (UNCRC, 

1989).  Varhaiskasvatuksen ammattilaisen laulamista lähestytään hermeneuttis-fenomenologisesti 

toisen tutkijan esiymmärryksen, aiempien tutkimusten ja valtakunnallisen kyselyn (N=309) avulla. 

Taustalla kyselyn rakentumisessa on Rauhalan (2014, 32) holistinen ihmiskäsitys, jonka mukaan 

ihmisen olemassaolon perusmuodot jaetaan tajunnallisuuteen, kehollisuuteen ja 

situaationaalisuuteen. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa ihmistä lähestyttiin sekä empiirisesti 

että filosofisesti varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin tekijänä, joten hermeneuttinen kehä syventyi 

tajunta-situaatio-kehätyypissä (Rauhala 2005, 127–144). Tajunta tarkoittaa inhimillisen kokemisen 

kokonaisuutta ja situaatio kaikkea sitä, mihin ihminen on yhteydessä (Rauhala 2014, 31-47). Kyselyn 

vastauksista ilmeni suomalaisten tutkijoiden (Lindeberg, 2005; Suomi & Ruismäki, 2020; Valtasaari, 

2017) esittämä huoli ammattikasvattajien musiikkiopintojen riittävyydestä: 56% kyselyyn 

vastanneista kertoi saaneensa opinnoissaan liian vähän koulutusta laulamiseen.  Kysely ei 

tavoittanut juurikaan niitä, jotka kokivat itsensä laulutaidottomaksi (7%) tai eivät laula työssä 

ollenkaan (n=1).  Tutkimusanalyysin  myötä muotoutui malli, jonka avulla varhaiskasvatuksen 

ammattilainen voi reflektoida ja rikastaa työssä laulamisen situaationaalisuutta. Holistinen 

näkökulma varhaiskasvatuksen ammattilaisen laulamisen muutoksesta muotoutuu tutkimusten 

seuraavien vaiheiden avulla, jossa ymmärrystä työssä laulamiseen syvennetään niiden 

näkökulmasta, joille laulaminen on epämukavuusalue. 

 
Kohti lasten käyttäytymistä tukevaa toimintakulttuuria - ProVarhaiskasvatus -toimintamallin 

pilotointivaiheen analyysi 

Noora Heiskanen (Itä-Suomen yliopisto), Anne Karhu (Itä-Suomen yliopisto), Vesa Närhi (Jyväskylän 

yliopisto), Hannu Savolainen (Jyväskylän yliopisto) 

Lasten sosioemotionaalisten taitojen ja toivotun käyttäytymisen tukeminen ovat varhaiskasvatuksen 

keskeisiä tavoitteita. Selvitystiedon mukaan näiden taitojen tukemisessa käytetään suomalaisessa 

varhaiskasvatuksessa vain harvoin systemaattisia ja tutkimusperustaisia työtapoja. 

Tutkimusperustaisen ProVarhaiskasvatus (ProVaka) -toimintamallin tavoitteena on vähentää 

ryhmissä esiintyviä käyttäytymisen ongelmia sekä edistää sosiaalisten taitojen oppimista. ProVaka 

kehittämistyön myötä lapset saavat entistä selkeämpää ja yhtenäisempää ohjausta kaikilta ryhmässä 

työskenteleviltä, kun henkilökunta luo yhteiset käyttäytymisodotukset, muodostaa niitä koskevat 

toimintaohjeet, opettaa ja mallintaa toivottua käyttäytymistä lapsille sekä vahvistaa sitä 

kohdennetulla positiivisella palautteella. ProVaka -toimintamallin teoreettinen perusta on 
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ekologisessa systeemiteoriassa ja käyttäytymispsykologiassa. Tässä esityksessä kuvataan tulokset 

kahdesta ProVaka -toimintamallin puolentoista vuoden pilotointivaihetta koskevasta 

osatutkimuksesta. Esiteltävät tulokset pohjaavat toimintamallia toteuttaneiden päiväkotien 

kirjallisiin prosessikuvauksiin (n=18). Prosessikuvausten analyysi yhdistää aineistolähtöistä 

sisällönanalyysiä ja diskurssianalyysia. Ensimmäisen osatutkimuksen tulokset esittävät ProVaka -

kehittämistyön alkuvaiheen keskeisiksi osaprosesseiksi 1) toiminnan käyntiin saamisen, 2) 

tiedonkulun, 3) sitoutumisen edistämisen, 4) toimintamallin sisäistämisen, 5) osallisuuden 

tukemisen, 6) pedagogisen reflektion ja 7) kokemusten jakamisen eteenpäin. Tuloksissa esitellään 

ProVaka -kehittämistyön aikaiset toimijaverkostot, näille toimijoille kehittämisprosessin aikana 

asettuvat vastuut sekä kehittämisprosessin eri osa-alueisiin liittyvät haasteet prosessin eri vaiheissa. 

Toisen osatutkimuksen tuloksena kuvataan lasten osallisuuden vahvistumista toimintamallin 

pilotoinnin aikana. Toimintakulttuurin kehittäminen etenee aikuisjohtoisesta toiminnasta kohti 

lasten mukaan ottamista ja lopulta vaikuttavaa osallisuutta kehittämisessä. Tutkimusten tulokset 

osoittavat, että toimintakulttuurin kehittämistyön osaprosessit vaativat jatkuvaa ylläpitämistä, 

ongelmanratkaisua ja soveltamista varhaiskasvatuksen ammattilaisilta, jotta kehittämistyössä 

voidaan onnistua. Tulosten mukaan johdon tuki sekä koko varhaiskasvatusyhteisön osallistuminen 

kehittämistyöhön on tärkeää erityisesti aikaansaadun muutoksen pysyvyydelle. Tulosten mukaan 

tutkimusperustainen ProVaka -toimintamalli on sovellettavissa suomalaiseen varhaiskasvatukseen ja 

toteutettavissa varhaiskasvatuksen tavanomaisin resurssein. Toisaalta tulokset antavat eväitä myös 

muuhun varhaiskasvatuksen toimintakulttuurien kehittämisen ymmärtämiseen.  

 
Hoivaava opettaja - Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden käsityksiä hoivasta, opetuksesta ja 

pedagogiikasta  

Tarja-Riitta Hurme (Turun yliopisto), Anitta Melasalmi (Turun yliopisto), Inkeri Ruokonen (Turun 

yliopisto) 

Hoivan merkitys on keskeinen varhaiskasvatusikäisten lasten opetuksessa. Vogtin (2002) mukaan 

hoivan rooli opetustyössä voidaan nähdä sitoutumisena, vuorovaikutussuhteena, fyysisenä hoitona, 

läheisyyden osoituksena, huoltajuutena tai äidillisenä hoivana. Hoivan jäsentäminen 

vuorovaikutussuhteena liittyy läheisesti Noddingsin (1992) hoivan etiikkaan.  Opettajan hoivan 

etiikka ilmenee käyttäytymisessä neljällä eri tavalla: 1) hoivallisen vuorovaikutuksen mallintaminen, 

2) yhteisen ymmärryksen etsiminen dialogin kautta, 3) lasten käyttäytymisen vahvistaminen ja 

tulkitseminen positiivisella tavalla, sekä 4) tarjoamalla lapsille huolehtia toisista (Noddings, 1992), 

Callwoodin (2021) mukaan hoivaavan opettajan toimintaa ohjaaviin arvoihin kuuluvat tukeva 

vuorovaikutus, voimaantuminen, oppiminen, lapsen hyvinvointi, responsiivisuus ja joustavuus, 

myötätuntoinen ilmapiiri ja lastenoikeudet. Aikaisemmat tutkimukset ovat tuoneet esiin myös oman 

henkilökohtaisen hoivahistorian olevan yhteydessä hänen tulkintoihinsa opetuksen tavoitteista sekä 

siihen, miten hän tulkitsee ja huomio lasten tunnetilat (Zeanah ym., 1993). Varhaiskasvatuksen 

opettajaopiskelijoiden käsityksiä hoivasta ja sen suhteesta opetukseen ja pedagogiikkaan on tutkittu 

melko niukasti. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen 

opettajaopiskelijoilla (N=89) on hoivasta, opetuksesta ja pedagogiikasta. Tutkimusaineisto koottiin 

Webropol-kyselyllä pienryhmäopetuksen aikana syyskuussa 2021. Kyselylomakkeen lopussa 

opiskelijoilta pyydettiin lupa anonyymin vastauksen tutkimuskäytöstä. Tehtävässä opiskelijoita 

pyydettiin määrittelemään, miten hoiva ja opetus eroavat toisistaan sekä kuvaamaan millainen on 

hoivaava opettaja. Opiskelijoiden vastauksia analysoidaan kvalitatiivisen sisällön analyysin keinoin.  

Alustavien havaintojen mukaan varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat korostivat vastauksissaan 

lämmön ja vuorovaikutuksen merkitystä ilmentäen hoivaa sitoutumisena ja vuorovaikutussuhteena. 
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Lisäksi opettajaopiskelijat toivat esiin opettajan pedagogisen osaamisen lasten turvallisuuden- ja 

tyytyväisyydentunteen tukijoina ja täten myös oppimisen mahdollistajina. Tämä näkemys hoivasta 

oppimisen tukena herättää kysymyksen siitä, että ymmärretäänkö hoivaa eettis-ammatillisena 

koodina, lapsen tarpeena, mihin aikuisen pitää vastata.  

 
Esiopetusikäisten kuuluvuuden tunteen käsityksiä: pilotin tuloksia väitöstutkimusta varten 

Saara Murto-Heiniö (Tampereen yliopisto) 

Yhteenkuuluvuus on alati muuttuvassa maailmassa ja etenkin koronapandemian jälkeen erittäin 

tärkeä ilmiö sekä yksilön että yhteisön kannalta varhaiskasvatuksessa. Yhteenkuuluvuus ilmiönä 

kuvaa yhteistä ja jaettua ryhmään kuulumisen tunnetta, jota lapset voivat ilmaista eri tavoin 

kehittäen samalla minäkäsitystään ja sosiaalisia yhteyksiään vertaisten sekä aikuisten kanssa. Lasten 

käsitysten eli erilaisten konstruktioiden tutkiminen on tärkeää yhteenkuuluvuuden käsitteellisen 

ymmärtämisen ja menetelmien edelleen kehittämisen kannalta lasten osallisuutta korostavassa 

varhaiskasvatuksessa. Vuonna 2020 toteutetussa pro gradu -tasoisessa pilottitutkimuksessa 

tarkasteltiin fenomenografisesti esiopetusikäisten lasten kuuluvuuden tunteen käsityksiä yhdessä 6-

vuotiaiden lasten kanssa heidän ääntään tavoittaen. Lasten konstruktioiden selvittämiseksi käytettiin 

menetelmätriangulaatiota. Lapsia haastateltiin pienryhmissä, pareittain ja yksilöittäin käyttäen 

avointa haastattelua ja teemahaastattelua. Käytössä oli virikkeitä: tarinaskenaario, avoin 

kuuluvuustarina ja siihen liittyvät leikkihahmot. Virikkeet toimivat johtolankoina lasten käsityksiin tai 

pienoismaailmana, jossa esiopetusikäisten sosiaalista elämismaailmaa konkretisoitiin. Osallistuva 

havainnointi tuki haastatteluja. Lisäksi käytettiin visuaalisia menetelmiä: Inclusion of others in the 

self (IOS) -menetelmää lapsille sovellettuna versiona ja piirrostehtävää subjektiivisten 

representaatioiden ilmaisemiseksi. Aineiston fenomenografinen analyysi tuotti seitsenosaisen 

kuvauskategoriasynteesin, jossa yhdistettiin eri aineistonkeruuvaiheissa selville saadut lasten 

käsitykset ja teoreettiset näkökulmat kuuluvuuden tunteesta. Kuvauskategoriasynteesin mukaan 

kuuluvuuden tunne on lasten käsityksissä tunnetta, itsetuntoa, liittymistä, kohtaamista, sosiaalista 

hyväksyntää, yhteisöön kuulumista ja paikkakiintymystä. Jokainen kuvauskategoria kertoo lasten 

käsityksistä sekä käsitysten suhteista toisiinsa eri tasoisesti. Kuvauskategoriasynteesiä tullaan 

käyttämään väitöstutkimuksessani yhteenkuuluvuuden tunteen muodostuminen 

varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen havainnointiosan strukturoidussa osiossa kuvauskategoria toimii 

havaintojen suuntaajana ja menetelmällisenä teoriakehikkona. Sen avulla tarkastellaan, miten 

yhteenkuuluvuus muodostuu varhaiskasvatusyhteisön arjessa, toiminnoissa ja vuorovaikutuksessa. 

Kuvauskategoriasynteesiä tarkastellaan menetelmälliseltä kannalta arvioiden sen toimivuutta ja 

yleistettävyyttä yhteenkuuluvuuden muodostumisen tutkimisessa.  

Avainsanat: yhteenkuuluvuus, kuuluvuuden tunne, käsitykset, menetelmien kehittäminen  

 

Erilaisia lähestymistapoja varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan 

Jonna Kangas (Helsingin yliopisto), Tuulikki Ukkonen-Mikkola (Jyväskylän yliopisto), Samuli Ranta 

(Itä-Suomen yliopisto), Heidi Harju-Luukkainen (Kokkolan yliopistokeskus, Chydenius), Heidi 

Chydenius (Helsingin yliopisto), Inkeri Ruokonen (Turun yliopisto), Jarmo Kinos (Turun yliopisto), 

Marita Neitola (Turun yliopisto), Nina Sajaniemi (Itä-Suomen yliopisto)  

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan käsite on keskeinen varhaiskasvatuksen käytännön toteutuksen, 

koulutuksen sekä tutkimuksen kannalta. Pedagogiikkaa sinänsä on tarkasteltu kasvatustieteellisessä 

kirjallisuudessa verrattain paljon. Varhaiskasvatuksen kontekstissa pedagogiikkaa puolestaan on 

käsitelty teoreettisesti niukasti, kuitenkin kiinnostus aiheeseen on lisääntynyt viimevuosina 
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erityisesti poliittisen ohjauksen myötä. Kansasen (2004) mukaan pedagogiikka toteutuu vallitsevassa 

historiallisessa ja poliittisessa kontekstissa ja keskeistä pedagogiikassa on vuorovaikutus. Kansanen 

(2004) korostaa myös pedagogista kolmiota, jossa lapsi, opettaja ja opetettava sisältö kohtaavat 

vuorovaikutuksen kautta. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka voidaan ymmärtää käytännön 

toimintana, jota määrittelevät arvot, varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat ja opetuksen tavoitteet 

(Alila & Ukkonen-Mikkola, 2018). Varhaiskasvatuksen pedagogiikan yksiselitteinen määrittely on 

kuitenkin haastavaa. Tässä tutkimuksessa tunnistamme kansallisiin ja pohjoismaisiin julkaisuihin 

perustuen erilaisia lähestymistapoja varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan. Menetelmällisesti 

hyödynsimme integroivaa kirjallisuuskatsausta, jonka aineistona käytimme tieteellisiä artikkeleita, 

varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja ja ammattikirjallisuutta. Tunnistimme viisi erilaista 

lähestymistapaa pedagogiikkaan; pedagogiikka vuorovaikutuksen, reflektiivisen tukemisen 

(scaffolding), didaktiikan, asiantuntijuuden sekä tulevaisuusorientaation kautta. Lisäksi 

tarkastelimme näiden viiden lähestymistavan keskeisiä tekijöitä ja sisäisiä jännitteitä. Näiden 

lähestymistapojen pohjalta muodostimme ehdotuksen varhaiskasvatuksen pedagogiikan 

dynaamisesta mallista. Pedagogiikan dynaaminen malli rakentuu neljästä osatekijästä, jotka ovat 

lapsi, opettaja, sisältö ja oppiminen. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan voidaan ajatella toteutuvan, 

kun nämä kaikki tekijät ovat varhaiskasvatuksessa läsnä.    

 

Johtajien arvioinnit varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöistä ja niiden yhteys observoituun 

lasten toimintaan sitoutuneisuuteen 

Vivianne Ruohola (Helsingin yliopisto), Elina Fonsén (Helsingin yliopisto), Leena Lahtinen (Reunamo 

Education Research), Petra Salomaa (Reunamo Education Research), Jyrki Reunamo (Helsingin 

yliopisto ja Reunamo Education Research)  

Suomessa varhaiskasvatusta on kehitetty sekä hallinnollisesti että sisällöllisesti merkittävästi 2000-

luvulla. Yksi keskeinen kehityssuunta on arvioinnin nousu varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen 

tueksi. Uudistetun varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjän ja 

tuottajan tulee arvioida palveluaan sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Arvioinnin 

ja laadun kehittämisen tueksi sekä näiden yhtenäistämiseksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskus 

(Karvi) on jäsennellyt varhaiskasvatuslakiin, varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä 

tutkimustietoon pohjautuvat varhaiskasvatuksen laadun tekijöitä kuvaavat indikaattorit. Näihin 

laatukuvauksiin pohjautuvalla toiminnan arvioinnilla saadaan tietoa asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisesta, toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Toiminnan laatua tarkasteltaessa ja 

kehitettäessä päiväkotien johtajat nousevat keskeisiksi tekijöiksi, sillä aiempien tutkimusten mukaan 

johtajien toteuttamalla laadukkaalla pedagogisella johtajuudella on yhteyttä varhaiskasvatuksen 

keskeisten päämäärien edistämiseen (Cheung, ym., 2019; Fonsén, ym., 2020). Oikein kohdennetun 

kehittämisen vuoksi tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, mihin päiväkodin johtajan tulee panostaa 

edistääkseen toiminnan laatua varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan päiväkodin johtajien arvioimien varhaiskasvatuksen laadun prosessi-

indikaattorien yhteyttä lapsen toimintaan sitoutuneisuuden tasoon (Laevers, 1994). Tutkimus 

perustuu Kehittävän Palautteen aineistoon. Vuosina 2019-2020 tapahtuneessa aineistonkeruussa 

käytettiin kahta toisistaan riippumatonta mittaria: johtajien itsearviointeja varhaiskasvatuksen 

laadun prosessi-indikaattorien toteutumisesta heidän päiväkodeissaan sekä ulkopuolisten 

observoijien havainnointeja johtajien yksiköiden lasten toimintaan sitoutuneisuuden syvyydestä. 

Tutkimukseen osallistui 258 päiväkotia 15 kunnasta. Sellaisia lasten toimintaan sitoutuneisuudesta 

kertovia havaintoja, jotka voitiin kytkeä johtajien arvioon, kertyi 14 306. Aineisto analysoitiin pääosin 

kvantitatiivisin menetelmin. Korrelaatioita tutkimalla saatiin tietoa johtajuuden yhteydestä lasten 

sitoutuneisuuteen. Tulosten mukaan tärkeitä painopisteitä varhaiskasvatuksen johtajuudessa lasten 
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syvällisen toimintaan sitoutuneisuuden edellytysten tukemisen näkökulmasta ovat etenkin 

kasvattajatiimien suunnittelu lasten vuorovaikutussuhteiden pysyvyyden näkökulmasta, henkilöstön 

paneutuminen suunnitteluun, opetuksen laadukkuus, työyhteisön hyvinvointi sekä huoltajien 

osallisuus.  

 

Päiväkodin johtaminen sosio-materiaalisissa suhteissa: Kuvaus varhaiskasvatuksen hallinnasta 

kehkeyminä. 

Hanna Toivonen (Tampereen yliopisto), Maiju Paananen (Tampereen yliopisto), Antti Paakkari 

(Tampereen yliopisto) 

Tutkimuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen hallintaa päiväkodin johtajien arkipäivän työn 

näkökulmasta. Viime vuosina varhaiskasvatuksessa on siirrytty moninaisempaan hallinta- ja 

ohjausvälineiden kirjoon, joka on muuttanut merkittävästi päiväkodin johtajien työtä. Tällä hetkellä 

varhaiskasvatuslainsäädäntö ohjaa tarkastelemaan aikuisten ja lasten määrää päiväkodeissa 

suhdeluvun kautta. Useissa kunnissa suhdelukuihin liittyvän datan tuottaminen on yleistynyt ja 

päiväkodeissa tuotettua suhdelukudataa käytetään varhaiskasvatuksen taloudellisen tehokkuuden 

(Karila 2012) mittaamiseen, esimerkiksi määrittämällä suhdelukutavoitteita, joiden toteutumisesta 

päiväkodin johtajat vastaavat. Kuvattu hallinnoinnin tapa ohjaa tarkastelemaan varhaiskasvatuksen 

ohjausta ketjuna, joka kulkee lainsäädäntöohjauksena varhaiskasvatusta toteuttavalle tasolle. Näin 

tarkasteltuna varhaiskasvatuksen ohjaus nähdään sektorikohtaisesti. Sektorikohtainen 

ohjausjärjestelmän tarkasteleminen ei kuitenkaan tuo esille sitä, millaisten mekanismien kautta 

ohjaus muuttuu arkipäivän käytännöiksi varhaiskasvatuksessa. Tästä syystä tutkimuksessa 

lähestytään ohjausjärjestelmää sosio-materiaalisena suhteisena ilmiönä, jolloin sosiaalinen 

todellisuus syntyy yksilöiden ja materiaalisten objektien ollessa vuorovaikutuksessa keskenään. 

Sosio-materiaalisten suhteiden kuvaamisessa käytämme apuna kehkeymän (assemblage) käsitettä 

(Deleuze & Guattari 1988; DeLanda 2006, 2016). Tutkimuksessa tarkastellaan ilmiötä kahdesta 

suunnasta erilaisten varhaiskasvatuksen johtamiseen liittyvien aineistojen kautta: yhtäältä 

analysoimme sosio-materiaalisia suhteita, joissa hallinta syntyy; toisaalta tarkastelemme syntyvien 

käytäntöjen tuottamia seurauksia niin asiakirjoissa (kunnan ja valtion talous-, päätös- ja 

suunnitelma-asiakirjat: talousarvio, tilinpäätös, kaupunkistrategia, lautakuntien päätöspöytäkirjat ja 

opetussuunnitelmat) sekä päiväkodin johtajien kalenterimerkintöihin tukeutuvassa 

haastattelupuheessa. Analyysi osoittaa, että sosio-materiaalissa suhteissa tapahtuvat muutokset 

tuottavat uudenlaisia käsityksiä todellisuudesta, joiden kautta päiväkodin johtajat käsitteellistävät 

toimintaansa. Varhaiskasvatuksen sektorikohtaisen ohjauksen kytkeytyessä muuhun ohjaukseen 

muodostuu uusia tapoja järkeillä ohjausvälineiden suhteita. Kehkeymän käsitteen avulla tulee 

mahdolliseksi tarkastella datalla ohjauksen seurauksia ja keinoja vastustaa niitä.  

 
Varhaiskasvatuksen moninaiset johtamisrakenteet ja johtajien työnkuvat 

Anna Siippainen (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi), Janniina Vlasov (Kansallinen 

koulutuksen arviointikeskus Karvi) 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa vuosina 2020–2023 varhaiskasvatuksen 

johtamisen nykytilaa, vahvuuksia ja kehittämiskohteita tarkastelevan arvioinnin. Arviointi 

toteutetaan kahdessa vaiheessa. Arvioinnin ensimmäinen vaihe keskittyi varhaiskasvatuksen 

johtamisen organisaatiorakenteisiin, päiväkodin johtajien työnkuvaan sekä johtamistyötä edistäviin 

ja estäviin tekijöihin. Esityksessä avataan arvioinnin keskeiset tulokset. Arviointia varten kerättiin 

aineistoa kahdella eri kyselyllä, joista ensimmäinen oli suunnattu kuntien ylimmille 
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varhaiskasvatuksesta vastaaville viranhaltijoille ja toinen päiväkodin johtajille sekä perhepäivähoidon 

ohjaajille. Molemmat kyselyt toteutettiin alkuvuodesta 2021 ja aineistonkeruussa olivat mukana 

kaikki Manner-Suomen kunnat sekä yksityiset palveluntuottajat. Johtamisen ja päätöksenteon 

rakenteita pidettiin varhaiskasvatuksen näkökulmasta pääosin toimivina ja arviot olivat 

samansuuntaisia eri kokoisissa kunnissa. Oman organisaation vahvuuksiksi nimettiin muun muassa 

toimiva yhteistyö, pienten kunnan ketteryys esimerkiksi päätöksenteossa ja organisaation selkeät 

työnkuvat. Vastaavasti muun muassa yhteistyön puute, pienten organisaatioiden haavoittuvuus ja 

epäselvät työnkuvat mainittiin myös kehittämiskohteiksi.  Keskeisiksi taustamuuttujiksi päiväkodin 

johtajien osalta osoittautuivat muun muassa alaisten ja työkokemuksen määrä. Vähemmän 

työkokemusta omaavat raportoivat oman johtamisosaamisensa matalammaksi. Isojen alaismäärien 

johtajat puolestaan raportoivat enemmän johtamiskokonaisuuden laajuuteen liittyviä haasteita, kuin 

muut johtajat. Vasta vähän aikaa johtajina toimineiden jaksamiseen ja työhön kiinnittymiseen onkin 

syytä kiinnittää huomiota niin työelämässä kuin johtamiskoulutuksissakin. Myös päiväkodin johtajien 

muuttuneet pätevyysvaatimukset tulevat vaikuttamaan siihen, ketä meillä johtajina työskentelee 

vuoden 2030 jälkeen. Jo tässä vaiheessa onkin syytä pohtia, kuinka mahdollisimman moni päiväkodin 

johtajana työskentelevä tai johtajan työstä haaveileva ehtisi suorittaa kasvatustieteen 

maisterintutkinnon ennen siirtymäajan päättymistä. Varhaiskasvatuksen johtamista voi pitää 

tärkeänä osana sitä ketjua, joka mahdollistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisen. Onkin 

tärkeää, että varhaiskasvatuksen johtamiseen kiinnitetään huomiota ja sen kehittäminen otetaan 

yhteiseksi tehtäväksi niin päiväkodeissa, kunnissa kuin kansallisessa päätöksenteossa ja koulutusten 

kehittämisissä.  
 

 

Lapsen tuen ja VASU-prosessin toteutuminen varhaiskasvatuksen opettajien ja huoltajien 

arvioimana  

Marita Neitola (Turun yliopisto OKL, Rauman kampus), Tarja-Riitta Hurme (Turun yliopisto OKL, 

Rauman kampus) 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

henkilöstöllä sekä lasten huoltajilla oli COVID-19 pandemian aiheuttamista muutoksista 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa sen ensimmäisen aallon 

aikana keväällä 2020. Tässä esityksessä keskitytään varhaiskasvatuksen opettajien ja huoltajien 

arvioihin siitä, miten lasten tuki ja siihen liittyvät järjestelyt toteutuivat poikkeusoloissa. 

Tutkimuskysymyksinä ovat: Toteutuivatko 1) lapsen kehityksen ja oppimisen tuki 

varhaiskasvatuksessa, ja 2) lapsen oman Vasun prosessin eri vaiheet? Tutkimusaineisto koottiin 

Webropol-kyselyillä kesä-syyskuun 2020 välisenä aikana.  Kyselylomakkeet suunnattiin päiväkotien 

johtajille, opetus- ja kasvatushenkilöstölle sekä lasten huoltajille, kullekin omansa. Tutkimusluvat 

pyydettiin ja saatiin erikseen neljästä kunnasta Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta. Kyselyjen 

linkit toimitettiin vastaajille varhaiskasvatuksen hallinnon kautta. Turun yliopiston uutissivuilla 

olevaa tiedotetta ja kyselyjen linkkejä jaettiin myös sosiaalisen median välityksellä (Facebook-

ryhmät). Vastaajien kokonaismäärä henkilöstön kyselyssä on N=387, joista varhaiskasvatuksen 

opettajia n=190. Huoltajien kyselyyn vastasi 359 huoltajaa. Aineisto analysoitiin SPSS-tilasto-

ohjelmalla. Alustavien tulosten mukaan lapsen tukitoimien toteutumisessa oli haasteita. Opettajista 

hieman yli puolet arvioi tukitoimien jatkuneen pandemian ensimmäisen vaiheen aikana osittain 

samanlaisina kuin sitä ennenkin. Neljännes vastanneista kuitenkin arvioi, etteivät tukitoimet 

toteutuneet lainkaan. Vähemmistö arvioi tukitoimien jatkuneen samanlaisina, ja loput vastanneista 

eivät olleet tietoisia tukitoimien tilanteesta. Vanhemmista vain osa ilmoitti tuen jatkuneen 

samanlaisena kuin ennenkin. Suurin osa ei tiennyt, mikä tuen tilanne oli. Esityksessämme 
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tarkastelemme lähemmin tuen toteutumista ja lapsen Vasun eri vaiheita koskevia arviointeja.   

 

Varhaiskasvatuksen kansallisten arviointityökalujen kehittäminen 

Sivi Harkoma (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus), Janniina Vlasov (Kansallisen koulutuksen 

arviointikeskus), Jukka Marjanen (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus)  

Vuosina 2020–2023 Karvissa toteutetaan hanke, jonka osana suomalaiselle varhaiskasvatukselle 

laaditaan laatukriteerejä sisältävät tutkimusperusteiset arviointityökalut sekä kansallinen 

laadunarviointijärjestelmä. Talvella 2021 Karvi toteutti arviointityökalujen pilotoinnin. Pilotin 

tarkoituksena oli tuottaa tietoa arviointityökalujen ja arviointiprosessin toimivuudesta sekä niiden 

hyödyntämisestä varhaiskasvatustoiminnan arvioinneissa ja kehittämisessä. Arviointityökaluilla 

toteutettava arviointi perustuu kehittävän arvioinnin periaatteille. Pilottiin osallistui 153 

satunnaisesti valittua kunnallista ja yksityistä päiväkotia sekä suomen- että ruotsinkielisistä 

toimipaikoista. Lisäksi pilottiin osallistui yhden kunnan perhepäivähoito. Pilottia koskeva aineisto 

kerättiin henkilöstöltä ja johdolta kyselylomakkeilla. Aineisto analysoitiin tilastollisia ja laadullisia 

analyysimenetelmiä hyödyntäen. Pilotin tulosten perusteella enemmistö varhaiskasvatuksen 

henkilöstöstä piti arviointityökaluja ja niihin sisältyviä arviointikyselyjä ja itsearviointikysymyksiä 

toimivina. Henkilöstön mukaan ne tukivat itsearviointia ja lapsiryhmän henkilöstön yhteistä 

pedagogista keskustelua. Myös enemmistö johtajista arvioi prosessin eri vaiheet hyödyllisiksi ja 

päiväkodin toiminnan kehittämistä tukeviksi. Onnistuneen arviointiprosessin varmistamiseksi 

johtajat tarvitsevat tukea prosessin haltuun ottamisessa ja arviointiedon hyödyntämisessä osana 

päiväkodin pedagogista johtamista. Henkilöstö tarvitsee koulutusta itsearviointiin yksilöllisesti ja 

vuorovaikutteisessa yhteistyössä koko lapsiryhmän henkilöstön kesken. Arviointia tukevia rakenteita 

pitää paikallisella tasolla vahvistaa, jotta prosessi voidaan suunnitella ja aikatauluttaa henkilöstön ja 

lapsiryhmien tarpeet huomioiden. Lisäksi tulee ylläpitää keskustelua arvioinnin monipuolisuudesta ja 

siitä, että tietoa kerätään arviointityökalujen ohella myös muita menetelmiä hyödyntäen. Tämän 

esityksen tavoitteena on esitellä tutkimusperusteisia arviointityökaluja ja niiden käytettävyyttä sekä 

herättää keskustelua kansallisen arviointijärjestelmän mahdollisuuksista ja haasteista. 

 

Purposeful and ethical early childhood teacher: The underlying values guiding Finnish Early 

Childhood Education 

Anitta Melasalmi (Turun yliopisto), Tarja-Riitta Hurme (Turun yliopisto), Inkeri Ruokonen (Turun 

yliopisto) 

During recent decades, the ethics of early childhood education and care (ECEC) have gathered 

increasing global attention. Although there are research regarding common Nordic ECEC principles 

and values, few studies have articulated these principles of ethics and values in Nordic and—in 

particular—Finnish ECEC documents, and investigated how these values, based on ECEC curriculum 

documents, are implemented in ECEC practices. Likewise, few studies are concerned with values or 

ethical issues in Finnish ECEC, and none analyse the present ECEC and pre-primary education 

curriculum documents. Since ethics is frequently viewed as vital characteristics of the teaching 

profession our objective is to make these complex ethical issues more visible so that they can be 

subject to critical and democratic discussion. Therefore, the research aim of this study is to explore 

how ethical codes and regulations are stated in Finnish guidelines for ECEC and pre-primary 

education. The theory framework comprises broad theory base of Shweder et al.’s (1997) codes of 

ethics, and professional codes of ethics of teaching. The qualitative approach, thematic document 

analysis with eight-step process (O’Leary, 2014) was applied to identify themes across documentary 
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materials. The results conclude that through both theoretical lenses the Finnish ECEC curricula 

comprises several ethical codes. However, for the future purposeful ECEC teachers as ethical 

professionals, the results raise few questions for further discussion. Particularly, based on the 

results, issues related to the ethics of: care; intellectual freedom, inquiry stance and professional 

competence; and equality and diversity may further enhance our ECEC curricula.  

 

Systeemiälykäs sensitiivisyys varhaiskasvatuksen erityisopettajan työssä 

Noora Heiskanen (Itä-Suomen yliopisto), Marja Syrjämäki (Itä-Suomen yliopisto) 

Tämä syksyllä 2021 käynnistynyt tutkimus rakentuu systeemiteorian viitekehyksessä (von Bertalanffy 

1968; Thomas 2005). Tutkimuksessa tarkastellaan systeemiälykkään sensitiivisyyden toteutumista ja 

merkitystä varhaiskasvatuksen erityisopettajan työssä. Systeemiälykäs sensitiivisyys -käsite on 

konstruoitu aiemman tutkimuksen (Syrjämäki 2019) yhteydessä ja on tässä määritelty 

moniulotteiseksi ja joustavaksi tavaksi ohjata ja vahvistaa lasten välisiä sosiaalisia suhteita. Pohjana 

on Saarisen ja Hämäläisen (esim. 2004) kiteyttämä systeemiäly -käsite, joka yhdistää systeemisen 

ajattelumallin moninaisine vuorovaikutuskytkentöineen ja takaisinkytkentöineen sekä herkkyyden 

havainnoida ja olla osallisena ympärillään olevissa sosiaalisissa systeemeissä. Näissä 

vuorovaikutussysteemeissä paikantuva toiminta jäsentyy systeemiälyn faktoreiden – systeemisen 

hahmottamisen, ajattelun, asenteen ja toiminnan – kautta (Törmänen, Hämäläinen & Saarinen 

2016). Tutkimuksessa halutaan selvittää, miten ja mitä varhaiskasvatuksen erityisopettajat kuvaavat 

systeemiälykkäänä sensitiivisyytenä, sekä miten systeemiälykäs sensitiivisyys näyttäytyy vastaajan 

omassa ja varhaiskasvatustiimien työssä. Tutkimusaineisto muodostuu varhaiskasvatuksen 

erityisopettajien kuvauksista, jotka käsittelevät systeemiälykkään sensitiivisyyden näyttäytymistä ja 

kokemuksia sen toteutumisesta omassa työssä. Aineisto kerätään verkkokyselylomakkeella. Ohjeeksi 

on annettu vastata lomakkeella oleviin kysymyksiin, joiden kautta kuvataan kokemuksia 

systeemiälykkäästä ja sensitiivisestä toiminnasta sekä esimerkkien että niiden herättämän 

pohdinnan kautta. Vastaajia on pyydetty myös kirjoittamaan siitä, mikä haastaa systeemiälykkään 

sensitiivisyyden toteutumista. Esityksessä kuvataan alustavia havaintoja aineistosta. 
 

 

Varhaiskasvatuksen työyhteisön kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus 

Monika Haanpää (Turun Yliopisto) 

Nykymaailmassa miltei jokainen yhteiskunta on monikulttuurinen ainakin demografisessa mielessä, 

ja muuttoliikkeet ovat yleismaailmallinen ilmiö. Työyhteisöt muuttuvat kieli- ja kulttuuritaustaltaan 

moninaisemmiksi. Moninaisuus voidaan kokea työyhteisöissä samanaikaisesti sekä rikkautena että 

haasteena. Kieli- ja kulttuuritaustaltaan moninaistuva yhteisö näyttäytyy yhteiskunnassamme myös 

varhaiskasvatuksen kentällä heijastuen varhaiskasvatuksen henkilöstöön ja toimintakulttuuriin. 

Suomessa on tutkittu vain vähän kielellisesti ja kulttuurisesti moninaista varhaiskasvatuksen 

henkilöstöä. Tutkimukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystä kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisen 

työyhteisön toiminnasta. Tutkimuksen tärkeimpänä teoreettisena viitekehyksenä toimii 

käytäntöyhteisöjen ja sosiaalisen oppimisen teoriat (Wenger 1998; Lawe & Wenger 1991). 

Tutkimusongelmat ovat seuraavat: Miten maahanmuuttajataustainen henkilö integroituu 

työyhteisöön suomalaisessa päiväkodissa? Miten kulttuurisesti moninainen työyhteisö toimii 

varhaiskasvatuksessa? Mitä erityispiirteitä liittyy kulttuurisesti moninaisen henkilöstön johtamiseen 

päiväkodissa?  Tutkimuksen aineisto koostu 47 haastattelusta, joista 32 tehtiin 

maahanmuuttajataustaisille varhaiskasvatuksen henkilöstön jäsenille ja 15 varhaiskasvatuksen 

johtajille. Tutkimusaineistoon kuuluu lisäksi suomenkieliselle henkilöstölle suunnattu kyselyaineisto 
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(N=30). Tutkimuksessa käytetty tutkimusaineistoon liittyvä triangulaatio ilmenee 

kolminäkökulmaisessa lähestymistavassa: tutkimuksen aiheen ulottuvuudet nähdään 

maahanmuuttajataustaisen varhaiskasvatuksen henkilöstön, suomalaistaustaisen 

varhaiskasvatuksen henkilöstön, sekä päiväkotien johtajien kannalta. Tutkimus ei kohdistunut 

lapsiin. Tutkimusaineisto on analysoitu laadullisella sisällönanalyysillä abduktiivista analyysitapaa 

hyödyntäen. Tutkimuksen alustavat tulokset viittaavat siihen, että maahanmuuttajataustaisten 

varhaiskasvatuksen opettajien ja -lastenhoitajien integrointiin suomalaisen päiväkodin työyhteisöön 

ja mahdolliseen ammatti-identiteetin vahvistumiseen vaikuttavat ensinnäkin suomen kielitaito ja sen 

oppimisen tukeminen. Toiseksi suomalaistaustaisten varhaiskasvatuksen työyhteisön jäsenten 

hyväksyvä ja tasavertainen suhtautuminen maahanmuuttajataustaisiin työtovereihin. Kolmantena 

esille tulleena tekijänä olivat jokaisen yksilön ammatillinen osaaminen ja henkilökohtainen 

itsetunnon vahvuus sekä hyvät sosiaaliset suhteet työpaikalla. Tutkimustulokset osoittavat myös, 

että kirjallinen kielitaito on erityisen tärkeää päiväkodissa toimivan varhaiskasvatuksen opettajan 

työssä. Tutkimuksen tuloksissa tarkastellaan myös sitä, miten käytäntöyhteisöt toimivat ja miten 

kielellisesti ja kulttuurisesti moninaista työyhteisöä johdetaan.  

 

“Haasteet on monesti ratkaistavissa hyvällä asenteella ja yhteistyöllä” Kulttuurisensitiivisyys 

esiopetusryhmän kasvattajien puheessa omasta työstään  

Taina Kyrönlampi (Oulun yliopisto), Riikka Sirkko (Oulun yliopisto) 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2016) esiopetuksen toimintaa kehotetaan 

kehittämään inklusiiviseen ja kulttuurista monimuotoisuutta huomioivaan suuntaan. Yhä 

useammassa lapsiryhmässä onkin aiempaa useammin lapsia, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka 

tulevat erilaisista kulttuurisista taustoista. Tämä vaatii kasvattajilta uudenlaista asennoitumista 

lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen sekä yhteistyön tekemiseen huoltajien kanssa. 

Tutkimuksessamme olemme tarkastelleet, miten kulttuurisensitiivisyys näkyy esiopetusryhmän 

kasvattajien puheessa omasta työstään. Käsitämme kulttuurisensitiivisen opetuksen ja kasvatuksen 

inkluusion sisarkäsitteeksi, sillä se tuo esille inkluusion arvopohjan ja sitoutuu laajaan 

inkluusiokäsitykseen (Taylor & Sobel, 2011). Opettajien kulttuurisensitiivinen työote lisää herkkyyttä 

moninaisten perheiden kohtaamiseen, jolloin eri kulttuuritaustoista tulevien lasten ja perheiden 

tarpeet on helpompi huomioida esiopetuksen arjessa. Tutkimuksen aineisto koostuu piirretyn 

virikekuvan äärellä käydystä teemahaastattelusta yhden esiopetusryhmän kasvattajien kanssa. 

Aineisto analysoitiin hermeneuttisen metodin (Gadamer, 2004) avulla. Aineistosta paikannettiin 

kaksi pääteemaa: Lasten yksilöllisyyden tukeminen sekä vanhempien ja lähiympäristön toimijoiden 

kanssa tehtävä yhteistyö. Olennainen kasvattajien työtä tukeva tekijä oli kasvattajien yhteinen 

pedagoginen näkemys ryhmän toiminnasta sekä lapsiin ja perheisiin suhtautumisesta. 

Kulttuurisensitiivisyys näyttäytyy tämän tutkimuksen perusteella kaikkien lasten ja perheiden 

osallisuuden ja moninaisuuden tukemisena.  Kasvattajien työskentelyä rajoittivat puutteelliset 

resurssit, kielitaidon puute sekä kulttuurien väliset erot.  

 

Toiminnan kehittäminen kolmessa yliopistollisessa harjoittelupäiväkodissa 

Meri Pihanperä (Turun yliopisto) 

Tässä esityksessä tarkastellaan toiminnan kehittämistä yliopistollisissa harjoittelupäiväkodeissa. 

Yliopistollisella harjoittelupäiväkodilla tarkoitetaan tässä esityksessä päiväkotia, joka toimii osana 

yliopistoa ja tekee tiivistä yhteistyötä, kuten esimerkiksi opettajankoulutus- ja tutkimusyhteistyötä, 

yliopiston eri toimijoiden kanssa. Esitys on kirjallisuuskatsaukseen perustuva vertaileva analyysi 
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kolmesta eri tieteellisestä julkaisusta, jotka on valittu laajemmasta kirjallisuuskatsausaineistosta 

edustamaan kolmea eri tyyppistä tapausta kuvaamaan yliopistollisten harjoittelupäiväkotien 

toimintaa (Branscomb & McBride, 2005; Clawson, 2003; Cutler, Gilkerson, Bowne, & Stremmel, 

2009). Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä, millä tavoin näiden yliopistollisten 

harjoittelupäiväkotien toimintaa on kehitetty, minkälaisia haasteita kehittämisprosessissa on 

ilmennyt ja miten niihin on vastattu. Alustavana tuloksena esitellään vertaileva analyysi toiminnan 

kehittämisestä, joka oli kussakin toimintaympäristössä ainutlaatuinen. Kahdessa tapauksessa 

toiminnan kehittäminen sisälsi sekä rakenteellisia muutoksia että toimintatapojen kehittämistä, kun 

taas yhdessä tapauksessa kehittämistyö kohdistui pedagogisen toiminnan kehittämiseen. Esityksen 

lopuksi pohditaan analyysin alustavia tuloksia ja niiden tarjoamien näkökulmien 

soveltamismahdollisuuksia Rauman pikkunorssin kehittämistyössä. Rauman pikkunorssi on 

yliopistollinen harjoittelupäiväkoti, joka on aloittanut toimintansa tammikuussa 2021 Turun 

yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella. Se toteuttaa tutkimusperustaista 

varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä kehittää yhteistyötä opettajankoulutuslaitoksen toimijoiden 

kanssa. 

 

Vuorovaikutustutkimuksen teemaryhmä (SIG): vuorovaikutuksen kehittämisen ja 

arvioinnin mallit 
 

A Gamified reflective dialogue for enhancing teamwork and leadership skills in early childhood 

education 

Kata-Riikka Kumpulainen (Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tdk, KASVA-tohtoriohjelma) 

In early childhood education, a good teamwork is a significant factor in children´s wellbeing and 

high-quality early childhood education (Nislin et al., 2016). This dissertation research examines, how 

early childhood education professionals (ECEP) and daycare managers could develop their teamwork 

and leadership skills. The method used in the research intervention (Topaasia© Systems 

Intelligence) is a gamified reflective dialogue. In two different interventions for the ECEP`s and the 

managers, the participants are discussing work related issues in part of their team meetings. The 

dialogue is facilitated by Topaasia© SI game, which leads the participants in a reflective dialogue 

from the perspectives of the eight factors of systems intelligence (SI). The factors of systems 

intelligence are systemic perception, attunement, attitude, spirited discovery, reflection, wise 

action, positive engagement and effective responsiveness. The factors are a created from 32 

statements. The statements lead the gamified reflective dialogue in the participant teams. According 

to the theory of SI, a systems intelligent working community is more capable of perceiving holistic 

complex systemic entities and works for the success of all. The concept of SI describes a collective 

intelligence. (Hämäläinen & Saarinen 2004). The usability of the tool for better teamwork and 

leadership skills, will be observed and analyzed from the videotaped data by Adult Engagement Scale 

(AES) and by systems intelligence factors. The participants’ engagement is essential in the learning 

process of new way of performing in teams. Systems intelligence is a significant factor in successful 

teamwork and succesful working community (Törmänen, Hämäläinen & Saarinen 2021). 
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Opettajan kyky ohjata ryhmää ja antaa tunnetukea – Observointityökalujen kehittäminen 

draamatoiminnan havainnointiin 

Miia Kaasinen (Helsingin yliopisto), Anu Pyykkö (Helsingin yliopisto) 

Draamassa oppiminen tapahtuu yhdessä toisten kanssa toimien, keskustellen ja reflektoiden. 

Opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus sekä oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen 

tukeminen ovatkin merkittävässä roolissa draamatoimintaa ohjattaessa. Esityksessämme 

lähestymme luokkahuonevuorovaikutusta draamakasvatuksen ja systemaattisen observoinnin 

näkökulmista. Esitys tuo yhteen väitöstutkimuksemme, joiden puitteissa olemme kehittäneet kaksi 

observointityökalua: Draamatoiminnan aikainen ryhmän ohjaaminen (Pyykkö) ja Draamatoiminnan 

aikainen tunnetuki (Kaasinen). Kehittämiämme observointityökaluja voidaan käyttää myös 

rinnakkain ja yhdessä ne muodostavatkin laajemman Draamatoiminnan observointi (DRAO) -

observointisysteemin. Tutkimuksemme tuottavat aiempaa tarkempaa ymmärrystä draamaopettajan 

vuorovaikutusosaamisen merkityksestä. Näemme yhteisöllisyyden tukemisen sekä oppilaan 

autonomian, turvallisuuden ja pystyvyyden tunteiden tukemisen draamatoiminnan onnistumisen 

edellytyksenä. Opettajan tärkeänä tehtävänä on luoda draamatunnille positiivinen, turvallinen ja 

innostunut oppimisilmapiiri, jotta oppilaat rohkaistuisivat jakamaan omia ideoitaan ja esittämään 

omia ratkaisujaan. Samalla opettajan pitää johtaa koko työskentelyprosessia ja osallistua myös itse 

tunnin toimintaan. Tarkastelemme esityksessämme, millaisina havainnoitavina toimina sekä 

vuorovaikutuksena opettajan kyky ohjata ryhmää ja kyky antaa tunnetukea näyttäytyvät alakoulun 

draamatunneilla. Lisäksi esittelemme DRAO-tutkimusryhmämme näkemystä siitä, miksi 

draamaopettajan tulisi kiinnittää huomiota opetusviestintäänsä ja ennen kaikkea niihin sanattomiin 

viesteihin, joiden kautta opettaja rakentaa draamatunnin myönteistä ilmapiiriä.   

 

Vuorovaikutusohjaamisen KEHU-toimintamalli 

Tapio Toivanen (Helsingin yliopisto), Anu Pyykkö (Helsingin yliopisto) 

KEHU-toimintamalli on Helsingin yliopistossa osana OKM:n Opettajankoulutus uudistuu -hanketta 

kehitetty teoriataustainen opetusharjoittelun ohjaamisen tukiaineisto, joka on luotu opiskelijan 

vuorovaikutusosaamisen ohjaamisen tueksi. Se tarjoaa yhden tutkimusperustaisen näkökulman 

opetusvuorovaikutuksen havainnointiin ja ohjaamiseen. Mallin kehittämisessä on hyödynnetty 

tutkimuksen lisäksi opettajankouluttajien tekemää (HY, JY ja TY) käytännön testaamista ja heidän 

antamaansa palautetta. KEHU-mallissa ja sitä tukevassa tukiaineistossa havainnoidaan 1) opettajaksi 

opiskelevan ammatillinen nonverbaali viestintää, 2) vertaissuhteita eli oppilasryhmän keskinäisten 

suhteiden ja ryhmän rakennetekijöiden merkitystä opetusvuorovaikutukselle sekä 3) haastavia 

kohtaamisia - ennaltaehkäisevän ja reaktiivisen toiminnan näkökulmasta. KEHU-toimintamallin 

kehitystyön taustalla on ollut tutkijoiden (esim. McCroskey, McCroskey & Richmond 2016, 374) 

esittämä huoli siitä, että opettajat valmistuvat ammattiin ilman riittävää ohjausta opetusviestintään 

liittyvissä tiedoissa ja taidoissa. Tutkimusten mukaan peruskoulun opettajien merkittävin 

jaksamiseen ja kuormittumiseen vaikuttava tekijä on oppilaiden kanssa tapahtuva vuorovaikutus 

(Onnismaan 2010, 18; Barmby 2006). Opettajien kuvaukset jaksamiseen ja kuormittumiseen 

liittyvistä prosesseista sijoittuvat kolmeen yhteyteen: 1) opettajan ja oppilaan väliseen, 2) 

opettajayhteisön sisäiseen ja 3) opettajan ja huoltajan väliseen vuorovaikutukseen. KEHU-

toimintamallin keskeisenä tavoitteena on edistää tulevien opettajien ammatillista 

vuorovaikutusosaamista nostamalla jo opetusharjoitteluvaiheessa tarkasteluun kolme 

opetusvuorovaikutuksen keskeistä osa-aluetta.  
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Illat varhaiskasvatuksen vuorohoidossa: Pienten lasten suru ja sen kohtaaminen 

Eija Salonen (Helsingin yliopisto), Annukka Pursi (Helsingin yliopisto), Lasse Lipponen (Helsingin 

yliopisto) 

Varhaiskasvatuksen vuorohoito helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista vanhempien 

työskennellessä iltaisin, öisin tai viikonloppuisin. Vuorohoidon vaihtuvat ihmissuhteet ja 

varhaiskasvatusajat voivat kuitenkin olla pienille lapsille haastavia, ja erityisesti myöhäiseen iltaan 

vuorohoidossa liittyy aikaisemman tutkimuksen perusteella lasten väsymystä ja surua. Tutkimustieto 

pienten lasten surusta ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta vuorohoidon illoissa on kuitenkin 

vähäistä. Syksyllä 2021 alkavan tutkimuksemme tavoitteena on selvittää alle 3-vuotiaiden lasten 

surua, sen kohtaamista ja tätä vuorovaikutusta ympäröivää kulttuuria vuorohoidon illoissa. 

Kohdistamme huomion iltojen toimiin ja rutiineihin, saapumisen ja kotiinlähdön hetkiin sekä yöunille 

käymiseen. Ymmärrämme surun kattokäsitteeksi mielipahan kokemuksille, kuten ahdistukselle, 

ikävälle sekä ulkopuolisuuden ja kuulumattomuuden kokemuksille, ja tarkastelemme suremista 

kulttuurisena, normatiivisena ilmiönä. Menetelmänä käytämme vuorohoidon illoissa toteutettavaa 

videohavainnointia sekä henkilöstön ja huoltajien videoavusteisia haastatteluja. Koska tutkimus on 

alkuvaiheessa, keskitymme esityksessä kuvaamaan sen lähtökohtia ja aineistonkeruun alussa 

tekemiämme havaintoja. Vuorohoidon myöhäiseen iltaan sijoittuva tutkimus antaa tärkeää lisätietoa 

lasten surusta, siihen kytkeytyvästä vuorovaikutuksesta ja suremisen kulttuurisista käytännöistä 

varhaiskasvatuksessa. Tutkimus auttaa myös tunnistamaan ja kehittämään toimintatapoja, jotka 

sallivat pienten lasten surun ilmaisun, mahdollistavat surevan lapsen kohtaamisen ja kannattelevat 

lasta surun hetkellä. 

 

Sosiaalisen inkluusion haastaminen vuorovaikutuksessa: Ryhmän jäsenyydestä neuvotteleminen 

alakoulun avoimen oppimisympäristön heterogeenisissa vertaistyöskentelyryhmissä  

Kreeta Niemi (Jyväskylän yliopisto), Tanja Vehkakoski (Jyväskylän yliopisto) 

Inklusiivisen kasvatuksen tavoitteena on kaikkien oppilaiden sosiaalinen inkluusio, jolla tarkoitetaan 

jokaisen yhtäläistä mahdollisuutta opiskella, osallistua tarjolla olevaan toimintaan ja tulla 

hyväksytyksi täysivaltaisena jäsenenä omassa lähikoulussaan. Aiempi tutkimus on tuonut esiin 

sosiaalisen inkluusion haasteellisuuden, eikä pelkkä yhteinen oppimistila tai ennalta määritelty 

ryhmäjäsenyys ole tae sen onnistumiselle, vaan inkluusion on viime kädessä mahdollista toteutua tai 

olla toteutumatta vuorovaikutuksessa. Esityksessämme tuomme uuden näkökulman ja kontekstin 

sosiaalisen inkluusion vuorovaikutukselliseen rakentumiseen tarkastellen sitä autenttisten 

videoaineistojen avulla alakoulun avoimissa ja joustavissa oppimisympäristöissä. Aineistossamme 

viidesluokkalaiset erityistä tukea saavat oppilaat opiskelevat yleisopetusta saavien oppilaiden kanssa 

yhdessä pienryhmissä. Keskitymme tarkastelemaan keskustelunanalyysin avulla sosiaalisen 

inkluusion näkökulmasta epäonnistuneita vuorovaikutustilanteita, joissa erityistä tukea saavaa 

oppilasta ei asemoida tasavertaiseksi oppimiskumppaniksi ryhmätyöskentelyssä. Analyysimme 

kohdistuu siihen, miten eriarvoista oppimiskumppanuutta rakennetaan ja miten erityistä tukea 

saavat oppilaat asemoivat itsensä ja neuvottelevat omasta ryhmäjäsenyydestään tällaisissa 

tilanteissa. Ryhmän jäsenyyteen liittyvien haasteiden ja niihin johtavien vuorovaikutustekojen 

näkyväksi tekeminen voi auttaa opettajia rakentamaan ryhmätyöskentelytilanteista, -tehtävistä  ja -

tiloista jatkossa sellaisia, että ne vahvistaisivat kaikkien ryhmän jäsenten tasavertaista osallisuutta ja 

hyvinvointia. 
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Tiedon ja tietämisen tavoittelua 5.-luokkalaisten ympäristöopin tiedonhakutyöskentelyssä 

Sara Routarinne (Turun yliopisto), Riitta Juvonen (Helsingin yliopisto) 

Peruskoulun alaluokkien ympäristöopin tunneilla yksi tavanmukainen työskentelytapa on sellainen, 

jossa oppilaat työskentelevät pienessä vertaisryhmässä johonkin aiheeseen liittyvää tietoa 

kirjoittamalla koostaen. Aiemmassa tutkimuksessa on paneuduttu muun muassa siihen, miten 

oppilaat jäsentävät keskinäistä kirjoitusprosessiaan (Herder, ym. 2018) ja toisaalta oppikirjan ja 

muiden paperisten artefaktien merkitykseen pienryhmän vuorovaikutuksessa (Jakonen 2051, 2016). 

Tässä esitelmässä analysoimme oppilaiden keskinäistä tiedonhakua vertaisryhmissä. Tarkastelemme 

sitä, miten oppilaat tuovat esiin tietämisensä astetta: tietämistään, ei-tietämistään ja asemaansa 

näiden välisellä jatkumolla (mm. Goodwin 2013). Tällaista tietämisen näkyväksi tekemistä kutsutaan 

episteemiseksi asennoitumiseksi tai työksi (Heritage 2012; Herder ym. 2020; Jakonen & Morton 

2015; Kämäräinen ym. 2020; Tanner & Sahlström 2017). Tässä tutkimuksessa fokusoimme lukemisen 

ja kirjoittamisen yhteispeliin ja erityisesti siihen, millaisia tarjoumia oppimateriaaleilla on 

episteemisen asennoitumisen hallinnassa ja millä tavoin oppimateriaalit ovat läsnä oppilaiden 

työskentelyssä. Aineistomme on monikameratekniikalla videoituja, aitoja ympäristöopin 

tuntitilanteita neljästä eri luokasta 4.–6. luokka-asteelta. Aineiston erityispiirteenä on 

videovarjostus, joka tekee mahdolliseksi seurata myös materiaalista oppikirja- ja vihkotyöskentelyä. 

Tutkimusmenetelmänämme on multimodaalinen keskustelunanalyysi (mm. Mondada 2014). 

Esitelmässä havainnollistamme, että episteemisen asennoituminen tuodaan esiin vertaisryhmässä 

multimodaalisesti hyödyntäen katsetta, kehollista orientoitumista sekä opiskelun artefakteja (mm. 

kyniä, oppikirjoja ja vihkoja). Työskentely edellyttää neuvottelua tietämisen eri alueilla (tehtävän 

tekemisen tieto, opiskeltava tieto, kokemustieto ja sosiaalinen tieto). Tuloksemme osoittavat, ettei 

vertaisten välinen episteeminen työ tapahdu vain mielessä ja kielellä vaan episteemisen 

asennoitumisen muutoksetkin tehdään näkyviksi elein ja vasta itse työskentelyssä emergoituu, mitä 

tehtävää tehdessä pitää tietää.  
 

 

Hybridiopetusta etäläsnäolorobotin avulla 

Teppo Jakonen (Turun yliopisto), Heidi Jauni (Tampereen yliopisto) 

Hybridiopetus on julkisessa keskustelussa tunteita herättävä aihe ja sen mahdollisuuksia ja haasteita 

käsitellään usein yleisimpien etäopetusteknologioiden (esim. Zoom, Teams) näkökulmasta. 

Meneillään oleva pandemiatilanne on lisännyt tarvetta monipaikkaiselle opetukselle ja etäläsnäololle 

esimerkiksi opettajan tai opiskelijan joutuessa karanteeniin tai kuuluessa riskiryhmään. Tämän 

vuoksi on tärkeää kehittää ja tutkia uudenlaisia etäläsnäoloa tukevia teknologisia ratkaisuja. Eräs 

tällainen ratkaisu on etäläsnäolorobotti; etäohjattava, liikuteltava videoneuvottelulaite, jota on 

alettu käyttämään enenevissä määrin koulutuksessa, terveydenhuollossa ja palvelutilanteissa. Tässä 

esitelmässä kuvaamme kokemuksiamme tutkimushankkeesta, jossa etäläsnäolorobottia on kokeiltu 

samanaikaisesti lähi- ja etäopetusta yhdistävän hybridin kielenopetuksen välineenä 

yliopistokontekstissa. Keskitymme robotin mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin etäopiskelijan toimijuutta 

ja vuorovaikutusmahdollisuuksia lisäävänä välineenä. Havainnollistamme robottivälitteisen 

pedagogisen vuorovaikutuksen haasteita ja mahdollisuuksia analysoimalla lyhyitä 

vuorovaikutuskatkelmia keskustelunanalyysin menetelmällisin keinoin. Aineistomme koostuu eri 

kielten (S2, englanti, ruotsi, saksa) oppitunneista, joille yksi opiskelija osallistuu opetukseen etänä 

robottivälitteisen videopuheluyhteyden avulla, ja muut osallistujat ovat fyysisesti 

luokkahuonetilassa. Tutkimuksemme alustavat havainnot haastavat julkisessa keskustelussa 

ilmennyttä ongelmalähtöistä suhtautumista hybridiopetukseen. Etäläsnäolorobotin käyttöön liittyy 
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tiettyjä vuorovaikutuksellisia ja pedagogisia haasteita, mutta aineistomme osallistujat osoittavat 

kykenevänsä sopeutumaan erilaisiin toiminnan resursseihin ja osallistumaan tyypillisiin 

luokkahuonetoimintoihin. Niinpä näkisimme, että robottivälitteinen vuorovaikutus on yksi 

realistinen vaihtoehto täysin itsenäiselle kotiopiskelulle. Kun robotit ja muut opetusteknologiset 

laitteet yleistyvät luokkahuoneissa, onkin ensiarvoisen tärkeää tutkia millaiset uudet 

vuorovaikutuskäytänteet parhaiten lisäävät osallistumismahdollisuuksia, sosiaalista läsnäoloa ja 

ryhmään kiinnittymistä.   


