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Oppilaiden osallisuus koulussa
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Oppilaiden osallisuus koulussa

• Keskiössä
– yhteisössä ja

yhteiskunnassa
toimiminen

– kriittisyys sekä
ratkaisujen ja
tulevaisuuden visioiden
kehittäminen

• Tavoitteena
– laadukas

oppimisprosessi ja
toiminnan vaikuttavuus

– voimattomuuden
tunteen kääntäminen
haluksi ja taidoksi
toimia



Osallistumisen lähtökohtia

• Tärkeää kuunnella
oppilaita ja tarttua hetkiin,
joista voi kasvaa aitoa
osallistumista

• Olennaista omaksua
uudenlainen näkökulma,
jossa oppilaat ovat
osaavia, päteviä ja
arvokkaita toimijoita



Osallistumisen alkuun
Esimerkkinä ympäristökartoitus

• Koulun ympäristötyöhön
liittyvä ympäristökartoitus
oiva osallistumisen keino
– lähtötilanteen ja

saavutettujen tulosten
arviointi

• Tutustuttaa oppilaat
käsiteltävään aiheeseen,
konkretisoi sitä, motivoi
toimintaan ja antaa pohjan
käytännön suunnitelmille

• Toteutus siten, että
mahdollisimman moni
oppilas voi osallistua
kartoituksen tekemiseen



Ympäristökartoitus
Munkkiniemen yhteiskoulu

• Teemana jätteen
vähentäminen

• Oppilaat tutkivat
– paperinkulutusta

opettajahuoneessa
– jäteastioiden sijoittelua

ja sisältöä

• Oppilaiden
ympäristöraati teki
kyselyn
– ruuan jättäminen,

kertakäyttö- ja
posliinimukien käyttö
kahvilassa, pullojen
kierrätys



Osallistumalla tuloksiin

• Munkkiniemen
peruskoulussa
posliinimukien käyttö
kahvilassa nousi 42 %:sta
100 %:iin



Onnistumisen avaimia

• Osallisuus vaatii aikaa

• Aikuisen rooli
osallistumisen
mahdollistajana ja tukijana

• Oppilaat yhdenvertaisina
toimijoina
– jokaisen ääni kuuluviin



Onnistumisen avaimia

• Ahkera tiedottaminen
kaikille yhteisön
jäsenille

• Toiminnalliset ja
oppilaita aktivoivat
menetelmät

• Palkitseminen



Toiminnan arviointi

• Toiminnan arvioiminen
oppilaiden kanssa
tärkeää

• Tavoitteena
osallistumisen taitojen
kehittyminen ja
toiminnan
parantaminen



Arviointi
Pihkapuiston koulu

• Opiskeltua aihetta
arvioitiin luokissa
liikennevalokorttien
avulla
– punaisiin kortteihin

kirjoitettiin negatiivisia
asioita ja vihreisiin
kortteihin positiivisia

• Vihreä oppilaskunta
keräsi kortit, teki
koosteen tuloksista ja
laati julistesarjan
koulun käytävälle



Osallistumisen hyötyjä
• Oppilas oppii näkemään

itsensä yhteisön jäsenenä,
jolla on merkittävä ja
mielekäs rooli

• Yhteisöllisyys ja
yhteenkuuluvuuden tunne
vahvistuvat

• Osallistumisen kokemus
estää ulkopuolisuuden
tunnetta, turhautumista ja
ilkivaltaa



Osallistumisen haasteita

• Aikuisen
uskaltauduttava
– prosesseihin, joiden

kulku ja lopputulos ei
ole etukäteen tiedossa

– tasaveroiseksi toimijaksi
tiedon hankinnassa ja
käsittelyssä

• Oppilaiden
osallistaminen ja
osallistuminen ovat
joskus hitaita
prosesseja – kiusaus
jouduttaa niitä itse
tekemällä on suuri



Oppilaiden kokoinen
osallistuminen

• Parhaimmillaan
osallistumisprosessissa
– aikuiset osallistavat oppilaita
– oppilaat osallistavat toisiaan
– aikuiset ja oppilaat osallistuvat

• Osallistumisen korkein taso
saavutetaan, kun aikuiset ja
oppilaat työskentelevät yhdessä
yhteisen päämäärän hyväksi



Esimerkkejä osallistumisesta
Munkkiniemen yhteiskoulu

• Superaamunavaus
• Tuolien päällystäminen
• Koulun lajittelu- ja

ympäristökäytänteet
• Hyväntekeväisyyskirppis
• Artikkelit koulun lehteen
• Helsingin Veden Pullovesi

on turhaa -kampanja



Esimerkkejä osallistumisesta
Torpparinmäen peruskoulu

• Yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa
– Luontopolun kunnostaminen
– Torppiskirppis
– Kaikki lajittelemaan -kisa

• Oppilaiden ympäristöraadin vieraana yhdeksän eri
koulun ympäristöryhmät opettajineen



Osallisuuden käsitteitä

Osallistaminen

Osallistuminen

Osallisuus

Voimaantuminen

Valtautuminen



Osallistaminen

Prosessi, jossa yksilöitä tai yhteisöjä tuetaan,
kannustetaan tai kehotetaan osallistumaan
toimintaan tai päätöksentekoon. Tarve
osallistua on syntynyt muualla kuin
osallistujan mielessä.



Osallistuminen

Yksilön aktiivista mukana oloa yhteisön
toiminnassa. Osallistuminen on aina
vapaaehtoista.



Osallisuus

Yksilön kokemus omien kykyjen riittävyydestä,
oman roolin merkityksellisyydestä ja vastuun
saamisesta omassa yhteisössä



Voimaantuminen

Prosessi, jossa yksilö kokee oman roolinsa
merkityksellisenä ja jossa hänen
luottamuksensa omiin kykyihinsä kasvaa

Voimaantumisen kautta
yksilön halu toimia
lisääntyy.



Valtautuminen

Prosessi, jossa voimaantunut yksilö kokee
saavansa valtaa ja mahdollisuuksia toimia
omassa yhteisössään



Osallistamisesta osallistumiseen

• Osallistumisprosessit
aluksi usein
osallistamisprosesseja
– harjoitellaan tärkeitä

osallistumisen taitoja

• Aikuinen usein aloitteen
tekijä
– näyttää ja opettaa millaista

toimintaa tavoitellaan

• Aikuinen ylläpitää toimintaa
– ulkoinen motivaatio



Päämääränä oppilaiden
omaehtoinen ja aktiivinen

osallistuminen



• Kalvosarja on tehty osana Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus Oy:n 4V-hanketta

• Materiaalin kokosi Kirsi Verkka
• Kuvat piirsi Anna Kytömäki
• Materiaalia saa vapaasti käyttää kokonaan tai osin,

mutta kuvia ei ole lupa siirtää toisiin yhteyksiin


