OSALLISUUDEN OVIMATOT JA LASIKATOT
Osallisuudesta on verrattain lyhyessä ajassa tullut sana, johon törmää kaikkialla. Sen taustalla ovat esimerkiksi lasten
oikeudet, uusi sosiologinen käsitys lapsesta aktiivisena toimijana sekä toisaalta erilaiset käyttäjän kokemusta
korostavat tavat suunnitella palveluja. Siitä on tullut käsite, jolla myös opetusta ja kasvatusta ohjataan. Osallisuus
pitää sisällään kahdenlaisia ulottuvuuksia. Yhtäältä kyse on yhteisöllisyydestä, kuulumisen tunteista, jäsenyydestä –
osallisuuden sosiaalisista ulottuvuuksista. Toisaalta kyse on päätöksenteosta, oikeudesta osallistua omia asioita
koskevaan suunnitteluun sekä vallan jakamisesta – osallisuudella on poliittinen ulottuvuus. Molemmat näkökulmat
ovat elimellinen osa kasvua itsensä hyväksyväksi toimijaksi ja yhteisön jäseneksi.
Osallisuudesta puhutaan paljon. On kehitetty erilaisia tapoja, joilla osallisuutta voidaan tukea systemaattisesti. Eri
käytäntöjen kehittäminen vaatii arviointia siitä, miten on onnistuttu. Osallisuuden laadun arviointiin tarvitaan useita
eri näkökulmia. Tärkeä ulottuvuus on se, miten lapset ja nuoret itse osallisuuden kokevat. Osallisuuden arviointi
edellyttääkin keinoja kerätä lapsilta ja nuorilta heidän ajatuksiaan, ja avata näiden pohjalta keskustelua. Osallisuus
edellyttää kasvatuksellisen vuorovaikutuskulttuurin kehittämistä.
Esitelmässä esitellään teoreettinen jäsennys osallisuuteen, joka hahmottuu tunnustettuna asemana toimia, haluna
synnyttää toimintaa sekä kokemuksena siitä, että on voinut olla mukana (osallisuuden tunteena). Tätä kehikkoa
soveltaen tarkastellaan sitä, miten osallisuus toteutuu tällä hetkellä suomalaisissa kouluissa nuorten itsensä
mielestä. Analyysit perustuvat tuoreisiin tutkimuksiin. Tulkintojen mukaan osa osallisuustoiminnoista synnyttää
halun osallistua. Ne toimivat ovimattoina, jotka sanovat ’tervetuloa osallistumaan’. Osa toiminnoista taas toimii kuin
lasikatto: on kuin näkisi läpi, mutta ylös kohottautuessa päähän käy kipeää. Tämän pohjalta esitetään joukko
kehittämisen kohteita.

Tomi Kiilakoski, FT, on tutkija Nuorisotutkimusseurassa. Hän on tutkinut osallisuutta pitkäkestoisesti ja julkaissut
aiheesta suomeksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi. Hän on osallistunut erityisesti kouluosallisuutta koskevaan
kehittämiseen valtion tasolla, eri kunnissa sekä tekemällä yhteistyötä Suomen Unicef ry:n kanssa. Kongressin yhtä
pääpuheenvuoroista pääset kuulemaan torstaina 28.4.2016 klo 9:15.

DOORMATS AND GLASS CEILINGS OF PARTICIPATION
Participation has become a common term to describe the position of the children and the young in society and in
schools. The perspective of children’s rights, the new sociology of childhood and user-centered service ideologies
among other perspectives contribute to the frequent use of the term. The concept of participation has also been
integrated into Finnish educational policy, examples being the National Curriculum and the Basic Education Act.
Participation has two dimensions. On the one hand participation is about communality, feelings of belonging and
memberships – the social dimensions of participation. On the other hand it is about decision making, the right to
have a say in the matters concerning oneself and redistribution of power – there is a political dimension of
participation as well. Both of these dimensions are an integral part of growing up to be a person capable of living a
good life as an individual and as a member of a community.
Participation has been debated and discussed. Different methods have been developed to systematically promote
participation. Ways of evaluating participation are needed In order to be able to develop participatory practices. An
important aspect of evaluating the quality of participation is how children and the young themselves feel about their
role. Developing ways to listen to the voices and experiences of children and the young and having a dialogue based
on their opinions is an educational challenge. In other words, participation requires paying attention to the culture
of interaction.
This presentation offers a theoretical interpretation of participation. Participation is about 1. having a recognized
position as an agent, 2. activities themselves and 3. an experience of having participated. This framework is used to
investigate how the young view their participation. An analysis is based on recent research conducted in Finnish
schools. According to the results, some of the structures of participation serve as door mats, welcoming the young to
participate. Some of the structures, however, constitute a glass ceiling, forming an invisible barrier. Based on these
results, guidelines for improving participation in schools are offered.

Tomi Kiilakoski, PhD, is a researcher in Finnish Youth Research Network. He has studied participation extensively. He
has published on the subject in Finnish, English, German and Russian. He has engaged actively in promoting
participation on national level in Finland, with different municipalities in Finland and by co-operating with Finnish
National Committee for Unicef. This Key Note Speech will be held on Thursday April 28th at 9:15 am.

