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1 JOHDANTO 

 

Tukioppilastoimintaa tehdään monessa suomalaisessa yläkoulussa. Tukioppilastoi-

minnalla on tarkoituksena saada uudet seitsemäsluokkalaiset tuntemaan olonsa terve-

tulleeksi, sekä saada heidät muotoutumaan yhtenäiseksi ja hyvin toimivaksi ryhmäksi. 

Lisäksi tukioppilastoiminnalla pyritään edistämään sitä, että kaikki koulussa tulevat 

toimeen keskenään, oppilaat viihtyvät koulussa ja, että koulussa on kaikille kannusta-

va ja turvallinen ilmapiiri. Hyvässä ja toimivassa ryhmässä kaikki ovat tasa-arvoisia, 

ja näin ollen viihtyvyydenkin pitäisi olla hyvä.  Tukioppilaina toimivat pääasiassa 

yhdeksäsluokkalaiset oppilaat, jotka ovat lähteneet toimintaan mukaan vapaaehtoises-

ti ja jotka haluavat toimia toisten auttamiseksi. Suomessa on joka vuosi tukioppilaita 

noin 14 000. (Honkonen ja Salovaara 2008, 15.) 

 

Opinnäytetyössäni tutkin Mikkelin Lyseon koulun tukioppilastoimintaa ja sen vaiku-

tuksia seitsemäsluokkalaisten koettuun kouluviihtyvyyteen. Tutkimuksessani paneu-

dun pääosin ajatukseen, että kouluissa suoritetulla tukioppilastoiminnalla voidaan 

vaikuttaa koettuun kouluviihtyvyyteen. Tarkoituksena on selvittää sitä, kuinka tukiop-

pilastoiminnalla voidaan lisätä seitsemäsluokkalaisten positiivista kokemusta koulu-

viihtyvyydestä. Tukioppilastoiminnassa keskityn lähinnä ryhmäytysmenetelmiin ja 

niiden vaikutuksiin. Varsinaisen tutkimuksen suoritin kvantitatiivisella tutkimusmene-

telmällä, kyselytutkimuksena, toukokuun aikana. Kysely toteutettiin webropol-

kyselynä vain tutkimuskoulun seitsemäsluokkalaisille. Aineistonani on 91 seitsemäs-

luokkalaisten vastausta. 

 

Tukioppilastoimintaa on tutkittu hyvin vähän, joten aihe on mielenkiintoinen ja tar-

peellinen. Aihe on myös ajankohtainen, koska erilaisissa medioissa puhutaan jatku-

vasti lasten ja nuorten huonovointisuudesta sekä kehnosta viihtyvyydestä koulussa. 

Näen tukioppilastoiminnan erinomaisena keinona vaikuttaa näihin asioihin positiivi-

sesti. Uskon, että hyvin suoritetulla tukioppilastoiminnalla on merkittäviä vaikutuksia 

oppilaiden ryhmäytymiseen ja näin ollen myös kouluviihtyvyyteen. 

 

Lopuksi pohdin hieman sitä, kuinka yhteisöpedagogi voitaisiin sitoa mukaan koulu-

maailmaan, ja erityisesti tukioppilastoimintaan. Uskoisin, että koulussa olisi yhteisö-
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pedagogin mentävä aukko, sillä nuoret tarvitsevat kouluun henkilön, joka on siellä 

aina heitä varten. 

 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Opinnäytetyössäni tutkin Mikkelin Lyseon koulun tukioppilastoimintaa ja sen vaiku-

tuksia seitsemäsluokkalaisten koettuun kouluviihtyvyyteen. Erityisesti paneudun tu-

kioppilaiden suorittamaan ryhmäyttämiseen kouluviihtyvyyden tukitoimena. 

 

 Jotta tutkimusta voidaan tehdä, täytyy määrittää tutkimukseen liittyvät käsitteet (Ke-

tokivi 2009, 36). Oleellisia käsitteitä opinnäytetyöni kannalta ovat tukioppilastoimin-

ta, kouluviihtyvyys ja ryhmäytyminen. Kouluviihtyvyydessä paneudun vielä erityisesti 

sosiaalisten suhteiden ja itsensä toteuttamisen näkökulmaan. Ryhmäytymisellä tarkoi-

tan ryhmän muodostumista toimivaksi ja toisiinsa luottavaksi yhteisöksi, jossa kaikilla 

on hyvä olla. Seuraavassa avaan käsitteitä laajemmin. 

 

2.1 Tukioppilastoiminta 

 

Suomessa tukioppilastoiminta on alkanut vuonna 1972 Mannerheimin lastensuojelu-

liiton (MLL) toimesta (MLL). Aluksi toimintaa kokeiltiin vain muutamassa pääkau-

punkiseudun koulussa ja vuonna 1980-luvulla tukioppilastoiminta levisi koko maahan 

(Lahtinen-Leinonen 2009, 167). Toimintaa on lähes 90 prosentilla suomen 7. – 9.-

luokista. Mannerheimin lastensuojeluliitto kouluttaa tukioppilaiksi joka vuosi noin 

14 000 oppilasta (MLL). 

 

Aluksi tukioppilastoiminnan tarkoituksena oli puuttua erilaisiin ilmitulleisiin vaikeuk-

siin ja mahdollisesti estää uusia. Lopulta tästä luovuttiin ja tukioppilaiden pääsääntöi-

siksi tehtäviksi tuli oppilaiden kohtaaminen ja auttaminen. Tukioppilaiden tuli olla 

henkilöitä, joille muut oppilaat uskaltautuisivat puhumaan ongelmista koulumaail-

massa. Tukioppilaat koettiin tarpeelliseksi ja toimivaksi väyläksi lisätä opettajien ja 

oppilaiden yhteistyötä.  Lahtinen-Leinonen (2009) kuvaa artikkelissaan kehittynyttä 

tukioppilastoimintaa seuraavasti: ”Vähitellen tukioppilastoiminnasta on kehkeytynyt 

koulun opetus- ja kasvatustyöhän liittyvää ja sitä tukevaa toimintaa”.  
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Tukioppilastoiminnan pohjalla oleva ajatus on vertaistuki (MLL). Vertaistuella tarkoi-

tetaan tässä sitä, että samankaltaisessa tilanteessa olleet oppilaat jakavat kokemuksi-

aan ja auttavat sopeutumaan uuteen (Sosiaaliportti). Tukioppilaat ovat vapaaehtoisesti 

toimivia, tavallisesti vanhempia, yleensä 8. tai 9. luokan oppilaita. Ennen toimimista 

tukioppilaana, oppilaat koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja ole-

maan heidän tukenaan. Tarkoituksena tukioppilastoiminnalla on edistää hyviä kave-

risuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta ja turvallista sekä kannustavaa ilmapiiriä. 

(MLL.)  

 

Tukioppilastoiminalle on myös asetettu tavoitteita, joita ovat oppilaiden vaikutus-

mahdollisuuksien ja vastuuntunnon lisääminen, terveen kasvun tukeminen ja kehitty-

minen ihmisenä, yhteistyön lisääminen nuorten ja aikuisten välillä, hyvinvoinnin edis-

täminen ja koulukiusaamisen ennaltaehkäisy sekä tuoda vaihtelua arkeen ja mahdolli-

suuksia ei-muodolliselle oppimiselle. Vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen voi 

näkyä koulussa esimerkiksi siten, että tukioppilaita otetaan mukaan koulun toiminnan 

suunnittelussa ja vastuuntuntoa tukioppilailla lisää se, että he ovat esimerkkinä muille. 

Tukioppilastoiminnalla pyritään vahvistamaan jokaisen omaa minäkuvaa, ja näin ol-

len sillä voi olla vaikutuksia kasvun tukemisessa. Itsetunnon kehittyminen ja mukana 

oleminen koulun toiminnan suunnittelussa myös vahvistaa yhteistyötä opettajien ja 

oppilaiden välillä. Vertaistoiminta luo oppilaille mahdollisuuden mennä puhumaan 

tukioppilaille, mikä osaltaan voi luoda helpommaksi tilanteen kertoa esimerkiksi kiu-

saamisesta, joten näin ollen tukioppilastoiminnalla voi olla vaikutusta myös kiusaami-

sen ehkäisyssä. (Lahtinen-Leinonen 2009, 168 – 170.) 

 

Tukioppilastoimintaa ohjaa tavoitteiden lisäksi erilaiset arvot. Mannerheimin lasten-

suojeluliitto on määritellyt tukioppilastoimintaa ohjaaviksi arvoiksi yhdenvertaisuu-

den, vapaaehtoisuuden, ilon, luottamuksellisuuden, nuoruuden ja nuoruuden arvostuk-

sen sekä osallisuuden ja nuorten äänen kuulumisen. (MLL.) 

 

2.1.1 Tukioppilaiden valinta 

 

Tukioppilaat valitaan joko 7. tai 8. luokan keväällä. Keväällä tapahtuu myös tukioppi-

laiden kouluttaminen tehtäväänsä. Näin ollen uudet tukioppilaat ovat valmiina heti 

syksyllä kun uudet oppilaat saapuvat. Tukioppilaita valitaan yleensä 1 – 4 yhdeksäs-
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luokkalaista luokkaa kohti. Tukioppilaiden määrä näin ollen vaihtelee ja on koulukoh-

tainen. Valintaan ei ole määrätty tiettyjä toimintatapoja, vaan jokainen koulu voi hoi-

taa valinnan omalla tavallaan. (MLL) 

 

Tukioppilaita valittaessa tärkeää on vapaaehtoisuus. Jokaisen oppilaan täytyy hakea 

tehtävään itse vapaaehtoisesti. Kun tukioppilaita valitaan, tulee huomioida myös se, 

että valitaan erilaisia tyttöjä ja poikia. Näin ollen tukioppilastoiminnalla tavoitetaan 

mahdollisimman monet nuoret. Ohjaajan halutessa, tukioppilaiden joukkoon voidaan 

myös valita oppilaita, joilla on omia ongelmia elämänhallinnan tai koulunkäynnin 

kanssa. (MLL.) Tukioppilaan olisi hyvä olla myös kiinnostunut sosiaalisesta toimin-

nasta sekä haluta toimia oppilaiden ja koulun hyväksi. (Lahtinen-Leinonen 2000, 

166.) 

 

2.1.2 Tukioppilaiden ohjaus 

 

Tukioppilastoimintaa voidaan toteuttaa, jos toiminnassa on mukana toimintaa ohjaava  

aikuinen. Tukioppilastoiminta on vapaaehtoista ja omaehtoista toimintaa, mutta silti 

nuoret tarvitsevat aikuisen tukijaksi sekä kannustajaksi. Tukioppilasohjaajan tehtävä-

nä on: 

 ohjata koulun tukioppilastoimintaa  

 vastata tukioppilaiden valintaprosessista  

 antaa tukioppilaille peruskoulutus  

 huolehtia siitä, että toiminta noudattaa koulun arvoja ja on tukioppilastoimin-

nan tavoitteiden mukaista  

 tavata oppilaita säännöllisesti  

 mahdollistaa tukioppilaille toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin  

 tiedottaa toiminnasta muulle kouluhenkilöstölle yhdessä tukioppilaiden kanssa 

sekä informoi tukioppilaita  

 olla Mannerheimin lastensuojeluliiton yhteistyökumppani. 

(MLL.) 

 

Ketään ei voida pakottaa toimimaan tukioppilasohjaajana. Tukioppilaiden ohjaajan 

olisi oltava oikeasti kiinnostunut nuorista ja heidän asioistaan. Ohjaajana toimiminen 
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vaatii sitoutumista, sillä olisi hyvä jos sama ohjaaja toimisi vastuutoimessa useamman 

vuoden ajan. Ohjaajan tulisi olla myös mukaansa tempaava ja aktiivinen persoona, 

kuten Lahtinen-Leinonen (2009) tuo artikkelissaan ilmi: ”myös ohjaajan omalla per-

soonalla on ratkaiseva vaikutus toiminnan onnistumisen kannalta”. (Lahtinen-

Leinonen 2009, 174.) 

Ohjaajan ei kuitenkaan tarvitse selvitä toimestaan täysin yksin. Mannerheimin lasten-

suojeluliitto tarjoaa tukea ohjaajille muun muassa koulutusten ja erilaisten tukimateri-

aalien muodossa. Usein ohjaaja saa apua myös koulun puolelta. Koululta tuleva avus-

tus on yleensä tilojen ja muiden erilaisten resurssien tarjoamien muodossa. Lisäksi 

tukioppilasohjaajan on mahdollista saada pientä rahallista korvausta toimimisestaan 

ohjaajana. (MLL) 

 

2.1.3 Tukioppilaskoulutus 

 

Toimiakseen tukioppilaana, on opiskelijan suoritettava vähintään 16 tuntia peruskou-

lutusta tukioppilastoiminnasta sekä jatkokoulutusta koulun omien tarkoitusten mukai-

sesti. Koulutuksessa käytäviä osa-alueita ovat tunnetaidot, kiusaaminen, itsetunto, 

nettiturvallisuus, päihdekasvatus sekä osallisuus. (MLL) 

 

Useimmat tukioppilasohjaajat kouluttavat itse tulevat tukioppilaat. Kaikilla ei kuiten-

kaan ole tähän tarvittavaa aikaa tai kokemusta, joten osa tukioppilaista saa koulutuk-

sen ulkopuolisen ohjaamana. MLL:n sivuilta on mahdollista saada koulutusmateriaalia 

ja muuta tukea tukioppilaskoulutukseen.  (MLL) 

 

2.1.4 Tukioppilastoiminta Mikkelin Lyseon koululla 

 

Mikkelin Lyseon koulun tukioppilastoiminnan ohjaavana opettajana toimiva henkilö 

on toiminut tukioppilasohjaajana viiden vuoden ajan. Tutkimuksen hetkellä tukioppi-

laina toimii 16 henkilöä. Uudet tukioppilaat valitaan aina alkukeväästä, noin maalis-

kuussa. Tukioppilaiden koulutus puolestaan tapahtuu toukokuun loppupuolella. Mik-

kelin Lyseon koululla toimivat tukioppilaat ovat aina yhdeksäsluokkalaisia, eli uudet 

tukioppilaat valitaan ja koulutetaan aina kahdeksannen luokan keväällä. 
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Mikkelin Lyseon koulun oppilaat eivät käy Mannerheimin lastensuojeluliiton tukiop-

pilaskoulutusta, vaan Lilja kouluttaa heidät itse koululla. He ovat todenneet tämän 

paremmaksi tavaksi itselleen. Mikkelin Lyseon koululla on koettu, että näin he saavat 

tukioppilaat koulutuspäivien aikana paremmin ryhmäytettyä keskenään, kun koulutus 

on vain omalla kokoonpanolla. Koulutus pitää sisällään erilaisia leikkejä ryhmäyttä-

misharjoitteista nimienopetteluun. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi kiusaamisen 

ehkäisyä ja keinoja kuinka puuttua kiusaamistilanteisiin. Koulutuksen pituudeksi tulee 

kuitenkin Mannerheimin lastensuojeluliiton suosittelema 16 tuntia, sillä koulutus on 

kaksi päivänen. 

 

Tukioppilaiden päätehtävänä Mikkelin Lyseon koululla on estää koulukiusaamista 

sekä järjestää pääasiallisesti toimintaa seitsemäsluokkalaisille ja toissijaisesti koko 

koululle. Tapahtumat seitsemäsluokkalaisille ovat erilaisia tempauksia ja teemailtoja. 

Varsinainen ryhmäytymistempaus pidetään jokaiselle luokalle erikseen Pitkäjärven 

seurakuntatalolla. Ryhmäytymispäivissä tukioppilaat tutustuttavat seitsemäsluokkalai-

sia toisiinsa leikkien avulla ja samanaikaisesti luovat heistä toimivaa ryhmää. Ryh-

mäyttämisen lisäksi tukioppilaat järjestävät syksyisin seiskojen iltamat, joissa puoles-

taan ryhmäytetään eri seitsemännet luokat toisiinsa. Sen lisäksi että seiskojen iltamat 

ryhmäyttävät kaikki seitsemäsluokkalaiset keskenään, on iltamien järjestäminen hyvä 

yhteennitoutumiskeino tukioppilaille. Syksylle jää myös pikkujoulujen järjestäminen. 

Keväällä ei varsinaista suunniteltua ohjelmaa ole, vaan tukioppilaat toteuttavat erilai-

sia yksittäisiä tempauksia silloin tällöin. Ympärivuotisesti tukioppilaat pitävät aa-

munavauksia koululla. 

 

Uudet tukioppilaat valitaan yhteistyössä vanhojen tukioppilaiden sekä Liljan kanssa. 

Oppilaat hakevat toimeen vapaaehtoisesti, jonka jälkeen heillä voi olla mahdollinen 

”koe-esiintyminen”, jonka perusteella vanhat tukioppilaat äänestävät mielestään hyviä 

ehdokkaita. Vanhat tukioppilaat ovat myös pienessä roolissa uusia koulutettaessa. 

Tukioppilaille asetetaan Mikkelin Lyseon koulussa tiukat rajat ja säännöt, joita on 

noudatettava. Rikkomuksista voi seurata erottaminen tukioppilaan toimesta. Rajoja on 

asetettu siksi, että tukioppilaat muistaisivat roolinsa esimerkkeinä muille.  
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2.1.5 Tutkimus tukioppilastoiminnasta 

 

Mannerheimin lastensuojeluliitto aloitti vuonna 2005 arviointi tutkimuksen, jonka 

tavoitteena oli tutkia tukioppilastoiminnan merkityksiä ja roolia koulussa. Tutkimuk-

sessa selvitettiin niin tukioppilaiden kuin opettajien, seitsemäsluokkalaisten kuin reh-

torienkin näkemyksiä ja kokemuksia tukioppilastoiminnasta. (Perho 2007, 6 – 8.) 

 

Tukioppilaat ovat lähteneet toimintaan mukaan pääasiassa omasta kiinnostuksesta 

ihmisten kanssa toimimiseen ja halusta auttaa. Tukioppilaat pitivät tärkeimpänä teh-

tävänään kummiluokkatoimintaa ja tapahtumien järjestämistä. Sen lisäksi että tukiop-

pilaat leikittivät seitsemäsluokkalaisia, järjestivät he myös toimintaa koulun muille 

ikäluokille. (Perho 2007, 8 – 16.) Tukioppilaat kokivat tärkeäksi tehtäväkseen myös 

toimimisen välikätenä oppilaiden ja opettajien välillä (Perho 2007, 17). 

 

Seitsemäsluokkalaiset kokivat, että tärkein tukioppilaiden suorittama teko oli autta-

minen kouluun tutustumisessa ja koulun toimintatapoihin perehdyttäminen. Ylivoi-

maisesti parhaaksi tukioppilastoiminnaksi seitsemäsluokkalaiset kuitenkin listasivat 

tukioppilaiden vetämä hauska toiminta. Tutkimuksessa nousi ilmi myös se, että seit-

semäsluokkalaiset kokivat tukioppilaiden lisäävän turvallisuuden tunnetta koulussa. 

Kaikilla on ainakin yksi tuttu koulussa, ja lisäksi pystyi luottamaan siihen että tukiop-

pilaat puuttuvat esimerkiksi kiusaamistilanteisiin. Yllättävää tuloksissa oli se, että 

seitsemäsluokkalaiset kokivat tukioppilastoiminnan vaikuttaneen vain vähän luokka-

hengen muodostumiseen. Vastaajat kokivat kuitenkin, että erilaiset nimileikit ynnä 

muut sellaiset auttoivat nimien muistamisessa. Positiiviseksi seitsemäsluokkalaiset 

kokivat sen, että tukioppilaat auttoivat heitä saamaan kavereita koulusta. (Perho 2007, 

30 – 33.) 

 

Tutkimuskoulujen opettajat ja rehtorit pitivät tukioppilastoimintaa hyödyllisenä ja 

siihen suhtauduttiin positiivisesti. Koulujen henkilökunta koki tukioppilastoiminnan 

tärkeimmän tehtävän olevan uusien seitsemäsluokkalaisten kouluun sopeutumisen 

helpottaminen. Lisäksi he uskoivat tärkeitä tehtäviä olevan muun muassa kouluviihty-

vyyden parantaminen, koulupäivien piristäminen ja yhteishengen lisääminen kouluis-

sa. (Perho 2007, 44.) Myös tukioppilastoiminnan ohjaajat kokivat tukioppilastoimin-

nan tärkeimpiä tehtäviä olevan kouluviihtyvyyden parantaminen ja yhteishengen li-
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sääminen. Ohjaajat uskoivat, että tarjoamalla erilaista ohjelmaa koulun normaaliin 

arkeen verrattuna, oppilaat tulisivat olemaan virkeämpiä. Tärkeäksi ohjaajat kokivat 

myös sen, että tukioppilaat auttavat seitsemäsluokkalaisia tutustumaan toisiinsa, jotta 

kukaan ei jäisi yksin. Ohjaajat kiinnittävät huomiota myös siihen, että tukioppilaat 

ovat hyödyllinen välikäsi opettajien ja oppilaiden välillä. (Perho 2007, 38.) 

 

2.2 Kouluviihtyvyys 

 

Kouluviihtyvyys on hyvin laaja käsite, ja sen määrittely voi olla vaikeaa. Kouluviihty-

vyyttä ei voida määritellä vain yhden käsitteen avulla, vaan se on monen asian sum-

ma. Määrittelyyn vaikuttaa muun muassa kaikki tekijät, jotka ympäröivät oppilasta, 

eli esimerkiksi perhe, ystävät ja tietenkin oppilas itse. Yleisesti erilaisissa kouluviih-

tyvyyden tutkimuksissa määrittelyyn vaikuttaviksi tekijöiksi nimetään oppilaan ikä, 

sukupuoli, koulumenestys ja kodin sosioekonominen asema. (Kämppi, Välimaa, Tyn-

jälä, Haapasalo, Villberg & Kannas 2008, 7.) Lisäksi kouluviihtyvyyden kokemiseen 

voi liittyä opettajan tapa toimia. Mikäli opettaja toimii hyvin virkamiesmäisesti, voi se 

olla syy miksi oppilas ei viihdy koulussa. Jos opettaja taas on enemmän kaverillinen ja 

läheinen, kiinnostunut oppilaan asioista, voi se vaikuttaa oppilaan koettuun kouluviih-

tyvyyteen positiivisesti. (Ahonen 2008, 199.) 

 

Suomalaisten kokema kouluviihtyvyys on erilaisissa tutkimuksissa listattu hyvinkin 

alhaiseksi verrattuna muihin maihin. Suomalaiset kyllä menestyvät koulussa, mutta 

eivät viihdy siellä. Tähän asiaan on kuitenkin pyritty reagoimaan. Opetusministeriö 

perusti 2005 kouluhyvinvointityöryhmän, jonka tarkoituksena oli laatia ehdotuksia ja 

keinoja viihtyvyyden parantamiseksi kouluissa. Tällaisiksi tekijöiksi muodostui esi-

merkiksi koulukiusaamisen vähentämin, koulupudokkuuden ehkäiseminen ja oppilai-

den osallistumismahdollisuuksien parantaminen. (Kämppi ym. 2008, 8.) 

 

Suomen peruskouluissa suoritetun kouluterveyskyselyn (2000 – 2009) tulosten mu-

kaan oppilaiden, jotka eivät pidä koulunkäynnistä ollenkaan, määrä on pienentynyt 

kolmella prosentilla. 2000-luvun alussa tulos on ollut yhdeksän prosenttia, kun taas 

2009 se oli kuusi prosenttia. Tutkimusten tuloksista selviää myös se, että alemman 

luokan oppilaat viihtyvät koulussa paremmin kuin vanhemmat. Lisäksi tyttöjen ja poi-

kien välillä on eroja, kuinka koulussa viihdytään. Tytöistä kolme prosenttia ei tykän-
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nyt koulunkäynnistä, kun taas pojilla vastaava prosentti oli kahdeksan. 2000-luvun 

alussa ongelmat koulun ilmapiirissä ja oppilaiden kuulematta jäämisen tunne väheni, 

mutta sen jälkeen kokemukset ovat pysyneet tasaisina, noin 30 prosentin luokassa. On 

tärkeää, että oppilaita huomioidaan ja kohdellaan tasapuolisesti ja että oppilaat tunte-

vat kuuluvansa kouluun, koska sillä on vaikutusta viihtyvyyden kokemiseen ja koulus-

sa menestymiseen.(OPH; Luopa, Lommi, Kinnunen ja Jokela 2010, 21 – 23.) 

 

Vuoden 2011 kouluterveystutkimuksessa peruskoululaiset tytöt viihtyivät koulussa 

poikia paremmin. Tytöistä noin 65 prosenttia ja pojista noin 51 prosenttia koki pitä-

vänsä koulunkäynnistä melko tai hyvin paljon. Vuoden 2011 tutkimuksen tulosten 

mukaan 80 prosenttia yläkoululaisista oppilaista kokee, että voivat olla omia itseään 

luokassaan ja ilmaista vapaasti mielipiteensä. (Puusniekka 2011.) Tutkimuksen tulok-

sista voidaan eritellä erilaisten tekijöiden vaikutuksia viihtyvyyteen. 29 prosenttia 

kaikista yläkouluikäisistä vastaajista koki, etteivät tule kuulluksi koulussa. Viihtyvyy-

den kokemiseen koulussa vaikuttaa myös kiusaamisen kokeminen ja onko oppilaalla 

vaikeuksia koulussa. Vuoden 2011 kouluterveyskyselyyn vastanneista oppilaista 32 

prosenttia koki vaikeuksia opinnoissaan ja 8 prosenttia tuli kiusatuksi vähintään ker-

ran viikossa. Koulu-uupumista koki puolestaan 12 prosenttia vastaajista. (THL: Kou-

luterveyskysely 2011.) 

 

Pohjana kouluviihtyvyyden määrittelylle opinnäytteessäni käytän sosiologi Erik Al-

lardtin (Konu 2002, 43) sosiologista teoriaa hyvinvoinnista. Erityisesti käytän hyödyk-

seni kasvatustieteiden maisterin Anne Konun (2002) Allardtin teoriasta muokkaamaa 

mallia hyvinvoinnista koulussa. Tässä mallissa yhdistetään niin hyvinvointi kuin kas-

vatus sekä koulumenestys. Ajatuksena on, että kasvatuksella ja oppimisella vaikute-

taan hyvinvoinnin jokaisella osa-alueella. Konun luomassa mallissa, jossa käytetään 

Allardtin teoriaa, huomioidaan myös oppilaiden kotiolojen ja ympäröivän yhteisön 

vaikutukset kouluviihtyvyyden kokemisessa. (Konu 2002, 43.) 

Allardt jakaa mallissaan hyvinvoinnin kolmeen osaan, joita ovat: elinolot (having), 

sosiaaliset suhteet (loving) ja itsensä toteuttaminen (being) (Konu 2002, 19). Konun 

mallin mukaan puolestaan kouluhyvinvointi jaetaan neljään eri osa-alueeseen, joita 

ovat koulun olosuhteet (having), sosiaaliset suhteet (loving), mahdollisuus itsensä 

toteuttamiseen (being) sekä terveydentila (health). (Konu 2002, 44.) 
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OPETUS JA 

KASVATUS 

 

KOTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvointi koulussa, Konu 2002. 

 

2.2.1 Koulun olosuhteet 

 

Koulun olosuhteilla Konun mallissa tarkoitetaan sekä koulun konkreettista ympäristöä 

että koulurakennusta. Olosuhteisiin liittyy myös olennaisesti muun muassa turvallinen 

työskentely ympäristö, viihtyisyys, melu, ilmanvaihto sekä lämpötila. Opiskeluympä-

ristön asiat, kuten lukujärjestykset, ryhmäkoot sekä käytössä olevat rangaistukset vai-

kuttavat myös koulun olosuhteisiin. Koulun olosuhteilla voidaan myös tarkoittaa oppi-

laille tarjottavia palveluita, kuten ruokailua, terveydenhuoltoa sekä oppilaanohjausta. 

(Konu 2002, 44.) 

 

Vuoden 2011 kouluterveyskyselyssä viitattiin muun muassa rauhattoman opiskeluym-

päristön vaikutuksesta viihtyvyyden kokemiseen. Vastanneista oppilaista 27 prosenttia 

koki, että työympäristön rauhattomuus häiritsee oppimista. Häiriintymistä kokivat 

tytöt poikia enemmän. Myös kouluruokailusta oppilailla oli melko negatiivinen mieli-

pide. 15 prosenttia vastaajista koki, että lounas tarjotaan koulussa epäsopivaan aikaan 

ja jopa 29 prosenttia vastaajista ei syö päivittäin kouluruokaa. 28 prosenttia vastaajista 

koki myös, että kouluruoka loppuu usein kesken. 

OPETUS 

HYVINVOINTI 

 

having loving being health 
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2.2.2  Sosiaaliset suhteet 

 

Sosiaaliset suhteet mallissa tarkoittavat sosiaalista opiskeluympäristöä, opettaja-

oppilassuhdetta, suhdetta koulukavereihin, ryhmädynamiikkaa, koulukiusaamista, 

kodin ja koulun yhteistyötä, päätöksen tekoa koulussa sekä koulun ilmapiiriä. (Konu 

2002, 44 – 45.) 

 

Laineen (2005) mukaan sosiaalisilla suhteilla tarkoitetaan yleensä toistuvaa ja mo-

lemminpuolista vuorovaikutusta ihmisten kesken, johon liittyy myös toisia ja itseä 

koskevia odotuksia. Vuorovaikutustilannetta pidetään onnistuneena, kun osapuolet 

käyttäytyvät odotusten mukaisesti.  Sosiaaliseen vuorovaikutukseen vaikuttaa oleelli-

sesti henkilön oma itsetunto, minäkäsitys ja tapa suhtautua muihin. (Laine 2005, 140 – 

143.) 

 

Opinnäytetyössäni tutkin sosiaalisia suhteita etenkin seitsemäsluokkalaisten keskinäi-

sessä vuorovaikutuksessa sekä suhdetta tukioppilaiden ja seitsemäsluokkalaisten välil-

lä.  

 

2.2.3 Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen 

 

Allardin mallin mukaan (Konu 2002, 45) mahdollisuus itsensä toteuttamiseen tarkoit-

taa sitä, että jokaista henkilöä kunnioitetaan omana yksilönä. Jokaisella tulee olla 

mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä tärkeisiin asioihin. Konu (2002) on määritel-

lyt, että kun tarkastellaan mahdollisuutta itsensä toteuttamiseen kouluviihtyvyyden 

näkökulmasta, tarkoitetaan sillä lähinnä koulun tarjoamia mahdollisuuksia. Jokaisen 

oppilaan tulisi näin ollen olla yhtä merkittävä tekijä kouluyhteisössä. Lisäksi jokaisel-

le oppilaalle tulisi tarjota mahdollisuus osallistua häntä ja hänen koulunkäyntiään 

koskeviin päätöksiin, sillä positiiviset oppimiskokemukset lisäävät itsensä toteutta-

mista. Lisäksi on tärkeää, että oppilas kokee, että hänen tekemisiään arvostetaan. 

(Konu 2002, 45.) 

 

Kouluterveyskyselyssä (2011) puututtiin itsensä toteuttamisen mahdollistaviin tekijöi-

hin. Vastanneista oppilaista 20 prosenttia koki, että heidän luokkansa ilmapiiri ei tue 
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vapaata itsensä ilmaisua ja 42 prosenttia oli sitä mieltä, että opettajat eivät rohkaise 

mielipiteiden ilmaisemiseen oppitunneilla. Lisäksi 35 prosenttia vastanneista koki, 

että opettajat eivät kohtele kaikkia oppilaita tasapuolisesti. (THL: kouluterveyskysely 

2011.) 

 

Opinnäytteessäni olen tuonut näkökulmaa mahdollisuuden itsensä toteuttamisesta 

esiin kysymällä kokemuksista siitä, voiko oppilas olla oma itsensä luokassaan ja voiko 

hän vapaasti ilmaista mielipiteitään. 

 

2.2.4 Terveydentila 

 

Koulu hyvinvointiin liitettynä terveydellä tarkoitetaan sairauksien ja tautien poissa-

oloa. Terveydentila tarkoittaa myös fyysisiä ja psyykkisiä oireita sekä vilustumista. 

Terveys on olennainen asia muiden hyvinvoinnin osa-alueiden saavuttamisessa. (Konu 

2002, 46.) 

 

Kouluterveyskyselyssä vuonna 2011 nousi esille että 15 prosenttia vastaajista kokee 

olevansa väsynyt päivittäin. Vastaajista 17 prosenttia kokee terveytensä huonoksi tai 

keskinkertaiseksi. Tytöt tuntevat terveydentilansa yleisesti huonommaksi kuin pojat. 

Kaikista vastaajista 17 prosenttia kokee vähintään kaksi erilaista oiretta terveyteensä 

liittyen päivittäin ja jopa 13 prosenttia ilmoitti potevansa vaikeaa tai keskivaikeaa 

masennusta. 

 

2.3 Ryhmäytyminen ja ryhmän muodostuminen 

 

Ryhmäytymisellä tarkoitetaan prosessia, jossa ryhmän jäsenten välisiä tuntemuksia, 

luottamusta, turvallisuutta ja viestintäkykyä kehitetään tarkoituksellisesti. Tarkoituk-

sena on, että tutustumalla toisiin, turvallisuuden kokemisella ja luottamuksellisella 

ilmapiirillä luodaan mahdollisuus vapaampaan omien ajatusten ja tunteiden ilmaise-

miseen. Ryhmäytyminen ei tapahdu hetkessä, vaan sen eteen on tehtävä paljon töitä. 

(Nuorten akatemia.) Aalto (2002) kuvaa ryhmäytymistä erilaisiin toiminnallisiin teh-

täviin perustuvalla tapahtumasarjalla, jonka avulla ryhmän kokema turvallisuus kas-

vaa vaiheittain. Kun ryhmäytetään ryhmää on syytä muistaa, että jokainen ryhmä on 

erilainen ja ryhmäytyminen tapahtuu eri tahtia ryhmästä riippuen (Aalto 2002, 25.) 
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Ryhmäytymisellä tarkoitetaan myös tilannetta, kun ryhmä alkaa muodostua (Kaukkila 

ja Lehtonen 2007, 24). Ryhmäytyminen kuvaa usein tapaa, jolla ryhmästä pyritään 

saamaan toimiva ja toisiinsa luottava kokonaisuus. Ryhmällä puolestaan tarkoitetaan 

joukkoa ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite, keskinäistä vuorovaikutusta sekä he tietä-

vät ketä ryhmään kuuluu. Ryhmän muodostuminen tapahtuu hyvin nopeasti. Ryhmän 

tuttuus vaikuttaa siihen, kuinka ryhmässä toimitaan. Mitä tutumpi ryhmä, sitä luonte-

vammin käyttäydymme. (Kopakkala 2005, 36 – 37.) Ryhmän jäseneksi ei kuitenkaan 

päästä ihan tuosta vaan. Jokaisen oppilaan oma sosiaalinen asema, sosiaaliset taidot ja 

käyttäytyminen vaikuttavat siihen, kuinka hänet otetaan ryhmään mukaan ja sen jäse-

neksi. (Ahonen 2008, 199.) 

 

Ryhmäytyminen pitää sisällään erilaisia toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla pyri-

tään tutustuttamaan toisilleen uusia ihmisiä toisiinsa. Harjoitukset voivat olla esimer-

kiksi erilaisia leikkejä tai tehtäviä, joita ryhmäytettävät henkilöt ratkovat yhdessä. 

Toimintojen avulla pyritään kehittämään hyvän ryhmähengen syntymistä ja viestintä-

taitoja. Erilaisten toimintojen avulla pyritään tarjoamaan kaikille ryhmän jäsenille 

positiivisia kokemuksia vuorovaikutuksesta. Ryhmäytymistoimintoihin kuuluu olen-

naisena osana myös reflektointi, eli toimintojen käyminen läpi yhdessä ohjaajien ja 

ohjattavien kanssa. Ryhmäyttäviä toiminnallisia harjoitteita suoritettaessa olisi hyvä 

myös kertoa miksi toimintoja suoritetaan. (Koulurauha.) 

 

2.3.1 Ryhmän muodostumisen vaiheet 

 

Bruce Tuckman (Kopakkala 2005) esitteli jo vuonna 1965 mallin ryhmän vaiheittai-

sesta kehityksestä. Mallia pidetään yleisesti perustana ryhmän tarkastelulle. Tieteellis-

tä tutkimustietoa mallin toimivuudesta ei kuitenkaan ole juurikaan. Ryhmän vaiheit-

tainen kehittyminen koostuu neljästä eri vaiheesta, joita ovat muodostusvaihe (for-

ming), kuohuntavaihe (storming), sopimisvaihe (norming) ja hyvin toimiva ryhmä 

(performing). Myöhemmin malliin on vielä lisätty viides vaihe, ryhmän lopettaminen 

(adjouring). (Kopakkala 2005, 49 – 51.) 

 

Muodostusvaiheessa ryhmän jäsenet ovat riippuvaisia ohjaajastaan, jonka he odottavat 

ratkaisevan kaikki tilanteet ja he käyttäytyvät varovaisesti eivätkä he halua ärsyttää 
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ketään. Muodostusvaiheessa jäsenet vielä etsivät omaa paikkaansa ja ensimmäiset 

roolit ryhmässä määräytyvät. Ensimmäisessä vaiheessa vielä etsitään yhteisiä sääntöjä 

ja tavoitetta. Tässä alku vaiheessa ryhmä tuntuu turvalliselta ja ilmapiiri koetaan posi-

tiiviseksi. Toisaalta ryhmän jäsenet voivat kokea ahdistuneisuutta ja epävarmuutta, 

tilanteeseen kuitenkin pyritään sopeutumaan.  Koko vaihetta kuvaa sana etsiminen, 

sillä muodostusvaiheessa etsitään käyttäytymistapoja, ryhmän tehtävää sekä omaa 

paikkaa ryhmässä. Tehtävät muodostusvaiheessa tehdään yksilöinä ja lopputulokseen 

pyritään yhdistämällä yksilösuoritukset.(Kopakkala 2005, 49.) Oleellista tässä vai-

heessa on se, että ryhmä on vielä hyvin riippuvainen ohjaajastaan (Kaukkila ja Lehto-

nen 2007, 24). 

 

Toisessa vaiheessa, eli kuohuntavaiheessa, yksilöt pyrkivät jo erottumaan ryhmässä. 

Konfliktitilanteet ovat hyvin ominaisia, sillä ryhmäläiset ovat rohkeampia tuomaan 

ilmi omia mielipiteitään ja vaiheelle on lisäksi tyypillistä, että ohjaajaa vastustetaan. 

Usein myös tunnetaan tyytymättömyyttä ryhmää kohtaan. Kuohuntavaiheessakaan 

ryhmä ei pääse vielä kunnolla tekemään tehtäväänsä, vaan testataan ryhmän jäseniä 

sekä ohjaajaa. Tyypillistä kuohuntavaiheelle on myös se, että tavoitteiden ja toiminta 

muotojen selkiytyessä ryhmän sisälle muodostuu alaryhmiä. Tässä vaiheessa pelkäs-

tään yksilön panos ei enää riitä, vaan tehtävästä selviytyminen vaatii työtä kaikilta 

ryhmän jäseniltä. (Kopakkala 2005, 49 – 50.) Kaukkila ja Lehtonen (2007) nostavat 

myös esille sen, että vastoinkäymiset ja riitatilanteet voivat myös osaltaan parantaa 

ryhmän keskinäistä toimintaa.  

 

Sopimisvaiheessa ryhmässä aletaan hyväksyä kaikki jäsenet ja ryhmähengen muodos-

tuminen alkaa. Ryhmä tuntee olevansa yhtä, eikä kenenkään erilaisuutta syrjitä. Ryh-

mässä on selkiytetty pelisääntöjä ja konfliktitilanteita saadaan vältettyä.  Sopimisvai-

heessa alkaa yhteistyö toimia ja omista mielipiteistä voidaan puhua jo avoimesti. 

Ryhmästä tulee kiinteämpi, jolloin riitoja saadaan sovittua ja vältettyä eli samanaikai-

sesti ryhmässä muodostuu omat säännöt ja normit. Ryhmän jäsenten tunne ryhmään 

kuulumisesta kasvaa ja he alkavat yhdessä luoda toimintatapoja ja tavoitteita. Sopi-

musvaiheessa jokainen on löytänyt paikkansa ryhmässä.(Kopakkala 2005, 50.) 

 

Neljännessä, hyvin toimivan ryhmän vaiheessa, ryhmä on tuottava, luova ja tehokas. 

Ryhmän toiminta on suunnattu tavoitteen mukaisesti ja mahdolliset ristiriidat pysty-
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tään ratkomaan. Ryhmän ei tarvitse enää keskittyä keskinäisien ongelmien ratkomi-

seen, vaan he voivat panostaa tehtävän loppuun viemiseen. Hyvin toimivan ryhmän 

vaiheessa on pitkälti päästy jo yli ryhmän toimintaan kitkaa aiheuttavista ihmissuhde-

ongelmista ja työnjaosta. Jäsenten roolit ovat joustavia ja eri vahvuuksia osataan käyt-

tää hyödyksi ryhmän edun mukaisesti eikä myöskään sisäisten ongelmien anneta vai-

vata vaan ne pystytään ratkaisemaan. (Kopakkala 2005, 51.) 

 

Ryhmän lopettamisen vaiheen Tuckman lisäsi malliinsa saatuaan kritiikkiä siitä, ettei 

mallissa mainita mitään ryhmän lopettamisesta. Arvioituaan mallia vuonna 1977, lisä-

si hän ryhmän lopettamisen vaiheen siihen. Tämän vaiheen aika on, kun ryhmä lopet-

taa toimintansa. Tilanne on usein vahvasti tunteikas, ja tunteet voivat vaihdella helpo-

tuksen kokemisesta masennukseen. (Kopakkala 2005, 51.) 

 

2.3.2 Toimiva ryhmä 

 

Ryhmän muodostumisen vaiheiden lisäksi toimivaan ryhmään liittyy ryhmän dyna-

miikka, kuten Kaikkila ja Lehtonen (2007) nostavat esille ”Ryhmästä enemmän”- kä-

sikirjassaan ryhmänohjaajan taitoja tarvitsevalle. Dynamiikalla tarkoitetaan ryhmän 

sisällä olevia jännitteitä, kiinnostuksia ja tunteita, jotka vaikuttavat ryhmän toimin-

taan. Kaukkila ja Lehtonen (2007) nostavat esiin vanhan sanonnan, joka kuvaa erin-

omaisesti mitä ryhmän dynamiikalla tarkoitetaan: ”ryhmä on aina enemmän kuin jä-

sentensä summa”. Ryhmädynamiikka vaatii toimiakseen jäsenten välistä vuorovaiku-

tusta (Kaukkila ja Lehtonen 2007, 31). 

 

Hyvä ryhmä edellyttää sitä, että sen jäsenet tuntevat toisensa ja tietävät ryhmän toi-

mintatarkoituksen. Hyvässä ryhmässä jokainen kykenee kuuntelemaan toista sekä 

ilmaisemaan omia tuntemuksiaan. Toimiva ryhmä vaatii osakseen myös luottamusta 

ryhmänjäsenten välillä. Luottamuksen myötä kyetään antamaan ja vastaanottamaan 

kritiikkiä sekä tunnetaan vastuuta niin itsestä kuin ryhmän muistakin jäsenistä. Hyväs-

sä ryhmässä on vapaa ilmapiiri ja jokainen voi olla oma itsensä. Jokaisella ryhmän 

jäsenellä tulee olla hyvä olla ryhmässä. (Kaukkila ja Lehtonen 2007, 13.) 

 

Ryhmällä on paljon erilaisia tehtäviä, joten on tärkeää, että ryhmäytyminen onnistuu 

hyvin. Erilaisia tehtäviä ryhmällä on esimerkiksi huolehtia sen jäsenten hyvinvoinnis-
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ta, tarjota heille tukea, lohdutusta ja läheisyyttä sekä toimia sosiaalisesti toistensa 

kanssa. Erilaiset ryhmät voivat olla sellaisia tekijöitä, jotka tuovat oppilaiden elämään 

uutta sisältöä. (Kaukkila ja Lehtonen 2007, 16.)  

 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Opinnäytetyössäni tutkin Mikkelin Lyseon koulun tukioppilastoimintaa ja sen vaiku-

tuksia seitsemäsluokkalaisten koettuun kouluviihtyvyyteen. Kouluviihtyvyyden mää-

rittelyssä käytän hyväkseni Konun (2002) tekemää mallia viihtyvyyteen vaikuttavista 

tekijöistä. Kouluviihtyvyyden tutkimisessa keskityn lähinnä viihtyvyyteen sosiaalisten 

suhteiden ja itsensä toteuttamisen näkökulmasta. Tukioppilastoiminnassa puolestaan 

keskityn lähinnä ryhmäytysmenetelmiin ja niiden vaikutuksiin. 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää konkreettisesti se, kuinka tukioppilastoimin-

nalla on vaikutettu seitsemäsluokkalaisten kouluviihtyvyyteen. Tämän tiedon ohella 

toivon saavuttavani tutkimustietoa siitä, millaista toiminta on seitsemäsluokkalaisten 

mielestä ollut ja onko sitä ollut riittävästi. Samalla saan ajankohtaista tietoa siitä, 

kuinka oppilaat kokevat viihtyvänsä koulussa. Sen lisäksi, että saan vastauksia varsi-

naiseen tutkimusongelmaani, toivon saavani myös jonkinlaisia kehitysideoita, kuinka 

kehittää toimintaa entistä sujuvammaksi. 

 

3.1 Tutkimustehtävän rajaus ja tutkimusongelma 

 

Tutkimustehtävän rajaus ja tutkimusongelman määritteleminen ovat hyvin tärkeitä 

tutkimuksen onnistumisen kannalta. Näistä tutkimusongelma on isossa roolissa, sillä 

tutkimuksesta saatava hyöty riippuu usein ongelman määrittelyn onnistumisesta. Kun 

tutkimusongelma on tutkijalla itsellään selkeänä mielessä, helpottaa se paljon tutki-

muksen toteuttamista, sillä tutkija tietää selkeästi millaiseen ongelmaan hän on vasta-

usta etsimässä. (Heikkilä 2008, 23.) 

 

Tutkimuksessani tutkin Mikkelin Lyseon koulun tukioppilastoimintaa ja sen vaikutuk-

sia seitsemäsluokkalaisten koettuun kouluviihtyvyyteen. Tutkimusongelmakseni olen 

määrittänyt ”kuinka tukioppilastoiminnalla voidaan vaikuttaa seitsemäsluokkalaisten 

koettuun kouluviihtyvyyteen?”. Tulen myös pohtimaan sitä, kuinka erityisesti ryh-
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mäyttämisellä tukioppilastoiminnan muotona on onnistuttu vaikuttamaan kouluviihty-

vyyteen. Koetulla kouluviihtyvyydellä tarkoitan sitä, kuinka seitsemäsluokkalaiset 

kokevat viihtyvänsä koulussa, onko heillä ystäviä ja pitävätkö he luokastaan, ja lisäksi 

pyrin selvittämään, että uskovatko seitsemäsluokkalaiset tukioppilastoiminnalla olleen 

vaikutusta kouluviihtyvyyden positiiviseen kokemiseen. Oleellisina tekijöinä viihty-

vyyden kokemiseen tutkimuksessani määrittelen sen, että oppilaalla on ystäviä, hän 

tuntee että voi olla oma itsensä ja ilmaista itseään vapaasti sekä sen, ettei koe tulevan-

sa kiusatuksi. 

 

Kouluviihtyvyyden tutkimisessa pyrin selvittämään erityisesti sitä millaiset sosiaaliset 

suhteet seitsemäsluokkalaisilla on toistensa sekä tukioppilaiden kanssa. Sen lisäksi 

tutkin kouluviihtyvyyttä itsensä toteuttamisen näkökulmasta. Tämän jälkeen tarkoi-

tuksena on myös selvittää kuinka seitsemäsluokkalaiset kokevat tukioppilailla olleen 

vaikutusta kouluviihtyvyyden kokemiseen. Oleellista on myös seitsemäsluokkalaisten 

tyytyväisyys tukioppilastoimintaan ja sen toteutukseen. 

 

3.2 Tutkimuksen kohdejoukko 

 

Tutkimukseni kohdejoukkona ovat Mikkelin Lyseon koulun seitsemäsluokkalaiset. 

Kohderyhmä valikoitui siksi, että he ovat se ryhmä, johon tukioppilastoiminta kysei-

sessä koulussa suunnataan pääasiallisesti. Kohderyhmän valikoitumiseen vaikutti 

myös se, että tämän ikäiset nuoret ovat elämässään, ja erityisesti koulupolullaan, muu-

tosvaiheessa, sillä he siirtyvät tutusta ja turvallisesta ympäristöstä uuteen ja ihmeelli-

seen maailmaan. Näiden muutosten lomassa onkin siis hyvä, että koulussa on tapa, 

jolla toivottaa uudet oppilaat tervetulleiksi ja saada heidän olonsa kotoisaksi. Tukiop-

pilastoimintaa ei juuri ole tutkittu, joten tämän kohdejoukon tutkiminen on myös hy-

vin ajankohtaista. Ajankohtaisuutta lisää myös jatkuva keskustelu suomalaisten nuor-

ten heikosta kouluviihtyvyydestä loistavan koulumenestyksen rinnalla. 

 

Mikkelin lyseon koulussa oli tutkimuksen hetkellä kuusi seitsemättä luokkaa. Näistä 

tutkimukseen osallistui viisi. Luokka, joka ei osallistunut tutkimukseen, oli seitse-

männen erityisluokka. 
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3.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Toteutin tutkimukseni kvantitatiivisella eli määrällisellä menetelmällä. Monesti tätä 

tapaa voidaan kutsua myös survey-tutkimukseksi. Erityisesti hyödynsin tutkimukses-

sani kysely-tutkimustapaa ja suoritin kyselyn webropolilla. Kvantitatiivisella tutki-

muksella tietoa hankitaan yhtenäistetysti joltakin tietyltä ihmisjoukolta. Oleellista 

yhtenäistetysti tehtävässä tutkimuksessa on se, että valitaan tietty otosryhmä, aineisto 

kerätään yhtenäisellä tavalla kaikilta ja aineiston avulla kuvataan jotain tiettyä ilmiö-

tä. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2006, 125.) Kvantitatiivisella tutkimuksella pyritään 

siis yleistämään tutkittua asiaa. Tarkoituksena on siis, että otosryhmän tulokset voi-

daan yleistää koskemaan koko perusjoukkoa. Määrällisessä tutkimuksessa tutkimus-

aineistoa hankitaan paljon, useilta kymmeniltä ja saatuja tutkimustuloksia käsitellään 

tilastollisin menetelmin. (Kananen 2008, 10.) 

 

Tyypillisiä piirteitä kvantitatiiviselle tutkimukselle on paljon. Omaa tutkimusta teh-

dessä tulisi tarkkailla ja hyödyntää aikaisempia tutkimuksia ja teorioita, esittää olet-

tamuksia sekä määritellä käsitteitä. Ennen varsinaisen tutkimuksen suorittamista tulee 

valita ryhmä, jolle tutkimus suoritetaan sekä testataan tutkimusmenetelmää, jollakin 

muulla ryhmällä. Tutkimuksen suorittamisen jälkeen kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

on olennaista muuttaa saadut tulokset tilastolliseen muotoon, jotta niitä voidaan hel-

posti käsitellä. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2006, 131.) 

 

Hyvä kvantitatiivinen tutkimus täyttää sille asetetut perusvaatimukset, joita ovat päte-

vyys (validiteetti), luotettavuus (realibiliteetti), puolueettomuus (objektiivisuus), te-

hokkuus ja taloudellisuus, avoimuus, tietosuoja, hyödyllisyys ja käyttökelpoisuus sekä 

sopiva aikataulu. Pätevyyttä varten on ennen tutkimuksen aloittamista tullut määrittää 

tarkat tavoitteet sille, mitä tutkimuksella selvitetään. Jos mitattavia asioita ei ole etu-

käteen päätetty, eivät tutkimustulokset ole päteviä. Luotettavuudella puolestaan viita-

taan tutkimuksen tulosten tarkkuuteen. Luotettavuus ilmenee muun muassa siten, että 

sen tulokset olisivat muulloinkin mitattuna samankaltaisia. (Heikkilä 2008, 29 – 30.) 

 

Tulosten luotettavuutta määriteltäessä tulisi myös huomioida se, ettei tuloksia pidä 

yleistää koskemaan ihan kaikkea. Luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että tutkija py-

syy koko tutkimuksen keston tarkkana ja puolueettomana. Tutkijan omat ajatukset 
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eivät saa vaikuttaa siihen, kuinka tutkimustuloksia tulkitaan. Avoimuudella viitataan 

siihen, että tutkittaville kerrotaan tutkimuksen tarkoitus ja se, mihin tuloksia käyte-

tään. Tutkimustuloksia esitettäessä esitetään tulokset sellaisina kuin ne ovat, eikä esi-

tetä vain suotuisia tuloksia. Tietosuojalla tarkoitetaan sitä, että tutkijalla on velvolli-

suus huolehtia, ettei yhdenkään vastaajan yksityisyyttä vaaranneta. Tutkimuksen hyö-

dyllisyydellä viitataan siihen, että se tuo esille jotain uutta ja hyödynnettävää tietoa. 

Sopivalla aikataululla tarkoitetaan sitä, että tutkimus tulokset tuodaan esiin silloin, 

kun ne ovat ajankohtaisia. (Heikkilä 2008, 31 – 32.) 

 

Kvantitatiivinen tutkimus on prosessi, joka toteutetaan vaihe vaiheelta. Tutkimuksen 

lähtökohtana on aina tutkimusongelma, johon etsitään vastausta tai ratkaisua. Tutki-

musongelman ratkaisemiseksi tarvitaan tietoa, ja sen saavuttamiseksi pitää puolestaan 

määrittää kuinka ja mistä tarvittava tieto hankitaan. Kun on määritelty kuinka tarvit-

tava tieto tullaan hankkimaan, täytyy muodostaa kysymykset, joiden avulla tarvittava 

tieto pyritään saavuttamaan. Kun kysymys aineisto on huolella suunniteltu, tulee sitä 

testata ennen kuin sen lähettää varsinaisille tutkittaville. Kenttätyön, eli suoritetun 

tutkimuksen jälkeen saadut tulokset syötetään tilastoihin valitulla tavalla, jonka jäl-

keen tuloksia on helpompi käsitellä. (Kananen 2008, 11 – 12.) 

 

Oma tutkimukseni lähtee ajatuksesta, että tukioppilastoiminnalla voidaan vaikuttaa 

seitsemäsluokkalaisten kouluviihtyvyyteen. Ongelmakseni olen muotoillut sen, kuinka 

tukioppilastoiminnalla voidaan seitsemäsluokkalaisten kouluviihtyvyyteen vaikuttaa. 

Tämän perusteella olen lähtenyt määrittämään tutkimukselleni oleellisia käsitteitä, 

joita ovat tukioppilastoiminta, kouluviihtyvyys sekä ryhmäytyminen. Näiden käsittei-

den ja tietojen perusteella olen lähtenyt luomaan kyselylomakettani, jonka avulla py-

rin saamaan tarvittavat tiedot tutkimusongelmani ratkaisemiseksi. 

 

Määrällisessä tutkimuksessa tietoa kerätään muun muassa kyselytutkimuksen avulla. 

Kysely on yksi keskeisiä survey-tutkimuksen muotoja. Kysymykset voivat olla joko 

avoimia, strukturoituja eli niihin on annettu valmiit vaihtoehdot tai asteikkoihin perus-

tuvia kysymyksiä. Kyselytutkimuksessa olennaista on, että se suoritetaan standar-

doidusti, eli kysymykset esitetään kaikille vastaajille täysin samalla tavalla. Siihen 

kuinka kysymykset toimivat ja kuinka hyviä ne ovat vaikuttaa kolme seikka: vastaaja 

ymmärtää kysymykset oikein, vastaajalla on tieto jota kysymykset vaativat ja vastaaja 
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haluaa antaa kysymyksiin tarvittavan tiedon. Nämä kolme seikkaa vaikuttavat myös 

siihen, kuinka luotettava ja laadukas tutkimus on. Kaikkien kolmen seikan tulisi täyt-

tyä jokaisen tutkimuksen kysymyksen kohdalla, jotta tutkimus olisi onnistunut. Sur-

vey-tutkimuksella on pitkät juuret tutkimustapana, ja onkin kehittynyt monia tapoja 

toteuttaa sitä. Yksi parhaiten tiedetty tapa on galluptutkimus. (Kananen 2008, 25; 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2006, 182, 189.) 

 

Kyselytutkimuksessa hyödynnettävät avoimet kysymykset ovat sellaisia, joissa esite-

tään kysymys ja jätetään avoin tila vastausta varten (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

2006, 187). Ne voivat olla myös rajattuja. Mikäli kysymys on huonosti rajattu, se voi 

tuottaa vastauksia, joista ei ole mitään hyötyä tutkimuksen kannalta. Toisaalta täysin 

rajaamattomia kysymyksiä voidaan hyödyntää ideoiden tai ajatusten tuottamiseen. 

Avoimia kysymyksiä voi myös hyödyntää saamaan haastateltava suhtautumaan posi-

tiivisesti tutkimukseen, näin ollen kysymyksen asettelu voi siis olla yleisluontoinen, 

eikä sen tarvitse tuottaa varsinaista tutkimus tulosta. Avoimien kysymysten käsittely 

voi olla hankalaa, mutta toisaalta ne tuottavat tulosta, jota ei strukturoidulla kyselyllä 

voida saada. (Kananen 2008, 25 – 26.) 

 

Strukturoiduilla kysymyksillä tarkoitetaan sellaisia kysymyksiä, joihin on annettu 

valmiit vastausvaihtoehdot. Tällaisten kysymysten käsittely on siis näin ollen helppoa, 

sillä vastaukset ovat jo valmiiksi määritelty. Strukturoiduilla kysymyksillä tarkoite-

taan erilaisia vaihtoehtokysymyksiä tai asteikkokysymyksiä. Erilaisia asteikkokysy-

myksiä ovat esimerkiksi attribuuttimenetelmä, semanttinen differentiaali, Stapelin 

asteikko ja graafiset asteikot. Attribuuttimenetelmässä kyseltävät ominaisuudet liite-

tään tuotteisiin tai yrityksiin ja vertailua tehdään vain sellaisten kohteiden osalta, jotka 

ovat tutkittavalle jo ennestään tuttuja. Semanttisessa differentiaalissa puolestaan tut-

kimus suoritetaan hyödyntäen vastakkaisia adjektiivipareja. Stapelin asteikko muistut-

taa hieman differentiaalimenetelmää, mutta siinä kysytään vain yhtä ominaisuutta 

kerrallaan ja mitta-asteikko voi vaihdella yhden ja kymmenen välillä. Sen käyttämi-

nen ja tulosten tulkitseminen on helppoa, koska niiden määrittelemisessä voi hyödyn-

tää keskiarvoa.  Graafisia asteikoita voidaan hyödyntää etenkin, jos tehdään tutkimuk-

sia eri kansallisuuksien ja kulttuurien välillä. Graafisissa asteikoissa asteikon arvot on 

havainnollistettu erilaisin kuvin tai symbolein. (Kananen 2008, 26 – 28.) 
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Asteikoihin perustuvassa kysymystyypissä esitetään väittämiä, joista vastaaja valitsee 

niistä sen joka kuvastaa eniten hänen ajatuksiaan käsitellystä aiheesta. Tällaisissa ky-

symyksissä voi hyödyntää esimerkiksi Likertin asteikkoa, jotka ovat yleensä viisi tai 

seitsemän portaisia ja muodostavat joko laskevan tai nousevan asteikon. (Hirsjärvi, 

Remes ja Sajavaara 2006, 189.) Likertin asteikossa määritellään yleensä ääripäitä. 

Esimerkiksi toisessa päässä on määriteltynä täysin samaa mieltä ja toisessa puolestaan 

täysin eri mieltä. Vastaajan tulee siis valita tältä asteikolta omaa mielipidettään ku-

vaava vaihtoehto. Likertin asteikkoa käytettäessä on otettava huomioon monia erilai-

sia pieniä seikkoja, kuten kuinka monta arvoa asteikolle otetaan, miten asteikon arvot 

määritellään (esimerkiksi melko vai jokseenkin samaa mieltä), millä vaihtoehdolla 

aloittaa ja kuinka asteikon keskikohta määritellään. (Heikkilä 2008,53.) 

 

Yhtenä kyselytutkimuksen hyvänä puolena voi pitää sitä, että sen avulla voidaan kerä-

tä tietoa hyvinkin laajalta joukolta ja sen avulla voidaan saada tietoa monista asioista 

yhdellä kertaa. Kuten Hirsjärvi, Remes ja Sajavaarakin (2006) ilmaisevat ”Kyselyme-

netelmä on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä”. Jos lomake on 

tehty huolella, aineisto on helposti muokattavissa käsiteltävään muotoon ja analysoida 

se tietokoneen avulla. Kyselytutkimusta varten on olemassa erilaisia tilastollisia ana-

lyysitapoja ja raportointimenetelmiä, mikä helpottaa tutkijan työtehtävää, sillä hänen 

ei tarvitse itse lähteä luomaan uusia analysointitapoja. Hankaluutta voi kuitenkin ai-

heuttaa tulosten tulkitseminen.  Kyselytutkimusta voidaan pitää myös ongelmallisena, 

sillä siitä voi tulla esimerkiksi pinnallinen tai teoreettisesti vaatimaton. Ongelmia voi 

aiheuttaa myös se, että ei ole varmuutta siitä kuinka tosissaan vastaajat ovat olleet. 

(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2006, 184.) 

 

Kyselylomakkeen toteutustapa on yleensä joko posti- ja verkkokysely tai kontrolloitu 

kysely. Nämä ovat kaksi kyselyjen päätoteuttamistapaa. Posti- ja verkkokyselyssä tut-

kittavat vastaanottavat kyselylomakkeen, täyttävät sen ja palauttavat sen itse. Tutkijan 

tuleekin näin ollen huolehtia, että kyselyn mukana on lähetetty palautuskuori, jonka 

postimaksu on maksettu. Tämän tavan hyvä puoli on se, että se on nopeaa ja melko 

vaivatonta tutkijalle. Ongelmalliseksi tässä tyylissä voi muodostua se, että ei ole var-

muutta siitä, kuinka moni kyselyyn tulee vastaamaan, useimmiten vastausprosentti on 

noin 30 – 40 prosentin luokkaa. Posti- ja verkkokyselyssä voi vastausprosentin nosta-

miseksi kokeilla vastausten karhuamista, joka on mahdollista toteuttaa kaksi kertaa. 
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Kontrolloitu kysely voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, informoituun kyselyyn sekä 

henkilökohtaisesti tarkastettuun kyselyyn. Informoidulla kysellä tarkoitetaan kyselyä, 

jossa tutkija itse jakaa henkilökohtaisesti lomakkeet tutkittaville. Samalla tutkijan on 

mahdollista kertoa tutkimuksensa tarkoituksesta ja vastata mahdollisesti ilmeneviin 

kysymyksiin, sekä avata kysymyksiä. Henkilökohtaisesti tarkastetussa kyselyssä tutki-

ja puolestaan postittaa kyselyn, mutta noutaa sen ilmoitettuna ajankohtana. Lomakkei-

ta noutaessa tutkija tarkistaa kuinka vastaukset on täytetty ja samanaikaisesti mahdol-

listuu keskustelu tutkimukseen liittyvistä asioista. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

2006, 185 – 186.) 

 

Myös kyselylomakkeen järjestyksellä ja muotoilulla on merkitystä. Kyselylomakkeen 

alkuun tulisi sijoittaa helppoja mielenkiintoa herättäviä. Turhan yksityiskohtaisiin 

asioihin ei kyselyn alussa kannata paneutua. Kuitenkin joissakin tutkimuksissa voi 

olla tarpeen, että heti kyselyn alussa tiedustellaan esimerkiksi taustatietoja. Jotta kyse-

lylomake etenisi loogisesti, olisivat kysymykset hyvä asetella aihealueittain. Kysely on 

selkeämpi, jos käsitellään aina yksi aihealue kerrallaan eikä hypitä asiasta toiseen. 

Jokaisen aihealueen sisällä tulisi kysymykset myös asetella yleisestä yksityiseen suun-

tautuvasti. Ketään ei saa kuitenkaan pakottaa vastaamaan kysymyksiin, etenkään jos 

vastaajalla ei ole tietoa kysymyksien aihealueista. Vastaajan luotettavuutta voidaan 

myös testata kyselyn aikana, esimerkiksi esittämällä väitteitä, joiden vastausvaihtoeh-

toja ei ole olemassakaan oikeasti. Hankalammat kysymykset tulisi sijoittaa aina kyse-

lylomakkeen loppuosioon. Avoimien kysymyksien käyttämisellä saadaan usein luotet-

tavampia vastauksia kuin strukturoiduilla kysymyksillä, sillä avoimissa kysymyksissä 

kyselyyn vastaaja joutuu todella ajattelemaan mitä vastaa. Kyselyä laatiessa sanamuo-

toa ja järjestystä tulisi harkita tarkkaan, sillä niillä voi olla vaikutusta vastauksiin ja 

näin ollen tutkimustuloksiin. (Kananen 2008, 30 – 34.) 

 

Kyselylomaketta muodostaessani lähdin ensin muodostamaan kysymyksiä valitsemis-

tani aihealueista, eli kouluviihtyvyydestä ja tukioppilastoiminnasta. Tämän jälkeen 

muokkasin kyselylomaketta yhdistämällä näiden kahden aihealueen kysymyksiä yh-

teen, jotta saan selville suoraan, millaisia vaikutuksia tukioppilastoiminnalla on koettu 

olevan tukioppilastoimintaan. Kyselylomakkeeni muodostui sekä avoimista kysymyk-

sistä että strukturoiduista kysymyksistä. Lisäksi hyödynsin jonkin verran asteikoihin 

perustuvaa kysymystyyppiä. Lomakkeen alkuun oli sijoitettu kysymykset vastaajan 
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sukupuolesta ja iästä. Seuraavaksi oli strukturoituja kysymyksiä, siitä onko oppilas 

osallistunut tukioppilastoimintaan ja tietääkö hän ketkä ovat tukioppilaita. Seuraavak-

si lomakkeeseen oli sijoitettu asteikkoon perustuvia kysymyksiä ensin kouluviihty-

vyydestä ja sitten tukioppilastoiminnasta. Viimeisenä lomakkeeseen oli sijoitettu 

avoimia kysymyksiä, joiden vastauksilla pyrin saamaan täydennystä asteikko kysy-

myksiin. 

 

Toteutin tutkimukseni kontrolloituna tutkimuksena. Pyrin olemaan paikalla, joka ker-

ta kun uusi ryhmä oli kyselyä suorittamassa. Tarkoituksena oli, että olen paikalla ker-

tomassa tutkimukseni tarkoituksesta sekä mahdollisesti selkeyttämässä kysymyksiä. 

Läsnäolollani pyrin myös varmistamaan mahdollisimman suuren vastausprosentin. 

Omassa tutkimuksessani testasin kyselylomakettani ensin tuttavillani, jotka olivat 

suunnilleen samaa ikäluokkaa kuin varsinaiseen tutkimukseen osallistuvat Lyseon 

koulun oppilaat. Varsinaisen kyselyn toteutin webropol-kyselynä, mikä helpotti omaa 

työtäni aineiston käsittelyssä ja muuttamisessa taulukoihin. Kyselylomakettani olen 

työstänyt kevään 2011 aikana ja varsinaisen kyselyn suoritin toukokuun aikana. 

 

3.4 Aineisto 

 

Aineistonani on 91 kappaletta kyselyvastauksia. Kysely suoritettiin Mikkelin Lyseon 

koulun kevään 2011 seitsemäsluokkalaisille, joita kuudella eri luokalla oli noin 100 

henkilöä. Lopullinen aineistoni määrä kyselyt suoritettuani oli 91, sillä kaikki seitse-

mäsluokkalaiset eivät kyselyn suoritusaikana olleet paikalla ja kysely suoritettiin vain 

viidelle kuudesta luokasta. Kysely suoritettiin sekä tytöille että pojille. Osallistujien 

sukupuolijakauma meni lähes tasan, tyttöjä vastaajissa oli 51,1 prosenttia ja pojissa 

48,9 prosenttia.  

 

Aineiston keruuta varten kokosin kyselylomakettani kevään aikana. Varsinainen kyse-

lyn toteutus oli toukokuun lopun ja kesäkuun alun aikana. Kysely suoritettiin oppitun-

tien aikana. Aineistoni, 91 vastausta, jakautui melko tasaisesti jokaiselle eri seitse-

männelle luokalle. Vastaajista 15,4 prosenttia oli b-luokalta, 17,6 prosenttia c-

luokalta, 18,7 prosenttia d-luokalta, 23,1 prosenttia e-luokalta sekä f-luokkalaisten 

osuus oli 24,2 prosenttia. Lisäksi yksi vastaaja ilmoitti olevansa a-luokkalainen. 

 



24 

 

3.5 Aineiston analyysi 

 

Tilastollisen tutkimuksen analysoinnissa lähdetään ajatuksesta, että saadut tulokset 

ovat yleistettävissä koskemaan perusjoukkoa, josta tutkimusyksilöt on poimittu. Jotta 

tutkimustulokset olisivat erityisen luotettavia, olisi hyvä tutkia kaikki perusjoukon 

jäsenet. Hyvin usein on kuitenkin tyydyttävä vain pieneen osaan perusjoukosta. Kun 

tutkimustuloksia tulkitaan, esitellään tulokset, jotka ovat tutkimusongelman kannalta 

parhaiten yleistettävissä. Erilaisia tapoja esitellä tuloksia on monia, usein tulokset 

esitellään yksinkertaisesti taulukoissa mutta on mahdollista esitellä tuloksia esimer-

kiksi kausaliteetin avulla. (Kananen 2008, 51 – 52.) 

 

Tutkijan tekemät valinnat tutkimusprosessin alkuvaiheessa vaikuttavat myös osaltaan 

siihen, kuinka saatu materiaali analysoidaan, sillä tutkimusongelman asettelu voi vai-

kuttaa hyvinkin paljon siihen, millaiset menetelmät analyysin tekemiseen valitaan. 

Analyysivaihe on oleellinen osa tutkimusta, sillä siinä vaiheessa tutkijalle selviää, 

millaisia vastauksia hän on asettamaansa ongelmaan saanut. (Hirsjärvi, Remes ja Sa-

javaara 2006, 209.)  

 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2006, 209 - 210) esittelevät kolme vaihetta, jotka täy-

tyy käydä läpi ennen kuin saadusta tutkimusaineistosta saadaan tehtyä kunnollisia 

päätelmiä. Ensimmäisenä täytyy tarkistaa saadut tiedot, eli sisältyykö niihin selviä 

virheitä tai onko niissä puutteellisia tietoja. Toiseksi vaiheeksi on määritelty tietojen 

täydentäminen, joka kyselytutkimuksessa tarkoittaa puuttuvien vastauksien karhua-

mista. Viimeisenä vaiheena on aineiston järjestäminen. Tässä kolmannessa vaiheessa 

saadut tiedot jäsennetään tallennusta ja analyysia varten. Kvantitatiivisessa tutkimuk-

sessa tämä tarkoittaa sitä, että tuloksista muodostetaan erilaisia muuttujia, joista sitten 

erilaisten taulukointien avulla muodostetaan erilaisia yhtälöitä, joita on helpompi tul-

kita. 

 

Erilaisia analyysitapoja onkin monia ja jokaisen tulisi valita itselleen sopiva työtapa. 

Radikaalisti analysointi tavat voi jakaa kahteen ryhmään, selittämiseen pyrkiviin ja 

ymmärtämiseen pyrkiviin lähestymistapoihin. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on 
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usein hyödynnetty selittämään pyrkivää analyysiä, jossa hyödynnetään tilastollista 

analyysia sekä päätelmien tekemistä. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2006, 212.) 

 

Analysointi ei ole tutkimuksen viimeinen vaihe, vaan analysoituja tuloksia on vielä 

tulkittava. Tulkitsemisella tarkoitetaan erilaisten tuloksista nousevien asioiden merki-

tysten selkiyttämistä ja pohtimista. Tärkeää on ottaa huomioon esimerkiksi miten eri-

laiset tekijät ovat voineet vaikuttaa tutkimuksen kulkuun. Tuloksien tulkintoja on aina 

niin monta kuin on ihmisiäkin, niin tutkija kuin tutkittavat ja lukijat tulkitsevat asioita 

eritavoin. Tätä kutsutaan nimellä moninkertaiset tulkinnat. Näin ollen tutkijan tulisi-

kin tulkintoja tehdessään tuoda ilmi erilaisia kantoja asiaan. (Hirsjärvi, Remes ja Sa-

javaara 2006, 213 – 214.) 

 

Oman tutkimukseni tulkinnassa kävin ensin läpi tulokset tarkistaakseni, että ne ovat 

luotettavia sekä mahdollisimman täsmällisiä ja näin ollen käyttökelpoisia.  Tulosten 

läpi käymisessä olen hyödyntänyt erilaisia käsitteitä, joiksi olen määritellyt kouluviih-

tyvyyden, tukioppilaat, tukioppilastoiminnan, sopeutumisen kouluun, ryhmäytymisen 

sekä kiusaamisen. Näiden käsitteiden alle olen koonnut saatuja tuloksia ja esitellyt 

niitä taulukoiden ja suorien lainauksien avulla. Olen käyttänyt hieman myös ristiintau-

lukointia erottelemalla tyttöjen ja poikien vastauksia toisistaan. Pääasiallisesti olen 

kuitenkin käsitellyt tuloksia kokonaisuutena, eli laskenut prosentuaalisia osuuksia 

koko aineistosta. 

 

4 TULOKSET 

 

Mikkelin Lyseon koulun seitsemäsluokkalaisille suorittamaani kyselyyn vastasi 91 

oppilasta. Vastaajista 46 oli tyttöjä ja 44 poikia, yksi vastaaja ei vastannut sukupuolta 

koskevaan kysymykseen. Vastaajat olivat jakautuneet melko tasaisesti jokaiselle luo-

kalle, erot vastaajien määrässä johtuvat lähinnä siitä että luokkien oppilasmäärät ero-

sivat toisistaan hyvinkin paljon. Lyseon koulun kuudesta seitsemännestä luokasta ky-

sely toteutettiin viidelle. 

 

Tutkimuksen kannalta oli oleellista selvittää aluksi ovatko seitsemäsluokkalaiset tie-

toisia siitä, ketkä ovat tukioppilaita. Suurin osa vastanneista, 88,8 prosenttia eli 78 

oppilasta, tiesi ketkä ovat tukioppilaita. Vain 7,7 prosenttia vastanneista eli 7 oppilas-
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ta ei ollut tietoisia ja 12,1 prosenttia eli 11 oppilasta olivat hieman epävarmoja siitä 

ketkä ovat tukioppilaita. Suurin osa vastaajista, 87,6 prosenttia, oli myös ollut mukana 

tukioppilaiden järjestämässä toiminnassa. Vastaajista 7,9 prosenttia ei ollut osallistu-

nut ohjattuun toimintaan ja 9 prosenttia ei osannut sanoa, oliko osallistunut toimin-

taan. 
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Kuva 1. 

Tiedän ketkä ovat tukioppilaita. 

 

4.1 Kouluviihtyvyys 

 

Mikkelin Lyseon koulun seitsemäsluokkalaisista suurin osa viihtyy koulussa hyvin. 

Vastaajista 44 prosenttia viihtyi hyvin ja 43 prosenttia tunsi viihtyvänsä melko hyvin.  

Kouluviihtyvyyteen vaikuttaa oleellisesti se, onko koulussa ystäviä (OPH). Lyseon 

koulun seitsemäsluokkalaisista 80,2 prosenttia koki, että hänellä on ystäviä omassa 

luokassaan. Vastaajista 2,2 prosenttia koki puolestaan, ettei hänellä ole luokassaan 

ystäviä.  

 

Koulussa aika kuluu pitkälti oman luokan kanssa, joten jotta kokee viihtyvänsä kou-

lussa, on myös tärkeää että viihtyy omassa luokassaan ja pitää siitä. Mikkelin Lyseon 

koulun seitsemäsluokkalaiset pitivät luokistaan pääosin vain, kolme prosenttia oli 

täysin sitä mieltä, ettei pidä luokastaan, kun taas 30,8 prosenttia vastaajista piti todella 

paljon ja 46,1 prosenttia paljon. Myös ilmapiiri luokissa nähtiin pääosin positiivisena, 



27 

40,7 prosenttia oli täysin sitä mieltä että luokassa on hyvä ilmapiiri ja 41,8 prosenttia 

oli jokseenkin samaa mieltä.  

 

Kouluviihtyvyys sisältää myös ajatuksen itsensä toteuttamisesta, jota on tässä kyselys-

sä havainnollistettu kysymyksellä omien mielipiteidensä vapaalla ilmaisulla luokassa 

ja sillä, että kokeeko vastaaja voivansa olla oma itsensä luokassaan. Vastaajista 69,2 

prosenttia oli täysin sitä mieltä että voi olla oma itsensä luokassaan ja 50,5 prosenttia 

sitä mieltä että voi ilmaista mielipiteensä täysin vapaasti. Vain yksi vastaaja oli sitä 

mieltä, ettei voi olla oma itsensä luokassaan, ja kaksi tunsivat, etteivät voi vapaasti 

ilmaista mielipiteitään. 

 

4.2 Tukioppilaat 

 

Vain harva vastaajista vietti aikaansa tukioppilaiden kanssa muuten, kuin järjestetyssä 

ohjelmassa. Seitsemäsluokkalaisista 29,7 prosenttia vastasi viettävänsä aikaa tukiop-

pilaiden kanssa. Suurin osa vastaajista kuitenkin koki, että tukioppilaat ovat mukavia 

(61,5 prosenttia vastaajista) ja että heitä on helppo lähestyä (37,4 prosenttia vastaajis-

ta). 

 

Vastauksista nousi esiin se, että tukioppilaita oli helppo lähestyä ja että heiltä sai apua 

tarvittaessa. Lisäksi tärkeänä pidettiin sitä, kuinka paljon tukioppilastoiminta on aut-

tanut saamaan kavereita ja myös parantamaan itsetuntoa. Tukioppilastoimintaa pidet-

tiin hyödyllisenä, koska tukioppilaat auttavat silloin kun apua tarvitaan. Vastauksista 

nousi esille myös tukioppilaiden osallisuus kiusaamisen ehkäisyssä, sillä jos he huo-

maavat kiusaamista, he pitävät huolen että siihen puututaan heti. Tukioppilastoiminta 

koettiin hyödylliseksi myös sen takia, että tukioppilaita on helpompi lähestyä kuin 

opettajia: 

 

”Jos tulee ongelmia tukioppilaalle on helpompi tulla pyytämään apua kuin opettajil-

ta”. Tyttö 23 

 

Suurin osa vastaajista sanoi, etteivät ole saaneet tukioppilailta apua ja tukea. Tähän 

löytyi perustelut siitä, ettei sellaista ole tarvinnut. Vastaajat kuitenkin totesivat, että 

mikäli he apua tarvitsisivat, he saisivat sitä varmasti tukioppilailta. 
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”En ole tarvinnut apua, muuta tiedän, että heille voi kertoa kiusaamisesta yms.”  

Poika 22. 

 Vastaajista ne, jotka kokivat saaneensa apua ja tukea olivat saaneet sitä esimerkiksi 

kouluun tutustumisessa ja kiusaamistilanteissa. Tämä ilmenee muun muassa tyttö 56:n 

kokemuksista: 

 

”7 luokan alussa kun haukuttiin nahuksi niin kerroin niin se auttoi. Sen jälkeen ei ole 

enää sanottu nahuksi.” 

 

4.3 Tukioppilastoiminnan vaikutus kouluviihtyvyyteen 

 

Aluksi kysyin seitsemäsluokkalaisilta, että oliko heidän mielestään tukioppilastoimin-

taa ollut tarpeeksi. Vastaajista 39,6 prosenttia oli täysin sitä mieltä, että tukioppilas-

toimintaa oli ollut tarpeeksi ja 33 prosenttia lähes samaa mieltä. 16,5 prosenttia oppi-

lasta ei ollut samaa eikä eri mieltä ja vain 11 prosenttia oppilasta oli sitä mieltä, että 

toimintaa olisi voinut olla enemmän. Tukioppilastoiminnalla koettiin myös olevan 

positiivista vaikutusta koettuun kouluviihtyvyyteen. 
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Kuva 2. 

Tukioppilas toiminta on vaikututtanut positiivisesti kouluviihtyvyyteeni. 
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Kysymykseen siitä, onko tukioppilastoiminta auttanut saamaan ystäviä koulusta, ei 

suurin osa seitsemäsluokkalaisista osannut vastata. Vastaajista 39,6 prosenttia ei ollut 

samaa eikä eri mieltä, mutta 18,7 prosenttia vastaajista oli kuitenkin jokseenkin samaa 

mieltä väittämän kanssa. 18,7 prosenttia vastaajista oli myös täysin sitä mieltä, että 

tukioppilastoiminta ei ole vaikuttanut ystävien saamiseen, kun taas 13,2 prosenttia 

ihmisistä näki niin, että tukioppilastoiminnalla on ollut paljonkin vaikutusta ystävien 

saamiseen. 

 

Kyselyssä selvitin myös, että millaisessa tukioppilastoiminnassa seitsemäsluokkalaiset 

olivat mielestään olleet mukana, ja millaista toimintaa he olisivat kaivanneet lisää. 

Valtaosalle vastaajista päällimmäisenä mieleen olivat jääneet erilaiset leikit, joita 

tukioppilaat ovat eri käänteissä vetäneet. Lisäksi mieleen painautunut juttu oli ollut 

syksyllä pidetyt ryhmäytyspäivät Pitkäjärvellä Mikkelissä. Seitsemäsluokkalaiset 

muistivat osallistuneensa myös seiskojen iltamiin, joka on sekin tukioppilaiden järjes-

tämä tapahtuma. 

 

”kouluun tutustumisessa, ryhmäytyspäivässä ja tukarit vetäneet jotain tunteja tai esi-

tyksiä.” Tyttö 12. 

 

”Ryhmäytyspäivässä, seiskojen iltamissa, tuleviin luokkatovereihin tutustumispäiväs-

sä.” Poika 22. 

 

Muut eniten suosiota saaneet toiminnot olivat erilaiset juhlat ja tapahtumat sekä kou-

luun tutustuminen. Muutama vastaaja oli tiivistänyt vastauksensa niin, että oli osallis-

tunut kaikkeen kivaan. Vastaajista kuitenkin jopa 15 ei muistanut tai ei osannut sanoa 

millaiseen toimintaan oli osallistunut.  

 

Kysymykseen millaista tukioppilastoimintaa olisi kaivattu lisää, vastasi suurin osa 

seitsemäsluokkalaisista (25) että ei minkäänlaista. Toiminnot, mitä olisi kaivattu lisää, 

olivat lähinnä leikkejä ja lisää toimintoja luokan kesken. 

 

”lisää luokan omia juttuja, kuten leikkejä ja ryhmäyttämispäiviä.” Poika 20. 

 

”lisää yhteisiä tehtäviä luokan kanssa, jotta luokkahenki parantuisi (:” Tyttö 82. 
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 Toivottiin myös ohjelmaa, jossa olisi päässyt tutustumaan paremmin tukioppilaisiin 

sekä muihin seitsemäsluokkalaisiin oman luokan lisäksi. 

 

”sellaisia että olisi ollut enemmän sellaisia, että olisi luokkia sekitettu (sekoitettu) ja 

tehty niissä jotain.” Poika 8. 

 

Tukioppilastoiminnalla nähtiin pääasiassa olevan hyvää vaikutusta sopeutumisessa 

uuteen kouluun.  

 

”Tulin itsevarmemmaksi koko koulusta, en ollut enää niin ujo ja epävarma mitä ensin 

olin. Mukava tukioppilaan luonne takasi hyvän mielen ja itsevarmuuden tunteen.” 

Poika 81. 

 

4.4 Sopeutuminen kouluun 

 

Uuteen kouluun sopeutumisessa tukioppilastoiminnalla nähtiin myös olevan vaikutus-

ta. 29,7 prosenttia seitsemäsluokkalaisista olivat täysin samaa mieltä väitteen, että 

tukioppilastoiminta on auttanut minua sopeutumaan uuteen kouluun, kanssa, ja 30,8 

prosenttia olivat jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Vain 4,4 prosenttia oli täy-

sin eri mieltä väitteen kanssa. Suurin osa vastaajista (40,7 prosenttia) näki myös, että 

tukioppilastoiminta on hyödyllistä ja tarpeellista. Vastaajista valta osa oli myös sitä 

mieltä, että he saavat tukioppilailta apua ja tukea tarvitessaan. Seitsemäsluokkalaisista 

39,6 prosenttia koki, että tukioppilastoimintaa oli ollut tarpeeksi ja 33 prosenttia oli 

jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Vain kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että tu-

kioppilastoimintaa ei ollut järjestetty tarpeeksi. 

 

Kouluun sopeutumiseen vaikuttaa myös se onko koulussa ystäviä ja se, että kokeeko 

voivansa olla oma itsensä koulussaan ja luokassaan. Opettajien kanssa toimimisella 

on myös vaikutuksensa niin kouluun sopeutumiseen kuin kouluviihtyvyyteenkin. Tut-

kimuksessani selvitin sitä, kuinka luontevasti oppilaat voivat luokissansa olla. Vastaa-

jista 69 prosenttia oli sitä mieltä että voivat olla täysin omia itseään luokassaan. 23 

prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa ja vain yksi prosentti oli täysin 

sitä mieltä, ettei voi olla oma itsensä. Myös oman mielipiteensä vapaalla ilmaisemi-
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sella on vaikutusta siihen, sopeutuuko kouluun ja viihtykö siellä. Oheisessa taulukossa 

on nähtävillä kuinka Lyseon koulun oppilaat kokevat ilmaisemisen vapauden. 
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Kuva 3. 

Voin ilmaista mielipiteeni vapaasti luokassamme. 

 

4.5 Kiusaaminen 

 

Kouluterveystutkimuksen (2010) tutkimusten mukaan vähintään kerran viikossa kiu-

saamisen kohteeksi joutuu noin kahdeksan prosenttia yläkoululaisista. Kiusatuista 

oppilaista noin 10 prosenttia on poikia ja seitsemän prosenttia tyttöjä. Näissä tilastois-

sa ei juuri ole tapahtunut muutoksia 2000-luvulla. 

 

Kiusaaminen on yleinen kouluissa esiintyvä ongelma, johon myös tukioppilastoimin-

nalla pyritään vaikuttamaan. Kiusaaminen on myös hyvin oleellinen tekijä siinä, ko-

keeko viihtyvänsä koulussa: ”turvalliseksi koettu koulu on oppilaan viihtymisen edel-

lytys.(Kouluterveystutkimus.) Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että Mikkelin Ly-

seon koululla ei kiusaamista ilmene. Kuitenkin kyselyni tulokset kiusaamisen ilme-

nemisessä olivat hyvin samankaltaisia kuin kouluterveystutkimuksessa (2010). Mikke-

lin Lyseon koululaisista kolme prosenttia täysin sitä mieltä, että heidän luokassaan 

ilmenee kiusaamista ja seitsemän prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä väittämän 

kanssa. 
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Kuva 4. 

Luokassamme ilmenee kiusaamista. 

 

4.6 Ryhmäytyminen 

 

Mikkelin lyseon koulun seitsemäsluokkalaisten vastauksista ilmenee, että monet ovat 

pitäneet tukioppilastoimintaa hyvänä keinona saada luokka yhtenäisemmäksi, eli 

ryhmäytymään. Vastaajista 20,8 prosenttia on sitä mieltä, että tukioppilastoiminnalla 

on ollut vaikutusta luokkahengen paranemiseen ja 30,8 prosenttia oppilaista on jok-

seenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Oppilaista 38,5 prosenttia ei ollut samaa eikä 

eri mieltä ja vain 10 prosenttia oli sitä mieltä, että tukioppilastoiminnalla ei ole ollut 

vaikutusta luokkahengen paranemiseen. Iso osa oppilaista on myös sitä mieltä, että 

tukioppilastoiminta on muuttanut heidän suhtautumistaan luokkaansa, mutta suurin 

osa oppilaista ei osannut vastata oliko tukioppilastoiminnalla vaikutusta suhtautumi-

sen muuttumiseen vai ei. 

 

Avoimissa kysymyksissä kysyttäessä tukioppilastoiminnan vaikutuksista luokkahen-

keen, suurin osa (25 vastaajaa) seitsemäsluokkalaisista vastasi, ettei toiminta ole vai-

kuttanut luokkahenkeen mitenkään, kuten esimerkiksi vastaajien 44 ja 81 vastaukset 

osoittavat.  

 

”Ei mitenkään mielestäni…” Tyttö 44 

”Luokassamme on hyvä ilmapiiri, mutta tukioppilaat ole siihen pahemmin puuttu-

neet.” Poika 81. 
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Monet vastauksista olivat myös sellaisia, että seitsemäsluokkalaiset eivät osanneet 

sanoa, kuinka tukioppilastoiminta on vaikuttanut heidän luokkahenkeensä. Seitsemän 

vastaajan mukaan luokkahenki on kuitenkin parantunut ja kuusi henkilöä oli sitä miel-

tä, että toisiin tutustuminen on helpottunut tukioppilastoiminnan myötä. Muutama 

vastaajaa nosti myös esille sen, että tukioppilastoiminnan myötä luokasta on tullut 

tiiviimpi ja luokkahenki pysynyt hyvänä, mikä ilmenee eräästä vastauksestakin: 

 

”tutustui jo ensimmäisinä päivinä uusiin ihmisiin yhteisissä ohjelmissa ja luokkahenki 

oli heti hyvä ja kun pelejä on säännöllisin väliajoin niin kaikkien kanssa tulee tekemi-

siin ja luokkahenki pysyy hyvänä”. Tyttö 87. 

 

5 POHDINTA 

 

Tukioppilastoiminnasta ja sen merkityksestä kouluviihtyvyyteen ei ole juurikaan tehty 

tutkimusta. Lisäksi jatkuvasti on pinnalla suomalaisten nuorten heikko viihtyvyys kou-

lussa sekä muut ongelmat, joten pyrin selvittämään kuinka tukioppilastoiminnalla 

voidaan vaikuttaa näihin ongelmiin. Henkilökohtaisesta kiinnostuksesta koulussa 

työskentelemistä sekä tukioppilastoimintaa kohtaan valitsin tämän ajankohtaisen ai-

heen. 

 

Pidän tutkimukseni tuloksia luotettavina. Vaikka kohdejoukko on vain yhdestä kou-

lusta, uskoisin että 91 vastaajan aineisto antaa melko hyvän kuvan tukioppilastoimin-

nan vaikutuksista kouluviihtyvyyden parantamisessa. 

 

Tuloksista nousee esiin se, että oppilailla on positiiviset käsitykset siitä kuinka tu-

kioppilastoiminta on vaikuttanut heidän kouluviihtyvyyteensä. Tutkimukseni tulokset 

koetusta kouluviihtyvyydestä erosivat aikaisemmista tutkimustuloksista. Aikaisem-

missa tuloksissa on todettu, että suomalaiset nuoret viihtyvät koulussa huonosti. Mi-

nun otoksessani kuitenkin suurin osa vastaajista koki viihtyvänsä koulussa. Tutkimus-

tuloksistani nousi myös esille sen, että seitsemäsluokkalaiset kokivat tukioppilastoi-

minnalla olleen positiivista vaikutusta kouluviihtyvyyteen, mikä nousi esille siinä että 

oppilaat pitivät luokistaan ja heillä oli ystäviä koulussa. Merkittäviksi tekijäksi nousi 

tukioppilaiden suorittama ryhmäyttäminen, sillä se auttoi tutustumaan muihin ja muo-

toutumaan yhteiseksi porukaksi. Tutkimukseni tulokset tukevat tukioppilastoiminnan 
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tärkeyttä ja siihen panostamista. Hyvin toimivassa porukassa viihtyminenkin on pa-

rempaa. 

 

Seitsemäsluokkalaiset ovat seitsemännelle luokalle tullessaan ja yläkoulun aloittaes-

saan uuden tilanteen edessä. Monille tilat ovat uudet, eikä niissä osata kulkea. Myös 

suurella osalla on käynyt niin, ettei vanhoja kavereita ole sattunut omalle luokalle. 

Tutkimustuloksistani nousi esille se, että tukioppilastoiminnalla on voitu vaikuttaa 

paljon uuteen kouluun sopeutumisessa. Sen lisäksi, että tukioppilaat tutustuttavat kou-

luun, ovat he tukena ja turvana, sillä heidän myötään jokaisella on koulussa edes yksi 

tuttu kasvo. Myös heidän suorittamansa toiminnot auttavat oppilaita tutustumaan kou-

lun lisäksi toisiinsa. Mielestäni nämäkin tuloksen korostavat sitä, kuinka paljon tu-

kioppilastoiminnalla voidaan vaikuttaa kouluviihtyvyyteen. Kun on sopeutunut omaan 

kouluunsa ja saanut ystäviä, viihtyykin siellä paremmin. 

 

Uskon, että tutkimuksella saadaan myös hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa Lyseon 

koulun tukioppilastoiminnasta ja millaiseksi se koetaan seiskaluokkalaisten parissa. 

Tuloksista selviää millaisessa tukioppilastoiminnassa seitsemäsluokkalaiset ovat ko-

keneet olleensa mukana ja millaista he toivoisivat lisää. Näistä Lyseon koulun henki-

lökunta saa varmasti paljon ideoita mihin asioihin panostaa ja mitä lisätä. 

 

Päällimmäisenä tuloksista nousi se, että lähes kaikki seitsemäsluokkalaiset ovat pitä-

neet ryhmäytymistoimintoja (päivät pitkäjärvellä ja seiskojen iltamia) tärkeinä teki-

jöinä viihtyvyyden edistämisessä. Huomio jonka itse tein oli se, että tukioppilaiden 

järjestämät toiminnot keskittyvät nyt lähinnä syyslukukauteen. Vastauksissa seitse-

mäsluokkalaiset olisivat kaivanneet muun muassa lisää leikkejä, joita voisi erilaisin 

tempauksin sisällyttää kevätlukukauteen. Tässä olisi yksi kehitysehdotus Lyseon kou-

lun tukioppilastoiminnalle, joka tutkimuksestani nousi esiin. 

 

Tukioppilastoiminnalle asetetut tavoitteet ja tarkoitukset täyttyvät Mikkelin lyseon 

koululla mielestäni melko hyvin. Tukioppilastoiminnalla on kyetty edistämään kave-

risuhteita, kuten tutkimukseni osoittaa. Seitsemäsluokkalaiset kokevat, että tukioppi-

lastoiminnan myötä he ovat tutustuneet toisiin paremmin ja nopeammin sekä saaneet 

myös uusia kavereita. Päätutkimusaiheenani ollut kouluviihtyminen ja tukioppilas-

toiminnalle asetettu tarkoitus edistää kouluviihtyvyyttä, toteutui myös tutkimuskou-
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lussa hyvin. Suurin osa Mikkelin lyseon koulun seitsemäsluokkalaisista koki, että tu-

kioppilastoiminta on parantanut heidän viihtymistään koulussa.  

 

Yhtenä tukioppilastoiminnan tavoitteena on koulukiusaamisen ennaltaehkäisy. Myös 

Mikkelin lyseon koulussa on kirjattu kiusaamiseen puuttuminen tärkeimmäksi tukiop-

pilastoiminnan tehtäväksi. Mielestäni tähän tavoitteeseen on myös päästy hyvin. Seit-

semäsluokkalaiset kokevat, että mikäli he saavat osakseen koulukiusaamista, heillä on 

henkilöitä, joille on helppoa mennä asiasta kertoman. Koulukiusaamista ei varsinai-

sesti ennaltaehkäistä, mutta siihen pyritään puuttumaan ennen kuin se on mennyt liian 

pitkälle. Mannerheimin lastensuojeluliitto on asettanut tavoitteeksi myös vaihtelun 

tuomisen arkeen ja ei-muodollisen opiskelun mahdollistaminen. Tukioppilaiden to-

teuttamat erilaiset tapahtumat ja oppitunnit tuovat seitsemäsluokkalaisille mielenkiin-

toista vaihtelua normaaliin arkeen. Kaikilla näillä ja monilla muilla tukioppilastoi-

minnan toimilla voidaan vaikuttaa hyvinvoinnin edistämiseen ja näin ollen myös edis-

tää seitsemäsluokkalaisten hyvinvointia. 

 

Tukioppilastoiminnalla vaikutetaan paitsi seitsemäsluokkalaisten kouluviihtyvyyteen 

myös muiden luokka-asteiden ja itse tukioppilaiden koulumaailmaan. Erilaiset tapah-

tumat toteutetaan usein koko koululla, joten sillä pystytään tarjoamaan vaihtelua koko 

koululle. Tukioppilastoiminta tarjoaa tukioppilaille mahdollisuuden vaikuttaa ja se 

voi lisätä heidän vastuuntuntoaan. Näin ollen tukioppilailla on myös mahdollisuus 

kehittyä ihmisenä. Tukioppilastoiminta on myös keino lisätä yhteistyötä koulussa toi-

mivien aikuisten ja nuorten välillä. 

 

Mikkelin lyseon koulun tukioppilaiden ohjaajana toimiva Sami Lilja on hoitanut teh-

tävää jo useamman vuoden ajan. Tämä on varmasti luonut tukioppilastoiminnalle 

toimivat raamit, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että toiminta on toimivaa ja näin ollen 

seitsemäsluokkalaiset ovat siihen tyytyväisiä. Pysyvät käytännöt luovat mielestäni 

luotettavuutta toiminnalle ja edistävät toiminnan onnistumista. Hyvä ohjaaminen hei-

jastuu onnistuneesta tukioppilastoiminnasta, mikä puolestaan näkyy tuloksista seitse-

mäsluokkalaisten kouluviihtyvyyden suhteen. 

 

Oletin, että tukioppilastoiminnalla voidaan vaikuttaa seitsemäsluokkalaisten koettuun 

kouluviihtyvyyteen. Tämä nousi, hieman omaksi yllätykseksenikin, todella korkeana 
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esille. Uskon, että tutkimukseni osoittaa lukijoille sen, että tukioppilastoimintaan 

kannattaa panostaa, sillä se ei vaadi suuria tekoja mutta sillä on sitäkin suurempia 

vaikutuksia. 

 

Tutkimuksen myötä oma kiinnostukseni koulumaailmassa toimimiseen on vain vah-

vistunut. Tukioppilastoimintaan paneutuminen lisäsi entisestään toiveitani päästä 

työskentelemään nuorten parissa, ja etenkin tukioppilastoiminnan kautta. Tutkimuk-

seni myös vahvisti omia käsityksiäni siitä, että nuorilla ei ole kouluissa henkilöä, joka 

olisi siellä vain heitä varten. 

 

Yhteisöpedagogin rooli koulumaailmassa voisi sopia erinomaisesti tukioppilaiden 

kanssa toimimiseen. Yhteisöpedagogilla on mahdollisuus paneutua täysin nuoriin ja 

heidän vapaaseen toimintaansa koulussa, mitä esimerkiksi opettajilla ei täysin ole. 

Lisäksi työnimikkeenä (useimmiten) oleva koulunuorisotyöntekijä voisi tuoda muka-

naan helpommin lähestyttävän aikuisen nuorten maailmaan. Mikkelin Lyseon koululla 

on toiminut harjoittelussa yhteisöpedagogiopiskelija, joka nähtiin toimivaksi ja tar-

peelliseksi kouluyhteisössä. Nuorisotyöntekijällä olisi aikaa paneutua täysin nuoriin ja 

hänellä olisi oivat edellytykset toimia esimerkiksi tukioppilaiden ohjaajana, jo koulu-

tuksensakin pohjalta. Toivoisinkin, että niin Mikkelin Lyseon koululla kuin muissa 

Mikkelin seudun yläkouluissa tartuttaisiin toimeen ja pyrittäisiin saamaan yksi aikui-

nen kuraattorien, opettajien ja terveydenhoitajien ohelle, kouluihin, joka olisi vain 

nuoria varten muussakin kuin opetuksellisessa roolissa.  

 

”Suomen kouluissa terveyden ja hyvinvoinnin alue on perinteisesti kuulunut kouluter-

veydenhuollon ja terveyskasvatuksen piiriin (Konu 2002, 28). Kun oppilas on voinut 

huonosti, on hänet lähetetty joko terveydenhoitajan tai koulukuraattorin juttusille. 

Nämä kyseiset henkilöt eivät välttämättä herätä nuorissa täysin luottamusta, joten on 

mahdollista, että nuoret eivät täysin rehellisesti kerro tuntemuksiaan heille. Jos koulut 

haluaisivat panostaa oppilaidensa hyvinvointiin, tulisi heidän panostaa nuorille tarkoi-

tettuihin palveluihin. Tässä nostan jälleen esille yhteisöpedagogin mentävän aukon 

kouluissa. Jo nuorisotyöntekijän nimikkeellä toimiminen voisi herättää nuorissa 

enemmän luottamusta, ja näin ollen luoda puitteet vapaammalle keskustelulle. 
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Jatkoa opinnäytetyössäni tehdylle tutkimukselle voisi tehdä myös niin tukioppilaiden 

kuin opettajienkin joukossa. Opettajien mielipiteiden selvittäminen tukioppilastoi-

minnan merkityksestä ja roolista koulussa voisi antaa kuvaa siitä, kuinka tärkeänä 

opettajat tukioppilastoimintaa pitävät ja minkä verran heidän mielestään siihen pitäisi 

panostaa. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia kuinka opettajien näkemys oppilaiden 

kouluviihtyvyydestä eroaa oppilaiden kokemuksista. Mielenkiintoista olisi myös tut-

kia, kuinka tukioppilaat itse kokevat voivansa vaikuttaa seitsemäsluokkalaisten oloi-

hin ja viihtymiseen. Jatkotutkimusta tukioppilaiden parissa voisi suorittaa myös selvit-

tämällä, kuinka tukioppilaana toimiminen on vaikuttanut tukioppilaiden omaan viih-

tyvyyteen ja elämään muuten. Aiheesta löytyy varmasti paljon muutakin aihetta tut-

kimukselle, ja toivon, että joku tarttuu aiheeseen ja jatkaa tutkimusta vielä. Lisäksi 

voisi tutkia sitä, kuinka tärkeänä esimerkiksi tukioppilaat kokisivat sen, että kouluissa 

olisi yksi henkilö vain heitä (nuoria) varten. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 

Olen yhteisöpedagogiopiskelija Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja tämä kysely on 
osa opinnäytetyötäni. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa tukioppilastoiminnan vai-
kutuksia seitsemäsluokkalaisten koettuun kouluviihtyvyyteen. Käsiteltäviä aiheita 
tässä kyselyssä tukioppilastoiminta: kuinka sitä on toteutettu ja miten se on koettu, 
sekä kouluviihtyvyys, johon paneudun sosiaalisten suhteiden ja itsensä toteuttami-
sen mahdollisuuksien näkökulmasta.  
 
Tukioppilastoiminnan tarkoituksena on toimia vertaistukena koulun uusille oppilai l-
le. Tukioppilastoiminta siis tarkoittaa toimintaa, jolla seitsemäsluokkalaisia autetaan 
tutustumaan toisiinsa ja muodostamaan toimiva ryhmä.  
 
Tämän kyselyn vastaukset käsitellään täysin anonyymisti ja luotettavasti. Yksittäiset 
vastaajat eivät tule erottumaan tutkimuksesta. 
 
1. Sukupuoli 

o Nainen 
o Mies 
 

2. Luokka 
o 7 a 
o 7 b 
o 7 c 
o 7 d 
o 7 e 
o 7 f 
 

3. Tiedän ketkä ovat tukioppilaita? 
o Kyllä 
o En 
o En osaa sanoa 
 

4. Olen ollut mukana tukioppilaiden järjestämässä toiminnassa? 
o Kyllä 
o En 
o En osaa sanoa 
 

5. Vastaa seuraaviin kouluviihtyvyyttä koskeviin väitteisiin oman mielipiteesi mu-
kaisesti 

 
 

Täysin Jokseenkin Ei samaa Jokseenkin Täysin 
samaa samaa  eikä eri eri eri 
mieltä mieltä mieltä mieltä mieltä 
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1. Viihdyn koulussa    o    o    o    o    o 
hyvin 
 
2. Pidän luokastamme    o    o    o    o    o 
 
3. Minulla on     o    o    o    o    o 
ystäviä koulussamme 
 
4. Minulla on     o    o    o    o    o 
ystäviä luokassamme 
 
5. Luokassamme on     o    o    o    o    o 
hyvä ilmapiiri 
 
6. Voin ilmaista mieli-    o    o    o    o    o 
piteeni vapaasti luokas- 
samme 
 
7. Voin olla oma itseni    o    o    o    o    o 
luokassamme 
 
8. Tulen toimeen    o    o    o    o    o 
koulukavereideni kanssa 
 
9. Luokassamme il-    o    o    o    o    o 
menee kiusaamista 
 
Tukioppilaiden toiminta    o    o    o    o    o 
on parantanut luokka- 
henkeä 
 
6. Vastaa seuraaviin tukioppilastoimintaa koskeviin väitteisiin oman mielipiteesi 

mukaisesti. 
 
Täysin Jokseenkin Ei samaa Jokseenkin Täysin 
samaa samaa  eikä eri eri eri 
mieltä mieltä mieltä mieltä mieltä 

 
 
1. Tukioppilaat ovat    o    o    o    o    o 
mukavia 
 
2. Tukioppilaita on    o    o    o    o    o 
helppo lähestyä 
 
3. Tulen toimeen    o     o    o    o    o 
tukioppilaiden kanssa 
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4. Vietän aikaa    o    o    o    o    o 
tukioppilaiden kanssa 
 
5. Tukioppilastoiminta on    o    o    o    o    o 
 vaikuttanut kouluviihty- 
vyyteeni positiivisesti 
 
6. Tukioppilastoiminta on    o    o    o    o    o 
auttanut minua sopeutu- 
maan uuteen kouluun 
 
7. Tukioppilastoiminta on    o    o    o    o    o 
hyödyllistä ja tarpeellista 
 
8. Tukioppilastoiminta on    o    o    o    o    o 
parantanut luokkahenkeäm- 
me 
 
9. Tukippilastoiminta     o    o    o    o    o 
muutti suhtautumistani 
luokkaamme 
 
10. Tukioppilastoiminta     o    o    o    o    o 
on auttanut minua saa- 
maan ystäviä koulusta 
 
11. Tukioppilastoiminta    o    o    o    o    o 
on mahdollistanut itse- 
tuntoni kehittämisen 
 
12. Saan apua ja tukea    o    o    o    o    o 
tukioppilailta 
 
13. Tukioppilastoimintaa    o    o    o    o    o 
on ollut tarpeeksi 
 
7. Millaisessa tukioppilastoiminnassa olen ollut mukana? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
8. Miten tukioppilastoiminta on auttanut sopeutumaan uuteen kouluun? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9. Miksi tukioppilastoiminta on tarpeellista ja hyödyllistä? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
10. Miten tukioppilastoiminta on vaikuttanut luokkahenkeenne? 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
11. Miten tukioppilastoiminta on vaikuttanut suhtautumiseeni luokkaani? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
12. Millaista tukea ja apua olet saanut tukioppilailta? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
13. Millaista tukioppilastoimintaa olisit kaivannut lisää? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 


