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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Turun ammatti-instituutin opiskelijakunnissa toimivien 
opiskelijoiden kokemuksia siitä, miten he kokevat opiskelijakuntatoiminnan vaikutuksista omaan 
hyvinvointiin ja osallisuuteensa. Tavoitteena oli saada opiskelijoiden kokemuksia esille, joiden 
pohjalta toimintaa voitaisiin kehittää yhä paremmaksi. Kohderyhmäksi valikoitui kaikkien koulujen 
opiskelijakunnat, jotta tuloksia saataisiin monipuolisesti usealta alalta ja vastausten määrä olisi 
kattava. 

Opinnäytetyössäni tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä. 
Aineiston keruussa käytettiin kyselylomaketta, joka lähetettiin sähköisesti kaikille 
opiskelijakuntien jäsenille keväällä 2018. Kysely lähetettiin Webropol-kyselyllä sähköpostin kautta 
49 opiskelijalle, joista 35 vastasi kyselyyn.  

Tulosten perusteella kävi ilmi, että opiskelijat kokivat voivansa vaikuttaa omaan, sekä muiden 
hyvinvointiin. Osallisuuden koettiin lisääntyneen toiminnan myötä, mutta opiskelijat kokivat, ettei 
heidän järjestämäänsä toimintaa arvosteta opiskelijatovereiden keskuudessa yhtä paljon kuin 
henkilökunnan ja opettajien toimesta.  
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The aim of this thesis was to discover how the students in Student Union at Turun ammatti-
instituutti feel about the practices affects to their participation and well-being. The main goal was 
to discover student’s feelings about the Student Union, so based on those results we could 
develop and improve the practices even better. We decided to choose all the Student Unions, so 
we could get multiple answers in all studying fields and a good number of results. 

In this thesis I decided to use a quantitative research method. I used a questionnaire which was 
made with the Webropol programme. The questionnaire was sent via e-mail to all the students in 
spring 2018. It was sent to 49 students and 35 of them replied. 

Trough the answers it made clear that the student felt that they can affect their own, and other 
students, well-being. They also felt that their own participation had increased because of the 
Student Union but they also felt that their fellow students doesn’t appreciate their actions as much 
as the staff and the teachers does.  
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1 JOHDANTO 

Tutkimuskohteenani oli toisen asteen ammattikoulun opiskelijat. Suoritan tutkimuksen 

Turun ammatti-instituutissa, joka toimi toimeksiantajanani. Yhteyshenkilöinä toimintapai-

kassa toimivat kuraattori sekä opiskelijatoiminnan koordinaattori, molemmat toimivat ak-

tiivisesti yhdessä nuorten kanssa ja erityisesti opiskelijakuntatoiminnan yhteydessä. Toi-

meksiantaja oli määrittänyt haluttuja tutkimustuloksia siitä, miten opiskelijakuntatoiminta 

vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin ja osallisuuden tunteeseen.  

 

Tarkoituksena oli selvittää opiskelijakuntatoiminnan vaikutuksista opiskelijoiden hyvin-

vointiin ja jaksamiseen. Kyseessä on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, joka suo-

ritettiin Webropol-kyselyllä kaikille Turun ammatti-instituutin opiskelijakuntatoiminnassa 

oleville opiskelijoille. Kyselyistä saadut tulokset jaoteltiin myös koulutalokohtaisesti. Vas-

tauksien jaottelun pohjalta oli tarkoituksena saada vertailupohjaa eri koulutalojen kesken 

ja sitä kautta tarkastella sitä, miten koulutalojen vastauksissa näkyi ero siitä, miten aktii-

visesti kyseenomaisessa koulutalossa opiskelijakunta toimii ja järjestää ohjelmaa. 

 
Tuloksia hankittiin kevään 2018 aikana. Samalla kyselylomakkeella selvitimme myös 

opiskelijoiden toiveita siitä, miten he toivoisivat opiskelijakuntatoiminnan näkymistä jat-

kossa oppilaitoksissa. Tarkoituksena oli myös kerätä mahdollisia kehittämisideoita toi-

mintaa kohtaan, sekä palautetta yleisesti opiskelijakuntatoiminnasta.  
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2 OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI 

Tässä kappaleessa käsitellään hyvinvoinnin käsitettä, sekä hyvinvoinnin merkitystä 

nuorten elämässä. Tarkastellaan myös yhteisöllisyyttä ja sen merkitystä ennaltaehkäi-

sevänä sekä korjaavan toimintana nuorten kasvun rinnalla. 

2.1 Hyvinvointi käsitteenä 

Hyvinvoinnin käsite voidaan jakaa joko yksilö- tai yhteisötason hyvinvointiin, ja näihin 

yleisimmin vaikuttavat osatekijät ovat; terveys, materiaalinen hyvinvointi sekä koettu hy-

vinvointi ja elämänlaatu. Nykyisin hyvinvoinnin mittaaminen tapahtuu usein koetun elä-

mänlaadun perusteella. Niihin vaikuttavat jokaisen yksilön omat odotukset hyvästä elä-

mästä, ihmissuhteista, materiaalisesta hyvinvoinnista kuin omasta terveydestään. (Ter-

veyden ja hyvinvoinninlaitos 2015a.) Kun useimpien ihmisten elämän perustarpeet kuten 

asuminen ja ruoka ovat taattuja, selviytymisestä taistelun sijaan tavoittelemisen arvoinen 

asia nyky-yhteiskunnassa on subjektiivinen eli koettu onnellisuus, sekä oman elämän 

hallinta. (Ervasti & Saari 2011, 191.) 

2.2 Opiskelijoiden hyvinvointi ja yhteisöllisyys 

Opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä asioita ovat oppimisympäristö sekä 

oppimisyhteisö, siinä missä opiskelijoiden oma jaksaminen ja hyvinvointikin. Opiskelijan 

henkilökohtaisia voimavaroja sekä motivaatiota koulutusalaan voidaan vahvistaa hyvällä 

opetuksella, mutta myös vuorovaikutuksellisen opiskelijayhteisön avulla. Yhteisön kes-

keinen hyvä vuorovaikutus lisää opiskelijoiden hyvinvointia, mutta lisää myös arjen mu-

kavuutta ja sujuvuutta. Toisilta opiskelijoilta saatu vertaistuki on hyvä sosiaalinen pää-

oma. Masentuneisuuden vähentyminen on yhdistetty opiskelijoiden saamaan sosiaali-

seen tukeen kouluissa; opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä poikkeavasta käyttäytymi-

sestä tulisi olla kiinnostuneita ja keskittyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. (THL 

2014b.) 
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Yhteisölliset suhteet ovat keskeinen osa ihmisten hyvinvointia (Pessi & Seppänen 2011, 

288). Subjektiivista hyvinvointia tarkastellessa ollaan havaittu, että sosiaaliset suhteet 

ovat keskiössä terveyden lisäksi ja yhteisöllisyys onkin koettu hyväksi kulmakiveksi sekä 

hyvän elämän mittariksi. Toisaalta syntyy ristiriita siitä, miten halu kuulua yhteisöön on 

suuri, mutta myös vapaus ja päätökset omasta elämästä nousevat tärkeiksi. Tutkimusten 

mukaan etenkin länsimaiset ihmiset keskittyvät nykyisin perusturvallisuuden sijaan it-

sensä toteuttamiseen. (Pessi & Seppänen 288 – 290.)  

2.3 Nuoruusiän vaiheet 

Nuoruusiän vaiheet voidaan jaotella kolmeen ajanjaksoon; nuoruusiän varhaisvaihee-

seen, keskivaiheeseen sekä loppuvaiheeseen, joissa jokaisessa nuori kokee uusia ja 

kehittäviä tehtäviä. Nuoruusiän keskivaiheessa 15-18 vuoden iässä keskeisimpiä haas-

teita ovat muun muassa minäkokemuksen selkiinnyttäminen, samaistumiset ja ihastumi-

set, omien rajojen kokeilua, syvälliset ihmissuhteet ja identiteettikriisi. (Dunderfelt 2011, 

84 – 85.)  

Nuoruusiässä kohdatut kehitystehtävät tai haasteet ovat tärkeitä asioita kehityksen kan-

nalta, sillä niiden kohtaaminen sekä niistä selviytyminen mahdollistavat nuoren siirtymi-

sen kohti seuraavaa elämänvaihetta ja seuraavia kehitystehtäviä. Nuoruuden kehitys-

tehtävät keskittyvät paljon tunne-elämään ja omien mielipiteiden sekä arvomaailman ke-

hittämiseen. Esimerkkeinä ovat oman fyysisen ulkonäön hyväksyminen, uusi kypsy-

neempi suhde molempiin sukupuoliin, tunne-elämässä itsenäisyyden saavuttaminen, ar-

vomaailman, maailmankatsomuksen sekä moraalinen kehittäminen oman elämän oh-

jaamiseen sekä pyrkimys sosiaalisesti vastuulliseen käyttäytymiseen. (Dunderfelt 2011, 

85.) 
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2.4 Opiskeluhyvinvointi 

Oppimisen tuki ja hyvinvointi on laaja aihealue johon sisältyvät oppilaitoksen ilmapiiri, 

erityisopetuksen palvelut sekä jokapäiväiseen toimimiseen kuuluvia asioita. Näitä kaikkia 

yhdistää yhteinen nimitys, opiskelun tukeminen. Oppimisympäristön kehittäminen näh-

dään käytännössä yhtä merkitykselliseksi ja tärkeäksi, kuin osallisuuden huomioiminen. 

(Opetushallitus 2018a, 8.) 

Jokaisella ammatillisen koulutuksen piirissä olevalla opiskelijalla on oikeus saada ope-

tusta ja ohjausta, joka edistää ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden oppimista 

ja saavuttamista. Oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa säädetään ammatillisen koulutuksen 

opiskelijoiden oikeuksista opiskelijahuollon eri palveluihin. Näiden palveluiden tarkoituk-

sena on edistää ja ylläpitää opiskelijoiden hyvää psyykkistä ja fyysistä sekä sosiaalista 

hyvinvointia, sekä hyvää oppimista. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus hy-

väksyä järjestyssäännöt, sisäisen järjestyksen, opiskeluiden etenemisen, sekä opiskelu-

ympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. (Opetushallitus 2018b.) 
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3 NUORTEN OSALLISUUDEN MERKITYS 

Laki ammatillisesta koulutuksesta määrittelee, että jokaisella oppilaitoksella, jossa jär-

jestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla sen opiskelijoista muodostuva 

opiskelijakunta. Opiskelijakunta voi olla useamman oppilaitoksen yhteinen. Koulutuksen 

järjestäjän tulee turvata opiskelijakunnalle riittävät toimintaedellytykset. Opiskelijakun-

nan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja 

osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. 

Opiskelijakunnat myös osaltaan valmistavat opiskelijoita aktiiviseen ja kriittiseen kansa-

laisuuteen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630, 36§.) 

3.1 Osallisuus 

Osallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakenne-

tusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Osalli-

suus rakentuu ihmisten välisistä kanssakäymisistä ja yhdessä toimimisen ja tekemisen 

kokemukset, sekä hyvät sosiaaliset taidot luovat vahvan osallisuuden kokemuksen. 

(Ihme 2009, 141.) 

Osallisuuden asteita kuvataan usein porras- tai tikapuumalleilla, jolloin alimmalla tasolla 

vaikuttaminen on melko vähäistä ja vaikutusmahdollisuudet ovat melko suppeat ja vas-

taavasti korkeammalla vaikuttamisen taso nousee. Kyseenomaiset mallit johtavat hel-

posti siihen, että tavoitellaan jatkuvasti korkeampaa vaikuttamisen tasoa, vaikka se ei 

välttämättä ole mahdollista olosuhteisiin nähden. Opiskelijakuntatoiminnalla on suuri 

merkitys opiskelijoiden osallisuuden toteuttamisessa esimerkiksi yhteistoiminnan, koulu-

työn edistämisessä sekä opiskelijoiden äänien kuulluksi tuominen. (THL 2014a.) 
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3.2 Vuorovaikutustaidot 

Hyvät sosiaaliset taidot, sekä vuorovaikutustaidot ovat perusta osallistavaan kanssa-

käymiseen muiden ihmisten kanssa. Sosiaalisia taitoja voidaan jakaa toiminnallisiin sekä 

vuorovaikutuksellisiin taitoihin, näihin sisältyvät myös tunnetaidot. Toiminnalliset taidot 

pitävät sisällään muun muassa neuvon tai avun pyytämisen, osallistumisen ryhmätöissä 

sekä sovittujen sääntöjen mukaan toimimisen. Vuorovaikutustaitoihin taas sisältyvät ys-

tävyyssuhteiden solmiminen, toisen asemaan asettuminen ja kuuleminen, empatia. Vuo-

rovaikutussuhteessa toisen ihmisen kohtaamisessa, kuuluu olla hänestä kiinnostunut ja 

sosiaalisten taitojen harjoittamisessa hyviin tuloksiin päästään, kun pyritään käyttämään 

keskustelevaa, toiminnallista ja kokemuksellista otetta. (Ihme 2009, 141.) 

Sosiaalisten taitojen saavuttamiseksi on hyvä olla sosiaalinen, lähestyä muita, hakea 

kontaktia ja oppia miten muiden ihmisten kanssa ollaan. Muilta saatu palaute vahvistaa 

ja lisää omia sosiaalisia taitoja. Lisäksi huomio kiinnittyy siihen, miten itse toimii toisten 

seurassa ja tietoisesti pyrkii hyvään ja muita miellyttävään käytökseen. Sosiaalisuuteen 

liitetään myös tarve rakentaa uusia ihmissuhteita ja ylläpitää vanhoja ystävyyssuhteita. 

(Keltikangas-Järvinen 2010, 53 – 54.)  

Ystävyys- ja kaverisuhteet ovat merkittävässä roolissa lasten ja nuorten sosiaalisten tai-

tojen oppimistilanteissa. Nämä suhteet asettavat nuoret sosiaalisiin vuorovaikutustilan-

teisiin, joissa opitaan miten toimia ryhmässä, miten otetaan muiden tunteet ja mielipiteet 

huomioon, kuinka toisia tuetaan sekä miten konflikti tilanteissa tulee toimia. Ystävyys-

suhteissa opittu vastavuoroinen käyttäytyminen näkyy myöhemmin muissa vastaavan-

laisissa tilanteissa ja nämä taidot ovat niitä joita opitaan nimenomaan vuorovaikutuksissa 

muiden nuorten kanssa, virheistä, onnistumisista ja esimerkeistä oppineina. (Laine 2005, 

176.) 
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3.3 Nuorten sosiaalinen kehitys 

Sosiaaliset taidot ovat opittuja taitoja, joita harjoitellaan ja harjaannutetaan arjen vuoro-

vaikutustilanteissa. (Laine 2005, 115.) Osallisuuden kokeminen, kuuluminen ryhmään, 

ryhmässä toimiminen ja hyväksytyksi tuleminen ovat tunteita, jotka ovat perusedellytyk-

siä ihmisarvon kokemiselle. Koulu tarjoaa hyvin luonnollisia tilanteita, joissa voidaan har-

joitella sosiaalisia taitoja, muun muassa työskentelemällä parin kanssa ja erilaisissa ryh-

missä. Erilaiset projektit, hankkeet sekä kampanjat ovat myös hyvä tapa tarjota näitä 

tilanteita, mutta niiden satunnaisuuden vuoksi ne eivät yksin riitä. (Ihme 2009,139 – 140.) 

Sosiaalisten taitojen lisäksi nuoruusiän sosiaaliseen kehitykseen kuuluu etääntyminen 

vanhemmista ja vastaavasti lähentyminen ikätovereihin. Vanhemmilta ja aikuisilta odo-

tetaan edelleen huolenpitoa. Tämän huolenpidon tulisi kuitenkin kannustaa nuorta it-

senäistymään. (Anttila ym. 2005, 136 – 137.)  

Nuoruudessa kehittyy käsitys itsestä aikuisena yksilönä. Fyysisten sekä sosiaalisten 

muutosten myötä nuorille muotoutuu uusi minäkäsitys. Fyysisiä muutoksia ovat vartalon 

muuttuminen aikuisen vartaloksi. Sosiaalisia muutoksia ovat vanhemmista irtaantumi-

nen, kaveripiirin tärkeyden lisääntyminen ja itsenäistymisen tarve. Käsitys itsestä saattaa 

muuttua niin paljon, että se voi mahdollistaa monista lapsuuden ongelmista, kuten ujou-

desta ja arkuudesta, vapautumisen. (Anttila ym. 2005, 139.)  

Nuoruusiässä minäkuva monipuolistuu. Nuori pystyy vähitellen löytämään itsestään uu-

sia puolia. Hän kykenee ajattelemaan omaa kehoaan ja fyysisyyttään, sosiaalisuuttaan 

ja emootioitaan. Mitä monipuolisempi nuoren minäkäsitys on, sitä paremmin se suojaa 

nuorta esimerkiksi masennukselta. (Anttila ym. 2005, 139.) Minäkäsityksessä erotetaan 

tavallisesti kolme osa-aluetta: Reaaliminäkäsitys, joka on tiedostettu, todellinen käsitys 

siitä, millainen minä olen. Ihanneminäkäsitys: millainen minä haluaisin olla, sekä Norma-

tiivinen minäkäsitys: millaisena muut minun mielestäni minua pitävät tai millaisen muut 

haluaisivat minun olevan (Laine 2005, 23). 

Nuoren identiteetin kehitys on monivaiheinen ja sisältää toisiaan seuraavia kriisi- ja si-

toutumisvaiheiden kausia. Ehjän ja terveen identiteetin kehittymiseen kuluu kokemus 

psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä luottamus tämän hyvinvoin-

nin jatkumiseen elämän eri tilanteissa. Onnistuneen identiteetin omaava ihminen osaa 

ottaa muut huomioon, kykenee kantamaan vastuuta ja pystyy toimimaan yhteiskunnan 



12 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Riia Kavén 

sääntöjen mukaisesti, siitä huolimatta, että hän kokee elämässään vastoinkäymisiä. Sa-

moin kuin minäkäsitys, identiteetti muodostuu suhteessa yksilön omiin fyysisiin ominai-

suuksiin, vanhempiin, ystäviin, läheisiin, kouluun, työuraan sekä maailmankatsomuk-

seen. (Anttila ym. 2005, 141,144.) 

Identiteetti tarkoittaa sitä, millaiseksi itsemme koemme. Jos ihmisen itsellensä asettamat 

odotukset ja tarpeet ovat tasapainossa ulkoapäin tulevien odotusten ja tarpeiden kanssa, 

kehittää tämä kokemusta omana itsenä olemisesta. Tärkeä seikka ehjän identiteetin ra-

kentumiselle on myös se, etteivät ulkoapäin tulevat ristiriitaiset paineet kasva liian suu-

riksi. Tämän vuoksi läheisten, ystävien, harrastuspiirin sekä koulun henkilökunnan tulisi 

ymmärtää miten monelta taholta ja monenlaisia odotuksia yksilöön voi samanaikaisesti 

kohdistua. (Martikainen 2007, 149 – 150.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimuskohteenani oli toisen asteen ammattikoulun opiskelijat. Suoritin tutkimuksen 

Turun ammatti-instituutissa, joka toimi myös toimeksiantajanani.  Yhteyshenkilöinä toi-

mintapaikassa toimivat kuraattori sekä opiskelijatoiminnan koordinaattori. Molemmat toi-

mivat aktiivisesti yhdessä nuorten kanssa ja erityisesti opiskelijakuntatoiminnan yhtey-

dessä. Toimeksiantaja oli määrittänyt haluttuja tutkimustuloksia siitä, miten opiskelija-

kuntatoiminta vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen.  

 

Tarkoituksena oli selvittää opiskelijakunnan toiminnan vaikutuksista opiskelijoiden hyvin-

vointiin ja opinnoissa jaksamiseen. Kyseessä oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, 

tutkimus suoritettiin Webropol- kyselyllä ja se lähetettiin kaikille opiskelijakuntien hallituk-

sille, joita oli yhteensä seitsemän. Kyselyistä saadut tulokset jaoteltiin myös koulutalo-

kohtaisesti, vaikka niitä ei avattu tässä työssä sen enempää. Vastauksien jaottelun poh-

jalta toimeksiantaja sai hyvää vertailupohjaa eri koulutalojen kesken siitä, vaikuttiko vas-

tausten laatu siihen, miten aktiivisesti kyseenomaisessa koulutalossa opiskelijakunta toi-

mii ja järjestää ohjelmaa.  

 
Tuloksia hankittiin kevään 2018 aikana ja selvitimme, miten opiskelijat kokivat opiskeli-

jakuntatoiminnan vaikutukset omaan hyvinvointiin tai sen vaikutuksista yhteisöllisyyteen 

oman oppilaitoksensa sisällä.  Samalla kysyimme opiskelijoiden toiveita siitä, miten he 

toivoisivat opiskelijakunnan toiminnan näkymistä paremmin oppilaitoksissa, sekä mah-

dollisia kehittämisideoita toimintaa kohtaan, tai ideointia yleisesti opiskeluhyvinvoinnin 

edistämiselle.  
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4.1 Tutkimuskysymykset 

Toimeksiantajalta tuli toive selvittää opiskelijoiden kokemuksia opiskelijakuntatoimin-

nasta. Turun ammatti-instituutissa on järjestetty opiskelijakuntatoimintaa koordinoidusti 

jo vuodesta 1999. Oppilaitoksessa on vuosien kokemusta toiminnasta, joten heitä kiin-

nosti erityisesti saada selville opiskelijoiden kokemukset toiminnasta, sen tärkeydestä ja 

merkityksellisyydestä. Tutkimuksen tutkimuskysymyksiksi valikoituivat seuraavat: 

1. Onko opiskelijakuntatoiminnalla vaikutusta opiskelijoiden hyvinvointiin? 

2. Miten paljon opiskelijat kokevat voivansa vaikuttaa opiskelijakuntatoiminnan 

kautta yleiseen viihtyvyyteen? 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, jonka tavoit-

teena on saavuttaa numeraalista tietoa, jotta haluttu tieto olisi luotettava ja kattava. Mää-

rällistä tutkimusmenetelmää käytetään usein, kun halutaan kuvata jotain asiaa numeraa-

lisesti tai tarkastella asioiden syy-seuraus-suhteita. Määrällinen tutkimusmenetelmä on 

mahdollinen silloin kun vastaukset ovat muunnettavissa mitattavaan tai testattavaan 

muotoon, jolloin voidaan selvittää taustamuuttuja, jonka avulla voidaan selittää myös 

seuraukset. Tutkimuksen päätarkoitus on pystyä löytämään lainalaisuus miksi asiat ovat 

niin kuin ovat, ja sen avulla selvittää millä tavalla eri taustamuuttujat liittyvät toisiinsa, 

sekä selittää miten tutkittavan kohteen, esimerkiksi ihmisten mielipiteet, eroavat eri 

muuttujien suhteen. Tämä yhteinen lainalaisuus voidaan esittää numeerisesti esimer-

kiksi jakaumin, keskiarvoina tai keskihajontana. (Vilkka 2015, 66 – 67.) 

4.3 Tutkimuksen ympäristö ja aineiston keruu 

Turun ammatti-instituutti järjestää noin 20 eri koulutusalaa ja näin ollen muodostuu seit-

semästä eri yksiköstä, sillä opiskelijoita on n. 5000. Jokaisessa seitsemässä koulutusyk-

sikössä valitaan vuosittain uusi opiskelijakunnan hallitus. Koulutalokohtaisen hallituksen 

tehtävänä on järjestää oman koulutalon opiskelijoille suunnattua toimintaa, sekä ottaa 

kantaa oman koulutalon aloja koskevissa asioissa. Tämän lisäksi Turun ammatti-insti-

tuutissa on yksi opiskelijayhdistys, jonka hallitus muodostuu jokaisen koulutusyksikön 
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opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajista, lisäksi heille on nimetyt varahenkilöt. 

Opiskelijayhdistyksen tavoitteena on taata opiskelijoille mahdollisimman tasa- ja yhden-

vertainen opiskeluympäristö. Opiskelijayhdistys ottaa kantaa asioissa jotka koskevat 

koko Turun ammatti-instituutin opiskelijoiden asioita. (Satu Hovi, opiskelijakuntatoimin-

nan koordinaattori, 29.10.2018.) 

Tutkimus suoritettiin Turun ammatti-instituutissa ja Webropol-kyselylomake lähetettiin 

kaikkien hallitusten jäsenille. Toimeksiantajan toiveesta haluttiin saada tietoa siitä, miten 

opiskelijakuntatoiminnassa olevat opiskelijat kokevat toiminnan. Rajauksen ansiosta 

analysointiin sai hyvän perusteen vertailla eri opiskelijakuntien vastauksia keskenään ja 

siitä miten eri opiskelijat eri kouluissa kokevat muun muassa toiminnan vaikuttavuutta 

omaan osallisuuteensa sekä myös opiskelijatovereiden, että henkilökunnan arvostusta 

opiskelijakuntatoimintaa kohtaan.  

Suoritin viimeisen harjoitteluni Turun ammatti-instituutissa ja näin ollen pääsin myös tu-

tustumaan opiskelijoihin ennen kyselylomakkeen lähettämistä, sekä pääsin myös osal-

listumaan heidän järjestämäänsä toimintaan. Koin tämän hyväksi asiaksi ja luulen että 

se osaltaan vaikutti myös vastausprosentin suuruuteen, sillä opiskelijat tiesivät kuka ky-

selyä lähettää. Pääsin itse myös kertomaan heille mihin tarkoitukseen kyselyn tuloksia 

käytetään. 

Aineistonkeruussa käytettiin menetelmänä kyselylomaketta. Kyselylomake on kvantita-

tiivisessa tutkimuksessa yleisimmin käytetty menetelmä, kun aineistoa kerätään. Kyse-

lylomaketutkimuksessa lomake lähetetään vastaajille ja he itsenäisesti lukevat lomak-

keesta ohjeet, sekä kirjaavat omat vastauksensa. Tämän tyyppinen aineistonkeruume-

netelmä on hyvä silloin, kuin vastaajajoukko on suuri ja hyvin hajanainen. Riskeinä 

kyselomaketta käyttäessä on se, että vastausprosentti jää hyvin pieneksi, tai että vas-

tausten saaminen viivästyy. (Vilkka 2015, 94.) Riskeistä huolimatta kyselylomaketta käy-

tetään kuitenkin paljon sen helppouden vuoksi, sillä aineisto saadaan tilastolliseen ana-

lyysiin sekä sen käsittely verrattuna haastatteluun on nopeampaa. Lomake tulee kuiten-

kin olla huolellisesti suunniteltu, sekä kysymykset, että vastaukset pitää jäsentää hyvin 

yksinkertaiseen ja helppoon muotoon jotta paras tutkimustulos saavutettaisiin. (Hirsjärvi 

& Hurme 2004, 34 – 35.) 

Aineistonkeruu tapahtui Webropol-kyselylomakkeella, joka lähetettiin sähköpostitse kai-

kille Turun ammatti-instituutin opiskelijakuntien hallituksen jäsenille. Päädyin tähän me-

netelmään siksi, että saisimme opiskelijakuntien hallituksissa toimivien opiskelijoiden 
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mielipiteitä sekä mahdollisia kehitysideoita. Kohderyhmä oli näin ollen hyvin rajattu, 

mutta tuloksia saatiin silti jokaisesta koulutalosta ja eri alojen opiskelijoilta. Vastausten 

saamisen jälkeen pystyimme vertailemaan eri koulutalojen kesken saatuja tuloksia toi-

meksiantajan haluamalla tavalla. Tärkeimpänä tarkoituksena oli saada ylipäätään sel-

ville, miten opiskelijat kokevat opiskelijakuntatoiminnan merkityksen arjessa, sekä opis-

kelujen edistämisessä ja tukemisessa. Näiden tietojen lisäksi saimme tarkasteltua sitä, 

miten eri koulutalojen kesken vastauksissa oli vaihtelua tai samankaltaisuuksia. 
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 N Prosentti 

Aninkainen 6 17% 

Kellonsoittajankatu 2 6% 

Peltola & Kuormakatu 11 31% 

Juhannuskukkula 7 20% 

Lemminkäisenkatu 5 14% 

Uudenmaantie 4 12% 

 

5 TUTKIMUSTULOKSET 

5.1 Tulosten esittely ja analysointi 

Kyselylomakkeessa oli yhteensä 10 kysymystä, joista yksi oli avoin ja muut olivat vas-

tausvaihtoehdoilla. Kaikkiin pakollisiin kysymyksiin saatiin yhteensä 35 vastausta, avoin 

kysymys oli ainoa, jossa vastausprosentti jäi pienemmäksi. Avoimia vastauksia saatiin 

yhteensä 9, joista yksi oli kuitenkin tyhjä.  

Kyselylomake lähetettiin 49 henkilölle joista 35 vastasi kyselyyn, vastausprosentiksi 

muodostui näin 71,4%. Seitsemän eri yksikön kesken prosentit jakautuivat seuraavasti, 

(tekniikan yksiköt yhdistetty yhdeksi):  

 

Kuva 1. Koulutalo.  
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 N Prosentti 

Ei lainkaan 0 0% 

Jonkin verran 3 9% 

En osaa sanoa 5 14% 

Melko paljon 14 40% 

Paljon 13 37% 

 

 N Prosentti 

Ei lainkaan 0 0% 

Jonkin verran 5 14% 

En osaa sanoa 2 6% 

Melko paljon 20 57% 

Paljon 8 23% 

 

Kaikki vastaajat ovat kokeneet opiskelijakuntatoiminnan vastanneen omia odotuksiaan 

vähintään jonkin verran. 77% vastaajista koki toiminnan vastanneen odotuksia melko 

paljon tai paljon.  

Kuva 2. Koetko että opiskelijakuntatoiminta on vastannut odotuksiasi?  

Opiskelijat kokivat voivansa vaikuttaa sekä omaan että muiden hyvinvointiin, sillä 80% 

vastaajista oli sitä mieltä, että pystyy vaikuttamaan siihen melko paljon tai paljon.  

Kuva 3. Koetko että voit vaikuttaa opiskelijakuntatoiminnan kautta omaan, sekä muiden 

opiskelijoiden hyvinvointiin? 
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 N Prosentti 

Ei lainkaan 0 0% 

Jonkin verran 3 9% 

En osaa sanoa 2 6% 

Melko paljon 12 34% 

Paljon 18 51% 

 

Kyselyn perusteella vain kaksi vastaajista ei osannut sanoa otetaanko heidän ajatuk-

sensa ja ehdotuksensa huomioon, suurin osa vastaajista koki kuitenkin omien ajatus-

tensa ja ehdotustensa tulleen huomioiduiksi.  

Kuva 4.  Koetko että ajatuksesi ja ehdotuksesi otetaan huomioon opiskelijakuntatoimin-

nassa? 
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 N Prosentti 

Ei lainkaan 1 3% 

Jonkin verran 4 11% 

En osaa sanoa 10 29% 

Melko paljon 11 31% 

Paljon 9 26% 

 

 N Prosentti 

Ei lainkaan 4 11% 

Jonkin verran 5 14% 

En osaa sanoa 11 31% 

Melko paljon 7 20% 

Paljon 8 23% 

 

 

Opiskelijoista 29% kokee vastuunottokyvyn kasvaneen, mutta ei osaa sanoa kuinka pal-

jon. Yli puolet kuitenkin koki, että vastuunottokyky on lisääntynyt melko paljon tai paljon. 

Vain yksi vastaajista oli siltä mieltä, ettei toiminta ole lainkaan lisännyt vastuunottokykyä. 

Kuva 5. Koetko että opiskelijakuntatoiminta on lisännyt kykyäsi ottaa vastuuta asioista? 

 

Neljä vastaajista ei koe yhteisöllisyyden lisääntynen lainkaan opiskelijakuntatoiminnan 

myötä ja 11 vastaajista ei osaa sanoa. Vastaajista 20 koki yhteisöllisyyden, lisääntynen 

jonkin verran – paljon.  

Kuva 6. Koetko että opiskelijakuntatoiminta on lisännyt yhteisöllisyyttä koulussasi? 
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 N Prosentti 

Ei lainkaan 3 8% 

Jonkin verran 8 23% 

En osaa sanoa 15 43% 

Melko paljon 6 17% 

Paljon 3 9% 

 

 N Prosentti 

Ei lainkaan 1 3% 

Jonkin verran 8 23% 

En osaa sanoa 7 20% 

Melko paljon 14 40% 

Paljon 5 14% 

 

 

Kyselyyn vastanneiden opiskelijakuntien hallitusten jäsenet kokivat opiskelijoiden arvos-

tavan vähemmän järjestettyä toimintaa kuin henkilökuntaan kuuluvien ja opettajien toi-

mesta. Vastaajat kokivat opiskelijoiden arvostavan toimintaa melko paljon, 17,14% kun 

taas vastaava luku opettajien ja henkilökunnan kohdalla oli 40%.  

 

 

Kuva 7. Koetko että opiskelijakuntatoimintaa arvostetaan koulussasi opiskelijoiden toi-

mesta?  

Kuva 8. Koetko että opiskelijakuntatoimintaa arvostetaan koulussasi henkilökunnan ja 

opettajien toimesta? 
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 N Prosentti 

Ei lainkaan 1 3% 

Jonkin verran 5 14% 

En osaa sanoa 9 26% 

Melko paljon 14 40% 

Paljon 6 17% 

 

 

Vastaajista 26% ei osaa sanoa onko opiskelijakuntatoiminta edistänyt omaa osallisuutta. 

Yksi vastaajista oli sitä mieltä, ettei toiminta ole edistänyt omaa osallisuutta lainkaan. 

Suurin osa vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että opiskelijakuntatoiminta on edistänyt 

osallisuutta jonkin verran – paljon.  

Kuva 9.  Koetko että opiskelijakuntatoiminta on edistänyt osallisuuttasi?  

 

Kyselylomakkeen avoimen kysymyksen perusteella opiskelijat olivat kokeneet saavansa 

aikaan asioita ja pystyneensää vaikuttamaan opiskelijoiden sekä henkilökunnan hyvin-

vointiin. Koko koululle järjestettävää yhteistä toimintaa kaivattaisiin kuitenkin lisää, eten-

kin osallistumista samoihin tapahtumiin kaikilta vuosikursseilta.  Opiskelijakuntatoiminta 

koettiin tärkeäksi ja vaikuttavaksi toiminnaksi. Opiskelijakuntatoimintaan suhtauduttiin 

myös vakavasti ja opiskelijat toivoivat sitoutumista ja panostusta siihen toimintaan osal-

listuvilta.  

’’ Voisi olla paljon paljon enemmän yhteistä toimintaa johon osallistuttaisiin yhdessä kai-

kilta vuosikursseilta niin ykköset kuin valmistuvatkin, tällä saisimme enemmän yhteisöl-

lisyyttä koulutaloomme ja luokkien kesken joka on suuri voima vara.’’ 

’’…Tai:ssa opiskelijoilla on vaikutusvaltaa asioiden päättämisessä.’’ 
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5.2 Johtopäätökset 

Pääsääntöisesti opiskelijat kokivat opiskelijakuntatoiminnan hyödylliseksi ja itseään ke-

hittäväksi toiminnaksi. Tuloksissa oli kuitenkin muutamia suuria poikkeavuuksia. Opis-

kelijat kokivat pääsääntöisesti tulleensa kuulluksi itse toiminnassa ja kokivat voivansa 

vaikuttaa toiminnan kautta omaan, sekä muiden hyvinvointiin. Jostain syystä jopa 12% 

opiskelijoista koki, että heidän järjestämänsä toiminta ei ole lisännyt yhteisöllisyyttä kou-

lussa lainkaan. Opiskelijat ilmaisivat myös tuntevansa arvostuksen puutetta sekä koulun 

henkilökunnan kuin opiskelutovereiden toimesta. Kuten aiemmin on tullut esille, on yh-

teisöllisyyden merkitys suuri nuorten kehityksen kannalta ja siihen kannattaa jatkossakin 

yrittää panostaa. 

Avoimien vastausten joukosta nousi myös esille tyytymättömyyttä muiden hallitusten jä-

senten sitoutumattomuuteen ja välinpitämättömyyteen toimintaa kohtaa. Tämä mieles-

täni kertoo siitä, että he kokevat turhauttavaksi sen, että kaikki eivät ole yhtä sitoutuneita 

ja valmiita panostamaan toimintaan jonka itse kokevat tärkeäksi ja merkitykselliseksi. 

Pääsääntöisesti palaute avoimien kysymysten joukosta oli positiivista ja toiminta koetaan 

erityisen tärkeäksi osana omaa kasvamista sekä opiskelua.  

Vastausprosentti oli mielestäni tarpeeksi korkea, jotta vastaustuloksia pystyi analysoi-

maan ja toiminnan onnistumista arvioimaan. Kyselyn kannalta pystytään keskittymään 

niihin kehitystehtäviin, jotka opiskelijat kokivat kehittämisen tarvetta. Voidaan kuitenkin 

tulosten perusteella katsoa, että opiskelijakuntatoiminnalla on merkitystä ja vaikutusta 

opiskelijoiden hyvinvointiin. Opiskelijat kokevat myös voivansa vaikuttaa yleiseen hyvin-

vointiin sekä muiden osallistamiseen, jotka lisäävät yleistä viihtyvyyttä oppilaitoksissa.  
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6 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Tutkimusta tehdessä tutkijan tulee toimia niin, että tutkitettavien anonymiteetti säilyy, jos 

niin on sovittu. Anonymiteetin suojaaminen lisää tutkijan vapautta ja siitä on myös tutki-

muksen kannalta etuja, se helpottaa arkojen aiheiden esiintuomista kuitenkaan loukkaa-

matta tutkittavien yksityisyydensuojaa. Tässä työssä sovittiin vastaajien kanssa yksityi-

syydensuojasta ja anonymiteetistä ennen kyselylomakkeiden lähettämistä. Tätä tutki-

mustyötä teki yksi henkilö, joka suoritti kyselyn, toteutuksen ja analysoinnin, joten kyse-

lyyn osallistuneiden anonymiteetti säilyi. (Mäkinen 2006, 114-116.) 

6.1 Reliabiliteetti 

Tutkimuksia tehdessä pyritään minimoimaan virheiden syntymistä sekä arvioimaan tu-

losten luotettavuutta. Tutkimuksen reliaabeliutta voidaan todeta monella eri tavalla, esi-

merkiksi useammalla mittauskerralla samoille henkilöille, tai käyttämällä eri ihmistä tu-

losten analysoimisessa. Reliaabelius kertoo tuloksen luotettavuudesta mikä pois lukee 

sattumanvaraiset tulokset. (Hirsjärvi ym. 2013, 231.)  

Koen saaneeni reliaabelit tulokset, sillä kysymysten vastaukset eivät olleet ristiriidassa 

keskenään. Kysymykset liittyivät vahvasti toisiinsa, joten suuria heittoja ei ollut oletetta-

vissa, eikä niitä myöskään esiintynyt. Tuloksia on myös käyty läpi yhdessä toimeksian-

tajan kanssa, vaikka varsinaisen analysoinnin suoritin yksin. 

6.2 Validiteetti 

Tutkimuksen validiudella tarkastellaan tutkimuksen pätevyyttä ja sen kykyä mitata juuri 

sitä mitä tutkimuksessa on tarkoituksenmukaista mitata. Mittarit ja erilaiset menetelmät 

eivät kuitenkaan aina vastaa sitä, mitä tutkija uskoo tutkivansa. Kyselylomakkeissa voi 

esimerkiksi olla erilaisia tulkintoja kysymyksen tarkoituksesta, kuin miten kyselyn tutkija 

on niitä ajatellut. (Hirsjärvi ym. 2013, 231-232.)  
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Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin kyselylomakkeen osaksi sen takia, että tulokset oli-

sivat mahdollisimman validit. Avoimia kysymyksiä oli vain yksi, jossa kysyttiin suoraa 

palautetta, mutta muuten pyrin välttämään avoimia kysymyksiä juuri sen vuoksi, että vir-

heellisiltä tulkinnoilta vältyttäisi. Toki kysymykset on voitu tulkita eri tavalla kuin olen ne 

ajatellut, mutta testiryhmän perusteella kaikki ymmärsivät kysymykset oikein.  

6.3 Objektiivisuus 

Tutkimusteksti on aina tutkijan tulkintaa tutkittavista aineistoista, sekä lähteistä. Tutkijan 

tulee kuitenkin pyrkiä objektiivisuuteen menetelmällisesti, sekä kielellisesti. Esimerkkinä 

objektiivisesta menetelmällisyydestä pidetään sitä, että toinen tutkija pystyisi toistamaan 

tehdyn tutkimuksen samoista lähtökohdista. Kirjoittajan tulisi kirjoittaa tuloksista neutraa-

listi ja asiatyylisesti, tasapuolisesti sekä viemättä huomiota itse tutkittavasta asiasta. 

(Hirsjärvi ym. 2013, 309-310.) 

Objektiivisuus täyttyi tutkimuksessa monipuolisessa lähdemateriaalissa. Ennakko asen-

teita tai vahvoja mielipiteitä ei ole ollut tutkittavaan asiaan, eikä tutkimusta ole tehty puo-

lueellisesti. Tulokset on tuotu esille neutraalisti, sekä tasapuolisesti. 
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7 LOPUKSI 

Tutkimuksen teossa voi ilmeni jonkin verran erilaisia haasteita. Tutkimuksen tekeminen 

on opettavaista, sillä aikataulujen yhteensovittaminen ja ajankäytönhallinta ovat haasta-

vaa, kun vastausjoukko on suuri ja hajanainen. Tutkimuksen edetessä vastaan tuli tilan-

teita joihin ei ollut voinut etukäteen varautua, tutkijan tulee tällöin pohtia miten löytää 

ongelmaan ratkaisu ja edetä tutkimuksen kanssa. Itse koin haastavaksi ajankäytön hal-

linnan, sillä tutkimuslomakkeet lähetettiin seitsemään eri yksikköön, joissa kävin jokai-

sessa kertomassa etukäteen tutkimuksesta ja sen tavoitteista.  

Toisen asteen opiskelijoiden työssäoppimisjaksot ovat pitkiä, jolloin opiskelijat ovat 

poissa koulutaloista sekä opiskelijakunnan hallituksen kokouksista. Lisäksi monella 

alalla opiskeluun kuuluu ammattiin pätevöittäviä aineita, joiden opetuksesta ei voi olla 

poissa. Näin ollen kaikki eivät saaneet ennakkoon laajempaa tietoa tutkimuksesta. Ky-

symysten asettelu ja sanavalinnat saattoivat olla myös joillekin opiskelijoille haastavia ja 

pohdin sitä, onko kysymysten perimmäinen tarkoitus tällöin tavoittanut kaikkia.  

Tulosten vastausprosentti oli vaikeuksista huolimatta 71,4%, jonka koin positiivisena yl-

lätyksenä. Toki kyselylomakkeen lähettämisen jälkeen lähetettiin erikseen kaksi muistu-

tusviestiä, joka varmasti nosti vastausprosenttia suuremmaksi. Toimeksiantajan toivei-

den mukaisesti pystyttiin myös vertailemaan vastauksia koulutalokohtaisesti, jonka pe-

rusteella he pystyvät keskittymään kunkin yksikön kokemiin kehitystehtäviin. Tuloksia 

pystytään jatkossa hyödyntämään toiminnan kehittämisessä, sekä niiden yksiköiden toi-

minnan tukemisessa, jotka kokivat toiminnan merkityksen tai arvostuksen muita yksiköitä 

heikommaksi.  
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Kyselylomake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1. Koulutalo 

 
Aninkainen 

 
Kellonsoittajankatu 

 
Peltola & Kuormakatu 

 
Juhannuskukkula 

 
Lemminkäisenkatu 

 
Uudenmaantie 
 
 
 

 
2. 

           
 
 

 

Ei lainkaan 

 
Jonkin verran 

 
En osaa sanoa 

 
Melko paljon 

 
Paljon 
 
 
 

 
3. 
 
opiskelijoiden hyvinvointiin? 
 
 

Ei lainkaan 

 
Jonkin verran 

 
En osaa sanoa 

 
Melko paljon 

 
Paljon 

 
Opiskelijakuntatoiminta

Koetko että opiskelijakuntatoiminta on vastannut odotuksiasi? 

     Koetko että voit vaikuttaa opiskelijakuntatoiminnan kautta omaan, sekä muiden 
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4. 

    Koetko että ajatuksesi ja ehdotuksesi otetaan huomioon opiskelijakuntatoiminnassa? 

 
Ei lainkaan 

 
Jonkin verran 

 
En osaa sanoa 

 
Melko paljon 

 
Paljon 
 
 
 

 
5. 

      Koetko että opiskelijakuntatoiminta on lisännyt kykyäsi ottaa vastuuta asioista? 

 
Ei lainkaan 

 
Jonkin verran 

 
En osaa sanoa 

 
Melko paljon 

 
Paljon 
 
 
 

 
6. 

    Koetko että opiskelijakuntatoiminta on lisännyt yhteisöllisyyttä koulussasi? 

 
Ei lainkaan 

 
Jonkin verran 

 
En osaa sanoa 

 
Melko paljon 

 
Paljon
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7. Koetko että opiskelijakuntatoimintaa arvostetaan koulussasi opiskelijoiden toimesta? 

 
Ei lainkaan 

 
Jonkin verran 

 
En osaa sanoa 

 
Melko paljon 

 
Paljon 
 
 
 

 
8. 

  

Koetko että opiskelijakuntatoimintaa arvostetaan koulussasi henkilökunnan ja opettajien  
toimesta? 

 
Ei lainkaan 

 
Jonkin verran 

 
En osaa sanoa 

 
Melko paljon 

 
Paljon 
 
 
 

 
9. Koetko että opiskelijakuntatoiminta on edistänyt osallisuuttasi? 

 
Ei lainkaan 

 
Jonkin verran 

 
En osaa sanoa 

 
Melko paljon 

 
Paljon
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10. Risut ja ruusut opiskelijakuntatoiminnasta. 


