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Kouluviihtymättömyyden merkitys käsitteenä ja ilmiönä voidaan johtaa oppilaan ja kouluyhteisön välisen suhteen jännitteistä 

käsin. Oppilaan kouluviihtyvyyttä heikentävät tekijät liittyvät usein oppilaan yksilöllisiin ominaisuuksiin ja hänen yleiseen 

elämänkulkuunsa. Tämän päivän koulukulttuuri on myös hektistä ja koululuokat ovat usein suuria, etenkin kaupunkikouluissa. 

Yläkoulun koululuokissa opiskelee oppilaita, joiden kyvyt, tiedot ja taidot ovat hyvin eri tasoilla. Tämä tuo merkittävää 

lisähaastetta kouluopetukseen, erityisesti oppilaan yksilöllisen kohtaamisen kannalta. 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan oppilaiden kouluviihtymättömyyttä suhteessa peruskoulun yläluokkien 

opetukseen ja kasvatukseen opettajien ja koulun tukihenkilön käsityksinä. Pääongelmana tutkitaan, miten yläkoulun opettajat ja 

koulun tukihenkilö ymmärtävät kouluviihtymättömyyden ja heikon koulumenestyksen välisen suhteen. Pääongelmaan haetaan 

vastauksia tutkimuksen alaongelmilla, jotka toimivat myös tutkimushaastattelun avainkysymyksinä. Alaongelmat ovat seuraavat: 

Miten opettajat ja tukihenkilö ymmärtävät käsitteen kouluviihtymättömyys? Miten kouluviihtymättömyys syntyy? Mitä 

kouluviihtymättömyydestä seuraa? Miten opettajat ja tukihenkilö ymmärtävät käsitteen koulumenestys? Miten koulumenestys 

syntyy? Mitä seurauksia koulumenestyksellä on? Miten oppilaan kouluviihtymättömyyttä voidaan ennaltaehkäistä? Miten 

oppilaan koulumenestystä voidaan tukea? Mitä opettajat ja tukihenkilö haluavat itse ilmaista oppilaiden 

kouluviihtymättömyydestä? Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla haastattelemalla kahta yläkoulun opettajaa ja 

yhtä yläkoulun oppilashuollossa työskentelevää tukihenkilöä. Tutkimusanalyysi on pyritty toteuttamaan neljän osavaiheen kautta 

etenevänä prosessina. Analyysissä on ollut keskeistä tulkita ilmiöitä koskevat käsitykset kielellisten ilmausten takaa tutkimuksen 

kohdeteorian valossa. Lopuksi on muodostettu yleisellä tasolla kuvailtuja käsitystyyppejä opettajien ja tukihenkilön lausumista. 

Tutkimuksen luotettavuuden varmentamiseksi analyysin eteneminen kuvataan hyvin huolellisesti. Tutkimuksessa esitetään myös 

esimerkkejä analyysin etenemisestä sen kaikissa vaiheissa.   

Opettajien ja koulun tukihenkilön käsitysten mukaan kouluviihtymättömyyden käsite saa koulumaailmassa kielteisen 

merkityksen. Kouluviihtymättömyyden synty liittyy suuresti oppilaan murrosikään, hänen ”hankalaan oloonsa” tai oppilaan 

mielenterveyden häiriöihin, kuten oppilaan masennukseen tai ahdistuneisuuteen sekä oppilaan vaikeuksiin hänelle merkittävissä 

ihmissuhteissa, suhteessa kotitaustaan ja kavereihin. Osa oppilaista kuormittuu liikaa koulutyössä, joka on merkittävä 

kouluviihtymättömyyttä lisäävä tekijä yläkoulussa. Suurin osa oppilaista viihtyy koulussa hyvin, mutta nuorten pahoinvointi on 

ehkä hieman lisääntynyt. Tutkimuksessa löytyi kolme käsitystyyppiä, jotka kuvaavat yläkoulun opettajien ja koulun tukihenkilön 

erilaisia käsityksiä kouluviihtymättömyyden ja heikon koulumenestyksen välisestä suhteesta. Kaikissa käsitystyypeissä ilmenee, 

että oppilaat tarvitsevat aiempaa enemmän yksilöllistä kohtaamista kouluyhteisössä. Merkittävät käsitysten eroavaisuudet 

liittyvät oppilaiden kohtaamistapoihin eri koulukonteksteissa. Tässä tutkimuksessa koulun koolla ja sijainnilla on merkittävä 

yhteys tutkimustuloksiin. Suuressa kaupunkikoulussa kouluviihtymättömyyden ilmiöt ovat voimakkaampia, kuten koulujen 

työrauhahäiriöt ja oppilaiden luvattomat poissaolot oppitunneilta. Tämän johdosta oppilaat tarvitsevat tukea erityisesti 

elämänhallinnan taitojensa kehittymiseen, jotta he integroituvat kouluyhteisön toimintaan ja muuhun yhteiskuntaan 

tulevaisuudessa. Pienessä maaseutukoulussa oppilas voidaan kohdata kaikkein parhaiten ja kokonaisvaltaisimmin, vaikka 

toisaalta maaseutukoulussakin on kehitettävää kouluopetuksen sisällön kiinnostavuuden suhteen, erityisesti poikien kohdalla. 

Kolmannen käsitystyypin mukaan kouluviihtymättömyyden ja heikon koulumenestyksen väliseen suhteeseen voidaan löytää 

ratkaisukeinoja kiinnittämällä riittävästi ja riittävän varhaisessa vaiheessa huomiota oppilaiden toverisuhteisiin sekä niissä 

esiintyviin ongelmiin, keventämällä kouluopetuksen vaatimustasoa joidenkin oppilaiden kohdalla, ja lisäämällä oppilaiden 

valinnan vapautta opiskeltavien oppiaineiden suhteen. Kaikissa käsitystyypeissä ilmenee, että oppilaiden koulunkäynnin 

ongelmat pahimmassa tapauksessa toimivat lähtökohtina heidän syrjäytymiselleen peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta. 

Asiasanat fenomenografia, koulukulttuuri, kouluvaikeudet, kouluviihtyvyys, opintomenestys 
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1. JOHDANTO 

Tänä päivänä elämme ajanjaksoa, jolloin lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on paljon 

erilaisia vaikeuksia. Nämä vaikeudet näkyvät usein myös peruskoulun arjessa. Oppilaiden 

kouluviihtymättömyys on yleinen ilmiö peruskoulun yläluokilla. Kouluviihtymättömyyttä 

voidaan ajatella tietynlaisena ”sateenvarjokäsitteenä” oppilaan kaikille kielteisille 

kokemuksille kouluyhteisöstään sekä kaikille niille tekijöille, jotka vähentävät hänen 

kiinnostustaan kouluoppimista kohtaan. Kouluviihtymättömyydessä on suurelta osin 

kysymys yksilön oireilusta kouluyhteisössä, jolloin kouluviihtymättömyys kiinnittyy 

käsitteenä ja ilmiönä oppilaan kokonaiselämäntilanteeseen tai hänen yleiseen 

elämänkulkuunsa liittyviin käännekohtiin. Toisaalta kouluviihtymättömyys käsitteenä ja 

ilmiönä omaa myös laajemman merkityksen, sillä oppilaan kielteinen koulusuhde liittyy 

myös vahvasti vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseemme. Tänä päivänä kouluyhteisö 

muistuttaa pienoisyhteiskuntaa, jossa kohdataan hyvin erilaisia oppilaita. Oppilaiden 

yksilöllinen kohtaaminen on hyvin haasteellista koko kouluyhteisölle, koska nykyinen 

yläkoulun toimintakulttuuri on varsin kiireistä ja suorituspainotteista. Kaikilta oppilailta 

vaaditaan samanlaisia taitoja koulusuoritusten läpiviemiseen. Kaikki oppilaat eivät 

kuitenkaan aina omaa riittävän hyviä lähtökohtia teoriapainotteisen yläkoulun 

suorittamiseen. Tämän seurauksena kouluviihtymättömyyden ilmiöt lisääntyvät 

kouluyhteisössä, etenkin yläkoulun arjessa. Kouluviihtymättömyydellä voi olla kielteisiä 

seurauksia oppilaan aikuisiän tulevaisuudelle, joista nuorten koulutuksellinen 

syrjäytyminen on yksi esimerkki yhteiskunnassamme. Peruskoulunsa päättävä nuori ei 

usein ole motivoitunut hakeutumaan jatkokoulutukseen, jos hän on kokenut paljon 

kielteisiä kokemuksia kouluaikanaan. Toisaalta kouluviihtymättömyyteen usein läheisesti 

liittyvä heikko koulumenestys estää oppilaan jatkokoulutukseen pääsyn tai oppilaan 

opiskelun haluamallaan alalla. Edellä esitettyjen syiden vuoksi kouluviihtymättömyyden ja 

sen eri ilmiöiden tutkiminen on hyvin merkityksellistä. Kouluyhteisössä esiintyviin 

kouluviihtymättömyyden ilmiöihin on siten mahdollista löytää uusia ratkaisukeinoja. 

 

Tässä kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan oppilaiden 

kouluviihtymättömyyttä suhteessa peruskoulun yläluokkien kouluopetukseen ja 

kasvatukseen. Työ on kvalitatiivinen tutkimus, joka on toteutettu fenomenografisella 

tutkimusotteella. Liitän kouluviihtymättömyyden ja sen eri ilmiöt vahvasti oppilaan 
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kohtaamiseen kouluyhteisössä sekä kaikkiin niihin yhteisöihin, joissa lapset ja nuoret 

elävät arkipäiväänsä. Tutkielman lähtökohtana toimii henkilökohtainen näkemykseni lasten 

ja nuorten ehdottomasta oikeudesta riittävään tukeen, kaikissa heidän kasvuun ja 

kehitykseensä liittyvissä kysymyksissä niissä yhteisöissä, joissa he asuvat, elävät, kasvavat 

ja kehittyvät. Tässä tutkielmassa kouluviihtymättömyyden käsite kiinnittyy vahvasti 

koulumenestyksen käsitteeseen oppilaan heikon koulumenestyksen näkökulmasta. Työn 

tutkimusosio toteutettiin teemahaastattelun avulla haastattelemalla kahta yläkoulussa 

työskentelevää peruskoulun opettajaa ja yhtä koulun oppilashuollossa työskentelevää 

koulun tukihenkilöä. Tämän tutkimusraportin tutkimustulosten mukaan yläkoulun 

kouluyhteisöt omaavat erilaisia mahdollisuuksia oppilaan yksilölliseen kohtaamiseen 

koulun arjessa, jolloin kouluviihtymättömyyden ja heikon koulumenestyksen välinen 

suhde näyttäytyy eri tavoin kouluyhteisöissä. Kaupunkikouluissa esiintyy 

maaseutukoulusta poikkeavia, voimakkaampia kouluviihtymättömyyden ilmiöitä, jotka 

kehittyvät usein kokonaisvaltaisemmalla tavalla, oppilaan kouluoppimista haittaavien 

tekijöiden johdosta. Maaseutukoulussa kouluviihtymättömyys näyttäytyy lievempänä 

ilmiönä, joka kehittyy ennen kaikkea oppilaiden, etenkin poikien kokeman mielenkiinnon 

puutteen vuoksi koulutyön sisältöä kohtaan. Työn tutkimustulokset sopivat siihen 

kontekstiin, jossa tutkimushaastattelut on tehty. 

 

Tutkielmani rakentuu kahdestatoista luvusta. Johdannon jälkeisessä luvussa kaksi 

tarkastelen fenomenografian metodologisia lähtökohtia yleisesti ja perustelen 

fenomenografisen tutkimusotteen käyttöä kouluviihtymättömyyden ja sen eri ilmiöiden 

tutkimisen kannalta. Luvussa kolme käsittelen oppilaan kohtaamisen merkitystä 

kouluyhteisössä kohtaamiseen liittyvien eri tasojen valossa. Luvussa neljä tarkastelen 

nuoruuden ikävaiheen, lasten ja nuorten sosiaalisen kasvuympäristön muutosta ja sen 

merkitystä yksilön sosioemotionaaliseen kehitykseen ja koulunkäyntiin vaikuttavana 

tekijänä. Luvussa viisi käsittelen kouluviihtymättömyyttä käsitteenä ja ilmiönä yksilön ja 

kouluyhteisöön liittyvien tekijöiden valossa. Luvussa kuusi esitän tutkimuksen tavoitteen 

ja tutkimusongelmat. Luvussa seitsemän kuvaan tutkimuksen käytännön toteutuksen. 

Luvussa kahdeksan esitän tutkimuksen tuloksena syntyneet kolme käsitystyyppiä 

kouluviihtymättömyydestä ja sen eri ilmiöistä. Luvussa yhdeksän esitän varsinaiset 

tutkimukset tulokset. Luku kymmenen käsittelee tutkimuksen luotettavuuskysymyksiä. 

Luku yksitoista on tutkimuksen pohdintaosio, jossa käyn läpi tutkimuksen tekoprosessia 
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kokonaisuutena sekä näkökulmia jatkotutkimusaiheista. 
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2. YLÄKOULUN OPETTAJIEN JA KOULUN TUKIHENKILÖN 

KÄSITYKSET TUTKIMUKSEN KOHTEENA 

Tässä luvussa esitän fenomenografisen tutkimusmetodin metodologisia lähtökohtia 

Mäkitalon (2008) mukaan. Luku 2 toimii metodologisena lähtökohtana tutkielman 

empiiriselle osiolle, joka alkaa luvusta 6. 

 

Mäkitalon (2008) mukaan fenomenografia on vaikuttanut arvostettuna tutkimusmetodina 

1970-luvulta lähtien. Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata ihmisten 

laadullisesti erilaisia käsityksiä, fenomenografisin sitoumuksin. Fenomenografia tutkii 

subjektien käsityksiä ja ennen kaikkea heidän käsitystensä välisiä eroja. Täten 

fenomenografiassa sovelletaan ns. toisen asteen näkökulmaa tutkimalla ilmiöitä siitä 

näkökulmasta, miten ihmiset kokevat ja ymmärtävät tutkimuksen kohteena olevan ilmiön. 

Fenomenografia korostaa kontekstin merkitystä ilmiöiden tutkimisessa. Konteksti rajaa ja 

määrittää ihmisten viitekehystä maailmasta. Kontekstin avulla tutkija rajaa tutkittavan 

ilmiön tiettyyn ympäristöön, jolloin tutkijan mahdollisuudet ymmärtää tutkimuksen 

kohteena olevaa ilmiötä paranevat. Fenomenografia pohjautuu fenomenologiseen 

filosofiaan. Fenomenologisen filosofian vaikutus näkyy fenomenografiassa ennen kaikkea 

siinä, että fenomenografia kuvaa asioita tutkittavien henkilöiden näkökulmasta, heidän 

käsitystensä ja elämismaailmansa mukaisesti. Fenomenologian filosofiset periaatteet 

muodostavat fenomenografisen metodin ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat, jotka 

liittyvät erottamana osana toisiinsa. Ontologinen merkitys tarkoittaa yksilön tapaa kokea 

jotain. Epistemologian mukaan tietoa ei eroteta ihmisen elämismaailmasta. Täten 

fenomenografian tuottama tieto on non-dualistista ja relaationaalista. Tämä tarkoittaa, että 

jokaisella subjektilla on ainutkertainen suhteensa elämismaailmaansa, joiden pohjalta hän 

antaa merkityksiä eri ilmiöille ja objekteille sekä suuntaa omaa toimintaansa 

(intentionaalisuus). Fenomenografinen tutkimusanalyysi toteutetaan tutkijan intention 

pohjalta tulkinnan avulla, jolloin tutkittavasta ilmiöstä pyritään löytämään erilaisia 

merkityksiä aiemman tieteellisen tiedon varassa. Fenomenografisen tutkimusaineiston 

metodologiaan liittyvä variaatioteoria mahdollistaa samanlaisten tai erilaisten käsitysten 

havaitsemisen tutkimusaineistosta vertailun avulla. Variaatiot opetuksessa ja sen kriittiset 

aspektit ovat merkityksellisiä kouluopetuksessa ja kasvatuksessa, koska niiden avulla 
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kouluopetusta voidaan kehittää eteenpäin. Fenomenografisessa tutkimuksessa ei 

kuitenkaan olla viime kädessä kiinnostuneita yksilöiden käsityksistä ja niiden 

eroavaisuuksista, vaan fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on muodostaa toisistaan 

selkeästi poikkeavia, kollektiivisia käsitystyyppejä tiivistämällä käsitystyyppien 

ominaispiirteet ja niiden merkittävät erovaisuudet reduktion avulla. Reduktio tarkoittaa 

tutkittavan ilmiön kiteyttämistä teoreettisen asenteen avulla. Teoreettinen asenne auttaa 

tutkijaa paljastamaan, mihin sisällön aspekteihin tutkimukseen osallistuvat henkilöt 

keskittyvät, mitä he painottavat tai mitä variaation ulottuvuuksia he avaavat lausumissaan. 

Reduktiota ohjaava teoreettinen viitekehys tähtää ilmiön paljastamiseen. Reduktiossa 

pyritään tiivistämään interaktiivisen ja vertailevan analyysin avulla tutkimukseen 

osallistuneiden henkilöiden käsitykset kollektiivisiin käsitystyyppeihin sekä paljastamaan 

niihin liittyvät merkitykset kriittisten aspektien varassa. (Mäkitalo 2008, 21-28, 32-41, 49-

51, 64-70. ) 

 

Tutkielmani lähtökohtana on ajatus siitä, että opettajilla ja koulun tukihenkilöllä on 

laadullisesti erilaisia käsityksiä (Mäkitalo 2008, 33) peruskoulun yläluokkien oppilaiden 

kouluviihtymättömyydestä ja sen eri ilmiöistä riippuen koulukontekstista, jossa he 

työskentelevät. Valitsin yläkoulun oppilaiden kouluviihtymättömyyden ja sen eri ilmiöiden 

tarkasteluun fenomenografisen tutkimusotteen, koska fenomenografian avulla tavoitan 

opettajien ja koulun tukihenkilön käsityksiä kouluviihtymättömyydestä ja sen eri ilmiöistä 

hyvin aidolla tavalla kontekstissa, jossa nämä ilmiöt yleensä esiintyvät. Täten yläkoulussa 

esiintyviin kouluviihtymättömyyden ilmiöihin on mahdollista löytää ratkaisuja 

koulumaailman omista lähtökohdista käsin. 



 

 

 

 

 

 

6  

3. OPPILAAN KOHTAAMINEN 

Luku 3.1 käsittelee oppilaan kohtaamisen merkitystä kouluyhteisössä. Luvussa 3.2 kuvaan 

oppilaan koulunkäyntiä kohtaamiseen liittyvien eri tasojen valossa. 

3.1 Oppilaan koulunkäynti kohtaamisen valossa 

Hovilan (2004) mukaan kohtaaminen tarkoittaa sosiaalista vuorovaikutustapahtumaa, jossa 

asioille annetaan merkityksiä yksilönä ja kollektiivissa kohtaamistilanteeseen liittyvien eri 

tilannetekijöiden pohjalta. Sosiaalinen vuorovaikutus on merkittävää kouluopetuksessa, 

koska se tukee oppilaan kasvu- ja oppimisprosessia. Kouluyhteisön oppimistilanteiden ja 

koulukulttuurin tulee mahdollistaa oppilaan riittävän yksilöllinen kohtaaminen hänen 

omista lähtökohdistaan käsin. Keskeistä oppilaan koulunkäynnille on, miten hän tulee 

kuulluksi ja nähdyksi kouluyhteisössä, ja miten hän tämän pohjalta kykenee osallistumaan 

ja kasvamaan kouluyhteisön jäsenyyteen, sen täysivaltaiseksi jäseneksi. Opettajan tulee 

kohdata oppilas arvokkaana ja ainutlaatuisena ihmisenä, eikä ainoastaan arvioida oppilasta 

hänen suoritustensa perusteella. Opetustyö vaatii opetustaidon ohella empaattisuutta ja 

sosiaalista vuorovaikutusta. Ymmärtämiseen orientoitunut sosiaalinen 

vuorovaikutustilanne tuo esiin oppilaan mahdollisen tuen tarpeen, vahvuudet ja 

mahdolliset aukot tiedoissa ja taidoissa. Oppilaan saamalla myönteisellä palautteella ja 

kannustuksella on hänen suoritustasoaan parantava vaikutus. Parhaimmillaan oppilaan 

kohtaaminen kiteytyy hänen yksilöllisten tarpeiden huomioimisena kouluopetuksessa ja 

koko kouluyhteisön toiminnassa. Keskeistä oppilaan kohtaamisessa kouluyhteisön 

toiminnasta käsin on oppilaan kasvattava kohtaaminen. Jos oppilasta ei kohdata, hän 

syrjäytyy kouluyhteisöstä ja mahdollisesti myös myöhemmin muusta yhteiskunnasta. 

Kohtaamisella on merkittävä vaikutus oppilaan kokemaan kouluviihtyvyyteen ja hänen 

koulumenestyksensä syntyyn, koska kohtaamistilanteet mahdollistavat oppilaan 

yksilöllisen oppimisprosessin toteutumisen. Kaikki oppilaat tarvitsevat kohdatuksi 

tulemista kouluyhteisössä. (Hovila 2004, 30-38, 45-48, 52-54, 78, 163-165, 180-184, 191.) 

Opettajan vuorovaikutteinen asenne edistää oppilaan myönteisten koulu- ja 

oppimiskokemusten kokemusten syntyä sekä oppilaan sitoutumista koulutyöhön (Hovila 
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2004, 30-45, 60-61; Kontoniemi 2003, 39, 104; Salomaa 1998, 40, 162; Samdal 1998, viii, 

14, 16; Yli-Luoma 2003, 34-35). 

 

Siljander (2002) esittää pedagogisen vuorovaikutussuhteen liittyvän olennaisena osana 

kouluopetukseen. Moderni pedagogiikka perustuu opettajan persoonallisiin ominaisuuksiin 

ja vuorovaikutustaitoihin. Kasvatus on inhimillistä toimintaa, joka toteutuu pedagogisessa 

vuorovaikutussuhteessa kasvavan ja kasvattajan välillä. Kasvatuksen tavoitteena on 

kehittää kasvavan identiteettiä ja hänen itsenäisen toiminnan mahdollisuuksia 

yhteiskunnassa luomalla edellytyksiä kasvavan sivistysprosessin toteutumiselle. Kasvavan 

identiteetti kehittyy kasvavan ja kasvattajan välisessä sosiaalisessa vuorovaikutussuhteessa 

(Vrt. Hovila 2004, 41). Kasvavan ja kasvattaja välinen vuorovaikutussuhde auttaa 

kasvavaa kehittymään persoonana sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla, yhteisön asettamien 

sosiaalisten reunaehtojen puitteissa. Toisaalta kasvatus antaa myös siihen sisältyvän 

sivistysprosessin muodossa kasvavalle mahdollisuuden kehittyä itsenäiseksi subjektiksi, 

joka kykenee uutta luovaan toimintaan. Ensisijainen vastuu näiden valmiuksien 

kehittämisestä on oppilaan vanhemmilla tai oppilaan muilla lähikasvattajilla. Kasvavan 

identiteetin kehitys ja oppilaan sosiaaliseen kehitykseen liittyvät kysymykset kuuluvat 

kuitenkin myös kasvatus- ja opetusinstituutioiden toimintaan. (Siljander 2002, 27-28, 40-

48, 52-53.) 

3.2 Oppilaan kohtaamisen tasot 

Oppilaan kohtaaminen on oppilaan ja opettajan välistä pedagogista vuorovaikutussuhdetta 

huomattavasti laajempi ilmiö. Taulukossa 1 esitetään Hovilaan (2004) pohjautuen oppilaan 

kohtaamiseen sisältyvät kolme tasoa, jotka kaikki vaikuttavat monin eri tavoin oppilaan 

kouluoppimiseen ja koulunkäyntiin. Kouluyhteisön lisäksi oppilaan kohtaamiseen 

vaikuttavat yhteiskunnan etätason vaikuttajainstituutiot ja erilaiset yksilötason tekijät. 

(Hovila 2004, 39, 170.) 
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Taulukko 1. Koulusituaation keskeiset elementit: Kohtaamisen tasot ja situaatiotekijät 

(Hovila 2004, 39). 

 

Kohtaamisen tasot Koulun situaatiotekijät 

Opettaja Oppilaan oppiminen ja kasvatus 

Opettajan ammatillinen oppiminen 

 

Koulu  Opetusjärjestelyt 

Moniammatillinen yhteistyö ja tukitoimet 

Moniääninen kasvattajuus 

Yhteiskunta Vanhemmat 

Perheille organisoitu tuki 

Opetussuunnitelma 

Koulutuksen resurssointi 

Arvot ja yhteiskunnalliset päämäärät 

 

Hovilan mukaan koulusituaatio tarkoittaa paikkaa, jossa kouluopetus toteutuu. 

Koulusituaatio luo psyykkiset ja fyysiset puitteet kouluyhteisön toiminnalle sisältäen 

kaikki kohtaamisen tasot, jotka vaikuttavat oppilaan koulunkäyntiin. Taulukossa 1 esitetyt 

koulun situaatiotekijät tarkoittavat kaikkia opettajien ja koulun henkilökunnan 

konkreettisia tekoja, asenteita ja arvoja, jotka liittyvät oppilaan kohtaamiseen. (Hovila 

2004, 32, 46.) 

 

Taulukko 1 kuvaa oppilaan oppimisen ja kasvatuksen toteutuvan opettajan ammatillisen 

kohtaamisen kautta. Opettaja kohtaa oppilaan kouluyhteisön salliman aseman ja roolinsa 

mukaisesti. Opettajalla on paljon keinoja vaikuttaa kohtaamisen avulla oppilaan 

kehitykseen ja koulunkäyntiin myönteisesti. Kohtaamalla oppilaan koulun arkipäivässä 

opettaja luo oppilaan oppimista edistäviä rakennetekijöitä, kuten riittävä tuki oppilaalle tai 

oppilaan lahjakkuuden huomioiminen. Toisaalta opettaja ei voi yksin kohdata oppilaan 

oppimiseen ja kasvatukseen liittyviä kysymyksiä, vaan opettajan ja oppilaan väliseen 

kohtaamiseen vaikuttavina kohtaamisen tasoina toimivat vahvasti myös kouluyhteisö ja 

koko yhteiskunta. (Hovila 2004, 32, 39-42.) 

 

Taulukosta 1 näkyy koulutasolla, että oppilaan kohtaaminen kouluyhteisössä on suuresti 

riippuvainen koulun opetusjärjestelyistä, koulun rakenteista ja koko koulun 

toimintakulttuurista. Koulun perustehtävä on vastata oppilaan perusopetuksesta. Tämä 

saattaa helposti johtaa tilanteeseen, että kouluyhteisö on hyvin vahvasti opettamiseen 
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suuntautunut, eikä se painota oppilaan kohtaamista kouluyhteisössä. Oppilaan kohtaaminen 

kouluyhteisössä edellyttää yksilöllistä tavoitteen asettelua, mielekkäitä oppisisältöjä ja 

monipuolisia opetusmenetelmiä, koska oppilaan yksilölliset tilannetekijät vaikuttavat 

tuntitilanteessa koko ajan. Oppilashuoltoa ja eri alojen yhteistyötä sekä yhteydenpitoa 

oppilaiden vanhempiin tarvitaan lasten ja nuorten kokonaiselämäntilanteen tukemiseen. 

Kouluyhteisön kasvatuksesta ja opetuksesta vastaavien ammattihenkilöiden yhteistyö ja 

sen sujuminen heijastuu herkästi oppilaan kohtaamiseen koulun arkipäivässä. Merkittävää 

on, ettei oppilaan auttaminen takkuile eri ammattihenkilöiden tiedon puutteen vuoksi (Vrt. 

Kuula 2000, 187). Voidaan todeta, että koulun auttamiskulttuuri ja sen eri ammattiryhmien 

välinen yhteistyö ja niiden taso vaihtelevat suuresti eri kouluissa. (Hovila 2004, 32, 44-47, 

75, 82, 163-167, 179.) 

 

Taulukosta 1 voi havaita, että yhteiskunnallinen kohtaamisen taso on vahvasti mukana 

koulutason arjen toiminnassa. Oppilaan kasvattava kohtaaminen kouluyhteisössä liittyy 

ennen kaikkea perheiden asemaan yhteiskunnassamme sekä perheiden kykyyn ja 

mahdollisuuksiin kasvattaa lapsiaan. Tämä tuo merkittävää lisäkuormitusta kouluyhteisöön 

ja opettajan työhön. Kouluyhteisössä tapahtuvaa oppilaan kohtaamistilannetta suunta 

tavoite, joka on kirjattu koulun opetussuunnitelmaan yhteiskunnan päämäärien pohjalta. 

Yhteiskunnan asettamat kouluun ja oppilaan kohtaamiseen vaikuttavat tilannetekijät 

säätelevät, missä määrin ja miten opettajilla tai koulun tukihenkilöillä on mahdollisuuksia 

kohdata oppilas kouluyhteisössä. Tässä suhteessa ongelmalliseksi oppilaan kohtaamisen 

kannalta muodostuu erityisesti koulukulttuurin joukkomuotoisuus. Oppilaan yksilöllinen 

kohtaamistarve kouluyhteisössä vaatii peruskoulun rakenteiden muutosta. Koulutyötä tulee 

uudelleen arvioida sen sosiaalisen vuorovaikutteisuuden, ihmissuhdetaitojen opettamisen ja 

opetuksen yksilöllisyyden kannalta. (Hovila 2004, 30-32, 39, 46-48, 69-83, 170.) 
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4. NUORUUSIKÄISEN OPPILAAN KOULUNKÄYNTI 

Tässä luvussa liitän oppilaan koulunkäynnin nuoruuden ikävaiheeseen ja yksilön 

sosioemotionaaliseen kehitykseen. Lopuksi tarkastelen lasten ja nuorten sosiaaliseen 

kasvuympäristöön liittyviä kysymyksiä yksilön kehityksen näkökulmasta. 

4.1 Nuoruusiän sosioemotionaalinen kehitys ja oppilaan koulunkäynti 

Lappalaisen (2001) mukaan nuoruus (adolescence) tarkoittaa kasvavaa. Ikävaiheena 

nuoruus merkitsee yksilön kehityksellistä siirtymävaihetta lapsuudesta aikuisuuteen, jolloin 

yksilö ratkaisee ikäänsä liittyviä tyypillisiä kehityshaasteita. Samaan aikaan yksilö kypsyy 

biologisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti lapsesta aikuiseksi. Nuoruusiän määrittely 

perustuu perinteisesti ikäkausimäärittelyyn, jolloin nuoruusikä jaotellaan ikävuosien 

mukaan varhaisnuoruuteen, keskinuoruuteen ja myöhäisnuoruuteen. (Lappalainen 2001, 

16-17.) Aalbergin & Siimeksen (1999) mukaan varhaisnuoruudessa (n. 11-14 ikävuotta) 

nuoren kehityksellisenä haasteena on sopeutua puberteetin mukanaan tuomiin fyysisiin ja 

henkisiin muutoksiin. Keskinuoruuden ikävaiheessa (n. 15-18 ikävuotta) korostuu nuoren 

itsenäistymiskehitys, ystävyyssuhteet ja niiden rakentaminen sekä seurustelun 

aloittaminen. Ratkaisemiensa kehitystehtävien kautta nuori saavuttaa myöhäisnuoruudessa 

(n. 19-25 ikävuotta) itse hankitun autonomian ja uuden identiteetin, kun hän kehittyy ja 

kasvaa omaksi yksilökseen. Nuoruusiän sosioemotionaalinen kehityskulku asettaa usein 

omat haasteensa oppilaan koulutyölle. Tämän johdosta kouluoppiminen ei aina kiinnosta 

oppilasta samaan tapaan kuin aiemmin. (Aalberg & Siimes 1999, 56-68.) Friisin, Eirolan ja 

Mannosen (2004, 45) mukaan nuoruusikäisen oppilaan kohtaaminen on usein hyvin 

haasteellista yläkoulussa, koska nuorten murrosikä jatkuu koko yläluokkien ajan. Oma 

yksilöllistyminen ja aikuistuminen merkitsevät noin 13-15 vuoden ikäiselle nuorelle omien 

vanhempien ja opettajien asettamien normien jonkin asteista kyseenalaistamista (Honkanen 

& Olkinuora 2001, 150-151; Virta & Kurikka 2001, 74). Nuoruusikäisen oppilaan 

kouluviihtymättömyys ja vaatimaton koulumenestys ovatkin hyvin tavallisia ilmiöitä 

peruskoulun yläluokilla (Aalberg & Siimes 1999, 60-61; Vuorinen 1997, 214-215). 

Kurosen (2010) mukaan oppilastovereiden ja kavereiden merkitys korostuu nuoruusikäisen 

oppilaan elämässä, joka helposti vie oppilaan mielenkiinnon pois koulunkäynnistä. Tällöin 
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nuori identifioituu niihin toisiin, jotka eivät käy koulua hyväksytyllä tavalla. Kuten eräs 

entinen oppilas kuvailee ”Yläasteella tuli repsahtaminen. Kasilla alkoi teinivaikeudet. 

Kyllä se näky koulumenestyksessä. Se alko mennä semmosta huoletonta elämää. Se luisti 

käsistä. Siellä oli hulinaa ja helskettä luokassa. Se oli hällä väliä meininkiä. Monta 

muutakin oli että ne ei jaksanu tulla kouluun. Itellekin alko tulla että en miekään sitten. Yks 

mun kaveri lähti koulusta ja kaipasin sitä.” (Kuronen 2010, 145.) Aalberg & Siimes (1999) 

liittävät nuoruusikäisen oppilaan kouluviihtymättömyyden ja koulumenestyksen 

huononemisen osaksi nuoren normatiivista kehityskulkua. Jokaisen nuoren psyykkiseen 

kehitykseen kuuluu murrosiän alkuvaiheessa ns. psyykkisen taantuman vaihe, kun nuoren 

psyykkinen kehitys on voimakasta. Psyykkisen taantuman aikana lapsuudenaikaiset 

kehitystehtävät ja traumat tulevat nuoren mielen työstettäviksi. Tyttöjen psyykkinen 

taantuma on voimakkaimmillaan noin kahdentoista vuoden iässä ja poikien noin 

kolmentoista ja puolen vuoden iässä. Tämä näkyy helposti peruskoulun yläluokilla 

oppilaan keskittymisvaikeuksina, koulumotivaation ja koulumenestyksen heikkenemisenä 

sekä oppilaan kielenkäytössä, oppilaan kielen köyhtymisenä ja kirosanojen lisääntymisenä. 

Pojilla taantuma näkyy voimakkaampana kuin tytöillä. (Aalberg & Siimes 1999, 15, 55, 

60-61.) Lappalaisen (2001) mukaan pelkkä ikäkausien mukainen nuoruuden ja sen 

kehitysvaiheiden määrittely on kuitenkin liian suppeaa nuoruuden kehitysvaiheiden 

kuvaamiseen, koska nuoret kehittyvät hyvin eri tahtiin. Yksilöön itseensä liittyvät 

kehitystekijät rajoittavat hänen oman elämänsä ohjausta, esimerkiksi yksilöiden erilaisten 

kykyjen suhteen. Vastatessaan erilaisiin haasteisiin, tehdessään erilaisia valintoja ja 

päätyessään tiettyihin ratkaisuihin, nuori samalla muodostaa kuvaa omasta itsestään. 

Esimerkiksi erilainen palaute koulumenestyksestä tai opiskelupaikkaan pääsemisestä luo 

perustaa sille, millaiset tavoitteet nuori itselleen asettaa ja mitä hän itsestään ajattelee. 

(Lappalainen 2001, 16-18, 22-23.) 

 

Pohdittaessa nuoruusikäisen oppilaan kouluoppimiseen liittyviä pulmatilanteita on myös 

syytä muistaa, että niiden takana voi olla tekijöitä, jotka vaativat tarkempaa selvittelyä 

nuoren sosioemotionaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Nuoruusiän sosioemotionaalisen 

kehityksen vaikeudet heijastuvat helposti koulunkäyntiin heikentäen oppilaan 

koulumenestystä ja lisäten oppilaan kouluviihtymättömyyttä entisestään (Aalberg & Siimes 

1999, 60-61;  Friis, Eirola ja Mannonen 2004, 95, 106, 114, 117;  Vuorinen 1997, 214). 

Friis, Eirola ja Mannonen (2004) esittävät, että nuoren kouluviihtymättömyyden ja heikon 
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koulumenestyksen syynä voi olla mielenterveydellisiä tekijöitä, jotka ovat läheisesti 

sidoksissa nuoren elämänpiiriin liittyviin lähiyhteisöihin, kuten nuoren kotitaustaan tai 

kouluun sekä laajimmillaan koko yhteiskuntaan ja sen historialliseen aikakauteen. On 

arvioitu, että jopa joka neljännellä lapsella ja nuorella on jonkinlaista psyykkistä 

oirehtimista. Mielialahäiriöt, kuten masennus sekä ahdistuneisuushäiriöt ovat tyypillisiä 

lasten ja nuorten mielenterveydenhäiriöitä. (Friis, Eirola ja Mannonen 2004, 12-13, 106-

109, 114-117, 147.) Jallinojan (2006) mukaan nuoren koulunkäyntiä haittaavien ongelmien 

taipumuksena ja tyypillisenä piirteenä on ongelmien kasautuminen. Nykyään nuorten 

henkinen ja sosiaalinen pahoinvointi on entistä näkyvämpää kuin aiemmin. Tänä päivänä 

vakavasti kouluviihtymättömät, sopeutumattomat häiriköivät oppilaat vievät opettajilta 

paljon työaikaa. Samalla nämä oppilaat vähentävät myös muiden oppilaiden 

koulunkäynnin mielekkyyttä, kun koko luokan opinnot kärsivät pahoin heidän huonon 

käytöksensä vuoksi. (Jallinoja 2006, 120-125, 145, 154, 160-161, 241-243.) 

4.2 Sosiaalisen kasvuympäristön ja sen muutosten merkitys yksilön kehitykselle 

Voidaan todeta, että olemme kaikki ”oman aikamme lapsia”. Meillä kaikilla on 

lapsuutemme yhteiskunnalliseen aikakauteen liittyviä muistoja, jotka aktivoituvat usein 

saman sukupolven ihmisten kanssa kuin itse olemme. 

 

Tämän päivän yhteiskunnallinen tilanne ei ole aina ilmapiiriltään kovin suotuisaa lasten ja 

nuorten kasvulle ja kehitykselle. Yhteiskunnan ja sen arvomaailman muutokset 

vaikeuttavat lasten ja nuorten kehitystä sekä heidän kasvuaan täysivaltaisiksi yhteiskunnan 

jäseniksi. Lapset ja nuoret jäävät usein aivan liian yksin omissa kasvu- ja 

kehitysympäristöissään. Tänä päivänä nuorten subjektiivisuudesta ja omasta 

ymmärryksestä on tullut yhä merkittävämpi osa heidän kasvuaan ja kehitystään. (Aapola ja 

Ketokivi 2005, 12-27; Helve 2007, 282-285.) Jallinoja (2006) kuvaa nuoren ympärillä 

olevan yhteiskunnan ja sen yhteisöjen murrosta Etzionin ja Putnamin näkemyksillä 

yhteisöllisyyden vähenemisestä 1960-luvulta lähtien, josta erityisesti nuoremmat ikäluokat 

ovat kärsineet. Hän esittää markkinatalouden voimakkaan vaikutuksen kulttuurissamme, 

jonka vuoksi ihmiset ovat pakotettuja ajattelemaan vain omia etujaan ja oikeuksiaan. 

Tällöin yhteisöt eivät toimi niin kuin niiden kuuluisi toimia. Yhteiskunnan individualistiset 

arvot ovat hajottaneet yhteisöt ja jättäneet ihmiset ongelmineen usein hyvin yksin. 
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(Jallinoja 2006, 197-200.) Takalan (1992) mukaan pohdittaessa nuorten koulunkäyntiä 

nykyisessä yhteiskunnassamme tulee kiinnittää erityinen huomio nuorten lähiyhteisöjen 

murenemisen ehkäisemiseen. Lapset ja nuoret tarvitsevat sosiaalista tukea ja kontrollia 

lähiyhteisöiltään, erityisesti heidän omilta perheiltään, jotta he voivat antaa oikeita ja 

asiaankuuluvia merkityksiä koulutyölle. Nuoren vaikeudet kotona, koulussa tai muussa 

sosiaalisessa toimintaympäristössä voivat johtaa siihen, että oppilas syrjäytyy 

kouluyhteisöstä ja keskeyttää koulunsa tai oppilas alisuoriutuu koulussa. Jos 

nuoruusikäisen oppilaan kotitaustaan liittyy rikkoutunut toimintakulttuuri tai kodin 

toimintakulttuuri ei ole välittynyt nuorelle, vaarana on, että nuori integroituu liian 

voimakkaasti yhteiskunnan alakulttuureihin, kuten kaupalliseen nuorisokulttuuriin. Huonot 

vapaa- ajan harrastukset tai pikemminkin harrastamattomuus kuuluvat koulua vieroksuvien 

nuoren ongelmiin. Nuoren perheen ja hänen sosiaalisen taustansa merkitys nuoren 

kouluvaikeuksien synnylle on hyvin keskeinen. (Takala 1992, 8, 16, 33-34, 37-38, 166-

167.) Aalberg & Siimes (1999) toteavat, että yleiset asenteet vähättelevät lapsen 

vanhempien avioeron kielteistä vaikutusta ja korostavat sen myönteisiä puolia. Kuitenkin 

monissa lasten ja nuorten psyykkisiä häiriöitä kuvaavissa tutkimuksissa kiinnitetään usein 

huomio perheen rikkoutumiseen, varhaisiin ja toistuviin eroihin ja eri syistä johtuvaan 

huolenpidon puutteeseen. (Aalberg & Siimes 1999, 237.) Aittolan (2007) mukaan pelkkä 

”institutionaalinen” lasten ja nuorten kohtaaminen kodeissa ja kouluissa ei kuitenkaan enää 

yksin riitä lasten ja nuorten terveen yksilöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen 

yhteiskunnassamme. Kodeissa ja kouluissa tarvitaan myös tietoa niistä kasvu- ja 

kehitysympäristöistä, jotka ovat tulleet perinteisten lasten ja nuorten kasvattajatahojen 

ohelle. Tämän päivän lapset ja nuoret elävät kulutuskeskeisessä kulttuurissa, joka tuottaa ja 

ylläpitää uusliberalistista käsitystä valintoja tekevästä kuluttajasta kaiken mittapuuna. 

Tällaiseen epäterveeseen, itsekeskeisyyttä korostavaan yksilöllisyyteen sisältyy kuitenkin 

tekijöitä, jotka vaarantavat lasten ja nuorten kehitystä. Keskeisin myöhäismodernia 

yhteiskuntaa kuvaava käsite on yksilöllistyminen, joka tarjoaa ennen näkemättömät 

mahdollisuudet oman elämän suunnitteluun, mutta joka toisaalta jättää nuoret yksin 

vastuuseen omasta elämästään ja tekemistään valinnoista. Tänä päivänä kouluilta ja muilta 

lapsia ja nuoria kohtaavilta tahoilta odotetaan, että lapset ja nuoret saavat oikeita 

toimintamalleja kohdata vieraita ihmisiä, uusia paikkoja, erilaisia asiasisältöjä ja omista 

poikkeavia näkökulmia. Nykyään vapaa-ajan, medioiden, kulutuksen ja samanmielisten 

vertaisryhmien parissa kasvava ja kehittyvä nuori omaksuu kasvu- ja 
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kehitysympäristöissään liian individualistisia ja itseään vahingoittavia malleja 

yhteiskunnassa toimimiseen. (Aittola 2007, 339-344.) Aapola & Ketokivi (2005) toteavat 

yhteiskuntamme muuttuneen myös hyvin suorituskeskeiseksi kasvuympäristöksi, jossa 

korostuu lasten ja nuorten eriarvoisuus liittyen heidän perhetaustoihinsa. Yhteiskunnan 

prosessit ja rakenteet kohdistavat nuoriin yhä enemmän paineita siirtyä nopeasti 

koulutuksen tasolta toiselle ja edelleen työelämään. Toisaalta nuoren sosiaalisella taustalla 

on näissä ratkaisuissa tavalla tai toisella edelleen merkitystä. (Aapola 2005, 257; Aapola & 

Ketokivi 2005, 16.) Friis, Eirola ja Mannosen (2004, 11) mukaan suomalaisen 

sosiaalipolitiikan suurimpia haasteita ovat syrjäytyminen ja ihmisten välinen alueellinen eri 

arvoisuus. Vähävaraisten lapsiperheiden osuus on myös lisääntyvä ilmiö 

yhteiskunnassamme (Satka, Moilanen ja Kiili 2002, 245; Tilastokeskus 2007, 10). Friisin, 

Eirolan ja Mannosen (2004,12) mukaan noin kolmasosa lapsiperheistä voi kuitenkin 

ilahduttavasti paremmin kuin koskaan. Jallinoja (2004) toteaa kuitenkin, että myös 

parempiosaiset perheet ovat joutuneet ahtaalle suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, 

esimerkiksi lasten vanhempien työn ja sen hektisyyden johdosta. Koventuneen työelämän 

vaikutukset ja yhteiskunnan arvomaailman muutokset näkyvät perheiden toiminnassa. 

Kuten Jallinoja osuvasti kuvaa: ”isä Brysselissä ja äiti ties missä”. (Jallinoja 2004, 114, 

131, 142-154, 165.) Perheiden vaikeudet heijastuvat lasten koulunkäyntiin selkeästi 

erityisesti silloin, kun perheessä on vanhempien mielenterveydenhäiriöitä tai 

perheväkivaltaa. Tänä päivänä kaikkien perheiden arkielämä ei tue lasten ja nuorten 

kouluoppimista ja heidän sosioemotionaalista kehitystään riittävässä määrin. Perheyhteisön 

merkitys lapsen primaarisosiaalistajana yhteiskuntaan on vähentynyt viime vuosina. (Friis, 

Eirola ja Mannonen 2004, 12-13, 28-29, 38, 122; Jallinoja 2006, 114, 126-127, 131-136, 

142-147, 165, 177-178. ) 

 

Osa nuorista kokee tulevaisuuden suunnittelun, ammatin valinnan ja koulutukseen 

kiinnittymisen vaikeana. Kaikki nuoret eivät ole valmiita tekemään omaan 

tulevaisuuteensa liittyviä ratkaisuja. Yhteiskunnassamme on paljon nuoria, joille koulutus 

ei merkitse yhtä paljon kuin mitä yhteiskunta vaatii heiltä. Työvoimapoliittisen 

koulutuksen piirissä olevat nuoret mieltävät yhteiskunnan heille tarjoamat 

koulutusmahdollisuudet liian vähäisiksi. Nuoret erityisesti peräänkuuluttavat vaihtoehtoja 

nykyiselle koulutusjärjestelmälle. (Aapola ja Ketokivi 2005, 12-27; Pietikäinen 2005, 219, 

239-241, 247. ) 
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5. KOULUVIIHTYMÄTTÖMYYS 

Tässä luvussa tarkastelen kouluviihtymättömyyttä käsitteenä ja ilmiönä yksilöön ja 

kouluyhteisöön liittyvien näkökulmien valossa. Näiden molempien 

kouluviihtymättömyyteen keskeisesti liittyvien tekijöiden tarkastelu on merkittävää 

kouluviihtymättömyyden käsitteen ja sen eri ilmiöiden mahdollisimman yksiselitteisen 

määrittelyn kannalta. 

5.1 Kouluviihtymättömyys yksilöön liittyvänä käsitteenä ja ilmiönä 

Yksilöön liitettynä käsitteenä ja ilmiönä kouluviihtymättömyyden merkitys voidaan johtaa 

kouluviihtyvyyden käsitteen ja oppilaan koulusuhteen lähtökohdista käsin. Ruohon, 

Koskelan ja Pihlainen-Bedranikin (2006) mukaan kouluviihtyvyys on hyvin laaja-alainen 

käsite ja ilmiö. Yleisesti määriteltynä kouluviihtyvyys tarkoittaa oppilaan yleistä suhdetta 

kouluun ja hänen subjektiivisia kokemuksiaan peruskoulusta sekä siihen liitetyistä 

seikoista. Koulussa hyvin viihtyvä oppilas pitää koulunkäynnistä ja hän kokee koulutyön 

mielekkäänä. (Ruoho, Koskela ja Pihlainen-Bedranik 2006, 94-107.) 

Kouluviihtymättömyys puolestaan kuvaa käsitteenä ja ilmiönä kouluviihtyvyyden 

kielteistä puolta, jolloin oppilas ei jostakin syystä pidä koulunkäynnistä. Kurosen (2010) 

mukaan oppilaan koulussa viihtyminen sekä koulunkäyntiin kiinnittyminen pitävät yllä 

oppilaan koulumotivaatiota auttaen samalla oppilasta menestymään kouluoppimisessaan. 

(Kuronen 2010, 201.) Yli-Luoman (2003) mukaan kouluviihtymättömyys liittyy käsitteenä 

ja ilmiönä merkittävästi oppilaan huonoon koulumotivaatioon, jolla on usein kielteisiä 

seurauksia oppilaan koulumenestykselle. Oppilaan alhainen koulumotivaatio näkyy usein 

kouluopetuksessa erilaisina kouluviihtymättömyyden ilmiöinä, kuten oppilaan 

aktiivisuuden puutteena oppitunnilla tai oppilaan protestoimisena koulussa. Huonon 

kouluviihtymättömyyden seurauksena luonnollisesti on, että oppilaan koulumenestys jää 

kehnolle tasolle verrattuna sellaisiin oppilaisiin, jotka viihtyvät koulussa. (Yli-Luoma 

2003, 21-24, 105.) 

 

Kouluviihtymättömyyden käsitteen ja sen eri ilmiöiden merkitys voidaan johtaa yksilön 

kielteisten koulu- ja oppimiskokemusten lähtökohdista käsin, jotka liittyvät merkittävästi 
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oppilaiden kouluoppimisen laatuun. Vilppolan (2007) mukaan heikko koulumenestys voi 

johtaa oppilaan kouluasenteen kehittymisen entistä huonompaan suuntaan, koska heikko 

koulumenestys lisää oppilaan huonommuuden tunnetta. Tämä voi tulla esiin erilaisina 

kouluviihtymättömyyden ilmiöinä, kuten oppilaan vetäytymisenä tai oppilaan 

häiriköimisenä kouluopetuksessa. Kun kielteiset asiat kasaantuvat saman oppilaan 

kohdalla, oppilas väistämättä alkaa tuntea vastenmielisyyttä koulua kohtaan. (Vilppola 

2007, 56.) Yli-Luoma (2003) kiinnittää kouluviihtymättömyyden käsitteen ja oppilaan 

kielteiset kokemukset kouluyhteisöstään niihin mahdollisuuksiin, miten oppilaat voivat 

hyödyntää koulun oppimistilanteissa heille ominaisia oppimistyylejään kouluopetuksessa 

(Kolb). Oppilaiden yksilölliset oppimistyylit vaikuttavat suuresti heidän subjektiivisesti 

kokemaan kouluviihtyvyyden tasoon, koska eri oppimistyyleillä on merkittävä yhteys 

emotionaalisen koulukokemuksen syntyyn. Eri tavalla asioita hahmottavat ja prosessoivat 

oppilaat saavat heille ominaisten, yksilöllisten oppimistyyliensä seurauksena erilaisia 

koulukokemuksia. Tästä syystä erityisesti käytäntöön suuntautuneet pojat ovat vaarassa 

syrjäytyä peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta, koska heille syntyy oman oppimistyylinsä 

vuoksi usein kielteisiä koulukokemuksia oppitunneilla. Mitä enemmän oppilas on 

teoreettisesti orientoitunut, sitä paremmin hän yleensä menestyy koulussa. Mitä enemmän 

aktiiviseen toimintaan ja käytäntöön suuntautuvampi oppimistapa oppilaalla on, sitä 

huonommin hän menestyy koulussa. (Yli-Luoma 2003, 10-26, 61, 70-75, 83, 89.) Kuronen 

(2010) tarkastelee oppilaan kielteistä koulusuhdetta oppilaan vastenmielisten koulu- ja 

oppimiskokemusten näkökulmasta, jotka kehittävät oppilaan koulusuhdetta jännitteiseen 

suuntaan. Näiden oppilaan koulunkäynnin kannalta kielteisten koulukokemusten 

seurauksena on, että kouluoppiminen muuttuu oppilaalle vastenmieliseksi kokemukseksi 

usein jo peruskoulun alaluokilla. Tämän johdosta oppilas ei sitoudu riittävässä määrin 

koulutyöhön ja pikkuhiljaa hän ajautuu kouluyhteisön toiminnan ulkopuolelle. Oppilaan 

koulusuhteesta kehittyy kielteinen, erityisesti silloin, kun hänellä on koulunkäyntiä 

häiritseviä sosioemotionaalisia ja elämänhallinnan taidollisia ongelmia (Vrt. Takala 1992, 

18, 133-149 ), kuten arkuutta ja vetäytymistä, keskittymis- ja tarkkaavaisuuden häiriöitä, 

levottomuutta tai kun oppilas joutuu koulukiusatuksi. Oppilaan elämänhallintataitojen 

riittämättömyys liittyy läheisesti oppilaan elämänkulussaan kohtaamiin ulkoisiin 

olosuhdemuutoksiin, kuten oppilaan siirtyessä yläluokille tai oppilaan muuttojen 

yhteydessä. Tällöin oppilaan sosioemotionaalinen kehityskulku lähtee usein huonompaan 

suuntaan. Kun oppilas kokee paljon hankaluuksia koulutyössään, hänen itsetuntonsa ja 
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identiteetin kehityksensä heikkenevät suhteessa peruskouluun. (Kuronen 2010, 124-178, 

224-225, 326.) 

 

Kouluviihtymättömyyden merkitys käsitteenä ja ilmiönä on suurelta osin sosiaalinen. Yli-

Luoman (2003) mukaan oppilaan kaikki ihmissuhteet koulussa ja sen ulkopuolella 

vaikuttavat merkittävästi oppilaan kouluoppimisen laatuun Sosiaalisten suhteiden ja 

sosiaalisen tuen avulla oppilaalle muodostuu sisäisen työskentelymalli, jolloin oppilaan 

itsetunnon ja moraalisen ajattelun on mahdollista kasvaa riittävän vahvaksi koulutyön 

suhteen. Opettajan merkitys oppilaan itsetunnolle on suuri. Opettaja vaikuttaa oppilaiden 

itsetuntoon jopa enemmän kuin oppilaan vanhemmat. (Yli-Luoma 2003, 21, 29, 33-36, 

105, 123, 136-138.) Kuronen (2010) liittää kouluviihtymättömyyden synnyn vahvasti 

oppilaan kaikissa ihmissuhteissa esiintyviin vaikeuksiin, kuten oppilaan kokemaan 

yksinäisyyteen tai oppilaan kiusatuksi joutumiseen koulutovereiden tai opettajan taholta. 

Oppilaan asenne koulunkäyntiä kohtaan riippuu hyvin paljon hänen kuulumisen ja 

hyväksytyksi tulemisen tunteestaan eri yhteisöihin. (Kuronen 2010, 22, 203.) Pietarinen ja 

Rantala (2002) käsittelevät oppilaan peruskoulun yläluokille siirtymistä ja siellä opiskelua 

oppilaan sosiaalisen kehityksen liittyvä muutosprosessina. Tällöin oppilaan 

kehityksellisenä haasteena on liittyä uuteen koulukulttuuriin, vertaisryhmään ja 

kouluyhteisöön, ja samaan aikaan kysymyksessä on myös oppilaan reaalisen 

minäkäsityksen kehittyminen murrosiässä (Pietarinen ja Rantala 2002, 227-239.) Yli-

Luoman (2003) mukaan lasten ja heidän vanhempiensa välisillä sosiaalisilla 

vuorovaikutussuhteilla on erityisen merkittävä rooli kouluviihtymättömyyden ja sen eri 

ilmiöiden synnylle kouluyhteisössä. Oppilaan kotitausta ”tuottaa” lapsia, jotka kykenevät 

aktivoitumaan eri tavoin oppimisprosessiin koulussa. Oppilaan emotionaalisilla 

tunnekokemuksilla, erityisesti oppilaan perusturvallisuuden tunteella ja hänen 

itsetunnollaan on merkittävä yhteys oppilaan koulunkäynnille. Oppilaan huono itsetunto ja 

heikko perusluottamus ihmisiin vaikuttavat kielteisesti oppilaan koulunkäyntiin hänelle 

kehittyneiden puutteellisten vuorovaikutustaitojen näkökulmasta. Opettaja-

oppilasvuorovaikutussuhde perustuu hyvin pitkälle siihen kotitaustaan, mistä lapsi tulee 

kouluun. Jos oppilaalla on turvallinen ja luottavainen suhde vanhempiinsa, tämä heijastuu 

oppilaan myönteisenä suhtautumisena opettajaan ja oppilastovereihin. Erilaiset 

vuorovaikutuksen ongelmat lasten ja vanhempien välisissä suhteissa näkyvät oppilaan 

oppimiskäyttäytymisessä ja kommunikoinnissa koulussa erilaisina 
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kouluviihtymättömyyden ilmiöinä, kuten opetuksen häirintänä, koulupinnaamisena tai 

oppilaan passiivisuutena. Voidakseen keskittyä ”täysin rinnoin” koulunkäyntiin, oppilaan 

iänmukaisiin fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin perustarpeisiin tulee olla myös täysin 

vastattu. (Yli-Luoma 2003, 15-21, 26-31, 37-39.) Kuronen (2010) toteaa, että yläluokille 

siirtyminen on osalle oppilasta hyvin haasteellista, koska oppilaalle on voinut jo alaluokilla 

kertyä runsaasti huonoja koulu- ja oppimiskokemuksia. Kielteisiä koulu- ja 

oppimiskokemuksia kokeneella ja kielteisen koulusuhteen omaavalla oppilaalla on usein 

lapsuudenaikaisia sosioemotionaaliseen kehitykseen ja elämänhallintaan liittyviä 

riskitekijöitä kotitaustassaan, kuten vanhempien yksinhuoltajuus tai avioero, alkoholismi, 

perheväkivalta, mielenterveysongelmat tai kodin matala sosioekonominen asema. Oppilas, 

jolla on kielteinen peruskoulusuhde, on usein kokenut varhaisina kouluaikoina mieliin 

painuneita menetyksiä ihmis- ja tunnesuhteissaan, kuten vanhempien eroissa ja muuttojen 

yhteydessä katkenneet kaverisuhteet, isovanhempien kuolema tai rakkaan lemmikkielimen 

menehtyminen. Osa oppilaista on myös laiminlyötyjä kodin antaman kasvatuksen ja 

huolenpidon suhteen, ja he joutuvat kantamaan ikäänsä nähden liian suuren vastuun 

kotiasioistaan. (Kuronen 2010, 172, 194-195.) Olkinuoran ja Rinteen (2001) mukaan 

oppilaan kokema koulunkäynnin mielekkyys on selvässä yhteydessä oppilaan vanhempien 

sosiaaliseen asemaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tilanteeseen. Kouluun 

sopeutumattomuuden riski on korkeampi alempien sosiaaliryhmien pojilla ja 

yksinhuoltajien lapsilla. Asiaa on selitetty alempien sosiaaliryhmien lasten vaikeutena 

sopeutua koulun normeihin, joiden seurauksena opettajan kurinpidolliset toimet saattavat 

kasaantua näihin oppilaisiin. (Olkinuora & Rinne 2001, 205, 207, 220.) Oppilaan 

sosioemotionaalisten kouluvalmiuksien ”tuottamisen” rinnalla kodilla on merkittävä rooli 

olla myös oppilaan kaikkein tärkein lähiyhteisö, joka myös tukee oppilaan koulunkäyntiä 

sen eri vaiheissa. Vitelin (1990) mukaan oppilaan kotitaustan tulee olla oppilaan 

koulunkäynnin tukena koko hänen kouluaikansa ajan, jolloin oppilaan koti edustaa 

pysyvyyttä, kun oppilas kokee suuria muutoksia elämänkulussaan ja kehityksessään (Viteli 

1990, 1). 

 

Koulumaailmassa kouluviihtymättömyyden käsite ja sen ilmiöt tunnistetaan usein Takalan 

(1992) tunnetuksi tekemästä käsitteestä ”Kouluallergia. ”Kouluallergia merkitsee 

käsitteenä oppilaan vakavia sosioemotionaalisia koulunkäynnin vaikeuksia. 

”Kouluallerginen” oppilas omaa jäsentymättömän identiteetin, jonka johdosta hän kokee 
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ristiriitaisuutta moraalisessa ajattelussaan suhteessa koulunkäyntiin. Tällöin hänen oma 

identiteettinsä ei ole erkaantunut kodin tai kaveripiirin vääristävistä normeista. Keskeisenä 

piirteenä kouluallergikolla on vahva koulu- ja koulutuskielteisyys sekä haluttomuus käydä 

koulua ja suuntautua jatko-opintoihin. Sen vuoksi, ettei hän katso täyttävänsä koulun 

normeja. ”Kouluallergia” ilmenee oppilaan vetäytymisenä ja passiivisuutena tai oppilaan 

häiritsevänä käyttäytymisenä kouluyhteisössä. Nämä oppilaat ovat yleensä poikia. (Takala 

1992, 33-34, 148, 166.) Voidaan todetakin, että kouluviihtymättömyys liittyy selkeästi 

oppilaan sukupuoleen. Pirttiniemen (2000) mukaan yläluokkien poikien koulukokemukset 

ovat selvästi tyttöjä kielteisempiä. Noin kymmenen prosenttia pojista kokee olonsa tavalla 

tai toisella ahdistuneeksi koulussa. Pojat kokevat koulun usein pakonomaisena ja 

ahdistavana paikkana Ero tyttöihin on merkittävän suuri. Poikien kaverisuhteet eivät ole 

yhtä toimivia kuin tyttöjen. Pojilla on enemmän ongelmia keskinäisissä sosiaalisissa 

suhteissa sekä opettajasuhteissaan ja he joutuvat tyttöjä useammin kiusatuiksi koulussa. 

Lisäksi pojat saavat hieman tyttöjä vähemmän sosiaalista tukea vanhemmiltaan. Pojilla on 

usein vaikeuksia suorittaa peruskoulun oppimäärä loppuun saakka ja poikien tyttöjä 

kielteisemmät koulukokemukset tulevat erityisesti esiin heidän opiskeluunsa liittyvissä 

kokemuksissa. Teoriapainotteinen peruskoulu ei herätä oppimismotivaatiota kaikkien 

oppilaiden, erityisesti poikien kohdalla. Enemmistö peruskoulun oppimäärän 

laiminlyöneistä on poikia. (Pirttiniemi 2000, 35, 63, 78-79, 82, 87, 123-124, 159.) 

 

Oppilaan kielteiseen koulusuhteeseen liittyvät ilmiöt näkyvät koulumaailmassa monin eri 

tavoin. Kurosen (2010) mukaan oppilaan huonon koulumotivaation ja heikon 

koulumenestyksen ohella yläkoulujen työrauhahäiriöt ovat hyvin tavallisia 

kouluviihtymättömyyden ilmiöitä. Oppilaan tyytymättömyys näyttäytyy myös oppilaan 

heikkona kiinnittymisenä opiskeluun, vähäisenä yhteisöllisyytenä, kiusaamisen kohteeksi 

joutumisena tai kiusaamisen sallimisena. (Kuronen 2010, 225.) Annala (1986) esittää, että 

kouluviihtymättömyys voi olla myös lahjakkaan oppilaan ongelma, jolloin oppilaan 

kielteiset sosioemotionaaliset koulukokemukset vaikeuttavat oppimista. Näiden tekijöiden 

seurauksena oppilas alisuoriutuu joissakin oppiaineissa tai kouluviihtymättömyys vaikuttaa 

koko oppilaan koulumenestykseen kielteisesti. Tällöin oppilaan kouluviihtymättömyyttä on 

vaikea havaita ja oppilaan kouluviihtymättömyys voi jäädä kokonaan huomiotta. (Annala 

1986, 12-13, 28.) Tästä näkökulmasta koulussa hyvin pärjäävä oppilas voi myös kokea 

kouluviihtymättömyyttä, joka vaikuttaa epäedullisesti hänen koulumenestykseensä. Kuula 
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(2000) toteaa, että junnaava ja yksitoikkoinen opetus, jossa ei ole tarpeeksi oppimiseen 

liittyvää haastetta oppilaalle on merkittävä kouluviihtymättömyyttä aiheuttava tekijä hyvän 

oppilaan kohdalla. Koska: ”aina piti mennä hitaimman mukaan” (Kuula 2000, 76.) 

Samdalin (1998) mukaan kouluviihtymättömyys voi myös heijastua oppilaan 

elämäntapoihin ja terveystottumuksiin. Huono kouluviihtyvyys on yksi merkittävimmistä 

nuorten tupakointia ja alkoholinkäyttöä ennustavista tekijöistä. Nuori etsii muita 

viiteryhmiä, kun koulu ei kiinnosta. (Samdal 1998, vii.) Tilus (1991) toteaa, että 

vaikeimmissa kouluviihtymättömyyden muodoissa avuksi tarvitaan eri ammattisektoreiden 

välistä yhteistyötä ja oppilashuollollisia toimenpiteitä (Tilus 1991, 53). Pirttiniemi (2000) 

esittää, että oppilaan tyytymättömyys koulunkäyntiin näkyy ajoittain opettajien ja oppilaan 

vanhempien välisissä suhteissa. Joskus nämä ristiriidat siirtyvät kunnallisten lautakuntien 

ja valtion hallinnon käsiteltäviksi, jolloin koulu joutuu julkisen kritiikin 

kohteeksi.(Pirttiniemi 2000, 1.) 

 

Yksilöön liitettynä käsitteenä kouluviihtymättömyyden merkitys käsitteenä ja ilmiönä 

voidaan johtaa myös syrjäytymisen käsitteen lähtökohdista käsin. Pirttiniemi (2000) toteaa, 

että oppilaan huono koulumotivaatio, heikot arvosanat ja epäsäännöllinen koulunkäynti 

ennakoivat oppilaan koulutuksesta syrjäytymisen riskiä (Pirttiniemi 2000, 123). Kuulan 

(2000) mukaan syrjäytyminen kuvaa käsitteenä ja ilmiönä ennen kaikkea yksilön elämän 

suurta ahdinkoa ja hänen sosioemotionaalisen hyvinvointinsa alenemista. Laajasti 

tarkasteltuna syrjäytyminen liittyy yhteiskunnan rakennemuutokseen ja hyvinvointivaltion 

luonteeseen. Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna syrjäytyminen merkitsee yksilön 

”poisputoamista” yhteiskunnasta ja sen sosiaalisista suhteista ja rakenteista, kuten 

työelämästä tai koulutuksesta. (Kuula 2001, 1-2, 42, 175.) Takala (1992) esittää, että 

oppilaan kouluvaikeudet toimivat pahimmassa tapauksessa lähtökohtina yksilön 

täydelliselle syrjäytymiselle yhteiskunnasta, ja oppilaan voimakas koulukielteisyys on jo 

toinen vaihe tässä yksilön syrjäytymisprosessissa. Työvoimatoimistoissa nämä nuoret ovat 

erityisen ongelmallinen asiakasryhmä nuoren ikänsä ja yleisen jäsentymättömyytensä 

vuoksi. Mitä pidemmän aikaa he ovat työvoimatoimiston asiakkaita, sitä 

voimakkaammaksi muodostuu uloslyönti koko yhteiskunnasta. (Takala 1992, 37-38, 161, 

166.) 
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5.2 Kouluviihtymättömyys kouluyhteisöön liittyvänä käsitteenä ja ilmiönä 

Peruskoulun yläluokkien koulukulttuuri on yksi merkittävä kouluviihtymättömyyttä ja sen 

eri ilmiöitä lisäävä tekijä (Kuronen 2010, 202-203, 224-225; Kuula 2000, 55-57, 71-101, 

175-176; Pirttiniemi 2000, 1, 35-36, 63, 78-79, 81-82, 84). Keskeisenä kysymyksenä 

kouluviihtymättömyyden ja yläkoulun koulukulttuurin välisen suhteen pohdinnassa on: 

Millaisia vuorovaikutusmahdollisuuksia ja oppimisprosesseja yläkoulun kouluyhteisö 

mahdollistaa oppilaan sosioemotionaalisten koulu- ja oppimiskokemusten kannalta? Tästä 

näkökulmasta kouluviihtymättömyyden merkitystä käsitteenä ja ilmiönä tulee erityisesti 

tarkastella yläkoulun kouluopetuksen ja sen koulukulttuurin pulmallisesta suhteesta 

toisiinsa. Kuulan (2000) mukaan oppilaiden oppimisympäristö muuttuu usein rikkonaiseen 

suuntaan yläkouluvaiheessa (Vrt. Pirttiniemi 2000, 87), koska yhtä yläkoulun oppilasta 

saattaa opettaa jopa 15 eri opettajaa. Tämän lisäksi yläkoulun kouluopetus luokissa 

perustuu lähes yksinomaan opettajan yksinpuheluun tuntitilanteissa. Sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmat oppilaiden ja opettajien välillä sekä joskus myös oppilaiden 

keskinäisissä suhteissa ovat yleisiä. Tässä suhteessa oppilaan heikko koulumenestys ja 

oppilaan oppimisvaikeudet ovat toimineet usein huomattavina lähtökohtina näiden 

ristiriitatilanteiden kehittymisille luokkahuoneissa. (Kuula 2000, 135, 175, 177.) 

Peruskoulun yläluokkien oppilaiden omat kokemukset osoittavatkin selkeästi yläluokkien 

kouluyhteisön vuorovaikutteisuuden ja sen sosiaalisen toiminnan kehittämisen tarpeen. 

Suomalaisten oppilaiden huono suhde opettajiin on merkittävä oppilaiden 

kouluviihtyvyyttä vähentävä tekijä (Kannas, Välimaa, Liinamo & Tynjälä 1995, Kuronen 

2010, 126-225; Kuula 2000, 130-137, 175; Linnakylä 1993, 40-42, 45, 50; Linnakylä, 

Brunell & Kankaanranta 1996, 257, 263; Linnakylä & Malin 1997, 112-127.) Linnakylän 

(1993) mukaan oppilailla on voimakas tarve tulla hyväksytyksi. Mitä heikompana oppilas 

koki oman arvostuksensa, niin sitä kielteisempää oli kouluun asennoituminen (Linnakylä 

1993, 46, 50.) Kurosen (2010) mukaan (Vrt. Kuula 2000, 175) monen koulusuhteessaan 

erilaisia vaikeuksia kokeneen oppilaan kokemuspiiriin liittyy vahvasti opettajan taholta 

koettu välinpitämättömyys, oppilaan eriarvoinen kohtelu tai opettajalta saatu liian 

kielteinen tai asiaton palaute, kuten kouluyhteisössä leimatuksi tuleminen tai kokemus 

kiusaamisesta koulutovereiden tai joskus jopa opettajan taholta. Nämä oppilaat puhuivat 

opettajan kannustuksesta ja rohkaisusta vain vähän. Erityisesti oppilaan koulukiusatuksi 

joutumisella tai hänen leimautumisellaan koulu- tai luokkayhteisössä on ollut hyvin 

dramaattisia seurauksia oppilaan koulukokemuksille. (Kuronen 2010, 133, 135, 137-142, 
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195-196, 225, 227.) Kuulan (2000) mukaan yhtenä selityksenä näille vuorovaikutuksen 

ongelmille on, että kaikki oppilaat eivät kykene täyttämään ja ymmärtämään yläkoulun 

sosiaalisia kvalifikaatiovaatimuksia. Oppilaiden on osattava esimerkiksi olla mieliksi 

useille opettajille, sopeuduttava kiireeseen ja päivittäin muuttuviin tilanteisiin. Koulun 

järjestyssäännöistä poikkeamista rangaistaan myös sellaisin keinoin, joilla ei ole aina 

kasvatuksellista tehtävää. (Kuula 2000, 30-31.) 

 

Liitän kouluviihtymättömyyden synnyn ja sen ilmiöt koulukulttuurin kannalta maassamme 

toteutettuun uusliberalistiseen koulutuspolitiikkaan. Hilpelän (2001) mukaan 

uusliberalismi korostaa markkinoita ja niiden merkitystä yhteiskunnallisessa 

todellisuudessa., jotka määrittelevät suuressa määrin yksilön toimintaa. Markkinoiden 

keskeinen piirre on kilpailu, jonka uskotaan parantavan tuotteiden laatua ja tuotannon 

tehokkuutta. Vähemmillä voimavaroilla tulee saada aikaan enemmän toimintaa ja tulosta 

aikaiseksi. Koulutuksen tehtäväksi on tullut kansakunnan kilpailukyvyn ja rikkauden 

turvaaminen. Koulutukselta odotetaan mahdollisimman hyvää taloudellista tuottavuutta. 

Koulutuksen merkitys on välineellistynyt. (Hilpelä 2001, 140, 142, 147-149.) Kivirauma 

(2009) esittää, että uusliberalistinen koulutuspolitiikka on muuttanut peruskoulun 

koulukulttuuria huonompaan suuntaan, ja se on heikentänyt kouluelämän laatua, etenkin 

heikompien oppilaiden kohdalla viimeisen reilun kahden vuosikymmenen aikana. 

Peruskoulun toimintakulttuuri on ”kääntynyt päälaelleen” sitten 1970-luvun, jolloin 

peruskoulun toiminta-ajatuksena oli tukea ennen kaikkea heikompia oppilaita 

kouluyhteisössä. Tällöin heikompien oppilaiden tarpeet otettiin luontevammin huomioon 

kouluyhteisössä koulun erityisopetuksen avulla. Nykyinen koulukulttuurimme sen sijaan 

korostaa oppilaan mahdollisimman hyvä koulumenestystä merkittävänä 

koulutuspoliittisena päämääränä sekä oppilaiden ja heidän vanhempien omia valintoja 

kouluoppimiseen oleellisesti liittyvinä tekijöinä. Tämän päivän oppilaat ja heidän 

vanhempansa ovat koulutuksen suhteen yhä enemmän ”oman onnensa seppiä”. (Kivirauma 

2009, 41-45.) Toisaalta yläkoulun kiireinen koulukulttuuri ja sen takana olevat 

koulutuspoliittiset arvot voivat myös vahvistaa koulun henkilökunnan kiinnostuksen 

puutetta oppilaiden kouluviihtymättömyyttä ja sen taustalla olevia vaikeuksia kohtaan. 

Pirttiniemi (2000) kritisoi koulukulttuurimme kykyä kohdata erilaisia oppilaita koulun 

arjessa vertaamalla joidenkin oppilaiden koulukokemuksia kouluyhteisöstään ”Seitsemän 
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veljeksen” kokemuksiin. Vertauksellaan hän tarkoittaa, että yläkoulun kulttuurista puuttuu 

aito kiinnostus oppilaisiin ja erityisesti poikiin. (Pirttiniemi 2000, 123-124.) 

 

Kouluviihtymättömyys liittyy käsitteenä ja ilmiönä vahvasti myös yläkoulun 

kouluopetuksen kollektiiviseen luonteeseen. Peruskoulun yläluokkien opetus on 

suunniteltu kunkin ikäkauden yleisen kehitystason mukaan. Yläkoulun koulukulttuuri 

”tuottaa” kouluviihtymättömyyttä ja sen eri ilmiöitä joidenkin oppilaiden kannalta liian 

teoreettisella ja vaativalla kouluopetuksella. Tutkimusten perusteella epäonnistumisen riski 

koulutyössä koskettaa ennen kaikkea alemman sosiaalisen statuksen omaavia nuoria ja 

poikia. Erityisesti käytäntöön suuntautuneet oppilaat kokivat yläluokkien koulutyön usein 

vaikeana. (Kuula 2000, 55-56, 89, 175; Pirttiniemi 2000, 104, 123-124.) 

Kouluviihtymättömyys nivoutuu kouluopetuksessa vahvasti niihin mahdollisuuksiin, joilla 

kouluyhteisössä voidaan tukea oppilaiden koulumenestystä vuorovaikutuksen keinoin ja 

oppilaan yksilöllisen kohtaamisen näkökulmasta. Oppilaiden yksilölliset, kouluoppimiseen 

liittyvät ja muut tarpeet ovat suuri haaste koko yläkoulun kouluyhteisölle. Kouluyhteisöllä 

ei ole riittävästi resursseja kohdata oppilaiden yksilöllisiä tarpeita kouluyhteisön 

toiminnasta käsin. (Hovila 2004, 34, 45, 47, 53-54, 57, 61, 70, 187; Kuronen 2010, 225-

230; Kuula 2000, 141-156, 175; Lappalainen 2001, 143-153, 159.) Lappalaisen (2001) 

mukaan tilanne on koko yläkoulun kouluyhteisön kannalta hämmentävä, sillä yläkoulun 

opettajien oppilaan tuntemus voi olla jopa niin huonoa, että he tietävät oppilaan 

koulumenestykseen liittyvistä asioista kouluyhteisössä kaikkein vähiten. Opettajat eivät 

kykene hahmottamaan kouluopetuksen puitteissa riittävästi oppilaan koulunkäynnin 

vaikeuksiin liittyviä syitä ja oppilaan kokonaistilannetta. Yläkoulun tukihenkilöt voivat 

kuitenkin kohdata jonkin verran paremmin oppilaita työssään oppilashuollossa, mutta 

heidänkin arviot oppilaan tuen tarpeesta koulumenestykseen liittyvissä kysymyksissä 

poikkeavat suuresti oppilaiden omista näkemyksistä. Oppilaat itse arvioivat oman tuen 

tarpeensa koulumenestykseen liittyvissä kysymyksissä huomattavan paljon suuremmaksi 

kuin opettajat ja koulun tukihenkilöt. (Lappalainen 2000, 89-90.) Hovila (2004) toteaa, että 

opettaja joutuu kohtaamaan oppilaan tuntitilanteissa aivan liian yksin tänä päivänä. 

Opettaja ei voi enää omatoimisesti selvitä oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta, vaikka 

opettajan työtä leimaa edelleen paljolti yksin tekemisen kulttuuri. Tämän johdosta useiden 

oppilaiden koulumenestys jää heidän todellisten kykyjensä alapuolelle, koska he eivät saa 

kouluyhteisöstä riittävästi tukea erilaisiin koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyviin 
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vaikeuksiinsa. (Hovila 2004, 46, 53-54.) Kouluviihtymättömyys kiinnittyy myös tästä 

näkökulmasta tarkasteltuna voimakkaasti oppilaiden kielteisiin koulu- ja 

oppimiskokemuksiin kouluyhteisön sosiaalisissa oppimistilanteissa. Yläkoulun 

kouluopetus ja sen koulukulttuuri eivät aina mahdollista oppilaan kognitiivisten tai 

sosioemotionaalisten koulunkäyntiin liittyvien tarpeiden riittävää, riittävän varhaista tai 

riittävän asiallista kohtaamista. (Kuronen 2010, 225; Kuula 2000, 26-29, 30-31, 76-79, 

175-188; Lappalainen 2001, 86-112, 143-159.) Kuulan (2000) mukaan oppilaat jäävät 

kouluoppimisessaan ja erilaisissa vaikeuksissaan usein aivan liian yksin. Näiden tekijöiden 

vuoksi peruskoulun yläluokista tulee heikompien oppilaiden kohdalla heidän 

kouluviihtymättömyyttään vahvistava tekijä, jossa oppilaiden subjektiiviset, kielteiset 

koulukokemukset vaikuttavat oppilaiden asenteisiin, koulumotivaatioon, itsetuntoon ja 

uskoon yksilöllisistä selviytymismahdollisuuksista. Täten oppilaan kiinnittyminen 

kouluyhteisön toimintaan heikkenee, jolloin oppilas ei tunne kuuluvansa kouluyhteisöön ja 

hänen kouluviihtymättömyyden kokemuksensa lisääntyvät. Osa oppilasta valikoituu 

peruskoulun jälkeiseen koulutukseen ja osa oppilaista syrjäytyy siitä. (Kuula 2000, 175-

176.) 
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6. TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSONGELMAT 

Tutkimuksen kokonaistavoitteena on tutkia yläkoulun opettajien ja koulun tukihenkilön 

käsityksiä kouluviihtymättömyydestä ja sen eri ilmiöistä suhteessa yläkoulun opetukseen ja 

koulukasvatukseen. Tutkimuksen tavoite pyritään saavuttamaan tulkitsemalla opettajien ja 

koulun tukihenkilön lausumien taustalla olevat käsitykset tutkielman kohdeteorian valossa. 

(ks. luvut 3. - 5.2). 

 

Tutkimukseni tavoitteen saavuttamiseksi etsin vastausta seuraavaan pääongelmaan: 

 

Millaisena opettajat ja koulun tukihenkilö näkevät kouluviihtymättömyyden ja heikon 

koulumenestyksen välisen suhteen? 

 

Haen vastausta pääongelmaan seuraavien alaongelmien avulla: 

 

1. Miten opettajat ja koulun tukihenkilö ymmärtävät käsitteen 

kouluviihtymättömyys? 

1.1 Miten opettajien ja koulun tukihenkilön käsitysten mukaan kouluviihtymättömyys 

syntyy? 

1.2 Mitä opettajien ja koulun tukihenkilön käsitysten mukaan 

kouluviihtymättömyydestä seuraa? 

2. Miten opettajat ja koulun tukihenkilö ymmärtävät käsitteen koulumenestys? 

2.1 Miten opettajien ja koulun tukihenkilön käsitysten mukaan koulumenestys 

syntyy? 

2.2 Mitä opettajien ja koulun tukihenkilön käsitysten mukaan koulumenestyksestä 

seuraa? 

3. Miten opettajien ja koulun tukihenkilöiden käsitysten mukaan voidaan 

ennaltaehkäistä kouluviihtymättömyyttä ja tukea koulumenestystä? 

 

Työni yleisenä lähtökohtana on ajatus, että oppilaan kouluviihtymättömyys ja heikko 

koulumenestys kuuluvat lähes erottamattomasti yhteen, koska nämä molemmat käsitteet 

kuvaavat oppilaan oppimiskäyttäytymisen kielteistä ja ongelmallista perspektiiviä. Tällöin 
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on merkittävää tutkia, miksi oppilas ei halua aktivoitua oppimisprosessiin tai 

koulunkäyntiin, ja mitä oppilaan hyväksi tässä tilanteessa voidaan tehdä. Peruskoulun 

yläluokkien opettajat ja koulun tukihenkilö omaavat oppilaan kouluviihtymättömyyteen ja 

heikkoon koulumenestykseen liittyvää koulukäytäntöön sisältyvää ns. hiljaista tietoa, jota 

voidaan kasvatustieteellisen tutkimuksen avulla tehdä yhteiskunnassamme näkyvämmäksi. 

Tämän tutkielman pääongelma muodostaa merkittävän lähtökohdan auttaa ja tukea 

oppilaita heidän erilaisissa koulunkäynnin vaikeuksissaan, jotka johtuvat 

kouluviihtymättömyydestä tai heikosta koulumenestyksestä. Kuten Mäkitalo (2008, 16) 

toteaa fenomenografisen metodin hyödyistä: ”Tutkimus kohdentuu erilaisiin käsityksiin, 

jotka tarjoavat kasvutapahtuman ja opetuskontekstin oppilaille koettavaksi”. 

 

Alaongelmien avulla tutkin opettajien ja koulun tukihenkilön käsitysten variaatioita. Täten 

voin saada vastauksia tutkimuksen pääongelmaan kouluviihtymättömyyden ja heikon 

koulumenestyksen välisestä suhteesta. Alaongelmien avulla käsittelen pääongelman 

ratkaisua kokoamalla yhteen opettajien ja koulun tukihenkilöiden käsitykset ja niiden 

väliset variaatiot ja kriittiset eroavaisuudet.  

 

Ensimmäisellä alaongelmalla selvitän opettajien ja koulun tukihenkilön käsityksiä 

kouluviihtymättömyydestä käsitteenä. On merkittävää tiedostaa henkilökohtaiset 

käsityksensä kouluviihtymättömyydestä, jotta oppilasta voidaan auttaa riittävän ajoissa, 

asianmukaisesti ja riittävällä tavalla kiinnostumaan enemmän kouluoppimisesta. Täten 

kyetään ennaltaehkäisemään esimerkiksi oppilaan kiinnostuksen täydellinen 

”lopahtaminen” koulunkäyntiin. Tämä on hyvin tärkeää erityisesti koulutuksen 

nivelvaiheissa, esimerkiksi kun oppilas siirtyy yläluokille. (ks. luvut 4. - 5.2). 

Kouluviihtymättömyyden käsitettä ja sen eri ilmiöitä on käsitelty kasvatustieteessä ja 

mediassa usein ns. marginaaliryhmiin liitettyinä, oppilaan kouluongelmia sivuavien 

käsitteiden kautta, kuten ”kouluallergia” (Takala 1992) tai erityispedagogiikkaan liitettynä 

ilmiönä (Kuula 2000, 79; Lappalainen 2001, 4). Tänä päivänä kouluviihtymättömyys 

koskettaa myös ns. ”tavallisia oppilaita”. Sen vuoksi oppilaan kokemille kielteisille 

koulukokemuksille tulee löytää laajempi ”sateenvarjokäsite”, jonka alle oppilaiden 

subjektiiviset kouluviihtymättömyyden kokemukset voidaan sijoittaa. (ks. luvut 4.1, 4.2, 

5.1 ja 5.2). 
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Toisella alaongelmalla pyrin tavoittamaan opettajien ja tukihenkilön käsityksiä 

kouluviihtymättömyyden ilmiön syntyyn liittyvistä tekijöistä ja kuvaamaan 

kouluviihtymättömyyden syntyä ilmiönä. Oppilaan koulukokemusten synnylle on erityisen 

merkittävää, miten oppilaan henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet, oppilaan 

kouluvalmiudet ja peruskoulun yläluokkien kouluyhteisö kohtaavat toisensa. Miten oppilas 

tulee kohdatuksi yläluokkien koulutodellisuudessa? Miten hän itse pystyy vastaamaan 

hänelle asetettuihin haasteisiin koulutyön suhteen? Kaikilta oppilailta ei voida edellyttää 

samanlaisia koulusuorituksia. Kouluopetuksella ja koulukulttuurilla on merkittävä rooli 

oppilaan kouluviihtymättömyyden synnylle, koska peruskoulun yläluokkien 

kouluyhteisöllä on hyvin haasteellinen rooli kohdata sen toiminnasta käsin oppilaiden 

kouluoppimiseen ja muuhun elämään liittyviä yksilöllisiä tarpeita. (ks. luvut 5.1 ja 5.2). 

 

Kolmannella kouluviihtymättömyyden käsitettä ja sen ilmiöitä kuvaavalla alaongelmalla 

haen vastausta kouluviihtymättömyyden seurauksiin. Kouluviihtymättömyyden seuraukset 

vaikuttavat hyvin laaja-alaisesti oppilaaseen, hänen lähiyhteisöihinsä sekä viime kädessä 

koko yhteiskuntaan. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kouluviihtymättömän oppilaan 

kouluelämän ja kouluoppimisen laatu on usein heikkoa. Kouluviihtymättömyys kuluttaa 

myös paljon yhteiskunnan taloudellisia resursseja sekä yläkoulun opettajien ja koulun 

tukihenkilöiden työaikaa. Tämä aika on poissa niiltä kaikilta oppilailta, jotka haluavat 

panostaa paljon kouluoppimiseen. Tämän vuoksi on merkittävää tutkia 

kouluviihtymättömyyden seurauksia juuri yläkoulun opettajien ja tukihenkilön 

näkökulmasta. Kouluviihtymättömyyden ja sen eri ilmiöiden seurausten pohdinnassa on 

merkittävää huomioida erityisesti, miten oppilas sijoittuu peruskoulun jälkeiseen toisen 

asteen koulutukseen, ja miten kouluyhteisössä kiinnitetään huomiota 

kouluviihtymättömyyden eri ilmiöihin oppilaan saaman varhaisen tuen kannalta. (ks. luvut 

5.1 ja 5.2). 

 

Kolmella seuraavalla koulumenestykseen liittyvällä alaongelmalla tutkin 

koulumenestyksen käsitettä samasta viitekehyksestä kuin kouluviihtymättömyyttä. On 

tärkeää tietää, millaisia merkityksiä opettajat ja tukihenkilö antavat koulumenestyksen 

käsitteelle, koska koulumenestykseen liittyvät kielteiset ilmiöt, kuten oppilaan heikko 

koulumenestys tai oppimisvaikeudet toimivat merkittävänä lähtökohtina 
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kouluviihtymättömyyden synnylle. (ks. luvut 5.1 ja 5.2). Jotta oppilaan heikkoa 

koulumenestystä ja siihen läheisesti liittyvää kouluviihtymättömyyttä voidaan parantaa, on 

merkittävää tutkia, millaisia merkityksiä yläkoulun opettajat ja koulun tukihenkilöt antavat 

koulumenestyksen synnylle. Mäkitalon (2008, 53) mukaan merkitys ja sisältö, jonka 

ihmiset ajattelevat kuuluvan ilmiöön, on heidän käsityksensä ilmiöistä. 

 

Toiseksi viimeinen alaongelma muodostuu kahdesta osiosta. Ensimmäisen osan on 

tarkoitus selvittää opettajan ja koulun tukihenkilön käsityksiä liittyen 

kouluviihtymättömyyden ennaltaehkäisyyn. Toinen osio antaa mahdollisuuden tutkia, 

miten oppilaiden koulumenestystä voidaan parantaa yläkoulussa. Oppilaan 

kouluviihtymättömyyttä voidaan ennaltaehkäistä ja hänen koulumenestystään voidaan 

edistää huomioimalla oppilaan oppimiskäyttäytymiseen ja koulunkäyntiin liittyvät 

vaikeudet asianmukaisesti, riittävän varhaisessa vaiheessa ja riittävällä tavalla. Kaiken 

kaikkiaan voidaan todeta, että kouluyhteisössä tulee kiinnittää enemmän huomiota 

oppilaan yksilölliseen kohtaamiseen. (ks. luvut 3.1 ja 3.2). Täten kouluoppiminen, ja 

koulunkäynti yleensä voivat merkitä oppilaalle kognitiivisesti ja sosioemotionaalisesti 

mielekkäämpää kokemusta. 

 

Viimeisellä tutkimuksen alaongelmalla haluan vielä tutkia, mitä opettajat ja tukihenkilö 

haluavat kertoa vapaasti oppilaiden kouluviihtymättömyydestä. Tällä tavoin pyrin 

kiteyttämään heidän käsitystensä ydinajatuksia kouluviihtymättömyydestä ja sen eri 

ilmiöistä vielä luotettavammin. 
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7. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Luvussa 7.1 esitän tutkimukseni kohdejoukon ja aineiston keruun. Tämän jälkeen käyn läpi 

fenomenografisen aineiston analyysin yleisellä tasolla (ks. luku 7.2). Lopuksi esitän 

tutkielmassani toteutuneen analyysin etenemisen (ks. luku 7.3). 

7.1 Tutkimuksen kohdejoukko ja aineiston keruu 

Käytin teemahaastattelua aineiston keruussa. Eskola ja Vastamäki (2007) määrittävät 

teemahaastattelun keskusteluksi, jossa tutkija pyrkii vuorovaikutuksen keinoin saamaan 

selville häntä kiinnostavat asiat. Viime vuosina teemahaastattelussa ollaan siirrytty yhä 

enemmän keskustelun tapaisiin haastattelutilanteisiin, joiden aikana tutkija kysyy 

haastattelukysymykset intuition varassa niin sanotusti ”lennosta”. Haastattelun aihepiirit eli 

teemat ovat kuitenkin etukäteen määrätty. Teemahaastattelu on yleisin haastattelumuoto 

suomalaisessa laadullisessa tutkimuksessa. (Eskola ja Vastamäki 2007, 25, 27, 34.) Ahosen 

mukaan teemahaastattelusta käytetään usein nimitystä puolistrukturoitu haastattelu. Tällöin 

tutkijalle jää vapaus sovittaa kysymysten muoto, ja osittain sisältökin henkilön ja 

keskustelun kulun mukaan. (Ahonen 1994, 138.) Ajattelen, että haastattelun toteuttaminen 

tällä tavoin on työni tutkimuksellinen vahvuus. Mäkitalon (2008, 56) mukaan 

puolistrukturoidussa haastattelussa voidaan tutkia tarkasti ja monipuolisesti mielenkiinnon 

kohteena olevaa ilmiötä, ja täten saavuttaa tutkimuskohteesta pikemminkin aito ymmärrys 

kuin pelkkä mielipide. 

 

Johdin haastatteluteemat suoraan tutkimusongelmien alaongelmista, koska alaongelmien 

avulla pystyin muodostamaan haastatteluosuuteen kattavat avainkysymykset. Lisäksi 

muodostin tutkimuksen alaongelmista poiketen viimeiseksi avainkysymykseksi 

lisäkysymyksen. Tutkin sen avulla, mitä tutkimukseni kohdejoukko haluaa kertoa vapaasti 

kouluviihtymättömyydestä ja sen eri ilmiöistä yläkoulun kouluopetuksessa ja 

kouluyhteisössä. 

 

Seuraavassa hahmotelmani avainkysymyksistä: 
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1. Mitä ymmärrät käsitteellä kouluviihtymättömyys? 

2. Millaiset tekijät liittyvät kouluviihtymättömyyden syntyyn? 

3. Millaisia seurauksia kouluviihtymättömyydellä on? 

4. Mitä ymmärrät käsitteellä koulumenestys? 

5. Millaiset tekijät vaikuttavat koulumenestyksen syntyyn? 

6. Millaisia seurauksia koulumenestyksellä on? 

7. Millaisilla keinoilla voidaan ehkäistä kouluviihtymättömyyttä? 

8. Millaisilla keinoilla voidaan tukea koulumenestystä? 

9. Mitä muuta haluat kertoa oppilaiden kouluviihtymättömyydestä? 

 

Ensimmäisellä avainkysymyksellä ”Mitä ymmärrät käsitteellä kouluviihtymättömyys?” 

tutkin kouluviihtymättömyyden käsitteen merkitystä ja sen eri ilmiöitä peruskoulun 

yläluokkien kouluyhteisössä hyvin laaja-alaisella tavalla (ks. luku 6). Toisella 

avainkysymyksellä ”Millaiset tekijät liittyvät kouluviihtymättömyyden syntyyn?” tavoitan 

kouluviihtymättömyyden syntyyn liittyviä tekijöitä oppilaan yksilöllisten tekijöiden ja 

kouluyhteisön toiminnan kannalta (ks. luku 6).  Kolmannella avainkysymyksellä 

”Millaisia seurauksia kouluviihtymättömyydellä on”? tutkin kouluviihtymättömyyden 

seurauksia, koska kouluviihtymättömyys aiheuttaa yksilön subjektiivista kuormittumista 

kouluyhteisössä, mutta myös koko kouluyhteisön ja yhteiskunnan kuormittumista (ks. luku 

6). Kolmella seuraavalla oppilaan koulumenestystä käsittelevällä avainkysymyksillä ”Mitä 

ymmärrät käsitteellä koulumenestys”? ”Millaiset tekijät vaikuttavat koulumenestyksen 

syntyyn?” ”Millaisia seurauksia koulumenestyksellä on”? liitän yläkoulun 

kouluviihtymättömyyden ilmiöt kouluopetukseen, oppilaan kouluoppimiseen ja 

koulumenestykseen, koska nämä kaikki edellä mainitut tekijät liittyvät suuresti oppilaan 

kouluviihtyvyyteen ja kouluviihtymättömyyden syntyyn. (ks. luku 6). Seitsemännellä 

avainkysymyksellä ”Millaisilla keinoilla voidaan ehkäistä kouluviihtymättömyyttä” sekä 

kahdeksannella avainkysymyksellä ”Millaisilla keinoilla voidaan tukea koulumenestystä”? 

tavoitan tietoa, joka liittyy kouluviihtymättömyyden ja heikon koulumenestyksen välisen 

suhteen lieventämiseen sekä oppilaan kouluoppimisen edistämiseen. (ks. luku 6). 

Viimeinen yhdeksäs avainkysymys ”Mitä muuta haluat kertoa oppilaiden 

kouluviihtymättömyydestä”? täydentää tutkimuksen muita, varsinaisia avainkysymyksiä. 

Viimeinen avainkysymys antaa tutkimushaastatteluun osallistuneille henkilöille 

mahdollisuuden ilmaista vapaasti käsityksiään kouluviihtymättömyydestä ja sen eri 
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ilmiöistä suhteessa yläkoulun kasvatukseen ja opetukseen. 

 

Haastattelin tätä työtä varten kahta opettajaa ja yhtä koulun oppilashuollossa 

työskentelevää tukihenkilöä. Tutkimukseen mukaan valikoituneet henkilöt olivat kaikki 

hyvin motivoituneita osallistumaan tutkimushaastatteluun. He valikoituivat täysin 

sattumanvaraisesti mukaan tutkimukseen. Tutkimushaastattelut nauhoitettiin keväällä 2013 

ja syksyllä 2013 kolmessa yläkoulussa Pohjois-Pohjanmaalla. Koulut olivat suuri 

kaupunkikoulu, keskisuuri kaupunkikoulu ja pieni maaseutukoulu. Pyysin tutkimusluvan 

yhdeltä peruskoulun yläluokan rehtorilta, yhden luvan sain tuntemani opettajan 

välityksellä. Kolmanteen haastatteluun en kysynyt lupaa koulun rehtorilta, koska kyseinen 

opettaja lupautui osallistumaan anonyymisti tutkimukseeni. Painotin tutkimukseni 

kohdejoukolle, että vaitioloni haastatteluista on taattu ja ainoastaan työni ohjaaja tietää, 

ketä olen haastatellut. Paitsi yhden haastateltavan henkilöllisyys jää vain minun tietooni, 

koska hänen haastatteluunsa ei kysytty koulun rehtorin lupaa. Mainitsin myös 

tutkimuksessa mukana olleille henkilöille, että he saivat halutessaan olla myös vastaamatta 

kysymyksiini. 

 

Pyrin tekemään haastattelutilanteesta miellyttävän kokemuksen opettajille ja 

tukihenkilölle. Näytin tutkimukseni heille avainkysymykset ennen haastattelun 

aloittamista, jotka olivat kaikille luonnollisesti samat. (Mäkitalo 2008, 60, 63.) Tällä tavoin 

pyrin orientoimaan haastateltavat nauhoitustilanteeseen sekä vähentämään heidän 

epätietoisuuttaan haastattelun kulusta. Haastattelut kestivät noin 20-30 minuuttia. 

Haastattelutilanteet tuntuivat minusta varsin luontevilta. Pyrin haastattelutilanteessa siihen, 

että saan mahdollisimman paljon informaatiota tutkimukseeni. Samalla kuitenkin kiinnitin 

huomiota, etten tee haastattelusta liian pitkää tutkimukseeni osallistuneiden henkilöiden 

kannalta. Havainnoin haastattelun aikana hieman haastateltavien reaktioita kysymyksiini. 

Vein keskusteluamme eteenpäin haastattelutilanteessa tarkentavilla kysymyksillä, jotka 

olivat intuitiivisesti muodostettuja. Tällä tavoin pyrin tavoittamaan tutkimukseni 

kohdejoukolta mahdollisimman aitoa ja syvällistä tietoa yläkoulun oppilaiden 

kouluviihtymättömyydestä ja sen eri ilmiöistä. Nauhoitin haastattelut yliopistolta 

lainattuun pieneen nauhoituslaitteeseen, josta tallensin haastattelut tietokoneelleni. 

Haastattelutilanteiseen liittyvät tekniset apuvälineet olivat hyvin pieniä ja helppokäyttöisiä, 

joten niistä ei ollut häiriötä haastattelutilanteessa (Mäkitalo 2008, 62). Kaikki 



 

 

 

 

 

 

32  

haastattelutilanteet olivat rauhallisia (Eskola ja Vastamäki 2007, 27). Tosin yhdelle 

haastateltavalle tuli välttämätön työpuhelu haastattelun aikana. Haastattelun jälkeen pohdin 

omaa tapaani tehdä haastattelukysymyksiä ja miten uskottavaa tietoa sain haastattelulla 

selville. Koin onnistuneeni haastattelutilanteessa varsin hyvin, mutta haastattelutilanteessa 

käyttämäni tarkentavat kysymykset olisivat voineet olla enemmän informaatiota tuottavia 

ja osuvammin muotoiltuja. 

7.2 Fenomenografinen metodi käsitysten tutkimisessa 

Mäkitalon (2008, 64-70) mukaan fenomenografinen analyysi etenee neljän eri osavaiheen 

kautta: 

 

1. Keskeistä analyysin ensimmäisessä vaiheessa on käsitysten sisällön tunnistaminen. 

Haastattelut kirjoitetaan puhtaaksi ja ihmisten lausumat analysoidaan sellaisenaan. 

Kaikki ilmaukset kirjoitetaan tekstiin. Haastattelut luetaan useaan kertaan läpi. 

Tässä vaiheessa valikoidaan tutkimuksen tarkoitukseen soveltuvat merkitykselliset 

ilmaukset ja koodataan ne. Merkitykset muodostuvat tutkijan kontekstista. 

Aineistoa tarkastellaan useista näkökulmista. Kiinnitetään huomiota ihmisten 

puheen painotuksiin. Analyysi kohdistuu kokonaisuuteen. Vastaukset tiivistetään ja 

koodit siirretään tutkimuskokonaisuuteen. Ensimmäisessä analyysivaiheessa 

tutkimushavainnot ovat tiivistetyssä muodossa, sellaisenaan kuin tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt ovat ilmaisseet ne alkuperäisissä lausumissaan. 

 

2. Analyysin toisessa vaiheessa on merkittävää erilaisten ymmärrysten paljastaminen 

ja subjektin suhteen tavoittaminen tutkittavaan ilmiöön. Tutkimuskokonaisuudesta 

etsitään alustavasti käsitysten vaihteluita ja paljastetaan alustavia merkityksiä. 

Merkityksiä pyritään tulkitsemaan intentionaalisuuden periaatteen mukaan mitä- ja 

miten- kysymyksillä. Keskeistä analyysin tässä vaiheessa on vertailu ja ryhmittely. 

Merkitykset luokitellaan alustavasti ryhmiin. Seuraavat vaiheet ovat samanlaisten 

vastausten tai ryhmien luokittelu. Vertaaminen. (Alustavat luokat, joita tutkija 

pyrkii tunnistamaan todentamalla luokkien väliset rajat). Toisen analyysivaiheen 

loppuun mennessä aineistosta on löydetty yksilöiden lausumissaan esittämiä 

alustavia merkityksiä sekä luokiteltu samanlaisia vastauksia ja ryhmiä luokiksi. 
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3. Kolmannessa vaiheessa tutkijan intentiona on tavoittaa subjektin ainutlaatuinen 

kokemus osana henkilön elämismaailmaa ja toisaalta osana yhteistä, yleistä 

merkitystä. Subjektien ilmaisemia merkityksellisiä ilmaisuja varmennetaan 

viemällä yksittäisiä ilmaisuja takaisin yksilön alkuperäiseen kontekstiin 

(rekontekstualisointi), jonka jälkeen ilmaisut siirretään kokonaisuudesta 

muodostettuun luokkaan (dekontekstualisointi). Tämän jälkeen tutkija jatkaa 

edelleen vastausten merkitysten selventämistä vertailemalla vielä lausumia. Tässä 

vaiheessa on erittäin merkityksellistä, että tutkija sulkeistaa omat 

ennakkokäsityksensä ja nojautuu teoriatietoon saadakseen selville ilmiön todellisen 

olemuksen kollektiivisella ja yksilöllisellä tasolla. Ilmiön tarkasteleminen yleisellä 

tasolla vaatii reduktion käyttöä, joka tarkoittaa analyysissä, että siirrytään yksilöstä 

yleiseen ja ilmiön olemus tiivistyy. Kolmannen analyysivaiheen tuloksena on 

kouluviihtymättömyyden ilmiön merkityksen tulkintoja yksilöllisellä ja yleisellä 

tasolla. 

 

4. Neljännessä analyysivaiheessa tavoitteena on käsitystyyppien muodostaminen. 

 

Analyysin viimeisessä vaiheessa muodostetaan horisontaaliset käsitystyypit ”kategorioita 

yhdistämällä” (Mäkitalo 2008, 70). Analyysin tuloksena on erilaisia käsitystyyppejä 

kouluviihtymättömyydestä suhteessa aikaisempaan teoreettiseen ja tutkimukselliseen 

tietoon. 

 

Mäkitalon (2008) mukaan analyysissä on merkittävää paneutua myös 

tutkimushaastattelujen kokonaissisältöön, koska tutkijan tehtävänä on redusoida 

laadullisesti selkeät erot käsitysten sisältöjen mukaan ja rakentaa niistä erilaisia 

käsitystyyppejä. Tämä tarkoittaa tutkimusaineiston analyysissä, että aineistomateriaalia on 

tutkittava siten, että siihen saadaan merkitys kontekstissa tulkinnan avulla. Merkitys tai 

sisältö ei sinänsä ole konkreettisesti aineistossa, vaan merkitys ja sisältö rakentuvat tutkijan 

ja aineiston välillä. Toisin sanoen, tutkija avaa jokaisen henkilön lausuman teoreettisesti 

sen perusteella, miten henkilö kuvasi käsitystään ja suuntasi ajatuksensa siihen. Jotta 

erilaisia käsityksiä voidaan avata ja ymmärtää niiden merkityksellisiä kohtia, käsitykset 

liitetään teoreettisesti siihen kontekstiin, jossa opettajat ja tukihenkilö tekevät arjen 
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työtään. Kriittinen eroavaisuus koulukasvatuksessa liittyy siihen, millaisia mielikuvia 

henkilöillä on tutkittavasta ilmiöstä, ja millaisiin konteksteihin he liittävät tutkimuksen 

aihepiirin. Kouluopetuksen kannalta puolestaan on merkittävää huomioida käsitysten 

eroavaisuudet, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, miten oppilasta autetaan pulmatilanteissa. 

(Mäkitalo 2008, 21, 23, 32-34, 54-55, 65-66, 182.) 

7.3 Kuvaus analyysin etenemisestä tässä työssä 

Tein analyysin käsin ja Word-tekstinkäsittelyohjelmalla. Pyrin tekemään analyysin 

rakenteellisesti samaan tapaan kuin se tehdään laadullisen aineiston tutkimiseen 

tarkoitetulla QRS N Vivo -ohjelmalla. 

 

Ensimmäisessä analyysivaiheessa litteroin nauhoitetut haastattelut eli kirjoitin nauhoitukset 

auki siinä muodossa kuin ne kuuluivat nauhalta. Pyrin huomioimaan myös henkilöiden 

äänen painotukset ja tauot puheessa. Merkkasin puheenpainotukset ja tauot tekstimuodossa 

olevaan aineistoon, kun kuuntelin haastattelut vielä toiseen kertaan nauhalta. Tämän 

jälkeen luin tekstit vielä muutaman kerran tarkasti läpi ja valitsin aineistosta tutkimukseeni 

soveltuvat merkitykselliset ajatuskokonaisuudet. Alleviivasin nämä merkitykset tekstistä. 

Lopuksi tiivistin lauselmat säilyttäen niiden alkuperäisen merkityksen ja koodasin eri 

henkilöiden lausumat H1, H2, H3. Nyt olin suorittanut tutkimuksen tunnistamisvaiheen. 

 

Toisessa analyysivaiheessa aloin muodostamaan tutkimuskokonaisuutta, jolloin siirsin 

alleviivatut tekstit ja merkitykselliset ajatuskokonaisuudet aina yhden koodatun henkilön 

osalta tutkimuskokonaisuuteen. Kun olin siirtänyt kaikki merkitykselliset ilmaukset 

tutkimuskokonaisuuteen, aloin ryhmitellä samanlaisia ja erilaisia lausumia niiden 

alkuperäisessä muodossaan. Sain ryhmiteltyä ja nimettyä lausumat tutkimukseni 

alaongelmien aihepiirin mukaan, joista muodostui tutkimusaineiston kategoriat:   

 ”kouluviihtymättömyys käsitteenä”  

 ”kouluviihtymättömyyden synty” 

 ”kouluviihtymättömyyden seuraukset”  

 ”kouluviihtymättömyyden ennaltaehkäisy” 

 ”koulumenestyksen käsite” 

 ”koulumenestyksen synty” 
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 ”koulumenestyksen seuraukset” 

 ”koulumenestyksen tukeminen” 

 

Toisen analyysivaiheen loppuun mennessä olin paljastanut ja ryhmitellyt kaikki 

opettajien ja tukihenkilön vastaukset ja lausumat muodostamieni kategorioiden alle. 

Seuraavassa esimerkki tutkimuksen toisen vaiheen ryhmittelystä kategorian 

”kouluviihtymättömyys käsitteenä” kohdalla: 

 

Kouluviihtymättömyydellä on käsitteenä ja ilmiönä kielteinen merkitys 

koulumaailmassa. 

H1: ”Kouluun on ikävä tulla tai sinne on joskus jopa inhottava tulla”. 

H2: ”kouluyhteisö tai kouluympäristö ei ole jostain syystä mieluinen ja sinne ei haluta 

tulla”. 

”asiat ja aiheet ovat jotenkin vastenmielisiä”. 

H3: ”kouluviihtymättömyys on sellaista, että on enempi sellaisia päiviä, että koulu on 

tylsää”,. 

”sinne on joka aamu tylsä lähteä”. 

 

Merkityksen tulkinta: Oppilaan kouluviihtymättömyydellä on käsitteenä kielteinen 

merkitys. Kouluviihtymättömyys merkitsee käsitteenä ja ilmiönä ennen kaikkea oppilaan 

kielteistä asennetta koulutyötä tai kouluyhteisöä kohtaan.  

 

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa kuuntelin haastatteluiden joitakin kohtia 

varmistuakseni, että olen kuullut ja ymmärtänyt haastattelussa mukana olleiden 

henkilöiden lausumat oikein. Pyrin myös varmistamaan, että olen suhteuttanut henkilöiden 

lausumat asianmukaisesti subjektin suhteena tutkittavaan ilmiöön (rekontekstualisointi). 

Tämän jälkeen muodostin haastatteluista kokonaisuutena kategorioita 

(dekontekstualisointi). Muodostamiani kategorioita oli tässä vaiheessa yhteensä kuusi 

kappaletta, jotka olivat seuraavat: 

 

 ” Kouluviihtymättömyyden ilmiön monimuotoinen luonne”. 

 

 ”Kouluviihtymättömyyden synty oppilaan sosioemotionaalisten koulu- ja 

oppimiskokemusten seurauksena”. 

 

 ”Kouluviihtymättömyyden synty liittyy koko yhteiskuntaan”. 

 

 ”Kouluviihtymättömyys haittaa oppilaan koulunkäyntiä, mutta tulevaisuutta 

vaihtelevasti”. 
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 ”Kouluviihtymättömyyden ennaltaehkäisyn ja koulumenestyksen tukemisen 

mahdollisuudet ovat vaihtelevia”. 

 

 ”Koulumenestyksen tukeminen ei aina onnistu toivotulla tavalla kouluissa, mutta 

eri syistä”. 

 

 

 

Neljännessä analyysivaiheessa yhdistin kategorioita toisiinsa, joiden pohjalta muodostin 

kollektiiviset käsitystyypit laatimani kohdeteorian valossa (ks. luvut 3.  - 5.2). 

Kategorioiden analyysi tapahtui horisontaalisesti, eikä kategorioita asetettu 

paremmuusjärjestykseen suhteessa toisiinsa. Haastateltujen henkilöiden keskeiset 

käsitysten eroavaisuudet kategorioissa toimivat eri käsitystyyppien muodostamisen 

lähtökohtina, joiden pohjalta kiteytin heidän käsityksensä suhteessa laatimaani 

kohdeteoriaan. Muodostin lopuksi seuraavat kolme kollektiivista käsitystyyppiä: 

(1) Oppilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen 

(2) Oppilaan integroituminen kouluyhteisöön 

(3) Kouluopetus kuuluu kaikille 

 

Merkittävin taustatekijä käsitystyyppien muodostamisessa oli, että haastateltujen 

henkilöiden käsitysten mukaan oppilaiden sosioemotionaaliset koulukokemukset 

muodostuivat erilaisiksi eri koulukonteksteissa. Kaikissa käsitystyypeissä oppilaiden 

kouluoppimisen laatu heikkeni oppilaan sosiaalisten suhteiden ja kouluopetuksen sisältöön 

liittyvien kielteisten tekijöiden vuoksi. Merkittävänä erona käsitystyypeissä oli, että näitä 

tekijöitä painotettiin eri tavalla oppilaan kielteisten koulu- ja oppimiskokemusten synnyn 

kannalta. Kaupunkikouluihin liittyvissä käsitystyypeissä (1) ja (2) oppilaiden 

sosioemotionaaliset koulukokemukset olivat kielteisempiä, koska ne kehittyivät usein 

oppilaan kouluoppimista häiritsevien vaikeuksien pohjalta. Keskisuureen kaupunkikouluun 

liittyvässä käsitystyypissä (1) oppilaan kielteiset koulu- ja oppimiskokemukset syntyivät 

hyvin kokonaisvaltaisella tavalla, oppilaan huonojen kaverisuhteiden ja kouluopetuksen 

liiallisen vaativuuden johdosta. Suureen kaupunkikouluun liittyvässä käsitystyypissä (2) 

oppilaan vastenmieliset koulu- ja oppimiskokemukset syntyivät oppilaan 

kokonaiselämäntilanteen seurauksena, erityisesti oppilaan perhetaustan johdosta, kun 

oppilaalle ei ollut kehittynyt riittävästi elämänhallintataitoja kouluoppimiseen vaikeiden 

kotiolojen vuoksi. Pieneen maaseutukouluun liittyvässä käsitystyypissä (3) oppilaiden 
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sosioemotionaaliset koulu- ja oppimiskokemukset olivat oppilaiden kouluoppimisen 

kannalta myönteisempiä kuin kaupunkikouluissa, koska siellä oppilailla ei esiintynyt 

kouluoppimista haittaavia vaikeuksia. Sen sijaan oppilaiden kouluoppimisen laatu heikkeni 

maaseutukoulussa kouluopetuksen liian teoreettisen ja mielenkiinnottoman asiasisällön 

vuoksi, etenkin poikien kohdalla.  

 

Seuraavassa luvussa esitän analyysin tuloksena syntyneet kolme käsitystyyppiä ja niiden 

merkittävimmät eroavaisuudet sekä samankaltaisuudet suhteessa toisiinsa. 
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8. TUTKIMUSTULOKSENA KOLME KÄSITYSTYYPPIÄ 

Tutkimusanalyysin tuloksena muodostui kolme toisistaan selkeästi poikkeavaa 

käsitystyyppiä. Luvuissa 8.1, 8.2 ja 8.3 kuvaan jokaisen käsitystyypin ominaispiirteet sekä 

niiden merkittävimmät eroavaisuudet ja yhtäläisyydet suhteessa toisiinsa. 

8.1 Oppilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen 

Nimesin ensimmäinen käsitystyypin ”oppilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen”. Tässä 

kaikkien haastattelujen käsitysten kautta jäsennetyn keskisuureen kaupunkikouluun 

liittyvässä käsitystyypissä kouluviihtymättömyyttä ja heikkoon koulumenestykseen 

liittyviä kysymyksiä käsitellään paljolti oppilaan erilaisten kouluvaikeuksien pohjalta. 

Muista käsitystyypeistä poiketen tässä käsitystyypissä oppilaiden vaikeudet suhteessa 

kavereihin selittävät kaikkein voimakkaimmin kouluviihtymättömyyden ja heikon 

koulumenestyksen välistä suhdetta.  

”Niin, ne liittyvät hirveän paljon oppilaiden sosiaalisin suhteisiin eli jos ei oo 

kavereita täällä koulussa, luokassa tai omissa ryhmissä tai jos oppilasta on kiusattu. 

Että hirveän paljon se kouluviihtymättömyys liittyy mun näkökulmasta näihin 

sosiaalisiin suhteisiin”. 

 

”Mutta sitten pahimmillaan ne (kaverit)voi viiä sen kiitettävän oppilaan sinne vitosen 

tasolle. Kun lähetään vahingossa tai tiedostaen kaveriporukkaan, joka ei halua 

siihen koulunkäyntiin”. 

 

Merkittävänä erona muihin käsitystyyppeihin tässä käsitystyypissä lausumat 

koulumenestyksestä käsitteenä ja ilmiönä kuvaavat koulumenestyksen käsitettä ja sen 

syntyä kaikkein kokonaisvaltaisimmalla tavalla. Oppilaan kielteiset koulu- ja 

oppimiskokemukset syntyvät myös kouluopetuksen liiallisen vaatimustason ja 

kouluopetuksen kuormittavuuden seurauksina. Kun oppilaan kouluoppimisessa on 

hankaluuksia, on luonnollista, ettei koulunkäynti tunnu hänestä silloin mielekkäältä. 

 

”Nuoren näkökulmasta koulumenestys on sitä, että pystyy tekemään parhaansa ja saa 

näyttää osaamisensa, ja että ne tavoitteet, mitä nuorelle asetaan on semmosia, mihin 

hän oikeasti pystyy, että ei vaadita oppilaalta semmosia asioita, mitä hän ei 

yksinkertaisesti pysty”. 

 

 ”Kun saataisiin jokaiseen oppiaineeseen, se oma paras, mihin on mahollista päästä. 



 

 

 

 

 

 

39  

Ja tulis niitä onnistumisen kokemuksia, ja tulis se tunne, että menestyy”. 

 

Tähän käsitystyyppiin liittyvistä lausumista ilmenee myös ainoana käsitystyyppinä koko 

tutkimuksessa, että oppilaiden kokema koulu-uupumus on tämän päivän koulumaailman 

todellisuutta. 

 

 ”Koulu-uupumuksesta on tullut semmoinen työuupumuksen kaltainen käsite. Se on 

aika huolestuttava suunta”. 

 

Yläkoulun kouluopetuksen liiallinen kuormittavuus ja vaatimustaso voivat saattaa oppilaan 

kielteiseen ”oravanpyörään” oman kouluoppimisensa suhteen, kun oppilas jää 

kouluopetuksesta luvattomasti pois. Luvattomat poissaolot voivat johtua siitä, että oppilas 

kokee olevansa huono koulussa tai kouluopetuksen sisältö tuntuu oppilaasta liian vaativalta 

ja raskaalta. 

 

 ”Eikä aina tulisi se kokemus, että mää en pystynyt tähänkään, enkä ossaa tätäkään”. 

 

”Eikä se motivoi tulemaan kouluun (Painokkaasti). Se on sitä kautta hirveän iso 

tekijä siinä motivaatiossa ja sitä kautta siinä kouluviihtyvyydessä niin, se että se 

opiskeltavan aineksen taso olisi semmoinen, että oppilas pystyy siinä jotakin 

saavuttamaan”. 

 

Tästä käsitystyypistä ilmenee muiden käsitystyyppien tapaan, ettei peruskoulun 

kouluyhteisössä aina kyetä kohtaamaan oppilaita riittävän yksilöllisesti ja riittävän 

varhaisessa vaiheessa heidän kouluoppimiseen liittyviin tarpeisiin ja vaikeuksiin nähden. 

Oppilaiden saama tuki kouluoppimiseen liittyviin ja muihin vaikeuksiin on riittämätöntä ja 

liian vähäistä yläluokkien kouluopetuksessa. 

 

 ”Opetusryhmien pitäisi olla pienempiä, vaikka meillä ne on kohtalaisen pienet. 

Mutta, että sais olla vielä pienempiä, ja ehkä vielä enemmän pitäis tehä niitä 

yksilöllisiä suunnitelmia eri oppiaineissa eri oppilaille, että kaikkien ei tarvisi 

yrittääkkään oppia kaikkee”. 

 

”Kun ongelma on vähän niin kuin räjähtänyt kässiin, niin niitten paikkaamiseen 

menee se aika. Just siihen ennaltaehkäisevään pitäis olla paljon enemmän aikaa, ja 

ees mahollisuus”. 

 

Vrt. käsitystyyppi ”Oppilaan integroituminen kouluyhteisöön” (ks. luku 8.2). 
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” Ja tietenkin ryhmäkoon kasvu on se, mikä opettajia huolettaa hyvin yleisesti, 

(tauko) että siinä ei minkäänlainen ”ihmeihminenkään” riitä”. 

 

Vrt. käsitystyyppi ”Kouluopetus kuuluu kaikille” (ks. luku 8.3). 

 

 ”Moni pieni paikkakunta, ei puhettakaan, että esimerkiksi koulukuraattorin palvelut, 

aina saatais. Tai että kuraattori olis jatkuvasti paikalla, että oppilaat vois tulla 

huolineen ja murheineen”. 

 

Muiden käsitystyyppien tapaan tästä käsitystyypistä ilmenee, että murrosikä ja oppilaiden 

psyykkinen oirehtiminen vaikuttavat suuresti kouluviihtymättömyyden ja heikon 

koulumenestyksen väliseen suhteen kehittymiseen. 

 

 ”tässä on se murrosikä ja kaikki muu, mikä saattaa oikeasti vaikuttaa hyvin paljon 

siihen motivaatioon ja keskittymiseen ja kaikkeen”. 

 

 ”Että kyllä ne kaikki semmoiset esimerkiksi mielialajutut varmasti vaikuttaa siihen 

kouluviihtyvyyteen, että jos on masentunut, niin ei se koulunkäyntikään sillä tavalla 

kiinnosta”. 

 

Vrt. käsitystyyppi ”Oppilaan integroituminen kouluyhteisöön”(ks. luku 8.2). 

 

 ”kun ne (kouluongelmat) täällä jotenkin vasten silmiä revähtää jotenkin, murrosiän 

pyörteiden myötä”. 

 

”On varmasti tosi vaikea käydä koulussa tai viihtyä koulussa, kun on itsellä niin 

hankalaa, masennusta”. 

 

Vrt. käsitystyyppi ”Kouluopetus kuuluu kaikille” (ks. luku 8.3). 

 

” Yläluokkalainenhan on semmoisessa kehitysvaiheessa, että jos sillä on huono 

päivä, niin mikkään ei mee perille (painotus)”. 

 

 ”Jos sillä on kaikin puolin vaikeaa ja hankalaa, niin tuskin hän menestyy koulussa 

kovin hyvin”. 

8.2 Oppilaan integroituminen kouluyhteisöön 

Suureen kaupunkikouluun liittyvän käsitystyypin nimesin ”Oppilaan integroituminen 

kouluyhteisöön”, koska sen lausumissa korostuu muista käsitystyypeistä poiketen oppilaan 
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elämänhallintataidot, erityisesti oppilaan sosiaalisen sopeutumiskyvyn merkitys 

kouluviihtymättömyyden ja heikon koulumenestyksen väliseen suhteeseen keskeisesti 

vaikuttavana tekijänä. 

 

 ”Ne säännöt ja ne rajat ja ohjeet, jos niitä ei avata oppilaalle, ne ehkä tuntuu 

oppilaista järjettömiltä, tarpeettomilta ja turhilta Oppilas kokee, että niillä vaan nyt 

kiusataan oppilaita. Siinä on kovasti eroja”. 

 

 ”Ajattelisin, että tässä yläkouluvaiheessa älykkyys ja lahjakkuus on vielä melko 

pienessä roolissa, että enemmänkin se, että miten yleinen elämänhallinta ja sitten se 

ympäristön tuki sille, että koulu on tärkee, se kannattaa hoitaa”. 

 

Tässä käsitystyypissä kouluviihtymättömyyden synty liitetään hyvin vahvasti oppilaan 

kotitaustaan ja hänen kokonaiselämäntilanteeseensa. Suuressa kaupunkikoulussa oppilaan 

koulunkäynti riippuu paljon vanhempien valveutuneisuudesta ohjata lapsiansa 

koulunkäyntiin liittyvissä seikoissa. Täten kouluviihtymättömyyden ja heikon 

koulumenestyksen välinen suhde nähdään tässä käsitystyypissä suurelta osin koulun 

ulkopuolisena ongelmana, johon ei voida vaikuttaa kovin paljoa yläkoulun kouluyhteisön 

toiminnasta käsin. 

 

”Uskon, että se on oppilaan elämäntilanteen kokonaisuudesta lähtevä tapaus, että ei 

se välttämättä oo sieltä koulusta lähtevä, vaan se tulee jo kauempaa. Jotenkin 

kouluympäristönä, kaikki se koulun tarjoama oppi ja säännöt ja toiminta on jollain 

lailla vierasta, että vierastetaan näitä. Että kotiympäristössä on niin paljon erilaista, 

että ehkä sielläkään ei nähdä, että kouluntoiminnalla olisi paljon merkitystä”. 

 

Tässä käsitystyypissä ilmenneet kouluviihtymättömyyden ilmiöt ovat kaikkein rajuimpia 

verrattuna muihin käsitystyyppeihin. Koulujen työrauhahäiriöt ovat suuressa 

kaupunkikoulussa hyvin yleisiä. Tämä on selkeä eroavaisuus verrattuna muihin 

käsitystyyppeihin. 

 

 ”Minun käsitys on, että niiden (työrauhahäiriöt) kanssa lähes jokainen opettaja 

jossain mittakaavassa päivittäin ja tunneittain painiskelee. Ne voi olla kohtuu hyvin 

hallinnassa, mutta niiden eteen pitää tehdä töitä. Tai sitten voi olla, että tilanne on 

tosi huonokin.”. 

 

Tästä käsitystyypistä ilmenee keskisuureen kaupunkikouluun liittyvän käsitystyypin 

”Oppilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen”(ks. luku 8.1) tapaan, että oppilaiden 
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luvattomat poissaolot ovat myös yleinen ilmiö suuressa kaupunkikoulussa. Oppilaan 

luvattomia poissaoloja ei aina ehditä käsittelemään suuren kaupunkikoulun arjessa 

riittävästi.  

 

 ”Mutta sitten on kouluviihtymättömyyttä, joka ei sillä tavalla tule koskaan 

käsittelyyn (painotus), esimerkiksi sitä kautta, että kouluviihtymättömyys ilmenee 

poissaoloina”. 

 

Tästä käsitystyypistä ilmenee muiden käsitystyyppien tapaan, että 

kouluviihtymättömyydellä ei itsessään ole kovin suurta merkitystä käsitteenä ja ilmiönä 

yläkoulun arjessa. 

 

 ”Että suomalaisen kulttuurin mukaan, koulussa tulee olla viihtymättä. Että tiedän, 

kyllä mä itse asiassa tiedän, näistä omista oppilaistani, jotka ovat sanoneet, että kyllä 

he oikeasti tykkää olla koulussa”. 

 

vrt. käsitystyyppi ”Oppilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen” (ks. luku 8.1). 

 

 ”Ehkä kouluviihtyvyyteen liittyen musta tuntuu, että se tilanne on suhteellisen sama 

vuodesta toiseen. Että on aina niitä, jotka ei viihy koulussa, tai syystä tai toisesta 

tykkää koulunkäynnistä”. 

 

Vrt. käsitystyyppi ” Kouluopetus kuuluu kaikille” (ks. luku 8.3). 

 

 ”pääsääntöisesti suurin osa lapsista viihtyy koulussa”. 

8.3 Kouluopetus kuuluu kaikille 

Pieneen maaseutukouluun liittyvän käsitystyypin nimesin ”Kouluopetus kuuluu kaikille”. 

Tästä käsitystyypistä ilmenee kriittisenä erona suhteessa muihin käsitystyyppeihin, että 

oppilaan kouluoppimista haittaavat vaikeudet eivät ole merkittävä syy oppilaan 

kouluviihtymättömyyden ja heikon koulumenestyksen välisen suhteen kehittymiselle. 

Tässä käsitystyypissä ilmenee, että kouluviihtymättömyyden ja heikon koulumenestyksen 

välinen suhde kulminoituu oppilaan mielenkiinnon puutteeseen koulutyötä kohtaan, 

etenkin poikien kohdalla. 

 

”Hän ei koe tärkeeksi niitä asioita, mistä koulussa puhutaan. Hänellä ei ole niin kuin 
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semmoista, niinku tavallaan mihinkään aineeseen, että hän olis just siitä innostunut”. 

 

”että poikien ajatusmaailma ei ehkä vielä, ne ei ehkä vielä osaa asettaa sitten sitä tai 

että se opetus voi olla pojille, ehkä liiankin teoreettista.”. 

 

Muista käsitystyypeistä poiketen tässä käsitystyypissä koulun fyysiset puitteet nähdään 

myös merkittävinä kouluviihtymättömyyttä lisäävinä tekijöinä. 

 

”Ja onhan toki muitakin asioita, että kouluympäristöön ei tänä päivänä kiinnitetä 

tarpeeksi huomiota. Aika ankeita on koulun pihat. varsinkin yläkoulujen pihat 

monesti.”. 

 

”Koulut pitäis saada viihtyisimmiksi paikoiksi niin fyysisesti, tarkoitan ulkoisia 

olosuhteita”. 

 

Muiden käsitystyyppien tapaan kouluviihtymättömyyden ja heikon koulumenestyksen 

välinen suhde nähdään tässä käsitystyypissä hyvin kokonaisvaltaisena prosessina. 

 

 ”Koulumenestys on sidoksissa siihen, mikä oppilaan kokonaistilanne on. Jos sillä on 

kaikin puolin vaikeaa ja hankalaa, niin tuskin hän menestyy koulussa kovin hyvin”. 

 

”Kun oppilas ei koe sitä mielekkääksi, koulunkäyntiä niin, eihän sitä silloin yritä 

panostaa”. 

 

Vrt. Käsitystyyppi ”Oppilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen”(ks. luku 8.1). 

 

”Mutta siinä tulee just se oppilaan motivaatio vastaan, mikä taasen voi johtua hyvin 

monista asioista (Painokkaasti)”. 

 

Vrt. Käsitystyyppi ”Oppilaan integroituminen kouluyhteisöön”(ks. luku 8.2). 

 

”Että ne (oppilaan kouluvaikeudet) tulee sieltä kotiympyröistä ja muusta elämästä”. 

 

”Niin tosiaan, itse ajattelen, että on asioita, jotka koulu voi tehdä ja sitten sitä kautta 

edistää sitä kouluviihtyvyyttä. Mutta on sitten sellaisia tekijöitä, jotka ovat koulun 

ulottumattomissa”. 

 

Käsitystyyppien kriittiset erot ja samankaltaisuudet liittyvät koulukonteksteihin, joihin 

henkilöt peilasivat käsityksiään. Luvussa 9. esitän varsinaiset tutkimustulokset. 
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9. TUTKIMUSTULOKSET 

Esitän ensin tutkimustulokset tutkimuksen pääongelmaan. Tutkimuksen pääongelmaan 

vastaan tutkimuksen alaongelmien avulla. Olen koonnut kunkin tutkimusongelman alle 

siihen liittyvät tutkimustulokset. 

 

Millaisena opettajat ja koulun tukihenkilö näkevät kouluviihtymättömyyden ja heikon 

koulumenestyksen välisen suhteen? 

 

Tämän Pro gradu -tutkielman tutkimustulosten mukaan opettajat ja koulun tukihenkilö 

käsittävät kouluviihtymättömyyden ja heikon koulumenestyksen välisen suhteen 

kehittyvän koulutyön sisältöön liittyvien sekä oppilaan kouluoppimista häiritsevien eri 

tekijöiden pohjalta. Kaikissa käsityksissä kouluviihtymättömyyden ja heikon 

koulumenestyksen välinen suhde liittyy oppilaan murrosikään ja hänen psyykkiseen 

oirehtimiseensa kouluyhteisössä. Merkittäväksi tekijäksi käsitysten välisten 

eroavaisuuksien kannalta muodostuu koulun sijainti. Tämän työn valossa 

kouluviihtymättömyyden ja heikon koulumenestyksen välinen suhde näyttäytyy erilaisena 

maaseutu- ja kaupunkikouluissa. Maaseutukoulussa kouluviihtymättömyyden ja heikon 

koulumenestyksen välinen suhde selittyy suurelta osin yläkoulun teoriapainotteisella 

kouluopetuksella, joka ei kiinnosta kaikkia oppilaita, etenkään poikia. Maaseutukoulussa 

oppilaan kouluviihtymättömyyden seurauksena on usein, että oppilaan motivaatio 

kouluoppimiseen laskee, ja tämän takia hän alisuoriutuu kouluoppimisessaan. 

Kaupunkikouluissa kouluviihtymättömyyden ja heikon koulumenestyksen välinen suhde 

muotoutuu kokonaisvaltaisemmalla tavalla, useampien eri tekijöiden johdosta kuin 

maaseutukoulussa. Oppilaiden kokema yksinäisyys ja oppilaiden huonot kaverisuhteet, 

kuten oppilaan kiusatuksi joutuminen vaikuttavat kaikkein eniten kouluviihtymättömyyden 

ja heikon koulumenestyksen välisen suhteen kehittymiseen kaupunkikouluissa. Yläkoulun 

kouluopetuksen teoreettinen opetussisältö sekä oppilaiden kouluoppimiseen liittyvät 

vaikeudet vaikuttavat myös merkittävässä määrin kouluviihtymättömyyden ja heikon 

koulumenestyksen välisen suhteen kehittymiseen kaupunkikouluissa. Oppilaiden 

puutteelliset elämänhallintataidot, erityisesti oppilaiden sosiaalisen sopeutumiskyvyn 

puute, häiritsevät usein hyvin kokonaisvaltaisella tavalla kouluoppimista lisäten oppilaan 
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kouluviihtymättömyyttä tai heikentäen hänen koulumenestystään kaupunkikoulujen 

kouluopetuksessa. Kaupunkikoulun kouluopetukseen liittyvien sisällöllisten tekijöiden 

seurauksena oppilaille syntyy usein kielteisiä koulu- ja oppimiskokemuksia, esimerkiksi 

oppimistilanteissa kun oppilas tuntee olevansa huono koulussa tai kun oppilas ei saavuta 

riittävän hyvää koulumenestyksen tasoa kaikista yrityksistään huolimatta. Oppilaiden 

luvattomat poissaolot ovat tyypillinen kouluviihtymättömyyden ilmiö kaupunkikouluissa, 

joihin yhtenä tekijänä merkittävästi vaikuttaa yläkoulun kouluopetuksen liiallinen 

vaatimustaso, joidenkin oppilaiden kannalta. Luvattomat poissaolot edelleen huonontavat 

oppilaan koulumenestystä, kun oppilas ei osallistu kouluopetukseen riittävässä määrin. 

Suuressa kaupunkikoulussa kouluviihtymättömyydellä on kaikkein eniten kielteisiä 

seurauksia oppilaan koulumenestykselle, koska oppilaiden luvattomat poissaolot eivät aina 

tule käsittelyyn koulun arjessa. Kaikista käsityksistä ilmenee, että oppilaan koulunkäyntiin 

liittyvät vaikeudet kouluviihtymättömyyden tai heikon koulumenestyksen suhteen toimivat 

merkittävinä lähtökohtina oppilaan syrjäytymiselle peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta. 

Syrjäytymisen riski on erityisen todennäköinen silloin, jos oppilaalla on hyvin kielteisiä 

koulukokemuksia kouluyhteisöstään, tai kun oppilaan peruskoulun päättötodistuksen 

kouluarvosanat ovat heikkoja. Suuressa kaupunkikoulussa oppilaiden aikuisiän tulevaisuus 

vaarantuu kaikkein eniten ja siellä voidaan tunnistaa jo yläkouluvaiheessa oppilaita, jotka 

eivät kykene kiinnittymään yhteiskuntaamme aikuisiällä. Näillä oppilailla on puutteita 

yleisissä elämänhallintataidoissaan. 

 

1. Miten opettajat ja koulun tukihenkilö ymmärtävät kouluviihtymättömyyden 

käsitteen? 

 

Kouluviihtymättömyyden käsite jäsentyy opettajien ja koulun tukihenkilön käsityksissä 

niiden kouluviihtymättömyyden ilmiöiden kautta, joita he kohtaavat arjen työssään. Täten 

kouluviihtymättömyyden käsite ilmenee kaikissa käsitystyypeissä 

kouluviihtymättömyyden ilmiönä, joka liittyy oppilaan heikkoon koulumotivaatioon ja 

oppilaan kielteisen kouluasenteeseen. ”Kouluun on ikävä, tai joskus jopa inhottava tulla.” 

”Kouluyhteisö tai kouluympäristö ei ole jostain syystä mieluinen”. ”Sinne on joka aamu 

tylsä lähteä”. Kouluviihtymättömyyden käsitteellä itsessään ei ole kovin suurta merkitystä 

koulumaailmassa, vaan kouluviihtymättömyyden merkitys käsitteenä ja ilmiönä voidaan 

usein johtaa oppilaan kokemista muista vaikeuksista koulussa, tai sen ulkopuolella. Tällöin 
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kouluviihtymättömyydellä on käsitteenä ja ilmiönä niin sanotusti toissijainen luonne, 

jolloin kouluviihtymättömyyden käsite ja sen eri ilmiöt kuvaavat oppilaan subjektiivisia, 

kielteisiä koulukokemuksia liittyen oppilaan erilaisiin koulunkäynnin vaikeuksiin, kuten 

oppilaan heikkoon koulumotivaatioon, oppimisen ongelmiin tai oppilaan muuhun koulun 

ulkopuoliseen elämään. Kaikista käsityksistä ilmenee, että kouluviihtymättömyys on 

oppilaan sukupuoleen liittyvä käsite ja ilmiö. Tyttöjen kouluviihtymättömyys ilmenee 

usein lievempänä, ja aina sitä ei havaita lainkaan kouluyhteisössä. Tytöille on ehkä hieman 

tyypillisempää, että he ”pinnaavat” koulusta. Pojilla esiintyy kouluviihtymättömyyden 

yhteydessä enemmän häiriökäyttäytymistä, joka kertoo oppilaan 

kokonaiselämäntilanteeseen liittyvistä vaikeuksista tai oppilaan henkilökohtaisista huolista. 

Kaikista käsityksistä ilmenee myös, että suurin osa oppilaista viihtyy koulussa hyvin. 

Pääsääntöisesti kouluviihtymättömyys ei ole lisääntynyt yläluokilla. Pikemminkin nuorten 

henkinen pahoinvointi on ehkä hieman lisääntynyt. 

 

2. Miten kouluviihtymättömyys syntyy? 

 

Kouluviihtymättömyys syntyy oppilaan kokemien vaikeuksien ja hänen kielteisten 

kokemustensa johdosta, jotka liittyvät oppilaan kokonaiselämäntilanteeseen tai 

kouluyhteisön toimintaan. Oppilaan kaikki ihmissuhteet vaikuttavat suuresti 

kouluviihtymättömyyden syntyyn. Oppilaan perhetaustan ja kavereiden merkitys 

kouluviihtymättömyyden synnylle on suuri. Osa oppilaiden vanhemmista ei anna arvoa 

oppilaan koulunkäynnille tai he eivät pidä riittävästi huolta jälkikasvustaan. 

Kaupunkikouluissa kouluviihtymättömyyttä aiheuttavat useammat tekijät kuin 

maaseutukoulussa, erityisesti oppilaiden vaikeudet suhteessa koulukavereihinsa, kuten 

oppilaan kokema yksinäisyys, kavereiden puute tai kiusatuksi joutuminen, oppilaan 

oppimisvaikeudet ja puutteelliset elämänhallintataidot, erityisesti oppilaan sosiaalisen 

sopeutumiskyvyn puute. Maaseutukoulussa kouluviihtymättömyyden synty liittyy ennen 

kaikkea kouluopetuksen sisällön mielenkiinnottomuuteen ja sen teoreettiseen luonteeseen 

oppilaan heikentyneen koulumotivaation näkökulmasta. Kaikissa käsityksissä 

kouluviihtymättömyyden synty liitetään oppilaan murrosikään ja oppilaan psyykkiseen 

oirehtimiseen. Murrosikäisen oppilaan huono kaveripiiri helposti lisää oppilaan 

kiinnostuksen puutetta koulutyötä kohtaan. Kaikissa käsitystyypeissä tulee myös selvästi 

esiin, että kouluviihtymättömyys lisääntyy olennaisesti yläkoulun kouluopetuksen ja sen 
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sisällön vuoksi. Kaupunkikoulujen kouluopetuksessa ei kyetä kohtaamaan oppilaita 

läheskään riittävällä tavalla heidän yksilöllisyytensä ja kouluoppimiseen liittyvien 

sosioemotionaalisten ja kognitiivisten tarpeiden kannalta. Kouluviihtymättömyys ja sen eri 

ilmiöt lisääntyvät merkittävissä määrin myös kaupunkikoulujen kouluopetuksen liiallisen 

vaatimustason ja oppilaiden koulu-uupumisen vuoksi. Oppilas, jolla on vaikeuksia selvitä 

koulun asettamista opintovaatimuksista, kokee paljon epäonnistumisen kokemuksia 

koulutyössään, jotka vähentävät entisestään hänen motivaatiotaan koulutyötä kohtaan. 

Tämän seurauksena luvattomat poissaolot lisääntyvät yhtenä merkittävänä 

kouluviihtymättömyyden ilmiönä kaupunkikouluissa. 

 

3. Mitä kouluviihtymättömyydestä seuraa? 

 

Yksilöön liitettynä käsitteenä ja ilmiönä kouluviihtymättömyydestä seuraa monenlaista 

harmia oppilaalle, kuten oppilaan kielteisiä koulu- ja oppimiskokemuksia, oppilaan 

itsetunnon laskua, koulumenestyksen heikkenemistä sekä oppilaan kaverisuhteiden 

huonontumista. Kouluviihtymättömyys heikentää myös yläkoulun oppilaiden 

jatkokoulutusmahdollisuuksia, kun oppilas ei pääse tai ei halua hakeutua toisen asteen 

koulutukseen peruskoulun jälkeen. Merkittävänä erona maaseutukouluun, 

kaupunkikouluissa ilmenevästä kouluviihtymättömyydestä seuraa usein enemmän 

kielteisiä asioita toisille oppilaille ja koko kouluyhteisölle, kuten koulujen 

työrauhahäiriöitä, oppilashuollon kuormittumista ”vaikeiden tapausten johdosta” sekä 

sellaisten oppilaiden koulutyön häiriintymistä, jotka ovat motivoituneita koulunkäyntiin. 

Suuressa kaupunkikoulussa lahjakkaat oppilaat jäävät helposti ilman tasolleen sopivaa 

kouluopetusta, kun hitaammin ja vaikeammin oppivia oppilaita opetetaan samassa 

opetusryhmässä heidän kanssaan. Suuressa kaupunkikoulussa kouluviihtymättömyys voi 

olla pienelle osalle oppilaista alku koko yhteiskunnasta syrjäytymiseen. 

 

4. Miten opettajat ja koulun tukihenkilö ymmärtävät koulumenestyksen käsitteen? 

 

Kaikissa käsityksissä koulumenestyksen käsite kietoutuu hyvin vahvasti oppilaan saamiin 

numeerisiin kouluarvosanoihin. Koulumenestyksen käsite määritetään kaikkien 

henkilöiden käsityksissä oppilaan yksilöllisten oppimisedellytysten valossa. Tällöin 

koulumenestystä käsitellään siitä näkökulmasta, miten oppilas voi menestyä 
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mahdollisimman hyvin koulussa. Opettajien lausumissa koulumenestyksen käsite 

määritetään kaikkein suppeimmin, jolloin koulumenestyksen käsite saa merkityksensä 

oppilaan yksilöllisten ominaisuuksien mukaan, kuten oppilaan työskentelytottumusten, 

ahkeruuden ja elämänhallintataitojen, erityisesti sosiaalisen sopeutuvuuden johdosta. 

Kaupunkikouluihin liittyvissä käsityksessä koulumenestyksen käsitteen määrittelemiselle 

esitetään tarvetta laajentua enemmän oppilaskeskeisempään suuntaan. Kaikilla oppilailla ei 

ole aina realistisia mahdollisuuksia saavuttaa niin korkeaa tai edes kohtuullista 

koulumenestyksen tasoa kuin heiltä vaaditaan yläkoulun kouluopetuksessa. 

 

5. Miten koulumenestys syntyy? 

 

Sekä opettajat että koulun tukihenkilö mieltävät koulumenestyksen synnyn 

kokonaisvaltaisena prosessina, joka liittyy vahvasti oppilaan yksilöllisiin tekijöihin, kuten 

oppilaan murrosikään, koulumotivaatioon, oppilaan lahjakkuuteen, opiskelutaitoihin ja 

ahkeruuteen. Kaupunkikouluissa koulumenestyksen synty liitetään kaikkein 

voimakkaimmin oppilaiden kotitaustaan ja oppilaalle kehittyneisiin yleisiin 

elämänhallintataitoihin sekä oppilaan kaveripiiriin. Etenkin oppilaiden huonot 

kaverisuhteet vaikuttavat helposti kielteisesti oppilaan koulumenestyksen syntyyn 

kaupunkikouluissa heikentäen sitä. Koulumenestyksen synty kiinnittyy myös koulun 

rakenteellisiin tekijöihin, erityisesti koulun ja luokkien kokoon. Suuressa 

kaupunkikoulussa ja suurissa koululuokissa oppilaalta edellytetään enemmän sosiaalista 

sopeutumiskykyä kouluyhteisöön, ja täten oppilaan yleiset elämänhallintataidot ovat 

merkittäviä koulumenestyksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. 

 

6. Mitä koulumenestyksestä seuraa? 

 

Kaikissa käsityksissä ilmenee, että oppilaan koulumenestyksellä on kouluarvosanojen 

muodossa hyvin suuresti merkitystä oppilaan jatkokouluttautumiselle peruskoulun jälkeen. 

Merkittävänä erona muihin kouluihin, suuressa kaupunkikoulussa oppilaan 

elämänhallintataidot kiinnittyvät ”kohtalokkaalla tavalla” hänen huonon 

koulumenestyksensä seurauksiin. Yläkouluvaiheessa suuressa kaupunkikoulussa näkyvät 

ne oppilaat, jotka eivät kykene kiinnittymään yhteiskuntaan tulevaisuudessa 

riittämättömien elämänhallintataitojensa vuoksi. 
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7. Miten kouluviihtymättömyyttä voidaan ennaltaehkäistä ja tukea koulumenestystä? 

 

Kaikista käsityksistä ilmenee, ettei kouluviihtymättömyyttä voida ennaltaehkäistä, eikä 

heikkoa koulumenestystä voida riittävässä määrin tukea, etenkään suuressa 

kaupunkikoulussa. Tämän vuoksi oppilaat tarvitsevat enemmän yksilöllistä  kohtaamista 

kouluyhteisössä, riippuen siitä millaisessa kouluyhteisössä he opiskelevat. Tässä 

tutkimuksessa ilmenee, että pienessä maaseutukoulussa oppilas voidaan kohdata opettajien 

taholta kaikkein kokonaisvaltaisimmin, vaikka sielläkään yläkoulun koulurakenne ei aina 

anna riittävästi tilaa opettajan ja oppilaan väliselle pedagogiselle vuorovaikutussuhteelle. 

Sen sijaan monella pienellä paikkakunnalla on suuria puutteita koulun oppilashuollon 

järjestämisen suhteen, eivätkä oppilashuollon palvelut ole aina kaikkien oppilaiden 

saatavilla maaseutukoulujen oppimisympäristöissä. Myös kaupunkikoulun oppilashuollon 

palvelut ovat usein hyvin kuormittuneita, eikä kaupunkikoulujen oppilashuollossa jää 

riittävästi aikaa sen perustehtävään, oppilaiden erilaisten kouluvaikeuksien 

ennaltaehkäisyyn. Kaikista käsityksistä ilmenee, että yläkoulun kouluopetukseen ja sen 

koulukulttuuriin tarvitaan muutosta enemmän oppilaskeskeisempään suuntaan, jotta 

oppilaiden kouluviihtymättömyyttä voidaan ennaltaehkäistä ja oppilaiden koulumenestystä 

parantaa riittävässä määrin.  

 

8. Mitä muuta opettajat ja koulun tukihenkilö halusivat kertoa 

kouluviihtymättömyydestä? 

 

Tähän viimeiseen alaongelmaan annetut lausumat poikkesivat hyvin paljon toisistaan. 

Lausumista ilmeni, että kaupunkikouluissa oppilaiden yksinäisyys on usein suurin ongelma 

oppilaiden kouluviihtymättömyyden synnyn kannalta. Kaupunkikouluissa oppilaiden 

kouluviihtymättömyyttä ei kuitenkaan sinänsä pidetä kovin relevanttina ilmiönä 

kouluyhteisössä, vaikka kaupunkikoulujen kouluviihtymättömyyden ilmiöt ovat siellä 

rajumpia kuin maaseutukoulussa. Sen sijaan kaupunkikouluissa nähdään, että nuorten 

henkinen pahoinvointi on ehkä hieman lisääntynyt. Maaseutukoulussa puolestaan nähtiin 

tarvetta kehittää yläkoulun kouluopetusta sen sisällöstä käsin sekä kouluyhteisöjen fyysisiä 

puitteita oppilaiden kouluviihtyvyyden parantamiseksi. 
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 10. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Tässä luvussa tarkastelen fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä 

näkökohtia. Tutkimusprosessissa on ollut mukana tekijöitä, jotka nostavat tutkimuksen 

luotettavuusarvoa, mutta mukana on ollut myös tekijöitä, jotka heikentävät 

tutkimustulosten luotettavuutta. 

 

Mäkitalon (2008) mukaan fenomenografiassa tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin tulee 

tapahtua tutkimuksen omista lähtökohdista käsin. Fenomenografisessa tutkimuksessa on 

keskeistä arvioida tutkijan suhde tutkimusobjektiin, tutkimukseen osallistuneiden suhde 

ilmiöön sekä tiedonkeruun ja analyysin suhde tutkimustuloksiin. (Mäkitalo 2008, 192.) 

Oma suhteeni kouluviihtymättömyyden tutkimiseen todennäköisesti lisää tutkimuksen 

luotettavuusarvoa aiemman työkokemukseni johdosta. Työskennellessäni erilaisissa 

työtehtävissä lasten ja nuorten parissa olen havainnut kouluviihtymättömyyden ilmiön 

käytännössä. Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös aiempi työkokemukseni tutkimustyötä 

avustavista työtehtävistä, jotka ovat kehittäneet ajattelutapaani tutkivaan suuntaan. 

Tutkimuksen luotettavuusarvoa on myös lisännyt huolellinen perehtymiseni 

kouluviihtymättömyyden käsitteeseen ja kouluviihtymättömyyden ilmiön luonteeseen 

koulumaailmassa korkeatasoisen lähdemateriaalin pohjalta (ks. luvut 5.1 ja 5.2). 

Tutkielmani luotettavuusarvoa voi jonkin verran alentaa tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöiden suhde tutkimusilmiöön, koska molemmat tutkielmassani mukana olleet 

opettajat toimivat taitoaineiden opettajana yläkoulussa. Toisaalta tutkimukseen 

osallistuneiden henkilöiden suhde tutkimuskohteeseen voi myös lisätä työni 

luotettavuusarvoa, koska kaikki haastattelemani henkilöt olivat toimineet koulumaailmassa 

varsin pitkään. Täten heidän suhteensa tutkimusilmiöön edusti käsityksiä, jotka olivat 

hyvin asiantuntevia. Tutkimuksen tiedonkeruu ja analyysivaihe onnistuivat tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta varsin hyvin. Tutkimuksessa mukana olleet henkilöt valikoituivat 

täysin sattumanvaraisesti mukaan haastateltaviksi, jota pidän myös yhtenä 

luotettavuusvahvuutena työssäni. Tutkimuksen luotettavuutta tiedon keruun kannalta 

laskee se seikka, että tutkimusaineisto oli tässä tutkimuksessa hyvin pieni, vain kolme 

henkilöä, joten tutkimustuloksia voidaan soveltaa ainoastaan tähän pro gradu  -tutkielmaan. 

Tutkimusta eteenpäin vievät syventävät kysymykset tutkimushaastattelussa eivät olleet 
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myöskään kovin relevantteja, ja haastattelukysymyksillä saatu tieto jäi aika pinnalliselle 

tasolle. Toinen haastattelukerta samojen henkilöiden kohdalla olisi tuonut lisäselvyyttä 

joihinkin asioihin, mutta tutkimusaineistosta nousi kuitenkin esille hyvin merkittävää tietoa 

oppilaiden kouluviihtymättömyydestä ja koulumenestykseen liittyvistä ongelmista. Olen 

myös tutustunut hyvin perusteellisesti tutkimusaineistoon ja sen analyysivaihe on kestänyt 

varsin pitkään. Analyysivaiheen olen pyrkinyt toteuttamaan hyvin objektiivisesti, jolloin 

olen pyrkinyt sulkemaan pois omat ennakkokäsitykseni tutkittavasta ilmiöstä niin pitkälle 

kuin mahdollista. Käsitystyyppien kiteytys tutkimuksen loppuvaiheessa toteutui hyvin 

vankan teoriaperustan pohjalta, jonka myös ajattelen olevat työni tutkimuksellinen 

vahvuus. Valitsemani tutkimusaihe oppilaiden kouluviihtymättömyydestä ja sen eri 

ilmiöistä on hyvin kokonaisvaltainen teema, joten aiheen tutkiminen on ollut tämän vuoksi 

hieman vaikeaa. Tutkimuksen luotettavuus voi olla tiedonkeruun onnistumisen kannalta 

myös tavallista pienempi, koska oppilaiden kouluviihtymättömyys on myös hieman 

arkaluontoinen teema tutkimuksen tekemisen kannalta. Kokonaisuutena voin kuitenkin 

todeta, että fenomenografinen tutkimusote mahdollistaa erinomaisesti koulumaailman 

tutkimisen sen omista lähtökohdista käsin. 
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11. POHDINTA 

Olen kokenut yläkoulun oppilaiden kouluviihtymättömyyden tutkimisen hyvin antoisana ja 

palkitsevana prosessina, mutta myös varsin vaativana tutkimusaiheena. 

Kouluviihtymättömyyden tutkiminen ja siihen liittyvien eri teemojen tutkiminen vaatii 

tutkijalta vahvaa ja tietoista eettistä ajattelua, koska aihepiirin käsittelyssä liikutaan 

oppilaiden, koulun henkilökunnan ja oppilaiden vanhempien kannalta hyvin haavoittuvilla 

elämän osa-alueilla. Haluan heti pohdintani aluksi todeta, että työssäni ei ole ollut tarkoitus 

etsiä oppilaan kouluviihtymättömyyteen liittyviin ilmiöihin syyllisiä kenestäkään 

osapuolesta, eikä heitä ole tämän tutkielman puitteissa löytynytkään. Tässä tutkielmassa 

kouluviihtymättömyys näyttäytyy hyvin kokonaisvaltaisena ilmiönä, johon on usein vaikea 

puuttua kouluyhteisön toiminnan lähtökohdista käsin. Kouluviihtymättömyys ja sen eri 

ilmiöt kiinnittyvät vahvasti oppilaan murrosikään, oppilaan perhetaustaan sekä ennen 

kaikkea oppilaan toverisuhteisiin, etenkin kaupunkikouluissa. Kaikissa käsitystyypeissä 

kouluviihtymättömyyden käsite kiinnittyy myös oppilaan mielenterveydenhäiriöihin, kuten 

masennukseen tai ahdistuneisuuteen tai oppilaan psyykkiseen oirehtimiseen ”hankalana 

olona”. Kaupunkikouluissa kouluviihtymättömyyden ja heikon koulumenestyksen välinen 

suhde kulminoituu selvästi enemmän oppilaan kouluoppimista haittaaviin vaikeuksin, 

jolloin oppilaiden kouluoppimista häiritsevät tekijät vaikuttavat oppilaan heikon 

koulumenestykseen syntyyn lisäten samalla oppilaiden kouluviihtymättömyyttä. 

Oppilaiden luvattomat poissaolot kouluopetuksesta kertovat oppilaiden huonosta 

koulumotivaatiosta. Tässä tutkielmassa nämä syyt liittyvät oppilaiden kannalta joko 

kouluopetuksen sisällön mielenkiinnottomaan ja teoreettiseen luonteeseen tai 

kouluopetuksen liian vaativaan tasoon joidenkin oppilaiden kannalta. Kaupunkikouluissa 

on huomattavasti vaikeampaa vaikuttaa myönteisellä tavalla kouluviihtymättömyyden ja 

heikon koulumenestyksen väliseen suhteeseen oppitunneilla, koska oppilaan yksilöllinen 

kohtaaminen ei onnistu siellä läheskään aina koululuokkien suurten kokojen vuoksi. 

Tämän tutkielman valossa maaseutukoulun kouluyhteisö kykenee kohtaamaan oppilaan 

kouluoppimiseen liittyvät vaikeudet paremmin, eikä oppilaan koulumenestykseen liittyvät 

vaikeudet ja kouluoppimista häiritsevät tekijät toimi maaseutukoulussa erityisen 

merkittävänä lähtökohtina kouluviihtymättömyyden ilmiöiden synnylle. 
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Tutkielmassani ilmenee, ettei kouluviihtymättömyys itsessään ole kovin merkittävä ilmiö 

peruskoulujärjestelmässämme. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna kouluviihtymättömyys 

näyttäytyy käsitteenä ja ilmiönä muodostuvan monista makro- ja mikrotason verkostoista, 

kuten syrjäytymisen ilmiökin (Kuula 2000, 174). Kouluyhteisöllä on kuitenkin oma 

roolinsa kouluviihtymättömyyden eri ilmiöiden synnyssä, etenkin kun oppilas siirtyy 

yläluokille. Pahimmillaan peruskoulun yläluokat voivat osaltaan vaikuttaa oppilaan 

syrjäytymiseen peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta. Samaan aikaan kun oppilas 

murrosiän ”tyrskyissään” tarvitsisi enemmän sosioemotionaalista tukea 

kouluoppimiselleen, kouluyhteisön rakenteet ja sen toimintakulttuuri muuttuvat 

yläkouluvaiheessa hyvin pirstaleiksi oppilaan sosioemotionaalisen hyvinvoinnin kannalta. 

Oppilaan kouluvaikeuksia ei aina havaita riittävän varhaisessa vaiheessa kouluyhteisössä, 

jos aina ollenkaan, ja tämän takia kouluviihtymättömyyden ilmiöt syvenevät yläluokilla, 

etenkin kaupunkikouluissa. Tässä tutkielmassa oppilaiden ja opettajien sosiaalisiin 

suhteisiin liittyvät ristiriidat (Kontoniemi 2002, 11) kouluviihtymättömyyden ilmiöitä 

lisäävinä tekijöinä eivät tulleet ilmi tutkimusaineistossani. Oppilas, jolla on ristiriitoja 

opettajasuhteissaan, tuskin kuitenkaan viihtyy koulussa kovin hyvin (ks. luku 5.2). Tämän 

johdosta hänen kouluoppimisensa laatu todennäköisesti myös heikkenee. Tässä 

tutkielmassa oppilaiden kouluviihtymättömyys lisääntyi oleellisesti oppilaiden muiden 

huonojen sosiaalisten suhteiden, kuten oppilaan kotitaustan vaikeuksien tai oppilaan 

kielteisten kaverisuhteiden vuoksi. Yläkoulun koulutyön sisältö muodostui myös 

merkittäväksi ”kynnyskysymykseksi” oppilaiden kokeman kouluoppimisen laadun 

kannalta, sekä maaseutukoulussa että kaupunkikouluissa.  

 

Tätä tutkielmaa tehdessäni olen pohtinut paljon, että yläkoulun koulukulttuuriin ja sen 

kouluopetukseen tarvitaan todellakin muutosta Suomessa. Tämä aihe on myös ollut 

merkittävä keskustelun aihe viimeaikaisessa yhteiskuntapolitiikassamme. Saamme itse 

kukin erilaiset lähtökohdat koulunkäyntiimme ja muuhun yhteiskunnassa toimimiseen, 

erityisesti omilta vanhemmiltamme, mutta myös niistä lähiyhteisöistä, joissa elämme, 

kasvamme ja kehitymme. Tänä päivänä nuorten sosiaalisen kasvuympäristö on laajempi ja 

monimuotoisempi kokonaisuus kuin aiemmin, jonka johdosta oppilaiden kohtaaminen 

kouluyhteisössä on myös aiempaa haastavampaa. Peruskoulun yläluokilla tulisi olla 

paremmat mahdollisuudet oppilaan yksilölliseen kohtaamiseen koulun arjessa. Ajattelen, 

että yläkoulussa aiemmin olleilla tasokursseilla voisi olla vielä käyttöarvoa myös tämän 
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päivän yläkoulun kouluopetuksessa (Kuula 2000, 55, 78, 143). Tämän tutkielman 

perusteella yläkoulun kouluopetuksen vaatimustason laskeminen ja kouluopetuksen 

joustavuuden ja kiinnostavuuden lisääminen on aiheellista peruskoulun yläluokilla. Jos 

oppilas kokee jatkuvasti olevansa huono oman kouluoppimisensa suhteen, tämä lisää 

oppilaan kouluviihtymättömyyttä ja heikentää hänen koulumenestystään entisestään. Tässä 

suhteessa merkittäväksi pohdinnan aiheeksi yläkoulun kouluopetuksen ja oppilaiden 

kouluoppimisen suhteen nousee myös: Vaarantaako liian vaativa kouluopetus, oppilaan 

kokema yksinäisyys tai kiusatuksi joutuminen jopa oppilaan mielenterveyttä yläkoulun 

kouluyhteisössä? Varsinkin kun, oppilaiden kaikkiin kouluvaikeuksiin ei ehditä puuttua 

yläkoulun arjessa riittävässä määrin. Liittyväthän oppilaan oppimisvaikeudet ja 

koulukiusatuksi joutuminen selkeästi oppilaan mielenterveyden häiriöiden riskitekijöihin 

(Kaltiala-Heino, Ranta ja Fröjd 2010, 2033). Kurosen (2010, 229) mukaan oppilaiden 

poissaolot, väsymys, vetäytyminen, ilottomuus ja kouluviihtymättömyys voivat myös 

viitata oppilaan mielenterveyden ongelmiin. Tässä tutkielmassa ilmeni myös, että 

kouluviihtymättömyyden ilmiöt voivat olla myös olla seurausta oppilaan koulu-

uupumuksesta. Salmela-Aro (2008) toteaa, että koulu-uupumus on tavallinen ilmiö 

koulumaailmassa. Joka kymmenes nuori on koulu-uupunut, ja erittäin voimakasta koulu-

uupumusta kokee noin 3-4 % nuorista. Koulu-uupumus syntyy, kun nuori on pinnistellyt 

pitkään tavoitteiden saavuttamiseksi ilman riittäviä edellytyksiä, tai nuori on jäänyt ilman 

palkitsevia tuloksia. Tällöin kouluviihtymättömyyden eri ilmiöt, kuten esimerkiksi 

oppilaan kyyninen suhtautuminen koulutyöhön ja koulusuoritusten heikkeneminen, voivat 

olla seurausta oppilaan koulu-uupumuksesta. (Salmela-Aro 2008, 234, 236.) Peruskoulun 

kouluopetuksen tulee kehittyä aiempaa kokonaisvaltaisemmaksi ja oppilaan 

sosioemotionaalisia valmiuksia enemmän kehittäväksi kouluyhteisöksi (Friis, Eirola ja 

Mannonen 2004, 50; Kuula 2000, 1; Launonen & Pulkkinen 2004, 56-58; Rasku, Puttonen 

& Rönkä 2004, 175-183). Tämän vuorovaikutteisuuden liitän ennen kaikkea oppilaan 

saamaan riittävän varhaiseen tukeen, erityisesti kun on kysymys oppilaan kouluoppimiseen 

liittyvistä vaikeuksista. Kuronen (2010, 74) toteaa, että oppilaan oppimisvaikeuksiin 

puuttumatta jättäminen voi merkitä uhkaa nuoren hyvinvoinnille, ja se voi johtaa nuoren 

yhteiskunnasta syrjäytymiseen. Kaikkien oppilaiden tulee saada kokea taustastaan 

riippumatta mielekkäitä oppimiskokemuksia (Pirttiniemi 2000, 124), vaikka he eivät 

menestyisikään koulussa opettajien ja vanhempien odotusten mukaisesti. Kaikkein 

heikoimmin koulussa viihtyvien oppilaiden kielteiset koulukokemukset murentavat heidän 
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jatko-opiskelusuunnitelmia ja opiskeluhaluaan. (Linnakylä & Malin 1997, 124.) 

Oppilaiden kouluvaikeuksien suuri määrä on aiheuttamassa yhteiskunnalle vakavan 

taloudellisen ja koulutuspoliittisen ongelman (Launonen & Pulkkinen 2004, 40). Oppilailla 

on suuri yksilöllisen kohtaamisen tarve koulussa, mutta myös muualla yhteiskunnassa. 

Lasten ja nuorten yksinäisyys on tämän päivän todellisuutta Suomessa. Aikuisilla on 

vastuu siitä, miten lapset ja nuoret kohdataan tämän päivän yhteiskunnassamme. Ajattelen 

että tämän tutkielman pohjalta merkittäviä jatkotutkimuksen aiheita ovat esimerkiksi 

yläkoulun oppilaiden luvattomien poissaolojen tutkiminen, yläkoulun aineenopettajien 

käsitykset sosiaalisen vastavuoroisuuden lisäämisestä kouluopetuksessa sekä oppilaiden 

käsitykset heidän kouluoppimistaan häiritsevistä tekijöistä yläkoulun kouluopetuksessa. 

Varhainen puuttuminen oppilaiden kouluvaikeuksiin on tärkeää, koska oppilaiden 

psyykkinen oirehtiminen ja oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin liittyvät vaikeudet koskettavat 

useita oppilaita, riippumatta koulun sijainnista tai koulu koosta. Varhainen puuttumisen 

mahdollisuus oppilaiden kouluvaikeuksiin, erityisesti oppilaan kouluoppimista häiritseviin 

tekijöihin edistää kaikkien oppilaiden myönteisten koulukokemusten syntyä. Tähän 

kouluilla ei ole nykyisin riittävästi mahdollisuuksia.  
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