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Tutkimuksessa tarkastellaan oppilaiden käsityksiä kouluviihtyvyydestä. Tutkimme 5–6 -luokkalaisten kylä- ja 

kaupunkikoulujen oppilaiden kouluviihtyvyyttä: sen muodostumista, tasoa sekä kehittämismahdollisuuksia. Vertailemme 

kylä- ja kaupunkikoulujen tuloksia keskenään. Tutkimuksen tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa 

kouluviihtyvyydestä, jotta osaamme tulevaisuuden opettajina vaikuttaa oppilaiden koulussa viihtymiseen myönteisesti. 

 

Tutkimus on laadullinen ja tutkimusstrategia on fenomenografia. Aineistonkeruutapana käytettiin kirjoitelmia. 

Kirjoitelmapohjana toimi lomake, jossa tutkimusongelmiin haettiin vastauksia neljällä kysymyksellä. Aineisto kerättiin 

talvella 2014. Tutkimukseen osallistui Keski-Pohjanmaalla sijaitsevista kyläkouluista kolme 5–6 -luokkaa ja Pohjois-

Pohjanmaan kaupunkikouluista yksi 6 -luokka ja yksi 5–6 -luokka. Aineistoksi saimme yhteensä 96 kirjoitelmaa (48+48). 

Aineiston analysoimme teoriasidonnaisesti laadulliselle tutkimukselle tyypillisen teemoittelun keinoin. Tutkimuksen 

tuloksina nähdään aineistosta muodostamamme kategoriat, joita olemme edelleen käsitelleet johtopäätöksissä sekä 

pohdinnassa.  

 

Aiemmat kouluviihtyvyystutkimukset tukevat saamiamme tuloksia. Kouluviihtyvyyttä rakentavat useat eri teemat. 

Tärkeimpiä kouluviihtyvyyden muodostajia sekä kylä- ja kaupunkikoululaisten käsityksissä olivat opettaja, ympäristö ja 

ilmapiiri. Kouluviihtyvyyden tasoa tarkasteltaessa, kaupunkikoululaiset viihtyvät koulussa kyläkoululaisia paremmin.  

Kaupunkikouluissa koetaan vähemmän, että koulussa ei viihdytä. Kouluviihtyvyyden kehittämistä kartoitimme 

selvittämällä kehittäviä ja heikentäviä teemoja. Ympäristö ja opetusmenetelmät ovat tärkeimpiä teemoja sekä 

kehittämässä että heikentämässä oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Kehittävistä ja heikentävistä teemoista löytyy enemmän 

eroavaisuuksia koulutyyppien väliltä kuin kouluviihtyvyyttä muodostavista teemoista. Tuloksista nähdään, kuinka 

osittain samat teemat ovat sekä muodostamassa, kehittämässä että heikentämässä kouluviihtyvyyttä.  

 

Tutkimuksen tulokset ovat käyttökelpoisia ja osa tuloksista on sovellettavissa hyvin osaksi koulun arkea. Tutkimuksen 

tulokset tarjoavat hyviä mahdollisuuksia opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle kouluviihtyvyyden kehittämiseksi. 

Tutkimuksessa selvitettiin oppilaiden omia käsityksiä kouluviihtyvyydestä, joten saadut tulokset ovat arvokkaita opetus 

-ja kasvatusalan henkilöille.  

 

 

Asiasanat kaupunkikoulu, kouluviihtyvyys, kyläkoulu, oppilas     
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1 JOHDANTO 

 

 

Suomalaisten oppilaiden kouluviihtyvyydestä puhutaan paljon. Usein pohditaan, onko 

koulun tehtävä viihdyttää? Eikö oppiminen ole koulun tavoite? Onko oppilaiden 

kouluviihtyvyydellä merkitystä, ja tarvitseeko oppilaan edes viihtyä koulussa? Haluamme 

perustella kouluviihtyvyyden tärkeyttä sekä merkitystä oppilaille ja heidän 

kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnilleen. Tutkimuksen päätavoitteena on tuoda esiin 

oppilaiden omia käsityksiä kouluviihtyvyydestä. 

 

Tutkimuksessaan Halme ja Harinen (2012, s. 9) kertovat, että UNICEF seuraa tarkasti 

lasten ja nuorten hyvinvoinnista kertovia kansallisia ja kansainvälisiä analyyseja. 

Hyvinvointirakenteiden tasolla Suomessa lasten asiat ovat hyvin kansainvälisesti 

arvioitaessa, mutta YK:n lapsen oikeuksien komitea on huolissaan siitä, että suomalaiset 

lapset viihtyvät huonosti koulussa, eli siinä ympäristössä, jossa he viettävät suurimman 

osan arjestaan. UNICEFin kannalta olennaista onkin pohtia, missä määrin tämä 

huolestuttava ilmiö on ristiriidassa kansainvälisellä tasolla säädettyjen lasten oikeuksien 

kanssa. (Emt.)  Media on välittänyt suomalaisille tietoa siitä, miten hyvin oppilaamme ovat 

menestyneet kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa. Erityisesti luonnontieteen, 

matematiikan ja äidinkielen osaaminen on ollut huipputasoa. Samaan aikaan olemme 

kuitenkin saaneet kuulla suomalaisten oppilaiden huonosta kouluviihtyvyydestä. Koulussa 

on tärkeää oppia, mutta oppilaat viettävät peruskoulussa suuren osan lapsuudestaan ja 

nuoruudestaan, joten ei ole täysin samantekevää, kuinka he siellä viihtyvät. Kandidaatin 

tutkielman aihetta valitessamme kiinnostuimme aiheesta tämän ristiriidan myötä. Lisäksi 

pääsykokeidemme VAKAVA-aineiston eräs artikkeli käsitteli kouluviihtyvyyttä, ja osittain 

aihe nousi tämän kautta mieleemme.  

 

Niin kuin olemme useasti kuulleet käyvän, valitsemamme aihe vei mennessään, ja 

päätimme jatkaa samasta aiheesta pro gradu -tutkielmassa. Kandidaatin tutkimuksesta 

saimme paljon hyvää teoriapohjaa aiheen tutkimiselle, mutta myös moni kysymys jäi vaille 
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vastausta. Mielessämme oli monta hyvää jatkotutkimusaihetta kouluviihtyvyydestä. 

Lopulliseen päätökseen vaikuttivat myös uusien tuoreiden lähteiden löytäminen sekä se, 

että kouluviihtyvyys on edelleen ajankohtainen ja mielenkiintoinen aihe. 

Kouluviihtyvyyttä varten on myös perustettu erityinen työryhmä. Opetusministeri Kiuru on 

käynnistänyt laajamittaisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on muun muassa 

selvittää peruskoulun nykytilaa ja syitä oppimistulosten heikkenemiseen sekä etsiä keinoja 

kouluviihtyvyyden ja motivaation parantamiseen (Opetus ja kulttuuriministeriö, 2014). 

Kouluviihtyvyyttä on tutkittu eri vuosikymmeninä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin 

(Janhunen 2013; Aula 2009; Brunell 1993; Kannas & Liinamo 1995; Kari 1977; Olkinuora 

1983). Aiheesta on siis tehty myös viime vuosina tutkimuksia, ja aihe onkin mielestämme 

ajankohtainen ja ikuinen kouluelämässä. 

 

Pro gradu -tutkielmassa rajaamme näkökulmamme peruskoulun oppilaisiin. 

Kouluviihtyvyyttä on tutkittu enemmän yläkoulun kuin alakoulun puolella, mutta tulevan 

työnkuvamme luokanopettajina huomioiden halusimme keskittyä erityisesti alakouluun. 

Koimme hyödylliseksi käsitellä teoriaosassa kouluviihtyvyyttä koko peruskoulun 

näkökulmasta, koska näin saamme paremman kokonaiskuvan kouluviihtyvyyden tilasta 

koko oppilaan oppivelvollisuuden ajalta. Teoriaosassa avaamme kouluviihtyvyyden 

käsitettä, tarkastelemme kouluviihtyvyyden vaikutuksia oppimiseen ja oppilaaseen sekä 

pohdimme, kuinka kouluviihtyvyyttä voitaisiin edistää. 

 

Tutkimuksen kohteena ovat kylä- ja kaupunkikoulujen 5–6 -luokkalaiset. Tavoitteena on 

selvittää kouluviihtyvyyttä oppilaiden kokemana: mistä se muodostuu, miten kouluissa 

viihdytään, ja miten kouluviihtyvyyttä voisi kehittää. Tarkoituksena on vertailla kylä- ja 

kaupunkikoululaisten vastauksia. Tutkimusongelmat ovat: mitä on kouluviihtyvyys 

oppilaiden mielestä, viihtyvätkö kyläkoulun oppilaat koulussa paremmin kuin 

kaupunkikoulun, ja miten oppilaiden mielestä kouluista saataisiin viihtyisämpiä. 

Tutkimusongelmat pohjautuvat kandidaatintutkielman teoriaosaan, koska koimme 

luonnolliseksi muodostaa tutkimusongelmia, joille on jo luotu pohjaa 

kandidaatintutkielmassa.  

 

Tämän pro gradu -tutkielman toisessa luvussa käsittelemme kouluviihtyvyyttä 

teoreettisesta näkökulmasta. Tarkastelemme kouluviihtyvyyttä aikaisemman tutkimuksen 

valossa ja määrittelemme kouluviihtyvyyden itse tutkijoina. Kolmannessa luvussa 
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käsittelemme kylä- ja kaupunkikouluja ja määrittelemme nämä tutkimuksemme kannalta 

olennaiset käsitteet. Neljännessä luvussa esittelemme tarkemmin tutkimuksemme 

tutkimusongelmat.  Viidennessä luvussa esittelemme tutkimusmetodologiaa ja kerromme, 

kuinka tutkimus toteutettiin. Kerromme laadullisesta tutkimuksesta, fenomenografisesta 

tutkimusstrategiasta, kirjoitelmista aineistonkeruutapana, tutkimuksemme kohderyhmästä 

sekä analyysista laadullisessa ja fenomenografisessa tutkimuksessa. Avaamme myös omaa 

analysointitapaamme eli teemoittelua. Kuudes luku on tulosluku, jossa esittelemme 

analyysin tulokset: kouluviihtyvyyden muodostavat teemat, kouluviihtyvyyden tason sekä 

kouluviihtyvyyden kehittämisen kannalta olennaiset kehittävät ja heikentävät teemat. 

Etenemme tulosten esittelyssä tutkimusongelma kerrallaan. Seitsemännessä luvussa 

kokoamme tutkimuksen tulokset ja esittelemme tuloksista ilmeneviä johtopäätöksiä. 

Tämän jälkeen arvioimme omia valintojamme sekä tutkimusta luotettavuuden ja 

eettisyyden kannalta. Viimeisessä eli kahdeksannessa luvussa pohdimme tutkimusta 

laajakatseisesti. Tarkastelemme muun muassa saimmeko vastaukset tutkimusongelmiin ja 

pohdimme mahdollisia jatkotutkimusmahdollisuuksia.  
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2 KOULUVIIHTYVYYS 

 

 

Mitä on paljon puhuttu kouluviihtyvyys? Kouluviihtyvyyteen löytyy useita erilaisia 

määrittelyjä, joten käsitettä on hyvin tärkeää avata. Mistä kouluviihtyvyys sitten 

muodostuu ja minkälaisia tekijöitä se pitää sisällään? Kouluviihtyvyyden sisältöä on hyvä 

tarkastella monesta eri näkökulmasta, jotta vastaus siihen, mitä kouluviihtyvyys on, 

selvenee.  Suomalaisten oppilaiden kerrotaan viihtyvän koulussa huonosti, mutta onko asia 

todella näin?  

 

 

2.1 Kouluviihtyvyys käsitteenä 

 

Haluamme selvittää kouluviihtyvyyden käsitettä ja sen suhdetta lähikäsitteeseen 

kouluhyvinvointi. Kouluviihtyvyyden käsite on hyvin moniulotteinen ja siitä on vaikea 

antaa yhtä ja eksaktia määritelmää (Kannas & Liinamo, 1995, s. 109; Soininen, 1991, s. 

149). Vaikka kouluviihtyvyyttä on tutkittu paljon, ovat muun muassa Kääriäinen, 

Laaksonen, Wiegand ja Soininen (1991, s. 149; 1997, s. 43) huomanneet, ettei 

tutkimuksissa käsitettä ole pystytty määrittelemään tai edes yritetty määritellä käsitteen 

sisältöä.  

 

Syitä kouluviihtyvyys käsitteen täsmällisen määrittelyn puuttumiseen on useita. Käsitteen 

määrittelyyn vaikuttaa määrittelijä. Käsitteen määrittely riippuu siitä, onko määrittelijä 

esimerkiksi opettaja, oppilas vai ulkopuolinen tutkija. (Soininen, 1991, s. 149.) 

Kouluviihtyvyydestä saatu kuva on yhteydessä kysymysten muotoiluun (Kannas & 

Liinamo, 1995, s. 109). Kouluviihtyvyyttä arvioidaan myös eri kulttuureissa eri tavoin 

(Haapasalo, Kannas, Kämppi, Tynjälä, Villberg & Välimaa, 2008, s. 7). Soinisen (1991, s. 

150) mukaan kouluviihtyvyys ei ole staattinen käsite, joka pysyisi muuttumattomana, vaan 

se on erittäin tilanneherkkä ja jatkuvasti muuttuva. 
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Konu (2002, s. 33) on pyrkinyt kokoamaan kouluhyvinvoinnin käsitteen alle 

kouluviihtyvyyden, koulutyytyväisyyden ja kouluelämän laadun käsitteitä ja niiden 

hajanaisia alakäsitteitä. Kouluhyvinvoinnilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista hyvinvoinnin 

tarkastelua koulun hyvinvointimallin mukaan, jossa opetus ja kasvatus, oppiminen ja 

hyvinvointi ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Hyvinvointimallissa hyvinvointi jakaantuu 

neljään osa-alueeseen, joita ovat: koulun olosuhteet, sosiaaliset suhteet, mahdollisuudet 

itsensä toteuttamiseen ja terveydentila. Kodilla ja ympäröivällä yhteisöllä on myös 

vaikutusta oppilaan hyvinvointiin. Tarkoituksena on pyrkiä selvittämään mallin 

osatekijöiden avulla erityisesti oppilaan hyvinvointia koulussa. (Emt., s. 35.) 

 

    Kuvio 1. Koulun hyvinvointimalli (Konu, 2002, s. 44) 

 

Janhunen (2013, s. 19) määrittelee kouluviihtyvyyden kouluhyvinvoinnin käsitteen kautta. 

Hän näkee kouluviihtyvyyden ja koulutyytyväisyyden olevan rinnakkaisia tai alakäsitteitä 
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kouluhyvinvoinnille. Kouluviihtyvyyden ja koulutyytyväisyyden käsitteet pohjautuvat 

elämänlaadun käsitteeseen. Oppilaiden kokonaisvaltaisen kouluviihtyvyyden ja 

koulutyytyväisyyden yhteydessä puhutaan myös kouluelämänlaadusta. Kouluelämänlaatu 

kiinnittyy siis vahvasti kouluhyvinvoinnin käsitteeseen. Janhunen lähestyy 

tutkimuksessaan kouluhyvinvointia yläkäsitteenä. Kun kouluviihtyvyys ja 

koulutyytyväisyys toteutuvat, kouluelämänlaatu kohenee ja näin mahdollistuu 

kouluhyvinvointi. (Emt.) 

 

Koskelan, Pihlainen-Bednarikin ja Ruohon (2006, s. 109) mukaan kouluviihtyvyyttä on 

käytetty yläkäsitteenä tai se on ollut osa jotakin laajempaa käsitettä, kuten 

kouluhyvinvointia. Koskelan ym. (2006, s. 95, s. 109) mukaan kouluviihtyvyys on ollut 

osa kouluhyvinvoinnin käsitettä. Myös Halme ja Harinen (2012, s. 10) ovat käyttäneet 

tutkimuksessaan käsitteitä kouluviihtyvyys ja kouluhyvinvointi, he katsovat 

kouluhyvinvoinnin olevan yleinen ja kattava kokemus, joka edellyttää koulussa 

viihtymistä. Näin ollen kouluhyvinvointiin liittyvät tekijät vaikuttavat myös 

kouluviihtyvyyteen. Näemme kouluhyvinvoinnin yläkäsitteeksi kouluviihtyvyydelle, mutta 

tutkimuksessamme keskitymme lähinnä kouluviihtyvyyden käsitteeseen.  Myös 

tieteellisessä debatissa Suomessa on käytetty niin ikään kouluviihtyvyyden käsitettä 

(Koskelan ym. 2006, s. 96). Seuraavaksi esittelemme joitakin eri tutkijoiden määritelmiä 

kouluviihtyvyydestä havainnollistaaksemme käsitteen moniulotteisuutta. 

 

Karin (1977, s. 79) mukaan kouluviihtyvyydestä voidaan erottaa kaksi eri muotoa: 

tietoisesta tai tiedostamattomasta viihdyttämisestä johtuva viihtyvyys affektiivisena 

elämyksenä. Toisaalta on olemassa viihtyvyyttä, joka on jonkin arvokkaaksi ja pysyväksi 

koetun päämäärän saavuttamisen aikaansaannosta. Viihtyvyys on kuitenkin 

parhaimmillaan näiden välimuoto. Tällöin viihtyvyys määritellään pelkän oppitunnin 

kuluttamisen ja puurtamisen välimuodoksi. (Emt.) 

 

Olkinuoran määritelmä on paljon käytetty ja muiden tutkijoiden lainaama. Olkinuora 

(1983, s. 21) tarkastelee kouluviihtyvyyttä mielekkyyden näkökulmasta. Hän (1983, s. 21) 

viittaa mielekkyyden affektiivisella aspektilla oppilaiden omien tarpeiden, asenteiden ja 

tunnetilojen pohjalta koettavaan opiskelussa kohdattavien asioiden, toimintojen ja tekojen 

tyydyttävyyden ja sen mukaisen merkittävyyden kokemiseen.  Viihtyvyys ei Olkinuoran 

(1983, s. 119) mukaan heijastu kouluelämän älylliselle sektorille eikä motivoituneisuuteen. 
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Brunellin (1993, s. 58) tutkimuksessa kouluviihtyvyys on rinnastettu tarkoittamaan 

koulussa vallitsevaa ilmapiiriä oppilaiden itsensä ymmärtämänä ja kokemana. Koulun 

henkilösuhteiden kautta voidaan määritellä sekä viihtyminen että koulun ilmapiiri. 

Henkilösuhteisiin on tässä tutkimuksessa käsitetty myös oppilaiden näkemys itsestään 

koulussa. Tutkimuksessa painotetaan koulun merkitystä oppilaiden kouluviihtyvyydessä. 

(Emt.) 

 

Koululla on myös kasvatuksellinen tehtävä ja asennekasvatus on tärkeä osa sitä. 

Asennekasvatuksen avulla voidaan myös auttaa oppilaita viihtymään koulussa paremmin. 

Tutkimuksessa on lisäksi todettu, että yksittäisen oppilaan hyvinvointi koulussa riippuu 

siitä, kuinka hyvin oppilas sopeutuu kouluympäristöön ja kuinka hyvin koulu vastaa 

oppilaan tarpeisiin. (Brunell, 1993, s. 59.) 

  

Aho (1990, s. 38) on selvittänyt kouluasenteiden muuttumista kouluvuosien myötä sekä 

kouluasenteisiin vaikuttavia tekijöitä. Kouluasenne määritellään myönteisenä tai 

kielteisenä suhtautumisena koulunkäyntiin (emt.). Ahon (1993, s. 75) mukaan ihmisten 

kokemukset muokkaavat asenteita ja asenne on suhteellisen pysyvä reaktiotapa. Asenteita 

on kuitenkin mahdollista muuttaa (emt.). 

 

Kouluviihtyvyys määritellään Linnakylän ja Malinin (1997, s. 112) tutkimuksessa 

kouluelämän laaduksi. Sillä tarkoitetaan oppilaiden kokonaisvaltaista viihtymistä sekä 

myönteisten että kielteisten kokemusten kannalta koululle tyypillisissä tehtävissä (emt.). 

Kouluelämän laadun Linnakylä (1993, s. 40) on johtanut yleisemmästä elämän laadun 

käsitteestä. Sillä tarkoitetaan yhteiskunnan jäsenten sosiaalisen elämisen tasoa sekä 

monipuolisuutta ennen kaikkea yksilöiden itsensä kokemana (emt.). 

 

Maailman terveysjärjestön, WHO:n, kouluikäisten lasten terveyskäyttäytymisen 

tutkimuksessa (2001–2002), jossa myös Suomi oli mukana, terveys nähdään laajassa 

merkityksessä ja kouluviihtyvyys on osa terveyttä. Tutkimuksessa terveys kattaa 

sosiaalisen, fyysisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin. Terveys on jokapäiväiseen elämään 

vaikuttava tekijä, johon kuuluvat sosioekonominen ympäristö, jossa lapsi kasvaa, 

ikätoverit, perhe ja koulu. (Currie & Roberts, 2004, s. 1–2.) 
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Koulusta pitämisellä on yhteys kouluikäisten lasten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen. 

Sen vuoksi on tärkeää selvittää niitä kouluympäristön tekijöitä, joilla on vaikutusta lasten 

terveyteen ja hyvinvointiin sekä koulusta pitämiseen. Näin ollen koulu voi vaikuttaa lasten 

terveyteen ja hyvinvointiin positiivisesti tai negatiivisesti. (Dür, Freeman & Samdal, 2004, 

s. 42.) 

 

Niemivirta, Salmela-Aro ja Tuominen (2004, s. 7–9) ovat tutkimuksessaan ottaneet kantaa 

kouluviihtyvyyteen koulu-uupumuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa uupumus on 

seurausta oppilaiden viihtymättömyydestä. Niemivirta ym. (2004, s. 7) kritisoivat WHO:n 

tutkimuksien kouluviihtyvyysosiota, jossa käsitettä on arvioitu vain yhdellä kysymyksellä.  

Niemivirta ym. (2004, s. 8) haluaisivatkin tutkimuksellaan korostaa useiden ulottuvuuksien 

tutkimista koulunkäynnin mielekkyyden arvioinnissa. 

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella käsitämme kouluviihtyvyyden laajaksi ja 

moniulotteiseksi käsitteeksi. Kouluviihtyvyyteen vaikuttavat useat eri tekijät ja samat 

tekijät ovat usein sekä muodostamassa kouluviihtyvyyttä että vaikuttamassa 

kouluviihtyvyyden tasoon. Tämä ilmenee myös tutkimuksemme tuloksista. Vaikka 

kouluviihtyvyyden tekijät vaihtelevat eri tutkimuksissa, on niistä laaja-alaisesti katsottuna 

löydettävissä samoja piirteitä. Näemme, että kouluviihtyvyyteen liittyy oppilaaseen 

liittyviä tekijöitä ja kouluun liittyviä tekijöitä ja sillä on suuri merkitys oppimisen ja 

oppilaiden kannalta katsottuna.  

 

 

2.2 Kouluviihtyvyyttä muodostavia tekijöitä 

 

Edellä olemme todenneet, että kouluviihtyvyydestä on hankala antaa spesifiä määritelmää, 

koska määrittely riippuu monista edellä mainituista asioista, kuten siitä kuka käsitteen 

määrittelee. Lisäksi kouluviihtyvyyteen nähdään liittyvän monia eri osatekijöitä ja eri 

tutkijat painottavat kouluviihtyvyyden osa-alueita eri tavoin. Tässä luvussa tarkastelemme, 

mitkä eri tekijät ja osa-alueet muodostavat kouluviihtyvyyden.  

 

Aula (2009, s. 75) on lähestynyt kouluviihtyvyyttä lapsivaltuutetun asemastaan. Aula 

(2009, s. 75–76) on tehnyt lapsille ja nuorille kyselyjä vuosina 2006 ja 2008, joilla hän on 

pyrkinyt selvittämään kouluviihtyvyyttä ja hyvään kouluun liittyviä näkemyksiä. Aulan 
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(2009, s. 75) tavoitteena kyselyissä on ollut se, että hän kartoittaa lapsien omia 

näkemyksiä, eikä tarjoa heille valmiiksi strukturoituja monivalintakyselyjä. Näin on pyritty 

etsimään lasten omaa tärkeysjärjestystä viihtyvyyteen ja hyvinvointiin koulussa 

vaikuttavista asioista (emt.). 

 

Vuonna 2006 teettämän kyselyn tuloksena lapset itse nostivat seuraavia asioita viihtyisän 

koulun piirteiksi: koulu fyysisenä tilana (koulun tilat ja siisteys, sisustus ja kalusteet, 

opiskelutarvikkeet, sisäilma ja -lämpötila), koulun sosiaaliset suhteet (opettajat ja muut 

aikuiset, kiusaaminen, vertaissuhteet ja yhteishenki), välitunnit ja piha (piha ja 

lähiympäristö, välitunnin vietto, koulun rajat ja välitunnit), ruokailu (hyvän ruoka ja 

välipala-automaatit ja kahvion), opetus ja oppisisällöt (oppiaineet ja valinnaisuus, 

oppitunnit, läksyt ja kokeet), koulupäivän rakenne (itse koulupäivän rakenne, päivän pituus 

ja aloitus sekä kerhotoiminta) ja muut kuten koulun kuri ja tapahtumat. (Arponen, 2007, s. 

20.) 

 

Edellä mainituista viihtyisän koulun piirteistä lapset ja nuoret itse korostivat tärkeimpinä 

fyysisen tilan, sosiaalisten suhteiden, välituntijärjestelyjen sekä ruokailun merkitystä 

viihtyisän koulun piirteinä. Vastauksissaan lapset ja nuoret korostivatkin koulutuntien 

lomassa olevien taukojen, välituntien ja ruokailun, merkitystä kouluviihtyvyyteen. Lasten 

ja nuorten parannusehdotukset, koskien koulun fyysisiä tiloja ja pihaa, olivat melko pieniä 

asioita. He toivoivat esimerkiksi enemmän sohvia ja värejä kouluun, joka veisi tilojen 

virastomaisuutta pois. (Aula, 2009, s. 76–77.) Koulun sosiaalista ympäristöä oppilaat 

haluaisivat parantaa vähentämällä koulukiusaamista (Arponen, 2007, s. 20). 

 

Janhunen on tutkinut väitöskirjassaan kouluhyvinvointia nuorten tulkitsemana. Janhunen 

(2013, s. 19) käyttää kouluhyvinvoinnin käsitettä kouluviihtyvyyden yläkäsitteenä. 

Kouluhyvinvoinnin mahdollistaa kouluviihtyvyyden ja koulutyytyväisyyden toteutuminen 

(emt.). Janhusen (2013, s. 59) tutkimuksessa aineisto kerättiin oppilaiden kirjoittamilla 

ainekirjoituksilla. Tuloksissa esitellään oppilaiden kirjoitelmista esiinnousseita 

kouluhyvinvoinnin osatekijöitä. Osatekijöitä on yhteensä kymmenen, joista ensin mainittu 

esiintyi oppilaiden kirjoitelmissa eniten. Näin edetään kohtaan kymmenen asti. (Emt.) 

 

Osatekijöitä olivat oikeassa järjestyksessä kaverisuhteet ja vertaisryhmä, opettajien 

ammattitaito ja asenne sekä suhtautuminen oppilaisiin, opetuksen laatu ja opetusjärjestelyt, 
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koulutilat ja ympäristö, koulun ilmapiiri ja yhteishenki, ruoka ja ruokailu, 

terveydenhoitaja-, kuraattori- ja psykologipalvelut, kuri, järjestys ja työrauha, kodin tuki 

sekä kodin ja koulun yhteistyö ja koulumatkat ja koulukuljetukset. (Janhunen, 2013, s. 59–

75.) Nämä osatekijät ovat meidän tutkimuksen kannaltamme katsottuna erityisen 

relevantteja, sillä nämä ovat tekijöitä, joissa on varmasti eroa kylä- ja kaupunkikoulujen 

välillä. 

 

Soininen (1991, s. 149–150) puolestaan lähestyy kouluviihtyvyyttä lähinnä tutkijan 

näkökulmastaan ja näkee käsitteen varsin laaja-alaisena. Hän näkee, että 

kouluviihtyvyyteen on yhteydessä kaikki ne tekijät, jotka vallitsevat oppilaan ympärillä 

sekä näiden lisäksi tekijät, jotka liittyvät itse oppilaaseen. Tässä tutkimuksessa 

kouluviihtyvyys muodostuu kaikkien näiden useiden tekijöiden summana, eikä sitä voida 

selittää vain yhden tai kahden tekijän avulla. (Emt.) 

  

 

Kuvio 2. Kouluviihtyvyyteen yhteydessä olevia tekijöitä (Soininen, 1991, s.150) 
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Kuten Soinisen (1991, s. 150) kuviosta käy ilmi, hän on jakanut kouluviihtyvyyden tekijät 

ensin isommiksi kategorioiksi, jotka ovat kouluun, tovereihin, oppilaaseen ja kotiin 

liittyvät tekijät. Näiden isompien kokonaisuuksien alle on pyritty hahmottamaan yksittäisiä 

pienempiä tekijöitä, jotka yhtälailla vaikuttavat kouluviihtyvyyteen. Tällä on haluttu tuoda 

ilmi, että lähtökohtana kouluviihtyvyydelle voivat olla eri vaikuttajaryhmät tai niiden 

piiriin luettavat yksittäiset tekijät. (Emt., s. 150–151.) 

 

Kouluun liittyvistä tekijöistä eräs tärkeimpiä ja keskeisimpiä on opettaja 

ominaisuuksineen. Alaluokilla opettajan merkitys on erityisen tärkeä. On todettu, että 

opettajan liian suora vaikutustapa oppilaisiin, esimerkiksi liian rajoittavat käskyt ja 

määräykset, vaikuttaa kouluviihtyvyyteen negatiivisesti. Puolestaan positiivisesti 

kouluviihtyvyyteen vaikuttaa opettajan epäsuora vaikutustapa oppilaisiin, esimerkiksi 

opettajan antama kiitos ja rohkaisu, joka antaa oppilaille itselleen enemmän 

toimintavapautta. (Soininen, 1991, s. 151.) 

 

Oppilaaseen liittyvistä tekijöistä voisi yhteenvetona todeta sen, että koulussa hyvin 

viihtyvä oppilas on motivoitunut koulunkäyntiin, hänen kouluasenteensa on positiivinen ja 

hän kokee opiskelun mielekkääksi. Jos kuitenkin oppilas kokee ahdistuneisuutta ja 

pettymyksiä toistuvasti opiskeluissaan, on todennäköistä, että oppilaan kouluasenne 

muuttuu negatiiviseksi ja sen myötä oppilaan kouluviihtyvyys laskee. (Soininen, 1991, s. 

152.) Soininen (1991, 152) siis kokee kouluviihtyvyyden vaikuttavan motivaatioon, toisin 

kuin Olkinuora (1983, 119), jonka mukaan viihtyvyys ei heijastu motivoituneisuuteen. 

 

Muista kouluviihtyvyyteen liittyvistä tekijöistä on hyvä mainita kodin ja tovereiden 

vaikutus kouluviihtyvyyteen. Oppilaiden kouluasenteisiin ja sitä kautta kouluviihtyvyyteen 

ovat yhteydessä sekä vanhempien että toveripiirin suhtautuminen koulunkäyntiin. Koulun 

alkuvaiheessa kodin merkitys on suuri. Lapsi projisoi vanhempiensa käyttäytymistä ja 

asenteita koulua kohtaan omassa käytöksessään. Myöhemmin kodin merkitys vähenee ja 

toveripiirin merkitys puolestaan kasvaa.  (Soininen, 1991, s. 152.) 

 

Linnakylä (1993, s. 50) on lähestynyt kouluviihtyvyyden osa-alueita tutkimuksessaan 

toiminta-alueittain. Hän tarkoittaa toiminta-alueilla opettaja-suhdetta, statusta, identiteettiä 

ja menestymismahdollisuuksia. Nämä toiminta-alueet hän näkee vaikuttavan yleiseen 

kouluviihtyvyyteen. Tämän lisäksi tutkimuksessa on tutkittu taustatekijöitä, jotka 
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vaikuttavat yleiseen kouluviihtyvyyteen. Tutkimuksessa selvisi, että vahvimmin 

kouluviihtyvyyttä selittivät myönteinen suhtautuminen opettajiin, oppilaan sosiaalisen 

identiteetin vahvuus sekä toiminta- ja menestymismahdollisuuksien tiedostaminen. (Emt.) 

Linnakylä kertoo, että aiemmissa tutkimuksissa on kouluviihtyvyyden selittäjiksi 

ensisijaisesti nostettu oppilaan taustatekijöistä ikä ja sukupuoli, kodin sosioekonominen 

taso sekä oppilaan yleinen tai joidenkin aineiden koulumenestys. Linnakylän 

tutkimuksessa on tutkittu osittain näiden oletettujen, mutta myös uusien tekijöiden 

merkitystä. Tutkimuksessa kouluviihtyvyyden taustatekijöiksi valittiin seuraavat: isän 

koulutustaso, oppilaan sukupuoli, kodin varallisuustaso, vapaa-ajan käyttöä kuvaavaksi 

toiminnaksi mukaan otettiin television ja videoiden katselun määrä, koulun sijainti 

(maaseutu/kaupunki), luokan ja koulun koko, oppilaan lukutaidon taso sekä yleistä 

koulumenestystä ja omia tavoitteita välittävä suunniteltu jatkokoulutusaika. (Linnakylä, 

1996, s. 81–82.) 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että merkittävimmät kouluviihtyvyyteen yhteydessä olevat 

taustatekijät olivat sukupuoli, television katselun määrä vapaa-aikana ja oma jatko-

koulutussuunnitelma. Myös lukutaidon tasolla oli melko suuri merkitys 

kouluviihtyvyyteen. Puolestaan isän koulutustaso ja kodin varallisuus eivät olleet kovin 

merkittäviä taustatekijöitä. Näillä taustatekijöillä oli merkitystä vain oppilaan statukseen. 

(Linnakylä, 1996, s. 81–82.) 

 

Kaikissa edellä mainituissa tutkimuksissa yhteistä on se, että tutkijat ovat jakaneet 

kouluviihtyvyyden ensin isompiin osa-alueisiin. Tämän jälkeen tutkimuksissa on lähdetty 

selvittämään sitä, mitkä kaikki pienemmät tekijät vaikuttavat kouluviihtyvyyteen. Eri 

tutkijat ovat korostaneet eri kouluviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, mutta 

yhtäläisyyksiäkin löytyy. Aulan (2009, s. 76–77) tutkimuksessa lapset ja nuoret ovat itse 

nostaneet tärkeimmiksi viihtyisän koulun piirteiksi koulun fyysiset tilat, sosiaaliset suhteet, 

välituntijärjestelyt ja ruokailun. 

 

Linnakylä (1993, s. 50) on jakanut kouluviihtyvyyden osa-alueet toiminta-alueisiin ja aina 

edelleen taustatekijöihin, jotka vaikuttavat kaikki yleiseen kouluviihtyvyyteen. 

Tutkimuksessa tärkeimmiksi yleiseen kouluviihtyvyyteen vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat 

myönteinen suhtautuminen opettajiin, oppilaan sosiaalisen identiteetin vahvuus sekä 

toiminta- ja menestymismahdollisuuksien tiedostaminen. Kouluviihtyvyyteen vaikuttavista 
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taustatekijöistä puolestaan merkittävimmiksi nousivat sukupuoli, television katselun määrä 

vapaa-aikana ja oma jatko-koulutussuunnitelma, näiden lisäksi lukutaidon tasolla oli suuri 

merkitys koulussa viihtymiseen tai viihtymättömyyteen. (Linnakylä, 1996, s. 81–82.) 

 

Kattavimman jaon kouluviihtyvyyden osa-alueista on tehnyt Soininen. Soinisen (1991, s. 

150) tutkimuksessa on nostettu kouluun liittyvistä tekijöistä tärkeimmäksi opettaja, 

oppilaaseen liittyvistä tekijöistä puolestaan merkittävimmäksi nousee oppilaan motivaatio 

ja viihtyminen koulussa. Muista Soinisen (1991, s. 150) mainitsemista tekijöistä 

merkittäviä ovat kodin ja tovereiden merkitys oppilaaseen. Tässä kohdassa olemme siis 

esitelleet kouluviihtyvyyden muodostavia tekijöitä eri tutkijoiden mukaan. Myöhemmin 

esittelemme kouluviihtyvyyden niitä tekijöitä, joiden on tutkimusten mukaan todettu 

erityisesti heikentävän suomalaisten oppilaiden kouluviihtyvyyttä.  

 

 

2.3 Aiempaa tutkimusta suomalaisten peruskoululaisten kouluviihtyvyydestä 

 

Hyvinvointitutkimus on aiemmin keskittynyt lähinnä objektiiviseen, määrissä mitattavaan 

hyvinvointiin (Ben-Arieh, 2006, s. 18). Ben-Ariehin (2006, s. 3) mukaan aiemmin 

tehdyistä tutkimuksista puuttuu lapsen oma näkökulma ja kokemus hyvinvoinnistaan. 

Tutkimuksen keskipiste perinteisistä lasten hyvinvoinnin alueista on siirtymässä uusiin 

hyvinvoinnin alueisiin (emt., s. 6–7). Esimerkkejä tämänkaltaisesta tutkimuksesta 

kuitenkin löytyy, kuten Janhusen tutkimus, jota käsittelemme luvussa 2.2.  

 

Koskelan ym. (2006, s. 109) mukaan kouluviihtyvyystutkimuksessa painotus on usein 

subjektiivis-affektista, pedagogista, psykologista tai sosiologista näkökulmaa. Kannaksen 

(1995, s. 9) mukaan Terveyskasvatustutkimuksessa ollaan kiinnostuneita muun muassa 

siitä, minkälainen yhteys kouluviihtyvyydellä on oppilaiden terveystottumuksiin ja 

terveydentilaan. Perehtyessämme kouluviihtyvyyteen olemme huomanneet, että 

kouluviihtyvyyttä on tutkittu paljon niin Suomessa kuin muissakin maissa ja kansainvälistä 

vertailua on tehty.  

  

Halme ja Harinen (2012, s. 9) ovat todenneet oppilaidemme olevan osaavia ja oppivaisia, 

mutta kyselytutkimuksissa oppilaamme ovat kertoneet voivansa ja viihtyvänsä kouluissa 

huonosti. Tämä suomalaisten oppilaiden ristiriitainen koulunkäyntisuhde on synnyttänyt 
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kansainvälistä kiinnostusta ja huono kouluviihtyvyys on tarttunut tahraksi muuten hyvään 

peruskoulumme maineeseen (emt.). 

 

WHO:n vuonna 2004 julkaisemaan kansainväliseen tutkimukseen osallistui 35 maata. 

Tutkimukseen kuului kolme eri ikäryhmää: 11, 13 ja 15 -vuotiaat. (Currie & Roberts, 2004, 

s. 3.) Tutkimuksen mukaan Suomessa lapset viihtyvät koulussa selvästi huonommin kuin 

muualla Euroopassa. (Dür, Freeman & Samdal, 2004, s. 44.) 

 

WHO-Koululaistutkimuksessa selvitettiin useiden eri kysymysten avulla lasten ja nuorten 

yleistä kouluviihtyvyyttä Euroopassa ja Kanadassa vuosina 1993/1994. Tutkimuksessa 

esitellään kaksi indikaattoria. Koulunkäynnistä pitäminen kuvaa yleistä suhtautumista 

kouluun ja koulun kivaksi kokeminen koulukohtaista asennoitumista. Tutkimuksen 

kohderyhmänä olivat 11–15 -vuotiaat nuoret. (Kannas, Liinamo, Tynjälä & Välimaa, 1995, 

s. 133.) 

 

Koulunkäynnistä pitämisen osalta suomalaiset tytöt sijoittuivat maiden välisessä 

vertailussa hieman keskivälin alapuolelle, mutta poikien keskuudessa tilanne oli vielä 

huonompi. Kansainvälisesti verrattuna suomalaiset pojat suhtautuivat koulunkäyntiin 

selvästi keskimääräistä kielteisemmin. Ainoastaan Israelissa positiivisesti koulunkäyntiin 

suhtautuvien poikien osuus oli pienempi kuin Suomessa. Koulusta pitämisen osalta 

suurimmat sukupuolten väliset erot olivatkin juuri Suomessa. (Kannas ym., 1995, s. 133.) 

 

Koulussamme on kiva olla -väittämään yhtyi noin puolet suomalaisista tytöistä ja vain 

kolmasosa pojista. Tälläkin indikaattorilla mitattuna suomalaiset pojat viihtyvät koulussa 

huonommin kuin tytöt ja suomalaiset menestyivät kansainvälisessä vertailussa tälläkin osa-

alueella todella heikosti. (Kannas ym., 1995, s. 134.) Kansainvälisessä vertailussa 

suomalaisten oppilaiden kouluviihtyvyys on siis todettu varsin alhaiseksi.  

 

Olemme myös pohtineet suomalaisten koulussa viihtymättömyyden sekä koulussa 

menestymisen välistä ongelmaa. Koskelan ym. (2006, s. 93) mukaan WHO:n antamien 

tulosten aikaan selvisi myös suomalaisten menestys vuoden 2003 PISA-tutkimuksessa 

(Koskela ym., 2006, s. 93; Brunell 2007, s. 21).  Tämä aiheuttaakin ristiriidan huonon 

kouluviihtyvyyden ja koulussa menestymisen välille. Ristiriitaa on perusteltu muun muassa 

sillä mahdollisuudella, että tutkimuksissa onkin kouluviihtyvyyden sijasta epätarkoituksen 
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mukaisesti mitattu jotain muuta tekijää. (Koskela ym., 2006, s. 93.) Tätä ristiriitaa 

käsittelemme enemmän kappaleessa 2.4.1. 

 

Suomalaisten kouluviihtyvyystutkimusten antamat tulokset antavat kansainväliseen 

vertailuun nähden erisuuntaisia tuloksia suomalaisten oppilaiden viihtymisestä koulussa. 

WHO:n 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemuksia ja koettua terveyttä vuosina 1994–

2006 kokoavan tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää oppilaiden koulukokemuksien 

ja kouluviihtyvyyden muuttumista kyseisinä vuosina (Haapasalo ym., 2008, s. 9).  

 

Vuonna 1994 5 -luokan pojista koulusta paljon ja jonkin verran pitäviä oli 61 %. Niitä, 

jotka eivät pitäneet koulusta lainkaan, oli pojista 9 %. Vuonna 2006 taas koulusta paljon tai 

jonkin verran pitäviä poikia oli 65 % ja koulusta vähiten pitäviä poikia 11 %. Vuonna 1994 

tytöistä koulusta piti paljon tai jonkin verran 77 %. Tytöistä 2 % ei pitänyt koulusta 

lainkaan. Vuonna 2006 tytöistä 80 % tytöistä piti koulusta paljon tai jonkin verran ja 4 % ei 

pitänyt koulusta lainkaan. Oppilaat siis pitivät koulusta yleisemmin vuonna 2006 kuin 

aikaisempina vuosina, mutta samalla kasvoi kuitenkin niiden osuus, jotka eivät pitäneet 

koulusta lainkaan. Myös kouluviihtyvyydessä on havaittavissa polarisaatio-ilmiö. 

Tutkimuksen mukaan koulusta pitäminen on myös yleisempää alakoulussa kuin 

yläkoulussa. (Haapasalo ym., 2008, s. 13.) Tämä tutkimus osoittaa, että kouluviihtyvyyttä 

arvioidessa tytöt viihtyvät poikia paremmin myös suomalaisessa tutkimuksessa. 

 

Kuvio 3. Poikien vastaukset kysymykseen ”Mitä pidät koulunkäynnistä (94–98)/koulusta 
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(02–06) tällä hetkellä? vuosiluokan mukaan 1994–2006 (%) (Haapasalo, Kannas, Kämppi, 

Tynjälä, Villberg & Välimaa, 2008, s. 13) 

 

 

Kuvio 4. Tyttöjen vastaukset kysymykseen ”Mitä pidät koulunkäynnistä (94–98)/ koulusta 

(02–06) tällä hetkellä?” vuosiluokan mukaan 1994–2006 (%) (Haapasalo, Kannas, 

Kämppi, Tynjälä, Villberg & Välimaa, 2008, s. 13) 

 

Kääriäisen, Laaksonen ja Wiegandin (1996, s. 43) mukaan oppilaiden 

kouluviihtyvyystutkimukset ovat Suomessa, aivan kuin muissakin Pohjoismaissa antaneet 

samankaltaisia tuloksia. Tulosten mukaan enemmistö oppilaista viihtyy hyvin ja vain pieni 

vähemmistö oppilaista kokee selvää viihtymättömyyttä. 

 

Myös Scheinin (1999, s. 162) tekemä tutkimus antaa samansuuntaisia tuloksia. 

Tutkimuksen mukaan alle neljällä prosentilla suomalaisista kuudesluokkalaisista oli 

selvästi kielteinen suhde oppimiseen ja kouluun. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

kokemukset omasta sekä muiden suhtautumisesta kouluun ja opiskeluun olivat 

kuudesluokkalaisten keskuudessa selvästi positiivisia. Yleisestä myönteisyydestä 

huolimatta tässäkin tutkimuksessa oli pieni ryhmä, jotka siis suhtautuivat kouluun 

kielteisesti. (Emt.).  Alla olevasta taulukko antaa myös samansuuntaisia tuloksia 

suomalaisten kouluviihtyvyydestä. 
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Taulukko 1. Suomalaisten kouluviihtyvyystutkimusten tuloksia (%). (Koskela ym., 2006, 

111) 

 

Yhteenvetona voimme siis aikaisempien kouluviihtyvyystutkimuksien perusteella todeta, 

että kansainvälisessä vertailussa suomalaisten oppilaiden kouluviihtyvyys on varsin 

huonoa.  Sen sijaan suomalaisissa mittauksissa oppilaat viihtyvät alakoulussa melko hyvin.  

Ahon (1993, s. 146) tekemässä tutkimuksessa käy ilmi kouluasenteiden vaihtelu alakoulun 

eri luokkatasoilla. Tutkimuksessa käy ilmi, että ensimmäisellä luokalla oppilaat 

asennoituvat koulunkäyntiin hyvin positiivisesti, mutta myös hajonta on melko suurta. 

Vajaalla 10 % ensimmäisen luokan oppilaista oli erittäin negatiivinen asennoituminen 

koulunkäyntiin, kun puolestaan yli kolmannes oppilaista asennoitui kouluun erittäin 

positiivisesti. Tyttöjen ja poikien asennoituminen kouluun oli ensimmäisellä luokalla 

suunnilleen yhtä positiivista. Toisella luokalla tyttöjen ja poikien ero asennoitumisessa 

koulua kohtaan oli hieman erilainen. Pojista vain 2 % kertoi pitävänsä koulunkäynnistä 

erittäin paljon, kun puolestaan tytöillä oli selvästi positiivisempi asenne koulunkäyntiin. 

Toisella luokalla viidennes oppilaista asennoitui negatiivisesti kouluun sekä opettajiin ja 

koulunkäyntiin erittäin positiivisesti suhtautui vain kymmenesosa oppilaista. (Emt., s. 146–

147.) 
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Ahon (1993, s. 147) tutkimuksessa kolmannella luokalla poikien ja tyttöjen ero asenteissa 

suurentui entisestään. Kolmannella luokalla melkein neljännes oppilaista suhtautui kouluun 

negatiivisesti ja alle 10 % oppilaista asennoitui kouluun erittäin positiivisesti. Neljännellä 

luokalla tyttöjen ja poikien asenne-erot tasoittuvat, eikä ero sukupuolten asenteiden välillä 

ole merkittävä. Neljäsluokkalaisista oppilaista koulunkäyntiin negatiivisesti suhtautui jo yli 

neljäsosa ja positiivisesti asennoitui 6 % oppilaista. (Emt.) 

 

Viidennellä luokalla jo 40 % oppilaista suhtautui kouluun negatiivisesti ja vain 4 % 

oppilaista suhtautui kouluun erittäin positiivisesti. Tyttöjen ja poikien erot olivat pienet. 

Kuudennella luokalla negatiivisesti kouluun suhtautui 60 % oppilaista eikä enää kukaan 

asennoitunut kouluun erittäin positiivisesti. Kuudennella luokalla poikien asenne koulua 

kohtaan oli hieman negatiivisempi kuin tyttöjen. (Aho, 1993, s. 147.) 

 

Ahon tutkimuksesta voisi yhteenvetona todeta, että ensimmäisellä ja toisella luokalla 

oppilaat asennoituivat varsin positiivisesti kouluun. Alkuopetuksessa oppilaat toisin sanoen 

halusivat käydä koulua, pitivät opettajista ja koulutehtävistä sekä pitivät koulua 

hyödyllisenä ja kokivat koulun tärkeäksi. Kolmannella ja neljännellä luokalla oppilaat 

asennoituivat enimmäkseen neutraalisti kouluun. Tämä tarkoittaa sitä, että koulunkäynti ei 

erityisemmin kiinnostanut heitä, muttei herättänyt erityisesti negatiivisia tunteitakaan. 

Kuten tuloksista käy ilmi, viidennellä ja kuudennella luokalla asennoituminen koulua 

kohtaan oli enemmän negatiivista, eikä juuri lainkaan positiivista asennoitumista havaittu. 

(Aho, 1993, s. 147.)  Aho (1993, s. 151) mainitsee, että tässä tutkimuksessa, kuten 

muissakin aiemmin tehdyissä tutkimuksissa, tulee ilmi se, että oppilaat oppivat olemaan 

pitämättä koulusta kouluvuosien myötä. Tähän yhtyy myös Juurikkala (2009, 110), hän 

kertoo alakouluaan aloittelevien oppilaiden innosta koulua kohtaan, kuinka oppilaat 

haluavat oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Kuitenkin myös Juurikkala (2009, s. 110) on 

huomannut oppilaiden kouluviihtyvyyden ja oppimisen ilon katoavan kolmannen ja 

neljännen luokan tietämillä.  Hannus-Gullmets (1984, s. 1) on tehnyt yhteenvetoa 

aikaisemmista tutkimuksista ja myös hän toteaa, että nuoret oppilaat viihtyvät koulussa 

paremmin kuin vanhemmat, tytöt paremmin kuin pojat ja hyvin menestyvät paremmin kuin 

huonosti menestyvät. 
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2.4 Kouluviihtyvyyden merkitys 

 

Lapset ja nuoret viettävät suuren osan ajastaan koulussa. Tämän vuoksi on tärkeää ajatella 

sitä, kuinka he siellä viihtyvät, ja näin ollen kouluviihtyvyyden tutkiminen onkin tärkeää. 

Koulun aloittaminen on lapsen elämässä käännekohta, haaste ja merkittävä elämänvaihe 

(Kuronen, 2010, s. 201). Kuronen (2010, s. 201) kertoo, että lapsen koulusuhteen 

muodostumiseen myönteiseksi tai kielteiseksi ja koulunkäynnin jatkon onnistumiseen 

vaikuttavat ensimmäiset koulukokemukset. Koulussa viihtyminen vaikuttaa motivaation 

ylläpitämiseen ja auttaa menestymään koulusuorituksissa (emt.). Hyvän kouluviihtymisen 

on todettu olevan yhteydessä hyviin oppimistuloksiin, hyvään itsetuntoon ja näin ollen 

vaikuttavan myös myöhempään elämässä menestymiseen (Ahonen, 2008, s. 195). 

Kouluviihtyvyyttä on siis tärkeä tukea koulun alkuvaiheessa eli alakoulussa. 

 

Haapasalo ym. (2008) kertovat koulun olevan tärkeä kasvu- ja kehitysyhteisö oppilaalle. 

Oppilaat viettävät suuren osan päivästään koulussa, joten on merkityksellistä miten he 

kokevat koulunkäynnin ja kouluympäristön. Kouluajalla on suuri merkitys siihen 

millaiseksi oppilaan käsitykset itsestään muodostuvat. Tämän lisäksi kouluaika muokkaa 

myöhempiä käsityksiä ja asenteita työstä ja yhteisöjen toiminnasta. (Haapasalo ym., 2008, 

s. 6.) Näin ollen on siis tärkeää kiinnittää kouluviihtyvyyteen huomiota ja pyrkiä 

parantamaan sitä. 

 

 

2.4.1 Kouluviihtyvyyden vaikutuksia oppimiseen 

 

Kuorelahden ja Vehkakosken (2009, s. 29) mukaan kouluviihtyvyydellä on tärkeä merkitys 

lasten ja nuorten oppimisessa. Uskotaan, että lapset oppivat paremmin, jos he kokevat 

viihtyvyyttä koulussa (emt.). Tätä tukee myös Samdalin (1998, s. 5) väite siitä, että 

henkilökohtaista hyvinvointia voidaan pitää tärkeänä edellytyksenä oppimiselle. Tälle 

löytää helposti vahvistusta omista arkikokemuksista. Kun pitää jostakin asiasta ja haluaa 

omaksua sen, oppiminen tapahtuu nopeammin ja helpommin kuin epämieluisan asian 

ollessa kyseessä. Ilmiötä selittää yksilöä oppimiseen virittävä motivaatiojärjestelmä. 

Lisäksi viihtyvyys on yhteydessä arvoihin, joiden perusteella asetamme asiat 

tärkeysjärjestykseen. (Kuorelahti & Vehkakoski, 2009, s. 29.) 
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Aikaisemmissa tutkimuksissa kouluviihtyvyyttä on tutkittu myös oppimissuoritusta 

mittaavien tutkimusten yhteydessä (Ahonen, 2008, s. 195). Oppilaat viettävät suuren osan 

ajastaan koulussa, ja heikko viihtyminen koulussa näkyy aina oppimistuloksissa (emt., s. 

196). Haluammekin tässä luvussa nimenomaan selvittää, minkälaisia yhteyksiä 

kouluviihtyvyydellä on oppilaiden koulussa menestymiseen, oppimistuloksiin ja 

motivaatioon.  

 

Ahonen (2008) on selvittänyt kouluviihtyvyyttä regressioanalyysin avulla. Ahosen 

tutkimuksessa kouluviihtyvyyden yhdeksi muuttujaksi määriteltiin koulumenestys. 

Tulosten mukaan koulumenestyksen ja koulusta pitämisen välistä yhteyttä tarkasteltaessa 

oppilaan itsensä ilmoittamalla koulumenestyksellä oli huomattava yhteys koulunkäynnistä 

pitämiseen. Tämä yhteys on hyvin suoraviivainen. Kun koulumenestys oli erittäin hyvä, 

koulusta myös pidettiin. Vastaavasti koulumenestyksen ollessa huono, koulusta ei pidetty. 

Tulosten mukaan hyvin koulussa menestyvät näyttivät viihtyvät koulussa paremmin kuin 

huonosti menestyvät. (Emt., s. 203–209.) Ahosen (2008, s. 195) mukaan 

kouluviihtyvyydellä on vaikutusta myös myöhempään elämässä menestymiseen. 

 

Myös WHO:n kansainvälisessä terveystutkimuksen tuloksista on nähtävissä yhteys hyvin 

menestyvien oppilaiden ja koulusta pitämisen välillä. Tutkimuksessa vanhemmat vastaajat 

näyttävät pitävän koulusta vähemmän, eivätkä myöskään menesty yhtä hyvin kuin 

nuoremmat. Tutkimuksessa tytöt pitivät koulusta enemmän ja menestyivät koulussa 

paremmin. Nämä erot kertovat, että koulu ei välitä samanlaisia kokemuksia kaikille. (Dür, 

Freeman & Samdal, 2004, s. 49.) 

 

Linnakylä ja Malin (1997) ovat selvittäneet peruskoulun yläkoulun oppilaiden 

kouluviihtyvyyttä oppilasryhmien ja niiden profiloitumisen näkökulmasta. 

Kouluviihtyvyys määriteltiin tutkimuksessa kouluelämänlaatuna, jota tarkasteltiin 

oppilaiden kokonaisvaltaisena viihtymisenä niin myönteisten kuin kielteisten kokemusten 

kannalta, erityisesti koululle tyypillisissä tehtävissä. Näiksi tehtäväalueiksi valittiin 

tutkimuksessa yleinen kouluviihtyvyys, suhde opettajiin, oppilaan status luokassa, 

identiteetin kehittyminen, menestymismahdollisuudet ja koulukielteisyys. (Emt., s. 113–

115.) 
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Oppilasaineiston ryhmittelyanalyysi osoitti, että oppilaat jakaantuivat viiteen 

kouluviihtyvyysryhmään, jotka ovat erittäin hyvin koulussa viihtyvät, melko hyvin 

koulussa viihtyvät, keskimääräisesti koulussa viihtyvät, toiseksi heikoimmin koulussa 

viihtyvät ja heikoimmin koulussa viihtyvät ryhmä. (Linnakylä & Malin, 1997, s. 118–120.)  

 

Erittäin hyvin koulussa viihtyvien kuva menestymismahdollisuuksistaan oli hyvin selvä. 

Tämän ryhmän jäsenet tiedostivat koulussa menestymisen mahdollisuudet, mutta eivät 

asennoituneet tähän yhtä hyvin kuin parhaiten koulussa viihtyvät. Vielä kolmannessa 

ryhmässä eli keskimääräisesti koulussa viihtyvien keskuudessa menestymismahdollisuudet 

koulussa olivat arvostettuja. Toiseksi heikoimmin viihtyvä ryhmä tiesi varsin hyvin, kuinka 

koulussa menestytään. Heikoimmin koulussa viihtyvän ryhmän käsitys 

menestymismahdollisuuksista oli muihin ryhmiin nähden heikoin, mutta ryhmän 

viihtyvyysprofiilissa tämä tehtäväalue oli joihinkin muihin taustatekijöihin nähden 

keskitasoisen korkea.  Tulokset osoittavat, että profiilit olivat yleensä korkeimmillaan juuri 

koulussa menestymisen mahdollisuuksien tiedostamisessa. (Linnakylä & Malin, 1997, s. 

118–120.) Heikoimmin viihtyvät oppilaat näyttivät tietävän, kuinka koulussa tulisi 

työskennellä pärjätäkseen (emt., s. 124). 

 

Koulussa viihtymisellä on myös yhteys oppilaiden jatko-opiskeluun. Linnakylä ja Malin, 

(1997, s. 118) selvittivät jatko-opiskelusuunnitelmien eroja viihtyvyydeltään erilaisten 

oppilasryhmien keskuudessa. Jatko-opiskelusuunnitelma oli vahvin viihtyvyysryhmiä 

erotteleva tekijä. Parhaiten koulussa viihtyvät kaksi ryhmää olivat selvästi yliedustettuja 

korkeakoulutusta suunnittelevien keskuudessa. Heikoimmin viihtyvistä vain 3,5 % 

suunnitteli korkeakouluopintoja ja 20 % aikoi päättää koulutuksensa peruskoulun jälkeen. 

Toiseksi heikoimmin koulussa viihtyvistä korkeakouluun suuntasi 4,9 %. Tästä ryhmästä 

19,2 % suunnitteli lopettavansa koulunkäynnin kokonaan peruskouluun. (Emt., s. 121–

122.) 

 

Kouluviihtyvyydellä on siis yhteyksiä elinikäisen oppimisen haluun. Erityisesti jatko-

opiskeluhalukkuus on niin merkittävästi yhteydessä kouluviihtyvyyteen, että jokaiselle 

oppilaalle ja erityisesti niille, jotka syrjäytyvät koulutuksesta peruskoulun jälkeen, on 

tarjottava koulussa oppimisen iloa sekä onnistumisen ja menestymisen kokemuksia. 

Kouluelämän laatuun on todella kiinnitettävä huomiota elinikäistä oppimista ajatellen. 

(Linnakylä & Malin, 1997, s. 125.) 
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Vepsäläinen (1980, s. 60) on tutkinut peruskoulun seitsemännen ja yhdeksännen luokan 

oppilaiden koulumotivaatiota. Hän on liittänyt kouluviihtyvyyden osaksi tutkimustaan ja 

hänen mukaansa kouluviihtyvyydellä onkin yhteys myös motivaatioon. Tulosten mukaan 

motivaatiotilannetta ei kouluissa voi pitää kovin huonona, sillä melkein kaikki oppilaat 

kokivat koulunkäynnin tärkeäksi ja suurin osa myös viihtyy koulussa. (Emt., s. 136). 

Kurikan ja Virran (2001, s. 60) mukaan kouluviihtyvyyttä on yritetty parantaa 

painottamalla motivaatiota opetussuunnitelmassa. Myös Mattila ja Olkinuora (2001, s. 18) 

kertovat motivaation olevan yhteydessä kouluviihtyvyyteen. Koulunkäynnin ja oppimisen 

mielekkääksi kokeminen heijastuu siihen, viriääkö oppilaassa motivaatio 

koulutyöskentelyä ja oppimista kohtaan vai pyrkiikö hän sen sijaan aktiivisesti tai 

passiivisesti välttämään koulutyöskentelyä. (Emt., s. 18). 

 

Toiset tutkijat näkevät koulumenestyksen kouluviihtyvyyden osatekijänä (muun muassa 

Linnakylä 1996), mutta joissakin tutkimuksissa näkökulma on päinvastainen ja 

kouluviihtyvyyden nähdään vaikuttavan koulumenestykseen (muun muassa Ahonen 2008). 

Aina selvää yhteyttä näiden kahden välillä ei kuitenkaan ole löydetty. Johansenin (2006, s. 

119) mukaan väittämät ”Nautin kouluun menemisestä”, ”Pidän koulussa olemisesta”, 

”Koulussa on jotain, mistä en pidä”, ”Toivon, että minun ei tarvitsisi mennä kouluun” ja 

”Pidän siitä, mitä koulussa tehdään” eivät sellaisenaan olleet huomattavasti yhteydessä 

kummankaan sukupuolen koulumenestyksen kanssa. Kun hyvinvointia koulussa 

korreloitiin kahden muun kysymyksen kanssa, löytyi kiinnostavia tuloksia. Nämä 

kysymykset olivat: ”Kuinka viihdyt koulussa tällä hetkellä?” ja ”arvioi oma hyvinvointisi 

asteikolla 0-10”. Poikien joukossa molemmilla kysymyksillä oli selvä yhteys 

koulumenestykseen. Tytöillä puolestaan tätä yhteyttä ei ilmennyt. (Emt.) Janhusen 

käyttämää WHO:n kyselyä on käytetty useasti aikaisemminkin. Esimerkiksi Samdalin 

tärkein johtopäätös hänen tutkimustuloksistaan on, että kouluviihtyvyys on selvästi 

yhteydessä oppilaiden koulumenestykseen. Johansenin tutkimuksessa näin vahvaa yhteyttä 

ei löytynyt. Tämä yhteys löytyi vain pojilla. (Johansen, 2006 s. 124.) Tämänkaltaiset 

tulokset selittävät koulussa menestymisen ja kouluviihtyvyyden välillä nähtävää ristiriitaa. 

Suomalaiset oppilaat menestyvät PISA-tutkimusten mukaan koulussa hyvin, mutta 

viihtyvyys on varsinkin kansainvälisessä vertailussa huonoa. 

 

Juuri suomalaiselle koululle ominainen koulutuksen voimakas välineellinen arvostus 

saattaakin olla yksi selittävä tekijä oppilaiden heikolle koulussa viihtymiselle (Mattila & 
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Olkinuora, 2001, s. 22). Selittävänä tekijänä saattaa olla siis korkeaa koulumenestystä 

tavoittelevissa kouluissa vallitseva kilpailu, jolla on negatiivinen vaikutus oppilaiden 

välisiin suhteisiin ja tätä kautta yleiseen kouluviihtyvyyteen. Tässä kohdin kyse saattaa olla 

mielenkiintoisesta optimaalisen vaihteluvälin olemassaolosta: viihtyvyys ja ilmapiiri 

saattaa olla huono kouluissa ja luokissa, joissa on paljon heikosti motivoituneita ja 

huonosti normeja sisäistäneitä oppilaita, mutta toisaalta myös kouluissa, joissa on paljon 

kunnianhimoisia ja kilpailuhenkisiä oppilaita. Tavoitteiden ollessa hyvin korkealla, 

hyvätkin saavutukset koetaan vaatimattomiksi. (Emt., s. 21–22.) 

 

Koskela ym., (2006, s. 93) selittävät ristiriitaa sillä, että tutkimuksissa kouluviihtyvyyden 

sijasta olisikin mitattu jotain muuta tekijää, kuten oppilaan persoonaan tai kouluun liittyvä 

asiaa. Opetusministeri Jukka Gustafssonin tapaamista varten laaditussa muistiossa Aula 

kertoo, että koulumenestymisen ja viihtymättömyyden välinen ristiriita ohitetaan usein 

myös sillä, että kriittisyys kuuluu suomalaiseen kulttuuriin tai että lapset eivät ole 

vastanneet tutkimuksien aineistonkeruussa tosissaan. (Aula 2012.) Halme ja Harinen 

(2012, s. 66) nostavat myös esille suomalaisten kriittisen suhtautumisen miltei kaikkea 

yhteistä kohtaan. Lapset ja nuoret omaksuvat nopeasti vallitsevan kriittisen tavan puhua 

asioista ja tämä näkyy heidän vastauksissaan kysymykseen pitääkö oppilas koulusta vai ei 

(emt.). Halme ja Harinen (2012, s. 66) nostavat esille kysymyksen siitä, miksi oppilas 

pitäisi koulusta, jos kukaan muukaan ei pidä siitä tai jos koulusta ei edes kuulu pitää. 

 

Myös Linnakylä (1993, s. 54) nostaa viihtymättömyyden selittäjiksi esille suomalaisten 

kriittisyyden sekä kehittyneen yhteiskunnan tarjoamat monet mahdollisuudet koulun 

sijasta. Linnakylä (1993, s. 54) kuitenkin kumoaa tämän ajattelun, koska vertailumaiden 

nuoret ovat samanikäisiä ja ovat varmasti yhtä kriittisiä ja elävät myös pitkälle 

kehittyneissä teollistuneissa tietoyhteiskunnissa, joissa nuorison kulttuuri on vahvaa ja 

monipuolista. Oikeita syitä tälle suomalaiselle koululle tyypilliselle ristiriidalle tulisi siis 

tutkia, sillä aikaisempaa tutkimusta tästä ristiriidasta ei juuri ole. Koulun täytyy 

työskennellä sekä hyvien oppimistulosten että oppilaiden kouluviihtyvyyden puolesta. 

Ideaalitilanne onkin sellainen, jossa oppimistulokset ovat korkeita ja osaaminen on hyvää 

sekä koulussa myös viihdytään. (Brunell, 2007, s. 21.) 
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2.4.2 Kouluviihtyvyyden vaikutuksia oppilaan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille 

 

Kuten olemme jo edellä todenneet, oppilaat viettävät koulussa tuhansia tunteja eikä ole 

merkityksetöntä, miten he koulussa viihtyvät. Kouluviihtyvyys vaikuttaa oppilaaseen 

monella tapaa. Kouluviihtyvyydellä on todettu olevan yhteyksiä oppilaan oppimisen lisäksi 

myös terveyteen, itsetuntoon ja syrjäytymisriskiin. 

 

Oppilaan kokonaisvaltaisen terveyden ja terveyskäyttäytymisen kannalta koulu voi olla 

sekä riski että voimavara. Oppilailla, joilla on negatiivinen kuva koulusta, on 

todennäköisempää, että koulu on riski kuin voimavara terveyden kannalta. (Kannas, 

Nutbeam, Samdal & Wold, 1998, s. 383.) Oppilaiden myönteiset koulukokemukset ja sen 

myötä muodostuva hyvä kouluviihtyvyys ovat yhteydessä paremmaksi koettuun terveyteen 

ja hyvinvointiin. Huonommaksi koettuun terveyteen ja häiriökäyttäytymiseen ovat 

puolestaan yhteydessä negatiiviset kokemukset koulussa. (Haapasalo ym., 2008, s. 6.) 

 

Kökönyein, Ravens-Siebererin ja Thomasin (2004, s. 184) mukaan positiivinen 

kouluympäristö (esimerkiksi sosiaalinen ilmapiiri kannustavine ikätovereineen) ja hyvä 

kouluun sopeutuminen (joka näkyy hyvillä oppimistuloksilla ja alhaisella kouluun 

liittyvällä stressitasolla), voivat yhdessä luoda käsityksen menestyksestä ja pätevyydestä. 

Tämä puolestaan luo hyvää oloa ja tyytyväisyyttä elämään, joka vähentää terveysongelmia. 

Sen sijaan huonot oppimistulokset ja ikätovereiden kannustuksen puute lisäävät riskiä 

huonoon terveyskäyttäytymiseen. (Emt.) Tämä tukee väitettä siitä, että koulu voi toimia 

sekä riskinä, että voimavarana terveyskäyttäytymisen kannalta.  

 

Myös Samdalin (1998, s. 14) tutkimuksessa on saatu samankaltaisia tuloksia. Luokassa, 

jossa oppilaat välittävät toisistaan ja oppilassuhteet ovat positiivisia, oppilaiden 

turvallisuuden tunne kouluympäristössä on hyvä. Toisaalta, jos oppilas on kiusattu tai 

eristetty toiminnoista tai sosiaalisista suhteista, ei oppilas koe oloaan turvalliseksi koulussa 

ja näin myös kouluviihtyvyys laskee. (Emt.) 

 

Kökönyei ym. (2004, s. 184) mainitsevat vielä, että sekä kiusaaja että kiusattu ovat 

luokassa torjuttuja, heillä on huonompi terveys ja he todennäköisesti voivat käyttäytyä 

riskialttiisti terveyden näkökulmasta. Riskikäyttäytymisellä tutkijat tarkoittavat esimerkiksi 

sortumista tupakointiin, alkoholiin tai ylensyöntiin. Kääriäinen ym. (1997, s. 59) toteavat 
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1994 WHO-Koululasitutkimuksen pohjalta, että oppilaan täytyy kokea olonsa koulussa 

turvalliseksi, voidakseen viihtyä siellä. Kääriäinen ym. (1997, s. 59) jatkavat, että 

koulukiusaaminen lisää turvattomuudentunnetta ja on jatkuessaan traumaattinen kokemus 

ja vakava uhka oppilaan terveydelle ja hyvinvoinnille sekä koulumotivaatiolle. Näin ollen 

koulukiusaaminen on uhka oppilaan terveydelle ja kiusaaminen vähentää ratkaisevasti 

oppilaan kouluviihtyvyyttä. Myös Kannas ym. (1998, s. 383) toteavat kouluviihtyvyyden 

tärkeimmiksi ennusmerkeiksi oppilaiden kokemuksen siitä, että heitä kohdellaan reilusti ja 

koulussa on turvallista olla. Kökönyei ym. (2004, s. 185) kertovat, että aiempien WHO:n 

tutkimuksien mukaan nuoret, jotka ilmoittavat korkeammasta elämän laadusta ja kokevat 

itsensä terveiksi ovat tyytyväisiä kouluun, he saavat tukea ikätovereiltaan ja eivät koe 

odotuksia itseään kohtaan liian korkeina. 

 

Kökönyei ym. (2004, s. 184) kertovat, että nuorten koulukokemukset vaikuttavat 

ratkaisevasti itsetunnon kehitykseen, siihen, millainen kuva nuorelle muodostuu itsestään 

sekä siihen, millaiset terveystottumukset hänelle muodostuu. Itsetunto, käsitys itsestä sekä 

nuoren terveyskäyttäytyminen vaikuttavat siihen, millaiseksi nuoren käsitys 

kokonaisvaltaisesta terveydestä ja elämän laadusta muodostuu sekä kyseisellä hetkellä että 

myöhemmässä elämässä. (Emt.) 

 

Kouluviihtyvyydellä ja oppilaan syrjäytymisellä on myös havaittavissa yhteyksiä. 

Kääriäinen ym. (1997, s. 51) kertovat, että syrjäytymiselle tyypillistä on nuoren ongelmien 

kasautuminen. Syrjäytymisriskiä lisääviä tekijöitä ovat kielteiset koulukokemukset, kuten 

kiusatuksi tuleminen, kiusaaminen ja heikko kouluviihtyvyys. Heikoimmin menestyvät 

oppilaat suhtautuivat koulunkäyntiin kielteisemmin kuin paremmin menestyvät ja kokevat 

opettajan heille antaman tuen huonona. Heikoimmin menestyvillä oppilailla on myös 

paljon poissaoloja, koulupinnausta ja koulunkäynnin keskeyttämisajatuksia, kolmannes 

oppilaista ilmoitti ajatusten syyksi koulun. (Emt.) Myös Mattilan ja Olkinuoran (2001, s. 

22) mukaan koulun piirissä tapahtuvalla kiusaamisella, henkisellä tai fyysisellä 

väkivallalla, voi olla kauaskantoisiakin vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin ja tätä kautta 

osallisuus- ja syrjäytymiskehitykseensä. Kääriäisen ym. (1997, s. 51) mukaan juuri nämä 

oppilaat muodostavat peruskoulun päättövaiheessa riskiryhmän, joka tarvitsisi paljon tukea 

ja henkilökohtaista ohjausta syrjäytymisvaaran ehkäisemiseksi.  
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Laippala, Rask, Tarkka ja Åstedt-Kurki (2002, s. 247) kertovat, että kasvava 

kouluviihtyvyys on yhteydessä masentuneen mielialan puuttumiseen, elämän iloon, 

itsetunnon parantumiseen ja sekä näiden lisäksi se vähentää tytöillä huonovointisuutta. 

Yksittäiset somaattiset oireet, tytöillä uupumus ja pojilla ruokahaluttomuus, ovat 

yhdistettävissä matalaan kouluviihtyvyyteen. Mitä enemmän vastaajat raportoivat 

pitävänsä koulusta, sitä enemmän heillä oli aktiviteetteja ja tietoutta liittyen omaan 

hyvinvointiin. (Emt.) 

 

Tarkasteltuamme näitä kouluviihtyvyyden erilaisia vaikutuksia oppilaaseen huomaamme, 

että kouluviihtyvyydellä on vaikutusta oppilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tekijöihin. Kouluviihtyvyys on siis muun muassa näiden edellä esiteltyjen 

tekijöiden kautta yhteydessä oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

 

 

2.5 Kouluviihtyvyyden edistäminen 

 

Onko koulussa viihtyminen niin tärkeää? Eikö koulu olekaan oppimista ja oppilaan työn 

tekoa varten? Eikö työnteko ole paras keino persoonallisuudenkin kasvattamiseksi? Tätä 

asiaa on pohtinut tutkimuksessaan Linnakylä ja Malin (1997, s. 125). Näin varmasti 

joidenkin kohdalla tapahtuu, mutta oppiminen onnistuu kuitenkin paremmin, jos sitä voi 

tehdä luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä yhteisten pyrkimysten, kiinnostuksen 

sekä vastuun ohjaamana. Mikäli opiskelusta puuttuu ilo ja innostus sekä usko jatko-

opiskelun mahdollisuuksista ja tärkeydestä, elinikäiseltä, jatkuvalta oppimiselta puuttuu 

perusta. Tämän vuoksi tätä yhteistä perustaa on yhdessä luotava ja rakennettava, sillä 

yhdenkään nuoren syrjäytymiselle ei ole enää varaa. Elinikäinen oppiminen on tärkeää 

yksilön elämässä. (Emt., s. 126.) Yksitäisenkin oppilaan tasolla kouluviihtyvyyden 

lisääntyminen johtaisi hyvin todennäköisesti oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja 

elämänlaadun paranemiseen (Ahonen 2008, s. 209).  

 

Koulun kehittämisen kannalta tärkeää on jatkuvasti seurata oppilaiden kouluviihtyvyyden 

kokemista. Stakesin kouluterveyskysely, joka on kohdistettu peruskoulun 8–9                      

-luokkalaisille sekä lukiolaisille, tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet. Näin on koottu 

kattava ja luotettava seuranta-aineisto muun muassa suomalaisnuorten 

kouluviihtyvyydestä. (Kuorelahti & Vehkakoski, 2009, s. 29.) Jotta kouluviihtyvyyttä 
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voidaan parantaa, tulee sen tilaa siis selvittää ja seurata. Erilaiset kouluterveyskyselyt ovat 

yksi hyvä keino oppilaiden kouluviihtyvyyden kokemisen kartoittamiseen.  

 

Esittelemme ensin niitä tekijöitä, jotka eri tutkimusten mukaan merkittävästi heikentävät 

kouluviihtyvyyttä. Ennen kaikkea näihin tekijöihin tulisi siis kiinnittää huomiota 

kouluviihtyvyyden parantamiseksi ja tässä kappaleessa näille heikentäville tekijöille 

esitetään myös ratkaisuja. Olemme myös edellä esitelleet kouluviihtyvyyden merkitystä 

sekä sen vaikutuksia. Keinoja kouluviihtyvyyden parantamiseksi tulisi pohtia.  

 

 

2.5.1 Kouluviihtyvyyttä heikentäviä tekijöitä 

 

Kuten olemme jo aiemmin todenneet, Suomen kouluviihtyvyys on osoittautunut 

kansainvälisesti verrattuna heikoksi. Tämän lisäksi myös koulukielteisyys on ollut 

Suomessa poikkeuksellisen yleistä (Olkinuora & Mattila, 2001, s. 20). Kouluviihtyvyyttä 

voivat heikentää monet eri tekijät. Jokainen oppilas on erilainen ja kokee koulussa 

tapahtuvat asiat omasta näkökulmastaan. Tämän vuoksi on syytä muistaa, että eri tekijät 

vaikuttavat eri tavoin oppilaisiin. Seuraavaksi esittelemme joitakin kouluviihtyvyyttä 

heikentäviä tekijöitä. 

 

Koulussa opettaja on oppilailleen tärkeä henkilö, ja opettajalla on keskeinen rooli 

oppilaiden kouluarjessa (Raatikainen, 2011, s. 111). Luokanopettaja viettää oppilaidensa 

kanssa useita kymmeniä tunteja viikossa ja vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä on 

suuressa osassa oppilaan koulupäivää. Brunell ja Kannas (2000, s. 153) ovat 

tutkimuksessaan huomanneet oppilaan ja opettajan suhteen merkittävyyden. Heidän 

tutkimuksessaan oppilas-opettajasuhteella oli suuri merkitys kouluviihtyvyyteen (emt.). 

Linnakylän ja Malinin (1997, s. 124) tutkimuksessa oppilaiden opettajasuhde vähensi 

kouluviihtyvyyttä erityisesti huonoiten koulussa viihtyvässä oppilasryhmässä. Oppilaiden 

kielteinen ja epäluuloinen suhtautuminen opettajiin heikensi kouluviihtyvyyttä. Oppilaat, 

joilla ilmeni negatiivisia asenteita opettajia kohtaan, kokivat että opettajat eivät kuuntele ja 

kannusta heitä. (Emt., 124–125.) 

 

Linnakylän ja Malinin (1997, s. 124–125) tutkimuksessa kävi ilmi, että joidenkin 

oppilaiden suhde opettajiin vähentää kouluviihtyvyyttä jopa niin paljon, että se voi 
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romuttaa heidän jatko-opiskelusuunnitelmansa ja opiskeluhalunsa. Vaikka useimmat 

oppilaat kokevat suhteensa opettajiin myönteisenä, tulisi opettajien kiinnittää huomiota ja 

suhtautua avoimesti ja kannustavasti myös siihen ryhmään, joiden suhtautuminen opettajiin 

on kielteinen.  Jos huomattava osa oppilaista suunnittelee jatko-opinnoista luopumista 

heikon kouluviihtyvyyden ja ongelmallisen opettajasuhteen vuoksi, tulisi pohtia sitä, miten 

näiden oppilaiden ja opettajien vuorovaikutusta saataisiin positiivisemmaksi. 

Tutkimuksessa on esitetty ratkaisuksi yhteistoiminnallista oppimista. (Emt.) Myös 

Olkinuora ja Mattila (2001, s. 20) toteavat, että erityisesti oppilaiden ja opettajien suhde on 

havaittu ongelmalliseksi. Suomalaiset oppilaat kokevat saavansa muita pohjoismaalaisia ja 

yhdysvaltalaisia oppilaita vähemmän mahdollisuuksia omien mielipiteidensä ilmaisuun 

oppitunneilla. Tämän lisäksi suomalaiset kokevat, että opettajat eivät ole heistä yksilöinä 

kiinnostuneita. (Emt.) 

 

Oppilas-opettajasuhteen lisäksi kouluviihtyvyyttä voivat heikentää tiukat säännöt, jolloin 

oppilaille jää vähän vaikutusvaltaa koulun arjessa. Ahonen (2008, s. 198) kirjoittaa, että 

koulun säännöt kertovat aina jotain koulun opettajakunnasta sekä koulussa vallitsevasta 

ilmapiiristä. Monilla kouluilla on tarkasti määritellyt säännöt, jotka kirjataan ylös ja 

toimitetaan oppilaille sekä koteihin. Näiden sääntöjen lisäksi luokassa voi vielä olla omat 

sääntönsä, jotka ryhmä kirjaa ja hyväksyy allekirjoituksin. Nämä säännöt ja niiden 

tarkkuus ilmentävät sitä vapausastetta, jolla oppilaat ovat kouluyhteisön jäseniä. Ahosen 

mukaan oppilaan kouluviihtyvyyteen voidaan vaikuttaa tietoisilla arvovalinnoilla ja 

säännöillä. (Emt.) Soininen (1991, s. 151) toteaa, että liian rajoittavat käskyt ja määräykset 

vaikuttavat oppilaan kouluviihtyvyyteen negatiivisesti. Toisaalta Samdal (1998, s. 15) 

toteaa, että puolestaan sääntöjen puuttuminen voi aiheuttaa oppilaille turvattomuuden 

tunnetta ja hämmennystä luokkahuoneessa. Koulun arvot ja säännöt ovat tärkeitä yhteisön 

toiminnan kannalta, mutta liian rajoittavat säännöt voivat vaikuttaa heikentävästi 

kouluviihtyvyyteen. 

 

Vepsäläinen (1980, s. 78) on maininnut tutkimuksessaan kouluviihtyvyyttä heikentäviä 

tekijöitä. Heikentäviksi tekijöiksi on vajaa kolmasosa tutkimukseen osallistujista maininnut 

toiset oppilaat ja opettajat.  Tutkimuksessa on kuitenkin mainittu, että toisilla oppilailla on 

pienempi merkitys kouluviihtyvyyttä vähentävänä tekijänä kuin sitä lisäävänä tekijänä. 

Tämä johtui tutkimuksen mukaan siitä, että usein luokassa on joitakin oppilaita joiden 

kanssa haastateltava oppilas ei tule toimeen, tai oppilaita jotka käyttäytyvät häiritsevästi. 
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Opettajien kohdalla oli havaittavissa sama asia, joidenkin opettajien kanssa ei vain tultu 

toimeen. (Emt.) 

 

Hamarus (2006, s. 214) kertoo väitöskirjassaan koulukiusaamisen vaikutuksista 

kouluviihtyvyyteen. Hamarus (2006, s. 214) toteaa koulukiusaamisen olevan 

yhteiskunnallisesti merkittävä tekijä, joka vaikuttaa yksilön koulumenestykseen, ja siihen 

miten, oppilas koulussa viihtyy. Oppilaan koulumenestykseen ei voi olla vaikuttamatta 

kiusatun poissaolot, tunnilla naureskelu kun kiusattu vastaa opettajan kysymyksiin tai 

ryhmätöissä ja paritöissä yksin jääminen. Jos luokassa kiusataan hyvästä osaamisesta, 

voivat oppilaat peitellä omaa osaamistaan kiusatuksi joutumisen pelossa ja luokan 

opiskelumotivaatio voi laskea. (Emt.) Näin koulukiusaaminen vaikuttaa heikentävästi 

oppilaan kouluviihtyvyyteen, sekä laskee oppilaan opiskelumotivaatiota. 

 

Melkein kolmanneksella oppilaista kouluviihtyvyyttä vähensi opetukseen ja oppimiseen 

liittyvät tekijät esimerkiksi tylsät oppitunnit, vaikeat kokeet ja epämiellyttävät oppiaineet. 

Samoin työskentelyolosuhteet, kuten ankara kuri ja työrauhan puuttuminen vähensivät 

kouluviihtyvyyttä. Tutkimuksessa havaittiin, että näiden tekijöiden merkitys 

kouluviihtyvyyttä heikentävinä tekijöinä on suurempi kuin sitä lisäävinä. Tutkimuksessa 

havaittiin myös, että työympäristöön liittyvät tekijät, kuten koulun ulkomuoto ja huonot 

pulpetit vaikuttavat negatiivisesti kouluviihtyvyyteen, mutta vain pienellä osalla oppilaista. 

Pienellä osalla oppilaista, pojilla useammin kuin tytöillä, omat epäonnistumiset vaikuttavat 

vähentävästi kouluviihtyvyyteen. (Vepsäläinen, 1980, s. 78.) Huonon kouluviihtyvyyden 

on todettu liittyvän toistuviin ongelmiin koulussa, vanhempiin ja tytöillä ystäviin sekä 

tytöillä ja pojilla molemmilla rahaan (Laippala ym., 2002, s. 247). 
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Taulukko 2. Koulussa viihtymistä heikentävät tekijät. (Vepsäläinen, 1980) 

 

 

2.5.2 Koulun mahdollisuudet ja oppilaiden näkemykset 

 

Linnakylä (1993, s. 54) pohtii ratkaisuja viihtymättömyydelle. Kuinka koulua voisi 

kehittää opiskeluhalun ja -ilon sekä myönteisten oppilas-opettajasuhteen kasvun paikaksi 

tinkimättä kuitenkaan hyvästä osaamisen laadusta (emt., s. 55)? Linnakylä (1993, s. 55) 

ehdottaa kouluviihtyvyyttä parantaviksi tekijöiksi muun muassa oppilaiden omia 

kokemuksia ja pyrkimyksiä sekä oppilaiden sosiaalisen yhteistoimintaa ja yhteisvastuuta 

korostavan opetuksen, tutkivan ja yhteistoiminnallisen projektiopiskelun, oppilaan kykyjä 

ja vahvuuksia etsivän opettajan ja arvioinnin kehittämisen tähän suuntaan. Lisäksi 

oppiainejakoisuutta voisi murtaa ja opiskelu tulisi liittää tämän päivän nuorten ongelmien 

tarkasteluun. Monia mahdollisuuksia on siis tarjolla koulun kehittäjille ja koulukohtaisten 

opetussuunnitelmien luojille. Näihin asioihin tarttuminen on jokaisen koulun ja opettajan 

päätettävissä, mutta näiden asioiden toteuttamiseen koulut tarvitsevat tuekseen 

ennakkoluulotonta ja monitieteistä kehittämistutkimusta. (Emt.) 

 

Öhrlingin (2006, s. 74) tutkimuksessa esiin nousi kolme teemaa, jotka lisäävät lasten 

viihtyvyyttä koulussa. Koulussa viihtymistä voidaan lisätä luomalla oppilasta tukeva 

oppimisympäristö, antamalla oppilaiden osallistua luokan toimintaan sekä käyttämällä 

syvällistä ajattelua oppimisen tukena (emt.). 
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Kulttuurissamme esiintyvää kielteisyyttä tulisi lähteä murtamaan ja luomaan 

myönteisempää elämänasennetta kouluun ja yleisemminkin koko yhteiskuntaan sekä 

erityisesti eri-ikäisten ihmisten välisiin suhteisiin. Yhtenä mahdollisuutena on myös 

viihtymättömyys, joka voi olla avain ja toimia muutoksen laukaisijana luotaessa uutta 

suomalaista koulua, jonka oppimistulokset ovat maailman parhaita, ja jossa oppilaat myös 

viihtyvät. (Linnakylä, 1993, s. 54.) 

 

Myös oppilaiden näkemyksiä kouluviihtyvyyden parantamisesta on tärkeää selvittää. Aula 

(2009, s. 75) on myös tutkinut lasten ja nuorten näkemyksiä hyvästä ja viihtyisästä 

koulusta. Hän on kerännyt kyselyjen avulla lasten ja nuorten näkemyksiä hyvästä 

kouluviihtyvyydestä ja hyvästä koulusta vuosina 2006 ja 2008. Kyselyt suoritettiin ilman 

strukturoituja monivalintakysymyksiä, sillä tavoitteena oli selvittää lasten omia 

näkemyksiä ja tärkeysjärjestystä viihtyvyyteen liittyvissä asioissa. Kyselyt antoivat hyvin 

samansuuntaisia tuloksia keskenään. (Emt.) 

 

Vuoden 2006 kyselyssä lasten ja nuorten vastausten perusteella he määrittelivät viihtyisän 

koulun piirteiksi koulun fyysisenä tilana, koulun sosiaaliset suhteet, välitunnit ja pihan, 

ruokailun, opetuksen ja oppisisällöt, koulupäivän rakenteen, kurin sekä erilaiset koulun 

tapahtumat. Lapsilla ja nuorilla oli myös parannusehdotuksia näihin esittämiinsä 

viihtyvyyden alueisiin. Koulun fyysisten tilojen ja pihan parannusehdotukset olivat pieniä 

asioita, jotka kuitenkin tekisivät koulusta lasten ja nuorten näköisen, kodikkaamman, 

yhteisöllisyyttä mahdollistavan ja vähemmän virastomaisen paikan. Toivomuksissa oli 

siistimpiä vessoja, sohvia, penkkejä, pöytiä, oleskelutiloja oppilaille, tekstiilejä, 

viherkasveja, tilavampia naulakoita sekä siistejä opiskelutarvikkeita. Oppilaat 

kiinnittäisivät huomiota myös sisäilman laatuun. Lisäksi kouluun haluttiin myös lisää 

värikkyyttä. Liikunta- ja leikkivälineitä haluttiin myös lisää. Myöskään asfaltoitu piha ei 

miellytä oppilaita, sillä nurmikkoa ja kasveja haluttiin lisää. Yläkoululaiset toivoivat 

vaihtoehtoista välituntia, varsinkin, jos koulun piha ei tukenut toiminnallisuutta. Lapset ja 

nuoret toivoivat myös lisää vaikutusmahdollisuuksia viihtyvyyden kannalta tärkeimpinä 

pitämiinsä asioihin eli juuri koulun tiloihin pihaan ja ruokailuun liittyviin asioihin. (Aula, 

2009, s. 77.) 

 

Vuoden 2008 kyselyssä haluttiin selvittää oppilaiden näkemyksiä koulussa hyvin olevista 

sekä parannettavista asioista. Positiivista oli, että kyselyn mukaan oppilaat mainitsivat 



32 

 

 

useampia hyvin olevia kuin parannettavia asioita. Parannusehdotuksissa nousi jälleen esiin 

ruokailuun (30 %) sekä koulun pihaan ja välituntikäytäntöihin (30 %) liittyviä seikkoja. 

Muita parannuskohteita olivat koulun ilmapiiri ja yhteisöllisyys (23 %) ja koulun tilat (17 

%). Pihan viihtyisyyden ja välituntien parantamiseksi etenkin alakoululaiset toivoivat lisää 

välineitä, kuten esimerkiksi keinuja ja kiipeilytelineitä. Myös välituntien kestoon toivottiin 

muutosta. Alakoululaiset kokivat, etteivät välitunnit olleet riittävän pitkiä. Myös 

yläkoululaisilla oli samansuuntaisia parannusehdotuksia ja hekin toivoivat lisää 

virikkeellisyyttä ja viihtyisyyttä koulujen pihoille. Koulujen sisätilojen parannusehdotukset 

olivat samansuuntaisia kuin vuonna 2006: lisää värikkyyttä, sohvia, siisteyttä ja hyvää 

ilmanlaatua. (Aula, 2009, s. 78.) 

 

Koulun ja luokan vaikutusta muun muassa asenteisiin on tutkittu runsaasti ja kauan. 

Yleensä tulokset ovat viitanneet siihen, että oppilaiden kehitys on myönteisempää pienissä 

opetusryhmissä (alle 20 oppilasta) ja pienissä kouluissa (alle 300 oppilasta). Pienissä 

kouluissa opettajat, oppilaat ja vanhemmat sekä muu yhteisö tuntevat toisensa paremmin, 

mikä puolestaan vaikuttaa keskinäiseen kommunikaatioon ja viihtyisyyteen. Myös 

ongelmat on helpompi tunnistaa pienissä yhteisöissä ja niihin reagoiminen helpottuu. 

(Scheinin, 1999, s. 218.) 

 

Opettaja-oppilassuhteen on todettu olevan merkittävä kouluviihtyvyyden kannalta (Mattila 

& Olkinuora 2001, 20; Välimaa, 1995, s. 182). Olemme myös nostaneet tämän tekijän 

useaan otteeseen esille ja tämän vuoksi koemme, että opettaja-oppilassuhteen 

parantamiseksi olisi hyvä vielä erikseen esittää ratkaisuja. Honkonen ja Salovaara (2011) 

puhuvat oppilaiden turvallisuuden tunteen merkityksestä koulumaailmassa. Myös Brunell 

ja Kannas (2000, s. 137) painottavat turvallisuuden tunteen merkitystä ja luottamusta 

opettajaan kouluviihtyvyyttä parantavina tekijöinä. Honkonen ja Salovaara (2011) toteavat, 

että oppilaan on tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi koulussa ja opettajalla on tärkeä rooli 

turvallisuuden luomisessa. Kun oppilaat tuntevat opettajan olevan turvallinen, on opettaja-

oppilassuhde hyvällä pohjalla. 

 

Seuraavaksi on esitetty miksi turvallinen suhde opettajaan on merkityksellinen ja miten 

opettaja voi sen luoda. Honkonen ja Salovaara (2011, s. 21–22) kertovat, että opettajalla on 

merkittävä rooli turvallisessa koulun arjessa. Oppilas tarvitsee vierelleen aikuisen, joka 

tukee ja kannustaa oppilasta koulunkäynnissä ja kasvussa kohti aikuisuutta. Opettajan 
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tehtävä on olla ensisijaisesti ihminen ja vasta sitten pedagogi.  Opettaja voi synnyttää 

oppilaille turvallisuuden tunteen pienillä asioilla ja teoilla, joilla kuitenkin oppilaiden 

kanssa toimiessa on suuri merkitys. Näitä tekoja ovat esimerkiksi oppilaiden tervehtiminen 

käytävillä, huomaaminen ja hymyileminen. Tärkeää on olla kaikille tasapuolinen ja 

huomioida jokaista oppilasta sekä tukea ryhmän heikompia oppilaita. (Emt., s. 21–22, s. 

50.) 

 

 

2.5.3 Tutkimukset, hankkeet ja pedagogiikka 

 

Kouluviihtyvyyttä voitaisiin parantaa myös tutkimuksen voimin. Tutkimuksessa tulisi 

Koskelan ym., (2006, s. 121) mukaan jäsentää aiempaa vankemmin perusteltuja 

käsitteellisiä työkaluja, joiden avulla tutkimuksen kohdetta ja alaa voitaisiin nykyistä 

kokonaisvaltaisemmin ja täsmällisemmin jäsentää. 

  

Mitä kouluviihtyvyydessä sitten tulisi tutkia? Viihtyminen on laajimmillaan käsitettynä 

koettua suhdetta elämään. Kouluviihtyminen kokemuksena voidaan siten yleisellä tasolla 

jakaa joksikin tulemiseen ja olemiseen sekä niitä merkittävästi määräävään koulun 

toimintaan. Tutkittaessa oppilaan kouluolemista nyt ja kouluolemisesta johtuvaa 

kouluviihtyvyyttä tulisi tutkia myös oppilaan historiaa, elämän kokemista ja tulevaisuuden 

suunnitelmia, sillä ne ovat oppilaan kouluolemisen peruskysymyksiä. Oppilaan oleminen 

on kokonaisuus, jossa minä (oppilaan historia, tausta ja kokemukset) sekä oppilaan 

toimintaympäristö ja siellä tapahtuva ennakoitu ja suunniteltu koulun toiminta kohtaavat. 

Suomessa kaikki lapset ovat oppivelvollisia, joten tämä kohtaaminen ei ole vapaaehtoinen 

tapahtuma. Koulun toiminta ja olosuhteet ovat alun perin riippumattomia oppilaan 

olemassaolosta ja aluksi oppilaan tietoisuuden ulkopuolella. Näistä syistä 

kouluviihtyvyyden tutkiminen ilman koulun yleistä ja erityistä analysointia ei tutkijoiden 

mukaan tunnu mielekkäältä. (Koskela ym., 2006, s. 124.) 

 

Oppilaan kokemuksen laatuun vaikuttaa vahvasti olemisen ja suunnitellun toiminnan 

yhteen sulautuminen. Suunniteltu toiminta sijoittuu olemisen sisään joko hyvin tai 

huonosti, mutta joka tapauksessa se tulee osaksi olemista. Muodon tapahtumille, sisällön 

sekä rytmin, jäsentyneisyyden ja ajoituksen päivän tapahtumille antaa suunniteltu toiminta. 

Kouluviihtymisen kannalta ratkaiseva merkitys on sillä, miten toimintaympäristö ja 



34 

 

 

suunniteltu toiminta kytkeytyvät oppilaan olemiseen. Vaikka suunniteltu toiminta onkin 

pääosassa koulussa, on koulussa myös suunnitellun toiminnan ohella olevaa toimintaa. Jos 

ohella oleva toiminta suhteutuu oppilaan olemiseen hyvin, voi kouluviihtymisen 

kokonaisbalanssi olla positiivinen siitä huolimatta, että opetus koettaisiin negatiivisena. 

Kokemus on moniulotteinen ilmiö, joka läpäisee ihmiselämän, se on tie olemiseen, sen 

kokonaisuuteen. Kouluviihtyvyys tutkimuksissa on usein tarkasteltu oppilaiden kokemaa 

koulun todellisuutta rajattuna ja irrallaan olevana osana, vaikka syytä olisi tutkia sitä 

aiempaa laajemmin osana elämän kokonaisuutta, monien yhteyksien verkkona, jossa 

monet ihmiselämän peruskysymyksen kohtaavat toisensa. (Koskela ym., 2006, s. 124–

125.) 

 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi Koskela ym. (2006, s. 125.) korostavat sitä, että 

oppilaiden omat tulkinnat ja määritelmät koulussa viihtymisestä olisi syytä ottaa aiempaa 

laajemmin tarkasteluun. Koskela ym. (2006, s. 125) toteavat, että oppilaiden määritelmä 

kouluviihtyvyydestä voi olla, ja onkin, hyvin erilainen kuin aikuisten tulkinta samasta 

asiasta. Lisäksi Koskela ym. (2006, s.125) kertovat, että eri-ikäiset oppilaat määrittelevät 

koulun ja suhteensa siihen hyvin erilaisin argumentein. Näiden väittämien valossa on 

helppo nähdä, miksi oppilaiden omaa ääntä tulisi kouluviihtyvyys tutkimuksissa tuoda 

enemmän kuuluville. 

 

Koskela ym. (2006, s. 125) toteavat, että kouluviihtyvyyden tutkimusta voitaisiin laajentaa 

moneen suuntaan Suomessa, oppilaiden ääni, tulkinnat ja kokemukset kouluviihtyvyydestä 

tulisi ottaa aiempaa paremmin tarkastelun kohteeksi. Heidän mukaansa kouluviihtyvyys 

tutkimuksissa voitaisiin entistä enemmän analysoida aikaa ja siihen sisältyvää muutoksen 

dynamiikkaa. Tämän lisäksi voitaisiin tarkastella tapahtuuko kouluviihtyvyydessä ajallisia 

muutoksia ja jos näin on, millaisia ja miten ne voidaan selittää sosiaalisen ympäristön, 

koulun ja yksilön kontekstissa. (Emt.) 

 

Pitkittäistutkimus nähdään myös yhtenä avaimena kouluviihtyvyyden ongelman 

laajempaan ymmärtämiseen. Kouluviihtymisen ymmärtäminen vaatisi tutkimuksen 

laajentamista niin, että se koskisi lapsia jo päivähoidosta aina toisen tai kolmannen asteen 

koulutukseen saakka. Oppilaan kouluviihtyvyyteen liittyvänä tekijänä tulisi nykyistä 

enemmän huomioida myös oppilaan koulun toiminta ja systeemit, sekä oppilaan 

vuorovaikutusmekanismit. (Koskela ym., s. 125–126.) 
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Kouluviihtyvyyttä voidaan parantaa myös erilaisin hankkein. Eräs tällainen hanke on KiVa 

Koulu -hanke, jossa tarkoituksena on saada koulusta kiusaamisen vastainen paikka (KiVa 

Koulu -hanke, 2008). Olemme maininneet jo aiemmin, että sosiaalisilla suhteilla on 

merkitystä siihen, miten oppilas viihtyy koulussa. Kiusaaminen vähentää kouluviihtyvyyttä 

ja KiVa Koulu -hankkeen tarkoitus on saada koulusta oppilaille turvallinen ja kiusaamisen 

vastainen paikka. 

 

KiVa Koulu -hanke on kehitetty Turun yliopistossa Opetusministeriön rahoituksella. Hanke 

pyrkii vähentämään ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, sekä minimoimaan kiusaamisen 

seurauksia ja siihen voi vapaasti osallistua kaikki Suomen peruskoulut. Kiusaamisen on 

todettu aiheuttavan oppilaalle muun muassa masentuneisuutta, koulupelkoa ja huonoa 

itsetuntoa. Kouluissa, jotka osallistuivat hankkeeseen sekä kiusaaminen, että kiusatuksi 

joutuminen vähenivät. Näiden myönteisten vaikutusten lisäksi hankkeella oli positiivisia 

sivuvaikutuksia, kuten se, että luokan ilmapiirin koettiin parantuneen ja toisten auttaminen 

ja huomioiminen lisääntyivät. (KiVa Koulu -hanke, 2008.)  

 

Kouluviihtyvyyden parantamiseksi on olemassa myös oma pedagogiikka. Räsäsen (2009, 

s. 55) mukaan ”Halu oppia” -pedagogiikka syntyi Bolognan yliopiston kasvatustieteen 

professori Cuomon todetessa, että italialaisten huono koulumenestys johtuu oppilaiden 

huonosta viihtyvyydestä koulussa ja tarkemmin siitä, etteivät he pidä opiskelusta. Nämä 

huolestuttavat tulokset saivat Cuomon kehittämään ”Halu oppia” -pedagogiikan, jonka 

tavoitteena on pitää yllä lasten luontaista oppimishalua ja näin lisätä myös 

kouluviihtyvyyttä (emt.). Räsäsen (2009, s. 56) mukaan ”Halu oppia” -pedagogiikan 

perusajatuksena on, että oppilas viihtyy koulussa, mikäli hän kokee siellä oppimisen 

mielekkääksi. ”Halu oppia” -pedagogiikan toteutetaan neljässä italialaisessa koulussa ja 

samansuuntaisia projekteja on kokeiltu muun muassa Espanjassa, Japanissa, Saksassa ja 

Uudessa-Seelannissa (emt., s. 54). 

 

Tässä pedagogiikassa halu oppia tarkoittaa tunnetta sekä halua tutustua elämän erilaisiin 

ilmiöihin ja asioihin, kiinnostusta ympäröivää todellisuutta sekä itseä kohtaan. 

Pedagogiikassa tavoitteena ovat oppimismotivaation ja koulussa viihtymisen 

kasvattaminen. Esille nousevat myös luokkailmapiirin vaikutus lapsen hyvinvointiin, 

lapsen yksilöllisten kykyjen etsiminen sekä vahvistaminen, usko lapsen 

kehitysmahdollisuuksiin. Opettajan innostuksella nähdään myös olevan vaikutusta lapsen 
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oppimishalukkuuteen. Lapsilla on oltava mahdollisuus erehtyä ja oppia omaan tahtiin ja 

lapsen kokemusmaailma on huomioitava. Fantasiamaailmaa ja teknisiä apuvälineitä 

käytetään osana opetusta sekä oppimaan oppimista tuetaan. ”Halu oppia” -pedagogiikkaa 

ei sidota mihinkään oppiaineeseen ja se huomioi oppilaiden yksilöllisyyden. (Räsänen, 

2009, s. 55.) Räsänen (2009, s. 54) on vieraillut ”Halu oppia” -pedagogiikkaa toteuttavassa 

italialaisessa alakoulussa ja kuvailee luokkahuoneissa ja käytävillä huokuvan intoa sekä 

tekemisen halua. Opettajilla ja oppilailla tuntui olevan kivaa koulussa (emt.). ”Halu oppia” 

-pedagogiikasta voisikin olla apua myös suomalaisten lasten kouluviihtyvyyden 

parantamisessa (emt., s. 65). ”Halu oppia” -pedagogiikan kanssa yhtenevällä linjalla on 

Juurikkalan (2008) Ilon pedagogiikka. Ilon pedagogiikka korostaa oppilaiden aitoa halua 

oppia, jota opettajan tulee työssään vaalia. Koulun toimintakulttuuri on suorastaan farssi ja 

tämän vuoksi oppilaiden on hankala viihtyä koulussa. Koulun toimintakulttuuri tarvitsee 

kipeästi muutosta. Tähän muutokseen Ilon pedagogiikan nähdään ratkaisuksi. (Juurikkala, 

2008, s. 6, 10–11.) 
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3 KOULUT OPPIMIS- JA KASVUYMPÄRISTÖINÄ 

 

 

Tässä luvussa avaamme ensin käsitteen kyläkoulu aiempaan tutkimukseen ja tutkijoiden 

määrittelyyn pohjaten. Tämän lisäksi määrittelemme kyläkoulun käsitteen vielä itse 

tutkijoina. Avaamme kyläkoulua fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena, pedagogisena sekä 

kokonaisvaltaisena oppimis- ja kasvuympäristönä. Aiemmissa tutkimuksissa tutkijat eivät 

ole käyttäneet käsitettä kaupunkikoulu. Luvun lopussa määrittelemme itse kaupunkikoulun 

käsitteen. 

 

 

3.1 Kyläkoulu käsitteenä 

 

Korpinen (2010, s. 8) kuvaa kyläkoulun olemusta ja henkeä hyvin:  

Se on usein väriltään punainen tai keltainen, mutta se sulautuu niin hyvin 

ympäristöönsä, ettei sitä helposti huomaa. Useat tapaukset ovat toimineet samalla 

paikalla yli 100 vuotta. Juuristo on yleensä hyvin kehittynyt ja yhteistyöverkosto laaja. 

Se elää symbioosissa kylän kanssa, niin että kumpikin hyötyy toistensa kehittymisestä. 

Kyläkoulun ympärillä voidaan nähdä monenlaisia ihmisiä, lapsia, nuoria ja vanhoja, ja 

niillä on monenlaista toimintaa. 

 

 Kyläkoulut eivät kuulu pelkästään suomalaisen yhteiskunnan koulutusjärjestelmään vaan 

niitä esiintyy kaikkialla maailmassa. Muun muassa Kanadassa, Yhdysvalloissa ja 

Australiassa kyläkouluja on tutkittu melko paljon. Suomessa taas kyläkoulujen toimintaa ja 

pedagogiikkaa on tutkittu vain vähän, vaikka ne nähdään globaalisti arvokkaina ja 

merkittävinä kasvu- ja oppimisympäristöinä. (Kilpeläinen, 2010, s. 5) 

 

Kyläkoulu on määritelty useissa eri lähteissä hyvin samantapaisesti. Korpisen (2010, s. 16) 

mukaan kyläkoulu on pieni koulu. Perinteisesti Suomi on ollut pienten koulujen maa. 

Pieneksi kouluksi määritellään yleensä ale 50 oppilaan koulut, joissa työskentelee 

tavallisesti kaksi tai kolme opettajaa. Koulu sijaitsee tavallisimmin maaseudulla tai haja-

asutusalueella, mutta myös kaupungeissa ja taajamissa on pieniä kouluja. Suomen harvan 
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asutuksen ja suuren pinta-alan vuoksi pienten koulujen määrä on ollut maassamme melko 

suuri. (Emt.). 

 

Myös Kalaojan (1988, s. 2) mukaan kyläkoulut ovat 1-3-opettajaisia alakouluja, jotka 

sijaitsevat maaseudulla. Tätä mieltä on myös Kilpeläinen (2010, s. 17) omassa 

tutkimuksessaan. Samaa määritelmää käyttää myös Karlberg-Granlund. Se, mikä 

määritellään pieneksi kouluksi, vaihtelee kuitenkin kontekstin mukaan. (Karlberg-

Granlund, 2009, s. 1).  

 

Sigsworth (1992, s. 96) määrittelee kyläkoulun kouluksi, jossa oppilasmäärä voi vaihdella 

15 ja 100 oppilaan välillä ja henkilökuntaan kuuluu kaksi, kolme tai neljä opettajaa. 

Kilpeläisen (2010, s. 17) mukaan kyläkoulun määritelmää pitäisi laajentaa 4-opettajaisiin 

kouluihin, sillä monen kyläkoulun yhteyteen on perustettu nykyään myös esiopetusryhmä. 

 

Tässä tutkimuksessa kyläkoulu on pieni koulu, jossa on noin 50 oppilasta. Opettajia 

kyläkoulussa on määritelmämme mukaan enintään kolme luokanopettajaa ja yksi 

esiopettaja. Kyläkoulun tulee sijaita maaseudulla ja kyläkoulun ympäristön tulee olla 

luonnonläheinen.  

 

 

3.1.1 Fyysinen oppimis- ja kasvuympäristö 

 

Kyläkoulut koetaan viihtyisiksi työympäristöiksi (Kilpeläinen 2010, s. 78). Kyläkoulu on 

oppimis- ja kasvuympäristö, jonka yhtenä osana nähdään fyysinen oppimis- ja 

kasvuympäristö (emt., s. 161). Fyysinen oppimis- ja kasvuympäristö sisältää koulun 

sijainnin ja ulkoisen ympäristön sekä koulun sisätilat, opetusvälineet, oppimateriaalit ja 

taloudelliset resurssit. Vahvuuksina nähdään kyläkoulun fyysinen sijainti ja ulkoinen 

ympäristö. Kyläkoulut ovat viihtyisiä ja sijaitsevat usein maaseudulla esteettisesti kauniissa 

ympäristössä. Kyläkoulussa arvostetaan koulujen rauhallista ja turvallista ympäristöä. 

Tärkeimpiä piirteitä kyläkoulua ympäröivässä kontekstissa ovat lähiluonto ja yhteisö. 

Kyläkoulujen pihat ovat virikkeellisiä, viihtyisiä ja toiminnallisia. Huonoina puolina 

nähdään syrjäinen sijainti, joka voi eristää koulua, pitkät välimatkat sekä huonot 

liikenneyhteydet. (Emt., s. 162.)  
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Osa kyläkouluista on uudehkoja, hyväkuntoisia tai remontoituja. Opetustilat ovat pääosin 

käytännöllisiä, toimivia ja tarkoituksenmukaisia. Kyläkouluissa puutteellisiksi nähtiin 

liikunta- ja juhlasalitilat, suihkut, teknisen käsityön tilat sekä ruokailutilat. Kyläkouluissa 

keskeisenä opetustilana pidetään keittiötä. (Kilpeläinen, 2010, s. 162.) Tästä löytyy 

esimerkkejä omista kouluajoistamme. Keittiön uunia hyödynnettiin kuvaamataidon tunnilla 

ja ruokailun jälkeen keittiö tuli tutuksi järjestäjille. Kilpeläisen (2010, s. 162) mukaan 

koulujen opetustiloihin ollaan yleisesti tyytyväisiä ja koulut koetaan viihtyisinä. 

Tutkimukseen osallistuneet kyläkoulut ovat opetusvälineiden ja oppimateriaalien puitteissa 

hyvin varusteltuja ja nykyaikaisia, mutta osassa tutkimuksen kouluissa on puutteita. 

Tällaisia olivat esimerkiksi vanhanaikainen ja vähäinen opetusvälineistö. (Emt.) 

 

 

3.1.2 Psyykkinen ja sosiaalinen oppimis- ja kasvuympäristö 

 

Toisena osa-alueena nähdään psyykkinen ja sosiaalinen oppimis- ja kasvuympäristö. 

Kyläkoulun psyykkinen ja sosiaalinen oppimis- ja kasvuympäristö sisältää yhteisöllisyyden 

ja ilmapiirin. Kyläkoulujen sisäisessä yhteistoiminnassa näkyy selvästi yhteisöllisyys. 

Yhteisöllisyys ilmennee oppilaiden ja henkilökunnan välisenä innostuneena, avoimena 

sekä luottamuksellisena yhteistyönä. Kyläkoulujen yhdysluokissa opitaan ottamaan 

huomioon eri-ikäisiä oppilastovereita, joka ilmenee erilaisuuden hyväksymisenä, 

kohteliaana käytöksenä, auttamishaluna, toisten arvostamisena ja kannustamisena. 

Kyläkoulun yhteishengen syntymiseen ja ylläpitämiseen vaikuttavat suuresti oppilaiden 

yhteistoiminta ja vuorovaikutustaidot. Yhteisöllisyyttä ilmentää myös kodin ja koulun 

välinen yhteistoiminta, kasvatuskumppanuus sekä yhteistoiminta kyläyhteisön kanssa. 

(Kilpeläinen, 2010, s. 162–163.) 

 

Kyläkoulun ilmapiiri koetaan kodinomaiseksi, turvalliseksi ja viihtyisäksi. Ilmapiiri on 

avoin, suvaitsevainen ja luottamuksellinen. Turvallisella ilmapiirillä on merkittävää 

vaikutusta kouluviihtyvyyden kannalta. Ilmapiiriä heikentävät kyläkoulujen lakkautusuhka, 

henkilökunnan yhteistyökyvyttömyys sekä oppilaiden välinen kiusaaminen. On 

huomioimisen arvoista, että kiusaamista esiintyi tutkimukseen osallistuneilla kyläkouluilla 

vain vähän. (Kilpeläinen, 2010, s. 163.) 
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3.1.3 Pedagoginen oppimis- ja kasvuympäristö 

 

Kyläkoulun pedagoginen oppimis- ja kasvuympäristö sisältää opetussuunnitelmat ja 

yhdysluokkapedagogiikan. Kyläkoulujen kasvatustavoitteet korostuvat erityisesti 

kyläkoulujen koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa. Yhteistyössä kotien kanssa tuetaan 

oppilaan persoonallista kasvua ja otetaan oppilas huomioon yksilönä. Tavoitteena on 

kasvamista ja oppimista edistävä koulu, joka on turvallinen, yhteisöllinen ja viihtyisä. 

Opetusmenetelmät ovat monipuolisia ja oppilaskeskeisiä ja koulua ympäröivää yhteisöä 

hyödynnetään. Opetussuunnitelmissa näkyvät paikallisen luonnon ja yhteisön 

hyödyntäminen opetus- ja kasvatustyössä. (Kilpeläinen, 2010, s. 164.) 

 

Yhdysluokissa on käytössä vuosi- ja vuorokurssijärjestelmä ja opetuksessa hyödynnetään 

paljon pedagogista eriyttämistä, kummi- ja apuopettajatoimintaa, vaihtelevia 

opetusmenetelmiä ja työtapoja. Luokissa opettajajohtoinen opetus ja oppilaiden 

omatoiminen opiskelu vuorottelevat. Opetuksessa korostuvat oppilaskeskeiset työtavat, 

ongelmakeskeisyys, kokemuksellinen oppiminen sekä tutkimalla ja tekemällä oppiminen. 

(Kilpeläinen 2010, s. 164–165.) 

 

 

3.1.4 Kokonaisvaltainen oppimis- ja kasvuympäristö 

 

Laadukas kouluympäristö on asiantuntijoiden ja tutkijoiden mukaan fyysisesti, 

pedagogisesti sekä psykososiaalisesti turvallinen, yhteisöllinen ja viihtyisä. Näin ollen 

kyläkoulun kokonaisvaltainen toimintakonteksti on tulosten mukaan erinomainen oppimis- 

ja kasvuympäristö. Kansainvälisesti katsottuna esimerkiksi Yhdysvalloissa suuntana on 

ollut suurien yksiköiden hajottaminen pienempiin näiden hyötyjen saavuttamiseksi. 

Pienten yksiköiden on todettu olevan sekä turvallisia että kustannustehokkaita ja niissä 

viihtyvät niin opettajat kuin oppilaatkin. (Kilpeläinen, 2010, s. 166–167.) 

 

 

3.2 Kaupunkikoulu käsitteenä 

 

Kyläkoulututkimuksissa kyläkoulu on määritelty, mutta muille kouluille ei ole annettu aina 

tarkkaa käsitettä. Tämä saattaa osittain johtua siitä, että kyläkouluja on tutkittu paljon ja 
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itse kyläkoulu on ollut monessa tutkimuksessa tutkimuskohteena. Kaupunkikouluja 

puolestaan ei ole tutkittu kovin kattavasti ja tutkimuksissa kaupunkikoulu kouluna ei ole 

ollut itse tutkimuksen kohde. Aiemmissa tutkimuksissa tutkijat eivät ole käyttäneet 

käsitettä kaupunkikoulu, vaan muut kuin kyläkoulut on nimetty esimerkiksi isoiksi 

kouluiksi tai massakouluiksi. Näillekin käsitteille tarkan määrittelyn löytäminen osoittautui 

vaikeaksi, koska tutkimuksissa ison koulun tarkka määrittely ei ole ollut olennaista. Näin 

ollen, määrittelemme kaupunkikoulun itse, mutta tukeutuen määritelmiin isoista kouluista. 

 

Kilpeläinen (2010, s. 166) käyttää muista kouluista käsitteitä suuri massakoulu ja iso 

koulu. Myös Sigsworth (1992, s. 102) käyttää käsitettä iso koulu. Korpinen (2010, s. 19) 

käyttää käsitettä suuri kouluyksikkö. Yhteistä näille kaikille on se, että käsitteitä ei ole sen 

tarkemmin määritelty. Koulun oppilaiden ja opettajien määrää, sijaintia eikä ympäristöä ole 

kuvailtu. Näissä tutkimuksissa muista kouluista käytetty käsite on kyläkoulusta käytetyn 

käsitteen vastakohta. Tutkimuksessamme näemme kylä- ja kaupunkikoulujen olevan 

koulutyyppien ääripäitä. Näemme, että kylä- ja kaupunkikoulujen väliin sijoittuu erilaisia 

kouluja, joita ei voida luokitella kylä- eikä kaupunkikouluiksi. Näiden koulujen tarkempi 

määrittely ei ole kuitenkaan olennaista tutkimuksemme kannalta, vaan olennaista on 

määritellä tutkimuskohteemme eli kylä- ja kaupunkikoulu. 

 

Tässä tutkimuksessa määrittelemme kaupunkikoulun sellaiseksi kouluksi, jossa 

oppilasmäärä on vähintään 150 ja opettajia on vähintään kahdeksan. Koemme, että 

tällainen koulu on tarpeeksi iso ja erilainen kuin määrittelemämme kyläkoulu. 

Kaupunkikoulun tulee sijaita isossa kaupungissa ja kaupunkiympäristössä. Ympäristön on 

oltava erilainen kuin kyläkouluissa, jotta tutkimuksemme saisi hyvät lähtökohdat vertailla 

kahta erilaista koulutyyppiä. Haluamme korostaa vastakohtaisuutta, koska haluamme 

selvittää onko kouluviihtyvyydessä eroa kylä- ja kaupunkikoulujen välillä ja viihtyvätkö 

oppilaat paremmin kylä- kuin kaupunkikouluissa. 
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4 TUTKIMUSONGELMAT 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää oppilaiden näkemyksiä kouluviihtyvyydestä. 

Lähestymme aihetta kahdesta eri perspektiivistä: tutkimme kouluviihtyvyyttä sekä kylä- 

että kaupunkikoulujen oppilaiden kokemana. Oppilaiden käsityksiä kouluviihtyvyydestä 

tutkitaan kolmelta eri kannalta. Ensimmäiseksi haluamme selvittää, mitä on 

kouluviihtyvyys oppilaiden määrittelemänä. Tutkimuksessamme pyrimme selvittämään, 

mitkä ovat ne kouluviihtyvyyden muodostavat tekijät, jotka oppilaat esittävät. Teoriaosassa 

olemme käsitelleet osatekijöitä, joista kouluviihtyvyys muodostuu ja haluamme nähdä 

nostavatko tutkittavat oppilaamme samoja kouluviihtyvyyden tekijöitä esiin. Olemme 

teoriaosassa keskittyneet oppilaiden näkökulmaan kouluviihtyvyydestä ja haluamme myös 

empiirisessä osiossa keskittyä oppilaiden kokemuksiin kouluviihtyvyydestä. 

 

Tutkimuksemme toisena tavoitteena on tarkastella viihtyvätkö kyläkoulun oppilaat 

paremmin koulussa kuin kaupunkikoulun oppilaat. Tämä on meille tutkijoina erityisen 

tärkeä tutkimusongelma, koska olemme molemmat kyläkoulun kasvatteja ja olemme 

viihtyneet alakouluissamme hyvin. Tutkimusongelman asettelu johtuu tästä. Haluamme 

selvittää onko viihtyvyydessä eroja kylä- ja kaupunkikoulujen välillä. 

 

Kolmantena tavoitteena tutkimuksessamme on selvittää miten kouluista saisi viihtyisämpiä 

oppilaiden mielestä. Haluamme tuoda esille tekijöitä, jotka oppilaiden itsensä mielestä 

lisäävät tai heikentävät koulussa viihtymistä. Tämä tutkimusongelma pohjautuu vahvasti 

tämän tutkimuksen teoriaosaan. Valitsimme tämän yhdeksi tutkimusongelmaksi, koska 

koemme tuloksista olevan hyötyä tulevassa työssämme. 

 

Tutkimusongelmat: 

1. Mitä on kouluviihtyvyys oppilaiden mielestä? 

2. Viihtyvätkö kyläkoulun oppilaat koulussa paremmin kuin kaupunkikoulun oppilaat? 

3. Miten oppilaiden mielestä kouluista saataisiin viihtyisämpiä? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Tässä luvussa esittelemme tutkimuksen tutkimusstrategisia lähtökohtia sekä tutkimuksen 

empiiristä toteutusta. Ensin avaamme valitsemiamme tutkimusmenetelmiä. Kerromme 

laadullisesta tutkimuksesta, fenomenografiasta ja kirjoitelmista aineistonkeruutapana. 

Esittelemme tässä luvussa myös tutkimuksen kohderyhmän. Kerromme analyysista 

laadullisessa ja fenomenografisessa tutkimuksessa ja avaamme teemoittelua 

analyysitapana.  

 

 

5.1 Tutkimusmetodologia 

 

Tässä kappaleessa käsittelemme tutkimuksemme metodologisia valintoja. Pyrimme 

kuvailemaan laadullisen tutkimuksen olemusta yleisesti sekä tarkemmin fenomenografiaa 

tutkimusmenetelmänä. Kerromme kirjoitelmista aineistonkeruutapana sekä avaamme 

käyttämiämme kirjoitelmalomakkeita. 

 

 

5.1.1 Laadullinen tutkimus 

 

Eräs lähtökohta laadullisen tutkimuksen avaamiselle on lähestyä sitä filosofian historian 

kautta (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 25). Von Wright on esittänyt jaottelun aristoteeliseen ja 

galileiseen perinteeseen. Näiden tieteenfilosofisten suuntausten välinen erottelu on nähty 

toimivan määrällisen ja laadullisen tutkimuksen perusteluna. Tämä tutkimus on laadullinen 

tutkimus, joten se pohjautuu aristoteeliseen tieteenfilosofiseen perinteeseen. Tavoitteena on 

tosiasioiden ja ilmiöiden löytäminen ja kuvaaminen. Laadullinen tutkimus nähdään 

ilmiöitä ymmärtävä tutkimuksena. (Emt., s. 27–28.) Pyrimme tutkimuksessamme 

selvittämään oppilaiden ymmärrystä ja käsityksiä kouluviihtyvyydestä. 
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Tutkimuksemme pohjautuu fenomenologiseen hermeneutiikkaan. Fenomenologis-

hermeneuttinen tutkimusperinne on osa laajempaa hermeneuttista ihmistieteisiin 

pohjautuvaa perinnettä (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 34). Fenomenologisessa 

tutkimuksessa tutkitaan kokemuksia. Kokemus on ihmisen kokemuksellinen suhde omaan 

todellisuuteensa ja maailmaan, jossa ihminen elää. Yleisesti hermeneutiikalla tarkoitetaan 

ymmärtämisen ja tulkinnan teoriaa. (Laine, 2007, s. 29–31.) Erityispiirteenä 

fenomenologis-hermeneuttiselle tutkimusperinteelle on se, että tutkimuksen kohde ja 

tutkija ovat ihmisiä (Varto, 1992, s. 26).  

 

Fenomenologis-hermeneuttinen metodi on aineiston keräämisen ja tulkitsemisen väline, 

jota ei voi kaavamaisesti oppia. Metodi edellyttää tutkijalta jatkuvaa perusteiden pohdintaa 

eri vaiheissa esiin nousevien ongelmien yhteydessä. Näitä filosofisia ongelmia ovat 

ihmiskäsitys ja tiedonkäsitys. Ihmiskäsityksellä tarkoitetaan sitä, millainen tutkimuskohde 

ihminen on. Tiedonkäsityksellä kuvataan sitä, miten kohteesta saadaan tietoa ja millaista 

saatu tieto on luonteeltaan. Niin fenomenologisessa kuin hermeneuttisessakin 

ihmiskäsityksessä keskeisiä käsitteitä tutkimuksen teon kannalta ovat merkitys, kokemus ja 

yhteisöllisyys. Tietokysymyksiin liittyen tärkeää on ymmärtäminen ja tulkinta. (Laine, 

2007, s. 28.) 

 

Fenomenografia on empiiristä, koska tutkimuksessa hankitaan empiirinen aineisto. 

Aineistosta tehdään johtopäätöksiä ja lopulta kuvaus (Ahonen, Saari, Syrjälä & Syrjäläinen 

1996, s. 122).  Sarajärven ja Tuomen (2009, s. 22) mukaan laadullinen tutkimus on 

empiiristä, ja laadullisessa tutkimuksessa havaintoaineistoa ja argumentointia tarkastellaan 

empiirisen analyysin keinoin. Havaintoaineiston tarkastelu ja argumentointi eroavat 

empiirisessä ja teoreettisessa analyysissa toisistaan kahdella eri tavalla. Empiirisessä 

analyysissä painottuvat aineiston keräämis- ja analyysimetodit. Sellaista empiiristä 

tutkimusta ei ole, jossa ei olisi selostettu näitä metodeja. Empiirisessä analyysissa pyritään 

häivyttämään lähdeaineistoa tuottavien henkilöiden tunnistettavuus. (Emt., s. 20–22.) 

 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen selkeä märittely on vaikeaa, koska sillä ei ole 

paradigmaa tai teoriaa, joka olisi täysin sen omaa (Metsämuuronen, 2008, s. 9). 

Laadullisella tutkimuksella on kuitenkin joitakin sille ominaisia piirteitä. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkimuskohteet ovat yksittäisiä ja näin tutkimuksen avulla saatu tieto on 

yksittäistä. Tieto ei ole kuitenkaan täysin sidottu niihin tapauksiin, joista se on saatu. Juuri 
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tämä tekee tutkimuksesta tutkimuksen ja tutkimustieto on yleistettävää. (Varto, 1992, s. 

73.) Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankkimista ja 

aineisto kerätään luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Tiedon keruussa suositaan ihmistä 

ja tutkija luottaa enemmän omiin havaintoihinsa kuin mittausvälineillä hankittuun tietoon. 

Analyysinä laadullisessa tutkimuksessa käytetään induktiivista analyysiä.  Tutkimuksen 

pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia ja yllättäviä seikkoja. Tutkija ei määrää sitä, 

mikä on tärkeää ja olennaista. Aineiston hankinnassa suositaan laadullisia metodeja. On 

tärkeää, että tutkittavien ääni ja näkökulmat pääsevät esille. Tällaisia metodeja ovat 

esimerkiksi erilaiset dokumentit ja tekstit. Tutkimuksen kohdejoukkoa valittaessa ei 

käytetä satunnaisotantaa vaan kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. Tutkimus 

toteutetaan joustavasti ja tutkimussuunnitelma täydentyy ja muuttuu olosuhteiden mukaan 

tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2012, s. 164.) 

 

Päädyimme laadulliseen tutkimukseen, koska halusimme ymmärtää ja tutkia 

syvällisemmin oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia kouluviihtyvyydestä. Halusimme saada 

oppilaiden äänen aidosti kuuluviin ja vaikuttaa itse tutkijoina oppilaiden näkemyksiin 

mahdollisimman vähän. Laadullinen tutkimus sopii tutkimusaiheeseemme. 

Kouluviihtyvyyttä on tutkittu aiemmin paljon enemmän määrällisen tutkimuksen 

menetelmin ja eri mittareita käyttäen. Kuitenkin kouluviihtyvyyden laadusta puhutaan 

paljon. Kouluviihtyvyyden laatu on määritelty usein vain määrällisiä menetelmiä käyttäen. 

Halusimme tutkia tätä laatua laadullisin menetelmin ja saada selville oppilaiden omia ja 

aitoja käsityksiä kouluviihtyvyydestä ja tätä kautta syvällistä tietoa kouluviihtyvyyden 

laadusta ja tilasta oppilaiden kokemana.  

 

 

5.1.2 Fenomenografinen tutkimusstrategia 

 

Monet fenomenografiassa käytetyistä käsitteistä, kuten ilmiö, elämismaailma, kokemus, 

intentionaalisuus, ulkoiset ja sisäiset horisontit sekä sulkeistaminen ovat tulleet 

fenomenologiasta. Fenomenografiaan ei kuitenkaan ole vain tarttunut käsitteitä 

fenomenologiasta, vaan fenomenografia on kiinnittynyt ontologisesti ja epistemologisesti 

käyttämiensä käsitteiden kautta fenomenologiaan. Fenomenologiassa ja fenomenografiassa 

on yksi eksistoiva ilmiö, joka koostuu erilaisten tapojen kokoelmasta ja jossa eksistoiva 

ilmiö voidaan kokea ja käsittää eri tavoin. (Niikko, 2003, s. 12–13.) Sekä 
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fenomenografiassa että fenomenologiassa ei voida kokonaan kuvata maailmaa eikä 

todellisuutta sellaisenaan, sillä sitä on parasta tutkia ihmisten ymmärryksen ja kokemusten 

kautta. Ihmisten käsitykset todellisuudesta eivät ole vertailukelpoisia todellisuuden kanssa, 

sillä todellisuus muodostuu subjektin kokemusten välittämänä hänen käsityksissään 

todellisuudesta. (Emt., s. 15–16.) Sekä fenomenologiassa että fenomenografiassa 

kokemukset ovat subjektin ja todellisuuden sekä subjektin ja maailman välillä olevia 

sisäisiä suhteita. Molempiin vaikuttaa fenomenologinen filosofia. (Emt., s. 18–21.) 

 

Erona fenomenologisessa ja fenomenografisessa tutkimuksessa on fenomenologian 

pyrkimys tutkia elämismaailmaa lähinnä tutkijan itsensä näkökulmasta katsottuna ja 

ymmärtää sisäisiä merkityksiä asioissa. Fenomenografiassa puolestaan kuvataan 

todellisuutta, maailmaa sellaisena kuin määrätty joukko ihmisiä sen käsittää ja ymmärtää. 

Lisäksi fenomenologia pyrkii syvällisemmin lähestymään kokemusta kuin fenomenografia. 

(Niikko, 2003, s. 15–16.)   

 

Tutkimusstrategiamme on fenomenografia. Fenomenografiaa voidaan luonnehtia 

laadulliseksi ja tulkitsevaksi tieteelliseksi lähestymistavaksi ihmistieteissä (Uljens, 1991, s. 

82). Fenomenografia termin kehitti 1981 Firence Marton (emt.). Fenomenografian nimitys 

on peräisin sanoista ilmiö ja kuvata (Ahonen ym., 1996, s. 114). Fenomenografian termi 

tarkoittaa siis etymologisesti sitä, kuinka jokin ilmenee jollekin (Niikko, 2003, s. 8; Uljens, 

1991, s. 82). Fenomenografiassa emme tee huomioita maailmasta sellaisena kuin se on, 

vaan tarkastelemme ihmisten käsityksiä siitä (Marton, 1988, s. 179). Fenomenografia on 

empiiristä tutkimusta laadullisesti erilaisista näkökulmista, joista tietty joukko ihmisiä 

tarkastelee jotakin ilmiötä (Marton, 1994, s. 4424; Marton, 1998, s. 179). 

Fenomenografiassa on kyse myös erilaisista tavoista kokea, käsitteellistää, ymmärtää, 

havaita ja tajuta ympäröivää maailmaa.  Nämä erilaiset kokemukset ja käsitykset voidaan 

käsitteellistää termillä kategorioiden kuvaus. Nämä syntyneet kategoriat ovat loogisesti 

suhteessa toisiinsa ja muodostavat hierarkioita antaen kriteerit ilmiöstä syntyneille 

käsityksille. (Marton, 1994, s. 4424.) 

 

Fenomenografialla tarkoitetaan ilmiön kuvaamista tai siitä kirjoittamista (Metsämuuronen, 

2008, s. 34). Fenomenografiassa tutkitaan ympäröivän maailman rakentumista ihmisen 

tietoisuudessa (Ahonen ym., 1996, s. 114). Fenomenografiassa on siis tavoitteena kuvata 

ilmiö sellaisena kuin rajattu ryhmä yksilöitä kokee sen (Niikko, 2003, s. 20). Ihmisten 
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käsitykset samasta ilmiöstä vaihtelevat henkilöstä riippuen. Käsitysten erilaisuus riippuu 

ihmisten kokemuksista. Käsitykset ovat laadullisesti eli sisällöllisesti erilaisia, koska 

viitetaustat vaihtelevat yksilöstä riippuen. (Ahonen ym., 1996, s. 114.)  

 

Esimerkkinä voisi toimia kylä- ja kaupunkikoulujen oppilaiden erilaiset käsitykset 

kouluviihtyvyydestä. Kyläkoulun oppilaan mielestä kouluviihtyvyys saattaa olla parempaa 

pienessä kuin isossa koulussa, kun taas kaupunkikoulun oppilaan käsityksissä asetelma on 

päinvastainen. Toisin sanoen käsitys muotoutuu kokemusten myötä. Niikko (2003, s. 15) 

kertoo yksilön kohtaavan, kokevan sekä käsittävän aina jotakin joksikin, ihmisten on 

mahdollista käsittää omien kokemustensa sisältöjä. Niikko (2003, s. 15) avaa, että 

objektien merkitykset ja eksistenssit ovat riippuvaisia yksilöiden, subjektien tavasta 

ymmärtää ja kokea. Näin ollen objektien olemukset sekä merkitykset välittyvät niiden 

kokemusten kautta, jonka subjekti saa kohteista (emt., s. 15). 

 

Tutkimuksen alla ovat erityisesti ihmisten käsitykset ilmiöistä (Metsämuuronen, 2008, s. 

34; Uljens, 1991, s. 82). Fenomenografisin termein käsitys alkaa siitä, kun ihminen 

tarkastelee todellisuutta jostakin näkökulmasta. Ympäröivän maailman ymmärtäminen on 

toimintaa, jossa ihminen luo merkityksiä. (Uljens, 1991, s. 82). Fenomenografia tutkii 

toisten ihmisten kokemuksista syntyneitä käsityksiä niitä reflektoimalla (Niikko, 2003, s. 

22).  Käsityksen samastakin asiasta vaihtelevat ihmisten välillä johtuen esimerkiksi 

henkilön iästä, sukupuolesta, kokemuksista ja koulutustaustasta. Käsitykset saattavat 

muuttua ja näin ollen käsitys on dynaaminen ilmiö. (Metsämuuronen, 2003, s. 174–175.) 

 

Toisin sanoen fenomenografiassa ihmiset muodostavat erilaisia toisistaan poikkeavia 

käsityksiä asioista (Metsämuuronen, 2008, s. 34–35). Tämä on fenomenografiassa 

kiinnostuksen kohteena (Ahonen ym., 1996, s. 116). Tämä on tutkimuksemme kannalta 

relevanttia, koska haluamme selvittää, minkälaisia, toisistaan poikkeavia käsityksiä kylä- ja 

kaupunkikoulujen oppilailla on kouluviihtyvyydestä. 

 

Fenomenografiassa kiinnostuksen kohteena on toisen asteen näkökulma. Toisen asteen 

näkökulmalla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla toiset ihmiset kokevat jotakin. Tutkijan 

painopiste toisen asteen näkökulmassa on yhtäältä niissä tavoissa, kuinka toiset ihmiset 

kokevat jotakin ja toiselta kannalta tutkijan kokemusten ja käsitysten sulkeistamisessa. 

(Niikko, 2003, s. 25.) 
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Tutkimuksemme etenee fenomenografisen tutkimuksen vaiheita mukaillen. Ahonen ym., 

(1996, s. 115) esittelevät lyhyesti ja karkeasti fenomenografisen tutkimuksen etenemistä. 

Ensin tutkijat kiinnittävät huomionsa johonkin asiaan tai käsitteeseen, josta huomataan 

esiintyvän toisistaan poikkeavia ja erilaisia käsityksiä. Seuraavaksi tutkijoiden tulee 

teoreettisesti perehtyä sekä jäsentää alustavasti asiaan tai käsitteeseen liittyviä näkökohtia. 

Kolmanneksi tutkijat keräävät tietoa henkilöiltä, joilla on erilaisia käsityksiä asiasta. 

Aineiston kerättyään tutkijoiden tulee luokitella käsitykset niiden merkitysten pohjalta. 

Edelleen tutkijat luokittelevat käsitykset ylemmän tason merkitysluokiksi selittääkseen 

käsityksien erilaisuuden. (Emt.) 

 

 

5.1.3 Aineistonkeruutapana kirjoitelmat 

 

Ennen empiirisen tutkimuksen toteuttamista tutkijan tulee pohtia tutkimuksen konkreetteja 

järjestelyjä sekä päätettävä menettelytavoista (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 177). 

Tutkijan työssä empiiristä tutkimusta tehdessä metodit ovat aina keskeisessä asemassa 

Metodit muodostuvat niistä käytännöistä sekä tavoista, joilla havaintoja kerätään. Metodi 

on sääntöjen johdattama menettelytapa, jonka avulla tieteessä etsitään sekä tavoitellaan 

tietoa ja pyritään löytämään ratkaisu käytännön ongelmiin. (Emt., s. 183–184.) 

Fenomenografiassa tiedon lähteenä käytetään yksilöhaastatteluja, ryhmähaastatteluja, 

observointia, piirroksia, kirjoitettuja vastauksia sekä historiallisia dokumentteja (Marton, 

1994, s. 4427). Aineistonkeruutavaksi valitsimme kirjoitelmat. Tutkittavien itsensä 

tuottamat kirjoitelmat, kertomukset, muistelmat ja tarinat ovat yleistyneet 

tiedonkeruutapoina kvalitatiivisen tutkimuksen myötä (Hirsjärvi ym., 2009, s. 217). 

 

Kirjallinen tutkimusaineisto jaetaan kahteen eri tyyppiin. Kirjallinen tutkimusaineisto 

kuuluu joko yksityisiin dokumentteihin tai joukkotiedotuksen tuotteisiin. Yksityisiä 

dokumentteja ovat esimerkiksi puheet, kirjeet, päiväkirjat, muistelmat ja sopimukset. 

Lisäksi voidaan nostaa esille esseet ja eläytymismenetelmät. (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 

84.) Tässä tutkimuksessa tutkimusaineistona ovat oppilaiden kirjoittamat kirjoitelmat, joten 

ne kuuluvat yksityisiin dokumentteihin.  

 

Yksityisiä dokumenttien käytettäessä on huomioitava, että kirjoittaja kykenee ilmaisemaan 

itseään kirjallisesti (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 84). Tutkimuskohteena ovat alakoulun 
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oppilaat ja jouduimmekin pohtimaan, mikä luokka-aste on kykeneväinen ymmärtämään 

tutkijoillekin haasteellisen käsitteen kouluviihtyvyys. Sarajärven ja Tuomen (2009, s. 84) 

mukaan tällaisessa tiedonkeruumuodossa tiedonantajan kirjalliset kyvyt ja ikä muodostuvat 

useasti tutkimuksen kannalta kynnyskysymyksiksi.  Tämän vuoksi valitsimme 5–6 -luokan 

oppilaat kirjoitelman kirjoittajiksi. Tutkijan antamasta aiheesta tehtävät kirjoitelmat sopivat 

hyvän kirjoitustaidon omaaville lapsille eli noin kymmenvuotiaille ja sitä vanhemmille. 

Hyvässä kirjoitustilanteessa tuotetut kirjoitelmat ovat hyvää tutkimusaineistoa. Hyvä 

kirjoitustilanne on hyvin ohjeistettu, rauhallinen ja aikaa on riittävästi. Annoimme 

oppilaille selkeät ohjeet siitä, mihin vastataan, millä tavalla vastataan ja paljonko aikaa on 

käytettävissä. Aikaa varattiin myös riittävästi, jotta kaikki saavat mahdollisuuden vastata 

huolellisesti. Hyvällä aiheella, apukysymyksillä ja kehyskertomuksilla ohjailemalla 

pyritään saamaan kirjoittajaa tuomaan esille kokemuksia ja käsityksiä (Aarnos 2007, s. 

176). 

 

Tutkimusaineiston laatuun olemme pyrkineet vaikuttamaan tekemillämme valinnoilla. 

Tutkimuksessa on asetettu apukysymyksiä, joihin oppilaat vastaavat. Pyrimme 

muodostamaan kysymyksistä mahdollisimman neutraaleja. Haluamme ohjata oppilaat 

vastaamaan oikeisiin asioihin, mutta muuten emme ohjaile vastausten laatua tai sisältöä. 

Tämän vuoksi emme avanneet käsitettä kouluviihtyvyys alustuksessamme, vaan 

halusimme oppilaiden itse määrittelevän mitä kouluviihtyvyys heidän mielestään on ja 

mistä seikoista kouluviihtyvyyden koetaan muodostuvan. Pyrimme muodostamaan 

kirjoitelmalomakkeen kysymyksistä selkeitä ja sellaisia, että oppilaan omat mielipiteet ja 

käsitykset tulevat vastauksissa esille.  

 

Kirjoitelman ulkoasulla pyrimme vaikuttamaan tutkimusaineiston laatuun (liite 1). 

Ensimmäisenä vaihtoehtona oli valmis kirjoitelmapohja, jossa on numeroidut kysymykset 

ja vastausrivit. Toisena vaihtoehtona ajattelimme heijastaa kysymykset 

multimediaheittimellä valkokankaalle ja oppilaat vastaisivat puhtaille konsepteille. 

Päädyimme kirjoitelmapohjaan.  Sen etuja ovat numeroidut kysymykset, jolloin on helposti 

nähtävissä, mihin kysymykseen oppilas on vastannut. Valmiit lomakkeet on myös helppo 

analysoida. Valmiin lomakkeen huonona puolena on valmiiden rivien määräämä 

kirjoitustila. Tämän ongelman ratkaisimme tyhjillä rivipapereilla, joita voimme jakaa 

tarvittaessa oppilaille, joilla tila loppuu jonkin kysymyksen kohdalla kesken. Toisen 

vaihtoehdon etuja on juurikin rajoittamaton kirjoitustila, mutta huoleksemme nousi 
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oppilaiden oma vastuu numeroida vastaukset. Näitä etuja ja haittoja punnitessamme 

päädyimme valmiiseen lomakkeeseen. 

 

 

5.2 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Ennen tutkimuksen toteuttamista ja aineistonkeruuta tutkijoiden on hankittava 

tutkimusluvat. Lähestyimme ensimmäiseksi valitsemiemme koulujen rehtoreita 

sähköpostilla ja puhelimitse. Heidän myönnettyään luvan otimme yhteyttä tutkimuksen 

aineistonkeruuseen osallistuneiden luokkien opettajiin ja haimme heiltä suostumuksen 

asiaan. Lisäksi teimme kirjallisen lupahakemuksen (liite 2) oppilaiden huoltajille, jonka 

luokkien opettajat jakoivat oppilaille. Ennen aineistonkeruuta tarkistimme lupahakemukset 

ja teetimme kirjoitelmat luvan saaneilla oppilailla. 

 

Olemme kartoittaneet suomalaisten peruskoulun oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja 

empiirisessä osiossa tutkimme erityisesti 5–6 -luokan oppilaiden kouluviihtyvyyttä. 

Haluamme vertailla kylä- ja kaupunkikoulujen oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Valitsimme 

tutkimuksen aineistonkeruussa käytetyt koulut tietyin kriteerein, jotka perustuvat 

tekemiimme määritelmiin. 

 

Kyläkouluja tutkimuksessamme on kolme. Tarvitsemme riittävän määrän kyläkouluja 

turvaamaan tutkimusaineiston riittävyyden, sillä luokkakoot ovat pieniä kyläkouluissa. 

Arvioimme saavamme kolmesta eri kyläkoulusta riittävän määrän kirjoitelmia. Halusimme 

korostaa koulujen valinnalla vastakohtia, mutta säilyttää kuitenkin vertailukelpoisuuden 

koulujen välillä. Kyläkoulut valitsimme teoreettiset lähtökohdat huomioiden. Halusimme 

tutkimuskohteeksi kouluja, joissa on noin 50 oppilasta ja korkeintaan kolme 

luokanopettajaa sekä mahdollinen esiopettaja. Ympäristön tulee olla luonnonläheinen ja 

koulujen sijaita maaseudulla. Toisin sanoen halusimme kouluja, jotka täyttävät kyläkoulun 

määritelmän. 

 

Valitsemamme kyläkoulut sijaitsevat Keski-Pohjanmaalla samassa kunnassa. Koulut 

vastaavat määritelmäämme kyläkoulusta. Tutkimukseen osallistuneissa kyläkouluissa on 

ainoastaan yhdysluokkia. Ensimmäisessä koulussa on 42 oppilasta ja kolme opettajaa. 

Ensimmäinen kyläkoulu sijaitsee melko elinvoimaisella kylällä. Koulu on keltainen 
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puukoulu, jonne on rakennettu myöhemmin liikuntasali. Koulun sisätilat ovat valoisat ja 

hyväkuntoiset. Oppilaat olivat juuri saaneet koululle luistelukaukalon ja piha-alue oli 

muutenkin viihtyisä. Oppilaille oli annettu lupa luistella uudella jäällä myös välitunneilla, 

ja näin he näyttivät mielellään tekevän. Koulun piha on melko suuri. Ympärillä on peltoja 

ja metsää ja pihalla oppilaiden käytössä on muutamia leikkitelineitä. 

 

Toisessa koulussa on 41 oppilasta ja kolme opettajaa. Toinen kyläkoulu, josta keräsimme 

aineistoa, sijaitsee melko kaukana paikkakunnan keskustasta. Koulu on puinen ja väriltään 

keltainen. Sisätilat ovat vanhanaikaiset ja melko pienet.  Piha-alue on suuri ja oppilaille on 

pihalla muutamat keinut ja leikkitelineet. Pihalla on myös iso hiekkakenttä, jossa nyt on 

luistelukaukalo. Pihalla sijaitsee iso kivi ja koulun välittömässä läheisyydessä metsää, 

johon oppilaat saivat ilmeisesti rakentaa esimerkiksi majoja. Lähellä koulua, pihan toisella 

puolella, on oppilaiden käytössä oleva liikuntasali. 

 

Kolmannessa koulussa on 78 oppilasta ja kolme opettajaa sekä esiopettaja ja 

resurssiopettaja. Kolmas kyläkoulu on niin ikään puinen ja keltainen. Rakennus on hieman 

muita kyläkouluja suurempi ja sijaitsee isojen peltojen keskellä maalaismaisessa 

ympäristössä. Koulun yläkerrassa sijaitsee esiopetukselle omat tilat pienine keittiöineen. 

Alakerrassa on luokat ja ruokala sekä liikuntasali, jotka ovat rakennettu myöhemmin 

koulun yhteyteen. Ruokala ja liikuntasali ovat tilavat ja modernit verrattuna koulun muihin 

tiloihin. Kolmannen kyläkoulun piha on todella suuri ja pihalle on aivan hiljattain 

rakennettu uusi leikkialue uusine telineineen. Tämän lisäksi pihalla on luistelukaukalo ja 

leikkimökki sekä keinuja. Kolmas kyläkoulu on muita kouluja hieman suurempi 

oppilasmäärältään, mutta poikkeaa kyläkoulun määritelmästämme vain hieman 

oppilasmäärän osalta. Oppilasmäärään on laskettu mukaan myös koulun yläkerrassa 

toimiva esiopetusryhmä. Tämän vuoksi halusimme ottaa koulun mukaan tutkimukseemme 

kun sitä meille ehdotettiin. Otimme kolmannen kyläkoulun mukaan tutkimukseemme myös 

siksi, että koulu on Sigsworthin (1992, s. 96) määrittelemänä kyläkoulu. 

 

Kaupunkikouluja tutkimuksessamme on kaksi. Kaupunkikoulujen luokkakoot ovat suuret, 

joten uskomme saavamme kahdesta koulusta riittävästi 5–6 -luokkalaisten kirjoitelmia. 

Vaikka korostamme vastakohtia, valitsimme kaupunkikoulujen 5–6-luokan oppilaat 

pelkistä alakouluista emmekä yhtenäiskouluista. Tämän valinnan teimme, koska emme koe 

kaupungin yhtenäiskoulun olevan vertailukelpoinen kouluviihtyvyyden osalta maaseudun 
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alakoulun kanssa. Kaupunkikoulua ei ole kirjallisuudessa tarkasti määritelty, joten 

määrittelimme itse käsitteen tutkijoina. Halusimme tutkimukseemme kaupunkikouluiksi 

kouluja, joissa on vähintään 150 oppilasta ja kahdeksan luokanopettajaa. Koulun tulee 

sijaita kaupunkiympäristössä. 

 

Tutkimukseen osallistuneet kaupunkikoulut sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla. 

Kaupunkikouluja tutkimukseen valittiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kaksi. 

Tutkimussuunnitelma muotoutuu ja elää laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen edetessä 

(Hirsjärvi ym., 2012, s. 164; Eskola & Suoranta, 2000, s. 15). Alun perin ajattelimme 

saavamme yhdestä koulusta riittävästi kirjoitelmia, mutta kaupunkikoulun saaminen 

tutkimukseen osoittautui hankalaksi. Tähän vaikuttaa varmasti se, että kaupungissa 

kouluille tulee paljon erilaisia yhteydenottoja ja osallistumispyyntöjä erinäisiin 

tutkimuksiin ja hankkeisiin. Tämän takia koulu, jota alun perin ajattelimme 

tutkimuskouluksi, kieltäytyi osallistumasta. Saimme suostumuksen kuitenkin toiselta 

koululta, joka vastaa määritelmäämme kaupunkikoulusta.  

 

Valitsemassamme koulussa on 168 oppilasta ja yhdeksän luokkaa. Rehtorin lisäksi 

koulussa on kahdeksan luokanopettajaa, kaksi erityisluokanopettajaa, laaja-alainen 

erityisluokanopettaja sekä tekstiilityönopettaja. Myös tässä kaupunkikoulussa viides- ja 

kuudesluokka on yksi yhdysluokka, mikä lisää kylä- ja kaupunkikoulujen aineistojen 

vertailukelpoisuutta. Tässä kaupunkikoulussa on vielä erillinen kuudesluokka, mutta 

kyseessä on musiikkiluokka. Koimme tämän olevan liian poikkeava muista tutkimukseen 

osallistuneista luokista, joten päätimme, että emme kerää aineistoa musiikkiluokalta. 

Jyväskylässä yliopiston musiikin laitoksen tekemässä tutkimuksessa peruskoulun 

musiikkiluokkien oppilaat viihtyivät koulussa paremmin ylimääräisen musiikin opetuksen 

johdosta (Puukka, 2013). 

 

Ensimmäinen kaupunkikoulu sijaitsee kaupungin keskustan läheisyydessä. Koulu on suuri 

ja samassa kiinteistössä sijaitsee erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulun eräs 

yksikkö. Piha-aluetta käyttää siis kaksi koulua. Piha on asfalttia ja pelkistetyn oloinen. 

Pihalla on oppilaiden käytössä leikkitelineitä ja koko pihaa kiertää aita, joka rajaa pihan 

melko pieneksi. Tien toisella puolella on sähkölaitos ja ympäristö on kaupunkikoulun 

kriteerit täyttävä. Ruokala sijaitsee erillisessä rakennuksessa ja oppilaat kulkevat ruokalaan 

ulkokautta. Koulu on vanha puukoulu joka on entisöity vanhaa henkeä kunnioittaen, luokat 
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ovat korkeita ja osassa luokista oli kakluunit. Tutkimukseen osallistunut luokka oli hyvin 

heterogeeninen ja luokassa oli myös muutamia maahanmuuttajaoppilaita. 

 

Toisen kaupunkikoulun jouduimme hankkimaan, koska emme saaneet riittävästi aineistoa 

ensimmäisestä kaupunkikoulusta. Tässä kaupunkikoulussa on yli 400 oppilasta ja 19 

luokkaa. Rehtorin lisäksi koulussa on vararehtori, 18 luokanopettajaa, 

erityisluokanopettaja, erityisopettaja, tekstiilityönopettaja, teknisen työn opettaja, 

tuntiopettaja, ortodoksiopettaja sekä englannin ja saksan opettaja. Tämän lisäksi koulussa 

on myös paljon muuta henkilökuntaa. Tämä kaupunkikoulu sijaitsee lähiössä 

vilkasliikenteisen maantien varressa. Koulurakennus on kiveä ja piha-alue on suurimmaksi 

osaksi päällystetty laatoilla sekä asfaltilla. Pihaa kiertää aita, pihalla on leikkitelineitä sekä 

penkkejä, ja pihan reunassa on pieni jalkapallokenttä. Koulussa on useampi kerros, tilat 

ovat avaran oloiset ja luokkatila on korkea ja valoisa. Koulun yleisilme on melko moderni. 

 

Kerättyämme aineiston kaikista tutkimukseen osallistuvista kouluista saimme yhteensä 96 

kirjoitelmalomaketta. Kirjoitelmalomakkeita saimme kolmesta kyläkoulusta yhteensä 48 

kappaletta. Kahdesta kaupunkikoulusta lomakkeita kertyi juuri sama määrä eli 48 

kappaletta. 

 

 

5.3 Fenomenografia aineiston analyysimenetelmänä 

 

Fenomenografiselle analyysille ei ole olemassa mitään yksittäistä, selvästi määriteltyä ja 

tiettyä menettelytapaa vaan tämän sijaan se noudattaa pääsääntöisesti kvalitatiiviselle 

ihmistieteille tyypillisiä yleisiä piirteitä. Fenomenografiassa aineiston analyysi ei ole 

kovinkaan strukturoitua. (Niikko, 2003, s. 32). Analyysi on jatkuvaa koko aineiston 

keräämisen ajan. Analyysiprosessi ei ole jäykkä, mutta kuitenkin looginen ja 

systemaattinen. Analyysin tekeminen on reflektiivistä prosessia. Tutkijat jakavat aineiston 

tutkimuksen kannalta merkityksellisiin osiin kadottamatta kuitenkaan kokonaisuuden 

ideaa. Tämän jälkeen tutkijat luokittelevat organisoiduiksi systeemeiksi aineistosta 

tunnistetut merkitykselliset yksiköt. Fenomenografisessa analyysissa on tärkeää vertailla 

sisällön erilaisia ulottuvuuksia jatkuvasti. Analyysin alussa luodaan kriteerit lajitella ja 

organisoida aineisto, mutta kriteerit ovat alustavia ja ne jalostuvat analyysiprosessin 

edetessä. Fenomenografisen tutkimuksen analyysin tekeminen on käytännöllistä toimintaa. 
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Analyysin tuloksena saadaan tavallisesti säännöllisiä malleja, piirteiden tai teemojen 

kuvauksia sekä teoreettisia kategorioita. (Emt., s. 33.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa analyysi voi olla aineistolähtöistä, teoriaohjaavaa tai 

teorialähtöistä (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 96–97). Eskola (2007, s. 162) käyttää 

teoriaohjaavasta analyysitavasta käsitettä teoriasidonnainen. Analyysimme on 

teoriasidonnaista. Teoria toimii apuna analyysissä ja teoreettisia kytkentöjä löytyy. 

Kytkennät eivät kuitenkaan pohjaudu suoraan teoriaan (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 96; 

Eskola, 2007, s. 162). Analyysiyksiköt poimitaan aineistosta, mutta aikaisempi aiheesta 

hankittu tieto ohjaa analyysiä. Aikaisemman tiedon vaikutus on tunnistettavissa 

analyysista. Aikaisempi tieto ei kuitenkaan testaa teoriaa vaan sen sijaan aukoo uusia 

ajatusuria. (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 96–97.) 

 

Induktiivinen ja deduktiivinen päättelylogiikka ovat osa laadullista tutkimusta. 

Induktiivinen etenee yksittäisestä yleiseen ja deduktiivinen yleisestä yksittäiseen. 

Teoriasidonnaisessa analyysissä kyse on abduktiivisesta päättelyn logiikasta. 

Abduktiivisessa päättelyssä vaihtelevat valmiit mallit ja aineistolähtöisyys, joita pyritään 

yhdistelemään toisiinsa. (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 95, 97.) 

 

Eskola on pyrkinyt artikkelissaan esittämään analysointitapaa, jossa tutkija ensimmäiseksi 

perehtyy teoriaan, joka ohjaa tutkimuksen aineistonhankintaa. Aineistonhankinnan jälkeen 

tutkija tutustuu teoriaa hyväksi käyttäen aktiivisesti aineistonsa antiin, mutta ei kuitenkaan 

teoriansa valossa ylitulkitse aineistoa. (Eskola 2007, s. 166.) Tämä kuvaa myös tässä 

tutkimuksessa käytettyä teoriasidonnaista analyysitapaa. 

 

Eskolan ja Suorannan (2000, s. 154) mukaan aineistoa pilkotaan helpommin tulkittaviin 

osiin. Tämän vuoksi aineistoon tehdään koodaus. Sarajärven ja Tuomen (2009, 92) mukaan 

tämä voi tapahtua juuri siten kuin tutkija sen parhaakseen näkee. Koodimerkeillä on viisi 

tehtävää. Ne ovat muistiinpanoja, jotka on kirjoitettu tekstin sisään. Koodimerkeillä 

jäsennetään aineistosta se, mitä aineistossa käsitellään tutkijan mielestä. Koodimerkkejä 

käytetään tekstin kuvailun apuna. Koodimerkit ovat testausväline aineiston jäsennyksen 

toimivuuteen. Koodimerkkien avulla voidaan uudelleen etsiä ja tarkistaa eri kohtia 

aineiston tekstistä. (Sulkunen & Kekäläinen, 1992, s. 15–17.) 
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Sarajärven ja Tuomen (2009, s. 93) mukaan luokittelu, teemoittelu ja tyypittely ovat 

laadullisen tutkimuksen analyysitekniikoita. Tässä tutkimuksessa käytämme teemoittelua. 

Teemoittelu on luokittelun kaltaista, sillä siinäkin määritellään luokkia. Teemoittelussa 

oleellista on painottaa sitä, mitä mistäkin teemasta on sanottu. Tutkija voi itse päättää onko 

lukumäärillä merkitystä.  (Emt., s. 93.) Aineistosta voidaan pyrkiä nostamaan esiin 

tutkimusongelmia valaisevia teemoja. Aineistosta on ensin löydettävä ja tämän jälkeen 

eroteltava tutkimusongelmien kannalta katsoen olennaiset aiheet. Näin pystytään 

vertailemaan tiettyjen teemojen ilmenemistä ja esiintymistä tutkimusaineistosta. (Eskola & 

Suoranta, 2000, s. 174.)  Kaiken kaikkiaan kyse on aineiston ryhmittelystä sekä 

pilkkomisesta erilaisten aihepiirien mukaan. Tämä mahdollistaa tiettyjen teemojen 

aineistossa esiintymisen vertailun. (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 93.) 

 

Sarajärven ja Tuomen (2009, s. 93) mukaan aineisto voidaan ryhmitellä jonkin 

tiedonantajien ominaisuuden mukaan ennen teemojen etsimistä. Tässä tutkimuksessa 

aineisto ryhmiteltiin kylä- ja kaupunkikoululaisten mukaan kahteen osaan. Ryhmittelyn 

jälkeen teemat eli aiheet etsitään aineistosta tutkimusongelmiin vastaten. Teemoittelulle 

olennaista on etsiä aineistosta näkemyksiä, jotka kuvaavat tiettyä teemaa (emt., 2009, s. 

93). 
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Kuvio 5. Yksinkertaistettuja esimerkkejä: luokittelu, teemoittaminen ja tyypittely. 

(Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 94) 



57 

 

 

Fenomenografiselle tutkimukselle on ominaista kategorisointi. Kategoriat ja niistä tehdyt 

päätelmät nähdään tutkimuksen päätuloksena. Tähän liittyy kaksi asiaa: tulokset esitetään 

kategorioina ja nämä kategoriat nähdään tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena. (Marton, 

1988, s. 181.)  Tämän tutkimuksen analyysissa pyrimme löytämään aineistosta teemoja, 

jotka vastaavat tutkimusongelmiimme. Pyrimme myös perustelemaan teemoittelulle 

tyypillisellä tavalla näitä aineistosta löytyviä teemoja. Aineiston ollessa näin laaja, tuomme 

esiin yleisimmät näkemykset teemoihin liittyen. 

 

ALKUPERÄISILMAUKSET ALATEEMAT PÄÄTEEMA 

 

 

sisällä luksusta 

hyväkuntoinen koulu 

kaukalo 

metsä, johon voi tehdä majoja 

tilava piha 

ulkona tekemistä 

elektroniikka 

on tekemistä 

tekemistä välkällä 

puhdasta 

omat laatikot tavaroille 

penkit 

kunnolliset tilat opiskella 

keinut 

isompi sali 

tekemistä ulkona 

remppaa 

tekemistä 

hyvä liikuntasali 

sopivat pulpetit ja tuolit 

välkällä ois tekemistä, kuten keinut 

ja kiipeilyteline 

puhtaus 

 

Sisätilat 

 

sisällä luksusta 

hyväkuntoinen koulu x2 

kunnolliset tilat opiskella 

puhdasta x2 

kunnolliset tilat opiskella 

iso, hyvä liikuntasali x2 

remppaa 

viihtyisät luokat 

 

 

 

 

Y 

M 

P 

Ä 

R 

I 

S 

T 

Ö 

 

Piha 

 

kaukalo x2 

metsä x2 

tilava piha x2 

keinut x3 

kiipeilytelineet x2 

tekemistä välitunnilla x8 

koulun ympäristö 

leikkikenttä 
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hienompi koulu 

metsää 

iso piha 

koulun ympäristö 

viihtyisät luokat 

kuntolaitteet 

leikkikenttä 

tekemistä pihalle, kuten 

kiipeilyteline, kaukalo ja keinut 

liikuntamahdollisuudet eli sali, 

kaukalo, urheiluvälineet 

paljon tekemistä välkällä 

varustelu 

 

 

Koulun varustelu 

 

elektroniikka 

omat laatikot tavaroille 

penkit 

sopivat pulpetit ja tuolit 

liikuntamahdollisuudet 

kuntolaitteet 

urheiluvälineet 

varustus 

 

 

Taulukko 3. Esimerkki analyysista: ympäristö kouluviihtyvyyttä muodostavana tekijänä 

kyläkouluissa 

 

Kävimme yhden kirjoitelmakysymyksen kerrallaan läpi ja pyrimme näin selkeyttämään 

analyysivaihetta. Aloitimme analyysiin merkitsemällä kirjoitelmiin avainsanat, joilla 

kirjoitelman kysymyksiin on vastattu. Kirjoitimme kaikista kirjoitelmista nämä sanat 

lomakkeelle ylös. Yllä olevassa taulukossa nämä sanat ovat alkuperäisilmauksia. Emme 

kirjoittaneet niitä asiayhteyksiä eli lauseita, joista alkuperäisilmaus on irrotettu. Koemme, 

että nämä sanat toimivat alkuperäisilmauksina, koska merkitys ei muutu asiayhteydestä 

irrottaessa ja kokonaisten lauseiden taulukointi olisi ollut hyvin hankalaa. Koemme, että 

tämä yllä oleva taulukko avaa realistisesti ja selkeästi analysointitapaamme.  Tätä vaihetta 

seurasi varsinainen teemoittelu. Luokittelimme sanat teemoiksi ja nimesimme teemat. 

Otimme jokaisen yksittäisen kirjoitelmalomakkeen sanan huomioon, emmekä karsineet 

samoja vastauksia pois. Sen sijasta merkitsimme samojen vastausten määrän, jolloin 

pystymme myös luotettavasti arvioimaan teemojen esiintymisjärjestyksen aineistossa. 
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6 ANALYYSIN TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa esittelemme tehdyn analyysin avulla saadut tutkimustulokset kyläkoulujen ja 

kaupunkikoulujen 5–6 -luokkalaisten oppilaiden kouluviihtyvyyden muodostumisesta, 

tasosta ja kehittämismahdollisuuksista. Luvussa jokaiselle tutkimusongelmalle on oma 

alaotsikkonsa, jonka alle olemme koonneet löytämiämme teemoja ja taulukoineet teemat 

niiden esiintymisjärjestyksen mukaisesti. Vertailemme myös kylä- ja kaupunkikoulujen 

tuloksia joka tutkimusongelman kohdalla.  

 

 

6.1 Kouluviihtyvyyden muodostuminen 5–6 -luokkalaisten kokemana 

 

Kouluviihtyvyyden muodostumista kysyttiin oppilailta kirjoitelmalomakkeessa yhdellä 

kysymyksellä (liite 1). Tutkimuksemme tuloksia tukee Soininen (1991, s. 150), jonka 

mukaan kouluviihtyvyyttä ei voida selittää yhden tai kahden tekijän avulla, vaan 

kouluviihtyvyys muodostuu usean eri tekijän summana. Seuraavassa taulukossa nähdään 

löytämämme teemat. 

 

 

 Kyläkoulut Kaupunkikoulut 

1. opettaja ympäristö 

2. ympäristö opettaja 

3. ilmapiiri ilmapiiri 

4. opetusmenetelmät kiusaaminen 

5. kiusaaminen opetusmenetelmät 

6.  oppilaan vapaudet ja 

vaikutusmahdollisuudet 

kouluruoka 

7. työrauha oppilaan vapaudet ja 

vaikutusmahdollisuudet 
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8. kaverit kaverit 

9. kouluruoka koulun retket ja 

tapahtumat 

10. oppiaineet oppiaineet 

11. koulun retket ja 

tapahtumat 

säännöt 

12 oppilasmäärä työrauha 

13. säännöt  

 

Taulukko 4. Kouluviihtyvyyttä muodostavat teemat kylä- sekä kaupunkikouluissa 

 

Kyläkoulujen oppilaiden vastauksista löysimme 13 kouluviihtyvyyttä muodostavaa 

teemaa. Kaupunkikoulusta löysimme 12 teemaa. Teemat ovat samoja kuin kyläkoulujen 

aineistosta löydetyt, mutta teemaa oppilasmäärä ei ilmennyt aineistossa. Teemat on 

taulukoitu eniten mainitusta vähiten mainittuun.  Nämä teemat ovat hyvin samankaltaisia 

kuin Aulan 2006 vuonna teettämässä kyselyssä ilmi tulleet teemat (Arponen, 2007, s. 20). 

Tässä kyselyssä lapsilta nousi esiin muun muassa teema koulu fyysisenä tilana, johon 

sisältyi koulun tilat ja siisteys, sisustus ja kalusteet, opiskelutarvikkeet, sisäilma ja – 

lämpötila.  Muita kyselyssä esiintyneitä teemoja ovat koulun sosiaaliset suhteet, välitunnit 

ja piha, ruokailu, opetus ja oppisisällöt, koulupäivän rakenne, koulun kuri sekä koulun 

tapahtumat. (Emt.). 

 

Viihtyisässä koulussa on hyvät opettajat jotka osaa opettaa ja jotka ei oo liian tiukkoja 

eikä liian kilttejä. Opettajien pitäisi myös osata puuttua kunnolla kiusaamiseen.  

 

Kyläkoulujen oppilaat kokevat, että opettajalla on suurin vaikutus kouluviihtyvyyden 

muodostumiseen. Hyvän kouluviihtyvyyden kannalta opettajan tulee olla hyvä, mukava, 

kiltti, lempeä, ystävällinen, pätevä, tasa-arvoinen ja auktoriteetti. Opettajan sekä myös 

muiden koulun aikuisten tulee kuunnella oppilaita. Opettajan täytyy osata opettaa sekä 

tykätä opettamisesta. Soinisen (1991, s. 151) mukaan opettajan merkitys koulussa on 

erityisen tärkeä. 

 

Kaupunkikoulun oppilaiden mukaan kouluviihtyvyyden kannalta opettajan tulee olla hyvä, 

kiva, mukava, ystävällinen, hauska, huumorintajuinen, hyväntuulinen, rento, taitava ja 
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osaava. Opettaja ei saa olla liian ankara tai tarkka. Opettaja ei saa olla ilkeä, koska se 

pelottaa. Opettajien tulee kuunnella oppilaita ja olla tasapuolisia antaen kaikille 

mahdollisuuden. Koulun henkilökunnan tulee olla mukava. Aineistossa mainitaan myös 

rehtori, jonka tulee olla hauska, mukava, mutta kuitenkin tarvittaessa pätevä.  

 

Opettajan ominaisuuksista kaupunkikoulujen oppilaiden vastauksissa korostui opettajan 

huumorintaju ja rento asenne kyläkoulun oppilaiden vastauksia enemmän. 

Kaupunkikoulujen oppilaat kokevat, että opettajan tulee olla oppilaiden kanssa samalla 

tasolla. Tästä kertoo myös kaupunkikoululaisten vastauksissa ilmennyt kannanotto siitä, 

että opettajat eivät saa olla liian ankaria tai tiukkoja. Kyläkoulujen oppilaat puolestaan 

mainitsivat opettajan auktoriteetin asemassa. Kyläkoulujen oppilaiden vastauksissa 

työrauha oli myös tärkeämmässä asemassa kouluviihtyvyyden kannalta kuin 

kaupunkikoululaisten vastauksissa. Vastauksista löytyi paljon samankaltaisuuksia, mutta 

erona mainittakoon, että kaupunkikoululaiset kokevat opettajan enemmän kaverillisena 

kun taas kyläkouluissa opettaja nähdään auktoriteettina. 

 

Koulussa olisi kiva jos olisi hienoja luokkia eikä neljä seinää ja pulpetit, olisi sohvia 

joissa vois välillä ”hengailla” ja pitää hauskaa, olisi pelejä, että joskus voisi pelata, 

seinillä olisi erilaisia piirustuksia ja luokan sisustus olisi kuin olisi kotonaan, koska 

muuten tulee ihan tylsä ja ankea fiilis. 

 

Ympäristö -teeman jaoimme kolmeen osa-alueeseen: sisätilat, piha ja koulun varustelu.  

Kyläkoulujen oppilaat kokevat, että sisätiloissa tulee olla luksusta ja koulun tulee olla 

hyväkuntoinen ja hieno. Luokkien tulee olla viihtyisiä. Sisätilojen tulee olla remontoidut ja 

puhtaat. Oppilaille on tärkeää, että koulussa on kunnolliset tilat opiskella ja koulun 

liikuntasali on iso ja hyvä.  

 

Kaupunkikoululaiset mainitsivat ympäristö -teeman tärkeimpänä kouluviihtyvyyttä 

muodostavana tekijänä. Sisätilojen kannalta katsottuna koulun tulee olla remontoitu, 

moderni ja iso. Luokkien tulee olla hienot ja tilavat sekä oppimisympäristön hyvä. 

Sisustuksen tulee olla kodinomainen ja seinillä kuvaamataidontöitä. Sisällä tulee olla 

lämmintä ja sisäilman puhdasta. Tilojen siisteys on myös tärkeää. Sisällä tulee olla myös 

tekemistä sekä erilaisia paikkoja oleskella. 
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Sekä kaupunki- että kyläkoululaisten vastauksista löytyy paljon yhtäläisyyksiä sisätiloihin 

liittyen. Molemmat nostivat esimerkiksi luokkahuoneiden merkityksen sekä tilojen 

puhtauden esille. Joitakin eroja löytyy. Kaupunkikoululaisten vastauksista ilmeni 

puolestaan sisäilman laatu sekä erilaiset paikat oleskeluun. Kaupunkikoululaisten 

vastauksista korostuu myös tilojen tilavuus kyläkoululaisia enemmän. Kyläkoululaisten 

mainitsivat ison ja hyvän liikuntasalin. Myös Kilpeläinen (2010, s. 162) on todennut, että 

kyläkouluissa nähdään puutteelliseksi liikunta- ja juhlasalitilat. Tämän vuoksi liikuntasali 

ilmenee vain kyläkoululaisten vastauksissa. 

 

Piha ei kokonaan mikään ”betonipuutarha” koska asfaltti on aika ankeaa. 

 

Sellainen jossa on hyvät kiikut, pihalelut ja kiipeilytelineet, silloin kaikki voivat pitää 

hauskaa! 

 

Kyläkoululaiset kokevat, että pihan tulee olla tilava ja pihalla tulee olla metsää, johon voi 

rakentaa majoja. Yleensäkin koulun ympäristön koettiin vaikuttavan kouluviihtyvyyteen. 

Pihalta tulee löytyä kaukalo, keinut, kiipeilytelineet, leikkikenttä sekä virikkeitä oppilaille. 

Koulun varustelulla koetaan yleensäkin olevan vaikutusta kyläkoululaisten 

kouluviihtyvyyteen. Koulun varusteluun liittyen kyläkoululaiset mainitsevat elektroniikan, 

omat laatikot oppilaiden tavaroille, sopivat tuolit ja pulpetit, penkit, liikuntamahdollisuudet 

ja kuntolaitteet.  

 

Kaupunkikoululaiset kokevat, että pihan tulee olla hyvä välituntipiha. Piha ei saa olla 

betonipuutarha vaan pihalla tulee olla metsää ja erilaisia paikkoja. Välitunnilla tulee olla 

paljon tekemistä. Pihalla halutaan olevan laadukkaat välituntivälineet: kiikut, pihalelut, 

kiipeilytelineet, jalkapallomaalit sekä -pallot. Koulun varusteluun liittyen oppilailla tulee 

olla ehjät koulutarvikkeet, pulpetit kirjat, soittimet ja liikuntavarusteet. koulukirjojen tulee 

olla päivitetyt ja uudet. Koulussa tulee olla sohvia ja penkkejä, välipala-automaatti, limsa- 

ja karkkiautomaatti, Nintendo Wii ja pelejä. Kylä- ja kaupunkikoululaiset kokivat 

viihtyisän pihan samanlaiseksi. Pihan tulee olla tilavat, siellä tulee olla metsää sekä 

asfalttia ja päällystettä ei haluttu pihalle. Pihalla tulee olla myös tekemistä ja paljon 

erilaisia pihavälineitä. 

 

On myös mukavaa kun liikunnalla pystyy pelata kaiken laisia pelejä kun on tilaa ja 

välineitä eikä tarvi leikkiä tylsiä leikkejä pikkutilassa hernepusseilla. 
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Kaupunkikoululaisten vastauksista varusteluun liittyen erottuu päivitetyt ja uudet 

koulukirjat. Oppilaat halusivat nimenomaan tiedon olevan ajan tasalla. 

Kaupunkikoululaiset kokivat kouluviihtyvyyteen vaikuttavan limsan ja karkin saatavuus 

koulussa. Kaupunkikoululaiset halusivat tuoda kouluun myös pelikonsoleita.  

 

Hyvään oppimisympäristöön kuuluu myös hyvä yhteishenki, sen takia että se on 

kaikkien kannalta viihtyisämpää että koko koulu pitää yhtä, ja kaikki ovat toisilleen 

kivoja.  

 

Teemoista sekä kylä- että kaupunkikoulujen osalta yhtä usein mainitaan ilmapiiri. 

Kyläkoululaiset kokevat, että kouluviihtyvyyden kannalta on tärkeää, että ilmapiiri on 

hyvä. Oppilaat kokevat, että hyvää ilmapiiriä muodostavat hyvä luokka- ja yhteishenki 

sekä koko koulun yhteinen toiminta. Lisäksi on tärkeää, että kaikki otetaan mukaan 

toimintaan. Oppilaille on tärkeää luotettavuus, kohteliaisuus, ystävällisyys, toisten 

kannustaminen ja samanarvoisuus. Oppilaiden vastauksista ilmeni myös tunne siitä, että 

koulussa on hyvä olla. 

 

Myös kaupunkikoululaiset kokevat hyvän ilmapiirin muodostavan kouluviihtyvyyttä. 

Kaupunkikoululaiset mainitsevat kaikki samat asiat kuin kyläkoululaiset ilmapiiriin 

liittyen. Näiden lisäksi kaupunkikoululaisten vastauksissa esiintyy turvallisuus, toisten 

tukeminen, oppilaiden iloisuus, toisten kuunteleminen, erilaisten ihmisten hyväksyminen ja 

kaikkien kanssa toimeen tuleminen. Myös kaupunkikoululaiset mainitsevat, että on 

tärkeää, että koulussa on mukava olla.  

 

Kukaan ei kiusaisi ketään ja kaikki oppilaat olisivat samanarvoisia, oli oppilas sitten 

pienluokalla, tummempi ihoinen, eri uskontoinen tai muuta sellaista. 

 

Kouluviihtyvyyteen vaikuttaa kiusaaminen. Kyläkoululaiset kokevat, että viihtyisässä 

koulussa toisia ei kiusata, kukaan ei jää yksin, ketään ei arvostella ja kiusaamiseen 

puututaan. Näiden lisäksi kaupunkikoululaiset mainitsevat, että ketään ei saa syrjiä. 

Toisaalta kaupunkikoululaiset kokevat, että oppilaita ei saisi pakottaa viettämään aikaa 

tietyn henkilön kanssa, jos he eivät itse sitä halua.  

 

Tunnit ovat vaihtelevia, eikä joka tunnilla edetä samaa, tuttua ja kyllästynyttä rataa 

uuteen kappaleeseen. Näin koulupäivä ei olisi aina samanlainen.  
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Opetusmenetelmiin liittyvistä vastaksista löytyy yhtäläisyyksiä. Sekä kylä- että 

kaupunkikoululaiset kokevat, että opetuksen tulee olla laadukasta, hyvää ja sisältää 

erilaisia opetusmenetelmiä. Tietotekniikkaa tulee käyttää tunneilla. Läksyjen määrän 

koetaan vaikuttavan kouluviihtyvyyteen ja läksyparkkiin suhtaudutaan kielteisesti. 

Opetuksen tulee kyläkoululaisten kokemana sisältää erilaisia työtapoja. Tunneilla tulee olla 

luovia tehtäviä. Yksilöopetusta tulee saada tarvittaessa. Opetuksen tulee olla ikätasolle 

sopivaa.  

 

Kaupunkikoululaisten kokemana kokeita pitäisi olla vähemmän ja niistä ilmoittaa ajoissa.  

Tuntien tulee sisältää välillä jotain erilaista, monipuolisia tehtäviä sekä vapaata 

työskentelyä. Oppilaat haluavat, että kaverin kanssa saa jutella tunnilla opetusasioissa. 

Istumapaikkoja tulee vaihtaa säännöllisesti. Myös erilaisten opetuselokuvien katselu luo 

kouluviihtyvyyttä. Tiedon tulee olla nykyaikaista. 

 

Koulussa olisi mukava järjestää kisoja ja tapahtumia, ettei koulu tuntuisi vain tylsältä ja 

ikävältä paikalta. 

 

Kylä- ja kaupunkikoululaiset kokevat, että erilaiset koulun tapahtumat, retket ja reissut 

ovat osa kouluviihtyvyyttä. Molempien koulutyyppien oppilaat kokevat, että arjesta 

poikkeava toiminta vaikuttaa kouluviihtyvyyteen. Kyläkoululaiset mainitsevat esimerkiksi 

uinti- ja laskettelureissut, puuhapäivät ja erikoistunnit kun taas kaupunkikoululaiset 

kertovat koulun juhlien, kisojen, liikuntapäivien, myyjäisten, arvontojen, leikkien, pelien 

sekä luontoretkien olevan tärkeitä kouluviihtyvyyden kannalta.  

 

Säännöt. Koulussa pitää olla selkeät säännöt, jotta kaikki ymmärtäisivät ja 

noudattaisivat. Jos säännöt on selkeät ja niitä noudatetaan, kaikilla on kivaa, eikä turhia 

muistutuksia tule.  

 

Teemoista säännöt osoittautuu kyläkoulujen kohdalla olevan vähiten mainittu teema. 

Kaupunkikoululaisilla tätä teemaa on mainittu toisiksi vähiten. Kyläkoululaiset korostavat 

sitä, että sääntöjen noudattaminen ei ole liian tarkkaa ja niitä voidaan venyttää sopivissa 

tilanteissa. Sääntöjen tulee olla kuitenkin selkeät. Kaupunkikoululaiset kertovat, että 

sääntöjen tulisi olla vapaampia, reiluja ja koskea kaikkia. 

 

Hyvä ruoka tekee koulusta viihtyisän, sillä jos ruoka ei ole hyvää, kukaan ei syö sitä. Ja 

jos ei syö, on nälissään koko loppupäivän. 
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Molemman koulutyypin oppilaat kertovat, että hyvä kouluruoka luo kouluviihtyvyyttä. 

Vastauksista ilmenee kouluviihtyvyyteen vaikuttajana oppilaiden toive paremmasta 

kouluruuasta. Molempien koulujen oppilaat kertovat kouluviihtyvyyteen vaikuttavan myös 

välipalan saannin ruokalasta. Kyläkouluissa koetaan, että tärkeää on ruoan valmistaminen 

omalla koululla. Kaupunkikoululaisten vastauksissa mainitaan kunnollinen, terveellinen ja 

vaihteleva kouluruoka. Ruokaa tulee saada tarpeeksi, ruuassa ei saa olla rajoituksia ja sitä 

riittää kaikille. 

 

Jos jokainen pölöttää kovaan ääneen tunnilla, niin eihän siinä kukaan voi tehdä tehtäviä 

ja eihän siitä ole hyötyä. 

 

Kyläkoululaiset mainitsevat työrauhan huomattavasti useammin kuin kaupunkikoululaiset. 

Kaupunkikoululaisista vain yksi oppilas mainitsi työrauhan muodostavan 

kouluviihtyvyyttä.  Kyläkoululaiset puolestaan kokevat, että hyvä luokka- ja työrauha 

luovat kouluviihtyvyyttä.   

 

Pieni kyläkoulu kuten tämä koulu, koska täällä ei ole liikaa oppilaita ja saa hyvin 

opetusta koska opettajalla on aikaa opettaa myös yksitellen ja jos on kysyttävää. 

 

Teemoista oppilasmäärä nousee esiin ainoastaan kyläkoululaisten vastauksista. Oppilaat 

kokevat pienen koulun, vähäisen oppilasmäärän ja pienen luokan luovan 

kouluviihtyvyyttä. Kouluviihtyvyyttä ajatellen koulu ei saa olla yhtenäiskoulu. Oppilaat 

kokevat, että koulun ollessa pieni, on rennompi ja helpompi tutustua muihin. Toisaalta osa 

oppilaista kokee suuren oppilasmäärän lisäävän myös kavereiden määrää.  

 

Mukavia tapahtumia järjestettäisiin koulussa ja niihin kysyttäisiin oppilaiden 

mielipiteitä. 

 

Oppilaan vapaudet ja vaikutusmahdollisuudet -teemaa tukee Olkinuoran ja Mattilan (2001, 

s. 20) tulokset siitä, että suomalaiset oppilaat kokevat kansainvälisessä vertailussa saavansa 

vähemmän mahdollisuuksia ilmaista omia mielipiteitään oppitunneilla. Oppilaiden 

vapauksissa ja vaikutusmahdollisuuksissa oppilaiden vastaukset ovat samantyyppisiä, 

mutta luonteeltaan hieman erilaisia. Kyläkoululaiset mainitsevat, että viihtyisässä koulussa 

oppilaat saisivat olla välitunnilla sisällä, tulla kylmällä säällä sisätiloihin välitunnin ajaksi 

tai välitunnille ei tarvitsisi mennä lainkaan. Toisaalta kyläkoululaiset haluaisivat pidempiä 

ja viihtyisiä välitunteja ilman rajoituksia.  Kyläkoululaiset kokevat myös musiikin 
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kuuntelun kuulokkeilla tunnin aikana vaikuttavan kouluviihtyvyyteen. 

Kaupunkikoululaiset nimesivät vapauksiksi, jotka muodostavat kouluviihtyvyyttä 

välitunnit ja niiden määrän, vapaa-ajan koulussa ja sen, että välitunnilla saisi ajaa omalla 

pyörällä koulun pihassa. Sekä kylä- että kaupunkikoulussa oppilaat mainitsevat 

kouluviihtyvyyden muodostavaksi tekijäksi sen, että omaa puhelinta saisi käyttää koulussa 

välituntien ajan. 

 

Kyläkoululaiset mainitsevat oppilaiden vaikutusmahdollisuuksiksi oppilaiden mielipiteiden 

huomioimisen, kouluaineissa vapaavalintaisuuden sekä sen, että saisi istua luokassa 

kaverin vieressä. Kaupunkikoululaiset nostivat esiin oppilaiden päätösvallan ja 

mielipiteiden kysymisen sekä vaikutusmahdollisuuden siihen, kenen kanssa päätyy samalle 

luokalle. 

 

Mukavat luokkakaverit, jos on kavereita niin on tekemistä välitunneilla ja on kavereita 

keiltä voi kysyä neuvoa. 

 

Kaverit -teeman kummankin koulutyypin oppilaat kokevat yhtä vahvasti luovan 

kuluviihtyvyyttä. Kyläkoululaisten mukaan kavereita pitää olla koulussa ja kavereiden 

tulee olla hyviä. Kaupunkikoululaisten mielestä edellisten lisäksi kavereita tulee olla paljon 

ja myös luokkakavereiden tulee olla mukavia.  Kummassakin korostuu, että koulussa tulee 

olla hyviä, mukavia kavereita. 

 

Jos oppiaineet on tylsiä niin melkein koko koulu on tylsää. 

 

Oppiaineet -teema vaikuttaa kouluviihtyvyyden muodostumiseen kummankin koulutyypin 

aineistossa yhtä merkittävästi. Kummassakin koulutyypissä kouluviihtyvyyttä koettiin 

luovan liikunnan ja kuvaamataidon tuntien lisääminen. Tämän lisäksi 

kaupunkikoululaisten vastauksissa mainittiin taideaineiden ja teknisen työn lisääminen. 

Kyläkoululaiset katsoivat panostuksen liikuntaan ja itse liikunnan, luistelun ja hiihdon sekä 

mahdollisuuden käydä suihkussa liikuntatunnin jälkeen luovan kouluviihtyvyyttä. 

Kyläkoululaiset mainitsevat vastauksissaan myös englannin sekä kuvaamataidon tuntien 

luovan kouluviihtyvyyttä. Kaupunkikoululaiset mainitsevat mukavien eri oppiaineiden 

muodostavan kouluviihtyvyyttä. 
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6.2 Kouluviihtyvyyden taso kylä- ja kaupunkikoulujen oppilaiden kokemana 

 

Kouluviihtyvyyden tasoa selvitettiin tutkimuksessa kirjoitelmalomakkeen yhdellä 

kysymyksellä (liite 1). Jaoimme aineistosta löytyvät kouluviihtyvyyden tasot viiteen eri 

osa-alueeseen. Nämä osa-alueet ovat: viihdyn erittäin hyvin, viihdyn hyvin, viihdyn, 

viihdyn ihan hyvin ja en viihdy. 

 

 Kyläkoulut Kaupunkikoulut 

1. viihdyn ihan hyvin viihdyn 

2. viihdyn viihdyn ihan hyvin/ viihdyn 

hyvin 

3. en viihdy  

4. viihdyn erittäin hyvin viihdyn erittäin hyvin 

5. viihdyn hyvin en viihdy 

 

Taulukko 5. Kouluviihtyvyyden taso kylä- sekä kaupunkikouluissa 

 

Kuten taulukosta näemme, kyläkoulujen oppilaista suurin osa kokee viihtyvänsä koulussa 

ihan hyvin. Lähes yhtä suuri joukko oppilaita kokee viihtyvänsä koulussa. Kolmanneksi 

eniten kyläkoululaiset eivät viihdy koulussa. Neljänneksi eniten vastauksissa oppilaat 

mainitsevat viihtyvänsä koulussa erittäin hyvin. Lähes yhtä moni vastaajista koki 

viihtyvänsä koulussa hyvin. 

 

Kyläkoululaiset kokevat viihtyvänsä koulussa, koska koulussa on ystäviä, siellä ei kiusata 

ja koulussa on hyviä opettajia, jotka osaavat opettaa hyvin. Viihtyvyyttä lisäävät eri 

oppiaineet ja erityisesti liikunnan ja kuvaamataidon tunnit mainitaan useasti. Lisäksi 

viihtyvyyttä lisää sopiva läksyjen määrä. Ruokailu ja hyvä ruoka sekä koulun oma keittäjä 

vaikuttavat viihtyvyyteen positiivisesti. Koulussa viihtymiseen liitettiin pieni koulu, hyvä 

ilmapiiri ja työrauha sekä se, että pienessä koulussa voi olla oma itsensä. Viihtyvyyden 

kannalta on tärkeää, että pihalla on metsää.  Ennen kaikkea tuttu ja turvallinen 

oppimisympäristö tekevät koulusta viihtyisän. 
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Kyläkoululaiset eivät koe viihtyvänsä koulussa, koska koulu on tylsä ja masentava ja 

työrauhassa on puutteita. Huonon viihtymisen syyksi oppilaat mainitsevat huonon 

opettajan ja oppilaiden eriarvoisuuden. Koulussa on tylsiä oppitunteja.  Koulussa on liikaa 

kieltoja sekä sääntöjä, eikä välitunnilla ole tekemistä. Kouluviihtyvyyden tasoon 

negatiivisesti vaikuttaa myös paha kouluruoka.  

 

Taulukosta näemme, että selvä enemmistö kaupunkikoululaisista viihtyy koulussa. Yhtä 

suuret joukot oppilaita kokevat viihtyvänsä koulussa hyvin tai ihan hyvin. Seuraavaksi 

suurin ryhmä ilmoittaa viihtyvänsä koulussa erittäin hyvin. Vähiten oppilaat kokevat, että 

eivät viihdy koulussa. 

 

Kaupunkikoulujen oppilaat viihtyvät koulussa, koska koulussa on paljon kavereita, hyvä 

ilmapiiri sekä koulussa voi tutustua uusiin ihmisiin. Kouluviihtymisen kannalta tärkeäksi 

koetaan mukava opettaja, hyvä opetus, oppiaineiden mielekkyys ja mukavat oppitunnit. 

Oppilaat mainitsevat liikunnan useasti viihtymisensä syynä. Läksyjen sopivan määrän 

koetaan vaikuttavan viihtymiseen koulussa positiivisesti. Oppilaat kokevat, että luokassa 

voi olla oma itsensä ja kiusaamiseen tulee puuttua. Koulun tapahtumat, hyvä kouluruoka, 

tilava ja kotoisa luokka, hyvät välituntivälineet, ystävällinen koulun henkilökunta, 

koulupäivien sopiva rytmitys ovat oppilaiden viihtymisen syitä. Kaupunkikoulujen 

oppilaat eivät viihdy opettajien, huonon opetuksen ja kokeiden liiallisen määrän vuoksi. 

Viihtymiseen koulussa negatiivisesti vaikuttavat huono kouluruoka, liian tiukat säännöt ja 

oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien puuttumisen,  

 

Tulosten mukaan kaupunkikoulun oppilaat viihtyvät koulussa kyläkoulun oppilaita 

paremmin. Kaupunkikouluissa koetaan vähemmän, että koulussa ei viihdytä. Taulukossa 

en viihdy -osa-alue on kyläkoululaisilla huomattavasti ylemmällä sijalla. 

Kaupunkikoululaisten viihtymisen tason osa-alueiden järjestyminen taulukossa kertoo 

kaupunkikoululaisten paremmasta viihtyvyyden tasosta.  

 

 

6.3 Kylä- ja kaupunkikoulujen oppilaiden näkemyksiä kouluviihtyvyyden 

kehittämisestä 

 

Kolmanteen tutkimusongelmaan haettiin vastausta kahdella kirjoitelmalomakkeen 
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kysymyksellä, joilla mitattiin kouluviihtyvyyden kehittämistä ja sitä heikentäviä tekijöitä 

(liite 1). Kehittämisteemoja kyläkouluista löytyy 14 ja kaupunkikouluista 14. Kyläkouluja 

koskevia kouluviihtyvyyttä heikentäviä teemoja on 14 ja kaupunkikouluista teemoja löytyy 

13.  Esitämme kouluviihtyvyyttä kehittävät ja heikentävät teemat taulukoissa sekä kylä- 

että kaupunkikoulujen osalta. Avaamme ja vertailemme teemoja ja niiden sisältöä.  

 

Oppilaiden vastauksissa ilmenee päällekkäisyyttä muodostavien, kehittävien ja 

heikentävien teemojen osalta. Tämä johtuu siitä, että samat teemat osaltaan muodostavat, 

heikentävät ja kehittävät kouluviihtyvyyttä. Teoriaosassa määrittelemme 

kouluviihtyvyyden kaksisuuntaiseksi ilmiöksi. Tämä ilmenee samojen teemojen ollessa 

sekä muodostamassa että heikentämässä kouluviihtyvyyttä. 

 

 Kyläkoulut Kaupunkikoulut 

1. ympäristö ympäristö 

2. opetusmenetelmät kouluruoka 

3. koulun retket ja tapahtumat opetusmenetelmät 

4. oppiaineet koulupäivän rakenne 

5. ilmapiiri oppilaan vapaudet ja 

vaikutusmahdollisuudet 

6. kouluruoka oppiaineet 

7. oppilaan vapaudet ja 

vaikutusmahdollisuudet/ 

kiusaaminen/ opettaja 

opettaja 

8. työrauha koulun retket ja tapahtumat/ 

ilmapiiri 

9. koulupäivän rakenne/ 

koulussa ei ole kehitettävää 

kiusaaminen/ henkilökunta 

10. säännöt säännöt 

11. kaverit työrauha 

12.  koulussa ei ole kehitettävää 

 

Taulukko 6. Kouluviihtyvyyttä kehittävät teemat kylä- sekä kaupunkikouluissa 
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 Kyläkoulut Kaupunkikoulut 

1. opetusmenetelmät  kouluruoka 

2. ympäristö  opetusmenetelmät 

3. kouluruoka/opettaja  ympäristö 

4. kiusaaminen  kiusaaminen 

5. työrauha koulupäivän rakenne 

6. koulupäivän rakenne/ 

säännöt  

opettaja 

7. kaverit  säännöt/oppilaat 

8. oppiaineet/oppilaat  henkilökunta 

9. Koulussa ei ole heikentäviä 

tekijöitä  

oppilaan vapaudet ja 

vaikutusmahdollisuudet 

10. henkilökunta  koulun retket ja 

tapahtumat/oppiaineet 

11. koulun retket ja tapahtumat  Koulussa ei ole heikentäviä 

tekijöitä 

 

Taulukko 7. Kouluviihtyvyyttä heikentävät teemat kylä- sekä kaupunkikouluissa 

 

Taulukoista näemme teemojen esiintymisen määrällisesti oppilaiden vastauksissa. 

Kyläkouluista teemoja löytyy enemmän, mutta vastauksissa hajaumaa on hieman 

vähemmän kummassakin taulukossa. Tämä ilmenee siitä, että kyläkoulujen kohdalla 

taulukiossa on teemoja enemmän jaetuilla sijoilla kuin kaupunkikouluissa. Taulukoissa 

esittelemme teemat niiden esiintymisjärjestyksessä useimmin mainitusta teemasta vähiten 

mainittuun. Kehittämisteemoista kyläkoulujen osalta oppilaat mainitsevat useimmin 

ympäristön, opetusmenetelmät sekä koulun retket ja tapahtumat. Kaupunkikouluissa 

useimmin mainittuja teemoja ovat ympäristö, kouluruoka ja opetusmenetelmät. Aulan 

kyselyssä oppilaat nostivat osittain samoja teemoja tärkeimmiksi kouluviihtyvyyden 

muodostajiksi. Lapsille ja nuorille teettämässä kyselyssä tärkeimpiä viihtyisän koulun 

piirteitä olivat koulun fyysiset tilat, sosiaaliset suhteet, välituntijärjestelyt sekä ruokailu 

(Aula, 2009, s. 76–77). Esittelemme tulokset teema kerrallaan. Ensin esittelemme teeman 
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kyläkoulujen osalta sekä kehittävänä että heikentävä teemana. Tämän jälkeen esittelemme 

saman teeman kaupunkikoulun osalta.  

 

 

6.3.1 Opetusmenetelmät 

 

Kouluviihtyvyyden kehittämistä tarkasteltaessa opetusmenetelmät -teema jaetaan 

kyläkoulujen osalta viiteen alateemaan: opetusryhmät, oppitunnit, kokeet, läksyt ja 

työtavat. Oppilaat toivovat pienempiä ryhmäkokoja oppitunneille, tietokone- ja 

lukutunteja, vähemmän kokeita sekä läksyjä ja monipuolisia sekä mielekkäitä oppitunteja. 

Opetusmenetelmät teeman jaoimme heikentävien tekijöiden kohdalla kyläkoulujen osalta 

kuuteen lähes samaan alateemaan: liian suuret opetusryhmät, oppitunnit, kokeet, läksyt, 

työtavat ja arviointi. Oppilaat kokevat esimerkiksi, että kahden yhdysluokan yhteistunnit, 

tylsät oppitunnit, liiat läksyt, ryhmä- ja parityöt sekä oppilaiden erilainen arvostelu 

heikentävät koulussa viihtymistä.  

 

Kehittämistä koskien kaupunkikoulujen osalta opetusmenetelmistä löytyvät samat 

alateemat lukuun ottamatta opetusryhmää. Kaupunkikoulujen oppilaat toivovat samoja 

asioita alateemoihin liittyen kuin kyläkoululaisetkin. Lisäksi kaupunkikoululaiset toivovat 

omalle ikätasolleen sopivaa opetusta. Kaupunkikoululaisten osalta opetusmenetelmät         

-teema jakautui kouluviihtyvyyttä heikentäviä tekijöitä tarkasteltaessa alateemoihin 

oppitunnit, kokeet, läksyt, työtavat ja rangaistukset. Oppilaat kokevat, että oppitunnit ovat 

tylsiä, kokeita on paljon peräkkäin, läksyjä on liikaa, tehtävät ovat tylsiä ja rangaistukset 

ovat kurjia. 

 

 

6.3.2 Ympäristö 

 

Kouluviihtyvyyttä voidaan kehittää ympäristön avulla. Ympäristö jaetaan kummassakin 

koulutyypissä kolmeen alateemaan sekä kouluviihtyvyyden kehittämistä että heikentäviä 

teemoja tarkasteltaessa: sisätilat, piha ja varustus. Sisätiloihin liittyen toivotaan remonttia 

ja siisteyttä. Pihalle kyläkoululaiset haluavat lisää virikkeitä. Kyläkoulun oppilaat toivovat 

lisää materiaaleja oppitunneille ja uudistusta koulun varusteluun, kuten uudet pulpetit ja 

penkit. Kyläkouluissa sisätilojen viihtymistä heikentäviä piirteitä ovat huono sisäilma, 
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koulun huono kunto ja koulun masentavuus. Kyläkoululaiset kertovat pihan olevan pieni, 

ja että koulun metsää on hakattu pois. Kouluviihtyvyyden heikentymistä tarkasteltaessa 

huonoon varusteluun liitetään kyläkouluissa huono kaukalo, aktiviteettien puuttuminen, 

liian täynnä oleva koulutaksi, istumapaikkojen puuttuminen välitunnilla, materiaalin 

puutos käsityön tunneilla ja vähäinen soittimien määrä musiikin tunneilla. Koulussa 

koetaan olevan kaikkea vanhaa. 

 

Kaupunkikoulujen oppilaat kokevat, että sisätiloissa saisi olla lämpimämpi ja parempi 

sisäilma. Pihalle toivotaan lisää välituntiaktiviteetteja. Kaupunkikouluissa oppilaat 

kehittäisivät kouluviihtyvyyttä tuomalla kouluun lisää jalkapallomaaleja, koulutarvikkeita 

ja uusia koulukirjoja. Tytöille ei ole riittävästi välituntiaktiviteetteja. Viihtymistä heikentää 

se, että koulussa on kylmä ja eräässä koulussa ruokalaan joudutaan kulkemaan ulkokautta. 

Kaupunkikoululaisten viihtymistä heikentää roskaus ja asfalttipiha. Kaupunkikouluissa 

koetaan koulun näyttävän tylsältä, ja sen olevan vanhanaikainen. Kaupunkikouluissa 

kouluviihtyvyyttä heikentää huono varustelu. Tämä ilmenee oppilaiden mainitsemista 

huonosta välituntivälineistöstä, kirjaston huonosta valikoimasta, vanhoista ja rikkinäisistä 

koulukirjoista, rikkinäisistä soittimista, liikuntavarusteista sekä keinuista.  

 

 

6.3.3 Oppiaineet 

 

Oppiaineita tarkasteltaessa kouluviihtyvyyttä voidaan kehittää kyläkoulun oppilaiden 

kokemana lisäämällä käsityön, kuvaamataidon, englannin ja liikunnan tunteja. Musiikkia ja 

matematiikkaa toivotaan vähemmän ja kotitaloutta toivotaan alakouluun. Oppiaineet -

teemasta kyläkoulujen oppilaat mainitsevat heikentäviksi tekijöiksi liikuntatunnit, 

liikunnan sisällöistä uinnin ja matikan. Oppilaat kokevat, että näiden aineiden tunnit 

itsessään heikentävät kouluviihtyvyyttä, mutta liikunnan ja matikan tuntien liiallinen määrä 

on myös kouluviihtyvyyttä heikentävä tekijä. Kaupunkikouluissa kouluviihtyvyyttä 

halutaan parantaa vähentämällä musiikkia, atk -tunteja ja uskontoa. Koulu halutaan 

monipuoliseksi ja muita taito- ja taideaineita toivotaan lisää. Kaupunkikoululaisten 

vastauksissa oppiaineiden osalta heikentäviksi tekijöiksi koetaan vaikeat asiat liikunnassa 

ja matematiikan tuntien tylsyys. 
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6.3.4 Koulupäivän rakenne 

 

Koulupäivän rakenne on kehittävä ja heikentävä teema. Kyläkoululaiset ovat kokeneet 

koulupäivä -teeman osalta, että pitkät koulupäivät, aikainen herätys, oma väsymys ja 

lyhyet välitunnit heikentävät kouluviihtyvyyttä. Kaupunkikouluissa tätä teemaa esiintyy 

kehittävänä huomattavasti enemmän, mutta sisällöltään teema on hyvin samanlainen 

kummassakin koulutyypissä. Oppilaat kokevat, että koulupäivät saisivat olla lyhyempiä, 

koulu saisi alkaa myöhemmin ja loppua aikaisemmin. Välitunnit voisivat olla pidempiä. 

Kaupunkikoululaiset kokevat näiden lisäksi, että pitkät koulumatkat, liian lyhyet lomat, 

raskaat päivät, koulun alkaminen liian aikaisin ja loppuminen liian myöhään heikentävät 

kouluviihtyvyyttä. 

 

 

6.3.5 Kouluruoka 

 

Kouluviihtyvyyttä kehitettäessä kyläkoululaiset toivovat parempaa kouluruokaa, omaa 

keittäjää koululle ja omia eväitä. Kouluviihtyvyyttä heikentää kyläkoululaisten mukaan 

paha kouluruoka ja raa’at perunat. Kouluviihtyvyyttä heikentäväksi oppilaat kokevat myös 

oman keittäjän puuttumisen ja ruoan kuljettamisen muualta. Omien eväiden tuonnin 

kieltäminen heikentää viihtyvyyttä.  

 

Kaupunkikoululaiset parantaisivat viihtyvyyttä paremmalla kouluruoalla, välipalalla, 

välipala-automaateilla ja vaihtoehtoisella maksullisella kouluruualla. Ruokarajoitukset 

toivotaan poistuvan ja ruokailuajankohta saisi olla aikaisemmin. Heikentäviä tekijöitä 

kuvailtaessa kaupunkikoululaiset kuvaavat kouluruokaa pahaksi ja kertovat lisäksi 

kouluruoan olevan huonolaatuista ja yksitoikkoista. Myös he kokevat eväskiellon 

vähentävän viihtymistä koulussa. Kaupunkikouluissa ruokarajoitukset, ruoan vähäinen 

määrä, välipalojen puuttuminen ja ruokailun myöhäinen ajankohta koetaan heikentäviksi 

tekijöiksi. 

 

 

6.3.6 Opettaja 

 

Soininen (1991, s. 151) toteaa, että opettaja ominaisuuksineen on eräs keskeisin ja tärkein 
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kouluviihtyvyyteen vaikuttava tekijä. Parempi, tasapuolinen, huumorintajuinen ja 

auktoriteetin omaava opettaja parantaa kyläkoulujen kouluviihtyvyyttä. Kyläkouluissa 

miesopettajia toivotaan lisää. Kyläkoulujen oppilaat kokevat viihtymistä heikentävän 

opettajan olevan huono, liian tarkka, komenteleva, kireä ja tylsä. Oppilaat kokevat, että 

auktoriteetin puute, oppilaan huomioimattomuus, naisopettajat ja miesopettajien puute 

heikentävät viihtymistä. Lisäksi viihtymistä heikentää se, että opettajat eivät ole 

tasapuolisia.  

 

Kaupunkikouluissa tasapuolinen, kannustava ja kiva opettaja parantaa kouluviihtyvyyttä. 

Oppilaat toivovat, että opettajat eivät valittaisi kaikesta, eivätkä suuttuisi pienistä. Soininen 

(1991, s. 151) on todennut opettajan liian suoran vaikutustavan, kuten määräysten ja 

sääntöjen ankaruuden heikentävän kouluviihtyvyyttä, kun puolestaan positiivisesti 

koulussa viihtymiseen vaikuttaa opettajan epäsuora vaikutustapa, kuten opettajan rohkaisu 

ja kiitokset sekä oppilaille annettu toimintavapaus. Kaupunkikoulujen oppilaat kokevat 

viihtymistä heikentävän opettajan ilkeäksi, epämukavaksi, tiukaksi ja ankaraksi. Opettajilla 

on lellikkejä, opettajat huutavat, syyttävät, luovat kontaktin tai valehtelevat turhaan. 

Opettajat eivät osaa ajatella oppilaan näkökulmasta ja teettävät liikaa työtä. Opettajat 

antavat liikaa jälki-istuntoa.  

 

 

6.3.7 Henkilökunta 

 

Koulun henkilökunnan koetaan pelkästään heikentävän kouluviihtyvyyttä kyläkouluissa. 

Teemaa tarkasteltaessa kyläkouluissa oppilaat kokevat koulunkäynninohjaajien 

ammattitaidon olevan välillä puutteellista ja siistijöiden siivoavan huolimattomasti. 

Kaupunkikouluissa kouluviihtyvyyttä voidaan kehittää ystävällisemmillä työntekijöillä ja 

terveydenhoitajan toivotaan olevan paikalla useammin. Kaupunkikoulussa oppilaat 

kokevat viihtymistään heikentävän talonmiesten ja työntekijöiden epäkohteliaisuuden ja 

koulunkäynninohjaajien koetaan syyttävän turhasta. 

 

 

6.3.8 Kiusaaminen 

 

Kyläkouluissa kouluviihtyvyyttä parannetaan puuttumalla tiukemmin kiusaamiseen. Tämä 
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sama on tullut ilmi myös entisen lapsivaltuutetun teettämässä kyselyssä lapsille ja nuorille, 

jonka mukaan koulukiusaamista vähentämällä kouluviihtyvyys paranee (Arponen, 2007, s. 

20). Kyläkoulujen oppilaat toivovat, että koulussa ei kiusattaisi, pidettäisiin kiusaamiseen 

liittyviä oppitunteja ja kiusaajien vanhempiin oltaisiin yhteydessä. Kyläkoulujen oppilaat 

kokevat nälvimisen, ilkeän huumorin, toisesta pahan puhumisen, haukkumisen ja 

ulkopuolisen olon heikentävän viihtymistä. Kaupunkikouluissa kouluviihtyvyys paranee, 

mikäli koulussa ei kiusata ja riitatilanteet ratkaistaan heti. Kaupunkikouluissa kiusaamiseen 

liittyen heikentäviksi tekijöiksi mainitaan, kiusaamisen suuri määrä, luokkalaisten 

härnääminen, riitatilanteet, irvailu ja yksin jääminen. Oppilaat kokevat, että kaverit 

auttavat vain kavereita riitatilanteissa, uusia oppilaita kiusataan ja toisia pidetään 

alempiarvoisina.  

 

 

6.3.9 Säännöt 

 

Kouluviihtyvyyttä kyläkoulussa parantaa selkeät ja järkevät säännöt. Sääntöjä ei tarvitse 

olla niin paljon ja kaikkia asioita ei kielletä. Teemassa säännöt kyläkoululaiset kokevat 

sääntöjen itsessään sekä turhien sääntöjen heikentävän viihtymistä koulussa. Kyläkoulun 

oppilaat kokevat, että talvella pakkasella ulkona vietetyt välitunnit heikentävät 

kouluviihtyvyyttä. Kaupunkikouluissa toivotaan kovempia rangaistuksia häiriköille, mutta 

yleisesti löyhempiä sääntöjä. Kaupunkikoululaiset kokevat kyläkoululaisten vastauksien 

lisäksi kouluviihtyvyyttä heikentävän välitunneilla olevan pipopakon sekä opettajien 

jatkuvat kiellot. 

 

 

6.3.10 Ilmapiiri 

 

Ilmapiiri teema löytyy kummastakin koulutyypistä kehittävänä tekijänä. Kyläkoululaiset 

kehittäisivät kouluviihtyvyyttä ilmapiirin keinoin niin, että kaikki kunnioittaisivat toisiaan, 

kaikki leikkisivät yhdessä ja toiset otettaisiin huomioon. Kaupunkikouluissa esiintyy samat 

asiat, mutta vastauksissa näkyy myös erilaisuuden hyväksyminen. 

 

 

 



76 

 

 

 

6.3.11 Oppilaat 

 

Tässä yhteydessä aineistosta löytyy teema oppilaat. Kyläkoululaisten mukaan muiden 

oppilaiden huono käytös, oppilaiden ajoittainen ilkeys, häiriköt ja koulun pienemmät 

oppilaat heikentävät viihtyvyyttä koulussa. Myös kaupunkikoululaiset mainitsevat 

pienempien oppilaiden heikentävän heidän kouluviihtyvyyttään. Kaupunkikoululaiset 

kokevat lisäksi heikentävinä tekijöinä ärsyttävät hulivilipojat sekä tunnilla toisten 

ärsyttämisen. Oppilaat kokevat myös, että toisten oppilaiden erilaisuus heikentää 

viihtymistä.  

 

 

6.3.12 Koulussa ei ole heikentäviä tekijöitä 

 

Osa oppilaista kokee, että koulussa ei ole heikentäviä tekijöitä. Sekä kylä- että 

kaupunkikoulujen oppilaista vain muutamat kokevat näin, kyläkouluista kuitenkin useampi 

oppilas vastasi koulun olevan hyvä sellaisenaan. Vastauksissa ilmenee oppilaiden 

tyytyväisyys koulun nykyiseen tilaan.  

 

 

6.3.13 Koulussa ei ole kehitettävää 

 

Osa oppilaista kokee sekä kylä- että kaupunkikouluissa, että koulu on juuri hyvä 

sellaisenaan. Teemaa esiintyy kuitenkin kyläkouluissa huomattavasti enemmän. 

Kyläkouluissa oppilaat ovat joko tyytyväisiä kouluunsa tai eivät osaa kertoa, miten koulua 

voitaisiin kehittää.   

 

 

6.3.14 Koulun retket ja tapahtumat 

 

Kyläkoulujen oppilaat parantaisivat kouluviihtyvyyttä lisäämällä retkiä, yhteistä tekemistä 

toisten luokkien kanssa, laskettelu- ja uimareissuja ja erilaisia tapahtumia. Koulun 

tapahtumien ja retkien osalta viihtymistä heikentää kyläkoululaisten mukaan 

laskettelureissujen puuttuminen.  
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Kaupunkikouluissa kouluviihtyvyys paranisi lisäämällä retkiä, kisoja, tapahtumia ja 

tuomalla mukavaa vaihtelua koulupäiviin. Kaupunkikoululaiset mainitsevat retkien 

sijoittuvan aina kuvaamataidon tai käsityötuntien paikalle ja kyseisiä tunteja ei korvata, 

mikä heikentää viihtymistä. Lisäksi kaupunkikoululaiset kokevat, että yhteistä kivaa 

tekemistä on liian vähän.  

 

 

6.3.15 Kaverit 

 

Kaverit -teema löytyy vain kyläkoululaisten vastauksista. Oppilaiden kouluviihtyvyyttä 

parantaa, että kaikki ovat kavereita ja kaikilla on ainakin yksi hyvä kaveri. Heikentäviksi 

tekijöiksi tässä teemassa mainitaan kaverien vähäisen määrän, ongelmat kaverisuhteissa 

sekä sen, että kaikki eivät osaa olla kaikkien kavereita. Myös Samdalin (1998, s. 14) 

tutkimuksessa turvallisuuden tunnetta ja näin kouluviihtyvyyttä parantaa positiiviset 

oppilassuhteet ja toisista välittäminen, kun puolestaan turvallisuuden tunnetta ja 

kouluviihtyvyyttä heikentää tutkimuksen mukaan kiusaaminen ja sosiaalisista suhteista 

sekä toiminnoista eristäminen. 

 

 

6.3.16 Työrauha 

 

Kyläkouluissa työrauhalla voidaan parantaa kouluviihtyvyyttä. Oppilaat toivovat, että 

koulussa on työrauha, vähemmän meteliä ja rauhallinen oppimisympäristö. Työrauha myös 

heikentää kyläkouluissa kouluviihtyvyyttä. Tässä yhteydessä työrauhaan liittyen korostui 

erityisesti meteli. Oppilaat kokevat, että metelin takia ei voi keskittyä, oppilaat huutavat ja 

pulisevat ylimääräisiä asioita. Kaupunkikouluissa työrauhalla koetaan voivan parantaa 

viihtymistä koulussa. Oppilaat toivovat tunneilla hiljaisuutta ja keskittymistä. 

 

 

6.3.17 Oppilaan vapaudet ja vaikutusmahdollisuudet 

 

Kyläkouluissa oppilaiden vapauksilla ja vaikutusmahdollisuuksilla voidaan kehittää 

oppilaiden koulussa viihtymistä. Oppilaat toivovat saavansa käyttää puhelinta välitunnilla 
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ja sisävälitunteja etenkin kylmällä ilmalla. Vaikutusmahdollisuudet näkyvät oppilaiden 

toiveissa saada lisää valinnaisuutta oppiaineisiin. Kaupunkikoululaiset parantavat 

viihtyvyyttään vapaammalla puhelimen käytöllä, herkkujen tuonnilla kouluun, lisäämällä 

oppilaiden vapauksia ja sisävälitunneilla. Oppilaat haluavat lisää valinnaisuutta ja 

vaikutusvaltaa. Kaupunkikoulujen kohdalla tämä teema myös heikentää kouluviihtyvyyttä. 

Vapauksien osalta kaupunkikoululaiset kokevat välituntien vähäisen määrän, vapaan 

toiminnan vähäisyyden ja omavalintaisen parin kanssa työskentelyn puuttumisen 

heikentävän kouluviihtyvyyttä. 
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7 TUTKIMUKSEN ARVIOINTIA  

 

 

Tarkastelemme tässä kappaleessa tutkimuksemme johtopäätöksiä, luotettavuutta ja 

eettisyyttä. Johtopäätöksissä kokoamme saamamme tulokset ja käsittelemme niistä saatuja 

johtopäätöksiä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa 

yksiselitteisiä ohjeita (Sarajärvi & Tuomi, 2009, s. 140). Tutkimuksen luotettavuuteen 

vaikuttavatkin monet eri tekijät joko luotettavuutta parantavasti tai sitä heikentävästi. 

Käsittelemme näitä tekijöitä ja pyrimme perustelemaan tutkimuksemme luotettavuutta 

tekemillämme valinnoilla. Tutkijoina olemme kiinnittäneet huomiota eettisiin kysymyksiin 

ja pyrkineet löytämään niihin parhaan mahdollisen ratkaisun. 

 

 

7.1 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa selvitettiin alakoulun 5- ja 6- luokkalaisten oppilaiden kouluviihtyvyyttä. 

Tutkimuksessa olennaisena tehtävänä on selvittää kylä- ja kaupunkikoulujen oppilaiden 

kouluviihtyvyyden muodostumista, tasoa ja oppilaiden kehittämisajatuksia. 

Tutkimusongelmat valittiin niin, että oppilaiden oma ääni tulisi kuuluviin. Koskela ym. 

(2006, s. 125.) korostavatkin sitä, että oppilaiden omat tulkinnat ja määritelmät koulussa 

viihtymisestä olisi syytä ottaa laajempaan tarkasteluun. Koskela ym. (2006, s. 125) 

toteavat, että oppilaiden määritelmä kouluviihtyvyydestä on hyvin erilainen kuin aikuisten 

tulkinta samasta asiasta. Kirjoitelmalomakkeen kysymykset muodostettiin niin, että niillä 

saataisiin vastauksia tutkimusongelmiimme. Tiivistämme tässä tutkimuksemme tulokset 

sekä käsittelemme tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä. 

 

Ensimmäisellä tutkimusongelmalla haluttiin saada selville, mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka 

oppilaiden mielestä muodostavat kouluviihtyvyyttä. Vertailimme kylä- ja 

kaupunkikoululaisten vastauksia. Teemoja löytyy kyläkouluista 13 ja kaupunkikouluista 
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12. Teemat ovat samoja, mutta oppilasmäärä -teema löytyy ainoastaan kyläkoulun 

oppilaiden vastauksista. Oppilaat kertovat oppilasmäärältään pienen koulun olevan 

kouluviihtyvyyden kannalta tärkeää. Tämä kertoo ehkä siitä, että kyläkoulujen oppilaat 

osaavat arvostaa pieniä kyläkoulujaan, joita lakkautetaan jatkuvasti ja oppilaat ovat siitä 

ilmeisen tietoisia. Huomaamme, että oppilaiden vastauksista löytyneet teemat tukivat 

teoriaamme ja aiempaa tutkimusta kouluviihtyvyydestä. Esimerkiksi Aulan (2006) ja 

Soinisen (1991) tutkimukset tukevat tuloksiamme.  

 

Sekä kaupunki- että kyläkouluissa ympäristö ja opettaja ovat tärkeimpiä teemoja 

kouluviihtyvyyden kannalta. Kyläkouluissa opettaja koetaan kouluviihtyvyyden kannalta 

auktoriteetiksi, kun taas kaupunkikouluissa opettajan tulee olla enemmänkin kaverillinen. 

Tähän yhteydessä on työrauha, jota kyläkoululaiset arvostavat huomattavasti enemmän, 

koska opettaja on se, joka työrauhaa pitää yllä. Kaupunkikoululaiset kokevat säännöt 

tärkeämmäksi kuin kyläkoululaiset. Tämä liittyy ehkä suurempaan oppilasmäärään ja näin 

sääntöjen tarpeellisuuteen. 

 

Kaupunkikoululaisten vastauksista näkyy kylä- ja kaupunkikoululaisten arjen erilaisuus. 

Kaupunkikoululaiset osaavat vaatia ympäristöltä tietyllä tavalla enemmän. Ympäristöön 

liittyen kaupunkikoulujen varustelu -alateemassa ilmenee esimerkiksi oppilaiden halu 

uusiin ja päivitettyihin koulukirjoihin sekä välipala-automaatteihin. Tiedon nykyaikaisuus 

näkyy kaupunkikoululaisen vastauksissa monessa teemassa kyläkoululaisia enemmän. 

Kaupunkikoululaiset toivovat kouluun myös herkkuja ja pelikonsoleita, joten he haluavat 

yhdistää vapaa-ajan kouluun. Hyvään pihaan kummankin koulutyypin vastaajat kokevat 

kuuluvan metsän ja päällystämättömän pihapohjan. Pihavälineet ovat tärkeitä 

kummassakin koulutyypissä. Kaupunkikoululaiset arvostavat ilmapiiriin liittyen 

erilaisuuden hyväksymistä. Kaupunkikoulussa erilaisuus on näkyvämpää ja oppilaat 

heterogeenisempiä kuin kyläkoulussa suuren oppilasmäärän takia. Kiusaaminen -teema 

koetaan kaupunkikoulussa tärkeämmäksi kuin kyläkoulussa. Tällä voi olla yhteys siihen, 

että kaupunkikouluissa mahdollisesti kiusataan enemmän. Esimerkiksi Kilpeläisen (2010, 

s. 163) tutkimukseen osallistuneissa kyläkouluissa kiusaamista ilmenee vain vähän.  

 

Toisen tutkimusongelman tavoitteena on selvittää oppilaiden kouluviihtymisen tasoa ja 

saada selville, viihtyvätkö kyläkoulujen oppilaat paremmin. Haluamme myös tuoda esille 

viihtymisen ja viihtymättömyyden syitä. Tulosten mukaan kaupunkikoululaiset viihtyvät 
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paremmin. Viime aikoina on puhuttu paljon suurien luokkakokojen haitoista, joten 

oletimme, että suuri oppilasmäärä vaikuttaa kaupunkikoulujen oppilaiden viihtyvyyteen 

negatiivisesti. Teemaa ei kuitenkaan edes löydy kaupunkikoululaisten vastauksista, eikä 

suurta oppilasmäärää mainittu syynä huonoon viihtymiseen. Suuri koulu ja suuri 

oppilasmäärä nähdäänkin positiivisena asiana ja kaupunkikoululaiset sanovat esimerkiksi, 

että voivat näin tutustua uusiin ihmisiin. Kyläkoululaiset kyllä arvostavat pientä kouluaan 

ja pientä oppilasmäärää, mutta joidenkin puutteiden takia, etenkin ympäristö -teemassa, 

koulussa ei viihdytä. 

 

Kolmannen tutkimusongelman tarkoituksena on selvittää, miten oppilaat kehittäisivät 

kouluviihtyvyyttä. Tähän liittyen kartoitimme kirjoitelmalomakkeen kysymyksillä 

oppilaiden kehitysideoita sekä tekijöitä, joiden koetaan heikentävän viihtymistä koulussa. 

Kehitysteemoja löytyy kummastakin koulutyypistä 14.  Heikentäviä teemoja kyläkouluissa 

on 14 ja kaupunkikouluissa 13. Kehittävät teemat olivat muuten samoja, mutta 

kyläkouluista löytyy kaverit -teema ja kaupunkikouluista puolestaan henkilökunta -teema. 

Kaupunkikouluissa kavereita saattaa olla enemmän ison oppilasmäärän vuoksi, jonka takia 

teema ei noussut kouluviihtyvyyden kehittämisen yhteydessä esille. Kaupunkikoulujen 

oppilaat itse kokevat, että heillä on kavereita suuressa koulussa. Kaupunkikouluissa 

henkilökunta ei ole oppilaille välttämättä niin tuttua kuin kyläkouluissa. Henkilökuntaa on 

enemmän ja koulu ei välttämättä ole niin yhteisöllinen kuin pieni kyläkoulu, jonka takia 

henkilökunta ei koeta niin läheiseksi. 

 

Heikentävät teemat ovat myös samoja, mutta kyläkoulujen tuloksista löytyy työrauha ja 

kaverit ja kaupunkikoulujen tuloksista oppilaat vapaudet. Työrauha löytyy kyläkouluista 

varmastikin siksi, että opettaja nähdään auktoriteettina ja eräässä kyläkoulussa työrauha oli 

silminnähden huono. Kehittävissä teemoissa työrauha löytyy kummastakin koulutyypistä, 

mutta teema on mainittu useammin kyläkouluissa. Kavereihin liittyen kyläkoululaiset 

mainitsevat muun muassa, että kavereita on vähän. Teemaa ei esiinny kaupunkikouluissa ja 

oppilaat ovatkin maininneet, että isossa koulusta löytyy paljon kavereita. Oppilaan 

vapauksien esiintyminen kaupunkikoulujen heikentävänä teemana tukee ajatusta siitä, että 

oppilaat haluavat tuoda vapaa-ajan kiinnostuksen kohteita kouluun. Kaupunkikoulujen 

oppilailla tämä teema on koettu tärkeämmäksi kehittävissä teemoissa, mikä kertoo 

kaupunkikoululaisten haluavan useammin ja enemmän vapauksia. Kaupunkikoululaiset 

haluaisivat kehittää viihtyvyyttä lisäämällä oppilaiden vaikutusvaltaa. 
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Kouluviihtyvyyden kehittämistä ajatellen kouluruoka esiintyy tuloksissa 

kaupunkikoululaisilla huomattavasti korkeammalla sijalla. Kaupunkikoululaisilla onkin 

kouluruuan suhteen enemmän kehittämisehdotuksia, kuten esimerkiksi maksullinen 

parempi vaihtoehto ilmaisen kouluruuan rinnalle. Tässäkin asiassa kaupunkikoululaiset 

osaavat siis vaatia koululta enemmän. Kaupunkikouluissa ruokailun myöhäinen ajankohta 

koetaan heikentävän viihtymistä. Kyläkouluissa ruokailu on pienen oppilasmäärän vuoksi 

kaikilla luokka-asteilla lähes samaan aikaan, kun taas kaupunkikouluissa ruokailu on jaettu 

vuoroihin, jolloin ruokailu kestää kauemmin.  

 

Oppilaat toivovat kyläkouluihin enemmän retkiä ja tapahtumia ja teema esiintyy useammin 

kyläkoululaisten vastauksissa kehittämismielessä. Kaupungissa oppilailla kaikki on lähellä 

ja esimerkiksi retkien järjestäminen on tämän vuoksi helpompaa ja edullisempaa. 

Kyläkouluissa varoja on usein muutenkin vähemmän ja budjetti tiukka.  

 

Koulupäivän rakenne on kehittävissä teemoissa kaupunkikouluissa huomattavasti 

useammin mainittu. Sisällöltään teema on hyvin samanlainen kaikissa kouluissa. Ero 

saattaa johtua siitä, että kyläkouluissa joustaminen koulupäivän rakenteessa on helpompaa. 

Isoissa kouluissa muutoksia on hankala järjestää, koska ne koskevat useampia luokkia ja 

opettajia.  

 

Kyläkoululaiset ovat maininneet useammin, että koulussa ei ole kehitettävää ja että 

koulussa ei ole heikentäviä tekijöitä, mutta viihtyvät huonommin kouluissaan. Kuten 

aiemmin olemme todenneet, kaupunkikoululaiset osaavat vaatia koululta enemmän, mikä 

saattaa selittää eron tässä teemassa. Kaupunkikouluissa kehittämisideoita ovat esittäneet 

myös ne, jotka viihtyvät koulussa. Kyläkoululaiset eivät ole osanneet selittää 

viihtymättömyytensä syitä. 

 

Heikentävissä teemoissa opettaja mainitaan kyläkouluissa useammin. Tätä voi selittää 

osittain se, että eräässä tutkimukseen osallistuneessa kyläkoulussa opettajana toimi 

epäpätevä henkilö, joka ei ollut suorittanut opintojaan loppuun. Osallistuneissa 

kaupunkikouluissa opettajat olivat poikkeuksetta nuorempia ja oppilaat toivoivat opettajan 

olevan kaverillinen. Ehkä he kokevat nuoren opettajan kaverilliseksi ja ovat 

tyytyväisempiä opettajaansa. Myös pedagogiikka on nuorilla nykyaikaisempaa ja erilaista 
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kuin kokeneemmilla opettajilla. Tätä tukee myös se, että opetusmenetelmät -teema on sekä 

kehittävissä että heikentävissä teemoissa kaupunkikouluissa alemmalla sijalla.  

 

Yleisesti oppilaiden vastauksista näkyy, että he vastaavat kysymyksiin 

tarkoituksenmukaisesti, mutta eivät osaa tarkemmin määritellä teemoja. Vastauksissa on 

esimerkiksi ilmaisuja hyvä kouluruoka, hyvä ilmapiiri ja hyvä opetus, mutta osa oppilaista 

ei kuvaa asioita sen tarkemmin. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kouluviihtyvyyttä muodostavat useat eri teemat, jotka 

ovat lähes samoja kummassakin koulutyypissä. Kaupunkikoululaiset viihtyvät koulussaan 

paremmin kuin kyläkoululaiset. Heikentävät ja kehittävät teemat ovat lähes samoja 

kaikissa kouluissa ja teemat ovat keskenään hyvin samanlaisia. Kouluviihtyvyys on usean 

eri tekijän summa ja tuloksista huomaa, että sitä on hyvin vaikeaa yksiselitteisesti 

määritellä. Sen ymmärtämiseksi kouluviihtyvyyttä tulee tutkia monelta eri kantilta ja 

kartoittaa asioiden välisiä yhteyksiä. Näiden tulosten valossa voimme kiinnittää oppilaiden 

kouluviihtyvyyteen huomiota omassa tulevassa työssämme kentällä.  

 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Fenomenografinen tutkimus ei tavoittele tilastollista yleistettävyyttä (Ahonen ym., s. 1994, 

s. 152). Laadullisessa tutkimuksessa arviointi kohdentuu kysymykseksi tutkimuksen 

luotettavuudesta (Eskola & Suoranta, 2000, s. 210). Tutkimuksen luotettavuudella eli 

reliabiliteetilla tarkoitetaan sen vapautta epäolennaisista ja satunnaisista tekijöistä (Varto, 

1992, s. 103). Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuus pohjautuu aineiston sekä 

johtopäätösten validiteettiin. Tällä on kaksi ulottuvuutta: aitous ja relevanssi. Aitoudella 

tarkoitetaan sekä aineiston että johtopäätösten vastaavuutta tutkittavan ajatuksiin nähden. 

Relevanssi liittyy taas siihen, että aineisto ja johtopäätökset liittyvät tutkimuksen 

teoreettisiin lähtökohtiin. (Ahonen ym., 1994, s. 152.) 

 

Tässä laadullisessa tutkimuksessa on läsnä myös määrällisyys. Tämä ilmenee suuresta 

aineistomäärästä, teemojen taulukoinnista eniten mainitusta vähiten mainittuun sekä 

osittain määrällisestä otteesta teemojen vertailussa kylä ja kaupunkikoulujen välillä. Töttö 

(2012, s. 53) arvostelee laadullisen tutkimuksen kuvauksia alan kirjoissa. Laadullisissa 
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tutkimuksissa todistellaan määrillä. Laadullisissa tutkimuksissa esiintyy paitsi numeroita, 

myös epämääräisiä määrää tarkoittavia ilmaisuja. Ainut ero onkin siinä, että laadulliseksi 

sanottu tutkimus kuvailee jakaumat epämääräisin ilmaisuin ja sanakääntein, kun 

määrällinen tutkimus kertoo täsmälliset frekvenssit. Laadullinen tutkimus onkin 

silmämääräistä ja verbalisoitua määrällistä tutkimusta ja subjektiivisten lukusanojen 

käyttöä. (Emt., s. 71–73.) Tötön (2012, s. 78–79) mukaan laadullinen tutkimus on huonoa 

määrällistä tutkimusta. 

 

Metsämuurosen (2003, s. 166) mukaan kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus 

kuitenkin eroavat toisistaan. Kvantitatiivinen tutkimus pohjautuu postpositivistiseen ja 

positivistiseen tieteen perinteeseen, kun taas kvalitatiivinen tutkimus pohjautuu 

eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan. Alasuutarin (2011, s. 32) 

mukaan tutkimuksen tekemisessä voidaan erottaa kaksi tulkitsevaa ideaalimallia: 

luonnontieteellinen koeasetelma ja arvoituksen ratkaiseminen. Uusitalo (1991, s. 81) on 

taulukoinut kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen eroja. 
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Taulukko 8. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen eroja (Uusitalo, 1995, s. 81) 

 

Alasuutarin (2011, s. 32) mukaan kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus voidaan kyllä 

erottaa toisistaan, mutta niitä voi hyvin soveltaa samassa tutkimuksessa ja saman aineiston 

analyysissä. Kaiken kaikkiaan vastakkainasettelu kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 

tutkimuksen välillä on turha ja harhaanjohtava, varsinkin, jos sen avulla keskustellaan 

tutkimuksen hyvyydestä tai huonoudesta. Tärkeintä on pyrkiä hyvän tutkimuksen tekoon 

erilaisilla, kyseiseen ongelmaan sopivilla menetelmillä. (Eskola, 2000, s. 14.) 
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Tutkimuksen luotettavuuteen olemme pyrkineet vaikuttamaan aineiston keräämisellä sekä 

analysoinnilla. Ahosen ym. (1994, s. 152) mukaan tutkimuksen kulku on selvitettävä sillä 

tavoin, ettei aineiston aitoutta tarvitse epäillä. Lisäksi tutkijan tulee välttää ylitulkintoja 

johtopäätösten teossa (emt.). Valitsimme koulut niin, että ne olisivat kylä-kaupunkikoulu-

asetelmassa mahdollisimman vastakohtaisia, mutta kuitenkin vertailukelpoisia. Emme 

valinneet tutkimukseen yhtenäiskouluja tai esimerkiksi musiikkiluokkaa, koska tämä 

vaikuttaisi vastausten vertailukelpoisuuteen ja näin ollen myös tutkimuksen 

luotettavuuteen. Kaikki osallistuneet luokat olivat myös 5–6 -luokkien yhdysluokkia, yhtä 

kaupunkikoulua lukuun ottamatta. Raportin lukijan tulee varmistua siitä, että aineiston 

hankintaprosessi on hyvin organisoitu, järjestetty, häiriötön ja koossa pysyvä (emt.). 

Pyrimme järjestämään kirjoitustilanteet kaikilla kouluilla aamupäivällä ja samaan aikaan, 

jolloin vastaajien viretila olisi mahdollisimman hyvä ja eroja viretilassa ei olisi ainakaan 

aineistonkeruun ajankohdan takia. Luotettavuutta heikentää erään tutkimuskoulun 

kirjoitustilanne. Oppilaiden oma opettaja oli äkillisesti sairastunut ja sijaisena oli 

koulunkäynninohjaaja. Luokan oman opettajan puuttuminen aiheutti oppilaille 

huonontuulisuutta. Tämä näkyi oppilaiden keskittymisessä sekä vastauksissa.  

 

Aineiston aitouden kannalta on tärkeää, että aineisto koskee tutkittavan ja tutkijan kannalta 

samaa asiaa. Tutkittavien on ilmaistava käsityksensä juuri tutkimuksen kohteena olevasta 

asiasta. (Ahonen ym., 1994, s. 152.) Tähän olemme pyrkineet kysymyksenasettelulla. 

Kirjoitelman kysymykset ovat selkeitä ja yksiselitteisiä. Tutkijan tulee myös osoittaa, että 

tutkimushenkilöt ovat ilmaisseet sen, mitä oikeasti ajattelevat, eivätkä esimerkiksi ole 

vastauksissaan sanoneet sellaista, mitä olettavat tehtävän antajan haluavan heidän sanovan 

(emt.). Pyrimme ohjailemaan vastaajia mahdollisimman vähän ja antaa tilaa heidän omille 

kokemuksilleen. Emme määritelleet kouluviihtyvyyden käsitettä tutkimushenkilöille. 

Aineiston relevanssilla tarkoitetaan tutkimuksen ajatuksellista yhtenäisyyttä (emt). 

Olemme pyrkineet siihen, että tämä näkyisi kauttaaltaan koko tutkimuksessamme ja teoria 

sekä empiirinen osio olisivat vuorovaikutuksessa keskenään, eivätkä toisistaan irrallisia 

osia.  

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa luokitellut kategoriat ovat valideja, mikäli ne ovat 

aitoja ja relevantteja. Toisin sanoen niiden tulee vastata tutkittavien tarkoittamia 

merkityksiä ja olla merkityksellisiä tutkimuksen teorian kannalta. (Ahonen ym., 1994, s. 

154.) Olemme analysointivaiheessa lähteneet liikkeelle tutkittavien alkuperäisilmaisuista ja 
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teemoittaneet kategoriat tutkittavien merkityksiä muuttamatta. Analysointivaiheessa 

jätimme tulkinnanvaraiset kirjoitelmat pois. Poisjättämisen perusteina ovat esimerkiksi 

epäselvä käsiala tai selvät tulkinnalliset ongelmat. Tutkimuksemme on teoriasidonnaista, 

joten syntyneet kategoriat ovat relevantteja myös teorian kannalta. Keräämämme aineisto 

on myös kohtalaisen suuri laadulliseksi aineistoksi, mikä lisää tutkimuksemme 

luotettavuutta. Olemme myös pyrkineet perustelemaan analyysivaiheessa tekemämme 

valinnat tutkijoina. Näin lukijalle pyritään avaamaan asiat ja selittämään, miksi olemme 

päätyneet valintoihimme. Tämä lisää tutkimuksemme luotettavuutta. 

 

Tutkimuksemme luotettavuutta lisää se, että tutkimusta on tehnyt kaksi tutkijaa. 

Tutkijatriangulaatiossa ilmiötä tutkii useampi eri tutkijaa. Tällöin tutkijoiden on 

keskusteltava havainnoistaan ja näkemyksistään paljon ja päästävä yksimielisyyteen 

tutkimukseen liittyvistä ratkaisuista. Useampi tutkija kuitenkin monipuolistaa tutkimusta ja 

tarjoaa olennaisella tavalla laajempia näkökulmia. (Eskola & Suoranta, 2000, s. 69.) 

 

 

7.3 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimusta tehdessä on pohdittava millaista hyvä tutkimus on. Sarajärven ja Tuomen 

(2009, s. 127) mukaan sisäinen johdonmukaisuus tutkimuksessa on merkittävä kriteeri 

hyvälle tutkimukselle. Sisäinen johdonmukaisuus tutkimusraportissa konkretisoituu 

perusteluissa, argumentaatioissa, siinä millaisia lähteitä tutkijat käyttävät ja miten he niitä 

käyttävät. Tämän lisäksi tutkijoiden on oltava tietoisia siitä, mitä ovat tekemässä. Sisäisen 

johdonmukaisuuden lisäksi tutkimuksen on oltava eettisesti kestävää. (Emt., s. 127.) 

Sarajärven ja Tuomen (2009, s. 127) mukaan tämä tarkoittaa, että tutkijoiden on 

huolehdittava siitä, että tutkimussuunnitelma on laadukas, valittu tutkimusasetelma on 

tutkimuksen tekoon sopiva ja tutkimuksen raportointi on huolella tehty.  Eettinen 

sitoutuneisuus ohjaa hyvää tutkimusta. Yleistäen voidaan todeta, että eettisen perustan 

ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa muodostavat ihmisoikeudet. (Emt., s. 127, 131.) 

 

Aineiston keruuseen hankimme ensin luvan rehtorilta, luokanopettajilta ja oppilaiden 

huoltajilta. Eettisten periaatteiden mukaan tutkijoilla on oltava tutkittavien vapaaehtoinen 

suostumus tutkimukseen osallistumisesta ja tutkittavilla on oltava oikeus kieltäytyä 

osallistumasta (Reynolds, 1987, s. 200). Lupahakemuksessa esittelimme rehtorille, 
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luokanopettajalle sekä huoltajille tutkimuksemme aihetta ja tarkoitusta. Oppilaille 

kerroimme tekevämme pro gradu -tutkielmaa aiheesta kouluviihtyvyys ennen kirjoitelman 

tekoon ryhtymistä. Tämän lisäksi kerroimme, että tutkittavat voivat perehtyä 

tutkimukseemme ja tutkimustuloksiin tarkemmin tutkimuksen valmistuttua. Sovimme 

toimittavamme pro gradu -tutkielmamme sähköisen version koulujen opettajille. Reynolds 

(1987, s. 202) mainitseekin, että valmis tutkimus on saatettava kaikille tutkimukseen 

osallistuneille nähtäväksi. Tutkittaville on esiteltävä tutkimuksen menetelmät, tavoitteet ja 

mahdolliset riskit, niin, että tutkittavat pystyvät ne ymmärtämään ja tutkittavan on 

tiedettävä osallistuessaan tutkimukseen mistä siinä on kyse. Jos näin ei ole, lupa on saatava 

siltä henkilöltä, joka on vastuussa tutkimukseen osallistuvasta. (Emt., s. 198–199.) Tämän 

vuoksi lähetimme lupahakemuksen oppilaiden huoltajille ja esittelimme myös heille 

tutkimustamme lupahakemuksessa. Reynolds (1987, s. 199) mainitsee, että suostumuksen 

tutkimukseen osallistumisesta on oltava kirjallinen jos mahdollista. Koimme juuri tästä 

syystä kirjallisen lupahakemuksen oppilaiden huoltajilta olevan tarpeellinen. 

 

Tutkittavien oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaaminen on ensisijaisen tärkeää ja 

tutkimukseen osallistuvien hyvinvointi onkin asetettava kaiken edelle (Reynolds, 1987, s. 

200). Tätä seikkaa huomioimme siten, että suoritimme aineistonkeruun oppilaille tutussa ja 

turvallisessa ympäristössä, omassa koulussa, omassa luokassa. Jokainen oppilas sai istua 

omalla paikallaan, mikä osaltaan lisäsi turvallisuuden ja tuttuuden tunnetta. Pyrimme 

tekemään kirjoitustilanteen aloituksen oppilaille positiiviseksi ja saamaan tunnelman 

rentoutuneeksi sekä luottamukselliseksi. Kerroimme tutkittaville pro gradu -tutkielmasta ja 

mihin tutkittavilta tulevaa aineistoa käytetään. Tutkittaville tuotiin heti ilmi, että aineistoa 

ei käsittele kukaan muu kuin tutkijat ja aineisto tullaan hävittämään asianmukaisesti. Myös 

Reynolds (1987, s. 201) mainitsee, että luottamuksellisuus on osa tutkittavien suojaa, 

tutkimuksessa saatuja tietoja ei käytetä muuhun, kuin tutkittaville luvattuun tarkoitukseen, 

eikä aineistoa luovuteta ulkopuolisille. 

 

Tutkittavien on jäätävä nimettömiksi ja tiedot on järjesteltävä niin, että nimettömyys 

taataan jokaiselle (Reynolds, 1987, s. 202). Tämä oli aineistonkeruussa helppo järjestää, 

koska tutkittavia tutkimuksessamme on suuri joukko ja tutkittavat henkilöt olivat meille 

suurimmaksi osaksi tuntemattomia. Eettisyyttä tutkimuksessa lisää, että tutkittavat oppilaat 

eivät esittäytyneet tutkijoille missään vaiheessa, eikä kirjoitelmiin laitettu nimiä. Toinen 

tutkija tunsi muutaman tutkittavan ennalta, mutta anonymiteetin vuoksi näitä henkilöitä ei 
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voinut tunnistaa kirjoitelmista. Yksi tärkeimpiä eettisiä huomioita tutkimuksessa on, että 

tutkittavat voivat luottaa tutkijoiden vastuuntuntoon; tutkijoiden tulee noudattaa 

tutkittaville lupaamiaan sopimuksia eikä tutkimuksen rehellisyyttä saa vaarantaa (Sarajärvi 

& Tuomi, 2009, s. 131). 

 

Eettiset kysymykset ovat läsnä koko tutkimuksen teon ajan. Reynolds (1987, s. 203) 

kertoo, että tutkimuksessa ei saa olla vääristymiä suunnittelussa, toteutuksessa eikä 

raportoinnissa. Lisäksi on kuvattava täsmällisesti ja täydellisesti tutkimusmenetelmät 

(emt.).  Olemme tutkimusta tehdessä tiedostaneet eteemme tulleet eettiset kysymykset ja 

olemme keskustelleet niistä. Tässä koemme kahden tutkijan antamat eri näkökulmat 

hyödyllisiksi. Keskustelujen tuloksena olemme pyrkineet mahdollisimman eettisiin 

ratkaisuihin. Edellä mainittujen eettisten kysymysten lisäksi tutkijoilla on eettinen vastuu 

luovuttaa tutkimus julkaistavaksi, eikä tutkimusta tule salata ellei analyysi tai tutkimus ole 

heikkolaatuinen (emt., s. 204). 
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8 POHDINTA 

 

 

Tutkimuksessa selvitimme oppilaiden käsityksiä kouluviihtyvyydestä, sen tasosta sekä sitä, 

miten kouluviihtyvyyttä voitaisiin kehittää. Tavoitteemme oli saada 5–6 -luokkalaisten 

oma ääni ja käsitykset kuuluviin. Tämän lisäksi vertailimme kylä- sekä 

kaupunkikoululaisten kouluviihtyvyyttä. Tässä luvussa tarkastelemme tutkimusongelma 

kerrallaan tutkimuksen tulosten antia ja tuloksia aiemman teorian valossa. Tämän lisäksi 

luvussa pohditaan tutkimuksen haasteita, vahvuuksia sekä mahdollisuuksia 

jatkotutkimukseen. Pohdimme myös, mitä hyötyä meille oli tutkimuksen tekemisestä ja 

kuinka voimme hyödyntää saamiamme tuloksia tulevassa työssämme.   

 

Ensimmäiseksi lähdimme selvittämään oppilaiden omia käsityksiä siitä, mitä 

kouluviihtyvyys on. Kirjoitelmissaan oppilaat kertoivat, mikä heidän mielestään tekee 

koulusta viihtyisän. Nämä kirjoitelmat analysoitiin teemoittelun avulla. Ensimmäisen 

tutkimusongelman kohdalla löytyneitä teemoja ovat opettaja, ympäristö, ilmapiiri, 

opetusmenetelmät, kiusaaminen, oppilaan vapaudet ja vaikutusmahdollisuudet, työrauha, 

kaverit, kouluruoka, oppiaineet, koulun retket ja tapahtumat, oppilasmäärä ja säännöt. 

Osasimme odottaa tämän kaltaisia teemoja, eikä suuria yllätyksiä tämän tutkimusongelman 

osalta ilmennyt. Nämä teemat ovat hyvin samankaltaisia, kuin teoriaosassa avattujen 

tutkimusten tulokset (Aula 2009; Janhunen 2013; Soininen 1991). 

 

Aula (2009), entinen lapsivaltuutettu, teetti kyselyjä lapsille ja nuorille, joiden tuloksena 

viihtyisän koulun piirteiksi nousivat seuraavat teemat: koulun sosiaaliset suhteet, koulun 

fyysiset tilat, välitunnit ja piha, opetus- ja oppisisällöt, ruokailu, koulupäivän rakenne, sekä 

muut kuten koulun tapahtumat ja kuri. Teemat ovat hyvin samankaltaisia, kuin omassa 

tutkimuksessa saamamme teemat, mutta Aula on koonnut enemmän tuloksiaan isojen 

yläkäsitteiden alle. Janhusen (2013) väitöskirjassa on tutkittu kouluhyvinvointia, jota 

Janhunen käyttää yläkäsitteenä kouluviihtyvyydelle. Hän on teettänyt oppilailla 

kirjoitelmat, joiden pohjalta väitöskirjassa esitellään kymmenen kouluhyvinvoinnin 
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osatekijää. Osatekijät eniten mainitusta vähiten mainittuun ovat: kaverisuhteet ja 

vertaisryhmä, opettajien ammattitaito, asenne sekä suhtautuminen oppilaisiin, opetuksen 

laatu ja opetusjärjestelyt, koulutilat ja ympäristö, koulun ilmapiiri sekä yhteishenki, 

ruokailu ja ruoka, psykologi-, kuraattori- sekä terveydenhoitajapalvelut, kuri, järjestys ja 

työrauha, kodin tuki sekä kodin ja koulun yhteistyö, koulumatkat ja koulukuljetukset. 

(Janhunen, 2013, s. 59–75.) Edelleen on selkeästi havaittavissa tutkimuksemme tulosten 

yhteys aikaisempaan kouluviihtyvyystutkimukseen, sillä myös Janhusen osatekijät ovat 

hyvin samankaltaisia, kuin saamamme teemat. Ainoastaan teemaa oppilasmäärä ei löydy 

suoranaisesti Aulan (2009), eikä Janhusen (2013) tuloksista.   

 

Soininen (1991, s. 149–150) näkee kouluviihtyvyyden laajana käsitteenä, jota ei voida 

selittää muutaman tekijän avulla, vaan kouluviihtyvyys on usean tekijän summa. Tämä 

sama käy ilmi tutkimuksessamme, jossa oppilaat nostavat kirjoitelmissaan useita eri 

teemoja viihtyisän koulun piirteiksi.  Kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat oppilaan ympärillä 

ja liittyvät oppilaaseen ovat yhteydessä kouluviihtyvyyteen (emt. s. 150). Soininen (1991, 

s. 150) on jakanut kouluviihtyvyyden tekijät isompiin kategorioihin, joita ovat kouluun, 

tovereihin, oppilaaseen ja kotiin liittyvät tekijät. Näiden isojen kategorioiden alle on 

kuvattu yksittäisiä tekijöitä, joista kategoria ja näin ollen kouluviihtyvyys rakentuvat 

(emt.). Tässä tutkimuksessa ei tullut ilmi kotiin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttaisivat 

oppilaiden omasta mielestä heidän kouluviihtyvyyteensä. Muuten Soinisen (1991) 

kategorioissa on yhtäläisyyksiä saamiimme tuloksiin. 

 

Toinen tutkimusongelma, viihtyvätkö kyläkoulun oppilaat kaupunkikoulun oppilaita 

paremmin, oli meille tutkijoina erityisen mielenkiintoinen. Olemme molemmat kyläkoulun 

kasvatteja ja olemme viihtyneet kouluissamme todella hyvin. Tämän vuoksi tulos yllätti 

meidät: kaupunkikouluissa viihdyttiin paremmin. Analysoidessamme tuloksia ja 

tehdessämme johtopäätöksi tulos alkoi kuitenkin vaikuttaa luotettavalta ja perustellulta. 

Kyläkoululaiset nostavat viihtymättömyytensä syyksi esimerkiksi tylsän ja masentavan 

koulun ja välituntiaktiviteettien puuttumisen. Kyläkouluissa määrärahat ovat varmasti 

tiukoilla. Tästä johtuen koulua ole varaa uudistaa, eikä pihalle voida hankkia uusia laitteita. 

 

Kolmannessa tutkimusongelmassa selvitimme oppilaiden näkemyksiä siitä, miten 

kouluviihtyvyyttä voisi kehittää ja mikä heikentää oppilaiden kouluviihtyvyyttä. 

Aineistosta löytyvät kehittävät teemat ovat ympäristö, opetusmenetelmät, koulun retket ja 
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tapahtumat, oppiaineet, ilmapiiri, kouluruoka, oppilaan vapaudet ja 

vaikutusmahdollisuudet, kiusaaminen, opettaja, työrauha, koulupäivän rakenne, 

henkilökunta, koulussa ei ole kehitettävää, säännöt ja kaverit. Heikentäviä teemoja ovat 

opetusmenetelmät, ympäristö, kouluruoka, opettaja, kiusaaminen, työrauha, koulupäivän 

rakenne, säännöt, kaverit, oppiaineet, oppilaat, oppilaan vapaudet ja 

vaikutusmahdollisuudet, koulussa ei ole heikentäviä tekijöitä, henkilökunta ja koulun 

retket ja tapahtumat.  

 

Heikentävät teemat ovat hyvin samankaltaisia, kuin aiemmin teoriaosassa mainitsemamme 

seikat. Raatikainen (2011, s. 111), Brunell ja Kannas (2000, s. 153), Vepsäläinen (1980, s. 

78) sekä Linnakylä ja Malin (1997, s. 124) ovat muun muassa nostaneet esille opettajan 

merkityksen kouluviihtyvyyttä heikentävänä seikkana. Myös meidän tutkimuksessamme 

kummassakin koulutyypissä teema opettaja oli merkittävällä sijalla heikentämässä 

kouluviihtyvyyttä. Heikentävissä teemoissa tutkimuksessa esiintyy myös teema säännöt. 

Tämä teema heikentää kouluviihtyvyyttä myös Ahosen (2008, s. 198) ja Soinisen (1991, s. 

151) tutkimuksissa. Tämän lisäksi vielä Vepsäläinen (1980, s. 78) mainitsee ankaran kurin 

sekä työrauhan puuttumisen heikentävän kouluviihtyvyyttä. Tutkimuksessamme 

heikentäväksi teemaksi työrauha nimettiin vain kyläkoulujen osalta. Vepsäläinen (1980, s. 

78) mainitsee heikentäväksi teemaksi myös toiset oppilaat. Tämäkin teema löytyy 

tutkimuksessamme kummastakin koulutyypistä. Hamarus (2006, s. 214) on todennut 

koulukiusaamisen vaikuttavan negatiivisesti kouluviihtymiseen, mikä tukee myös meidän 

tutkimustuloksiamme. Vepsäläinen (1980, s. 78) mainitsee työympäristön, kuten huonot 

pulpetit ja koulun ulkomuodon vaikuttavan vain pienellä osalla oppilaista 

kouluviihtyvyyteen. Tutkimuksessamme ympäristö on kuitenkin mainittu useasti 

heikentävänä teemana. Tämä voi osittain johtua siitä, että Vepsäläisen työympäristö ja 

tutkimuksemme ympäristö -teema ovat sisällöltään hieman erilaisia ja laajuisia. 

Vepsäläinen (1980, s. 78) kertoo, että melkein kolmanneksella oppilaista viihtyvyyttä 

heikensi opetukseen ja oppimiseen liittyvät asiat, kuten tylsät oppitunnit. Heikentävissä 

teemoissa opetusmenetelmät nousi kummassakin koulutyypissä merkittäväksi teemaksi, 

jota Vepsäläisen (1980) tulokset tukevat. Kyläkouluissa opetusmenetelmä -teema on 

ensimmäisellä sijalla, kaupunkikouluissa puolestaan toiseksi eniten mainittu teema. 

 

Aulan (2009, s. 77) kyselyissä lapsille esiin nousi samankaltaisia kehittämisteemoja kuin 

tutkimuksessammekin. Aulan (2009, s. 77) kyselyissä lapset mainitsivat muun muassa 
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haluavansa kouluun lisää penkkejä, oleskelutiloja, siistejä opiskelutarvikkeita, lisää 

liikunta- ja leikkivälineitä, kuten keinuja ja kiipeilytelineitä, asfaltin tilalle nurmikkoa ja 

kasveja, pidempiä välitunteja, parannusta ruokailuun sekä oppilaille 

vaikutusmahdollisuuksia. Nämä seikat ovat hyvin samankaltaisia, kuin tutkimuksessamme 

kylä- ja kaupunkikoululaiset ovat maininneet. Saimme tutkimusongelmiin tutkittavilta 

selkeät ja hyvät vastaukset. 5–6 -luokkalaiset olivat hyvä tutkimuskohde, koska heiltä 

kerätty kirjallinen aineisto oli pääosin selkeää ja laadukasta. Oppilaat osasivat vastata 

kirjoitelman kysymyksiin laajasti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 

Tutkimuksessa koimme haasteelliseksi kouluviihtyvyyden käsitteen määrittelyn. Käsite on 

hyvin moniulotteinen, eikä sitä usein ole ollut tarpeen edes määrittää tarkasti. 

Kouluviihtyvyyteen vaikuttavat useat eri tekijät. Nämä samat tekijät ovat muodostamassa 

kouluviihtyvyyttä sekä vaikuttavat sen tasoon. Olemme todenneet kouluviihtyvyyden 

olevan kaksisuuntainen käsite, mikä tuo oman haasteellisuutensa aineiston analysointiin ja 

tulosten ilmaisemiseen. Myös toinen tutkimuksen kannalta relevantti käsite kaupunkikoulu, 

oli hankala määritellä tarkasti. Kaupunkikoulusta ei ole aiempaa määritelmää, koska 

aiemmissa tutkimuksissa kaupunkikoulun määrittely ei ole ollut tarpeellista, eikä itse 

kaupunkikouluista löytynyt aiempaa tutkimusta. Määrittelimme itse kaupunkikoulun 

tutkijoina tukeutuen eri tutkijoiden määritelmiin isoista ja massakouluista.  

 

Oman haasteen analyysin tekoon antoi saamamme laajat tulokset. Laajat tulokset hidastivat 

osaltaan analysointiprosessia ja sitä tehdessä oli oltava erityisen tarkkaavainen, jotta 

mitään tärkeää ei jäisi huomaamatta. Tässä vahvuutenamme oli ehdottomasti kaksi tutkijaa 

ja riittävä määrä aikaa. Tämän lisäksi yhteistyömme tutkijoina on sujunut  hyvin ja olemme 

pystyneet huomioimaan kummankin tutkijan näkökulmat ja havainnot tutkimuksen 

edetessä. Tutkimuksemme vahvuus on laaja tutkittavien joukko. Saimme yhteensä 96 

kirjoitelmalomaketta, joka on melko laaja aineisto. Aineistonkeruu sujui hyvin ja 

kirjoitelmat olivat laadukkaita. Saimme kirjoitelmista selkeät ja hyvät vastaukset 

tutkimusongelmiimme. 

 

Olemme työskennelleet aiheen parissa kolme vuotta, aloittaen kandidaatintyöllä. Olemme 

tänä aikana perehtyneet aiheeseen laaja-alaisesti ja tutustuneet useisiin eri lähteisiin. Tämä 

näkyy myös suhteellisen laajassa lähdeluettelossa. Olemme ehtineet ajatella ja prosessoida 

aihetta tutkimuksen muotoutuessa ja olemme tarkkaan harkinneet tekemämme valinnat. 
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Kouluviihtyvyys antaa loputtomia mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. Olisi 

mielenkiintoista puuttua oppilaiden mainitsemiin kehittäviin ja heikentäviin teemoihin ja 

nähdä, muuttuuko kouluviihtyvyyden taso näissä samoissa kouluissa. Mielenkiintoista olisi 

tarkastella pitkällä aikavälillä tietyn oppilasryhmän kouluviihtyvyyden tason kehitystä. 

Kouluviihtyvyyden tasoa ja rakentumista voisi vertailla kansainvälisesti, esimerkiksi 

Pohjoismaiden välillä, joka tarjoaisi mielenkiintoisen jatkotutkimusaiheen. Lisäksi 

jatkotutkimusta voisi tehdä määrällisessä muodossa kouluviihtyvyyden tasosta.  

 

Tutkimusongelmat antoivat meille hyödyllistä tietoa kouluviihtyvyydestä ja sen tasosta. 

Erityisesti kolmas tutkimusongelma, kuinka kouluviihtyvyyttä voitaisiin kehittää, on 

hyödyllinen tulevassa työssämme. Tässä tutkimusongelmassa oppilaat antoivat 

konkreetteja esimerkkejä kouluviihtyvyyden kehittämiseen, joita jokainen yksittäinen 

opettaja voi oman luokkansa kohdalla toteuttaa. Tällaisia asioita, joihin jokainen opettaja 

voi kiinnittää huomiota kouluviihtyvyyttä kehittäessä, on esimerkiksi opetusmenetelmät. 

Kummassakin koulutyypissä opetusmenetelmät on mainittu useasti kouluviihtyvyyttä 

kehittävänä teemana. Oppilaat toivoivat esimerkiksi monipuolisia ja mielekkäitä 

oppitunteja, joita jokainen opettaja voi helposti tarjota oppilailleen. Toisiin teemoihin, 

kuten ympäristöön, joka oli myös useasti mainittu kehittävänä teemana, yksittäinen 

opettaja ei voi niin helposti vaikuttaa. Tämä täytyy ottaa huomioon koulun budjetissa, jotta 

oppilaille voitaisiin hankkia esimerkiksi lisää välituntivälineistöä. Oppilaat ovat myös 

perustelleet vastauksia ja olemme teemoittelulle tyypillisesti ottaneet perusteluja mukaan 

tuloksiin. Oppilaat ovat esimerkiksi maininneet opettajan kouluviihtyvyyttä muodostavana 

teemaja ja perustelleet, millainen on kouluviihtyvyyttä tukeva opettaja. Näitä perusteluja 

voimme myös hyödyntää viihtyisän koulun luomisessa. Pyrimme luomaan tuleville 

oppilaillemme viihtyisän koulun, jotta yhä useampi voisi todeta, kuten eräs kirjoitelmaan 

vastannut oppilas: 

 

En tiedä miten koulussa viihtymistä voisi parantaa…Kouluni on minusta juuri niin 

täydellinen kuin olla voi. 
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LIITE 1: Kirjoitelmalomake oppilaille. 

 

1. Millainen on mielestäsi viihtyisä koulu?  KUVAILE vähintään kolme asiaa.  KERRO, 

miksi juuri nämä asiat tekevät koulusta viihtyisän. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Kerro, miten viihdyt koulussasi. Perustele, miksi viihdyt tai miksi et viihdy koulussa. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Mitä sellaista koulussasi on, joka heikentää viihtymistäsi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Miten koulussa viihtymistä voisi parantaa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

 

 

LIITE 2: Lupahakemus tutkimukseen osallistumisesta oppilaan huoltajalle. 

 

Hyvät vanhemmat! 

 

Olemme kaksi Oulun yliopistosta keväällä valmistuvaa luokanopettajaopiskelijaa. Teemme 

parhaillaan pro gradu -tutkielmaa aiheesta alakoulun oppilaiden kouluviihtyvyys. 

Tarkoituksenamme on tutkia 5–6 -luokkalaisten kouluviihtyvyyttä ja vertailla kylä- sekä 

kaupunkikoulujen 5–6 -luokan oppilaiden kouluviihtyvyyttä. 

 

Oppilaat vastaavat tutkimukseen kirjoitelman avulla. Kirjoitelmassa on neljä kysymystä, 

johon jokainen oppilas vastaa.  Kirjoitelma tehdään koulupäivän aikana. Aineiston 

keräämisessä noudatamme tutkimuseettisiä käytänteitä. Perusopetuksen rehtori X on 

antanut luvan tutkimuksen tekemiseen. Tarvitsemme luvan jokaiselta tutkimukseen 

osallistuvan oppilaan vanhemmalta tai huoltajalta. Oppilaat vastaavat kirjoitelmiin 

nimettömänä ja ne palautetaan suoraan tutkijoille. Vain tutkijat käsittelevät oppilaiden 

kirjoitelmia. Kirjoitelmat hävitetään asianmukaisesti.  

 

Toivomme, että annatte lapsellenne luvan osallistua kirjoitelmaan. Tutkimuksemme 

kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni oppilas saisi osallistua. Teidän on 

mahdollista tutustua tutkimukseemme myöhemmin, kun työ on valmis. Jos teillä on jotain 

kysyttävää, ottakaa rohkeasti yhteyttä!  

 

 

Lapseni ___________________________ saa osallistua kirjoitelman kirjoittamiseen pro 

gradu -tutkielmaa varten.  

 

Lapseni ___________________________ ei saa osallistua kirjoitelman kirjoittamiseen pro 

gradu -tutkielmaa varten. 

 

_________________________________________________________________________ 

Aika  Allekirjoitus   Nimenselvennys 
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Ystävällisin terveisin, 

Anniina Manninen  xxxxxxx.xxxxxxxx@student.oulu.fi xxx-xxxxxxx 

Emma Myllymäki xxxx.xxxxxxxxx@student.oulu.fi xxx-xxxxxxx 

 


