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Tiivistelmä 

Oppilaat viettävät suuren osan arjestaan koulussa vertaisten ympäröimänä. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa koulun 

muiden oppilaiden ja henkilökunnan kanssa oppilas kasvaa ja kehittyy. Opettaja-oppilas vuorovaikutussuhdetta on 

tutkittu valtavasti, mutta oppilas-oppilas suhde on jäänyt tutkimuksen saralla vähemmälle huomiolle. Hyvä ja turval-

linen vertaisjoukko tukee oppilaan opiskelua, mutta auttaako se viihtymään koulussa? Tämän tutkimuksen tavoittee-

na on ymmärtää paremmin oppilaiden vertaissuhteiden merkitystä kouluviihtyvyyden rakentumisessa.  

Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty vuonna 2011 osana laajempaa Oppiminen, toimijuus ja pedagoginen 

hyvinvointi – tutkimushanketta (Pietarinen, Pyhältö & Soini, 2011). Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina 

ryhmähaastatteluina. Haastatteluihin osallistui yhteensä 161 oppilasta kolmesta eri peruskoulusta. Haastattelut analy-

soitiin käyttämällä laadullista sisällönanalyysiä. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin pääasiassa induktiivista 

analyysistrategiaa. 

Oppilaat kokivat merkityksellisimmäksi tekijäksi kouluviihtyvyyden edistäjänä osallisuuden kouluyhteisössä ja yh-

teenkuuluvuuden tunteen vertaisryhmässä. Viihtyvyyttä heikentävänä tekijänä oppilaat korostivat turvattomuuden 

tunteen kokemista ja vahvimpana turvattomuuden tunteen aiheuttajaksi oppilaat nimesivät kiusaamisen. Tasaisesti 

oppilaiden kokemuksissa esiintyi oppitunteihin liittyvät kouluviihtyvyyttä edistävät ja heikentävät seikat. Työrauhan 

ja vertaisten kanssa työskentelyn koettiin edistävän viihtyvyyttä kun taas melun ja naurunalaiseksi joutumisen pelon 

koettiin heikentävän viihtyvyyttä. Erot alakoulun ja yläkoulun oppilaiden vastauksissa olivat vähäiset. Kuudesluok-

kalaiset mainitsivat useammin viihtyvänsä koulussa paremmin kuin kahdeksasluokkalaiset. Kouluviihtyvyyttä hei-

kentävien vastausten osalta luokka-asteella ei ollut merkittävää eroa. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vertaisvuorovaikutustilanteilla on merkittävä vaikutus oppilaiden kokemaan 

kouluviihtyvyyteen. Jotta kouluviihtyvyyttä voidaan edistää, tulee opettajan kiinnittää huomiota ryhmädynamiikan 

edistämiseen luokassa. Oppilaat viihtyvät koulussa, jossa heillä on hyviä ystävyyssuhteita, turvallinen ilmapiiri ja 

heidän oppimistilanteensa on rauhallinen, sisältäen yhteistyötä sekä keskustelua vertaisten kanssa. 

 
Asiasanat/Keywords kouluviihtyvyys, vertaissuhteet, vertaisvuorovaikutus 

 



 

 

 

 

 

   
Faculty of Education   Thesis abstract 

Luokanopettajankoulutus Author 

Arvola Sanni 

      
Title of thesis 

 Vertaissuhteet ja kouluviihtyvyys oppilaiden kokemana  

 

Major subject 

Kasvatustiede 

Type of thesis 

Pro gradu 

Year 

May 2016 

No. of pages 

56 

Abstract 

The main objective of this Master’s thesis is to understand the meaning of peer relationships in terms of school satis-

faction and to explore how peer interaction is increase and decrease school satisfaction of students. The study is 

based on group interview data collected from 161 sixth (78) and eight (83) grade students. Students reflected both 

engaging and disengaging episodes. Data were content analyzed.  

The students reported more engaging situations than disengaging situations in terms of school satisfaction and peer 

interaction. The main peer interaction effect was when students were co-operating with peer in larger groups. When 

students felt as accepted in groups and felt that they were an important part of the group, they enjoyed more being at  

school. When students felt school environment was made unsafe by peers’ school satisfaction was disengaging. The 

answers about engaging and disengaging school satisfaction in studying situations were on the same level in the 

results. Peaceful study environment and co-operating with peers were engaging school satisfaction. On the other 

hand noisy classroom and fear of getting teased by peers were disengaging school satisfaction. There were not big 

differences in the results between the sixth and the eighth graders school satisfaction. The sixth graders felt to be 

more satisfied in school than the eighth graders. There were not significant differences in the answers about disen-

gaging school satisfaction between these two grades. 

The main results of the thesis are that peer interaction has an important role in students’ school satisfaction. In terms 

of engaging and developing satisfaction in the learning environment of the school. The results suggest that more 

attention should be paid to creative skills for students to be able co-operate in peer interaction. Students should have 

good friendships, safe school environment and peaceful classroom where students are able to co-operate with peers 

by working and discussing.  
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1 JOHDANTO 

Koulu on suuressa roolissa lasten ja nuorten elämässä ja sosialisaatiossa yhteiskuntaan. 

Oppilaiden kokemukset koulussa ovat läheisesti yhteydessä heidän oppimiseensa ja hyvin-

vointiinsa. Koulun tehtävä on olla huolehtiva ja välittävä paikka, jossa lapset viihtyvät ja 

antavat arvoa omalle työskentelylleen. Lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaali-

sen hyvinvoinnin edistäminen on määritelty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteis-

sa koulun keskeiseksi tehtäväksi (Opetushallitus, 2014). Kouluviihtyvyyden edistäminen 

osana laajempaa kouluhyvinvointia on tärkeä osa koulun tehtävää (Pyhältö, Soini & Pieta-

rinen, 2010).  

Kouluviihtyvyyteen on havaittu vaikuttavan se, miten koulussa menestytään (Danielsen, 

Breivik & Wold, 2011). Koulussa hyvin viihtyvät oppilaat panostavat omaan koulutyös-

kentelyynsä enemmän. Oppilaiden sukupuolen on havaittu vaikuttavan koulussa viihtymi-

seen tyttöjen viihtyen poikia paremmin koulussa (Ireson & Hallam, 2005). Viihtyvyyteen 

vaikuttaa myös oppilaiden ikä ja heidän opiskelemansa luokka-aste nuorempien oppilaiden 

viihtyen paremmin alakoulussa kuin vanhemmat yläkoulun oppilaat (Danielsen, Samdal, 

Hetland & Wold, 2009; De Santis King et al., 2006). Viihtyvyys edesauttaa hyvän ryhmä-

hengen muodostumista ja on yhteydessä turvallisen ja toimivan oppimisilmapiirin syntyyn 

(Harinen & Halme, 2012)  

Kouluviihtyvyys rakentuu oppilaan ja kouluympäristön vuorovaikutuksessa. Erityisesti 

sosiaalisten suhteiden laadulla on suuri merkitys oppilaan kokemalle kouluviihtyvyydelle.  

Koulussa on paljon ihmisiä, joiden kanssa oppilaat ovat vuorovaikutuksessa, mutta suurin 

osa vuorovaikutuksesta tapahtuu vertaisten kanssa. Tämän vuoksi vertaissuhteiden voidaan 

ajatella olevan tärkeitä kouluviihtyvyyden rakentumiselle. Vertaisvuorovaikutus koulussa 

tapahtuu sekä vapaasti että ohjattuna toimintana. Jotta oppilaiden keskinäistä vuorovaiku-

tusta voidaan kehittää, tulee opettajan olla tietoinen millaiset tilanteet rakentavat tai estävät 

oppilaiden koulussa viihtymistä. 

Koulu on paikka, jossa oppilaat pääsevät kokemaan, oppimaan sekä solmimaan mahdolli-

sesti koko elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Kouluviihtyvyyttä on muun muassa tutkittu 

kouluympäristön sekä opettajan vaikutuksen näkökulmasta (Persson, Haraldsson & Hag-

quist, 2015; De Santis King et al., 2006; Konu, 2002). Oppilaiden näkemyksiä vertaisvuo-

rovaikutuksen vaikuttavuudesta heidän kouluviihtyvyyteensä on kuitenkin tutkittu vähän. 



 

 

 

Tutkimukseni tavoitteena on tutkia alakoulun oppilaiden viihtyvyyttä koulussa ja ymmär-

tää heidän käsityksiään siitä, miten vertaissuhteet vaikuttavat koettuun viihtyvyyteen. Kou-

luviihtyvyys on moniulotteinen ilmiö, ja siihen vaikuttavat kaikki ne tekijät jotka ympäröi-

vät oppilasta koulussa (Nurmi & Soininen, 2005). Tässä tutkimuksessa kouluviihtyvyyteen 

vaikuttavat tekijät rajataan oppilaiden välisiin vertaissuhteisiin.  

1.1  Kouluviihtyvyys  

Kouluviihtyvyys voidaan määritellä elämänlaadun ja hyvinvoinnin kautta. Kokonaisvaltai-

nen kouluviihtyvyys muodostuu oppilaan kokemasta onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä 

koulussa (Samdal, 1998).  Fyysisten ja sosio-emotionaalisten kokemusten tyydyttävyyden 

ja merkittävyyden tuntemista verrataan oppilaan omiin asenteisiin, tarpeisiin ja tunteisiin 

jolloin on mahdollista saada kokonaisvaltainen kuva oppilaiden kouluviihtyvyydestä (Ol-

kinuora & Mattila, 2001). Kouluviihtyvyyttä tarkasteltaessa puhutaan tutkimuksissa vaihte-

levasti kouluviihtyvyyden lähikäsittein, jotka ovat kouluhyvinvointi (well-being), koulusta 

pitäminen (school liking), kouluun sopeutuminen (school adjustment) ja koulutyytyväisyys 

(school satisfaction) (De Santis et al., 2006; Boulton, Don & Boulton, 2011; Betts, Roten-

berg, Trueman, Stiller, 2012). Kouluhyvinvointi, kouluviihtyvyys ja koulusta pitäminen 

ovat kolme lähikäsitettä, jotka esiintyvät myös kotimaisissa tutkimuksissa vaihdellen (Ko-

nu, 2002; Kämppi, Välimaa, Ojala, Tynjälä, Haapasalo & Kannas, 2012; Savolainen, 

2001).  

Kouluviihtyvyyden määrittely yksinkertaisesti joko hyväksi tai huonoksi ei anna tarkkaa 

kuvaa siitä, mitkä asiat tuovat oppilaille myönteisiä tai kielteisiä kokemuksia koulussa. 

Kouluviihtyvyyttä voidaan kuitenkin tarkastella positiivisten että negatiivisten kokemusten 

kautta (Linnakylä 1993). Kouluviihtyvyys ei ole yksilön pysyvä ominaisuus, vaan se vaih-

telee eri tekijöiden vaikutuksesta ja tilanteista riippuen (Nurmi & Soininen, 2005).  

Koulussa viihtymiseen vaikuttavat useat fyysiset ja sosiaaliset tekijät ja yksilölliset tekijät 

samanaikaisesti (Harinen & Halme, 2012; Soininen, 1989, 2005).  Kouluhyvinvointia ja 

kouluviihtyvyyttä sen osana on tarkasteltu erilaisten tekijöiden, kuten koulun olosuhteiden, 

koulun sosiaalisten suhteiden, itsensä toteuttamisen mahdollisuuksien ja terveydentilan 

muodostamana kokonaisuutena (Konu, 2002). Oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen kuu-

luu perusopetuksen ydintehtäviin opetuksen ja oppimisen rinnalla (Opetusministeriö, 

2012). Tässä tutkimuksessa kouluviihtyvyyttä tarkastellaan oppilaiden kokemana. Tutki-
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muksessa kouluviihtyvyyttä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti oppilaiden positiivisten ja 

negatiivisten kokemusten kautta. Tarkastelu painottuu sosiaalisiin tekijöihin. Tarkastelu 

rajataan vain koulun sisäisiin vertaissuhteisiin ja niiden vaikutukseen kokonaisvaltaisen 

kouluviihtyvyyden kokemisessa.  

1.2 Kouluviihtyvyyden merkitys 

Kouluviihtyvyydellä on tärkeä merkitys kouluympäristön kokemiselle ja oppilaiden käyt-

täytymiselle. Kokiessaan kouluympäristön positiiviseksi sopeutuvat oppilaat paremmin 

kouluyhteisöönsä ja menestyvät koulussa paremmin (Gietz & McIntosh, 2014; De Santis 

King et al., 2006). Positiivinen asenne koulua kohtaan ennustaa hyvää käyttäytymistä, kun 

taas käänteinen asetelma aiheuttaa häiriökäyttäytymistä (Shin & Ryan, 2004). Oppilaat 

jotka viihtyvät koulussa myös tuntevat kiinnittyvänsä paremmin kouluun, mikä heijastuu 

edelleen koulunkäynnin sujumiseen, oppimistuloksiin ja oppilaan kykyyn sopeutua koulu-

ympäristöön (Kiilakoski, 2012; Ahonen, 2008; De Santis King et al., 2006; Samdal et al., 

1998). Oppilaan kouluhyvinvointi lisää todennäköisesti myös oppilaan kokonaisvaltaista 

hyvinvointia, mikä puolestaan edelleen lisää viihtyvyyttä koulussa (Ireson & Hallam 

2005). Koulussa viihtyvät oppilaat panostavat omaan koulutyöskentelyynsä enemmän, 

kuin ne oppilaat jotka eivät viihdy koulussa (Danielsen et al., 2011). Koulussa viihtyvät 

oppilaat ovat oma-aloitteisempia ja uskovat pärjäävänsä hyvin koulutyöskentelyssään (Da-

nielsen et al., 2011).   On kuitenkin huomattava, että kouluhyvinvoinnin ja oppilaiden kou-

lumenestyksen välisestä yhteydestä on saatu myös poikkeavia tutkimustuloksia. Oppilai-

den koulua ja oppimista koskevien asenteiden, tunteiden ja kokemuksien ja tiedollisien 

valmiuksien välillä ei ole havaittu aina olevan merkitsevää yhteyttä (Opdenakker & Van 

Damme, 2000). Oppiminen voi olla tuloksellista ja oppimistulokset hyviä, vaikka oppilaan 

kokemukset koulusta olisivatkin huonoja. 

Suomalaisen peruskoulun ongelma on, että oppilaat eivät koe koulua kovin viihtyisäksi 

(Haapasalo et al., 2010). Oppiminen onnistuu kuitenkin paremmin, jos koulussa myös 

viihdytään. Merkityksellisyyden luominen koulunkäynnille ilon ja innostuksen kautta luo 

pohjan opiskelulle ja oppimiselle (Linnakylä 1993). Oppilaat, jotka viihtyvät koulussa ovat 

motivoituneempia ja voivat omata korkeamman koetun pätevyyden koulussa (Samdal, 

Nutbeam, Wold & Kannas, 1998). 

 



 

 

 

Oppilaiden tuntiessa itsensä tärkeäksi ja hyväksytyksi luokassa, edesauttaa se positiivisen 

ryhmähengen muodostumista. Viihtyvyys luo edellytyksen sille, että oppilaat pystyvät 

tuomaan turvallisesti oman mielipiteensä julki ja uskaltavat olla myös erimieltä toisten 

kanssa (Hanhivaara, 2006). Kun oppilaat viihtyvät koulussa, he haluavat myös osallistua ja 

vaikuttaa itseään tai opiskeluaan koskeviin asioihin (Harinen & Halme 2012). Kouluviih-

tyvyydellä on tärkeä merkitys luokkakavereiden kanssa jaetun tuen muodostumiselle (Da-

nielsen et al., 2011) 

1.3 Miten koulussa viihdytään 

Suomalaisen kouluterveyskyselyn mukaan, kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaisista, tytöistä 

65 prosenttia ja pojista hieman alle 60 prosenttia pitää koulunkäynnistä. Saman ikäluokan 

tytöistä 35 prosenttia ja pojista yli 40 prosenttia ei kyselyn mukaan pidä koulunkäynnistä 

(THL, 2014). Samaan aikaan viidesluokkalaisilta kerätyssä aineistossa ilmeni, että suurin 

osa oppilaista voi hyvin ja viihtyy koulussa. Pojista 65 prosenttia ja tytöistä lähes 80 pro-

senttia piti koulunkäyntiä mieluisana (Perälä et al., 2014). Suuri osa suomalaisista oppilais-

ta ei lähde mielellään kouluun, he eivät pidä koulussa tapahtuvasta toiminnasta tai eivät 

viihdy koulussa (Haapasalo et al., 2010). Viimeaikaisessa tutkimuksessa on noussut vah-

vasti esille koulun sekä lasten ja nuorten välinen etäisyys. Merkittävä määrä suomalaisista 

oppilaista on kyllästynyt koulunkäyntiin tai pitää sitä itselleen merkityksettömänä (Hieta-

järvi, Tuominen-Soini, Hakkarainen, Salmela-Aro & Lonka, 2015). 

Kouluviihtyvyydessä on havaittavissa voimistuva ilmiö, jossa hyvin koulussa viihtyvien ja 

koulussa erittäin huonosti viihtyvien erot kasvavat (Kämppi et al., 2012). Koulussa menes-

tymisen on havaittu vaikuttavan kouluviihtymiseen siten, että koulussa hyvin menestyvät 

oppilaat viihtyvät huonosti menestyviä oppilaita paremmin (Kämppi et al., 2012; Ireson, & 

Hallam, 2005). Paremman koulumenestyksen on todettu johtavan koetun pätevyyden ja 

pystyvyyden kokemuksen lisääntymiseen, mikä heijastuu edelleen parempaan viihtyvyy-

teen (Verkuyten & Thijs, 2002). Suomalaisten oppilaiden korkeat oppimistulokset ja heik-

ko koulussa viihtyminen ovat kuitenkin osittain ristiriidassa näiden tulosten kanssa 

(Kämppi et al., 2012). Suomi on edelleen PISA–mittausten perusteella OECD-maiden jou-

kon parhaimmistoa oppimistuloksissa, vaikka viimeaikaiset mittaustulokset ovat olleetkin 

huonompaan suuntaan verrattuna aiempien PISA–mittauksien tuloksiin (OECD, 2010). 

Samanaikaisesti kansainvälisissä vertailuissa suomalaisten oppilaiden koulussa viihtymi-
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nen näyttäytyy varsin heikkona ollen Pohjoismaiden huonointa (Samdal, Dür & Freeman, 

2004). 

WHO:n tutkimuksessa, jossa vertailtiin koulukokemuksien muutoksia Suomessa ja Poh-

joismaissa vuosien 1994 ja 2010 välillä, havaittiin, että vuonna 2006 suomalaisten oppilai-

den kouluviihtyvyys parani verrattuna aikaisempien vuosien tutkimustuloksiin (Kämppi et 

al., 2012). WHO:n koululaistutkimuksen (2010) teettämää viihtyvyystutkimusta on kuiten-

kin kritisoitu siitä, että kouluviihtyvyyttä kartoitettiin vain yhden kysymyksen avulla. 

Vaikka tulosten pohjalta ei kannatta tehdä yleistyksiä kouluviihtyvyydestä, ovat myös 

muiden tutkimusten tulokset suomalaisten oppilaiden kouluviihtyvyydestä olleet saman-

suuntaisia (Samdal 1998; Samdal et al., 2004). 

Tyttöjen on havaittu viihtyvän koulussa poikia paremmin kaikilla peruskoulun luokka-

asteilla. Tyttöjen kouluun sitoutumisesta ja paremmasta viihtyvyydestä on saatu samankal-

taisia tuloksia useissa tutkimuksista (Danielsen, Samdal, Hetland & Wold, 2009; Ireson & 

Hallam, 2005; Verkuyten & Thijs, 2002). Vain harvat tutkimukset ovat osoittaneet, ettei 

sukupuolella ei ole mitään tai ainakaan merkittävän suurta vaikutusta oppilaan viihtyvyy-

delle koulussa (Hui & Sun, 2010; Wei & Chen, 2010; Haapasalo et al., 2010). Tutkimuk-

set, joiden tulosten perusteella sukupuolella ei ole merkittävää merkitystä viihtymisen kan-

nalta on pääsääntöisesti toteutettu Aasian maissa. Tulosten tarkastelussa tulee ottaa huomi-

oon tutkimustuloksiin vaikuttavat kulttuuriset tekijät.  

Oppilaiden iän ja luokka-asteen on todettu vaikuttavan koulussa koettuun viihtyvyyteen 

(Peura, Pelkonen & Kirves, 2009).  Nuoremmat oppilaat viihtyvät koulussa paremmin kuin 

vanhemmat oppilaat (Hui & Sun, 2010; De Santis King et al., 2006; Kämppi et al., 2008). 

Alakoulussa oppilaat viihtyvät paremmin kuin yläkoulussa opiskelevat oppilaat (De Santis 

King et al., 2006; Hui & Sun, 2010; Minkkinen, 2015). Oppilaiden viihtyvyys yläkoulussa 

on heikompaa kuin alakoulussa (THL, 2014; Bru, 2006). Toisen asteen koulutuksen aikana 

viihtyvyys paranee jonkin verran (Li-Jun, 2014; Scheinin, 2003). Yläkouluun siirryttäessä 

oppilaan vastuu omasta opiskelustaan kasvaa ja koulutyöskentely saattaa muuttua enem-

män yksilölliseksi. Yhtenä kouluviihtymättömyyden selittäjänä vanhemmilla oppilailla on 

esitetty olevan huono kouluun sitoutuminen ja koulutyön eroavaisuus heidän henkilökoh-

taisista mielenkiinnon kohteistaan (Summersett-Ringgold et al., 2015). Toiseksi vanhem-

mat oppilaat kokevat saavansa yläkoulussa vähemmän tukea opettajalta verrattuna alakou-

lussa saatuun huomioon ja tukeen (Hui & Sun, 2010). Yläkoulussa luokalla ei ole enää 



 

 

 

yhtä ainoaa omaa opettajaa, vaan aineenopettajat huolehtivat omasta asiantuntijuuden ken-

tästään. Koulutyön kuormittavuuden ja vaatimusten lisääntymisen on myös havaittu vai-

kuttavan kouluviihtyvyyteen (Haapasalo, Välimaa & Kannas, 2010; Hui & Sun, 2010). 

Yläkoulussa vastuun ottaminen omasta koulutyöskentelystä siirtyy enenevissä määrin op-

pilaalle itselleen, vaikka kaikki opiskeluun tarvittaessa tarjottava moniammatillinen tuki on 

edelleen saatavilla samalla tavalla kuin alakoulussa. Alakoulun lopun ja yläkoulun alun 

paikkeilla oleva aika on herkkä sille, kumpaan suuntaan, positiiviseen vai negatiiviseen, 

kouluviihtyvyys muotoutuu. Joka tapauksessa täytyy muistaa, ettei viihtyvyyden kokemi-

nen ole pysyvä tila, vaan se muokkautuu edellä mainittujen osatekijöiden seurauksena 

(Soininen 1989). Olisi tärkeä saada tietää, mitkä asiat vaikuttavat tässä kriittisessä iässä 

kouluviihtyvyyteen ja millä keinoin paremman kouluviihtyvyyden kokemiseen pystyttäi-

siin vaikuttamaan. 

 

1.4 Kouluviihtyvyyteen vaikuttavat tekijät  

1.4.1 Kouluviihtyvyyttä edistävät tekijät 

Opinnoissaan menestyvät oppilaat viihtyvät paremmin koulussa kuin huonommin menes-

tyvät oppilaat (Kämppi et al., 2012; Ireson, & Hallam, 2005). Oppilaiden kokiessa opiske-

lunsa mielekkääksi ja monipuoliseksi, he myös viihtyvät paremmin koulussa (Ireson, & 

Hallam, 2005). Koettu osaaminen on yhteydessä koulumenestykseen ja myönteiseen kou-

luasenteeseen (Kämppi et al., 2012; Ireson & Hallam, 2005). Viihtymisen ja koulumenes-

tyksen välinen suhde on kaksisuuntainen; viihtyminen vaikuttaa menestymiseen ja menes-

tyminen vaikuttaa viihtymiseen (Ireson & Hallam, 2005).  

Tutkimuksissa on myös ilmennyt ristiriitaa sille, ettei koulumenestyksellä ole niin suoraa 

yhteyttä kouluviihtyvyyteen. Vaikuttaa siltä, että koulun sosiaaliset tekijät selittävät koulu-

viihtyvyyttä paremmin kuin hyvät oppimistulokset (Danielsen et al., 2009; Ireson & Hal-

lam 2005; Minkkinen, 2015). Opettajan kokeminen oikeudenmukaiseksi on yhteydessä 

koulussa viihtymiseen (De Santis King et al., 2006). Oppilaiden kouluviihtyvyydellä ja 

opettajan tarjoamalla tuella ja huolenpidolla on vahva keskinäinen riippuvuus (Danielsen et 

al., 2009; De Santis King et al., 2006). Kouluviihtyvyyden on tutkittu olevan korkeampi, 

jos opettaja puuttuu kiusaamiseen aikaisessa vaiheessa (Verkuyten & Thijs, 2002). Myös 
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opettajien välisen hyvän yhteistyön on todettu vaikuttavan myönteisesti oppilaiden viihty-

miseen koulussa (Opdenakker & Van Damme, 2000). 

Oppilaiden kokemus koulusta fyysisenä tilana, eli koulurakennuksen kokeminen, ja viihty-

vyys koulussa linkittyvät toisiinsa. Kouluympäristön siisteys ja monipuolisuus lisäävät 

viihtyvyyttä; koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsevat viheralueet, leikki- ja pelipaikat, 

sekä koulun yleinen siisteys vaikuttavat koettuun kouluviihtyvyyteen (Persson et al., 

2015). Tila, jossa koulupäivät vietetään, vaikuttaa yleisen viihtyvyyden lisäksi sosiaalisen 

toiminnan muotoutumiseen (Tolonen, 2001). Turvallisuus on vahvasti yhteydessä siihen, 

miten oppilaat kokevat kouluympäristönsä ja miten he viihtyvät siellä (Gietz & McIntosh, 

2014; Saukkonen, 2003). Vuonna 2010 suomalaisista oppilaista 73 % tunsi olonsa turvalli-

seksi koulussa (Kämppi et al., 2012).  Oppilaan oikeus turvalliseen oppimisympäristöön on 

kirjattu myös Suomen Perusopetuslakiin (nro 628/1998, 29§).  

Oppilaiden mahdollisuus itsensä toteuttamiseen on yhteydessä kouluviihtyvyyden kokemi-

seen ja koulussa toteutettavien toimintojen mahdollistaviin olosuhteisiin (Opdenakker & 

Van Damme 2000). Oppilaat kokevat työskentelyn mielenkiintoisemmaksi ja nauttivat 

opiskelusta enemmän tiiviissä ryhmässä kuin suuressa ryhmässä (Gorard & See, 2011).  

Jos luokka on tarpeeksi pieni, oppilailla on usein paremmat mahdollisuudet keskustella 

avoimesti ideoistaan luokassa. Lasten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien on 

osoitettu lisäävän viihtymistä koulussa (Harinen & Halme, 2012). Sosiaalisilla suhteilla on 

merkittävä vaikutus oppilaan kouluviihtyvyyden kokemuksen muotoutumiseen joko posi-

tiiviseksi tai negatiiviseksi. Vanhempien tuen merkityksen on tutkittu lisäävän viihtyvyyttä 

jopa enemmän kuin opettajan tuen (Danielsen et al., 2009). Mitä enemmän lapset kokevat 

olevansa tuettuja koulunkäynnissään, sitä paremmin he viihtyvät koulussa (Siddal, Hueb-

ner & Jiang, 2013). 

Kodin sosioekonomisen taustan on havaittu olevan yhteydessä siihen, millaiseksi oppilaat 

kokevat koulunkäynnin (Linnakylä, 1993; Samdal, 1998). Oppilaat, joiden mielestä kotona 

on aina rahaa käytettävissä, viihtyvät paremmin koulussa (Minkkinen, 2015). Koulun si-

jainnilla ja koolla on myös vaikutus koettuun viihtyvyyteen. Kouluviihtyvyys on ollut pa-

rempi maaseutukouluissa ja pienissä kouluissa verrattuna kaupunkikouluihin ja isoihin 

kouluihin (Linnakylä 1993). Luokan oppimisilmapiirillä on suora vaikutus viihtymiseen. 

Luokissa, joissa on positiivinen opiskeluilmapiiri, oppilaat kokevat viihtyvänsä koulussa 

paremmin (Verkuyten & Thijs, 2002.) Parempi viihtyvyys voidaan selittää sillä, että posi-



 

 

 

tiivisen opiskeluilmapiirin omaavassa luokassa on paremmat mahdollisuudet oppimiselle ja 

mielenkiinnonkohteiden toteuttamiselle. 

 

1.4.2 Kouluviihtyvyyttä heikentävät tekijät 

Kouluviihtymättömyys heijastaa viihtyvyyden negatiivista puolta: tilannetta jossa oppilas 

ei jostain syystä viihdy koulussa. Koulussa viihtymistä on todettu vähentävän oppilaan 

kokema stressi tai itsensä epävarmaksi tunteminen luokassa (Murray & Harrison, 2007). 

Oppilaan heikko koulumenestys voi johtaa siihen, että hän alkaa nähdä kouluympäristön 

negatiivisesti (Vilppola, 2007). Viihtymättömyys koulussa voi johtua koulunkäynnin ko-

kemisesta tylsäksi tai fyysisen kouluympäristön epäviihtyisyydestä (Tolonen, 2001).  Op-

pilaat ovat kuvanneet esimerkiksi suomalaisen koulun olevan kuin vankila, mielisairaala 

tai tylsä kirja (Haapasalo et all., 2010). Koulua tilana voidaan pitää yksitoikkoisena ja 

huomiota herättämättömänä, vaikka se muodostaa vahvoja mielikuvia ja muistoja vielä 

aikuisenakin.  

Koulun sisäiset ja kouluun liittymättömät oppilaan omat ongelmat, voivat kasaantua ja 

johtaa häiriökäyttäytymiseen. Häiriökäyttäytyminen koulussa esimerkiksi huonon itsetun-

non, päihteiden, tunne-elämän ongelmien, ylivilkkauden, oppimisvaikeuksien tai sosiaali-

sen sopeutumattomuuden takia vaikuttaa viihtymättömyyteen (Vilppola, 2007). Suomalais-

ten oppilaiden kouluviihtymättömyyteen on esitetty vaikuttavan koulunvastustuskulttuuri, 

joka suhtautuu koulunkäyntiin kriittisesti ja usein jopa negaation kautta (Harinen & Halme, 

2012). 

Koulupäivän kululla on yleisesti erittäin selkeä rakenne. Oppitunnit, ruokailu ja välitunnit 

ovat tiukasti ohjelmoitu noudattamaan lukujärjestyksen aikataulua. Rajoitetut mahdolli-

suudet toteuttaa omia mielenkiinnonkohteita kouluympäristössä, esimerkiksi valinnaisuu-

den muodossa, sitovat oppilaat tiukasti koulun aikataulurakenteeseen mikä voi lisätä viih-

tymättömyyttä (Summersett-Ringgold et al., 2015). Lapset ja nuoret elävät suhteellisen 

vapaata elämää ilman suurempia velvollisuuksia, koulua lukuun ottamatta, ja siksi he saat-

tavatkin kokea koulun rajoittavan omaa vapauttaan tai päätöksentekoaan. On esitetty, että 

lasten mielipiteet yleensä kuullaan, mutta ne helposti sivuutetaan tai pidetään aikuisten 
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mielipiteitä vähäpätöisimpänä (Persson et al., 2015). Koulun suuri koko heikentää oppilaan 

kiintymystä ja sitoutumista kouluun (Crosnoe, Johnson & Elder, 2004). 

Yhtenä selittäjänä negatiivisille kokemuksille on pidetty kotitaustan tai kouluun liittymät-

tömien ongelmien lisäämää stressiä, koska suurin osa lapsista on hyvin tietoisia oman per-

heensä sosioekonomisesta asemasta, vaikka siitä ei kotona perheen keskuudessa puhuttai-

sikaan suoraan (Summersett-Ringgold, Li, Haynie & Iannotti, 2015). 

Etäisen ja rankaisevan opettajan on todettu vähentävän kouluviihtyvyyttä (De Santis King 

et al., 2006). Opettajan tuen ja rakentavan palautteen saamisen puuttuminen vaikuttavat 

koulumenestyksen ja sitä kautta viihtyvyyden vähenemiseen (Klem & ConnellDe , 2004).  

Lapsia on koulussa merkittävästi enemmän kuin aikuisia. Oppilaat korostavat tärkeinä asi-

oina koulussa yhtenäisyyttä ja muiden lasten seuraa (Saukkonen, 2003). Aiemman tutki-

muksen tulokset osoittavat, että sosiaalisella tuella on suuri asema oppilaiden kokemalle 

kouluviihtyvyydelle (De Santis King et al., 2006). Vertaisten vaikutuksesta kouluviihty-

vyyteen on tehty vähemmän tutkimusta kuin opettajan tai vanhempien toiminnan vaikutuk-

sista. Näiden harvojen tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että vertaisvuorovaikutuksella 

saattaa olla jopa opettaja-oppilas vuorovaikutusta suurempi merkitys koskien kouluviihty-

vyyttä (Siddal et al., 2013). Oppilaiden keskinäisten suhteiden merkityksestä koulussa viih-

tymiseen onkin erittäin tärkeä tehdä lisää tutkimusta.  

 

1.5 Vertaisvuorovaikutus ja kouluviihtyvyys 

Vertaisilla tarkoitetaan lapsen kanssa suunnilleen samalla tasolla kognitiivisessa, emotio-

naalisessa ja sosiaalisessa kehityksessä olevia yksilöitä (Koivula, 2010). Vertaissuhteilla 

tarkoitetaan oppilaan vuorovaikutussuhteita vertaistensa kanssa (Pörhölä, 2008). Vertais-

ryhmässä saavutettu asema muokkaa lapsen minäkuvaa ja hänen omia käsityksiään itses-

tään ja omista ominaisuuksista (Salmivalli, 2005; Linnakylä 1993). Koulu on kenttä, jossa 

muovautuu hierarkioita ja statuksia. Lapsi on tekemisissä ison vertaisjoukon kanssa päivit-

täin koulupäivän aikana ja jokaisen yksilön on löydettävä oma paikkansa. Status heijastaa 

lapsen asemaa toisten lasten keskuudessa. Keskimääräisesti korkeamman sosiaalisen sta-

tuksen omaaminen voidaan olettaa toimivan turvaverkkona, joka antaa voimaa ja tukea 

koulun arjessa (Zettergren, 2003).  



 

 

 

Koulussa lapset muodostavat oma vertaissuhdeverkostonsa ja tulevat näin osaksi uutta so-

siaalista ryhmää (Murray & Harrison, 2007). Oppilaat kokevat vertaissuhteet yhdeksi tär-

keimmäksi asiaksi koulussa (De Santis King et al., 2006). Vertaissuhteet voivat olla osalle 

oppilaista jopa ainut syy tulla kouluun (Gristyn, 2012). Vertaisten kanssa jutteleminen ja 

hauskanpito ovat yhdet tärkeimmät viihtyvyyden ja sosiaalisen kanssakäymisen lähteet 

tehden koulupäivästä mukavamman (Persson, Haraldsson & Hagquis, 2015; Danielsen, 

Samdal, Hetland, & Wold, 2009; Tolonen, 2001). Mahdollisuus keskustella asioista toisten 

oppilaiden kanssa ja samojen mielenkiinnon kohteiden jakaminen luo positiivisen suhtau-

tumisen ilmapiirin koulunkäyntiin (Gorard & See, 2011) 

Vertaisilla on todettu olevan positiivinen vaikutus kouluun kiinnittymisessä (Wei & Chen, 

2010) Myös vertaisvuorovaikutussuhteilla ja koulumenestyksellä on osoitettu olevan yhte-

ys toisiinsa (Juvonen & Wentzel, 1996; Ladd et al., 1997). Vertaisten antama sosiaalinen 

tuki vaikuttaa positiivisesti oppimiseen ja kouluviihtyvyyteen (Shin, 2014; Siddal et al., 

2013; Altermatt & Ivers, 2011; Betts et al., 2012; Ireson, & Hallam, 2005). Kohdatessaan 

vastoinkäymisiä kouluympäristössä tai epäonnistuessaan opiskelussa, oppilaat käyttävät 

vertaistukea selviytymiseen (Altermatt & Ivers, 2011). Vertaissuhteet muokkaavat koulua 

kohtaan liittyviä asenteita ja vertaissuhteiden vaikutuksella on selvä yhteys viihtymiseen 

koulussa (Hui & Sun, 2010; Wei & Chen, 2010). Kaverisuhteiden lukumäärä ja vertais-

ryhmien laatu koulussa vaikuttavat siihen, millaiseksi asenteet koulua kohtaan muodostu-

vat (Ladd, 1990). 

Oppilaat jotka kokevat vuorovaikutussuhteet vertaistensa kanssa positiivisiksi myös toden-

näköisemmin viihtyvät koulussa paremmin (Boulton et al., 2011).  Laadultaan hyvät ja 

luottamukselliset suhteet vertaisten kanssa ja vahva kouluyhteisöön kuulumisen tunne ovat 

yhteydessä viihtymiseen ja onnellisuuteen lapsuudessa ja nuoruudessa (Oberle, Schonert-

Reichl & Zumbo, 2011; Danielsen et al., 2011). Iloiset ja tyytyväiset oppilaat, käyttäytyvät 

todennäköisemmin hyvin eivätkä aiheuta huonolla käytöksellä negatiivisia vaikutuksia 

omiin vertaissuhteisiinsa (De Santis King et al., 2006). Näin myös yleisellä tyytyväisyydel-

lä omaan elämäänsä on vaikutusta sekä koulussa viihtymiseen että vertaissuhteisiin.  

Kouluyhteisössä yleisesti hyväksytyn käytöksen, pyrkimyksen aikaansaavaan opiskeluun 

ja hyvään koulumenestykseen, on havaittu vaikuttavan positiivisesti vertaissuhteiden muo-

dostumiseen koulussa (Wentzel, Barry, & Caldwell, 2004). Vertaissuhteet valikoituvat 

usein samanlaisen koulumenestyksen ja -asennoitumisen mukaan (Shin ja Ryan, 2004). 
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Oppilas peilaa omaa toimintaansa toisten toimintaan. Vertaisten asettama paine saattaa 

ohjata toimimaan vastoin omaa tahtoaan toisten mukana, vaikka toiminnan tunnistaisikin 

olevan vastoin yleisiä käytänteitä tai sääntöjä (Kiilakoski, 2012). Jos oppilaan ja hänen 

kaveripiirinsä menestys koulussa on heikkoa, myös koettu kouluviihtyvyys on yleensä ma-

tala (Kim & Kim, 2013).  

Suositut oppilaat kokevat itsensä itsevarmoiksi koulussa (Zettergren, 2003). Laaja ystävä-

piiri myös ennustaa yhden parhaan ystävän omaamista (Verkuyten & Thijs, 2002). Parhaan 

ystävän hyvät oppimistulokset ja vastavuoroinen välittävä suhde ovat positiivisesti yhteydessä 

koettuun viihtyvyyteen (Danielsen et al., 2011).  Tyttöjen on todettu muodostavat hel-

pommin läheisiä ystävyyssuhteita toisten lasten kanssa, kun taas pojat pitävät enemmän 

huolta statuksesta ja omasta asemastaan koulussa (Verkuyten & Thijs, 2002). Jos lapsella 

on positiivisia vastavuoroisia ystävyyssuhteita, tulee hän helpommin hyväksytyksi ryhmäs-

sä (Ladd & Coleman, 1997).  

Viihtymättömyyteen koulussa vaikuttavat pelko yksinjäämisestä tai vertaisten hyljeksi-

mäksi joutumisesta (Murray & Harrison, 2007). Kun oppilailla on vaikeuksia vertaissuh-

teissaan, he viihtyvät koulussa huonommin (Kim & Kim, 2013). Vertaissuhteissaan torju-

tut lapset ovat vaarassa joutua vaikeuksiin koulupolullaan. Lapset joilla on laaja kaveripii-

ri, ovat vertaistensa hyväksymiä ja joilla on vähäinen riski tulla kiusatuksi, pitävät koulusta 

enemmän verrattuna käänteiseen tilanteeseen (Ladd ja Coleman, 1997).  Kiusaamistilanteet 

vertaisten kanssa voivat aiheuttaa lapsille epävarman olon heikentäen heidän itsevarmuut-

taan ja kehittää heidän asennoitumistaan koulu kohtaan negatiiviseksi (Zettergren, 2003; 

Verkuyten & Thijs, 2002). Jatkuvan kiusaamisen kohteeksi joutuneet oppilaat viihtyvät 

huonommin koulussa, heillä on vähemmän kavereita koulussa ja he saattavat jättää tule-

matta kouluun kiusaamisen takia (Smith, Talamelli, Cowie, Naylo, & Chauhan, 2004). 

Viihtymisen ja työskentelyn kannalta on erittäin tärkeää, että koulu on turvallinen ympäris-

tö, jossa jokaisella oppilaalla on oikeus olla oma itsensä (Perusopetus laki nro 628/1998, 

29§). Kiusaamistapaukset eivät kuitenkaan suoraa aiheuta koulunegatiivisuutta eivätkä 

vaikuta kouluun sitoutumiseen ja opiskelusta pitämiseen myöhemmällä iällä (Ladd & Co-

leman 1997). Suomessa koulukiusaamiseen lisääntyi vuodesta 2006 vuoteen 2010 (Kämppi 

et al., 2012). Koulukiusaamisen kohteeksi joutuneilla lapsilla on osoitettu olevan vaikeuk-

sia muodostaa uusia vertaissuhteita koulussa (Salmivalli, 2005). Sukupuolten välillä on 

havaittu eroja siinä, miten lapset kokevat ja käsittelevät vertaissuhteissaan esiintyviä kon-



 

 

 

flikteja. Tytöt raportoivat poikia harvemmin vertaisten kanssa koetuista konflikteista (Li-

Jun, Wen-Chung, Hai-Gen, Pei-Da, Xin-Xiao & Barnard, 2014). 

Oppilaat kokevat sosiaaliset suhteet kaikista antoisimmiksi mutta myös hyvin ongelmalli-

seksi seikaksi koulunkäynnissä (Pyhältö et al., 2010). Viihtyvyyden ja mukavan yhdessä 

olon vastakkain asetelmana on paine hyväksytyksi tulemisesta vertaisten joukossa. Tästä 

syystä on tärkeä saada tietoa oppilaiden näkökulmasta siitä, miten ja millaisissa tilanteissa 

he itse kokevat vertaissuhteiden vaikuttavan kouluviihtyvyyteen sitä edistäväksi tai estä-

västi. 

 

1.6 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin, oppilaiden vertaissuhteiden merkitystä 

kouluviihtyvyyden rakentumisessa. Tutkimuksessa analysoidaan millaiset vertaisvuorovai-

kutustilanteet oppilaiden kokemana edistävät tai vähentävät kouluviihtyvyyttä.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1) Millaiset vertaisvuorovaikutustilanteet edistävät oppilaiden kouluviihtyvyyttä? 

2) Millaiset vertaisvuorovaikutustilanteet heikentävät oppilaiden kouluviihtyvyyttä? 

3) Millaisia eroja on 6 luokan oppilaiden ja 9 luokan oppilaiden kouluviihtyvyyskoke-

muksissa? 
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään tai selittämään tutkittavaa ilmiötä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009). Ihmistieteissä, ja näin myös laadullisessa tutkimuksessa, on kyse todelli-

sen elämän kuvaamisesta (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2008). Sen keskeisenä tavoitteena 

on analysoida merkityksiä ja kokemuksia, jotka nousevat esiin aineistosta (Husserl, 2009; 

Tuomi & Sarajärvi, 2009). Tässä tutkimuksessa keskitytään analysoimaan oppilaiden ko-

kemuksia vertaisvuorovaikutustilanteiden merkityksestä heidän kouluviihtyvyytensä muo-

toutumiseensa. 

Oppilaat antavat jatkuvasti merkityksiä ympäristössään tapahtuville asioille ja kokemuksil-

le. Oppilaiden asioille antamia merkityksiä analysoimalla saamme tietoa oppilaiden koke-

muksista koskien kouluviihtyvyyttä (Tuomi & Sarajärvi, 2009; Perttula, 2011). Koulussa 

viihtyminen tai viihtymättömyys rakentuu aina oppilaan ja kouluyhteisön välisessä vuoro-

vaikutuksessa. Näin ollen oppilaiden viihtyvyyden kokemuksille antamat merkitykset 

muodostuvat aina suhteessa muihin yksilöihin ja yksilöiden muodostamiin yhteisöihin 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009).  

 

2.1 Tutkimusjoukko 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kolmen eri puolella suomea sijaitsevan peruskoulun oppi-

lailta. Yksi kouluista oli alakoulu (luokka-asteet 1-6) ja kaksi muuta koulua olivat yhte-

näiskouluja, jotka sisälsivät luokka-asteet 1-9. Koulujen oppilasmäärä vaihteli 345 oppi-

laasta 650 oppilaaseen. Kaikki tapauskoulujen kuudennen luokan oppilaat (78) ja kahdek-

sannen (83) luokan oppilaat haastateltiin. Haastatteluihin osallistui 161 oppilasta (54 % 

tyttöjä ja 46 % poikia). Tutkimukseen valittiin kuudesluokkalaiset (ikä 12–13) ja kahdek-

sasluokkalaiset (ikä 14–15), koska he olivat koulupolun siirtymävaiheensa. Kuudenluokka-

laiset olivat ikäluokista siirtymässä alakoulusta yläkouluun ja kahdeksasluokkalaiset taas 

olivat kokeneet siirtymävaiheen viimeisen kahden vuoden sisällä. Oppilaita informoitiin 

tutkimuksen toteuttamisesta ennen aineiston keruuta ja heidän osallistumisensa oli vapaa-

ehtoista. Tutkimukselle oli saatu lupa alueiden koulutoimen johdolta, kouluilta, oppilailta 

ja tutkimukseen osallistuvien oppilaiden huoltajilta.  



 

 

 

2.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2011 osana laajempaa Oppiminen, toimijuus ja 

pedagoginen hyvinvointi - tutkimushanketta (Pietarinen, Pyhältö & Soini 2011). Aineisto 

koostuu kolmestakymmenestäkahdeksasta ryhmähaastattelusta. Haastatteluryhmiin osallis-

tui 3-5 oppilasta kerrallaan. Haastattelujen kesto vaihteli 20 minuutista 60 minuuttiin, riip-

puen oppilaiden keskusteluinnosta. Haastattelut suoritettiin koulupäivän aikana, eivätkä 

haastateltavat saaneet lisähyötyä osallistumisesta. Tutkijat keräsivät aineiston osana kenttä-

työtä, joten he olivat pystyneet tutustumaan oppilaisiin ja tekemään havaintoja jo aiemmin 

ennen haastattelujen suorittamista.  Haastattelijat kertoivat oppilaille mistä tutkimuksessa 

oli kyse ja miten haastattelutilanne rakentuu ja etenee. Opettaja ei ollut läsnä haastatteluti-

lanteessa.  

Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Ennal-

ta muotoiltuja kysymyksiä käytettiin tukemaan keskustelun syntymistä ryhmissä, mutta 

tarkoituksena oli toteuttaa vapaamuotoinen keskustelutilanne. Puolistrukturoitu haastatte-

lumenetelmä sijoittuu tarkkaan rajatun strukturoidun ja vapaan keskustelun välille (Hirs-

järvi & Hurme 2001). Tässä tutkimuksessa menetelmää hyödynnettiin strukturoidusti. 

Haastattelijan rooli keskustelussa oli saada tietoa oppilaiden kokemuksista ja näkemyksistä 

haastattelun teemoista esittäen kysymyksiä henkilökohtaisesti yhdelle oppilaalle tai koko 

ryhmälle. Haastattelija kuljetti kysymysten avulla tilannetta eteenpäin, ja rohkaisi olemuk-

sellaan ja sanattomilla viesteillä oppilaita kertomaan näkemyksiään, vaikka hän ei aktiivi-

sesti osallistunut keskusteluun (Ruusuvuori & Tiittula, 2009). 

Ryhmähaastattelua käytetään usein haastateltaessa lapsia ja 3-5 osallistujan on esitetty ole-

van ryhmähaastattelulle optimaalinen haastatteluihin osallistuvien lukumäärä (Hirsjärvi & 

Hurme, 2001). Sopiva ryhmäkoko lieventää haastattelujännitystä ja voi helpottaa asioiden 

muistamista yhdessä. Haastateltavat usein arastelevat ennakkoon haastattelutilannetta. 

Ryhmä voi auttaa yksittäistä henkilöä osallistumaan toimien sosiaalisena tukena (Eskola & 

Suoranta, 2008). Ryhmäläisten samankaltaisuus voi jopa auttaa kysymysten hahmottami-

sessa. Toisaalta ryhmäpaine voi estää merkityksellisten asioiden esiinnousun, jos ryhmään 

valikoituu dominoivia henkilöitä (Eskola & Suoranta, 2008; Hirsjärvi & Hurme & Sajavaa-

ra, 2007). Suuremmalla määrällä haastattelun tallentaminen voi olla ongelmallista tai ryh-

män koko laskee keskusteluinnon määrää, kun oman puheenvuoron saaminen on vaikeaa 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). 
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Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna, jolla keskustelua pyrittiin ohjaamaan ennalta 

rajattuihin teemoihin. (Hirsjärvi & Hurme, 2001). Pääteemoja haastattelurungossa oli 6, 

joista kaksi käsitteli oppilaan pätevyyttä ja suhdetta kouluympäristöön ja neljä koulun ke-

hittämistä. Kysymyksiä näistä teemoista haastattelussa oli yhteensä 39. Tutustumisen jäl-

keen ryhmiä pyydettiin kuvailemaan miten hyvin tai huonosti menestyvät oppilaat käyttäy-

tyvät yleisesti koulussa tai kavereiden kanssa, mikä tekee oppilaasta tasapainoisen ja mitkä 

seikat vaikuttavat koulunkäynnin sujumiseen. Johdattelevien kysymyksien avulla haastatte-

lija pyrki kartoittamaan oppilaiden kokemuksia ja mielipiteitä oppilaan pätevyydestä, oppi-

laan ja kouluympäristön välisestä suhteesta sekä koulun kehittämisestä. Oppilaita pyydet-

tiin reflektoimaan sosiaalisia tilanteita joissa oppilaat käyttävät erilaisia strategioita kans-

sakäyntiin vertaistensa, opettajan ja muiden koulun henkilökunnan jäsenten kanssa. Esi-

merkiksi milloin suhtautuminen koulussa ilmeneviin sosiaalisiin tilanteisiin on aktiivista 

tai enemmän passiivista toimintaa.  Haastateltavia pyydettiin antamaan syitä tapahtumien 

kulkuun ja pohdiskelemaan kanssakäymiseen liittyviä tavoitteita, esimerkiksi tulemista 

suosituksi vertaisryhmissä. Haastattelija osallistui ryhmäkeskusteluun esittämällä kysy-

mykset ja helpottamalla vastaamista tarkentavilla jatkokysymyksillä sekä ohjaamalla, esi-

merkiksi jakamalla puheenvuoroja. Haastattelut nauhoitettiin digitaalisesti jonka jälkeen 

tallenteet litteroitiin tekstitiedostoiksi.  

 

2.3 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysissä hyödynnettiin laadullista sisällönanalyysiä (Schreier, 2012; Tuomi & 

Sarajärvi, 2009). Sisällönanalyysillä tarkoitetaan laadullisen tutkimuksen analyysimene-

telmää, jossa rajataan kiinnostuksen kohde ja aineistosta poimitaan vain ne kohdat, jotka 

kuvaavat tutkittavaa ilmiötä (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Sisällönanalyysin avulla pyritään 

kuvailemaan tutkittavien henkilöiden kokemuksia rajatusta tutkimuskohteesta (Schreier, 

2012). Analyysin kohde tässä tutkimuksessa on rajattu niihin vertaisvuorovaiku-

tusepisodeihin, jotka oppilaiden kokemana rakentavat tai vähentävät kouluviihtyvyyttä. 

Aineistosta pyrittiin muodostamaan systemaattinen yhteenveto sisällönanalyysin avulla 

(Hirsjärvi & Hurme, 2001). Sisällönanalyysi soveltuu laajan ja tulkintaa vaativan aineiston 

analyysiin. Tutkijan tulee olla tietoinen omista ennakkokäsityksistään voidakseen olla 

avoin aineistolle (Huusko & Paloniemi 2006). 



 

 

 

Analyysitavat laadullisessa tutkimuksessa jaetaan usein deduktiiviseen ja induktiiviseen, 

riippuen siitä onko analyysistrategia enemmän teoria- vai aineistolähtöinen (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2009). Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin ensisijaisesti induktiivista analyysistra-

tegiaa. Tässä strategiassa aineistosta nousseet merkitykset ovat avainasemassa ana-

lyysiluokkien muodostamisessa. Puhtaasti induktiivista tutkimusta on kuitenkin vaikea, 

ellei jopa mahdoton toteuttaa, koska ihmisellä on aina jokin aiempi ennakkokäsitys tutkit-

tavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Tutkimukseni pohjaksi olin perehtynyt aiem-

piin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Tutkijan on tärkeää tiedostaa omat koulumaailmaan 

sijoittuvat kokemukset ja muistot, jotka vaikuttavat ennakkokäsitykseen tutkittavasta ilmi-

östä.  

Aineisto analysoitiin neljässä eri vaiheessa. Aluksi perehdyin aineistoon lukemalla litteroi-

tuja haastatteluja läpi useaan otteeseen. Tekstiä oli paljon, mutta pyrin keskittymään aineis-

toon kokonaisuutena, jotta pääsin paremmin sisälle haastatteluihin. Analyysin ensimmäi-

sessä systemaattisessa lukuvaiheessa (Tuomi & Sarajärvi, 2009) määrittelin kaksoiskritee-

rin, jonka mukaan poimin aineistosta ne vertaisvuorovaikutusepisodit, jotka kuvasivat viih-

tymistä tai viihtymättömyyttä koulussa. Etsin ja merkitsin aineistosta kaikki ne episodit, 

joissa oppilaat kuvasivat koulussa viihtymistä tai viihtymättömyyttä jonkin tunteen, tapah-

tuman tai asian kautta. Viihtyvyyden kriteerinä oli oppilaan kertoma positiivinen kokemus, 

tunne tai seuraus ja viihtymättömyyden kriteerinä päinvastoin oli negatiivisen kokemuksen 

kertominen. Toisena ehtona episodin analyysiin mukaan valikoitumiseen oli, että oppilaat 

kuvasivat siinä vertaisvuorovaikutusta. Näin ollen analyysin ensimmäisessä vaiheessa mu-

kaan poimittiin haastatteluista ne episodit, joissa oppilaat kuvasivat sekä koulussa viihty-

mistä tai viihtymättömyyttä että vertaisvuorovaikutusta. Ne episodit, joihin tämä kaksois-

kriteeri ei pätenyt, rajattiin pois tutkimuksesta. 

Analyysin toisessa vaiheessa jaoin kaksoiskriteerin täyttävät episodit kahteen perusluok-

kaan: positiivisiin ja negatiivisiin episodeihin: kouluviihtyvyyttä edistäviin ja kouluviihty-

vyyttä vähentäviin vertaisvuorovaikutusepisodeihin. Alkuperäiset ilmaisut pelkistin yksin-

kertaisimmiksi. Tässä vaiheessa aineisto tiivistyi huomattavasti ja sitä oli helpompi hah-

mottaa. Positiivisia ja negatiivisia episodeja analysoitiin aluksi toisistaan erillisinä.  

Analyysin kolmannessa vaiheessa merkitsin pelkistetyt ilmaisut eri väreillä niissä esiinty-

vien samankaltaisuuksien mukaan. Värikoodien avulla pystyin ryhmittelemään ja käsitte-

lemään kokemusten yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia helpommin. Yhdistelin värein kooda-
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tut ilmaisut ja muodostin niitä kuvaavat alaluokat. Alaluokkien nimeäminen antoi aineis-

tosta nousevista ilmaisuista konkreettisemman kuvan. Ryhmittelyllä luodaan pohja tutki-

muksen kohteen perusrakenteelle sekä hahmotellaan jo alustavia kuvauksia tutkittavasta 

kohteesta (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Tiivistin ja nimesin alaluokkiin valikoituneet ilmai-

sut edelleen pääluokiksi niiden yhtäläisyyksien perusteella. Tämän käsitteellistämisvaiheen 

tarkoituksena on edetä kielellisistä ilmauksista kohti teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009). Pääluokkien avulla ryhdyin hahmottelemaan abstraktimpaa 

lähestymistapaa kohti teoreettisen viitekehyksen muodostamista. 

  



 

 

 

Taulukko 1. Aineiston analyysi kahdesta sitaatista kohti pääluokkia 

 

SITAATTI + / – 

PELKISTETTY 

ILMAISU ALALUOKKA PÄÄLUOKKA 

”Nii jos vois niinku kavereit-

ten kaa tehä niit tehtävii ja 

sit samal jotain puhuu. Just 

jotain tollasii mis ei ei jaksa 

niinku koko ajan kirjois 

lukee kaikkee, mut ei sitä 

jaksa tehä mitää tehtäviikää 

jotai sellast vähä vapaava-

lintaisempaa.”  

R6, P-koulu 

Positiivinen Yhteistyö oppitun-

neilla 

Vapaa keskustelu 

Rauhallinen ja pieni 

luokka 

Yhteistoiminnallinen 

opiskelu 

Vertaistuki ja – pa-

laute 

Rauhallinen ja 

monipuolinen 

oppimisympäristö 

 

 

 

”No jos vaikka kiusataan 

siitä et se on niin hyvä kou-

lussa. Ja sit ei halua tulla 

kouluun tai koska sitä kiusa-

taan.” R30, P-koulu 

Negatiivinen Koulumenestyksen 

väheksyminen 

Vertaisten paine 

Pelko 

Kiusaaminen 

Väkivalta 

 
Henkinen ja fyy-

sinen väkivalta 

 

 

Analyysin neljännessä vaiheessa muodostin abstraktimman luokittelun perustuen oppilai-

den kokemuksiin ja omien muistiinpanojeni mukaan. Pääluokista yhdistelin laajemmin 

teemaa kuvaavat otsikot. Peilasin kouluviihtyvyyttä edistävien ja estävien episodien ala-

luokkia toisiinsa ja pyrin muodostamaan yhteiset perusluokat niiden sisältöjen pohjalta 

Etsin kouluviihtyvyyttä edistävistä ja kouluviihtyvyyttä estävistä luokista vastineen toisil-

lensa. Luokkien väliset erot pyrin erottelemaan selkeästi, jotta jokainen analyysiyksikkö 

esiintyy vain kerran yhdessä luokassa. 
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Kuvio 1. Pääluokkien yhdistäminen teemoja kuvaaviksi otsikoiksi 

 

Muodostuneilla luokituksilla tulee olla looginen suhde toisiinsa ja kategorioita tulisi olla 

mahdollisimman vähän, mutta niiden täytyy kuitenkin kertoa oleellinen vaihtelu aineistos-

sa (Valkonen, 2006). Kuviossa 1. on esitelty aineiston analyysissä muodostuneet koulu-

viihtyvyyteen vaikuttavat luokat. Taulukon vasemmassa reunassa ovat analyysissä muo-

dostuneet positiiviset pääluokat ja oikeassa reunassa negatiiviset pääluokat. Keskelle muo-

dostuivat tuloksia kuvaavat otsikot yhdistämällä toisiaan vastaavat pääluokat yhteen. 

Teoreettisen viitekehyksen luonnin jälkeen palasin takaisin tarkastelemaan litterointeja. 

Halusin paneutua oppilaiden kokemuksiin järjestelmällisesti jokaisen otsikon mukaan. 

Laskin aineistosta muodostuneiden luokituksien määrät ja niiden prosentuaaliset arvot. 



 

 

 

Tässä vaiheessa valitsin myös tulosluvussa esiintyvät suorat lainaukset. Ryhmähaastattelul-

la kerätty aineisto on eriluontoista kuin yksilöhaastattelusta saatava aineisto ja tämä tulee 

ottaa huomioon tulkinnassa. Ryhmäkeskustelussa voi esiintyä oppilaiden keskinäisiä ter-

mejä, mikä kertoo oppilaiden keskenään muodostamasta kulttuurisesta ryhmästä (Hirsjärvi 

& Hurme, 2001).  

 

Taulukko 2. Tutkimuksen analyysin eteneminen Tuomen ja Sarajärven (2009) sisäl-

lönanalyysimallin mukaisesti  

 

 

PURKAMINEN AINEISTO TARKOITUS 

Esiluenta 

 

Koko haastatteluaineisto 

 

Saada käsitys haastattelun kulus-

ta, rakenteesta ja sisällöstä 

Systemaattinen luenta 

 

Kouluviihtyvyys kokemusten 

poiminta haastatteluaineistosta, 

ehtona vertaissuhteiden maininta 

Poimia tutkimukseen valikoituvat 

episodit 

Tiivistäminen 

Poimittujen episodien jakaminen 

positiivisiin ja negatiivisiin sekä 

sitaattien pelkistäminen 

 

Kouluviihtyvyys ilmauksienkate-

gorisointi, yksinkertaistaminen ja 

aineiston käsittelyn helpottami-

nen 

 

Luokittelu ja ryhmittely Tiivistetyt alkuperäisilmaisut 

Löytää yhteneväisyyksiä ja 

eriäväisyyksiä aineiston 

episodeista. Positiivisten ja nega-

tiivisten episodien erikseen käsit-

tely. Alaluokkien muodostus. 

Tulkinta 
Analyysiyksikköjen laskeminen 

ja luokittelun tulokset 

Muodostaa syvempi käsitys oppi-

laiden viihtyvyyskokemuksista ja 

ymmärtää kokemusten merkitys 

oppilaiden kouluarjessa 
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Tässä tutkimuksessa pääpaino on lasten ilmauksilla ja kokemuksilla, mutta myös haastatte-

lijalla on vaikutus yhtenä osallistujana vuorovaikutustilanteeseen. Pyrin kaikissa eri vai-

heissa tavoittamaan ja tarttumaan vain lasten aitoihin ilmaisuihin. Lasten ajattelun ja ko-

kemusten esilletuomisen olen pyrkinyt toteuttamaan suorilla lainauksilla haastatteluaineis-

tosta.  

 



 

 

 

3 TULOKSET 

Oppilaat kuvasivat monipuolisesti vertaisvuorovaikutustilanteita, jotka edistivät koulu-

viihtyvyyttä ja tilanteita, jotka heikensivät sitä. Kouluviihtyvyyttä rakentavia ja sitä 

heikentäviä vertaisvuorovaikutusepisodeja kuvattiin yhteensä 418. Oppilaat kuvasivat 

kouluviihtyvyyttä edistäviä vertaisvuorovaikutustilanteita (ƒ=231) useammin, kuin sitä 

heikentäviä tilanteita (ƒ=187). Kouluviihtyvyyden avaintilanteet liittyivät useimmin 

vertaisryhmän vaikutukseen, kuin yksittäisiin kohtaamisiin tai kahdenväliseen vuoro-

vaikutukseen. Leimallista oppilaiden kouluviihtyvyyttä lisäävälle vertaisvuorovaiku-

tukselle oli hyvien tapojen mukainen välittävä käyttäytyminen toisia kohtaan ja yh-

teenkuuluvuuden tunne. Kouluviihtyvyyttä puolestaan vähensi tyypillisesti vertaisvuo-

rovaikutus, johon kuului kiusaamista tai ryhmästä eristämistä. Vertaisvuorovaikutuksen 

merkityksellisyyden kokeminen tilanteissa vaihteli suuresti. Toiset tilanteet koettiin 

vähemmän vaikuttaviksi kun taas toiset tilanteet nousivat vahvemmin esille. Osa oppi-

laista eritteli ja perusteli tilanteet joissa vertaisvuorovaikutus oli ollut merkityksellinen, 

kun taas osa vain mainitsi kavereiden olevan tärkeitä tai mukavia. 

 

 

 

Kuvio 2. Oppilaiden kouluviihtyvyys kokemusten jakautuminen  

231 

187 

Positiiviset kokemukset Negatiiviset kokemukset 
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Oppilaiden kouluviihtyvyyttä edistävät ja estävät vertaisvuorovaikutustilanteet liittyivät 

laajasti koulupäivän aikana tapahtuviin tilanteisiin, joissa vertaiset olivat tavalla tai toisella 

läsnä. Oppilaiden kuvauksissa painottui koulussa oppilaiden tuntema yhteenkuuluvuus ja 

tiivis me-henki sekä oppilaiden käyttäytyminen toisiaan kohtaan. Kouluviihtyvyyttä lisäsi 

oppitunneilla rauhallinen työskentelyilmapiiri, jossa oli tilaa työskentelylle ja keskustelulle 

vertaisten kanssa. Rauhattomassa ja meluisassa luokassa oppilaat eivät viihtyneet. Saman-

aikaisesti turvallisuuden tunteen kuvattiin vain harvoin edistävän viihtyvyyttä koulussa, 

mutta turvattomuuden tunne esti viihtymistä merkittävästi. Tunne vertaisryhmään kuulu-

mattomuudesta ja syrjityksi tulemisesta koettiin vahvasti estävän viihtymistä koulussa. 

Vertaisryhmän sisällä negatiivinen asenne sekä vertaisia että yleisesti koulua kohtaan, oli 

oppilaiden kuvaamana usein yhteydessä kokemukseen siitä, ettei koululla ja opiskelulla ei 

koettu olevan merkitystä.  

 

Taulukko 3. Oppilaiden kokemukset kouluviihtyvyyttä edistävistä ja heikentävistä 

vertaisvuorovaikutustilanteista 

 

 

 

Taulukossa 3. on kouluviihtyvyyttä edistävien ja heikentävien vertaisvuorovaikutustilan-

teiden tulokset. Oppilaiden kuvauksissa kouluviihtyvyyttä edistävistä ja sitä heikentävistä 

Kouluviihtyvyys koke-

mukset 

Kouluviihtyvyyttä 

edistävät (ƒ/%) 

Kouluviihtyvyyttä heiken-

tävät (ƒ/%) 

Yhteensä 

(ƒ/%) 

Osallisuus/Osattomuus 
 116/50 % 

48/26 % 164/100 % 

Turvallisuus/Turvattomuus 
 19/8 % 

61/33 % 80/100 % 

Opiskelu 
36/16 % 

32/17 % 68/100 % 

Käyttäytyminen 
48/21 % 

19/10 % 67/100 % 

Asenteet 
12/5 % 

27/14 % 39/100 % 

Yhteensä (ƒ/%) 231/100 % 
187/100 % 418/100 % 



 

 

 

vertaisvuorovaikutustilanteista korostui osallisuus vertaisryhmässä. Osallisuutta koskevat 

vastaukset olivat 50 % kaikista kouluviihtyvyyttä edistävistä vastauksista ja 28 % kaikista 

vertaisvuorovaikutustilanteista. Tyypillisesti oppilaiden vastauksissa korostui kouluviihty-

vyyttä edistävissä tilanteissa vertaisten kanssa toimiminen ryhmässä, sekä tieto hyväksyt-

tynä olemisesta sellaisena kuin itse on. Osallisuuden edistäessä kouluviihtyvyyttä vahvim-

pana tekijänä, turvattomuuden tunne vertaisvuorovaikutustilanteissa koulupäivän aikana 

heikensi eniten koettua kouluviihtyvyyttä (33 %). Turvallisuuteen liittyvät vuorovaikutusti-

lanteet olivat kaikista vastauksista 19 %. Tyypillisesti oppilaiden vastauksissa korostui 

kouluviihtyvyyttä heikentävissä tilanteissa kiusatuksi tai naurunalaiseksi joutumisen pelko. 

Osallisuus oli toimintaa osana ryhmää sekä kokemus hyväksytyksi tulemisesta kun taas 

turvattomuuden tunnetta aiheutti muun muassa kiusaaminen, estäen viihtymisen koulussa. 

Opiskeluun liittyvät kouluviihtyvyyttä edistävät ja estävät vertaisvuorovaikutustilanteet 

esiintyivät oppilaiden kuvauksissa tasaisti. Oppilaiden negatiivinen käyttäytyminen toisi-

aan kohtaan heikensi kouluviihtyvyyttä vertaisvuorovaikutustilanteissa vain vähän. Positii-

visen käyttäytymisen vertaisvuorovaikutustilanteissa oppilaat kokivat merkitykselliseksi 

kouluviihtyvyyden edistäjäksi. Oppilaiden negatiiviset asenteet vertaisvuorovaikutustilan-

teissa estivät kouluviihtyvyyttä enemmän kuin myönteiset asenteet edistivät sitä.  

 

3.1 Vertaissuhteet kouluviihtyvyyden edistäjinä  

Osana kouluviihtyvyyden edistämistä oppilaat kuvasivat sekä vertaisryhmässä tapahtuvaa 

toimintaa kuin myös kahden oppilaan välisiä keskinäisiä vuorovaikutustapauksia.  Oppilaat 

kuvasivat eniten osallisuuteen vertaisryhmässä (50 %) liittyviä kouluviihtyvyyttä edistävis-

tä vertaisvuorovaikutustilanteista. Noin kuudennes oppilaiden kouluviihtyvyyttä lisäävien 

episodien kuvauksista liittyi oppilaiden käyttäytymiseen vertaisia kohtaan (21 %) ja opiske-

luun (16 %) ja Turvallisuuteen (5 %) ja koulua koskevia asenteita (5 %) kuvattiin selkeästi 

vähemmän.  
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Kuvio 3. Kouluviihtyvyyttä edistävät kokemukset oppilaiden kuvaamana 

 

Oppilaiden osallisuuden kuvauksissa korostui yhteenkuuluvuuden tunne tiiviiseen ja välit-

tävään kouluyhteisöön. Oppilaat korostivat tiiviin kouluyhteisön vaikuttavan positiivisesti 

heidän kouluviihtyvyyteensä. Kouluyhteisöön kiinnittymisen ja vertaisten seurassa hyväk-

sytyksi tulemisen oppilaat kokivat edistävän kouluviihtyvyyttä. Tiivis kouluyhteisö näyt-

täytyi oppilaille pienenä vertaisjoukkona, hyvänä ryhmähenkenä, ja yleisenä positiivisena 

ilmapiirinä koulupäivän aikana. Oppilaat korostivat tunteen yhteenkuuluvuuden tunteen 

merkitystä viihtyvyyden rakentajana ja siitä, että heidät tunnistettiin vertaisten toimesta 

sekä he itse tunnistivat laajasti toisia oppilaita koulussaan.  

“Et kaikki tulis kaikkien kaa toimeen ni sit kaikil ois sillee et hyvä olla siel koulus.” 

R27, P-koulu 

”Kyl no ehkä aika moni ykkösluokkalainen tuntee kaikki kutoset ja kaikki niinku tun-

tee toisensa. pystyy moikkaamaan tuola välkällä jotaki kolmasluokkalaista silleen 

”moi”.” R13, R-koulu 

”No mä ite aattelen, et pienes koulussa ei huku massaa, sitten kukaan ei unohda et sä 

et ole olemassakaan.” R28, N-koulu 

Osallisuus 
53 % 

Turvallisuu
s 

9 % 

Opiskelu 
16 % 

Käyttäytym
inen 
17 % 

Asenteet 
5 % 



 

 

 

Oppilaiden kouluun tulemisen mielekkyyteen vaikutti laaja ja tiivis kaveripiiri. Koko kou-

luyhteisössä vallitseva vahvan yhteisöllisyyden, me–hengen, oppilaat kokivat lisäävän hei-

dän koulussa viihtymistään. Kouluun tuleminen oli mielekästä eikä sitä koettu vastentah-

toiseksi kavereiden näkemisen takia.  

”No on täällä hyvä olla kun on kavereita paljon.” R21, N-koulu  

”No jos on kavereita, niin ne auttaa pääsemään helpommin mukaan siihen kou-

luelämään.” R21, N-koulu  

”No viihtyisä sillein, että sinne on ihan kiva tulla aina. Ihan kiva. – – Se että sulla on 

siellä kavereita ja sä tiedät kenen luo sä meet.”R26, N-koulu  

”Sellanen mukava koulu, ei se nyt koulusta riipu, se riippuu vaan siitä ketä siellä 

koulussa on.”R27, N-koulu 

Käytökseen liittyvissä ilmauksissa korostui vertaisten keskinäinen käyttäytyminen toisiaan 

kohtaan sekä oma henkilökohtainen panostus kouluviihtyvyyden edistämiseen. Oppilaat 

tunnistivat kohteliaiden käytöstapojen ja oman välittävän käyttäytymisen luovan positiivi-

sen ilmapiirin kouluyhteisöön. Oppilaiden keskinäinen avunanto sekä kannustaminen haas-

tavissa tilanteissa muodostivat vertaissuhteissa arvostusta sekä koettiin tiivistävän ystä-

vyyssuhteita. 

”Ihmiset auttaa toisillee ja avvaa ovia ja sannoo aina huomenta ja päivää tai täm-

möstä.” R18, R-koulu 

”Kaikki ois ystävällisiä toisilleen ja kaikki ois kavereita toistensa kanssa. No jokkai-

nen tekis jottaihi asia ettee ja yrittäs olla mahollisimman auttas jos joku pikkune on 

vaikka tarttee appuu ni.” R17, R-koulu 

Viihtyvyyttä edistäväksi oppilaat kokivat omatoimisen aktiivisen osallistumisen erilaisin 

tavoin kouluyhteisössä. Aktiivisuuden oppilaat kokivat tärkeäksi välitunneilla. Peleihin ja 

leikkeihin osallistuminen lisäsi aktiivisuutta vuorovaikutusta vertaisten kanssa. Kouluym-

päristön tarjoamat puitteet vaikuttivat aktiiviseen osallistumiseen välitunneilla. Oppilaiden 

mielestä koulun välineet ja suorituspaikat tulisivat olla rajoittamattomasti käytössä koko 

koulupäivän ajan. Vastuun kantaminen ja koko koulun yhteisistä välineistä ja lainattavista 

tavaroista huolehtiminen, parantaisi vertaisten käytöstä toisiaan kohtaan.  
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”Mut esimerkiks jos ei oo kavereita ni ei välttämät oo niin aktiivinen ku ni niinku ois 

muuten.” R31, P-koulu 

”Vois vaa pääsis vaik niinku siestal pääsis tonne nurtsikentälle kesäl pleaa futist tai 

jotain tai tonne liikkasaliin vois mennä tekee jotain.” R31, P-koulu 

Oppilaat nostivat esille aktiivisen osallistumisen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon. Eri-

laiset oppilaskunnat ja – yhdistykset oppilaat tiedostivat hyödyllisiksi kanaviksi vaikuttaa 

omaan fyysiseen kouluympäristöön. Vertaisryhmän kanssa tehtävät suunnitelmat, päätök-

set ja hankinnat olivat konkreettinen vertaisvuorovaikutuksessa tapahtuva aktiivisen vai-

kuttamisen keino. Aktiivisen yhteisien asioiden hoitoon osallistuminen oli oppilaiden mie-

lestä koko luokkaa koskettava vastuu. Oppilaat eivät halunneet muutaman vahvan persoo-

nan sanelevan ja määräävän koko ryhmää koskevista asioista. Koulun tai luokan yhteiset 

säännöt tuli oppilaiden mielestä laatia yhdessä. 

”Ja sitte ei oo, et siinä ei oo niinku kahta sellasta ihmistä, ketkä on niinku vaan niin-

ku on just sellasia päälliköitä, ei niinku et ei oo vaan kahta ihmistä jotka määrää 

vaan siinä niinku koko luokka päättä niistä asioista.”R1, N-koulu 

Opiskeluun liittyvissä ilmauksissa oppilaat korostivat hyvän työrauhan lisäävän oppitun-

neilla viihtymistä. Pienen ryhmäkoon oppilaat kokivat vaikuttavan työskentelyn mielek-

kyyteen sekä työrauhan muotoutumiseen oppimista tukevaksi. Oppilaat nostivat esille ver-

taisilta saadun tuen tärkeyden koulutyöskentelyssä. Myös vertaisten antaman palautteen ja 

kannustamisen oppilaat kokivat vaikuttavan viihtyvyyteen ja koulutyöhön panostamiseen.  

”No semmosessa mis niinko oppilaatkin keskittyis tunnilla. Et kyl voi puhuu, mut ei 

silleen huutaa, et kummiskin antaa toisille sen työrauhan.”R5, N-koulu 

”Vaik jos tunnilla on jossain tehtävässä vaikeuksia ja istuu sen vieres, niin auttaa si-

tä.” R2, N-koulu 

Oppilaat arvostivat oppituntityöskentelyä toiminnallisuutta, joka mahdollisti opiskelun 

yhdessä vertaisten kanssa. Oppilaat nostivat esille vaikutuksen mahdollisuuden siihen, että 

oma opiskelutapa oli mahdollista toteuttaa keskustellen ja työskennellen vertaisten kanssa. 

Työskentelytapojen valintaan vaikuttaminen toi vaihtelevuutta tuntien sisältöihin sekä pa-

rien ja ryhmien muodostumiseen oppitunneilla. Oppilaiden mielestä työskentely sellaisten 

oppilaiden, joiden kanssa he eivät yleensä viettäneet vapaa-aikaansa, oli antoisaa. Vertais-



 

 

 

ten kanssa työskentelyn oppilaat kokivat olevan hyödyksi tulevaisuudessa. Vapaa opiske-

luilmapiiri oppitunneilla ja toiminnallinen työskentely vahvistivat vertaisten kanssa jaettua 

yhteistä kokemusta oppimisesta. 

”Meil on ain hauskaa tunnilla. -- Ja välitunneilla ja hyvät keskustelut aina.” R13, R-

koulu  

”Pitäs pystyä vapaammin keskusteleen oppitunnilla, mutta tietyllä äänellä, ei liian 

kovaa” R22, N-koulu 

”Nii jos vois niinku kavereitten kaa tehä niit tehtävii ja sit samal jotain puhuu. Just 

jotain tollasii mis ei ei jaksa niinku koko ajan kirjois lukee kaikkee, mut ei sitä jaksa 

tehä mitää tehtäviikää jotai sellast vähä vapaavalintaisempaa.” R6, P-koulu 

Oppilaat tiedostivat turvallisuuden edistäväksi tekijäksi kouluviihtymiselle. Oppilaat koki-

vat avoimuuden ja asioista puhumisen vaikuttavan turvallisen ilmapiirin muotoutumiseen. 

Tilanteet, joissa oppilaat kokivat, että heillä on oikeus kertoa oma mielipiteensä, koettiin 

erityisen tärkeiksi. Mielipiteiden rohkealle esittämiselle luokassa tuli oppilaiden mielestä 

olla turvallinen ilmapiiri sekä vertaisten keskinäinen arvostus. Myös vastavuoroisten ja 

luotettavien ystävyyssuhteiden oppilaat kokivat parantavan viihtyvyyttä. Tieto huolehtivis-

ta ja puolta pitävistä vertaissuhteista loi turvallisuuden tunteen koulupäivään.  

”Nii ja si ei se tarkota sitä et on pakko olla mahollisimman paljon kavereit tai silleen 

vaa sit niinku et olis niin hyvii ystävyyssuhteita enemmän eikä silleen niinku niinku 

mis kiusataa.”R-31, P-koulu 

”Öö ehkä ei kiusattas ko ku siel on paljon tuttuja että voi puolustautua.” R15, R-

koulu 

”Ei tartte pelätä. Jos niinku että vaikka jos niinku pelottaa tulla tänne ni että sitte ei 

tartte jännittää sitä ku tääl o iha mukava olla.”R17, R-koulu 

Asenteisiin liittyvissä kokemuksissa oppilaat korostivat myönteisen elämänasenteen ja 

positiivisen asennoitumisen yleisesti koulunkäyntiin vaikuttavan kouluviihtyvyyteen sitä 

edistävästi. Oppilaat kokivat yleisen positiivisen asenteen vertaisryhmässä tarttuvan toisiin 

ja vaikuttavan koulussa viihtymiseen. Oppilaat uskoivat vertaisryhmän laadun ja ryhmän 

sisäisen asennoitumisen koulunkäyntiin pystyvän muuttamaan heikon kouluasenteen posi-

tiivisemmaksi. 



30  

 

  

”Jos sä liikut sellasessa porukassa et siinä muutkin lukee ja tekee läksyt kunnollises-

ti, niin kai sä sit itsekin sillon teet.” R29, N-koulu 

 

3.2 Vertaissuhteet kouluviihtyvyyden heikentäjinä 

Oppilaiden kokemuksissa kouluviihtyvyyttä heikentävät vertaisvuorovaikutustilanteet ja-

kautuivat viihtyvyyttä edistäviä tilanteita tasaisemmin. Kouluviihtyvyyttä heikentävistä 

vuorovaikutustilanteista oppilaat nostivat merkittävimpinä esiin turvattomuuden (33 %) 

sekä osattomuuden (26 %) tunteen ryhmässä. Oppilaat kertoivat myös opiskelutilanteisiin 

(17 %), asenteisiin (14 %) ja käyttäytymiseen (10 %) liittyviä kouluviihtyvyyttä heikentä-

viä vertaisvuorovaikutustilanteita. 

 

 

 

Kuvio 4. Kouluviihtyvyyttä heikentävät kokemukset oppilaiden kuvaamana 

 

Oppilaiden kuvauksissa turvattomuuden tunteesta koulussa esiin nousi suurena esteenä 

koulussa viihtymiselle estävänä tekijänä kiusaaminen. Pelko kiusatuksi joutumisesta aihe-
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utti pelkotilojen sekä henkisiä että fyysisiä oireita oppilaille. Kiusatuksi joutumisen tai pe-

lon takia oppilaat jättivät jopa tulematta kouluun. Oppilaat kertoivat nähneensä, kuulleensa 

tai kokeneensa itse joko henkistä tai fyysistä väkivaltaa koulussa. Turvattomuuden tunteen 

oppilaat kokivat aiheuttavan vertaisryhmästä eristäytymistä ja syrjään vetäytymistä. Tur-

vattomuuden tunnetta luokkatilanteissa aiheutti avoimuuden puute. Oppilaat jännittivät 

kysymyksiin väärin vastaamista peläten naurunalaiseksi tai kiusatuksi joutumista. Pelko ja 

jännitys loivat negatiivisen ilmapiirin luokkaan.  

”Ja sit se voi olla niinku opiskelu voi olla helpompaa ja niiku siel ei tuu mitää pai-

neit siel tunneil et voi niinku olla ihan rauhassa ja vastata väärin tai oikein ja saa 

apuu niilt kavereilt.”R31, P-koulu 

”Varmaa on helpompi varmaan toimii tunnil jos on kavereit ja sillee et uskaltaa 

enemmän viitata tai jotain et jos on kavereit et ei tarvii pelätä niinku mitä sanoo.” 

R34, P-koulu 

Oppilaiden osattomuutta käsittelevissä kuvauksissa korostui kouluviihtyvyyttä heikentävä-

nä asiana vertaisryhmistä ulkopuolelle jääminen. Oppilaat mainitsivat osattomuuden ver-

taisryhmässä ja yksinäisyyden vaikuttavan negatiivisesti kouluviihtyvyyteen. Usein ver-

taisryhmästä ulkopuolelle jääminen oli vertaisten toimesta tapahtuvaa tarkoituksenmukais-

ta syrjintää. Syrjintä oli yleisesti tiedostettu oppilaiden keskuudessa, vaikka kenenkään 

mielestä sitä ei tullut hyväksyä. Syrjinnän syiksi oppilaat mainitsivat muun muassa ulko-

näön, vaatetuksen, harrastukset tai puuttuvan materian. 

”Joillaki jää varmaan ulkopuoliseks porukkaa senki takii että et ku niil ei oo kaikkee 

et jos ne ei pukeudu sillee hienosti tai jotaki – – tai et niil ei oo Facebookkii tai sel-

lasta.” R14, R-koulu 

”Tääl on vaan silleen, et ei tääl saa kauheesti olla oma ittensä. Tai sit niinku silleen, 

et jos haluu olla erilainen niin sille ruvetaan heti sanomaan siit.”R-3, N-koulu 

Yksinäisyyden oppilaat kokivat olevan suurimmaksi osaksi vertaisten syrjinnän aiheutta-

maa, mutta myös ryhmään mukaan pääsemisen vaikeudesta johtuvaa vertaisryhmästä ul-

kopuolelle jäämistä. Oppilaiden mielestä yksinäisyys vaikutti negatiivisesti kykyyn keskit-

tyä oppitunneilla.  
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”Nii kyl koulun muiden luokkalaisille pystyy puhuu, mut sitten kun on meidän luokal-

la, niin on vähän silleen et…ei aina koe kuuluvansa porukkaan.”R1, N-koulu 

”No esim jos jollakulla ei oo ystävii sitte se on niinku välitunnilla yksin ja kaikkee 

sitte sittehän se suree ja sitte oppitunnit vähä semmone pielee sitte sei ei pysty keskit-

tyy.”R15, R-koulu 

Osana oppilaiden opiskeluun liittyvissä kuvauksissa korostui työrauhan puute ja koulutyön 

kuormittavuus. Työrauhan puuttuminen vaikutti oppilaiden kokemusten mukaan oppitun-

neilla viihtyvyyteen sitä heikentävästi. Vertaisten häiritsevä käytös, melu tai puuttuva ver-

taisten tuki tekivät opiskeluilmapiiristä sellaisen, missä oppilaat eivät kokeneet viihtyvän-

sä.  

”Jos vaik joku puhuu koko ajan tai vaeltaa siellä luokassa. Tai heittelee jotain kumin 

palasia, ettei siinä saa ite työskentelyrauhaa.” R5, N-koulu 

“No hyvä luokkahenki, ilmapiiri, sellanen, et tykkää tehä siä. Et ei se ole sellanen, et 

saat jatkuvasti pelätä, et joku heittää sua pyyhekumilla silmään tai jotain. - - No sel-

lanen, et kaikki tulee kaikkien kanssa toimeen. - - Semmonen, et ei ole, sellasia pe-

rustyyppejä, ketkä jatkuvasti härnää ja silleen.” R13, N-koulu   

Liian suuret vaatimukset kuormittivat oppilaita ja heikensivät heidän koulussa viihtymis-

tään. Koulutyön kuormittavuuden oppilaat kokivat rajoittavan vapaa-aikaa joko koulussa 

tai koulun ulkopuolella, vähentäen vietettävää aikaa vertaisten tai harrastusten parissa. Op-

pilaat kokivat vaativien harrastusten heikentävän koulussa viihtymistä. Oman elämän aika-

tauluttaminen ja ajan jakaminen tasaisesti koettiin vaikeaksi ja uuvuttavaksi. Koulu voitiin 

kokea toisarvoisena verrattuna harrastustoimintaan. Oppilaat kokivat opiskelun ja erityises-

ti kotitehtävien vievän liikaa aikaa kavereiden kanssa vietetystä ajasta, jonka takia koulu-

työhön panostamista väheksyttiin. 

”Mut on myös sellasii joit niinku kaikki et niinku laiminlyö koulun vaa koska on niin-

ku pelkästään kavereitten kaa tai et tyylii lintsaa just vaa et o käytännös niinku kave-

reitten kaa.”R35, P-koulu 

”Kokoajan kokkeita ja lukemista nii ei jää aikaa muihi niinku vaikka olla kavereitten 

kanssa.” R15, R-koulu 



 

 

 

Oppilaat kokivat koulumenestyksen väheksymisen vertaisten toimesta estävän heidän viih-

tymistään koulussa.  

”Mulle on käyny silleen aika monesti et on tullu sanomaa et ”mie sain huonon nu-

meron” ja melkee itkeny ja sit mie oon saanu vielä huonomman ni sit se tuntuu tosi 

pahalta.”R3, R-koulu 

”No joku on kiusannu siitä että o hyvin menny numerot tai saanu hyvii kokkeista nu-

meroit aina.” R19, R-koulu 

Oppilaiden asenteita koskevissa kuvauksissa korostui Oppilaat mainitsivat vertaisryhmän 

laadun vaikuttavan kouluasenteen muotoutumiseen ja siihen miten koulussa viihdytään. 

Vastainen asenne koulua ja opiskelua kohtaan vaikutti kouluviihtymiseen negatiivisesti. 

Vertaisryhmässä vallitseva yleinen negatiivinen mielipide opiskelusta oppilaat mielsivät 

painostavana. Kouluvastaista painetta vertaiset loivat mainitsemalla liiallisesta viittaami-

sesta, läksyjen tekemisestä tai ylipäätänsä liiallisen mielenkiinnon osoittamisesta koulua 

kohtaan. 

”No jos on vaik vaihtanu kaveripiiriä johonki semmoseen, joite ei voi koulu vähää-

kään kinnostaa, niin se vaan, jos pitäs lukee esim kokeisiin, ne vaan ”lueksä johonki 

kokeisiin, kui sä et ole meidän kans?” R5, N-koulu 

Kavereille todellisuutta kovempaa tai huonommin menestyvämpää esittämisen oppilaat 

uskoivat lisäävän suosiota sellaisten vertaisten keskuudessa, joiden asennoituminen koulua 

kohtaan oli vastaista. Tietyissä vertaisryhmissä toiminen koettiin vaikeaksi, jos pärjäsi hy-

vin koulussa. 

”Mm no sit öö monil on varmaan niinku siihe tuntikeskittymiseen et et ei niinku sillai 

niinku kiinnosta tai sit et haluu niinku näyttää kavereille et se tekis jotain muuta et se 

on jotenki cool.” R37, P-koulu 

”Kaveripiirissä ja on joitaki tai yks tyyppi tai joku pari henkilöä nii neki voi vaikut-

taa siihen niinku sanomalla että koulu on tylssää ni seki voi vaikuttaa.”R12, R-koulu 

”Ei jaksa keskittyy, lulee et saa kavereit sil et on huono koulussa.”R7,  P-koulu 

Oppilaiden käytökseen liittyvissä kokemuksissa korostui vertaisten toimiminen tavalla tai 

toisella kouluviihtyvyyttä heikentävästi. Yleisesti hyväksymättömän käytös vertaisten kes-
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kuudessa oli oppilaiden mielestä estävä tekijä kouluviihtyvyyteen. Kaveripiirissä esittämi-

sen ja huomionhakemisen oppilaat kokivat ärsyttäväksi ja häiritseväksi. Ylimielinen ver-

taisten kohtelu ja oman statuksen asettaminen korkeammalle verrattuna toisiin oppilasiin, 

oli oppilaiden mielestä hyväksymätöntä käytöstä. 

”Sitä paheksutaan jos niinku käyttäydytään niinku tosi huonosti muita kohtaan ja 

niinku kuvitellaan että ollaan muiden yläpuolella.” R16, R-koulu 

”Mä oon miettiny, että jos tänne laitetaan kahviautomaatti, niin luuleksä että opetta-

jat luottaa, ettei se mene rikki? Kyllä sen joku potkasee ensimmäisenä päivänä ku-

moon niin se on sit siinä.” R27, N-koulu 

Koulussa tai vapaa-ajalla tapahtuvat rikokset koettiin ahdistaviksi ja kouluviihtyvyyttä 

laskeviksi. Valtaosa oppilaista piti päihteiden käyttöä negatiivisena käytöksenä ja pahek-

suttavana asiana, jolla ei arvostusta vertaisten keskuudessa tulisi saavuttaa.  

”Joissain porukoissa ollaan vaan jossain kaupungilla ja jotkut tuola kylil polttaa ja 

ryyppää ja niin edelleen.” R28, N-koulu 

”Et ne alkaa, jos kaverit niinko alkaa sanoo ”tee tota ja tee tota” ja sit ne kaikkee 

tyhmää ja sit menee tekeen, niin söit ne alkaa taas jatkaan sitä kokoajan sit itteltä 

tuntuu semmonen et miks mä menin tekeen noin ja kaikkee tällästa.” R2, N-koulu 

Oppilaat nostivat esille yksilön oman vastuun vertaissuhteiden muodostamisesta. Ystävys-

tymisen oppilaat kokivat olevan vaikeaa, mutta jokaisesta itsestä kiinni. Toisista pahan 

puhuminen tai passiivinen käytös toisia kohtaan nähtiin kouluviihtyvyyttä estävänä. Oppi-

laiden mielestä osa oppilaista jättäytyi vertaisryhmän ulkopuolelle omasta tahdostaan. 

“Jotku ei vaa niinku haluu tutustuu kehenkää. Vaik ne jossain niinku tu- jos joku tu-

lee puhumaan ni  sit ne ei  niin-  sit ne vaa niinku vastaa mut ne ei ala niinku mitää 

puhumaan - - ku et ne e- jos ne ei vaa niinku haluu tutustuu. Ni sille ei voi mitää ja 

sit ne valittaa et kuinka niil ei oo kavereita. Mutku ne ei koskaa ite ees haluu hankkii 

kavereita.” R31, P-koulu  

 



 

 

 

3.3 Luokka-asteen yhteys kouluviihtyvyyteen ja keskinäiset erot 

Kuudesluokkalaisten osuus vertaisvuorovaikutusepisodeista oli ƒ=229 ja kahdeksasluokka-

laisten ƒ=187. Kuudennen luokan oppilaat (ƒ=137) kuvasivat positiivisia kouluviihtyvyys-

kokemuksia kahdeksasluokkalaisia (ƒ=94) useammin. Kahdeksasluokkalaisten vastauksis-

sa (ƒ=95) esiintyi kouluviihtyvyyttä heikentäviä kokemuksia lähes yhtä paljon kuudes-

luokkalaisiin verrattuna (ƒ=92).  

 

 

 

Kuvio 5. Kouluviihtyvyyttä edistävien vertaisvuorovaikutustilanteiden jakautuminen 

luokka-asteen mukaan 

 

Kuvio 5. on esitetty tulokset kuudes ja kahdeksasluokkalaisten kouluviihtyvyyttä edistävi-

en vertaisvuorovaikutustilanteiden jakautumisesta. Oppilaiden vastausten perusteella tar-

kasteltiin kuudes ja kahdeksasluokkalaisten kouluviihtyvyyttä edistävien ja sitä heikentävi-
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en vertaisvuorovaikutustilanteiden eroavaisuutta. Molemmilla luokka-asteilla ryhmään 

kuuluminen ja osallisuus mainittiin tärkeimmäksi kouluviihtyvyyttä edistäväksi tekijäksi. 

Koulupäivän turvallisuus nousi esiin enemmän kuudesluokkalaisten (ƒ=14) viihtyvyyteen 

kuin kahdeksasluokkalaisten (ƒ=5) viihtyvyyteen koulussa. Vertaisvuorovaikutuksen opis-

keluun liittyvissä tilanteissa kouluviihtyvyyttä edistäväksi kuudesluokkalaiset kokivat kah-

deksasluokkalaisia enemmän. Yksilön käyttäytymisen vertaisvuorovaikutustilanteissa tai 

toimimisen aktiivisena toimijana kouluyhteisössä vastausmäärissä ei ollut merkittävää 

eroa, kuitenkin kuudesluokkalaisilla sen ollessa hieman merkittävämpi. Kahdeksasluokka-

laisten kokemuksissa vain vertaisten asennoituminen yleisesti koulutyöskentelyä (ƒ=8) 

kohtaan mainittiin henkilökohtaisesti koettuun kouluviihtyvyyteen edistävänä tekijänä 

hieman useammin verrattuna kuudesluokkalaisten vastauksiin (ƒ=4). 

 

 
 

Kuvio 6. Kouluviihtyvyyttä heikentävien vertaisvuorovaikutustilanteiden jakautumi-

nen luokka-asteen mukaan 

 



 

 

 

Kuviossa 6. on esitetty tulokset kuudesluokkalaisten ja kahdeksasluokkalaisten kouluviih-

tyvyyttä heikentävien vertaisvuorovaikutussuhdetilanteiden jakautumisesta. Merkittävin 

kouluviihtyvyyttä heikentävä kokemus liittyi sekä kuudesluokkalaisilla (ƒ=26) että kah-

deksasluokkalaisilla (ƒ=35) turvattomuuden kokemuksiin. Kahdeksasluokkalaisilla merki-

tys nousi esiin vahvemmin kuin kuudesluokkalaisilla. Ryhmästä syrjimisen ja osattomuu-

den tunteen kouluviihtyvyyttä estävänä tekijänä oppilaat kokivat tasaisesti toiseksi merkit-

tävämpänä kouluviihtyvyyttä heikentävänä tekijänä.  Merkittävä ero luokka-asteiden välil-

lä oli opiskeluun liittyvissä vertaisvuorovaikutustilanteissa viihtyvyyttä heikentävänä teki-

jänä. Kuudesluokkalaisilla opiskeluun liittyvät kokemukset (ƒ=25) heikensivät viihtyvyyttä 

enemmän kuin kahdeksasluokkalaisten kokemuksissa (ƒ=7). Käyttäytymisen toisiaan koh-

taan vertaisvuorovaikutustilanteissa kouluviihtyvyyttä estävänä tekijänä kuudesluokkalai-

sista kokivat vaikuttavan kahdeksasluokkalaisia enemmän. Asenteiden merkityksen ero 

luokka-asteiden välillä oli selkeä, ollessa sen huomattavasti heikompi tekijä viihtyvyyttä 

heikentävänä kuudesluokkalaisilla (ƒ=9) kuin kahdeksasluokkalaisilla (ƒ=19).  

Turvallisuutta tai turvattomuutta koskevissa vertaisvuorovaikutustilanteissa kuudesluokka-

laiset puhuivat enemmän kiusaamisesta kun kahdeksannen luokan oppilaat. Yläkoulussa 

olevat kokivat olevansa siinä iässä, ettei kiusaaminen ollut enää suotavaa. Kiusaaminen oli 

enemmän vertaisten keskinäistä riitelyä ja porukasta eristämistä, kuin nimittelyä ja ärsyt-

tämistä, millaista kiusaamista ilmeni useammin kuudesluokkalaisten vastauksissa.  

”Ei sitä kyllä kauheesti oo että ei kukkaa niinku kehtaa ennää kiusata kettää ku niin-

ku jos on jo niinku sen ikänen että että niinku tunttee olonsa tyhmäks jos niinku kiu-

sattaa noit että se on niinku niin lapsellista.” R31, P-koulu 

”Et se ajattelee itteensä ja häiritsee tunnilla ja muuta sellasta. Sellasesta tyypistä ei 

pidetä jos se niinku dissaa koko ajan muit ja tälleen.” R6, P–koulu 

Kuudesluokkalaiset korostivat tiiviin luokkahengen vaikuttavan heidän kouluviihtyvyy-

teensä vahvemmin kuin kahdeksannen luokan oppilaat. Kahdeksasluokkalaisille vertaisten 

asenne ja tarjoama tuki vaikutti viihtyvyyteen enemmän kuin tiivis luokkahenki. Kuudes-

luokkalaiset korostivat hyvän luokkahengen vaikuttavan vertaisen kanssa työskentelyyn ja 

työrauhaan edistäen viihtyvyyttä. 

”Nimenomaan kaveriporukka, et se on kaveriporukka, siis kaveri on sellanen joka 

tukee kaikissa asioissa.” R28, N-koulu 
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”No meillä on silleen hyvä luokkahenki silleen tullaan toimeen. eikä meillä kauheesti 

sillei jätetä kettään yksin tai mittää. Nii ei kiusata silleen. Ollaan aika paljon kaikki 

samassa ryhmässä.” R14, R-koulu 

”No siis kaikessa kilpailemisessa ja sit no siis että jos on niinku jotaki öö esimerkiksi 

just joku yleisurheilukilpailu n isit me aina siel ollaa silleen nii kaikki kannustaa toi-

sijaan.”  R14, R-koulu 

Kahdeksasluokkalaisten vastauksissa kouluun liittyvien asenteiden merkityksellisyydessä 

viihtyvyydelle oli huomattava ero verrattuna kuudesluokkalaisten vastauksiin. Kahdeksan-

nesluokan vastauksissa vertaisten asenteet koulua kohtaan heikensivät viihtyvyyttä kun 

kuudennella luokalla asenteilla ei ollut niin suurta vaikutusta koulussa viihtymiseen. Kah-

deksannen luokan oppilaat tiedostivat itse oman ikänsä vaikuttavan asennoitumiseen kou-

lua kohtaan. 

”Jos haluaa respectiä jossain nuorisojengissä niin sitten täytyy olla semmonen, ettei 

niinku kiinnosta koulunkäynti.” R22, N-koulu 

”Kyl se varmaan niinku tästä iästäkin johtuu suurimmaks osaks, ei vaan jaksa kiin-

nostaa.” R23, N-koulu 

”Sit kaikkia alkaa kiinnostaa muut asiatkin kuin koulu…(mitkä asiat?)…Kai kaverit. 

Ja vapaa–aika varmaan enemmän.” R25, N-koulu 

  



 

 

 

4 POHDINTA 

 

4.1 Tutkimustulokset aiempien tutkimusten valossa 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat oppilaiden kokevan koulun vertaissuhteet enemmän 

kouluviihtyvyyttä edistäviksi kuin sitä vähentäviksi. Vertaissuhteet koettiin enemmän voi-

mavaraksi, kuin harmin aiheuttajiksi. Tulos vahvistaa aiempia tutkimustuloksia siitä, että 

vertaissuhteilla on merkittävä vaikutus oppilaiden kouluun kiinnittymisessä (De Santis 

King et al., 2006). 

Osallisuus vaikutti vahvasti oppilaiden viihtymiseen koulussa ja käänteinen tilanne, osat-

tomuus, vaikutti kouluviihtyvyyteen sitä heikentävästi lähes yhtä vahvasti. Vertaisryhmiin 

kuuluminen tai siitä ulkopuolelle jääminen vaikuttavat oppilaiden elämään hyvin koko-

naisvaltaisesti niin kouluhyvinvoinnin kuin myös positiivisten oppimistulosten näkökul-

masta. Oppilaat kokivat myös turvattomuuden tunteen vertaisvuorovaikutustilanteissa hei-

kentävän heidän koulussa viihtymistään. Tämän tutkimuksen tuloksissa turvallisuuden 

tunteen koettiin edistävän kouluviihtyvyyttä vain vähän, vaikka aiemmin turvallisen kou-

luympäristön ja sosiaalisten suhteiden on havaittu vaikuttavan viihtyvyyteen vahvemmin 

(Saukkonen, 2003). Turvallisuus voidaan kokea olevan perusarvo koulussa ja vertaissuh-

teissa, eikä sen uskota vaikuttavan viihtyvyyteen, ennen kuin koetaan turvattomuutta ver-

taisvuorovaikutussuhteissa. Opiskelutilanteissa vertaisvuorovaikutustilanteet koettiin sekä 

edistävän että heikentävän viihtyvyyttä tasaisesti. Vertaissuhteet ja vertaisten käyttäytymi-

nen voivat kääntää oppimistilanteissa viihtymisen positiiviseksi tai negatiiviseksi. Opiske-

luilmapiiri ei ole pysyvä tila vaan se saattaa vaihdella jopa yhden oppitunnin sisällä. 

Oppilaat kuvasivat vertaisryhmään kuulumisen tekevän kouluun tulemisen mieluisaksi. 

Osallisuus yhteisössä nousi vahvasti esille viihtyvyyttä edistävänä tekijänä. Vertaisten on 

osoitettu olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä kouluun kiinnittymisessä sekä positiivisen ja 

koulumyönteisen ilmapiirin muotoutumisessa (De Santis King et al., 2006; Gorard & See, 

2011). Kokemus tärkeänä osana olemisesta yhteisössä ja arvostettuna olemisesta vertaisten 

toimesta, kehittää itsetuntoa parantaen oppilaiden minäpystyvyyden kokemusta (Samdal, 

Nutbeam, Wold & Kannas, 1998). Tieto vertaisten tuesta ja vertaispalautteen saamisesta 

kehittää lapsen sosiaalista kompetenssia (Neitola, 2013). Sosiaalisella kompetenssilla tar-
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koitetaan kykyä saavuttaa omia päämääriä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa niin että 

myönteiset suhteet muihin säilyvät (Rose-Krasnor & Denham, 2009). Sosiaalinen kompe-

tenssi kehittyy vuorovaikutuksessa ja tietyssä ympäristössä (Neitola, 2013). Oppilaat koki-

vat erilaiset koulun yhteiset tapahtumat tärkeiksi ja koulussa toimivien ihmisten yhteisölli-

syyttä parantaviksi. Tapahtumissa oppilailla on mahdollisuus tutustua toisiin oppilaisiin yli 

luokkarajojen ja solmia uusia kaverisuhteita.  

Hyvät ja kohteliaat käytöstavat vertaisvuorovaikutustilanteissa oppilaat kokivat viihtyvyyt-

tä edistävinä. Oppilaat korostivat erityisesti positiivista ja toiset huomioivaa käyttäytymistä 

vertaisvuorovaikutustilanteissa. Arjessa tapahtuvat teot ja sanat olivat suuri tekijä viihty-

vyyden edistäjänä vertaisvuorovaikutustilanteissa koulussa. Oman sosiaalisen statuksen 

parantaminen toisten oppilaiden kustannuksella ja huomionhakeminen häiritsemällä, koet-

tiin heikentävän viihtymistä koulussa. Tuloksissa päihteet ja rikollisuus nousivat esille 

pääasiassa kahdeksasluokkalaisten kuvauksissa aiheuttaen pelkoa ja heikentäen viihtyvyyt-

tä koulussa. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole havaittu päihteiden ja rikollisuuden vaiku-

tusta vertaisvuorovaikutustilanteissa kouluviihtyvyyteen edistävästi tai estävästi.  

Oppilaat kokivat luokassa vallitsevan työrauhan parantavan viihtyvyyttä luoden positiivi-

sen ilmapiirin oppimiselle. Aiemman tutkimuksen perusteella oppimisilmapiirillä on tutkit-

tu olevan suora vaikutus viihtyvyyteen (Verkuyten & Thijs, 2002.) Kouluviihtyvyyden ja 

menestymisen opinnoissa on todettu vaikuttavan toisiinsa vastavuoroisesti (De Santis King 

et al., 2006). Tulokset osoittivat, että oppilaat kokivat oman koulutyön arvostamisen ver-

taisten toimesta edistävän kouluviihtyvyyttä. Vastaavasti välinpitämättömien ja väheksyvi-

en vertaisten kommenttien koettiin heikentävän viihtyvyyttä. Opinnoissa menestymisen 

sekä vertaissuhteissa hyväksytyksi tulemisen välillä vallitsee siis jännite. Oppilaat uskoivat 

koulussa menestymisen heikentävän vertaissuhteissa hyväksytyksi tulemisen. Vertaiskult-

tuurien normit asettavat oppilaan tekemään tietoisen valinnan vertaissuhteiden ja koulussa 

menestymisen välillä. Jos haluaisi olla suosittu vertaissuhteissa, täytyisi koulussa menes-

tymisen olla huonoa tai menestymisen ollen positiivinen tulisi se salata. Vain vertaissuh-

teet, joissa koulussa menestyminen on hyväksyttävä normi antaa oppilaalle mahdollisuu-

den olla sekä suosittu vertaissuhteissa että menestyvä opinnoissaan.   

Vaikka työrauha koettiin merkittäväksi oppitunneilla, kokivat oppilaat myös yhteistyön ja 

vertaisten kanssa keskustelun parantavan oppimista ja viihtyvyyttä. Oppilaat kuvasivat 

kiinnostuksen opiskelua kohtaan laskevan, jos työskentelytapoihin ei saanut itse vaikuttaa 



 

 

 

tai opiskelussa ei ollut mahdollista tehdä yhteistyötä toisten kanssa. Tulos on linjassa itse-

ohjautuvuus teorian kanssa, jossa autonomian kokeminen säilyttää mielenkiinnon ja sitou-

tumisen opiskelua kohtaan (Deci & Ryan, 2000). Ristiriitaisen tilanteen muodosti ylimää-

räisen ääneen ja melun kokemisen olevan häiriöksi oppitunneilla viihtymiselle. Yhteistyö 

ja toiminnallinen työskentely tuovat luokkaan hälinää ja liikettä, minkä oppilaat kokivat 

häiritseväksi ja oppituntien viihtyvyyttä laskevaksi.  

Oppilaat kokivat vaikuttamisen omaan opiskeluunsa ja opiskeluympäristöönsä tärkeäksi 

viihtyvyyttä edistäväksi tekijäksi. Tulos on samansuuntainen aiempien tulosten kanssa, 

jossa oppilaat kokivat omat vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi, mutta ensiluokkaisen 

tärkeiksi (Harinen & Halme, 2012). Koulussa jokaisen mielipiteen tulisi olla tärkeä ja 

huomion arvoinen, koska avoimuus vahvistaa oppilaiden turvallisuuden tunnetta ja näin 

edistää koulussa viihtymistä. Turvallisuuden tunne vertaisten keskuudessa suo oppilaiden 

kertoa ja perustella omat näkemyksensä asioihin vertaisten läsnä ollessa. Viihtyvyys ja 

avoimuus luokassa luovat tilan keskustelun syntymiselle ja mielipiteiden avoimuudelle 

(Hanhivaara, 2006). Keskustelu ja avoimuus vertaissuhteissa ovat tärkeitä oppilaiden op-

pimisen, kehityksen ja kasvun näkökulmasta. Tulokset turvattomuuden tunteen ja pelon 

kiusaamisen kohteeksi joutumisesta olivat samansuuntaiset aiempien havaintojen perus-

teella heikentäen oppilaiden kouluviihtyvyyttä (Murray & Harrison, 2007).  Kokemus vä-

heksytyksi tulemisesta tai naurunalaiseksi joutumisesta voi jättää pitkäaikaisen jäljen ja 

tukahduttaa aktiivisen osallistumisen oppitunneilla ja vapaa-ajalla tapahtuvaan keskuste-

luun. Tällaisia tilanteita, joissa oppilaat voivat joutua väheksytyksi vertaisten toimesta, 

tapahtuu esimerkiksi oppitunneilla väärin vastattaessa ja eriävien mielipiteiden esittäessä.  

Tulokset osoittivat koulupihan ja sen tarjoamien puitteiden tärkeyden aktiiviselle välitunti-

toiminnalle ja vertaisvuorovaikutustilanteille. Koulupihalla sijaitsevat välineet ja oppilai-

den vapaasti käytettävissä olevat pallot ja mailat koettiin houkuttelevan yhteiseen toimin-

taan välitunneilla. Pelaaminen ja leikkiminen tapahtuvat usein vuorovaikutuksessa vertais-

ten kanssa. Oppilaat joutuvat huomaamattaan keskelle sosiaalisia tilanteita, jossa he har-

joittavat sosiokognitiivisia vuorovaikutustaitojaan. Sosiokognitiivisia taitoja ovat muun 

muassa tilanteiden havainnointi, kyky käsitellä ja ymmärtää sosiaalisia tilanteita sekä rat-

kaista niihin liittyviä ongelmia (Semrud-Clikeman, 2007). Välitunneilla vertaisvuorovaiku-

tustilanteet ovat herkkää aikaa ystävyyssuhteiden solmimiselle tai ryhmästä ulkopuolelle 

jäämiselle. Oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus on välitunneilla ja luokkahuoneen ulko-

puolella vapaampaa verrattuna luokassa tapahtuviin vuorovaikutustilanteisiin. Joutuessaan 
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ongelmatilanteisiin vertaisvuorovaikutustilanteissa keskinäinen ratkaisujen keksiminen ja 

selvittely luovat usein tilanteisiin konflikteja. Näihin konflikteihin reagoiminen ja niissä 

selviytymisen oppilaat voivat kokea haastavina, etenkin jos he eivät ole harjoitelleet tarvit-

tavia keinoja hallita ja selviytyä tilanteista. Usein tällaisten ongelmatilanteiden selvittely 

voi yltyä kiusaamiseksi tai vertaisryhmästä syrjään vetäytymiseksi. 

Kiusaamisen on osoitettu vaikuttavan kokonaisvaltaisesti oppilaiden vertaissuhteisiin, hy-

vinvointiin ja koulussa viihtymiseen (Smith, Talamelli, Cowie, Naylo, & Chauhan, 2004). 

Oppilaiden mukaan raja osattiin vetää sille, milloin vertaisvuorovaikutustilanteissa toimin-

ta oli kavereiden välistä leikkiä ja milloin tarkoituksena oli loukata jotakuta. Osana vertais-

ryhmää, oppilaat uskoivat tulevan puolustetuksi kiusaamistilanteissa. Vertaisryhmästä ul-

kopuolelle jättäminen voi muodostua passiiviseksi toiminnaksi, jolloin syrjitty oppilas on 

oppinut välttelemään muita oppilaita. Tämä voidaan tulkita omatahtoiseksi syrjään vetäy-

tymiseksi, vaikka koettu yksinäisyys on alun perin vertaisten aiheuttamaa.  

Oppilailla on suuri paine kuulua vertaisryhmään ja omaa asemaa turvatessa saatetaan toi-

mia vastoin omia arvoja tai periaatteita. Vertaissuhteiden vaikutus viihtymiseen ja asentei-

den muotoutumiseen on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa (Hui & Sun, 2010; Wei & 

Chen, 2010).  Vertaissuhteiden merkitys kasvaa murrosikää lähestyttäessä ja omaa paikkaa 

etsitään erilaisissa vertaisryhmissä. Vertaisryhmävuorovaikutuksen laadun on havaittu vai-

kuttavan viihtymiseen koulussa (Ladd, 1990). Oppilaat kokivat huonon vertaisryhmän si-

sältävän suoranaista koulunegatiivisuutta, päihteiden käyttöä sekä toisten oppilaiden kiu-

saamista. Toisesta näkökulmasta lähestyttäessä huonokin vertaisryhmä voidaan kokea tu-

kevaksi ja turvalliseksi. Tiiviiden ja vastavuoroisten ystävyyssuhteiden muodostumisen 

myötä elämä tasoittuu ja kouluviihtyvyys lähtee jälleen uudelleen kehittymään positiivi-

semmaksi, siirryttäessä kohti toisen asteen koulutusta (Li-Jun, 2014; Scheinin, 2003).  

Oppilaiden iän vaikuttavuutta kouluviihtyvyyteen osoitti tässä tutkimuksessa 6-

luokkalaisten ja 8-luokkalaisten vastausten jakautumisen vertailu (  = 4,26; df=1 ja 

p=0,039). Tulokset olivat samansuuntaisia aiempien tutkimustulosten kanssa, joissa ala-

koulun oppilaiden on todettu viihtyvän yläkoulun oppilaita paremmin (De Santis King et 

al., 2006; Hui & Sun, 2010; Minkkinen, 2015). Kuudesluokkalaisten vastauksissa koulu-

viihtyvyyttä edistäviä vertaisvuorovaikutustilanteita oli heikentäviä kokemuksia enemmän, 

kun taas kahdeksasluokkalaisilla vastausten jakautuminen oli päinvastainen. Huomion ar-

voista on, ettei kahdeksasluokkalaisten kouluviihtyvyyttä heikentävillä kokemuksilla ollut 



 

 

 

merkittävän suurta eroa positiivisiin kokemuksiin verrattuna. Yläkouluun siirryttäessä kou-

lun koko usein kasvaa, jolloin vertaisryhmät vaihtuvat ja kouluun kiinnittyminen voi vai-

keutua (Crosnoe, Johnson & Elder, 2004). Alakoulussa kiinnitetään enemmän huomiota 

luokan sisäiseen toimivuuteen. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joten luokan sisäinen 

dynamiikka kehittyy tiiviimmäksi. Yläkoulussa, jossa oppilaat vaihtavat luokkaa ja opetta-

jaa aineen mukaan, ei samanlaista pysyvyyttä ja tiivistä sidettä synny oppilaiden välille.  

 

4.2  Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta on perinteisesti tarkasteltu ensisijassa validiteetin 

avulla. Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä ja kykyä mitata tutkimuksen ennalta 

suunniteltuja asioita (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008). Luotettavuutta lisää tutkimuk-

sen toteuttaminen luonnollisessa ympäristössä, jossa tutkittavat henkilöt toimivat (Hirsjär-

vi, Remes & Sajavaara, 2008). Haastattelu suoritettiin haastateltavien oppilaiden koulupäi-

vän aikana. Oppilaat tunsivat tutkijat ennalta, koska data kerättiin osana kenttätyötä. Haas-

tatteluprotokollan kehittämisessä hyödynnettiin tutkijatriangulaatiota. Tutkimuksessa käy-

tetty instrumentti pilotoitiin ennen varsinaisen tutkimusaineiston keräämistä. Aineiston 

keränneet haastattelijat olivat koulutettu tutkimuksen toteuttamiseen valitun instrumentin 

käyttöön.  

Aineiston alkuperäiset haastattelut ja litteroinnit olen saanut tukijoilta, joilla on ollut ensisi-

jainen oikeus aineiston käyttämiseen. Uskottavuutta tutkimukselleni tuo perehtyminen ai-

hetta jo aiemmin käsitteleviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen (Tuomi & Sarajärvi, 2009). 

Uskottavuutta lisää myös hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen koko tutkimuspro-

sessin ajan (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012).  Laadullisessa tutkimuksessa luotet-

tavuuden kriteeri on aina ensisijaisesti tutkija itse (Eskola & Suoranta, 2008).  

 Tutkimusmenetelmien perusteltu valinta ja johdonmukainen seuraaminen vaikuttavat luo-

tettavuuden arviointiin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008). Pyysin opiskelijatoveriani 

lukemaan aika-ajoin tutkimustani ja kommentoimaan sen sujuvuutta ja ymmärrettävyyttä. 

Litteroitu aineisto mahdollistaa tutkijan tarkastella aineistoaan useaan otteeseen siirtyen 

yleisestä tarkastelusta kohti systemaattisempaa läpikäyntiä (Tuomi & Sarajärvi, 2009). 

Aineiston useaan kertaan lukeminen, ja kriteerin mukaisten kohtien tarkkaan merkitsemi-
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nen mahdollistaa systemaattisen palaamisen aineistoon ja muodostettujen luokkien muok-

kaamisen ongelmia havaittaessa (Schreier, 2012). Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa 

myös miten uskottavasti ja pätevästi lähdeaineistoa on käytetty, sekä tutkimustulosten oi-

keudenmukainen kirjaaminen (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Haastatteluaineiston luotetta-

vuutta lisää siitä jo aiemmin toteutettu tutkimus, koskien oppilaiden yleistä kouluhyvin-

vointia (Pietarinen, Pyhältö & Soini, 2010).  

Oppilaat osallistuivat haastattelutilanteeseen omalla nimellään vapaaehtoisesti. Heiltä ja 

heidän huoltajiltaan oli pyydetty lupa tutkimukseen osallistumiseen. Oppilaat eivät hyöty-

neet haastatteluun osallistumisesta millään tavalla. Heikkoutena ryhmähaastatteluna toteu-

tetulle aineistonkeruulle voidaan pitää sitä, vastaavatko oppilaat rehellisesti esitettyihin 

kysymyksiin ja uskaltavatko he tuoda oman henkilökohtaisen mielipiteensä esiin vertais-

ryhmän keskuudessa (Hirsjärvi & Hurme, 2001). Toisaalta ryhmähaastattelun etuna on 

ryhmän antama sosiaalinen tuki, joka voi lieventää jännitystä sekä edesauttaa keskusteluun 

osallistumista (Eskola & Suoranta, 2008).  Ryhmään osallistuneet oppilaat auttoivat vas-

taamisessa ja keskusteluun osallistumisessa muun muassa tarttumalla tiettyyn aiheeseen 

kuljettaen keskustelua eteenpäin.  

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella validiteetin lisäksi myös tutkimuksen re-

liabiliteetin myötä. Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta ja 

samankaltaisten tulosten saamista (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008). Käytännössä tä-

mä tarkoittaa sitä, saadaanko käytetyllä menetelmällä samat tulokset, jos tutkimus tehtäi-

siin uudelleen. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa kohteena on koko tut-

kimusprosessi (Eskola & Suoranta, 2000). Luotettavuutta parantaa tarkka selonteko tutki-

muksen erivaiheista ja niiden toteuttamisesta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008). Olen 

pyrkinyt kuvaamaan ja perustelemaan tutkimuksessa tekemäni valinnat ja tuomaan ne näin 

lukijalle selkeäksi. Valintojen tekemistä ohjaavana tärkeimpänä kriteerinä olen pitänyt op-

pilaiden kuvauksien esiintuomista tutkittavaa ilmiötä tarkasteltaessa. Analyysissä toteutetut 

kriteerit ja luokittelut olen pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. Tutkimusta teh-

dessäni olen tiedostanut omat ennakkokäsitykseni tutkittavaan aiheeseen. Tutkijana minun 

tulee tiedostaa omat koulukokemukseni, arvoni ja kasvatusalan opiskelun vaikuttavuus 

tekemiini tulkintoihin.  Puolueettomuutta ei voida pitää itsestäänselvyytenä, vaan se edel-

lyttää tutkijan ennakkokäsityksien tiedostamista tutkimuksen toteuttamisessa (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009). 



 

 

 

Tutkimuksen otos oli laadullisen tutkimuksen tekemiseen poikkeuksellisen suuri. Tarkoi-

tuksena ei ollut pyrkiä yleistettävyyteen vaan ymmärtää paremmin oppilaiden välisen vuo-

rovaikutuksen merkitystä kouluun kiinnittymisessä ja kouluarjessa viihtymisessä. Ryhmä-

haastattelun avulla oppilailta kerätty aineisto oli kattava ja siitä oli mahdollista nostaa esiin 

relevantteja episodeja nojaten tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa 

menetelmätriangulaatio, jossa käytetään kvalitatiivisen sekä kvantitatiivisen analyysimene-

telmiä rinnakkain (Tuomi & Sarajärvi, 2009) Tutkimuksessa olen pyrkinyt viittaamaan 

selkeästi tiedon alkuperäiseen lähteeseen. Tutkimusaineistoa olen käsitellyt huolellisesti, 

jotta esiintuomani tulokset olisivat totuudenmukaisia.  

 

4.3 Tutkimuseettiset kysymykset 

Tutkimukseen osallistuvilla on oikeus tietää, mitä ilmiötä tutkimus käsittelee (Tuomi & 

Sarajärvi, 2000). Ennen haastattelun aloitusta haastattelija kertoi oppilaille miten tilanne 

etenee ja että haastattelu tullaan tallentamaan digitaalisesti. Tutkimuksen tekemiseen tarvit-

tavat luvat oli hankittu alueiden koulutoimen johdolta sekä tapauskoulujen rehtoreilta. 

Suostumukset tutkimukseen pyydettiin myös oppilailta itseltään sekä heidän huoltajiltaan. 

Haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista eikä osallistujat saaneet mitään ylimääräistä 

hyötyä osallistumisesta. Haastattelut toteutettiin oppilaille tutussa ympäristössä heidän 

kouluillaan. Haastattelija oli oppilaille ennestään tuttu henkilö, muttei liian läheinen. Tut-

kimukseen osallistuneiden koulujen tai oppilaiden nimiä ei tulla julkaisemaan missään yh-

teydessä, mikä suojelee vastaajien anonymiteettiä.  

On mahdollista että omien mielipiteiden esiin tuominen tuntui oppilaista vaikealta. Ihmisiä 

tutkittaessa täytyy aina ottaa huomioon ja huolehtia yksityisyyden kunnioittamisesta ja 

vahingoittamasta tutkittavia henkilöitä (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Haastattelija esitti tuki-

kysymyksiä houkutellen oppilaita keskusteluun, mutta ei missään vaiheessa pakottanut 

oppilaita vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Toisten oppilaiden seurassa oman mielipi-

teen ääneen lausuminen voi tuntua vaikealta. Haastatteluryhmän koostuessa tutuista henki-

löistä omalta luokalta parannettiin tilanteen turvallista ja avointa ilmapiiriä. Oppilaat saat-

toivat kokea tutkimukseen osallistumisen mielenkiintoisena. Tutkimukseen osallistuminen 

saattoi olla jopa ainutkertaisena kokemus oppilaille. Oppilaille luotiin mahdollisuus tuoda 

esiin ja lausua julki itselle tärkeät ajatukset koskien tutkittavaa ilmiötä. Koska tutkimuksen 
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aineisto on hankittu lapsilta, liittyy sen käsittelyyn aina tiettyjä erityishuomioita hyvän tut-

kimusetiikan soveltamisen lisäksi. Lapsille ei voida suoda täysivaltaista itsemääräämisoi-

keutta, vaan huoltajalta täytyy pyytää lupa tutkimukseen. Lapsella on kuitenkin oikeus itse 

kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta huoltajan suostumuksesta huolimatta.  

 

4.4 Kehitysideat kouluun ja opettajankoulutukseen 

Tämä tutkimus osoitti, että vertaisvuorovaikutuksella on suuri merkitys oppilaiden koulu-

viihtymisen muodostumisessa. Erityisesti vuorovaikutussuhteiden laadulla ja tiiviillä yh-

teishengellä koettiin olevan suurin merkitys viihtyvyyden muotoutumiseen. Kun oppilaat 

olivat tietoisia saatavilla olevasta vertaisten tuesta ja yhteisön jäsenenä hyväksyttynä ole-

misesta he viihtyivät koulussa. Tulokset viittaavat siihen, että oppilaiden sosiaalisia val-

miuksia toimia vertaisvuorovaikutustilanteissa tulisi kehittää. Opettajan tulisi panostaa 

vuorovaikutuksen kehittämiseen sekä ryhmähengen muodostumiseen auttamiseen. Tulos-

ten mukaan kiusaamisen ehkäisy ja aikaisessa vaiheessa siihen puuttuminen on tärkeää.  

Opettajan resurssit eivät riitä kaikkiin vertaisvuorovaikutustilanteisiin puuttumiseen. Opet-

tajankoulutuksen tulisi tarjota opinnoissa työkaluja, millä oppilaiden vuorovaikutustaitoja 

voitaisiin tiedostetusti kehittää kouluviihtyvyyttä tukevaksi. Ikuisuuskysymyksenä opetta-

jan ammatissa on negatiivisiin asioihin ja tilanteisiin puuttuminen ja tilanteiden käsittely 

oppilaiden kanssa. Opettamisen lisäksi opetussuunnitelma vaatii opettajan kiinnittämään 

huomiota siihen, että oppilaiden hyvinvointi koulussa olisi mahdollisimman laadukasta 

(Opetushallitus, 2014). Vertaisvuorovaikutussuhteiden toimivuus ja koulussa viihtyminen 

ovat oleellisia opiskelun sujumisen kannalta. Hyvinvointiin ja viihtymiseen koulussa opet-

taja kykenee vaikuttamaan pedagogisilla ratkaisuillaan ja ohjauksellaan. Opettajan lisäksi 

myös oppilailla on vastuu omasta ja vertaisten hyvinvoinnista.  Vuorovaikutustilanteissa 

toimimisen tulee olla sekä opettajan että oppilaiden toimesta myönteistä, tukevaa ja innos-

tavaa.  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaiden vertaissuhteiden merkitystä kouluviihtyvyy-

den rakentumisessa. Jatkossa olisi mielenkiintoista keskittää tutkimus pelkästään oppilai-

den kokemalle tunnetasolle. Miten oppilaat käsittelevät vertaisvuorovaikutustilanteissa 

tunteitaan, mitä tunteita heissä ilmenee tai mitkä tunteet oppilaat itse tunnistavat vaikutta-



 

 

 

van vuorovaikutustilanteissa. Myös alakoulun ja yläkoulun vertaissuhteiden erojen tutki-

minen voisi tuoda lisää tietoa sille, miksi yläkouluun siirryttäessä kouluviihtyvyys lähtee 

heikkenemään.  

Lapsille koulu ei välttämättä ole ensisijaisesti oppimisen paikka, vaan se on kavereiden 

kanssa yhdessä olemisen paikka. Jos tuo yhdessä oleminen saadaan toimimaan, voivat 

myös opiskelu ja oppiminen sujua entistä paremmin. 
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LIITE 1 

Oppilaiden ryhmähaastattelut  

 

Haastattelija ___________________________________________________ 

Aika ja paikka __________________________________________________ 

Ryhmän kuvaus________________________________________________ 

(oppilasryhmä/luokka-aste, nimet) 

 

 

Ryhmähaastattelun 

teemat 

 

Haastattelukysymykset  

 

Tutustuminen ja taus-

tat 

 

 

 

Aluksi kukin voisi askarrella nimilapun, niin minun on helpom-

pi jutustella teidän kanssa.  

 

Millainen koulupäivä teillä on ollut tänään? Minkä aineen oppi-

tunteja teillä on ollut? Onko tänään tapahtunut jotakin ki-

vaa/hauskaa?  

 

Mistä alakoulusta olette tulleet tänne yläkouluun (yläkoulun 

oppilaille)? 

 

Jos teidän pitäisi kuvailla tätä omaa kouluanne uudelle oppilaal-

le/luokkatoverille, niin mitä kertoisitte?  

 

 

Oppilaan pätevyys & 

oppilas–

kouluympäristö suhde   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Miten arvioitte, millainen oppilas teidän mielestänne pärjää 

hyvin koulussa?   

Mitä hän tekee koulussa opettajien ja oppilaiden kanssa?  Millä 

tavoin hän tekee näitä asioita? 

Mitä hän tekee vapaa-ajalla? Millä tavoin hän tekee näitä asioi-

ta?  

Osaavatko kaikki oppilaat toimia näin?  

Voiko oppia olemaan ”hyvä oppilas”?   

Miksi arvelette näin? 

 

2. Kuvailitte tuossa oppilasta, joka pärjää hyvin koulussa, mitä 

jos tapahtuukin niin, että tällainen oppilas rupeaakin pärjäämään 

huonommin (ei enää viittaa tunnilla, saa huonoja numeroita). 

Mistäköhän tämä voi johtua?  

 

Mitä on saattanut tapahtua? 

Mistä tilanne sai alkunsa? 

Keitä siinä oli mukana?  

(Kuinka tilanne päättyi? )  

Mikä muuttui? 



 

 

 

 

 

Koulun kehittäminen 

 

 

 

 

Tapahtuuko tällaista usein? 

 

3. Entä millainen oppilas pärjää muiden oppilaiden kanssa? Mi-

ten tullaan kaveriksi? 

Millaisia asioita oppilaat arvostavat toisissaan?  

Miten sellainen oppilas käyttäytyy, jota muut ihailevat?  

Milloin oppilaat paheksuvat/eivät pidä jonkun oppilaan käyttäy-

tymisestä? 

 

4. Kuvailitte tuossa oppilasta, joka pärjää hyvin muiden kanssa, 

mitä jos tapahtuukin niin, että tällainen oppilas rupeaakin pär-

jäämään huonommin (joutuu hankaluuksiin kaveriporukassa, 

vetäytyy syrjään).  Mistäköhän tämä voi johtua?  

 

Mitä on saattanut tapahtua? 

Mistä tilanne sai alkunsa? 

Keitä siinä oli mukana?  

(Kuinka tilanne päättyi? )  

Mikä muuttui? 

Tapahtuuko tällaista usein? 

 

5. Millaisessa koulussa teidän mielestä oppilaiden olisi hyvä 

olla? 

 

Miksi? Miten siihen päästäisiin? Mitä pitäisi tapahtua? 

 

6. Millaisessa koulussa teidän mielestä opettajien olisi hyvä ol-

la? 

 

Miksi? Miten siihen päästäisiin? Mitä pitäisi tapahtua? 

 

 

Lopetus 

 

Miltä tämä ryhmähaastattelu/keskustelu/jutustelu teistä tuntui?  

Onko jotain mitä haluaisitte vielä sanoa? 

 

 

 

Haastattelijalle: Kirjaa haastattelun jälkeen havaintosi haastattelun sujumisesta sosiaali-

sena tilanteena, esim.   

 Puhuivatko kaikki ryhmän jäsenet? Puhuiko joku selvästi enemmän? Oliko joku ai-

van hiljaa?  

 Millainen tunneilmasto haastattelun aikana valitsi? Olivatko oppilaat innostuneita, 

hämmentyneitä, pelokkaita, ylimielisiä? 

 Puhuivatko oppilaat näkemyksesi mukaan avoimesti ja tosissaan? 

 Mitä muuta haluat kertoa?  

 



 

 

 

 


