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nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. 

MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi.

MLL tuntee perheiden arjen ja tarjoaa eri elä-

mäntilanteissa vertaistukea, monipuolista va-

paaehtoistoimintaa sekä osallistumisen ja 
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Vuosittain
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–  Vanhempainpuhelin ja Vanhempainnetin kir-

jepalvelu vastaa noin 1 100 yhteydenottoon.

–  Yläkouluissa toimii noin 12 000 MLL:n tukiop-

pilasta, internetissä nuoria tukee noin 

 20 verkkotukaria eli verkk@ria.

–  Lähes 1 100 MLL:n kouluttamaa lasten-

 hoitajaa työskentelee noin 5 000 perheessä.

–  Yli 600 MLL:n kouluttamaa tukihenkilöä tekee 

työtä perheiden ja nuorten parissa.

– MLL ylläpitää yli 550 perhekahvilaa, joissa 

 kokoonnutaan noin 15 500 kertaa.

– MLL:ssa toimii lähes 300 vertaisryhmää ja 

muuta aikuisten ryhmää.

–  MLL:n kerhoissa käydään noin 511 000 kertaa.

–  MLL järjestää koulujen alkaessa Hyvä alku 

koulutielle- ja Hyvä alku yläkouluun -kampan-

jat, joilla tavoitetaan yli 55 000 ekaluokka-

laisen ja noin 50 000 seitsemäsluokkalaisen 

vanhemmat.

MLL tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden osal-

listua työhön lasten hyväksi. MLL:n toiminnan 

perusta on paikallinen vapaaehtoistoiminta.
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Tukioppilastoiminnan
koulutusmateriaalit

Tukioppilas ryhmässä  
•	 Millainen	on	hyvä	ryhmä?
•	 Ryhmän	kehitysvaiheet	ja	ilmiöt
•	 Taitavaksi	ryhmän	ohjaajaksi
•	 Miten	ryhmään	voi	vaikuttaa?

Kiusaamisen ehkäiseminen
•	 Kiusaaminen	ilmiönä
•	 Yhteinen	vastuu	
•	 Pieniä	suuria	tekoja
•	 Me	toimimme! 

Mediakasvatus
•	 Myönteinen	netinkäyttö	–	parempi	
 internet
•		 Vastuullinen,	osallistuva	ja	
 vaikuttava nuori
•	 Yhteisöllisyys	digiajan	koulussa
•	 Eettisesti	digikulttuurissa	

TUKiOPPiLaidEn 
KOULUTUS

•	 Koulutus	tukee	tukioppilaan	
 valmiuksia toimia tehtävässään 
 ja antaa välineitä toiminnan 
 kehittämiseen.
•	 Toiminnallisen	työskentelyn	
 avulla tukioppilaan tarvitsemia 

taitoja voidaan harjoitella 
turvallisesti ja tavoitteellisesti.

•	 Koulutus	ohjaa	myös	toiminnan	
yhteiseen suunnitteluun, 
arvioimiseen ja kehittämiseen.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot   
•	 Tunteiden	nimeäminen,	
 tunnistaminen ja ilmaiseminen
•	 Minäkäsitys	ja	itsetunto
•	 Empatiataidot
•	 Kunnioittava	vuorovaikutus
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Koulutus-
materiaalin käyttö

Jokaiseen jatkokoulutusmateriaaliin kuu-
luu opasvihkonen ja verkossa olevat teh-
täväkortit:	mll.fi/tukioppilastoiminta.	
Opasvihkossa on kunkin koulutusmate-
riaalin	tavoitteet,	asiasisältöön	liittyvät	
taustatiedot	ja	ehdotukset	työskentely-
tavoista.	Aiheeseen	liittyvät	tehtäväkortit	
löytyvät	netistä	ja	ne	voi	tulostaa	käyt-
töönsä. 
 Jokainen jatkokoulutusmateriaali 
on	laadittu	kuuden	oppitunnin	mittaisek-
si.	Koulutusmateriaali	on	jaettu	aiheittain	
pienemmiksi	kokonaisuuksiksi,	jotta	kou-
lutuksen voi jakaa useammalle eri kerral-
le. Tämä on tarpeen muun muassa silloin, 
kun tukioppilastoiminta on koulussa 
valinnaisaineena. 
 Koulutusmateriaaleista voi rakentaa 
oman koulutuskokonaisuuden yhdistä-
mällä osia ja harjoituksia eri materiaa-
leista (I Tunne- ja vuorovaikutustaidot, 
II		Ryhmän	toiminta,	III	Kiusaamisen	
ehkäiseminen ja IV). 
	 Jokaisessa	tehtäväkortissa	on	toimin-
nallinen	harjoitus	ja	sitä	taustoittava	teo-
riaosuus.	Tehtäväkortit	tukevat	myös	
ohjaajaa rakentamaan juuri omalle ryh-
mälle	ja	omiin	tavoitteisiin	sopivan	kou-
lutuksen, sillä eri osioiden tehtäviä on 
helppo yhdistellä.  Jokaiseen aiheeseen 
on useampi harjoitus, mikä lisää ohjaajan 
valinnanvapautta,	ja	omat	painotukset	on	
entistä	helpompi	huomioida.	

 
Valinnanvapaus: 
Materiaalista voi avainsanoja hyödyn-
tämällä	helposti	poimia	yksittäisiä	
harjoituksia täydentämään muita 
koulutuskokonaisuuksia.

KiVa-teemat: 
Koulutusmateriaalin sisällöissä on pal-
jon KiVa-koulun yläkoulumateriaalin tee-
mojen aiheita. Materiaalia voi hyödyntää 
KiVa-teemojen	käsittelyssä	ja	tukioppilai-
ta	voi	ottaa	mukaan	teemojen	suunnitte-
luun ja toteutukseen. 

Monikäyttöisyys: 
Harjoitukset	soveltuvat	käytettäviksi	eri	
oppiaineiden opetuksessa tai luokanoh-
jaajan tunneilla sekä nuorisotyössä.
 

 

Materiaalien soveltaminen

Kummitunnit: 
Monet	tehtäväkorttien	harjoituksista	
sopivat myös tukioppilaiden itsensä vetä-
minä kummitunneille. Kun tukioppilas 
valmistautuu kummitunnin pitämiseen, 
on	tärkeää	on	tärkeää,	että	tukioppilas	
käy etukäteen tehtävän ohjaamiseen liit-
tyvät kysymykset läpi. Esimerkiksi: ”Mitä 
minun tulee huomioida, kun ohjaan har-
joitusta	nuoremmille	oppilaille?”	”Mil-
laisia	haastavia	tilanteita	harjoituksen	
yhteydessä	voi	nousta	esiin?”	

Tietoiskut: 
Harjoituksista voi rakentaa lyhyen toimin-
nallisen	tietoiskun	tukioppilaskokoukseen	
tai -tapaamiseen.

Toiminnallisia 
elementtejä opetukseen: 
Vuonna 2016 voimaan tulevissa 
perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa korostetaan oppilaan 
vuorovaikutus- ja tunnetaitojen tuke-
mista sekä monipuolisten opetusmene-
telmien	käyttöä.	Koulutuksen	harjoituksia	
voi	käyttää	apuna	toiminnallisten	ja	
vuorovaikutuksellisten	elementtien	
lisäämisessä opetukseen. 

 t
u

n
ne- ja

 vuorova
iku

tustaidot    

Liite

tilanne 1:
Sain juuri tietää, että paras ystäväni on levittänyt 

perätöntä huhua minusta netissä.
tilanne 2:
Vanhempani pakottavat minut jäämään kotiin lukemaan 

seuraavana päivänä olevaan kokeeseen, vaikka kaikki 

ystäväni saavat lähteä ulos.

tilanne 3:
Ystäväni sai minua paremman numeron englannin 

kokeessa, vaikka oli lukenut kokeeseen paljon 

vähemmän kuin minä. 

tilanne 4:
Minua ei ole liitetty viestiryhmään, johon melkein 

kaikki muut luokkalaiset kuuluvat. 

tilanne 5 :Muutamat rinnakkaisluokkalaiset oppilaat 

tuijottavat minua käytävällä aina ohi kävellessäni.tilanne 6:
Ystäväni tiuski ja puhui minulle epäystävällisesti 

kun yritin lohduttaa häntä huonosti menneen 

urheilukilpailun jälkeen.

tilanne 7:
Sain luokan huonoimman numeron kokeesta ja 

opettaja kertoi sen kaikille ääneen. 

 

erilaiset tunnetilanteet

Omat tunteet
TEHTÄVÄ

 T
u

n
n

E-
 ja

 VuoroVaiku
Tu

sTaidoT    

Empatiataidot

Tehtävä: 

Rohkaistaan oppilaita pohtimaan omia 

tunnereaktioitaan ja niiden seurauksia sekä 

peilaamaan toisen käyttäytymisen herättämää 

tunnetta esimerkkitilanteiden avulla.

keskustelukysymyksiä:

• Mitä seurauksia on valitsemallasi tunteella?  
 

 Toimisitko tunteen mukaan?

• Miten tilanne muuttuisi, jos valitsisit 

 eri tunteen?

• Voiko itse vaikuttaa siihen, millaisia tunteita 

 jokin tilanne herättää?

• Yllätyitkö siitä, miten eri tavalla ihmiset 

 reagoivat samaan tilanteeseen?

• Onko helppo ymmärtää toista, joka tuntee 

 samassa tilanteessa eri tavalla?

avainsanat:  

• Tunteiden tunnistaminen 

• Empatia

Tila: 

Luokkatila, jossa mahtuu kävelemään.

Tarvikkeet: 

Paperia, kyniä, teippiä tai sinitarraa, 

Tunnetilanteet -tehtäväpohja ohjaajalle.

aika: 

30 minuuttia. 

Kirjoita sanat ”iloinEn”, ”yllÄTTynyT”, 

”ViHainEn”, ”HÄmmEnTynyT”, ”pETTynyT” 

ja ”surullinEn” paperiarkeille ja teippaa paperit 

ympäri luokkahuonetta niin, että jokaisen paperilapun 

eteen jää riittävästi tilaa. Lue sitten Tunnetilanteet-liit-

teestä äänen erilaisia esimerkkitilanteita yksi kerrallaan. 

Osallistujat menevät seisomaan siihen kohtaan huonet-

ta, joka vastaa omaa tunnetilaa kyseisessä tilanteessa. 

On tärkeää muistuttaa osallistujille, että harjoitukses-

sa ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Kaikki-

en tulisi siis pohtia omia tunnereaktioitaan eikä seurata, 

mihin muut ovat menossa. Jokaisen väittämän jälkeen 

käydään yhteinen keskustelu osallistujien kanssa siitä, 

mikä vaikutti tunnetilan valintaan.
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Tukioppilastoiminta on tärkeä osa koulun 
hyvinvointityötä.	Toiminta	tukee	koulun	
kasvatus- ja opetustyötä ja osin perusope-
tuksen	opetussuunnitelman	tavoitteita	
sekä lisää koulussa viihtymistä. Sillä voi-
daan	edistää	myös	osallisuutta	ja	vaikutta-
mismahdollisuuksia. Koska tukioppilastoi-
minta vahvistaa koko kouluyhteisöä 
ja	sen	hyvinvointia,	on	tärkeää	huoleh-
tia	siitä,	että	toiminta	on	suunniteltua	ja	
tavoitteellista.
 Tukioppilastoiminta tarjoaa hyvät mah-
dollisuudet	ottaa	mediakasvatus	mukaan	
parantamaan	kouluviihtyvyyttä	ja	yhteisöl-
lisyyttä.	Mediakulttuuri	muodostaa	nuorille	
tärkeän oppimisen ja viihtymisen ympäris-
tön sekä tarjoaa nuorten keskinäiselle vuo-
rovaikutukselle	ja	nuorisokulttuurille	aree-
nan, jota ei ole syytä nähdä koulusta ja 
nuorten muusta elämästä erillisenä. Useim-
mille nuorille sosiaalinen media on kiinteä 
osa	arkea	ja	elämäntapaa,	jossa	netti-	ja	
reaalimaailma	lomittuvat	ja	vuorottelevat	
luontevasti.	
 Sosiaalinen toiminta verkossa tapah-
tuu	paljolti	oppituntien	ulkopuolella.	Siitä	
huolimatta	nuorten	verkkokokemuksilla	on	
tiiviit	kytkökset	koulumaailmaan	ja	oppimi-
seen. Esimerkiksi ryhmästä poissulkemisen 
tai	nolaavien	kommenttien	aiheuttamat	
kokemukset eivät rajaudu nuoren elämäs-
sä	vain	niihin	tilanteisiin,	kun	nuori	on	ver-
kossa, vaan tuntemukset ovat monin tavoin 
mukana	koulun	arjessa.	Vastaavasti	ver-
kossa osallisena oleminen ja itsensä hyväk-
sytyksi	tunteminen	vahvistavat	suhdetta	
toisiin nuoriin ja kouluun.

Eettisesti 
digikulttuurissa 

Mediakulttuuri	haastaa	monessa	mieles-
sä perinteisessä kouluopetuksessa opet-
tavat taidot. Nuoret tarvitsevat tukea ja 
ohjausta	hallitakseen	digitaalisten	ympä-
ristöjen	monimutkaisia	ja	muuttuvia	
sosiaalisia	tilanteita.	Koulussa	on	tärkeää	
varmistaa,	että	nuoret	omaksuvat	
riittävät	sosiaaliset	ja	kulttuuriset	taidot,	
jotka mahdollistavat osallisuuden ja vas-
tuullisen toiminnan erilaisissa toiminta- 
ja oppimisympäristöissä. Nuoria on myös 

rohkaistava arvioimaan verkossa tarjou-
tuvien valintojen seurauksia. 
	 Eettinen	toiminta	mediakulttuurissa	
tarkoittaa	
•	 perspektiivin	ottamista,	muiden	
	 netinkäyttäjien	motiivien	ja	
	 tavoitteiden	ymmärtämistä	
•	 oman	ja	muiden	netinkäyttäjien	roolien
	 	ja	vastuun	reflektointia	sisältöjä	
	 tuotettaessa	ja	jaettaessa	sekä	
	 osallistuttaessa	verkkoyhteisöihin
•	 oman	toiminnan	seurausten	pohdintaa
		 ja	arviointia	verkossa	toimittaessa.
 
 Tukioppilastoiminnan mediakasvatuk-
sen koulutuksessa vahvistetaan tukioppi-
laiden käsitystä nuorten välisten suhteiden 
tärkeydestä hyvinvoinnin lähteenä. Eri-
tyistä huomiota kiinnitetään vuorovaiku-
tukseen	verkossa.	Nuorten	netinkäyttö	
ja	verkkokokemukset	on	otettava	aiem-

Tukioppilaat kehittävät 
myönteistä nettikulttuuria

Tavoitteena	on	lisätä	tukioppilaiden	tietoi-
suutta	verkkokokemusten	vaikutuksista	
oppilaiden	hyvinvointiin	sekä	verkon	mah-
dollisuuksista	vaikuttaa	kouluviihtyvyy-
teen. Koulutuksessa autetaan tukioppilaita 
ymmärtämään nuorten välisiä sekä nuor-
ten ja koulun kasvatushenkilöstön suhtei-
den	merkitystä	ja	kohtaamisen	tärkeyttä.
	 Tarkoituksena	on	kehittää	ja	juurrut-
taa tukioppilastoimintaan toimintamal-
leja, jotka edistävät kouluissa sosiaalista 
vastuullisuutta,	osallisuutta	ja	yhteisölli-
syyttä	ottamalla	huomioon	digitaalisen	
teknologian	mahdollisuudet.	
 Koulutusmateriaali tarjoaa konkreet-
tisia	välineitä	toiminnan	suunnitteluun	ja	
toteuttamiseen.	Koulutusmateriaali	roh-
kaisee myös arvioimaan, miten tukioppi-
lastoiminta	auttaa	omaksumaan	asenteita	
ja toimintaa, joilla tuetaan oppilaiden 
hyvinvointia,	osallisuutta	ja	turvallisuutta.

Tavoitteet

paa paremmin huomioon, kun tuetaan 
oppilaan	kasvua	ihmisyyteen	ja	eettises-
ti	vastuulliseen	yhteiskunnan	jäsenyyteen.	
Mediakasvatus tukioppilastoiminassa ei 
ole vain mediataitojen oppimista tai nuo-
rempien oppilaiden ohjaamista turvalliseen 
netinkäyttöön,	vaan	koulussa	viihtymisen	
ja oppilaiden hyvinvoinnin tukemista.  
	 Koulutuksessa	käsitellään,	mitä	eetti-
sesti	toimiminen	tarkoittaa	osallisuuden	ja	
riskien näkökulmasta sekä mitä on sosiaa-
linen vastuu kouluyhteisössä. On tärkeää, 
että	tukioppilaat	ymmärtävät	sen,	miten	
media muovaa nuorten käsityksiä maail-
masta, toisista ihmisistä ja heistä itsestään. 
Koulutuksessa	käsitellään	myös	tieto-	ja	
viestintäteknologian	soveltamista	ja	hyö-
dyntämistä kaikkien oppilaiden toimin-
tamahdollisuuksien lisäämiseksi ja hyvän 
edistämiseksi. 

Tukioppilas saa 
koulutuksessa valmiuksia
•	 pohtia	ja	harjoitella	keinoja	
 edistää vastuullista ja osallistuvaa 
	 nettikäyttäytymistä	sekä	opastaa	
	 muita	oppilaita	eettiseen	toimintaan	

verkossa
•		 ymmärtää nuorten verkko-
 kokemusten yhteyksiä koulussa 
 viihtymiseen 
•		 tarjota vaihtoehtoisia osallistu-
	 misen	tapoja	verkossa,	jotta	kaikki	

oppilaat voivat saada merkityksellisiä 
kokemuksia osallisuudesta ja 

 yhteisöllisyydestä
•		 kehittää	vuoropuhelua	lisääviä	
 käytäntöjä koulussa, koulun ja kodin 

välillä sekä eri koulujen välillä.
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MUiSTiLiSTa 
TUKiOPPiLaSOhJaaJaLLE

                                 
•	 Nuoret	voivat	hallita	digitaalis-

ten	laitteiden	käytön,	mutta	tar-
vitsevat	aikuisen	tietoa	ja	tukea	
kasvaakseen	eettisesti	vastuulli-
seen yhteiskunnan jäsenyyteen. 

•	 Useimmat	harjoitukset	perus-
tuvat tukioppilaiden omiin 
verkkokokemuksiin ja niiden 
käsittelemiseen	ryhmässä.	Var-
mista,	että	koulutuksessa	on	
varattu	riittävästi	aikaa	kyse-
lemiseen, kuuntelemiseen ja 
ryhmässä oppimiseen. Myös 
ohjaajalla on lupa hämmäs-
tellä ja kyseenalaistaa, kun 
pohditaan nuorten verkkoko-
kemuksia ja verkon ilmiöitä. 

•	 Tukioppilaat	haluavat	usein	
toteuttaa	ideoitaan	ja	järjestää	
toimintaa muille. Korosta tuki-
oppilaiden järjestämän toimin-
nan	ja	tempausten	tavoitteita	
ja merkitystä kaikkien oppilai-
den hyvinvoinnin kannalta.

•	 Huolehdi,	että	oppilaiden	eri-
laiset lähtökohdat ja medi-
ankäyttötavat	huomioidaan	
koulutuksessa ja tukioppilaiden 
toiminnassa. Kaikki oppilaat 
eivät esimerkiksi käytä sosiaa-
lista mediaa. Tarkoituksena ei 
ole siirtää tukioppilastoimintaa 
verkkoon, vaan parantaa nuor-
ten välisiä suhteita toiminta- ja 
oppimisympäristöistä riippu-
matta.	

•		 Kannustus	ja	rakentava	palau-
te ovat tärkeitä tukioppilaiden 
motivoinnissa	ja	oman	toi-
minnan	kehittämisessä.	Poh-
tikaa	harjoituksia	ja	arvioikaa	
opittuja	asioita	ja	kokemuksia.	
Kannusta tukioppilaita arvi-
oimaan myös toimintaansa ja 
huomioi onnistumiset.

 

syyden rakentamisessa, olkoon kyseessä 
niin tukioppilaiden järjestämä kummitun-
ti	tai	osallistava	tapahtuma	verkossa	kuin	
yhteistyö muiden toimijatahojen kanssa 
tai ilmapiirin parantaminen. 

Tavoitteellista 
tekemistä ja toimintaa

Tukioppilaat voivat lisätä vuoropuhelua 
ja	edistää	myönteistä	nettikulttuuria	esi-
merkiksi järjestämällä yhteistä tekemistä 
ja toimintaa, jossa he 
•	 tuovat	esiin	nuorten	netinkäyttö-
 tapoja ja -kokemuksia
•	 rohkaisevat	myönteiseen	ja	toista		
	 kunnioittavaan	toimintaan	verkossa	
•	 toimivat	vastavoimana	loukkaaville	
 tai syrjiville kommenteille 
•	 keräävät	oppilailta	ja	opettajilta	
	 tietoa	nuorten	netinkäyttöön	
	 liittyvistä	ilmiöistä	
•	 ideoivat	yhteistyössä	muiden	koulujen
		 kanssa	kouluviihtyvyyttä	parantavia		
 tempauksia 
•	 järjestävät	kummitunteja	toiset	
	 huomioivasta	nettikäyttäytymisestä.	

 Tukioppilaat tarvitsevat apua toimin-
nan	suunnittelussa	ja	tavoitteiden	aset-
telussa,	ja	toiminnan	toteuttamiseen	on	
varattava	aikaa.	On	tärkeää	miettiä,	miten	
tukioppilaiden toiminta vahvistaa koulun 
me-henkeä	ja	että	toiminta	verkossa	ei	jätä	
ulkopuolisiksi oppilaita, jotka eivät halua 
olla sosiaalisessa mediassa. Kaikkien on voi-
tava osallistua yhteiseen toimintaan. 
 Tukioppilaat ovat tärkeitä vuoropu-
helun käynnistäjiä, sillä he voivat toimia 
linkkeinä	sukupolvien	välillä	ja	levittää	
tietoa	nuorten	netinkäytöstä.	Tukioppi-
laita	onkin	luonnehdittu	koulun	arjessa	
toimiviksi	tuntosarviksi,	jotka	välittävät	

	Mediakulttuurilla	viitataan	media-
teknologian	valtavaan	lisääntymiseen	
ihmisten	arjessa	sekä	kokemusten	muuttu-
miseen	yhä	enemmän	mediavälitteiseksi.	
Verkko-	ja	nettikokemuksilla	puolestaan	
viitataan kokemuksiin, jotka kumpuavat 
erilaisten sosiaalisen median palveluiden, 
kuten	teksti-	ja	pikaviestinpalveluiden,	
digitaalisten	pelien,	keskustelupalstojen,	
blogien,	vlogien	sekä	kuva-	ja	videopalve-
luiden,	käyttämisestä.

 ”Koulua ympäröivän maailman muut-
tuminen	vaikuttaa	väistämättä	oppilai-
den	kehitykseen	ja	hyvinvointiin	sekä	
koulun toimintaan. Keskeisenä koulun 
kasvatus- ja opetustehtävänä on tukea 
oppilaiden	vastuuta	ihmisyyteen	ja	eetti-
sesti	vastuulliseen	yhteiskunnan	jäsenyy-
teen. Arvokasvatus on erityisen tärkeää, 
sillä	monimediainen	tiedonvälitys,	globaa-
lit	tietoverkot,	sosiaalinen	media	ja	ver-
taissuhteet muokkaavat paljon nuorten 
arvomaailmaa.	Tieto-	ja	viestintäteknolo-
gia	on	olennainen	osa	monipuolisia	oppi-
misympäristöjä, joiden tulee tukea yksilön 
ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovai-
kutusta. Sen avulla vahvistetaan oppilaiden 
osallisuutta	ja	yhteisöllisen	työskentelyn	
taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökoh-
taisia oppimispolkuja. Myös oppimisympä-
ristöjen	kehittämisessä	otetaan	huomioon	
monimuotoinen	mediakulttuuri.”

Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2014

viestejä koulun aikuisille. Myönteisen 
nettikulttuurin	edistäminen	koulussa	
on yhteinen päämäärä, johon tarvitaan 
hyvää aikuisten ja nuorten välistä 
yhteistyötä.

Tukioppilaat vuoro-
puhelun käynnistäjinä

Kouluun	on	kehitettävä	käytäntöjä,	jot-
ka antavat nuorille mahdollisuuden kertoa 
kokemuksistaan verkossa ja niiden yhte-
ydestä	heidän	hyvinvointiinsa	yleensä.	
Koulutetut tukioppilaat voivat tukioppilas-
ohjaan	tuella	toimia	erinomaisesti	yhteis-
ten keskusteluiden käynnistäjinä. 
 Vuoropuhelun lisääminen nuorten 
verkkokokemuksista on tärkeää, sillä 
aikuisilla ei aina ole käsitystä siitä, miten 
ne muovaavat nuorten ajatuksia ja näke-
myksiä itsestä, kaveripiiristä ja paikasta 
yhteisössä.	Nuorten	nopeasti	muuttuvat	
digitaaliset	ympäristöt	voivat	jäädä	opet-
tajille, koulun muulle kasvatushenkilös-
tölle ja vanhemmille vieraiksi. 
 Vaikka nuori haluaa myös pitää joi-
tain	asioita	omana	tietonaan	ja	ratkaista	
ristiriitoja	ilman	aikuista,	on	sukupolvi-
en välinen avoin keskusteluyhteys tärke-
ää. Vuoropuhelun avulla kouluun voidaan 
rakentaa	toimintakulttuuria,	jossa	tule-
vat	näkyviksi	nuorten	nettikokemukset,	
mutta	jossa	nuoret	oppivat	myös	arvi-
oimaan	omaa	nettikulttuuria	aikuisten	
näkökulmasta. Yhteisillä keskusteluilla  
on ratkaiseva sija koulun yhteisölli-
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1. Osio
Myönteinen netinkäyttö – 
parempi internet 

Myönteiseen	netinkäyttöön	liittyy	aja-
tus	yhteisestä	vastuusta	rakentaa	entis-
tä	parempaa	internetiä.	Jokainen	on	
vastuussa	siitä,	että	netti	on	turvallinen,	
iloa	tuottava	ja	oppimisen	mahdollistava	
paikka.	Myönteinen	netinkäyttö	–	parem-
pi	internet	-osiossa	ajattelu	suunnataan	
haittojen	ja	riskien	ehkäisystä	netin	posi-
tiivisiin	puoliin.	

Materiaalin sisältö

•		 Nuorten netinkäyttö
•	 Nettikiusaaminen
•	 Kiusaamisen	ehkäisy	
•	 Toiset	huomioiva	käytös
•	 Oppilaiden	osallisuus

401.	VERKKO	NUORTEN		 	
	 				ARJESSA	
402.	MITä	TUlI	TEHTYä?
403.	APURIT	JA	AUTETTAVAT
404. DIgITAALINEN DIALOgI

harjoitukset

  a
vainsanat

	 Maailman	muuttuminen	ja	teknolo-
ginen	kehitys	on	muuttanut	myös	nuor-
ten tapoja olla yhteydessä toisiinsa. On 
ymmärrettävä	oman	toiminnan	merki-
tys	ja	vaikutukset,	opittava	toimimaan	
erilaisissa sosiaalisissa yhteisöissä sekä 
yhdistelemään	ja	arvioimaan	tietoa	eri	
lähteistä.	Myönteisen	netinkäytön	tuke-
minen	edellyttää,	että	tukioppilasoh-
jaajalla sekä muilla koulun aikuisilla on 
tietoa	nuorten	verkkokokemuksista	ja	
ajankohtaisista	netti-ilmiöistä.	Myön-
teisen	nettikulttuurin	luominen	kouluun	

MYÖNTEINEN NETINKÄYTTÖ – PAREMPI INTERNET 
-osioon kuuluvat harjoitukset ja avainsanat:

2. Osio
Vastuullinen, osallistuva 
ja vaikuttava nuori

Osio tähtää nuoren toimijuuden tukemi-
seen	mediakulttuurissa.	Se	sisältää	myös	
medialukutaidon	vahvistamiseen	liittyviä	
teemoja. 
 Verkko tarjoaa nuorille monia mah-
dollisuuksia omaksua myönteisiä rooleja, 
oppia uusia taitoja ja toimia yhteistyössä 
toisten	kanssa	ongelmien	ehkäisemiseksi.	
Nuorille	avautuu	netissä	monia	valintoja.	
Usein	tilanteet	muuttuvat	nopeasti,	
ja	ne	edellyttävät	nopeita	ratkaisuja	
ja päätöksiä. Aina nuori ei ehdi harkita 
tarkoin,	millaisia	motiiveja	tai	tarkoitus-
periä	muilla	netinkäyttäjillä	on,	mikä	
on	oma	vastuu	tilanteessa	tai	millaisia	
hyötyjä	tai	haittoja	omalla	käyttäytymi-
sellä voi toisille olla. Verkossa pätevät 
samat kohteliasuussäännöt kuin muus-
sakin	elämässä,	mutta	toisinaan	netti-
käyttäytymistä	säätelevien	normien	
löyhyys	ja	sopimuksenvaraisuus	saattavat	

johtaa tavallista herkemmin ylilyönteihin 
tai	epäasialliseen	käyttäytymiseen.	
 Toisen osion harjoitukset kannusta-
vat	pohtimaan	verkkoyhteisöissä	vallitse-
via	normeja,	netinkäyttäjien	rooleja	sekä	
nettikäyttäytymisen	vaikutuksia	itseen	ja	
muihin.	Aluksi	tarkastellaan	nettiä	mie-
lipiteen	esittämisen	ja	vaikuttamisen	

kanavana, jonka jälkeen keskustellaan 
siitä,	millainen	on	hyvä	nettikansalai-
nen. Yhdessä luodaan myös pelisään-
töjä	hyvälle	käyttäytymiselle	netissä.	
Tämän jälkeen pohditaan, millaisena oma 
ja	muiden	toiminta	verkossa	näyttäy-
tyy. Lopuksi vertaillaan nuorten verkossa 
kohtaamia	valintatilanteita.	

VAsTuullINEN, osAllIsTuVA jA VAIKuTTAVA NuoRI  
-osioon kuuluvat harjoitukset ja avainsanat:   

•		 Nuorten	osallisuus
•	 Vaikuttaminen	netissä
•	 Vaikuttamisen	keinot
•	 Hyvä	nettikäyttäytyminen
•	 Netti-identiteetti
•	 Vastuullinen	
 nettikäyttäytyminen
•	 Tietoinen	netinkäyttö

harjoitukset

  a
vainsanat

405.		 NUORTEN	MIElIPIdE		
 KUULUVIIN
406.		 VAIKUTA	VERKOSSA		
407.  NETIKETTI  
408.		MITä	KUVA	KERTOO?	
409.  NETTI IDENTITEETTI
410.		 NUORET		 	 	
 NETINKäYTTäJINä  

edellyttää	yhteisiä	keskusteluja	ja	
nuorten äänen kuulemista.
 Ensimmäisen osion harjoituksissa virit-
täydytään	pohtimaan,	miten	nuorten	verk-
kokokemukset voitaisiin aiempaa parem-
min	huomioida	koulun	hyvinvointityössä	
ja miten verkkoa voidaan soveltaa me-
hengen	vahvistamiseen.	Aluksi	pohditaan	
median	ja	netin	roolia	omassa	elämäs-
sä.	Tämän	jälkeen	käsitellään	nettikiusaa-
mista ja ideoidaan, millaisen vastavoiman 
nettikiusaamiselle	tukioppilaat	voivat	muo-
dostaa. Lopuksi tukioppilaat käynnistävät 
digitaalisen	dialogin	eli	keräävät,	tuottavat	
ja	jakavat	tietoa	nuorten	netinkäytöstä.
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•		 Vaikuttaminen	netissä
•	 Toimijuus
•	 Hyvä	nettikäyttäytyminen	
•	 Itsearviointi

414.	VAIKUTUSTEN	VIRTA	
415. gLOKAALIT TOIMIJAT 
416.	TEEN	PAREMPAA	NETTIä	

harjoitukset

  a
vainsanat

4. Osio
Eettisesti digikulttuurissa

Koulussa	on	tuettava	myönteistä,	aktii-
vista	ja	osallistuvaa	kansalaisuutta.	Ope-
tus	voi	kannustaa	nuoria	vaikuttamaan	
yhteiskuntaan sekä toimimaan yhdes-
sä	yhteisen	hyvän	saavuttamiseksi	niin	
paikallisesti,	kansallisesti	kuin	globaalis-
ti.	Nuoret	tarvitsevat	tietoa	ja	taitoa	–	ja	
ennen	kaikkea	halua	–	toimia	eettisesti	
verkottuneessa,	moniarvoisessa	ja	epä-
varmassa	mediakulttuurissa.	Nuorille	on	
myös	tarjottava	toimintamahdollisuuk-
sia,	jotta	he	oppivat	luottamaan	omaan	
osaamiseensa.	Riittävät	tiedot	ja	tai-
dot mahdollistavat kasvun ihmisyyteen 

•		 Nuorten	osallisuus
•	 Yhteisöllisyys
•	 Roolit	ryhmässä
•	 Verkkoyhteisöt

harjoitukset

  a
vainsanat

411.	TERVETUlOA	MUKAAN!	
412.	MINä	VERKKOYHTEISöISSä	
413. MEIDäN KOULUN JUTTU 

YhTEiSöLLiSYYS digiaJan KOULUSSa 
-osioon kuuluvat harjoitukset ja avainsanat:   

EETTIsEsTI dIgIKulTTuuRIssA -osioon kuuluvat harjoitukset ja avainsanat:   

ja	eettisesti	vastuulliseen	yhteiskunnan	
jäsenyyteen. 
  Neljännen osion harjoituksissa tarkas-
tellaan oman toiminnan vaikutuksia ja 
pohditaan,	miten	hyvää	voi	kierrättää	ver-
kossa.	Tukioppilaat	suunnittelevat	myön-
teistä	nettikulttuuria	edistävää	toimintaa	
yhdessä toisten kanssa. Yhteistyökump-
panina voivat olla esimerkiksi toisen kou-
lun tukioppilaat, järjestöjen ja yhdistysten 
ajankohtaiset hankkeet tai kunnalliset pro-
jektit.		Meidän	juttu:	Nuoret	tapahtuman	
järjestäjinä -oppaasta voi saada vinkkejä, 
joihin	voi	soveltaa	myös	verkossa	globaa-
listi	toteuttavaa	yhteisöllistä	toimintaa.	
lopuksi	tukioppilaat	pohtivat	omaa	toi-
mintaansa suhteessa tukioppilastoimin-
nan	tavoitteisiin.	

3. Osio
Yhteisöllisyys 
digiajan koulussa

Koulun yhteisöllisyyden vahvistaminen 
on tärkeä osa koulun kasvatuksellista 
tehtävää. Tukioppilastoiminnassa kou-
luyhteisöä	pyritään	kehittämään	kaikille	
siellä työskenteleville turvalliseksi, viih-
tyisäksi ja inhimilliseksi. 
	 Yhteisöllisyys	on	nuorille	erittäin	
tärkeää myös verkossa. Koulussa voi-

taisiinkin hyötyä senkaltaisesta lähes-
tymistavasta, jossa oppilaiden omia 
medialaitteita	ei	nähdä	koulun	ilmapii-
riä ja oppimista häiritsevänä asiana. Sen 
sijaan	pohdittaisiin,	millaista	yhteisöl-
lisyyttä	tukevaa	toimintaa	tukioppilas-
toiminnassa	voidaan	toteuttaa	ja	miten	
tukioppilaat voivat vahvistaa muiden 
oppilaiden	osallisuutta	sekä	yhteishenkeä	
digitaalisia	sovelluksia	hyödyntäen.	
 Kolmannen osion harjoituksissa kes-
kitytään viihtyisän, hyväksyvän ja tur-
vallisen kouluilmapiirin luomiseen. Ensin 

käsitellään yhteisöllisyyden rakentamisen 
aineksia niin verkko- kuin muissa yhtei-
söissä. Lisäksi pohditaan, millaiset asiat 
saavat nuoren tuntemaan olonsa terve-
tulleeksi erilaisiin yhteisöihin ja millaisis-
sa yhteisöissä itse on verkossa osallisena. 
Tukioppilaat	myös	suunnittelevat	koko	
koulun yhteistä toimintaa, joka voi olla 
verkossa	toteuttavaa	yhteisöllistä	toimin-
taa.	Mll:n	julkaisemasta	Meidän	juttu:	
Nuoret tapahtuman järjestäjinä -oppaas-
ta saa vinkkejä yhteisen toiminnan ja 
tapahtumien järjestämiseen. 
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•	 Yhdenvertaisuus
•	 Vapaaehtoisuus
•	 Ilo
•	 luottamuksellisuus
•	 Nuoruus	ja	nuoruuden	arvostus
•	 Osallisuus	ja	nuorten	äänen	
 kuuluminen

Mitä tukioppilaat tekevät?

•	 94	%:ssa	tukioppilaskouluista	
	 tukioppilaat	tutustuttavat	seiska-
 luokkalaisia vuoden alussa.
•	 81	%:ssa	tukioppilaskouluista	
 tukioppilaat tukevat seiskaluokka-
 laisia koko lukuvuoden ajan.
•	 97	%:ssa	tukioppilaskouluista	
 tukioppilaat järjestävät teema-
 päiviä ja tapahtumia.
•	 71	%:ssa	tukioppilaskouluista
  tukioppilaat pitävät päivän-
 avauksia.
•	 67	%:ssa	tukioppilaskouluista	
 tukioppilaat pitävät kummitun-
 teja toisille oppilaille.
•	 44	%:ssa	tukioppilaskouluista	
	 tukioppilaat	ohjaavat	välitunti-
 toimintaa.
•	 45	%:ssa	tukioppilaskouluista	
 tukioppilaat ovat mukana 
 vanhempainilloissa.
•	 50	%:ssa	tukioppilaskouluista
  tukioppilaat ovat mukana 
 Koulurauhan julistuksessa.
•	 25	%:ssa	tukioppilaskouluista	
 tukioppilaat pitävät KiVa Koulu 
 -tunteja.
•	 4	%:ssa	tukioppilaskouluista	
 tukioppilaat ovat apuohjaajina 
 koulun kerhoissa.
 (Luvut vuodelta 2014.)

Vastuut koulussa

Rehtori
•	 tarkistaa,	että	tukioppilastoi-
 minta on osa koulun opetus- 
 ja vuosisuunnitelmaa.
•	 valitsee	koululle	kaksi	tukioppilasoh-

jaajaa	ja	varmistaa,	että	he	osallistu-
vat MLL:n koulutuksiin.

•	 tarjoaa	toiminnalle	tilat	ja	
	 riittävästi	aikaa.
•	 huolehtii,	että	koulun	oppilaat,	
	 vanhemmat	ja	opettajat	tietävät	
	 tukioppilastoiminnan	tavoitteet,	
 toimintatavat ja merkityksen 
 kouluyhteisölle.
•	 jakaa	kiitosta	ja	antaa	palautetta	
 tukioppilaille ja ohjaajille.

Tukioppilasohjaajat
•	 vastaavat	tukioppilaiden	valin-
	 nasta	ja	huolehtivat,	että	tuki-
 oppilaat saavat vähintään 16 
 tunnin koulutuksen.
•	 varmistavat,	että	tukioppilaat	
	 osallistuvat	tavoitteiden	määrittelemi-

seen	ja	toiminnan	arviointiin.
•	 järjestävät	säännöllisesti	
 tukioppilaiden tapaamisia, joissa 
	 nuoret	suunnittelevat	toimintaa.
•	 huolehtivat,	että	koulun	oppilaat	
	 ja	opettajat	tietävät,	keitä	tukioppilaat	

ovat.
•	 osallistuvat	peruskoulutukseen,	
	 päivittävät	osaamistaan	ja	
 tapaavat muita ohjaajia MLL:n 
	 tilaisuuksissa.

MLL:n määrittelemät 
tukioppilastoiminnan arvot

Tukioppilaat
•	 osallistuvat	tavoitteiden	määrittele-

miseen	ja	toiminnan	arviointiin.
•	 suunnittelevat	ja	toteuttavat	tavoit-
 teiden mukaista toimintaa.
•	 osallistavat	kaikki	mukaan	ja	yllä-
	 pitävät	hyvää	asennetta.
•	 ovat	uusien	oppilaiden	tukena	ja	
	 tutustuttavat	seitsemäsluokkalaiset	

toisiinsa ja yläkouluun.
•	 muistavat	huolehtia	myös	omasta	
 koulunkäynnistään.



Lasten ja nuorten puhelin 
• p. 116 111
• arkisin klo 14–17, viikonloppuisin klo 17–20, juhlapyhinä klo 14–17
• puhelu on maksuton

Kirjepalvelu 
www.mll.fi/nuortennetti

Koulutusaineisto sisältää tietoa ja harjoituksia, jotka 
kannustavat huomioimaan nuorten verkkokokemukset 
koulun hyvinvointityössä sekä hyödyntämään nettiä 
tukioppilastoiminnassa. Aineistoon liittyvät tehtäväkortit 
voi ladata osoitteesta www.mll.fi/tukioppilastoiminta. 
Tukioppilastoiminnan lisäksi tehtäväkortteja voi käyttää 
perusopetuksessa ja nuorisotyössä.


