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Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin
kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,
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
vaikuttamisen mahdollisuuksia. Suomen suurim-
paan lastensuojelujärjestöön kuuluu 88 000
jäsentä, 558 paikallisyhdistystä, 10 piirijärjestöä
ja keskusjärjestö.

Vuosittain
– Lasten ja nuorten puhelin ja Nuortennetin  
 kirjepalvelu vastaa noin 30 000 yhteyden-
 ottoon.
– Vanhempainpuhelin ja Vanhempainnetin kir- 
 jepalvelu vastaa noin 1 100 yhteydenottoon.
– Yläkouluissa toimii noin 12 000 MLL:n tuki-
 oppilasta, internetissä nuoria tukee noin
 20 verkkotukaria eli verkk@ria.
– Lähes 1 100 MLL:n kouluttamaa lastenhoita- 
 jaa 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 -kam- 
 panjat, joilla tavoitetaan yli 55 000 ekaluok 
 kalaisen ja noin 50 000 seitsemäsluokkalai- 
 sen vanhemmat.

MLL tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden osal-
listua työhön lasten hyväksi. MLL:n toiminnan
perusta on paikallinen vapaaehtoistoiminta.

www.mll.fi
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Lukijalle

Vuonna 2014 astui voimaan kaksi merkit-
tävää lakimuutosta, joiden toteuttamis-
ta tukioppilastoiminta tukee. Oppilas- ja 
opiskeluhuoltolakiin tuli uutena kokonai-
suutena yhteisöllinen oppilashuolto. Pe-
rusopetuslain (§ 47a) mukaan opetuksen 
järjestäjän tulee edistää kaikkien oppi-
laiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että 
oppilailla on mahdollisuus osallistua kou-
lun toimintaan ja kehittämiseen sekä il-
maista mielipiteensä oppilaiden asemaan 
liittyvistä asioista. Myös vuoden 2016 
perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteissa korostetaan kaikkien oppilai-

den osallisuutta, oppilaiden vuorovaiku-
tus- ja tunnetaitojen tukemista sekä hy-
vinvoinnin merkitystä oppimiselle.

Tämän katsauksen tarkoituksena on teh-
dä näkyväksi sitä toimintaa, jota kouluis-
sa jo tehdään edellä mainittujen tavoit-
teiden edistämiseksi. Julkaisu kertoo tu-
kioppilastoiminnan laajuudesta ja vaikut-
tavuudesta, Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton tuesta kouluille ja siitä, miten 
monella tavalla nuorten toiminta koulus-
sa näkyy. 

Julkaisu on suunnattu opettajille, kuraat-
toreille, koulupsykologeille ja rehtoreille 
sekä muille koulussa ja nuorten parissa 
työskenteleville ja päätöksiä tekeville ai-
kuisille. Toivottavasti katsaus antaa uusia 
ajatuksia, kuinka oppilaat voivat olla mu-
kana rakentamassa koulun yhteisöllisyyt-
tä ja hyvinvointia. 

Kirsi Pihlaja            
suunnittelija 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto  
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Tukioppilaat ovat koulutuksen saaneita 
vertaistukijoita, useimmiten kahdeksas- 
ja yhdeksäsluokkalaisia oppilaita. He aut-
tavat uusia oppilaita tutustumaan kou-
luun ja muihin oppilaisiin. Tukioppilai-
ta motivoi halu auttaa ja järjestää kaveri-
suhteita tukevaa toimintaa koulussa. 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on 
koordinoinut ja kehittänyt tukioppilas-
toimintaa jo vuodesta 1972, jolloin Suo-
men kouluihin koulutettiin ensimmäiset 
tukioppilaat. 

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on 
vahvistaa koulun yhteisöllistä toiminta-
kulttuuria. Tukioppilastoiminta perustuu 
oppilaiden osallisuuteen. Tärkeää on se, 
että nuoret itse suunnittelevat, toteutta-
vat ja arvioivat toimintaansa.

Tukioppilaat ovat iso koulun hyvinvoin-
tia ja viihtyvyyttä rakentava oppilasjouk-
ko. Heiltä kantautuu opettajille tärkeää 
viestiä oppilaiden arjesta. Kiusaamisen 
ja yksinäisyyden ehkäisyssä lähtökohta-
na on turvallisen ryhmän rakentuminen. 
Jotta kaikilla on koulussa turvallinen olo, 
tarvitaan selkeitä suunnitelmia ja työka-
luja siihen, miten yksinäisyyttä vähenne-
tään ja kiusaamista ehkäistään.

Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta 
täydentävät toisiaan. Myös edustuksel-
lisen demokratian oppimisen edellytys 
on se, että jokainen saa olla oma itsen-
sä ja tulee hyväksytyksi omassa lähiryh-
mässään. Tukioppilaat tekevät työtä juu-
ri tämän tavoitteen eteen. Monissa kou-
luissa tukioppilaat tekevät paljon yhteis-
työtä oppilaskunnan hallituksen kanssa, 
esimerkiksi silloin, kun halutaan järjestää 
koko koulua osallistavia tapahtumia. Mo-
lempia tarvitaan, ja yhteistyöllä saavute-
taan hyviä tuloksia. 

• Suomessa toimii vuosittain noin  
 12 000 tukioppilasta. Vuonna  
 2014 heistä oli tyttöjä 8 700 ja  
 poikia 3 300. Tukioppilaita yh- 
 distää halu auttaa muita oppilai- 
 ta ja luoda mukavaa toimintaa  
 koulun arkeen.
• Koulujen henkilökuntaan kuulu- 
 via tukioppilasohjaajia on noin  
 900.
• Tukioppilastoimintaa on lähes  
 kaikissa ylä- ja yhtenäiskouluis- 
 sa. Yläkouluista toimintaa oli yli  
 90 prosentissa eli 610 koulussa.
• Tukioppilastoiminta on valinnais-  
 aineena noin 90 koulussa (15  
 prosenttia) ja kerhona noin 80  
 koulussa (14 prosenttia). 
• Yhdeksän koulua kymmenestä  
 kokee, että tukioppilastoiminta  
 parantaa merkittävästi koulun il- 
 mapiiriä.
• Yhdessä koulussa kymmenestä  
 toiminnalla on täysi tuki koulun  
 johdolta.

       Tukioppilaat tekevät vapaaehtoistyö-
tä ja käyttävät siihen runsaasti omaa ai-
kaansa. Osa toiminnasta tapahtuu oppi-
tunneilla, osa vapaa-aikana.

Suurin osa tukioppilasryhmistä tapaa 
koulussa viikoittain tai joka toinen viikko. 
Vuonna 2014 kokoontumisia ja palavere-
ja pidettiin yhteensä 13 700 kertaa. 

Tukioppilastoiminta vahvistaa osallisuutta

Vantaalaisen Hämeenkylän koulun apu-
laisrehtori ja tukioppilasohjaaja Juk-
ka Väisänen korostaa, että tukioppilas-
toiminnan vaikutus koulun ilmapiiriin on 
merkittävä. Uusien oppilaiden tukemi-
sen lisäksi tukioppilaiden oma asenne on 
tärkeä esimerkki koulun arjessa. Kun tu-
kioppilaat itse arvostavat toimintaa, se 
vaikuttaa toisiin oppilaisiin. Tukioppilaat 
luovat positiivista asennetta ja hyväksy-
vää ilmapiiriä. Hyvä asenne tarttuu mui-
hin. 

Samassa koulussa toimiva tukioppilas 
Aleksi Syrjänen uskoo, että tieto siitä, et-
tä koulussa on tukioppilaita, auttaa eh-
käisemään kiusaamista. Tukioppilaiden 
koko koululle järjestämät tapahtumat tu-
kevat myös yhteisöllisyyttä.
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Yhteisöllisen oppilashuollon yhtenä ta-
voitteena on luoda kouluun käytäntöjä, 
jotka tukevat yhteistyötä koulun aikuis-
ten, oppilaiden ja kotien välillä. 

Tukioppilaat kannattaa ottaa mukaan 
yhteisöllisen oppilashuollon kehittämi-
seen, sillä heillä on paljon kokemustietoa 
oppilaiden arjesta ja tuen tarpeista. Tu-
kioppilaat voivat myös koota oppilaiden 
näkemyksiä osallisuuden ja hyvinvoinnin 
kehittämiseen. Tukioppilaat ja tukioppi-
lasohjaajat ovat perehtyneet toiminnal-
lisiin menetelmiin, joiden avulla vahvis-
tetaan kaikkien osallistumista yhteiseen 
suunnitteluun.

Yhteisöllisen oppilashuollon tukena

      Yhteisöllinen opiskeluhuolto
Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoi-
tetaan toimintakulttuuria ja toimia, joil-
la koko oppilaitosyhteisössä edistetään 
opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, 
terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, 
vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opis-
keluympäristön terveellisyyttä, turval-
lisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä 
opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opis-
keluhuollon toimijat.

Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden 
kanssa työskentelevien sekä opiskelu-
huoltopalveluista vastaavien viranomais-
ten ja työntekijöiden on tehtävissään 
edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitos-
yhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppi-
laitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitok-
sen henkilökunnalla on ensisijainen vas-
tuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, Finlex

Hämeenkylän koulussa tukioppilasoh-
jaajat käyvät aktiivista vuoropuhelua tu-
kioppilaiden kanssa, jolloin heillä on hy-
vä käsitys nuorten ajatuksista. Tukioppi-
laat ovat olleet iloisia siitä, että heidän 
ajatuksensa kiinnostavat. Yhteisissä kes-
kusteluissa aikuisten kanssa tukioppilaat 
oppivat pohtimaan, millaisin keinoin eri-
laisiin sosiaalisiin tilanteisiin voidaan vai-
kuttaa. Aikuisille nuorten kokemukset ja 
näkemykset ovat tärkeitä, jotta toimin-
nasta saadaan nuoria puhuttelevaa.  

Espoolaisessa Järvenperän koulussa on 
hyviä kokemuksia yhteisistä kokouksis-
ta. Yhteisöllisen oppilashuollon kokouk-
siin ovat osallistuneet niin oppilaskunnan 
hallituksen kuin tukioppilaiden edustajat. 
Myös vanhempainyhdistys on edustettu-
na. Aikuisten ja nuorten välinen keskus-
telu on ollut luontevaa ja vienyt yhteisiä 
suunnitelmia jouhevasti eteenpäin.

Ennen tapaamista luokissa on tärkeää 
valmistella oppilaiden kanssa kokoukses-
sa käsiteltäviä asioita, jotta oppilaiden 
on mahdollista saada ajatuksensa kuu-
luviin. Kokousten jälkeen on varmistet-
tava, että viesti kokouksessa päätetyistä 
asioista saavuttaa myös muut oppilaat. 
Tähän ei yleensä tarvitse varata kuin pie-
ni tuokio yhden oppitunnin alusta.

Järvenperän koulussa kehitetään myös  
sähköisiä osallistumismenetelmiä vuoro-
puhelun lisäämiseksi.
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Ohjattu ryhmäytyminen on kouluvuo-
den alussa tärkeää, jotta kaikki oppi-
laat voivat tuntea itsensä tervetulleik-
si joukkoon. Tukioppilaat helpottavat op-
pilaiden tutustumista toisiinsa ja turval-
lisen ryhmän muodostumista järjestä-
mällä monenlaista toimintaa. Tukioppi-
laat osaavat ohjata tutustumisharjoituk-
sia, toimintarasteja ja ryhmän kiinteyttä 
lisääviä tehtäviä. 

Tukeakseen ryhmäytymistä tukioppi-
laat saavat usein itselleen nimetyn kum-
miluokan, johon he tutustuvat läheisem-
min. Muutama tutumpi ylempiluokkalai-
nen tuo turvallisuuden tunnetta uusille 
oppilaille. 

Monissa kouluissa ryhmäytyminen 
aloitetaan toiminnallisella päivällä, jol-

loin tukioppilaat kulkevat koulussa oman 
kummiluokkansa kanssa. Päivän aikana 
oppilaat tutustuvat toisiinsa ja tulevat tu-
tuiksi myös tukioppilaiden kanssa. 

Yläkoulussa toimiminen eroaa paljon 
siitä, mihin oppilaat ovat alakoulussa tot-
tuneet. Itsenäiseen toimintaan oppimi-
nen vaatii harjoittelua ja on koettu hy-
väksi, että on tuttuja oppilaita, joilta voi 
kysyä neuvoja ja pyytää apua. Usein tu-
kioppilaat tulevat tutuiksi tuleville seis-
koille jo kuudennen luokan keväällä tu-
tustumisretkellä uuteen kouluun. 

Raisiossa Vaisaaren yläkoulussa ohjat-
tu ryhmäytyminen aloitetaan kuudennen 
luokan keväällä. Tukioppilaat järjestävät 
ohjaajansa tuella kouluun syksyllä siirty-

ville oppilaille ja heidän vanhemmilleen 
tapahtuman, josta on saatu hyvää palau-
tetta. Oppilaat tutustuvat tapahtumas-
sa ennakkoon omaan luokkaansa ja luo-
kanvalvojaansa. Tukioppilaat kierrättä-
vät heitä koulussa, ja ilta päättyy yhtei-
seen diskoon. 

Huoltajille on järjestetty samaan ai-
kaan nuorisomessut. Kunnan eri toimijat 
ja koulun oppilashuolto esittäytyvät luo-
kissa. Vanhemmille kerrotaan, mitä tekee 
koulupsykologi ja -kuraattori. Heille esi-
tellään myös koulun oppimisen tukimuo-
dot. Seurakunnalla ja nuorisotoimella on 
myös omat esittelytuokionsa. Vanhem-
milla on tilaisuus kysyä ja kohdata nuor-
ten kanssa työskenteleviä ja toisia van-
hempia. 

Ohjattu ryhmäytyminen ja kiusaamisen 
vastainen työ
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MLL:n kyselyiden perusteella moni seit-
semäsluokkalainen kokee tukioppilai-
den roolin merkittäväksi varsinkin syksyn 
alussa. Lähes kaikissa kouluissa (81 pro-
senttia) tukioppilaat tukivat seitsemäs-
luokkalaisia läpi koko ensimmäisen vuo-
den. Ryhmäytystuntien lisäksi tukioppi-
laat voivat huolehtia siitä, että kaikille 
oppilaille löytyy välitunneilla juttukaveri. 

Vantaalaisessa Hämeenkylän koulussa 
tukioppilaat saavat small talk -koulutus-
ta, joka tuo varmuutta ja taitoja yksinäis-
ten oppilaiden jututtamiseen välitunneil-
la. Käytäntö on osoittautunut toimivaksi 
ja se on synnyttänyt myös ystävyyssuh-
teita.  

Syyslukukauden alussa koulun seitse-
mäsluokkalaisille järjestettävän ryhmäy-
tymispäivän ohjelma suunnitellaan edel-
lisenä keväänä yhdessä oppilaiden ja ai-
kuisten kanssa. Suunnittelussa ja toteu-
tuksessa ovat mukana niin oppilaskun-
nan hallitus kuin tukioppilaat. Suunnitte-
lu alkaa muistelemalla omia kokemuksia 
ja pohtimalla päivän merkitystä. Tämän 
jälkeen tehdään sekä oppilaita että kou-
lun aikuisia osallistava suunnitelma. 

Tukioppilaat viettävät kummiluokkan-
sa kanssa koko päivän ja tarkkailevat op-
pilaita. Päivästä tehdyt havainnot käy-
dään myöhemmin läpi yhdessä kummi-
luokan luokanvalvojan kanssa. Tukioppi-
laiden näkemykset ovat olleet arvokkai-
ta. Aikuiset ovat saaneet tietoa, jos esi-
merkiksi ryhmässä on syrjäänvetäyty-
viä tai kiusattuja oppilaita. Keskustelujen 
pohjalta tukioppilaat, heidän ohjaajansa 
ja luokanvalvoja voivat tehdä suunnitel-
man, millaista tukea luokka mahdollisesti 
tarvitsee. Syksyn toiminta suunnitellaan 
tämän pohjalta.

Nelli haluaa auttaa vuorostaan
Seitsemäsluokkalaisen Nelli Saukkosen 
luokalla oli syksyn alussa ongelmia ryh-
mähengen kanssa. Nelli havaitsi luokalla 
myös kiusaamista, mistä hänelle tuli huo-
no olo. Yksi tukioppilaista huomasi jon-
kin asian painavan Nelliä ja hän kysyi oh-
jaajalta, voisiko jutella Nellin kanssa. Tu-
kioppilaalla oli ollut itsellään kokemus-
ta kiusaamisesta ja hän ymmärsi tilan-
teen hyvin. 

Jutteleminen auttoi Nelliä ja tapahtu-
masta jäi hyvät muistot. Seitsemäsluok-
kalaiselle oli tärkeää, että tukioppilaa-
seen pystyi luottamaan eikä tämä kerto-
nut asioita eteenpäin ilman lupaa.

Alun ryhmäyttämisen jälkeen Nellin 
koulun tukioppilaat järjestivät erilaisia 
teematapahtumia hyvän ilmapiirin luo-
miseksi. Nellistä erityisen onnistunut oli 
pukeutumisviikko, jolloin tukioppilaat 
rohkaisivat omalla esimerkillään kaik-
kia pukeutumaan eri päivinä eri teemo-
jen mukaan. 

Kokemus tukioppilastoiminnasta on ol-
lut Nellille niin positiivinen, että hän ha-
luaa itsekin tukioppilaaksi.

Tukioppilaan näkökulmasta ohjattu ryh-
mäyttäminen ja tapahtumat helpottavat 
tukioppilaan työtä. Kun on yhteistä te-
kemistä, nuoremmat oppilaat tulevat tu-
tuiksi ja on helpompaa tehdä havaintoja 
ryhmien toiminnasta.

Kiusaamisen ehkäisy
Ryhmäyttäminen ja tutustuttaminen on 
tärkeintä tukioppilaiden tekemää kiusaa-
mista ehkäisevää työtä. Turvallisen ryh-
män rakentaminen tukee kaverisuhtei-
den syntymistä. MLL:n kyselyjen mukaan 
yksinäisillä oppilailla on muita suurem-
pi riski joutua välitunneilla huonosti koh-
delluksi. Kun jokainen tuntee kuuluvan-
sa porukkaan ja tutustuminen tehdään 
ohjatusti, luokkaan ei synny klikkejä eikä 
ennakkoluuloja oppilaiden välille. 

Tukioppilaita tulee muistuttaa siitä, et-
tä kiusaamiseen liittyvien ongelmien sel-
vittely on aikuisten vastuulla. Tukioppi-
lastoiminnasta ei saa muodostua taak-
kaa tukioppilaalle, ja tähän päästään sel-
keillä roolituksilla. Oppilaiden on hyvä 
tietää, millaisia ovat heihin kohdistuneet 
odotukset ja mitä heiltä ei odoteta. Kiu-
saamista kokeneet nuoret kertovat saa-
neensa eniten apua siitä, että joku ver-
tainen tuli juttelemaan tai lähetti roh-
kaisevia viestejä. Tuen osoittamien, huo-
maaminen, pienet hymyt ja moikat ovat 
tukioppilaiden tärkeitä tehtäviä. 

Moni opettaja on MLL:n koulutuksis-
sa todennut, että oppilailta kantautuvat 
viestit ovat arvokkaita. Usein kiusaami-
nen ja muut ikävät teot piilotetaan opet-
tajilta. Kun viesti ikävästä toiminnasta 

kantautuu aikuisille, asioihin pystytään 
puuttumaan.

Toisinaan oppilaat ovat huolissaan, mi-
ten asioiden selvittely etenee. Tätä var-
ten kaikkien oppilaiden on tiedettävä, 
millaiset menetelmät koulussa on käy-
tössä ei-toivottujen tilanteita varten. 
Opettajan on hyvä kertoa asianosaisille 
oppilaille, että asia on hoidossa, sillä tie-
to yleensä rauhoittaa. 
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Tukioppilaat järjestävät lähes kaikissa 
kouluissa teemapäiviä ja erillisiä tapahtu-
mia. Niitä toteutetaan usein yhdessä op-
pilaskunnan hallituksen kanssa.

Tukioppilailla voi olla monenlaisia roo-
leja. Tukioppilasohjaajat varioivat toimin-
taa niin, että kaikille halukkaille taataan 
osallistumisen mahdollisuus. Esimerkik-
si kaikki eivät ole vahvimmillaan ryhmäy-
tystuokioiden pitämisessä, eivätkä pidä 
omaa kummiluokkaa vaan toimivat esi-
merkiksi tapahtumavastaavina. Yhdes-
sä tukioppilaiden kanssa keskustelemalla 
jokaiselle löytyy sopivia tehtäviä.

Mahdollisimman monipuolinen toimin-
ta tavoittaa suuren joukon oppilaita, mi-
kä lisää kaikkien osallisuutta ja mahdolli-
suutta tutustua toisiin. 

Kummitunnit
Yksi perinteinen tukioppilaiden toiminta-
muoto on oppituntien tai tietoiskujen pi-
täminen ylä- ja alakoulun oppilaille. Vies-
ti, joka tulee toiselta nuorelta, mutta kui-
tenkin hieman vanhemmalta ja koke-
neemmalta, on havaittu hyväksi viestin-
tätavaksi esimerkiksi päihdevalistuksessa 
tai kun halutaan luoda kiusaamisen vas-
taisia normeja.

MLL on laatinut tukioppilaiden käyt-
töön aineistoja, jotka sisältävät hausko-
ja ja toimivia harjoituksia teematunneil-
le. Kiusaamisen vastaiset opetustuokiot 
ovat kaikkein käytetyimpiä.

Vuonna 2014 kaksi kolmasosaa kouluis-
ta ilmoitti, että tukioppilaat pitävät kiu-
saamista käsitteleviä tunteja. KiVa-tun-

teja tukioppilaat pitivät joka neljännes-
sä koulussa. MLL:n aineisto tukee hyvin 
KiVa-tunteihin liittyviä teemoja. Muut 
teematunnit käsittelivät kaverisuhtei-
ta, päihteiden käyttöä ja käyttäytymis-
tä mediassa.

Tukioppilas Aleksi Syrjänen koki onnis-
tuneeksi koko koululle järjestetyn kiu-
saamista käsittelevän oppitunnin. Op-
pilaat jaettiin ryhmiin, joissa oli oppilai-
ta eri luokilta. Ryhmistä osa näytteli kiu-
saamiseen liittyvän tilanteen ja osa yrit-
ti selvittää, mistä oli kyse ja miten asian 
voisi korjata. Vastaavanlaisia oppitunteja 
voisi Aleksin mielestä järjestää koulussa 
enemmänkin. Tällaisten oppituntien avul-
la saadaan kuuluviin oppilaiden käsityk-
siä siitä, millaiset asiat kiusaamistilantei-
den ehkäisyssä ja selvittelyssä toimivat.

Välituntitoiminta
Välitunneille tarvitaan yhteistä tekemis-
tä, johon on mahdollisimman helppo 
osallistua. Sillä ehkäistään kiusaamista, 
vähennetään yksinäisyyttä ja vahviste-
taan ryhmään mukaan pääsemistä.

Tukioppilaiden välituntitoiminta on 
yleistynyt. Sitä toteutetaan jo lähes joka 
toisessa (44 prosentissa) tukioppilaskou-
lusta. Välituntitoiminta voi muodostua 
yhteisistä leikeistä, askartelutuokioista 
tai taide-esityksistä, esimerkiksi koulun 
kirjastossa. Toimintaan ei aina tarvitse 
rahaa, vaan hyvä oivallus saattaa riittää. 

Raahessa Pattaisten koulun tukioppilaat 
ovat järjestäneet yhdessä oppilaskunnan 
kanssa virikevälitunteja, joiden tavoittee-
na on lisätä yhteistä tekemistä ja mah-
dollisuuksia saada kavereita. Ryhmien ve-
täjinä toimivat suunnittelusta vastaavat 
oppilaat. Välitunneilla saa askarrella, pe-
lata ja tutustua toisiin oppilaisiin. Väli-
tunteihin on osallistuttu innolla.

Riihimäellä tukioppilaat halusivat lisä-
tä oppilaiden välituntiaktiivisuutta. Tu-
kioppilaiden aloitteesta kouluun hankit-
tiin erilaisia palloja, lacrosse sekä frisbee-
golf-välineet. Osa oppilaista on lisännyt 
välituntiliikuntaa huomattavasti. Kou-
lussa aiotaan jatkaa ulkoliikunnan tuke-
mista.

Kummitunneista koulurauhaan
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      Itse tehty -raha
MLL myöntää Itse tehty -rahaa 13–19- 
vuotiaiden nuorten omiin projekteihin 
vapaa-ajalla ja koulussa. Projektin tulee 
olla nuorten itsensä suunnittelema, to-
teuttama ja arvioima. Projektin aihe on 
vapaa. 100–300 euron projektiraha riit-
tää hyvällä suunnitelmalla pitkään. Pro-
jektin läpivieminen on nuorille antoisa 
oppimiskokemus. www.mll.fi/itsetehty

Koulurauha 
Koulurauha-ohjelma tuottaa vuosittain 
koko vuoden kestävän toimintasuunnitel-
man, jonka avulla voidaan toteuttaa kou-
luhyvinvointityötä yhteistyössä koulun lä-
hellä olevien tahojen kanssa. Lähtökoh-
tana on oppilaiden oma toiminta ja osal-
lisuus. Koulurauhatyöhön osallistuvat op-
pilaat, vanhemmat, opettajat sekä yhteis-
työtahot poliisissa, kunnissa ja järjestöis-
sä. Koulurauhaa rakennetaan osana ope-
tussuunnitelmaa koko lukuvuoden ajan. 

Koulurauhavuosi alkaa julistustapah-
tumalla, jossa luetaan oppilaiden laatima 
julistusteksti. Tapahtuma voi olla koulun 
oma tai järjestetty yhteistyössä kunnan 
muiden koulujen kanssa. Kouluista 60 
prosenttia julistaa syksyn alussa Koulu-
rauhan joko kuuntelemalla valtakunnal-
lisen Koulurauhajulistuksen tai pitämällä 
koulun oman aamunavauksen, jossa lue-
taan oman koulun oppilaiden kirjoittama 
julistus.

Vuonna 2014 oman julistustapahtuman 
järjesti 40 koulua (12 prosenttia).  Lähes 
kaikissa kouluissa (82 prosenttia) tukiop-
pilaat ovat järjestämässä julistustapah-
tumaa. Julistuksella oppilaat muistutta-
vat toisilleen, mitä koulurauhan tulisi olla. 
Julistustapahtuman jälkeen toteutetaan 
vuosikelloon kirjatut asiat. 

      Koulurauha-ohjelma
Koulurauha-ohjelma on MLL:n, Opetus-
hallituksen, poliisin, Folkhälsanin ja Suo-
men Vanhempainliiton yhteistyösopi-
mukseen perustuvaa ja yhdessä toteut-
tamaa toimintaa, jolla edistetään koulu-
yhteisöjen hyvinvointia ja turvallisuutta. 
Se vahvistaa oppilaiden fyysistä, psyyk-
kistä ja sosiaalista turvallisuutta ja edes-
auttaa turvallisuustaitojen kehittymistä.
Hyvät koulurauhakäytännöt ja julistus 
ovat osoitteessa www.koulurauha.fi

Joustava koulupäivä  
Opetushallitus on muutaman vuo-
den ajan tukenut Joustava koulupäi-
vä -mallin kehittämistä kouluissa. 
Sillä tarkoitetaan koulupäivän orga-
nisointia niin, että ohjattua kerho-
toimintaa sijoitetaan osaksi koulu-
päivää. Malli on nopeasti leviämäs-
sä paikallisina sovelluksina eri puo-
lille maata. 

Koska toiminnan perusajatukse-
na on lisätä oppilaiden osallisuut-
ta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä, tar-
joaa tukioppilastoiminta hyvän ra-
kenteen kerhotuntien ja välitunti-
toiminnan järjestämiseen.

      Verkkotukioppilaat
MLL:n nuorisotyössä on mukana Verkk@- 
reita eli verkkotukioppilaita, jotka vas-
taavat MLL:n nuortennetissä nuorten lä-
hettämiin kysymyksiin, tuottavat media-
sisältöä, blogia ja videotietoiskuja eri ai-
heista. Paikallisen Verkk@riryhmän pe-
rustamiseen saa tukea MLL:n piiristä tai 
paikallisyhdistykseltä. 

Vinkki! 

Kaveriviikko
Kaveriviikko on alueellinen toimintaviik-
ko, jonka aikana tuodaan esille kaveritai-
tojen ja ystävyyden merkitystä. Kaverivii-
kolla puhutaan kaveruuden tärkeydestä 
ja tehdään asioita, joilla voidaan synnyt-
tää uusia kaverisuhteita. 

Kaveriviikkoa koordinoivat MLL:n pai-
kallisyhdistykset, jotka suunnittelevat 
ja toteuttavat toimintaa yhdessä muun 
muassa alueen koulujen, järjestöjen, seu-
rakunnan, kirjaston ja nuorisotilan kans-
sa. Helsingin Laajasalossa järjestetyllä ka-
veriviikolla tukioppilaat organisoivat väli-
tunneille leikkejä ja pelejä. 

Kaveriviikon onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että tukioppilaat saavat koulu-
tusta kaveritaitoihin. Koulutus antaa val-
miuksia huomioida, ettei kukaan jää lei-
kin tai ryhmän ulkopuolelle. 

Kaveriviikko sopii myös erinomaisesti 
lisäämään vuorovaikutusta yhtenäiskou-
luissa pienten ja isojen koululaisten vä-
lillä. Laajasalossa kaveriviikkoon osallis-
tui myös paikallinen leikkipuisto ohjaaji-
neen. www.mll.fi/kaveriviikko

”Lapselle ja nuorelle on tärkeää, 
että hän tulee nähdyksi, kuulluksi 
ja hyväksytyksi omana itsenään 
vuoden jokaisena päivänä. Ka-
veriviikko muistuttaa meitä siitä, 
että kaikissa kohtaamisissa on 
mahdollisuus osoittaa toiselle vä-
littämistä ja kaveruutta.” 
Laajasalon peruskoulun kuraattori 
Marjukka Nurro

Yhtenäiskoulu yhtenäiseksi 
Kajaanin keskuskoulussa on hyödynnet-
ty tukioppilastoimintaa koko koulun yh-
teisöllisyyden lisäämiseen. Kouluun on 
muodostunut leikkiperinne. Tukioppi-
laat järjestävät jokaiselle 1.–9.-luokal-
le leikkituokioita nelisen kertaa vuodes-
sa ja joskus aamunavausten yhteydessä 
koko koulu leikkii yhdessä. Koulu on mu-
kana myös Liikkuva koulu -hankkeessa. 
Tukioppilaiden ohjaamat leikit kuvataan 
sähköiseen viikkovinkkikalenteriin, josta 
opettajat voivat halutessaan poimia jon-
kin leikin oppilaiden liikuttamiseksi.

Tiedotustehtävät
Turussa tukioppilaat voivat olla ”Vertte-
jä” eli vertaistiedottajia. He tiedottavat 
muille oppilaille nuoria koskevasta toi-
minnasta yhteistyössä alueen nuoriso-
työntekijöiden kanssa. Yleisimpiä tiedo-
tustapoja ovat koulujen ilmoitustaulut, 
keskusradio ja erilaiset infotilaisuudet. 
Vertit ovat kokeilleet tiedotuskanavina 
myös nettiä, koulun lehteä, flyereita sekä 
wc-tiedotusta, jossa vessojen seiniä käy-
tetään ilmoitustauluna. 
www.pointti.info/vertti
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Tukioppilastoiminta tarjoaa kasvun mah-
dollisuuksia erilaisille oppilaille. Toimin-
ta on suosittua, halukkaita on yleensä 
enemmän kuin mukaan voidaan ottaa. 
MLL:n tukioppilasarvioinnin mukaan jo-
pa 40 prosenttia kahdeksasluokkalaisista 
haluaisi tukioppilaaksi. 

Ennen tukioppilaaksi hakemista oppi-
laiden tulee tietää, mitä tukioppilastoi-
minta on. On tärkeää, että nuori on kiin-
nostunut toiminnasta ja haluaa tukea 
muita oppilaita.

Lähes kaikissa kouluissa toimintaan 
haetaan hakulomakkeella. Useissa kou-
luissa hakijoille järjestetään haastatte-
lu, jossa selvitetään oppilaan motiiveja. 
Haastattelijoina voivat toimia opettajan 
lisäksi edellisen vuoden tukioppilaat. 

Tukioppilaaksi kasvetaan
Vantaan Hämeenkylän koulussa uudet 
tukioppilaat valitaan viimeistään maa-
liskuussa, jotta heidät voidaan kouluttaa 
ajoissa tulevaan syksyyn. Hakijat täyttä-
vät lomakkeen, jossa tiedustellaan har-
rastuksia, ominaisuuksia, joista olisi apua 
tukioppilaana toimimisessa, sekä tukiop-
pilaaksi ryhtymisen syitä ja toimintaan 
liittyviä ideoita.

Tukioppilaiksi voivat hakea vain oppi-
laat, jotka ovat käyneet kahdeksannen 
vuosiluokan Nuisku eli nuorten ihmissuh-
detaito -valinnaiskurssin. Kurssilla käy-
neillä on hyvät valmiudet siirtyä tukioppi-
lastoimintaan. 

Tukioppilasohjaaja Marianne Peltosen 
mukaan oppilailla, jotka eivät ole ma-
temaattisesti tai kielellisesti lahjakkai-
ta mutta ovat sosiaalisesti taitavia, on 
vähän paikkoja, jossa heidän osaamis-
taan ja itsetuntoaan nostetaan. Luokka-
tilanteissa ihmissuhdetaidot eivät pää-
se esiin. Tukioppilastoiminta paikkaa tä-
tä puutetta. 

Peltosesta tukioppilaaksi kasvaminen 
on kolmen vuoden prosessi. Seitsemäs-
luokkalainen miettii, olisiko hänestä tu-
kioppilaaksi. Kasit käyvät koulutuksen ja 
ysillä saadaan vielä lisäkoulutusta tukiop-
pilaana toimimiseen. Peltosella on tapa-
na sanoa nuorille, että he ovat erityisessä 
asemassa. Tukioppilailla on sellaista tai-
totietoa, jota peruskoulussa ei tänä päi-

vänä ole mahdollisuutta tarjota kaikille. 
Hämeenkylän koulussa ohjaajat käyvät 

tukioppilashakemukset läpi, ja jokainen 
hakija haastatellaan neljän viiden oppi-
laan ryhmähaastattelussa. Tehtävään 
haetaan nuoria, joilla ajatuksia, empati-
aa ja kykyä tarttua asioihin. Tukioppilaal-
ta toivotaan reippautta ja rohkeutta olla 
ryhmässä mukana, mutta myös ymmär-
rystä antaa tilaa muille. Myös hiljaisem-
pia oppilaita valitaan, sillä toisten autta-
misessa puheliaisuus ei ole tärkeintä. 

Tukioppilaalta ei edellytetä kiitettävää 
tai edes hyvää koulumenestystä. Jokai-
sella nuorella on taitoja, joita voidaan ke-
hittää koulutuksella ja tukemalla nuorta. 
Tukioppilaiden koulutus on osassa koulu-
ja valinnaisaineena. Tällöin mukaan voi-
daan ottaa kaikki halukkaat, ja kurssin 
päätyttyä nähdään, ketkä edelleen ha-
luavat tai ovat soveltuvia tukioppilaiksi.

Tukioppilasstatus tekee joskus ihmeitä 
nuoren itsetunnolle. Myös vilkkaimmat 
pojat ovat osoittautuneet erinomaisiksi 
tukioppilaiksi. Heillä on energiaa, jota voi 
kanavoida toiminnassa hyvällä tavalla. 

Hämeenkylän koulussa jokaiselle aloit-
tavalle luokalle nimetään kahdesta kol-
meen tukioppilasta. Joskus tulee yllättä-

Tukioppilaiden valinta 

viä elämänkäänteitä tai voimavarat eivät 
riitä tukioppilaana toimimiseen. Silloin on 
hyvä, ettei toiminta ole vain muutaman 
aktiivisen varassa, vaan on ylimääräistä 
resurssia.

Tukioppilasohjaaja Päivi Aarnio-Kep-
su kertoo, että tukioppilaiden valinnas-
sa kuullaan myös muita opettajia. Haas-
tattelun jälkeinen palautekeskustelu pi-
detään nykyisten tukioppilaiden kans-
sa, jotka kertovat tarkemmin hakijoista. 
Lopullisen valinnan tekevät ohjaajat, sil-
lä on tärkeää, että tulevan tukioppilas-
ryhmän vetäjinä he saavat kokoon hyvän 
porukan. 

”Vapaaehtoistyö ei ole itsestään 
selvää. Osalle omat harrastukset 
ja koulu ovat tärkeämpiä. Oppi-
laita pitää kasvattaa ja innostaa 
toisten auttamiseen enemmän 
kuin ennen. Tukioppilastoimin-
nassa on oltava tietty vapaus, ilo 
ja luovuus. Ideana on, että nuo-
ret näkyvät ja uskaltavat näyt-
tää, että heikomman auttaminen 
on ok.” 
tukioppilasohjaaja
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Tukioppilaat tarvitsevat hyvän koulutuk-
sen. Peruskoulutuksella varmistetaan, et-
tä oppilailla on ymmärrys siitä, millaista 
on kaikkia kunnioittava vuorovaikutus ja 
mitä tukioppilastoiminnalla tavoitellaan. 

Peruskoulutus on keskimäärin 13 tun-
tia.  MLL suosittaa tukioppilaille kahden 
koko päivän pituista kurssia. Lyhyet täy-
dennyskoulutukset pitävät toiminnan ak-
tiivisena koko lukuvuoden ajan. Joka toi-
sessa koulussa tukioppilaat saavat tu-
kioppilaana toimiessaan myös täyden-
nyskoulutusta. 

On tärkeää, että myös koulun omat tu-
kioppilasohjaajat perehtyvät tukioppi-
laiden kouluttamiseen. Tukioppilasoh-
jaajat saavat perehdytyksen sekä tarvit-
tavat materiaalit tukioppilaiden koulut-
tamiseen MLL:n järjestämässä ohjaajien 
omassa peruskoulutuksessa.

Tukioppilasohjaajat ja tukioppilaat voi-
vat laatia itselleen tukioppilastoiminnan 
puun, johon kirjataan toiminnan arvot, 
tavoitteet ja konkreettinen toiminta. Tä-
hän voi aina palata, kun toiminnassa ai-
ka-ajoin etsitään oikeaa suuntaa tai jos il-
menee ongelmia tukioppilaiden kanssa. 
Tukioppilaat ovat nuoria, joten he saat-
tavat joskus tehdä myös virheitä. Silloin 
on tärkeää, että asiasta keskustellaan ja 
mietitään, miten jatkossa toimitaan. 

Tukioppilaana vuoden toiminut Aleksi 
Syrjänen on hyvillään tukioppilastoimin-
nassa karttuneista taidoistaan ryhmän 
muodostamisessa, ryhmässä työskente-
lystä ja keskustelutaidoista. Hänen mie-
lestään hyvä tukioppilas on avoin ja hel-
posti lähestyttävissä, jotta seitsemäs-
luokkalaiset uskaltavat tulla juttelemaan.

”Opin uusia leikkejä ryhmäytys-
tunteja varten. Opin uusia asioi-
ta, miten luoda parempi ilmapii-
ri luokkaan.”

”Tänään opin, miten suhtautua 
tukariuteen ja miten käyttäytyä 
tukarien ja uusien seiskojen kans-
sa.”

      Tunnetaidoista media-
kasvatukseen
Tukioppilaiden koulutuksessa käsitellään 
toiminnallisten harjoitusten ja keskuste-
lujen avulla mm. tunne- ja vuorovaiku-
tustaitoja, harjoitellaan sosiaalisia taito-
ja, opiskellaan nuorempien oppilaiden 
kohtaamista, kummi- ja oppituntien pitä-
mistä, tapahtumien organisointia, pereh-
dytään ryhmäilmiöihin sekä kiusaamis-
ta ehkäisevään toimintaan. Tukioppilaille 
on tarjolla koulutusta myös mediakasva-
tuksesta ja päihdekasvatuksesta. Tukiop-
pilaat pitävät koulutuksia mielekkäinä ja 
tarpeellisina.

Tukioppilaiden koulutus

”Opin tänään tukarin tehtävistä 
enemmän ja tajusin, kuinka pal-
jon tukareita tarvitaan.”

”Tämä päivä oli tosi kiva ja ryh-
mäytti meitä tukareita.”

”Päivä oli suorastaan mainio. Vii-
meinen kuiskaus-harjoitus oli pa-
ras. Tuli hyvä mieli. Porukka on 
paras ja on hienoa, että kaikki 
pystyy sanomaan, mitä haluaa ja 
olemaan omia itsejään.”
Tukioppilaiden palautteita koulutuksesta
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Tukioppilasohjaajien tehtävänä on aut-
taa oppilaita toiminnan toteuttamisessa. 
Lisäksi tarvitaan koulun johdon ja muun 
henkilökunnan tukea. Kun koulun johto 
on tietoinen tukioppilastoiminnan vaati-
vuudesta, monipuolisuudesta ja hyvistä 
vaikutuksista koko kouluyhteisöön, voi-
daan varmistaa toiminnan laatu ja toi-
minnalle riittävät resurssit.

Apulaisrehtori, tukioppilasohjaaja Juk-
ka Väisäsen mukaan koulun johto voi tu-
kea tukioppilastoimintaa olemalla siitä 
kiinnostunut, ottamalla kantaa tukiop-
pilastoiminnan puolesta, suhtautumalla 
myönteisesti oppilaiden toimintaideoihin 
ja menemällä joskus mukaan kokouksiin.
Koulun johtajana hän arvostaa sitä, että 
tukioppilastoiminnassa on toimiva raken-
ne ja koulutettu joukko nuoria tekee ta-
voitteellista työtä. Siksi hän haluaa rehto-
rina myötävaikuttaa siihen, että tukioppi-
laat ja tukioppilasohjaajat saavat hyvän 
koulutuksen tehtäväänsä. 

Tukioppilaat ovat hänelle myös oppi-
lasresurssi, joita voi pyytää avuksi rat-
kaisemaan koulussa ilmeneviä ongelmia. 
Juuri tästä syystä, hän pitää tärkeänä si-
tä, että tuntee koulunsa tukioppilaat. 

Hämeenkylän koulussa rehtori tar-
joaa tukioppilaille lukukauden päättyes-
sä jouluglögit, ja keväisin on kahvitus. Ti-
laisuuksissa keskustellaan toiminnasta ja 
käydään läpi oppilaiden kokemuksia. 

Johdon ja opettajien kiitos tukioppilail-
le on tärkeää, sillä se motivoi jatkamaan.  

MLL:n kyselyiden perusteella tukioppila-
sohjaajiksi ei aina ole helppo löytää ha-
lukkaita opettajia. Hämeenkylän koulus-
sa ohjaajiksi on tunkua, sillä toimintaan 
panostetaan ja sen hyödyt näkyvät kou-
lussa monella tavalla. Koulun tukioppilas-
toiminnalla on pitkät perinteet, koko op-
pilaitos tuntee toiminnan ja tietää, mitä 
tukioppilaat tekevät.  

Tukioppilastoiminnalla on positiivisia 
vaikutuksia koko kouluyhteisöön. Koulun 
kaikilta opettajien saatu tuki on tärkeää 
toiminnan sujuvuudelle. Erilaisten ryh-
mäytymisten ja opetustuokioiden aikana 
tukioppilaat joutuvat toisinaan olemaan 
poissa omilta oppitunneiltaan. Näissä ti-
lanteissa tarvitaan opettajilta joustoa. 

Toisaalta jokainen ryhmä hyötyy luokan 
työrauhasta, johon tukioppilastoiminta 
parhaimmillaan vaikuttaa. 

Tukioppilastoiminta tarvitsee aikuis-
ten tukea ja sitoutumista. Tukioppilasoh-
jaajat saavat yleensä toiminnastaan kor-
vauksen ylimääräisenä vuosiviikkotunti-
na tai kerhotunteina. Jos tukioppilastoi-
minta on valinnaisaineena, opetukses-
ta maksetaan normaali tuntikorvaus. Tä-
mä ei kuitenkaan ole suurin motivaatio, 
miksi ohjaajat jaksavat työssään. Tukiop-
pilastoiminta tuo myös aikuisen työhön 
mukavan lisän ja keventää koulun arkea. 
Tukioppilasohjaajat mainitsevat usein 
tärkeäksi anniksi sen, että toiminta an-
taa perspektiiviä nuorten maailmaan ja 
yhteistyö oppilaiden kanssa on antoisaa, 
kun ei lokeroidu ainoastaan omaan op-
piaineeseen.

”Tukioppilastoiminnan ohjaami-
seen pitäisi varata enemmän ai-
kaa. Olemme huomanneet, että 
on tärkeää löytää vakioaika ko-
koontumiselle. Koulutusosuut-
ta pitäisi lisätä. Nyt se jää vaja-
vaiseksi, kun sitä yrittää hoitaa 
muun koulutyön ohessa.”

”Toivoisin tiiviimpää yhteistyötä 
muiden opettajien kanssa. Opon 
ja oppilaskunnan ohjaajan kans-
sa yhteistyötä on jonkin verran.” 

”Olemme pitäneet kiinni siitä, et-
tä kun mennään, niin mennään 
yhdessä. Se on myös todella tär-
keää, että koulutukset ovat mak-
suttomia tai lähes ilmaisia. Kou-
lulle tulee sijaisista jo niin pal-
jon kuluja, että maksullisiin kou-
lutuksiin on vaikeaa saada lupaa.  
Kouluttautumassa olisi hyvä käy-
dä vähintään joka toinen vuosi.” 

”Kehitämme itseämme MLL:n 
koulutuksissa, jotka ovat antoi-
sia. Koulutuksissa ei syötetä ide-
oita suoraan, vaan ohjaaja virit-
tää keskustelua ja saa osallistu-
jista irti uusia ajatuksia, mikä on 
mahtavaa. Erityisen hienoa on 
se, että saamme yhteistä aikaa 
toiminnan kehittämiseen ja suun-
nitteluun ja pääsemme keskuste-
lemaan vain tämän asian ympä-
rillä. Ei ole sama asia, jos yksi käy 
koulutuksessa ja jakaa muille tie-
toa.” 
Tukioppilasohjaajien palautteita 

Koulun aikuisten tuki

”Kun tekee nuorten kanssa, op-
pii paljon itsekin. Aivan mahta-
vaa on, kun nuorilla on omia ide-
oita ja he haluavat itse ratkaista 
jonkun jutun tai tehdä toisin. Kun 
haastatteluissa tulee ilmi tällaisia 
tukioppilaita, niin se on jess!” 

      Ohjausta tunti viikossa
Tukioppilasohjaajat käyttävät tukioppilai-
den ohjaamiseen noin tunnin viikossa, tai 
yksi opettaja käyttää ohjaamiseen kes-
kimäärin 39 tuntia vuodessa. Yhteenlas-
kettuna Suomen tukioppilaita ohjataan 
vuosittain 20 henkilötyövuoden edes-
tä. Lisäksi monet ohjaajat kertovat käyt-
tävänsä toimintaan usein myös vapaa-ai-
kaansa. 

Tukioppilasohjaajat kokevat toiminnan 
suurimmaksi haasteeksi ajan puutteen. 
Tukioppilaiden kanssa jää hyvin vähän ai-
kaa tavoitteelliseen suunnitteluun. Lisäk-
si oma ja tukioppilaiden koulutus saattaa 
jäädä vähäiseksi. 
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MLL kehittää jatkuvasti tukioppilastoi-
mintaa yhteistyössä koulujen kanssa. Liit-
to tarjoaa tukioppilastoimintaan aineisto-
ja ja koulutuksia niin oppilaille kuin kou-
lun aikuisille. MLL:n maksuttomat aineis-
tot löytyvät tukioppilastoiminnan netti-
sivuilta www.mll.fi/tukioppilastoiminta.

Koulujen työtä tukee MLL:n keskusjär-
jestön koordinoima tukioppilastoiminnan 
verkosto, johon kuuluu 40 tukioppilas-
kouluttajaa, työntekijöitä kymmenessä 
eri piirissä ja tukioppilastoiminnan vas-
taavia noin 300 paikallisyhdistyksessä. 
Vuonna 2014 MLL koulutti 4 620 tukiop-
pilasta yli 200 koulutustilaisuudessa eri 
puolella Suomea.

MLL:n nuorisotyön kouluttajat on kou-
lutettu tukioppilastoiminnan perus- ja 
jatkokoulutuksien vetäjiksi. Käyttämällä 
kouluttajia opettaja voi helpottaa omaa 
aikapulaansa ja samalla varmistaa, et-
tä oppilaat saavat riittävät valmiudet tu-
kioppilaana toimimiseen. 

”Meidän koulussa tukioppilaat 
koulutetaan yhteistyössä MLL:n 
piirin kouluttajan kanssa. Olem-
me huomanneet, että koulutuk-
sesta saa enemmän irti, kun mu-
kana on koulun ulkopuolinen 
kouluttaja. Oppilaat ottavat kou-
lutuksen vakavammin. He koke-
vat, että toiminta on tärkeää, 
kun siihen panostetaan niin pal-
jon.” 
tukioppilasohjaaja, Raisio 

Tukioppilastoiminnan arvioinnin (2012) 
mukaan oppilaiden tyytyväisyys toi-
mintaan korreloi suoraan siihen, kuinka 
paljon tukioppilasohjaajat osallistuvat 
MLL:n järjestämiin koulutuksiin ja semi-
naareihin. Siksi MLL on viime vuosina pa-
nostanut ohjaavien opettajien ja henkilö-
kunnan tukeen ja koulutuksiin. Koulutuk-
sia on tarjolla sekä uusille ohjaajille että 
jo pidempään toimineille konkareille.

MLL järjesti vuonna 2014 tukioppila-
sohjaajille yhteensä 42 koulutusta ja ta-
paamista, joihin osallistui yli 400 tukiop-
pilasohjaajaa. Yhteensä ohjaajakoulutus-
ta oli 3 880 tuntia.

Tukioppilasohjaajien peruskurssilla saa 
valmiudet tukioppilaiden kanssa työs-
kentelyyn ja toiminnan ohjaamiseen. 
Koulutuksissa pohditaan, kuinka nuo-
ret osallistetaan tavoitteelliseen toimin-
taan ja mitkä ovat toiminnan arvoja ja ta-
voitteita ja kuinka niihin päästään. Pa-
lautteen perusteella ohjaajille on tärkeää 
vaihtaa kokemuksia toisten koulujen oh-
jaajien kanssa sekä etsiä yhdessä hyviä 
toimintatapoja. 

Suurin osa tukioppilasohjaajista on eri 
aineiden aineenopettajia, mutta muka-
na on myös kuraattoreita ja nuorisotyön-
tekijöitä. Tukioppilasohjaajien peruskou-
lutuksessa monet saavat ensi kosketuk-
sen toiminnallisiin ja osallistaviin mene-
telmiin. Konkariohjaajille on tarjolla aika 
ajoin täydennyskoulutusta ja MLL:n piiri-
järjestöjen jatkuva tuki toiminnan kehit-
tämiseen. 

Vuonna 2014 uutena toimintana aloi-
tettiin Vertaisverstaat. MLL kokoaa oh-
jaajista alueellisia työnohjauksellisia ver-
taisryhmiä. Ryhmissä saa vaihtaa ajatuk-
sia toisten ohjaajien kanssa, pohtia yh-
dessä tukioppilastoiminnan kehittämis-
tä ja pulmatilanteita tukioppilaiden kans-
sa sekä jakaa onnistumisen kokemuksia 
ja iloa siitä, että saa olla mukana edistä-
mässä nuorten osallisuutta. 

Hämeenkylän koulun tukioppilasohjaa-
jat käyvät koulutuksissa yhdessä. Kou-
lussa ymmärretään yhteisen koulutuk-
sen ja suunnittelutyön merkitys. Ohjaa-
jat kokevat kehittävänsä omaa ohjaa-
juuttaan juuri vertaistukeen perustuvis-
sa koulutuksissa. Kaikki koulun ohjaajat 
ovat käyneet peruskoulutuksen ja osallis-
tuvat mielellään tarjottuihin konkarikou-
lutuksiin. 

      Materiaali kaikille
Muutkin kuin tukioppilasohjaajat voivat 
hyödyntää tukioppilastoiminnan aineis-
toja opetuksen tukena, sillä ne ovat hy-
vin sovellettavissa moniin eri oppiainei-
siin. Erityisesti turvallisen ryhmän raken-
tumiseen on tarjolla monia erilaisia toi-
minnallisia harjoituksia, joiden avulla 
saadaan helposti parannettua esimerkik-
si luokan työrauhaa.

Vuoden 2014 kartoituksen mukaan yli 
400 peruskoulussa ohjaaja on saanut 
MLL:n peruskoulutuksen. Viimeisen kol-
men vuoden aikana joka toisesta kou-
lusta tukioppilasohjaaja on osallistunut 
MLL:n koulutuksiin. Koulutuksissa opet-
tajat saavat vertaistukea toisiltaan ja 
uusimmat MLL:n aineistot. Tapaamisten 
merkittäväksi anniksi mainitaan hyvien 
käytänteiden jakaminen ja uusien toi-
mintatapojen ideointi. 

MLL:n aineistoihin on oltu tyytyväisiä, 
sillä ohjeistus on selkeää ja harjoitukset 
toimivat käytännössä. Tähän on pyrit-
ty siten, että aineistot tuotetaan yhdessä 
koulujen kanssa ja testataan ennen käyt-
töönottoa. MLL tiedottaa kouluille ajan-
kohtaisista asioista paikallisilla ja valta-
kunnallisilla uutiskirjeillä.

Vanhempainillat
MLL:n koulutus tavoittaa myös oppilai-
den vanhemmat. MLL:n kouluttajat piti-
vät vuonna 2014 yhteensä 106 vanhem-
painiltaa, joihin osallistui yhteensä 5 900 
vanhempaa.

Kouluttajat räätälöivät tilaisuuksia toi-
veiden mukaan. Useimmiten vanhem-
painiltoihin toivotaan asiantuntijaa pu-
humaan kiusaamisesta tai mediakasva-
tuksesta.  

MLL:n uusin vanhempainiltamalli kä-
sittelee kaveritaitoja. Mallin avulla tee-
maa työstetään koulussa ensin oppilai-
den kanssa, jonka jälkeen vuoropuhe-
luun otetaan mukaan vanhemmat.

MLL:n piirien työntekijät tekevät aktii-
vista yhteistyötä kunnan eri toimijoiden 
kanssa. Tukioppilaita kouluttamalla ja 
opettajia tapaamalla he kuulevat kentän 
ajatuksia ja toiveita, joita he voivat viedä 
eteenpäin kunnan päättäjille.

MLL:n ja koulujen yhteistyö 

”Koulussamme tukioppilastoimin-
ta on ollut aika näkymätöntä. Me 
olemme uusia ohjaajia ja pää-
timme pyytää ensimmäiseen tu-
kioppilaiden koulutukseen koke-
neen kouluttajan, jotta saamme 
käsityksen siitä, millaista perus-
koulutus voisi olla. Ajatus oli, että 
jatkossa koulutamme itse.” 
tukioppilasohjaaja, Helsinki
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Opettajat

Tuki-
oppilas-
ohjaaja

Oppilas-
huolto

Rehtori

Vanhemmat

Muut 
järjestöt

Piirit ja
yhdistykset

- 60 prosenttia ylä- ja yhtenäiskouluista 
tekivät yhteistyötä MLL:n paikallisyhdistys-
ten kanssa. 
- Joka kolmas koulu sai yhdistykseltä 
taloudellista tukea.
- Neljä kymmenestä koulusta teki 
toiminnallista yhteistyötä. Tukioppilaat 
osallistuivat vapaaehtoisina esimerkiksi 
yhdistysten järjestämiin tapahtumiin. 

Tukioppilastoiminta on 
monen tahon yhteistyötä.

- MLL:n yhdistykset ja piirit vierailevat 
kouluissa ahkerasti. Vuonna 2014 
toteutui noin 400 kouluvierailua joissa 
tavoitettiin 31 000 koululaista.
- MLL kouluttaa tukioppilaita vuosittain 
noin 250 koulussa, mikä on lähes puolet 
(42 prosenttia) tukioppilaskouluista. 
Tämä tarkoittaa tuntimääränä 38 000 
tuntia koulutusta.

Paikallinen 
nuoriso-

työ

Muut
oppilaat 

Tuki-
oppilaat 

Suomessa 
toimii vuosittain 
noin 12 000 
tukioppilasta. 

Keskus-
toimisto

Kouluttajat



 
 
 
 

Tukioppilastoiminta on tärkeä hyvinvointia edistävä voimavara 
koulussa. Hyvin suunniteltu toiminta on osa koulun osallisuusra-
kenteita ja yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Yhteisesti asetetut 
tavoitteet ohjaavat toimintaa ja lisäävät vaikuttavuutta omas-
sa koulussa.
 
Tukioppilasohjaajien peruskoulutuksessa tutustumme tukioppi-
lastoiminnan tärkeisiin toimintaperiaatteisiin, arvoihin ja tavoit-
teisiin. Koulutuksesta saa valmiudet toiminnallisten menetelmi-
en käyttöön nuorten kanssa, työvälineitä oman tukioppilasryh-
män ohjaamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Työnohjauksellisessa oppimisympäristössä on myös mahdollis-
ta vaihtaa ajatuksia ja oppia toisilta ohjaajilta ja kokeneilta MLL:n 
kouluttajilta.

”Huomasin, että koulussamme on välillä tainnut unohtua se 
tukioppilastoiminnan syvin olemus. Uusien ideoiden turvin sitä 
on helppo lähteä taas viemään oikeaan suuntaan.”

”Koulutuksessa oli loistava tunnelma sekä iloiset, asiantuntevat 
ja kokeneet ohjaajat.”

Lämpimästi tervetuloa!

Tukioppilasohjaajien 
peruskoulutus kevät 2016 

Koulutuksesta saat:
• Suuntaviivoja suunnitteluun ja kehittämiseen
• Apua arvotyöskentelyyn, tavoitteen asetteluun ja arviointiin
• Valmiuksia toiminnallisten menetelmien soveltamiseen
• Osaamista oppilaiden osallisuuteen koko koulun hyvinvointityössä
• Tukea ryhmänohjaustaitoihin ja tukioppilaiden kouluttamiseen 
• MLL:n materiaalit ja taustatuen tukioppilastoimintaan

Koulutukset järjestetään kaksipäiväisenä kurssina tai yksipäiväisenä 
kurssina, johon sisältyy lisäksi verkko-opintoja. 

Huom! MLL järjestää myös tukioppilasohjaajien täydennyskoulutuksia 
ja ohjaajatapaamisia. Seuraa tapahtumiamme tukioppilasohjaajien uu-
tiskirjeistä ja nettisivuiltamme. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
www.mll.fi/kouluille. 
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Yhteystiedot
Keskustoimisto
PL 141, 00531 Helsinki,
käyntiosoite: Toinen linja 17.

Juuso Repo
nuorisotyön päällikkö
p. 075 3245 513

Kirsi Pihlaja, kummi- ja 
tukioppilastoiminta, tutortoiminta
p. 075 324 5423

Reetta Pauni
yhdistysten nuorisotyö ja Kaveriviikko 
p. 075 3245 427

Eeva-Liisa Markkanen, koulurauha ja 
kiusaamisen ehkäisy
p. 075 324 5472

Satu Valkonen, mediakasvatus
p. 075 324 5441

Ulla Tanttu, koulutustoiminta ja 
-järjestelyt
p. 075 324 5429

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@mll.fi

Alueellinen tuki

Hämeen piiri
Suvi Myllärniemi
Pyhäjärvenkatu 5 B
33200 Tampere
p. 040 540 0487

Järvi-Suomen piiri
(Etelä-Savo, Keski-Suomi, 
Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)
Anitta Pykäläinen
Kauppakatu 67
70100 Kuopio
p. 050 587 4488

Kainuun piiri
Seija Karjalainen
Kauppakatu 9 A 6
87100 Kajaani
p. 050 597 4777

Kymen piiri
Maiju Vesa
p. 050 302 0269
Sanna Kytö (koulutusvälitys)
p. 040 749 96 97
Kouvolankatu 30 A 17
45100 Kouvola

Lapin piiri
Johanna Sääskilahti
Pirkkakatu 2
96200 Rovaniemi
p. 050 377 5695

Pohjanmaan piiri
Henna Minkkinen
Perhetalo Kivirikko, Puskantie 36 C 
60100 Seinäjoki
p. 050 5265058

Pohjois-Pohjanmaan piiri
Anna-Maria Raukovaara
Nummikatu 32
90100 Oulu
p. 040 5200 516

Satakunnan piiri
Timo Metsäjoki
Antinkatu 8 
28100 Pori
p. 044 2697 680

Uudenmaan piirin alueen koulujen tuki
Maiju Vesa
p. 050 302 0269
Sanna Kytö (koulutusvälitys)
p. 040 749 96 97
Kouvolankatu 30 A 17
45100 Kouvola

Varsinais-Suomen piiri
Ina Vahalahti
Perhetalo Heideken
Sepänkatu 3
20700 Turku
p. 040 5187 212



Mannerheimin Lastensuojeluliitto on
koordinoinut ja kehittänyt tukioppilastoimintaa 
yli 40 vuoden ajan.
Tukioppilaat ovat yläkoululaisia, jotka tekevät 
vapaaehtoistyötä hyvän yhteishengen ja 
kouluhyvinvoinnin puolesta. 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin
kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden hyvinvointia.
MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi.


