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Kerhotoiminta tukee oppilaiden 
sosioemotionaalista kehitystä ja 

koulusuoriutumista

Tutkittu juttu

Artikkeli pohjautuu julkaisuihin, jotka 
on laadittu eheytetyn (nykyisin: jousta-
van) koulupäivän kolmivuotisen kokei-
lun yhteydessä kootusta aineistosta. Ar-
tikkeli perustuu aikaisemmin julkaistuun 
teokseen Pulkkinen, L. ja Launonen, L. 
(2005). Eheytetty koulupäivä: Lapsiläh-
töinen näkökulma koulupäivän uudista-
miseen. Helsinki: Gaudeamus, sekä artik-
keleihin: Metsäpelto, R-L. ja Pulkkinen, 
L. (2012). Socioemotional behaviour 

and school achievement in relation to  
extracurricular activity participation in 
middle childhood. Scandinavian Journal 
of Educational Research, 56, 167–182 ja 
Metsäpelto, R.-L., Pulkkinen, L. ja Tol-
vanen, A. (2010). A school-based inter-
vention program as a context for pro-
moting socioemotional development in 
children. European Journal of Psychology of  
Education, 25, 381–398.  

Kohokohdat

1. Joustavassa koulupäivässä koulutyö, aamu- ja iltapäivätoiminta ja harrastekerhot 
nivoutuvat yhteen, minkä tavoitteena on vähentää oppilaiden yksinoloa koulupäivinä 
ja mahdollistaa harrastustoimintaan osallistuminen iltapäivisin. Joustavaa (aiemmin: 
eheytettyä) koulupäivää kokeiltiin Mukava-hankkeessa vuosina 2002–2005.  

2. Joustavaan koulupäivään osallistuminen näkyi oppilaiden hyvinvoinnissa erityisesti 
sisäänpäin kääntyneiden ongelmien, kuten sosiaalisen ahdistuneisuuden, vähenemisenä. 

3. Musiikki-, kuvataide- ja kädentaitoharrastuksiin osallistuminen tukee koulumenestystä ja 
työskentelytaitojen, kuten keskittymiskyvyn, kehitystä sekä myönteisiä sosioemotionaalisia 
vuorovaikutustaitoja. Tiedollisesti painottuneisiin kerhoihin, kuten tietotekniikka- ja 
luonnontietokerhoihin, osallistuminen auttaa menestymään koulussa.

4. Harrastekerhoihin osallistumisen myönteiset vaikutukset oppilaiden työskentelytaitoihin ja 
koulusuoriutumiseen näkyvät pitkäkestoisen osallistumisen seurauksena.

5. Koulupäivää tulisi kehittää joustavan koulupäivän suuntaan oppilaiden sosioemotionaalista 
käyttäytymistä ja koulusuoriutumista monipuolisesti kehittäväksi oppimisympäristöksi, 
joka tarjoaa oppilaille korkealaatuista ohjattua ja aikuisten valvomaa toimintaa koko 
peruskoulun ajan.

Pulkkinen metsäpelto tietolaatikko
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Joustavassa koulupäivässä koulutyö, 
aamu- ja iltapäivätoiminta ja harras-
tekerhot nivoutuivat kokonaisuudeksi, 
jonka valinnaisiin sisältöihin oppilaat ja 
vanhemmat voivat vaikuttaa. Tutkimus-
aineistoa varten opettajia pyydettiin ar-
vioimaan oppilaiden sosioemotionaalista 
käyttäytymistä, työskentelytaitoja ja kou-
luosaamista sekä kokeilun alussa että lo-
pussa. Arvioinnit koskivat 276 oppilasta, 
jotka kokeilun päättyessä olivat kolman-
nella ja neljännellä luokalla, ja 295 oppi-
lasta, jotka olivat viidennellä ja kuuden-
nella luokalla. 

Joustavaan koulupäivään osallis-
tuminen ensimmäisestä kolmanteen tai 
toisesta neljänteen luokkaan oli yhteydes-
sä oppilaiden vähäisempään sosiaaliseen 
ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen. 
Harrastekerhojen sisällöllisiä vaikutuksia 
arvioitiin viidennen ja kuudennen luo-
kan oppilailla, joilla oli joustavan koulu-
päivän kokeilun takia mahdollisuus osal-
listua harrastekerhoihin kolmannelta tai 
neljänneltä luokalta lähtien. Merkittävim-
miksi osoittautuivat musiikkikerhoihin 
sekä kuvataide- ja kädentaitokerhoihin 
osallistumisen yhteydet myönteiseen so-
sioemotionaaliseen käyttäytymiseen, työs-
kentelytaitoihin ja koulumenestykseen. 
Tiedollisesti painottuneet harrastukset tu-
kivat koulumenestystä. Harrastekerhoihin 
osallistumisen myönteiset vaikutukset op-
pilaiden työskentelytaitoihin ja koulusuo-
riutumiseen näkyvät vasta pitkäjänteisen 
osallistumisen jälkeen. 

Tulokset osoittavat, että koulupäi-
vän rakenteen muuttaminen joustavan 
koulupäivän kaltaiseksi vähentää oppi-
laiden sisäänpäin kääntyviä ongelmia ja 
luo puitteita harrastustoiminnalle, joista 
erityisesti musiikki- ja muut taideharras-
tukset tukevat oppilaiden kehitystä moni-
puolisesti. 

Asiasanat: kerhotoiminta, sosioemotionaa-
linen kehitys, koulusuoriutuminen, Mukava-hanke, 
joustava koulupäivä, eheytetty koulupäivä

JOHDANTO

”Kässäkerho, heppakerho, kokkikerho, 
nikkarikerho ja sarjakuvakerho.” Nämä 
ovat esimerkkejä yhden keskisuomalaisen 
alakoulun lukuvuonna 2013–2014 järjes-
tämistä kerhoista. Koulujen kerhotoimin-
nalla on maassamme ansiokkaat perin-
teet. Kerholaisia oli 1990-luvun alussa liki 
350 000, mutta heidän määränsä putosi 
1990-luvun laman aikana noin puoleen 
määrärahojen leikkausten takia. Monin 
ponnistuksin, joihin myös tasavallan sil-
loisen presidentin puoliso Eeva Ahtisaari 
osallistui, kerhotoiminta on saatu elpy-
mään (Pulkkinen, 2002, s. 20). Julkisen 
keskustelun herättäminen lasten yksinäi-
sistä iltapäivistä sai aikaan sen, että ope-
tusministeriö asetti 1997 kerhotyöryhmän 
selvittämään kerhojen tilannetta. Lasten 
yksinäisten iltapäivien ongelma tuli po-
liittisen keskustelun kohteeksi ja sen kor-
jaaminen osaksi hallitusohjelmaa. Perus-
opetuslakiin sisällytettiin vuonna 2004 
aamu- ja iltapäivätoiminta ensimmäisen ja 
toisen luokan oppilaille sekä luokkatasos-
ta riippumatta erityistä tukea tarvitseville 
oppilaille. (Perusopetuslaki 628/1998/628,  
47 §; Peruskoulun opetussuunnitelman 
perusteet, 2004.) Aamu- ja iltapäivätoi-
minta on vakiintunut viimeksi kulunei-
den kymmenen vuoden aikana, ja samal-
la koulujen järjestämien kerhojen määrä 
on lisääntynyt merkittävästi (www.edu.fi/ 
perusopetus/kerhotoiminta).

Lakitekstissä ja opetussuunnitelman 
perusteissa koulun kerhotoiminta ero-
aa aamu- ja iltapäivätoiminnasta, vaikka 
nämä kaksi usein arkisessa kielenkäytössä 
sekoitetaankin. Aamu- ja iltapäivätoimin-
ta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, 
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jolla pyritään vähentämään oppilaiden yk-
sin, ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja 
ohjausta viettämää aikaa ennen ja jälkeen 
koulupäivän. Vanhemmat osallistuvat sen 
järjestämisen kustannuksiin. Sen sijaan 
kerhotoiminta on oppilaille maksutonta, 
koska se on määritelty osaksi koulun toi-
mintaa, vaikka sen tavoitteet eivät koske-
kaan kouluoppimista. Tavoitteena on edis-
tää oppilaiden eettistä ja sosiaalista kasvua, 
tukea heidän monipuolista kehittymistään 
sekä mahdollistaa harrastaminen turvalli-
sessa ympäristössä. Valtio on tukenut kou-
luja kerhotoiminnan järjestämisen kus-
tannuksissa erityisavustuksin 2000-luvun 
lopulta lähtien.  

 Manner-Suomen kunnista 95 pro-
senttia järjestää nykyisin kerhotoimintaa 
(www.edu.fi/perusopetus/kerhotoimin-
ta). Opetushallituksen arvioiden mukaan 
vuosina 2013–2014 kerhotoimintaan 
osallistui runsaat 320 000 oppilasta noin 
27 500 kerhossa. Alakoululaisista kerhoi-
hin osallistui 224 000 ja yläkoululaisista 
96 000, jotka yhdessä muodostavat noin 
60 prosenttia peruskouluikäisistä. Koulun 
kerhotoiminnan ohella suurella osalla lap-
sista on koulun ulkopuolisia harrastuksia, 
joita järjestävät muun muassa urheiluseu-
rat ja musiikkiopistot. Sekä koulujen jär-
jestämän että sen ulkopuolisen toiminnan 
tavoitteena on luoda pohja harrastamiselle 
jo lapsuudessa.  

Kerhotoimintaan osallistumisen 
yhteyksistä oppimiseen ja hyvinvointiin 
on kertynyt tutkimustietoa erityisesti Yh-
dysvalloissa (Mahoney, Larson, Eccles & 
Lord, 2005), jossa kerhotoiminnalla (engl.  
extracurricular activities) on pitkät perin-
teet. Se yhdistetään tyypillisesti yläkoulun 
ja toisen asteen opintoihin, jolloin siihen 
luetaan koulun formaalin opetuksen ulko-
puolelle kuuluva toiminta, myös nuorten 
itsensä organisoima ja toteuttama. Tut-
kimuksissa on havaittu, että esimerkik-

si koulun taideryhmiin (musiikkiyhtye, 
näytelmäkerho, tanssikerho) ja vapaaeh-
toiseen palvelutoimintaan osallistumisella 
on pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia 
oppilaiden kehitykseen, kun kriteerinä on 
alkoholin käyttö, humalajuominen, kou-
lumenestys ja jatko-opinnot (Eccles &  
Barber, 1999; Youniss & Yates, 1997). 
Harrastukset samoihin asioihin suun-
tautuneiden kanssa tarjoavat oppilaille 
mahdollisuuden muodostaa positiivisia 
suhteita tovereihin (Eder & Kinney, 1995) 
ja koulun henkilökuntaan sekä omaksua 
koulun arvomaailma (Csikszetnmihalyi,  
Rathunde & Whalen, 1993).

Oppilaille, joilla on ollut käytöson-
gelmia jo varhaiskasvatuksen aikana, ohja-
tun toiminnan puute on käytösongelmien 
riskitekijä. Harrastustoimintaan osallistu-
neet riskiryhmään kuuluvat nuoret kes-
keyttivät vähemmän koulunkäyntiään 
ja syyllistyivät aikuisikään mennessä vä-
hemmän rikoksiin kuin ne riskiryhmään 
kuuluneet, jotka eivät osallistuneet toimin-
taan (Mahoney & Cairns, 1997). Ohjauk-
sen laatu vaikuttaa kuitenkin olennaisesti 
vapaa-ajan harrastusten merkitykseen. 
Ruotsalaisissa vapaa-ajan keskuksissa hei-
kosti järjestettyyn toimintaan osallistu-
neilla 14-vuotiailla oppilailla oli enemmän 
epäsosiaalista käyttäytymistä ja poikkea-
via toverisuhteita kuin hyvin järjestettyyn 
toimintaan osallistuneilla (Mahoney &  
Stattin, 2000). Edellä kuvatut tutkimus-
tulokset koskevat lähinnä yläkouluikäisiä 
nuoria, mutta selvästi vähemmän on tut-
kittu kerhotoimintaa alakoululaisten kes-
kuudessa (ks. Metsäpelto & Pulkkinen, 
painossa). 

Tämän artikkelin tarkoitus on esitel-
lä tuloksia tutkimuksesta, jossa selvitettiin 
lapsilähtöisen koulupäivän rakenteen ja 
harrastustoiminnan merkitystä oppilaiden 
kehityksessä. Ensin kuvataan Suomessa 
tehtyä joustavan koulupäivän rakenteen 
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kokeilua, joka mahdollisti oppilaiden osal-
listumisen ohjattuun aamu- ja iltapäivätoi-
mintaan ja erilaisiin harrastekerhoihin. Li-
säksi selvitetään, millaisia vaikutuksia tällä 
oli oppilaiden viettämään aikaan ennen 
ja jälkeen koulupäivän ja miten opettajat, 
oppilaat ja perheet kokivat koulun järjestä-
män toiminnan. Näitä tuloksia on julkaistu 
Pulkkisen ja Launosen teoksessa Eheytetty 
koulupäivä (2005). 

Toiseksi tarkastellaan kahden kan-
sainvälisen artikkelin perusteella, mikä 
vaikutus aamu- ja iltapäivätoiminnan ja 
harrastekerhojen muodostamaan kokonai-
suuteen osallistumisella oli oppilaiden so-
sioemotionaaliseen käyttäytymiseen (Met-
säpelto, Pulkkinen & Tolvanen, 2010) ja 
miten erilaisiin kerhoihin osallistuminen 
oli yhteydessä sosioemotionaaliseen käyt-
täytymiseen ja koulusuoriutumiseen (Met-
säpelto & Pulkkinen, 2012). Tutkimuksia 
yhdistää pyrkimys tuoda esiin kotimaista 
tutkimustietoa ohjattuun toimintaan ja 
kerhoihin osallistumisen merkityksestä 
oppilaiden kehitykselle. Kansainvälisten 
tutkimusartikkelien erityispiirteinä on, 
että niissä on verrattu eheytetyn koulupäi-
vän kokeiluun osallistuneiden ja verrokki-
ryhmään kuuluneiden oppilaiden kehitys-
tä (Metsäpelto ym., 2010) ja hyödynnetty 
pitkittäisaineistoon perustuvaa tutkimus-
asetelmaa (Metsäpelto & Pulkkinen, 2012).

MUKAVA-HANKE JA KOULUPÄIVÄN 
RAKENTEEN UUDISTAMINEN

Mukava-hanke oli 7-osioinen hankekoko-
naisuus (Pulkkinen, 2002), jonka merkit-
täväksi osaksi muodostui vuosina 2002–
2005 Sitran tuella toteutettu koulupäivän 
rakenteen uudistamista koskeva kokeilu. 
Siinä oppilaille järjestettiin aamu- ja ilta-
päivätoimintaa sekä sitä rikastavaa kerho-
toimintaa (Pulkkinen & Launonen, 2005; 

Pulkkinen, 2011) pitäen tavoitteena ehey-
tetyn (tai nykyisen terminologian mukai-
sesti mieluummin: joustavan) koulupäi-
vän luomista sekä ala- että yläkoulussa. 
Pyrkimyksenä oli kehittää koulun toimin-
takulttuuria ja koulupäivän rakennetta 
niveltämällä koulutyö koulun piirissä ta-
pahtuvaan valvottuun ja ohjattuun toimin-
taan. Hankkeessa haluttiin tehdä näkyväk-
si se, miten oppilaat viettävät aikaa ennen 
ja jälkeen oppituntien ja millaisia harras-
tuksia heillä on. Lisäksi selvitettiin edellä 
mainittujen asioiden yhteyttä oppilaiden 
käyttäytymiseen ja koulusuoriutumiseen.

Hanke toteutettiin seitsemässä kou-
lussa eri puolilla Suomea. Näistä neljässä 
oli alakoulut, joissa toteutettiin tässä artik-
kelissa selostettavat tutkimukset. Koulujen 
valitsemiseksi hankkeesta ja Sitran hank-
keelle myöntämästä rahoituksesta jaettiin 
tietoa ja halukkaita kouluja pyydettiin il-
moittautumaan. Valinnassa painotettiin 
maantieteellistä edustavuutta sekä erilais-
ten koulutyyppien (pieni maaseutukoulu, 
kaupunkikoulu) saamista mukaan. Ver-
rokkikoulut valittiin siten, että ne vastasi-
vat kokeilukouluja kooltaan ja sijaintipaik-
kansa kuntamuodolta.

Kokeilukoulujen rehtoreiden kanssa 
järjestettiin kolmen vuoden ajan kuukau-
sittain kokoukset, joissa käsiteltiin hank-
keen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. 
Heidän aktiivisella panostuksellaan kou-
lupäivän rakennetta muokattiin siten, että 
oppilaille tarjottiin luokkatasosta riippu-
matta mahdollisuus osallistua aamu- ja 
iltapäivätoimintaan sekä harrastekerhoi-
hin (Pulkkinen & Launonen, 2005, s. 18). 
Tarkoituksena oli tarjota vapaan mutta 
valvotun aamu- ja iltapäivätoiminnan, 
kuten ulkoilun, leikin ja askartelun, rikas-
tamiseksi tavoitteellisempaa ohjattua har-
rastustoimintaa pari kertaa viikossa. Har-
rastekerhoihin oli mahdollista osallistua 
myös ilman aamu- ja iltapäivätoimintaan 
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osallistumista, mikä oli tavallista ylemmil-
lä luokilla. 

Vanhemmat ja oppilaat täyttivät yh-
dessä vuosittain oppilaiden vapaa-aikaa 
kartoittavan kyselyn (VAPSU), joka antoi 
tietoa siitä, miten oppilaat viettivät aikaa 
oppituntien ulkopuolella, millaisiin har-
rastuksiin he osallistuivat koulun piirissä 
ja sen ulkopuolella sekä millaisia toiveita 
heillä oli harrastekerhojen perustamiseksi. 
Toiveita pyrittiin noudattamaan mahdolli-
suuksien mukaan seuraavan lukuvuoden 
suunnittelussa (Pulkkinen & Launonen, 
2005). Tietoa erityyppisiin toimintoihin 
osallistumisesta koottiin myös ryhmien 
ohjaajilta. 

Kerhojen ohjaajina toimi opettajia 
erillisestä korvauksesta, ja he olivatkin op-
pilaiden suosimia ohjaajia sekä asiantun-
temuksensa että pedagogisten taitojensa 
takia. Kouluihin palkattiin kouluohjaajia, 
jotka olivat rehtorin tukena järjestämässä 
toimintaa ja ohjaamassa aamu- ja iltapäi-
vätoimintaa tai kerhoja. Lisäksi kerhojen 
ohjaajina toimi nuorisotyöntekijöitä, tai-
teen ammattilaisia ja opiskelijoita, oppilai-
den vanhempia, urheiluseurojen edustajia 
ynnä muita osaajia paikkakunnan tarjon-
nan mukaan. Jollakin paikkakunnalla mu-
siikkiopiston opettajat tulivat koululle an-
tamaan instrumenttiopetusta. 

Kokeilun merkitystä oppilaille ja per-
heille arvioitiin kyselylomakeaineistojen 
perusteella. Oppilaiden vapaa-aikaa kar-
toittavan VAPSU-kyselyn lisäksi opetta-
jat arvioivat suhtautumistaan eheytettyyn 
koulupäivään kokeilun alussa (syksyllä 
2002) ja lopussa (keväällä 2005), van-
hemmat arvioivat kokemuksiaan kokei-
lun päättyessä ja oppilaat vuosina 2003 ja 
2005 (Pulkkinen & Launonen, 2005). Lo-
makkeissa pyydettiin arviointeja eheytetyn 
koulupäivän merkityksestä muun muassa 
kouluviihtyvyyden, koulukiusaamisen ja 
kodin ja koulun yhteistyön kannalta.

Kyselylomakeaineistot osoittivat, 
että ohjattuun toimintaan osallistuminen 
oli suosittua, kun toimintaa oli tarjolla. 
Harrastekerhoja oli ensimmäisenä vuon-
na vain 39, mutta kolmantena vuonna eli 
hankkeen päättymisvuonna (2005) kerho-
ja oli jo 137. Tuolloin aamu- ja iltapäivätoi-
mintaan osallistui kokeilukoulujen kaikis-
ta ensimmäisen ja toisen luokan oppilaista 
keskimäärin 65 %, kolmannen luokan op-
pilaista 34 % ja neljännen luokan oppilais-
ta 16 %. Aamu- ja iltapäiväryhmien tarve 
ei siis rajoittunut ensimmäiseen ja toiseen 
luokkaan. Harrastekerhoihin osallistui 67 
% oppilaista luokilta 1–6 ja 50 % luokilta 
7–9 (Pulkkinen & Launonen, 2005, s. 80).  

Yksi hankkeen tavoitteista oli liittää 
harrastukset osaksi oppilaiden koulupäi-
vää. Kun hanke alkoi syksyllä 2002, vain 26 
% kokeilukoulujen oppilaiden harrastuk-
sista oli ennen kello 17:ää tai sen molem-
min puolin, mutta hankkeen päättyessä 
noin 65 % (Pulkkinen & Launonen, 2005). 
Erityisesti tämä muutos näkyi alakoulu-
laisten harrastusajoissa. Vanhemmat olivat 
hyvin kiitollisia siitä, että lapsille oli ilta-
päivällä tarjolla ohjattua toimintaa (Pulk-
kinen & Launonen, 2005, s. 182–187).

Kysyttäessä kaikilta kokeilukoulujen 
oppilailta, mikä kerhotoiminnassa on ol-
lut mieluisaa tai harmittavaa (Pulkkinen & 
Launonen, 2005, s. 93), mieluisana pidet-
tiin sitä, että ohjaajat ovat ammattitaitoisia 
ja innostuneita, kerhoista tiedotetaan op-
pilaille hyvin, kerhotoiminnassa on hyvät 
välineet (esim. musiikki), oppiaineiden 
tuntimäärät ovat pieniä (esim. taito- ja 
taideaineet), harrastamiseen ei olisi muu-
ten varaa ja harrastustarjontaa on paikka-
kunnalla muuten vähän. Lisäksi oppilaat 
mainitsivat, että liikkuminen, käsillä teke-
minen ja toiminnallisuus tuovat vaihtelua 
tiedolliseen opiskeluun. He mainitsivat 
myös, että kerhon sisällöt, kuten tietotek-
niikka- ja kokkikerhot, kiinnostavat heitä. 
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Harmittavia asioita olivat muun muassa 
ajoitusongelmat ja liian lyhyt kerhoaika.

Hankkeeseen osallistuneet opettajat 
mainitsivat, että mielihyvää tuovat har-
rastukset lisäävät oppilaiden koulumyön-
teisyyttä ja sitoutumista koulunkäyntiin 
(Pulkkinen & Launonen, 2005). Esimer-
kiksi opettajien järjestämä sählykerho 
koulupinnareille toi heidät takaisin myös 
oppitunneille. Niissä kokeilukouluissa, 
joissa oli paljon maahanmuuttajalapsia, 
havaittiin, että harrastekerhoilla oli heille 
merkitystä muun muassa sosiaalisten suh-
teiden rakentumisen ja kielitaidon kehit-
tymisen kannalta, joskin osallistumiseen 
liittyy myös vanhempien kanssa työstettä-
viä ongelmia. Lisäksi kerhoihin osallistu-
minen voi antaa oppilaille mahdollisuuden 
näyttää itsestä sellaisia puolia, joita ikäto-
verit ja opettaja eivät tavallisesti näe, kuten 
Kasurinen (2009) toteaa. Opettajan näkö-
kulmasta tilaisuus nähdä oppilaita erilai-
sissa yhteyksissä lisää oppilaantuntemusta.

OHJATTUUN TOIMINTAAN  
OSALLISTUMINEN TUKEE  
SOSIOEMOTIONAALISTA KEHITYSTÄ

Koulupäivän rakennetta koskevaan kokei-
luun kytketyssä tutkimuksessa selvitettiin, 
miten joustavaan koulupäivään eli aamu- 
ja iltapäivätoiminnan ja harrastekerhojen 
muodostamaan kokonaisuuteen osallistu-
minen ensimmäisestä kolmanteen luok-
kaan tai toisesta neljänteen luokkaan oli 
yhteydessä oppilaiden sosioemotionaali-
seen kehitykseen (Metsäpelto ym., 2010). 
Tutkimukseen osallistui 276 oppilasta (48 
% tyttöjä) niiden neljän alakoulun 18 luo-
kalta, jotka toimivat koulupäivän raken-
teen uudistamisen kokeilukouluina. Ver-
tailuryhmänä olivat oppilaat (N = 239; 47 
% tyttöjä), jotka eivät olleet osallistuneet 
joustavan koulupäivän kokeiluun.  

Oppilaiden sosioemotionaalisesta 
käyttäytymisestä koottiin tietoa opetta-
ja-arvioinneilla (Multidimensional Peer 
Nomination Inventory, MPNI; Pulkkinen, 
Kaprio & Rose, 1999) kolmivuotisen hank-
keen alkaessa ja päättyessä. Sosioemotio-
naalisella käyttäytymisellä tarkoitetaan 
tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn mal-
lin mukaisesti (ks. Pulkkinen, 2002, s. 68–
73) sekä sosiaalisiin tilanteisiin liittyvää 
rakentavaa ja mukautuvaa käyttäytymis-
tä, joka osoittaa vahvaa itsehallintaa, että 
heikkoa itsehallintaa osoittavaa ongelma-
käyttäytymistä. Viimeksi mainittu voi il-
metä joko sisäänpäin kääntyvinä ongelmi-
na, kuten sosiaalisiin tilanteisiin liittyvänä 
ahdistuneisuutena ja masentuneisuutena, 
tai ulospäin suuntautuvina ongelmina, ku-
ten aggressiivisuutena, impulsiivisuutena 
ja ylivilkkautena. MPNI-lomake sisälsi 24 
kysymystä, jotka koskivat sisäänpäin kään-
tyviä ja ulospäin suuntautuvia ongelmia 
sekä adaptiivista (rakentavaa, mukautuvaa 
ja sosiaalisesti aktiivista) käyttäytymistä. 
Opettajat antoivat arviointinsa asteikossa 
0–3 (0 = ei sovi oppilaaseen, 3 = sopii op-
pilaaseen erittäin hyvin).

 Tulokset osoittivat, että osallistumi-
nen tarjolla olleeseen aamu- ja iltapäivä-
toimintaan ja harrastusryhmiin ensimmäi-
sestä kolmanteen tai toisesta neljänteen 
luokkaan edisti sosioemotionaalista ke-
hitystä (kuvio 1; Metsäpelto ym., 2010). 
Näillä oppilailla oli hankkeen päättyessä 
vähemmän sisäänpäin kääntyviä ongelmia 
eli sosiaalista ahdistuneisuutta ja masentu-
neisuutta kuin sellaisilla verrokkioppilail-
la, joilla ei ollut mahdollisuutta osallistua 
vastaavaan toimintaan. Tutkimuksessa 
havaittiin myös, että merkityksellistä oli 
pitkäkestoinen, usean vuoden kestävä 
osallistuminen ohjattuun toimintaan, ei 
niiden erilaisten toiminta- ja harraste-
ryhmien määrä, joihin oppilas oli osallis-
tunut. Tämä viittaa siihen, että ohjatulla 
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toiminnalla koulun piirissä ja sen tuomilla 
aikuis- ja toverisuhteilla sinänsä on arvoa 
sisäänpäin kääntyvien ongelmien vähene-
misessä.  

OPPILAAT OVAT AKTIIVISIA  
OSALLISTUJIA

Lisäksi harrastusten sisällöllistä merkitys-
tä oppilaiden sosioemotionaalisessa kehi-
tyksessä ja koulusuoriutumisessa tutkittiin 
oppilaiden edetessä kolmannelta luokalta 
viidennelle tai neljänneltä luokalta kuu-
dennelle (Metsäpelto & Pulkkinen, 2012). 
Tätä arvioitiin tutkimalla erityyppiseen 
harrastustoimintaan osallistumisen yh-
teyttä sosioemotionaaliseen käyttäytymi-
seen, oppilaiden työskentelytaitoihin ja 
koulumenestykseen. Yhteensä 73 prosent-

tia kokeilukoulujen kolmas- ja neljäsluok-
kalaisten oppilaiden vanhemmista antoi 
luvan osallistua tutkimukseen. Tutkimuk-
seen osallistui oppilaita kaikista neljäs-
tä kokeiluun osallistuneesta alakoulusta  
(N = 281; 51 % tyttöjä). 

Tutkimuksessa hyödynnettiin edellä 
kuvattuja oppilaiden vapaa-aikaa ja har-
rastuksia (VAPSU) sekä sosioemotionaa-
lista käyttäytymistä (MPNI) kartoittavia 
kyselylomakkeita. Lisäksi opettajat arvi-
oivat kyselylomakkeella oppilaiden kou-
luosaamista ja työskentelytaitoja hankkeen 
alussa ja lopussa suomalaisessa kaksostut-
kimuksessa (FinnTwin 12) käytetyillä me-
netelmillä (Kaprio, 2006). Kouluosaamista 
arvioitiin luetun ymmärtämisessä, oikein-
kirjoituksessa ja matematiikassa. Työsken-
telytaitojen arviointi koski huolellisuutta 
koulu- ja kotitehtävissä, keskittymiskykyä 
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kuvio 1 pulkkinen metsäpelto

Sisäänpäin kääntyvät ongelmat

Kuvio 1. Joustavan koulupäivän tarjoamaan aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä harraste-
kerhoihin osallistuneiden kolmannen ja neljännen luokan oppilaiden sisäänpäin 
kääntyvät ongelmat verrattuna niihin oppilaisiin, jotka eivät osallistuneet vastaa-
vaan toimintaan.

Kuvio 1. Joustavan koulupäivän tarjoamaan aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä harrastekerhoi-
hin osallistuneiden kolmannen ja neljännen luokan oppilaiden sisäänpäin kääntyvät on-
gelmat verrattuna niihin oppilaisiin, jotka eivät osallistuneet vastaavaan toimintaan.
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ja pitkäjänteisyyttä (ks. Metsäpelto & Pulk-
kinen, 2012). Opettajat antoivat arviointin-
sa asteikossa 1–5 (1 = suoriutuu huomatta-
vasti keskitasoa heikommin, 5 = suoriutuu 
huomattavasti keskitasoa paremmin).

Aineiston analyysia varten sekä kou-
lun piirissä että sen ulkopuolella järjestetyt 
harrastukset ryhmiteltiin seitsemään ka-
tegoriaan ja niihin osallistumista tarkas-
teltiin erikseen tytöillä ja pojilla. Tulokset 
osoittivat, että tutkimukseen osallistuneis-
ta tytöistä 92 % harrasti liikunnallisia yk-
silölajeja, kuten tanssi, uinti, voimistelu, 
sulkapallopeli ja ratsastus, pojista 68 % 
(Metsäpelto & Pulkkinen, 2012). Joukkue-
lajeja (esim. sähly, jalkapallo, jääkiekko, 
pallopelit) harrasti pojista 77 % ja tytöis-
tä 55 %. Kuvataide- ja kädentaitokerhot 
(esim. kuvataide, käsityöt, kokkikerho), 
musiikki (instrumentin soittaminen, or-
kesteri- ja bänditoiminta, kuorolaulu) ja 
esittävä taide (sirkus, teatteri, elokuvaker-
ho) olivat suositumpia tyttöjen keskuudes-
sa (tyttöjen osallistumisprosentit vastaa-
vassa järjestyksessä 79 %, 68 % ja 41 % ja 
poikien 51 %, 44 % ja 12 %). 

Pojista suurempi osa (46 %) kuin ty-
töistä (27 %) osallistui tiedollisesti painot-
tuneisiin kerhoihin (tietotekniikka, mul-
timedia, luonnontieteet, musiikin teoria, 
kirjallisuus). Järjestöihin, kuten partioon 
tai 4-H-kerhoon, tytöt ja pojat osallistui-
vat yhtäläisesti (20–25 %). Kouluissa oli 
yhteensä 54 kolmas- ja neljäsluokkalaista 
oppilasta, jotka eivät kokeilun alussa osal-
listuneet mihinkään harrastustoimintaan. 
Näistä oppilaista 51 alkoi kokeilun aikana 
osallistua johonkin kerhoon tai harrastuk-
seen. Tähän saattoi vaikuttaa muun mu-
assa opettajien aktiivinen toiminta, jonka 
tavoitteena oli löytää jokaiselle oppilaalle 
mielekäs harrastus.  

Tulokset osoittivat siten tyttöjen ja 
poikien harrastavan erilaisia asioita, ku-
ten on todettu myös muissa tutkimuksissa 

(Eccles & Barber, 1999). Tytöt hakeutu-
vat useammin kerhoihin, joissa tarjoutuu 
mahdollisuuksia luovuuteen ja käsillä te-
kemiseen, kun taas poikien harrastuksille 
on tyypillisempää kilpailullisuus ja suori-
tuskeskeisyys. Sukupuolierojen voidaan 
tulkita ilmentävän identiteetin rakentu-
misen prosessia: valitsemalla kerhoja ja 
harrastuksia oppilaat saavat tietoa omista 
vahvuuksistaan ja kiinnostuksen kohteista 
ja voivat kokeilemalla löytää mielekkäi-
tä vapaa-ajanviettotapoja (Barber, Stone, 
Hunt & Eccles, 2005). Oppilaat valitsevat 
harrastuksia, jotka tuottavat heille iloa ja 
hyvää mieltä ja jotka kehittävät heidän tär-
keiksi kokemiaan taitoja (Jacobs, Vernon 
& Eccles, 2005). 

Erilaisiin harrastusryhmiin osallis-
tumisen vaikutusten tutkimista varten vii-
dennen ja kuudennen luokan oppilaat jaet-
tiin kolmeen ryhmään sen mukaan, missä 
määrin he olivat kolmivuotisen hankkeen 
aikana osallistuneet erityyppisiin harraste-
kerhoihin: ei lainkaan, yhden lukuvuoden 
ajan tai 2–3 lukuvuoden ajan (Metsäpelto 
& Pulkkinen, 2012). Näitä ryhmiä verrat-
tiin toisiinsa hankkeen päättyessä pyrkien 
selvittämään harrastukseen osallistumisen 
keston yhteyttä koulumenestykseen, työs-
kentelytaitoihin ja sosioemotionaalisen 
käyttäytymisen piirteisiin. Analyyseissa 
kontrolloitiin oppilaiden lähtötaso tutki-
tuissa piirteissä hankkeen alkaessa. 

Tulokset osoittivat, että niillä oppi-
lailla, jotka olivat osallistuneet kuvataide- 
ja kädentaitokerhoihin tai musiikkiker-
hoihin 2–3 vuotta (kuvio 2), oli paremmat 
työskentelytaidot ja parempi koulumenes-
tys kuin niillä, jotka eivät niihin osallistu-
neet. Lisäksi näihin kerhoihin vähintään 
yhden lukuvuoden ajan osallistuneilla oli 
sosiaalinen käyttäytyminen adaptiivisem-
paa kuin niillä, jotka eivät osallistuneet 
(kuvio 3). Kuvataide- ja kädentaitokerhoi-
hin osallistuminen vähensi myös sisään-
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kuvio 2. Pulkkinen metsäpelto

Kuvio 2. Kuvataide- ja kädentaitokerhoihin ja musiikkikerhoihin osallistuneiden viidennen 
ja kuudennen luokan oppilaiden työskentelytaidot koulussa; vertailu ei osallistu-
neiden ja 1 tai 2–3 lukuvuotta osallistuneiden kesken.
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Kuvio 3. Kuvataide- ja kädentaitokerhoihin ja musiikkikerhoihin osallistuneiden 
viidennen ja kuudennen luokan oppilaiden adaptiivinen käyttäytyminen; 
vertailu ei osallistuneiden ja 1 tai 2–3 lukuvuotta osallistuneiden kesken.

kuvio 3 pulkkinen metsäpelto

Kuvio 2. Kuvataide- ja kädentaitokerhoihin ja musiikkikerhoihin osallistuneiden viidennen ja 
kuudennen luokan oppilaiden työskentelytaidot koulussa; vertailu ei-osallistuneiden ja 
1 tai 2–3 lukuvuotta osallistuneiden kesken.

Kuvio 3. Kuvataide- ja kädentaitokerhoihin ja musiikkikerhoihin osallistuneiden viidennen ja 
kuudennen luokan oppilaiden adaptiivinen käyttäytyminen; vertailu ei-osallistuneiden 
ja 1 tai 2–3 lukuvuotta osallistuneiden kesken.
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päin kääntyviä ongelmia, ja ilmaisutaidon 
kerhoihin (draama, sirkus) osallistuminen 
tuki työskentelytaitojen kehitystä. Tiedolli-
sesti painottuneilla kerhoilla (tietotekniik-
ka, luonnontietokerhot) oli yhteyttä koulu-
menestyksen paranemiseen ja sisäänpäin 
kääntyvien ongelmien vähenemiseen. 

Joukkueliikunnalla oli hieman yh-
teyttä sosiaalisten taitojen kehittymiseen, 
mutta yksilölajien harrastus jopa lisäsi 
sisäänpäin kääntyviä ongelmia. Liikunta-
harrastuksilla ei ollut yhteyttä koulume-
nestykseen. Myös järjestöjen toimintaan 
osallistumisen positiiviset vaikutukset 
jäivät vähäisiksi. Pikemminkin osallistu-
minen oli yhteydessä koulumenestyksen 
heikkenemiseen ja vuorovaikutustaitojen 
vähenemiseen ulospäin suuntautuvien on-
gelmien lisääntymisen takia. 

POHDINTA

Tässä artikkelissa kuvatut tutkimuksemme 
osoittivat, että pitkäkestoinen osallistumi-
nen ohjattuun ja valvottuun vapaa-ajan toi-
mintaan koulussa tukee sosioemotionaa-
lista hyvinvointia vähentämällä sosiaalista 
ahdistuneisuutta. Metsäpellon ja Pulkki-
sen (2011) mukaan ohjattu toiminta koko-
aa oppilaita eri luokilta ja tarjoaa puitteet, 
jotka synnyttävät ja vahvistavat oppilaiden 
välistä yhteistoimintaa ja ystävyyttä. Oppi-
laat jakavat myönteisiä kokemuksia, jois-
sa yhdistyvät parhaimmillaan keskittymi-
nen, tekemisen ilo, innostus ja kiinnostus 
(Shernoff & Vandell, 2007). Vaihtoehtona 
monille oppilaille on yksinolo tai ainakin 
vähäiset suhteet aikuisiin.

Tuloksissa korostui myös, että eri-
laista taiteellista toimintaa ja kädentaitoja 
kehittäviin kerhoihin osallistuminen tukee 
adaptiivista käyttäytymistä. Se vastaa ai-
kaisempia tuloksia siitä, että harrasteker-
hoissa opitaan havaitsemaan muiden tun-

teita ja säätelemään omaa käyttäytymistä 
(Dworkin, Larson & Hansen, 2003). Saa-
rikallion (2012) mukaan musiikin herät-
tämät tunteet ovat yleensä positiivisia ja 
siksi musiikkia käytetään tietoisesti hyväk-
si tunteiden säätelyssä esimerkiksi silloin, 
kun kuunnellaan mielimusiikkia, jotta va-
pauduttaisiin ikävistä tunteista, kivusta tai 
stressistä. Musiikki rentouttaa ja tuo uutta 
energiaa. Musiikillisiin tunteisiin, kuten 
taide-elämyksiin yleensä, liittyy tietty etäi-
syys ja harkinta, mikä voi tukea tietoisuut-
ta erilaisista tunnesävyistä ja näkyä myös 
sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Tutkimuksemme osoittivat, että 
taiteellista toimintaa ja käden taitoja ke-
hittäviin kerhoihin osallistuminen tuki 
koulusuoriutumista. Tämä sopii aikai-
sempiin havaintoihin siitä, että musiikin 
harrastaminen edistää kognitiivisia kykyjä  
(Bilharz, Bruhn & Olson, 2000) ja älyk-
kyyttä (Schellenberg, 2004). Kysymys voi 
olla taiteiden ja käden taitojen harjoittami-
sen vaikutuksista aivojen monipuoliseen 
kehitykseen sekä sellaisten tiedonkäsit-
telyn ja ajattelun taitojen kehittymiseen, 
joista koulussa on hyötyä (esim. kriittinen 
ajattelu ja ongelmanratkaisu). Tiedollises-
ti painottuneet kerhot edistivät niin ikään 
oppilaiden kouluosaamista, kuten aiem-
missakin tutkimuksissa (Eccles, Barber, 
Stone & Hunt, 2003). 

Mielenkiintoista oli, että tutkimuk-
sessamme vain pitkäkestoinen taiteiden 
ja kädentaitojen harrastaminen muovasi 
työskentelytaitoja, kuten keskittymisky-
kyä ja pitkäjänteisyyttä. Kerhotoiminnan 
merkitys oppimisen kannalta olennaisten 
taitojen, kuten aloitteellisuuden, pitkäjän-
teisyyden, ajankäytön hallinnan ja omasta 
oppimisesta vastuun ottamisen, kehityk-
sessä on huomattu jo aiemmin (Dworkin 
ym., 2003). Sitä edistänee se, että toimin-
nan suunnittelussa ja toteuttamisessa ko-
rostetaan oppilaiden omaa aktiivisuutta.
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Syitä siihen, että liikuntaharrastuk-
siin ja järjestötoimintaan osallistumisen 
myönteiset vaikutukset jäivät vähäisiksi, ei 
voida löytää tämän tutkimuksen perusteel-
la. On toki todettava, että liikunnalla on 
tärkeä merkitys oppilaiden fyysisen kun-
non kannalta. Muiden vaikutusten aikaan-
saamiseksi voisi olla tarpeen tarkastella 
esimerkiksi liikuntaharrastusten kilpailul-
lisuutta ja sen merkitystä sosioemotionaa-
liselle hyvinvoinnille. Yksi harrastusten 
myönteisiin tuloksiin vaikuttava tekijä lie-
nee hyvä aikuissuhde ja ohjaajan pätevyys. 
Järjestötoiminnassa on samanikäisten oh-
jaamaa toimintaa, jonka merkitystä olisi 
tarpeen lähemmin tutkia.

Tutkimuksessamme ohjattuun toi-
mintaan osallistuminen ei vähentänyt 
ulospäin suuntautuvia ongelmia (kuten 
aggressiivisuutta), joskin koulukiusaa-
mista raportoitiin vähemmän (Pulkkinen 
& Launonen, 2005). Ulospäin suuntau-
tuvat ongelmat ilmaantuvat usein jo en-
nen kouluikää ja ovat suhteellisen pysyviä  
(Campbell, Shaw & Gilliom, 2000), jos 
niiden taustalla on vaikeita kasvuoloja tai 
neurologisia ongelmia. Ne kuvastavat itse-
säätelyn vaikeuksia (Olson, Sameroff, Kerr, 
Lopez & Wellman, 2005), jotka voivat olla 
myös kehityksellisiä. Itsesäätelyn kehi-
tyksen edistäminen edellyttää tarkemmin 
suunnattuja interventioita. Päivähoidon 
piirissä 36-osaisella itsehallinnan har-
joitusohjelmalla (Pulkkinen, Heikkinen, 
Markkanen & Ranta, 1977), joka kohdistui 
sosiaalisten taitojen kehittämiseen, saa-
vutettiin hyviä tuloksia lasten aggressiivi-
suuden vähentämisessä (Pulkkinen, 1977). 
Vastaavanlaisia interventioita on olemassa 
myös koulua varten, kuten Askeleittain-
ohjelma (ks. Launonen & Pulkkinen, 2004, 
s. 224–235). Niitä voitaisiin käyttää esi-
merkiksi aamu- ja iltapäivätoiminnan yh-
teydessä, 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 

Mukava-hankkeessa, jossa kehitettiin jous-
tavan koulupäivän rakennetta ja toiminta-
muotoja, havaittiin ohjattuun toimintaan 
osallistumisen vaikuttavan myönteisesti 
sekä oppilaiden sosioemotionaaliseen ke-
hitykseen että koulusuoriutumiseen. Tut-
kimustulosten yleistettävyyttä vähentää 
melko pieni otoskoko ja se, että kokei-
lukoulut valittiin hankkeeseen koulujen 
osoittaman kiinnostuksen perusteella, ei 
satunnaisesti. Tulosten yleistettävyyttä 
puolestaan lisää se, että ne perustuvat nel-
jää eri koulua käyviltä oppilailta kerättyyn 
aineistoon. Lisäksi ne ovat yhdenmukaisia 
aikaisempien tutkimusten kanssa, jossa on 
havaittu ohjatun toiminnan myönteinen 
merkitys sosioemotionaalisen käyttäyty-
misen ja koulumenestyksen kannalta (kat-
saus aikaisempaan tutkimukseen, ks. Met-
säpelto & Pulkkinen, painossa). 

Kaiken kaikkiaan tulokset ovat sii-
nä määrin vakuuttavia, että niitä pitäisi 
soveltaa koulun kehittämiseen. Aamu- ja 
iltapäivätoiminta pitäisi ottaa osaksi kou-
lupäivää siten, että tarpeelliset tilat kou-
lussa olisivat muutoin paljon yksin olevi-
en oppilaiden käytettävissä oppituntien 
ulkopuolella luokkatasosta riippumatta ja 
että toimintaa ohjaavia ja valvovia aikuisia 
olisi läsnä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan 
rikastamiseksi ja täydennykseksi tarvitaan 
koulun kerhotoiminnan kehittämistä niin, 
että kerhotarjonta olisi monipuolista, oh-
jaus pätevää ja kerhoihin osallistuminen 
etsivää. Viimeisimmällä tarkoitetaan sitä, 
että koulussa nähtäisiin kerhotoiminnan 
arvo oppilaiden kannalta ja että osallistu-
maan kannustettaisiin niitä, jotka voisivat 
siitä hyötyä, mutta ovat vaarassa jäädä ul-
kopuolelle. 
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