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Lähteet 



1. Johdanto 

Viisi Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun oppilashuoltoryhmän opettajaa osallistui Hyvinvointiin 

keskittyvä koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana -koulutukseen. Koulutuksessa 

perehdyttiin tutkimustietoon pohjautuviin hyvinvointia edistäviin käytänteisiin ja malleihin, sekä 

hyvinvointia tukeviin käytännön sovelluksiin koulun oppilashuoltotyössä. Koulutuksessa sai 

valmiudet suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida hyvinvointia tukevaa ja hyvinvointiin 

keskittyvää oppilashuoltotyötä koulu- ja kasvatusympäristössä.  

Koulutus toteutettiin mukaillen ja soveltaen Valtioneuvoston asetuksessa 1439/2014 määriteltyjä 

erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita vastaamalla opetus- ja kasvatusalan yhteisöllisen 

oppilashuoltotyön kehittämisen tarpeisiin. Koulujen oppilashuoltoryhmille suunniteltu 

täydennyskoulutus on Opetushallituksen rahoittama ja Positive Education Oy:n suunnittelema 

hanke, joka toteutetaan vuosien 2021-2022 aikana. Koulutuksessa perehdyttiin tutkimustietoon 

pohjautuviin hyvinvointia edistäviin käytänteisiin ja malleihin, sekä hyvinvointia tukeviin käytännön 

sovelluksiin koulun oppilashuoltotyössä.  

Koulutukseen osallistuivat Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun oppilashuoltoryhmän jäsenistä 

erityisopettajat Tuire Honkimäki, Erica Caselius-Engblom, Liisa Sierla ja oppilaanohjaaja Marja 

Heikkinen. Koulutukselta toivottiin lisää työkaluja SYK:n tunnetaitojen opetuksen kehittämiseen 

sekä hyvin nopeasti koulutuksen lopputyön aiheeksi valikoitui oppilas- ja opiskeluhuollon hyvien 

käytänteiden elävä, sähköinen käsikirja.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



2. Hyvinvointisuunnitelma yhteisöllisen oppilas- ja opiskeluhuoltotyön 
ohjenuorana 

 
Onnellinen koulu, utopistinen haave? Entäpä jos koulussamme tärkeintä olisi turvallisen 

oppimisympäristön tavoittelu. Oppiminen olisi keskiössä, jokaiselle persoonallisuudelle on tilaa ja 

lähtökohdista huolimatta kullakin oppilaalla sekä koulun aikuisella olisi mahdollisuus tulla nähdyksi 

ja kuulluksi. Tunnelma koulussa olisi armollinen, virheet ja erheet nähtäisiin rikkautena sekä 

oppimishetkinä, itsensä ylittäminen tai hyvin suoriutuminen ei aiheuttaisi toisissa, ei oppilaissa eikä 

henkilöstössä kateutta, saati stressiä, vaan pikemminkin innostusta ja iloa. Elämään kuuluvat kriisit 

ja mielialan muutokset olisivat hyväksyttäviä, ja niistä uskaltaisi koulussa puhua avoimesti. Ihmisillä 

olisi yhteinen tunnekieli ja tunnesanasto. Koulussa tunnustettaisiin se tosiasia, että koskaan ei 

välttämättä tule valmista, mutta yhdessä tehden voimme saavuttaa vaikka mitä ja nauttia samalla 

matkasta. 

Yllä esitetty kuvaus on selkeästi idealistinen ja utopistinen, mutta Hyvinvointiin keskittyvä 

koulukulttuuri yhteisöllisen oppilashuollon perustana -koulutuksessa oli tehtävänä haaveilla 

unelmien koulusta. Vaikka emme tavoita täydellisen turvallista kouluympäristöä tai pysty aina 

kohtamaan vaikeita tunteita ratkaisukeskeisesti, uskomme tämän haaveilun silti ohjaavan 

toimintaamme. Koulutuksen aikana työryhmämme on keskustellut esimerkiksi mallioppimisen 

merkityksestä tunnetaitojen opettamisessa ja ensisijaista onkin ollut tarkastella omaa toimintaa 

kasvattajana ja osana kouluyhteisöä. Olemme havainneet, että tapamme puhua toisillemme on 

muuttunut, olemme pyrkineet suhtautumaan haastaviin asioihin neutraalisti ja huomaamaan 

arjessa hyvän.  

Lukuvuotemme käynnistyi henkilöstön suunnittelupäivällä elokuussa, jossa psykologian tohtori, 

neuropsykologi Heli Isomäki, puhui mm. turvallisuuden ja hallinnan tunteen merkityksestä aivoille 

ja oppimiselle, asenteiden ja motivaation vaikutuksesta sekä kasvun asenteesta. Heli Isomäki 

valikoitui puhujaksi henkilökunnalle sekä oppilaiden vanhemmille tämän koulutuksen teemojen 

pohjalta. Isomäen luennosta löysimme yhteisölliseen hyvinvointityöhön mottomme: älä ole 

ankeuttaja. Pyrimme keskittymään hyvään, korostamaan onnistumisia niin lasten kasvatuksessa 

kuin kollegojen välisissä kohtaamisissa, pohtimaan, mitä itse tuomme työyhteisöön ja 

luokkahuoneeseen. Mikäli emme pysty omalla toiminnallamme näyttämään esimerkkiä, on turha 

pohtia oppilaiden tunnetaitojen opettamisesta tai hyvinvoinnin lisäämisestä. 



2.1 Opetussuunnitelma ohjaa tunnetaitojen opetusta 

Valtakunnalliseen perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmaan sisältyy tunnetaitojen 

opettaminen. Opettajien täydennyskoulutusta tunnetaitojen opetukseen ei kuitenkaan ole 

systemaattisesti järjestetty, vaan vastuu tunnetaitojen opetuksen toteuttamisesta on sysätty 

koulutuksen järjestäjälle tai yksittäiselle opettajalle. Selkeää arvioinnin välinettä tai mittaristoa 

tunnetaitojen kehittymisen mittaamiseen ei tiettävästi ole olemassa. Opettajan tai oppilashuollon 

henkilöstön tehtävänä on havainnoida oppilasryhmän tai yksittäisten oppilaiden tunteiden säätelyn, 

tunteiden käsittelyn ja ilmaisukyvyn kehitystä. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, mutta voidaan 

olettaa, että oppilasryhmän koheesio, työrauha sekä oppilaiden kouluviihtyvyys lisääntyvät 

oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen karttuessa. 

“Tunnetaitoja voi pitää yhtenä tärkeimmistä kasvattajan taidoista. Opettaja tarvitsee tunnetaitoja 

työssään jatkuvasti. Oppilaat, kollegat, huoltajat ja erilaiset arkiset kohtaamiset herättävät tunteita. 

Opettajan edellytetään opettavan oppilaille tunnetaitoja omalla toiminnallaan, mallintavan heille 

tunnetaitoja vuorovaikutustilanteissa.” Opetushallitus 2022. Hyvinvointiin keskittyvä koulukulttuuri 

yhteisöllisen oppilashuollon perustana -koulutuksessa keskeistä on ollut pohtia sitä, miten oman 

työyhteisön ilmapiiri ja keskustelukulttuuri vaikuttavat opetustyöhön ja omaan jaksamiseen. 

Olemme työryhmänä keskustelleet siitä, kuinka merkityksellistä on se tapa, jolla toinen kollega 

kohdataan, miten arjessa sanoitamme haastavat tilanteet tai kuinka usein muistamme kannustaa 

toisiamme positiivisella palautteella. Aikuisten näyttämä malli siirtyy peilinä luokkahuoneisiin, joten 

työyhteisön ilmapiirin ja vuorovaikutuksen tarkastelu on olennaista.  

“Tunnetaidot ja ryhmän toiminta ovat dialogisen ja keskustelevan opetuksen perusta. Opettaja ei 

voi ottaa dialogia nopeasti käyttöön ikään kuin helppona opetusmenetelmänä, saati soveltaa sitä 

mihin tahansa tilanteeseen. Yhteisten käytäntöjen muuttaminen dialogiseen suuntaan vaatii kaikilta 

(niin opettajilta, oppilailta kuin koko koululta) harjoittelua ja tottumista.  

Dialogisiin tunteisiin kuuluvat huolenpito, luottamus, kunnioitus, arvostus, myötätunto ja toivo. 

Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee ja haluaa kokemuksen siitä, että hänestä huolehditaan, häneen 

luotetaan, häntä kunnioitetaan ja arvostetaan. 

Dialogisia tunteita voidaan pitää eräänlaisena mielen vitamiinivarastona. Ne toimivat vastavoimana 

pettymyksille, häpeälle, vihalle, pelolle ja uhan kokemiselle. Myötätunnon ja toiveikkuuden ilmapiiri 

yhdessä muiden dialogisten tunteiden kanssa luovat turvallisuutta luokkaan ja koko 



kouluympäristöön. Turvallisuus puolestaan luo edellytykset muiden kohtaamiselle, oppimiselle ja 

itsetunnon vahvistumiselle.” Opetushallitus, 2022. 

Pandemia-aika vaikutti osaan oppilaista ja opiskelijoista lannistavasti sekä lisäsi turvattomuuden 

tunteita. SYK:ssa on järjestetty tämän koulutuksen inspiroimana aiempaa enemmän yhteisöllisiä 

hetkiä, joissa oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa on puhuttu peloista, lamaantumisesta sekä siitä, 

että kriisin keskellä ahdistuksen tunteet ovat normaaleja. Olemme yrittäneet oppilashuoltotyössä 

viedä lapsille ja aikuisille sitä viestiä, että asioista puhuminen ja tunteiden jakaminen sekä 

sanoittaminen auttavat selviytymään. Aina on toivoa.  

”Tunnetaidot ovat keskeisiä taitavalle tunteiden käsittelylle ja toimivalle vuorovaikutukselle. 

Yksittäiset taidot jakautuvat 1) tunnetaitoihin, joita ovat tunteiden nimeäminen, tunnistaminen ja 

säätely, 2) vastuun ottamisen ja ongelmanratkaisun taitoihin, joita ovat muiden muassa yhteisten 

sääntöjen noudattaminen ja toisten kunnioittaminen sekä 3) vuorovaikutustaitoihin, joihin kuuluvat 

esimerkiksi kuuntelu, neuvottelu ja avun pyytäminen. Luokan toimintaympäristö on oppilaan kasvu-

, kehitys- ja oppimisympäristö. Jotta toimintaympäristö olisi sosioemotionaalisesti turvallinen, sen 

tulisi vahvistaa oppilaiden emotionaalista ja sosiaalista pätevyyttä.” Antti Harjunmaa 2022. 

Hyvinvointiin liittyvä teoreettinen viitekehys muodostuu professori Martin Seligmanin positiivisen 

psykologiaan lukeutuvasta hyvinvointiteoriasta. PERMA-teorian mukaan hyvinvointi rakentuu 

viidestä osatekijästä: myönteiset tunteet (Positive feelings), sitoutuminen (Engagement), 

ihmissuhteet (Relationships), merkityksellisyys (Meaning) ja saavuttaminen (Accomplishment). 

(Leskisenoja 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koulumme on suuri, lähes 1220 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa uusi oppilas tai opiskelija voi tuntea itsensä 

yksinäiseksi. Olemme halunneet työllämme osaltaan lisätä oppilaiden ja opiskelijoiden yhteisöllistä 

toimintaa, ryhmäytymistä sekä sitä, että jokainen SYK:n jäsen tuntisi itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi. 

Mielestämme tunnetaitojen opetus auttaa kohtaamaan kaikenlaisia ihmisiä ja kunnioittamaan heitä 

yksilöinä. ”Opiskelija kehittää vuorovaikutusosaamistaan tunnistamalla, käsittelemällä ja 

säätelemällä tunteitaan. Hän oppii myös kuuntelemaan, kunnioittamaan ja ennakoimaan toisten 

tunteita ja näkemyksiä sekä niiden ilmaisuja. Hän oppii käyttämään tunteita voimavarana 

vuorovaikutuksessa.” LOPS 2019. Erityisesti lukiolaisten keskuudesta on noussut halu ymmärtää 

erilaisia yksilöitä, oppia erilaisten ihmisten tilanteista sekä halua järjestää koulussamme yhteisöllisiä 

tapahtumia. 

 

2.2 Yhteisöllisen hyvinvointityön lähtötilanne Helsingin Suomalaisessa 

Yhteiskoulussa 

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu on kielipainotteinen yksityinen sopimuskoulu, jossa opiskellaan 

3. luokalta lukioon. Kouluumme pyritään 2. luokalla. Koulussamme on paljon lahjakkaita lapsia ja 

korkealle tähtääviä opettajia. Koulussamme on jo hyvinvointia lisääviä toimintoja, mutta sekä 

kouluterveyskyselyn että havaintojemme perusteella sekä jotkut oppilaat että opettajat ovat 

uupuneita. Syitä tähän voivat olla pandemia-ajan etäkoulu ja korkeat tavoitteet sekä oppimisessa 

että opettamisessa. 

Oppilaillamme tehtyjen hyvinvointiin liittyvien tutkimusten tulosten perusteella koulumme 

oppilaiden hyvinvointitulokset ovat osittain muuhun ikäryhmään verrattuna heikommat. Tästä 

esimerkkinä hyvinvointiin liittyvät mittarit kouluterveyskyselyssä, esimerkiksi minäpystyvyys ja 

jaksaminen (Liite 1 SYK-versio, Kouluterveyskysely 2021, SYK). Kouluterveyskyselyssä koulumme 

poikkesi muun maan ja Helsingin tuloksissa erityisesti tyttöjen hyvinvoinnin osalta. Koulussamme 

8.–9. luokkalaiset tytöt kokevat muuhun maahan verrattuna enemmän ahdistusta, uupumusta ja 

riittämättömyyden tunnetta opiskelijana. Oppilaat ovat myös enemmän huolissaan omasta 

mielialastaan.  

Lukiossa SYK:n oppilaat ovat suunnilleen Helsingin ja muun maan tasolla ahdistuksen ja 

uupumuksen suhteen, mutta esimerkiksi riittämättömyyden tunnetta opiskelijana ja etenkin 

opiskeluasioihin liittyvää syyllisyyttä koetaan edelleen muita enemmän. Koulussamme tyttöjen ja 



poikien osalta suurin ero on matalan itsetunnon osalta: pojat eivät koe matalaa itsetuntoa ja indeksi 

onkin koko maahan verrattuna matala, mutta tytöt kokevat matalaa itsetuntoa sekä koko maan 

tuloksiin että Helsingin tuloksiin verrattuna. Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella SYK:n 

oppilaat viihtyvät koulussa todella hyvin koko Suomen tuloksiin verrattuna. Myös koulukavereihin, 

ilmapiiriin, kouluyhteisöön, työrauhaan ja opettajiin liittyvät asiat koetaan SYK:ssa keskimääräistä 

positiivisemmin. 

Tämän työn tarkoituksena on kootusti nostaa esille jo olemassa olevat hyvinvointia lisäävät 

koulumme toimintamallit, selkeyttää sekä vahvistaa niitä entisestään ja luoda koululle säännöllinen, 

kaikki peruskoululuokat läpäisevä hyvinvoinnin vuosikello.  On tärkeää, että jo olemassa olevat 

toimet ja tapahtumat säilytetään ja pidetään yllä ja mahdollisesti kasvatetaan hyvinvointia sekä 

ennen kaikkea yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa. Uusia toimintamalleja suunnitellessa peilataan 

kouluterveyskyselyn tuloksiin ja yritetään kohdentaa toimia juuri tutkimuksesta nousseisiin asioihin. 

 

Yhteisöllisen toiminnan ja pitkien perinteiden SYK 

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun perusopetuksessa omaleimaista on se, että oppilaat 

opiskelevat koulussa kolmannelta luokalta yhdeksänteen samassa ryhmässä. Koulussamme on 

vahvat yhteisölliset perinteet ja haluamme tässä työssämme nostaa esille näitä jo olemassa olevia 

yhteisöllisyyttä vahvistavia rakenteita ja korostaa niiden olevan tärkeä osa koulumme opetus- ja 

kasvatustyötä 

SYK haluaa tavoitella ja rakentaa tunteen yhdestä suuresta perheestä, jossa kaikki koulun aikuisen 

ja lapset osallistuvat yhteisiin tapahtumiin. Koulumme opetussuunnitelmassa on alaluokilla teatteri-

ilmaisua omana erillisenä oppiaineena. Lisäksi teemme useita luokkatasoja yhdistäviä 

teatteriprojekteja. Esimerkiksi joulunäytelmässä on mukana 4.luokkalaisia, 8.luokkalaisia ja lukion 

1.vuosikurssin opiskelijoita. Perheiden ja koulun oppilaiden yhteinen tapahtuma on jokavuotiset 

syysmarkkinat lokakuussa. Uusien 3.luokkalaisten tukena ovat 7.luokkalaiset isot siskot ja veljet. 

Lukiossa uusia opiskelijoita auttavat tutorit. SYK:ssa järjestetään paljon retkiä sekä leirikouluja. 

Koulussa on paljon kerhotoimintaa kaiken ikäisille sekä oma musiikkiopisto.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYK:ssa on paljon yhteisöllistä toimintaa ympäri lukuvuoden 

 

2.3  Prosessin käynnistäminen ja toteuttaminen  

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun oppilashuollon henkilöstö osallistui vuonna 2019 yhteisöllistä 

hyvinvointityötä käsittelevään koulutukseen. Tässä koulutuksessa tutustuimme ensimmäistä kertaa 

Rovaniemen kaupungin kehittämään Hyvinvoinnin vuosikelloon, joka on kaikkien vapaasti käytössä 

oleva materiaali. Julkaisu on osa Euroopan sosiaalirahaston ja osatoteuttajien rahoittamaa 

valtakunnallista sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanketta (SOSKU 2015-2018). Koulussamme 

on aiemmin ollut käytössä Turun yliopiston kiusaamisen vastaisen ohjelman KiVa Koulu –materiaali. 

Olemme kokeneet, että materiaali ei ole ollut riittävää tai kaikille ikätasoille sopivaa, eikä sen käyttö 

ole ollut sen vuoksi säännöllistä. Kaipasimme kouluumme helppokäyttöistä ja eri ikätasoisten 

oppilaiden hyvinvointia ja ryhmäytymistä tukevaa materiaalia yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön.  

Päädyimme ottamaan Rovaniemen mallin mukaisen Hyvinvoinnin vuosikellon materiaalin osaksi 

koulumme hyvinvointityötä lukuvuonna 2019-2020. Valitettavasti pandemia-aika sotki monet 

aikataulut sekä suunnitelmat, joten materiaalia käytettiin vain satunnaisesti eri luokkatasoilla. 



Lukuvuoden 2021-2022 alussa SYK:n oppilashuolto järjesti koulutusta Hyvinvoinnin vuosikellon 

materiaalin käytöstä kaikille luokanopettajille ja yläkoulun luokanvalvojille. Jatkossa tavoitteena on, 

että vain koulumme uudet ja 6. luokan luokanvalvojat koulutetaan käyttämään materiaalia. 

Koulussamme luokanvalvoja ohjaa luokkaansa kuudennelta luokalta peruskoulun 

päättövaiheeseen. 

Koulumme oppilashuollon henkilöstö kokee, että Hyvinvoinnin vuosikello on rakenteeltaan hyvin 

selkeä, materiaalia on helppo käyttää koulun arjessa, oppituntirakenteet ovat toimivia ja tehtäviä 

on runsaasti. Erityisesti kaipasimme käyttöömme materiaalia, joka läpäisee kaikki kouluasteet. 

Hyvinvoinnin vuosikellon teemat on jaettu kuukausiin, jotka seuraavat koulun arkea. Materiaalista 

opettaja voi kuitenkin valita ryhmälleen sopivan teeman tilanteen mukaan. “Hyvinvoinnin vuosikello 

on työkalu, joka ohjaa peruskoulujen monialaisen yhteisöllisen hyvinvointityön kokonaisuutta 

vuositasolla. Vuosikelloon sisältyvillä hyvän mielen tunneilla koko koulu harjoittelee kuukausittain 

vaihtuvien teemojen mukaisesti mielen hyvinvointiin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja 

elämänhallintaan liittyviä taitoja.” Hyvinvoinnin vuosikello 2018. 

Hyvinvoinnin vuosikellon materiaali on perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS 2014) 

perustuvaa, ja sen tuntimateriaalit noudattavat tavoitteita koulun toimintakulttuuriin ja laaja-

alaiseen osaamiseen liittyen. “Opetussuunnitelman perusteissa kouluyhteisön hyvän elämän 

rakentaminen ja toimiva vuorovaikutus nähdään tärkeänä (POPS 2014). Yhteisöllisyyttä siis 

painotetaan, mutta mitä se käytännössä on, tai voisi olla? Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 

korostetaan yhteisöllisyyden vaikutusta hyvinvointiin: yhteisöllisyys tarkoittaa, että 

kouluhyvinvoinnista ovat vastuussa kaikki kouluyhteisön jäsenet (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 

2013). Yhteisöllisyyden vahvistaminen ei poista yksilöllisen tuen tarvetta, mutta vahvalla 

yhteisöllisyydellä voi olla myönteisiä vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Koulun 

toimintakulttuurissa erilaiset rakenteet ja käytännöt vaikuttavat kouluyhteisön hyvinvointiin, joten 

kouluissa on tärkeää pohtia, miten hyvinvointia edistävän yhteisöllisyyden toteutumiseen voidaan 

toimintakulttuurilla koulujen arjessa vaikuttaa. Kouluyhteisön toimiva vuorovaikutus ja oppilaiden 

osallistuminen koulun toimintoihin voivat tukea opiskelutaitoja ja suojata monilta ongelmilta.” 

Hyvinvoinnin vuosikello 2018. 

Jokaiselle peruskoulun luokalle on kalenteroitu SYK:n yhteiseen sähköiseen kalenteriin tietty aika, 

jolloin luokanvalvoja pitää luokalleen oman hyvinvointitunnin.  Tunnin sisällön opettaja valitsee 

Rovaniemen mallin hyvinvoinnin vuosikellosta tai muusta vastaavasta materiaalista. 



Oppilashuoltoryhmä on teemoittanut hyvinvointituntien aiheita, mutta luokanopettaja tai -valvoja 

voi pohtia tunnin sisältöä oman oppilasryhmänsä tarpeista käsin. Oppilashuoltoryhmä järjestää eri 

luokkatasoille yhteisiä hyvinvointitunteja (Siesta- ja Tipsu-tunnit) sekä pitää hyvinvointitunteja 

yhdessä opettajien kanssa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Kuinka kokeilut ja interventiot ovat toimineet? 

Syksyllä 2021 oppilashuolto järjesti Rovaniemen Hyvinvoinnin vuosikelloon tutustumisiltapäivät 

3.-9. luokkien luokanopettajille ja -valvojille. Iltapäivissä tutustuimme yhdessä materiaaliin ja 

sovimme luokkatasojen opettajien kanssa käytännön järjestelyistä. Teimme aikataulua 

hyvinvointitunneista eri kuukausille. Lukuvuoden tavoitteena oli, että luokanopettaja tai 

luokanvalvoja pitää kuukausittain luokalleen yhden hyvinvointitunnin eri teemojen mukaan. 

Suunnittelimme myös peruskoulun oppilashuollon järjestämät Siesta-tunnit eri luokkatasoille. 

Tunneilla koko oppilashuollon henkilöstö esittäytyy ja kertoo lyhyesti omasta työstään. Jokainen 

oppilashuollon työntekijä piti Siesta-tunnilla omaa työpajaa. Työpajoissa oppilaat saivat mm. 

harjoitella rentoutumista, kehua kaveria ja tunnistaa omia vahvuuksiaan. Siesta-tuntien ajatus 

lähti lukion puolella toimivasta Siesta-kahvilasta, joka on ollut kovin pidetty opiskeluhuollon 

järjestämä koeviikon jälkeinen rentoutumishetki.  



Syksyn hyvinvointitunnit toteutuivat peruskoulun puolella. Osassa yläkoulun tunneista vetäjinä 

toimi useampi opettaja ja oppilashuollon henkilöstöä oli opettajien tukena. Aikataulun 

suunnittelussa huomasimme, että luokanopettajien on huomattavasti helpompaa järjestää 

luokalleen hyvinvointitunteja. Yläkoulun puolella haasteena on se, että luokanvalvojalla ei 

välttämättä ole luokalleen omia oppitunteja jokaisessa jaksossa ja hyvinvointitunnin suunnittelu 

tai järjestäminen toisen opettajan tunnilla ei aina onnistu. Oppilashuoltoryhmä koki, että osa 

opettajien motivointi hyvinvointituntien järjestämiseen oli haastavaa. Ymmärrämme sen, että on 

tärkeää tutustua hyvin käytettävään materiaaliin, testata sitä yhdessä ja kokea hyvinvointityö 

merkityksellisenä oppilaiden oppimisen ja jaksamisen kannalta. Opettajat toivoivat lisää yhteistä 

suunnitteluaikaa ja sitä pyrimme myös järjestämään.  

Kuten lukion Siesta-kahvila, myös perusopetuksen Siesta-tunnit olivat toivottuja sekä pidettyjä. 

Oppilailta saamamme palaute oli pelkästään positiivista. Oppilaat kertoivat, että rentoutuminen 

kesken koulupäivän tuntui todella hyvältä, mahdollisuus olla koko luokan kanssa kaikessa 

rauhassa koettiin tärkeäksi ja vapautuminen suorittamisesta tuntui oppilaista helpottavalta. 

Peruskoulun oppilaat toivoivat vastaavia tunteja lisää.  

Pandemia-ajasta johtuen lukion Siesta-kahvilaa ei voitu järjestää joka jakso opiskelijoiden ollessa 

etäopetuksessa. Peruskoulun hyvinvointitunnit eivät toteutuneet kevään osalta, sillä moni 

yhteisöllinen syyslukukauden ohjelma siirtyi koronarajoitusten takia kevätlukukaudelle 2022. 

Tämän lisäksi kevään aikatauluja sotki opetusalan lakko. 

Tulevalle lukuvuodelle olemme sopineet tietyt hyvinvointiviikot peruskoulun kaikille 

luokkatasoille. Viikon aikana jokaiselle luokalle pidetään yksi hyvinvointitunti. Luokanopettaja tai 

luokanvalvoja valitsee itselleen ja luokalleen sopivan ajankohdan, jolloin tunti järjestetään. 

Tarkoituksena on, että tunneilla käytetään Hyvinvoinnin vuosikellon materiaalia. Opettajat voivat 

kuitenkin hyödyntää muutakin hyvinvointia tukevaa materiaalia (esimerkiksi Mieli ry, Lions quest, 

Aggression portaat). Tänä lukuvuonna kysyimme opettajilta palautetta Hyvinvoinnin vuosikellon 

käyttämisestä sekä hyvinvointituntien sujumisesta. Kaikilta oppilasryhmiltä emme kysyneet 

palautetta ja tämä onkin tulevan lukuvuoden tavoitteena. Joulukuussa 2022 ja toukokuussa 2023 

oppilashuoltoryhmä arvio omaa toimintaansa ja koko koulun yhteisöllistä hyvinvointityötä mm. 

sähköisillä kyselyillä.  



Lukion hyvinvointitiimissä toimivat lukuvuonna 2021-2022 ja 2022-2023 lukion opinto-ohjaaja 

Hannele Pyykönen sekä englannin opettaja Niina Saunamäki. He ovat pandemia-ajan puitteissa 

järjestäneet yhteisöllistä yhdessä lukion tutoreiden sekä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat 

todella halukkaita osallistumaan ja olemaan mukana yhteisten tapahtumien järjestämisessä. 

Pandemia-ajan takia peruuntuneet tapahtumat, kuten mielenterveyttä ja hyvinvointia 

käsittelevä lukion hyvinvointiviikko järjestetään syksyllä 2022. Yhdenvertaisuusviikko on 

tarkoitus järjestää keväällä 2023. 

 

 

 

 

Lukiolaiset toivotettiin juhlallisesti tervetulleeksi kouluun etäopetuksen päätyttyä. Alarivissä 

lukiolaisia ja opiskeluhuollon henkilöstöä kevään 2022 Siesta-kahvilassa.  

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

Oppilashuollon järjestämiä peruskoulun Siesta-tunteja SYK:n kirjastossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Oppilashuollon aloitustapaaminen 8.8.2022 

o sovitaan kuukausittaiset tapaamiset sekä viikoittainen oppilashuollon 
aamukahviaika 

o Sovitaan syksylle ja keväälle koko päivän/puolikkaan päivän kestävä 
suunnittelupäivä Valo-hotellissa 

o Viime hetken tsekkaus suunnittelupäivän ohjelmaan liittyen 
o Aikataulut luokkatasotapaamisista (valitaan luokkatasot myöhemmin tilanteen 

mukaan) 

 

- Oppilashuolto esittäytyy opettajille suunnittelupäivänä 
o Toimintasuunnitelma lukuvuodeksi 
o Oppilashuollon aamukahvit 
o Toimintamallit, miten ohjaan oppilasta eteenpäin 

- hyvinvointiviikkojen aikataulut (po) 

- lv:n hyvinvointitunti omalle luokalle 12.-19.8. välisenä aikana 

- oppilashuollon aikataulu 
- 6. luokkien yökoulu, ryhmäytymispäivä, eo 
- retket 
- eo + opo -tunnit 7. luokille ja lukion ykkösille 
- eo 3. luokkalaisten tapaamiset  
- nivelpalaverit (po) 
- oppilashuolto esittäytyy uusille oppilaille ja opiskelijoille (po + lo) 

 

 

 

 

 

ELOKUU 

yhteisöllisyys ja ryhmäytyminen 



 

 

 

 

- Hyvinvointitunnit kirjastossa 3. luokille, Tipsu-tunnit, oppilashuolto esittäytyy 
- 4. luokille Tipsu tunnit, osa 2. 
- Perusopetuksen vanhempainilta 
- Oppilashuollon tapaaminen, päivämäärä:22.9. klo 13.30-14.30 
- 6. luokkien luokanvalvojat, pedagoginen tapaaminen 
- 7. luokkien luokanvalvojat ja ohr –tapaaminen 
- Voimaryhmän suunnittelu ja aikataulutus 
- 22.9. PO OHR:n kokous 

 

 

 

 

 

 

 

- Hyvinvointipäivä, lauantai, tunnetaidot ja syysmarkkinat 
o lauantaikoulupäivä 8.10. (lv pitää 1-2 hyvinvointituntia) 

- 2. jakson aikana 6.–9. luokkien luokanvalvojat seuraavat oman luokkansa yhtä koulupäivää 
- Oppilashuollon tapaaminen, päivämäärä: 26.10. Klo 13.30-14.30 
- 8. luokkien luokanvalvojat ja ohr –tapaaminen 
- 9. luokkien luokanvalvojat ja ohr –tapaaminen 
- yhdenvertaisuuskysely peruskoululaislle 
- turvallisen tilan määritelmä -käsitteiden määrittelyä lauantaikoulupäivässä 

 

 

 

 

 

 

 

SYYSKUU 

yhteisöllisyys ja ryhmäytyminen 

LOKAKUU 

itsetuntemus ja tunnetaidot 



 

 

 

 

- 8. luokkien vanhempainilta 
- 2. jakson aikana 6.–9. luokkien luokanvalvojat seuraavat oman luokkansa yhtä koulupäivää 
- Oppilashuollon tapaaminen, päivämäärä: 23.11. Klo 13.30-14.30 
- lv:n hyvinvointitunti omalle luokalle 31.10-4.11. välisenä aikana 
- valtakunnallinen mielenterveysviikko 
- laadi arviointikysely hyvinvointityöstä 

 

 

 

 

 

 

- Oppilashuollon pikkujoulut, syyslukukauden arviointi 
o Kehu kaveria 

- Koko oppilas- ja opiskeluhuollon yhteistapaaminen 9.12. klo 9-11. Toiminnan arviointia ja 
kevään suunnittelua.  

- arviointikyselyn toteuttaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oppilashuollon tapaaminen, päivämäärä: 17.1. klo 13.30-14.30 
- lv:n hyvinvointitunti luokalle ajalla 16.1.-20.1.2023 

 

MARRASKUU 

empatia 

JOULUKUU 

empatia 

TAMMIKUU 

kaveritaidot, media ja hyvinvointi 



 

 

 

 

- lv:n hyvinvointitunti luokalle ajalla 13.2.-17.2.2023 
- Oppilashuollon tapaaminen, päivämäärä:16.2. klo 13.30-14.30 
- 9. luokkien luokanvalvojat ja ohr -tapaaminen, yhteishaku! 

 

 

 

 

 

- lv:n hyvinvointitunti luokalle ajalla 13.3.-17.3.2023 
- Oppilashuollon Siestatunnit kirjastossa (6 pistettä, oli toimiva konsepti) 

o Uskalla unelmoida -piste (esim. Isosisko, Elina-kirja)  
o Meditointi-/rentoutushuone - aikataulu oveen 
o Kuraattorin/psykologin piste, oppilashuollon henkilöstön esittely 
o Värityspiste - jatka toisen kuvaa 
o Opiskelutaitoja -piste 
o Omat vahvuudet 
o Elämänhallinta (erityisopetuskirja, OPH) 
o Improvisaatiopiste 
o Lukunurkka (aikuinen ohjaamaan) 
o Kehu kaveria! 
o Askartelupiste, stressilelu 
o Onginta 
o Onnenpyörä 

- Kysely hyvinvointitunneista valmiiksi 
- Oppilashuollon tapaaminen, päivämäärä: 16.3. klo 13.30-14.30 

 

 

 

 

 

 

HELMIKUU  

katse tulevaisuuteen 

MAALISKUU 

rentoutuminen ja rauhoittuminen, arjen selviytymiskeinot 



 

 

 

 

- Oppilashuollon tapaaminen, päivämäärä: ma 24.4. klo 13.30-14.30 
- Yhteiskokous (po+lo+IB) 27.4. klo 9-11 
- Oppilashuollon hyvinvointikysely oppilaille ja opettajille lukuvuoden viimeisen 

hyvinvointitunnin jälkeen 
o Luokkakohtaiset kyselyt 
o Opettajille kysely toteutuksesta ja materiaalien toimivuudesta 

 

 

 

 

 

 

- Luokanvalvojan hyvinvointitunneilla oppilaiden itsearviointia, miten lukuvuosi luokalla 
sujui?  

- oppilashuollon järjestämä kysely hyvinvointityön toimivuudesta 
- Oppilashuolto analysoi oppilaiden ja opettajien kyselyiden tuloksia 
- Oppilashuollon tapaaminen, päivämäärä: 12.45- kevään lopetus OHR PO 

 

 

 

 

 

 

HUHTIKUU 

rentoutuminen ja rauhoittuminen, arjen selviytymiskeinot 

TOUKOKUU 

arviointi 



 

 

 

 

 

 

Oppilashuollon aloitustapaaminen 8.8.2022 

o sovitaan kuukausittaiset tapaamiset sekä viikoittainen oppilashuollon 
aamukahviaika 

- Opiskeluhuolto esittäytyy opettajille suunnittelupäivänä 
o Toimintasuunnitelma lukuvuodeksi 

- Cafe Siestan suunnittelu  
- lukion ykkösten ryhmäytymispäivät (2 kpl) 

o Lukion 1. vuoden opiskelijoiden ryhmäytymispäivä on elokuun toinen koulupäivä 
Solvallassa, jossa mukana myös ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat, tutorit, Teinikunta 
ja lukion rehtori.  

o Elokuussa toinen kokonainen ryhmäytymispäivä ryhmänohjausryhmittäin  
- lukioon tutustumiskurssi, musiikki ja teatteri-ilmaisu 

o työpajoissa taito- ja taideaineidenopettajien vetämänä (musiikki ja teatteri).   
- hyvinvointitunnit lukion ykkösille (eo+opot yhdessä) 

o omat vahvuudet ja oppimisen tuki -kysely lukion ykkösille 
o kerrotaan opiskelun tuesta lukioaikana, opiskeluhuollon toiminnasta ja erilaisista 

hyvinvointia lisäävistä tekijöistä 
- yhdenvertaisuuskysely lukion ykkösille 

 

Lukiossa toimii myös TERO-ryhmä, joka koostuu lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista. Ryhmän 
vetäjinä toimivat Hannele Pyykönen ja Niina Saunamäki. Ryhmässä keskustellaan lukiolaisten 
hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvistä teemoista ja mietitään konkreettisia keinoja toimia ja 
vaikuttaa asioihin. Lisäksi ryhmä on osaltaan mukana toteuttamassa yhteisöllistä 
opiskelijahuoltoa. Ryhmässä on osallistujia jokaisesta RO-ryhmästä (tasot L21 ja L22). Ryhmässä 
esiintulleet asiat viedään eteenpäin koulun johdolle, jolloin opiskelijoiden osallisuus kasvaa.  
Lukuvuodelle 2022-2023 on suunnitteilla yhdessä TERO-ryhmän kanssa teemaviikko hyvinvointiin 
liittyen (esim. mielenterveys tai yhdenvertaisuus).   
 

ELOKUU 

yhteisöllisyys ja ryhmäytyminen 



 

 
 

- toinen ryhmäytymispäivä ykkösille 
- oma ryhmäytymispäivä kakkosille 
- Cafe Siestan suunnittelu (lokakuun alku) 
- ykkösille tehtyjen kyselyiden tarkastelu, opiskelijan tuen piiriin ohjaaminen 
- lukion hyvinvointitiimi (Hannele ja Niina) ja Tuire kokoavat yhteisesti sovittavat asiat 

yhteisöllisen opiskeluhuollon vuosikelloon 6.9.  
o aloitetaan marraskuun hyvinvointiviikon (valtakunnallinen mielenterveysviikko) 

suunnittelu 
o tammi-helmikuulle yhdenvertaisuusviikko 
o tätä ennen kaikille lukiolaisille yhdenvertaisuuskysely (liitteenä) 

- Kaikille lukion aloittaneille koulu tarjoaa Priscilla -musikaalin Helsingin 
kaupunginteatterissa 

- Abien 100 päivää 
 
 

 

 

 

 

 

- Cafe Siesta 
- marraskuun hyvinvointiviikon suunnittelua 
- oppimisen tuen kyselyiden tulokset, niiden tarkastelu yhdessä opiskeluhuoltoryhmässä 
- yhdenvertaisuuskysely ykkösille 
- tulosten tarkastelua opiskeluhuoltotyöntekijöiden kanssa 
- lukion opettajien kokous, tulokset erityisopettajan oppimisen tuen kyselystä ja ykkösten 

tunneilta koulun aloitukseen liittyen 
 
 
 
 
 
 
 

 

SYYSKUU 

yhteisöllisyys ja ryhmäytyminen 

LOKAKUU 

itsetuntemus ja tunnetaidot 



 

 

 

 

  

- Marraskuussa tutoreiden vetämä ryhmäytymisiltapäivä lukion ykkösille.   
- Iltakoulu marraskuussa lukion kakkosille 
- hyvinvointi- ja mielenterveys → teemaviikko 

o Cafe Siesta aloittaa viikon 
o lukion hyvinvointiryhmän ideoima, opiskeluhuolto mukana 
o koko viikon turvateltta kirjastossa 
o pysähdy ja välitä - tietoiskuja 

 

 

 

 

 

 

- opiskeluhuollon pikkujoulut, syyslukukauden arviointi 
o Kehu kaveria 

- Koko oppilas- ja opiskeluhuollon yhteistapaaminen 9.12. klo 9-11. Toiminnan arviointia ja 
kevään suunnittelua.  

- yhdenvertaisuuskysely koko koululle? 
- opettajainkokouksessa yhdenvertaisuuskysely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARRASKUU 

empatia 

JOULUKUU 

empatia 



 

 

 

 

- Opiskeluhuollon yhteistapaaminen, päivämäärä: 17.1. klo 13.30-14.30 
- Lukion 1.luokkalaisten musikaaligaala (musiikin ja teatteri-ilmaisun yhdistelmäkurssin 

loppuesitys) 
- yhdenvertaisuusviikon suunnittelua 

 

 

 

 

 

 

 

 

- yhdenvertaisuusviikon suunnittelu ja toteutus 

 

 

 

 

 

- kevätretki Hämeenlinnaan – suunnittelua 
 
 

 

 

 

 

 

 

TAMMIKUU 

kaveritaidot, media ja hyvinvointi 

HELMIKUU 

katse tulevaisuuteen 

MAALISKUU 

rentoutuminen ja rauhoittuminen 



 

 

 

 
- Luokat lavalla -tapahtuma 
- Yhteiskokous (po+lo+IB) 27.4. klo 9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lukuvuoden koonti 
- tulevan lukuvuoden huomioitavat opiskelijat 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HUHTIKUU 

rentoutuminen ja rauhoittuminen 

TOUKOKUU 

arviointi 



4   Tulevaisuuden näkymät 
 

Tavoitteemme on rakentaa kouluumme yhteisöllisen hyvinvointityön kulttuuri, joka hyödyttää 

kaikkia osapuolia. Tutkimusten sekä oman kokemuksemme mukaan koulun johdon sitoutuminen, 

ohjaaminen ja kannustaminen yhteisölliseen hyvinvointityöhön näyttelee uusien työtapojen 

jalkautumisessa suurta roolia. Koulun johdolla on valta ja vastuu päättää opettajien aikatauluista, 

raivata opetustyöhön tilaa yhteiselle keskustelulle ja suunnittelulle sekä tarjota opettajille 

tarvittavaa koulutusta. Koska peruskoulun hyvinvointitunnit käynnistyivät pandemia-aikana, on 

tämä lukuvuosi 2022-2023 toivottavasti ensimmäinen ehjä lukuvuosi, jolloin kaikilla luokkatasoilla 

toteutuu ryhmäkohtaiset hyvinvointitunnit. Arvioimme tilannetta joulukuussa, minkä jälkeen 

voimme tarvittaessa lisätä yhteisiä suunnitteluhetkiä opettajille tai miettiä kalenterointia 

uudestaan. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että koulumaailmassa laiva kääntyy hyvin hitaasti, joten 

tällekin työlle on annettava sinnikkäästi aikaa ja johdon tuki. Hyvinvoinnin lisääminen koulussamme 

on kaikkien vastuulla. 

Jotta hyvinvointityötä voidaan jatkossakin tehdä, ehdotamme, että hyvinvointiviikot kirjataan SYK:n 

kalenteriin. Olisi hyvä, että opettajille pidetään säännöllisesti koulutushetki hyvinvointitunneista ja 

-vuosikellosta. Haaveena on ankkuroida hyvinvointiin liittyviä teemoja opetukseen kaikkien 

opettajien tunneille – ei vain erikseen sovittuihin hyvinvointitunteihin. Koulun seinälle olisi hyvä 

lisätä tiedotetaulut, mistä koulurakennuksessa löytää tukihenkilöt ja erityisopettajat. Myös 

huoltajille, oppilaille ja opiskelijoille muistutetaan koulun tukipalveluista säännöllisesti. Tämän 

koulutuksen työryhmänä toivomme, että koulumme yhteisten asioiden tiedotusta lisättäisiin ja 

pidettäisiin jatkuvasti yllä keskustelua yhteisöllisen hyvinvointityön merkityksellisyydestä. Myös 

huoltajien osallisuus hyvinvointityöhön ja tunnetaitojen opetukseen on tärkeää. Tulevaisuuden 

haasteena onkin järjestää yhteisiä koulun henkilöstön ja huoltajien kohtaamisia sekä tilaisuuksia, 

joissa voimme jakaa mielipiteitä sekä näkemyksiä aiheesta. 

Erilaiset koulutusmateriaalit sekä oppimista ja hyvinvointia tukeva kirjallisuus kootaan kaikkien 

opettajien saataville yhteen paikkaan, oppilaanohjaajan huoneeseen. Koululta löytyy jo monenlaista 

materiaalia tunnetaitojen opetukseen hyvinvointitunneille, mm. erityisopettajien, kuraattorin ja 

psykologin ammattikirjallisuutta.  Tavoitteena on listata kaikki koululta löytyvä materiaali, jotta se 

olisi kaikkien opettajien tiedossa ja yhteiskäytössä. Samalla keräämme yhteen kansioon hyviä 

oppitunti-ideoita, joita voi tarvittaessa käyttää vaikkapa hyvinvointitunnilla.  Teetämme jatkossa 



säännöllisesti hyvinvointikyselyjä esille nousevien teemojen pohjalta kuten hyvinvointituntien 

sisällöstä, opettajien hyvinvointituntien kokemuksista tai muista siihen hetkeen liittyvistä 

teemoista.  

Tämän lukuvuoden tavoitteena on lukion kansallisen puolen ja IB-ryhmien yhteisten tilaisuuksien lisääminen. 

Opiskelijoita on jo otettu, ja jatkossa otetaan yhä enemmän mukaan yhteisöllisten tapahtumien sekä 

tilaisuuksien teemojen suunnitteluun. Lukiolaisten toiveesta pureudumme keväällä 2023 järjestettävällä 

teemaviikolla sekä kyselyin yhdenvertaisuuteen ja erilaisten yksilöiden hyväksymiseen. Tässä erikoisessa 

maailman tilanteessa koemme äärimmäisen tärkeänä kuulla ja huomata nuorten hädän sekä huolen, ja 

vastata siihen kouluna lisäämällä opetustyöhön yhteisöllisyyttä, kohtaamisia sekä olemassa olevan hyvän 

huomaamista.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TYÖRYHMÄN IDEARIIHESSÄ SYNTYNEITÄ  

TULEVAISUUDEN UNELMIA: 

• Lepohetki koko koululle aina jossain samassa tilassa  

• Meditaatiohetki  

• Opekokouksiin vahvuuteni ja kehu kaveria -harjoituksia  

• Isosisko täytettävä unelmakirja, uskalla unelmoida  

➔ SYK:n sähköinen oppilaan unelmakirja  

• Yhdenvertisuudesta Sykkiseminaari  

• Seta-koulutusta kaikille aikuiset ja lapset  

• Kehitysideoita nuorilta  

• Yhteinen rauhallinen tila, jonne oppilaat voivat tulla 

lepäämään tai rauhoittumaan 



5  Liitteet 
 

Liite 1 

Kouluterveyskyselyn tulosten analysointia 

 

Tässä dokumentissa on poimintoja kouluterveyskyselyn tuloksista. Tarkastelun alla oli Sykin 

vuoden 2021 tulokset, joita verrattiin vuoden 2019 tuloksiin. Dokumenttiin on poimittu 

huolestuttavia asioita/muutoksia sinisellä fontilla ja positiivisia asioita/muutoksia punaisella 

fontilla.  

Sykin tulosten perään on jokaisessa kohdassa merkitty vertailun vuoksi Helsingin ja koko maan 

tulokset vuodelta 2021 vihreällä fontilla. Mikäli Sykin tulos on eronnut selkeästi Hgin tai koko 

maan tuloksesta, on niiden eteen laitettu pienempi kuin tai suurempi kuin -merkki.  

  

Osaa asioista kysyttiin vuonna 2021 ensimmäistä kertaa, niistä ei ole näin ollen tietoa kuin sen 

hetkisestä tasosta. 

  

Poiminnat teki ja koosti Aleksi Raappana, koulupsykologi SYK.  

__________________ 

  

Perusopetus 4. ja 5. luokka, vuodet 2019 ja 2021 

  

Indikaattori: Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi 

NOUSSUT 4,5 % → 10,2 %, muutos johtuu etenkin tyttöjen osuuden kasvusta 

(HKI 11,4 %, KOKO MAA 10,8 %) 

  

Indikaattori: Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 

NOUSSUT 33,2 % → 50,9 % 

> (HKI 41 %, KOKO MAA 42,8 %) 



  

Indikaattori: Ei yhtään hyvää kaveria 

EDELLEEN PIENI OSUUS ELI 1,8 %, pojilla osuus hieman pienentynyt, tytöillä hieman kasvanut 

(HKI 1,1 %, KOKO MAA 0,8 %) 

  

Indikaattori: Tuntee itsensä usein yksinäiseksi 

LASKENUT HIEMAN 2,5 % → 1,8 %, vaikkakin tytöillä hieman noussut 

< (HKI 4 %, KOKO MAA 4 %) 

  

Indikaattori: Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 

VÄHENTYNYT 6,1 % → 3 %, pojat kokevat tyttöjä useammin 

< (HKI 8,4 %, KOKO MAA 7,9 %) 

  

Indikaattori: Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä 

LASKENUT 3,6 % → 1,2 %, muutos johtuu etenkin poikien osuuden laskusta, tytöillä pieni osuus jo 
aikaisemmin 

< (HKI 4 %, KOKO MAA 4 %) 

  

Indikaattori: Pitää koulunkäynnistä 

EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 89,5 % → 86,2 % 

> (HKI 78,9 %, KOKO MAA 77,2 %) 

  

Indikaattori: Kokee koulu-uupumusta 

NÄITÄKIN KUITENKIN 14,1 %  

(HKI 14,2 %, KOKO MAA 13,7 %) 

  

Indikaattori: Mielialaan liittyviä ongelmia kahden viime viikon aikana 

NOUSSUT 14,4, % → 20,9 % 

(HKI 23,2 %, KOKO MAA 22,2 %) 

  



  

Perusopetus 8. ja 9. luokka, vuodet 2019 ja 2021 

  

Indikaattori: Ei yhtään läheistä ystävää 

NOUSSUT HIEMAN 8,9 % → 11,1 %, POJILLA ISOMPI LUKU  

(HKI  10,5 %, KOKO MAA  9,4%) 

  

Indikaattori: Tuntee itsensä yksinäiseksi 

NOUSSUT 14,1 % → 17,1 %, TYTÖILLÄ JOPA 25 %  

(HKI  17,5 %, KOKO MAA 15,9 %) 

  

Indikaattori: Sosiaalinen ahdistuneisuus 

YHTEENSÄ 38,1 %, TYTÖILLÄ JOPA 49,5 %  

(HKI 36,4 %, KOKO MAA 35,1 %) 

  

Indikaattori: Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus 

NOUSSUT 15,7 % → 27,1 %, TYTÖILLÄ JOPA 39,2 %  

> (HKI  21,8 %, KOKO MAA 19,4 %) 

  

Indikaattori: Vähintään kaksi viikkoa kestänyt masennusoireilu 

NOUSSUT 14,8 % → 26,2 %, TYTÖILLÄ JOPA 37,5 %  

(HKI 26,2 %, KOKO MAA  23,9 %) 

  

Indikaattori: Riski syömishäiriölle 

YHTEENSÄ 21,1 %, TYTÖILLÄ JOPA 35 %  

(HKI  22,9 %, KOKO MAA  20,6 %) 

  

Indikaattori: Ollut huolissaan mielialastaan kuluneen 12 kuukauden aikana 

NOUSSUT 38,3 % → 45,4 %, TYTÖILLÄ JOPA 58,1 %  



> (HKI  40,1 %, KOKO MAA  35,9 %) 

  

Indikaattori: Matala itsetunnon taso 

YHTEENSÄ 20,4, POJILLA 9 %, TYTÖILLÄ 30,4 %  

(HKI  21,8 %, KOKO MAA  22 %) 

  

Indikaattori: Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa 

LASKENUT 9,2 % → 7,2 %, TYTÖILLÄ VAIN 3,9 %  

< (HKI  11,5 %, KOKO MAA  10,8 %) 

  

Indikaattori: Koulu-uupumus 

NOUSSUT 20,5 % → 26,4 %, TYTÖILLÄ JOPA 39,4 %  

> (HKI  24 %, KOKO MAA  20,3 %) 

  

Indikaattori: Uupumusasteinen väsymys koulutyössä 

EDELLEEN KORKEA 43,7 %, TYTÖILLÄ JOPA 54,3 %  

> (HKI 39,4 %, KOKO MAA  34,2 %) 

  

Indikaattori: Riittämättömyyden tunne opiskelijana 

NOUSSUT 25,6 % → 37,4 %, TYTÖILLÄ JOPA 49,5 %  

> (HKI  29,6 %, KOKO MAA 25,7 %) 

  

Indikaattori: Pitää koulunkäynnistä 

EDELLEEN KORKEA 72,5 % (ryhmän ilmapiiriin ja työrauhaan liittyvät asiat koettiin kauttaaltaan 
hyviksi) 

> (HKI 60,9 %, KOKO MAA  58 %) 

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat, vuodet 2019 ja 2021  

  

  



69,8 % tyytyväisiä elämäänsä, aiemmin tosin vielä korkeampi 80 %. (HKI 65,3 %, KOKO MAA  68,4 
%) 

  

80,8 % kokee kuuluvansa itselleen tärkeään ryhmään tai yhteisöön. > (HKI 73,1 %, KOKO MAA  73,9 
%) 

  

84,9 % kokee pystyvänsä vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun. > (HKI  79,6 %, KOKO MAA  81,7 
%) 

  

78,7 % kokee pystyvänsä tavoittelemaan itselle tärkeitä asioita. > (HKI  74 %, KOKO MAA 75,9 %) 

  

83,4 % kokee että häneen luotetaan. (HKI  81,2 %, KOKO MAA 82,7 %) 

  

76,1 % kokee saavansa apua silloin, kun sitä todella tarvitsee. (HKI 73,9 %, KOKO MAA 75,5 %) 

  

  

19 % tuntee itsensä yksinäiseksi (HKI  20 %, KOKO MAA 17,8 %), mutta vain 3,4 % on yksinäinen 
välitunnilla.  

< (HKI  6,1 %, KOKO MAA 5,8 %) 

  

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, noussut 10,8 % → 21,2 %. (HKI  25,1 %, KOKO MAA  21,5 %) 

  

Vähintään kaksi viikkoa kestänyt masennusoireilu, noussut 18,1 % → 27,3 %. (HKI  28,6 %, KOKO 
MAA  24,6 %) 

  

Riski syömishäiriölle 19,4 %. (HKI  22,4 %, KOKO MAA 18,5 %) 

  

Ollut huolissaan mielialastaan kuluneen 12 kuukauden aikana, noussut 37,4 % → 54,1 %.  

> (HKI 52,8 %, KOKO MAA 46,8 %) 

  

Riittämättömyyden tunne opiskelijana 23,5 % → 37,3 %. > (HKI  34,8 %, KOKO MAA 31,1 %) 



  

Kokee syyllisyyttä, jos ei työskentele opiskeluasioiden parissa 31,3 %, tytöillä jopa 42 %.  

> (HKI 23,5 %, KOKO MAA  18,7 %) 

  

Kokee olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä, laskenut 53,4 % → 46 %. (HKI 45,2 %, KOKO MAA  44,8 
%) 

  

Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa 10,8 %. (HKI 11,8 %, KOKO MAA  10,5 %) 

  

Koulu-uupumus, noussut 16,2 % → 25,3 %. (HKI  25,2 %, KOKO MAA  21,1 %) 

  

Uupumusasteinen väsymys koulutyössä 35,1 % → 40,4 %. (HKI  44 %, KOKO MAA  38,4 %) 

  

Siltikin koulunkäynnistä pitää edelleen 78,5 % > (HKI  66,8 %, KOKO MAA 65,9 %) 

ja kouluinnostusta kokee 45,7 % > (HKI  33,6 %, KOKO MAA  33,3 %) 

  

Ryhmän ilmapiiriin ja työrauhaan liittyvät asiat koettiin kauttaaltaan hyviksi Sykissä. 

  

Opettajat eivät ole kiinnostuneita opiskelijan kuulumisista, vähentynyt 33,5 % → 19,6 %.   

< (HKI  23,7 %, KOKO MAA  30 %) 

  

Opettajat eivät kohtele oppilaita oikeudenmukaisesti, edelleen matala 6,8 %. (HKI  6,7 %, KOKO 
MAA 8,3 %) 

  

Opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla, vähentynyt 11,7 % → 5,6 %.  

< (HKI  10,6 %, KOKO MAA  12,8 %) 

  

Opettajalta saatu välittävä ja oikeudenmukainen kohtelu, noussut 59,5 % → 76,3 %.  

> (HKI 70,6 %, KOKO MAA  63,7 %) 

  



Yleisiä huomioita tuloksista, SYK vs. Helsinki / Koko maa:  

Sykissä peruskoulun loppupuolella oppilaat kokevat Helsinkiin ja muuhun maahan verrattuna 

enemmän ahdistusta, uupumusta ja riittämättömyyden tunnetta opiskelijana. He ovat myös muita 

enemmän huolissaan omasta mielialastaan. Lukiossa ahdistusta koetaan määrällisesti vähemmän, 

mutta uupumusta ja riittämättömyyden tunnetta opiskelijana koetaan edelleen melkein yhtä paljon 

kuin peruskoulun loppupuolella. Lukiossa sykkiläiset ovat suunnilleen Hgin ja muun maan tasolla 

ahdistuksen ja uupumuksen suhteen, mutta esimerkiksi riittämättömyyden tunnetta opiskelijana ja 

etenkin opiskeluasioihin liittyvää syyllisyyttä koetaan edelleen muita enemmän. Samoin Sykin 

lukiolaiset ovat muita enemmän huolissaan omasta mielialastaan.  

Monen muuttujan osalta tilanne on Sykissä Helsinkiä ja muuta maata parempi ja esimerkiksi 

koulunkäynnistä pitäminen on kaikilla kyselyssä mukana olleilla luokkatasoilla selvästi 

keskimääräistä korkeampaa. Samoin koulukavereihin, ilmapiiriin, kouluyhteisöön, työrauhaan ja 

opettajiin liittyvät asiat koetaan Sykissä hyviksi. Sykin lukiossa opiskelevilla nuorilla on erityisen 

vahva tunne siitä, kuinka he kuuluvat itselleen tärkeään ryhmään/yhteisöön, kuinka he pystyvät 

vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun sekä tavoittelemaan itselle tärkeitä asioita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2 

Siesta-tunnit ja Tipsu-tunnit 

Tipsu-tunnit ovat hyvinvointitunteja 3. ja 4.luokkalaisille. Tunneilla luetaan tarina Tipsu-kirjasta, 

jossa käsitellään eri tunnetaitoja. Näistä teemoista keskustellaan pienimmissä ryhmissä. Tuokiossa 

jutellaan jännittämisestä ja rentoutumiskeinoista. Lopuksi pohditaan omia ja luokkatovereiden 

vahvuuksia. Tipsu-tunneilla tutustutaan myös oppilashuollon työntekijöihin ja heidän 

työtehtäviinsä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilashuolto järjesti ensimmäiset Siesta-tunnit keväällä 2022 kaikille peruskoululaisille. Siesta-

tunneille kirjastoon ja lähiluokkiin tulivat luokkatasot kerrallaan. Alaluokille ja yläluokille oli varattu 

omat päivänsä. Siesta-tunnilla oppilaat saivat kiertää erilaisissa kirjastoon sijoitetuissa 

hyvinvointipajoissa omassa tahdissa. Pajat olivat: mietelauseonnenpyörä, jossa pääpalkintona oli 

pääsiäismuna, meditointi-/rentoutumispaja (ainut pisteistä, joka oli aikaan sidottu), kirjoita 

kaverista kivaa- paja (selkään kiinnitettävään lautaseen sai kirjoittaa mukavaa palautetta), 

värityskuva-paja, löydä omat vahvuutesi -paja ja oman oppimistyylin pohtimista. Lisäksi kirjastossa 

sai lukea ja rupatella kavereiden kanssa vapaasti. 

  



Liite 3 

Oppilaille tehty kysely ja oppilasryhmän kommentteja Siesta-tunneista 

 

Siesta-tunti 

  

Tämän lyhyen kyselyn ideana on saada selville, kuinka hyödylliseksi 9. luokan oppilas koki Siesta-tunnin ja 
muut hyvinvointia lisäävät koulun tapahtumat. 

  

Piditkö Siesta-tunnista? 

• Vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, en osaa sanoa 

Ajatteletko, että Siesta-tunti tukee hyvinvointiasia koulussa? (lisää yhteisöllisyyttä ja mukavaa 
yhdessä oloa, rentouttaa jne.) 

• Vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, en osaa sanoa 

Kerro muutamalla sanalla, mitä sinulle jäi Siesta-tunnista mieleen? 

Olisiko peruskoulussa hyvä pitää useampia tämän tyylisiä oppitunteja tai tapahtumia? 

Miten mielestäsi hyvinvointia voisi lisätä yläkoulussa? 

Muita vinkkejä ja ajatuksia? 

 

_____________________________ 

 

9.-luokan oppilaiden vastaukset Siesta-kyselyyn 

 

_____________________________ 

 

Kerro muutamalla sanalla, mitä sinulle jäi Siesta-tunnista mieleen? 

• 17 vastausta 

rento fiilis 

Onnenpyörää oli mukavin 

oikein mukavia pajoja 

Oli hauskaa 



Oli värikyniä 

Rentoutushuone 

Nukkuminen 

Rentoutuminen keskellä päivää 

Mukava ja rentouttava 

ei oikee mitää 

Oli ihan hauskaa olisi voinut olla pidempi ja enemmän kuin kerran 

suklaamunat 

Nukuin 

rentoutuminen, vaihtelu 

Oli tosi tosi kiva päästä pitämään hauskaa tunnilla ja oli kiva rentouta ja Siesta - tunti sai kaikki stressit pois 
aivoistani. 

oli kiva tunti 

Siesta tunnista olisi voinut tehdä vapaamuotoisemman, tarjoten muttei pakottaen ohjattua ohjelmaa. 

  

Miten mielestäsi hyvinvointia voisi lisätä yläkoulussa? 

• 17 vastausta 

vähemmän stressaavia koulutehtäviä 

Torkku taukoja 

lisää tälläisiä 

Lisäämällä hauskaa yhdessä tekemistä 

Panostamalla siihen, että koulutyö jakautuisi lukuvuoden aikana eikä tuli tehtäväksi samaan aikaan kun useat 
muut työt 

Kerran viikossa yksi tunti jolloin voi tehdä rauhallisia asioita 

Nukkuminen 

Ryhmäytymällä usein 

tekemällä oppilaiden kanssa erilaisia kyselyitä koulutöistä yms 

Lisää luokan sisäisiä urheilu tapahtumia 

Opettajat kuuntelee paremmin oppilaita 

siestatunneilla 

Lisää rentoutustaukoja 

lisää luokkaretkiä!! 



Enemmän Siesta - tunti kaltaisia tunteja tai enemmän sellaisia tunteja missä voidaan vain pitää hauskaa tai 
rentoutua. Joskus minua väsyttää koulussa niin paljon että nukahdan tunnille, kyseessä ei ole että ei kiinnosta 
oppiaine, vaan et kirjaimellisesti vain väsyttää niin olisi kivaa jos vois ottaa nokoset tunnilla:))) 

enemmän siestatunteja ja erilaisia projekteja 

Stressin vähentäminen 

Muita vinkkejä ja ajatuksia? 

• 4 vastausta 

miks vessat ei oo sukupuolineutraaleja 

- 

ei 

Toivon että yläkouluissa ja lukiossa olisi enemmän Siesta - tunteja tai rentoutuva hyvinvointi tunteja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 4 

Kysely opettajille hyvinvointituntien materiaalista 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Liite 5 

Hyvinvoinnin vuosikello, Rovaniemen malli 

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=22f675c8-f199-48ee-94a4-80cc0d619be4 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=22f675c8-f199-48ee-94a4-80cc0d619be4


OPPILASHUOLTO
kehittäminen 

2021-2022



Miksi lisätä aikaa oppilaiden 
kohtaamiseen koulun arjessa?
• Oppilaat toivovat lisää yhteisöllistä toimintaa
• Koulu-uupumus on lisääntynyt (kouluterveyskysely)
• Emme tiedä pandemia-ajan vaikutusten hintaa
• Nyt näkyy lapsissa ja nuorissa valtava tarve aikuisille, 

kavereille ja keskusteluille
• Luokan hyvinvointitunneilla voidaan

• Kohottaa luokkahenkeä
• Harjoitella rauhoittumista ja rentoutumista, tunteiden säätelyä, 

kaveritaitoja
• Olla kerrankin läsnä ja kuunnella
• Pureutua luokan omiin asioihin
• Luokanvalvoja saa aikaa tutustua luokkansa oppilaisiin



Hyvinvoinnin vuosikello, kysely 
opettajille 





Jos käytit materiaalia, miten oppilaat 
suhtautuivat harjoituksiin sinun näkökulmastasi?







Tule tutustumaan yhdessä materiaaliin 
torstaiaamuna 2.12. klo 8.00-
10.00 konferenssihuoneessa.



Mikäli käytät jotain muuta oppilaiden hyvinvointia, läsnäolon ja 
rauhoittumisen taitoja ym. lisäävää materiaalia, kerro mitä?



Aikataulua loppuvuoden sekä ensi kevään 
hyvinvointitunteihin

• 10.12.2021
• Klo 10.15/10.30 kaikilla perusopetuksen luokilla on luokanopettajan tai 

luokanvalvojan pitämä tunti (vain pari poikkeusaikaa)
• Taulukko luokista ja opettajista (Jukka)
• Tässä vaiheessa lukuvuotta teema vuosikellon mukaan olisi itsetuntemus, 

tunnetaidot, mutta tuntia vetävä opettaja valitsee tunnin aiheen luokkansa 
mukaan.

• Ne opettajat, joilta vapautuu oppitunti, voivat olla luokanvalvojan työparina
• Wilmaan merkitään tulevan lukuvuoden hyvinvointitunnit
• Asia tiedoksi myös koulun kotisivuille
• Aikataulu keväälle:

• ti 8.2.2022 klo 12.45

• ke 2.3.2022 klo 10.15/10.30

• ti 12.4.2022 klo 12.45

• ma 23.5.2022 klo 10.15/10.30 (loppukeväästä 2 tuntia?)





OHR:n aamukahvit torstaina klo 8.00
• MITÄ?

• Tule huolesi ja kysymyksesi kera juttelemaan oppilashuollon henkilöstön kanssa

• KUKA?
• Paikalla aina jotkut oppilashuollon työntekijät: erityisopettajat, kuraattori tai psykologi, terveydenhoitaja ja 

perusopetuksen rehtori mahdollisuuksien mukaan
• Kaikki tavoitetaan kuitenkin puhelimitse tai asia ohjataan eteenpäin 

• MISSÄ?
• Konferenssihuone, tarjolla vähän herkkuja ja vitamiineja. Ota oma kahvi tai tee mukaan.

• MILLOIN?
• Torstaiaamuisin klo 8.00 (kalenteroidut ajat 2.12., 9.12., 16.12., 13.1., 20.1., 27.1.)

• MIKSI JA MITEN?
• Asioiden nopea hoitaminen, mahdollisuus yhteiseen pohdiskeluun ja huolen jakamiseen, tehdään työnjako ja 

sovitaan vastuuhenkilöt, kirjataan heti ylös miten edetään

• Aamuaikaa voidaan hyödyntää myös oppilastapaamisiin



Hyvinvointiin keskittyvä 
koulukulttuuri yhteisöllisen 
oppilashuollon perustana
• Koulutus toteuttaa mukaillen ja soveltaen Valtioneuvoston asetuksessa 1439/2014 määriteltyjä 

erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita vastaamalla opetus- ja kasvatusalan yhteisöllisen 
oppilashuoltotyön kehittämisen tarpeisiin.

• Koulujen oppilashuoltoryhmille suunniteltu täydennyskoulutus on opetushallituksen rahoittama ja 
Positive Education Oy:n toteuttama hanke, joka toteutetaan 2021-2022.

• Koulutuksessa ovat mukana Erica, Marja, Liisa ja Tuire, kesto vuoden
• LOPPUTYÖ: SYK:n yhteisöllisen oppilashuollon kalenterivuosi, sähköinen opaskirja

• Oppilashuollon tapahtumat
• Luokkatapaamiset
• Hyvinvointitunnit
• Teemaviikot
• Digitaalinen aikajana
• Työkalu luokanopettajan ja luokanvalvojan tueksi, lukuvuoden suunnitteluun
• Huoli herää. Mitä, missä, milloin, minne ohjaan? --> apuväline opettajalle
• Koskee koko koulua, po + lo + IB



Oppilas- ja 
opiskeluhuollon 

henkilöstö
2022-2023



Psykologi, Aleksi
Psykologi työskentelee koulussa hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa sekä ennaltaehkäisevässä että 
lievemmässä oireilussa myös hoitavassa roolissa. Psykologi tekee sekä yksilö- että yhteisötason työtä. Psykologi voi 
olla avuksi esimerkiksi seuraavissa asioissa:

• jännitykset, pelot

• mielialaoireilu

• stressi

• jaksaminen / uupumus

• univaikeudet

• ihmissuhteet (ystävät, seurustelu, perhe jne.)

• oppimiseen tai neuropsykiatrisiin asioihin (keskittyminen, autismin kirjo yms.) liittyvien ilmiöiden tarkempi 
tutkiminen

Kuka tahansa (oppilas tai huoltaja) voi ottaa koska tahansa yhteyden psykologiin esimerkiksi Wilman kautta, 
puhelimitse tai paikan päällä koulussa. Samoin opettajat tai OH-henkilöstö voivat konsultoida psykologia oppilaisiin 
tai oppilasryhmiin liittyvissä asioissa. Kuka tahansa koulun työntekijä voi luonnollisesti myös suositella oppilasta 
varaamaan ajan psykologille tai pyytää oppilaalta luvan välittää yhteydenottopyyntö psykologille yhteyden 
ottamiseksi oppilaaseen.

Yksilökontaktien pituus psykologin luona vaihtelee yhdestä tai kahdesta tapaamisesta pisimmillään useamman 
vuoden mittaiseksi asiakkuudeksi. Tapaamiset sovitaan aina oppilaan oman tarpeen ja halun mukaan.



Psykologin kautta voi asiaa vielä eteenpäin myös koulun ulkopuolelle erityissairaanhoitoon (tyypillisimmin HUS:n
lasten- tai nuorisopsykiatria). Mielialaan liittyvissä asioissa oppilaalla on tällöin yleensä ollut koululla jo ainakin 
muutaman kerran mittainen tukikontakti. Oppimiseen tai neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyvissä asioissa psykologi 
voi tehdä koululla alkukartoituksen tai –tutkimuksen, mikä mahdollistaa asian eteenpäin viemisen. Varsinainen 
lähettävä taho erityissairaanhoitoon on koululääkäri oman harkintansa pohjalta. Psykologin kautta voi edetä ilman 
koululääkäriäkin tiettyihin perustason palveluihin (esim. Hgin kaupunki) koulun ulkopuolelle. Keskittymiseen
liittyvissä asioissa hoitopolku menee täysi-ikäisten kohdalla edellä kuvatusta poikkeavalla tavalla eli terveysaseman
kautta.

Psykologi ei voi kirjoittaa diagnooseja eikä määrätä lääkkeitä, näihin tarvitaan aina lääkäri.

Psykologin huone löytyy koulun 2. kerroksesta terveydenhoidon tiloista.



Kuraattori, Elisa
Kuraattorin tehtävänä on, edistää oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia ja toimintakykyä, ohjata palveluihin sekä

ehkäistä oppilaiden sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia. Kuraattorin työ on oppilas- ja opiskelijakeskeistä. Tärkeinä
yhteistyökumppaneina toimivat koti, opettajat ja muu koulun henkilöstö, ulkoiset viranomaistahot ja oppilasta- ja
opiskelijaa tukevat järjestöt.

Kuraattorilta saa apua, esimerkiksi kun jokin asia mietityttää – käyttäytyminen, tunteiden hallinta, pulmat
ihmissuhteissa, kokemukset yksinäisyydestä, perhetilanteet, erilaiset muutokset ja yllättävät tapahtumat.

Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä oppilas ja opiskelija, vanhemmat, opettajat ja koulun työntekijät sekä muut
yhteistyötahot puhelimitse, paikan päällä, Wilmassa tai sähköpostilla, joka arkipäivä. Työhuone löytyy 2.
kerroksesta (2K), kirjaston vierestä.

• Työskentely oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa: psykososiaalinen tuki, keskustelut ja toiminnalliset menetelmät
• Yhteistyö huoltajien ja perheiden kanssa
• Konsultaatio ja yhteistyö koulussa
• Palveluohjaaminen
• Moni hallinnollinen yhteistyö oppilas- ja opiskelija-asioissa
• Sosiaaliset selvitykset ja arvioinnit



Terveydenhoitaja, Veera +2hlö
SYK:n koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelee kaksi terveydenhoitajaa viitenä päivänä viikossa.
Terveydenhoitajien päätehtäviä koululla ovat: 
• oppilaiden terveystarkastukset (kasvun ja kehityksen seuranta, selän ryhdin seuranta, kuulon ja näön seuranta, 

terveysneuvonta, kansallisen rokotusohjelman rokotusten antaminen, jaksamisen ja mielialan kartoitus sekä 
ohjaaminen tarvittaessa mm. koululääkärille, psykologille tai kuraattorille) sekä kutsuntojen 
ennakkoterveystarkastukset

• lähetteiden teko tarvittaessa ravitsemusterapiaan, fysioterapiaan sekä silmälääkärille, mikäli silmälaseja ei ole 
aiemmin määrätty. Lähetteet erikoissairaanhoitoon tekee aina koululääkäri.

• ehkäisyasiat (oikeus vuoden maksuttomaan ehkäisyyn)
• ajanvaraus koululääkärille (laajat terveystarkastukset, lähetteet erikoissairaanhoitoon) ja koululääkärin 

konsultointi tarvittaessa, koululääkäri on koululla paikalla n. 1-2 kertaa kuukaudessa
• ensiavun antaminen koulupäivän aikana tapahtuneissa loukkaantumisissa ja tapaturmissa (koulutapaturmissa 

sekä ensiapu- ja hätätilanteissa vastuu on koko koulun henkilökunnalla)
• terveydellisten olojen valvonta (kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 

edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein)

Tavoitteena on, että terveydenhoitaja kutsuu oppilaat vuosittain terveystarkastukseen. Pienempiä oppilaita voidaan 
hakea sopimuksen mukaan myös luokasta tarkastukseen. Myös vanhemmat ja oppilaat itse voivat olla yhteydessä 
terveydenhoitajaan Wilman kautta tai puhelimitse, mikäli on huolta tai kysyttävää lapsen/nuoren kasvuun ja 
kehitykseen tai oppimiseen/keskittymiseen liittyen. Opettajat sekä muut oppilashuoltoryhmän jäsenet voivat myös 
tarvittaessa ohjata oppilaita terveydenhoitajalle. Terveystarkastuksessa voidaan hyvin kartoittaa oppilaan tilannetta ja 
arvioida mahdollisten tukitoimien tarve.

Sairaanhoidolliset asiat hoidetaan omalla terveysasemalla.



Erityisopettaja alakoulu, Erica ja 
Liisa
• Lo, lv tai ao ovat suoraan yhteydessä tarvittaessa
• Pienryhmä ja samanaikaisopetus
• On mukana moniammatillisessa työssä, koulun pedagoginen yhteyshenkilö 

tarvittaessa (terapeutti, lääkäri, sairaalaopetus, lastensuojelu..)
• Tarvittaessa lukitestaus 4. tai 5. luokalla
• Opiskelutaitojen opetus
• Oppilashuoltotyö
• Pedagogisen asiakirjat
• Puheopetus 3. ja 4. luokalla, perheen kanssa yhteistyössä
• Ryhmäyttäminen
• Työtilat

• 3.-5. luokat rivitalo R1, Erica Caselius-Engblom
• 6. luokat ja 7c luokassa 3U, Liisa Sierla



Erityisopettaja yläkoulu, Tuire
• Lv/ao/huoltaja tai oppilas voi olla suoraan yhteydessä
• Työhuone löytyy kirjastosta (2H)
• Lyhyestä tukiopetuksesta vastaa ensisijaisesti aineenopettaja

• Jos tarvitaan säännöllisempää tukea, erityisopettaja auttaa

• Pienryhmä-, yksilö- ja samanaikaisopetus
• Suunnittelee yhdessä oppilaan kanssa erityisjärjestelyjä, konsultoi aineenopettajia

• Voi olla mukana moniammatillisessa työssä, koulun pedagoginen yhteyshenkilö tarvittaessa (kevennetyt 
opetussuunnitelmat, sairaalaopetus, lastensuojelu, sijoitustilanteet...)

• Lukitestaus
• Oppimisvaikeuksien kartoitus
• Opiskelutaitojen opetus
• Koetilanteen erityisjärjestelyt
• Oppilashuoltotyö
• Pedagogiset asiakirjat
• Haku toisenlaiseen koulumuotoon kesken lukuvuoden, erityisopettaja auttaa lausunnoissa (JOPO, tuettu 

perusopetus, sairaalaopetus...)



Erityisopettaja lukio, Tuire
• Yhteistunnit opinto-ohjaajien kanssa syksyllä kaikille uusille 

ryhmille
• Ei tukiopeta oppiaineita
• Lukitestaus, YTL:n erityisjärjestelyt (lukivaikeus)
• Yksilötuki

• Ao/ro/opiskelija voi olla suoraan yhteydessä (Wilma, puhelin)
• Opiskeluhuoltotyö
• Moniammatillinen työ yhteistyötahojen kanssa
• Opiskelutaitojen opetus
• Aineenopettajien konsultointi, oppimisen tuesta tiedottaminen



Opinto-ohjaajat lukio, Anu, 
Hannele ja Sirpa
• Ovat päävastuussa ohjauksen suunnittelusta ja koordinoinnista
• Vastaavat opinto-ohjauksen käytännön järjestelyistä ja toteutuksesta (luokkamuotoinen ohjaus, 

pienryhmäohjaus, henkilökohtainen ohjaus, vertaisohjaus)
• Ovat lukion opiskeluhuoltotyöryhmän jäseniä
• Ohjaavat opiskelijoita lukio-opintojen etenemisessä, opinto-ohjelman muutoksissa, lukion 

ainevalinnoissa, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden kartoittamisessa sekä tulevaisuuden, jatko-
opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamisen suunnittelussa

• Tekevät yhteistyötä rehtoreiden, ryhmänohjaajien, aineenopettajien, OHR-, tuki- ja 
tietopalveluhenkilöstön ja huoltajien kanssa

• Vastaavat opintojaan pidentävien tai nopeuttavien opiskelijoiden sekä tarvittaessa lukion 
keskeyttävien tai toiseen oppilaitokseen vaihtavien opiskelijoiden ohjauksesta

• Vastaavat vaihtoon lähtevien ja vaihdosta palaavien sekä kouluun saapuvien vaihto-opiskelijoiden 
ohjauksesta

• Järjestävät erilaisia mahdollisuuksia tutustua jatko-opintoihin ja työelämään ja osallistuvat 
aktiivisesti ohjausalan ajankohtaisiin koulutuksiin

• Tekevät yhteistyötä muiden oppilaitosten ja työelämän edustajien kanssa
• Huolehtivat osaltaan YTL:n erityisjärjestelyhakemuksista ja lukion lausunnoista
• Anun ja Hannelen työhuoneet sijaitsevat hallintokäytävällä, Sirpan työhuone rivitalossa
• Opot tavoittaa paikan päältä, Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse



Oppilaanohjaaja, Marja
Oppilaanohjaajan tehtävä on tukea oppilaita opiskeluvalmiuksien edistämisessä, omien vahvuuksien löytämisessä 
sekä oman tulevaisuuden suunnittelussa.
Oppilaanohjaukseen sisältyy sekä oppitunteja, että pienryhmä- ja yksilöohjauksia. Oppilaalla on oikeus saada 
oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8. ja 9. 
Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen painopisteenä on kehittää oppilaan jatko-opintovalmiuksia sekä 
ohjata oppilas hänelle sopiviin jatko-opintoihin. Oppilaanohjaaja on usein mukana myös huoltajapalavereissa.
Oppilaanohjauksessa käsitellään seuraavia aiheita:
• Opiskelutaidot
• Itsetuntemus
• Valinnaisaineet
• Yhteishaku ja jatko-opinnot, oman koulutuspolun suunnittelu
• Ammatit ja ammattialat
• Työelämä
• Työelämään tutustuminen eli TET
Kuinka olla yhteydessä:
Oppilaat, huoltajat, koulun henkilökunta sekä muut yhteistyötahot voivat olla yhteydessä oppilaanohjaajan paikan

päällä, puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostitse.



S2-opettaja, erityisopetus, Milka
• Lv, ao, ro, huoltaja tai oppilas voi olla suoraan yhteydessä
• Työhuone rivitalossa (R2)
• Suomen kielen tuki pienryhmissä ja 

samanaikaisopetuksena
• Paluuoppilaiden tuki
• Kielitaidon kartoittaminen
• Opiskelutaitojen opetus
• Koetilanteen erityisjärjestelyt
• Oppilashuoltotyö
• Pedagogiset asiakirjat



OPPILAS- JA 
OPISKELIJATAPAAMISTEN 

MUISTILISTA
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

2022



Oppilaiden kokouksissa 
huomioitavaa:

◦ Tapaamisaika: Usein hankala järjestää, mutta onko mahdollista huomioida erityisesti nuorten toiveita?
◦ Saako nuori nähtäväksi omia papereitaan kokouksessa tai etukäteen?
◦ Verkostokokouksen paras tapaamispaikka ei aina ole koulu, vaikka se on aikuisten kannalta kätevin.
◦ Valmistele kokousta nuoren kanssa.
◦ Muista kysymys kerrallaan ja 20 sekunnin sääntö: odota rauhassa, että lapsi/nuori ehtii prosessoimaan kysymystä, 

älä puhu päälle
◦ Mitä oppilas toivoo? Mistä neuvottelussa tulisi puhua?
◦ Kuka on oppilaan tukihenkilö neuvottelussa?
◦ Kaikkien neuvottelussa mukana olevien tulisi perustella mukana olonsa.
◦ Aikuisten myötätunto ja toivon näkökulma tärkeää.
◦ Neuvottelun alussa nimi- ja esittelykierros
◦ Vanhemmille kerrotaan isoista asioista etukäteen.
◦ Kokouksessa esiin, mikä on asiakkaan kokemus hyödystä.
◦ Sovitaan etukäteen selkeästi, kuka toimii puheenjohtajana, kuka kirjaa. --> AINA oppilaskohtainen muistio Wilmaan



Kokousrunko oppilastapaamisiin
◦ Esittelykierros ja osallistujien roolien läpi käyminen
◦ Työskentelyperiaatteiden läpi käyminen (turvallinen, arvostava, luottamus, välitetään 

oppilaasta, etsitään ratkaisuja, muita?)
◦ Kirjaaminen: Kuka kirjaa, kenelle Wilma-muistio toimitetaan
◦ Edellisen muistion läpi käyminen
◦ Asialistan rakentaminen: Miksi olemme täällä
◦ Työskentely asialistan mukaisesti. Tehdään suunnitelma ja varasuunnitelma.
◦ Yhteinen sopiminen jatkosta
◦ Kokouksen yhteenveto (puheenjohtaja)
◦ Kohtaamisen yhteinen arviointi (kokemus tapaamisen hyödystä)
◦ Kiitos kaikille
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Kyselylomakkeita 
 
7. luokkalaisten yläasteen aloituskysely  
 
Nimi ja luokka ___________________________________________________________   

  

 

1.Mitkä ovat vahvuutesi oppijana? 

• sinnikkyys 
• pyydän apua, otan apua vastaan 
• ryhmätyötaidot, teen osani, opin toisilta ja autan muita 
• keskustelutaidot, hyvä suullinen ilmaisu 
• kuunteleminen 
• hyvä muisti 
• olen hyvä tekemään omia muistiinpanoja 
• runsas mielikuvitus 
• löydän tekstistä olennaiset asiat 
• kertaan opiskeltua asiaa 
• osaan selittää asioita omin sanoin 
• olen motivoitunut työskentelemään 
• osaan suhtautua opiskeluun sopivalla huumorilla 
• olen hyvä kirjallisessa ilmaisussa 
• osaan aikatauluttaa opintojani 
• en hermostu, vaikka en heti opi  
• muu, mikä? _______________________________________________________ 

 

2.Missä asioissa tai oppiaineissa koet tarvitsevasi tukea?  

  

• luetun ymmärtäminen 
• luetun muistaminen 
• tarvitsen lisäaikaa tehtävissä ja koetilanteissa 
• aikataulut ja ajanhallinta  
• kokeisiin kertaaminen  
• laajempien projektien hahmottaminen ja tekeminen 
• jännittäminen, stressinhallinta  
• omien muistiinpanojen tekeminen 
• tarkkaavuus, keskittyminen 



• vuorovaikutustaidot 
• muu, mikä? ___________________________________________________________ 

 

3. Millainen tuki sinua auttaa? 

  

• selkeät ohjeet suullisesti ja kirjallisesti  
• numeroidut ohjeet, missä järjestyksessä tehtävässä edetään  
• opettaja kertoo tunnin alussa uuden asian tärkeimmät käsitteet  
• äänikirjat  
• keskustelutuki esim. kuraattorin tai psykologin kanssa 
• rentoutusharjoitukset, apua stressinhallintaan 
• saan istua luokassa __________________________ (edessä, takana, sivulla…) 
• kaverin apu 
• aineenopettajan tukiopetus 
• erityisopettajan yksilöohjaus 
• opinto-ohjaajan apu opintojen suunnittelussa 
• muu, mikä? _____________________________________________ 

  

4.Toivotko, että joku koulun henkilökunnasta olisi sinuun yhteydessä ja varaisi 
sinulle keskusteluajan? 

  

• luokanvalvoja 
• opinto-ohjaaja 
• erityisopettaja 
• kuraattori 
• psykologi 
• joku muu __________________________ 

 
5. Millainen on yleinen tunnelma luokassasi?  

(oppiminen, työrauha, turvallisuus, ryhmässä toimiminen, passiivisuus/aktiivisuus 
jne.) 

 

6. Oletko havainnut luokassa kiusaamista tai jonkun oppilaan jäämistä toistuvasti 
syrjään muiden toiminnasta?  



 

- jos olet huomannut kiusaamista, onko asiaan puututtu? 

 

7. Millä tavoin aiot parantaa työskentelyäsi ja ryhmässä toimimista 7. luokalla? 

 

8. Mitä toiveita sinulla on alkavalle 7. luokalle?                                           

  



7. luokan luokkakysely 

Nimi: _______________________________________ luokka: _____________ 

 

1. Mitä ovat omat vahvuutesi oppijana?  

 

 

 

 

 

 

2. Mitkä asiat ovat sinulle haastavia opinnoissa ja koulunkäynnissä? 

 

 

 

 

 

 

3. Missä asioissa ja oppiaineissa tarvitset tukea? 

 

 

 

 

 

4. Millainen tuki sinua auttaa?  

 

 

 

 

 



 

5. Millainen on yleinen tunnelma luokassasi?  

(oppiminen, työrauha, turvallisuus, ryhmässä toimiminen, passiivisuus/aktiivisuus jne.) 

 

 

 

 

 

 
6. Oletko havainnut luokassa kiusaamista tai jonkun oppilaan jäämistä toistuvasti 

syrjään muiden toiminnasta? Jos olet, onko asialle tehty jotakin? 

 

 

 

 

 

7. Millä tavoin aiot parantaa työskentelyäsi ja ryhmässä toimimista 7. luokalla? 

 

 

 

 

 

8. Mitä toiveita sinulla on alkavalle 7. luokalle?                                           
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Linkkejä opetuksen tueksi hyvinvointityöhön 

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=22f675c8-f199-48ee-94a4-80cc0d619be4 

https://www.hel.fi/sote/perheentuki-fi/koululaiset/kaverisuhteet/ 

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/vahvuuskortit/ 

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=22f675c8-f199-48ee-94a4-80cc0d619be4 

https://viitotturakkaus.fi/onewebmedia/pikkuisten-mindfulnesskortit.pdf 

https://www.mll.fi/tehtavat/mielikuvia-minusta-minakasitys-ja-itsetunto/ 
 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tietoisuustaitoharjoitteita-lapsille-nuorille-ja-
aikuisille#425ea3b6 
 
https://www.hymykoulut.fi/hymy-taidot 
 
https://empatiapakkaus.fi/opettajat/ 

https://mieli.fi/ 

https://positive.fi/resurssit/kortit/vahvuuskortit/ 

https://www.varinautit.fi/ 

https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/ 

https://sovittelu.com/vertaissovittelu/ 

https://www.freeed.com/?auth=signup   

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126027/Tunne-
%20ja%20turvataitoja%20lapsille_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y   
 

https://www.nuortennetti.fi/mieli-ja-keho/hyvinvointi/stressi-ja-rentoutuminen/ 

Poikien Talo – Kaikkea ei kannata hautoa vain omassa päässä 

Helsingin Tyttöjen Talo (tyttojentalo.fi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=22f675c8-f199-48ee-94a4-80cc0d619be4
https://www.hel.fi/sote/perheentuki-fi/koululaiset/kaverisuhteet/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/vahvuuskortit/
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=22f675c8-f199-48ee-94a4-80cc0d619be4
https://viitotturakkaus.fi/onewebmedia/pikkuisten-mindfulnesskortit.pdf
https://www.mll.fi/tehtavat/mielikuvia-minusta-minakasitys-ja-itsetunto/
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tietoisuustaitoharjoitteita-lapsille-nuorille-ja-aikuisille#425ea3b6
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tietoisuustaitoharjoitteita-lapsille-nuorille-ja-aikuisille#425ea3b6
https://www.hymykoulut.fi/hymy-taidot
https://empatiapakkaus.fi/opettajat/
https://mieli.fi/
https://positive.fi/resurssit/kortit/vahvuuskortit/
https://www.varinautit.fi/
https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/
https://sovittelu.com/vertaissovittelu/
https://www.freeed.com/?auth=signup
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126027/Tunne-%20ja%20turvataitoja%20lapsille_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126027/Tunne-%20ja%20turvataitoja%20lapsille_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.nuortennetti.fi/mieli-ja-keho/hyvinvointi/stressi-ja-rentoutuminen/
https://www.poikientalo.fi/
https://tyttojentalo.fi/


Lähteet 

Kirjallisuus ja julkaisut, joita olemme käyttäneet suunnitelmamme pohjalla: 

Tunnetaidot koulussa | Opetushallitus (oph.fi) 

Whole-School Approaches to IncorporatingMindfulness-Based Interventions: Supportingthe 
Capacity for Optimal Functioning in SchoolSettings 

Michele L. Kielty, Tammy D. Gilligan & A. Renee StatonTo cite this article: Michele L. Kielty, Tammy 
D. Gilligan & A. Renee Staton (2017) Whole-School Approaches to Incorporating Mindfulness-
Based Interventions: Supporting theCapacity for Optimal Functioning in School Settings, Childhood 
Education, 93:2, 128-135, DOI:10.1080/00094056.2017.1300491To link to this article: 
https://doi.org/10.1080/00094056.2017.1300491 

 

Hyvinvoinnin vuosikello, Rovaniemen malli. 2018. loader.aspx (rovaniemi.fi) 

Antti Harjunmaa (2022) Toimintatutkimus LORRi-menetelmän kehittämisestä luokan 
sosioemotionaalisesti turvallisen toimintaympäristön tukemiseksi. Acta electronica Universitatis 
Lapponiensis 342. ISBN 978 952 337 325 9, ISSN 1796-6310. University of Lapland, Rovaniemi 
2022. 

https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/65183/978-952-337-325-
9.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Pauliina Avola, Viivi Pentikäinen (2019) Kukoistava kasvatus   

Jyväskylän yliopiston tuore tutkimusprojekti vahvistaa, että opetuksessa ei mikään toimi, jos 
vuorovaikutus ei toimi (Vanas, 2017). 

Opiskelijoiden päivittäisistä, arkisista kohtaamisista ja kouluyhteisön vuorovaikutussuhteista 
syntyy ilmapiiri, jossa mahdollistuvat sekä oppiminen että hyvinvointi (Lappalainen, Kuittinen & 
Meriläinen, 2008; Mitchell, 2014) 

Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi, Erja Sandberg 

Positiivisen pedagogiikan työkalupakki, Eliisa Leskisenoja 

Positiivinen johtaminen, johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla, Sanna Wenström  

Motivaatio ja oppiminen kulkevat käsikädessä, Katariina Salmela-Aro  https://ps-
kustannus.fi/lisamateriaalit/motivaatio_ja_oppiminen_esipuhe.pdf 

Koulu hyvinvoinnin rakentajana, Annarilla Ahtola: 
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/lisamateriaalit/psyykkinen_hyvinvointi_ja_oppimi
nen_esipuhe.pdf 

Pedagoginen hyvinvointi peruskoulun opettajien työssä, TIINA SOINI, JANNE PIETARINEN & KIRSI 
PYHÄLTÖ 

https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/download/93841/52519 

https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/tunnetaidot-koulussa
https://doi.org/10.1080/00094056.2017.1300491
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=22f675c8-f199-48ee-94a4-80cc0d619be4
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/65183/978-952-337-325-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/65183/978-952-337-325-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/lisamateriaalit/psyykkinen_hyvinvointi_ja_oppiminen_esipuhe.pdf
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/lisamateriaalit/psyykkinen_hyvinvointi_ja_oppiminen_esipuhe.pdf
https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/download/93841/52519


Kouluhyvinvointi nuorten tulkitsemana, Kirsi-Marja Janhunen 

https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/11943/urn_isbn_978-952-61-1021-9.pdf 

Oppilaiden hyvinvointi koulussa, Anne Konu: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/67186 

Vuosi koulua, vuosi iloa, Leskisenoja, Eliisa. 2016: 
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