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Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

• Valteri täydentää kunnallisia ja 
alueellisia 
oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
palveluja. 

• Valteri tukee lähikouluperiaatteen 
toteutumista tarjoamalla monipuolisia 
palveluja yleisen, tehostetun ja 
erityisen tuen tarpeisiin. 

• Palvelut voivat kohdistua yksittäisten 
lasten ja nuorten tarpeisiin tai koko 
työyhteisön, kunnan tai alueen 
tarpeisiin.



Valteri toimii valtakunnallisesti



Valterin hyvinvoivassa koulukulttuurissa:

• Oppilaita arvostetaan ja heihin 

luotetaan

• Oppilaita kuullaan

• Oppilaiden osallisuus on tärkeää

• Oppilaat toimivat yksilöinä ja 

ryhmässä

• Vaalimme yksilöllisyyttä ja 

mahdollisuutta olla oma itsensä

• Kannustamme, rohkaisemme ja 

annamme positiivista palautetta

• Lähestymme asioita 

ratkaisukeskeisestiValterin opetussuunnitelma        perusopetus 1-9



Valteri-koulu 
Onervassa

• Opiskelee 95 oppilasta vuosiluokilla 1-9 

• 17 pienryhmää, jotka on jaettu yhdeksään tiimiin

• Tiimeissä toimii oppilaiden lisäksi
erityisluokanopettajia, ohjaajia, terapeutteja sekä
oppilashuollon työntekijöitä

• Oppilaat ovat erityisen tuen oppilaita, jotka
tarvitsevat vaativaa moniammatillista tukea ja 
kuntoutusta vamman tai sairauden vuoksi

• Valteri-koulu Onervassa työskentelee noin 150 
henkilöä, joista jokaisen työ tavalla tai toisella liittyy
oppilaan hyvinvointiin

• Valterin strategian mukaan toimimme
tutkimusperusteisesti



PERMA + H –teoria 1/4

• Martin Seligman tiimeineen on kehittänyt onnellisuuden laaduista ja 
syntymekanismeista teorian hyvinvoinnista, jonka lyhenne on PERMA

• PERMA-teorian mukaan ihmisen hyvinvointi koostuu viidestä 
osatekijästä:

• Positive emotions eli myönteiset tunteet

• Engagement eli uppoutuminen ja läsnäolo

• Relationships eli ihmissuhteet

• Meaning eli merkityksellisyys

• Accomplishment eli saavuttaminen

• PERMA-teoriaan on lisätty myös terveys (+H)

Avola ja Pentikäinen 2020, 96
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PERMA + H –teoria 2/4

• Myönteiset tunteet (Positive emotions) ovat mm. ilo, tyytyväisyys, 
kiitollisuus, kiinnostus ja toiveikkuus

• Myönteinen ilmapiiri lisää oppilaiden hyvinvointia ja kouluiloa

• Myönteisiä tunteita voidaan harjoittaa mm. 
kiitollisuusharjoitteiden ja ystävällisten tekojen kautta

• Sitoutuminen (Engagement)

• Koulusitoutuminen on keskittymistä, kiinnostusta ja nautintoa

• Tuo tullessaan myönteisiä tuntemuksia ja toisaalta kehittää taitoja 
ja sinnikkyyttä työskennellä haasteellisen tehtävän parissa

• Sitoutumista voidaan vahvistaa mm. mindfulness-harjoitteiden 
kautta

Leskisenoja 2017, 48–51
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PERMA + H –teoria 3/4

• Ihmissuhteet (Relationship)

• Yksi suurin hyvinvoinnin tekijä on sosiaalinen tuki, johon 
liittyy huolehdituksi, arvostetuksi ja rakastetuksi tulemista

• Koulussa merkityksellisimmät suhteet ovat oppilaiden keskinäiset 
suhteet, opettaja-oppilassuhteet sekä kodin ja koulun välinen 
yhteistyö

• Ihmissuhteisiin voidaan kiinnittää huomiota mm. välittävän 
opettajuuden ja yhteistoiminnallisen työskentelyn kautta

• Merkitys (Meaning)

• Merkityksellisyyttä elämään tuo ominaisvahvuuksien kehittäminen 
ja niiden käyttäminen toisten palvelemiseen

• Merkityksellisyyttä voidaan tavoitella koulussa 
mm. vahvuustreenien kautta

Leskisenoja 2017, 54-57
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PERMA + H –teoria 4/4

• Saavuttaminen (Accomplishment)

• Parhaansa yrittäminen ja hyvät suoritukset

• Voidaan vahvistaa tavoitteiden asettelun, myönteisen 
palautteen, tuen ja kannustuksen avulla

• Terveys (Health)
• Mitä terveempi ja elinvoimaisempi lapsi on, sitä terveempi 

ja elinvoisempi hän on aikuisenakin

• Onnellisuuden ja elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää syödä 
ravitsevasti, nukkua ja liikkua riittävästi

Leskisenoja 2017, 54-57 Avola ja Pentikäinen 2020, 335
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PERMA -teoria ja kouluilo 1/3

• Kouluiloa voidaan tukea yksinkertaisilla asioilla

• Kyse on enemmänkin arvovalinnoista, kuin resursseista

• Oppilaskeskeisyys

• Oppilaan hyvinvointi on koulutoiminnan pohja

• Opetuksen suunnittelussa on tärkeää huomioida 
oppilaan yksilölliset ominaisuudet ja lähtökohdat, 
ja sovittaa opetus niihin

• Merkityksellinen opetus perustuu niille asioille, 
jotka sisältyvät oppilaan kokemusmaailmaan ja 
elämänpiiriin

• Jokaiselle luokkayhteisön jäsenelle pitäisi 
muodostua sellainen kokemus, että hänestä 
välitetään

Leskisenoja 2016, 217-218
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PERMA -teoria ja kouluilo 2/3

• Vahvuusperustaisuus

• Jokaisella ihmisellä on 
vahvuuksia ja edellytyksiä oppia

• Koulutyön pitäisi rakentua myönteisille 
asioille sen sijaan, että keskitytään 
siihen, mikä on haasteellista ja vaikeaa

• Positiivisuus

• Myönteisyys edistää hyvinvointia, 
kouluviihtymistä ja koulumenestystä

• Silloin on onnistuttu, kun oppilaat 
näkevät koulutyön mielekkäänä ja 
oppimisen innostavana

Leskisenoja 2016, 217–218
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PERMA -teoria ja kouluilo

• Yhteisöllisyys

• Kouluilon ja koulunkäynnin mielekkyyden 
osalta merkitykselliset ihmissuhteet ovat kaikkein 
suurimmassa roolissa

• Opettajan tehtävä on varmistaa, että jokainen oppilas 
löytää paikkansa luokkayhteisössä ja solmii merkityksellisiä 
suhteista muihin oppilaisiin

• Lasten tunne- ja ryhmätyötaitojen vahvistamiseen 
pitäisi käyttää aikaa sekä harjoitella päivittäin toisten 
huomioimista, kunnioittamista ja empatian osoittamista

• Hyväksyvä ja yhteisöllinen ilmapiiri on tutkimuksen 
mukaan pohja monille myönteisille asioille

Leskisenoja 2016, 217–218
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Yhteisölliset tapahtumat ja myönteiset tunteet

• Ilo, hassuttelu ja muut yhteisen jakamisen hetket tuottavat 
myönteisiä tunnekokemuksia, jotka ravitsevat meitä.

• Oppilaiden keskinäistä kohtaamista sekä oppilaiden ja aikuisten 
välisiä kohtaamisia mahdollistava ilmapiiri ja 
vuorovaikutuskulttuuri synnyttävät myönteisiä tunneyhteyksiä

• Fyysinen yhteys toiseen ihmiseen ja turvallisuuden tunne ovat 
edellytyksiä myönteiselle tunneyhteydelle

• Taito hassutella, heittäytyä hetkeen ja nauttia elämästä 
yhdessä toisten kanssa lisäävät myönteisten tunneyhteyksien 
todennäköisyyttä

• Yhteisölliset tapahtumat lisäävät myönteisiä tunteita 
ja merkityksellisyyttä niin oppilaille kuin aikuisille

Avola ja Pentikäinen 2020, 166-167
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Yhteisölliset tapahtumat ja merkityksellisyys

• Ihmiseen on syvään rakennettu hyvän tekemisen ja 
toisen auttamisen perustarve. Ihmiset kokevat 
onnellisuutta ja merkityksellisyyttä auttaessaan toisia 
ihmisiä.

• Merkityksellisyyden kasvattamisessa tärkeää on, että 
oppilas on arvokas ja tärkeä omana itsenään, ilman 
minkäänlaista suorittamista.

• Merkityksellisyyteen kuuluu myös, että yksilöllä on 
vapaus valita oman elämänsä kannalta merkityksellisiä 
asioita. On tärkeää, että oppilas kokee elävänsä hyvää 
elämään.

• Merkityksellisyyttä lisää myös se, että olemme muiden 
kannalta merkityksellisiä ja teemme muiden kannalta 
merkityksellisiä asioita.

Avola ja Pentikäinen 2020, 253-254
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Valteri Onervan työyhteisön vahvuudet

• Kartoitimme keväällä 2022 työyhteisömme 
vahvuuksia, joita ovat ratkaisukeskeisyys, 
sitoutuneisuus, vastuullisuus sekä 
parhaaseen pyrkivä

• Onervaan haluttiin lisää 
lämminhenkisyyttä, ystävällisyyttä, 
myötätuntoa, arvostavuutta ja 
myönteisyyttä

• Ratkaisukeskeisyyttä tahdottiin vahvistaa 

• Kannustavuus haluttiin saada 
kukoistamaan
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Hyvinvoivan kouluyhteisömme tavoitetila

• Hyvinvoivassa kouluyhteisössä 
kaikki tulevat kuulluksi ja 
uskaltavat esittää omia 
ajatuksiaan

• Suhtaudumme myötätuntoisesti 
toisiimme ja autamme toinen 
toisiamme

• Koulussamme on turvallista, eikä 
siellä kiusata ketään

• Osaamme ajatella myönteisesti 
ja huomata hyvän arjessa
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Esimerkkejä hyvinvoinnin tekijöistä
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Onervan työntekijöiden hyvinvoinnin tavoitetila

• Pidämme huolta omasta jaksamisesta ja 
riittävästä palautumisesta

• Suunnittelemme ajankäyttöämme niin, 
ettemme koe jatkuvaa kiirettä

• Töihin on mukava tulla

• Osaamme arvostaa omaa ja toisten 
osaamista, teemme työtä monialaisesti

• Osaamme tarkastella asioita eri 
näkökulmista ja reflektoida omaa 
tekemistämme

• Jaamme osaamista, iloja ja huolia

• Hyvinvoinnin tukeminen on 
koulussamme arkipäivää
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Onervan työntekijöiden hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä

• Aktiivinen Tyhy-toiminta kulttuuria ja liikuntaa 
tarjoten

• Yhteisölliset kahvihetket, toistemme tunteminen ja 
kohtaaminen 

• Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja 
hallintaan keskittyvän MAPA -koulutuksen 
tarjoamat yhteiset toimintatavat

• Monialainen tuki työssä

• Työyhteisömme jäseniä koulutetaan positiiviseen 
pedagogiikkaan

• Positiivisen pedagogiikan ja 
hyvinvointiopetuksen koulutuksen käyneet 
toimivat ”lähettiläinä” omassa 
lähityöyhteisössään

• InfoTV:ssä dia kuluvan kuukauden hyvinvointia 
edistävistä toimenpiteistä "muistinvirkistykseksi"

• Koulutusmahdollisuudet ja itsensä kehittäminen
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Onervan oppilaiden hyvinvoinnin tavoitetila

• Jokainen Onervan oppilas voisi mahdollisimman 
hyvin, tuntisi olonsa turvalliseksi sekä kokisi 
olevansa hyväksytty, arvokas ja tärkeä omana 
itsenään

• Pyrimme ottamaan huomioon oppilaiden 
erityistarpeet, edistämään heidän 
toimintakykyään, kuntoutumistaan ja 
oppimistaan

• Koulussamme aikuiset huomaavat oppilaat sekä 
ovat aidosti kiinnostuneita heistä, heidän 
kuulumisistaan sekä hyvinvoinnistaan

• Oppilaiden vahvuuksia hyödynnetään mm. 
motivaation rakentumisessa, 
työskentelytavoissa, oman hyvinvoinnin 
parantamisessa, merkityksellisyyden 
kokemusten lisäämisessä sekä tulevaisuuden 
suunnittelussa
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Onervan oppilaiden hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä 1/2

• Läsnäolevat kohtaamiset

• Tunne- ja turvataitokasvatus

• Aamupala- ja välipalamahdollisuudet

• Oppilaiden osallisuus

• Oppilaskuntatoiminta (aito ja 
saavutettava osallistuminen,  
keskustelu ja vaikuttaminen)

• Arjen osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet

• Oppilaslähtöisyys opetuksessa ja 
kuntoutuksessa

• Koulupäivän aikaista jaksamista tukevat 
toimet (tsekkauslista)

• Yhteisölliset juhlat ja tapahtumat
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• Tuetaan harrastustoimintaa (kerhot, 
tutustumiskäynnit, tilat jne...)

• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
(kaupunki, seurakunta, urheiluseurat) 
kerhojen, tutustumiskäyntien ja 
vierailijoiden merkeissä

• Oppilashuollon työntekijät ovat tuttuja ja 
helposti tavoitettavissa

• Kouluterveyskyselyn tulosten ja Onervan 
oppilaiden vuosittaisen hyvinvointikyselyn 
tulosten hyödyntäminen

• Valteri Onervan hyvinvointisuunnitelma 
otetaan aktiivisesti käyttöön 
kevätlukukaudella 2023

Onervan oppilaiden hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä 2/2
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Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen
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Suunnitelman eteneminen lukukausittain

Koska oppilaat tarvitsevat aikaa oppimiseen, yhteen osa-alueeseen 
viivähdetään yhden lukukauden ajan

Eri lukukausina painopisteinä hyvinvoinnin osa-alueiden eri aiheet 
mm.

• vahvuudet

• hyvän huomaaminen ja kiitollisuus

• läsnäolotaidot

• itsensä johtamistaidot, ajattelutaidot

• onnellisuustaidot ja hyvän tekeminen

• tunnetaidot, myötätunto- ja itsemyötätuntotaidot
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Tunne- ja turvataidot

• Tunne- ja turvataitoja opetetaan 
vuosittain kaikissa opetusryhmissä. 

• Opetus suunnitellaan ja 
toteutetaan yhteistyössä 
kuntoutuksen työntekijän ja 
luokanopettajan kanssa.

• Tunne- ja turvataito-opetuksen 
sisällöt, käytettävä materiaali ja 
jakson pituus sovitaan kunkin 
opetusryhmän yksilölliset tarpeet 
huomioiden. Käytössämme on mm. 
Friends- ja ART –ohjelmat.
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Vuorovaikutustaitojen 
5K:ta jokapäiväiseen 

käyttöön

Kiinnostuminen

Kunnioittaminen

Kysyminen Kuunteleminen Kannustaminen

Avola & Pentikäinen 2020, s. 74-82 
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Rentoutumis- ja palautumishetket
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Yhteisölliset tapahtumat 1/3

Elokuu
• Ryhmäytyminen, Valterin järjestyssäännöt, 

Kohtaaminen

• Vanhempainillat

Syyskuu
• Kerhot käynnistyvät (Harrastamisen ”Suomen malli”)

• Harrastusviikko, Oppilaskunnan syyskokous

Lokakuu
• Halloween

Marraskuu
• Nenäpäivä, Lapsen oikeuksien päivä, Peliviikko

• Pimee café

• Hyvinvointikysely (marras-joulukuu)

• Para Junior Games (marras-joulukuu)
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Yhteisölliset tapahtumat 2/3

Joulukuu  
• Joulumyyjäiset, joulujuhla  

Tammikuu  
• Turvallisuusviikko  

Helmikuu  
• Ystävänpäivä, Viittomakielen päivä  

Maaliskuu  
• Kouluterveyskysely (THL) vuosiluokat 4 ja 5 sekä 8 ja 

9.   

• Valterin yhteinen vanhempainilta  

• Pääsiäistapahtumat (maalis-huhtikuu)  

• Talviliikuntapäivä  
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Yhteisölliset tapahtumat 3/3

Huhtikuu  
• Vapputapahtumat

• Pääsiäistapahtumat

• Valterin yhteinen vanhempainilta

Toukokuu  
• Kevätretket  

• Kevätjuhla  

• 9. -luokkalaisten potkiaiset

• Muut lukuvuoden teemaan kuuluvat 
tapahtumat ja juhlat

• Muut vierailijat ja esiintyjät



www.otf2017.f
i

Lähteet

• Avola, P. ja Pentikäinen, V. 2020. Kukoistava kasvatus – Positiivisen 
pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja. BEEhappy
Publishing Oy.

• Leskisenoja, E. 2017. Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. Jyväskylä: PS-
kustannus.

• Leskisenoja, E. 2016. Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat 
luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Acta Universitatis Lapponiensis 330. 
Lapin yliopisto. Rovaniemi.

• Seligman, M. 2008. Aito Onnellisuus. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

• Valteri OPS Perusopetuksen vuosiluokat 1-9. 2016. Jyväskylä: Oppimis- ja 
ohjauskeskus Valteri.

• Kuvat: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/

