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Tiivistelmä 

Lasten ja nuorten hyvinvointi on huolenaiheena kansallisesti ja kansainvälisesti. Koska lap-

set ja nuoret viettävät suuren osan aktiiviajastaan koulussa, näyttäytyy koulun rooli oppilai-

den hyvinvointikehityksessä merkittävänä. Kouluissa toteutettavan oppilaiden hyvinvointia 

tukevan työn onnistumisen kannalta on merkitystä sillä miten opettajat ymmärtävät tämän 

työn osaksi omaa työnkuvaansa. Tässä tutkimuksessa selvitetään yläkoulun aineenopettaji-

en käsityksiä heidän roolistaan oppilaiden hyvinvoinnin tukijoina.  

Tutkimus on kasvatustieteellinen laadullinen tutkimus ja tutkimusmetodiselta luonteeltaan 

fenomenografinen. Työssä haastateltiin 12 yläkoulun aineenopettajaa, jotka olivat toimi-

neen työssään 1-30 vuotta. Naisia haastateltavissa oli yksitoista ja miehiä yksi.  

Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että opettajat kokevat olevansa oppilaiden hy-

vinvointia tukevassa työssä ennen kaikkea havainnoitsijoita ja sanansaattajia. Oppilaiden 

hyvinvoinnin tukeminen koetaan myös hyvin vapaamuotoiseksi ja vapaaehtoiseksi. Tutki-

mustulosten perusteella näyttää myös siltä, että opettajat kokevat kouluterveydenhoitajien 

sekä -kuraattorien roolin kouluissa toteutettavassa oppilaiden hyvinvoinnin tukemistyössä 

merkittävänä. Oppilaiden hyvinvointia tunnistetaan erityisesti oppilaiden kaverisuhteiden, 

oppilaan tuntikäytöksen, oppilaiden toteuttamien kirjoitelmien sekä oppilaiden kommuni-

kaation kautta. Osa opettajista myös kokee, ettei opettaja voi työssään tukea oppilaiden hy-

vinvointia.  Osa opettajista sitä vastoin eritteli vastauksissaan käsityksiään erilaisista ulot-

tuvuuksista, joiden kautta oppilaiden hyvinvointia on mahdollista tukea. Muutostoiveita 

kuvaillessaan opettajat toivoivat kouluun lisää kommunikaatiota, nykyistä parempaa eri 

osapuolten välistä yhteistyötä sekä oppilaiden nopeampaa pääsyä erilaisten tukipalveluiden 

piiriin. Myös työssä koettuun monenlaiseen kiireeseen toivottiin helpotusta. 

_________________________________________________________________________

Asiasanat: Hyvinvointi, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, opettajien käsitykset. 
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1 JOHDANTO 

Tämän pro gradu -tutkimuksen aiheen valinnan taustalta löytyy pohdinta siitä, mitä oppilai-

den hyvinvoinnin tukeminen aineenopettajien työtehtävien kannalta merkitsee ja miten ylä-

kouluissa voitaisiin entistä paremmin tukea oppilaiden hyvinvointia. Koulu on merkittäväs-

sä asemassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta, koska lapset ja nuoret viettävät suu-

rimman osan aktiiviajastaan koulussa. (Samdal, Nutbeam, Wold, Kannas 1998, 384). Viral-

lisella opetussuunnitelmatasolla koulun toimintatavoitteena onkin tukea oppilaiden hyvin-

vointia sekä ehkäistä oppilaiden syrjäytymistä. (ks. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2004.) Näistä tavoitteista huolimatta koulun voidaan nähdä olevan myös haaste 

oppilaiden hyvinvoinnille.  

Muun muassa Samdal ym. (1998, 383-384) kuvaavat koulun olevan riski oppilaiden hyvin-

voinnin kannalta. Heidän mukaansa riski on suurin oppilaiden kohdalla, joiden käsitys kou-

lusta on kielteinen. Edellisten mukaan negatiivisesti kouluun suhtautuvat oppilaat ovat vaa-

rassa ajautua vertaisryhmiin joissa kapinoidaan koulua vastaan ja joissa esiintyy lasten ja 

nuorten terveydelle haitallista käyttäytymistä. Myös Kuula (2000) sekä Kivinen ja Rinne 

(1988) puhuvat koulun toiminnan varjopuolista. He toteavat koulun ajavan osan oppilaista 

syrjäytymisvaaraan. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan oppilaiden hyvinvoinnin 

tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen kuuluu kaikille kouluyhteisön työntekijöille, näin 

ollen myös opettajille. Yläkoulussa tapahtuvan oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen kannalta 

voidaan nähdä olevan merkitystä sillä, että opettajat ovat aidosti kiinnostuneita oppilaistaan 

eivätkä pelkästään opetettavasta aineestaan ja sen asiasisältöjen lausumisesta oppilaille. 

Virran, Kaartisen ja Elorannan (2001, 19) mukaan Little (1990) kuvaa aineenopettajien 

uravalinnan ja opettamiseen valmistautumisen taustalla olevan kuitenkin ensisijaisesti kiin-

nostus opetettavaa ainetta kohtaan. Lisäksi McLaughlin ym. (1990) toteavat aineenopettaji-
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en ammatti-identiteetille leimallista olevan sitoutumisen opetettavaan tai opetettaviin oppi-

aineisiin (Virta 2001, 19).  

Edellisen perusteella opettajien oppilashuoltotyötä koskevien käsitysten tutkiminen voidaan 

nähdä kiinnostavana ja hedelmällisenä tutkimusalueena. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

onkin vastata kahteen tutkimuskysymykseen: miten opettajat käsittävät oppilaiden hyvin-

voinnin tukemisen kuuluvan omaan työnkuvaansa sekä miten opettajien käsitysten mukaan 

oppilaiden hyvinvointia voitaisiin tukea koulussa entistä paremmin. Käsitteet terveys sekä 

oppilaiden fyysinen hyvinvointi rajataan tässä tutkimuksessa tarkastelun ulkopuolelle, jos-

kin luvussa 2 terveyden ja hyvinvoinnin suhdetta tarkastellaan lyhyesti.  

Tutkimuksia yksilön hyvinvoinnista ja sen rakentumisesta on toteutettu runsaasti (ks. Al-

lardt 1979; Diener 2000; Huppert, Marks, Clark, Siegrist, Stutzer, Vitterso 2006; Keyes 

1998; Ryff & Keyes 1995), mutta tutkimukset ovat tarkentuneet myös lasten ja nuorten hy-

vinvoinnin tutkimiseen useista eri näkökulmista, joista esimerkkeinä muun muassa: koulu-

hyvinvointi (ks. Konu 2002), kouluviihtyvyys (ks.Samdal ym. 1998). Lisäksi tutkimukset 

ovat kohdistuneet myös psyykkisen hyvinvoinnin moniammatilliseen tukemiseen kouluissa 

(ks. Spratt ym. 2006). Viimeaikaiset tutkimukset ovat kohdistuneet myös vastaavalla taval-

la tämän tutkimuksen kanssa opettajien käsityksiin oppilaiden hyvinvoinnin tukemisesta 

(ks. Graham ym. 2011; Koskela 2009). Näin ollen tämän tutkimusaiheen voidaan nähdä 

olevan ajankohtainen ja sen voidaan nähdä asettuvan melko tuoreeseen tutkimuskenttään, 

joka on kiinnostuksen kohteena myös kansainvälisesti.  

Tutkimus on kasvatustieteellinen laadullinen tutkimus ja tutkimusmetodiselta luonteeltaan 

fenomenografinen. Fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita kokemisen variaatioiden ku-

vaamisesta (Niikko 2003, 23).  Tutkimuksessa tarkastelun keskiössä ovatkin opettajien kä-

sitykset, joista voidaan puhua myös kokemuksina. Tutkimuksen metodologisen näkökul-

man taustalla on ajatus ja uskomus siitä, että yksilön käsitykset ohjaavat yksilön toimintaa, 

vaikkei käsityksiä aina edes tiedosteta. (ks. Marton & Booth 1997, 113–114).  

Kouluissa toteutettavan oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen kannalta edellinen merkitsee 

sitä, että vaikka perusopetuksen opetussuunnitelmiin on kirjattu koulun tavoitteeksi tukea 
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oppilaiden hyvinvointia, ei tehtävän toteutuminen ole tehokasta, ellei tehtävää käsitetä kuu-

luvaksi työnkuvaan. Tavoitteissa ei myöskään onnistuta, mikäli opettajilta vaaditaan työs-

sään jotain sellaista, minkä toteuttamiseen ei opettajilla ole resursseja.  Tämän vuoksi on 

perusteltua ottaa tutkimuksen tavoitteeksi pyrkimyksen kuvata yläkoulun aineenopettajien 

käsityksiä omasta roolistaan sekä keinoista, joilla oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa on-

nistuttaisiin kouluissa paremmin. Tämän tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena on tuottaa 

tietoa opettajien käsityksistä oppilashuollollisesta työstä. Tavoitteena on, että tämä tieto 

auttaisi kehittämään kouluissa toteutettavaa oppilashuoltotyötä entistä paremmaksi, jotta 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa onnistuttaisiin parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tutkimus jakautuu johdantoluvun lisäksi seitsemään päälukuun, joista luvuissa 2-4 tarkas-

tellaan hyvinvointikäsitettä, sen määrittelyä sekä koulun suhdetta oppilaiden hyvinvointiin. 

Luvun 3 lopussa luodaan katsaus myös opettajien käsityksiin oppilashuoltotyöstä ja oppi-

laiden hyvinvoinnista aikaisempien tutkimusten valossa. Luvussa 5 tuodaan esiin tutkimuk-

sen tutkimustehtävä tutkimuskysymyksineen sekä perehdytään tutkimuksen metodologi-

seen taustaan. Luvussa kuvaillaan lisäksi tutkimuksen eteneminen aina tutkimusaineiston 

hankinnasta aineiston analyysiin. Luvussa 6 tuodaan esiin tutkimuksen tulokset ja niiden 

yhteys aikasempiin tutkimustuloksiin. Luvussa 7 tuodaan yhteen tutkimuksen keskeisimmät 

tutkimustulokset. Luvussa 8 luodaan katsaus tutkimuksen kontribuutioon; mitä uutta tietoa 

tutkimus antaa aikaisempiin tutkimustuloksiin verrattuna. Luvussa 9 tarkastellaan tutki-

muksen onnistumista, luotettavuutta. Luvussa 10 tarkastellaan esikäsityksiä sekä mahdolli-

sia jatkotutkimusaiheita. 

 

2 HYVINVOINTI ILMIÖNÄ 

Hyvinvointi tuntuu nopeasti ajateltuna tutulta ja helposti ymmärrettävältä käsitteeltä, mutta 

käsitteen määrittely ei ole yksinkertaista.  Muun muassa Konun (2002, 10–12) mukaan hy-

vinvointi ja terveys ovat sidoksissa toisiinsa ja niiden tarkastelua on tutkimuksissa suoritet-

tu niin psykologisesta, sosiologisesta, taloustieteellisestä, lääketieteellisestä ja kansanterve-
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ystieteellisistä näkökulmista. Hän toteaa hyvinvoinnin, elämänlaadun ja terveyden olevan 

toisiinsa sidoksissa olevia käsitteitä, joiden suhteita toisiinsa ei kuitenkaan useissakaan tut-

kimuksissa tarkasti määritellä.  

Vaikka tässä tutkimuksessa terveys rajataankin käsittelyn ulkopuolelle, luodaan tässä silti 

lyhyt katsaus hyvinvoinnin ja terveyden suhteeseen. WHO:n (1946) laajan terveyden mää-

ritelmän mukaan terveys on täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

tila, eikä pelkästään sairauden puuttumista. Tämän artiklan mukaan terveys käsitteenä on 

siis ilmiö, jota rakentavat sairauden puuttumisen lisäksi erilaiset hyvinvoinnin muodot. 

Tässä tutkimuksessa pyritäänkin avaamaan näitä artiklassa mainittuja eri hyvinvointikäsit-

teitä.  

Hyvinvointia ja terveyttä voidaan tarkastella myös mielenterveyden näkökulmasta. Muun 

muassa Lavikainen, Lahtinen ja Lehtinen (2004, 13) määrittävät yksilön terveyden ja hy-

vinvoinnin olevan riippuvaisia yksilön mielenterveydestä. Heidän mukaansa mielenterveyt-

tä ei tulisi ymmärtää kuitenkaan vain mielenterveysongelmien puuttumisena vaan mielen-

terveys tulisi nähdä laajemmin. Huomiota tulisi kiinnittää myös yksilöiden ja yhteisöjen 

positiiviseen mielenterveyteen (Lavikainen ym. 2004, 16). Lasten ja nuorten kohdalla mie-

lenterveyden tukeminen on erittäin tärkeää, koska nuoruus ja nuoruuden mielenterveys ovat 

pohjana yksilön myöhemmälle mielenterveydelle tai sen ongelmille (Korhonen, Laukka-

nen, Peipponen & Viinamäki, 1999, 473–477). 

Positiiviseen mielenterveyteen voidaan nähdä kuuluvan: positiivinen hyvinvoinnin koke-

mus; yksilölliset voimavarat, kuten itsetunto, optimismi, elämänhallinnan ja eheyden ko-

kemus; kyky solmia, kehittää ja ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita; kyky kohdata vastoin-

käymisiä (henkinen kestokyky). Nämä ominaisuudet vahvistavat yksilön kykyä antaa pa-

noksensa perheessä ja muissa sosiaalisissa verkostoissa sekä yhteisön ja yhteiskunnan jäse-

nenä. Mielenterveysongelmia ovat taas muun muassa psyykkinen stressi, joka saattaa liittyä 

elämäntilanteisiin, tapahtumiin ja ongelmiin sekä tavalliset mielenterveyden häiriöt esimer-

kiksi masennus ja ahdistuneisuushäiriöt. (Lavikaisen ym. 2004, 16.) 
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Positiivisen mielenterveyden voidaan nähdä olevan merkittävä voimavara niin yksilöille 

kuin kansakunnillekin. Poitiivinen mielenterveys edistää yksilön kykyä mielekkäällä tavalla 

vaikuttaa ja olla mukana sosiaalisissa verkostoissa, yhteisöissä ja yhteiskunnassa, kun taas 

mielenterveyden ongelmat kasvattavat selvästi yleisiä terveysmenoja, lisäävät työkyvyttö-

myyttä, kuolleisuutta, tuotannon menetyksiä, köyhyyttä ja huonoa elämänlaatua. Mielenter-

veysongelmat ovat raskas taakka niin yksilöille kuin koko yhteiskunnalle. (Lavikainen ym. 

2004, 13.) Mielenterveysongelmat ja mielenterveys sekä niiden kautta rakentuva yksilön 

hyvinvointi eivät siis ole vain yksilöä koskettavia ilmiöitä vaan niiden vaikutukset heijastu-

vat koko ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan.  

Konun (2002) kanssa samoilla linjoilla hyvinvointikäsitteen hajanaisuudesta ovat myös 

Moisio, Karvonen, Simpura ja Heikkilä (2008, 14), joiden mukaan hyvinvointi voidaan pa-

remminkin nähdä koostuvan useista tekijöistä, joita voidaan luokitella muun muassa objek-

tiivisiksi sekä subjektiivisiksi hyvinvoinnin osatekijöiksi. Edellisten mukaan hyvinvoinnin 

objektiivisiin osatekijöihin kuuluvat terveys, elinolot sekä toimeentulo, kun taas subjektii-

visia hyvinvoinnin osatekijöitä ovat sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus. 

Moisio ym. (2008, 14 - 17) toteavat lisäksi edellä mainittujen hyvinvoinnin osatekijöiden 

tukevan ja vahvistavan toisiaan, mutta heidän mukaansa kumpikaan näistä, objektiiviset tai 

subjektiiviset hyvinvoinnin tekijät, eivät ole suoraan toistensa toteutumisen takuu.  

Moision ym. (2008, 14 - 17) mukaan objektiivisten hyvinvoinnin tekijöiden toteutuminen 

esimerkiksi hyvänä terveytenä ja hyvinä elinoloina ei takaa subjektiivista hyvinvointia esi-

merkiksi siten, että yksilö suoraan näiden toteutuessa kokisi onnellisuutta. Heidän mukaan-

sa yksilö voi myös esimerkiksi niukoista olosuhteista huolimatta kokea voivansa hyvin, jos 

terveys ja sosiaaliset suhteet ovat kunnossa.  Myös Lyubomirski kumppaneineen (2005) 

toteaa tutkimusten osoittaneen ulkoisten olosuhteiden selittävät vain 10 prosenttia yksilöi-

den välisistä eroista onnellisuudessa ja tyytyväisyydessä elämään. Edellisten mukaan paljon 

suuremman osan yksilöiden välisistä elämään tyytyväisyyden eroista selittää ihmisten väli-

nen toiminta esimerkiksi se, kuinka ihmiset toimivat toisiaan kohtaan. (Huppert ym. 2006, 

2.) Moisio kumppaneineen (2008, 17) toteaa kuitenkin, että tietty perustarpeet tyydyttävä 

minimielintaso on välttämätön ehto subjektiiviselle hyvinvoinnille esimerkiksi yksilön ko-

kemalle onnellisuudelle.  
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Paljon lainattu, hyvinvoinnin ulottuvuuksia määritellyt Allardt (1979, 32 - 33) näkee hy-

vinvoinnin ja onnellisuuden rinnakkaisina ilmiöinä, jotka kuitenkin rakentuvat hieman eri 

tavoin. Hyvinvointi rakentuu Allardtin mukaan yksilön tarpeiden tyydytyksen kautta, kun 

taas vastaavasti yksilön onnellisuus hänen mukaansa liittyy yksilön subjektiivisiin elämyk-

siin ja tunteisiin. Allardtin mukaan sekä hyvinvointi että onnellisuus rakentuvat molemmat 

elintason ja elämänlaadun kautta, kuitenkin eri tavoin. Tätä hyvinvoinnin, onnellisuuden, 

elintason ja elämänlaadun suhdetta Allardt on kuvannut seuraavassa nelikenttämallissaan 

taulukkossa 1. 

 

Taulukko 1. Nelikenttä hyvinvoinnin, onnellisuuden, elintason ja elämänlaadun suhteista 

(Allardtin 1979,33) 

 Hyvinvointi Onnellisuus 

Elintaso Aineellisiin ja persoonat-

tomiin resursseihin pe-

rustuva tarpeentyydytys 

Subjektiiviset tunteet ja 

kokemukset yksilön ma-

teriaalisista ja ulkoisista 

elinehdoista 

Elämänlaatu Ihmisten välisiin, ihmi-

sen ja yhteiskunnan se-

kä ihmisen ja luonnon 

suhteisiin perustuva tar-

peentyydytys 

Subjektiiviset tunteet ja 

kokemukset suhteesta 

ihmisiin, luontoon ja yh-

teiskuntaan 
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Hyvinvointi muodostuu Allardtin (1979, 37–38) mukaan tarpeiden tyydytyksen kautta 

kolmessa ulottuvuudessa: elintasossa (having), sosiaalisissa suhteissa (loving) sekä itsensä 

toteuttamisessa (being). Nämä ulottuvuudet ovat nähtävissä myös taulukossa 1 esitetyssä 

nelikenttämallissa.  Konun (2002, 19) mukaan Allardtin elintasoa koskevat tarpeet liittyvät 

materiaalisiin tarpeisiin, kun taas sosiaaliset suhteet kuvaavat tarvetta liittyä muihin ihmi-

siin ja rakentaa sosiaalisia identiteettejä. Itsensätoteuttaminen Allardtin mallissa liittyy Ko-

nun mukaan yksilön persoonalliseen kasvuun ja tarpeeseen integroitua yhteiskuntaan.  

Allardtin hyvinvoinnin rakentumisen tasot ovat linjassa Moision ym.(2008) edellä kuvaa-

mien erilaisten hyvinvoinnin osatekijöiden kanssa. Allardtin elintason voidaan ajatella kat-

tavan Moision ym. kuvaamat objektiiviset hyvinvoinnin osatekijät, kun taas Allardtin ystä-

vyyssuhteiden sekä itsensä toteuttamisen voidaan ajatella kuuluvan Moision ym. kuvaamiin 

subjektiivisiin hyvinvoinnin osatekijöihin. 

2.1 Subjektiivinen hyvinvointi     

Ihmiset ovat Dienerin (2000, 34) mukaan kautta aikojen pohtineet hyvän elämän rakentu-

mista. Hänen mukaansa ihmisen itsensä määrittämä hyvän elämä, toisinsanoen subjektiivi-

nen hyvinvointi (Subjective Well-Being – SWB), jota toisinaan kutsutaan myös onnellisuu-

deksi (happiness), on jotain sellaista, jota ihmiset yleisesti tavoittelevat elämässään. Subjek-

tiivinen hyvinvointi kuvaa sitä, miten ihmiset itse arvioivat omaa elämäänsä.  Myös Veen-

hooven (1991,10) puhuu hyvinvoinnista Dienerin (2000) tavoin yleisenä subjektiivisena 

hyvinvointina, joka myös hänen esityksessään tarkoittaa yksilön yleistä tyytyväisyyttä elä-

mään. Allardtin (1979) mallista poiketen Veenhoovenin (1991) ja Dienerin (2000) määri-

telmissä subjektiivinen hyvinvointi, onnellisuus ja tyytyväisyys elämään tarkoittavat samaa 

ilmiötä. Molempien mukaan nämä muotoutuvat yksilön kokemusten kautta, joita ovat esi-

merkiksi yksilön kokema tyytyväisyys kouluun, työhön ja sosiaalisiin suhteisiin.  

Myös Heady ja Wearing (1991, 49–50) puhuvat subjektiivisesta hyvinvoinnista Dienerin 

(2000) ja Veenhoovenin (1991) tavoin ilmiönä, joka muotoutuu eri tekijöiden kautta. Hei-

dän mukaansa näitä tekijöitä ovat esimerkiksi yksilön kokema tyytyväisyys elämän eri osa-
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alueisiin, positiivisten kokemusten runsas määrä ja negatiivisten kokemusten vähäinen 

määrä. Myös Diener (2000, 34) toteaa ihmiseten kokeman subjektiivisen hyvinvoinnin ole-

van runsasta ihmisten kokiessa paljon miellyttäviä ja vain vähän epämiellyttäviä tunteita, 

kun ihmiset ovat sitoutuneina kiinnostaviin toimiin, kun ihmiset kokevat paljon nautintoa ja 

vähän kärsimystä ja kun ihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä. 

Huppert kumppaneineen (2006) kyseenalaistaa kuitenkin hyvinvoinnin määrittelyn vain 

yksilökeskeisestä näkökulmasta ja yksilön tunteiden kautta. Heidän mukaansa yksilöiden 

hyvinvoinnin rakentumisessa ratkaisevassa roolissa ovat myös ihmisten toiminta ja ihmis-

ten välinen sosiaalinen vuorovaikutus.  Hyvinvointi tulisikin ymmärtää aktiivisena proses-

sina, jonka tarkastelussa huomiota tulisi kiinnittää myös siihen kuinka hyvin ihmiset pysty-

vät toimimaan eikä pelkästään siihen miltä ihmisistä tuntuu. Hyvinvoinnin kannalta merkit-

tävää ihmisten välistä toimintaa on muunmuassa sosiaalinen tuki. Toisille antaminen ja 

toisten hyväksi toimiminen ovat merkittäviä tekijöitä yleisen hyvinvoinnin rakentumisessa. 

(Huppert ym. 2006, 2.)  

Hyvinvointi rakentuu Huppertin ym. (2006, 3) mallissa sekä tunteiden (having, being) että 

toiminnan (doing) kautta, jotka taas jakautuvat yksilön- (personal) sekä ihmisten välisiin 

(inter-personal) ulottuvuuksiin. Nämä neljä hyvinvoinnin osa-aluetta ovat siis yksilön tun-

teet (personal feelings), yksilön toiminta (personal functioning), ihmisten väliset tunteet 

(inter-personal feelings) sekä ihmisten välinen toiminta (inter-personal functioning). Hup-

pertin ym. mallissa yksilön hyvinvoinnin rakentumisessa ja yksilön toimintakyvyn kannalta 

näyttäisi olevan merkitystä sillä, miten yksilö kokee oman itsensä ja oman elämänsä, mil-

laisia tuntemuksia yksilöllä on omasta toiminnastaan ja oman elämän hallinnastaan, millai-

sia tuntemuksia yksilöllä on suhteistaan muihin ihmisiin ja miten yksilö toimii yhteisönsä 

jäsenenä.  

Yksilön tunteilla (personal feeling) tarkoitetaan mallissa ennen kaikkea yksilön tyytyväi-

syyttä itseensä ja elämäänsä sekä sen eri osa-alueisiin (kuten työhön sekä työn ja vapaa-

ajan tasapainoon). Yksilön tunteilla tarkoitetaan myös yksilön kokemaa onnellisuutta (ko-

kemusta positiivisista ja negatiivisista tunteista) sekä yksilön tunnetta jaksamisesta. Yksilön 

hyvinvointiin vaikuttaa myös yksilön kokema rauhallisuuden ja tasapainon tunne sekä tun-
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ne huolesta ja pelosta. Lisäksi tyytyväisyys omiin saavutuksiin (positiivinen käsitys men-

neisyydestä), optimistinen asenne (positiivinen käsitys tulevaisuudesta) sekä itsetunto (po-

sitiivinen kuva itsestä) vaikuttavat yksilön kokemaan hyvinvointiin. (Huppert ym 2006, 5.) 

Yksilön monipuoliset käsitykset itsestä ja omasta elämästä vaikuttavat näin ollen mallin 

mukaan yksilön hyvinvointiin. 

Yksilön toiminta (personal functionign) tarkoittaa mallissa sitä, että yksilön omaa hyvin-

vointia koskevan käsityksen ja oman toimintakyvyn kannalta on olleellista millaisia käsi-

tyksiä ja tuntemuksia yksilöllä on omasta toiminnastaan. Useiden tutkijoiden mukaan yksi-

lön hyvinvoinnoin kannalta oleellista on muun muassa yksilön käsitys oman elämän hallin-

nasta, yksilön käsitys oman toiminnan tehokkuudesta ja tarkoituksesta. Merkitystä on myös 

sillä miten yksilö suhtautuu tulevaisuuteen (suunnitelmat ja varautuminen), uuden oppimi-

seen sekä miten yksilö palautuu vastoinkäymisistä. (Huppert ym 2006, 6-7.) 

Ihmisten väliset tunteet (interpersonal feelings) tarkoittavat mallissa yksilön käsitystä vuo-

rovaikutussuhteiden laadusta muihin ihmisiin. Muun muassa Elliot ja Umberson (2004) 

ovat todenneet vuorovaikutussuhteiden laadun vaikuttavan kokonaisvaltaisesti yksilön ter-

veyteen ja toimintaa. Yksilön hyvinvoinnin ja toiminnan kannalta merkityksellistä on yksi-

lön tunne ulkopuolisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta, tunne oikeudenmukaisesta ja kunni-

oittavasta kohtelusta, tunne välittämisestä ja tuesta. Myös perhesuhteet, tunne ihmissuhtei-

den vastavuoroisuudesta sekä tunne sosiaalisesta kehittymisestä vaikuttavat yksilön käsi-

tykseen omasta hyvinvonnista. (Huppert 2006, 8.) 

Ihmisten välinen toiminta (inter-personal functioning) on mallin mukaan oleellista sekä yk-

silön itsensä hyvinvoinnille, että yhteisön hyvinvoinnille. Merkitystä on sillä mitä yksilö 

tekee toisten hyväksi tai yhteisön hyväksi. Helliwell ja Putnam (2005) toteavat toisten hy-

väksi toimimisen lisäävän sekä yksilön itsensä että yhteisön hyvinvointia. (Huppert 2006, 

9.) 

Myös Ryff ja Keyes (1995, 720) tuovat mallissaan esiin ihmissuhteet (positive relations 

with other people) eräänä hyvinvointia rakentavana tekijänä.  Heidän mukaansa yleisen 

subjektiivisen hyvinvoinnin osana voidaan nähdä psykologinen hyvinvointi, joka rakentuu 
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kuudesta pääulottuvuudesta: itsehyväksynnästä (self acceptance), positiivisista ihmissuh-

teista (positive relations with other people), vapaudesta ja itsemääräämisoikeudesta (au-

tonomy), ympäristön hallinnasta (environmental mastery), elämäntarkoituksesta (purpose in 

life) ja henkilökohtaisesta kehityksestä (personal growth).  

Psykologisen hyvinvoinnin lisäksi hyvinvoinnin muina osa-alueina voidaan nähdä myös 

sosiaalinen hyvinvointi (Keyes 1998) sekä psyykkinen hyvinvointi (Spratt 2006), joiden 

tukemista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS 2004, 24) pitää koulun hy-

vinvointiatukevan toiminnan tavoitteina. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ei 

kuitenkaan määritellä mitä nämä hyvinvoinnin muodot pitävät sisällään.  Seuraavissa lu-

vuissa pyrin avaamaan psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin käsitteitä. 

2.2 Psyykkinen hyvinvointi (Mental Well-Being) 

Psyykkinen hyvinvointi määritetään Mental Health Foundation (1999) mukaan nykyään 

psyykkisten sairauksien tai näiden oireiden puuttumisen sijaan laajemmin: psykologisena, 

emotionaalisena, luovana ja henkisenä kehityksenä, kykynä luoda ja ylläpitää ihmissuhteita, 

empatiakykynä muita kohtaan sekä kykynä toimia ja oppia. (Spratt 2006, 392.) Myös WHO 

(2001) on samoilla linjoilla määritellessään psyykkistä hyvinvointia sairauden tai oreiden 

puuttumista laajemmin. Sen mukaan psyykkinen hyvinvointi on: emotionaalisen sekä sosi-

aalisen hyvinvoinnin tila, jolloin yksilö ymmärtää ja huomaa omat kykynsä, selviytyy elä-

män normaalista kuormituksesta, voi työskennellä aikaansaavasti ja hedelmällisesti sekä 

pystyy osallistumaan yhteisönsä toimintaan. WHO (2001) määrittää näin ollen psyykkisen 

hyvinvoinnin (mental health) ilmiönä, joka rakentuu sosiaalisen sekä emotionaalisen hy-

vinvoinnin kautta. Hyvinvointikäsitteen jakautuessa eri muotoihin, voidaan kuitenkin tode-

ta eri osasten rakentavan hyvinvointikäsitettä limittäin. 

Psyykkisen hyvinvoinnin merkitys oppimiselle voidaan nähdä ensiarvoisena. Muun muassa 

Spratt (2006, 392) kumppaneineen toteaa lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin on-

gelmien hankaloittavan lapsen ja nuoren omaa oppimista sekä toisaalta haittaavan myös 

muiden oppilaiden oppimista. Myös Friis ym. (2004) toteavat, että oppilaan ahdistuneisuus 
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psyykkisen hyvinvoinnin ongelmana saattaa haitata oppilaan koulunkäyntiä. Heidän mu-

kaansa vastavuoroisesti myös koulu saattaa aiheuttaa ahdistuneisuutta. (Holopainen & Sa-

volainen 2006, 465.)  

Better Behaviour Better Learning -selvitys (2001) kuvailee psyykkisten hyvinvoinnin on-

gelmien ilmenevän kouluissa oppilaiden käytöksessä lähinnä kahdella tavalla. Oppilaat jo-

ko käyttäytyvät avoimesti huonosti ulospäin (’acts out’) tai ovat syrjäänvetäytyviä (’acts 

in’). Ulospäin suuntautuneen käyttäytymisen voidaan nähdä olevan aggressiivista, uhkaa-

vaa, häiritsevää ja huomionhakuista, kun taas sisäänpäin kääntyneillä oppilailla saattaa olla 

emotionaalisia ongelmia jotka saattavat johtaa välinpitämättömään tai itseävahingoittavaan 

toimintaan. Sisäänpäin kääntyneet oppilaat saattavat vaikuttaa masentuneilta, vetäytyviltä, 

passiivisilta ja motivoimattomilta. Näiden oppilaiden selvästi esiin tuleva vetäytyminen 

vastaamisesta, toiminnasta ja yhteistyöstä saattaa turhauttaa opettajia ja muita oppilaita. 

(Spratt ym.2006, 392.) 

Myös Holopainen ja Savolainen (2006, 464) puhuvat Better Behaviour Better Learning -

selvitystä (2001) linjaten oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin horjumisen näyttäytyvän op-

pilaissa muun muassa masennuksena. Heidän mukaansa oppilaiden psyykkisen hyvinvoin-

nin horjuminen saattaa ilmetä koulussa masennuksen lisäksi myös koulu-uupumuksena.  

Tutkimusten perusteella masennus ja koulu-uupumus näyttävät lisäksi kietoutuvan vasta-

vuoroisesti toisiinsa, siten että koulu-uupumus saattaa johtaa masennukseen ja päinvastoin.  

Lisäksi tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi koulussa lukivaikeuksiset oppilaat ajautuvat 

suurempaan koulu-uupumusriskiin.  Haarasilta ja Marttunen (2000) ovat todenneet masen-

nuksen merkkien näkyvän oppilailla yleisenä mielenkiinnon menetyksenä, joka lähes aina 

vaikuttaa nuorten koulunkäyntiin (Holopainen & Savolainen 2006, 465). 

Koulu-uupumuksen käsitteen taustalla on Salmela-Aron ja Näätäsen (2005) mukaan työ-

uupumuksen käsite, joka jakautuu kolmeen vakiintuneeseen dimensioon. Heidän mukaansa 

nämä dimensiot: ekshausio, kyynisyys ja riittämättömyys voidaan nähdä työuupumuksen, 

mutta myös koulu-uupumuksen perättäisinä vaiheina. Salmela-Aro ja Näätänen (2005) 

määrittelevät koulu-uupumuksen pitkittyneeksi stressioireyhtymäksi, joka etenee vastaaval-

la tavalla työuupumuksen kanssa. Tällöin koulu-uupumuksen ensimmäisenä vaiheena on 
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väsymys, joka on seurausta siitä, etteivät nuoren kyvyt ponnisteluista huolimatta näytä riit-

tävän asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Tästä seuraa koulu-uupumuksen toi-

sena vaiheena vähitellen kyynistyminen oppimista kohtaan, jolloin koulutyötä ei enää koeta 

mielekkääksi. Kolmantena vaiheena oppilas alkaa kokea itseään riittämättömäksi sen kaut-

ta, ettei saa riittävästi aikaan koulussa. Tämä johtaa vastaavasti kuten työuupumuksessa 

kouluun liittyvään itsetunnon alenemiseen. (Holopainen & Savolainen 2006, 465-466.) 

Edellisen perusteella oppilaiden psyykkistä hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ovat tilanteet, 

joissa jostain syystä oppilaan on ponnisteluistaan huolimatta mahdoton tai vaikea saavuttaa 

oppimistavoitteita.  

Kaasinen (1983) pyrkii artikkelissaan määrittelemään psyykkisen hyvinvoinnin käsitettä 

työelämän kautta. Hänen mukaansa työelämässä toteutetaan psyykkistä työsuojelua, jota 

käytetään synonyymina käsitteelle henkinen työsuojelu.  Psyykkisen työsuojelun tavoittee-

na on ottaa huomioon työn psykososiaaliset tekijät, joita ovat muun muassa työn sisältö, 

työtahti, informaatiokuormitus, vuorotyö, ihmissuhdekuormitus ja yksintyöskentely. Ta-

voitteena psyykkisessä työsuojelussa on tukea työntekijöiden psyykkistä terveyttä, viihty-

vyyttä ja työn mielekkyyttä sekä työntekijän mahdollisuutta vaikuttaa omaan työtilantee-

seensa. Ahonen (1981) on todennut henkisen työsuojelun tavoitteena olevan sellaisen työn, 

joka ylläpitää ja edistää työntekijän henkistä hyvinvointia tukemalla työntekijöiden itsetun-

toa, ehkäisemällä avuttomuuden elämyksiä ja opettamalla ongelmien ja haasteiden käsitte-

lyä. (Kaasinen 1983, 6-7.) 

Työhyvinvointia koskevia tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös oppilaiden kouluhy-

vinvoinnin tarkastelussa (Samdal ym. 1998, 385). Voidaankin ajatella, että vastaavalla ta-

valla työelämän kanssa, myös kouluissa voidaan tukea oppilaiden psyykkistä hyvinvointia 

ottamalla huomioon edellä mainittuja työn (koulutyön) psykososiaalisia tekijöitä. Näin ol-

len Kaasista (1983) mukaillen, oppilaiden psyykkistä hyvinvointia tukeakseen kouluissa 

huomiota tulisi kiinnittää muun muassa seuraaviin tekijöihin: Opiskelusisältöihin, opiskelu- 

ja työtahtiin, informaatiokuormitukseen, työskentelyaikoihin/ oppituntien pituuksiin/ kou-

lupäivän pituuteen, sosiaalisiin suhteisiin (sekä oppilaiden keskinäisiin että opettajien ja 

oppilaiden välisiin), itsetunnon tukemiseen, avuttomuuden elämyksien ehkäisyyn sekä on-

gelmien ja haasteiden käsittelyn tukemiseen.  
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Myös Holopainen ja Lehkonen (1994, 19) ovat kuvailleet toimintatapoja, joiden kautta kou-

lu voi lievittävän oppilaiden stressiä ja tukea oppilaiden hyvinvointia. Koulu voi tukea op-

pilaita muun muassa tarjoamalla oppilaiden tasoon suhteutettuja haasteita, hyviä ihmissuh-

teita, ystävällistä ilmapiiriä, paljon myönteistä palautetta, luottamusta ja vastuun jakamista, 

yhteistoiminnallisuutta, hyvää koulun yhteishenkeä, rohkaisua harrastuksiin, stressin hallin-

tatapojen opettamista sekä fyysisen ympäristön viihtyisyyttä.  

Konun (2002, 14 - 15) mukaan Weare (2000) puhuu koulun terveydenedistämistyöstä posi-

tiivisen mielenterveyden edistämisenä. Konun mukaan Weare kuvailee tämän terveyden-

edistämistyön kulmakivinä olevan kannustavan ilmapiirin luominen, oppilaiden itsetunnon 

sekä sosiaalisten että tunnetaitojen vahvistaminen.  

2.3 Sosiaalinen hyvinvointi (Social Well-Being) 

Keyes (1998,121) kuvailee sosiaalisen hyvinvoinnin rakentuvan viiden osa-alueen kautta, 

joita ovat: sosiaalinen integraatio (social integration), sosiaalinen osallistuminen (social 

contribution), sosiaalinen ymmärrettävyys (social coherence), sosiaalinen actualisaatio (so-

cial actualization) ja sosiaalinen hyväksyntä (social acceptance). Keyesin artikkelin perus-

teella näyttää siltä, että oleellista sosiaalisen hyvinvoinnin rakentumisessa on yksilön tunne 

ja käsitys ympäristöstään sekä tunne ja käsitys omasta suhteestaan tuohon ympäristöön näi-

den osatekijöiden sisältöjen kautta. 

Integraatio tarkoittaa yksilön suhdetta yhteisöön tai yhteiskuntaan. Hyvinvoivat yksilöt ko-

kevat kuuluvansa osaksi yhteiskuntaa ja yhteisöjä ja he kokevat myös omaavansa jotain yh-

teistä muiden yhteisöön tai yhteiskuntaan kuuluvien kanssa. (Keyes 1998, 122.) Oleellista 

näyttää olevan yhteenkuulumisen tunne. Keyesin (1998, 122) mukaan integraatio osaltaan 

rakentaa myös toista sosiaalisen hyvinvoinnin rakentumisen osa-aluetta, sosiaalista kohe-

renssia. Hänen mukaansa hyvinvoiville yksilöille on ominaista sosiaalinen ymmärrettävyys, 

jolloin yksilöt kokevat ymmärtävänsä ympärillä olevan maailman ja yhteisön tapahtumia. 

Maailma näyttäytyy heille ennakoitavissa olevina tapahtumina. Sosiaalisesti hyvinvoivat 

yksilöt kokevat ympärillä olevan maailman ymmärrettävänä ja ennakoitavissa olevana.  
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Sosiaalisella osallistumisella Keyes (1998, 122) tarkoittaa sitä, että sosiaalisesti hyvinvoivat 

yksilöt kokevat olevansa tärkeä osa yhteisöään tai yhteiskuntaa ja että hänellä on jotain tär-

keää annettavaa yhteisölleen ja maailmalle.  Sosiaalisella aktualisaatiolla Keyes tarkoittaa 

sitä, että hyvinvoivat yksilöt ovat toiveikkaita yhteisön tulevaisuuden ja tilan suhteen ja he 

myös kokevat, että he ja heidän kaltaiset yksilöt voivat vaikuttaa yhteisön sosiaaliseen toi-

mivuuteen. Sosiaalisella hyväksynnällä Keyes tarkoittaa sitä, että hyvinvoivat yksilöt koke-

vat luottamusta muihin ihmisiin ja uskovat, että muut ihmiset ovat heille ystävällisiä. Nämä 

yksilöt viihtyvät muiden seurassa. Keyesin mukaan sosiaalien hyväksynnän kautta saattaa 

kehittyä myös yksilön oma henkilökohtainen itsehyväksyntä.   

Sosiaalisen hyvinvoinnin rakentumisessa näyttäisi olevan merkittävää se, että yksilö saavut-

taa näitä tunnetiloja, joita Keyesin kuvaamat sosiaalisen hyvinvoinnin osatekijät sisältävät. 

Voidaankin ajatella, että tukemalla koulussa Keyesin edellä kuvaamien tuntemusten synty-

mistä oppilaalle, voidaan tukea oppilaan sosiaalisen hyvinvoinnin kehitystä. Näitä tunte-

muksia ovat siis edellisen perusteella: tunne kuulumisesta yhteisöön, tunne omasta tärkey-

destä yhteisölleen, tunne vaikuttamisen mahdollisuudesta yhteisönsä kehitykseen, tunne 

muiden ihmisten ystävällisyydestä, tunne ympärillä olevan yhteisön ja maailman tapahtu-

mien ennakoitavuudesta.  

Yhteisöön kuulumisen tunne pitää sisällään sosiaaliset suhteet. Yksilö varmasti kokee kuu-

luvansa yhteisöön juuri sosiaalisten suhteidensa kautta ja tämä yhteisöön kuulumisen tunne 

Keyessin (1998, 122) mukaan rakentaa yksilön sosiaalista hyvinvointia. Näin ollen tuke-

malla oppilaiden sosiaalisia suhteita, voidaan tukea oppilaiden sosiaalista integraatiota 

(Keyes 1998, 121) jonka kautta osaltaan sosiaalinen hyvinvointi rakentuu. Edellä myös 

Moisio (2008) ja Allardt (1979) toivat esiin sosiaalisten suhteiden ja ystävyyssuhteiden se-

kä itsensä toteuttamisen rakentavan hyvinvointia. Näin ollen oppilaiden hyvinvoinnin tu-

kemisessa näyttäisi olevan erittäin tärkeää tukea juuri oppilaiden sosiaalisia suhteita ja ys-

tävyyssuhteita.  

Keyes (1998), puhuu artikkelissaan sosiaalisesta hyvinvoinnista aikuisten ihmisten kohdal-

la, jolloin esimerkiksi integraatiolla tarkoitetaan yksilön integroitumista yhteisöön ja yh-

teiskuntaan. Oppilaiden sosiaalista hyvinvointia tarkasteltaessa voidaan koulua ja sen sisäl-



 

18 
 

tämiä erilaisia yhteisöjä, muun muassa kouluyhteiösöä, luokkayhteisöjä ja kaveriryhmiä 

pitää niinä yhteisöinä, joissa oppilaiden sosiaalinen hyvinvointi rakentuu. Perheet ja harras-

tusyhteisöt ovat varmasti myös yhteisöjä, joissa oppilaat ovat mukana, mutta tässä tutkiel-

massa rajaudutaan tarkastelemaan oppilaiden hyvinvoinnin, sosiaalisen ja psyykkisen, ra-

kentumista koulun kontekstissa.  

 

3 KOULU HYVINVOINNIN TUOTTAJANA JA TUKENA 

Tässä luvussa tarkastellaan koulun suhdetta oppilaiden hyvinvointiin sekä tuodaan esiin 

opettajien käsityksiä oppilashuoltotyöstä (ks. Graham 2011; Koskela 2009). Konun (2002, 

28) mukaan Suomen kouluissa oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin tarkastelu ja tukemi-

nen on perinteisesti kuulunut kouluterveydenhuollon ja terveyskasvatuksen piiriin. Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004) sekä Perusopetuslaissa (1998) 

määritetään kouluissa toteutettavan oppilashuoltoa, joka POPS (2004,24) mukaan kuitenkin 

kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilashuollon tarkoituksena on mo-

niammatillisena yhteistyönä tukea ja edistää oppilaiden oppimista, kasvua, kehitystä sekä 

fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Näin ollen 

myös opettajien työnkuvana voidaan nähdä olevan oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen ja 

syrjäytymisen ehkäiseminen.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määrittely koulun toimintatavoitteiksi op-

pilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi voidaan nähdä pohjautuvan WHO:n laajaan terveyden 

määritelmään, jonka mukaan terveys on ”täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tila, eikä ainoastaan sairauden puuttumista.” (WHO 1946, 2). POPS (2004, 

24) toteaakin WHO:n (1946) terveyden määritelmään viittaavalla tavalla, että ”oppilashuol-

toon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja so-

siaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- 

ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyh-
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teisön hyvinvointia. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapai-

noista kasvua ja kehitystä.”   

Perusopetuksen opetussuunitelman perusteissa (POPS 2004, 23-24) määritetään kaikkien 

opettajien tehtäväksi koulussa: tukea oppilaiden kasvua, kehitystä ja osallisuutta, ohjata op-

pilasta opiskelussa, sekä auttaa oppilasta oppimisen taitojen oppimisessa, ennaltaehkäistä 

opintoihin liittyvien ogelmien syntymistä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjauksessa 

on otettava huomioon ja tuettava erityisesti niitä oppilaita, joilla on oppimiseen liittyviä 

vaikeuksia ja riski jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle peruskoulun jälkeen.  

3.1 Oppilaiden hyvinvoinnin rakentuminen koulussa 

Oleellista hyvinvoinnin rakentumisessa näyttää eri hyvinvointiteorioiden ja mallien pohjalta 

olevan seuraavat tekijät, jotka olen koonnut taulukkoon 2. Voidaan ajatella, että tässä tau-

lukossa kuvatut hyvinvointia rakentavat ulottuvuudet antavat viitteitä siitä mitkä tekijät ra-

kentavat myös lasten ja nuorten hyvinvointia. Hedelmällistä onkin pohtia miten näitä ulot-

tuvuuksia voidaan tukea koulussa.  

Taulukko 2. Hyvinvointia rakentavat tekijät 

Sosiaaliset suhteet, erityisesti positiiviset 

ihmissuhteet ja tunne muiden ystävällisyy-

destä 

(ks. Allardt 1979; Keyes 1998; Moisio 

2008; Ryff & Keyes 1995) 

Tunne kuulumisesta yhteisöön ja että on 

tärkeä yhteisölleen sekä tunne siitä, että tu-

lee kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja ar-

vokkaasti  

 

(ks. Keyes 1998; Huppert ym. 2006) 
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Itsehyväksyntä ja positiivinen käsitys itsestä  (ks. Ryff & Keys 1995; Huppert ym. 2006) 

Tunne itsensätoteuttamisen mahdollisuuk-

sista ja tunne vaikuttamisen mahdollisuuk-

sista  

(ks. Moisio 2008; Allardt 1979; Ryff & 

Keyes 1995) 

Positiivisten kokemusten ja tunteiden runsas 

määrä ja vastaavasti negatiivisten kokemus-

ten ja tunteiden vähäinen määrä  

(ks. Diener 2000; Heady & Wearing 1991) 

Tunne siitä, että omalla toiminnalla on 

merkitystä ja elämälläa on tarkoitus  

(ks. Ryff & Keyes 1995; Huppert ym. 2006) 

Kyky selvitä elämän normaalista kuormi-

tuksesta ja takaiskuista sekä tunne välittä-

misestä ja tuesta  

(ks. WHO 2001; Huppert ym. 2006) 

Kyky osallistua ja toimia yhteisössä muun 

muassa luoden ja ylläpitäen ihmissuhteita 

sekä toimien yhteisön ja muiden ihmisten 

hyväksi  

(ks. Mental Health Foundation 1999; Lavi-

kainen ym. 2004; WHO 2001; Huppert 

2006) 

Tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin (kou-

luun, työhön, työn ja vapaa-ajan suhtee-

seen)  

(ks. Diener 2000; Heady & Wearing 1991; 

Veenhooven 1991; Huppert ym. 2006) 
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Tunne oman elämän hallinnasta ja kyvystä 

toimia aikaansaavasti ja hedelmällisesti  

(ks. Huppert ym. 2006; WHO 2001) 

 

Edellä kuvattujen hyvinvointia rakentavien teemojen perusteella voidaan sanoa, että yksilön 

hyvinvointi on ilmiö joka rakentuu monien erilaisten kokemusten kautta ja joka vaikuttaa 

yksilön toimintakykyyn. Tämä yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn suhde tulee esiin 

myös Paytonin, Wardlawn, Graczykin, Bloodworthin, Tompsettin ja Weissbergin (2000, 

179) esityksessä. Heidän mukaansa lasten ja nuorten halutaan menestyvän opinnoissa, hen-

kilökohtaisessa elämässä ja sosiaalisissa suhteissa. Toiveena on, että lapset ja nuoret olisiva 

monella tapaa kykeneviä ja kyvykkäitä toimimaan: motivoituneita ja kyvykkäitä muodos-

tamaan positiivisia ihmissuhteita vertaisryhmään ja aikuisiin, kykeneviä sopeutumaan kas-

vun ja kehityksen mukanaan tuomiin haasteisiin, kykeneviä osallistumaan vertaisryhmän, 

perheen, koulun ja yhteisön toimintaan ja kykeneviä tekemään vastuullisia valintoja jotka 

vaikuttavat heidän terveyteensä. (Payton ym.2000, 179.) Vanhempien, kasvattajien ja koko 

yhteiskunnan toiveena voidaan näin ollen nähdä olevan lasten ja nuorten kasvaminen ter-

veiksi, vastuullisiksi, kykeneviksi ja osallistuviksi kansalaisiksi - toisin sanoen hyvin-

voiviksi ja toimintakykyisiksi yhteisön ja yhteiskunnan jäseniksi. 

Huppert kollegoineen (2006, 2) näkee hyvinvoinnin kuitenkin myös rakentuvan yksilön 

toiminnan kautta. He kritisoivat hyvinvoinnin tarkastelua pelkästään yksilökeskeisestä nä-

kökulmasta. Heidän mukaansa hyvinvointi tulisikin ymmärtää aktiivisena prosessina, jonka 

tarkastelussa huomiota tulisi kiinnittää myös siihen kuinka ihmiset toimivat eikä pelkästään 

siihen miltä ihmisistä tuntuu.  

Erään mallin oppilaiden hyvinvoinnin rakentumisesta on tutkimuksessaan luonut Konu 

(2002). Hänen tutkimuksessaan (2002, 43-44) luoma oppilaiden kouluhyvinvointimalli ku-

vastaa niitä tekijöitä, joiden kautta oppilaiden hyvinvointi koulussa voidaan nähdä rakentu-

van. Konun malli mukailee Allardtin (1979) hyvinvoinnin rakentumisen mallia. Kun Al-
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lardtin mallissa hyvinvoinnin nähtiin rakentuvan kolmen ulottuvuuden elintason (having), 

sosiaalisten suhteiden (loving) ja itsensä toteuttamisen (being) kautta, tuo Konu (2002, 59) 

mallissaan erillisenä osa-alueena mukaan myös terveydentilan (health), joka Allardtin mal-

lissa sisältyin elinolojen (being) osaan. Seuraavassa kuviossa 1 on esitettynä Konun luoma 

koulun hyvinvointimalli. 

 

Kuvio 1. Koulun hyvinvointimalli (Konu 2002, 44) 

 



 

23 
 

Konun (2002, 43-44) mukaan mallin mukaisesti oppilaiden kouluhyvinvointi rakentuu kou-

lun olosuhteiden, sosiaalisten suhteiden, itsensätoteuttamismahdollisuuksien ja terveydenti-

lan kautta. Mallin mukaisesti opetus ja kasvatus vaikuttavat hyvinvoinnin jokaisella osa-

alueella. Lisäksi Konun mukaan oppiminen ja oppimistulokset vaikuttavat sekä opetukseen, 

kasvatukseen että oppilaiden hyvinvointiin. Kouluhyvinvointimallissa terveys nähdään 

WHO:n laajasta terveyden määritelmästä poiketen sairauksien ja tautien puuttumisena. 

Mallissa terveys nähdään voimavarana. Tässä tutkielmassa jätän terveyden määrittelyn ja 

tarkastelun tutkielmani ulkopuolelle. Konun (2002, 44) mukaan kouluhyvinvointimallia 

voidaan tulkita seuraavasti: 

Koulun olosuhteet (having) käsittävät mallissa sekä koulun fyysisen ympäristön (turvalli-

suus, melu, viihtyisyys, ilmanvaihto), opiskeluympäristön (lukujärjestys, työskentelyn jak-

sotus, ryhmäkoot ja rangaistukset) että myös oppilaille tarjottavat palvelut (kouluruokailu, 

terveydenhuolto, oppilashuolto). 

Sosiaaliset suhteet (loving) edustavat mallissa monipuolisesti erilaisia kouluympäristössä 

esiintyviä sosiaalisia suhteita kuten esimerkiksi opettaja-oppilassuhdetta, suhteita kouluto-

vereihin sekä ryhmädynamiikkaa, kiusaamista, kotien ja koulun välistä yhteistyötä, päätök-

sentekoa koulussa sekä koko koulun ilmapiiriä. Konun (2002, 62) tutkimuksen perusteella 

oppilaiden yleiseen subjektiiviseen hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia tärkeitä sosiaali-

siin suhteisiin kuuluvia tekijöitä ovat erityisesti: ei-kiusattuna oleminen, opettajien kiinnos-

tus oppilaiden kuulumisista, ryhmissä toimiminen ja koulukavereiden kanssa toimeentule-

minen. Tutkimuksen mukaan perhesuhteilla on myös merkittävä yhteys oppilaiden yleiseen 

subjektiiviseen hyvinvointiin. Myös Huppert (2006) kumppaneineen tuo esiin perhesuhtei-

den vaikutuksen yksilön hyvinvointiin. Konun mukaan erityisesti vanhempien kanssa käy-

dyt säännölliset keskustelut ovat yhteydessä yleiseen subjektiiviseen hyvinvointiin, mutta 

oppilaiden sosioekonomisella taustalla on havaittu olevan vain vähäinen vaikutus oppilai-

den yleiseen subjektiiviseen hyvinvointiin. Näin ollen voidaan tulkita, että oppilaiden ja 

nuorten hyvinvointia osaltaan tukee se, että aikuiset kuuntelevat ja keskustelevat nuorten 

kanssa.  
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Itsensätoteuttamisella (being) tarkoitetaan Konun mukaan sekä oppilaan mahdollisuutta 

osallistua häntä ja hänen koulunkäyntiään koskevaan päätöksentekoon sekä oppilaan mah-

dollisuutta opiskella ja oppia häntä itseään kiinnostavia asioita ja taitoja omalla etenemis-

nopeudella. Positiiviset oppimiskokemukset edistävät Konun mukaan itsensätoteuttamista. 

Myös oppilaan työn saama arvostus niin opettajilta, vanhemmilta kuin toisilta oppilailtakin 

on tärkeässä roolissa, koska sen kautta rakentuu opiskelun koettu merkityksellisyys. Myös 

vapaa-ajan vietto mahdollisuudet edistävät itsensätoteuttamismahdollisuuksia. Itsensäto-

teuttamismahdollisuutta edesauttavat myös monipuoliset oppimissisällöt. Kannustus ja roh-

kaisu tulosten saavuttamiseksi nähdään myös tärkeänä elementtinä. (Konu 2002, 60.) 

Konun (2002, 62) mukaan oppilaiden koulussa kokemat itsensätoteuttamisen mahdollisuu-

det vaikuttavat voimakkaasti oppilaiden subjektiiviseen hyvinvointiin. Hänen mukaansa 

tutkimuksen tulokset tukevat myös Opdenakkerin ja van Dammen (2000) havaintoa siitä, 

että itsensätoteuttamisen mahdollisuudet vaikuttavat sekä oppilaiden koulusuorituksiin että 

oppilaiden hyvinvointiin. Joronen (2005, 85) puolestaan esittää tutkimuksen osoittaneen 

nuorten kokeman itsemääräämisoikeuden (autonomy) olevan merkittävää näiden subjektii-

visen hyvinvoinnin kannalta. 

Konun (2002) malli oppilaiden kouluhyvinvoinnin rakentumisesta on linjassa myös edellä 

esitettyjen hyvinvointiteorioiden kanssa. Konu on mallissaan sijoittanut itsensätoteuttami-

sen kenttään myös postiviiset kokemukset sekä kannustuksen ja rohkaisun joiden merkityk-

sestä hyvinvoinnille yllä puhuivat myös muun muassa Diener (2000), Heady & Wearing 

(1991) sekä Huppert ym. (2006).  Konu ei kuitenkaan mallissaan tuo esiin yksilön toimin-

taa hyvinvointia rakentavana tekijänä kuten Huppert ym. (2006) mallissaan esittävät.  Edel-

listen mukaan merkitystä on sillä mitä yksilö tekee toisten hyväksi tai yhteisön hyväksi. 

Huppertin (2006, 9) mukaan Helliwell ja Putnam (2005) toteavat toisten hyväksi toimimi-

sen lisäävän sekä yksilön itsensä että yhteisön hyvinvointia. Huppertin ym. (2006) hyvin-

vointimallia mukaillen Konun (2002) luomaan oppilaiden kouluhyvinvointimalliin voitai-

siin vielä liittää mukaan myös oppilaiden toiminta toistensa ja kouluyhteisön hyväksi hy-

vinvointia lisäävänä ulottuvuutena. Yksilöiden toimiminen toistensa ja yhteisönsä hyväksi 

tukee sekä yksilön itsensä että yhteisön hyvinvointia ja näin ollen voidaan nähdä, että myös 

oppilaiden toimiminen toistensa hyväksi tukee hyvinvointia vastaavalla tavalla. 
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3.2 Kouluviihtyvyyden suhde oppilaiden hyvinvointiin 

Oppilaiden hyvinvointia voidaan tarkastella yleisenä subjektiivisena hyvinvointina – oloti-

lana, jonka tason jokainen oppilas itse henkilökohtaisesti määrittää ja joka rakentuu yksilön 

eri elämän osa-alueita kohtaan kokeman tyytyväisyyden kautta. (ks. Diener 2000) Subjek-

tiivinen hyvinvointi ja sen koettu taso määräytyy aina yksilön kokemuksessa.  Muun muas-

sa Diener (2000) toteaa tämän esittämällä subjektiivisen hyvinvoinnin kuvaavan sitä, miten 

ihmiset itse arvioivat omaa elämäänsä. Hänen mukaansa yksilön subjektiivinen hyvinvointi 

rakentuu useiden komponenttien kautta, joita ovat esimerkiksi yksilön tyytyväisyys elä-

mään, yksilön tyytyväisyys tärkeisiin elämän osa-alueisiin (esimerkiksi työhön ja perhee-

seen) sekä yksilön kokemat positiiviset tunteet. (Diener 2000, 34.) Lasten ja nuorten koh-

dalla, perheen ohelle yhtenä tärkeänä elämän osa-alueena voidaan pitää koulua, jolla Diene-

rin (2000) teoriaan pohjaten voidaan nähdä olevan vaikutusta lasten ja nuorten subjektiivi-

seen hyvinvointiin.  

Lasten ja nuorten koulua kohtaan kokeman tyytyväisyyden, toisin sanoen koulutyytyväi-

syyden ja kouluviihtyvyyden, suhteen oppilaiden subjektiiviseen hyvinvointiin on tutki-

muksessan todennut myös Joronen (2005). Tutkimuksen mukaan nuorten subjektiiviseen 

hyvinvointiin näyttää vaikuttavan voimakkaasti nuorten tunne itsemääräämisoikeudesta, 

mielenrauha, turvalliset perhesuhteet sekä huumori. Näiden lisäksi nuorten kokema subjek-

tiivinen hyvinvointi on tutkimuksen mukaan yhteydessä myös nuorten kouluviihtyvyyteen 

(school satisfaction), myönteiseen kehonkuvaan sekä itsearvioituu hyvään terveyteen. (Jo-

ronen 2005, 85.) 

Eräänä oppilaiden subjektiiviseen hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä voidaan siis nähdä 

olevan kouluviihtyvyys, josta voidaan puhua myös koulutyytyväisyytenä (school satisfacti-

on tai satisfaction with school) (ks. Joronen 2005; Samdal 1998). Sekä kouluviihtyvyyden 

että koulutyytyväisyyden voidaan nähdä pohjautuvan elämänlaadun käsitteeseen. Muun 

muassa Linnakylän (1993) toteaa tämän esittämällä kouluviihtyvyyden olevan käsite, joka 

pohjautuu käsitteeseen kouluelämänlaatu (The Quality of School life). Kouluelämänlaadun 

käsite taas on johdettu yleisemmästä elämänlaadun käsitteestä, jolla tarkoitetaan yksilön 
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kokemaa sosiaalisen elämisen tasoa ja monipuolisuutta. Elämänlaadun voidaan ajatella ku-

vaavan yksilön kokemaa hyvää oloa tai viihtymistä tiettynä hetkenä ja tietyssä ympäristös-

sä. Kouluelämänlaadun voidaan ajatella kuvaavan oppilaiden kokonaisvaltaista viihtymistä 

koulussa. (Linnakylä 1993, 40.) 

Myös Abbey ja Andrews (1986) kuvailevat koulutyytyväisyyden käsitteen (satisfaction 

with school) pohjautuvan elämänlaadun käsitteeseen. Heidän mukaansa koulutyytyväisyys 

heijastuu oppilaiden onnellisuutena, koulusta pitämisenä ja hyvinvoinnin tunteena koulus-

sa. Millstein (1993) kumppaneineen toteaa edellä mainittujen kouluun liittyvien postiivisten 

tunteiden rakentavan laajemminkin nuorten elämänlaatua ja ovat tämän vuoksi tärkeitä 

nuorten terveelle kasvulle ja kehitykselle (Samdal ym. 1998, 384).   

Savolainen (2001, 56) tarkastelee tutkimuksessaan oppilaiden koulutyytyväisyyttä kuiten-

kin hieman eri tavoin. Hän tutki tutkimuksessaan oppilaiden koulutyytyväisyyttä kolmen 

muuttujan kautta joita ovat ”Viihdytkö koulussasi”, ”Koetko koulutyön innostavaksi” ja 

”Tunnetko, että jaksat suoriutua koulutyöstä”. Näin ollen Savolainen (2001) näkee koulu-

tyytyväisyyden kouluviihtyvyyttä laajempana käsitteenä, jossa kouluviihtyvyys on yhtenä 

osana. Savolaisen mallin mukaisesti oppilaiden koulutyytyväisyys rakentuu kolmen teeman 

kautta: kouluviihtyvyyden, koulutyön innostavuuden ja koulutyöstä suoriutumisen kautta. 

Tutkimukset ovat osoittaneet oppilaiden koulutyytyväisyyden (school satisfaction) olevan 

yhteydessä muun muassa oppilaiden koulumenestykseen. Lisäksi myös koetulla positiivi-

sella luokkailmapiirillä näyttää useiden tutkijoiden mukaan olevan myönteinen vaikutus 

oppilaiden koulunkäyntiin. (Samdal 1998, 384.) Linnakylän (1993, 39) mukaan muun mu-

assa Fraser sekä William ja Batten ovat todenneet oppilaiden rakentavan koulussa tiedollis-

ten taitojen lisäksi käsitystä itsestään yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Linnakylän mukaan 

nämä käsitykset ohjaavat ja suuntaavat ratkaisevasti lasten oppimishalua ja oppimista läpi 

elämän. Oppilaiden kouluun liittyvät käsitykset ja kokemukset esiintyvät kuitenkin koulu-

menestykseen vaikuttamista suuremmassa roolissa.  Muun muassa Samdalin ym. (1998, 

383) mukaan oppilaan kouluun liittyvät käsitykset ja kokemukset näyttävät vaikuttavan op-

pilaiden itsetunnon, minäkäsityksen sekä terveyskäyttäytymisen kautta useiden tutkijoiden 

mukaan oppilaiden nykyiseen ja tulevaan terveyteen ja hyvinvointiin. Oppilaiden hyvin-
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voinnin kannalta näytääkin olevan oleellista se, että oppilaiden käsitys koulusta olisi myön-

teinen.  

Kouluviihtyvyys on oppilaiden hyvinvoinnin kannalta merkityksellistä siitä syystä, että 

huonon kouluviihtyvyyden linkittyy nuorten syrjäytymiskehitykseen. Muun muassa Kuula 

(2000, 42) toteaa tutkimusten osoittaneen, että ”kouluviihtymättömyys” ja ”tympääntymi-

nen koulunkäyntiin” ovat osaltaan syinä koulusta syrjäytymiseen. Myös Samdal (1998, 

383) kumppaneineen on samoilla linjoilla. Heidän mukaansa koulu voidaan nähdä oppilai-

den hyvinvoinnin kannalta sekä riskinä että voimavarana ja lähteenä. Riski on suurin oppi-

laiden kohdalla, joiden käsitys koulusta on negatiivisesti värittynyt. Nämä oppilaat, jotka 

eivät ole tyytyväisiä kouluun vieraantuvat todennäköisesti koulusta ja siirtyvät kapinoimaan 

koulua vastaan liittymällä muun muassa vertaisryhmiin, joissa esiintyy häiriökäyttäytymistä 

ja muuta sääntöjen vastaista toimintaa kuten tupakointia ja alkoholin käyttöä. Näin ollen 

kouluviihtyvyys on merkittävässä roolissa oppilaiden hyvinvoinnin kannalta.   

Myös Joronen (2005, 81) puhuu kouluviihtyvyyden (School Satisfaction) merkityksestä 

oppilaiden hyvinvoinnille. Hänen tutkimuksensa mukaan nuorten subjektiivista hyvinvoin-

tia ennustaa eniten nuoren tyytyväisyys itseensä (terveyteen ja kehoon), perheen yhtenäi-

syys ja perheessä koettu vastavuoroisuus sekä nuoren tyytyväisyys kouluun (school satis-

faction). Koulu on siis nuorten hyvinvoinnin rakentumisessa merkittävässä roolissa per-

hesuhteiden ja nuoren oman minäkäsityksen ohella. Oppilaiden hyvinvoinnin kannalta on 

siis merkityksellistä tutkia, mitkä tekijät koulussa rakentavat oppilaiden tyytyväisyyttä kou-

luun ja kouluviihtyvyyttä. 

Samdal (1998) kumppaneineen pyrki tutkimuksessaan hahmottamaan tekijöitä joiden kautta 

oppilaiden kouluviihtyvyys rakentuu. He toteavat tutkimustulosten viittaavaan siihen, että 

oppilaiden kouluviihvyyden kannalta on tärkeää ennen kaikkea oppilaiden koulussa koke-

ma oikeudenmukaisuus sekä sosiaalinen vuorovaikutus opettajien kanssa. Koulun kokemi-

nen oikeudenmukaisena paikkana liittyy tutkijoiden mukaan kahteen teemaan: Yhtäältä op-

pilaiden on koettava, että heidän mielipiteitään kuullaan ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa 

koulun sääntöihin ja käytänteisiin. Toisaalta oppilaiden on tunnettava, että opettajat kohte-

levat heitä oikeudenmukaisesti ja reilusti. (Samdal ym. 1998, 393.) 
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Oikeudenmukaisuuden tunteen lisäksi oppilaiden kouluviihtyvyyteen merkittävästi tutki-

joiden mukaan vaikuttavat vuorovaikutussuhteet opettajiin. Vuorovaikutussuhteisiin liittyy 

tutkijoiden mukaan sekä opettajilta saatu tuki, henkinen ja oppiskelun tuki, että myös opet-

tajan persoona ja tapa huolehtia oppilaista yksilöinä ja ryhmänä. (Samdal ym. 1998, 393.)  

Samdalin (1998) ja kollegoiden mukaan oppilaiden kouluviihtyvyyttä rakentaa kolmantena 

teemana myös turvallisuuden tunne, joka toisaalta osaltaan heidän mukaansa muotoutuu 

myös koulussa koetun oikeudenmukaisuuden kautta. Koulua tulisikin kehittää paikaksi, 

jossa oppilaat tuntisivat olonsa turvalliseksi ja oikeudenmukaisesti kohdelluiksi ja jossa tu-

ettaisiin oppilaiden ja opettajien välisiä sosiaalisia suhteita. Tämän kautta on tutkijoiden 

mukaan mahdollista tukea oppilaiden oppimista mutta myös näiden hyvinvointia ja terveyt-

tä. (Samdal ym. 1998, 393-394.)  Näin ollen edellisten perusteella voidaankin todeta, että 

oppilaiden koulumenestyksen sekä oppilaiden subjektiivisen hyvinvoinnin kannalta merkit-

täviä tekijöitä ovat oppilaiden koulussa kokema oikeudenmukaisuus, turvallisuus, hyvät 

suhteet opettajiin.  

3.3 Opettajien käsityksiä oppilaiden hyvinvointia tukevasta työstä  

Kuten tässä työssä olen jo aiemmin maininnut, perusopetuksen opetussuunnitelmien perus-

teissa (POPS 2004) määritetään oppilaiden hyvinvointia tukevan työn tavoitteiksi tukea 

kouluissa oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä ehkäistä oppilai-

den syrjäytymistä. Työ kuuluu koko koulun henkilökunnalle, myös opettajille. Koulun hy-

vinvointia ja syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kannalta merkittävää on koulun julkilau-

suttujen tavoitteiden lisäksi sen kentällä toimivien henkilöiden käsitys roolistaan. Merkitys-

tä on sillä, miten opettajat ymmärtävät opettajuuden merkityksen – aineenopetuksen suhde 

kasvatukseen ja oppilaiden hyvinvoinnin tunnistamiseen sekä tukemiseen.   

Oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen kannalta on oletettavasti merkitystä sillä, että opettajat 

ovat aidosti kiinnostuneita oppilaistaan eivätkä pelkästään opetettavasta aineestaan ja sen 

asiasisältöjen lausumisesta oppilaille. Virran, Kaartisen ja Elorannan (2001, 19) mukaan 

Little (1990) kuvaa aineenopettajien uravalinnan ja opettamiseen valmistautumisen taustal-
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la olevan kuitenkin ensisijaisesti kiinnostus opetettavaa ainetta kohtaan. Lisäksi Virran ym. 

(2001, 19) mukaan McLaughlin ym. (1990) toteavat aineenopettajien ammatti-identiteetille 

leimallista olevan sitoutumisen opetettavaan tai opetettaviin oppiaineisiin. Edellisen perus-

teella opettajien oppilashuoltotyötä koskevien käsitysten tutkimista voidaan pitää kiinnos-

tavana tutkimusalueena.  

Käsitysten tutkiminen on hedelmällistä myös siitä syystä, että yksilön asioita ja ilmiöitä se-

kä niiden välisiä suhteita koskevat käsitykset ohjaavat hänen tapaansa toimia (Mäkisalo & 

Kinnunen 1999, 233 - 234; Niikko 2003, 28). Käsityksemme asioista ja maailmasta ohjaa-

vat toimintaamme, vaikka harvoin edes tiedostamme omia käsityksiämme (Marton & 

Booth 1997, 113 - 114). Myös Graham, Phelps, Maddison ja Fitzgerald (2010, 484) totea-

vat käsitysten merkityksen toiminnalle. Heidän mukaansa opettajien käsitykset, ymmärrys 

ja tietoisuus tekijöistä, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten sosiaaliseen ja henkiseen hyvin-

vointiin ovat tärkeässä asemassa siitä syystä, että ne muovaavat opettajan kykyä reagoida 

oppilaiden tarpeisiin oppitunneilla.  

Opettajien käsityksiä oppilashuoltotyöstä ja oppilaiden hyvinvoinnin tukemisesta on kui-

tenkin tutkittu verrattain vähän. Muun muassa Koskelan (2009, 243) toteaa kaivanneensa 

tutkimuksensa teon yhteydessä oppilashuoltoa tutkivien tutkijoiden verkostoa, tällaista kui-

tenkaan löytämättä. Tässä pro gradu -tutkimuksessa verrataan saatuja tuloksia sekä Koske-

lan (2009) että Graham ym. (2010) tutkimusten tuloksiin. 

Koskelan (2009) tutkimuksen perusteella opettajien tulkinnat oppilashuollosta sisältävät 

oppilaiden toimien seuraamista, kannustamista sekä epäkohtiin puuttumista osana opettajan 

arkea (Koskela 2009, 176). Oppilashuolto käsitetään kuitenkin myös oppilaiden tukemista 

laajemmin. Oppilashuolto kuvastuu opettajien käsityksissä viiden teeman kautta joita ovat: 

huolenpito koulun arjessa, kodin ja koulun yhteistyö, moniammatillisiin tukitoimiin tähtää-

vä yhteistyö, ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö sekä hallintoon ja kehittämiseen liittyvä 

työ (ks. Koskela 2009, 175- 205).  

Grahamin ym. (2010, 486) tutkimuksen mukaan suurin osa tutkimukseen osallistuneista 

opettajista (89%) pitää kouluissa toteutettavaa oppilaiden hyvinvointikasvatusta tärkeänä ja 
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erittäin tärkeänä.  Opettajien käsitysten mukaan oppilaiden hyvinvointia tukevalle työlle on 

kouluissa myös suuri tarve (Graham ym. 2010, 489). Tutkimuksessa valtaosa opettajista oli 

sitoutuneita oppilaiden psyykkistä hyvinvointia tukevaan työhön ja valmiita osallistumaan 

(70%) myös oppituntien ulkopuoliseen oppilaiden hyvinvointia tukeviin pienryhmäprojek-

teihin, jos tähän olisi aikaa ja resursseja. Tutkijat kuitenkin toivat esiin mahdollisuuden, että 

tutkimukseen osallistuvat olivat valmiiksi kiinnostuneita oppilaiden hyvinvointiteemoista ja 

tämä saattoi vaikuttaa tuloksiin. (Graham ym. 488-489.)  

Grahamin ym. (2010) tutkimukset ovat paljastaneet kuitenkin kahtiajaon opettajien roolikä-

sityksissä oppilaiden hyvinvointia tukevan työn suhteen. Vaikka suuri osa opettajista näyt-

tää olevan sitoutuneita oppilaiden hyvinvointia tukevaan työhön, näyttää osa opettajista tätä 

vastoin olevan voimakkaasti sitä mieltä, ettei opettajien työnkuvaan kuulu ”sosiaalityö” ja 

”mielenterveystyö” ja oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen. (Graham ym. 2010, 490-491.) 

Samansuuntaisia tuloksia roolikäsitysten kahtiajaosta tutkimuksessaan on saanut myös 

Koskela (2009). Tulosten perusteella opettajien työssään kokema autonomia mahdollistaa 

”laajan” oppilashuoltotyön. Osa opettajista on omaehtoisesti sitoutunut oppilashuoltotyö-

hön, oppilashuoltotyön kehittämiseen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen. Oppi-

lashuoltotyö nähdään myös varsinaisen opetustyön edellytyksenä. Autonomia mahdollistaa 

tutkimuksen mukaan kuitenkin myös oppilashuoltotyön sivuuttamisen. Tällöin opettajat 

ovat rajanneet työnsä didaktiseen opetustehtävään, jolloin oppilashuoltotyö jää varsinaisen 

työn ulkopuolelle. Osa opettajista kokee sitoutuneensa oppilashuoltotyöhön, mutta opettajat 

myös kokevat, etteivät kaikki opettajat työyhteisössä toteuta tätä tehtävää. (Koskela 2009, 

142–143.)  

Osa opettajista myös kokee, että opettajien mahdollisuus päättää itse omasta ajankäytöstään 

on este oppilashuoltotyön edellyttämälle yhteistyölle. Tämä ilmenee muun muassa siten, 

että osa opettajista kokee tekevänsä työtä vain lukujärjestykseen merkityillä tunneilla, jol-

loin oppituntien ulkopuolelle mahdollisesti jäävän oppilashuoltotyön ei koeta kuuluvan 

työhön eikä palkkaukseen. Päätösvalta omasta ajankäytöstä katsotaan vaikuttavan myös 

opettajan ammattitaitoa ylläpitävään kouluttautumiseen. Omalla ajalla ei haluta kouluttau-

tua oppilashuoltoasioihin. (Koskela 2009, 143-147.) 
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Esteiksi oppilashuoltotyön toteuttamiselle koetaan kiire sekä oman ajan riittämättömyys. 

Kaikkiin tilanteisiin ei jakseta puuttua. Myös koulun oppituntikeskeinen rakenne, oppilai-

den paljous ja oma jaksaminen koetaan oppilashuoltotyötä rajoittaviksi tekijöiksi. (Koskela 

2009, 143, 159.) Opettajat joutuvat päivittäin kohtaamaan oppilaita joiden tilanne heikke-

nee. Sopivia tukitoimia ei löydy tai niitä ei voida ottaa käyttöön. Ristiriitaisten tilanteiden 

sietäminen kuluttaa opettajien voimavaroja. (Koskela 2009, 180.) Myös Graham kollegoi-

neen (2010) puhuu tutkimuksessaan opettajien jaksamisesta. Heidän mukaansa tutkimus 

osoitti opettajien kokevan loppuun palamista ja uupumista oppilaiden tarpeisiin vastaami-

sen edessä. Tutkimuksessa opettajat toivat esiin myös käsityksensä siitä että heillä ei ole 

oppilaiden hyvinvointia tukevaan työhön tarpeeksi resursseja. (Graham ym. 2010, 493.)  

Opettajien mukaan myös vanhemmat saattavat olla esteenä oppilaan auttamiselle siten, että 

he eivät suostu ottamaan vastaan apua tai kieltävät ongelmien olemassaolon (Graham ym. 

2010, 491). Myös Koskela (2009, 182) tuo tutkimuksessaan esiin opettajien käsityksen siitä 

että vanhemmat saattavat joskus suhtautua pulmatilanteiden selvittelyyn ja yhteistyöhön 

kielteisesti. Tätä tapahtuu opettajien käsitysten mukaan kuitenkin harvoin.  

Grahamin ym. (2010, 492) mukaan tutkimuksessa voimakkaasti esiin noussut opettajien 

käsitys näyttää olevan se, että oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen käsitetään toteutuvan 

parhaiten koulun ulkopuolisissa avustajien ja alan asiantuntijoiden tarjoamissa palveluissa. 

Opettajat toivovat itselleen parempaa mahdollisuutta toimia ennaltaehkäisevässä työssä op-

pilaiden hyvinvoinnin kannalta. Opettajat kokevat voivansa ohjata oppilaita tuen äärelle, 

mutta hei eivät koe voivansa toteuttaa ja antaa tuota tukea. Opettajien käsitysten mukaan 

ongelmien korjaamisen sijaan opettajien tulee työssään pyrkiä ennaltaehkäisemään ongel-

mien syntymistä. (Graham ym. 2010, 491.)  

Koskelan (2009) tutkimuksen mukaan opettajat haluaisivat keskustella oppilaidensa kanssa 

enemmän. Oppilaiden tarve vuorovaikutukseen koetaan suurena ja aikuisen mahdollisuus 

keskittyä keskustelutilanteisiin koetaan oppilaan tukemisena. (Koskela 2009, 159.) 

Opettajat myös toivovat oppilaiden hyvinvointia tukevaan työhön tukea sekä koulutusta. 

Opettajat toivovat muun muassa koulutusta ja tukea oppilaiden hyvinvoinnin ongelmien 

tunnistamiseen. (Graham ym. 2010, 489.) Myös Koskelan (2010) tutkimuksen tulokset tu-
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kevat edellisiä tutkimustuloksia opettajien kokemasta tuen ja koulutuksen tarpeesta. Opetta-

jat kokevat oppilashuoltoon liittyvän koulutuksen olleen ja olevan vähäistä. Opettajien mu-

kaan muun muassa opettajankoulutuksessa annetaan teoreettista ja käytännöllistä tietoa las-

ten kehittymisestä ja oppimisesta, mutta opettajankoulutuksessa ei koeta käsiteltävän oppi-

lashuoltoon liittyviä asioita. Opettajien käsitysten mukaan opettajankoulutus painottuu op-

piaineiden sisältöihin ja didaktiikkaan. Oppilashuoltoasioiden käsittely opettajankoulutuk-

sessa jää vähäiseksi myös viranomaisselvitysten mukaan ja niissä vaaditaankin oppilashuol-

toon liittyvien valmiuksien kouluttamisen kehittämistä. Esimies tai työyhteisö ei myöskään 

näytä ohjaavan oppilashuoltoasioihin kouluttautumiseen. (Koskela 2009, 147-149.) 

Graham (2010) kollegoineen toteaa tutkimuksen lisäksi osoittaneen, että opettajat toivovat 

oppilaiden hyvinvointia tukevan työn parantamiseksi kouluavustajien määrän lisäämistä, 

lisää aikaa, paremmin koordinoitua toimintaa tukea antavien eri palveluiden välillä, parem-

paa vanhempien osallistumista ja parempia toimintatapoja tukea oppilaita psyykkisissä on-

gelmissa. Opettajat toivat esiin myös tarpeen oman henkisen hyvinvointinsa tukemiseen. 

heidän mukaansa oppilaiden hyvinvointi on yhteydessä myös opettajien hyvinvointiin. 

Opettajien mukaan aito huoli lapsista heijastuu myös opettajan hyvinvointiin. Opettajan 

halutessa tukea ja auttaa lapsia paremmin – töitä on vaikea jättää töihin. Opettajat toivat 

esiin myös käsityksensä siitä, että huonostivoivat opettajat eivät voi tukea huonostivoivia 

oppilaita. (Graham 2010, 489 - 491.) 

Oppilaantuntemus näyttäytyy keskeisessä roolissa oppilashuoltotyön toteuttamisessa. Kes-

kustelujen ohella opettajat havainnoivat oppilaissaan näiden käyttäytymistä, ulkoista ole-

musta, oppilaalle tyypillistä non verbaalia viestintää sekä oppilaan asemaa ja toimintaa 

ryhmän jäsenenä. (Koskela 2009, 159.) Tuen tarpeen havaitseminen näyttää perustuvan 

poikkeaman tai muutoksen havaitsemiseen. Poikkeamalla tarkoitetaan poikkeamaa opetta-

jan käsittämästä normaalista. Muutoksen havaitsemisen edellytyksenä nähtiin olevan hyvä 

oppilaantuntemus. Tulkinta tuentarpeesta perustuu epäsäännölliseen läksyjen tekemiseen, 

heikkoon oppimistavoitteiden saavuttamiseen sekä runsaisiin poissaoloihin. (Koskela 2009, 

189.) 

Tukitoimiin tähtävää oppilashuoltotyötä voidaan Koskelan (2009) mukaan kuvata eri vai-

heista koostuvana prosessina.  Prosessin alkuvaiheessa ongelma tai asia otetaan esille ja 



 

33 
 

siihen etsitään ratkaisuvaihtoehtoja. Tapauskohtaisesti ratkaisuvastuuta osoitetaan kodeille, 

koululle tai moniammatilliselle ryhmälle. Ensimmäinen oppilashuollollisena toimenpiteenä 

on usein yhteydenotto kotiin. Tätä edeltää kuitenkin useissa tapauksissa koulun henkilö-

kunnan kesken tai perheen sisällä käyty arvioiva keskustelu. Ongelmaa ja sen painoarvoa 

pyritään jäsentämään ja pohtimaan ennen yhteydenottoa. Opettajan työparina on usein eri-

tyisopettaja, rehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori tai kollega samasta tai toisesta työyh-

teisöstä. (Koskelan 2009, 190.) 

Perustana onnistuneille prosesseille nähtiin koulun ja kodin keskinäinen luottamus, jonka 

varaan rakennettiin toimiva tiedonkulku. Opettajien vastuulla tutkimuksen perustella näytti 

olevan oppimistilanteiden ja oppimisympäristön suunnittelu sekä työskentelyilmapiiriin 

vaikuttaminen. Opettajat pyrkivät tukemaan oppilaiden keskinäistä sosiaalista yhteenkuulu-

vuuden tunnetta ja kohtuullistivat eriyttämällä opetussuunnitelmien tavoitteita. (Koskela 

2009, 193.) 

Opettajien käsitysten mukaan pieni ryhmäkoko tukee oppilashuoltotyön onnistumista. Pieni 

ryhmäkoko mahdollistaa jokaisen oppilaan asioihin paneutumisen ja tuo turvallisuuden 

tunnetta oppilaille. Pienessä ryhmässä koetaan mahdolliseksi havaita oppilaiden hyvinvoin-

nin muutoksia ja tällöin muutokseen voidaan reagoida nopeasti. (Koskela 2009, 198.) Opet-

tajien käsitysten mukaan myös hyvinvoiva ja sosiaalisilta taidoiltaan hyvin kehittynyt ryh-

mä edesauttaa oppilashuoltotyön onnistumista. Tutkimuksen mukaan sosiaalisiltataidoiltaan 

vahva ryhmä tuo tukea oppilaalle, jonka elämässä on vastoinkäymisiä. Opettajan tietoinen 

luokan ryhmädynamiikan kehittäminen sekä luokan keskinäisen vastuunkannon kehittämi-

nen osoittautui toimivaksi oppilaiden hyvinvointia tukevaksi toimeksi. Opettajat pitävät 

oppilaiden osallistumista kouluyhteisöön myös tärkeänä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin 

kannalta. Opettajien käsitysten mukaan muun muassa tukioppilastoiminta tarjoaa kasvun 

mahdollisuuden monelle oppilaalle ja tukee koko koulun yhteisöllisyyttä. (Koskela 2009, 

201.) 
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4 KOULU HYVINVOINNIN HAASTEENA 

Koulun suhde oppilaiden hyvinvointiin voidaan nähdä ristiriitaisena. Koululla voidaan 

nähdä olevan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (POPS 2004) ylöskirjattujen 

toimintatavoitteiden valossa vankka pyrkimys tukea oppilaiden hyvinvointia – tervettä kas-

vua, kehitystä, oppimista sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena 

on myös ehkäistä oppilaiden syrjäytymistä. Koulun toiminnan tarkastelu on kuitenkin pal-

jastanut, että koulu hyvistä tavoitteistaan huolimatta myös toiminnallaan saattaa oppilaita 

syrjäytymisvaaraan (ks. Kivinen ja Rinne 1988; Kuula 2000). 

Samoilla linjoilla edellisten kanssa on mys Samdal (1998) kumppaneineen, jotka jo edellä 

esittivät koulun olevan oppilaiden hyvinvoinnin kannalta sekä riski että voimavara ja lähde. 

Heidän mukaansa riski on surin oppilaiden kohdalla, joiden käsitys koulusta on negatiivi-

sesti värittynyt. Negatiivisesti kouluun suhtautuvat oppilaat ovat vaarassa ajautua vertais-

ryhmiin joissa kapinoidaan koulua vastaan ja joissa esiintyy lasten ja nuorten terveydelle 

haitallista käyttäytymistä. (Samdal ym. 383-384.)  Koulun voidaan näin ollen nähdä olevan 

oppilaiden hyvinvointia tukevista tavoitteistaan huolimatta myös haaste oppilaiden hyvin-

voinnille. 

4.1 Syrjäytyminen ilmiönä 

Hyvinvoinnin vastakohtana pidetään syrjäytymistä, joka myöskään hyvinvoinnin tapaan ei 

ole yksiselitteisesti määriteltävissä tai selitettävissä. Jyrkämän (1986, 40) mukaan syrjäy-

tyminen on moniulotteinen ongelma, jota voidaan tarkastella muun muassa koulutukselli-

sena, ammatillisena ja sosiaalisena ongelmana. Samoilla linjoilla on Taskinen (2001, 4), 

joka laajentaa käsitteen jakautumista eri muotoihin. Näitä syrjäytymisen muotoja ovat ta-

loudellinen, sosiaalinen, sukupuolinen, seksuaalinen, rodullinen ja uskonnollinen. Tämän 

tutkimuksen kannalta oleellisia syrjäytymisen muotoja ovat koulutuksellinen sekä sosiaali-

nen syrjäytyminen.  
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Syrjäytymisen muodot kietoutuvat toisiinsa siten, että koulutuksellinen syrjäytyminen to-

dennäköisesti johtaa myöhemmin ongelmiin työelämässä ja muilla elämänalueilla (Kuula 

2000, 2). Samoilla linjoilla on myös Jyrkämä (1986, 38-40), jonka mukaan syrjäytymisen 

ulottuvuudet, koulutuksellinen, ammatillinen ja sosiaalinen, usein kietoutuvat toisiinsa ja 

näin ollen syrjäytymiselle ei voida useinkaan löytää yhtä yksittäistä syytä. Syrjäytymisvai-

heiden kietoutuminen toisiinsa tulee esiin myös syrjäytymisen kehitysprosessissa, jota Ta-

kala (1992, 38) on kuvannut mallissaan. Hänen mukaansa syrjäytyminen etenee viiden vai-

heen kautta: 1) vaikeudet kotona, koulussa ja sosiaalisessa toimintaympäristössä 2) koulun 

keskeyttäminen tai alisuoriutuminen 3) huono työmarkkina-asema 4) työn vieroksunta, 

kriminalisoituminen, sosiaaliavustuksilla toimeentulo, alkoholisoituminen 5) laitostuminen 

tai eristäytyminen yhteiskunnasta. 

Koulun ja oppilaiden kannalta erityisen merkittävää edellisessä on ensimmäinen ja toinen 

kohta, joiden mukaan vaikeuden koulussa ja sosiaalisessa toimintaympäristössä sekä 

alisuoriutuminen luovat riskiä oppilaan syrjäytymiskehitykselle. Myös Kivirauma (1989, 

19-23) toteaa epäonnistumisen koulussa ennakoivan myös epäonnistumista myöhemmässä 

elämässä. Näin ollen kouluissa tapahtuva oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen näyttäisi ole-

van erittäin tärkeää. Oleellista hyvinvoinnin tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä näyt-

täisi olevan juuri oppilaiden oppimisen, kaverisuhteiden ja sosiaalisten taitojen tukeminen. 

Edellä myös muun muassa Konu 2002; Allardt 1979; Keyes 1998; Moisio 2008; Ryff & 

Keyes 1995; Joronen 2005 olivat samoilla linjoilla kuvaillessaan hyvinvoinnin rakentumis-

ta sosiaalisten suhteiden, ystävyyssuhteiden sekä itsensä toteuttamisen kautta.  

Kuulan (2000, iii) mukaan hyvinvoinnin vastakohta, syrjäytyminen, on ilmiö, jossa kysees-

sä on ennen kaikkea yksilön ahdinko, mutta jolla on vaikutuksia myös yhteisön ja yhteis-

kunnan tasolla. Syrjäytymisessä kyse ei ole siis vain yksilön ongelmista vaan vaikutukset 

heijastuvat koko ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan. Lisäksi oppilaiden hyvinvoinnin 

tukemisesta yläkouluissa tekee merkittäväksi se, että lasten ja nuorten syrjäytymiskehityk-

selle merkittävää aikaa on juuri yläkouluikä, jolloin tutkimusten mukaan syrjäytyminen ak-

tivoituu (Kuula 2000, iii). Tästä syystä syrjäytymisen ehkäiseminen ja oppilaiden hyvin-

voinnin tukeminen kouluissa palvelee koko yhteiskunnan kehitystä. Oppilaiden hyvinvoin-
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nin vaaliminen ja tukeminen koulussa voidaan nähdä erittäin tärkeänä perusopetuksen toi-

mintatavoitteena. 

Viime vuosina on toteutettu tutkimuksia, joilla on pyritty selvittämään syrjäytymisvaarassa 

olevien nuorten määrää. Helsingin Sanomien (14.3.2008) mukaan stakesin tutkimus paljas-

taa syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria olevan ainakin 65 000. (Ni-

vala 2008, 5.) Samansuuntaisia lukuja antaa myös Myrskylän (2010) koko Suomen kattava 

tilastotutkimus, jonka mukaan lähes 60 000 nuorta oli vuonna 2008 työmarkkinoiden ja 

koulutuksen ulkopuolella. Myrskylän (2010) mukaan peruskoulun jälkeistä koulutusta vail-

la olevia nuoria varjostaa korkea työttömyyden riski, mutta peruskoulutuksen jälkeinen 

koulutus vähentää tätä riskiä selvästi. Karvosen ym. (2008, 32) mukaan vaikeudet sijoittua 

työelämään ovat riskejä syrjäytymiselle. Myös Kivirauma (1989, 19-24) toteaa koulutuksel-

lisen puutteen olevan suuri riski syrjäytymiselle. Kivirauman mukaan syrjäytyminen kou-

lusta johtaa todennäköisesti syrjäytymiseen työelämästä, mitä pidetään kohtalokkaimpana 

syrjäytymisen muotona. Syrjäytymisen muodot näyttävät näin ollen liittyvän toisiinsa. 

Yläkoulun kannalta edelliset tutkimustulokset tarkoittavat, että paine valmistaa oppilaille 

silta peruskoulun jälkeisiin opintoihin on merkittävä. Jos yläkoulu epäonnistuu tässä tehtä-

vässä, voidaan tutkimusten valossa nähdä, että näiden nuorten riski syrjäytymiseen ja ulko-

puoliseksi jäämiseen kasvaa.  

4.2 Syrjäytymisvaarassa olevat oppilaat 

Koulun roolista oppilaiden hyvinvoinnin ja syrjäytymisen kannalta tekee mielenkiintoista ja 

merkittävää se, että epäonnistumisen koulussa voidaan nähdä ennakoivan epäonnistumista 

myös myöhemmässä elämässä (Kivirauma 1989, 19).  Kuula (2002, 41) toetaa heikon kou-

lumenestyksen ennakoivan syrjäytymistä.  Myös Takala (1992) on samoilla linjoilla esittä-

en syrjäytymiskehityksen yhtenä alkuvaiheena koulussa ilmenevät vaikeudet. Nuoren pu-

toaminen koulutuksesta peruskoulussa tai sen jälkeen vaikeuttaa nuoren sijoittumista työ-

elämään (Karvonen ym. 2008, 32.) Vaikeudet peruskoulussa saavat tyypillisesti myöhem-
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min seurakseen matalan koulutustason, ammattitaidottomuuden, lyhytkestoisia työsuhteita, 

työttömyyttä ja pahimmillaan rikollista elämäntapaa (Nurmi ym. 1992, 485). 

Oppilaiden syrjäytymiskehitystä tarkasteltaessa voidaan todeta, että osa lapsista ja nuorista 

on suuremmassa vaarassa syrjäytyä peruskoulusta ja jatkokoulutuspaikoista ajautuen syr-

jäytymiskierteeseen. Voidaankin puhua syrjäytymisvaarassa olevista oppilaista. Nurmen 

(2009, 133) mukaan eräänä syrjäytymisriskinä on opintojen hidastuminen. Hänen tutki-

muksensa perusteella opintojen hidastumiseen johtaneita syitä näyttävät olevan huonosti 

tuetut tai tukematta jääneet oppimisen vaikeudet, huono koulumenestys, huonot kouluko-

kemukset, heikko itsetunto, tukijoiden puute sekä muut sosioekonomiset tekijät.  

Eräs lähestymistapa syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden tarkasteluun on myös oppilai-

den jakaminen neljään ryhmään Kivisen ym. (1985, 75 - 90) mallin mukaisesti. Mallin mu-

kaan oppilaat voidaan jakaa ensinnäkin koulumyönteisyyden ja koulukielteisyyden perus-

teella ja nämä molemmat ryhmät voidaan edelleen jakaa aktiivisuuden ja passiivisuuden 

mukaan. Koulukielteisessä ryhmässä jako tapahtuu niin sanottuihin ”passiivisesti poikkea-

viin vetäytyviin oppilaisiin” ja ”aktiivisesti poikkeaviin koulua vastustaviin oppilaisiin”.  

(Kivinen et al. 1985, 75 - 90). Koulusta syrjäytyvät tai syrjäytymisvaarassa olevien oppilai-

den voidaan nähdä kuuluvan näihin kahteen koulukielteiseen ryhmään (Lämsä 1996,83).  

Edellä myös kuvaili Better Behaviour and Better Learning 2001 – selvityksen kuvanneen 

psyykkisen hyvinvoinnin ongelmia omaavien oppilaiden käyttäytymisen näkyvän oppitun-

neilla sekä syrjäänvetäytymisenä että aggressiivisena levottomuutena ja häiriköintinä. Edel-

listen perusteella voidaankin sanoa, että koulussa yhden ryhmän syrjäytymis vaarassa ole-

vista oppilaista muodostaa psyykkisiä hyvinvoinnin ongelmia omaavat oppilaat.  

Lämsän (1996, 83) mukaan Kivirauma ja Kivinen (1986, 389) toteavat koulukielteisten op-

pilaiden opintoja varjostavan alisuoriutumisen. Laine (1990, 22 - 23) toteaa koulukielteisil-

lä oppilailla olevan lisäksi ongelmia sosiaalisissa suhteissa niin vertaisryhmässä kuin opet-

tajien kanssa. Takalan (1992) mukaan juuri alisuoriutuminen sekä vaikeudet sosiaalisissa 

suhteissa voidaankin nähdä olevan syrjäytymiskehitykselle altistavia tekijöitä. 
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Koulukielteisyys ja alisuoriutuminen voidaan kuitenkin ymmärtää myös ilmiöinä, jotka kie-

toutuvat toisiinsa ja joihin osa oppilaista ajautuu niin sanotusti ’koulun paineessa’. Koulu-

kielteisen asenteen syntymistä voidaan lähestyä huonon kouluviihtyvyyden sekä huonon 

koulutyytyväisyyden kautta. Muun muassa Kuulan (2000, 42) mukaan tutkimukset ovat 

osoittaneet, että kouluviihtymättömyys ja yleinen tympääntyminen koulunkäyntiin ovat 

osaltaan syinä oppilaiden syrjäytymiseen koulusta.  Myös Samdal (1998) kumppaneineen 

on samoilla linjoilla. 

Kouluviihtymättömyyden tarkastelu on oleellista varsinkin suomalaisten oppilaiden hyvin-

voinnin kannalta. Savolaisen (2001, 25) mukaan Suomen peruskoulu on onnistunut hyvin 

tiedollisten oppimistulosten saavuttamisessa, mutta hänen mukaansa muun muassa Linna-

kylä (1993) ja Kannas (1995) ovat tutkimuksissaan todenneet, että suomalaiset oppilaat 

viihtyvät koulussa huonosti verrattuna monien muiden maiden oppilaisiin. Myös Olkinuora 

ja Mattila (2001, 20) ovat samoilla linjoilla edellisten kanssa. Heidän mukaansa suomalai-

selle koululle yleistä on oppilaiden huono kouluviihtyvyys joka tutkimusten mukaan on ol-

lut Suomessa muihin pohjoismaihin sekä yhdysvaltoihin verrattuna heikkoa ja koulukieltei-

syys poikkeuksellisen yleistä. Myös Samdal ym. (1998, 383) toteavat suomalaisten ja oppi-

laiden tutkimuksen mukaan viihtyvän koulussa huonommin kuin ikätoverit vertailumaissa. 

Olkinuoran ja Mattilan (2001, 20) mukaan suomalaiset oppilaat kokevat opettaja-

oppilassuhteet epätyydyttävinä. Suomalaiset oppilaat kokevat, ettei oppitunneilla kuulla 

heidän mielipiteitään eivätkä opettajat ole kiinnostuneita heistä yksilöinä. Yläkoulun kan-

nalta merkittävää on myös se, että kouluviihtyvyyden on Olkinuoran ja Mattilan (2001, 20) 

sekä Samdalin ym. (1998, 383) mukaan todettu laskevan voimakkaasti ylemmille luokka-

asteille siirryttäessä. 

Myös Kuula (2000, 42) puhuu tutkimusten osoittaneen, että oppilaiden viihtymättömyyden 

syinä koulussa ovat opettaja-oppilas suhteet siten, että oppilaat eivät koe saavansa opettajil-

ta riittävästi kannustusta ja tukea. Hänen mukaansa oppilaat kokevatkin opettajien ja oppi-

laiden väliset vuorovaikutussuhteet yleisesti negatiivisina. Myös Linnakylä (1992, 54) tote-

aa tutkimusten osoittaneen opettajien ja oppilaiden välisen suhteen olleen merkittävä selit-

täjä oppilaiden kokemassa kouluviihtyvyydessä. Hänen mukaansa tutkimus osoitti, että 
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koulussa viihtyivät selkeästi muita paremmin ne oppilaat, jotka suhtautuivat opettajiin luot-

tamuksellisesti. Linnakylän (1993, 42) mukaan yleistä kouluviihtyvyyttä selittivät tutki-

muksen mukaan lisäksi myös myönteiset toverisuhteet, oppilaiden kokema arvostus luokas-

sa sekä tietoisuus koulussa menestymisen mahdollisuuksista. 

Edellisten koulukielteisyyden sekä heikon kouluviihtyvyyden lisäksi suomalaisoppilailla 

ilmenee koulu-uupumusta, josta Holopaisen ja Savolaisen (2006) mukaan Salmela-Aron ja 

Näätäsen tutkimus (2005) on tuonut esiin tietoa. Holopaisen ja kumppaneiden mukaan edel-

listen tutkimus on osoittanut, että koulu-uupumus koskettaa noin 10 prosenttia suomalaisis-

ta nuorista ja erittäin voimakkaasti uupuneita on 5 prosenttia. Salmela-Aro ja Näätäsen 

määritelmän mukaan koulu-uupumus on pitkittynyt stressioireyhtymä, joka ilmenee kol-

mella tavalla: uupumusasteisena väsymyksenä, kyynisenä asenteena opintoja kohtaan sekä 

kyvyttömyyden ja riittämättömyyden tunteena opiskelijana (Holopainen & Savolainen 

2006, 466).  

Koulu-uupumus kietoutuu Salmela-Aron ja Näätäsen (2005) tutkimusten perusteella kol-

meen oppilaille koulunkäynnin seurauksena syntyvään kokemukseen. Ensinnäkin koulu-

uupumus on seurausta siitä, että oppilas kokee koulunkäyntinsä kuluessa ponnisteluidensa 

olevan riittämättömiä asetettujen koulutavoitteiden saavuttamiseen. Tämä saattaa johtaa 

uupumusasteiseen väsymykseen. Toisekseen oppilaalle saattaa koulutyöskentelyn myötä 

syntyä myös kokonaisvaltainen kokemus siitä, ettei hän saa riittävästi aikaan koulussa. Tä-

mä johtaa oppilaan kouluun liittyvän itsetunnon alenemiseen ja kyvyttömyyden sekä riittä-

mättömyyden tunteeseen opiskelijana. Kolmanneksi oppilaille saattaa syntyä kokemus siitä, 

ettei koulutyö ole merkityksellistä eikä mielekästä, jolloin oppilaat saattavat kyynistyä kou-

lutyötä kohtaan. (Holopainen ym. 2006, 466.) Koulutyötä kohtaan syntyneen kyynisen 

asenteen voidaan tulkita olevan lähtökohta koulukielteiselle asenteelle, joka Lämsän (1996, 

83) mukaan saattaa johtaa oppilaan syrjäytymisvaaraan.  

Kuula (2000, 141) tuo tutkimuksessaan esiin kolme pelkistettyä oppilasprofiilia, joiden kat-

sotaan olevan koulussa eniten syrjäytymisvaarassa. Nämä oppilasprofiilit ovat oppimisvai-

keuksiset, käyttäytymishäiriöiset ja monioireiset. Kuulan mukaan näiden oppilastyyppien 

kohdalla syrjäytymiskehitykselle altistavana mekanismina voidaan pitää sitä, että nämä op-
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pilaat eivät pysty sopeutumaan koulun institutionaalisiin odotuksiin, joita Kuulan mukaan 

ovat koulun opetussuunnitelma (oppimisvaikeuksiset) sekä koulun piilo-opetussuunnitelma 

(käytöshäiriöiset). Lisäksi monioireiseen oppilasprofiiliin kuuluvan oppilaan ei katsota so-

peutuvan kumpaankaan näistä. Kuulan mukaan sopeutumattomiin oppilaisiin kohdistuu 

koulun taholta interventioita – sanktioita ja tukimuotoja. Sanktiot ja tukimuodot saattavat 

Kuulan (2000, iv) mukaan kuitenkin altistaa niiden kohteeksi joutuneen oppilaan syrjäyty-

miskehitykselle leimaamisen kautta. Interventioista keskeisin on Kuulan mukaan erityis-

opetus, joka varsinkin yläkoulussa käynnistää syrjäytymiskehityksen oppilaan leimaamisen 

kautta. 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa kuvataan tämän tutkimuksen tutkimustehtävä tutkimuskysymyksineen, tut-

kimuksen tutkimusmetodologinen perusta sekä tutkimuksen toteuttaminen aina tutkiempii-

risen aineiston hankinnasta aineiston analyysiin.  

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata yläkoulun aineenopettajien käsityksiä op-

pilaiden hyvinvoinnin tukemisesta. Tutkimuksella pyrin saamaan tietoa siitä, millaisia käsi-

tyksiä opettajilla on oppilaiden hyvinvoinnin tukemisesta ja omasta roolistaan tuossa työs-

sä. Lisäksi selvitän opettajien käsityksiä tekijöistä, jotka hankaloittavat koulussa oppettajien 

mahdollisuutta tukea oppilaiden hyvinvointia sekä heidän käsityksiään muutoksista, joiden 

kautta oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa onnistuttaisiin koulussa entistä paremmin.  

Tutkimustehtävä muotoutui lopulta kahteen tutkimuskysymykseen, joihin tässä tutkimuk-

sessa pyritään löytämään vastauksia. Nämä tutkimuskysymykset ovat:  

1. Millaisena opettajat näkevät roolinsa oppilaiden hyvinvoinnin tukijoina? 

2. Mihin suuntaan koulun käytänteitä tulisi opettajien mielestä kehittää, että oppilaiden 

hyvinvoinnin tukemisessa onnistuttaisiin paremmin? 
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5.1 Fenomenografia tutkimusmenetelmänä 

Koska tutkimuksen keskiössä ovat käsitykset ja niiden kuvaaminen, on tutkimus luonteel-

taan fenomenografista laadullista tutkimusta ja se sijoittuu aihepiirinsä kautta kasvatustie-

teelliseen kenttään. Fenomenografia on laadullinen tutkimussuuntaus, joka tutkii ihmisten 

erilaisia käsityksiä (Huusko & Paloniemi 2006, 163). Kiinnostus kohdistuu kokemisen va-

riaatioiden kuvaamiseen (Niikko 2003, 23).  

Fenomenografisessa tutkimuksessa todellisuuden ajatellaan olevan jotain, joka on olemassa 

riippumatta yksilöistä. Todellisuus kuitenkin usein koetaan eri tavoin ja sen merkitys näh-

dään kuvautuvan yksilön käsitysten ja ymmärryksen kautta. (Häkkinen 1996, 11.) Feno-

menografian tausta-ajatuksena on, että samoissa tilanteissa ihmiset ymmärtävät, käsittävät 

ja kokevat ilmiöitä eri tavoin (Ahonen1994, 114; Niikko 2003, 27).  Ihminen nähdään ra-

tionaalisena olentona, joka antaa selityksiä kokemilleen ilmiöille. Näiden selitysten kautta 

yksilö muodostaa mielessään ilmiöitä koskevia käsityksiä. (Ahonen 1994, 116.) Tästä pääs-

tään käsiksi fenomenografian peruskiinnostukseen. 

Voidaan sanoa, että fenomenografiassa tutkitaan (Niikko 2003, 24) ihmisten erilaisia ko-

kemuksia, toisaalta sanotaan (Huusko & Paloniemi 2006, 163), että tutkitaan käsityksiä. 

Termien käsitys ja kokemus rooli onkin fenomenografiassa kahtiajakautunut. Ensinnäkin 

termit käsitys ja kokemus voidaan (Niikko 2003, 46) rinnastaa synonyymeiksi tavalle ym-

märtää jotakin, mutta ne voidaan myös erottaa toisistaan. Kokemus (noesis) on prosessi, 

joka synnyttää käsityksen (noema). Käsitykset heijastavat myös henkilön aikaisempia ko-

kemuksia ja käsityksiä, sillä käsitysten muodostumisen prosessiin vaikuttaa kaikki se mitä 

henkilö on aiemmin kokenut. (Niikko 2003, 25.) Aikaisemmat käsitykset ovat uusien käsi-

tyksien muodostumisen rakennusperusta (Häkkinen 1996, 23).   

Kun jätetään termien dualistinen luonne vähemmälle huomiolle, voidaan todeta, että feno-

menografia on (Niikko 2003, 46) tieteellinen ja tutkimuksellinen lähestymistapa, jonka ta-

voitteena on kuvata ja tarkastella juuri ihmisten erilaisia käsityksiä samoista ilmiöistä. Se 

on laadullinen tutkimussuuntaus, jonka tavoitteena on kuvailla, analysoida ja ymmärtää ih-
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misten erilaisia ajattelutapoja eli käsityksiä sekä käsitysten välisiä suhteita (Huusko & Pa-

loniemi 2006, 163). Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ennen kaikkea ajattelun sisällöis-

tä, ei niinkää ajattelun prosesseista (Niikko 2003, 29). ”Fenomenografiassa käsitys tai käsit-

täminen tarkoittaa perustavaa laatua olevaa ymmärtämistä tai näkemystä jostakin” (Niikko 

2003, 25). 

Fenomenografian teorian määrittelystä nousee kuitenkin eräs kysymys: Miksi tutkia käsi-

tyksiä? Vastaus kysymykseen löytyy ehkä seuraavista ajatuksista. Fenomenografiassa aja-

tellaan, että käsitykset ovat olemassa ihmisen tajunnassa, vaikkei yksilö ole niistä tietoinen 

(Niikko 2003, 26). Käsityksemme ja ymmärryksemme ilmiöistä ja niiden välisistä suhteista 

vaikuttavat toimintaamme ja tapaamme toimia (Mäkisalo & Kinnunen 1999, 233─234; 

Niikko 2003, 28). Käsityksemme ja se mitä ajattelemme ilmiöistä ja niiden välisistä suh-

teista ei kuitenkaan ole suora selitys toiminnallemme tietyssä tilanteessa (Mäkisalo ym 

1999, 234). Voidaankin ehkä ajatella, että mielessämme olevat tiedostamattomat käsityk-

semme ja ymmärryksemme ilmiöistä antavat meille tietynlaista herkkyyttä toimia tilanteis-

sa siten miten toimimme.  Käsityksemme asioista ja maailmasta ohjaavat toimintaamme, 

vaikka harvoin edes tiedostamme omia käsityksiämme (Marton & Booth 1997, 113─114). 

Tästä syystä ei ole yhdentekevää millaisia käsityksiä kannamme mukanamme ja onkin pe-

rusteltua tutkia myös opettajien käsityksiä. Käsitysten tutkiminen avaa ehkä myös hedel-

mällisen tien toimintamme tietoiseen kehittämiseen.      

5.2 Fenomenografisen tutkimuksen toteuttaminen 

Fenomenografista tutkimusta tehdään toisen asteen näkökulmasta. Ensimmäisen asteen nä-

kökulmassa tutkija pyrkii kuvaamaan todellisuutta suoraan oman kokemuksensa kautta, 

kun taas toisen asteen näkökulmassa tutkija pyrkii kuvaamaan toisten ihmisten tapaa kokea 

jotakin. Tutkimuksessa pyritään paljastamaan ja tuomaan esiin ihmisten erilaisia käsityksiä 

tietystä ilmiöstä. Tutkimuksessa tärkeää on myös kiinnittää huomiota siihen, että tutkija 

sulkeistaa omat käsityksensä ja kokemuksensa (Niikko 2003, 24─25.) 
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Ahonen (1994, 115) jakaa fenomenografisen tutkimuksen etenemisen karkeasti neljään vai-

heeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tutkija kiinnittää huomiota asiaan, josta näyttää esiinty-

vän erilaisia käsityksiä. Kun tutkimme toisten ihmisten käsityksiä, on hyvä kysyä saamme-

ko esiin käsitykset sellaisina, kuin ne tutkittavan mielessä sijaitsevat vai vaikuttavatko ole-

tuksemme tulkintaan. Ahosen (1996, 136) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa eräs 

oleellinen seikka onkin intersubjektiivisuus. Tällä tarkoitetaan tutkijan omien käsitysten 

vaikutusta tutkittavan käsitysten tulkitsemisessa. Haastattelijan on fenomenografisessa tut-

kimuksessa tiedostettava omat lähtökohtansa, jolloin hän voi arvioida niiden vaikutusta 

haastateltavan ilmauksiin, sekä siihen mitä haastateltava sanoo tai jättää sanomatta. 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkija perehtyy Ahosen (1994, 115) mukaan aiheen teo-

riataustaan. Kolmantena vaiheena Ahonen näkee aineiston keruun, eli haastateltavien käsi-

tysten kartoittamisen. Neljäntenä vaiheena fenomenografisessa tutkimuksessa Ahosen mu-

kaan on käsitysten luokittelu, jossa tarkoituksena on pyrkiä luokittelemaan löydetyt käsi-

tykset niiden merkityksien perusteella.  

5.3 Aineiston hankinta 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla kahtatoista yläkoulun ai-

neenopettajaa.  Haastateltavat opettajat ovat töissä yläkouluissa, osa tosin yläkoulun ohella 

myös lukiossa. Työkokemusta opettajana toimimisesta haastateltavilla oli haastattelutilan-

teessa 2-30 vuotta. Lähetin eri koulujen rehtoreille sähköpostilla pyynnön välittää koulunsa 

opettajille haastattelupynnön, jossa lyhyesti kuvailtiin tutkimuksen aihetta.  Kun aluksi 8 

opettajaa oli vastannut haastattelupyyntöön myöntävästi, sovimme tapaamisajat ja lähetin 

opettajille haastattelukysymykset etukäteen luettavaksi. Tällä pyrin siihen, että haastatelta-

vat tiedostaisivat käsityksiään valmiiksi haastattelua varten. Näiden haastatteluiden jälkeen 

sain sovittua vielä 4 uutta haastattelua jolloin haastateltavien kokonaismääräksi sain 12.  

Martonin (1986, 154) mukaan fenomenografisen tutkimuksen ensisijaisena aineistonke-

ruumenetelmänä ovat juuri haastattelut. Hänen mukaansa tutkimuksessa on kuitenkin tärkeä 

kiinnittää huomiota esitettäviin kysymyksiin sekä siihen kuinka kysymme kysymyksiä. 
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Haastateltaville on pyrittävä tarjoamaan haastattelutilanteessa mahdollisuus mitoittaa vas-

tauksiensa ulottuvuus haluamallaan tavalla. Avoimet kysymykset palvelevat parhaiten tätä 

tarkoitusta. Tämän pohjalta muotoilin tutkimuksen haastattelukysymykset vastaamaan fe-

nomenografisen tutkimuksen ohjeita.  Haastatteluiden runko koostui kymmenestä (10) 

avoimesta kysymyksestä, jotka löytyvät tämän työn liiteosasta. 

Toteutin haastattelut seurailemalla kysymysrunkoa, mutta haastattelujen lomassa esitin 

haastateltaville myös tarkentavia lisäkysymyksiä näiden vastausten virittämänä. Kaikilta 

haastateltavilta ei myöskään tarvinnut kysyä kaikkia kysymyksiäni erikseen, koska he vas-

tasivat muiden kysymysten lomassa itsestään jo joihinkin kysymyksiin. Nauhoitin haastat-

telut digitaalisella sanelimella ja litteroin ne lopulta tietokoneelle tekstitiedostoksi. Litte-

roinnin jälkeen seurasi vastauksien järjestämisen vaihe sekä vastauksiin syventymisen vai-

he, joilla lähestyin varsinaista analysointivaihetta.  

5.4 Aineiston analyysi 

Järjestämistä ja syventymistä – aineiston analyysin ensimmäinen vaihe 

Fenomenografinen analyysi ei ole luonteeltaan kovin struktruoitu vaan se noudattaa suurel-

ta osin kvalitatiiviselle ihmistieteille ominaisia yleisiä piirteitä. Tulokset ovat tavallisesti 

mallien, piirteiden tai teemojen kuvausta sekä teoreettisia kategorioita. Fenomenografinen 

analyysi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä vaiheessa aineistoon tu-

tustutaan huolella lukemalla sitä läpi. Tarkoituksena on hahmottaa tutkittavien kokonaiskä-

sitys tutkimusongelmiin ja löytää aineistosta merkittäviä ilmauksia, jotka kuvaavat tätä 

suhdetta. Ilmaukset voivat olla sanoja, lauseita, kappaleita tai jopa koko haastattelu. Ana-

lyysissa huomio kiinnittyy löydettyihin ilmauksiin, ei siihen, keltä ne ovat peräisin, rajat 

tutkittavien välillä siis hylätään ja aineistoa tarkastellaan yhtenäisenä kokonaisuutena. 

(Niikko 2003, 32-33.) 

Tässä tutkimuksessa kuljin Niikon (2003, 32-22) kuvaamaan analysoinnin ensimmäiseen 

vaiheeseen aineiston järjestämisvaiheen kautta. Tämän järjestämisvaiheen alussa luin kun-
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kin vastaajan haastattelun kokonaisuudessaan läpi muutamaan kertaan ja tein tekstinkäsitte-

lyohjelmalla vastauksiin merkintöjä niihin kohtiin, joissa vastaaja vastasi tietyn vastauksen 

sisällä myös johonkin toiseen haastattelukysymyksenä olleeseen kysymykseen. Tämän jäl-

keen aloin järjestää vastauksia paremmin analysoitavissa olevaan muotoon. Järjestin vasta-

ukset siten, että kaikki samaan haastattelukysymykseen tulleet vastaukset olivat allekkain. 

Näin vastausten lukeminen ja tarkastelu oli mielestäni helpompaa ja tehokkaampaa. Varsi-

naista vastauksiin syventymistä varten tulostin nämä järjestämäni vastausliuskat.  

Fenomenografisen tutkimuksen analyysin ensimmäistä vaihetta vastaa tässä tutkielmassa 

vastauksiin syventymisen vaihe. Tässä syventymisvaiheessa luin vastauksia läpi tulostamil-

tani liuskoilta useaan kertaan ja koetin hahmottaa millaisia asioita aineistosta nousee esiin. 

Alleviivasin ja ympyröin vastauksia joissa esiintyi samankaltaisuuksia. Laitoin myös mer-

kintöjä vastauksiin, jotka eivät sopineet muiden vastausten kanssa yhteen. Tämän jälkeen 

järjestin ja ryhmittelin vastauksia esiin nousseiden yhtäläisyyksien perusteella.  

Aineiston analyysin toinen ja kolmas vaihe 

Aineiston järjestämisen ja aineistoon syventymisen jälkeen alkoi analyysin toinen vaihe. 

Tässä vaiheessa tarkoituksena oli löytää haastatteluvastauksista vastauksia varsinaisiin tut-

kimuskysymyksinä olleisiin kysymyksiin ja kategorisoida näitä vastauksia. Niikon (2003, 

34) mukaan analyysin toisessa vaiheessa aineistosta nousseita ilmauksia aletaan ryhmitellä 

tutkimusongelmien suunnasta. Tämä tapahtuu vertailemalla ilmauksia keskenään. Analyy-

sin ytimenä oli etsiä ilmauksien joukosta samankaltaisuuksia, erilaisuuksia, harvinaisuuksia 

ja rajatapauksia. Analyysi tähtäsi teorian muodostukseen ja tutkimuksen lopullinen teoria 

muodostui analyysin tuloksena (ks. Häkkinen 1996). 

Niikon (2003, 34) mukaan analyysin kolmannessa vaiheessa vertailun läpikäyneitä ilmauk-

sia aletaan kategorisoida omiksi ryhmikseen. Tavoitteena on muodostaa kategorioita, joista 

kukin kertoo jotain erilaista tavasta kokea ilmiö. Tällöin kategorioiden rajat tulisi määrittää 

siten, etteivät kategorioiden rajat asetu limittäin toistensa kanssa. Käytännössä toteutin Nii-

kon kuvaaman fenomenografisen analyysin toisen- ja kolmannen vaiheen siten, että otin 

esille tulostamani liuskat, joissa haastateltavien vastaukset olin järjestänyt haastatteluksy-
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mysten mukaiseen järjestykseen. Kaikki samaan kysymykseen tulleet vastaukset siis sijait-

sivat samalla liuskalla. Näihin liuskoihin olin analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa tehnyt 

merkintöjä: alleviivannut ja ympyröinyt vastauksia, jotka sisälsivät samanlaisen käsityksen 

jostain ilmiöstä. 

Analyysin toista vaihetta aloin toteuttaa siten, että otin esille varsinaiset tutkimuskysymyk-

seni ja aloin niiden valossa tarkastella liuskoilla olevia vastauksia. Kirjoitin paperiarkille 

tutkimuskysymykset ja hahmottelin miellekarttamaisesti kumpaankin tutkimuskysymyk-

seen kuuluvia vastauksia, joita liuskoista nousi esiin. Kun olin saanut miellekartan tehtyä, 

luin liuskoja vielä uudelleen läpi ja täydensin miellekarttoja. En siis synnyttänyt miellekart-

toja heti valmiina pakettina, vaan vähitellen yhä uudelleen palaten aineistoni pariin ja takai-

sin miellekartan äärelle. 

Vähitellen miellekartan avulla alkoi aineistostani hahmottua se, miten haastattelemani opet-

tajat käsittävät roolinsa oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa sekä miten opettajat käsittävät 

muutokset, joilla hyvinvoinnin tukemisessa onnistuttaisiin paremmin. Lisäksi vastauksissa 

hahmottui myös opettajien käsitys tekijöistä joiden kautta oppilaiden hyvinvointia voidaan 

tunnistaa sekä opettajien käsityksiä hyvinvoinnin tukemisesta. Kun tutkimuskysymyksiin 

liittyvät käsitykset alkoivat hahmottua, pyrin toteuttamaan analyysin kolmatta vaihetta. 

Analyysin kolmannessa vaiheessa ryhmittelin näitä tutkimuskysymyksiin vastaukseksi löy-

tyneitä käsityksiä ja annoin kullekin kategorialle sitä kuvaavan nimen. 

 

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa kuvailen tämän tutkimuksen tuloksia sekä tulosten suhdetta aikaisempiin tut-

kimustuloksiin ja teorioihin. Tulokset hahmottavat tutkimusongelmana ollutta ilmiötä vas-

taamalla kysymyksiin siitä millaisena opettajat näkevät roolinsa oppilaiden hyvinvoinnin 

tukijoina ja mihin suuntaan koulun käytänteitä tulisi opettajien mielestä kehittää, että oppi-

laiden hyvinvoinnin tukemisessa onnistuttaisiin paremmin. Seuraavalla kuviolla 2 pyrin 

havainnollistamaan tulosten rakennetta. 
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Kuvio 2. Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksen tulokset jakautuvat kolmeen yläkategoriaan: roolikäsityksiin, käsityksiin op-

pilaiden hyvinvoinnin tunnistamisesta ja tukemisesta sekä muutostoiveisiin. Nämä yläkate-

goriat on esitetty yllä olevassa kuviossa 2 sinisellä pohjalla vasemmassa reunassa allekain. 

Yläkategoriat jakautuvat vaihtelevaan määrään alakategorioita, jotka määrittävät kunkin 

yläkategorian sisältöä ja luonnetta. Kuviossa nämä alakategoriat on esitetty harmaalla poh-

jalla kunkin yläkatekorian oikealla puolella vaakasuunnassa. Oppilaiden hyvinvoinnin tun-

nistamista ja tukemista koskevien tulosten kohdalla kuviossa on kuvattu alakategorioiden 

alla myös kunkin alakategorian sisältöä tulosten lukemisen helpottamiseksi. Seuraavassa 

esittelen nämä kolme yläkategoriaa sisältöineen kuvion mukaisessa järjestyksessä lähtein 

roolikäsityksistä ja kulkien muutostoiveisiin. 
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6.1 Roolikäsitykset  

6.1.1 Kaksi vastakkaista käsitystä  

Vastauksissa erottui kaksi vastakkaista käsitystä oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen kuu-

lumisesta opettajan työnkuvaan. Osa opettajista käsitti hyvinvoinnin tukemisen olevan tär-

keä osa työtehtäväänsä, mutta toisaalta osa opettajista sitä vastoin taas ei kokenut tätä työ-

tehtäväkseen. Hyvinvoinnin tukemisen työtehtäväkseen mieltävät opettajat perustelivat 

kantansa muun muassa sillä, että he näkevät oppilaita koulussa päivittäin ja tätä kautta heil-

le tarjoutuu oiva tilaisuus havainnoida ja myös tukea oppilaiden hyvinvointia. Myös Sam-

dal (1998) kollegoineen esittää koulun olevan oppilaiden hyvinvoinnin kannalta merkittävä 

kenttä siitä syystä, että oppilaat viettävät koulussa valtaosan aktiiviajastaan. Perustelut op-

pilaiden hyvinvoinnin tukemiselle löytyivät vastaajien mukaan myös itse opettajan virka-

velvollisuudesta. Osa opettajista koki tällöin, että opettajan työnkuvaan kuuluva kasvatus-

tehtävä itsessään sisältää myös velvollisuuden tukea oppilaiden hyvinvointia. Seuraava vas-

taus kuvastaa opettajien käsitystä oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen kuulumisesta opetta-

jan työnkuvaan: 

Ehdoton velvollisuus. Hän tapaa sitä oppilasta arjessa, useita kertoja viikossa. Hän 

on aitiopaikalla. Hän on se havainnoitsija numero yks. Ehdottomasti. Et jos ei hän 

havainnoi ja tue sitä, niin kuka sitten? Hän on niin ku se arjen havainnoitsija, tukija 

ja se, joka näkee, että jos toisella on huono päivä. Et se voi auttaa jo kun laittaa kä-

den olkapäälle, et ei se vaadi mitään huimia psykologisia juttuja siinä vaihees-

sa…vaan että kohtaa sen nuoren ja lapsen. Ja on turvallinen tukeva aikuinen hälle, 

sen opettamisen lisäks. Tai oikeestaan ennen sitä opettamista. – Haastateltava 1 

Opettajat, jotka eivät kokeneet oppilaiden hyvinvoinnin tukemista kuuluvaksi työtehtäviin-

sä, kuvailivat vastauksissaan käsitystään siitä, että oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen pi-

täisi kuulua ennen kaikkea kodeille ja muille oppilashuoltoon kuuluville tahoille, erityisesti 

kouluterveydenhoitajille, koulukuraattoreille ja koulupsykologeille. Tämä käy ilmi muun 

muassa seuraavasta vastauksesta: Se pitäis olla se rooli siellä kotona ja jossain muualla, 
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kuraattoreilla ja terveydenhoitajilla, kun se ei oikeesti oo opettajan tehtävä se hyvinvoinnin 

tukeminen. – Haastateltava 8 

Lisäksi eräs opettaja hahmotteli vastauksessaan asenteensa taustaksi osaltaan myös yliopis-

tokoulutuksessa laitoksella vallinneen asenteen: Et meidän laitoksella tuolla, niin ajateltiin 

jotenkin, että meidät on tarkotettu enemmän opettamaan niinku noita opetettavia aineita ja 

ne hyvinvoinnin tukemisasiat sitten paremmin kuuluu noille koulupsykologeille ja kuraatto-

reille. – Haastateltava 5 

Vastaukset kuvastavat opettajien käsitystä oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen kuulumisestä 

enemmänkin koulussa tarjottavien terveydenhuoltopalveluiden piiriin. Tämä havainto on-

saman suuntainen Konun (2002, 28) havaintojen kanssa. Konun mukaan suomen kouluissa 

oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin tarkastelu ja tukeminen on perinteisesti kuulunut kou-

luterveydenhuollon ja terveyskasvatuksen piiriin. Opettajien käsityksen voidaan näin ollen 

nähdä kuvastavan erästä tehtävänjaon olemassa ollutta rakennetta. 

Samansuuntaisia tuloksia opettajien roolikäsityksen kahtiajakautumisesta ovat saaneet tut-

kimuksissaan myös Graham ym. (2010) sekä Koskela (2009). Grahamin ym. (2010, 486) 

tutkimuksen mukaan suurin osa tutkimukseen osallistuneista opettajista (89%) pitää kou-

luissa toteutettavaa oppilaiden hyvinvointikasvatusta tärkeänä ja erittäin tärkeänä.  Opetta-

jien käsitysten mukaan oppilaiden hyvinvointia tukevalle työlle on kouluissa myös suuri 

tarve (Graham ym. 2010, 489). Vaikka suuri osa opettajista näyttää olevan sitoutuneita op-

pilaiden hyvinvointia tukevaan työhön, osa opettajista tätä vastoin on voimakkaasti sitä 

mieltä, ettei opettajien työnkuvaan kuulu ”sosiaalityö” ja ”mielenterveystyö” ja oppilaiden 

hyvinvoinnin tukeminen. (Graham ym. 2010, 490-491.)  

Myös Koskelan (2009) tutkimuksen tulokset viittaavat roolikäsitysten kahtiajakautumiseen. 

Tutkimuksen mukaan opettajien työssään kokema autonomia mahdollistaa ”laajan” oppi-

lashuoltotyön. Osa opettajista on omaehtoisesti sitoutunut oppilashuoltotyöhön, oppi-

lashuoltotyön kehittämiseen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen. Oppilashuoltotyö 

nähdään myös varsinaisen opetustyön edellytyksenä. Autonomia mahdollistaa tutkimuksen 

mukaan kuitenkin myös oppilashuoltotyön sivuuttamisen. Tällöin opettajat ovat rajanneet 
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työnsä didaktiseen opetustehtävään jolloin oppilashuoltotyö jää varsinaisen työn ulkopuo-

lelle. Osa opettajista kokee sitoutuneensa oppilashuoltotyöhön, mutta opettajat myös koke-

vat, etteivät kaikki opettajat työyhteisössä toteuta tätä tehtävää. (Koskela 2009, 142–143.)  

 

6.1.2 Opettajat havainnoitsijoina ja sanansaattajina 

Mielenkiintoista tuloksissa on se, että edellä mainituista esiin nousseesta erilaisesta käsityk-

sestä huolimatta opettajat pitävät roolinaan oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa ennen 

kaikkea oppilaiden havainnoimista tuntitilanteissa ja havainnoista viestittämistä eteenpäin. 

Näin ollen myös ne opettajat, joiden mielestä opettajan työn kuvaan ei kuulu oppilaiden 

hyvinvoinnin tukeminen ja jotka sijoittaisivat tämän tehtävän muiden koulussa toimivien 

tahojen työnkuvaan, kuvailevat toteuttavansa opetuksen ohessa oppilaiden havainnointia ja 

havainnoista viestittämistä eteenpäin muille tahoille. Opettajat pitävät itseään oppilaiden 

hyvinvoinnin tukemisen suhteen eräänlaisina havainnoitsijoina ja sanansaattajina. Tämä 

käsitys opettajan roolista oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa tulee esiin esimerkiksi seu-

raavan vastaajan mietteissä: 

Se rooli on mun mielestä se, että se ohjaa oppilaan eteenpäin, kuuntelee ja huomaa 

ne muutokset ja viestittää eteenpäin luokanohjaajalle ja muille jos huomaa jotain 

ongelmaa. Et mä näkisin opettajan roolin, että kun kattelee niitä oppilaita, niin jos 

havaitsee niiden käytöksessä tai olemuksessa muuten jotain muutosta…et ei tieten-

kään kaikkia oppilaita samaan muottiin, et piirteitä on erilaisia, mutta että jos se 

käytös tai olemus muuttuu jotenkin huonompaan suuntaan…Ja semmoseen muutok-

seen opettajan pitäis mun mielestä reagoida ja olla sitten yhteydessä luokanohjaa-

jaan, erityisopettajaan, kuraattoriin, terkkariin. – Haastateltava 12 

Yllä olevasta sitaatista käy ilmi myös opettajien oppilaiden havainnointiin ja viestinvientiin 

liittyvä keskeinen käsitys. Opettajien käsitysten mukaan oleellista oppilaiden havainnoin-

nissa on oppilaassa tapahtuvan negatiivisen muutoksen havaitseminen ja siihen reagoimi-

nen. Vastauksesta käy ilmi myös tahot, joihin opettajat ovat yhteydessä negatiivisen muu-
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toksen havaittuaan. Tästä voidaan päätellä, että kahdesta erilaisesta tukemiseen liittyvästä 

asenteesta huolimatta, opettajilla näyttää olevan yleisesti yhtenäinen käsitys siitä, että opet-

tajan työnkuvaan kuuluu havainnoida oppilaita, viestittää havaituista muutoksista eteenpäin 

kollegoille, luokanohjaajalle, erityisopettajille sekä ohjata oppilaita eteenpäin erityisesti 

kouluterveydenhoitajan ja koulukuraattorin luo.  

Opettajat kuvailivat vastauksissaan myös tarkemmin toimintatapaansa havaitessaan oppi-

laassa negatiivisia muutoksia. Seuraava vastaus kuvastaa opettajien toimintatapaa: 

Seuraan sitä tilannetta, et jos se tilanne ei ala paranemaan, niin vihjaan sitten jol-

lekin vaikka luokanohjaajalle tai jollekin muulle opettajalle, joka opettaa sitä oppi-

lasta, että ootteko te huomannut siinä jotain, että onko se teidän mielestä käyttäyty-

nyt jotenkin oudosti. Et ehkä se on just se luokanvalvoja ja ne muut opettajat ja eri-

tyisopettaja, et niiden kanssa voi sit pitää vaikka nopeesti jotain yhteispalaveria ja 

miettiä että miten edetään ja luokanvalvoja voi sitten ilmoittaa vanhemmille tai sit-

ten pyytää oppilasta käymään juttelemassa koulukuraattorille tai terveydenhoitajal-

le, jos se katsoo et se tilanne on semmonen. – haastateltava 10 

Vastauksesta käy ilmi, että opettajan havaitessaan negatiivisia muutoksia oppilaan hyvin-

voinnissa, opettaja saattaa seurata oppilaan käytöksen/ olemuksen muuttumista tunneilla 

hetken aikaa, jonka jälkeen omista havainnoista jutellaan kollegoille, luokanvalvojalle sekä/ 

tai koulun erityisopettajille, koulukuraattorille ja kouluterveydenhoitajalle ja asiaa viestite-

tään yleensäkin oppilashuoltoryhmälle, johon kyseiset tahot myös kuuluvat. Tässä tutki-

muksessa kävi myös ilmi, että opettajat näkevät luokanvalojan roolin oppilaiden hyvin-

voinnin tukemisessa suurempana kuin muiden aineenopettajien. Luokanvalvojan uskotaan 

tietävän oman valvontaluokkansa oppilaiden taustoista enemmän ja opettajat pyrkivätkin 

viestittämään luokanvalvojille havainnoistaan tuottaakseen tälle informaatiota valvonta-

luokkansa oppilaista sekä saadakseen tältä lisätietoa oppilaiden käytöksen mahdollisista 

taustoista. Luokanvalvojaa pidetään myös tahona, joka tarvittaessa ottaa yhteyttä oppilaan 

kotiin. 
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Opettajien kuvailemissa toimintamalleissa oli kuitenkin pientä eroa sen suhteen kelle opet-

tajat ensin havainnoistaan viestittävät. Järjestys ei näytä kuitenkaan olevan oleellinen, sillä 

tavoite on sama - jakaa tietoa eteenpäin ja saada tukea, neuvoja ja ohjeita. Muilta kollegoil-

ta halutaan saada keskustelussa tietoa siitä, ovatko nämä tehneet huolta herättäneestä oppi-

laasta samoja havaintoja. Keskustelemalla kollegojen, luokanohjaajan ja muiden oppi-

lashuoltoryhmään kuuluvien tahojen kanssa opettajat pyrkivät löytämään sopivia toiminta-

malleja oppilaan tukemiseksi ja päättämään kuka tai ketkä lähtevät oppilaan tilannetta sel-

vittämään ja hoitamaan. 

Kuvaus opettajan toimintatavoista ongelmatilanteessa on yhdenmukainen myös Koskelan 

(2009) tuloksien kanssa. Koskelan (2009) mukaan tukitoimiin tähtävää oppilashuoltotyötä 

voidaan kuvata eri vaiheista koostuvana prosessina.  Prosessin alkuvaiheessa ongelma tai 

asia otetaan esille ja siihen etsitään ratkaisuvaihtoehtoja. Ensimmäinen oppilashuollollisena 

toimenpiteenä on usein yhteydenotto kotiin. Tätä edeltää kuitenkin useissa tapauksissa kou-

lun henkilökunnan kesken tai perheen sisällä käyty arvioiva keskustelu. Ongelmaa ja sen 

painoarvoa pyritään jäsentämään ja pohtimaan ennen yhteydenottoa. Opettajan työparina on 

usein erityisopettaja, rehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori tai kollega samasta tai toi-

sesta työyhteisöstä. (Koskelan 2009, 190.) 

 

6.1.3 Kouluterveydenhoitajat ja -kuraattorit tärkeässä roolissa  

Opettajilla näyttää yleisesti olevan käsitys siitä, että kouluterveydenhoitaja sekä kouluku-

raattori ovat ensiarvoisessa roolissa oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa koulussa. Kuten 

edellä jo mainittua myös Konun (2002, 28) mukaan oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen on 

perinteisesti nähty kuuluvan koulussa tarjottavien terveyshuoltopalveluiden piiriin.  

Osa opettajista kuvaili vastauksissaan pyrkimystään kysellä huolta herättäneen oppilaan 

kuulumisia vaivihkaa esimerkiksi tunnin jälkeen. Opettajien käsitysten mukaan oppilaat 

eivät kuitenkaan useinkaan mielellään kerro asioistaan opettajalla, jos opettaja tällaisen op-

pilaan kohdalla esimerkiksi tunnin jälkeen tiedustelee oppilaalta kahden kesken oppilaan 
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vointia. Vastaajien mukaan oppilaiden kanssa keskustelu saattaa olla hankalaa siitä syystä, 

ettei opettajan ja oppilaan välillä ole luottamuksellista suhdetta vaan oppilaat mielummin 

käyvät juttelemassa asioistaan terveydenhoitajalle ja koulukuraattorille. Esimerkiksi seu-

raava vastaus kuvastaa tätä opettajien esille tuomaa käsitystä: 

Että ensimmäisenä mä itte ainakin yritän jutella sen oppilaan kanssa, jos siihen op-

pilaaseen saa vaan kontaktin…mutta monta kertaahan se on niin, että kun meet ky-

symään ja käytät sitten minkälaista tapaa tahansa lähestyä sitä oppilasta, niin se on 

niinko, että ei mulla mikään oo. Että sen on niinko vaikia sen oppilaan avautua auk-

toriteetille, jos se suhde ei oo niinko luotettava…että se ei niinko tykkää susta eri-

tyisesti. Et kyl mä näkisin että parempi sitten ohjata sitä oppilasta juttelemaan ku-

raattorille tai terveydenhoitajalle. – Haastateltava 5 

Kouluterveydenhoitajan ja koulukuraattorin rooli oppilaiden kuuntelemisessa ja yleisesti 

hyvinvoinnin tukemisessa onkin opettajien käsityksen mukaan ensiarvoinen. Opettajat us-

kovat, että oppilaiden on helpompi puhua asioistaan esimerkiksi kouluterveydenhoitajalle ja 

koulukuraattorille kuin itse opettajalle. Lisäksi opettajien käsityksen mukaan näillä tahoilla 

on tietämystä ja koulutusta tukea oppilaiden hyvinvointia enemmän kuin opettajilla. Opet-

tajat näkevätkin hyvänä vaihtoehtona ohjata oppilaita näiden juttusille huolta herättäneissä 

tilanteissa. Muun muassa seuraava vastaus kuvastaa tätä opettajien käsitystä: 

Ja sit tietysti kouluterveydenhoitajalle ja kuraattorille voi lähettää aina…Et mun 

mielestä on niin, et jos opettaja huomaa jotain poikkeavaa, niin laittaa sen oppilaan 

käymään näillä..koska sieltä voidaan sitten laittaa eteenpäin jos huomataan, että on 

jotain tämmöstä psyykkistäkin ongelmaa..ja sit en mä tiiä, mut musta tuntuu, et noi 

oppilaatkin tykkää jotenkin mielummin kertoa terkkarille ja kuraattorille asioistaan 

–Haastateltava 3 

Käsitykset kouluterveydenhoitajan ja –kuraattorin tärkeästä roolista oppilaiden hyvinvoin-

nin tukemisessa sekä edellä mainittu opettajien käsitys omasta roolistaan hyvinvoinnin ha-

vainnoitsijana ja sanansaattajana tukevat osaltaan myös Grahamin ym. (2010, 492) tutki-

musten tuloksia. Edellämainittujen mukaan heidän tutkimuksessaan eräs voimakkaasti esiin 
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noussut opettajien käsitys näyttää olevan se, että oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen käsite-

tään toteutuvan parhaiten koulun ulkopuolisissa avustajien ja alan asiantuntijoiden tar-

joamissa palveluissa. Opettajat toivovat itselleen parempaa mahdollisuutta toimia ennalta-

ehkäisevässä työssä oppilaiden hyvinvoinnin kannalta. Opettajat kokevat voivansa ohjata 

oppilaita tuen äärelle, mutta hei eivät koe voivansa toteuttaa ja antaa tuota tukea. Opettajien 

käsitysten mukaan ongelmien korjaamisen sijaan opettajien tulee työssään pyrkiä ennalta-

ehkäisemään ongelmien syntymistä. (Graham ym. 2010, 491.)  

6.2 Käsitykset oppilaiden hyvinvoinnin tunnistamisesta ja tukemisesta 

Tässä luvussa seuraavaksi tuon esiin opettajien käsityksiä oppilaiden hyvinvoinnin tunnis-

tamisesta sekä tukemisesta. Vastaukset tuovat esiin tietoa niistä tekijöistä, joiden kautta 

opettajat hahmottavat oppilaidensa hyvinvointia ja pahoinvointia. Lisäksi tuloksien kautta 

hahmottuu kuva niistä tekijöistä, jotka opettajien käsitysten mukaan helpottavat oppilaiden 

hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin tunnistamista sekä tukemista. Tuloksissa kuvailen myös 

opettajien käsityksiä keinoista, joilla oppilaiden hyvinvointia voidaan tukea koulussa. 

Opettajat kertoivat käsityksiään oppilaiden hyvinvoinnin tunnistamisesta ja tukemisesta. 

Koska kysymyksenasettelussa hyvinvointikäsitettä ei määritelty, voidaan vastausten nähdä 

kuvastavan sitä, miten opettajat ilmiön ymmärtävät ja käsittävät. Juuri tämä, tutkittavien 

ilmiöön liittyvien käsitysten esillesaaminen, on fenomenografisen tutkimuksen päätarkoi-

tus. Seuraavassa avaan näitä esiin nousseita käsityksiä hyvinvoinnin näyttäytymisen sekä 

tukemisen ulottuvuuksista tarkemmin.  

6.2.1 Oppilaiden hyvinvointia peilaavat tekijät 

Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että opettajat käsittävät oppilaiden hyvinvoin-

nin ilmiönä, jonka voidaan ymmärtää heijastuvan koulussa oppilaiden sosiaalisten suhtei-

den, oppilaiden tuntikäytöksen, oppilaiden tuottamien kirjoitelmien ja oppilaiden kommu-

nikaation kautta. Myös Koskelan (2009, 159) tutkimus antaa samansuuntaisia tuloksia. 

Keskustelujen ohella opettajat havainnoivat oppilaissaan näiden käyttäytymistä, ulkoista 
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olemusta, oppilaalle tyypillistä non verbaalia viestintää sekä oppilaan asemaa ja toimintaa 

ryhmän jäsenenä. 

 

Kaverisuhteet  

Vastauksien perusteella näyttää siltä, että opettajat havainnoivat ja tunnistavat oppilaiden 

hyvinvointia ja pahoinvointia ennen kaikkea oppilaiden kaverisuhteiden kautta. Vastaajat 

kiinnittävät huomiota myös oppilaidensa ulkoiseen olemukseen arvioidessaan näiden hy-

vinvointia. Muun muassa oppilaiden ulkoinen siisteys sekä virkeys kertovat opettajien käsi-

tysten mukaan oppilaan hyvinvoinnista.  

Kaverisuhteet näyttäytyvät opettajien vastauksissa erittäin merkittävinä oppilaan hyvin-

vointia peilaavana ilmiönä. Oppilaiden hyvinvoinnista kielii opettajien mukaan ennen kaik-

kea oppilaan kuuluminen kaveriporukoihin, osallistuminen mielellään muiden kanssa te-

kemiseen ja koulun tarjoamaan toimintaan sekä muiden oppilaiden suhtautuminen oppilaa-

seen. Vastaajien käsityksen mukaan opettaja pystyy havainnoimaan oppilaiden välisiä suh-

teita ja jännitteitä varsinkin ryhmätyötilanteissa. Näiden kautta opettaja pääsee helposti nä-

kemään kuinka oppilaat suhtautuvat toisiinsa ja millaisia kaverisuhteita luokassa vallitsee, 

ketkä haluavat tehdä töitä yhdessä, kuka tai ketkä jäävät tai jättäytyvät helposti ryhmien 

ulkopuolelle ja ketkä eivät koskaan tee töitä yhdessä. 

Sen lisäksi, että oppilaiden kaverisuhteet opettajien käsitysten mukaan peilaavat oppilaiden 

hyvinvointia, ovat oppilaiden kaverisuhteet opettajien käsitysten mukaan myös merkittä-

vässä roolissa oppilaiden hyvinvoinnin rakentumisessa. Vastausten perusteella opettajien 

käsitysten mukaan oppilaiden hyvinvointi sekä rakentuu että heijastuu suurelta osin kave-

risuhteiden kautta. Muun muassa seuraava vastaus kuvastaa opettajien käsitystä kaverisuh-

teiden merkityksestä oppilaiden hyvinvointia ilmentävänä ja rakentavana tekijänä: 

Eniten se oppilaiden hyvinvointi näyttäytyy ehkä siinä, että miten oppilas osallistuu 

toisten oppilaiden kanssa tekemiseen ja sit myös muiden oppilaiden suhtautumisen 
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kautta pystyy sitä näkeen. Kyllä se yläkouluikäisen oppilaan se hyvinvointi hyvin 

pitkälti liittyy niihin kaverisuhteisiin ja niihin toisiin nuoriin. – Haastateltava 6 

Opettajien käsitys kaverisuhteiden, toisin sanoen sosiaalisten suhteiden, merkittävästä roo-

lista oppilaiden hyvinvoinnille on linjassa useiden hyvinvontiteorioiden ja mallien kanssa. 

Muun muassa Keyes (1998) on todennut yksilön sosiaalisen hyvinvoinnin rakentumisessa 

tärkeää olevan sen, että yksilö tuntee kuuluvansa yhteisöön, tuntee olevansa tärkeä yhteisöl-

leen ja tuntee muiden olevan ystävällisiä. Yhteisöllä voidaankin koulun tapauksessa tarkoit-

taa sekä luokka- että kouluyhteisöä. Myös Huppert kumppaneineen (2006) on hyvinvointi-

mallissaan tuonut esiin yhtenä yksilön hyvinvoinnin kannalta oleellisena tekijänä olevan 

sen, että yksilö kokee kuuluvansa joukkoon. Myös Konun (2002) oppilaiden kouluhyvin-

vointimallissa yhtenä hyvinvointia rakentavana teemana nähdään sosiaaliset suhteet, joiden 

ulottuvuuksia ovat muun muassa suhteet koulutovereihin, ryhmädynamiikka, opettaja-

oppilassuhteet ja sekä koulukiusaaminen. 

Opettajien käsitys oppilaiden sosiaalisten suhteiden yhteydestä oppilaiden hyvinvoinnille 

tulee esiin myös Grahamin ja kumppaneiden (2010) tutkimuksessa. Edelliset selvittivät tut-

kimuksensa eräänä osa-alueena opettajien käsityksiä oppilaiden hyvinvoinnin taustateki-

jöistä. Tutkimuksen mukaan opettajat pitävät eräänä oppilaiden hyvinvointiin merkittävästi 

vaikuttavana taustatekijänä oppilaiden sosiaalisia suhteita. Tämän tutkimuksen tulosten ja 

Grahamin ja kumppaneiden (2010) tutkimuksen perusteella voidaankin nähdä opettajien 

eräänä käsityksenä olevan sen, että sosiaaliset suhteet ovat merkittäviä sekä oppilaiden hy-

vinvoinnin rakentumisessa että oppilaiden hyvinvoinnin näyttäytymisessä.    

 

Tuntikäyttäytyminen 

Kaverisuhteiden lisäksi oppilaiden hyvinvointia ja pahoinvointia tunnistetaan oppilaiden 

tuntikäyttäytymisen kautta. Opettajien mielestä hyvinvoivaa oppilasta kuvaa hyväntuulisuus 

ja vapautuneisuus, ohjeiden tottelu ja sopeutuminen koulun sääntöihin, valppaus - sopiva 

aktiivisuus. Tällainen oppilas opettajien käsityksen mukaan nauraa ja juttelee tunnilla sekä 
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luokkatovereilleen että opettajalle, mutta oppilas ei kuitenkaan kokoajan ole äänessä häiri-

ten tuntityöskentelyä. Hyvinvoivat oppilaat opettajien käsityksen mukaan sopeutuvat ylei-

sestikin koulun sääntöihin ja toimivat tunneilla koulun ja opettajan ohjeiden mukaisesti ja 

korjaavat käytöstään opettajan kehoittaessa. Hyvinvoiva oppilas nähdään myös valppaana - 

sopivan aktiivisena. Tällainen oppilas seuraa opetusta ja muuta luokan toimintaa ja jaksaa 

keskittyä ja suoriutua koulutehtävistä, vaikka oppiaineen asiat eivät kiinnostaisikaan häntä.  

Vastaajien mielestä hyvinvoivan oppilaan käytöstä voidaan yleisestikin luonnehtia siten, 

että käytös ei ole syrjäänvetäytyvää eikä tuntia häiritsevää levottomuutta. Hyvinvoivan op-

pilaan käytös siis asettuu näiden kahden ääripään välille. Opettajien käsitysten mukaan pa-

hoinvointi päinvastoin näyttäytyy eräänlaisena käyttäytymisen äärilaitaisuutena: syrjäänve-

täytymisenä tai vastakohtaisesti levottomuutena tai jopa aggressiivisena tuntihäiriköintinä. 

Seuraavissa kahdessa vastauksessa käy ilmi tämä opettajien käsitys hyvinvoivan oppilaan 

käytöksen asettumisesta häiriökäyttäytymisen ja syrjäänvetäytymisen välimaastoon sekä 

opettajien käsitys oppilaan pahoinvoinnin näyttäytymisestä juuri äärilaitojen käytöksenä: 

No hyvinvoiva oppilas on sellanen, joka ei oo liian vilkas, eikä syrjäänvetäytynyt  – 

Haastateltava 3 

Jos ajatellaan yläastetta, niin pahoinvoiva oppilas on sellanen…niitä on kahdenlai-

sia… se voi olla sellanen oppilas, joka ei keskity yhtään. Se tekee koko ajan kaikkee 

muuta, se haluu hirveesti huomioo, se voi suorastaan huutaa tunnilla ja häiritä. Ja 

sitten kun hänen kanssaan keskustelee, niin hän on sitä mieltä, että hän on ollut ai-

van hiljaa. Tai sitten siellä on semmonen hyvin vetäytyvä joka näyttää siltä, että se 

tekee hommia, mut itseasias se ei tee mitään, vaan se vetäytyy semmoiseen hiljai-

suuteen ja sillä hiljaisuudella se jää opettajalta helposti huomaamatta. Mut se voi 

todella huonosti. Se voi pelätä, tai sillä voi olla kotona joku kauhee juttu tai sit se 

voi olla kiusattu ja me ei saada sitä selville, että kuka sitä kiusaa ja miten tai sit sil-

lä voi olla oikein jotain mielenterveys ongelmia, joka on ihan joku sairaus. – Haas-

tateltava 7 
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Nämä opettajien ajatukset hyvinvoivan ja pahoinvoivan oppilaan käytöksen näyttäytymi-

sestä ovat linjassa muun muassa Better Behaviour Better Learning 2001 -selvityksen kans-

sa, jossa Sprattin (2006) ja kumppaneiden mukaan kuvataan psyykkisiä hyvinvoinnin on-

gelmia omaavien lasten ja nuorten käyttäytymisen näkyvän tunneilla juuri vastaavasti kah-

della tavalla. Selvityksen mukaan nämä oppilaat käyttäytyvät joko aktiivisesti huonosti 

ulospäin (’acts out’) tai ovat syrjäänvetäytyviä (’acts in’). Ulospäin suuntautunut käytös 

saattaa selvityksen mukaan näkyä aggressiivisuutena, uhkaavana käytöksenä, häiritsemise-

nä ja huomionhakuisuutena, kun taas syrjäänvetäytyvien käyttäytyminen päinvastoin saat-

taa olla välinpitämätöntä, vetäytyvää, passiivista, motivoimatonta ja jopa itseä vahingoitta-

vaa toimintaa. (Spratt 2006, 392.) Myös Kivinen kumppaneineen (1985) puhuu pahoin-

voivien oppilaiden käytöksen näkyvän äärilaitojen käytöksenä. He puhuvat näistä oppilaista 

koulukielteisinä oppilaina, jotka voidaan jakaa ’passiivisesti poikkeaviin vetäytyviin oppi-

laisiin” sekä ”aktiivisesti poikkeaviin koulua vastustaviin oppilaisiin”. Nämä koulukieltei-

set oppilaat ovat vaarassa syrjäytyä koulusta ja joutua tämän kautta syrjäytymiskehityksen 

kierteeseen. (Kivinen ym. 1985, 75–90.) 

Syrjäänvetäytymisen, levottomuuden ja aggressiivisen tuntihäiriköinnin lisäksi oppilaan 

huonosta voinnista kielii opettajien käsitysten mukaan runsaat luvattomat poissaolot tun-

neilta, koulutehtävien toistuva tekemättömyys, koulutarvikkeiden ja oppikirjojen toistuvat 

unohdukset. Oppilaan keskittymiskyvyn puute on opettajien käsityksen mukaan myös merk-

ki oppilaan huonosta voinnista. Tällöin oppilas ei välttämättä häiriköi tuntia, mutta oppilaan 

olemuksesta ja käytöksestä huomaa ettei tämä pysty keskittymään opetukseen ja tehtäviin. 

Keskittymiskyvyn puutte ilmenee opettajien mukaan siten, että oppilaan katse harhailee, 

oppilas keskittyy jatkuvasti kaikkeen muuhun kuin opetukseen ja tehtävien tekemiseen. 

Oppilas saattaa silputa paperia, katkoa kyniä, teroittaa kyniä jatkuvasti, murentaa pyyhe-

kumeja.  

Kuvaillessaan pahoinvoivaa oppilasta opettajat toivat esiin myös oppilaiden yltiöpäisen 

pyrkimyksen perfektionismiin. Tällaiset oppilaat laittavat opettajien mielestä suorittamisen 

riman hyvin korkealle koulussa. Epäonnistuessaan tavoitteiden saavuttamisessa nämä oppi-

laat kuitenkin ahdistuvat. Taustalla tällaisten oppilaiden kohdalla opettajat näkivät hyvin 
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heikon itsetunnon. Oppilaalla on eräänlainen onnistumisen pakko ja epäonnistuessaan oppi-

las ahdistuu.    

Oppilaiden pahoinvoinnin tunnistaminen on opettajien käsitysten mukaan haastavaa. Opet-

tajien mielestä oppilaista näkyvien ulkoisten merkkien, kuten käytöksen, kautta on haasta-

vaa havaita onko oppilaalla kaikki hyvin. Haastavimmiksi tapauksiksi opettajat nostivat 

hiljaiset ja syrjäänvetäytyvät oppilaat, joiden kohdalla opettajien on vaikea tietää onko op-

pilaalla paha olla vai onko oppilas luonnostaan vain hiljaisempi ja yksin viihtyvä. Tämä 

käsitys tulee esiin muun muassa seuraavassa vastauksessa: 

Ja monta kertaa jää niinkko huomaamatta niinko ne tavallaan ne, jotka vaikka kär-

sii jostain mielenterveysongelmista… ne on monta kertaa niitä, jotka näyttää niinko 

rauhallisilta oppilailta ja ne on vaan hiljaa siellä paikalaan… saattaa vähän tehdä 

tehtäviäkin ja näin… ja opettajan on vaikee niinku näiden ulkoisten merkkien perus-

teella tietää onko jotain ja onko sillä kaikki ok… et ne monta kertaa jää niinko sei-

näruusuiks sinne, että niitä ei tavallaan huomaa sieltä joukosta. Se aika menee 

yleensä siihen opetukseen ja niiden meluavien ja häiritsevien oppilaiden aisoissa 

pitämiseen. Monta kertaa sitten vaan huomaa kun juttelee kuraattorin tai oppi-

lashuoltoryhmän kanssa, että ne on juuri ne hiljasimmat oppilaat joilla saataa olla 

niitä eniten ongelmia. Että sen takia se huomaaminen ainakin omasta mielestä ollut 

tosi vaikiaa. – Haastateltava 5 

Myös Grahamin ym (2010) tutkimuksen perusteella opettajat kokevat oppilaiden hyvin-

voinnin tunnistamisen haastavana. Opettajat toivovatkin oppilaiden hyvinvointia tukevaan 

työhön tukea sekä koulutusta. Tätä tukea toivotaan erityisesti oppilaiden pahoinvoinnin-

merkkien tunnistamiseen. (Graham ym. 2010, 489.) 

 

Oppilaiden tuottamat kirjoitelmat ja tuntikeskustelut 
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Osa opettajista kuvaili vastauksissaan oppilaiden tuntikäyttäytymisen ja kaverisuhteiden 

seuraamisen lisäksi myös muita keinoja, joilla oppilaiden hyvinvoinnista voi saada tietoa 

opetustilanteissa. Vastaajien esille nostamia keinoja ovat keskustelu oppilaiden kanssa tun-

neilla opetuksen ohessa sekä kirjoitustehtävät. Näyttää siltä että eri oppiaineden opettajien 

käsityksissä on hieman eroa sen suhteen miten oppilaiden hyvinvointia voi opetuksen ohes-

sa tunnistaa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan analysoitu tätä tekijää tarkemmin, vaan tu-

loksia tarkastellaan huomioimatta opettajien oppiainetaustaa. Vastaukset antavat kuitenkin 

viitteitä siitä, että opettajat, joiden oppiaineiden opetukseen kuuluvat kirjoitelmat ja joiden 

oppiaineiden opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaiden vuorovaikutuskykyä, pitävät op-

pilaiden hyvinvoinnin havainnoimista mahdollisena myös näiden teemojen kautta. Voi-

daankin kysyä, onko oppilaiden hyvinvoinnin tunnistaminen toisissa oppiaineissa mahdolli-

suuksiltaan monipuolisempaa kuin toisissa?  

Vastaajien käsitysten mukaan tunneilla opettajalla on opetuksen ohessa oiva mahdollisuus 

kysellä oppilaiden kuulumisia, jonka kautta opettaja voi saada tietoa mitä oppilas on esi-

merkiksi viikonloppujen aikana tehnyt, keiden kanssa hän viettää aikaa, onko oppilaalla 

harrastuksia ja millaisia tulevaisuuden suunnitelmia oppilailla on. Tämä käsitys tuli esiin 

varsinkin kieltenopettajien vastauksissa. Kuulumisten kysely hyvinvoinnin havainnointi 

keinona tulee esiin muun muassa seuraavan opettajan vastauksessa: 

 ja sit sellasta, et sä juttelet siinä kun sä opetat vaikka jotain kieltä, niin sullahan on 

ihan hirveen hyvä mahdollisuus jutella niiden oppilaiden kanssa… sä voit kysellä 

sillä vieraalla kielellä kaikennäköistä, et mites sä…mitä olet eilen tehnyt ja mistä 

tykkäät ja mitä olet syönyt tänään ja kaikkee tämmöstä harrastuksista… et aika pal-

jon niistä saa informaatiota irti. Et mun mielestä siinä tunneilla väkisinkin tulee 

semmosta vuoropuhelua missä keskustellaan harrastuksista ja kaikesta kavereista 

ja perheestä. Et tällätavoin sitä hyvinvointia voi mun mielestä havainnoida kun ky-

selee vähän niiltä oppilailta aina niiden kuulumisia. – Haastateltava 3   

Vastaajien mukaan tietoa oppilaiden hyvinvoinnista voi saada myös kirjoitustehtävien kaut-

ta, joista opettajat mainitsivat esimerkkeinä erilaiset ainekirjoitukset ja portfoliot. Seuraava 

sitaatti kuvaa tätä opettajien käsitystä:   
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Mä kirjotutan terveystiedossa yläasteella noita portfolioita, niin joskus ne kirjoittaa 

hyvinkin henkilökohtaisista asioista ja sitten ysiluokalla me kaikki biologian opetta-

jat kirjotutetaan minätarinaa, jossa saattaa oppilas kirjoittaa hyvin omista asioista, 

ei oo pakko, mut jos haluu, niin voi kirjoittaa. Niin mä sanon aina, että jos haluaa 

sinne purkaa jonkun sellasen ongelman, josta ei muuten saa puhuttua ja kokee sen 

vaikeaks elämässään, niin se pysyy kyllä mun takana. Ja siellä on joskus ollut sem-

mosia aika pahoja tilanteita kotona, joista oppilas ei oo uskaltanut puhua ja joista 

itse ei oo osannut etsiytyä kuraattorille.. mä kysyn sitten siltä oppilaalta, että voinko 

mä puhua siitä kuraattorille, että sä pääset apua hakemaan, sitten se on siitä se 

väylä auennut.. Et se kirjoittaminen on ollut sit sellanen helpotus. Ja sitten se on 

jäänyt niinku mun taakse ja kuraattorin ja sen lapsen väliseks asiaks. Se kuraattori 

on sit vienyt sitä asiaa eteenpäin. – Haastateltava 7  

Vastaajien käsityksen mukaan oppilaiden saattaa joskus olla vaikea puhua mieltä askarrut-

tavista tai painavista asioistaan, mutta kirjoitustehtävien kautta tällaiset oppilaat saattavat 

saada asiaa purettua ja voivat saada näin myös asiaansa koulun tarjoamien oppilashuolto-

henkilöiden tietoon. Vastaajien mukaan kirjoitustehtävät jo sinällään – mahdollisuus kir-

joittaa huolensa paperille – saattavat helpottaa oppilaan oloa, mutta kirjoitustehtävien kaut-

ta opettajan saama tieto oppilaan tilanteesta auttaa oppilasta myös saamaan apua tilantee-

seensa.  

6.2.2 Käsitykset hyvinvoinnin tukemisesta 

Tukeminen vapaamuotoista  

Opettajat näyttävät käsittävän oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen toteuttamisen vapaamuo-

toiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajien käsityksen mukaan he toimivat oppilaiden hy-

vinvoinnin tukemisessa maallikkojärjen ja oman persoonansa varassa, määrittäen itse sen 

missä määrin ja miten oppilaiden hyvinvointia tukevat. Opettajilla on samansuuntainen kä-

sitys myös kollegoidensa toiminnasta. Käsitys oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen toteut-

tamisen vapaamuotoisuudesta ei näin olle koske pelkästään opettajan omaa toimintaa vaan 

se koskee myös koko opettajayhteisön toimintaa. Opettajien käsitysten mukaan osa opetta-
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jista pyrkii työssään havainnoimaan ja tukemaan opetuksen ohessa oppilaidensa hyvinvoin-

tia kun taas osa opettajista keskittyy enemmänkin vain itse aineenopetukseen. Tämä käsitys 

kuvastuu muun muassa seuraavan opettajan vastauksessa: 

Jokainen opettaja toimii aika pitkälti niinku tällasen maallikkojärjen varassa kun se 

kohtaa näitä oppilaita…et kukin aika pitkälti sanotaanko näin määrittää itse sen 

missä määrin näitä oppilaita tukee, et toiset ottaa asiakseen enemmän ja toiset vä-

hemmän. – Haastateltava 2   

Huomionarvoista on myös se, etteivät opettajat koe saaneensa ohjeistusta, miten oppilaiden 

hyvinvointia tulisi opetuksen ohessa tukea. Osa opettajista toi myös esiin epävarmuutensa 

sen suhteen minkälaista hyvinvoinnin tukemista opettajilta lain ja säädösten mukaan vaadi-

taan. Eräs opettaja toi kuitenkin vastauksessaan esiin käsityksensä siitä, että opettajilta vaa-

ditaan oppilaiden havainnointia ja havainnoista viestittämistä eteenpäin.  

 

Ei koulutusta oppilashuoltotehtäviin 

Opettajat kuvailivat myös käsitystään siitä, ettei itse opettajankoulutuksessa anneta ohjeita 

oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen eikä oppilaiden hyvinvoinnista tai sen tukemisesta 

keskustella kovin paljoa. Tämä käsitys esiintyi sekä pidempään toimineilla opettajilla että 

tuoreilla opettajilla. Osa opettajista toikin vastauksissaan esiin toiveensa siitä, että keskuste-

lua oppilaiden hyvinvoinnista ja sen tukemiskeinoista käytäisiin myös opettajankoulutuk-

sessa. Opettajien käsitys opettajankoulutuksessa esiintyvistä puutteista oppilaiden hyvin-

voinnin tarkastelun suhteen tulee esiin muun muassa seuraavassa vastauksessa:  

siinä aineenopettajankoulutuksessa keskitytään pääasiassa siihen tuntien pitämi-

seen. Ja sit jos sielä tunnilla on jotain ongelmia, niin sithän se on se ohjaavaopetta-

ja joka on siitä vastuussa ja jonka niihin pitäis puuttua.. Ja sit kun sä opetat sielä 

vaan ne muutamat tunnit siellä ja muutamat täällä, niin ethän sää ees opi tunteen 

niitä oppilaita. Toisaalta meille sitten taas kuuluu niitä erityisopetusjuttuja joita pi-
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tää käydä seuraamassa…et siinä sitten ehkä tulee jotain. Mut mun mielestä aika 

vähän ollaan puhuttu  mistään oppilaiden hyvinvoinnista, et siihenkin vois ihan 

koulutukseen liittyen ottaa ihan jotain pakollisia luentoja. Koska se on nykyisin niin 

niinku tätä päivää. – Haastateltava 3 

Myös Koskelan (2009) tutkimuksen tuloksten mukaan opettajat kokevat oppilashuoltoon 

liittyvän koulutuksen olleen ja olevan vähäistä. Opettajien mukaan muun muassa opettajan-

koulutuksessa annetaan teoreettista ja käytännöllistä tietoa lasten kehittymisestä ja oppimi-

sesta, mutta opettajankoulutuksessa ei koeta käsiteltävän oppilashuoltoon liittyviä asioita. 

Opettajien käsitysten mukaan opettajankoulutus painottuu oppiaineiden sisältöihin ja didak-

tiikkaan. Oppilashuoltoasioiden käsittely opettajankoulutuksessa jää vähäiseksi myös vi-

ranomaisselvitysten mukaan ja niissä vaaditaankin oppilashuoltoon liittyvien valmiuksien 

kouluttamisen kehittämistä. Esimies tai työyhteisö ei myöskään näytä ohjaavan oppi-

lashuoltoasioihin kouluttautumiseen. (Koskela 2009, 147-149.) 

 

Tunnistamista ja tukemista helpottavat tekijät 

Opettajien mielestä oppilaiden pahoinvointia ja hyvinvointia on helpompi tunnistaa, kun 

opettaja on opettanut oppilaitaan pidempään ja kun opettaja tuntee oppilaidensa ”normaa-

lin” käytöksen ja olemuksen. Oleellista pahoinvoinnin tunnistamisessa opettajien käsityk-

sen mukaan on oppilaan käytöksessä, kaveripiirissä tai ulkoisessa olemuksessa tapahtuvien 

negatiivisten muutosten havaitseminen. Muutosten havaitsemista auttaa opettajien käsityk-

sen mukaan opettajan oppilaantuntemus. Seuraava vastaus kuvastaa tätä opettajien käsitystä 

oppilaantuntemuksen ja oppilaiden pahoinvoinnin tunnistamisen yhteydestä: 

No ainakin kun tuntee oppilaansa tai on opettanut niitä pidempään, ni sit semmoset, 

että oppilas käyttäytyy omasta normaalista käytöksestään eri tavalla. Voi esim hei-

jastua rauhattomuutena tai sitten rupiaa tulemaan myöhästymisiä tai mitä ei oo 

yleensä tullut tai sitten tehtävät on tekemättä tai puuttuu työvälineitä tai kirjat on 

kotona tai tämmönen yleinen sählääminen ja normaalista poikkeava käytös on 
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yleensä semmosia mistä parhaiten näkee että nyt ei oo kaikki hyvin tai että on ta-

pahtunut jotain. – Haastateltava 5 

Tämä tulos tukee myös Koskelan (2009) tutkimuksessaan saamaa tulosta. Tuen tarpeen ha-

vaitseminen näyttää perustuvan poikkeaman tai muutoksen havaitsemiseen. Poikkeamalla 

tarkoitetaan poikkeamaa opettajan käsittämästä normaalista. Muutoksen havaitsemisen 

edellytyksenä nähdään olevan hyvä oppilaantuntemus. (Koskela 2009, 189.) 

Opettajat toivat tässä tutkimuksessa vastauksissaan esiin myös oman vanhemmuuden mer-

kityksen lasten ja nuorten kohtaamiselle. Opettajan käsityksen mukaan oman vanhemmuu-

den kautta saavutettu kokemus on parasta koulutusta, jonka kautta saavuttaa myös työssä 

herkkyyttä ja taitoa kohdata lapsia ja nuoria. Vastaajien mielestään oppilaiden hyvinvoinnin 

tukemisessa on hedelmällistä miettiä tilannetta muun muassa omien lasten kautta – miten 

toivoisi, että omia lapsia kohdellaan ja tuetaan. Opettajat toivat esiin myös oppilaiden ha-

vainnointia ja tukemista helpottavina tekijöitä vuosien mukanaan tuoman kokemuksen. 

Näin ollen vastaajien mielestä oppilaiden hyvinvoinnin havainnointi ja tukeminen voidaan 

ajatella taitona, joka kehittyy sekä oppilaantuntemuksen, työkokemuksen sekä oman van-

hemmuuden myötä.  

 

6.2.3 Käsitykset tukemiskeinoista 

Vastausten perusteella opettajista erottui kaksi ryhmää sen suhteen miten opettajat näkevät 

oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen mahdollisuudet omassa työssään havainnoinnin ja vies-

tinviennin lisäksi. Osalla opettajista näyttää olevan niin sanottu negatiivinen käsitys oppi-

laiden hyvinvoinnin tukemismahdollisuuksista. Tämän ryhmän edustajien voidaan nähdä 

ymmärtävän oppilaiden hyvinvointi ilmiönä, jota opettaja ei voi koulussa tukea oppilaiden 

havainnoinnin ja havainnoista viestittämisen lisäksi muilla tavoilla. Osa opettajista tätä vas-

toin näyttää ymmärtävän oppilaiden hyvinvoinnin ilmiönä, jota opettajat voivat koulussa 

tukea monin eri tavoin.  Näillä opettajilla voidaan nähdä olevan positiivinen käsitys oppi-

laiden hyvinvoinnin tukemismahdollisuuksista.  
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Negatiivisen käsityksen omaavien mukaan oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen on mahdo-

tonta varsinkin lasten kotiolojen ollessa huonot. Käsitys opettajan toiminnan rajallisuudesta 

oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa käy ilmi esimerkiksi seuraavassa vastauksessa: 

Jaa’a… ei opettajat varmasti mitenkään kauheesti ainakaan erikoisin toimenpitein 

pysty sitä hyvinvointia tukemaan. Ihan nyt tietty semmosta yleistä havainnointia ja 

kaikkien oppilaiden tekemisten seuraamista. Et varmaan jos ne jotenkin erikoisesti 

käyttäytyy niitten omaan käyttäytymiseen nähden, niin siihen kiinnittää enemmänkin 

huomiota ja on sit yhteydes noihin muihin kollegoihin ja erityisopettajaan ja kuraat-

toriin... Mutta ei sitä mitenkään sillain erityisesti pysty tukemaan mun mielestä. – 

Haastateltava 9 

Positiivisen käsityksen omaavien opettajien mukaan sitä vastoin opettajat voivat tukea op-

pilaiden hyvinvointia koulussa muun muassa kouluviihtyvyyden tukemisen, sosiaalisten 

suhteiden tukemisen sekä puuttumisen kautta. Grahamin ym. (2010, 487) tutkimuksen tu-

losten mukaan opettajien mielestä kouluyhteisöön kuulumisen tunne, positiivinen kouluil-

mapiiri, vahva vertaistuki, menestymisen mahdollisuudet sekä koulun väkivallan vastaiset 

normit tukevat eniten oppilaita, joilla on psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Seu-

raavassa pyrin avaamaan tämän tutkimuksen tuloksina nousseita opettajien käsityksiä tu-

kemismahdollisuuksista. 

Kouluviihtyvyyden tukeminen 

Opettajien käsitysten mukaan kouluviihtyvyys tukee oppilaiden hyvinvointia. Kouluviihty-

vyyden yhteys oppilaiden hyvinvointiin tulee esiin myös aiemmissa tutkimuksissa.  Muun 

muassa Samdal (1998, 383) on todennut oppilaan kouluun liittyvien käsitysten ja kokemus-

ten vaikuttavan oppilaan itsetunnon, minäkäsityksen sekä terveyskäyttäytymisen kautta 

useiden tutkijoiden mukaan oppilaan nykyiseen ja tulevaan terveyteen ja hyvinvointiin. 

Oppilaiden hyvinvoinnin kannalta näytääkin olevan oleellista se, että oppilaiden käsitys 

koulusta olisi myönteinen. Myös Joronen (2005) toteaa tutkimuksensa osoittaneen koulu-

tyytyväisyyden olevan yhteydessä lasten ja nuorten kokemaan subjektiiviseen hyvinvoin-
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tiin. Lisäksi Kuulan (2000) sekä Samdalin (1998) mukaan koulussa viihtymättömät oppilaat 

ovat vaarassa vieraantua ja syrjäytyä koulusta.   

Opettajat kuvailivat vastauksissaan myös käsityksiään ulottuvuuksista, jotka rakentavat 

kouluviihtyvyyttä. Opettajien käsitysten mukaan sopivasti mitoitettu työmäärä koulussa 

edistää koulutyön pysymistä mielekkäänä ja rakentaa tätä kautta kouluviihtyvyyttä ja oppi-

laiden hyvinvointia. Vastaajien mukaan myös monipuoliset opetusmenetelmät ovat tärkeitä 

oppilaiden hyvinvoinnin kannalta, koska niiden kautta useammalle oppilalle saadaan tuotet-

tua onnistumisen elämyksiä. Mukavaan tunti-ilmapiiriin nähdään liittyvän myös se, että 

opettaja pyrkii tarjoamaan oppilaille mielenkiintoisia ja mukavia tuntitehtäviä sekä raken-

tamaan tunnit tilanteen mukaan siten, että esimerkiksi iltapäivien viimeisillä tunneilla voi-

daan tunnit rakentaa hieman rennommiksi ja ottaa huomioon oppilaiden vireystaso. Lisäksi 

opettajien mielestä on hyvä kuunnella myös oppilaiden mielipiteitä esimerkiksi tehtävien 

määrästä ja kokeiden ajankohdista. Näin ollen kohtuus työmäärissä sekä oppilaiden mieli-

piteiden kuunteleminen edistävät opettajien käsityksen mukaan kouluviihtyvyyttä ja tukevat 

tätä kautta oppilaiden hyvinvointia. Seuraavan opettajan vastaus kuvastaa tätä käsitystä: 

ei pidä oppiainettaan maailman tärkeimpänä, yrittää pitää työmäärän kohtuullise-

na, juttelee oppilaiden kanssa, kyselee ja keskustelee työmäärästä ja kokeiden ajan-

kohdasta. Mun mielestä oppilailta voi ihan hyvin kysellä heiltä mielipidettä mitä 

tykkäisivät tehdä. Silleen he jotenkin mun mielestä sitten sitoutuukin paremmin teh-

täviin ja sit kun se työmäärä on sopivaa, niin mun mielestä  silloin oppilaidenkin on 

siellä koulussa kiva olla ja sillä tavalla sitä hyvinvointia voi mun mielestä tukea sen 

kouluviihtyvyyden kautta. – Haastateltava 11 

Opettajien käsitys oppilaiden työmäärän yhteydestä oppilaiden hyvinvointiin on linjassa 

myös aikaisempien tukimusten kanssa. Muun muassa Holopaisen ja Savolaisen (2006, 466) 

mukaan Salmela-Aro ja Näätänen (2005) ovat esittäneet oppimistavoitteiden sopivalla mi-

toituksella olevan merkitystä oppilaiden hyvinvoinnille, sillä oppilailla esiintyvän koulu-

uupumus käynnistyy juuri sen kautta, ettei oppilas ponnisteluistaan huolimatta saavuta ase-

tettuja oppimistavoitteita. Myös Konu (2002) puhuu tutkimuksensa osoittaneen, työmäärän 

ja oppilaiden mielipiteiden kuuntelemisen yhteyden oppilaiden hyvinvointiin. Hänen mu-
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kaansa oppilaan mahdollisuus osallistua hänenen koulunkäyntiään koskevaan päätöksente-

koon sekä mahdollisuus opiskella häntä itseään kiinnostavia asioita ja taitoja omalla etene-

mistahdilla vaikuttavat yhdessä muiden itsensätoteuttamiseen liittyvien tekijöiden kanssa 

voimakkaasti oppilaiden subjektiiviseen hyvinvointiin. Siten opettajien kuvailema työmää-

rän pitäminen sopivana edesauttaa juuri Konun (2002) mallissa mainittua oppilaiden mah-

dollisuutta opiskella itselle sopivalla opiskelutahdilla. 

Opettajien ja oppilaiden väliset hyvät suhteet liittyvät opettajien käsitysten mukaan myös 

kouluviihtyvyyteen sekä mukavan ilmapiirin luomiseen tunneille. Oppilaiden ja opettajien 

välisiä hyviä suhteita rakentaa opettajien käsitysten mukaan se, että opettaja opetuksen 

ohessa oppitunneilla kommunikoi oppilaidensa kanssa kysellen kuulumisia sekä jutellen 

myös oppiaineeseen liittymättömiä asioita. Myös oppilaiden kannustaminen on tärkeää. 

Eräs opettaja puhuu opettajien ja oppilaiden välisen hyvän suhteen rakentuvan yksilöllisen 

huomioinnin kautta, jolla hän tarkoittaa juuri oppilaiden kanssa keskustelua, kannustamista 

sekä oppilaisiin liittyvien asioiden muistamista.  

Opettajat kuvailivat toimintaansa sellaiseksi, että he pyrkivät aina välillä kyselemään oppi-

lailtaan kuulumisia ja muita kouluun liittymättömiä asioita ja kertomaan myös vastavuoroi-

sesti asioita omasta elämästään. Vastaajien mielestä on tärkeää, että opettaja pysähtyy 

kuuntelemaan, jos oppilailla on asiaa ja tekee oppilaille myös selväksi, että hän välittää op-

pilaistaan ja hänen puoleensa voi kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa.  Tämä käsitys tu-

lee esiin muun muassa seuraavan opettajan vastauksessa: 

olemalla semmonen vastaanottavainen ja empaattinen, että ne oppilaat uskaltaa ol-

la omia itsejään ja, et he uskaltaa lähestyä, jos tulee joku ongelma ja et jos ne jos-

kus innostuu sulta jotain kyselemään, ni ei heti oo semmonen, et: No niin! Nyt! 

Mennään asiaan!  Vaan et opettaja ehtis myös kuunnella niitten oppilaiden juttuja 

vähän siellä tunneilla ja jutustella niiden kanssa vähän muistakin asioista kun vaan 

pelkästään niistä oppiaine sisällöistä…et semmonen mun mielestä lisää sitä viihty-

mistä siellä tunnilla ja sit mä uskoisin, et niitten oppilaidenkin on kivempi olla siellä 

ja kyllähän semmonen kouluviihtyvyys liittyy tosi paljon hyvinvointiin. Et tommonen 

oppilaiden kanssa juttelu ja se et opettaja ehtis kuunnella niitä, ni sillä tavalla opet-
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taja mun mielestä voi tukee sitä oppilaiden hyvinvointia…ettei oo vaan silleen että 

mä opetan vaan tämän oman aineeni..  – Haastateltava 3 

Opettajien käsitys positiivisten opettaja-oppilassuhteiden myönteisestä vaikutuksesta oppi-

laiden hyvinvointiin on linjassa myös aikaisempien tutkimusten kanssa. Muun muassa 

Samdal (1998, 393) kumppaneineen puhuu tutkimuksen osoittaneen opettaja-

oppilasuhteiden olevan merkittäviä oppilaiden kokemalle koulutyytyväisyydelle. Heidän 

mukaansa oppilaiden hyvinvointia edistää sekä opettajilta saatu oppimisen tuki että myös 

henkinen tuki. Myös Kuulan (2002) tulokset osoittavat, että opettajien kiinnostus oppi-

laidensa kuulumisista edistää osaltaan oppilaiden hyvinvointia. Olkinuora ja Mattila (2001, 

20) toteavat kuitenkin, että tutkimusten mukaan suomalaiset oppilaat kokevat opettaja-

oppilassuhteet epätyydyttävinä. Moni oppilas kokee, ettei oppitunneilla kuulla heidän mie-

lipiteitään eivätkä opettajat ole kiinnostuneita heistä yksilöinä. Samdalin ym. (1998, 393) 

tutkimuksen mukaan oppilaiden kouluviihtyvyyttä rakentaa hyvien opettaja-

oppilassuhteiden lisäksi oppilaiden koulussa kokema oikeudenmukaisuus sekä turvallisuus. 

Näitä teemoja ei esiintynyt opettajien vastauksissa tässä tutkimuksessa.  

Kaverisuhteiden tukeminen 

Opettajat toivat vastauksissaan esiin oppilaiden kaverisuhteiden ja sosiaalisten taitojen 

merkityksen hyvinvoinnille. Sama teema toistui myös edellä opettajien kuvaillessa luvussa 

6.2.1 ulottuvuuksia, joiden kautta oppilaiden hyvinvointia voidaan tunnistaa. Tällöin hy-

vinvoinnin nähtiin sekä näkyvän että rakentuvan oppilaiden sosiaalisten suhteiden, tar-

kemmin, kaverisuhteiden kautta. Opettajien mielestä oppilaiden hyvinvointi liittyy oppilai-

den kaverisuhteisiin ja tästä syystä opettajat kokevat tärkeäksi tutustuttaa oppilaita toisiinsa 

oppitunneilla esimerkiksi ryhmätöiden ja erilaisten tutustumisleikkien avulla. Näin oppilaat 

eivät aina tee töitä samojen parien kanssa tai samoissa ryhmissä. Lisäksi opettajien mukaan 

sosiaaliset taidot ovat kaverisuhteiden syntymisen edellytys ja opettajien mielestä koulussa 

tuleekin tukea juuri oppilaiden sosiaalisia taitoja. Eräs opettaja toi kuitenkin vastauksissaan 

esiin käsityksensä siitä, etteivät kaikki oppilaat pysty työskentelemään toisten oppilaiden 

kanssa, jolloin opettajan ei ole hyvä pakottaa oppilaita toimimaan yhdessä. Käsitys sosiaa-
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listen suhteiden tukemisesta keinona tukea oppilaiden hyvinvointia tulee esiin seuraavassa 

vastauksessa:  

Sosiaalisia taitoja tukemalla…eli yritän saada oppilata tutustumaan toisiinsa, et ai-

na välillä otan jotain tutustumisleikkejä. Ja sit semmosta, et ne juttelis keskenään ja 

kaikki uskaltais luokassa vastata ja jutella, et sitä semmosta tukemista näissä sosi-

aalisissa taidoissa…  – Haastateltava 11 

Oppilaiden sosiaalisten taitojen tukeminen on kirjattu ylös myös perusopetuksen opetus-

suunnitelmien perusteisiin. ”Tavoitteena on oppimisympäristö, jossa tuetaan opettajan ja 

oppilaan sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta.” (POPS 2004, 18.) Vuorovaikutus-

taitojen merkityksestä puhuvat myös Ikonen ja Mäkirinta (2002, 176), joiden mukaan vuo-

rovaikutus- ja sosiaaliset taidot vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten myöhempään 

elämään ja sen laatuun. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää tukea koulussa oppilaiden näi-

den taitojen kehittymistä. Sosiaaliset taidot opitaan ryhmässä ja tämän vuoksi koulun arki-

päivään kuuluvat ryhmäopetustilanteet luovat oivan mahdollisuuden sosiaalisten ja vuoro-

vaikutustaitojen oppimiselle. Toiminnalle luo haastetta kuitenkin oppilaiden ikäkauden ja 

valmiuksien huomioonottaminen.  

Opettajien käsitys kaverisuhteiden tukemisen merkityksestä oppilaiden hyvinvoinnille on 

linjassa useiden tutkimusten kanssa.  Muun muassa Konun (2002) mukaan yhtenä osa-

alueena oppilaiden kouluhyvinvoinnin rakentumisessa ovatkin juuri sosiaaliset suhteet. 

Myös Keyes (1998) toteaa yksilön sosiaalisen hyvinvoinnin rakentuvan sen kautta, että yk-

silö kokee kuuluvansa yhteisöön ja tuntee olevansa tärkeä yhteisölleen. Hänen mukaansa 

myös tunne muiden ystävällisyydestä on merkityksellistä yksilön sosiaalisen hyvinvoinnin 

kannalta. Samoilla linjoilla on myös Huppert kumppaneineen (2006), joiden hyvinvointi-

mallissa eräänä hyvinvointia rakentavana ulottuvuutena on yksilön käsitys suhteestaan 

muihin. Myös Ryff ja Keyes (1995) esittävät yksilön psykologisen hyvinvoinnin rakentu-

van osaltaan positiivisten ihmissuhteiden kautta.   

Puuttuminen 
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Puuttuminen on opettajien mukaan auttamista ajoissa oppimisvaikeuksissa ja muissa kou-

lunkäynnin vaikeuksissa sekä puuttumista oppilaiden sääntöjen vastaiseen käytökseen. Ku-

ten edellä jo mainittua, myös Samdal (1998, 393) kumppaneineen toteaa oppilaiden hyvin-

voinnin kannalta olevan merkittävää sen, että opettajat antavat oppilailleen sekä oppimiseen 

liittyvää että henkistä tukea. Opettajien mukaan nopea puuttuminen asioihin on tärkeää, 

koska sillä tavoin asioiden negatiivinen kehitys saadaan katkaistua.  Lisäksi opettajien käsi-

tysten mukaan oppilaat kokevat aikuisen johdonmukaisen ja periksiantamattoman puuttu-

misen välittämisenä, jonka uskotaan lisäävän myös oppilaiden turvallisuuden tunnetta kou-

lussa. Seuraavat vastaukset kuvastavat opettajien käsitystä puuttumisen suhteesta oppilai-

den hyvinvointiin: 

Et mä en oo koskaan oikeen uskonut siihen, että silkkihansikkain pitää kohdella, 

koska moni asia, kun niihin puututaan ajoissa, niin ne korjaantuu… Et semmonen 

nopee puuttuminen...se on mun mielestä semmonen tärkee ja tehokas keino tukea si-

tä hyvinvointia, mutta pitää olla sitten hienotunteinen..koska on olemassa semmosia 

asioita, joita kukaan ei halua ääneen sanoa. Ja sittenhän niihin voidaan puuttua ja 

jäädä jutteleen tunnin jälkeen kun muut on lähtenyt. Et kyl mä uskon et oppilaatkin 

kokee sen niin että nyt kun täällä puututaan niin tää aikuinen välittää musta ja mun 

asioista.  

Kyllä hyvinvoinnin tukemista on myös sitten sekin, että jos on oppilas joka käyttäy-

tyy levottomasti, niin on johdonmukainen opettaja ja on vaativa eli ei anna perik-

si…se on niinku lasten kanssa karkkikaupassa, että sitä suklaapatukkaa ei osteta, 

jos ei oo karkkipäivä … että semmonen asioiden loppuun saattaminen, niin sen mää 

kuvittelisin, että sit monelle sellaselle, joka jostakin pahoinvoinnista johtuen käyt-

täytyy levottomasti, niin sitten kuitenkin tuottaa sitä turvaa ja turvallisuutta, että 

heidät nyt pannaan rajoihin ja…. Kun sehän on sitten aika usein semmosessa tapa-

uksessa, jossa oppilas voi huonosti, niin se, että oikeesti ni ei oo riittävästi aikuisia 

ja aikuisuus tarkoittaa sitä, että ottaa vastuun ja vie sen asian loppuun saakka. Eli 

semmoset johdonmukaset säännöt ja päätökset ja niiden loppuun vieminen. Joka ei 

kyllä oo mikään helppo asia, mutta siihen kyllä kannattaa pyrkiä. – Haastateltava 4 
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6.4 Muutostoiveet 

Opettajat kuvailivat vastauksissaan käsityksiään oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen esteis-

tä sekä käsityksiään koulussa toteutettavista muutoksista, joiden kautta oppilaiden hyvin-

voinnin tukemisessa onnistuttaisiin paremmin. Opettajat toivoivat vastauksissaan ryhmäko-

kojen pienentämistä, parempaa yhteisiin pelisääntöihin sitoutumista kodeissa sekä oppilai-

den harrastustoimessa, lisää resursseja kouluterveydenhuolto-, koulukuraattori-, koulupsy-

kologi- ja erityisopetuspalveluihin sekä keskusteluhetkiä oppilasryhmistä ja oppilaiden 

kanssa. Seuraavassa pyrin avaamaan näitä esille nousseita muutostoiveita. 

Graham (2010, 489) kollegoineen toteaa tutkimuksen osoittaneen, että opettajat toivovat 

oppilaiden hyvinvointia tukevan työn parantamiseksi kouluavustajien määrän lisäämistä, 

lisää aikaa, paremmin koordinoitua toimintaa tukea antavien eri palveluiden välillä, parem-

paa vanhempien osallistumista ja parempia toimintatapoja tukea oppilaita psyykkisissä on-

gelmissa. (Graham ym. 2010, 489.) 

6.4.1 Kiire oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen haasteena  

Opettajat kuvailivat oppilaiden hyvinvoinnin havainnointia sekä tukemista hankaloittaviksi 

tekijöiksi työssä monella tavalla koetun kiireen.  Opettajien käsitysten mukaan isojen ryh-

mäkokojen vuoksi järjestyksen saaminen luokkaan on usein erittäin haastavaa ja järjestyk-

sen ylläpito vie paljon opettajien huomiota ja aikaa sekä opetukselta että oppilaiden havain-

noimiselta ja tukemiselta. Hälinän keskellä huomio kiinnittyy häliseviin oppilaisiin ja täl-

löin muut oppilaat, erityisesti hiljaiset oppilaat, jäävät vaille huomiota.  

Opettajien mielestä isot ryhmäkoot ja oppilaiden levottomuus haittaavat myös opetustahtia. 

Levottomassa luokassa opetettavissa asioissa ei päästä eteenpäin suunnitellulla tavalla, kos-

ka opettajan ajasta ja varsinaisesta opetuksesta lohkaisee ison palan järjestyksen ylläpito. 

Koska tietyt asiat on kuitenkin opetuksessa saatava käsiteltyä, aiheuttaa luokissa vallitseva 

levottomuus ja järjestyksen ylläpitoon kuluva aika sen, että opetettavissa asioissa joudutaan 

etenemään usein kiireellä. Tällöin hitaimmat oppilaat tippuvat kärryiltä ja ahdistuvat ja 
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myös oppilaat, jotka haluaisivat oppia turhautuvat. Kiireessä opettajan on myös hankala 

havainnoida oppilaita ja näiden pysymistä mukana opetuksessa. Opettajat toivatkin muutos-

toiveita eritellessään esiin toiveen ryhmäkokojen pienentämisestä, jonka uskotaan lisäävän 

työrauhaa tunneille ja näin ollen vähentävän oppitunneilla koettua kiirettä.  

Opettajien käsitysten mukaan työrauha on tärkeää myös opettajan oman työkyvyn ja työhy-

vinvoinnin kannalta. Ryhmäkokojen pienentämisen kautta myös työtahti tunneilla pystyt-

täisiin pitämään paremmin sopivana, jolloin opettajille saataisiin myös enemmän aikaa ha-

vainnoida oppilaitaan tukea näitä esimerkiksi oppimisvaikeuksissa. Erään opettajan käsi-

tyksen mukaan noin 15 oppilasta olisi ihanteellinen luokan koko. Osa opettajista toi esille 

myös toiveensa tasokurssien palauttamisesta. Opettajien käsityksen mukaan tasokurssien 

avulla työmäärää ja oppimistavoitteita saataisiin mitoitettua paremmin oppilaiden tasoa 

vastaaviksi. Seuraava opettajan vastaus kuvastaa opettajien käsitystä isojen ryhmäkokojen 

vaikutuksesta tuntien hälinään sekä opetustahtiin: 

No ainakin se, että on pakko saada käytyä tietty materiaali läpi… ja kun on sitä hä-

linää ja levottomuutta, niin sit ei oo aikaa niille kaikille oppilaille…ja sitten tietty 

isot ryhmäkoot…et siloin harvoin saa ees sitä koko luokkaa ees viidekskään minuu-

tiks hiljaseks ja sitten ei päästä kunnolla niissä opetusasioissa eteenpäin ja sitten 

tulee taas kiire. Et ainakin niinku monessa tapauksessa pienentäisin ryhmäkokoa.  

Ja ei nyt ainakaan lisäis sitä kurssien materiaalien määrää, että mitä ne pitää sisäl-

lään…että sitten olis niinku enemmän aikaa keskittyä niihin oppilaisiin…että jos 

vaan on niin kiire, että kokoajan on mentävä eteenpäin ja seuraavaan aiheeseen, 

niin siinä ei ehdi sitten yhtään kysyä niiltä oppilailta, että onko ne mukana ja miten 

ne voi ja onko ne oppinut…että kyllä mun mielestä siihen hyvinvointiin liittyy myös 

se, että jos mennään hirveen kovaa vauhtia eteenpäin niin ei ne oppilaat sitten saa 

siitä opetuksesta mitään ja ne turhautuu. – Haastateltava 10 
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Vastaajat kokevat työssään muutenkin kiirettä, joka heidän käsitystensä mukaan hankaloit-

taa opettajan mahdollisuutta esimerkiksi kuunnella oppilaita ja keskustella oppilaiden kans-

sa sekä puuttua erilaisiin oppilaiden välisiin tilanteisiin.  Koetun kiireen vuoksi esimerkiksi 

oppituntien jälkeen opettajilla ei käsityksensä mukaan ole aikaa pysähtyä keskustelemaan 

oppilaiden kanssa huolta herättäneistä asioista, koska välituntien aikana opettajien on hoi-

dettava monia muita asioita. Työssä koettu kiire hankaloittaa näin ollen oppilaiden hyvin-

voinnin tukemista myös opetustilanteiden ulkopuolella. Tämä käsitys kuvastuu muun mu-

assa seuraavasta vastauksesta: 

No meidän opettajien kannalta se on aikapula. Koska välitunnit on usein buukattu 

täyteen kaikkia palavereita ja muuta, että sä et useinkaan voi jäädä tunnin jälkeen 

puhumaan luokan oppilaiden kanssa. Pitäis pystyy silleen…mikä on täysin maho-

tonta, ei se onnistu…jos huomaa, että näiden oppilaiden kanssa pitäis puhua ja tä-

män luokan kanssa, niin silloin heti pitäis pystyy puhaltamaan peli poikki ja käyt-

tämään siihen sitä aikaa. Että se on sellanen yks ihan selkeä este ja hankaluus. – 

Haastateltava 6  

Myös Koskela (2009) on tutkimuksessaan todennut opettajien käsittävän kiireen ja oman 

jan riittämättömyyden eräiksi esteiksi oppilashuoltotyön toteuttamiselle. Kiireen vuoksi 

kaikkiin tilanteisiin ei jakseta puuttua. Myös koulun oppituntikeskeinen rakenne, oppilaiden 

paljous ja oma jaksaminen koetaan oppilashuoltotyötä rajoittaviksi tekijöiksi. (Koskela 

2009, 143, 159.) Voidaankin todeta tämän tutkimuksen tulosten olevan linjassa Koskelan 

(2009) tutkimustulosten kanssa. 

6.4.2 Parempaa sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin 

Opettajat toivoivat vastauksissa kotien parempaa sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin. Op-

pilaiden hyvinvoinnin tukemisen esteeksi nähtiin kodin ja koulun yhteisten pelisääntöjen 

puute. Tällöin kotien ja koulun säännöt eivät opettajien kokemuksen mukaan kohtaa, eivät-

kä vanhemmat vaadi lapsiltaan koulun sääntöjen noudattamista. Esteiksi käsitettiin myös 

muun muassa vanhempien väärät, omilta kouluajoilta peräisin olevat negatiiviset mieliku-

vat koulun toiminnasta, jotka opettajien käsityksen mukaan saattavat olla esteenä koulun ja 
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kodin väliselle toimivalle yhteistyölle. Lisäksi oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen esteiksi 

käsitettiin myös vanhemmat, jotka asettuvat voimakkaasti puolustamaan omaa lastaan, ei-

vätkä hyväksy koulun ja opettajien näkökulmaa asioihin. Vastaajien mielestä tällaiset van-

hemmat saattavat olla sokeita lastensa käyttäytymiselle. Tällöin yhteistyö koulun ja kodin 

välillä muodostuu haastavaksi. Toisaalta vastaajat uskoivat myös, etteivät kaikki vanhem-

mat ongelmallisten nuorten tapauksessa enää jaksa puuttua lastensa käytökseen, vaan ovat 

tavallaan luovuttaneet taistelun, jolloin myös koulusta tullut palaute valuu kotona ohi eikä 

yhteistyö koulun kanssa suju. Muun muassa seuraava vastaus kuvastaa opettajien käsitystä 

yhteisten pelisääntöjen merkityksestä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiselle. 

No kyllä se on koulun ja kodin välinen yhteistyö ja se että koululla ja kodilla on sa-

mat pelisäännöt. Että vanhemmat ymmärtää sen, että ei voi antaa oppilaiden olla 

pois koulusta löperöin perustein ja jäädä kotiin aina nukkumaan, että tulee kouluun 

vasta puoli kymmeneen tai myöhästyi, myöhästyi, myöhästyi…tai nukkui pommiin 

nukkui pommiin nukkui pommiin. Et kyllä semmonen yhteisten pelisääntöjen puute 

on kyllä mun mielestä ihan semmonen selkee este…et kyllä se enemmän liittyy mun 

mielestä siihen, että olis samat pelisäännöt. – Haastateltava 2 

Vanhemmista esteinä oppilashuoltotyön toteutumisella puhuvat myös Graham ym. (2010) 

sekä Koskela (2009). Opettajien mukaan myös vanhemmat saattavat olla esteenä oppilaan 

auttamiselle siten, että he eivät suostu ottamaan vastaan apua tai kieltävät ongelmien ole-

massaolon (Graham ym. 2010, 491). Myös Koskela (2009) tuo tutkimuksessaan esiin opet-

tajien käsityksen siitä että vanhemmat saattavat joskus suhtautua pulmatilanteiden selvitte-

lyyn ja yhteistyöhön kielteisesti. Tätä tapahtuu opettajien käsitysten mukaan kuitenkin har-

voin. (Koskela 2009, 182.) 

Opettajat peräänkuuluttivat vastauksissaan toimivampaa yhteistyötä sekä yhteistä linjaa ko-

din, oppilaiden harrastustoimien ja koulun välille. Opettajien käsityksen mukaan eri osa-

puolten välinen paremmin toimiva yhteinen linja edesauttaisi työrauhan syntymistä kouluun 

yleisesti sekä luokkiin oppitunneille.  Opettajat toivoivat myös vanhempien sekä lasten har-

rastustoiminnan tukevan koulua ja opettajia kurinpidollisissa toimenpiteissä. Opettajat toi-
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voisivatkin, että vanhemmat ymmärtäisivät rangaistusten suorittamisen tärkeyden osana 

lapsen kasvuprosessia.  

Et semmonen, että opittais huomaamaan, että kaikesta seuraa jotakin..niin sitä on 

otettu nyt meiltä vähän pois. Koska rangaistukset on niin mitättömiä… ja se pitäis 

tulla heti samana päivänä, mut sielä on jotkin urheilutreenit tai jotain, niin ”en mä 

voi jäädä…” ja sit tulee vanhemmat lankaa pitkin, että sen täytyy päästä sinne tree-

neihin. Et siinä me sit seistään tumput suorina, että se siitä sitten. Ja sit otetaan pa-

rin kolmen viikon päästä yleiseen istuntoon, ”hei haloo miks mä täällä oon”. Et pi-

täis vanhempien ehkä vähän enemmän luovuttaa meille takas tätä valtaa. Et kaikes-

ta pitää heti seurata jotakin. Eikä vasta sitten kuukauden kuluttua. En mä missään 

nimessä mitään raipparangaistuksia kannata, mut enkä nurkkaan laittamisia tai 

yleisiä häpeämisiä, nehän on auttamattomasti surkeita kasvatuskeinoja… Mut sem-

monen vastuu tekemisistään, se on niinku haettava.  

ja toihan on iso rangaistus toi että jos oppilas ei pääse harkkoihin. Sielä on sitten 

valmentaja vihanen ja täytyis oppii näkemään, että  yks asia johtaa toiseen ja toinen 

kolmanteen… Et et sä vaan voi aatella, että no niin, tä oli täs näin ja antaa nyt olla 

koska mulla on tärkeempiäkin asioita. Et jos vanhemmatkin uskaltais laittaa vas-

taan lapselleen lainausmerkeissä, ne vois sanoo lapselleen, että okei sinä et nyt mee 

harkkoihin, sä oot mokannut koulussa. Tätä tukea me oikeestaan tarvittais enem-

män, mut sitten myös aikuiset pitää niin paljon tärkeempänä tätä muuta. Et kyllä-

hän lasten pitäis harrastaa… Ja se on niin hyvää palautetta siitä, että tekemättömis-

tä töistä tulee rankaisu ja semmosella alueella mikä on kivaa. – Haastateltava 4  

Erään opettajan vastauksista nousi esiin myös käsitys siitä, että opettajan pelko leimautua 

huonoksi opettajaksi saattaa olla este opettajien väliselle toimivalle yhteistyölle. Tämä käsi-

tys tulee esiin seuraavassa sitaatissa: 

Se on tietenkin kun tä on niin paljon persoonalla työskentelyä ja tota..me varmaan 

jotenkin pelätään, että me ollaan huonoja opettajia, jos me mennään myöntämään 

se, että meillä on ongelmia tuon ja tuon oppilaan tai luokan kanssa…et sieltä saat-
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taa tulla kollegoilta palautetta, että: Ai onks sulla ongelmia sen kanssa! Ei mulla 

vaan oo! Kyllä se mun tunneilla käyttäytyy ihan hyvin! Et tä on ihan tällanen ylei-

nen kommentti mitä kuulee…et tällanen kyllä heikentää sitä yhteistyötä, mikä kui-

tenkin ois ensiarvoisen tärkeetä, että opettajat yhdessä keskustelis ja miettis, et mitä 

tän ja tän oppilaan kanssa tehdään. Et jos itellä on semmonen pelko et leimautuu 

huonoks ni sitä saattaa helposti jäädä sit niiden ongelmien kans ihan yksin.. – Haas-

tateltava 4 

Tämän vastaajan käsityksen mukaan opettajilla saattaa olla pelko leimautua huonoksi opet-

tajaksi, jos opettaja ei pärjää oppilaidensa kanssa. Oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen tä-

mä liittyy opettajan mukaan siten, että esimerkiksi häiriköivästi käyttäytyvän oppilaan koh-

dalla opettajalla saattaa olla korkea kynnys keskustella ja kysyä toimintavinkkejä muilta 

opettajilta tilanteen ratkaisemiseksi, koska tätä keskustelua varjostaa pelko leimautua huo-

noksi opettajaksi.  

6.4.3 Hyvinvointia tukevien palveluiden saatavuus 

Selkeäksi esteeksi oppilaiden hyvinvoinnin tukemiselle opettajat nostivat myös resurssipu-

lan joka johtaa auttamisprosessin hitauteen. Opettajien käsityksen mukaan nykyinen tilanne 

on sellainen, että erityisopettajat, koulukuraattorit sekä koulupsykologit ovat ylityöllistetty-

jä. Apua ja tukea tarvitsevat oppilaat saattavat joutua jonottamaan pääsyä esimerkiksi kou-

lupsykologille ja terapiaan pitkiä aikoja, koska psykologit ovat ylityöllistettyjä ja tera-

piapaikkoja ei ole riittävästi. Tämä koetaan voimakkaana ongelmana, koska tällöin oppilaan 

ongelmat pitkittyvät ja saattavat pahentua. Opettajat toivoivat vastauksissaan, että oppilai-

den pääseminen tukitoimien piiriin nopeutuisi huomattavasti. Opettajat toivoivat lisää re-

sursseja erityisopetus-, koulukuraattori ja koulupsykologipalveluihin. Nämä toiveet käyvät 

ilmi muun muassa seuraavasta vastauksesta:  

Resurssit. Se että oppilaat sais näitä aikoja näille koulukuraattoreille ja psykolgeil-

le nopeasti eikä vasta kahden kuukauden päästä. Erityisopetukseen satsattava ja 

tärkeää saada hankalat tyypit nopeasti sinne ja nopeasti heille myös apua. Nythän 

on valtavan hitaita nä prosessit. Et jos on joku semmonen tarvis erityisluokalle siir-
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tämistä tai terapiaan pääsyä, niin sielä ei oo tilaa ja saattaa kestää vuodenkin, että 

me saadaan joku oppilas tukitoimien piiriin. Et ne lukuisat psykologi käynnit ja 

vanhempain illoissa istumiset ja puhuttelut saatikka sitten nää muut oppilaat, jotka 

joutuu siitä sitten koko ajan kärsimään, niin tää prosessi pitäis olla ehdottomasti 

paljon nopeempi. Et näitä erityisluokkia ja terapiapaikkoja pitäis todella lisätä.  – 

Haastateltava 4 

Lisäksi ongelmaksi nähdään myös se, että asioiden käsittelyprosessi itsessään on myös hi-

das.  Opettajat toivoivatkin, että oppilaanhuoltoryhmä voisi tehdä itsenäisesti päätöksiä, 

jolloin opettajien käsityksen mukaan prosessi nopeutuisi ja säästettäisiin myös rahaa. Li-

säksi opettajien mielestä toivottava muutos olisi myös se, että vanhemmat eivät voisi vai-

kuttaa oppilashuoltoryhmän päätöksiin nykyisellä tavalla. Vastaajien käsityksen mukaan 

oppilaan vanhemmat saattavat olla este lapsen pääsylle tukitoimien piiriin, koska oppilasta 

ei voida ohjata esimerkiksi terapiaan ilman vanhempien suostumusta. Tällöin oppilaan 

avunsaaminen pitkittyy. Opettajien käsitysten mukaan vanhemmat saattavat tällaisissa ti-

lanteissa hävetä ja myös pelätä tilannetta, joka johtaa asioiden kieltämiseen ja avun torju-

miseen. 

6.4.4 Keskusteluhetkien lisääminen 

Opettajat toivat vastauksissaan esiin käsityksen, jonka mukaan opettajayhteisön säännölli-

set yhteiset keskusteluhetket oppilasryhmien oppilaista olisivat toivottavia ja hedelmällisiä 

oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen kannalta. Opettajat uskovat, että opettajien välistä 

kommunikaatiota lisäämällä yhteisten keskusteluhetkien kautta sekä ajatusten että koke-

musten vaihdot oppilaista paranisivat. Tämä saattaisi opettajien mukaan lisätä opettajien 

herkkyyttä havainnoida oppilaita, jolloin myös oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen ennalta-

ehkäisevämpi puoli tehostuisi. Lisäksi opettajien käsitysten mukaan keskusteluhetket kolle-

goiden kanssa oppilaista auttavat jakamaan kokemuksia siitä miten ongelmatilanteissa op-

pilaiden kanssa on hyvä toimia. Tämä opettajien toive tulee esiin muun muassa seuraavaas-

sa opettajan vastauksessa: 
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Ehkä sitä semmosta kommunikaatiota lisäämällä…Että esimerkiks vois pitää sem-

mosia istuntoja, joissa vaikka puhuttais tietyn luokan oppilaista…vaikka nyt ei mi-

tään niin isoa murhetta oliskaan, jolloin se ruokkis sitä, että niitä havaintoja niin 

kuin rekisteröis tarkemmin, jotta niistä voi sitten puhua. Se saattais olla semmo-

nen… Että tavallaan sellanen ennaltaehkäsevämpi rooli kaikille toimille olis hyvä 

saada, kuin se tulipalon sammutus.  

Mitenkäs sitten sitä ennaltaehkäisyä vois toteuttaa?   

No ehkä juuri se, että puhuttais oppilaista ja heidän asioistaan…oppilaiden käyttäy-

tymisestä eri oppitunneilla ja eri oppiaineissa… ja silloin sieltä niinku varhasem-

massa vaiheessa oppii näkemään ja opettaja pystyy jo varhaisessa vaiheessa, jol-

lain pienillä järjestelyillä puuttumaan asioihin… – Haastateltava 6  

Tämä tutkimustulos opettajien toivomasta muutostoiveesta on linjassa myös Savolaisen 

(2001) sekä Koskelan (2009) tutkimustulosten kanssa. Savolaisen (2001, 9) tutkimuksessa 

selvisi opettajien toivovan lisää keskustelua ja avoimuutta kouluun. Yhteistyön uskotaan 

tukevan koulun kehittämistä sekä tarjoavan toimintamalleja opetus- ja kasvatustyön ongel-

matilanteisiin. Koskelan (2009) tutkimuksen mukaan opettajat haluaisivat keskustella oppi-

laidensa kanssa enemmän. Oppilaiden tarve vuorovaikutukseen koetaan suurena ja aikuisen 

mahdollisuus keskittyä keskustelutilanteisiin koetaan oppilaan tukemisena. (Koskela 2009, 

159.) 

Opettajat toivat vastauksissaan esiin myös toiveensa, että koulun puitteissa järjestettäisiin 

enemmän erilaisia harrastuskerhoja, joihin oppilaat voisivat koulupäivän päätteeksi osallis-

tua. Opettajien käsityksen mukaan tällaiset kerhot saattaisivat tukea oppilaiden kaverisuh-

teiden syntyä ja lisätä myös oppilaiden ryhmähenkeä. Lisäksi opettajat toivoivat lisää ja 

pidempiä ryhmänohjaajatunteja, joissa oppilaiden kanssa ehtisi paremmin keskustella ja 

jutustella. Opettajien mukaan tällaiset luokanvalvojatunnit parantaisivat opettajan oppilaan-

tuntemusta ja lisäksi tällaisilla tunneilla pystyisi paremmin tukemaan oppilaiden ryhmäy-

tymistä ja tutustumista toisiinsa esimerkiksi erilaisten leikkien ja pelien avulla. Tämä toive 

käy ilmi muun muassa seuraavasta vastauksesta: 
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Sitten enemmän luokanvalvojan tunteja et ei mitään paperijuttuja vaan ihan juttelua 

niiden oppilaiden kanssa. Et ois enemmän aikaa just jutella niiden oppilaiden kans 

niitä näitä ja niiden mieltä askarruttavista asioista ja sit kaikkia näitä teemojakin 

ehtisi käsitellä paremmin ja sit vois niiden kanssa ottaa jotain pelejä ja leikkejä, et 

ois välillä vähän semmosta rennompaa yhdessätekemistä. – Haastateltava 3 

Opettajien toive kommunikaatio mahdollisuuksien lisäämisestä oppilaiden kanssa on linjas-

sa Konun (2002) oppilaiden kouluhyvinvointimallin erään ulottuvuuden kanssa. Konun tut-

kimuksen mukaan oppilaiden hyvinvointia koulussa osaltaan rakentaa opettajien kiinnostus 

oppilaiden kuulumisista. Tämän voidaan tulkita toteutuvan kouluissa siten, että opettajat 

keskustelevat oppilaidensa kanssa. Lisäksi Konun (2002) tutkimuksen mukaan myös oppi-

laiden ja vanhempien keskinäiset säännölliset keskustelut ovat yhteydessä oppilaiden sub-

jektiiviseen hyvinvointiin. Edellisten perusteella voidaan nähdä, että keskustelu oppilaiden 

kanssa (kuulumisten kysely ja muu yleinen jutustelu) tukee oppilaiden hyvinvointia. Näin 

ollen opettajien muutostoive kommunikaatiohetkien ja -mahdollisuuksien lisäämisestä op-

pilaiden kanssa voidaan nähdä hyödyllisenä oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen tehostami-

sessa kouluissa. 

 

7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkimustulosten perusteella opettajilla näyttää olevan kaksi vastakkaista käsitystä oppilai-

den hyvinvoinnin tukemisen kuulumisesta opettajan työnkuvaan. Osa opettajista pitää oppi-

laiden hyvinvoinnin tukemista tärkeänä osana opettajan työtehtävää, kun taas osa opettajis-

ta kokee, ettei opettajan työtehtävänä ole tukea oppilaiden hyvinvointia. Samansuuntaisia 

tuloksia opettajien roolikäsityksen kahtiajakautumisesta ovat saaneet tutkimuksissaan myös 

Graham ym. (2010) sekä Koskela (2009). Vaikka suuri osa opettajista näyttää olevan sitou-

tuneita oppilaiden hyvinvointia tukevaan työhön, osa opettajista tätä vastoin on voimak-

kaasti sitä mieltä, ettei opettajien työnkuvaan kuulu ”sosiaalityö” ja ”mielenterveystyö” ja 

oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen. (Graham ym. 2010, 490-491.)  
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Mielenkiintoista tuloksissa on kuitenkin se, että kahdesta vastakkaisesta asenteesta huoli-

matta, opettajilla näyttää olevan yleisesti yhtenäinen käsitys siitä, että opettajien työnku-

vaan kuuluu oppilaiden havainnointi ja havainnoista viestittäminen eteenpäin. Tulosten pe-

rusteella näyttääkin siltä, että huolimatta siitä koetaanko oppilaiden hyvinvointi osaksi 

omaa työnkuvaa vai ei, opettajat kokevat olevansa oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen suh-

teen ennnen kaikkea havainnoitsijoita ja sanansaattajia, jotka vievät viestiä oppilaiden hy-

vinvoinnissa havaituista negatiivisista muutoksista eteneenpäin erityisesti koulussa tarjotta-

vien terveydenhuoltopalvelussa toimivien tahojen tietoon.  

Oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen ymmärretään siis kahdesta erilaisesta työnkuvaan liit-

tyvästä käsityksetä huolimatta kuuluvan ennen kaikkea kouluterveydenhuollon, kouluku-

raattori-, koulupsykologi ja erityisopetuksen vastuualueeseen. Tämä tukee myös Konun 

(2000) väitettä, jonka mukaan kouluissa toteutettavan hyvinvointia tukevan toiminnan on 

perinteisesti nähty kuuluvan kouluissa tarjottavien terveydenhuoltopalveluiden piiriin.  

Kouluterveydenhoitajien ja – kuraattoreiden rooli oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa 

nähdään tärkeänä. Näiden roolista oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa tekee opettajien 

käsitysten mukaan merkittävää se, että oppilaiden koetaan suhtautuvan näihin tahoihin suu-

remmalla luottamuksella kuin opettajiin. Opettajien käsitysten mukaan oppilaan kertovat 

huolistaan ja ongelmistaan mielummin näille tahoille kuin opettajille. Syynä tähän opettajat 

arvelevat olevan myös sen, että opettajien kanssa oppilaat joutuvat olemaan tekemisissä 

lähes päivittäin ja näin ollen opettajan kanssa keskustelu koetaan kiusalliseksi. Opettajat 

pitävätkin hyvänä ja toimivana toimintamallina sitä, että huoltaherättäneen oppilaan koh-

dalla opettaja lähettää oppilaan juttelemaan koulukuraattorille tai kouluterveydenhoitajalle 

ja viestittää havainnoistaan näille tahoille sekä luokanvalvojalle. Opettajat uskovat koulu-

terveydenhoitajilla ja -kuraattoreilla olevan lisäksi enemmän koulutusta hyvinvointiin liit-

tyvien ongelmien tunnistamisesta sekä tukemisesta.  

Oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen koetaan myös hyvin vapaamuotoiseksi ja vapaaehtoi-

seksi, eivätkä opettajat ole varmoja millaista hyvinvoinnin tukemista opettajilta lain mu-

kaan vaaditaan. Opettajien käsitysten mukaan he toimivat oppilaiden hyvinvoinnin tukemi-

sessa oman kiinnostuksensa ja maallikkojärjen pohjalta – toiset kiinnittävät oppilaiden hy-
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vinvointiin työssään huomiota enemmän toiset vähemmän. Osa opettajista toi vastauksis-

saan esiin myös käsityksensä opettajankoulutuksen suhteesta oppilaiden hyvinvoinnin tu-

kemiseen.  Eräs opettaja kuvaili vastauksissaan käsityksensä siitä, että myös opettajankou-

lutuksessa ajatellaan oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen kuuluvan enemmänkin juuri kou-

lun tarjoamien terveydenhoitopalveluiden piiriin ja opettajien tehtävä on ennen kaikkea 

opettamisessa. Osa opettajista taas toi esiin käsityksensä, ettei opettajankoulutuksessa käyty 

keskustelua oppilaiden hyvinvoinnista tai sen tukemisesta eikä annettu ohjeistusta oppilai-

den hyvinvoinnin tukemiseen. Näiden opettajien käsitysten mukaan opettajankoulutuksessa 

pääpaino on aineenopettamistaitojen opettamisessa. Käsitys esiintyi sekä jo pidempään 

opettajina toimineilla että nuoremmilla opettajilla. Osa opettajista toivoikin, että opettajan-

koulutuksessa oppilaiden hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin tukemisesta puhuttaisiin enem-

män. Myös Koskelan (2009) tutkimuksen mukaan opettajat kokevat oppilashuoltoon liitty-

neen koulutuksen olleen vähäistä. 

Opettajat kauvailivat vastauksissaan tekijöitä, joiden kautta oppilaiden hyvinvointia voi-

daan tunnistaa. Vastausten perusteella erityisesti oppilaiden kaverisuhteet ja oppilaiden tun-

tikäyttäytyminen ovat ilmiöitä joiden kautta opettajat työssään havainnoivat ja tunnistavat 

oppilaidensa hyvinvointia ja pahoinvointia. Oppilaiden hyvinvointia ja pahoinvointia tun-

nistetaan myös oppilaiden tuottamista kirjoitelmista, esimerkiksi ainekirjoituksista, sekä 

oppilaiden kanssa tunneilla käydystä vuoropuhelusta. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että toi-

sissa opetettavissa aineissa opettajat löytävät monipuolisemmin keinoja havainnoida oppi-

laiden hyvinvointia. Tämä havainto antaa tilaa myös mahdollisille jatkotutkimuksille.  

Opettajien käsitysten mukaan oppilaiden pahoinvoinnin tunnistaminen on kuitenkin haasta-

vaa. Oleellista havainnoimisessa ja tunnistamisessa näyttää olevan negatiivisen muutoksen 

havaitseminen. Havainnoiminen onkin opettajien mukaan pitkälti oppilaiden käytöksessä ja 

kaverisuhteissa tapahtuvien muutosten peilaamista oppilaan ”normaaliin” käytökseen. Tätä 

helpottaa opettajan oppilaantuntemus. Opettajan opettaessa pidempään oppilaitaan, opetta-

jalle muodostuu jonkinlainen kuva oppilaiden normaalista käytöksestä. Tämä tulos on lin-

jassa myös Koskelan (2009, 189) tutkimustulosten kanssa. Hänen mukaansa tuentarpeen 

havaitseminen näyttää perustuvan poikkeaman tai muutoksen havaitsemiseen. Tässä tutki-
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muksessa osa opettajista toi esiin myös käsityksensä siitä, että työkokemuksen ja oman 

vanhemmuuden kautta syntyneet kokemukset helpottavat oppilaiden kohtaamista. 

Vastausten perusteella erottui myös kaksi vastakkaista käsitystä siitä, kuinka opettajat voi-

vat tukea oppilaiden hyvinvointia koulussa. Osa opettajista kokee, ettei opettaja voi työs-

sään tukea oppilaiden hyvinvointia oppilaiden havainnoimisen ja havainnoista viestittämi-

sen lisäksi muilla tavoilla.  Jotkut opettajat sitä vastoin erittelivät erilaisia ulottuvuuksia, 

joiden kautta opetuksen ohessa opettaja voi tukea oppilaiden hyvinvointia. Heidän mukaan-

sa oppilaiden hyvinvointia voidaan tukea kouluviihtyvyyttä tukemalla, kaverisuhteita tu-

kemalla sekä puuttumisella. 

Kouluviihtyvyyttä opettajien käsitysten mukaan rakentaa kohtuus työmäärässä, mielenkiin-

toiset oppimistehtävät sekä oppilaiden mielipiteiden kuunteleminen muun muassa työmää-

rässä sekä kokeiden ajankohdassa. Kouluviihtyvyys rakentuu opettajien käsitysten mukaan 

myös opettajien ja oppilaiden välisten hyvien suhteiden kautta. Tätä opettajien käsitysten 

mukaan rakentaa se, että opettaja opetuksen ohessa oppitunneilla myös kommunikoi oppi-

laidensa kanssa kysellen kuulumisia sekä jutellen myös oppiaineeseen liittymättömiä asioi-

ta. Myös oppilaiden kannustamisen nähdään olevan tässä tärkeässä roolissa. 

Kouluviihtyvyyden tukemisen lisäksi opettajien käsitysten mukaan oppilaiden hyvinvointia 

koulussa voidaan rakentaa tukemalla oppilaiden sosiaalisia suhteita sekä puuttumisella. 

Opettajien käsitysten mukaan oppilaiden hyvinvointi osaltaan sekä näyttäytyy että rakentuu 

juuri kaverisuhteiden kautta. Opettajien käsitys sosiaalisten suhteidenmerkityksestä oppi-

laiden hyvinvoinnille on linjassa myös useiden aikaisempien hyvinvoinnin rakentumista 

käsitelleiden tutkimusten kanssa. Näiden tutkimusten mukaan yksilön hyvinvoinnin kannal-

ta on merkittävää sosiaaliset suhteet, erityisesti positiiviset ihmissuhteet sekä tunne muiden 

ystävällisyydestä (ks. Allardt 1979; Keyes 1998; Moisio ym. 2008; Ryff & Keyes 1995). 

Puuttuminen on opettajien mukaan auttamista ajoissa oppimisvaikeuksissa ja muissa kou-

lunkäynnin vaikeuksissa sekä puuttumista oppilaiden sääntöjen vastaiseen käytökseen. Ku-

ten edellä jo mainittua, myös Samdal (1998, 393) kumppaneineen toteaa oppilaiden hyvin-

voinnin kannalta olevan merkittävää sen, että opettajat antavat oppilailleen sekä oppimiseen 
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liittyvää että henkistä tukea. Opettajien mukaan nopea puuttuminen asioihin on tärkeää, 

koska sillä tavoin asioiden negatiivinen kehitys saadaan katkaistua.  Lisäksi opettajien käsi-

tysten mukaan oppilaat kokevat aikuisen johdonmukaisen ja periksiantamattoman puuttu-

misen välittämisenä, jonka uskotaan lisäävän myös oppilaiden turvallisuuden tunnetta kou-

lussa. Nämä opettajien käsitykset oppilaiden hyvinvointia tukevista keinoista ovat linjassa 

myös erilaisten hyvinvointiteorioiden sisältöjen kanssa, jotka kuvaavat niitä tekijöitä joiden 

kautta yksilön hyvinvoinnin voidaan nähdä rakentuvan. 

Opettajat kuvailivat vastauksissaan myös muutostoiveita, joiden kautta oppilaiden hyvin-

voinnin tukemisessa onnistuttaisiin kouluissa paremmin. Eräänä muutostoiveena opettajat 

nostivat esiin toiveensa resurssien lisäämisestä terveydenhuoltoon, kuuraattori-, erityisope-

tus- ja koulupsykologipalveluihin. Opettajat toivoivat apua ja tukea tarvitseville oppilaille 

nopeampaa pääsyä näiden tukipalveluiden piiriin. Tämän lisäksi opettajat peräänkuuluttivat 

parempaa kotien ja oppilaiden harrastustoimien sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin.   

Opettajat kokevat työssään myös monenlaista kiirettä, joka opettajien käsitysten mukaan 

hankaloittaa sekä opettamista, oppilaiden havainnoimista ja tukemista että myös oppilaiden 

kohtaamista ja kuuntelemista. Opettajat toivoivatkin helpotusta työssä koettuun kiireeseen 

muun muassa ryhmäkokojen pienentämisellä. Myös Graham kumppaneineen (2010,489) on 

tutkimuksessaan saanut samansuuntaisia tuloksia opettajien muutostoiveista.  Edelliset to-

teaa tutkimuksen osoittaneen, että opettajat toivovat oppilaiden hyvinvointia tukevan työn 

parantamiseksi kouluavustajien määrän lisäämistä, lisää aikaa, paremmin koordinoitua toi-

mintaa tukea antavien eri palveluiden välillä, parempaa vanhempien osallistumista ja pa-

rempia toimintatapoja tukea oppilaita psyykkisissä ongelmissa. (Graham ym. 2010, 489.) 

Tässä tutkimuksessa muutostoiveita eritellessään, osa opettajista toi esiin myös toiveensa 

vuoropuhelun lisäämisestä. Opettajat toivoivat lisää opettajien yhteisiä keskusteluhetkiä eri 

oppilasryhmistä sekä lisää vapaamuotoisia keskusteluhetkiä oppilasryhmien kanssa. Muu-

tostoiveita kuvaillessaan osa vastaajista oli kuitenkin tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen ei-

kä heidän käsityksensä mukaan suuremmille muutoksille ole tarvetta, vaan oppilaiden hy-

vinvointia voidaan heidän käsityksensä mukaan tukea jo nyt parhaalla mahdollisella tavalla. 
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8 Tutkimuksen kontribuutio  

Opettajien voidaan nähdä pitävän oppilaiden hyvinvoinnin tukemista tärkeänä tehtävänä. 

(Graham ym.2010). Näyttää kuitenkin siltä, että sekä aikaisempien tutkimusten (ks. Koske-

la 2009; Graham ym. 2010) että tämän tutkimuksen tulosten valossa opettajien käsitys op-

pilaiden hyvinvoinnin tukemisen kuulumisesta omaan työnkuvaan on kahtiajakautunut – 

osa opettajista mieltää hyvinvoinnin tukemisen kuuluvan omaan työnkuvaansa, kun taas 

osa opettajista näkee tuon tehtävän kuuluvan enemmänkin muille tahoille.  

Tämän tutkimuksen voidaan nähdä valottavan opettajien roolikäsitystä sen kahtiajakautu-

nutta luonnetta tarkemmin. Tämän tutkimuksen keskeisenä tuloksena on se, että opettajat 

kokevat olevansa oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa havainnoitsijoita ja sanansaattajia – 

opettajat havainnoivat oppilaita ja pyrkivät havaitsemaan oppilaissaan mahdollisesti tapah-

tuvat negatiiviset muutokset viestittäen näistä eteenpäin muille tahoille. Mielenkiintoinen 

tulos on se, että tämä roolikäsitys näyttää esiintyvän tämän tutkimuksen mukaan kaikilla 

tutkimukseen osallistuneilla opettajilla roolikäsitysten kahtiajakautuneesta luonteesta huo-

limatta. Näin ollen myös ne opettajat, jotka eivät koe oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen 

kuuluvan omaan työnkuvaansa, mieltävät työtehtäväkseen kuitenkin oppilaiden havain-

noinnin ja havainnoista viestittämisen.  

Myös Grahamin ym (2010) tutkimustulosten voidaan nähdä viittaavaan samansuuntaiseen 

roolikäsitykseen. Heidän tutkimusessaan eräänä voimakkaimmin esiintyneenä käsityksenä 

oli opettajien halu toimia ennaltaehäisevässä roolissa oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa. 

Opettajat kokevat voivansa ohjata oppilaita tuen äärelle, mutta eivät koe pystyvänsä tar-

joamaan tuota tukea ja tukemispalveluita. Grahamin ym.(2010) sekä tämän tutkimuksen 

tulosten perusteella voidaankin opettajilla nähdä halu toimia oppilaiden hyvinvoinnin tu-

kemisessa ennaltaehkäisevässä roolissa: havainnoiden oppilaita ja viestittäen nagatiivisista 

hyvinvointiin littyvistä muutoksista eteenpäin muille kollegoille, luokanojaajille, erityis-

opettajille, kouluterveydenhoitajille, -kuraattorielle ja koulupsykologeille.  



 

85 
 

Ennaltaehkäisevään roolikäsitykseen liittyy myös se, että muiden tahojen rooli oppilaiden 

varsinaisessa hyvinvoinnin tukemisessa nähdään merkittävämpänä kuin aineenopettajien 

rooli. Tämän tutkimuksen perusteella opettajat näkevät muun muassa kouluterveydenhoita-

jan ja – kuraattorin roolit oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa tärkeinä. Opettajien käsitys-

ten mukaan näillä tahoilla on aineenopettajia enenmmän koulutusta ja kokemusta oppilai-

den hyvinvoinnin tukemiseen liittyvistä asioista ja opettajat uskovatkin näiden tahojen pys-

tyvän aineenopettajia paremmin tukemaan oppilaiden hyvinvointia. Lisäksi opettajilla 

esiintyi myös käsitys siitä että oppilaat myös kertovat mieltään painavista asioista mielum-

min näille tahoille kuin aineenopettajille. Myös Graham (2010) kollegoineen on tutkimuk-

sessaan saanut erääksi tutkimustulokseksi sen, että opettajien käsitysten mukaan oppilaiden 

hyvinvoinnin tukeminen toteutuu parhaiten koulun ulkopuolisissa hyvinvointia tukevissa 

palveluissa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan perehdytty tarkemmin Australialaiseen op-

pilashuoltojärjestelmään, joten suoria vertailuja ei voida näin ollen tehdä.  

Tämän tutkimuksen perusteella opettajat myös toivovat resurssien lisäämistä oppilaille tar-

jottaviin tukipalveluihin, jotta tukea tarvitsevien oppilaiden pääsy esimerkiksi koulutervey-

denhuolto- ja koulukuraattoripalveluihin sekä terapiaan ja erityisopetukseen tehostuisi. Tä-

män näyttäytyy erittäin tärkeänä muutostoimenpiteenä opettajien käsityksissä. 

Omaa rooliaan ajatellen oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen suhteen, opettajat toivoivat 

keskustelun ja kommunikaation lisääntymistä kouluissa. Keskusteluhetkiä ja -

mahdollisuuksia toivotaan niin oppilasryhmien kuin opettajakollegoidenkin kanssa. Opetta-

jien käsitysten mukaan opettajien keskinäiset keskusteluhetket eri oppilasryhmistä lisäisivät 

kokemusten vaihtoa erilaisten ongelmien ratkaisemisesta sekä aktivoisivat opettajia teke-

mään havaintoja oppilaista. Keskusteluhetket oppilasrymien kanssa taas parantaisivat opet-

tajien käsitysten mukaan opettajan oppilaantuntemusta. Myös Koskelan (2009) tutkimuksen 

mukaan opettajat haluaisivat keskustella oppilaidensa kanssa enemmän. Oppilaiden tarve 

vuorovaikutukseen koetaan suurena ja aikuisen mahdollisuus keskittyä keskusteluhetkiin 

koetaan oppilaiden tukemisena. (Koskela 2009, 159.) 

Toinen muutostoive opettajien omaa roolia ajatellen näyttää tämän tutkimuksen perusteella 

olevan työssä koetun kiiren vähentäminen. Tämän tutkimuksen perusteella opettajat koke-
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vat työssä monella tavalla koetun kiireen olevan este oppilaiden hyvinvoinnin tukemiselle. 

Opettajien mukaan kiiressä oppilaiden havainnointi on heikkoa eikä oppilaita ehdi tukea 

tunneilla esimerkiksi oppimisvaikeuksissa. Kiireen vuoksi oppilaiden kanssa ei myöskään 

ehdi jäädä tuntien jälkeen keskustelemaan esiin nousseista asioista. Myös Koskela (2009) 

on tutkimuksessaan todennut opettajien käsittävän kiireen ja oman ajan riittämättömyyden 

eräiksi esteiksi oppilashuoltotyön toteuttamiselle. Kiireen vuoksi kaikkiin tilanteisiin ei jak-

seta puuttua. Myös koulun oppituntikeskeinen rakenne, oppilaiden paljous ja oma jaksami-

nen koetaan oppilashuoltotyötä rajoittaviksi tekijöiksi. (Koskela 2009, 143, 159.) Tässä tut-

kimuksessa opettajat toivat myös esiin toiveensa oppilasryhmien pienentämisestä. Tämä 

helpottaisi opettajien käsitysten mukaan osaltaan työssä koettua kiirettä ja parantaisi opetta-

jan mahdollisuutta tukea ja havainnoida oppilaita oppitunneilla. 

Kolmas opettajien omaa roolia koskeva muutos toive on oppilashuoltoa koskevan koulu-

tuksen parantaminen. Myös Grahamin ym.(2010) mukaan tutkimustulosten perusteella 

opettajat kaipaavat tukea ja koulutusta ennen kaikkea oppilaiden pahoivoinnin merkkien 

tunnistamiseen. Myös tässä tutkimuksessa opettajat toivat esiin käsityksensä oppilaiden pa-

hoinvoinnin tunnistamisesta vaikeana ja haastavana tehtävänä. Sekä Koskelan (2009) että 

tämän tutkimuksen tulosten perusteella Suomessa opettajat kokevat oppilashuoltoasiota 

koskevan koulutuksen olleen niukkaa ja puutteellista. Opettajien käsitysten mukaan muun 

muassa opettajankoulutuksessa ei oppilashuoltoasioita käsitellä juuri ollenkaan. Opettajat 

toivoisivatkin että koulutusta oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen ja oppilashuoltoasioiden 

tukemiseen järjestettäisiin paremmin.  

Edellisen perusteella voidaan todeta tämän tutkimuksen osaltaan vahvistaneen aikaisempia 

tutkimustuloksia ja osaltaan tuoneen lisää tietoa tutkittavana olleesta ilmiöstä. Opettajien 

käsityksiä roolistaan oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa on kuitenkin tutkittu verrattain 

vähän, mikä luo omat rajoitteensa teoreettiselle kontribuutiolle; tutkimustulosten vertailulle.  

Aihe on kuitenkin sen vähäisestä tutkimisesta huolimatta tärkeä erityisesti oppilashuolto-

työn kehittämisen kannalta. Oppilashuoltotyötä kehitettäessä koulua ei voida ajatella kent-

tänä, jolle asetetaan jatkuvasti tärkeitä toimintatavoitteita ottamatta huomioon sen kentällä 

toimivien henkilöiden käsityksiä. Toimintaa kehitettäessä on otettava huomioon tämän tut-
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kimuksen perusteella opettajien koulutus, työolosuhteiden rajoitteet (kiire, suuret ryhmä-

koot) ja moniammatillisen tuen toimivuus (oppilaiden pääsy tehokkaasti tukea tarjoavien 

palveluiden piiriin). Tämän tutkimuksen perusteella näyttää myös siltä, että opettajat kai-

paavat ja tarvitsevat työssään koulutusta siihen miten yksittäinen opettaja oppitunneillaan 

voi tukea oppilaiden hyvinvointia. Osalla opettajista näyttää olevan tietoa keinoista, kun 

taas osa opettajista näyttää ymmärtävän oppilaiden hyvinvoinnin ilmiönä, jota opettaja ei 

voi oppitunneilla tukea. Tämän voidaan nähdä olevan eräs selvimmistä merkeistä koulutuk-

sen tarpeelle. 

Toimiva oppilashuolto on merkityksellistä myös opettajien oman jaksamisen ja hyvinvoin-

nin kannalta. (ks.Graham ym. 2010; Koskela 2009.) Oppilashuollon toimimattomuus aihe-

uttaa myös opettajille itselleen uupumista. Myös tässä tutkimuksessa nousi esiin opettajien 

käsitys työrauhan merkityksestä opettajan omalle mielenterveydelle. Grahami ym. (2010) 

toteavat tutkimuksessaan opettajien tuoneen esiin käsityksensä siitä, että vain hyvinvoiva 

opettaja voi tukea oppilaidensa hyvinvointia. Näin ollen oppilashuoltotyön voidaan nähdä 

olevan ilmiö, joka hyvin toteutuessaan palvelee sekä oppilaiden että opettajien hyvinvointia 

ja jonka toimimattomuus aiheuttaa myös opettajien uupumista.     

 

9 Tutkimuksen onnistuminen ja luotettavuus 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa tutkimusongelmana oli tutkia opettajia oppilaiden hyvin-

voinnin tukijoina opettajien käsitysten näkökulmasta. Tutkimustuloksina hahmottui vastaus 

kahteen tutkimuskysymykseen: miten opettajat kokevat roolinsa oppilaiden hyvinvoinnin 

tukemisessa sekä opettajien käsitykset kouluissa toteutettavista muutoksista, joiden kautta 

oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa onnistuttaisiin paremmin.  Koska tutkimuksella pys-

tyttiin vastaamaan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja näin ollen tuomaan esiin tietoa tut-

kimusongelmana olleesta ilmiöstä, voidaan tutkimuksen nähdä onnistuneen hyvin. 

Tämän tutkimuksen tulokset pohjautuvat kahdentoista yläkoulun aineenopettajan yksilö-

haastatteluissa antamiin vastauksiin. Haastattelutyyppinä tutkimuksessa käytettiin avointa-
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haastattelua, jonka rakenteessa tosin on myös yhtäläisyyksiä teemahaastattelun kanssa. 

Suurimpana erona teemahaastattelun kanssa on kuitenkin se, että tässä tutkimuksessa käyte-

tyssä haastattelussa haastateltaville esitettiin kysymyksiä, joissa haastateltaville annettiin 

vapaus kuvailla käsityksiään vapaasti ilman ennalta määrättyjä tarkentavia kysymyksiä tai 

johdattelevia teemoja. Vaikka kysymyksiä oli useita, voidaan kysymysten siltä nähdä olleen 

avoimia kysymyksiä, jotka ohjasivat haastateltavia kuvailemaan käsityksiään. 

Tutkittavien määrän voidaan usein tutkimuksissa nähdä olevan eräs tutkimuksen luotetta-

vuuden kriteereistä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan kuitenkin usein aineiston 

harkinnanvaraisesta, teoreettisesta tai tarkoituksenmukaisesta poiminnasta. Tällöin tutki-

mukselle tunnusomaista on varsin pieni tapauksien määrä ja niiden seikkaperäinen ja perus-

teellinen analysointi. (Eskola & Suoranta 1998, 18.) Kohteen mahdollisimman kokonais-

valtainen tutkiminen on laadullisen tutkimuksen tavoite (Hirsjärvi 2004, 152).  Kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan pyritään kuvaamaan jotakin ta-

pahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jos-

tain ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 1998, 61.) Näin ollen voidaan sanoa, että laadullisessa 

tutkimuksessa suurta otantaa ja yleistettävyyttä tärkeämpää on ymmärtäminen ja asioiden 

seikkaperäinen tutkiminen. 

Eräs keskeinen tutkimuksiin kohdistuva kysymys kohdistuu tuotetun tiedon objektiivisuu-

teen. Kvalen (1989) mukaan tieteenfilosofiassa tiedon objektiivisuuden tarkastelussa on 

erotettavissa kaksi eri näkökulmaa: objektivismi ja relativismi. Objektivistisen näkökulman 

mukaan maailmasta ja sen ilmiöistä on mahdollista saada objektiivista tietoa – tietoa, joka 

on totta vastaten todellista maailmaa. Sen sijaan relativistisen näkökulman mukaan ei ole 

tavoitettavissa vain yhtä ainoaa tottuutta vaan pikemminkin useita totuuksia; jokainen ih-

minen luo oman totuutensa kokemustensa kautta.  (Tynjälä 1991, 388.) Relativistisen to-

tuusnäkökulman mukaan tutkimuksilla ei saavuteta ”objektiivista” totuutta vaan pikem-

minkin tietty näkökulma ilmiöstä (Tynjälä 1991, 388). 

Muun muassa Atkinson ym. (1991) toteavat kvalitatiivisen tutkimuksen piirissä olevan 

yleistä sanoutua irti objektivistisesta yhden totuuden oletuksesta. (Tynjälä 1991, 388). Näin 

myös tässä tutkimuksessa tulosten totuudellisuutta tarkastellaan relativistisesta näkökul-
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masta. Tutkimustulosten nähdään heijastavan erilaisten ”totuuksien kirjoa”. Tämä on lähtö-

kohtana myös tutkimuksen metodologisessa taustassa. Fenomenografia on laadullinen tut-

kimussuuntaus, joka tutkii ihmisten erilaisia käsityksiä (Huusko & Paloniemi 2006, 163). 

Kiinnostus kohdistuu kokemisen variaatioiden kuvaamiseen (Niikko 2003, 23). Fenomeno-

grafisessa tutkimuksessa todellisuuden ajatellaan olevan jotain, joka on olemassa riippu-

matta yksilöistä. Todellisuus kuitenkin usein koetaan eri tavoin ja sen merkitys nähdään 

kuvautuvan yksilön käsitysten ja ymmärryksen kautta. (Häkkinen 1996, 11.) Fenomenogra-

fian tausta-ajatuksena on, että samoissa tilanteissa ihmiset ymmärtävät, käsittävät ja koke-

vat ilmiöitä eri tavoin (Ahonen1994, 114; Niikko 2003, 27). Fenomenografia on laadullinen 

tutkimussuuntaus, jonka tavoitteena on kuvailla, analysoida ja ymmärtää ihmisten erilaisia 

ajattelutapoja eli käsityksiä sekä käsitysten välisiä suhteita (Huusko & Paloniemi 2006, 

163).  

Vaikka tässä tutkimuksessa sanoudutaankin irti jo tutkimuksen metodologisen taustan kaut-

ta objektivistisesta totuusnäkökulmasta, on silti perusteltua tarkastella tutkimuksen totuu-

dellisuutta ja luotettavuutta. Relativistiseen totuusnäkökulmaan nojaavissa tutkimuksissa 

tiedon luotettavuutta voidaan tarkastella kolmen ulottuvuuden kautta, joita ovat: ”credibili-

ty”, ”transferability”, ”dependability” sekä ”confirmability”. (Lincoln & Guba 1989, 294-

319.) Tynjälä (1991, 390-392) on suomentanut nämä termit seuraavaan muotoon: vastaa-

vuus, siirrettävyys, tutkimustilanteen arviointi sekä vahvistettavuus. 

Vastaavuus luotettavuuden arvioinnin kriteerinä tarkoittaa sitä, että tutkijan on tutkimuk-

sessaan pystyttävä osoittamaan että tutkimuksella tuotetut rekonstruktiot tutkittavien todel-

lisuuksista vastaavat tutkittavien alkuperäisiä konstruktioita. (Tynjälä 1991, 390). Tässä 

tutkimuksessa vastaavuuteen on pyritty tuomalla esiin kappaleessa 6. tutkimustulosten esit-

telyn yhteydessä sitaatteja tutkittavien puheesta ja näin ollen käsityksistä. Tarkoituksena on, 

että esiteltyjen sitaattien avulla voidaan perustella tehdyt tuloksiksi muotoillut tulkinnat 

tutkittavien haastattelussa esittämistä käsityksistä. Vastaavuuden parantamista olisi tutki-

muksessa voinut toteuttaa haastattelemalla tutkittavia useamman keran, jolloin tutkittavia 

olisi vonut pyytää tarkentamaan, kertomaan ja kuvailemaan lisää tietyistä käsityksistään. 
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Tulosten siirrettävyys voidaan ymmärtää Tynjälän (1991, 390) mukaan tulosten sovelletta-

vuutena. Hänen mukaansa tulosten siirrettävyyden toisin sanoen niiden sovellettavuuden 

arvioinnissa keskeiseen asemaan nousevat tutkimustulosten soveltajat. Tämän pohjalta voi-

daankin nähdä että tämän tutkimuksenteon yhteydessä, aikaisempien tutkimustulosten ja 

tämän tutkimuksen tuloksia vertailtaessa, toteutettiin aikaisempien tutkimusten tulosten 

siirrettävyyden arviointia. Tulosten vertailun perusteella näyttääkin siltä, että sekä Koskelan 

(2009) että Grahamin ym. (2010) tutkimusten tulokset ovat keskeisesti linjassa keskenään 

mutta ne ovat osaltaan linjassa myös tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Näin ollen näiden 

kolmen tutkimuksen tulosten vertailun voidaan nähdä osoittavan sen, että tutkimusten tu-

lokset ovat siirrettävissä. Ilmiötä koskevien tulosten voidaan vieläpä nähdä olevan siirrettä-

vissä kahden eri yhteiskunnan kentille. Tämä antaa viitteitä siitä, että ilmiöt esiintyvät näis-

sä kahdessa kulttuurissa melko yhtenevästi. 

Lincolnin ja Guban (1989) esittämä kolmas laadullisen tutkimuksen arviointikriteeri ”de-

bendability” tarkoittaa Tynjälän (1991, 391) mukaan tutkimustilanteen arviointia. Hänen 

mukaansa tutkimustilanteen arvioinnissa huomiota tulee kiinnittää sekä ulkoisiin tekijöihin, 

jotka saattavat aiheuttaa vaihtelua tutkimustuloksiin että sisäisiin tekijöihin - tukimuskoh-

teeseen itseensä liittyviin tekijöihin, jotka myös saattavat vaikuttaa saavutettaviin tutkimus-

tuloksiin.  

Tässä tutkimuksessa tutkimusta mahdollisesti häiritsevät ulkoiset tekijät pyrittiin minimoi-

maan järjestämällä haastateltaville itselleen parhaiten sopiva haastatteluaika ja paikka, jol-

loin haastateltavilla ei olisi kiire hoitamaan tai valmistelemaan seuraavia tunteja tai hoita-

maan muita tärkeitä työtehtäviä. Kaikki haastattelut suoritettiin haastateltavien työpaikoilla 

eri kouluilla, joissa haastattelupaikkana toimi luokkahuone tai opettajanhuone, jossa sa-

maan aikaan ei ollut hälinää ja häiriötä aiheuttavia tekijöitä. 

Tutkimustulokseen mahdollisesti vaikuttavasta sisäisistä tekijöistä esimerkkinä Tynjälä 

(1991) mainitsee tilanteet, joissa haastattelun tai tutkimuksen aikana tutkittavien mielipiteet 

tai käsitykset tutkittavasta ilmiöstä muuttuvat. Tynjälän mukaan ilmiössä on kyse siitä, että 

tutkimukseen osallistuminen toimii käsitysten tiedostusprosessina. Tällöin yksilö tutkimuk-

seen osallistuessaan ja omista käsityksistään kertoessaan samalla myös tiedostaa omia tie-
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dostamattomia käsityksiään. (Tynjälä 1991, 391.) Tässä tutkimuksessa haastateltiin jokaista 

opettajaa vain kerran, näin ollen ei voida tietää olisivatko vastaukset olleet samanlaisia 

esimerkiksi toiselle tai kolmannella haastattelukerralla. Tästä johtuen opettajien tutkimuk-

sessa esiintuomat käsitykset tulee tässä tutkimuksena ymmärtää näiden opettajien tiettynä 

hetkenä kokeman todellisuuden heijastumana. Tutkimuksessa pyrittiin kuitenkin aktivoi-

maan opettajien omien käsitysten tiedostamista lähettämällä opettajille haastattelukysy-

mykset etukäteen luettaviksi. Tällä pyrittiin siihen, että haastateltavat jo ennen haastattelua 

pystyisivät miettimään ja tiedostamaan omia käsityksiään. 

Toinen tutkimustuloksiin mahdollisesti vaikuttanut tutkimuksen sisäinen tekijä saata liittyä 

myös tutkijaan itseensä. Tynjälän (1991, 390) mukaan haastattelutuloksiin saattaa vaikuttaa 

muun muassa tutkijan kehittyminen haastattelijana. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan 

laadullisessa tutkimuksessa tutkija itse on tutkimuksen pääasiallinen tutkimusvälin. Näin 

ollen laadullisen tutkimuksen eräs keskeinen luotettavuuden kriteeri onkin tutkija itse ja 

luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 1998, 209, 

211.) 

Tässä tutkimuksessa havaittiin juuri kyseinen ilmiö – haastattelijan vaikutus esille saatujen 

käsitysten laatuun. Ensimmäisessä haastattelussa oli vaikeaa ”kuulla” mitä haastateltava 

kertoi. Näin ollen tarkentavien lisäkysymysten tekeminen jäi ensimmäisessä haastattelussa 

melkein kokonaan tekemättä. Niiden tarve tuli vastaan vasta ensimmäisen haastattelun litte-

roinnin yhteydessä. Haastattelutekniikan heikkoutta kompensoi tässä tutkimuksessa kuiten-

kin valmiiksilaadittujen kysymysten määrä sekä niiden monipuolisuus. Ilmiötä koskevia 

käsityksiä pyrittiin saamaan esiin erilaisilla kysymyksillä eri näkökulmista, kuitenkin anta-

en haastateltaville vapaus vastata kysymyksiin vapaasti ilman johdattelevia valmiiksilaadit-

tuja lisäkysymyksiä. Haastatteluissa opettajien käsitysten esille saamista edesauttoi myös 

haastateltavien ystävällinen asenne haastattelua kohtaan. Haastateltavat eivät pahastuneet, 

vaikka joidenkin kysymysten kohdalla he olivat jo edellisissä vastauksissa tuoneet jo ker-

taalleen esiin käsityksensä kysyttävästä asiasta. Toisto toimi vahingossa toisaalta myös kä-

sitysten tarkentamis- sekä varmentamisprosessina – tutkittava joutui toistamaan käsityksen-

sä ja hänelle tarjoutui mahdollisuus tarkentaa käsitystään. 
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Lisäksi myös haastateltavien määrä (12) tässä Pro Gradu -tutkielmassa on melko suuri sa-

malla tutkimusmetodilla toteutettuihin väitöskirjoihin (ks. Koskela 2009) verrattuna. 

Vaikkei laadullisessa tutkimuksessa tutkittavien määrällä nähdä olevan tutkimuksen onnis-

tumisen kriteeri, voidaan kuitenkin ajatella, että tässä tutkimuksessa haastattelutekniikan 

harjaantumisen myötä saavutettiin riittävä määrä hyvin suoritettuja haastatteluita. Yhtään 

haastattelua ei jouduttu myöskään tutkimusprosessissa hylkäämään, sillä vaikka haastattelu-

tekniikka ei ensimäisessä haastattelussa ollut paras mahdollinen, pystyttiin tuossakin haas-

tattelussa tavoittamaan opettajan käsityksiä. 

Neljäntenä tutkimuksen luotettavuuden kriteerinä voidaan pitää tutkimustulosten vahvistet-

tavuutta (conformability). Tulosten vahvistettavuus voidaan todeta kun tutkimustulosten 

totuusarvo ja sovellettavuus on todettu erilaisin tekniikoin. (Tynjälä 1991, 392.) Lincoln ja 

Guba (1989) esittävät että tutkimustulosten vahvistettavuutta arvioi tutkijan lisäksi myös 

ulkopuolinen tarkastaja. (Tynjälä 1991, 392). Näin ollen tutkimuksen luotettavuus osaltaan 

arvioituu vasta tutkimuksen tarkastuksen yhteydessä.     

Edellä esitettyjen neljän laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteerin lisäksi tutkimuksessa 

huomiota tulee kiinnittää myös tutkijan omiin käsityksiin sekä tutkijan ja tutkittavien vuo-

rovaikutussuhteeseen. (ks. Tynjälä 1991, 393.) Tutkijan on hyvä tarkkailla tutkimuksen te-

on yhteydessä itseään; omia tunteitaan ja reaktioitaan, jotka saattavat vaikuttaa havaintoihin 

ja niiden tulkintaan. Tätä voidaan kutsua tutkijan itsereflektioksi. (Tynjälä 1991, 393.) Its-

reflektion lisäksi tutkimuksessa huomiota tulee kiinnittää mysö tutkijan ja tutkittavien vuo-

rovaikutussuhteeseen, tietynlaisen intersubjektiivisuuden, yhteisen ymmärryksen saavutta-

miseen. Esimerkiksi haastatteluissa on tärkeää, että haastattelija ja tutkittava ymmärtävät 

puheena olevat ilmiöt samalla tavalla. 

Fenomenografisen tutkimuksen taustaoletusten kautta päästään tutkimuksen luotettavuuden 

pohdinnassa sen pohdinnan yli, jossa mietitään pystyivätkö tutkittavat tässä tutkimuksessa 

vastaamaan kysymyksiin samalta pohjalta, ymmärtäen mitä käsitteillä tarkoitetaan. Feno-

menografisessa tutkimuksessa lähtökohtana on se, että ihmiset ymmärtävät ja käsittävät il-

miöt osaltaan eritavoin mutta osaltaan myös samoin. Tutkimuksessa halutaankin nimen-

omaan saada selville miten eri tavoin ilmiö näyttäytyy tutkittavien käsityksissä. Näin ollen 
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tutkimuksen luotettavuudessa ei tarvitse pohtia sitä, ovatko tutkittavat henkilöt ymmärtä-

neet haastattelutilanteessa pohdittavan ilmiön samalla tavalla. 

Tässä tutkimuksessa pyrin toteuttamaan itsereflektiota ja minimoimaan omien käsitysten 

vaikutuksen tutkimuksen tuloksiin kirjoittamalla esikäsitykseni ilmiöstä auki ennen haastat-

teluiden tekemistä. Seuraavassa esitän esikäsitykseni vastauksen omaisesti tutkimuksen 

kahteen tutkimuskysymykseen. 

 

10 Lopuksi 

Tässä luvussa luon lyhyen katsauksen tutkimusaihetta koskeneisiin esikäsityksiini ja tuon 

esiin tutkimuksen virittämiä jatkotutkimusehdotuksia. Ajattelin ennen tutkimuksen tekoa, 

että opettajat näkevät suurimman osan oppilaista voivan ihan hyvin ja toisaalta osan oppi-

laista voivan erittäin huonosti. Merkkejä huonovointisuudesta olisivat varmasti häiriökäyt-

täytyminen ja toisaalta syrjäänvetäytyminen. Hyvinvointiin merkittävimmin vaikuttavia 

syitä saattaisivat opettajien mielestä olla koti-olot ja koulukiusaaminen. Ajattelin löytäväni 

asenteita kahden ääripään väliltä: Oppilaiden hyvinvoinnin tunnistaminen ja tukeminen ei-

vät ole opettajantyön päätehtäviä, opettajan tehtävä on ennen kaikkea opettaa oppisisältöjä, 

tehtävä kuuluu jollekin muulle taholle. Vastakkaisena käsityksenä saattaisi löytyä käsitys 

siitä, että oppilaiden hyvinvoinnin tunnistaminen ja tukeminen on erittäin oleellinen osa 

opettajantyötä, yhtä tärkeää tai tärkeämpää, kuin oppisisältöjen opettaminen. 

Muutostoiveita koskevia käsityksiä miettiessäni, ajattelin löytäväni tähän kysymykseen 

vastauksia myös kahden ääripään väliltä: koulun käytänteitä tulisi kehittää niin, että jotkut 

muut tahot kuin aineenopettajat hoitaisivat tiiviimmin oppilaiden hyvinvoinnin tunnistamis-

ta ja tukemista – opettajille tulisi järjestää työolot, joissa olisi enemmän aikaa havainnoida 

oppilaita ja opettajankoulutuksen pitäisi antaa enemmän välineitä oppilaiden hyvinvoinnin 

tukemiseen. 
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Osaltaa ennakkokäsitykseni ovat linjassa tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Ennakkokäsi-

tysten vaikutus tutkimustuloksiin voidaan kuitenkin osaltaan sulkea pois tuomalla lukijalle 

näkyväksi tulosten rakentumisen taustalla olevat perusteet. Tutkimustulokset perustellaan 

tässä tutkimukssa luvussa 6, jossa tutkimustulosten esittämisen yhteydessä tuodaan esiin 

tuloksille perusteluina sitaatteja opettajien vastauksista.  

Tutkimuksen teon yhteydessä virisi ajatuksissani myös jatkotutkimusehdotuksia. Tämä tut-

kimus antoi viitteitä muun muassa siitä, että tietyissä oppiaineissa opettajilla saattaa olla 

monipuolisemmin mahdollisuuksia havainnoida oppilaidensa hyvinvointia; esimerkiksi kie-

lissä ja reaaliaineissa aineikirjoituksien ja portfolitöiden kautta. Tästä syystä olisikin mie-

lenkiintoista tutkia ja vertailla opettajien käsityksiä oppilaiden hyvinvoinnin havainnoimis-

keinoista oppiaineittain.  

Toinen jatkotutkimusehdotus pohjautuu Grahamin ym. (2010) tutkimukseen. Edelliset sel-

vittivät tutkimuksessaan kuinka monet Australialaiset opettajat olisivat kiinnostuneita osal-

listumaan oppituntien ulkopuolisiin oppilaiden hyvinvointia tukevaan pienryhmäopetuk-

seen ja –toimintaan. Vastaavalla tavalla myös suomalaisten opettajien kiinnostusta oppitun-

tien ulkopuoliseen oppilaiden hyvinvointia tukevaan toimintaan olisi kiinnostavaa selvittää. 

Tämän tutkimuksen mukaan opettajat toivoisivat kouluihin lisää keskusteluhetkiä oppilai-

den kanssa. Tulos on linjassa myös Koskelan (2009) tutkimustulosten kanssa. Näiden tulos-

ten pohjalta hedelmällistä voisikin olla tutkia olisivatko opettajat kiinnostuneita osallistu-

maan aina säännöllisin väliajoin koulun puitteissa järjestettäviin vapaamuotoisiin pienryh-

mä tunteihin, joissa mukana opettajan lisäksi olisi esimerkiksi myös toisen oppilashuoltoon 

kuuluvan ammattiryhmän edustaja ja jossa ryhmän toiminnan tavoitteena olisi tarjota oppi-

laille keskusteluhetkiä aikuisten kanssa. 

Kolmas jatkotutkimusehdotus koskee oppilaiden näkökulmaa. Koska tarkoituksena on tu-

kea oppilaiden hyvinvointia, olisi varmasti hedelmällistä tutkia myös oppilaiden mielipitei-

tä ja toiveita siitä miten he toivoisivat opettajien tukevan heitä koulussa. Eräs mielenkiin-

toinen kysymys on myös se, miten oppilaiden mielestä koulua tulisi kehittää niin, että hei-

dän hyvinvoinnin tukemisessaan onnistuttaisiin koulussa paremmin. Mielenkiintoista olisi 
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myös selvittää minkälaista hyvinvointiin liittyvää tukea ja toimintaa koulussa oppilaat kai-

paisivat enemmän? 

Edellisten jatkotutkimusehdotusten toivon toimivan apuna ja virikkeenä tutkimusten teki-

jöille. Koin tämän tutkimuksen teon mielenkiintoisena mutta myös haastavana. Uskon ai-

hepiiriin syventymisen olleen oivallista koulutusta työelämää ajatellen, sillä koen saavut-

taneeni tämän työn kautta ymmärrystä oppilaiden hyvinvoinnista ja sen rakentumisesta. 

Tämä tietämys ja ymmärrys kehittivät vamasti taitoani kohdata oppilaita entistä paremmin 

työssä koulun arjessa. 
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Liitteet 

Käsitykset hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin näyttäytymisestä 

1. A) Kuvaile asioita, jotka oppilaan olemuksessa kielivät mielestäsi siitä, että oppilas 

ei voi hyvin 

B) Kuvaile hyvinvoiva oppilas 

Käsitykset hyvinvoinnin tukemisesta 
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2. Kuvaile millä tavoin yläkoulun aineenopettaja voi mielestäsi tukea oppilaiden hy-

vinvointia. 

3. Miten pyrit tukemaan oppilaidesi hyvinvointia? 

4. Jos huomaat negatiivisia hyvinvointiin liittyviä muutoksia jonkun oppilaasi olemuk-

sessa, kuinka toimit? 

5. Jos sinulla on omakohtaisia kokemuksia huonostivoivan oppilaan tukemisesta ja 

auttamisesta, millaiset asiat saattavat mielestäsi häiritä tai nousta esteeksi auttami-

selle ja tukemiselle? 

6. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät ja ratkaisevimmat tekijät oppilaiden hyvinvoinnin 

tukemisessa? 

Käsitykset hyvinvoinnin tukemisen kuulumisesta omaan työnkuvaan 

7. Mitä mieltä olet opettajien velvollisuudesta tukea oppilaiden hyvinvointia? 

8. Millainen rooli yläkoulun aineenopettajalla tulisi mielestäsi olla oppilaiden hyvin-

voinnin tukemisessa? 

9. Kuvaile jokaisen ammattiryhmän perään oma kokemuksesi kyseisen tahon roolista 

oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa 

Käsitykset muutoksista, joilla tehtävässä onnistuttaisiin kouluissa paremmin 

10. Millaiset olisivat mielestäsi ne koulua koskevat muutokset, joiden kautta oppilaiden 

hyvinvoinnin tukeminen koulussa onnistuisi paremmin? 

 

 


