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Lapsi ja nuori viettää suuren osan ajastaan koulussa. Erinäiset lait, asiakirjat ja opetussuunni-

telma velvoittaa koulua huolehtimaan oppilaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hyvin-

voinnin tilaa ja siihen liittyviä tekijöitä on tutkittu paljon. Opettajien keinoja kouluhyvinvoinnin 

edistämiseksi ei kuitenkaan ole vielä juurikaan tutkittu. Konkreettisista keinoista hyvinvoinnin 

edistämiseksi ei puhuta opetussuunnitelmassa eikä kokemukseni mukaan myöskään luokan-

opettajakoulutuksessa. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää opettajien tutkimusperustai-

sia keinoja kouluhyvinvoinnin edistämiseksi. Opettaja on merkittävässä roolissa toteuttamassa 

koulun hyvinvointitehtävää. Myös tutkijoiden mielestä opettajien keinoihin tarvitaan lisää käy-

tännön ohjeita.  

Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen hyvinvoinnin yleisiä määritelmiä, kouluhyvinvoin-

nin käsitettä sekä koulun hyvinvointitehtävää. Näen tässä tutkielmassa hyvinvoinnin kokonais-

valtaisesti; fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kautta. Tutkimus on toteutettu ku-

vailevana kirjallisuuskatsauksena. Tuloksia on muodostettu sisällönanalyysin keinoin. 

Aihe on ajankohtainen. Niin julkisessa keskustelussa kuin tutkimuksissakin ilmenee huoli las-

ten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta. Tämä on huolestuttavaa, sillä hyvinvointi nuoruudessa edis-

tää hyvinvointia aikuisuudessa. Covid-19-pandemia ja siitä seurannut ajoittainen etäopetus li-

sää myös osaltaan syytä pyrkiä tietoisesti edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajilla on paljon keinoja oppilaiden kouluhyvinvoin-

nin edistämiseksi. Keinoja löytyi oppilaiden välisiin suhteisiin, luokka- ja kouluilmapiiriin, hy-

vinvointitaitoihin, opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen, kodin ja koulun yhteistyö-

hön, fyysiseen ympäristöön, osallisuuteen, työtapoihin sekä fyysiseen aktiivisuuteen liittyen. 

Opettaja voi hyödyntää tutkimuksen tuloksia suoraan käytännön työssä. Tulosten tarkempaan 

tarkasteluun tarvitaan kuitenkin edelleen uutta tutkimusta. 

Tarkastelen hyvinvoinnin edistämisen keinoja koko peruskoulun tasolla. Tämä voi heikentää 

tutkimuksen luotettavuutta. Peruskoulu ikäryhmänä on hyvin laaja, ja todellisuudessa eri-ikäi-

sille voi olla olennaisia eri hyvinvoinnin edistämisen keinot. 

Avainsanat: kouluhyvinvointi, kokonaisvaltainen hyvinvointi, peruskoulu, kirjallisuuskatsaus  
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1 Johdanto 

Lapsi ja nuori viettää suuren osan ajastaan koulussa. Koululla on siten suuri mahdollisuus edis-

tää lasten ja nuorten hyvinvointia (Ahtola, 2016; Leskisenoja & Sandberg, 2019). Koulun teh-

tävästä hyvinvoinnin edistäjänä säätää erinäiset lait, kuten Perusopetuslaki (628/1998), Oppi-

las- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Myös Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus [OPH], 2016) velvoittaa kouluyhtei-

söä edistämään oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu jokaisen koulussa työskentelevän aikuisen tehtävään 

(OPH, 2016, s. 34). Useissa tutkimuksissa on osoitettu erityisesti opettajan toiminnan vaikutta-

van oppilaiden hyvinvointiin (ks. esim. Janhunen, 2013; Minkkinen, 2015; Konu, 2002; Poik-

keus ym., 2013). Koulun aikuisista opettaja on oppilaille merkityksellisin (Kim & Kim, 2013, 

s. 108). Opettaja ei voi keskittyä työssään pelkästään opettamiseen, vaan hän vaikuttaa kaikella 

toiminnallaan väistämättä myös oppilaiden hyvinvointiin (Ahtola, 2016, s. 14).  

Toistaiseksi vaikuttaisi kuitenkin olevan vain vähän tutkimustietoa siitä, millaisia käytännön 

keinoja opettajilla on oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Edes Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH, 2016) ei sisällä konkreettista tietoa siitä, miten hy-

vinvointia voisi edistää. Myös Ahtolan (2016, s. 15) ja Leskisenojan (2017) mielestä koulun 

hyvinvointityöhön tarvitaan lisää käytännön ohjeita. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituk-

sena onkin selvittää opettajien tutkimusperustaisia keinoja peruskoulun oppilaiden kouluhyvin-

voinnin edistämiseksi. Tutkimuksen merkityksellisyyttä lisää myös se, ettei aihetta kokemuk-

seni mukaan juurikaan käsitellä luokanopettajaopinnoissa. 

Harinen ja Halme nostavat vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa esiin, että on jo usean vuosi-

kymmenen ajan saatu tutkimuksista viitteitä suomalaisten verrattain huonosta kouluviihtyvyy-

destä (Harinen & Halme, 2012, s. 12). Tämä on huolestuttavaa, sillä koulukokemuksilla on 

yhteys koko elämään tyytyväisyyteen (Huebner ym., 2014) ja hyvinvointi nuoruudessa ennus-

taa hyvinvointia aikuisuudessa (Leskisenoja & Sandberg, 2019). Toisaalta peruskoulun 5. ja 8. 

vuosiluokan oppilaille joka toinen vuosi teetettyjen Kouluterveyskyselyjen tulosten mukaan 

vuosien 2006 ja 2019 välillä kouluviihtyvyys on jopa parantunut (Ikonen & Helakorpi, 2019, 

s. 3).  
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Aihe on kuitenkin edelleen ajankohtainen ja siitä ilmenee julkista keskustelua. Mediassa on 

uutisoitu vakavistakin peruskoululaisten keskinäisistä väkivaltaisuuksista. Vuoden 2021 lo-

pussa Yle uutisoi myös nuorten entistä enemmän lisääntyneestä masennus- ja ahdistusoirei-

lusta, itsetuhoisuudesta ja päihdekokeiluista (Tynkkynen, 10.11.2021). Vuonna 2020 Suomeen-

kin levinnyt Covid-19-pandemia lisää myös merkittävästi syytä pyrkiä tietoisesti edistämään 

lasten ja nuorten hyvinvointia. Pandemia on vaikuttanut lasten, nuorten ja lapsiperheiden hy-

vinvointiin (Aalto-Setälä ym., 2021). Pandemian aikana peruskoulut ovat olleet ajoittain etä-

opetuksessa ja lasten ja nuorten harrastustoiminta on keskeytynyt. Vuoden 2021 Kouluterveys-

kyselyn tulokset osoittavat, että nuorten kokema ahdistuneisuus, masentuneisuus sekä yksinäi-

syys ovat lisääntyneet huomattavasti verrattuna ennen pandemiaa tehdyn vuoden 2019 Koulu-

terveyskyselyn tuloksiin (Aalto-Setälä, Suvisaari, Appelqvist-Schmidlechner & Kiviruusu 

2021). Opetusministeri Li Andersson korostaa lähiopetuksen ja koulun tärkeää tehtävää hyvin-

voinnin edistäjänä (Andersson & Kotro, 7.11.2020). Koulu ei ole vain akateemisten taitojen 

opettamista. 

Kiinnostukseni aihetta kohtaan syntyi alun perin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen 

ymmärtämisestä omassa henkilökohtaisessa elämässäni. Opetusharjoittelu positiivista pedago-

giikkaa toteuttavan opettajan luokassa havahdutti minut opettajana ja kasvattajana kiinnittä-

mään erityistä huomiota myös oppilaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Positiivinen peda-

gogiikka pohjautuu positiiviseen psykologiaan (Leskisenoja, 2017).  Positiiviseen pedagogiik-

kaan pohjautuva koulutyöskentely huomioi tietojen ja taitojen opettamisen ohella oppilaiden 

luonteenvahvuuksia, tunnetaitoja ja muita hyvinvointia edistäviä asioita (Leskisenoja, 2017). 

Vaikka havahduin oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimiseen positiivisen pe-

dagogiikan kautta, tarkastelen tässä tutkimuksessa mahdollisimman laajasti kaikkia tutkimuk-

sissa ehdotettuja keinoja. Tulevana luokan- ja aineenopettajana haluan todella tietää, miten 

minä voin osaltani edistää oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tämän kirjallisuuskat-

sauksen ansiosta myös muut kasvattajat saavat tarvitsemaansa tietoa kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin edistämisen keinoista. 

Seuraavassa luvussa käsittelen tutkimuksen toteutusta. Tämän jälkeen määrittelen hyvinvoin-

nin ja kouluhyvinvoinnin käsitteitä ja tarkastelen koulun hyvinvointitehtävää. Neljännessä lu-

vussa esittelen tutkimuksen tulokset. Lopuksi tiivistän tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja 

pohdin tutkielman luotettavuutta. 
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2 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa esittelen ensin tutkimuksen tavoitteen ja tutkimuskysymyksen. Tämän jälkeen 

tarkastelen tutkimuksen toteutusta kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. 

2.1 Tutkimuskysymys 

Tutkimuksen tavoitteena on syventyä opettajien tutkimusperustaisiin keinoihin peruskou-

luikäisten oppilaiden kouluhyvinvoinnin edistämiseksi. Zenner, Herrnleben-Kurz ja Walach 

(2014, s. 2) kertovat useiden tutkimuksien osoittavan, että pelkästään akateemiseen osaamiseen 

keskittymisen sijaan tulevaisuuden koulussa on huomioitava lapset kokonaisvaltaisesti. Nyky-

ään hyvinvoinnin ja mielenterveyden arvo myös ymmärretään paremmin, kuin ennen (Ahtola, 

2016, s. 14). Opettajan toiminnan ohella oppilaiden hyvinvointiin vaikuttaa tietysti sellaisetkin 

asiat, joihin opettaja ei voi vaikuttaa, mutta tässä kirjallisuuskatsauksessa keskityn nimenomaan 

opettajien keinoihin. 

Tutkimuskysymys on:  

Millaisia keinoja opettajilla on oppilaiden kouluhyvinvoinnin edistämiseksi? 

Tarkoituksena on koota ja tiivistää tutkimuksien ehdottamia keinoja, joiden avulla opettaja voi 

todella pyrkiä edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia koulussa. Hyvinvointi nähdään tutki-

muksessa kokonaisvaltaisesti, lapsen näkökulmasta. Tarkastelen kouluhyvinvointia koko pe-

ruskoulun kontekstissa hyödyntäen eri-ikäisille lapsille ja nuorille tehtyjä tutkimuksia. Tulosten 

on tarkoitus olla mahdollisimman konkreettisia, jotta niitä voidaan hyödyntää suoraan koulu-

ympäristössä. 

2.2 Tutkimuksen toteutus kuvailevana kirjallisuuskatsauksena 

Toteutan kandidaatintutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Salminen (2011, s. 6) 

kertoo kuvailevan kirjallisuuskatsauksen olevan yleisimmin kirjallisuuskatsauksessa käytetty 

menetelmä. Salmisen mukaan menetelmää ei rajaa tarkat säännöt. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

mahdollistaa luomaan asiasta laajan yleiskatsauksen (Salminen, 2011, s. 6), joten menetelmä 

sopii hyvin tutkielmalleni. 
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Pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni jo tehtyjen tutkimuksien perusteella. Kuvailevassa 

kirjallisuuskatsauksessa myöskään aineiston valintaan ei liity tarkkoja sääntöjä (Salminen, 

2011, s. 6). Käytän tutkimuksessa monipuolisesti Suomessa tehtyjä ja kansainvälisiä tutkimuk-

sia, sekä muuta aiheeseen sopivaa kirjallisuutta. Tehtyihin tutkimuksiin on kuitenkin suhtau-

duttava kriittisesti. Kun empiiristä aineistoa ei kerätä, määrittää tutkimuksen luotettavuuden 

käytettyjen lähteiden sopivuus tutkimukseen, sekä niiden asianmukainen käyttäminen ja niihin 

viittaaminen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 27). Luotettavuuden takaamiseksi käytän tutkimuk-

sessani vain vertaisarvioituja lähteitä ja viittaan niihin asianmukaisesti. 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 174–175) esittävät, että tutkimuksen tekeminen alkaa aiheen va-

linnalla, jonka jälkeen perehdytään kirjallisuuteen ja rajataan tarkempi tutkimusongelma. Vali-

tessani aiheeksi kouluhyvinvoinnin, ryhdyin tarkastelemaan aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Hy-

vin pian huomasin, että opettajien kouluhyvinvoinnin edistämisen keinoista löytyy tutkimuk-

sellinen aukko. Alustavan tutkimuskysymyksen muodostuessa syvensin tiedonhakua ja ryhdyin 

pian myös kirjoittamaan. Tutkimusten läpikäynti muistuttaa sisällönanalyysiä, eli tutkimuksissa 

esiintyviä asioita on luokiteltu ja jaoteltu yhteisten löytyneiden sisällöllisten aiheiden mukai-

sesti. Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 140) mukaan kirjallisuuskatsauksen tulokset syntyvät tar-

kastelemalla sisällönanalyysillä syntyneitä luokkia tarkemmin eri lähteiden valossa. Tuloslu-

vussa esittelen sisällönanalyysimäisesti muodostuneet osa-alueet ja tarkastelen näihin liittyviä 

tutkimuksia tutkimuskysymykseni valossa. Tulosten muodostamiseksi olen tarkastellut niin 

teoreettisessa viitekehyksessä ilmenneitä tutkimuksia tutkimuskysymykseni valossa, kuin mui-

takin aiheen kannalta merkittäviä tutkimuksia. 

Tiedonhakua tehdessä hakusanoina on käytetty pääsääntöisesti suomeksi käsitteitä kouluhyvin-

vointi ja kouluviihtyvyys, sekä englanniksi käsitteitä school well-being, school satisfaction, 

physical well-being, mental well-being ja social well-being. Käytetyt tiedonhakupaikat ovat 

Oula-Finna, Ebsco, Proquest sekä Google Scholar. Oula-Finnasta on haettu niin suomenkielisiä 

artikkeleita ja painettuja lähteitä, kuin kansainvälisiäkin artikkeleita. Tiedonhaku on ollut jat-

kuvaa koko kirjoitusprosessin ajan.  

Kirjallisuuskatsauksessa on huomioitava niin viimeisimmät aihetta koskevat tutkimukset, kuin 

merkittävät vanhemmatkin tutkimukset (Atkins & Wallace, 2012, s. 69). Yli 10 vuotta vanhat 

lähteet olen luotettavuuden takaamiseksi rajannut tästä tutkimuksesta pois, lukuun ottamatta 

päteviä ja edelleen käytettyjä lähteitä, kuten Allardtin (1976) hyvinvointiteoriaa. Aiheen laa-
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juuden ja runsaan löytyneen kirjallisuuden vuoksi rajaaminen on ollut välttämätöntä myös tuo-

reissa tutkimuksissa. Laadullisessa tutkimuksessa on syytä korostaa tutkimusasteleman rajaa-

misen välttämättömyyttä (Kiviniemi, 2015, s. 77). Myös tarkastelemistani tutkimuksista löyty-

neet mielenkiintoiset, mutta tälle tutkimukselle epäolennaiset seikat oli jätettävä huomiotta.   



9 

 

3 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teorialla ja viitekehyksellä tarkoitetaan tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä ja nii-

den välisiä suhteita (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 24). Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen hy-

vinvoinnin määritelmiä Allardtin (1976) ja Maslowin (2007) tarveteorioiden sekä WHO:n 

(1946) terveyden määritelmän kautta. Tämän jälkeen tarkastelen kouluhyvinvoinnin käsitettä 

ja kolmannessa alaluvussa perehdyn koulun hyvinvointitehtävään.   

3.1 Hyvinvoinnin määritelmiä 

Hyvinvointi on moniulotteinen käsite, jolla ei ole yksiselitteistä määritelmää (ks. esim. Dodge, 

Daly, Huyton & Sanders, 2012). Ehkä juuri siksi Pollard ja Lee (2003) ovat havainneet epäjoh-

donmukaisuutta hyvinvointikäsitteen (well-being) käytössä. Erik Allardt (1976) ja Abraham 

Maslow (2007) ovat määritelleet hyvinvointia tarveteoreettisesta näkökulmasta käsin. Eri tar-

veteorioille on yhteistä käsitys hyvinvoinnista tilana, jossa keskeiset tarpeet on mahdollista 

saada tyydytetyksi (Hirvilammi, 2015, s. 28).  

Allardtin (1976) sosiologinen hyvinvointiteoria jakaa tarpeet kolmeen arvoluokkaan. Nämä 

ovat elintaso (having), yhteisyyssuhteet (loving) sekä itsensä toteuttamisen muodot (being). 

Elintaso sisältää fysiologiset tarpeet, kuten ravinnon, turvallisuuden ja koulutustason. Yhtei-

syyssuhteisiin liittyy ihmisen tarve solidaarisuuteen ja toveruuteen. Itsensä toteuttamisen muo-

toihin liittyy esimerkiksi yksilön arvostus, mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään sekä mah-

dollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan (Allardt, 1976). Allardt (1976, s. 68) pitää yhteiskunnan tär-

keimpänä tehtävänä yksilöiden hyvinvoinnin turvaamista.  

Maslowin (2007) motivaatioteoria (A theory of human motivation) perustuu ihmisten perustar-

peille. Näiden tyydyttäminen on edellytys tasapainoiselle elämälle. Perustarpeet on jaoteltu vii-

teen eri luokkaan, jotka ovat  

1. fyysiset tarpeet  

2. turvallisuuden tarpeet  

3. yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarve  

4. arvostuksen tarve  

5. itsensä toteuttamisen tarve (Maslow, 2007, s. 57–64).  
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Tarpeet ovat Maslowin (2007) mukaan hierarkkisessa järjestyksessä. Uusi tarve syntyy edelli-

sen tason täytyttyä. Esimerkiksi kun fyysiset perustarpeet on täytetty, syntyy tarve täyttää tur-

vallisuuden tarpeet (Maslow, 2007, s. 59). 

Maailman terveysjärjestö WHO (1946) on määritellyt terveyden koostuvan fyysisestä, psyyk-

kisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Määritelmää voidaan laajuutensa ansiosta pitää myös 

hyvinvoinnin määritelmänä. Hyvinvointi ei ole vain sairauden puuttumista. Maailman terveys-

järjestön mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus hyvinvointiin ja korkeimpaan mahdolliseen ter-

veyteen. Kansojen hyvinvointi edistää rauhaa ja turvallisuutta (WHO, 1946). Tutkimukseni ai-

heena on kokonaisvaltainen hyvinvointi, ja jatkossa tarkoitankin hyvinvoinnilla sen kaikkia 

kolmea edellä mainittua osa-aluetta. Käsittelen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 

erikseen vielä seuraavassa alaluvussa. 

Kokonaisvaltaisuuden lisäksi olennaista tässä tutkimuksessa on tarkastella hyvinvointia lapsen 

näkökulmasta. Estola, Karlsson, Puroila ja Syrjälä (2016) tiivistävät lasten kertomuksia tarkas-

televan tutkimuksen perusteella neljä keskeisintä lasten subjektiivista ja kokemuksellista hy-

vinvointia rakentavaa tekijää. Nämä ovat lasten keskinäiset suhteet, monipuolinen ja innostava 

toiminta- ja oppimisympäristö, sensitiiviset aikuiset ja lasten aloitteiden kuunteleminen ja nii-

den huomioiminen (Estola ym., 2016). Allardtin (1976) hyvinvointimallia pidetään aikuisten 

hyvinvointia koskevana mallina. Minkkinen (2015, s. 23) muistuttaa, ettei aikuisten hyvinvoin-

timalleja voi käyttää suoraan lasten hyvinvointia kuvatessa. Käsittelen seuraavaksi tarkemmin 

lasten hyvinvointia koulukontekstissa.  

3.2 Kouluhyvinvointi 

Tarkastelen kouluhyvinvoinnin käsitettä Konun (2002), Janhusen (2013) sekä Minkkisen 

(2015) väitöstutkimusten kautta. Nämä määrittelevät hyvinvointia oppilaan näkökulmasta. Li-

säksi avaan lyhyesti kouluhyvinvoinnin yhteydessä usein esiintyvää kouluviihtyvyyden käsi-

tettä ja pohdin turvallisuutta osana hyvinvointia.  

Konu (2002) on kehittänyt oppilaan näkökulmasta käsin koulun hyvinvointimallin (kuvio 1). 

Malli pohjautuu edellä esitettyyn Allardtin (1976) teoriaan. Konun mallissa having tarkoittaa 

koulun olosuhteita, loving sosiaalisia suhteita ja being itsensätoteuttamisen mahdollisuuksia. 

Lisäksi hän on määrittänyt neljänneksi osa-alueeksi terveydentilan, health (Konu, 2002). Al-
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lardtin (1976) mallissa terveys sisältyi having osa-alueeseen. Kuvio 1 havainnollistaa, että ope-

tus ja kasvatus, hyvinvointi sekä oppiminen liittyvät toisiinsa. Opetus ja kasvatus vaikuttavat 

hyvinvoinnin jokaiseen osa-alueeseen (Konu, 2002, s. 43).  

 

 

Kuvio 1. Koulun hyvinvointimalli (Konu, 2002, s. 44) 

 

Koulun hyvinvointimallissa sosiaalisilla suhteilla tarkoitetaan kaverisuhteiden lisäksi sosiaa-

lista opiskeluympäristöä, ryhmädynamiikkaa, opettajaoppilassuhdetta sekä kodin ja koulun vä-

listä yhteistyötä (Konu, 2002, s. 44–45). Janhunen (2013) tarkasteli väitöstutkimuksessaan op-

pilaiden kouluhyvinvoinnista kirjoittamia aineita. Kaverisuhteet ja vertaissuhteet olivat näissä 

eniten esille noussut teema. Oppilaiden mukaan kaverisuhteet ovat olennaisia koulunkäynnin 

ja koulussa viihtymisen suhteen. Merkityksellistä on tunne kuulumisesta porukkaan ja toimi-

vien vertaissuhteiden vaikutus koko luokan ilmapiiriin, sekä vastaavasti luokan ilmapiirin vai-

kutus kaverisuhteiden syntymiseen (Janhunen, 2013). Niin Konun (2002) kuin Janhusenkin 

(2013) mukaan myös koko koulun ilmapiiri vaikuttaa oppilaiden kouluhyvinvointiin. 

Koulun olosuhteet sisältävät Konun (2002, s. 44) mallissa koulun fyysisen ympäristön ja kou-

lurakennuksen. Osa-alueeseen kuuluu myös esimerkiksi turvallinen työskentely-ympäristö, 
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viihtyisyys, melu, kouluruokailu, terveydenhuolto sekä opiskeluympäristön asiat, kuten luku-

järjestys, ryhmäkoot ja käytössä olevat rangaistukset (Konu, 2002, s. 44). Janhusen (2013) mu-

kaan viihtyisä fyysinen ympäristö edistää koulussa viihtymistä ja vaikuttaa tätä kautta myös 

oppimiseen positiivisesti. 

Konun (2002, s. 45–46) mukaan itsensätoteuttamisen mahdollisuuksia edistää positiiviset op-

pimiskokemukset, mahdollisuus oppia oman tahdin mukaisesti sekä arvostuksen saaminen. 

Merkittävä tekijä on myös oppilaiden mahdollisuus voida vaikuttaa koulunkäyntiin liittyviin 

asioihin (Konu, 2002, s. 45). Koulunkäyntiin vaikuttaa kokonaisvaltaisesti myös käytetyt ope-

tusmenetelmät ja arviointi (Janhunen, 2013, s. 64–66).  

Nostan esille myös Minkkisen (2015) muodostaman lapsen hyvinvointimallin. Tämän taustalla 

on näkemys lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Nämä, sekä aineel-

linen hyvinvointi ovat mallissa hyvinvoinnin perusulottuvuuksia, jotka ovat vuorovaikutuk-

sessa keskenään. Hyvinvoinnin reunaehtoja ovat yksilön toiminta, hoivakehä, yhteiskunnan ra-

kenteet sekä kulttuuriympäristö (Minkkinen, 2015, s. 62).  

Minkkisen (2015) mallissa fyysinen hyvinvointi tarkoittaa terveyttä, sairauden poissaoloa sekä 

fyysistä toimintakykyä. Konu (2002, s. 46) tarkoittaa koulun hyvinvointimalissaan terveyden-

tilalla, health, niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin oireita. Terveys toimii myös voimavarana hy-

vinvoinnin muiden osa-alueiden kehittämisessä (Konu, 2002, s. 46). Vähäinen fyysinen aktii-

visuus on yhteydessä ahdistuneisuuteen (Stubbs ym., 2016). Säännöllinen fyysinen aktiivisuus 

edistää nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä (McMahon ym., 2017).  

Liikkumissuositusten mukaan 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten tulisi liikkua joka päivä vähin-

tään 60 minuuttia (Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, 2021). Pitkää paikal-

laan olemista tulisi välttää (Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, 2021). Run-

sas paikallaanolo on yhteydessä huonompaan terveyteen (Chaput ym., 2020). Lasten viettäessä 

suuren osa päivistään koulussa, on koulu merkittävässä roolissa vaikuttamassa lasten fyysiseen 

aktiivisuuteen (Kliziene, Cizauskas, Sipaviciene, Aleksandraviciene & Zaicenkoviene, 2021). 

Minkkisen (2015, s. 34) mukaan psyykkinen kouluhyvinvointi koostu emotionaalisesta ja kog-

nitiivisesta kouluhyvinvoinnista. Emotionaaliseen kouluhyvinvointiin liittyy koulun sosiaalis-

ten suhteiden, koulutyön, kouluympäristön ja koko koulun kokonaisuudessaan herättämät tun-
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teet. Tiedon vastaanottaminen, hyödyntäminen ja ongelmanratkaisu tuottavat kognitiivista kou-

luhyvinvointia. Opettajan toiminta, luokan ilmapiiri ja koko koulun ilmapiiri liittyy psyykki-

seen kouluhyvinvointiin (Minkkinen, 2015, s. 34).  

Sosiaalisella hyvinvoinnilla Minkkinen (2015, s. 61–62) tarkoittaa positiivista tilannetta ja vuo-

rovaikutussuhteita lapsen ja muiden ihmisten, kuten perheen, hoitajien ja luokkakavereiden 

kanssa. Sosiaaliset suhteet ovat yhteydessä kouluviihtyvyyteen ja lasten masennusoireisiin 

(Minkkinen, 2015). Vuoden 2015 Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan ilman läheistä ystävää 

oleminen on yhteydessä alhaisempaan terveydentilaan, ahdistuneisuuteen, väsymykseen, ärty-

neisyyteen päänsärkyyn, niska-hartiaseudun kipuihin sekä vähäisen liikunnan harrastamiseen 

ja ylipainoon (Halme, Santalahti, Marttunen, Perälä, 2015). Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin voidaan siis todeta olevan yhteydessä toisiinsa. 

Kouluhyvinvointiin liittyy kouluviihtyvyyden käsite. Myös tämä on moniulotteinen käsite, jota 

voidaan lähestyä eri näkökulmista (Manninen, 2018). Manninen (2018, s. 17) määrittelee kou-

luviihtyvyyden yläkäsitteeksi, johon sisältyy kouluhyvinvointi, kouluelämä sekä kouluun kiin-

nittyminen. Kaikki oppilaaseen liittyvät ja ympärillä olevat tekijät vaikuttavat oppilaan koulu-

viihtyvyyteen. Kouluelämän laatu on osa elämänlaatua (Manninen, 2018). Aholan, Lanaksen 

ja Hämäläisen (2017, s. 289) mukaan kouluviihtyvyydestä kertoo oppilaan kokonaisvaltainen 

tunne siitä, että koulussa on hyvä olla.  

Kouluhyvinvointiin liittyvien tutkimuksien yhteydessä tulee usein esille myös turvallisuuden 

käsite. Perusopetuslain (628/1998) mukaan opiskeluympäristön on oltava turvallinen. Mooren 

ja McArthurin (2017, s. 210) tutkimuksen tulosten mukaan turvassa ollessaan lapsi tai nuori 

kokee olonsa mukavaksi, onnelliseksi ja positiiviseksi. Turvallisuuden tunteeseen yhdistyy 

rento olo, itsevarmuus, positiivinen vuorovaikutus, ilo, nauru sekä uusien asioiden kokeilu 

(Moore & McArthur, 2017, s. 210). Turvallisuuden tunteen lisääminen koulussa edistää oppi-

laiden sitoutumista kouluun ja voi myös vähentää mielenterveysongelmien oireita (Côté-Lus-

sierin & Fitzpatrickin, 2016). Maslowin (2007) tarvehierarkiassa turvallisuuden tunne ilmenee 

hierarkian toisella tasolla.  
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3.3 Koulun hyvinvointitehtävä 

Koulun tehtävästä hyvinvoinnin edistäjänä säätää erinäiset lait, sopimukset sekä Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet (OPH, 2016). Ahtola (2016, s. 15) korostaa, ettei koulun tär-

keää tehtävää hyvinvoinnin edistäjänä voi sivuuttaa. Lapsi ja nuori viettää suuren osan ajastaan 

koulussa, ja vaikuttamalla kouluun voi vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Vuoden 2020 Nuorisoba-

rometrin mukaan nuoret haluavat vastuun hyvinvoinnista huolehtimisesta olevan ensisijaisesti 

ihmisellä itsellään (Berg & Myllyniemi, 2021, s. 56). Verrattuna vuoden 2013 Nuorisobaro-

metrin tuloksiin valtion, kunnan, koulun ja oppilaitosten halutaan ottavan enemmän vastuuta 

hyvinvoinnista (Berg & Myllyniemi, 2021, s. 56).  

Perusopetus edistää yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia edistämällä tasa-arvoa, yhden-

vertaisuutta, oikeudenmukaisuutta, ehkäisemällä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä kartut-

tamalla niin osaamista kuin ihmisten välisiä yhteyksiä ja vuorovaikutusta (OPH, 2016, s. 18). 

Koulu tukee oppilaiden oppimista, hyvinvointia ja kehitystä yhteistyössä kotien kanssa (OPH, 

2016). Opetuksen järjestäjä on vastuussa kodin ja koulun yhteistyön toimivuudesta (OPH, s. 

35). Toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä tukee oppilaan koulunkäyntiä (Räisänen-Ylitalo, 

2015; Janhunen, 2013; Bennett-Conroy, 2012). 

Perusopetuslaki (628/1998) sekä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) velvoittavat kou-

lua huolehtimaan hyvinvoinnista. Oppilashuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää hyvää oppi-

mista sekä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

1287/2013). Oppilashuolto on lain mukaan yhteisöllistä. Sitä toteuttaa kaikki opiskeluhuollon 

toimijat, kuten opettaja, psykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä muu koulussa 

työskentelevä henkilökunta (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 1287/2013). Janhusen (2013) tut-

kimus osoittaa, että oppilaiden mielestä oppilashuollon palveluja pitäisi voida hyödyntää en-

naltaehkäisevästi. 

Suomi on sitoutunut YK:n lasten oikeuksien sopimukseen, joka antaa myös Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteille (OPH, 2016) oikeudellisen perustan. Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa (OPH, 2016, s. 15) kirjataan, että YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 

mukaan lasten kanssa työskentelevä on velvoitettu sopimuksen yleisperiaatteisiin, joita ovat 

yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus sekä lapsen oikeus suojeluun, huo-

lenpitoon ja kehittymiseen. Lapsella on myös oltava mahdollisuus tulla kuulluksi itseään kos-

kevissa asioissa ja hänen näkemyksiään on kunnioitettava (OPH, 2016, s. 15). Käytännössä 
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aikuisen tulee huomioida lasten mielipiteitä pienissä arjen valinnoissa (Estola ym., 2016, s. 

114). 
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4 Tulokset 

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymykseeni: ”Millaisia keinoja opettajilla on oppilaiden kou-

luhyvinvoinnoin edistämiseksi?”. Tarkastelen tutkimuksissa ehdotettuja keinoja eri aihealuei-

siin jaoteltuna. Kirjallisuuskatsauksen ja sisällönanalyysimaisen työskentelyn perusteella muo-

dostin kouluhyvinvoinvointiin vaikuttavat osa-alueet, joihin opettajan toiminnalla on vaiku-

tusta. Muodostuneet osa-alueet ovat oppilaiden väliset suhteet, luokka- ja kouluilmapiiri, opet-

tajan ja oppilaan välinen suhde, kodin ja koulun yhteistyö, fyysinen ympäristö, osallisuus, työ-

tavat sekä fyysinen aktiivisuus. Tarkastelemissani tutkimuksissa oppilaiden välisten suhteiden, 

luokka- ja kouluilmapiirin edistämiseen liittyen yhtenä laajana keinona esiin nousi hyvinvoin-

titaitojen opettaminen. Selkeyden vuoksi tämä on nostettu omaksi osa-alueekseen.  

Osa-alueiden merkitys lasten kouluhyvinvoinnille ilmenee teoreettisessa viitekehyksessä. 

Tässä tulosluvussa keskityn tarkastelemaan teemoja siitä näkökulmasta, miten opettaja voi näi-

hin vaikuttaa. Fyysisen ympäristön osalta keskityn tarkastelemaan viihtyisää luokkaympäristöä, 

sillä siihen opettaja todennäköisesti voi vaikuttaa, toisin kuin koulun yleisiin tiloihin tai koulun 

pihaan. Vastaavasti fyysisen aktiivisuuden kannalta keskityn tarkastelemaan oppituntien ai-

kaista fyysistä aktiivisuutta. 

4.1 Oppilaiden välisten suhteiden, luokka- ja kouluilmapiirin edistäminen 

Aiemmista tutkimuksista nousee esille, että opettaja voi vaikuttaa oppilaiden välisiin suhteisiin, 

luokka- ja kouluilmapiiriin (ks. esim. Leskisenoja, 2016; Estola ym., 2016; Janhunen, 2013). 

Aikuisen on syytä edesauttaa lasten välisten suhteiden muodostumista (Estola ym., 2016, s. 

113). Janhusen (2013) mukaan myös lapset itse toivovat opettajien ja muiden aikuisten puuttu-

van vertaissuhteisiin enemmän. Oppilaskeskeiset työtavat voi toimia keinona edistää ystävyys-

suhteiden muodostumista (Wentzel, Russell & Baker, 2014, s. 269–270). Yhteistoiminnallinen 

työskentely on yksi keino vahvistaa luokan sosiaalisia suhteita ja myönteistä ilmapiiriä (Leski-

senoja, 2016). Huhtamäen, Holman, Nokelaisen ja Kumpulaisen (2017, s. 343) mukaan koko 

luokan yhteinen projekti on esimerkki tällaisesta yhteistoiminnallisesta työskentelystä. 

Myönteistä tunneilmapiiriä opettaja voi edistää tunnistamalla oppilaissa esiintyviä tunteita ja 

ohjaamalla niitä oikeaan suuntaan (Ahola ym., 2017). Laineen, Ahteen ja Näverin (2019) ma-

tematiikan opetusta koskevan tutkimuksen tulokset osoittavat, että myönteisen ilmapiirin luo-

kassa oppilaat kysyvät enemmän apua opettajalta ja keskustelevat enemmän muiden oppilaiden 
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kanssa käsitteillä olevasta asiasta. Opettaja voi edistää myönteistä tunneilmapiiriä ja täten 

myönteistä luokkailmapiiriä myös siis luomalla mahdollisuuksia avun kysymiseen ja muiden 

oppilaiden kanssa keskustelemiseen täyden hiljaisuuden vaatimisen sijaan. Opettaja vaikuttaa 

luokkailmapiiriin myös omalla käyttäytymisellään. Opettajan positiivisuus, kiitollisuus ja opti-

mismi ohjaa oppilaiden ajattelua ja käyttäytymistä positiivisesti (Leskisenoja, 2016, s. 210). 

Opettajalla voi edistää myös koko koulun ilmapiiriä (Janhunen, 2013). Jotta jokainen hyväksy-

tään omana itsenään ja jokainen voi ilmaista omia mielipiteitään, on oppilaiden mielestä heille 

opetettava suvaitsevaisuutta (Janhunen, 2013). Koko koulun yhteiset tapahtumat edistävät koko 

koulun yhteishenkeä (Huhtamäki ym., 2017, s. 343). Toimintakulttuuri vaikuttaa koulun ilma-

piiriin (OPH, 2016), ja opettaja voi osaltaan vaikuttaa toimintakulttuuriin. Aikuisen malli esi-

merkiksi vuorovaikutuksesta, kielenkäytöstä ja sukupuolirooleista siirtyy oppilaille (OPH, 

2016, s. 26).  

Tärkeää on myös taata oppilaille ympäristö, jossa ei tarvitse pelätä kiusaamista (Janhunen, 

2013). Salmivalli (2016, s. 92) uskoo, että myönteisen ilmapiirin luominen ei riitä kiusaamisen 

ehkäisemiseksi. Kiusaamisesta on puhuttava ääneen, ja myönteinen ilmapiiri ja turvallisuus 

seuraakin siitä, että luokassa ei kiusata (Salmivalli, 2016, s. 92). Kiusaamiseen on puututtava 

heti tilanteessa niin oppitunneilla kuin välitunneillakin, mutta samaan henkilöön toistuvasti 

kohdistuvaan kiusaamiseen on puututtava erikseen, kokonaiskuvaa katsoen (Salmivalli, 2016, 

s. 95). Kiusaaminen ja sen ehkäiseminen ei ole yksinkertaista. Salmivallin (2016, s. 97) mukaan 

suurin haaste kiusaamisen vastaiseen työhön liittyen on sen saaminen systemaattiseksi osaksi 

koulun arkea. 

4.2 Hyvinvointitaitojen opettaminen 

Yhtenä laajana tekijänä oppilaiden välisten suhteiden vahvistamiseksi sekä myönteisen luokka- 

ja kouluilmapiirin edistämiseksi nousee tutkimuksissa hyvinvointitaitojen opettaminen. Leski-

senoja (2016, s. 210) näkee ihmissuhde-, yhteistyö- ja tunnetaitojen harjoittelemisen merkittä-

vänä tekijänä tiiviin ja välittävän luokkailmapiirin syntymiseksi. Myös Ahtola (2016, s. 16) 

korostaa, että hyvinvointitaitoja voi opettaa ja oppia.  

Ainakaan toistaiseksi hyvinvointitaidoille ei ole olemassa omaa oppiainetta. Tämänhetkisessä 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH, 2016) hyvinvointitaidot ilmenevät ter-
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veystiedon opetuksessa. Ala-asteella terveystiedon opetus ja hyvinvointitaidot sisältyvät ympä-

ristöopin opetukseen (OPH, 2016). Buckley ja Saarni (2014) korostavat erityisesti tunnetaitojen 

opettamisen ja oppimisen merkityksellisyyttä hyvinvoinnille. Avola ja Pentikäinen (2020, s. 

55) painottavat, että muutama tunnetaitoja käsittelevä oppitunti ei riitä vahvistamaan lasten ja 

nuorten hyvinvointia. Hyvinvointia on opetettava systemaattisesti kaikille lapsille ja nuorille 

koko koulupolun ajan (Avola & Pentikäinen, 2020, s. 55). 

Positiivinen pedagogiikka tarjoaa paljon käytännön harjoitteita, joita opettaja voi hyödyntää 

hyvinvointitaitojen opettamisessa (ks. esim. Leskisenoja, 2017; Leskisenoja & Sandberg, 2019; 

Avola & Pentikäinen, 2020). Näistä esimerkkinä mainitsen kiitollisuusharjoitteet. Kiitollisuus-

harjoitteet ovat Leskisenojan (2017, s. 67) ”positiivisen työkalupakin” merkityksellisimpiä har-

joitteita. Esimerkiksi oppilaiden kanssa voi kirjoittaa säännöllisesti kiitollisuuspäiväkirjaa (Les-

kisenoja, 2017, s. 67). Kiitollisuuden osoittamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi tehokasta on 

myös kiitoskirjeen kirjoittaminen luokkatoverille, opettajalle tai esimerkiksi sukulaiselle (Les-

kisenoja, 2017, s. 68). 

4.3 Opettajan ja oppilaan välinen suhde ja vuorovaikutus  

Tarkastelen tässä alaluvussa opettajan ja oppilaan välistä suhdetta ja vuorovaikutusta opettajan 

toiminnan näkökulmasta. Opettajan ja oppilaan välisen kanssakäymisen on oltava positiivista 

(Janhunen, 2013, s. 69). Leskisenojan (2016, s. 208) mukaan oppilaat kokevat ystävällisen, po-

sitiivisen, iloisen ja pirteän opettajan vaikuttavan koulunkäyntiin myönteisesti. Leskisenojan 

mukaan opettajan hymyileminen merkitsee oppilaille paljon. Oppilaat toivovat opettajan myös 

puhuvan oppilaille kauniisti huutamisen sijaan (Leskisenoja, 2016, s, 209). Oppilaat pitävät 

myös siitä, että opettaja osoittaa huumorintajua (Leskisenoja, 2016, s. 168). 

Leskisenojan (2016, s. 168) väitöstutkimuksessa opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutus-

suhteeseen liittyen keskeisimpänä asiana esiin nousi opettajan kiinnostus oppilaan asioita koh-

taan. Oppilaat arvostavat opettajan kiinnostuneisuutta erityisesti koulun ulkopuolisia asioita, 

kuten perhettä, vapaa-aikaa ja lomasuunnitelmia kohtaan. Oppilaat toivovat opettajalla olevan 

aikaa kuunnella heitä asiassa, kuin asiassa (Leskisenoja, 2016, s. 209). Janhusen (2013, s. 63) 

mukaan oppilaat toivovat opettajalta myös pyrkimystä ymmärtää oppilaita heidän kokemansa 

maailman kautta. 
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Merkittävä tekijä on myös opettajan tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen suhtautuminen kaik-

kiin oppilaisiin (Janhunen, 2013; Leskisenoja, 2016, s. 209). Opettajan on kiinnitettävä huo-

miota myös lasten turvallisuuden tunteeseen. Lapsella voi olla turvaton olo, vaikka hän olisi 

turvassa (Moore & McArthur, 2017). Leskisenojan (2016, s. 169) mukaan opettaja voi edistää 

oppilaiden turvallisuuden kokemusta välittämällä oppilaista ja huolehtimalla heistä kaikin ta-

voin. 

4.4 Aktiivinen ja myönteinen kodin ja koulun yhteistyö 

Opettajan on oltava aktiivisesti ja avoimesti yhteydessä koteihin. Onnistuessaan yhteistyö toi-

mii voimavarana sen kaikille osapuolille (Leskisenoja, 2016, s. 213). Oppilaat ehdottavat use-

ammin tapahtuvia tapaamisia ja yhteydenottoja välineeksi luomaan aktiivista kodin ja koulun 

yhteistyötä (Janhunen, 2013, s. 75). Janhusen (2013, s. 84) väitöstutkimuksen mukaan oppilaat 

toivovat opettajan ja vanhemman välisen yhteistyön olevan keskustelevaa. Tänä päivänä digi-

taalinen teknologia toimii välineenä kodin ja koulun väliselle kanssakäymiselle (Korhonen, 

2017). Opettaja tukee vanhempia lapsen kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen myös kotona 

(Leskisenoja, 2016, s. 213). 

Vuorovaikutuksen tulee perustua lapsen vahvuuksille. Leskisenojan (2016, s. 212) mukaan 

tämä edistää kestävää ja luottamuksellista yhteistyötä kodin kanssa. On ongelmallista, mikäli 

asioita käsitellään vain ongelmien kautta (Estola ym., 2016, s. 114). Vain perheen heikkouksista 

kuuleminen voi aiheuttaa vanhemmissa toivottomuutta (Malchar, Praytor, Wallin, Bistricky & 

Schanding, 2019, s. 214). Myös Francis, Blue-Banning, Haines, Turnbull ja Gross (2016, s. 

335) osoittavat, että kommunikoinnin on oltava myönteistä. Koteihin on luotava kuitenkin rea-

listinen kuva koulunkäynnistä ja muista oppilaihin liittyvistä asioista (Janhunen, 2013, s. 75). 

Olennaista opettajan ja vanhemman välisessä suhteessa on myös molemminpuolinen luottamus. 

Tätä opettajan on edistettävä omalla olemuksellaan ja käyttäytymisellään (Janhunen, 2013, s. 

40).  

Opettajan on syytä saada välitettyä vanhemmille viesti siitä, että heidät halutaan mukaan lasten 

koulunkäyntiin (Leskisenoja, 2016, s. 213–214). Vanhempien osallistumista vaativien kotiteh-

tävien antaminen on esimerkki helposti toteuttavasta ja konkreettisesta keinosta vanhempien 

osallistamiseen (Bennett-Conroy, 2012). Ammattilaisen tulisi myös tutustua perheisiin (Francis 

ym., 2016, s. 335). Orell (2020, s. 19) huomauttaa, että on kuitenkin huomioitava kotien erilai-

set mahdollisuudet yhteistyöhön osallistumiseen. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden 
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moninaisuus (OPH, 2016, s. 35). Yhteistyö ja vuorovaikutus kotien kanssa voi olla myös haas-

tavaa (Malchar ym., 2019).   

4.5 Viihtyisä luokkaympäristö 

Opettaja voi pyrkiä vaikuttamaan oppilaiden kouluviihtyvyyteen tekemällä luokasta viihtyisän. 

Esimerkiksi värikkäät seinät ja sisustuselementit tekisivät Janhusen (2013, s. 68) väitöstutki-

muksen mukaan oppimisympäristöstä viihtyisän. Luokan seinien väriin opettaja ei todennäköi-

sesti voi vaikuttaa, mutta esimerkiksi kuvataidetöillä voi tuoda luokkaan väriä. Oppilaiden töi-

den oleminen seinillä on myös jo itsessään oppilaille merkityksellistä (Leskisenoja, 2016, s. 

215). Leskisenoja (2016, s. 215) kehottaa opettajaa laittamaan luokan seinille myös positiivi-

suuteen, sinnikkyyteen ja optimismiin ohjaavia ajatelmia. Nämä edistävät luokan viihtyisyyttä 

ja myönteistä ajattelua (Leskisenoja, 2016, s. 215). Leskisenoja (2016, s. 214–215) kokee, että 

opettajan panostaminen luokkaympäristöön näyttäytyy oppilaille osoituksena, että opettaja vä-

littää heistä.  

Viihtyisän luokkaympäristön luomiseksi opettajan on syytä kysyä oppilailta, millaisia asioita 

he toivovat luokkaan. Tutkimuksissa ilmenee oppilaiden halu päästä itse vaikuttamaan fyysi-

seen ympäristöön (Estola ym., 2016, s. 113; Leskisenoja, 2016, s. 215). Oppilaiden osallisuu-

desta ympäristön suunnitteluun kirjoitetaan myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa (OPH, 2016, s. 30).  

Janhusen (2013, s. 68) tutkimuksessa ilmenee, että oppilaat toivovat paikkoja, joissa voi oles-

kella kavereiden kanssa. Leskisenojan (2016, s. 215) mukaan innostavassa oppimisympäris-

töstä löytyy oman pulpetin sijaan muitakin paikkoja, joissa oleskella. Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden (OPH, 2016, s. 29) mukaan olennaista on myös ergonomia, esteetti-

syys, esteettömyys, järjestys ja siisteys. Suunnitellessaan ja kehittäessään luokkaympäristöä, on 

opettajan otettava siis myös edellä mainitut asiat huomioon. 

4.6 Mahdollisuuksia oppilaiden osallisuuteen 

Oppilaiden osallisuus ja toimijuus riippuu opettajan toiminnasta (Sirkko, Kyrönlampi & Pui-

rola, 2019; Rainio & Hilppö, 2017). 10-vuotiaita lapsia haastatellun tutkimuksen mukaan lapset 
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kokevat, että opettajat eivät kuuntele lasten mielipiteitä, vaan tekevät päätökset heidän puoles-

taan (Gurdal & Sorbring, 2018, s. 5). Lapset uskovat, että heidän ideoihinsa suhtaudutaan vä-

heksyvästi ja negatiivisesti (Gurdal & Sorbring, 2018, s. 5).  

Yksinkertaisin opettajan keino oppilaiden osallisuuden edistämiseksi voikin olla oppilaiden 

mielipiteiden kuunteleminen. Oppilaat toivovat mahdollisuuksia omien mielipiteidensä ilmai-

semiseen (Janhunen, 2013). On otettava huomioon, että pelkkä mielipiteiden kysyminen ei riitä 

oppilaiden osallisuuden edistämiseksi, vaan oppilaille tulisi luoda todellisia mahdollisuuksia 

vaikuttaa (Gellin ym., 2012). Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH, 

2016, s. 28) mukaan oppilaiden mielipiteitä tulee kuulla ja arvostaa. Oppilaat osallistuvat toi-

minnan suunnitteluun, kehitysvaiheeseen ja arviointiin oman kehitysvaiheensa mukaan (OPH, 

2016, s. 28). 

Oppilaiden mielipiteitä kuunnellessaan opettajan on oltava tarkkana, että huomioon ei oteta 

vain äänekkäiden tai tiettyjen ihmisten mielipiteitä, vaan tasapuolisesti kaikkien (Janhunen, 

2013, s. 83, 85). Tämä voi kuitenkin olla haastavaa. Opettajan on paljon helpompi huomioida 

aktiivisten ja osallistumishaluisten oppilaiden mielipiteitä, kuin passiivisempien ja omissa aja-

tuksissaan aikaa viettävien oppilaiden (Rainio & Hilppö, 2017, s, 81). Opettajan tehtävänä on 

huolehtia, että jokainen oppilas saa äänensä kuuluville (Estola ym., s. 115). Konkreettisena esi-

merkkinä ryhmätöitä tehdessä opettaja voi muodostaa ryhmät niin, että jokainen ryhmän jäsen 

pääsisi osallistumaan ja saisi äänensä kuuluviin (Estola ym., 2016, s. 115). 

Perusopetuslain (628/1998) mukaan jokaisella koululla on oppilaskunta. Opettaja voi edistää 

oppilaiden osallisuutta myös innostamalla heitä oppilaskuntatoimintaan. Oppilaskunnassa op-

pilaalla on mahdollisuus omien näkemyksiensä esittelyyn sekä niin omiin kuin yhteisiinkin asi-

oihin vaikuttamiseen (OPH, 2016, s. 35). Osallisuutta edistää myös esimerkiksi tukioppilas- ja 

kummitoiminta (OPH, 2016, s. 28). 

4.7 Monipuoliset työtavat ja vaihtelevat koulupäivät 

Janhusen (2013, s. 66) mukaan oppilaat toivovat vaihtelua niin käytettyihin opetusmenetelmiin, 

arviointiin, kuin koko koulupäiviin kokonaisuudessaan. Vaihtelun tuomiseksi riittää pienetkin 

muutokset (Janhunen, 2013, s. 66). Innostava koulupäivä ylläpitää myönteistä ja motivoitunutta 

ilmapiiriä (Leskisenoja, 2016). 
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Koulupäiviin voi lisätä vaihtelua hyödyntämällä monipuolisesti erilaisia työtapoja. Opettaja li-

sää oppilaiden innostusta koulutyötä kohtaan hyödyntämällä kekseliäitä oppimistehtäviä kirja-

sidonnaisuuden sijaan, muodostaen monipuolisia ja kiinnostavia oppimiskokonaisuuksia (Les-

kisenoja, 2016). Opetuksen tulisi olla oppilaskeskeistä ja oppilasta aktivoivaa (Leskisenoja, 

2016). Toiminnallisuus on toivottu väline asioiden käsittelyyn (Janhunen, 2013, s. 66). Poik-

keus ja kumppanit (2013, s. 112) kannustavat hyödyntämään keskustelevia, vuorovaikutuksel-

lisia ja osallistumaan kannustavia työtapoja. Leskisenojan (2016) mukaan myös uutta teknolo-

giaa tulee hyödyntää. 

Opettajan tehtävänä on saada oppilaat kiinnostumaan opittavista asioista (Poikkeus ym., 2013, 

s. 112). Oppilaiden mielenkiintoa edistää toiminta ja ystävien seura itsenäisen puurtamisen si-

jaan (Haapaniemi & Raina, 2014, s. 71). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2014) ohjataan huomioimaan opetuksessa oppilaiden omia kiinnostuksen kohteita. Myös opet-

tajan itsensä innostuneisuus sisällöistä ja työtavoista lisää oppilaiden innostuneisuutta (Leski-

senoja, 2016). 

Vaihtelua koulupäiviin tuovat myös erilaiset tapahtumat, kuten teemapäivät (Janhunen, 2013; 

Huhtamäki ym., 2017, s. 343). Mitä tulee arviointiin, opettajan tulisi järjestää oppilaille vaihte-

levia tapoja osaamisen osoittamiseksi (Janhunen, 2013, s. 66). Esimerkiksi opettajan voi olla 

hyödyllistä vähentää kirjallisia kokeita tai pitää pienempiä kokeita (Janhunen, 2013, s. 66). 

4.8 Fyysisesti aktiiviset oppitunnit 

Opettaja voi tukea oppilaiden fyysistä aktiivisuutta erityisesti oppituntien aikana. Liikkumista 

tulisi olla liikuntatuntien lisäksi muillakin oppitunneilla. 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten liik-

kumissuositusten (2021) mukaan opetusta ja istumista voi tauottaa esimerkiksi taukojumpilla. 

Fyysiset tauot voi edistää oppilaiden koulupäivän aikaista fyysistä aktiivisuutta (Carlson ym., 

2015).  

Liikuntaa voidaan myös integroida osaksi opetusta hyödyntämällä toiminnallisia menetelmiä 

(Kantomaa ym., 2017, s. 11). Martin ja Murtagh (2017) osoittavat, että fyysisesti aktiiviset aka-

teemisten oppiaineiden tunnit edistävät oppilaiden fyysistä aktiivisuutta. Leskisen, Jaakkolan 

ja Norrenan (2016, s. 14) mukaan toiminnallisessa oppimisessa oppimistavoitteiden saavutta-

miseksi hyödynnetään fyysistä toimintaa. Esimerkkejä toiminnallisista työtavoista ovat ryhmä-

työt, projektit, yhteistoiminnallinen oppiminen, leikki, draama sekä digitaaliset ja taiteelliset 
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esitykset (Leskinen ym., 2016, s. 14). Kantomaan ja kumppaneiden (2017, s. 11) mukaan toi-

minnallisia opetusmenetelmiä voi hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi läksyjen tarkastami-

sessa, uuden asian opettelemisessa tai opitun harjoittelemisessa.  

Oppituntien aikaista fyysistä aktiivisuutta voi edistää myös järjestämällä oppitunteja ulkona. 

Kuo, Barners ja Jordan (2019) osoittavat kirjallisuuskatsauksellaan luontokokemusten vaikut-

tavan positiivisesti oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen ja kuntoon. Luontokokemukset myös 

lisää oppilaiden huomion tasoa, lievittää stressiä, edistää itsekuria ja lisää kiinnostusta ja nau-

tintoa oppimista kohtaan (Kuo ym., 2019). Myös Miller, Kumar, Pearce ja Baldock (2021) 

osoittavat, että tehtyjen tutkimuksien perusteella luontopohjaisella oppimisella voi olla myön-

teisiä vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen. 
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5 Yhteenveto ja pohdinta 

Kandidaatintyöni vahvistaa käsitystäni siitä, että koulu ei ole vain akateemisten taitojen opet-

tamista, vaan koulussa on huomioitava oppilaat kokonaisvaltaisesti. Tutkielman myötä ymmär-

rän, miten monimuotoinen ilmiö hyvinvointi on ja kuinka monet eri asiat siihen vaikuttaa. Teo-

reettisessa viitekehyksessä tarkastelin hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä eri tutkimusten va-

lossa. Teorian perusteella muodostin kahdeksan eri kouluhyvinvointiin vaikuttavaa osa-aluetta, 

joihin opettajan toiminnalla on vaikutusta. Muodostuneet osa-alueet ovat oppilaiden väliset 

suhteet sekä luokka- ja kouluilmapiiri, hyvinvointitaidot, opettajan ja oppilaan välinen suhde ja 

vuorovaikutus, kodin ja koulun yhteistyö, fyysinen ympäristö, osallisuus, työtavat sekä fyysi-

nen aktiivisuus. Jokaisen osa-alueen osalta esiin nousi konkreettisia keinoja, joita opettaja voi 

hyödyntää suoraan koulun arjessa, kuten oli tarkoituskin. Monet keinot, kuten toiminnallinen 

opetus, yhteistoiminnallinen opetus sekä opettajan positiivisuus toistuivat useassa osa-alueessa. 

Leskisen ja kumppaneiden (2016, s. 14) mukaan toiminnallinen opetus on luontainen tapa edis-

tää oppilaiden yhteistoiminnallisuutta ja sosiaalisia taitoja. 

Hyvinvointi nähtiin tutkimuksessa kokonaisvaltaisesti; fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulot-

tuvuuden kautta. Tuloksia ei kuitenkaan eritelty näiden osa-alueiden mukaisesti. Tämä olisi 

ollut paikoin jopa mahdotonta, sillä moni keinoista vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin koko-

naisvaltaisesti, monen tekijän kautta. Esimerkiksi luokkaympäristö vaikuttaa tilaratkaisujen ja 

fyysisen aktiivisuuden kautta fyysiseen hyvinvointiin, viihtyisyyden kautta psyykkiseen hyvin-

vointiin, kuin myös oleskelumahdollisuuksien kautta sosiaaliseen hyvinvointiin (Janhunen, 

2013, s. 67–68). Opettajan käytännön työn kannalta erittely ei ole myöskään tarpeellista. Hy-

vinvointi on moniulotteinen kokonaisuus, jota on edistettävä kokonaisvaltaisesti (Minkkinen, 

2015). 

Opettaja näkee oppilaiden koulupäivän ja kouluvuoden kokonaisuutena. Kaikkia tutkimuksen 

tuloksissa lueteltuja keinoja ei tarvitse yrittää toteuttaa yhden koulupäivän tai edes yhden viikon 

aikana. Olennaista on, että opettaja tiedostaa oman toimintansa vaikutuksen oppilaiden koko-

naisvaltaiselle hyvinvoinnille ja pyrkii edistämään sitä. Monet tuloksissa kerrotuista keinoista, 

kuten opettajan hymyileminen ja oppilaille ystävällisesti puhuminen ei vaadi suuria ponnistuk-

sia, ja opettaja toteuttaa näitä myös automaattisesti. Välillä on kuitenkin hyvä pysähtyä reflek-

toimaan omaa toimintaa tietoisesti. Ymmärrän myös monien keinojen käytännössä toteuttami-

sen haasteellisuuden. Esimerkiksi tuloksissa nousi esiin, että opettajan tulisi olla kiinnostunut 
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oppilaiden koulun ulkopuolisesta elämästä, mutta eri asia on, minkä verran opettajalla todelli-

suudessa on aikaa kysellä oppilaiden kuulumisia. 

Tutkielmaa tehdessä olen toiminut eettisesti. Luotettavuuden takaamiseksi olen käyttänyt työs-

säni vertaisarvioituja ajankohtaisia, tutkimuskohteeni kannalta olennaisia lähteitä. Myös tarvit-

tava vanhempi kirjallisuus on otettu huomioon. Luotettavuutta takaa myös asianmukainen kir-

jallisuuteen viittaaminen ja huolella tehty lähdeluettelo. Tuloksia on muodostettu sisällönana-

lyysin keinoin. 

On aiheellista kuitenkin todeta, että tässä sivumäärässä ei varmastikaan ole voitu tarkastella 

kaikkia mahdollisia hyvinvoinnin edistämisen keinoja. Aiheen laajuuden vuoksi muodostuneita 

osa-alueita ei pystytty tarkastelemaan kovinkaan syvällisesti. Tarkempien ja kattavampien tu-

losten saamiseksi jokaista osa-aluetta on syytä tutkia lisää. Esimerkiksi kiusaaminen on ilmiönä 

niin laaja, ettei tämä tutkimus pysty toteamaan muuta kuin sen, että kiusaamisen ehkäiseminen 

ja opettajan rooli tässä tehtävässä on merkityksellistä oppilaiden hyvinvoinnin kannalta. Posi-

tiivinen pedagogiikka tarjoaa runsaasti erilaisia konkreettisia keinoja kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin edistämiseen, joita tässä tutkimuksessa vain sivuttiin. Toisaalta tutkimus vastaa tavoi-

tettaan laajan yleiskuvan muodostamisesta. Opettajien keinoja kouluhyvinvoinnin edistä-

miseksi löytyy paljon, ja ennen kaikkea tälle hyvinvointityölle löytyy tarve. Pohdin, voisiko 

opettajien keinoja oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi listata opetussuun-

nitelmaan, opettajien tärkeimpään työtä ohjaavaan asiakirjaan. 

Jätin teoreettisen viitekehyksen ulkopuolelle hyvinvointiin vaikuttavia asioita, joihin opettajan 

toiminnalla ei ole vaikutusta, sillä nämä eivät ole olennaisia tutkimuskysymykseni kannalta. On 

kuitenkin huomioitava, että opettajan toiminnan lisäksi kouluhyvinvointiin vaikuttaa sellaiset-

kin asiat, joihin opettaja ei voi vaikuttaa. Esimerkiksi kodin tuki, koulumatkat, terveydenhoita-

jan, kuraattorin ja koulupsykologin palveluiden saatavuus ja kouluruokailu ovat esimerkkejä 

asioista, jotka Janhunen (2013) on todennut myöskin merkittäviksi oppilaiden kouluhyvinvoin-

nin kannalta, mutta joihin opettajan toiminta ei suoraan vaikuta. Laajemman teoreettisen kat-

sauksen myötä hyvinvointiin vaikuttavia osa-alueita, joihin opettajan toiminnalla on vaikutusta, 

olisi voinut muodostua kuitenkin enemmänkin. 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyen on syytä pohtia myös peruskouluikäisiä laajana kohde-

ryhmänä. Lähteenä on käytetty eri-ikäisiä koskevia tutkimuksia, ja tulokset on yleistetty kos-

kemaan koko peruskoulua. Esimerkiksi merkittävänä lähteenä toimineet THL:n Kouluterveys-
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kyselyt teetetään 5. ja 8. vuosiluokan oppilaille, mutta näihin liittyviä tutkimuksia on tässä tut-

kimuksessa hyödynnetty koskemaan koko peruskoulua. Peruskoulu ikäryhmänä on hyvin laaja. 

Todellisuudessa eri-ikäisille lapsille ja nuorille voi hyvinvoinnin kannalta olla merkityksellisiä 

hieman eri asiat. 

Kaikkia keinoja ei välttämättä voi yleistää myöskään jokaiselle ryhmälle toimiviksi. Opettajan 

on löydettävä oman luokkansa hyvinvointia parhaiten edistävät keinot. Olennaista hyvinvointia 

edistäviä keinoja pohtiessa on kysyä oppilailta itseltään. Tätä opettaja voi työssään tehdä, edis-

täen samalla myös oppilaiden osallisuutta. Ilahduttavaa oli, että myös useissa tarkastelemissani 

tutkimuksissa, kuten Janhusen (2013) väitöskirjassa tutkimuksen keinona todella oli ollut op-

pilailta itseltään kysyminen. 

Tutkielmaa tehdessä mielenkiintoni herätti erityisesti hyvinvointitaitojen opettaminen. Tälle ei 

löydy tilaa peruskoulun tuntikehyksestä, mutta opettajan tulisi hyvinvointitaitoja silti opettaa. 

Sosiaaliset ja emotionaaliset taidot ovat yhtä tärkeitä, kuin tiedolliset taidot (Leskisenoja, 

2016). Mielenkiintoista pro gradu -tutkielmassani voisikin olla tutkia, miten opettajat kokevat 

opettavansa hyvinvointitaitoja. Tarkastelun kohteena olisi luokanopettajat. Mahdollista olisi 

myös tehdä systemaattinen kirjallisuuskatsaus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämien 

Kouluterveyskyselyjen aineistojen perusteella tehdyistä kouluhyvinvointiin liittyvistä tutki-

muksista. Salmisen (2011, s. 4) mukaan systemaattista kirjallisuuskatsausta tehdessä kiinnite-

tään erityistä huomiota lähteiden valintaan ja niiden keskinäiseen yhteyteen. 
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