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Kohtaa, 

kannusta, 

sitouta!

Ohjaava opettaja Merja Koivisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

8.8.2017 Orivesi
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Alustukseni aiheita

• Minä työntekijänä ja työyhteisössä.

• Perusopetuksen ja lukion tärkein tehtävä.

• Miten kasvatetaan ja koulutetaan selviytyjiä?

– Koulun, ryhmän ja yksilön taso

Minä työntekijänä ja työyhteisössä

4



07/08/2017

3

5

Joka ajattelee vain 
huoliaan ei koskaan 
ole onnellinen.

Kirjailija Publilius Syrus (50 eKr.)

Omat 
elämänkokemuksemme ja 
kasvutarinamme vaikuttavat 
meihin ammattilaisina ja 
vanhempina.

Tiedosta tarinasi, 
kohtaamiset ja niiden 
vaikutus työhösi.

Christine Välivaara
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Myönteiset tunteet Kielteiset tunteet

vaikuttavat yleisesti 
myönteisesti 

suoriutumiseen 
Esim. myönteisiä muistoja, usko omiin kykyihin 

paranee, 
luova ajattelu lisääntyy

vaikuttavat yleisesti 
kielteisesti suoriutumiseen

Esim. Huomio omaan tunnetilaan tehtävän 
sijaan, 

jäykkyys ja analyyttisyys lisääntyvät

Aktivoivat Passivoivat Aktivoivat Passivoivat

nautinto rentoutus viha tylsistyminen

Ilo tyytyväisyys turhautuminen suru

toivo helpotus ahdistus pettymys

ylpeys häpeä toivottomuus

kiitollisuus

Ylpeys ilo toivo… Viha häpeä suru…

Lähde: Tuija Aro, luento 2016,Neuropsykologiset häiriöt

7.8.2017 Valterin markkinointiviestintä ja sen tehtävät
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Onnentaidot

Tervetuloa tutustumaan Koulun terveyskirjastoon: 
www.koulunterveyskirjasto.fi
käyttäjätunnus: demokayttaja salasana: demo2016 

Minkä 
onnentaidon 
sinä hallitset 
parhaiten ?

Perusopetuksen ja lukion tärkein
tehtävä

10

http://www.koulunterveyskirjasto.fi/
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Perusopetuksen tehtävä

• Opetus- ja kasvatustehtävä 

- Oppilaan oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä

kotien kanssa

- Oppilas löytää vahvuutensa jarakentaa tulevaisuuttaan oppimisen keinoin

• Oppivelvollisuuden suorittaminen

• Kelpoisuus toisen asteen opintoihin

• Eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen

• Laaja yleissivistys

• Perusopetuksen kehittäminen inkluusioperiaatteen mukaisesti

• Auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä identiteettiä ihmisenä, oppijana ja 

yhteisönsä jäsenenä

OPH: Perusopetuksen opetussuuunnitelman perusteet 2014, s. 18 Samu – ysiluokkalainen

Lukion tehtävä

• opetus- ja kasvatustehtävä

– opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa.

– opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen

– opiskelija syventää kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan

– kehittää valmiuksia työelämään ja työhön.

• antaa jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään 

perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.

• ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen

• laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen  arvot, tiedot, taidot, asenteet, tahto  kriittinen ja 

itsenäinen ajattelu  vastuullinen, myötätuntoinen, yhteisöllinen ja menestyksekäs toiminta

• kartuttaa ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. 

• harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia 

keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä. 

OPH: Lukion opetussuunnitelman perusteet, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=DUD2fp9-OEE
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Laaja-

alainen 

osaaminen

Kulttuurinen 
osaaminen, 

vuorovaikutus 
ja ilmaisu

Itsestä 
huolehtiminen ja 

arjen taidot

Monilukutaito

Tieto- ja 
viestintä-

teknologinen 
osaaminen

Työelämä-
taidot ja 
yrittäjyys

Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 

kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen

Ihmisenä ja 
kansalaisena
kasvaminen

Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 
2014 luku 3.3

L1

L3

L2

L4
L5

L6

L7

Tero Kujala, ohjaava opettaja

KOULU ON VAIKUTTAVIN PALVELU, 
JOKA  KIINNITTÄÄ LAPSEN TAI NUOREN 
YHTEISKUNTAAN.

KIINNITTÄÄKÖ SINUN KOULUSI?
KIINNITÄTKÖ SINÄ?

Lähde: Ristikari Tiina, Törmäkangas Liisa jne. Raportti 9/2016. Suomi nuorten kasvuympäristönä
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Opettaja -
vuorovaikutustaidot

Koettu epäoikeuden-
mukaisuus (opettaja)

Koulukiusaaminen, 
yhteisöllisyyden puute

Motivaation 
puute

Oma 
elämäntilanne

Opettajan kanssa ei 
kemiat kohtaa
Opettaja pitää tyhmänä. 

Ope oli mulkku Koulukiusaaminen, eikä 
siihen puututtu

Itse ei vaan 

huvita 

koulunkäynti

Liikaa stressiä

Opettajan 
soveltumattomuus, 
tietoa löytyy, 
opetustaitoa ei. 

Ketuttaa kun säännöt eivät 
ole kaikille samat

Sosiaalisten tilanteiden 
pelko/paniikki

Mikään ei 
huvita

Viina maistuu 
paremmalta kuin 
koulu 

Voisiko opettaja olla 
joku aamu vastassa 
siten, että sitä oikeasti 
kiinnostaa opettaminen 
ja me nuoret?

Opettaja ei osaa olla 
tasapuolinen. Silmätikut ja 
suosikit. Eivätkä opettajat 
tajua, että jokainen nuori 
huomaa asian. 

Huono luokkahenki, eikä 
opettaja yrittänyt 
parantaa sitä

Oma 
motivaation 
puute

Levossa lihas 
palautuu. 
Reenaaminen
mukavampaa 
kuin koulun 
käynti. 

Opettaja voisi joskus 
kysyä, mitä kuuluu. Eikä 
olla pelkästään 
opettaja.

Miksi keskeytin koulun? Kysymykset esitetty 
pajanuorille keväällä 2014

Resilienssi “SELVIYTYMISKYKYISYYS”

• Henkinen vahvuus ja joustamiskyky, vaikeuksien 

kohtaamista ja niistä selviytymistä sekä kykyä ponnahtaa 

takaisin vastoinkäymisistä.

• Syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa, eikä ole 

yksilön ominaisuus

Veera

http://youtu.be/Ejj1gwYFoO4
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Growth Mindset vs. Fixed Mindset Pesäpuu ry_Epäonnistua ja yrittää uudelleen

Mitä nuori haluaa kokea?

• Pystyvyys – Osaan asioita, pystyn vastaamaan haasteisiin 

• Tuki – Yhteenkuuluvuuden tunne, olen kiintynyt johonkin 

• Autonomia – Saan päättää asioistani, “omistan elämäni” 

• Merkitys – Merkitsen jotain maailmassa 

• Vastuu – Osallistun oman yhteisöni toimintaan 

• Identiteetti – Tiedän, kuka olen omassa ympäristössäni 

• Sitoutuminen – Nautin haasteista 

Interventioita kannattaa kohdistaa kaveriryhmiin, 
joille on tyypillistä heikko motivaatio ja 
koulutehtävien välttely

Sami Määttä (2014) Motivoimaa-hanke

https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU
VESO 2017_Orivesi_MK.pptx
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It´s easier to build strong children
than to repair broken men.
-Frederick Douglass

19

Miten kasvatetaan ja koulutetaan
sitkeitä selviytyjiä?

20
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Koulun taso

21

Yksilötaso

Ryhmätaso

Koulun taso Arvot, toimintakulttuuri, 
sopimukset

Oppilaan kohtaaminen, 
haasteeseen vastaaminen

Ryhmädynamiikka, 
ryhmänhallinta

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

http://omaoppilaskunta.fi/wp-content/uploads/2014/10/Kuulun-V%C3%A4lineit%C3%A4-ryhm%C3%A4n-toiminnan-tukemiseen.pdf
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Toimintakulttuuri näkyväksi!

Kohtaaminen

Toimintakulttuurin muuttaminen koulun arjessa_Ville Laivamaa

https://www.facebook.com/steve.forsythe.35/videos/1139747856103902/?pnref=story
https://valteri.adobeconnect.com/p3x5bp5435h?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
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Kehittämisen paikka
Tilanne Työrauhaa lisääviä ideoita

Välitunnit

Välitunnilta
tunnille tulo

Päivän aloitus ja 
lopetus. Koulupäivän 
rakenne.

Palautteen anto ja 
johdonmukaisuus.

Mukailtu Päivi Malkin (Varkaus) esityksestä ”Positiivinen palaute muuttaa koulun”
OPH:n Erityisopetuksen kansallisilla kehittämispäivillä 2016. 
PROkoulu (60) http://www.prokoulu.fi/

Tero Kujala, ohjaava opettaja

Miten arvot ja
sopimukset
muistetaan?

http://www.prokoulu.fi/


07/08/2017

14

Ryhmätaso

27

Viikon vahvuus
Oppilaille  kerrotaan vahvuuden 

määritelmä ja heidän 
tehtäväkseen jää toteuttaa 

vahvuutta elämässään jollain 
tavalla. Perjantaisin on raportti: 

jokainen kertoo omasta 
toteutuksestaan. Näin he oppivat 

muita tapoja käyttää ko. 
vahvuutta

Vaali vahvuuksia!

Palkitse vahvuuden 
näkymisestä

Tee lista paikoista, 
missä vahvuuksia voi 

käyttää

Kerää kommentteja 
toisten vahvuuksista, 

pyydä muita nimeämään

Nimeä vahvuuksia 
korttein/kuvien 

/videoiden avulla

Tee vahvuusseinä, 
positiivisuuden 

portfolio, 
vahvuuksien 
tarinakirja

Lotta Uusitalo -Malmivaara. Erkkaa verkossa 2015.

http://areena.yle.fi/1-3088574?autoplay=true

http://areena.yle.fi/1-3088574?autoplay=true
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Tunne- ja sosiaaliset taidot osaksi arkea

Tunnetaitojen harjoittelu

Parantaa sosiaalisuutta,

Vähentää stressiä  

Auttaa hallitsemaan 

impulsiivisuutta sekä 

aggressiivisuutta
Dosentti Nina Sajaniemi, HY 2015 (KV 

–tutkimukset)

Suomen Mielenterveysseura

Kenenkään ei tarvitse selvitä yksin!

• Yhteisopettajuus

• Konsultoivat erityisopettajat?

• Eriyttäminen, painoalueet, vuosiluokkiin sitomaton opetus

käyttöön

• Monialainen yhteistyö tehokkaaksi

– Pesäpuu ry. Sijoitettu lapsi koulussa http://sijoitettulapsikoulussa.fi/

vastuusosiaalityöntekijän  Tarkistuslista

http://sijoitettulapsikoulussa.fi/
http://sijoitettulapsikoulussa.fi/wp-content/uploads/2015/12/checklist_tyontekijoille.pdf
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Yksilötaso

31

Tehokkaan oppimisen tukeminen                        

Kognitiiviset 
prosessit ja taidot 

Oppimisstrategiat
Tarkkaavaisuus- ja 
toiminnanohjaus

Tietoisuus omista 
vahvuuksista ja 
heikkouksista 

Motivaatio Minäkäsitys

Arviointi
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http://areena.yle.fi/1-3051647

• Katsokaa ja kuunnelkaa nuorien erilaisia tarinoita. 
Eläytykää ja miettikää yhtymäkohtia oppilaiden omiin 
tarinoihin.

• Rakentakaa oma motivaatiotaulu
• Kuvittakaa vahvuuksia
• Kirjoittakaa KIRJE TULEVAISUUDEN ITSELLE! 

Pekka Hyysalo

Veera

Liisa Lilja

Kerro toivon ja rohkeuden tarinoita

Malala

Dokumentin 
Trailer

http://areena.yle.fi/1-3051647
https://vimeo.com/124761742
http://youtu.be/Ejj1gwYFoO4
https://www.youtube.com/watch?v=7qCNXtK8uRY
https://www.youtube.com/watch?v=3rNhZu3ttIU
https://www.youtube.com/watch?v=haU3DCNtTvk
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REHTORIN ITSEARVIOINTI 
ARVO-

SANA KOHENNUSTOIMENPIDE
1. Työyhteisöni aikuiset, oppilaat, huoltajat ja sidosryhmämme  tuntevat arvomme ja 

toimintakulttuurimme käytännöt ja ovat sitoutuneet niihin.

2. Hallitsen itse kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen normit. Huolehdin, että joku 

koordinoi/konsultoi tuen kysymyksissä ja henkilöstö on ”ajan tasalla”.

3. Koen tärkeäksi, että pedagogiset asiakirjat täytetään ajoissa oppilaan oikeusturvaksi. Huolehdin, että 

tukitoimet on kirjattu konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti.

4. Olen onnistunut johtamisen vastuun jakamisessa (esim.  tiimit, koordinointi). Opettajien vahvuudet 

huomioidaan työnjaossa ja opetusjärjestelyissä. Osaamista jaetaan sovituin käytäntein.

5. Tunnistan työyhteisöni täydennyskoulutustarpeet ja huolehdin opettajien henkilökohtaisesta työssä 

kehittymisestä.

6. Koulunkäyntiavustajat osallistuvat henkilöstökokouksiin, oppilaspalavereihin, koulutuksiin ja 

kehittämistyöhön. Heillä on mahdollisuus suunnitella ja jakaa osaamistaan.

7. Kannustan opettajia oppilaiden aitoon kohtaamiseen ja kuuntelemiseen. Sosiaalisten- ja tunnetaitojen 

harjoittelulle löytyy aikaa. 

8. Opettajien opetusmenetelmät soveltuvat erilaisille oppijoille.  Oppilaiden motivaatioon ja 

opiskelutaitoihin kiinnitetään jatkuvasti huomiota.

9. Oppilaat saavat jatkuvaa palautetta oppimisprosessistaan. Opettajat keräävät kokeiden lisäksi  muuta 

monipuolista arviointitietoa tuen tarpeet huomioiden.

10. Oppilaiden palautteita, mielipiteitä ja ideoita koulunkäynnistä kuunnellaan ja kerätään  säännöllisesti.    

Osallisuus näkyy opetusjärjestelyissä.

11. Kodin ja koulun yhteistyö on arvostavaa, monipuolista ja vastuullisuuteen kannustavaa.

12. Monialainen yhteistyö  ja vastuunotto  toimii johdollani hyvin haastavissa tilanteissa ja ongelmien 

ennaltaehkäisyssä. 

OPETTAJAN ITSEARVIOINTI ARVO-

SANA
KOHENNUSTOIMENPIDE

Olen sitoutunut koulumme toimintakulttuurin oppimista ja koulunkäyntiä tukeviin 

arvoihin.

Teen yhteistyötä kollegoiden kanssa. Kannan vastuuni tiimityöskentelyssä. 

Sitoutan huoltajat yhteistyöhön ja vastuutan heitä lapsensa koulunkäyntiin.

Haluan tuntea oppilaani. Kiinnitän huomiota vuorovaikutustilanteisiin koulussa.

Kerron oppilaille jokaisen tunnin tavoitteet ja rakenteen.  Selitän vaikeat käsitteet.

Annan ohjeet niin, että tukea tarvitsevakin oppilas ymmärtää. Varmistan 

ymmärtämisen tason.

Ohjaan oppilaitani opiskelutaitoihin

esim. ennakointiin, kysymysten tekemiseen ja ajatuskarttojen tekemiseen

Osallistan ja aktivoin oppilaitani vaikuttamaan.

Vaihtelen opetusmenetelmiäni.

Annan oppilaille jatkuvaa palautetta oppimisprosessista. Kerään kokeiden lisäksi 

monipuolista arviointitietoa.

Pyydän oppilailta palautetta 

esim. opettamisesta, luokkahengestä, kehittämisideoista
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Millainen tuki 

toimii meillä 

hyvin? 
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Tukea tarvitsevan oppilaan huomioiminen - Toimintakulttuurin kehittäminen

Näitä kehitämme
- Valitkaa jokaiselle tasolle kaksi kehittämistavoitetta
- Voitte myös keskittyä yhteen tasoon ja pohtia siihen neljä

tavoitetta

Miten
- Kuvailkaa toimenpiteitä ja tarvittavia rakenteita

konkreettisesti
- Määritelkää vastuuhenkilöt.

Koulun tasolla

Luokan tasolla

Oppilaan tasolla


