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Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013)

• ”Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän 

psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin 

edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 

oppilaitosyhteisössä.” Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013 3 §

• ”Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä 

opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on 

tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön 

hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä.

Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön 

hyvinvoinnista”. Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013 4 §

• Kouluhyvinvoinnista ovat vastuussa siis kaikki kouluyhteisön 

jäsenet 



Lähde: Puustjärvi, Anita. Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa, Opetus- ja kulttuuriministeriön 
julkaisuja 2017:34

Hyvinvointiin ja koulunkäyntikykyyn vaikuttavat tekijät



Koulu hyvinvoinnin rakentajana

• Kouluilla on usein erilaisia toimia yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen, mutta 

toimintaa toteutetaan ja dokumentoidaan hyvin vaihtelevasti.

• Peruskoulujen arkeen on tärkeää sisällyttää toimintaa, jonka tavoitteena 

on vahvistaa lasten ja nuorten elämäntaitoja ja osallisuutta.

• Koulun ja kodin välisen yhteistyön rakentaminen on avainasemassa. 



Hyvinvoinnin vuosikellon taustaa

• Rovaniemen kaupunki osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 

koordinoimaan valtakunnalliseen sosiaalisen kuntoutuksen 

kehittämishankkeeseen (Sosku) vuosina 2015–2018. 

• Osahankkeen tavoitteena oli elämänhallintaan liittyvien taitojen 

vahvistaminen kouluyhteisössä. Näiden taitojen vahvistamiseksi kehitettiin 

nuorten osallisuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia lisäävä 

toimintamalli peruskouluihin. 

• Hankkeen pilottikouluina Rantavitikan peruskoulu ja Yläkemijoen koulu

• Toimintamallissa pyritään siihen, että kaikki kouluyhteisöön kuuluvat 

ymmärtävät olevansa vastuussa kouluyhteisön ilmapiiristä.  



Hyvinvoinnin vuosikellon taustaa

• Vuosikellon teemat on pyritty rytmittämään kouluvuoden ajankohtaisten 

ilmiöiden ja tavoitteiden mukaisesti

• Teeman ja rakenne on valittu hankekoulujen monialaisissa 

hyvinvointiryhmissä, joissa myös oppilailla ja huoltajilla on oma edustus. 

Teemojen valikointiin ovat vaikuttaneet: 

• Opetussuunnitelman tavoitteet

• Tutkimustieto ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä

• Koulumaailman ajankohtaiset aiheet

• Valmiit mielen hyvinvointiin ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen 

liittyvät aineistot

• Huoltajilta ja oppilailta tullut palaute



Hyvinvoinnin vuosikello

• Hyvinvoinnin vuosikello on työkalu, joka ohjaa peruskoulujen monialaisen 

yhteisöllisen hyvinvointityön kokonaisuutta vuositasolla. 

• Vuosikelloon sisältyvillä teematunneilla koko koulu harjoittelee kuukausittain 

vaihtuvien teemojen mukaisesti mielen hyvinvointiin, sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen ja elämänhallintaan liittyviä taitoja.

• Rovaniemellä Hyvinvoinnin vuosikello liitettiin osaksi paikallista 

opetussuunnitelmaa syksystä 2018 lähtien.



Hyvinvoinnin vuosikellon kirjoittajat

• Mikko Sipola, yhteisöpedagogi ja projektiohjaaja

• Piia-Riikka Karvo, lähihoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja

• Satu Piittinen YTM, koulukuraattori ja vastaava projektisuunnittelija

• Laura Pönkänen, PsT, koulupsykologi Rovaniemen kaupunki (2014-2017)

• 9. luokan teemat joulu – toukokuun ajalta tehty yhteistyössä Lapin yliopiston 

Taidevaihde – Nuorten kaksisuuntainen kotoutuminen (2016-2018) –

hankkeen kanssa. 





Toteutuksesta

• Alakoulun harjoitukset toteutetaan leikkien ja eläinsatujen kautta. 

Yläkoululaiset paneutuvat teemoihin syvemmin itsetutkiskelun, ryhmätöiden 

ja itsenäisten harjoitusten avulla. 

• Tuntisuunnitelmat eivät ole sitovia - opettajilla on vapaus hyödyntää 

suunnitelmia ja materiaaleja haluamallaan tavalla ja toteuttaa teeman 

mukainen oppitunti osittain tai kokonaan omien ideoidensa pohjalta.

• Tunteja pitävät luokanopettajat ja luokanvalvojat ovat pyytäneet halutessaan 

hyvinvoinnin ammattilaisia 



Toteutuksesta

• Vuosikellon sisältöä voidaan erillisten teematuntien lisäksi sisällyttää ja 

käyttää osana eri aineiden oppitunteja. Monet teemat voisivat soveltua 

esimerkiksi äidinkielen, terveystiedon, taito- ja taideaineiden oppitunteihin.

• Opetussuunnitelma mahdollistaa ja kannustaa oppiainerajoja ylittäviin 

kokeiluihin.



YHTEISÖLLISYYS



YHTEISÖLLISYYS – Työvaihe (6. luokka)



EMPATIA



Mitä on empatia?

• Empatia on kykyä ymmärtää ja nimetä toisten ihmisten tunteita. 

• Se on asettumista toisen ihmisen asemaan tietoisena siitä, ettei ole 

oikeasti toisen asemassa. 

• Empaattinen eli aktiivinen kuuntelu on tapa 

asennoitua kuuntelemaan toista ihmistä siten, että toinen 

kokee tulevansa kuulluksi. 



• Empatiakyky auttaa meitä muotoilemaan sanamme oikein, jotta 

emme loukkaa ketään.

• Empatiakyky on siis tärkeää, jotta voimme tulla ihmisten kanssa 

toimeen. 

• Empatia on taito, jota voi oppia harjoittelemalla. 

• Empaattisuus on lopulta kuitenkin valinta ja jokainen voi päättää, 

pysähtyykö kuuntelemaan tai auttamaan, ja miten huomioi toiset 

ihmiset.



EMPATIA – Aloitusvaihe (6. luokka)



Huoltajien osallistaminen 

• Huoltajille lähetetään kuukausittaiset viestit aiheen teemasta Wilman kautta

• Viesteissä kerrotaan lyhyesti teemasta ja annetaan kotitehtäviä

• Wilma-viestit vanhemmille – esimerkkejä



Palautetta hyvinvoinnin vuosikellosta

• Oppilaat ovat pääsääntöisesti pitäneet tunneista ja kokeneet tunnit ja teemat 

hyödyllisinä.  Oppilaiden mukaan aikuisten innostus asiaa ja aihetta kohtaan näkyy 

oppitunneilla.

• Opettajat ovat kokeneet tunnit hyödyllisiksi, toiminnallisiin tunteihin lähdetään hyvin 

mukaan.  

• Positiivista palautetta tullut valmiista materiaalista, toiminnallisuudesta ja aiheiden 

tarpeellisuudesta. Toisaalta materiaalia on koettu olevan runsaasti yhteen 

oppituntiin. 

• Osa opettajista kokee myös, että tunteihin käytetty aika on pois oman aineen 

opetuksesta ja tuo lisätyötä.



Palautetta hyvinvoinnin vuosikellosta

• Oppilashuoltohenkilöstö näkee tärkeänä hyvinvoinnin vuosikellon 

kattavuuden kaikkien peruskoulun oppilaiden osalta. Hyvinvoinnin 

vuosikello on osa yhteisöllistä oppilashuoltoa.

• Materiaalia voi hyödyntää myös asiakastyössä

• Vahvuus- ja tunnekortit (liitteenä)

• Arjen selviytymistaidot –kysely (s. 163)



• Tiedottaminen koulun johdolle ja hyvinvointiryhmälle

• Kouluyhteisön, erityisesti koulun johdon sitoutuminen

• Henkilökunnan ja oppilaiden koulutus

• Aikatauluttaminen koulun arkeen/lukujärjestykseen (esim. 

luokanvalvojan tunnit, hyvinvointiviikko tms.

• Tiedottaminen oppilaille ja huoltajille sekä muille koulun toimijoille

• Materiaalien saatavuus mahdollisimman helpoksi (esim. kansiot, Drive

tms.)

• Aluksi oppilashuollon työntekijän tuki tarvittaessa

• Palautteen kerääminen hyvinvointiryhmälle, jotta teematunnit tulevat 

kaikille lapsille pidetyksi ja jotta vuosikelloa voidaan kehittää 

koulukohtaisesti. 

Hyvinvoinnin vuosikellon ottaminen käyttöön 

– mitä se vaatii? (Koulupsykologi Mari Raappana, Rehtori Tiina Mölläri)



• https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=22f675c8-f199-48ee-

94a4-80cc0d619be4

• https://www.innokyla.fi/web/hanke2225109/hyvinvoinnin-

vuosikello-sosiaalisen-vahvistamisen-toimintamalli-yhteisolliseen-

hyvinvointityohon-perusopetuksessa

Hyvinvoinnin vuosikello -materiaali

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=22f675c8-f199-48ee-94a4-80cc0d619be4
https://www.innokyla.fi/web/hanke2225109/hyvinvoinnin-vuosikello-sosiaalisen-vahvistamisen-toimintamalli-yhteisolliseen-hyvinvointityohon-perusopetuksessa


Kiitos!


