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Mitä teimme?

• Haastattelimme opiskelijoita ja oppilaita alakoulusta, 
yläkoulusta sekä lukiosta aiheena yhteisöllinen 
oppilashuolto ja hyvinvointi koulussa

• Haastattelut toteutettiin neljän hengen 
ryhmähaastatteluna, jonka päätteeksi oppilaat täyttivät 
lyhyen kyselylomakkeen



Mitä on oppilashuolto?

• Suhteellisen tuntematon oppilaille, puhumattakaan 
yhteisöllisestä oppilashuollosta

•Näyttäytyy vielä ongelmakeskeisenä



"Kysyin opettajalta, et mikä on opiskelijahuoltoryhmä 
… hyville oppilaille, ketkä ei tarvitse, ni kuulemma se 

on heille sitte näkymätön palvelu"

"Ei mul oo hajuukaan mitä joku 
kuraattori tekee"

"Et jos mul on joku ongelma, et menisinkö 
vaik niinku kuraattorille vai menisinks mä

psykologille vai rehtorille"



•Myös opettajien asenteet vaikuttavat miten opiskelijat 
kokevat oppilashuoltoryhmän

• Koulukuraattori ja –psykologi tutuiksi! Osa koki 
oppilashuoltoryhmän jäsenet melko tuntemattomiksi

• ”Mitä kuuluu?”- kuraattorikäynnit ala-, yläkoulun sekä 
lukion alkuun?



Vaikuttaminen kouluissa

• Vaikuttamisen keinona koetaan oppilaskunta

• Tosin koetaan että oppilaskuntaan kuulumattomat eivät ole 
tietoisia siitä että voisivat vaikuttaa

• Käytännön asiat, kuten omaan istumapaikkaan 
vaikuttaminen tärkeää

• Oppilaat toivoivat säännöllistä ”Vaikuttamisvarttia”, jolloin 
esimerkiksi tunnin päätteeksi kaikki voisivat vapaasti esittää 
toiveita ja kehitysideoita + Ideaboksi?

•Jotkut oppilaat kokivat että heille tärkeistä asioista ei 
tiedoteta ajoissa tai tarpeeksi



Yhteishengen merkitys hyvinvointiin

• Oppilaat painottivat yksilön vaikutusta, aikuisten vaikea vaikuttaa nuorten 
välisiin ystävyyssuhteisiin

• Sekä nuoremmat että vanhemmat olivat myös sitä mieltä että aikuiset eivät aina 
huomaa kiusaamista

• Toisaalta nuoremmat oppilaat toivoivat enemmän luokkien välistä yhdessä 
toimimista, jolloin on helpompaa ystävystyä vaikka rinnakkaisluokkalaisten 
kanssa 

• Rivien välistä yhteisöllisyyden merkitys, kuten tapahtumien toivominen

• Nuoret toivoivat rentoa ryhmäytymistä, ei väkinäisiä leikkejä, esimerkiksi köksän 
luokkaan tekemään yhdessä tortilloja



Tunnekasvatus

• Yläasteen ja lukion opiskelijat olivat yhtä mieltä, että tunnekasvatus pitäisi 
aloittaa jo varhaisessa vaiheessa

• Miten käsitellä omia tunteita (tunteiden nimeäminen) ja harjoitella 
oikeaoppista dialogia opiskelijoiden kanssa

• Esimerkkitapaus: alakoululuokalla oli ollut vaikeuksia, joten koulupsykologi 
oli käynyt pitämässä kuukauden ajan kerran viikossa tunnin, jossa käytiin 
läpi muun muassa tunteita ja muiden hyvää kohtelua. Oppilas koki tämän 
auttaneen tilannetta.

• Lukiolaiset ja yläkoululaiset kokivat että muun muassa media ja KiVa- koulu 
ovat onnistuneet leimaamaan kiusaamisen noloksi



”Just se mitä KiVa- koulu on … että just opetussuunnitelmaan 
sisällytetään se et lapsille oikeesti niinku tuodaan se semmonen
näkökulma tai sellanen tietosuus siitä et mitä kiusaaminen oikeesti on”

”Et se on just se niinku joka asenne asetetaan jo vähän niinku
nuoremmast iästä … et miks kukaan haluis olla kiusaaja, miks kukaan 
haluis sellasta leimaa”



Kiitos!


