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Matkalla kohti yhteiskuntaa
uudistavaa oppilaitosta

Arja Koli on Keudan koulutusjohtaja ja vararehtori

Ammatillinen koulutus on vahvasti kytköksissä
globaaliin kehitykseen ja yksi keskeisistä kehityssuunnista toimintakulttuurissa on vastuullinen ja kestävä toiminta (vihreä siirtymä). Oppilaitoksen näkökulmasta muutos merkitsee monia asioita niin organisaation kyvykkyyteen kuin
henkilöstön osaamiseenkin liittyen. Eettisyys ja
vastuullisuus ovat nousseet vahvasti agendalle. Trendit, joiden ajateltiin realisoituvan tulevina vuosikymmeninä, näyttävätkin realisoituvan
nyt. Ihmisten arvot, ilmastonmuutos, lajikato ja
digitalisaatio ovat muuttuneet oletettua nopeammin. Samoin kuluttaminen on vahvasti muutoksen kourissa.
Okka-säätiö on jo pitkään tukenut oppilaitoksia kohti kestävää kehitystä. 2020- luvulla tarkastelu on laajentunut niin, että vastuullista ja
kestävää toimintaa oppilaitoksissa tarkastellaan opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen näkökulmasta. Okka-säätiön kestävän tulevaisuuden indikaattorit ovat erinomainen työkalu, joiden avulla voi arvioida toimintansa nykytilaa ja kehitystä. Jokaisesta indikaattorista on
rakennettu kolmitasoinen kuvaus, jonka avulla

voidaan arvioida, miten oppilaitoksen toiminta
heijastaa 1) olemassa olevaa toisintavaa, 2) tulevaisuutta ennakoivaa ja 3) yhteiskuntaa uudistavaa toimintatapaa tarkastelun kohteena olevan
toiminnan suhteen.
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudassa toteutettiin syksyllä 2021 kaikissa toimipisteissä indikaattoreiden avulla itsearviointi,
jossa tarkasteltiin toiminnan nykytilaa ja nostettiin esiin kuntayhtymän kehityskohteita. Itsearviointi tuotti organisaatiotasolla tuloksen, että oppilaitos on tällä hetkellä lievästi tulevaisuutta ennakoivassa vaiheessa. Arviot vaihtelivat melkoisesti eri toimispisteiden välillä. Se nosti esiin toimintakulttuurin muutoksen johtamisen merkityksen ja tärkeyden. Koska organisaatio oli muuttunut uuden strategian myötä tiimiorganisaatioksi, tarvitaan kaikki esimiestyötä tekevät mukaan
muutostyöhön.
Mielenkiintoinen indikaattori on Yhteisön hyvinvointi. Keudan arvot ovat välitämme, arvostamme ja uudistumme. Itsearvioinnin tulos nostaa
hyvin esiin arvojen sisäistämisen, mutta kertoo

myös toimipistekohtaisista eroista osallisuuden mahdollisuuksista ja työn merkitykselliseksi kokemisesta. Jotta oppilaitos voi mahdollistaa
opiskelijoidensa osaamisen kasvun, yhteisöllisen oppimisen ja ekososiaalisen sivistyksen, on
tärkeää panostaa niin opiskelijoiden kuin henkilöstön yhteiseen hyvinvointiin ja osallisuuteen.
Hyvinvoiva yhteisö onkin asetettu yhdeksi merkittävimmistä kehityskohteista seuraavien vuosien ajalle.

Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän ohjelman mukaiset toimet, jotka on nyt projektoitu ja toteutetaan verkostoyhteistyössä VASKI-hankkeessa. https://
vaski.info/
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen
koulutus -hanke | LinkedIn

Att motverka ensamhet i skolmiljö

Catharina Grönqvist, Prakticum

På Prakticum har vi under senaste åren märkt
att vi har en allt större utmaning med ensamhet hos våra studerande och hur denna ensamhet påverkar allt; skolprestationer, frånvaroproblem och förmåga att framskrida i studierna. Ur
ett samhälleligt perspektiv ökar förutsättningarna att våra studerande i framtiden är produktiva och yrkesaktiva om vi lyckas påverka dessa
utmaningar. Om vi aktivt jobbar emot att våra
studerande känner gemenskap och mår bra i
skolmiljön blir skolan även trevligare som arbetsplats för lärare och personal, vilket sammanfattat leder till en positiv pedagogik.
Då vi fick se resultaten av enkäten Hälsa i skola 2021 insåg vi att problemet är så stort att det
nu är tid att reagera konkret. Under de senaste
åren har man forskat mera i fenomenet ensamhet beroende på att världen omkring oss förändras. B.la har teknologin och sociala medier gett oss nya utmaningar, även coronaviruset
och den isolering och sociala distans vi tvingats
till har satt djupa spår hos många, speciellt unga.

Forskningen påvisar att ensamhet är ett verkligt
hot mot ungas psykiska och fysiska välbefinnande. De som upplever ofrivillig ensamhet är också predisponerade för andra sociala och psykosociala utmaningar. Detta försvårar förmåga
till att skapa sociala kontakter och innebär även
högre risk för ångest och depression.
För att lyckas har vi valt att arbeta enligt en
struktur som kommer i och med samarbete
med Helsinki Missio och projektet School to
belong. Med detta utvecklingsarbete hoppas vi
att uppnå en skolvardag där vi minskar utanförskap och satsar på gemenskap. Att vi kan förbinda oss till att minska extrem ensamhet genom att arbeta planenligt. Att vi som organisation tillsammans med Helsinki Missio kan erbjuda skolning och verktyg för personal och tutorer att känna igen ensamhet som fenomen, att
upptäcka, förebygga och jobba för att förhindra
ostracism och ensamhet.

1. Att vi på skolan lär oss identifiera och känna till
ensamhet som fenomen.
2. Att vi förbinder personalen och studerande att
tillsammans, planenligt, arbetar med att

förhindra

ensamhet.
3. Att tillsammans bygga upp en förebyggande
kultur i skolan.

“LONELY IS NOT BEING ALONE, IT'S THE
FEELING THAT NO ONE CARES”
Ut vecklingsarbetet
är gjort av Catharina
Grönqvist. Hon fungerar som ledare för
stödtjänster för studerande på Prakticum.
Tidigare har hon fungerat som läroavtals
planerare och arbetslivs kontaktperson för
vuxenstuderande på
social och hälsovårdsbranschen. Även arbetat som specialsjukskötare under
många år och också där kommit i kontakt med människor
i kris, olika livsöden,
och den insikten har
hjälpt mycket också i
skolmiljö.

Toimiva HOKS-prosessi hyvinvointia
edistämässä?

Kristiina Vilpas toimii Valkeakosken ammattiopistossa lehtorina. Koulutukseltaan hän on
ammatillinen erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Työkokemusta ammatillisen koulutuksen saralta on
kertynyt 37 vuotta opettajana, erityisopettajana ja koulutuspäällikkönä. Tämän lukuvuoden hän on
työskennellyt hanketyössä opinto-ohjauksen kehittämisen parissa

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunni- Keskustelusta tehdyt kirjaukset toimivat ikään
telma, HOKS, on ammatillisen koulutuksen ydin- kuin muistikirjana siitä, mitä yhdessä on sovittu.
prosessi. Jokaisen opiskelijan henkilökohtainen HOKS-keskustelut käydään epävirallisesti työn
suunnitelma tarvitaan, jotta opiskelijan opinnot lomassa tai pysähdytään kohtaamaan yhdessä
etenevät suunnitellusti yhteisen käsikirjoituksen varattuna aikana kaikessa rauhassa. Opiskelimukaan. HOKS on kuin tiekartta, jota yhdessä ja tuntee tulevansa kuulluksi, hän saa palautepiirretään ja sen avulla kuljetaan sovittu mat- ta opinnoistaan, hänellä on mahdollisuus kertoa
ka. Kun opettajalla on karttamerkit hallussa, hän kuulumisistaan ja hän vahvistaa omaa toimijuutpystyy ohjaamaan opiskelijaa kohti päämäärää taan omissa opinnoissaan. Kun asiat on näin yhmolempien pedagogista hyvinvointia edistäen. dessä sovittu ja kirjattu ylös, sitoutuminen omiin
Opettaja tarvitsee myös aikaa ja taustatukea suunnitelmiin saa tukea ja vahvistusta.
työhönsä ohjatessaan opiskelijoita kohti hyvää
elämää, työ on vaativaa verkostotyötä!
Opettajan vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa. Työelämän vuorovaikutusta tutkinut yliHOKSin laatimisessa ovat Opetushallituksen opistonlehtori, dosentti Kaarina Mönkkönen Itäohjeistukset pohjana. HOKS ei saisi olla kui- Suomen yliopistosta toteaa Helsingin sanomistenkaan pelkästään paperinmakuinen pakol- sa 14.3.2022, että palautekulttuuri ei ole luontelinen kirjaamisrasite, vaan työkalu aitoon koh- va osa meidän työelämän työskentelytapojamtaamiseen opiskelijan kanssa. Kouluterveysky- me. Tätä taitoa on siis opiskelijankin hyvä opeselyn 2021 mukaan noin joka kuudes opiskeli- tella jo opintojen aikana tulevaa varten. Itsearja oli sitä mieltä, ettei opettaja ole kiinnostunut viointitaidot, omien vahvuuksien tunnistaminen
heidän kuulumisistaan! Tähän voidaan vastata sekä palautteen saaminen ja antaminen kehitsäännöllisillä, hyvillä HOKS-keskusteluilla opis- tyvät vuorovaikutuksessa. Ihmisellä on luontaikelijan kanssa.
nen tarve saada työstään tunnustusta. Tämän
tärkeän työelämätaidon opettelun voi aloittaa

vähäisiltä tuntuvista asioista tavallisissa arjen ti- perehdyttäminen on tärkeää, he voivat olla nuolanteissa. Luontevuus rakentuu hiljalleen luot- ren tukena opinnoissa silloin paremmin.
tamuksen kautta. Siksi vastuuopettajan pysyminen samana koko opiskelun ajan on perus- Tärkeää kaikessa vuorovaikutuksessa on neljän
teltua. Keskusteluissa päästään näin eteenpäin. koon muistisääntö:
Tavallisen keskustelun kehittyminen aidoksi dialogiksi vaatii paljon harjoittelua ja koulutustakin.
Innostuksen ilmapiirissä uusien taitojen oppimi- KOHTAA, KUUNTELE, KYSY JA
nen on helpompaa.
KANNUSTA!
HOKS-keskustelun havainnollistamiseksi piirrettiin kuva, jota opettaja voi yhdessä opiskelijan kanssa tarkastella, kun HOKSia laaditaan. Se
on ikään kuin karttapohja. Muutoin koko käsite
HOKS saattaa jäädä opintojaan aloittavalle opiskelijalle epämääräiseksi. Kuvan avulla käydään
läpi HOKSissa keskeiset sovittavat asiat. Kuvan
tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan
opiskelun kulkua ja kokonaisuutta. Tärkeää on
myös ohjata opiskelijaa perehtymään Wilman
tai vastaavan käytössä olevan järjestelmän käyttöön; miten hän seuraa omia suorituksiaan, mistä hän voi palata ohjauskeskusteluissa sovittuihin asioihin jne. Myös oppivelvollisten huoltajien

Kuten Aira Samulin 95-vuotis haastattelussaan
totesi: “Olen pärjännyt näin hyvin, kun olen ollut helposti lähestyttävä ja olen aina kannustanut kovasti.” Siinä kiteytyy oikeastaan onnistumisen avaimet hyvään kohtaamiseen ja laadukkaaseen HOKS-työskentelyyn, jolla edistetään
pedagogista hyvinvointia oppilaitoksessa.

Kuva 1. Keskustelualusta HOKS-ohjauskeskusteluihin.

Opiskeluvalmiuksia tukevilla opinnoilla
saavutettavuutta ja hyvinvointia

Maija Joentaus, opinto-ohjaaja ja ammatillinen erityisopettaja Taitotalossa (AEL-Amiedu Oy:ssä) on
työskennellyt hanketyössä opinto-ohjauksen kehittämisen parissa

Oppilaitoshyvinvointi-koulutuksen
kehittämistyön ja opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen TAVOITTEENA oli:
3 edistää saavutettavuutta, huomioida opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa saavutettavuuden ja esteettömyyden eri
ulottuvuuksia
Ks. ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN – opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun. (2014, 7). Oppaat ja käsikirjat 2014:10. Opetushallitus

Kuva 1. Esteettömyyden ulottuvuudet koulutuksessa.

3 edistää hyvinvointia soveltamalla toteutuksessa itseohjautuvuusteoriaan liittyvää viitekehystä

Ks. Deci, Edward L. & Ryan, Richard M. (2000).
The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human
Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 2000, Vol. 11, No. 4,
s. 227–268. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

 edistää OPVA-toteutukseen osallistuneiden
maahanmuuttajataustaisten talonrakennusalan
opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien ja itseohjautuvuuden kehittymistä ja valmiuksia opiskella ja suorittaa yhteisiin tutkinnonosiin liittyviä
opintoja

keskusteluissa opiskelijat kertoivat hahmottavansa YTO-kokonaisuuden ja verkko-oppimisympäristössä opiskelun huomattavasti paremmin kuin ennen OPVA-jaksoa. Heidän tuen ja
ohjauksen tarpeensa olivat OPVA-jakson myötä vähentyneet, mistä voidaan päätellä itseohjautuvuuden lisääntyneen.

Tavoitteena oli lisäksi tarkastella opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen toteutusta kehittävällä Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen pilottitotyöotteella, löytää sekä onnistumisia ja hyviä toi- teutuksesta opittiin paljon. Jakson suunnittelusmintatapoja että kehittämiskohtia.
sa ja toteutuksessa oli paljon onnistumisia ja hyviä, jatkossakin hyödynnettäviä ratkaisuja. Myös
kehittämiskohtia löytyi.

TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN JA
OPVA-TOTEUTUKSEN HYÖDYT

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen pilottitoteutukseen osallistui seitsemän maahanmuuttajataustaista talonrakennusalan opiskelijaa. Jokainen osallistuja koki OPVA-jakson tarpeelliseksi, omia tukitarpeitaan vastaavaksi ja yhteisten tutkinnonosien (YTO) itsenäistä opiskelua
helpottavaksi ja edistäväksi. Jakson jälkeisessä
opintojen edistymisen seurannassa havaittiin
opiskelijoiden saaneen yhteisiin tutkinnonosiin
liittyviä opintoja suoritettua itsenäisesti. Jakson jälkeisissä, opiskelijoiden kanssa käydyissä

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen toteutukseen
osallistuneet opiskelijat että siinä mukana olleet
opettajat ja ohjaajat kokivat jakson hyödylliseksi ja ehdottomasti jatkossakin toteuttamisen arvoiseksi. Seuraavassa toteutuksessa hyödynnetään hyviksi havaittuja ratkaisuja ja toimintatapoja ja kehitetään toteutusta edelleen. Saavutettavuus ja sen eri ulottuvuudet ovat tavoitteenasettelun lähtökohtana edelleen. Itseohjautuvuusteoriaa pyrin opinto-ohjaajana soveltamaan seuraavassa OPVA-toteutuksessa vielä
aiempaa tietoisemmin ja suunnitelmallisemmin.

Luovin opintoneuvojien
työhyvinvoinnin kehittäminen

Mikko Mattinen, opintoneuvoja, Ammattiopisto Luovi

Tuija Mönkkönen, opintoneuvoja, Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovissa työskentelee opiske- tavoitteina; dialogisuus, hyvän huomaaminen ja
lijoiden ja henkilöstön tukena opintoneuvojia. opiskelijan voimaannuttaminen.
Opintoneuvojat työskentelevät opiskelijahyvinvoinnin palveluissa hakeutumisvaiheesta alka- Kehittämistehtävämme punainen lanka oli amen opiskelijan opiskeluprosessin tukena aina mattiopisto Luovin oppilaitoshyvinvoinnin pavalmistumiseen asti. Opintoneuvojat työskente- rantaminen Luovissa työskentelevien opintolevät opiskeluhuollon ja pedagogisen tuen asi- neuvojien työhyvinvointia parantamalla. Työkaoiden parissa (sisäinen ja ulkoinen verkostotyö). luksi opintoneuvojien työhyvinvoinnin parantaOpintoneuvojalta vaaditaan korkeakoulututkin- miseksi perustimme opintoneuvojille oman tiito. Heiltä vaaditaan myös ammatillisen koulu- min Luovin Teams-alustalle. Tällä alustalla saamtuksen, opiskeluhuollon sekä sosiaali- ja terve- me kaikkien opintoneuvojien äänet kuuluviin ja
ydenhuollon lainsäädännön tuntemus. Opinto- voimme aloittaa työhyvinvoinnin kehittämisen.
neuvojien työnkuvaan kuuluvat esimerkiksi ha- Oman tiimin sisältöön pääsemme kaikki vaikutkeutumisvaiheen palvelut, opiskeluhuollon pal- tamaan. Siihen tulee juuri se, mitä tarvitsemme
velut, monialainen yhteistyö eri toimijoiden kes- kukoistaaksemme.
ken, palveluohjaus ja yhteisöllinen työ.
Työssään opintoneuvojat ovat tekemisissä lähes
koko oppilaitoksen henkilöstön ja sidosryhmien
kanssa. He työskentelevät siis melkoisessa solmukohdassa oppilaitoksen toimintoja tarkasteltaessa. Opintoneuvojat ovat kouluyhteisön
toimijoita, jotka etsivät yhteistyössä ratkaisuja
opiskelijan opintojen aikana nouseviin asioihin

Kehittämistyö pähkinänkuoressa:
• yhden työntekijän hyvinvointi on kaikkien
hyvinvointia
• kollegan tuki kantaa pahoissa paikoissa
• äänen kuuluviin saaminen voimauttaa
• löydämme ratkaisuja yhdessä vahvuuksiamme
hyödyntäen
• tukea arjen työhön helposti saavutettavissa

Työhyvinvointia ja imua työhön
johtamisen avulla

Kati Virolainen toimii Rastor-instituutissa liiketoimintapäällikkönä, esihenkilönä ja sekä työsuojeluvaltuutettuna.

Marjo Selkinen toimii Rastor-instituutissa oppisopimuspäällikönä sekä erityisen tuen asiantuntijana ja ETUtiimin tiiminvetäjänä. Työsuojelutoimikunnassa Marjo toimii varavaltuutettuna.

prosessiin liittyy vielä useita muita toimintoja, kuten oppilaitoksessamme kuluvana vuonna alkanut
esihenkilöiden sekä työyhteisön valmennus.
Kehittämistyön tavoitteena oli yhdistää jo olemassa olevia käytäntöjä sekä malleja ja tuoda uusia

näkökulmia työkyvyn‐ ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Ensisijainen tarve oli tuottaa yhteen dokumenttii

koostettuna keskeiset työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvät asiat erityisesti esihenkilötyön tueksi. Tämä

Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen ovat suu- on koottuna tärkeimmät nostot sekä käytännön
työn pohjalta
sopivaan oppaan,
on koottuna tärkeimmät nostot sekä
ressa keskiössä kestävässä toiminnassa
ja ne jalostimme
työhönkäytäntöön
sopivia ohjeistuksia
ja jossa
suuntaviivoja.
käytännön
työhön sopivia ohjeistuksia ja suuntaviivoja.
nivoutuvat olennaisesti vastuulliseen
toimintaan. Toimivassa oppilaitoksessa on löydettävä hyviä keinoja työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseen ja ylläpitoon. Kehittämistyön avulTunnistetaan ja
la oppilaitoksessamme saatiin konkreettisin keivahvistetaan
voimavarojä
noin tehostettua työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen käytäntöjä sekä tuotua esihenkilöille käytännön apuvälineitä arjen johtamisen tueksi. KeTyön imun
hitystyö ei ulottunut vain tähän projektiin ja sen
Työhyvinvointi
kokemus
lisääntyy
raportointiin, vaan prosessiin liittyy vielä useita
kasvaa
muita toimintoja, kuten oppilaitoksessamme kuluvana vuonna alkanut esihenkilöiden sekä työyhteisön valmennus.
Kehittämistyön tavoitteena oli yhdistää jo oleTavoitteet ja
massa olevia käytäntöjä sekä malleja ja tuoda
Vuorovaikutus
osaaminen
lisääntyy
kohtaavat
uusia näkökulmia työkyvyn- ja työhyvinvoinnin
johtamiseen. Ensisijainen tarve oli tuottaa yhteen dokumenttiin koostettuna keskeiset työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvät asiat erityisesti
esihenkilötyön tueksi. Tämän työn pohjalta
ja- Kuva
1. Työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen
Kuvio 1. Työkyky‐
ja työhyvinvointijohtamisen
hyötyjä
lostimme käytäntöön sopivaan oppaan, jossa hyötyjä

Oppilaitoksemme strategiaan on kirjattu yhdeksi painopisteeksi vetovoimainen työyhteisö. Vetovoimaisuutta mitataan TEP-työnantajamielikuva- sekä TEP-tunnettuus -tutkimuksilla. Vetovoimaisuus näkyy ja tuntuu, kun työhyvinvointi on
hyvällä tasolla, joten panostukset työhyvinvointiin liittyen korreloivat suoraan strategisten painopisteiden saavuttamiseen. Myös vastuullisuus

nivoutuu entistä enemmän strategiaan sekä työelämään ja se näkyy vastuullisuussuunnitelmassamme. Vastuullisen toimintamme painopisteitä
ovat: hyvä työelämä, vastuulliset hankinnat ja
kumppanuudet, tasa-arvon edistäminen sekä
ympäristövastuullisuus. Työhyvinvoinnin ja työn
imun kokemukset lisääntyvät, kun työyhteisössä
toimitaan tasa-arvoisesti ja muita kunnioittaen.

Kehittämistyön kiteytys:
• Osallistamalla onnistumisia, työhyvinvointivointia
yhdessä rakentamassa
• Vaikuttavalla työkykyjohtamisella kohti vetovoimaista
ja hyvinvoivaa työyhteisöä
• Hyvällä johtamisella työn imun vahvistamiseen

Oman elämänsä kartanpiirtäjä
– Opiskelijoiden vahvuudet
esiin Voimakehän avulla

Teija Aalto, lehtori
Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovassa syksyllä 2021 lähihoitajaopettajien yhteisessä kehittämispäivässä nousi huoli opiskelijoiden heikosta
itsetunnosta, kasvavasta ahdistuksesta ja matalasta stressinsietokyvystä. Varsin monella opiskelijalla on negatiivinen käsitys itsestä ja omista kyvyistä sekä osaamisestaan. Myös uutisoinnissa on nostettu esiin huoli nuorista.
Koimme, että opettajien tehtävä on ohjata opis
kelijoita kohti vahvuusalueitaan, kuunnella ja
kohdata heidät. Jokaisen opiskelijan tulee tietää osaamisensa, onnistumisensa ja vahvuusalueensa.
Positiivisen psykologian ja
pedagogiikan kytkeminen
ammatillisiin opintoihin on
mahdollista esimerkiksi Voimakehätyöskentelyn avulla. Voimakehätyöskentelyyn
osallistuivat syksyllä 2021
lähihoitajaopiskelijat lasten
ja nuorten kasvatuksen ja
hoidon osaamisalasta sekä

kasvatus- ohjausalan erikoisammattitutkintoopiskelijat. Huhtikuussa 2022 koko henkilökunnan kehittämispäivässä tutustuimme Voimakehätyöskentelyyn ja sen käyttöön.
Kehittämistyö jatkuu oppilaitoksessamme edelleen ja Voimakehätyöskentelyä juurrutetaan oppilaitoksemme toimintakulttuuriin. Vahvuuksien
hyödyntäminen opetuksessa on lisännyt opiskelijoiden hyvinvointia, innostusta ja sitoutumista opiskeluun.

Opettajien tehtävä on ohjata
opiskelijoita kohti vahvuusalueitaan
- kuunnella ja kohdata heidät.
Jokaisen opiskelijan tulee tietää
osaamisensa, onnistumisensa ja
vahvuusalueensa.
Jokaisella opiskelijalla on
vahvuuksia ja opettajana voin
tehdä ne näkyviksi pienillä
huomionosoituksilla sekä
opiskelijalle itselleen että muille.

“Jokainen päätös on
työhyvinvointipäätös”
Satu toimii Vamialla ammatillisena opettajana ja
erityisopettajana kouluttaen tulevia lähihoitajia
ja hoiva-avustajia. Lisäksi Satun vastuualueeseen
kuuluu työhyvinvoinnin koordinointi ja
työhyvinvointikorttikoulutukset.

Satu Rönnlöf, Vamia
Anu toimii Vamialla pedagogisena kehittäjänä, jonka
vastuualueeseen kuuluvat mm. Vamian pedagogisen
toiminnan koordinointi sekä pedagogisen osaamisen
tukeminen henkilöstön ja oppilaitoksen tarpeinen mukaan.
Tätä ennen Anu on toiminut yli 10 vuotta ammatillisena
opettajana sosiaali- ja terveysalalla.

Anu Ylikahri, Vamia

Kuva 1. Vamian strategia 2020-2025.

Sanotaan, että vain hyvinvoiva henkilöstö voi olla tuottava. Hyvinvoiva henkilöstö on myös Vamian (Vaasan toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen) yksi strategisista tavoitteista. Tavoitteen saavuttamisen toimenpiteiksi on määritelty
osaamisen johtaminen ja tiimiorganisaation kehittäminen, varhaisen tukemisen mallin mukainen toiminta, henkilöstön määrän oikea mitoitus
ja resurssien tarkoituksenmukainen sekä joustavien työaikamallien käyttö.

työhyvinvoinnin kehittämisen painopistealueiksi
nousivat työkykyjohtamisen kehittäminen, henkilöstön osallistaminen ja yhteisöllisyyden tukeminen, sekä työkuormituksen ennaltaehkäiseminen. Näiden rinnalle suunnitelmassa määritettiin toimenpiteet sekä mittarit ja vastuutahot toiminnan kehittämiseksi, seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Tämän tuloksena syntyy sujuvaa ja tuloksellista yhteistyötä, joka mahdollistaa omalta
osaltaan laadukkaan ammatillisen koulutuksen.

Kehittämistyönämme on ollut päivittää Vamian
työhyvinvointisuunnitelma selkeäksi ja johdonmukaiseksi laajasti työhyvinvoinnin kehittämistä tukevaksi kokonaisuudeksi. Työhyvinvoinnin
kehittämisen perusajatukseksi valikoitui johdolle suunnatun Työterveyslaitoksen koulutuksen
myötä, paljon puhuva lause “jokainen päätös on
työhyvinvointipäätös”. Tämä tulisi näkyä Vamian päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Johdon yhteistyöllä onkin määritelty, että työhyvinvointi sisältyy niin johtoryhmän, henkilöstöinfojen kuin
osastojen kokouksiin.

Koko henkilöstön osallistamisen, osallistumisen
ja sitoutumisen ymmärtämisen tärkeys työhyvinvointiin on avainasemassa työhyvinvointia kehitettäessä. Tähän tarvitaan myös johdon strategista työkykyjohtamista, joka on osa päivittäistä johtamisen toimintaa.

Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on,
että Vamialla on hyvinvoiva henkilöstö, joka säteilee hyvinvointia asiakkailleen. Työhyvinvointisuunnitelman päivittämisen myötä Vamian

Kehittämistyön johtopäätöksenä on, että Vamialle tulisi työhyvinvointisuunnitelman lisäksi vielä luoda oma työkykyjohtamisen malli, joka on
kehitetty yhdessä organisaation eri tasoja edustavien henkilöiden kanssa. Tärkeäksi koemme
myös työhyvinvointitiimin perustamisen, jolla
olisi työhyvinvointimallin kehittämisen ja koordinoinnin vastuu.

Kuva 2. Vamian työhyvinvoinnin teemat, painopisteet ja toimenpiteet.

Kuva 3. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät.

“Jokainen päätös on työhyvinvointi
päätös” – työkykyjohtaminen osana
strategiaa ja päivittäistä johtamista.
Koko henkilöstö osallistuu ja sitoutuu.
Hyvinvoiva henkilöstö säteilee
hyvinvointia myös asiakkailleen.
Tuloksena on sujuva ja tuloksellinen
yhteistyö.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan esimiestutkintoopiskelijoiden oppilaitoshyvinvointi Taitotalossa
Tavoitteena opiskelun ja jaksamisen tukeminen
koulutuksen aikana

Milla Viita toimii kouluttajana Taitotalossa (AEL-Amiedu Oy)
päävastuunaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan esimiestutkinnot.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammat- tarvittavaa ohjausta. Osalla opiskelun järjestätitutkintoa ja alalle suunnattua lähiesimiestyön minen ja ohjauksen tuki ei ole riittävää. Tukitoiammattitutkintoa opiskelee Taitotalossa noin mia tarvitaan entistä enemmän.
75 oppisopimusopiskelijaa kuukausittain. Opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna ja etätapaa- Taitotalon positiivisen pedagogiikan toimintamisissa, jolloin työssäoppimisen ja ohjauksen malli tukee hyvin oppilaitoshyvinvoinnin kehitmerkitys korostuu. Koulutuksen aikana koulut- tämistä. Jatkossa pystytään huomioimaan entistajat saavat signaaleja opiskelijoiden hyvinvoin- tä paremmin opiskeluhuoltopalvelujen tarjonta,
nista, kiireestä, haasteista työpaikkaohjaukses- säännöllinen ohjaus myös jaksamiseen liittyen,
sa ja stressistä.
sekä rakennetaan opiskelijoiden verkko-oppimisympäristöön hyvinvoinnin foorumi, josta löyKehittämistyön tarkoituksena oli selvittää opis- tyy tietoa opiskelun tuesta.
kelijoiden kokemuksia opiskelun imusta, kuormittumisesta sekä työn ja opiskelun yhdistämisestä. Helmikuussa 2022 kehittämistyötä varten
toteutettiin sähköpostitse kysely oppilaitoshyvinvoinnista. Se lähetettiin 62 opiskelijalle, jotka
olivat olleet opiskelijoina yli kuukauden. Vastaajia oli 32 eli 51,61 %. Esimerkiksi opiskeluun käytettävien voimavarojen suhteen opiskelijoilla oli
runsaasti vaihtelua.
Kehittämistyön kyselytulosten perusteella selvisi, että vastaajien hyvinvoinnissa on paljon
hajontaa. Suurin osa opiskelijoista kokee opiskelun imua ja kokee onnistuvansa, sekä saa

Kuva 1. Minulla on riittävästi voimia opiskella
työn ohella.

Tredun ehkäisevää
päihdetyötä kehittämässä
Anne Haapalehto toimii Tredussa kehittämispäällikkönä ja
vastaa strategiarahoituksen käytöstä oppilaitostoiminnan
kehittämisessä. Hän on koulutukseltaan restonomi (YAMK)
ja kotitalousopettaja (Ktao). Anne on pitkän linjan toimija
eri tehtävissä ammatillisessa koulutuksessa ja aktiivinen
toiminnan kehittäjä.
Anne Haapalehto

Laura Sariola toimi Tredun ehkäisevän päihdetyön
kehittämisen projektipäällikkönä. Hän on taidekasvattaja
(TaM, AmO, sirkustaiteen ohjaaja AMK), jota innostaa
hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden
edistäminen yhteisöissä.

Laura Sariola

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on kautta on ollut Tredulle uudenlainen ja rohkee
Suomen toiseksi suurin ammatillinen oppilaitos, lähestymistapa.
joka toimii Pirkanmaalla kahdeksan kunnan alueella, 14:ssa eri toimipisteessä. Tredun missio on ROHKEE TREDULAINEN OTTAA PUHEEKSI
toimia yhteiskuntavastuullisesti ja edistää hy- JA USKALTAA AUTTAA.
vää elämää. Strategiassaan vuosille 2019-2022
Tredu on määritellyt kestävän elämäntavan yh- Tredun ehkäisevän päihdetyön kehittäminen todeksi oppilaitoksen toiminnan tärkeäksi paino- teutui 1.3.2021 – 31.5.2022 osana Tredun Kehitpisteeksi, jolla luodaan ammatillista etumatkaa täminen ja innovaatiotoiminnan teemakohtaiTredussa opiskeleville sekä työelämään ja jat- sia kehittämispalveluja ja strategista kehittämisko-opintoihin siirtyville.
ohjelmaa Kestävä elämäntapa Tredusta. Tarve
Tredun ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen
TREDUN ARVOJA OVAT ROHKEE, RETEE JA nousi esille kouluterveyskyselyn tulosten, opisREILU.
keluhuoltohenkilöstön kokemusten ja koronatilanteen aiheuttaman yleisen huolen nuorten tiArvot kuvaavat oppilaitoksen tapaa toimia ja to- lanteesta kautta.
teuttaa missiotaan myös opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Tredu haluaa olla oppi- Arvoista Retee kertoo Tredun halusta nostaa
laitos, johon on mukava tulla ja jossa opiskeli- avoimesti ja ylpeästi osaaminen esiin. Ehkäisejat viihtyvät.
vän päihdetyön kehittämisen tuotoksena syntyi
PÄIHTEETÖN TREDU, JOSSA RETEESTI NAUArvoista Rohkee kuvaa uskallusta nähdä, ko- TITAAN ELÄMÄSTÄ PÄIHTEETTÄ. Päihteekeilla ja kehittää yhdessä mahdottomasta mah- tön Tredu on tavoitetila; oppilaitos, jossa päihdollista. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistä- teettömyys on asenne ja jossa ei esiinny päihminen ehkäisevän päihdetyön kehittämisen teiden käyttöä. Kaikki oppilaitokset ovat aina

päihteettömiä, mutta aiheesta puhutaan usein
vain kieltojen ja rangaistusten kautta eikä kannustamalla päihteettömyyteen.
Tredun arvoista Reilu haluaa olla luottamuksen
arvoinen, tasavertainen ja oikeudenmukainen
toimija.
TREDULAINEN ON REILU JA TOIMII
YHDESSÄ.
Ehkäisevän päihdetyön kehittämisen aikana
Päihteetön Tredu-toiminta on tarjonnut koko oppilaitosyhteisölle tietoa, tukea, koulutusta ja yhteisöllistä toimintaa päihteettömän elämäntavan
sekä avoimen ja erilaisuutta arvostavan toimintakulttuurin tukemiseksi.
Päihteetön Tredu -toiminnan tavoitteena on ollut ehkäistä päihdehaittojen syntymistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, saavutettavasti
ja matalalla kynnyksellä. Ehkäisevää päihdetyötä kehitti reilun vuoden ajan projektipäällikön ja
kahden ammatillisen ohjaajan tiimi. Tredun toimipisteille tarjotut toimintamuodot olivat ehkäisevän päihdetyön tiedotus- ja neuvontapalvelut,

koulutus ja valmennus, tapahtumajärjestäminen
sekä toimipisteisiin jalkautuva, opiskelijoita kohtaava ehkäisevä päihdetyö, jossa hyödynnettiin
sosiaalista sirkusta kohtaamisen välineenä. Kehittämisen aikana tehtiin myös moniammatillista verkostoyhteistyötä Tredun opiskeluhuollon,
Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan päihde- ja mielenterveyskentän toimijoiden kanssa.
Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen rahoitettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoituksella, joka oli suunnattu koronavirusepidemiasta
aiheutuneiden pitkien etäopetusjaksojen aiheuttamien ongelmien lieventämiseen sekä opiskelijoiden kasvaneeseen tuen ja tukipalveluiden
tarpeeseen.
Oppimisympäristön päihteettömyyden edistämisellä on merkitystä opiskelijoiden kestävän elämäntavan ja kestävän toimintakulttuurin rakentumiseen. Oppimisyhteisössä vallitsevat asenteet ja opitut tavat vahvistavat toimintakulttuuria
sekä ohjaavat opinnoissa muodostuneita elin- ja
työtapoja myös pitkään opiskelun jälkeen.

PÄIHTEETÖN TREDU ANTAA OPISKELIJOILLE EVÄITÄ HYVÄÄN ELÄMÄÄN.

Kuva 1. Opiskelijan hyvinvointiin vaikuttavat monenlaiset asiat. Kuvion toteutus Tussitaikurit Oy.

1. Oppilaitoksen monikanavainen ja laaja-alainen ehkäisevä päihdetyö on
tehokas tapa edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Ehkäisevän työn alla voidaan
toteuttaa monenlaista hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä
osana oppilaitoksen arkea, opetusta ja oppimistilanteita.
2. Kaikki oppilaitoksen hyvinvointia tukeva työ on myös ehkäisevää
päihdetyötä. Onnistunut ehkäisevä työ tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia,
hyvinvoiva opiskelija oppii ja etenee henkilökohtaisella opintopolullaan
suunnitelmallisesti, valmistuu määräajassa ja omaksuu opintojensa
aikana kestäviä toimintamalleja, jotka tukevat päihteettömyyttä ja hyviä
elämänvalintoja.
3. Ehkäisevä päihdetyö on yhteinen asia, joka kuuluu kaikille. Yhdessä
tekeminen tuottaa hyvinvointia, innostusta, yhteenkuuluvuutta sekä muovaa
oppilaitoksen toimintakulttuuria. Oppilaitoksen aktiivinen ehkäisevä työ
myös vähentää päihdehaittoja, lisää opiskelijoiden ja henkilökunnan koettua
hyvinvointia sekä tuo oppilaitokselle positiivista näkyvyyttä.

Ehkäisevän päihdetyön kehittämisen jalkautuvan työn kohtaamisten teemoista tehtiin Tredun opiskelijoiden,
henkilöstön ja Tussitaikurit Oy:n kanssa Sinä olet tärkeä -piirrosvideo: Sinä olet tärkeä - YouTube

Kuva 2. Tredun ehkäisevän päihdetyön kehittäminen. Kuvion toteutus Laura Sariola.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja vaikutus
mahdollisuuksien parantaminen Tampereen
Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK)
Yhteistyöllä, joustavalla prosessilla ja nopealla
reagoinnilla saadaan aikaan vaikuttavia tuloksia

Anni Niva, Opiskelijapalveluiden koordinaattori
Opinto-ohjaaja Nirvan kampuksella, TAKKin opiskelijakunnan TAKKikunnan vetäjä

Yhteistyöllä, joustavalla prosessilla ja nopealla reagoinnilla saad
Kehittämistyö tuotti monenlaisia tuloksia:
Yhteistyöllä, joustavalla prosessilla ja nopealla reagoinnilla saadaan aikaan vaikuttavia tuloksia.
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TULEVAA:
Uutiskirje opiskelijoille 1/22, 15.3.2022

Uutiskirje opiskelijoille 1/22, 15.3.2022

TULEVAA: Kehittämistehtävän ansiosta jatkossa
kehittämiskohteina ovat muun muassa palauteUutiskirjeen syntyyn vaikutti itsearviointitilaisuu- kanavan käyttöönotto, TAKKin ohjaussuunniteldessa saatu palaute.
man päivitys hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulmasta, sekä yhteistyö opiskeluhuollon
15.3 lähtenyt uutiskirje sisälsi infoa mm. opiskeli- kanssa.
jakunnan kevään tapahtumista, opiskelijoille tarjottavista tuki- ja ohjauspalveluista sekä kyselyn Kehittämistyön prosessissa oli suvantovaiheita
työssäoppimiskokemuksiin liittyen.
ja tehokkaamman työskentelyn vaiheita. Suvantovaiheiden hyöty ilmeni etenkin siinä, että niiUutiskirjeen toimituskuntaan kuuluvat TAKKin den aikana pystyi tekemään taustamateriaalin
markkinointitiimi sekä Opiskelijapalvelut.
selvitystyötä, sekä keskustella teemoista muun
muassa opiskelijakunnan hallituslaisten ja lähiTuloksena syntyi myös opiskelijakunnan hallitus- tiimin kanssa. Tehokkaamman työskentelyjaklaisten haastattelu ja siihen pohjautuva blogikir- sojen aikana prosessi meni harppauksin eteenjoitus Poliittisen osallisuuden toteutuminen opis- päin ja tuloksia syntyi.
kelijakuntatoiminnassa - Oppilaitoshyvinvointia
uudistamassa (hamk.fi)
Kehittämistyöhön ja sen puitteissa tehtyihin toimenpiteisiin vaikuttivat useat teoriat ja käsitteet.
Niiden avulla kehittämiseen tuli syvyyttä sen
käytännöllisyyden rinnalle, jota oppilaitosarjessa on luonnollisesti runsaasti.

Kuva 1. Kehittämistyöprosessin eteneminen
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Itsearviointitilaisuudessa kuultu opiskelijan
kommentti: ”Vaikuttaa siltä, että TAKKissa
uudistutaan. Olkaa ylpeitä itsestänne.”
Opiskelijakuntalaisen kommentti blogiin liittyvässä
haastattelussa: ”TAKKikunnassa on ollut helppoa
saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa opiskelijoihin
liittyviin asioihin. Ei tarvitse jännittää ja tietää, että
asiat menevät eteenpäin.”
Helena Aarnio Dialogiosaamisen luentosarjassa
vuodelta 2014: ”Dialogisuus näkyy käytännössä
pieninä tekoina, vertaisuutena, myötätuntoisuutena
ja yhdessä ihmettelemisenä.”

Työhyvinvointi ja työn imu

Susanna Puustinen, Lehtori, TtM, Riveria

Tämän kehittämistyön idea sai alkunsa monelta eri opettajalta saamastani palautteesta koskien työmäärää, jaksamista ja työhyvinvointia.
Koulutuskuntayhtymä Riveriassa on viime vuosien aikana tehty useita organisaatiouudistuksia ja yksiköiden toimintoja on yhdistetty. Muutosten myötä on noussut tarve edelleen kehittää toimintaa tuottavuustekijät huomioiden. Kehittämisessä tärkeässä roolissa nähdään henkilöstön hyvinvointia ja prosessien sujuvuutta tukeva toiminta. Ajankohtaisena asiana on syksyllä 2021 alkanut strategian uudistus, jota silmällä pitäen oli kiinnostus selvittää uusia näkökulmia sekä huomioitavia asioita kehittämistyöhön. Henkilöstö on antanut palautetta hallinnollisen byrokratian taakasta ja niin sanottu ”turha
työ” koetaan kuormittavaksi. On pohdittu mistä aikasyöpöt syntyvät, tehdäänkö päällekkäistä työtä ja miten opiskelijasta huolehditaan läpi prosessin.

lisäävät hyvä ja motivoiva johtaminen, sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito.
Työ vaikuttaa olennaisesti ihmisen hyvinvointiin ja jaksamiseen, koska se tarjoaa hänelle sekä elämisen mahdollisuuden että mahdollisuuden yhteiskunnallisen aseman parantamiseen.
Työ ja hyvinvointi, sekä työn imu liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä sekä hyvät että huonot työolot vaikuttavat olennaisesti työntekijän elämänlaatuun ja työssä jaksamiseen, sekä työntekijän
terveyteen.
Työhyvinvointi on monen tekijän summa. Siihen
vaikuttavat niin organisaation piirteet, esimiestoiminta, ilmapiiri kuin työn hallinnan tunnekin.
Parhaiten työhyvinvointia edistetään kaikkien
osapuolten yhteistyöllä: niin organisaation, esimiesten kuin työntekijänkin tulee olla aktiivisesti mukana toiminnassa. Yhteistyötä tukevia tahoja on muun muassa työterveyshuolto.

Työhyvinvointi on erittäin tärkeä kokonaisuus, Työhyvinvoinnin kokonaistila vaikuttaa yksilön
jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, ter- työn imuun ja samalla myös siihen liittyviin osaveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia alueisiin. Työn imulla tarkoitetaan myönteistä,

tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilaa, jota
luonnehtivat 1) tarmokkuus, 2) omistautuminen
ja 3) uppoutuminen. Tarmokkuus on kokemusta energisyydestä, halua panostaa työhön, sinnikkyyttä ja ponnistelun halua myös vastoinkäymisiä kohdatessa. Omistautuminen on kokemuksia merkityksellisyydestä, innokkuudesta,
inspiraatiosta, ylpeydestä ja haasteellisuudesta
työssä. Uppoutumista luonnehtii syvä keskittyneisyyden tila, paneutuneisuus työhön ja näistä
koettu nautinto.

kehittämiskohteista, strategiatyötä varten nostaa esille hyviä käytäntöjä työn sujuvuudesta, tehdä näkyviksi keskeisimmät prosessit ja
työnkuvat ja tuottaa tietoa työajankäytöstä, sekä työn keskeytyksiin ja häiriötekijöihin kuluvasta työajasta.

Ensimmäisenä tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva työnkulusta, työntekijöiden tehtäväkokonaisuuksista ja työntekijöiden kokemuksista. Tätä varten haastatellaan Riverian osoittamia
avainhenkilöitä: viittä koulutuspäällikköä, viittä
Työn imulla on suuri ja merkittävä vaikutus ih- opiskelijahuollon edustajaa ja 20 opettajaa.
misen työhyvinvointiin ja työssä viihtyvyyteen.
Työntekijä voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa Haastatteluilla selvitetään muun muassa henkiomaan työhyvinvointiin ja työn mielekkyyteen.
löstön työn sisältöjä, sekä kokemuksia työn sujuvuudesta, kuormituksesta ja hyvistä käytännöistä opiskelijalähtöiseen toimintaan. Teams
Tulokset
palaverina pidettävien henkilökohtaisten haastattelujen kesto on noin yksi tunti. HenkilöOlemme nyt mukana tuottavuutta ja hyvinvoin- kunta itse kirjaa työajan käytön sovitun jakson
tia - työntutkimus- ja kehittämisprojektissa, to- ajan. Mobiilityöajanseurannalla tietoa kerätään
teuttajana TTS- työtehoseura. Tavoitteena on työnkulusta, ajankäytön sisällöstä ja jakaumastuottaa tietoa nykytilasta ja tunnistettavista ta. Näin päästään kiinni työn rakenteeseen ja

sisältöön. Työntutkija seuraa valittujen henkilöi- Työnantajan on tärkeää kuunnella työntekijöiden työtä, esimerkiksi kolmea henkilöä (koulu- den viestiä hyvinvoinnista ja työn imusta. Yhtuspäällikkö, opiskelijahuollon edustaja, opetta- teistoiminnalla näiden suhteen saadaan paljon
ja), kutakin yhden työpäivän verran ajankäyttö- hyvää tulosta aikaan työyhteisössä ja työntekitutkimuksen menetelmin. Näin saadaan yksityis- jät viihtyvät. Vuosittain tehtävät työhyvinvointikohtaista tietoa työpäivän rakenteesta ja työ- kyselyt antavat hyvää osviittaa siitä missä menajan jakaumasta tarkasti dokumentoituna.
nään tällä hetkellä.

Hyvinvoiva yhteisö

Virpi Palmen, terveysliikunnan asiantuntija
Kisakallion Urheiluopisto, ammatillinen koulutus

Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen
kehittämistyöni aiheena oli hyvinvoiva yhteisö.
Kehittämistyön tavoitteena oli mahdollisimman
hyvä opiskelijoiden ja työyhteisön hyvinvointi
oppilaitoksessa.

työssä jaksamista, sekä työn imua. Lisäksi työyhteisön jäseniä auttoi myös tutkinnon osien
järkevämpi suunnittelu, siten ettei työmäärä kasaannu samoille kuukausille.

Parin viimeisen vuoden aikana hyvinvointihaasteita on syntynyt etäopiskelun vuoksi. Opetushenkilöstön kuormitus on kasvanut, kun opiskelijoita on yritetty auttaa pääsemään takaisin
opiskelurytmin pariin ja järjestetty heille lisäopetusta. Tähän liittyen olen tässä kehittämistyössäni pyrkinyt edistämään erilaisin keinoin oppilaiden ja työyhteisön hyvinvointia.

Tavoitteiden saavuttaminen ja hyödyt

Opiskelijoille hyvinvoinnin edistämisen keinoina ovat olleet yhteiset tekemiset, liikuntaillat ja
turnausmatkat, joilla parannettiin heidän hyvinvointiaan ja opiskeluimuaan. Nämä mahdollistuivat heti koronarajoituksien helpottuessa. Työyhteisöä puolestaan auttoivat työhyvinvointipäivät, kävelykokoukset ja lisäresurssit, jotka edistivät heidän hyvinvointiaan ja paransivat samalla

Kehittämistyössä oli työyhteisössä käytössä
kaksi mittaria: Työyhteisöllä oli pulssikysely ja
uutena mittarina oli hyvinvointikysely opettajille.
Kevään 2022 pulssikyselyn tulokset paranivat
opetushenkilöstöllä verrattuna edelliseen mittaukseen, mikä tehtiin puoli vuotta aikaisemmin.
Lyhyen ja pidemmän ajan korjausehdotukset
olivat vaikuttaneet positiivisella tavalla. Opettajien kuormittuneisuus ei ollut enää niin huolestuttava. Tuloksiin ja hyvinvoinnin parantumiseen
positiivisesti vaikuttamassa olivat olleet lisäresurssien palkkaaminen, työtilojen parantaminen,
tyhy-päivät ja työn tauotus.

Kuva 1. Työhyvinvoinnin edistäminen

Opiskelijoilla käytössä ovat olleet vanhat, hy- (Seligman, 2011). PERMA teorian mukaan hyvinväksi todetut ammatillisen koulutuksen mittarit. vointi syntyy viiden osatekijän yhteisvaikutukOpiskelijapalaute mitataan kaksi kertaa vuodes- sesta. Viisi osatekijää ovat: myönteiset tunteet,
sa ja siinä on useita hyvinvointiin liittyviä kysy- sitoutuminen, työn imu, ihmissuhteet, merkitykmyksiä. Opiskelijoiden suullisesta palautteesta sellisyys ja suoriutuminen. Kaikki osatekijät ovat
saimme tiedot, että koronarajoitusten vähetes- teorian mukaan itsessään arvokkaita ja hyvinsä ja yhteisen tekemisen lisääntyessä opiskeli- vointia edistäviä.
jat ovat olleet paljon tyytyväisempiä kuin aiemmin, ja samalla myös hyvinvointi on parantunut. Tätä kehittämistyötäni tehdessäni sovelsin paljon tietoa positiivisen psykologian kautta. SanOsa hyviksi koetuista vanhoista mittareista on na Wenströmin kirjallisuudesta sain tukea ja vahalla. Vuoden 2021 mittauksessa näiden tulokset vuutta omaan tekemiseeni.
näyttivät hyviltä ja pysyivät ennallaan:
Kisakallion urheiluopiston toimintasuunnitelmas3 opiskelijavuodet 2021: 189/200
sa on huomioitu työhyvinvoinnin parantaminen
eli sen eteen on tehty jo vuosien varrella kehi3 suoritetut tutkinnot 2021: PT 48, AT 32
tystyötä ja sitä kehitetään jatkuvasti lisää. Ammatillisen koulutuksen suunnitelmissa on ol3 opiskelijapalaute 2021: aloitus ka 4,55, lut pitkään tavoite saada mahdollisimman mopäättö 4,13 (asteikko 0-5)
ni opiskelija suoriutumaan opinnoistaan läpi ja
työllistymään liikunta-alan töihin. Näissä on onTässä kehittämistyössäni tarkastelin ammatillis- nistuttu Kisakalliossa oikein hyvin. Tarkoitus on
ta koulutusta positiivisen psykologian hyvinvoin- jatkaa samalla tyylillä sekä toivoa samalla, ettiteorian (PERMA) avulla. PERMA -teoria on po- tä koronan haittavaikutuksista päästään palaasitiivisen psykologian viitekehys hyvinvoinnille maan pian normaaliin elämään.

