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2. JoHdanto

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista, antaa 
mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta, kehittää työ- ja elinkei-
noelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja 
toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua. Tässä laissa 
tarkoitetun koulutuksen tarkoituksena on lisäksi edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista.

Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi 
ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehit-
tymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja 
taitoja. (L531/2017 2§)

Lakisääteisen tehtävän täyttämiseksi hyvinvoinnin edistä-
minen on keskeinen tehtävä toisen asteen ammatillisten 
oppilaitosten toiminnassa. Tämän tulee näkyä johtami-
sessa, opetuksen järjestämisessä, opetuksen sisällöissä ja 
oppimisedellytykset varmistavissa tukipalveluissa. Oppilai-
tosyhteisöjen hyvinvointiin panostaminen on lain velvoit-
taman tehtävän lisäksi sekä inhimillinen että taloudellinen 
investointi tulevaisuuteen. Oppilaitosten työelämäkumppa-
neille opiskelijoiden hyvinvoinnin ja työ- ja toimintakyvyn 
edistäminen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa on 
työpaikkojen yhteiskuntavastuun kantamista ja Työelämä 
2020 -ohjelman toteuttamista.

Mitä paremmin opiskelijat voivat ja mitä paremmin oman 
hyvinvoinnin edistämisen tiedot ja taidot juurtuvat asen-
teisiin ja käyttäytymiseen opintojen aikana, sitä paremmin 
opiskelijat pääsevät kiinnittymään työelämään ja koulutuk-
sessa kylvetty siemen tuottaa satoa ihmisen elinkaaren eri 
vaiheissa.

Tässä julkaisussa hyvinvointia käsitellään holistisen 
ihmiskäsityksen näkökulmasta. Hyvinvoinnin kokonaisuus 
muodostuu terveydentilan lisäksi osallisuuden ja onnistu-
misen kokemuksista. Koulutuksen aikana koettu hyvinvointi 
vahvistaa yksilön itseluottamusta ja valmiuksia kiinnittyä 
yhteiskuntaan. Yksilön ja yhteisöjen kokema hyvinvointi on 
ensisijaisesti inhimillinen pääoma, mutta myös yhteiskun-
nalle taloudellisesti tuottava investoinnin kohde.

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen ja siirtyminen 
jatko-opintoihin tai työelämään edellyttävät ammattitaito-

jen lisäksi elinikäisen oppimisen avaintaitojen sekä työ- ja 
toimintakykyä lisäävien arjen taitojen hallintaa. Opiskelu-, 
työ- ja toimintakyky kehittyvät usean tekijän yhteisvai-
kutuksessa, eivätkä ole sidoksissa pelkästään yksilön 
persoonallisiin ominaisuuksiin. Kaikkiin ulottuvuuksiin 
voidaan vaikuttaa opetuksen toteuttamisella, sisällöillä ja 
tukipalveluilla.

Jatkuvassa muutoksessa oleva työelämä ja ammatillinen 
koulutus sekä digitaalisuuden lisääntyminen yhteiskun-
nassa muuttavat myös opettamista, ohjausta ja opiskelua. 
Tiedon ollessa nykyaikana avointa ja kaikkien saatavilla, 
opetuksessa onkin tiedon jakamista tärkeämpää ohjata 
opiskelijoita tiedon löytämiseen, arviointiin ja sovelta-
miseen koko ajan kehittyvää tietotekniikkaa hyödyntäen. 
Oppilaitosten arjessa se tarkoittaa sitä, että koulutusorga-
nisaatiossa jokaisen henkilöstöön kuuluvan toimenkuvaan 
sisältyy ohjaus- ja kasvatusvastuu. Ohjaus tulee ymmärtää 
laajasti, ja vertauskuvallisesti voidaankin puhua luotsaami-
sesta, johon kuuluvat:
•	 hyvin suunnitellut ja dokumentoidut 

opiskelusuunnitelmat (HOKS)

•	 yksilöllisesti joustavat opiskelu- ja ohjausratkaisut

•	  ennakoivat huolenpidon ja varhaisen 
puuttumisen mallit.

Käytäntöön vietynä hyvinvoinnin edistäminen on arjen 
pieniä tekoja joka päivä. Tämän julkaisun tarkoituksena on 
antaa konkreettisia toimintamalleja hyvinvoinnin edistämi-
seen ammatillisen koulutuksen arjessa.

Hyvinvoivan oppimisympäristön malli ohjaa ammatil-
lisen koulutuksen järjestäjiä tarkastelemaan koulutuksen 
järjestämistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
näkökulmasta. Hyvinvoivan oppimisympäristön mallissa on 
määritelty terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskeiset 
toimenpiteet johtamisen, opetuksen järjestämisen, opetuk-
sen sisältöjen ja opetuksen tukipalvelujen toteuttamisessa. 
Malli tukee yhteisöllisen opiskeluhuollon käytäntöjen 
juurtumista koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten arkeen. 
Koulutuksen järjestäjän on suositeltavaa kirjata omat hy-
vinvoinnin edistämisen toimintaperiaatteensa strategiaan, 

laatujärjestelmään sekä toimintasuunnitelmiin. Hyvinvoivan 
oppimisympäristön toteutumisen itsearvioinnin välineeksi 
laaditun	tarkistuslistan	voi	ladata	arjenarkki.fi/hyvinvointia	
-sivuilta.

Hyvinvoivan oppimisympäristön malli on kehitetty SAKU 
ry:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja OKKA-säätiön 
yhteistyönä Opetushallituksen rahoittamassa Ammatil-
lisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -ESR-hankkeessa 
2009–2011. Ammatillisen koulutuksen Läpäisyn tehostami-
sen ohjelman 2011–2015 seurantatutkimusten perusteella 
hyvinvoivan oppimisympäristön mallia hyödyntämällä 
voidaan vähentää opintojen keskeyttämistä.

3. Hyvinvoivan oppimiS-
ympäriStön malli

http://arjenarkki.fi/hyvinvointia
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Oppilaitosta tulee johtaa sosiaalisena yhteisönä, jonka 
muodostavat henkilöstö ja opiskelijat. Ammatillisen 
koulutuksen johtamisen erityisenä haasteena on työelä-
mäyhteistyö, joka on verkostotyötä. Työpaikoilla tapah-
tuva oppiminen on sopimuksiin perustuvaa toimintaa eri 
organisaatioissa työskentelevien johtajien, esimiesten, 
opettajien ja työpaikkaohjaajien kesken. Niinpä koulutuk-
sen järjestäjien johtajilta ja oppilaitosten pedagogisilta esi-
miehiltä edellytetään sekä oman organisaation johtamista 
että verkosto-osaamista työelämän johtajien ja esimiesten 
kanssa.

Hyvinvointijohtamisen lähtökohtana on, että hyvin-
voinnin edistämistä pidetään koulutuksen järjestäjän 
toiminnassa yhtä tärkeänä kuin pedagogista tehtävää ja 
sitä seurataan samalla vakavuudella kuin talouslukuja. 
Hyvinvoinnin edistämisen tulee olla näkyvissä kaikissa 
koulutuksen järjestäjän toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa: 
strategiassa, laatumittareissa, toimintasuunnitelmissa, 
henkilöstösuunnitelmissa ja opiskelijaoppaissa. Niin hen-
kilöstön kuin opiskelijoiden osaamisen kehittämissuunni-
telmissa työ- ja toimintakyvylle asetetaan tavoitteita, joita 
seurataan osana ammatillista osaamista ja sen kehitystä.

Käytännön näkökulmasta on tärkeä huolehtia ensim-
mäisenä henkilöstön hyvinvoinnista, sillä henkilöstön 
hyvinvoinnilla on suora vaikutus opiskeluhyvinvointiin. Hy-
vinvointityön organisointi on järkevää toteuttaa henkilös-
töhallinnon ja opiskeluhuollon ryhmien yhteistyönä. Kun 
opiskeluhuollon ryhmiin otetaan mukaan työhyvinvoinnin 
ja työterveyden edustajia, saavutetaan entistä kattavam-
pi koko yhteisön hyvinvointia edistävä ryhmä. Monen 
koulutuksen järjestäjän organisaatiossa opiskeluhuolto-
ryhmät onkin nimetty hyvinvointiryhmiksi. Muutamilla 
koulutuksen järjestäjillä tiedetään olevan myös opetuksen 
sisältöjen kehittämisen asiantuntijaryhmiä. OPS-ryhmän ja 
hyvinvointiryhmien yhteistyöllä voidaan vaikuttaa hyvin-
voinnin edistämiseen opetuksen sisältöjä kehittämällä.

Yksilön hyvinvointiin vaikutetaan tehokkaimmin koko 
yhteisöön kohdistuvilla toimilla. Liikunta- ja kulttuuri-
seteleillä voidaan kannustaa yksilöä, mutta yhteisölle 
järjestetyt jumpat, pelivuorot, kuorot, tanssiryhmät jne. 
vahvistavat yksilön hyvinvoinnin lisäksi myös yhteisölli-

syyttä. Arjen työn ja opiskelun lomaan järjestetyt tietois-
kut, taukojumpat sekä lankutus-, kyykky- ja porraskäve-
lyhaasteet ovat koko yhteisöä koskettavia arjen pieniä 
muistutuksia siitä, miten jokainen voi huolehtia omasta 
hyvinvoinnistaan. Pieniä, koko yhteisöä koskettavia asioita 
ei kuitenkaan tapahdu itsestään – niiden toteutumiseen 
tarvitaan johtamista.

Johtamisen vanha kaava "20 % käskyjen ja ohjeiden 
antamista, 80 % valvontaa" pätee myös hyvinvointijoh-
tamisessa. Mikäli käskyjen ja ohjeiden noudattamista ei 
valvota, niitä noudatetaan vain, jos ne koetaan itselle 
tärkeiksi.

Strategisen hyvinvoinnin tilaa Suomessa on tutkittu 
kymmenen vuoden ajan, ja tutkimusraportit löytyvät 
verkosta maksutta. Ossi Aura ja Guy Ahonen ovat julkais-
seet myös Strategisen hyvinvoinnin johtaminen -kirjan, 
jossa kuvataan ilmiön teoreettinen perusta, esitellään 
tapausesimerkkejä ja kuvataan strategisen hyvinvoinnin 
johtamisen toteutus käytännössä.

4.1 Hyvinvointijohtamisen teesit
Hyvinvointijohtamisen teesien pohjana on käytetty Ossi 
Auran ja Guy Ahosen Strategisen hyvinvoinnin johtamisen 
perusvalintoja (kts. esim. ossiaura.com/auran-faktat-blogi/ 
-strategisen-hyvinvoinnin-perusvalinnat). 

1) Hyvinvoinnin kokonaisuudesta vastaa ylin johto
Ylin johto vastaa – siis johtaa ja resursoi – hyvin-
voinnin. Johtamisella tarkoitetaan eritoten johtamis-
järjestelmää: toiminnan vaatimuksia tukevia sisältöjä 
ja tavoitteita, selkeitä vastuita ja rooleja, kattavaa 
mittaristoa sekä kokonaisvaltaista raportointia ja 
vaikuttavuuden analysointia. Ilman ylimmän johdon 
todellista johtamista työ- ja opiskeluhyvinvointi jää 
irrallisiksi toimenpiteiksi ja sinänsä tärkeiksi oirehti-
vien ihmisten ja työyhteisöjen korjaustoimenpiteiksi. 
Johto varmistaa sen, että hyvinvointi tukee toiminnan 
vaatimuksia.

2) Hyvinvoinnin tärkein toimija on esimies
Hyvinvointityön tärkein vaikuttaja on lähin esimies, 
joka on päivittäin tekemisissä ihmisen kanssa. Tämä 

yhteistyö ratkaisee kaiken. Opiskelijoiden hyvinvoin-
nin tärkeimmät henkilöt ovat päivittäin opiskelijan 
kanssa työskentelevät opettajat ja ohjaajat. He eivät 
kuitenkaan saa olla vastuussaan yksin. Heidät tulee 
kouluttaa, heitä tulee tukea, sparrata ja johtaa oman 
työn kokonaisuuden onnistumiseksi

3) Hyvinvoinnin kohderyhmä on koko yhteisö: 
henkilöstö ja opiskelijat
Hyvinvointityö ei ole oirehtivien ihmisten ”korjaa-
mista” tai kriisiorganisaatioiden kuntoon laittamista. 
Hyvinvointityön tulee kohdistua koko yhteisöön. 
Siten tuemme parhaiten myös ongelmaisia yksilöitä. 

Lähde: ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuuden-johtaminen-kunnissa

Jokaisella yhteisön jäsenellä on velvollisuus huolehtia 
omasta työ-, opiskelu- ja toimintakyvystään sekä vai-
kuttaa vertaistoiminnalla oman yhteisön hyvinvointiin.

4.2 Asiakaspalaute ja vaikuttavuus 
johtamisen arjessa
Koulutuksen järjestäjien asiakkaita ovat opiskelijat ja 
työpaikat. Asiakkaiden odotusten ja tarpeiden moni-

muotoisuudesta, koulutusprosessien ajallisista eroista ja 
yhteiskuntavastuusta johtuen vaikuttavuuden mittaaminen 
on haastavaa ja aikaa vievää. Seuranta ja analysointi edel-
lyttävät erilaisten mittareiden vertailua useiden vuosien 
aikajänteellä. Tämän vuoksi välitöntä asiakaspalautetta ja 
asiakkaan kokemaa hyötyä kannattaa korostaa koulutuk-
sen johtamisen välineinä.

Asiakaspalaute tukee opetus- ja ohjaushenkilöstön mo-
tivaatiota ja sparraa heidän osaamistaan. Asiakaspalaute 
kehittää myös työn organisointia ja johtajuutta. Asiakaspa-
lautetta tulee kerätä päivittäin, viikoittain, kuukausittain 
ja toimintaan liittyvien jaksojen aikajanoilla. Palautteen 
tulee kytkeytyä koulutuksen järjestäjän omiin henkilös-

tö-, opiskelija- ja tilahallintajärjestelmiin, joita käytetään 
tiedolla johtamiseen. 

Asiakashyöty on välitöntä asiakaspalautetta laajempi 
kokonaisuus, jota voidaan tarkastella tulosmittareiden 
kautta. Asiakashyödyn merkitys on suuri, kun kehitetään 
henkilöstötuottavuuden johtamista, eli sitä, missä asioissa 
henkilöstön ja organisaation tulee olla erinomainen. 
Asiakashyödyn mittareita seurataan kuukausi-, jakso- ja 
vuositasoilla.

https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/-strategisen-hyvinvoinnin-perusvalinnat
https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/-strategisen-hyvinvoinnin-perusvalinnat
https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuuden-johtaminen-kunnissa
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5. opetukSen 
toteuttaminen

5.1 Henkilöstön hyvinvoinnista ja 
työssäjaksamisesta huolehtiminen
Henkilöstön hyvinvoinnin on tutkitusti todettu vaikuttavan 
opiskelijoiden hyvinvointiin. Oppilaitosten henkilöstön 
hyvinvointiin kohdistettu toiminta on myös opiskelijoille 
esimerkki työyhteisön hyvinvointia lisäävästä toiminnasta. 
Henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä tulisikin aina tarkas-
tella annettavan esimerkin näkökulmasta, ja hyvinvointia 
edistävää toimintaa tulee järjestää myös henkilöstön ja 
opiskelijoiden yhteisenä toimintana.

Henkilöstölle suunnatut hyvinvoinnin teemapäivät, juhlat 
ja virkistystoiminta ovat merkityksellistä toimintaa, mutta 
kokonaisuutta tarkasteltaessa vain jäävuoren huippu. Henki-
löstön työhyvinvoinnin edistämisessä on kyse arjen pienistä 
valinnoista ja teoista joka päivä. 

Avoin tiedonkulku, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön 
ja työyhteisön asioihin sekä omaan työkykyyn, osaamiseen 
ja elämäntilanteeseen sopiva työn kuormitus ovat työhyvin-
voinnin keskeisimmät elementit. Työssäjaksamista edistävät 
lisäksi täydennyskoulutus ja työnohjaus. Samalla tavoin 
kuin taukotilat lisäävät opiskelijoiden viihtyvyyttä, myös 
henkilöstö tarvitsee työyhteisön jäsenten kohtaamiseen 
sosiaalisen tilan ja aikaa. Näiden asioiden toteutumisessa 
lähiesimiehen rooli on keskeinen.

Oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen voi jokai-
nen vaikuttaa. Asian tulisikin olla kirjattuna toimenkuviin ja 
sitä pitää käsitellä kehityskeskusteluissa.

5.2 Hyvinvointia edistävät 
työ- ja toimintatavat
Työelämän ja ammatillisen koulutuksen koko ajan nopeutu-
va muutosvauhti edellyttää myös opetuksessa, ohjauksessa 
ja opiskelussa koko ajan uudistumista. Tietoyhteiskunnan 
kehitys on tuonut tiedon kaikkien saavutettavaksi ja sen 
myötä opetuksessa on keskityttävä tiedon hallinnan, 
arvioinnin ja soveltamisen ohjaukseen. Opettajien rooli 
on luotsata opiskelijoita heidän opinnoissaan, ja samalla 
kasvattaa opiskelijoita ottamaan vastuuta omien ammatti- 
ja arjentaitojen kehittämisestä.

Hyvinvointia edistävien työ- ja toimintatapojen tärkein 
sääntö on kohdella yhteisön jäseniä, niin henkilöstöä kuin 
opiskelijoita, yksilöinä. Vuorovaikutus ja dialogisuus lisäävät 
yhteisöllisyyden kokemusta ja siten myös hyvinvointia. 

Fyysisesti samassa tilassa kohtaavan yhteisön lisäksi on 
huomioitava sosiaalisen median yhteisöt. Sosiaalinen media 
on mahdollisuus. Tarkasteltaessa opiskelua kestävän kehi-
tyksen näkökulmasta, on opiskelussa syytä käyttää sellaisia 
verkkotyökaluja ja ohjelmia, joita opiskelija voi hyödyntää 
myös opintojen jälkeen siirtyessään työelämään. Oppilaitos-
ten vain opiskelijoille rajatut sähköiset alustat eivät palvele 
opiskeluhyvinvointia pitkällä tähtäimellä.

Ammatillisen koulutuksen opetustyön ja opiskelun eri-
tyispiirre on työpaikoilla tapahtuva oppiminen. Opiskelijalle 
työpaikan yhteisö on hänen sosiaalinen yhteisönsä, ryhmä. 
Opettajalle eri työpaikoilla opiskelevat opiskelijat tarkoittavat 
kanssakäymistä opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja esimiehen 
lisäksi myös opiskelijan ohjaamiseen osallistuvan henkilöstön 
kanssa. Hyvät vuorovaikutus- ja verkosto-osaamisen taidot 
mahdollistavat vuorovaikutukseen perustuvan työpaikkaoh-
jaajakoulutuksen, joka puolestaan edistää opettajan, työpaik-
kaohjaajan ja opiskelijan hyvinvointia.

Opettajien ja opiskelijoiden tärkein hyvinvointia edistävä 
työkalu on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuun-
nitelma HOKS. Sen avulla opiskelusta ja sen etenemisestä 
tehdään näkyvää. HOKS-keskustelut valmistavat työelämän 
kehityskeskusteluihin. Keskusteluissa on tärkeää käydä opis-
kelun teknisen etenemisen lisäksi myös opiskelijan opiskelu- 
ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat.

5.3 Hyvinvointia edistävät 
oppimisympäristöt
Oppimisympäristöillä tarkoitetaan kaikkia koulutuksen järjes-
täjän tiloja, alueita ja sähköisiä foorumeita, joissa opetusta 
sekä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tapahtuu. 
Oppimisympäristöjä ovat siten oppilaitosten omien tilojen 
lisäksi myös työpaikat, sähköiset opiskelualustat ja koulutuk-
sen järjestäjän opetukseen käyttämät sosiaaliset mediat.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa opiskeluterveydenhuoltoa 
toteuttamaan oppilaitostarkastukset yhdessä muiden viran-
omaisten ja toimijoiden kanssa kolmen vuoden välein.

Hyvä fyysinen oppimisympäristö on turvallinen, estee-
tön ja terveyttä edistävä. Koulutuksen järjestäjän omassa 
hallinnassa olevat fyysiset oppimisympäristöt on kytkettävä 
oppilaitoksen opetus-, turvallisuus-, pelastus- ja opiskelu-
huollon suunnitelmiin siten, että ne tukevat hyvinvoinnin 
edistämisen tavoitteita.

Ammatillisen koulutuksen monialaisuus asettaa opiskelijoi-
den terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden toteutukselle 
monia haasteita, joita ei voida ratkaista yhdellä mallilla. 
Paljon istumista sisältävissä koulutusohjelmissa ja ammateis-
sa ympäristöjen pitää tukea fyysisen kuormituksen lisäämistä, 
ja toisessa äärilaidassa fyysisesti kuormittavan opiskelun ja 
työn vastapainoksi tulee tarjota liikkuvuutta ja palautumista 
edistäviä	virikkeitä.	SAKU	ry:n	ylläpitämälle	liikkuvaamis.fi 
-sivustolle on koottu vinkkejä hyvistä käytännöistä fyysisen 
aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa.

Työpaikoilla tapahtuva opiskelu tapahtuu työpaikan, 
koulutuksen järjestäjän ja opiskelijan välisellä koulutus- tai 
oppisopimuksella. Työpaikolla on työturvallisuuslain velvoit-
tama työsuojelun toimintaohjelma, joka vastaa oppilaitosten 
pelastus- ja opiskeluhuollon suunnitelmien kokonaisuutta. 
Opiskelijat tulee perehdyttää työturvallisuuslakiin ja työ-
suojelun toimintaohjelmaan sekä osana koulutusta että kou-
lutus- tai oppisopimusjaksojen alussa työpaikkakohtaisesti. 
Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli on Työterveyslaitok-
sen ja SAKU ry:n yhteistyönä kehittämä malli työ- ja toimin-
takyvyn opetuksen tueksi koulutus- ja oppisopimusjaksoilla. 
Mallin kuvaus ja tukimateriaalit löytyvät menetelmäpankista 
arjenarkki.fi-sivuilla.

Psyykkisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan opiske-
lun henkistä ilmapiiriä. Hyvä psyykkinen oppimisympäristö 

rakentuu yhteisön jäsenten keskinäisestä kunnioituksesta ja 
luottamuksesta sekä yhteisössä vallitsevasta turvallisuuden 
tunteesta. Hyvää psyykkistä oppimisympäristöä ilmentävät 
hyvät käytöstavat, vastuullinen toiminta ja monipuolinen 
vuorovaikutus. Hyvä psyykkinen oppimisympäristö vahvistaa 
opiskelijoiden mielenterveystaitoja, jotka puolestaan ovat 
tärkeä voimavara erilaisissa elämäntilanteissa ja erityisesti 
jatkuvasti muuttuvassa nopeatempoisessa työelämässä. Käy-
tännön vinkkejä ja tukimateriaaleja psyykkisen oppimisympä-
ristön kehittämiseen löytyy Suomen Mielenterveysseuran ja 
Yeesi ry:n verkkosivuilta.

Sosiaalinen oppimisympäristö käsitteenä sisältää kaveri-, 
opettaja- ja ohjaajasuhteet, ryhmädynamiikan sekä yhteisön 
yleisen kiinteyden. Yhteisön jäsenyyden ja yhteisöllisyyden 
kokemisen on todettu edistävän niin opiskelu- kuin työhyvin-
vointia. Lisääntyvän työpaikoilla oppimisen määrän myötä 
työyhteisöjen merkitys korostuu opiskelijan hyvinvoinnin 
kokemuksen lähteenä. Onkin tärkeää, että opiskelija otetaan 
työpaikalla osaksi työyhteisöä.

Sosiaalista oppimisympäristöä tarkasteltaessa on huomi-
oitava myös sosiaalinen media. Sosiaalinen media tarjoaa 
mahdollisuuden yhteisön vahvistamiseen. Eri työpaikoilla 
opiskelevat voivat pitää yhteyttä toisiin opiskelijoihin ja 
opettajiin sosiaalisen median tai sähköisten alustojen avulla. 
Sosiaalisen median uhkakuvat on myös tärkeä tunnistaa. 
Niin opiskelu- kuin työyhteisöissä kiusaaminen on levinnyt 
sosiaaliseen mediaan, ja sen havaitseminen ja kiusaamiseen 
puuttuminen on vaikeaa. 

Sosiaalisen oppimisympäristön kehittämisen tukea löytyy 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Ryhmäilmiö-oppaasta sekä 
eivihapuheelle.fi-	ja	kampusrauhaa.fi-sivuilta.

 
6. opetukSen SiSällöt

Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteissa on asetettu 
osaamistavoitteita ja laadittu arvioinnin perusteita opiske-
lijoiden ammatilliselle hyvinvointiosaamiselle. Nämä asiat 
tulee nostaa opetuksen toteutussuunnitelmissa näkyvästi 
esille. Vaikka tutkinnon perusteissa ei enää mainita erikseen 
liikunnan opetusta, tulee fyysisen aktiivisuuden olla kes-
keisessä roolissa koulutuksen sisältönä jo senkin takia, että 
liikkumisen ja aktiivisten opiskelupäivien on todettu edistä-
vän oppimistuloksia.

Opetushallituksen, UKK-instituutin ja SAKU ry:n tuottama 
Ammattikuntoon.fi-palvelu	on	tarkoitettu	tukemaan	hy-
vinvointi ja työkyky -opetussisältöä. Palvelu on maksuton, 
verkossa ja mobiilina toimiva työkalu ammattiin opiskelevan 
nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja 
seurantaan.

Ammattiosaajan työkykypassi on konkreettinen väline työ- 
ja toimintakyvyn sisältöjen näkyväksi tekemiseen. Työkyky-
passi on yhdeksän osaamispisteen laajuinen kokonaisuus, 
jonka osaamistavoitteet saavuttanut opiskelija osaa huolehtia 

http://liikkuvaamis.fi/
http://liikkuvaamis.fi/
http://arjenarkki.fi/
https://www.mielenterveysseura.fi/fi
http://yeesi.fi/
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/Ryhmailmio_verkko.pdf
http://eivihapuheelle.fi/
https://kampusrauhaa.fi/
https://www.heiaheia.com/ammattikuntoon/account
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7. opiSkelun tuki

omasta työ- ja toimintakyvystään. Työkykypassiopintoja 
tarjoamalla koulutuksen järjestäjä toteuttaa konkreettisesti 
yhteiskuntavastuutaan työelämän kehittäjänä. Työkykypas-
sin tukisivut henkilöstölle löytyvät osoitteesta 
arjenarkki.fi/tyokykypassi.

Työ- ja toimintakykytaitojen opetuksen tueksi SAKU ry on 
julkaissut	alpo.fi-sivuston,	jolla	tarkastellaan	työ-	ja	toimin-
takykyä eri ammattialojen näkökulmista.

7.1 Opinto- ja uraohjaus
Oikea-aikaisella opinto- ja uraohjauksella edistetään opis-
kelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitoja, henkilökohtai-
sesti sopivalle alalle hakeutumista sekä opintojen läpäisyä 
ja työuralle kiinnittymistä. Uraohjausta tarvitaan erityisesti 
nivelvaiheissa perusopetuksesta toiselle asteelle sekä 
toiselta asteelta työelämään tai jatkokoulutukseen.

Opinto- ja uraohjauksen rooli opiskeluhyvinvointia 
edistävänä toimintana korostuu erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden ohjauksessa ja tuessa sekä opiskelumotivaa-
tion puutteeseen tai muihin opiskelua haittaaviin ongelmiin 
liittyvissä kysymyksissä.

Opintojen ohjaus on koko oppilaitoksen tehtävä. Päävas-
tuu suunnittelusta ja toteutuksesta on opinto-ohjaajilla. 
Ammatillisten oppilaitosten ohjauspalvelujen tulee edistää 
myös perusopetuksessa olevien tietoisuutta ammatillisesta 
koulutuksesta.

Urasuunnittelu koulutuksesta jatko-opintoihin tai työelä-
mään on myös osa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Työterveyslaitoksen Kohti 
työelämää- ja Koulutuksesta työhön -menetelmän oppaat ja 
työkirjat toimivat erityisen hyvin ryhmien kanssa toimitta-
essa, mutta sovellettuna myös henkilökohtaisessa ohjaus-
työssä. 

7.2 Erityisen tuen tarpeen 
tunnistaminen ja järjestäminen
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kartoitus toteu-
tetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintojen 
alkaessa. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tunnistami-

nen perustuu aikaisempaan koulumenestykseen, peruskou-
lusta saatuun niveltietoon, oppimisen lähtötasokartoitusten 
tuloksiin, opettajien tekemiin tulohaastatteluihin, opettajien 
tai opiskelijahuollon henkilöstön tekemiin havaintoihin 
sekä terveydenhoitajan huomioihin. Kaikkien henkilöstöön 
kuuluvien tekemät havainnot on tärkeää ottaa huomioon, ja 
riittävä tiedonkulku opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon 
välillä on varmistettava.

Erityisen tuen tarve määritellään yksilöllisesti, ja tuen 
tarvetta seurataan opintojen aikana. Opintojen alussa mää-
ritelty tarve ei automaattisesti jatku koko opintojen ajan. 
Toisaalta tuen tarve voi muuttua tai ilmetä vasta opiskelu-
jen edetessä.

7.3 Oppilaitosruokailu
Oppilaitosruokailu on osa oppilaitoksen opetus- ja kasva-
tustehtävää. Opiskeluun kuuluvan ruokailun tarkoituksena 
on edistää opiskelijan hyvinvointia sekä tervettä kasvua 
ja kehitystä. Hyvin suunniteltu ja rytmitetty ruokailu sekä 
ateriat, jotka opiskelijat myös säännöllisesti syövät, ylläpitä-
vät opiskeluvireyttä päivän aikana niin oppilaitoksissa kuin 
työssäoppimispaikoilla.

Aamupuuro ja lautasmallia tukeva linjastoratkaisu ovat 
käytännön esimerkkejä arjen pienistä ratkaisuista, joilla 
voidaan vaikuttaa opiskelijoiden ruokailutottumuksiin jokai-
sena koulupäivänä. Aamupuuron tarjoaminen oppilaitoksissa 
on yleistynyt 2010-luvulla. Samoin perjantaisin tapahtuva 
ylijääneen ruoan myynti keittiöltä on yksi tapa edistää eri-
tyisesti opiskelupaikkakunnalle muuttaneiden yksinasuvien 
tai opiskelija-asunnoissa asuvien opiskelijoiden viikonlopun 
terveellisen ruokavalion noudattamista.

7.4 Vapaa-ajan harrastustoimintaan 
ohjaaminen
Aktiivinen harrastustoiminta ja mielekkäät vapaa-ajanvietto-
mahdollisuudet edistävät terveyttä ja lisäävät viihtyvyyttä 
niin opiskelussa kuin työelämässä. Oppilaitosten tulee 
huomioida erityisesti opiskelupaikkakunnalle muuttaneet 
opiskelijat, joille paikkakunnan harrastusmahdollisuudet 
eivät ole ennestään tuttuja. 

Vapaa-ajan toiminnassa on oleellista opiskelijoista itses-
tään liikkeelle lähtevä toiminta, tilojen käyttömahdollisuus 
ja oppilaitosten yhteistyö oman paikkakunnan nuoriso- ja 
vapaa-ajan toimen sekä liikunta- ja kansalaisjärjestöjen 

kanssa. Harrastustoiminta sisältyy myös yhtenä osana 
työkykypassin opintokokonaisuuteen.

7.5 Asuntolatoiminta
Osa koulutuksen järjestäjistä tarjoaa opiskelijoille myös 
asuntolatoimintaa oppilaitosten tai koulutusyksiköiden 
sijaintipaikkakunnilla. Opiskelija-asuntolassa asuminen on 
koulutuksen järjestäjän tarjoama opintososiaalinen etu, 
joten asuminen ja asuntolassa järjestettävä toiminta on osa 
koulutuksen järjestäjän yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.

Ohjattu asuntolatoiminta edistää opiskelijoiden arjen tai-
toja, kiinnittymistä opintoihin, opintojen läpäisyä ja henkilö-
kohtaista hyvinvointia. Asuntolatoiminta on parhaimmillaan 

opetuksen toimintasuunnitelmiin kirjattua toimintaa, jota 
voidaan kuvata arjen taitojen valmentamisena ja perus-
tella ammatillisen koulutuksen lain (2§, toinen momentti) 
mukaisen tehtävän toteuttamisella. Asuntolatoiminnan vai-
kuttavuuden keskiössä ovat asuntolaohjaajat, sillä pelkillä 
seinillä ja katolla eivät opiskelijoiden arjen taidot kehity.

Asuntolatoimintaan on laadittu erillinen käsikirja, jonka 
voi	ladata	osoitteesta	arjenarkki.fi/hyvinvointia.

7.6 Opiskeluhuolto
Opiskeluhuollon palveluja ovat koulutuksen järjestäjän toi-
mintasuunnitelman mukaiset opiskeluhuollon palvelut sekä 

kuraattori-, psykologi- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. 
Opiskeluhuollon palveluissa toiminnan tulee painottua 
ongelmia ennalta ehkäisevään toimintaan. Tämä onnistuu 
parhaiten tehostamalla yhteisöllistä opiskeluhuoltoa, jossa 
koko henkilöstön tehtävä on edistää opiskelijoiden oppi-
mista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, 
vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön 
terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Opiskeluhuollon käsikirja ammatilliseen koulutukseen on 
ladattavissa	osoitteessa	arjenarkki.fi/hyvinvointia.	Käsikirja	
sisältää opiskeluhuollon omavalvontamallin.

http://arjenarkki.fi/tyokykypassi
http://alpo.fi/
http://arjenarkki.fi/hyvinvointia
http://arjenarkki.fi/hyvinvointia


8. tukea Hyvinvoinnin 
ediStämiSeen

arjenarkki.fi
• hyvinvointityötä kokoava sivusto

ammatillisen koulutuksen henkilöstölle 
• Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkoston

kotisivut ja tiedotuskanava

alpo.fi

•	Ammattiosaajan	työkykypassin	tukisivusto 
ja hyvinvoinnin tietopankki opiskelijoille

•	rennolla	otteella	asiaa	työ-	ja	toimintakyvyn 
ylläpitämisestä ja alakohtaisista työkykyhaasteista

ammattikuntoon.fi

• palvelu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan
• liikuntapäiväkirja sekä hyvinvoinnin alkukartoitus ja harjoitusohjelmat

liikkuvaamis.fi

•	vinkkejä ja käytännön työkaluja
fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa

asuntolatasuntolaohjaajat.net

•	ajankohtaista	tietoa	asuntolatoiminnasta
•	valtakunnallisten	asuntolaohjauksen	päivien	kotisivu

ohjaan.fi

• sivusto on tarkoitettu tukemaan
työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta
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