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Paradigman muutokset, disruptiot

•Negatiivinen psykologia – pahoinvointi
•2000 – Positiivinen psykologia -
hyvinvointi
•2010 Integraatio – pahoin- ja 
hyvinvointi 
•2020 Covid – etä ja digi



HS- 2019



Sosiaaliset erot palasivat kouluihin



Riittävän hyvä 

Lausetta "pitää sopeutua uuteen normaaliin" 
on toistettu loputtomasti maaliskuusta lähtien. On 
kuitenkin helpompi sanoa kuin tehdä. Kuinka sopeutua 
jatkuvasti muuttuvaan tilanteeseen, jossa "uusi 
normaali" on määrittelemätön epävarmuus? Pitäisikö 
meidän olla tottuneita tähän tilanteeseen, vaikka 
olemme kaikki ”aloittelijoita” tässä? Tämä tilanne on 
meille kaikille ”kerran elämässä” - kokemus. 

Tutkin pandemiassa opiskelijoiden ja 
opettajien hyvinvointia.  Keskeinen tulos oli 
riittämättömyyden kokemus. Samanlaiset vastaukset 
saimme sadoilta menestyneiltä ja osaavilta opettajilta. 
Kokemus on universaali ja syvästi inhimillinen. 

Tällaisessa suuressa epävarmuudessa ja 
kroonisessa stressissä on moni kokee riittämättömyyttä 
tai jopa uupuu. Tilanne on vielä vaikeampi 
ylisuorittajille. Mitä enemmän on tottunut ongelmien 
ratkaisemiseen, asioiden suorittamiseen, rutiiniin, sitä 
vaikeampaa on nyt.  



Rutiinisuoritus 
on nyt 

huippusuoritus

Tämä on ollut useimmille meistä ennennäkemätön 
haaste tai jopa katastrofi, jolla on ollut syvällinen vaikutus 
jokapäiväiseen elämäämme.  Niin monet järjestelmät eivät toimi 
normaalisti, mikä tarkoittaa radikaaleja muutoksia työssä, 
koulussa ja kotona, josta melkein kellään meistä ei ole 
kokemusta. Jopa ne, jotka ovat työskennelleet katastrofien 
selvittämisessä kohtaavat nyt erilaista epävarmuutta.

Mitä tapahtuu, kun hätätilanteesta on tullut krooninen? 
Katastrofien ja traumojen tutkimus keskittyy ensisijaisesti siihen, 
mikä on hyödyllistä ihmisille toipumisjaksolla, mutta emme ole 
vielä lähellä toipumista. Akuutissa stressissä voi kestää suurtakin 
painetta, mutta entä, kun vaikeat olosuhteet jatkuvat. Silloin 
meidän on etsittävä erilaisia selviytymistapoja.

Epäselvä menetys saa aikaan samat kokemukset 
surusta kuin konkreettisempi menetys - kieltäminen, viha, 
neuvottelut, masennus ja hyväksyminen - mutta sen hallinta 
vaatii luovuutta. Tarvitaan resilienssiä, kimmoisuutta.

Hyväksy, että elämä on edelleen erilaista juuri nyt ja 
odota itseltäsi vähemmän. Rutiinisuoritus on nyt huippusuoritus.





Miten arvioida -
diagnosoida?



Peruskoulu, lukio, 
ammattikoulu, 
yliopisto

Työelämä
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Kouluhyvinvointimalli
Vaatimus-

voimavaramalli
Salmela-Aro 2020



Ahdistus

& vaatimukset



Henkilökohtaiset voimavarat
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Tukeeko koulu 
psykologisia 

perustarpeita->                           
ei kovin hyvin -> 

uupumus



Koulu-uupumus
kouluterveystulokset

2006-2021

15-vuoden trendi



Koulu-uupumus lisääntynyt 
dramaattisesti



Koulu-uupumus tytöt –
lähes joka kolmas tyttö uupunut!



Kyyninen suhtautuminen koulunkäyntiin 
lisääntynyt voimakkaasti 



Riittämättömyys lisääntynyt dramaattisesti



Kouluinto – peruskoulussa vain 20%



Pandemia –
tyttöjen 

kouluhyvinvointi 
romahtanut 



Lukio
optimaalisen oppimisen hetket

romahti pandemiassa
Haasteet, taidot ja kiinnostus



Koulu-uupumus ja into 
peruskoulussa

ennen pandemiaa ja 
pandemiassa

pitkittäistutkimus n=3000 ala- ja 
yläkoulusta





Muutokset koronassa peruskoulussa

Alakoulu

• Lisääntynyt 
kouluhyvinvointi 26 %

• Lisääntynyt 
koulupahoinvointi 74 %

Yläkoulu

• Lisääntynyt 
kouluhyvinvointi 16 %

• Lisääntynyt 
koulupahoinvointi 84 %



Normatiivinen neg kehitys 53 / 69 %
Maltillinen-voimakkaasti laskeva 4/5 %
Korkea-laskeva 17/10 %
Alhainen-lisääntyvä 6/7 %
Maltillinen-lisääntyvä 20/10 %

Into    uupumus



Yksinäisyys ja yhteenkuuluvaisuus romahtivat-
yhteys koulu-uupumuksen voimakkaaseen 

lisääntymiseen



Uteliaisuus, sisu ja kimmoisuus (resilienssi)
Lisäsi opiskeluintoa ja vähensi uupumusta



Socio-emotional skills and 
academic achievement



Henkilökohtaiset voimavarat
Sosio-emotionaaliset taidot

Uteli-
aisuus

sisu

Resili-
enssi

Yhteen-
kuulu-
vaisuus

Sosiaali
set

taidot

Suomen 
tulokset 
julkaistaan 
30.9. klo 12



Pandemia – koulu-
ja työhyvinvointi 

romahtanut 



Innostava (etä)ympäristö
• Voimaannuttava AUTONOMIA

tunnistaa, rohkaisee, vapaus ja vastuu

• Vahvistava KOMPETENSSI
• vahvuudet, haasteet

• Yhdistävä YHTEENKUULUVUUS
• Rohkaisee udenlaiseen yhteistyöhön, ryhmähenki

• Käsittelee konfliktit 

• Inspiroiva MERKITYKSELLISYYS
• missio ja merkitys, korostaa opiskelun merkitystä, sytyttää ideoita



RESCUE – uusi laaja 
kouluhyvinvointihankkeemme 2021-2024


