
KOULUHYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN 
OSALLISUUTTA KEHITTÄMÄLLÄ  

ERIKOISTUMISKOULUTUS OPETTAJILLE



Oppilaiden psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä hyvinvoinnin asiat nousevat vahvoi-
na esille nykyisissä opetussuunnitelmissa, oppilashuoltolaissa, hallitusohjelmissa sekä 
monissa muissa koulujen toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa. Mitä hyvinvointi tarkoit-
taa koulun arjessa, miten opettaja voi auttaa psyykkisesti oireilevaa lasta tai nuorta, 
mistä asioista kollegalle saa kertoa, miten tehdä moniammatillista yhteistyötä ja 
miten koulusta voitaisiin rakentaa ympäristö, jossa kaikki voivat hyvin?

Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja osaa tunnistaa 
oppilaiden oppimiseen, osallisuuteen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin sekä eriar-
voistumiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä mekanismeja. Hän tuntee tieteellisen 
tutkimuksen tuottamaan evidenssiin pohjautuvat kouluhyvinvointia tukevat mene-
telmät ja hänellä on korkeatasoiset taidot organisoida moniammatillista asiantunti-
jayhteistyötä, jonka tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten 
oppimisen tukeminen. Kaiken keskiössä ovat kohtaaminen ja vuorovaikutus, joiden 
perustalle sekä oppiminen, osallisuus että hyvinvointi rakentuvat.

HYVINVOIVAN KOULUYHTEISÖN EI TARVITSE OLLA PELKKÄ 
HAAVE. TIEDOLLISET JA TAIDOLLISET VÄLINEET SEKÄ 
OIKEAT VERKOSTOT SEN RAKENTAMISEKSI VOI HANKKIA 
KOULUHYVINVOINNIN ERIKOISTUMISKOULUTUKSESTA. 

”Koulutuksen myötä olen työstänyt myös omaa ammatillista 
identiteettiäni ja pohtinut paljon omaa tapaani tehdä töitä. 
Pystyn paremmin määrittelemään oman työnkuvani ja 
vastuuni ja minulla on paremmat taidot nähdä oma roolini 
työyhteisössämme.”

”Olen ollut yllättynyt siitä, kuinka antoisaa koulutukseen 
osallistuminen on ollut. Yleensä lähden lähijaksoilta kotiin 
”aivan pähkinöinä” eli pää täynnä ajatuksia ja uusia 
ideanpoikasia.”

KOULUHYVINVOINNIN 
VAHVISTAMINEN 
OSALLISUUTTA KEHITTÄMÄLLÄ 
-ERIKOISTUMISKOULUTUS
Koulutuksen laajuus: 60 op 

Opiskelumuoto: voi suorittaa työn ohella, 
9x2 lähipäivää Turussa, opetusajankohdat 
pääsääntöisesti to klo 12–18 ja pe klo 9–15

Opetuskieli: suomi

Seuraava koulutus: syksy 2019 - syksy 2020

Hakuaika: 20.3. - 20.5.2019

Koulutuksen hinta: 3 000 €,  
Koulutukseen voi hakea aikuiskoulutustukea.

Koulutus on tarkoitettu luokanopettajille, 
aineenopettajille ja opettajan pedagogiset 
opinnot suorittaneille lastentarhanopettajille.

TULEVAISUUS RAKENNETAAN KOULUSSA, 
JOSSA KAIKKI VOIVAT HYVIN

YHTEYSTIEDOT
Apulaisprofessori 
Niina Junttila
niina.junttila@utu.fi
+358 50 337 9487 tai 
+358 50 337 3436

MIKÄ ON ERIKOISTUMISKOULUTUS?
• Uusi koulutusmuoto yliopistoissa ja 

ammattikorkeakouluissa 
• Ammatilliseen kehittymiseen tähtäävää 

jatkokoulutusta korkeakoulututkinnon 
suorittaneille

• Yhdistää osallistujien asiantuntemuksen ja 
korkeakoulujen tutkimuksen

• Osallistaa työyhteisön työelämähankkeiden kautta
> utu.fi/erko

www.utu.fi/ope-erko-kouluhyvinvointi

yliopistonlehtori
Tiina Annevirta
tiina.annevirta@utu.fi
+358 50 339 0413  


