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Pedagoginen hyvinvointi
voimaannuttaa ja osallistaa
opettajan ja opiskelijan
23.6.2021 - Erkkilä Raija, Perunka Sirpa
Hyvinvoiva opettaja toteuttaa työssään pedagogista hyvinvointia. Hyvinvointia
edesauttava pedagoginen toiminta on luonteeltaan osallistavaa ja opiskelijan
aidosti kohtaavaa toimintaa. Pedagoginen hyvinvointi sisältää sekä opettajan että
opiskelijoiden näkökulman. Tässä artikkelissa esittämämme näkemykset
pedagogisesta hyvinvoinnista perustuvat aiempiin tutkimuksiin sekä
toteuttamaamme täydennyskoulutukseen Voimaannuttavat työmenetelmät
pedagogisen hyvinvoinnin edistämisessä, joka on osa Hyvinvointia ja
pedagogiikkaa ammatilliseen koulutukseen! -hanketta. Hanke on osa
Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Osallistava pedagogiikka perustuu ihmisen perustarpeeseen olla yhteydessä toisiin ihmisiin.
Ihminen voi hyvin, kun hän kokee, että hänestä välitetään (kuva: Oulun
ammattikorkeakoulu)

Vuosi 2021 on ollut opetuksen ja oppimisen näkökulmasta poikkeuksellinen ja
yllättävä. Moni asia, joka ennen hoitui rutiinilla, on tarvinnut uutta ajattelua ja
energiaa. Muuttuneessa tilanteessa on eri yhteyksissä nostettu esiin sekä opettajien
että opiskelijoiden hyvinvointi. Pedagogisen hyvinvoinnin käsitettä Suomessa on
määritelty muun muassa Joensuun yliopiston tutkijaryhmässä, jonka tavoitteena on
ollut rakentaa uutta tulkintaa pedagogiikasta hyvinvointikäsitteen avulla [1] [2] [3].
Kiinnostuksemme tarkastella pedagogista hyvinvointia ilmiönä on lähtenyt liikkeelle
omasta työstämme opettajankouluttajina. Jatkuvana haasteenamme on pohtia ja
etsiä vastausta kysymykseen, mistä asioista kumpuavat hyvä opetus ja oppiminen.

Mikä saa opettajat motivoitumaan työstään yhä uudelleen ja mitä asioita voidaan
liittää laadukkaaseen ja innostavaan oppimiseen?

Pedagoginen hyvinvointi
Opettajan pedagoginen toiminta on ennen kaikkea kohtaamista ja toisten ihmisten
kanssa tehtävää yhteistyötä. Täydennyskoulutushankkeessa halusimme tarkastella
pedagogisen hyvinvoinnin ilmiötä syvemmin ja loimme oman esiymmärryksemme
avulla lähtökohdan ilmiön jäsentämiselle (kuvio 1).

KUVIO 1. Pedagogisen hyvinvoinnin ulottuvuudet opiskelijan ja opettajan näkökulmasta
(kuvio avautuu isommaksi klikkaamalla)

Näkemyksemme mukaan pedagoginen hyvinvointi on kokonaisuus, jota voidaan
tarkastella yksilöllisellä ja yhteisöllisellä tasolla. Yhteisöllisen tason muodostavat
esimerkiksi työyhteisö ja opettajan omat verkostot, jotka hän kokee tärkeiksi
tekijöiksi oman työnsä ja sen kehittämisen näkökulmasta. Yksilöllinen taso
tarkoittaa yksilön kokemuksia kuvaavia ilmiötä. Yksilöllisen tason tarkastelumme
kohdistuu opettajan näkökulmasta työhyvinvoinnin, voimaantumisen, itsesäätelyn,
motivaation ja uudistumisen käsitteisiin, joihin liittyvät läheisesti kokemukset
osallisuudesta, minäpystyvyydestä ja yhteisöllisyydestä.

Oman toiminnan tiedostamisessa dialogisuus ja reflektio ovat keskeisiä toimintoja.
Dialogisuus ja reflektio auttavat opettajaa kehittymään opettajana sekä
uudistumaan ja uudistamaan. Opiskelijan näkökulmasta pedagoginen hyvinvointi
sisältää samankaltaisia asioita kuin opettajallakin. Uudistumisen nimesimme
opiskelijan kohdalla oppimisen ja kehittymisen käsitteeksi. Osallisuus puolestaan
merkitsee tässä kuviossa opiskelijan kohdalla läheisesti samaa kuin opettajan
työhyvinvointi.

Motivaatio osana pedagogista hyvinvointia
Motivaatio on yksi keskeisimmistä ihmisen toimintaa ohjaavista prosesseista.
Ryanin ja Decin itseohjautuvuusteorian mukaan [4] sisäisen motivaation perustana
on kolme psykologista perustarvetta: omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys.
Nämä perustarpeet ovat myös ihmisen hyvinvoinnin perusta, ilman niiden läsnäoloa
elämässä ihminen ei voi hyvin. Perustarpeissa on kysymys ihmisen omasta
kokemuksesta, ei esimerkiksi siitä, miten muut arvioivat toisen ihmisen
kyvykkyyden. Omaehtoisuus merkitsee samaa kuin autonomia. Autonomia tarkoittaa
ihmisen kokemusta siitä, että hän on vapaa päättämään itse tekemisistään.
Autonomian edellytyksenä onkin valinnan- ja toiminnanvapaus, jolloin motivaatio
lähtee yksilön sisältä [4].
Esimerkiksi opettaja nauttii opetustyöstään sinänsä tai hän kokee arvostavansa niitä
päämääriä, joita hän voi opetuksellaan edistää. Kyvykkyys puolestaan tarkoittaa
yksilön kokemusta omasta osaamisestaan ja aikaansaavuudestaan. Kyvykkääksi
itsensä kokeva ihminen uskoo pystyvänsä paitsi suoriutumaan annetusta tehtävästä
myös kehittymään siinä. Tämä merkitsee sitä, että käsitys omasta kyvykkyydestä on
usein edellytys toiminnan aloittamiselle. Kolmas sisäisen motivaation lähde liittyy
ihmisen perustarpeeseen olla yhteydessä toisiin ihmisiin [4]. Ihminen voi hyvin, kun
hän kokee, että hänestä välitetään [5]. Samoin työntekijänä ihminen on
parhaimmillaan, kun hän kokee olevansa osa kannustavaa, turvallista ja
lämminhenkistä yhteisöä. [4]

Motivaatio ohjaa yksilön käyttäytymistä, mutta toisaalta, jokainen voi säädellä omaa
motivoitumistaan [6]. Itsesäätelyn käsitteellä viitataankin yksilön kykyyn muuttaa
käyttäytymistään joustavasti tilanteen mukaan [7]. Yksilöille, joilla on vahvat
itsesäätelytaidot, on ominaista käyttää tilanteeseen sopivia ja tarkoituksenmukaisia
metakognitiivisia-, motivaatio- ja käyttäytymisstrategioita [8]. Kilisin ja Yıldırımin [9]
tutkimuksessa on todettu, että erityisesti oppimistilanteessa itsesäätelyn osuus on
merkittävin vaikkakin kaikki edellä mainitut tekijät ovat tärkeitä.

Toimijuus ja osallisuus osana pedagogista
hyvinvointia
Keskeisiä käsitteitä pedagogisen hyvinvoinnin rakentumisessa ovat toimijuuden ja
osallisuuden käsitteet [3]. Toimijuuden kantasana, toimi, viittaa tehtävään ja
tekemiseen. Eteläpelto ym. [10] määrittävätkin toimijuuden viittaavan
aktiivisuuteen, aloitteellisuuteen, osallisuuteen sekä kokemuksiin oman työn ja
elämän hallinnasta, kuten myös todellisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Toimijuus voi
olla sekä yksilöllistä että yhteisöllistä. Yksilöllinen toimijuus kietoutuu työntekijän
ammatilliseen identiteettiin ja osaamiseen. Toimijuus liittyy myös toimijan ja
toimintaympäristön väliseen monitahoiseen vuorovaikutussuhteeseen. Tällöin
esimerkiksi toimintaympäristön materiaaliset välineet, viralliset ja epäviralliset
valtasuhteet sekä vallitsevat toimintatavat voivat joko tukea tai rajoittaa toimijuutta.
[10]
Osallisuudessa on keskeistä Isolan ym:n [11] mukaan se, että yksilö kokee aidosti
kuuluvansa hänelle merkityksellisiin yhteisöihin ja vuorovaikutussuhteisiin.
Osallisuus on myös vaikuttamista oman elämänsä kulkuun, mahdollisuuksiin,
toimintoihin, palveluihin ja yhteisiin asioihin. Toimijuus ja aito osallisuus vahvistavat
yksilön kokemusta pedagogisesta hyvinvoinnista.

Voimaantuminen osana pedagogista hyvinvointia
Voimaantuminen on yhteydessä opettajan ja opiskelijan hyvinvointiin.
Parhaimmillaan opiskelijan ja opettajan kohtaaminen on molempia
voimaannuttavaa ja lisää kaikkien osallisten jaksamista ja hyvinvointia. [12].
Voimaantumisella viittaamme ihmisen omaan kokemukseen sisäisestä energiasta.
Kyseinen energia suuntaa toimintaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Toiminta
tuottaa tyydytystä ja saa aikaan ihmisessä positiivisen voiman tunteen.
Spreizerin [13] mukaan voimaantumista voidaan tarkastella sekä makro- että
mikrotasolla. Makronäkökulma viittaa työyhteisön kontekstiin ja mikronäkökulma
viittaa yksilön kokemukseen työstään. Organisaation rakenteet voivat joko estää tai
helpottaa yksilöiden osallistumista omaan työtään koskeviin asioihin. Mikrotaso
puolestaan viittaa yksilön käsityksiin omasta roolistaan,
vaikutusmahdollisuuksistaan ja oman työn hallinnasta työyhteisössä. Keskeistä on
se, miten yksilö kokee työnsä.

Pedagoginen hyvinvointi ja opettajan osaaminen
Pedagoginen hyvinvointi rakentuu kohtaamisessa ja toiminnassa (katso kuvio 1).
Pedagoginen hyvinvointi todentuu muun muassa siinä, miten opettaja mahdollistaa
opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuden pedagogisessa
toiminnassa. Opettajalla tulee olla taito sekä aito ymmärrys ja tahto osallistaa
opiskelijat oppimisprosessiin. Luonnollisesti opettaja on sidoksissa myös
koulutuksen järjestäjän asettamiin reunaehtoihin opetuksen ja ohjauksen
toteutuksessa [14].
Käytännössä osallistaminen tarkoittaa muun muassa sellaisia opetusmenetelmiä,
jotka edellyttävät opiskelijoiden ajattelua, aktiivista toimintaa ja vuorovaikutusta.
Tällöin opiskelijoiden yksilöllinen osaaminen, henkilökohtaiset toiveet, tarpeet ja
mahdollisuudet sekä esimerkiksi erilaiset oppimisen strategiat on mahdollista
huomioida tilannekohtaisesti.

Opettajan näkökulmasta osallistaminen edellyttää avointa asennetta
oppimisprosessia kohtaan. Avoimuus merkitsee tilannekohtaista arviointia, mihin
suuntaan ja miten prosessi etenee oppimistavoitteiden näkökulmasta. Tässä
tilanteessa opettajalta vaaditaan joustavuutta ja toisinaan kykyä luopua ennakkoon
määritellyistä pedagogisista ratkaisuista. Lisäksi opettajalta vaaditaan
epävarmuuden sietokykyä, sillä opiskelijan oppimispolku ja oppimisprosessin kulku
eivät ole tiedossa prosessin alussa. Jokainen opiskelija oppii omalla tavallaan.
Opettajan osaaminen näyttäytyy sopivien pedagogisten ratkaisujen ja menetelmien
valintana sekä erilaisten pedagogisten mallien perusteiden ymmärtämisenä.
Opettajalta vaaditaan uskallusta sekä taitoa nähdä oppimistilanteet vaihtelevina ja
moniulotteisina, jolloin pedagogiset ratkaisut ovat monipuolisia. Parhaimmillaan
tämä merkitsee olemassa olevien rajojen rikkomista. Rajojen rikkomista vaaditaan
myös opiskelijoilta, sillä opiskelijat voivat odottaa opettajilta konventionaalisia,
perinteisiä käsityksiä opettamisesta.
Pedagogiikka on jatkuvaa uudistamista ja uudistumista ja sitä tukee muun muassa
tutkiva opettajuus. Työyhteisön kannustava ilmapiiri ja sen mukaiset toimet tukevat
opettajan ammatillista kehittymistä ja innostuksen säilymistä työhön. Tämä pohjalta
opettaja jaksaa ylläpitää pedagogista hyvinvointiaan ja toimii kannustavasti
suhteessa opiskelijoihin.

Tärkeintä on kohtaaminen ja välittäminen
Pedagogisen hyvinvoinnin käsite on löytänyt paikkansa kuvaamaan opettajien ja
opiskelijoiden hyvää kohtaamista opetuksen ja ohjauksen maailmassa. Käsite on
tervetullut juuri sen avoimuuden ja tuoreuden takia.
Martti Hellström toteaa [15] osuvasti, miten pedagogisen hyvinvoinnin käsite
voitaisiin kääntää toisinkin päin: hyvinvoinnin pedagogiikaksi. Tällä Hellström
tarkoittaa välittävää (caring) orientaatiota opetukseen. Tällaiselle pedagogiikalle on
tunnusomaista opiskelijan kasvun ja oppimisen tukeminen ja niiden tiellä olevien
esteiden poistaminen niin, että opiskelija kokee tulleensa aidosti kohdatuksi.

Samankaltainen välittämisen ajatus sisältyy Decin ja Ryanin itseohjautuvuusteoriaan
[4]. Sen mukaan ihmisen yksi perustarve on olla yhteydessä toisiin ihmisiin.
Ihminen voi hyvin, kun hän kokee, että hänestä välitetään. Kokemuksemme mukaan
osallistava pedagogiikka on opiskelijasta välittämistä.
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Tiivistelmä: Artikkelissa jäsennetään pedagogisen hyvinvoinnin ulottuvuuksia sekä sen
yhteyttä osallistavaan pedagogiikkaan. Pedagogisessa hyvinvoinnissa on mukana sekä
yhteisöllinen että yksilöllinen taso, mikä tarkoittaa opettajan näkökulmasta kokemusta
omasta työhyvinvoinnistaan. Opiskelijalla vastaava hyvinvoinnin kokemus liittyy kiinteästi
osallisuuden kokemukseen. Pedagogista hyvinvointia rakennetaan avoimessa ja aidossa
kohtaamisessa. Opettajan osaamisen näkökulmasta pedagogisen hyvinvoinnin tuottaminen
merkitsee jatkuvaa itsensä sekä oman pedagogisen toiminnan kehittämistä esimerkiksi
tutkivan opettajuuden keinoin. Opiskelijalle pedagoginen hyvinvointi mahdollistaa
toimijuuden ja osallisuuden. Keskeisiä tekijöitä pedagogisen hyvinvoinnin kokonaisuudessa
ovat toimijoiden motivaatio ja itsesäätelytaidot. Pedagogisessa toiminnassa pyritään

huomioimaan jokaisen voimavarat ja vahvuudet, mikä on jatkuvan uudistumisen ja
kehittymisen edellytys.

