
Kasvuyhteisöllisyyskoulun
arviointia



Perusoletuksia
• Hyveiden ja vahvuuksien vaikutuksesta ihmisen 

hyvinvointiin, koulumenestykseen sekä onnellisuuteen 
on riittävästi tutkimuksellista näyttöä. Niinpä emme ole 
systemaattisesti etsineet näyttöä yksittäisissä 
oppilaissa tapahtuneista muutoksista.

• Koulu vuorovaikutussysteemi sekä mahdollistaa että 
neutralisoi yksittäisten toimijoiden vaikutuksia. 
Pedagoginen vapaus on näennäistä. Pikemminkin kyse 
on tietoisesta ja tiedostamattomasta kulttuurisesta 
ohjauksesta.

• Hyveiden ja vahvuuksien täysimääräinen toteutuminen 
edellyttää koulun koko kulttuurin muuttumista.



Jotakin arviointiaineistosta

• Mikä on muuttunut? –kysely

– Perustuu yhdessä koulujen kanssa 
tuotettuun kriteeristöön

• Auditointiaineistot

– Viiden katselmoidun koulun kirjalliset 
aineistot, ympäristön havainnointi, 
oppilaiden, opettajien, vanhempien ja 
koulun johdon haastatteluja.

• Etnografinen monitahoarviointi



Syvien vahvuuksien koulun viitekehys

7. Koulun 

yhteistyökumppanit

6. Koko koulun kulttuuri ja 

oppimisympäristö

5. Johdon ja henkilöstön 

vuorovaikutus

4. Vanhempien ja opettajien 

vuorovaikutus

3. Opettajien keskinäinen 

vuorivaikutus

2. Opettajien ja oppilaiden

vuorovaikutus

1. Oppilaiden keskinäinen 

vuorovaikutus

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. 

Kouluyhteisön arvon mitta on sen kyky toteuttaa oppimista 

edistävää hyveille ja vahvuuksille perustuvaa vuorovaikutusta



Laadullisia havaintoja matkan varrelta
1. Perinteisesti koulua tarkastellaan yksittäisen 

opettajan pedagogiikkana ja olosuhteiden 
tasalaatuisena mahdollistamisena - yksittäinen 
opettaja saa vain harvoin aikaiseksi merkittäviä 
vahvuuksiin liittyviä tuloksia? Koulun 
pedagogiikkaa ei juuri johdeta pedagogisen 
vapauden vuoksi eikä koulun työyhteisö tunnista 
niitä kulttuuria piirteitä jotka samankaltaistavat 
yksittäisten opettajien toiminnan. Koulun 
vuorovaikutussysteemi neutralisoi yksittäiset 
ponnistelut.

2. On mahdollista, että koko koulu työskentelee 
vahvuuksien suuntaan. Tämä ei ole itsestään 
selvää, kun korostetaan  opettajien pedagogista 
vapautta ja opetusvelvollisuuteen perustuvaa 
palkkausjärjestelmää.

3. Kehittyy vahvuuspedagokiikka, joka mahdollistaa 
vahvuuksien käsittelyn oppilaiden kanssa 
systemaattisesti. Pedagogisten muutosten 
aikaansaaminen on suhteellisen helppoa 
systemaattisella työskentelyllä.

4. Oppilaiden kyky tunnistaa toistensa vahvuuksia 
kasvaa.



5. Henkilökunta tunnistaa toistensa vahvuuksia ja koko 
yhteisö oppii puhumaan vahvuuskieltä.
Koulun henkilökunta yhteistyön laatu paranee vahvuuksien 
käytön myötä erityisesti työpari tai tiimiopetuksessa. 
Ylipäätään puhe vahvuuksista ja omien vahvuuksien 
tunnistaminen lisää turvallisuutta työyhteisössä, vahvistaa 
erilaisuuden käyttöä voimavarana ja purkaa 
yhdenmukaisuuden vaatimusten latistavaa vaikutusta.
6. Vahvuudet antavat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä 
kotien kanssa uudelta pohjalta. Vuorovaikutuksen laatu 
muuttuu vahvuuksien tarkastelun myötä.
7. Pitkäjänteinen työskentely tuo esiin yksilötason 
myönteisiä muutoksia: vahvuuksilla työskentely vaikuttaa 
niin oppilaisiin, ryhmiin kuin yksittäisiin aikuisiin ja 
työyhteisöön.
8. Vahvuuksien kautta tarjoutuu mahdollisuus johtaa yhteistä 
pedagogiikkaa. Vahvuuksista tulee koulun johtamista 
vahvistava ja suuntaava ajattelutapa.
9. Koko koulussa on mahdollisuus synnyttää jäseniään tukeva 
kulttuuri, jossa ihmiset uskovat omiin kykyihinsä



Oppilaiden toimintaan 
liittyviä havaintoja

2. Oppilaiden kertoman mukaan vahvuuksia on merkitystä luokkien sisäisessä 
työskentelyssä esim. ryhmiä kootessa ja että vahvuuksien tunnistaminen itsessä ja 
muissa on parantanut luokkahenkeä, vähentänyt kilpailua ja kiusaamista. Oppilaat 
kiinnittävät huomiota ryhmän toimintaan: ”Ketään ei jätetä yksin.”
3. Sekä oppilaat että henkilökunta totesivat, että vahvuuksien tunnistaminen auttaa 
itsenäisen etenemisen tehtävissä. 
4. Siellä missä vahvuuksien käyttö on ollut kohtuullisen intensiivistä, työilmapiiri on 
parantunut. Haastatteluissa voitiin tunnistaa innostuksen, yhteistyön, oppimisen ilon, 
ja ystävällisyyden lisääntymistä. Uskallus tuoda asioita esiin on kasvanut. Erilaisuutta 
hyväksytään paljon.
=> Oppilaiden kyky tunnistaa vahvuuksia itsessään ja muissa sekä erityisesti 
vahvuuskielen käyttö luontevana osana arkea vaatii suhteellisen pitkää harjoittelua (3 
v.)

1. Aineistossa toistuvat sekä aikuisten että 
lasten kertomina tarinat lasten erityisten 
piirteiden määrittymisenä vahvuuksiksi. 
Hitaus on harkitsevuutta, hiljaisesta kuoriutuu 
empaattista ystävällisyyttä ja herkkää 
sosiaalista tilannetajua jne. 
Aineistoissa on kiistatonta näyttöä 
vahvuuksien käsittelyn itsetuntoa 
vahvistavasta ja eheyttävästä vaikutuksesta. 



Henkilökuntaan 
liittyviä havaintoja

• Vahvuuksia korostava ajattelu tukee opsin käyttöä. 
• Yhteisen suunnittelun kautta vahvuuksista on tullut opettajakunnalle 

yhteinen työn ja kielen opettelun kohden. 
• Vahvuuksien käyttö on muuttanut oppilashuollossa käytävää 

vuoropuhelua. Nyt puhutaan oppilaiden vahvuuksista ja miten niitä 
saataisiin tuettua. Aineistossa on hypoteesejä oppilashuollon palveluita 
käyttävien tarpeen muuttumisesta.

=> Vahvuuksien kielen luonteva käyttö vaatii opettajilta harjaantumista: ”Ne 
ovat uusia ja kuulostavat niin hienolta.” ”On kuin opettelisi uutta kieltä.” 

Pitkään vahvuuksien pedagogiikka 
käyttäneissä kouluissa opettaja-
kunnan enemmistö (60%) näki 
henkilökunnan keskinäisen 
vuorovaikutuksen 
muuttuneen voimakkaasti 
myönteiseen suuntaan ja vain 2% 
ei nähnyt mitään kehitystä.



Kodin ja koulun 
väliseen yhteistyöhön 
liittyviä havaintoja
1. Tapa viestiä koulun ja kodin välillä on 
muuttunut. Nykyisin lähdetään liikkeelle 
vahvuuksista: esim. kodin ja koulun päivät, 
viestintä ja kehityskeskustelut. 

2. Aineistossa on esimerkkejä vanhempia 
aktivoinnista mukaan vahvuuksien käyttöön oman 
lapsensa kasvatuksessa. 

3. Erilaiset keskustelutehtävät ja projektit ovat auttaneet 
vanhempia ymmärtämään, mistä vahvuuksia on kyse ja niistä 
on tullut hyvää palautetta. Vahvuuksien käytön myötä 
vanhempien rohkeus on kasvanut: ”Uskallan kysyä tarkemmin,
miten lapsella menee koulussa.”

4. Kotitehtävät, ovat tukeneet kotia kasvatustyössä ja 
auttaneet käyttämään vahvuuksia omien lasten kasvatuksessa. 



Johtamiseen liittyviä havaintoja
1. Johdon sitoutunut ja päättäväinen esiintyminen vahvuuksille rakennetun 

pedagogiikan puolesta mahdollistaa yhtenäisen etenemisen.

2. Vahvuuksille perustuvan opetuksen kehittäminen helpottuu, kun se sidotaan 
koulun suunnittelurakenteisiin ja ennen kaikkea arviointiin.

3. Tiimipohjainen organisoituminen, jossa vahvuuspedagogiikan  edistäminen kuuluu 
yhdelle tiimille vahvistaa asiaa.

4. Vahvuusajattelu auttaa uuden opsin
käytöönotossa. 

5. Vahvuuspedagogiikka auttaa löytämään koko 
henkilökunnalle yhteisen näkemyksen 

perustehtävästä ja purkaa näin koulusta 
yksin tekemisen eetosta.

Yhteinen vahvuuksien toteutuksen arviointi 
edistäisi luultavasti vahvuuspedagogiikan 
käytäntöjen syventämistä.



Kulttuuriin liittyviä havaintoja

1. Koulun kulttuuriin on pitkään kuulunut 
vahvuuksille perustuvat pedagoginen ajattelu: 
”Tämä on ollut meille pitkään arkipäivää.” 
Syvien vahvuuksien myötä vahvuudet ovat 
tulleet piilosta ja taustalta näkyväksi. 
Tekemiselle on tullut nimi ja teoreettista 
pohjaa.

2. Se, että vahvuuksiin on on suhtauduttu 
myönteisesti, ei kuitenkaan takaa 
vahvuuspedagogiikan systemaattista käyttöä. 
”Olit rohkea ottaessasi tämän asian esille, on 
laadullisesti erilainen kommentti kuin pelkkä 
sana hyvä.”

3. Vahvuuksien kieli on aiempaa täsmällisempää ja 
sen syvällinen käyttö vaatii systemaattisuutta. 
Kyse on mikropedagogiikasta ja ajattelutavan 
muutoksesta.



Indikaattoreista
• Ensimmäinen versio indikaattoreista on tehty yhdessä koulujen 

kanssa. Indikaattorit on dokumentoitu Syvien vahvuuksien 
kriteeristöksi.

• Indikaattoreita on muokattu ja täydennetty koulujen kanssa 
työskennellessä.

• Indikaattoreiden toteutumista on arvioitu opettajille tehdyllä 
kyselyllä sekä auditoinneilla.

• Mikä on muuttunut ? –kysely, asteikko 1-5 (1= ei lainkaan, 
5=erittäin paljon). 93% opettajista tunnista ainakin vähäisiä 
muutoksia, 15% tunnistaa erittäin paljon muutoksia.

• Aineisto koostuu viiden auditoidun koulun opettajista. Muut koulut 
eivät valitettavasti ole osallistuneet kyselyyn.

• Aineistossa on vertailtu pitkään vahvuuksia käyttäneitä kouluja 
lyhyehkön ajan käyttäneisiin ((**=tilastollisesti merktisevä ero, 
***=tilastollisesti erittäin merkitsevä ero)



Mikä on muuttunut koulussasi?

Koko aineisto

2,8

3,6

3,2

3,1

3,4

2,4

3,2

1

2

3

4

5

1. Oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus

2. Opettajien ja oppilaiden keskinäinen

vuorovaikutus

3. Henkilökunnan keskinäinen

vuorovaikutus

4. Vanhempien ja koulun välinen

vuorovaikutus

5. Johdon ja henkilökunnan välinen

vuorovaikutus

6. Koulun ja yhteistyökumppaneiden

välinen vuorovaikutus

7. Koulun kulttuuri

1=ei lainkaan, 5=erittäin paljon, N= 107



Mikä on muuttunut koulussasi?

1

2

3

4

5

1. Oppilaiden keskinäinen

vuorovaikutus

2. Opettajien ja oppilaiden

keskinäinen vuorovaikutus

3. Henkilökunnan keskinäinen

vuorovaikutus

4. Vanhempien ja koulun välinen

vuorovaikutus

5. Johdon ja henkilökunnan

välinen vuorovaikutus

6. Koulun ja

yhteistyökumppaneiden välinen

vuorovaikutus

7. Koulun kulttuuri

1=ei lainkaan, 5=erittäin paljon, N=107

Pitkään tehneet

Lukuvuoden toimineet



Mikä on muuttunut koulussasi oppilaiden keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa? (N=109)

2,6

2,6

2,8

2,5

2,9

3,3

3,1

2,9

2,7

2,8

1. Oppilaat kuvaavat ja perustelevat toimintaansa
hyveiden ja vahvuuksien pohjalta.

2.Oppilaiden keskinäisessä vuoropuhelussa on
tunnistettavissa hyveiden ja vahvuuksien kieli.

3.Oppilaat tukevat toisiaan hyveiden ja vahvuuksien
lujittamisessa.

4.Oppilaat tekevät hyveisiin ja vahvuuksiin pohjautuvia
aloitteita työympäristönsä parantamiseksi.

5.Oppilaat kantavat yleisesti vastuuta itsensä lisäksi
muista.

6.Oppilailla on kyky tunnistaa toisen vahvuudet. (ja
antaa vahvuuksista tunnustusta).

7.Oppilailla on erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa koko koulun toimintaan ja harjoitella…

8.Erilaisia sosiaalisia tilanteita kuten siirtymiä,
ruokailuja, tapahtumia juhlia käytetään suunnitellusti…

9. Huomion kiinnittäminen vahvuuksiin näkyy esim.
kiusaamisen puuttumiseen tarpeen vähenemisenä tai…

10.Oppilaskunnan toiminnassa on tunnistettavissa
hyveiden ja vahvuuksien ohjaava vaikutus.

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5



Mikä on muuttunut koulussasi 
oppilaiden keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa?

3,0

3,0

3,1

2,8

3,0

3,8

3,6

3,1

2,9

3,0

2,4

2,4

2,6

2,3

2,9

3,1

2,8

2,7

2,6

2,6

1. Oppilaat kuvaavat ja perustelevat toimintaansa hyveiden ja
vahvuuksien pohjalta.

2.Oppilaiden keskinäisessä vuoropuhelussa on tunnistettavissa
hyveiden ja vahvuuksien kieli.

3.Oppilaat tukevat toisiaan hyveiden ja vahvuuksien lujittamisessa.

4.Oppilaat tekevät hyveisiin ja vahvuuksiin pohjautuvia aloitteita
työympäristönsä parantamiseksi.

5.Oppilaat kantavat yleisesti vastuuta itsensä lisäksi muista.

6.Oppilailla on kyky tunnistaa toisen vahvuudet. (ja antaa
vahvuuksista tunnustusta).

7.Oppilailla on erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa koko
koulun toimintaan ja harjoitella vahvuuksiensa käyttöä…

8.Erilaisia sosiaalisia tilanteita kuten siirtymiä, ruokailuja,
tapahtumia juhlia käytetään suunnitellusti vahvuuksien…

9. Huomion kiinnittäminen vahvuuksiin näkyy esim. kiusaamisen
puuttumiseen tarpeen vähenemisenä tai yksinäisyyden…

10.Oppilaskunnan toiminnassa on tunnistettavissa hyveiden ja
vahvuuksien ohjaava vaikutus.

Koulu≥3 v. Koulu 0,5-1,5 v.

**

**

**

***

**

*



Mikä on muuttunut opettajien ja oppilaiden keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa? (N=110)

3,8

3,6

3,3

3,6

3,7

3,5

3,7

3,3

3,2

4,0

1. Hyveet ja vahvuudet näkyvät oppilaiden kanssa
käydyissä kehityskeskusteluissa tai henkilökohtaisissa…

2. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella
hyveiden ja vahvuuksien käyttöä esim. erilaisissa…

3. Opettajilla ja oppilailla on käsitys, millainen
vuorovaikutus edistää oppimista ja voimaantumista…

4. Opetuksessa edistetään ikätasoisesti oppilaiden
oman motivaation syntymistä ja vastuun ottoa…

5. Opetuksessa pyritään tukemaan oppilaiden
vahvuuksien esillepääsyä ja kehittymistä.

6. Lapset tunnistavat omia ja muiden vahvuuksia.
Vahvuuksien ymmärtämistä ja kehittämistä…

7. Opettajilla on pedagogiset valmiudet tukea lasten
kykyä tunnistaa omia ja muiden vahvuuksia.

8. Oppilaat toteuttavat hyveitä ja vahvuuksia syventäviä
projekteja ja oppimiskokonai-suuksia, esim.…

9. Oppilaat tunnistavat hyveet ja vahvuudet ja pystyvät
arvioimaan itseään ja omaan kehittymistään niiden…

10. Hyveitä ja vahvuuksia konkretisoidaan oppilaille,
esim. kuvallisina kortteina ja tauluina.

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5



Mikä on muuttunut opettajien ja 
oppilaiden keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa?

4,4

4,0

3,5

4,0

4,1

4,0

4,0

3,7

3,5

4,3

3,5

3,4

3,2

3,3

3,5

3,2

3,5

3,1

3,0

3,8

1. Hyveet ja vahvuudet näkyvät oppilaiden kanssa käydyissä
kehityskeskusteluissa tai henkilökohtaisissa oppimissuunnitelmissa.

2. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella hyveiden ja vahvuuksien
käyttöä esim. erilaisissa ryhmätilanteissa.

3. Opettajilla ja oppilailla on käsitys, millainen vuorovaikutus edistää
oppimista ja voimaantumista sekä miten tällainen vuorovaikutus voi…

4. Opetuksessa edistetään ikätasoisesti oppilaiden oman motivaation
syntymistä ja vastuun ottoa omasta oppimisestaan.

5. Opetuksessa pyritään tukemaan oppilaiden vahvuuksien esillepääsyä ja
kehittymistä.

6. Lapset tunnistavat omia ja muiden vahvuuksia. Vahvuuksien
ymmärtämistä ja kehittämistä työstetään säännöllisesti.

7. Opettajilla on pedagogiset valmiudet tukea lasten kykyä tunnistaa omia
ja muiden vahvuuksia.

8. Oppilaat toteuttavat hyveitä ja vahvuuksia syventäviä projekteja ja
oppimiskokonai-suuksia, esim. hyvesanaprojekteina, kuukausiteemoina…

9. Oppilaat tunnistavat hyveet ja vahvuudet ja pystyvät arvioimaan itseään
ja omaan kehittymistään niiden pohjalta.

10. Hyveitä ja vahvuuksia konkretisoidaan oppilaille, esim. kuvallisina
kortteina ja tauluina.

Koulu≥3 v. Koulu 0,5-1,5 v.

***

***

**

**

**

*

**

**

**



Mikä on muuttunut koulun henkilökunnan keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa? (N=109)

3,6

3,4

3,4

3,2

3,2

3,4

3,0

3,3

3,0

2,9

1.Henkilökunta tunnistaa omia ja toistensa vahvuuksia.

2. Hyveet ja vahvuudet ohjaavat yhteistoimintaa ja
toimivat eettisenä ohjenuorana.

3.Henkilökunnalla on hyveille ja vahvuuksille perustuva
käsitys koulusta työpaikkana nyt ja tulevaisuudessa.

4.Hyveiden ja vahvuuksien vahvistamisesta käydään
jatkuvaa vuoropuhelua.

5. Henkilökunnan yhteistä toimintaa kehitetään
hyveiden ja vahvuuksien pohjalta.

6.Henkilökunta pitää huolta toisistaan ja mahdollistaa
kunkin vahvuuksien esillepääsyn.

7.Henkilökunta tunnistaa yhteisessä toiminnassa
hyveitä ja vahvuuksia ja käy jatkuvaa vuoropuhelua…

8.Henkilökunta tunnistaa koulun toiminnassa ja
ympäristössä eettisen ja moraalisen oppimisen…

9.Henkilökunnan kesken puhutaan hyveiden ja
vahvuuksien kieltä. Esimerkiksi toimintaa…

10. Työyhteisössä on käytössä tapoja, joilla hyveitä ja
vahvuuksia pidetään myönteisellä tavalla esillä,…

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5



Mikä on muuttunut koulun 
henkilökunnan keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa?

4,1

4,0

3,9

3,8

3,6

3,6

3,3

3,5

3,6

3,7

3,2

3,0

3,1

2,8

2,9

3,3

2,7

3,1

2,7

2,4

1.Henkilökunta tunnistaa omia ja toistensa vahvuuksia.

2. Hyveet ja vahvuudet ohjaavat yhteistoimintaa ja toimivat
eettisenä ohjenuorana.

3.Henkilökunnalla on hyveille ja vahvuuksille perustuva käsitys
koulusta työpaikkana nyt ja tulevaisuudessa.

4.Hyveiden ja vahvuuksien vahvistamisesta käydään jatkuvaa
vuoropuhelua.

5. Henkilökunnan yhteistä toimintaa kehitetään hyveiden ja
vahvuuksien pohjalta.

6.Henkilökunta pitää huolta toisistaan ja mahdollistaa kunkin
vahvuuksien esillepääsyn.

7.Henkilökunta tunnistaa yhteisessä toiminnassa hyveitä ja
vahvuuksia ja käy jatkuvaa vuoropuhelua niiden vahvistamisesta.

8.Henkilökunta tunnistaa koulun toiminnassa ja ympäristössä
eettisen ja moraalisen oppimisen paikkoja ja mahdollistaa niiden…

9.Henkilökunnan kesken puhutaan hyveiden ja vahvuuksien kieltä.
Esimerkiksi toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan hyveiden ja…

10. Työyhteisössä on käytössä tapoja, joilla hyveitä ja vahvuuksia
pidetään myönteisellä tavalla esillä, esimerkiksi henkilökunnan…

Koulu≥3 v. Koulu 0,5-1,5 v.

***

***

***

**

***

***

**

**

*



Mikä on muuttunut vanhempien ja koulun henkilökunnan 
vuorovaikutuksessa? (N=109)

3,2

3,4

3,5

3,4

3,1

2,9

2,8

2,3

1.Vanhemmille on käsitys siitä, miten koulussa
toteutetaan vahvuuspedagogiikkaa käytännön tasolla.

2.Kotien kanssa ja kotien välisessä vuorovaikutuksessa
käytetään vahvuuskieltä ja puhutaan vahvuuksista.

3.Vanhempien ja lapsen kanssa käydään Hyveille ja
vahvuuksille perustuvia palavereja, tavoite- ja…

4. Vanhemmilla on käsitys oman lapsensa vahvuuksista
ja niiden kehittämisestä.

5. Vanhempien kanssa käytävässä vuoropuhelussa,
esim. wilma etc. käytetään hyveille ja vahvuuksille…

6. Hyveisiin ja vahvuuksiin perustuvaa palautetta
välitetään aktiivisesti kotiin ja kotoa kouluun.

7. Koulun henkilökunnan ja vanhempien välillä on
sopimus yhteistoiminnasta oppilaan vahvuuksien…

8. Vanhemmat pyrkivät omalla toiminnallaan
vaikuttamaan siihen, että oppilaiden puheessa on…

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5



Mikä on muuttunut vanhempien ja 
koulun henkilökunnan 
vuorovaikutuksessa?

3,8

4,0

4,3

4,0

3,7

3,3

3,2

2,6

2,8

3,1

3,0

3,1

2,7

2,6

2,6

2,1

1.Vanhemmille on käsitys siitä, miten koulussa toteutetaan
vahvuuspedagogiikkaa käytännön tasolla.

2.Kotien kanssa ja kotien välisessä vuorovaikutuksessa käytetään
vahvuuskieltä ja puhutaan vahvuuksista.

3.Vanhempien ja lapsen kanssa käydään Hyveille ja vahvuuksille
perustuvia palavereja, tavoite- ja arviointikeskusteluja.

4. Vanhemmilla on käsitys oman lapsensa vahvuuksista ja niiden
kehittämisestä.

5. Vanhempien kanssa käytävässä vuoropuhelussa, esim. wilma etc.
käytetään hyveille ja vahvuuksille perustuvaa viestintää.

6. Hyveisiin ja vahvuuksiin perustuvaa palautetta välitetään
aktiivisesti kotiin ja kotoa kouluun.

7. Koulun henkilökunnan ja vanhempien välillä on sopimus
yhteistoiminnasta oppilaan vahvuuksien kehittämiseksi.

8. Vanhemmat pyrkivät omalla toiminnallaan vaikuttamaan siihen,
että oppilaiden puheessa on tunnistettavissa hyveiden ja

vahvuuksien kieltä.

Koulu≥3 v. Koulu 0,5-1,5 v.

***

***

***

***

***

**

**

*



Mikä on muuttunut johdon ja henkilökunnan välisessä 
vuorovaikutuksessa? (N=108)

3,3

3,5

3,3

3,5

3,6

3,2

3,1

3,4

3,5

3,7

1. Koululla on jaettu visio hyveisiin ja vahvuuksiin
perustuvista laadullisista päämääristä.

2. Koulu on määritellyt ja ilmaisut tahtonsa eettisten
hyveiden noudattamisesta: esimerkiksi koululla on…

3. Koulun opetussuunnitelmassa on ilmaistu keskinäistä
kunnioitusta sekä hyvien luonteenpiirteiden…

4. Hyveet ja vahvuudet on huomioitu koulun
toimintasuunnitelmassa ja sen arvioinnissa. Koulussa…

5. Vahvuuspedagogiikka on suunniteltu koulun
rakenteisiin ja sille on annettu aikaa esim. oppitunneilla.

6. Koulun johtamisjärjestelmässä, esimerkiksi
kehityskeskusteluissa tai henkilökunnan arvioinneissa…

7. Rekrytoinnissa on huomioitu hakijoiden hyveet ja
vahvuudet.

8. Johdolla on kyky nähdä ja vahvistaa yksittäisten
työntekijöiden vahvuuksia ja antaa niille tilaa.

9. Työyhteisössä annetaan tilaan epäonnistua ja iloitaan
tilanteista, joista voi oppia.

10. Luottamuksen ilmapiiri mahdollistaa kokeilut ja
oppimisen.

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5



Mikä on muuttunut johdon ja 
henkilökunnan välisessä 

vuorovaikutuksessa?

3,7

4,3

4,2

4,4

4,5

4,1

4,0

4,0

3,9

4,1

3,0

3,0

2,8

3,0

3,0

2,6

2,5

3,0

3,3

3,4

1. Koululla on jaettu visio hyveisiin ja vahvuuksiin perustuvista
laadullisista päämääristä.

2. Koulu on määritellyt ja ilmaisut tahtonsa eettisten hyveiden
noudattamisesta: esimerkiksi koululla on hyveille ja…

3. Koulun opetussuunnitelmassa on ilmaistu keskinäistä
kunnioitusta sekä hyvien luonteenpiirteiden harjoittamista ja…

4. Hyveet ja vahvuudet on huomioitu koulun
toimintasuunnitelmassa ja sen arvioinnissa. Koulussa…

5. Vahvuuspedagogiikka on suunniteltu koulun rakenteisiin ja
sille on annettu aikaa esim. oppitunneilla.

6. Koulun johtamisjärjestelmässä, esimerkiksi
kehityskeskusteluissa tai henkilökunnan arvioinneissa…

7. Rekrytoinnissa on huomioitu hakijoiden hyveet ja
vahvuudet.

8. Johdolla on kyky nähdä ja vahvistaa yksittäisten
työntekijöiden vahvuuksia ja antaa niille tilaa.

9. Työyhteisössä annetaan tilaan epäonnistua ja iloitaan
tilanteista, joista voi oppia.

10. Luottamuksen ilmapiiri mahdollistaa kokeilut ja oppimisen.

Koulu≥3 v. Koulu 0,5-1,5 v.

***

***

***

***

***

***

***

**

**

**



Mikä on muuttunut koulusi vuorovaikutuksessa suhteessa 
yhteistyökumppaneihin? (N=108)

2,2

2,4

2,1

2,1

2,7

3,0

1. Hyveet ja vahvuudet ovat esillä koulun välittömien
yhteistyökumppaneiden, kuten nuorisotilan, kirjaston

jne., kanssa toimittaessa.

2. Oppimisympäristössä on huomioitu mukaan myös
koti, harrastukset ja vapaa-ajan vietto hyveiden ja

vahvuuksien edistäjinä.

3. Koulu on sopinut itselleen tärkeiden kumppaneiden
kanssa hyveiden ja vahvuuksien kehittymisen

tukemisesta yhteisessä toiminnassa.

4. Kumppaneilla ja koululla on samat vahvuuksiin
perustuvat ohjaavat periaatteet.

5.Avoin yhteistyö mahdollistaa oppilaan vahvuuksien
kehittämisen eri tahoilla.

6. Eri tahot pyrkivät kaikessa toiminnassaan lapsen
parhaaseen.

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5



Mikä on muuttunut koulusi 
vuorovaikutuksessa suhteessa 

yhteistyökumppaneihin?

2,9

2,9

2,6

2,5

3,1

3,5

1,7

2,1

1,8

1,8

2,4

2,7

1. Hyveet ja vahvuudet ovat esillä koulun välittömien
yhteistyökumppaneiden, kuten nuorisotilan, kirjaston jne., kanssa

toimittaessa.

2. Oppimisympäristössä on huomioitu mukaan myös koti,
harrastukset ja vapaa-ajan vietto hyveiden ja vahvuuksien

edistäjinä.

3. Koulu on sopinut itselleen tärkeiden kumppaneiden kanssa
hyveiden ja vahvuuksien kehittymisen tukemisesta yhteisessä

toiminnassa.

4. Kumppaneilla ja koululla on samat vahvuuksiin perustuvat
ohjaavat periaatteet.

5.Avoin yhteistyö mahdollistaa oppilaan vahvuuksien
kehittämisen eri tahoilla.

6. Eri tahot pyrkivät kaikessa toiminnassaan lapsen parhaaseen.

Koulu≥3 v. Koulu 0,5-1,5 v.

***

**

**

**

**

**



Mikä on muuttunut koulusi kulttuurissa? (N=107)

3,3

3,7

3,5

2,1

3,1

3,3

3,3

3,3

3,3

2,8

1. Hyveet ja vahvuudet näkyvät myönteisellä ja
kannustavalla tavalla koulun puiteviestinnässä.

2. Koulussa vallitsee oppimisilmapiiri, joka arvostaa
vahvuuksien hyveiden kehittymistä.

3. Oppimisjärjestelyt mahdollistavat hyveiden ja
vahvuuksien koettelemisen ja kehittämisen…

4. Vahvuuspedagogiikalle rakentuva kulttuuri näkyy
oppilaiden käyntien vähenemisenä esim. kuraattorilla…

5. Koulun tilat on järjestetty siten, että ne
mahdollistavat vapaan työskentelyn ja…

6. Kouluteisössä yleisesti on vallalla lämmin ja
kannustava hyvekieli.

7. Koulun opetussuunnitelmassa on määritelty
tavoitteita ja keinoja hyveiden ja vahvuuksien…

8. Yleisesti kouluyhteisön jäsenissä voidaan tunnistaa
korkea usko omiin kykyihinsä.

9. Yleisesti kouluyhteisön jäsenet luottavat ympäristön
mahdollisuuksiin ja haluun tukea yhteisönsä jäsentä.

10. Hyveiden ja vahvuuksien ilmenemistä ja niissä
kehittymistä arvioidaan, arvioinnille on luotu selkeitä…

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5



Mikä on muuttunut koulusi 
kulttuurissa?

4,0

4,3

4,1

2,3

3,8

3,9

4,1

3,8

3,8

3,2

2,9

3,2

3,1

1,9

2,7

3,0

2,7

2,9

3,0

2,5

1. Hyveet ja vahvuudet näkyvät myönteisellä ja kannustavalla
tavalla koulun puiteviestinnässä.

2. Koulussa vallitsee oppimisilmapiiri, joka arvostaa vahvuuksien
hyveiden kehittymistä.

3. Oppimisjärjestelyt mahdollistavat hyveiden ja vahvuuksien
koettelemisen ja kehittämisen esimerkiksi koulun juhlissa,…

4. Vahvuuspedagogiikalle rakentuva kulttuuri näkyy oppilaiden
käyntien vähenemisenä esim. kuraattorilla ja erityisesti…

5. Koulun tilat on järjestetty siten, että ne mahdollistavat vapaan
työskentelyn ja vahvuustaitojen harjoittelun (järjestys, sisustus,…

6. Kouluteisössä yleisesti on vallalla lämmin ja kannustava
hyvekieli.

7. Koulun opetussuunnitelmassa on määritelty tavoitteita ja
keinoja hyveiden ja vahvuuksien edistämiselle.

8. Yleisesti kouluyhteisön jäsenissä voidaan tunnistaa korkea
usko omiin kykyihinsä.

9. Yleisesti kouluyhteisön jäsenet luottavat ympäristön
mahdollisuuksiin ja haluun tukea yhteisönsä jäsentä.

10. Hyveiden ja vahvuuksien ilmenemistä ja niissä kehittymistä
arvioidaan, arvioinnille on luotu selkeitä ja yksinkertaisia…

Koulu≥3 v. Koulu 0,5-1,5 v.

***

**

***

***

***

***

***

***

**



Mitä vanhemmat pilottikouluilta odottavat: 
Eniten mainintoja saaneet vahvuudet (vanhempainillat)

• Sinnikkyys (26)
• Sosiaalinen tilannetaju (21)
• Tiedonjano, uteliaisuus, kekseliäisyys (20)
• Toivo (12)
• Rehellisyys (8)
• Rehtiys, reiluus,(7) oikeudenmukaisuus
• Itsehillintä (7)
• Uteliaisuus (6)
• Kekseliäisyys (2)
• Rohkeus 2
• Urheus 2
• Arviointikyky 2
• Kaukonäköisyys, näkemyksellisyys 2


