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Tämä raportti on tiivistelmä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Kasvuyhteisöllisyyskoulun 

indikaattorit- hankkeen aikana syntyneistä  filosofisista, teoreettisista ja periaatteellisista kehyksistä 

ja konkreettisista tuloksista. Hanke sai   Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 60000 euron rahoituksen. Hank-

keeseen haki mukaan yli kaksikymmentä koulua, joista valittiin  yksitoista koulua, henkilökuntaa 528, oppi-

laita 4737, opetusryhmiä 264. 

Indikaattori on paitsi sanakirjamääritelmän mukaisesti osoitin tai ilmaisin,  jonka avulla voidaan 

moninaista tietoa tiivistää helpommin hallittavaan ja ymmärrettävään muotoon. Indikaattori on siis 

tässä tapauksessa kasvuyhteisöllisyyden laadullinen mittari, joka parhaimmillaan antaa laajoja ja 

monimutkaisiakin tietoja yksinkertaisemmassa muodossa. Indikaattori voi toimia myös apuväli-

neenä niin tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa kuin suunnittelussa ja päätöksenteossakin. 

Lisäksi yhteneväisillä toimintatavoilla ja periaatteilla kerätyillä indikaattoreilla voidaan verrata eri 

alueiden välistä kehitystä.   
  

Hankkeen teoreettiseksi perustaksi valittiin erityisesti kasvun ajattelun teoria, voimaantumisen 

teoria, positiivinen psykologia, kehityspsykologia, valinnan teoria ja näkökulman vaihtamisen 

teoria. Suurena ideana on luoda indikaattorit suomalaiselle hyvälle koululle, joka antaa eväät hyväl-

le elämälle. Lähtökohtana pidettiin, että hankkeella tulisi saavuttaa kouluun kohdistuvilla interven-

tioilla laajakantoisia muutoksia niin yhteiskunnallisella, koulun kuin yksilölliselläkin tasoilla. 

Käytännöllisenä suurena ideana oli tuoda tarjolle uusi vuorovaikutuksellinen sisältö ja  metodiikka 

kodin ja koulun yhteistyöhön, vahvuuspedagogiikan kehittämiseen, oppilaiden oppimisen tukemis-

orientaatioon ja opetussuunnitelmien kehittämiseen sekä tie sellaiselle koulukulttuurille, jossa 

kaikki voivat hyvin.  
 

 

Kuvio: Kasvuyhteisöllisyyskoulun indikaattorit- hankeen pilottikoulut 

 

Hankkeen lähtötilanteessa pilottikoulut  saivat valmennusta ja käyttöönsä aineistoja. Osallistuvien 

koulujen alussa työpajaeminaarissa kehitettiin laatukriteerejä sekä toimintatapoja vertaisarviointiin 

perustuvalle laatukatselmukselle. Koulut saivat myös käyttöönsä materiaalipaketin, joka koostuu 
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Kasvamaan havahtuminen kirjasta (10 kpl), vahvuuspedagogisesta opettajan oppaasta, vahvuuksia 

esittelevistä julisteista, vahvuuspinsseistä sekä muusta aineistosta. Hankkeeseen osallistumisesta ei 

aiheutunut osallistuville kouluille välittömiä kustannuksia. 

Kymmenessä pilottikouluissa tuotettiin yhteensä 84 indikaattoria, joista muutosta koskevaan tutki-

mukseen valittiin 64. Hankkeeseen kuuluneen kehityskyselyn lisäksi toteutettiin viidessä koulussa 

kehitysauditointi, jossa haastateltiin oppilaita, vanhempia, opettajia, koulun henkilöstöä ja johtoa. 

Tulokset esitellään jäljempänä. 

 

 

 
 

Kuvio: Hankkeen prosessikuvaus 

 

 

Hankeprosessiin liittyvänä tehtiin mm. koulun toimintaan liittyviä yleisiä havaintoja: 
 

1. Perinteisesti koulua tarkastellaan yksittäisen opettajan pedagogiikkana ja olosuhteiden 

tasalaatuisena mahdollistamisena - yksittäinen opettaja saa vain harvoin aikaiseksi 

merkittäviä vahvuuksiin liittyviä tuloksia?  

2. Koulun pedagogiikkaa ei juuri johdeta pedagogisen vapauden vuoksi eikä koulun työyhteisö 

tunnista niitä kulttuurisia piirteitä, jotka samankaltaistavat yksittäisten opettajien toiminnan. 

Koulun vuorovaikutussysteemi neutralisoi yksittäiset ponnistelut. 

3. On mahdollista, että koko koulu työskentelee vahvuuksien suuntaan. Tämä ei ole itsestään 

selvää, kun korostetaan  opettajien pedagogista vapautta ja opetusvelvollisuuteen perustuvaa 

palkkausjärjestelmää. 

4. Työskentelystä vahvuuksien parissa kehittyy vahvuuspedagogiikka, joka mahdollistaa 

vahvuuksien käsittelyn oppilaiden kanssa systemaattisesti. Pedagogisten muutosten 

aikaansaaminen on suhteellisen helppoa systemaattisella työskentelyllä. 

5. Oppilaiden kyky tunnistaa toistensa vahvuuksia kasvaa. Oppilaat tukevat toisiaan hyveiden 

ja  vahvuuksien lujittamisessa. 
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6.  Henkilökunta tunnistaa toistensa vahvuuksia ja koko yhteisö oppii puhumaan vahvuus-

kieltä. Hyveet ja vahvuudet ohjaavat yhteistoimintaa ja toimivat yhteistoiminnan  eettisenä 

ohjenuorana. 

7. Koulun henkilökunnan 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. 

8. Vahvuudet antavat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kotien kanssa uudelta pohjalta. 

Vuorovaikutuksen laatu muuttuu vahvuuksien tarkastelun myötä. 

9. Pitkäjänteinen työskentely tuo esiin yksilötason myönteisiä muutoksia: vahvuuksilla 

työskentely vaikuttaa niin oppilaisiin, ryhmiin kuin yksittäisiin aikuisiin ja työyhteisöön. 

10. Vahvuuksien kautta tarjoutuu mahdollisuus johtaa yhteistä pedagogiikkaa. Vahvuuksista 

tulee koulun johtamista vahvistava ja suuntaava ajattelutapa. 

11. Koko koulussa on mahdollisuus synnyttää jäseniään tukeva kulttuuri, jossa ihmiset uskovat 

omiin kykyihinsä 
 

Muutostutkimuksen ja auditoinnin perusteella kaikilla seitsemällä alueella eli oppilaiden keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa, opettajien ja oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja koulun henkilö-

kunnan vuorovaikutuksessa, johdon ja henkilökunnan välisessä vuorovaikutuksessa, vuorovaiku-

tuksessa suhteessa yhteistyökumppaneihin ja koulun kulttuurissa havaittiin  mm. seuraavia 

muutoksia:  

 

Oppilaiden toimintaan liittyviä havaintoja: 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. 

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. 

 

Henkilökuntaan liittyviä havaintoja. Pitkään vahvuuksien pedagogiikka käyttäneissä kouluissa 

opettajakunnan enemmistö (60%) näki henkilökunnan keskinäisen vuorovaikutuksen muuttuneen 

voimakkaasti myönteiseen suuntaan ja vain 2% ei nähnyt mitään kehitystä. 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. 
 

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 
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lapsella menee koulussa.” 4. Kotitehtävät, ovat tukeneet kotia kasvatustyössä ja  auttaneet 

käyttämään vahvuuksia omien lasten kasvatuksessa.  

 
Johtamiseen liittyviä havaintoja. Johdon sitoutunut ja päättäväinen esiintyminen vahvuuksille 

rakennetun pedagogiikan puolesta mahdollistaa yhtenäisen etenemisen. Vahvuuksille perustuvan 

opetuksen kehittäminen helpottuu, kun se sidotaan koulun suunnittelurakenteisiin ja ennen kaikkea 

arviointiin. Tiimipohjainen organisoituminen, jossa vahvuuspedagogiikan  edistäminen kuuluu  

yhdelle tiimille vahvistaa asiaa. 

 

Koulun kulttuuriin liittyviä havaintoja. 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 teoreet-

tista pohjaa. Se, että vahvuuksiin on  suhtauduttu myönteisesti, ei kuitenkaan takaa vahvuus-

pedagogiikan systemaattista käyttöä. ”Olit rohkea ottaessasi tämän asian esille, on laadullisesti 

erilainen kommentti kuin pelkkä sana hyvä.” Vahvuuksien kieli on aiempaa täsmällisempää ja sen 

syvällinen käyttö vaatii systemaattisuutta. Kyse on mikropedagogiikasta ja ajattelutavan 

muutoksesta. 

 

Kyse on suuresta muutoksesta opettajan työhön ja koulun tapaan toimia. Perusopetuksen seitsemää 

laaja-alaista osaamistavoitetta toteutetaan kaikissa oppiaineissa ja kaikilla vuosiluokilla. Tavoit-

teiden sisältö määritellään opsissa tarkemmin. Viime kädessä kyse on siitä, ottaako koulu vastaan 

uuden positiivisen psykologian pedagogisen paradigman tarjoaman muutoksen. Tulokset kertovat  

siitä, mitä kulttuurisesti arvostetaan ja painotetaan, mistä puhutaan ja millaista käytöstä palkitaan, 

millaiset termit ovat ylipäätään tuttuja. Numeerisesti mittaamalla voidaan selvittää esim. koululle 

tyypillisimmät vahvuudet keskustelun pohjaksi. Se mikä on määritelty sanallisesti tulee yhteiseksi 

omaisuudeksi, käsitteeksi, kulttuurin, johtamisen ja pedagogiikan pohjaksi.  

 

Harjoittamalla ja huomiota kiinnittämällä vahvuudet voivat muuttua, vahvistua, tuottaen voimaan-

tuneisuutta ja resilienssiä. Positiivisen psykologian periaatteiden mukaan keskitytään vahvuuksiin, 

siihen mitä on, ei siihen mitä ei ole. Tärkeä tulos on myös se, miten innostuneesti oppilaat 

reagoivat, millaisena he vahvuuksien tunnistamisen kokivat ja mitä muutoksia opettajat huomasit 

heidän käytöksessään. Tiivistetysti hyveisiin ja vahvuuksiin perustuva oppiminen näkyy seuraavina 

vaikuttavuuksina:  

 

1. Hyveiden ja vahvuuksien siirtovaikutus laajenee ja kehittyy kestäväksi hyvinvoinnin 

kehitykseksi koko yhteiskuntaan; 

 

2.Hyveistä ja vahvuuksista muodostuu valintaetu, joka perustuu tahtoon ja jota kutsutaan 

konatiiviseksi  valintaeduksi (affektiivinen valinta, kognitiivinen valinta, konatiivinen 

valinta); 

 

3.Kasvun ajattelutapa, elämän tarkoitus ja eettiset toimintatavat kaivertuvat suojaaviksi 

toipumisvahvuutta lisääväksi luonteen piirteiksi (resilienssi); 

 

4.Hyvän tekemisen kokemukset onnellistuttavat ja  lisäävät elämään tyytyväisyyttä ja 

parantavat mentaalista terveyttä ; 

 

5.Kyky nähdä erilaisia reittejä tulevaisuuteen ja tapoja saavuttaa tulevaisuustavoitteet 

paranee edistäen ammattien valinnan vahvuuksille perustuvaa selkeyttä; 
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6.Uuden opetussuunnitelman yleiset tavoitteet selkeytyvät ja konkretisointi syvenee . Hyveet 

ja vahvuudet liittyvät OPS:n yleiseen osaan ja tarjoavat edellytyksen ilmiöpohjaiseen 

opetukseen. 

 

7.Sisäinen (Onnellisuus) ja ulkoinen (Työ) elämäntarkoitus ja itsetuntemus ja –arvostus 

vahvistuvat; vahvuuksien käyttäminen luo tunteen, että on luonut oman sisäisen ja ulkoisen 

kohtalonsa. 

 

Havaintojemme mukaan hyveisiin ja vahvuuksiin perustuva koulun kehittäminen ja pedagogiikka 

muutti parhaimmillaan merkittävästi koulun vuorovaikutussuhteita vaurioittavasta viestinnästä 

kannustavaksi ja kasvua kantavaksi viestinnäksi. Tehtyjen havaintojen mukaan myönteinen viestintä 

oppilaista on lisääntynyt (esim. Wilma), oppilaiden  menestys jatko-opintoihin on parantunut, 

oppilaiden psykososiaalisen tuen tarve on vähentynyt (esim. kuraattoripalvelut), oppilaiden 

keskinäinen kiusaaminen on vähentynyt, koulun arvostus vanhempien keskuudessa on lisääntynyt, 

koulun arvostus muiden koulujen henkilökunnan silmissä on kasvanut, koulun kiinnostus 

työpaikkana halutumpi, koulumme on haluttu yhteistyökumppani, opiskelijat haluavat kouluumme 

harjoittelemaan jatkuvasti suuremmassa määrin. Havainnot ovat yhteneviä maailmalla laajasti 

levinneistä character shool- kouluista (syvien vahvuuksien koulu) joita luonnehtii mm. kiusaamisen 

harvinaisuus, järjestyksenpito-ongelmien vähäisyys, opiskelijoiden innostunut osallistuminen, 

vanhempien tyytyväisyys ja sitoutuminen, poissaolojen vähäisyys, oppimisen eriarvoisuuden 

kaventuminen sekä kotiläksyjen loppuun tekeminen. Koskaan et voi tietää, milloin sinulta hyveitä ja 

vahvuuksia kysytään. 

Vuorovaikutusindikaattorit ja muutokset 
 

Ensimmäinen versio indikaattoreista on tehty yhdessä koulujen kanssa. Indikaattorit on dokumen-

toitu 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 tunnistaa 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 käyttä-

neisiin (**=tilastollisesti merkitsevä ero, ***=tilastollisesti erittäin merkitsevä ero) 
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Kuvio: Mikä on muuttunut koulussasi? 

 

 

 

Kuvio: 2-3 vuoteen vahvuuspedagogiikkaa toteuttaneiden ja 

1-2 vuotta toteuttaneiden koulujen ero  
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1.1. Oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus 
 

Merkittävä määrä koulun toiminnasta tapahtuu oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen piirissä. 

Koulumatkat, välitunnit, erilaiset siirtymät ja muu vuorovaikutus, josta aikuiset eri syistä jäävät 

ulkopuolelle kuuluvat tälle alueelle. Oppilaiden keskinäisen vuoropuhelun alue saattaa muotoutua 

koulun ja aikuisten vastakulttuuriksi tai se voi olla hyveitä ja vahvuuksia tukevaa. Vahvuuspe-

dagogiikan onnistumisen yksi merkittävimpiä kriteereitä on, kuinka hyvin vahvuudet ja hyveet 

näkyvät ja vaikuttavat lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

 

1 Hyveet ja vahvuudet ohjaavat oppilaiden keskinäistä toimintaa, esim. oppilaat pitävät 

huolta ilosta ja viihtymisestä. Kiusaamiseen puututaan (yhteisöllisin menetelmin) 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

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

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

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

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

4.Oppilaat tukevat toisiaan hyveiden ja vahvuuksien lujittamisessa. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

 5.Oppilaat tekevät hyveisiin ja vahvuuksiin pohjautuvia aloitteita työympäristönsä 

parantamiseksi. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

6.Hyveet ja vahvuudet ohjaavat oppilaskunnan toimintaa.  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

7.Oppilaat kantavat yleisesti vastuuta itsensä lisäksi muista. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

8.Oppilailla on kyky tunnistaa toisen vahvuudet. (ja antaa niille tunnustusta) 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

9.Oppilaiden keskinäistä (välittömän) palautteenantoa harjoitellaan. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 
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10.Oppilailla on erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa koko koulun toimintaan ja 

harjoitella vahvuuksiensa käyttöä luokkayhteisöä laajemmissa kokonaisuuksissa. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti. 

 

11.Erilaisia sosiaalisia tilanteita kuten siirtymiä, ruokailuja, tapahtumia juhlia käytetään 

suunnitellusti vahvuuksien harjoitteluun. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

12.Toimitaan luokka-asterajoissa, oppiaineista riippumatta yhdessä toisiaan tukien ja 

kannustaen. Teennäiset rajat ovat hävinneet 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

so13pii meihin erittäin huonosti 

 

13.Arvot näkyvät tekemisessä, kiusaamisen puuttumiseen puuttumisen tarve vähenee, 

yksinäisten määrä vähenee. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 
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1.2. Opettajan ja oppilaiden vuorovaikutus 
 

Opettajan työn suurimmat haasteet koskevat vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa, eivätkä 

esimerkiksi oppiaineita. Nikkola (2011) perustelee väitettä luomalla katsauksen useisiin opettajan 

työtä koskeviin tutkimuksiin. Britzman (1986; 2009, Nikkolan 2011, 38 mukaan) sekä Britzman ja 

Dippo (2000, Nikkolan 2011, 38 mukaan) ovat havainneet, että opettajien työssään kohtaamat 

ongelmat ovat vain harvoin didaktisia. Opettajia rasittavat puutteelliset työtilat, melu, kiire sekä 

oppilaiden ja kurinpidon ongelmat. Lisäksi opettajien kiusaaminen on ongelma ja koulun tarkoitusta 

koskeva yksimielisyys on murenemassa. (Innola & Mikkola 2008; Innola ym. 2005, Nikkolan 2011, 

38 mukaan.)  

Opettajan työ on haastava ihmissuhdeammatti. Ennen opettajat saattoivat ratkaista monia ongelma-

tilanteita auktoriteettinsa avulla. Nykyään työssä kohdataan yhä enenevissä määrin erilaisuutta ja 

ristiriitoja, mutta perinteinen auktoriteetti ei anna enää niihin liittyvien ongelmien ratkaisuun 

oikeutusta ja välineitä. Moni  opettaja kokee olevansa työssään kovilla. (Nikkola 2011, 38–39.) 

Erityisesti  nuorten opettajien työurien alkuvaiheet näyttävät muodostuvan vaikeiksi (Almiala 2008; 

Blomberg 2008; Heikkinen, Jokinen & Tynjälä 2010; Howe 2006; Ingersoll 2007, Kallaksen ym. 

2013, 19 mukaan). Uuteen opettajakuvaan kohdistuu mm. seuraavia odotuksia: 

● että he työskentelevät säännöllisesti yhdessä opetussuunnitelman suunnittelua ja toteutusta 

koskevien asioiden parissa,  
● että opettajakunta kehittää edelleen opetuksen ja kasvatuksen menetelmiä, mm. jakso-opetusta, 

opetuksen rytmittämistä, suullista opetusta, oppilasarviointia ja toiminnallisten projektien 

toteuttamista,  

● että opettajakunta työskentelee kehittääkseen oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa 

opetusta,  

● että opettajakunta hoitaa pedagogista hallintoa olennaisena osana opetuksen suunnittelua ja  

toteuttamista sekä oppilaitten tarpeitten välitöntä huomioon ottamista,  
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● että tutkimustyö ja pedagogiikan syventäminen liittyy jatkuvasti opettajien työhön opetussuun-

nitelman ja opetusmenetelmien kehittämiseksi,  

● että eri oppiaineiden opetuksen integrointi tulee huomioiduksi opetuksen suunnittelussa ja 

toteutuksessa.  

 

Elisabeth Lukas on laatinut ’vastakohtaisuuksien luettelon’ kuvaamaan sitä, millaisia ominaisuuksia 

hyvällä logoterapeutilla pitäisi olla. Tässä sovellamme näitä opettajuuteen liittyviin vuorovaikutus-

taitoihin.  Hänen mukaansa  

1) Opettajan  tulisi olla sekä optimisti että pessimisti: optimisti uskomaan ihmisen ihmisyyteen ja 

siihen mitä hänestä voi tulla, pessimisti ymmärtämään, että kaikki maailman ongelmat eivät 

sittenkään pelkällä opettamisella poistu.  

2)Opettajan  on selvitettävä syyt ja jätettävä ne huomiotta: hänen on sekä kuunneltava ja ymmär-

rettävä häiriöiden alla olevat syyt että jätettävä ne huomioimatta silloin, kun syiden tunteminen ei 

tulisi muuttamaan mitään tai siitä seuraisi autettavalle, oppilaille enemmän vahinkoa kuin hyötyä.  

3) Opettajan on ymmärrettävä ihmisiä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta terveeseen kehitykseen 

mutta myös niitä, joilla on olleet kaikki mahdollisuudet, mutta jotka ovat  jättäneet ne käyttämättä: 

kaikilla ihmisillä, esisokraatti Herakleitoksen sanoin, on mahdollisuus viisauteen, mutta vain harvat 

siihen kykenevät. Opettaja ei siis ole tuomitsemassa ketään sen mukaan, miten hän on käyttänyt 

omaa annettua mahdollisuuttaan.  

4) Opettajalla  tulee olla oma arvojärjestelmänsä, mutta hänen on hyväksyttävä täysin myös muut 

arvojärjestelmät : hänen tulee oman yksittäisyytensä eettisesti rakennetulta pohjalta tunnustaa myös 

muiden yksittäisten toisten (vertaisryhmässä kolmansien) omat arvot ja uskomukset, sekä pystyä 

antamaan vastauksia tällaisiin uskoa, arvoa tai ideologiaa koskeviin kysymyksiin ja pohdintoihin. 

(Lukas 1980: Sinunkin elämälläsi on tarkoitus).  

5) Opettajan  pitää osata vaistota, missä tilanteessa vaieta  ja missä puhua. Erityisesti  vaaditaan 

hyvää tilannetajua, sillä jokainen ryhmä ja jokainen ryhmäistunto on erilainen. Opettaja ei voi - eikä 

saakaan - joka hetki tietää ennalta, mihin suuntaan keskustelu kääntyy. Joskus ”sivuraiteet” 

osoittautuvat ainoaksi oikeaksi suunnaksi, jossa osallistujat uskaltautuvat avautumaan muille 

tuntemuksistaan. Tästä voi seurata hedelmällinen keskustelu esim. erilaisten arvo- tai uskomus-

järjestelmien etiikasta.  

6) Opettajan  tulee osata näyttää ryhmässä omia tunteitaan mutta myös osata hallita niitä. Tämä 

ominaisuuspari liittyy läheisesti tilannetajuun: joissakin tilanteissa opettajan  osoittama myötäsuru 

tai myötäilo vahvistavat osallistujien kokemusta siitä, että tunteita saa näyttää ja että opettaja 

ymmärtää ja  jakaa vertaisena toisen (kolmansien) tuskan tai riemun kokemukset. Joissakin 

tilanteissa omien tunteiden hallinta osoittaa, että opettaja hallitsee mahdollisesti kaoottisen tilanteen 

ja osaa johdattaa osallistujat pois tunteiden myllerryksestä, käyttämällä itseen etääntymisen 

menetelmää. (Anne Niilesmäki: Eksistentiaalisen tyhjiön merkitys kohtaamiselle vertaisryhmä-

terapiassa. Artikkeli on muokattu osio Diplomate in Logotherapy tutkinnon lopputyöstä.) 

 

Merkittävä osa koulussa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta tapahtuu tilanteissa, joissa opettaja ja 

oppilaat ovat samanaikaisesti läsnä. Nämä tilanteet ovat lähtökohtaisesti aikuisten organisoimia ja 

mahdollistamia. Vahvuuspedagogiikan toteuttaminen on yksinkertaisinta koulun henkilökunnan 

organisoimissa tilanteissa ja niissä  vahvuuspedagogiikan aloittaminen on helpointa-
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1.Henkilökunnan ja oppilaiden keskinäisessä toiminnassa toteutuu oppilaskeskeinen 

pedagogiikka, esim. oppilaiden kanssa käydään kehityskeskusteluita tai heidän kanssaan 

tehdään henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia. Esim. Perhepalaverit ja hops-keskustelu 3 

kertaa vuodessa. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

2.Koulussa tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vahvuuksia käyttöä ryhmissä. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

3.Oppilaat harjoittelevat vahvuuksien tunnistamista ja käyttöä vuosiluokkatasoittain. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

4.Opettajilla ja oppilailla on käsitys, millainen vuorovaikutus edistää oppimista ja 

voimaantumista sekä miten tällainen vuorovaikutus voi toteutua. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

5.Opetuksessa edistetään ikätasoisesti oppilaiden oman motivaation syntymistä ja vastuun 

ottoa omasta oppimisestaan. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

6.Koulussa edistetään eettisiä ja moraalisia arvoja siten, että ne ovat tunnistettavissa 

opetuksessa ja oppimisen järjestelyissä, esimerkiksi erilaisissa teemakokonaisuuksissa. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

7.Opetuksessa pyritään tukemaan oppilaiden henkisten vahvuuksien esillepääsyä ja 

kehittymistä. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

8.Oppimistilanteissa tunnistetaan eettisen ja moraalisen oppimisen mahdollisuuksia ja niihin 

tartutaan.  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

9.Lapset tunnistavat omia ja muiden vahvuuksia. Vahvuuksien ymmärtämistä ja kehittämistä 

työstetään säännöllisesti.  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 
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10.Opettajilla on pedagogiset valmiudet tukea lasten kykyä tunnistaa omia ja muiden 

vahvuuksia.  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

11.Opettajia on esimerkiksi koulutettu tähän. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

12.Oppilaat toteuttavat hyveitä ja vahvuuksia syventäviä projekteja ja oppimiskokonai-

suuksia, esim. hyvesanaprojekteina, kuukausiteemoina jne.  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

13.Oppilaat tunnistavat hyveet ja vahvuudet ja pystyvät arvioimaan itseään ja omaan 

kehittymistään niiden pohjalta.  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

14.Oppilaat ja opettajat tunnistavat omakohtaisesti hyveiden ja vahvuuksien yhteyden 

opinnoissa menestymiseen ja pyrkivät kehittämään omaan toimintaansa niiden pohjalta.  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

15.Arjen kasvatustilanteissa (mikrohetkissä) käydään vahvuuskeskusteluja. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

16.Oppilaan oma vahvuusprojekti: saisi valita oman jutun, missä halutaan kehittyä ja siihen 

saa käyttää vapaasti kouluaikaa + henkilökunnalle myös. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

17.Kouluympäristö mahdollistaa avoimen hyveiden ja vahvuuksien oppimisen. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

18.Koulun rakenteissa on varattu aikaa hyveiden ja vahvuuksien käsittelyyn, esimerkiksi Me-

tunnit. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

19.Hyveitä ja vahvuuksia on konkretioitu oppilaille, esim. kuvallisina kortteina ja tauluina 

koulun seinille ja opetuskortteina.  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 
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1.3. Henkilökunnan keskinäinen vorovaikutus 
 

Systeemisessä ajattelussa korostuu erilaisten toimintatapojen symmetrisyys: se, mikä toteutuu 

aikuisten kesken, siirtyy myös aikuisten ja lasten välille sekä lasten keskinäiseen 

vuorovaikutukseen. Koulun henkilökunta luo omalla toiminnallaan puitteet hyveiden ja 

vahvuuksien toteutumiselle koulussa. Lapset ottavat mallia siitä, miten ja millä tavalla aikuiset 

toimivat keskenään. Omalla toiminnallaan aikuiset luovat koulun kulttuurin. 

 

1.Henkilökunta tunnistaa omat vahvuutensa, jotta voisivat niiden varassa ohjata oppilaita.  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

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

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

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

tulevaisuudessa. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

4.Hyveiden ja vahvuuksien vahvistamisesta käydään jatkuvaa vuoropuhelua. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

5. Henkilökunnan yhteistä toimintaa kehitetään hyveiden ja vahvuuksien pohjalta. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

6.Henkilökunnan jäsenet ovat selvillä omista ja toistensa vahvuuksista. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

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

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

8.Henkilökunta tunnistaa yhteisessä toiminnassa hyveitä ja vahvuuksia ja käy jatkuvaa 

vuoropuhelua niiden vahvistamisesta. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

9.Henkilökunta tunnistaa koulun toiminnassa ja ympäristössä eettisen ja moraalisen 

oppimisen paikkoja ja mahdollistaa niiden hyödyntämisen oppimisessa. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

10.Henkilökunnan kesken puhutaan hyveiden ja vahvuuksien kieltä. Esimerkiksi toimintaa 

suunnitellaan ja arvioidaan hyveiden ja vahvuuksien kehittämisen pohjalta. 
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 1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

11.Henkilökunta kohtelee toisiaan ystävällisesti ja kunnioittaen. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

12.Työyhteisössä on käytössä tapoja, joilla hyveitä ja vahvuuksia pidetään myönteisellä 

tavalla esillä, esimerkiksi henkilökunnan kiitospäivä, henkilökunnan kauden teema, hyveistä 

palkitseminen, vahvuuskehut, palautteen anto vahvuuksista toisillemme  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 
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1.4. Vanhempien ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus 
 

Kaikki vanhemmat – riippumatta tulotasosta, koulutuksesta tai kulttuuritaustasta – ovat 

kiinnostuneita lastensa oppimisesta ja toivovat lapsensa menestyvän. Toimintamallit, jotka 

vahvistavat vanhempien mahdollisuuksia ohjata lastensa oppimista, vahvistavat lastenkin 

menestystä. Vanhempien huomioiminen kaikissa strategioissa ja strategisissa toimissa vähentää 

tuloeroihin ja kulttuuritaustoihin liittyviä eroja koulumenestyksessä. 

Vahvuuspedagogiikan toteuttaminen edellyttää vanhempien ja koulun  välillä luottamuksellisia ja 

toisia kunnioittavia suhteita. Hyveiden ja vahvuuksien  toteuttaminen perustuu vallan jakamisen 

filosofiaa:  Lasten menestys on yhteisen toiminnan tulosta.  

 

1.Vanhemmille on tiedotettu hyveisiin ja vahvuuksiin perustuvasta pedagogiikasta ja heillä on 

jonkinlainen käsitys siitä, miten koulussa toteutetaan vahvuuspedagogiikkaa käytännön 

tasolla.  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

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

vahvuuksista. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 
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3.Perhepalaverejä järjestetään kolme kertaa lukuvuodessä HOPS : sien liittyvien hyveiden ja 

vahvuuksien tiimoilta.  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

4.Kodin ja kulun välisissä keskusteluissa on henki, että vahvuudet ovat kaikissa lapsissa, 

vahvuuksiin liittyvät taidot ovat kehittävissä ja niillä on merkitystä elämässä. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

5.Koululla on käytössään erilaisia yhteistyömuotoja vanhempien kohtaamiseen, esimerkiksi 

perhepalaverejä, vanhempain vartteja, luokkatoimikuntia jne.Eri yhteistyömuotoja käytetään 

joustavasti siten, että kaikki vanhemmat tulevat kohdatuksi hyveiden ja vahvuuksien 

tiimoilta. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

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

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

7.Vanhempien kanssa käytävässä vuoropuhelussa, esim. wilma etc. käytetään hyveille ja 

vahvuuksille perustuvaa viestintää.  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

8.Kotiin ollaan yhteydessä ennen kuin ongelmia ilmaantuu. Hyveisiin ja vahvuuksiin 

perustuvaa palautetta välitetään kotiin ja kotoa kouluun (aktiivisesti.) 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

9.Vanhempien ja lapsen kanssa käydään hyveille ja vahvuuksille perustuvia tavoite-  ja 

arviointikeskusteluja. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

10.Koulun henkilökunnan ja vanhempien välillä on sopimus yhteistoiminnasta oppilaan 

vahvuuksien kehittämiseksi. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

11.Vanhemmat pyrkivät omalla toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että oppilaiden puheessa 

on tunnistettavissa hyveiden ja vahvuuksien kieltä. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 
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1.5. Johdon ja henkilöstön vuorovaikutus 
 

Jos oletamme, että organisaatio ei ole järjestynyt systeemi historia on sattumuksien summa ja  

kaikki tulevaisuudet ovat yhtä todennäköisiä. Taloudellisin tapa valita kuviteltujen tulevaisuuksien 

joukosta on valita arpominen, suunnittelu on mahdotonta, suunnittelijat voidaan erottaa. Mikä on 

tällaisessa organisaatiokäsityksessä johdon rooli. 

Jos  oletamme, että organisaatio on rakenteellisesti ehdollistettu systeemi, kone, jossa kaikilla 

tapahtumilla on kausaalinen syynsä mennyt kehitys on historiallinen  välttämättömyys; se ei olisi 

voinut tapahtua mitenkään toisin; elämme ajopuun päällä ja tulevaisuus on ennalta määrätty. Tuon 

ainoan tulevaisuuden löytäminen tapahtuu ennustamalla; oikea ennustemalli voidaan johtaa 

historian säännönmukaisuuksia tutkimalla ja suunnittelua tarvitaan lähinnä passiiviseen 

sopeutumiseen. Mikä on tällaisessa organisaatiokäsityksessä johdon rooli? 

Jos oletamme, että organisaatio on tarkoituksellinen toiminnan ja tuloksenteon työkalu historia 

olisi voinut olla toisenlainen.  Mahdollisia tulevaisuuksia on useita, mutta vain jotkut niistä 

vastaavat tarkoitustamme  ja tarkoituksenmukaiset, tavoiteltavat tulevaisuudet voidaan valita. 

Suunnittelua tarvitaan sellaisen strategian luomiseksi ja toteuttamiseksi, joka johtaa kohti 

tavoiteltavaa tulevaisuutta. Mikä on tällaisessa organisaatiokäsityksessä johdon rooli. 

 

Johtamisen tärkein  työkalu on viestintä, joka tarkoittaa, että kaikkea katsellaan viestinnän kannalta. 

Johdon on itse päätettävä ja huolehdittava viestinnästä. Tiedon tuottaminen ei ole ongelma, vaan 

hyödyntäminen. Vain hyödynnetty tieto voi tuottaa katetta, Ihminen on vastanottajana rajallinen 

olento, resurssi. Viestintään motivoitunut ihminen on yhteisön käyttövoima. Vuorovaikutus-

johtamisen laatua määrittää seuraavat tekijät: Johtamisen vuorovaikutus on rehellistä ja luonteeltaan  

kuvaavaa (arvostelusta pidättyminen), ongelmakeskeistä (ongelmien määrittäminen ja ratkaisujen 

etsintä), välitöntä ja välittävää (huolenpidollista, sivistynyttä ilman taka-ajatuksia), tasa-arvoista 

(luottamusta rakentavaa ja arvonantoa osoittavaa), empaattista ( arvaa oma osasi ja anna arvo 

toisillekin) , joustavaa, (halu oman käytöksen, asenteiden ja mielipiteiden muutokseen)  

 

Koulun johto luo edellytykset hyveille ja vahvuuksille perustuvalle pedagogiikalle. Johdon rooli 

näkyy tavoitteiden asettelussa ja arvioinnissa. Johto luo rakenteita säätelemällä puitteet hyveiden ja 

vahvuuksien toteuttamiseen.  

1.Koulu pyrkii toimimaan oppilaskeskeisesti, kasvattamaan ihmisyyttä ihmisessä. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

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

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

3.Koulu on määritellyt ja ilmaisut tahtonsa eettisten hyveiden noudattamisesta: esimerkiksi 

koululla on hyveille ja vahvuuksille perustuvat yhteisölliset periaatteet. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

4.Koulun opetussuunnitelmassa on ilmaistu keskinäistä kunnioitusta sekä hyvien 

luonteenpiirteiden harjoittamista ja tunnistamista koskevat tavoitteet. Tavoitteet näkyvät 

koulun arjessa.  
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1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

5.Hyveet ja vahvuudet on huomioitu koulun toimintasuunnitelmassa ja sen arvioinnissa. 

Koulussa puhutaan yleisesti hyveistä ja vahvuuksista. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

6.Vahvuuspedagogiikka on suunniteltu koulun rakenteisiin ja sille on annettu aikaa. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

7.Koulun johto edistää jaetun johtajuuden kehittämistä, johtajuuden näkymistä roolin 

mukaisesti kaikkien yhteisön jäsenten toiminnassa sekä elinikäistä voimaantumista. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

8.Koulun johtamisjärjestelmässä, esimerkiksi kehityskeskusteluissa, henkilö-kunnan 

arvioinneissa huomioidaan hyveet ja vahvuudet. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

9.Henkilöstön rekrytoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota hakijoiden eettiseen 

tiedonkäsittelyyn ja sisäisviestintään hyveiden ja vahvuuksien näkökulmasta)  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

10.Rekrytoinnissa on huomioitu hyveet ja vahvuudet. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

.11.Hyveet ovat mukana koulun toimintasuunnitelmassa, näkyvät arjessa, koulussa puhutaan 

hyveistä ja vahvuuksista. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

12.Rekrytoinnissa otetaan huomioon henkilökunnan vahvuudet, mitä uutta ja vahvistavaa 

uusi työntekijä tuo tullessaan, jotta tiimit vahvistuisivat. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

13.Johtajan kyky nähdä ja vahvistaa yksittäisten työntekijöiden vahvuuksia ja antaa niille 

tilaa. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

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

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 
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15.Luottamuksen ilmapiiri mahdollistaa kokeilut ja oppimisen.  

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 
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1.6.Vuorovaikutus koulun kumppaneiden kanssa (sidosryhmät) 

 

Oppilaiden vapaa-aika muodostaa oppilaan elämässä kolmannen elämänpiirin kodin ja koulun 

oheen. Vapaa-aika on erityisen potentiaalinen alue oppilaiden omien vahvuuksien kehittämiseen. 

Koulujen tyypillisiä kumppaneita ovat nuorisotoimet, seurakunnat, kirjastot, iltapäiväkerhot sekä 

urheiluseurat ja harrastustoimintaa organisoivat yhdistykset. Koulut, joilla on vahvat suhteet 

oppilaiden vapaa-ajantoimijoihin, pystyvät olennaisella tavalla vahvistamaan hyveiden ja 

vahvuuksien kehittymistä ja vaikuttavuutta. 

 

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

nuorisotilan, kirjaston jne., kanssa toimittaessa. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

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

hyveiden ja vahvuuksien edistäjinä 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

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

kehittymisen tukemisesta yhteisessä toiminnassa. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

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

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

5.Avoin yhteistyö ja oppilaantuntemus mahdollistavat oppilaan vahvuuksien kehittämisen eri 

tahoilla. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

6.Eri tahot pyrkivät kaikessa toiminnassaan lapsen parhaaseen. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 
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1.7.Hyveiden ja vahvuuksien kulttuuri 
 

Schein (1987, 26) on esittänyt todennäköisesti tunnetuimman määritelmän: Organisaation kulttuu-

rilla tarkoitetaan perusoletusten mallia, jonka jokin ryhmä on luonut tai kehittänyt oppiessaan 

käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Tätä 

mallia ryhmä pitää perusteltuna ja siksi opettaa sitä uusille jäsenille oikeana tapana havaita, ajatella 

ja tuntea. Tässä yhteydessä todennamme kuusi kulttuurityyppiä: 

Tiedostamaton kulttuuri:–Ei tiedosteta tehtävän kasvatustyötä. –Ei tiedosteta laadun olemusta 

eikä siitä, että kärsitään sen puutteesta – ja että asialle voisi tehdä jotain.  

Vaihteleva kulttuuri: –Tehdään mitä milloinkin. –Ongelmia ratkotaan kaoottisesti, lähinnä risti-

riitoja ratkoen. –Ei ymmärretä laatuongelmien olemassaoloa.  

Rutiineja noudattava kulttuuri: –Noudatetaan rutiineja, paitsi kun menetetään hermot hankalissa 

tilanteissa. –Ymmärretään, että laatuun panostaminen voisi olla hyödyllistä, mutta siihen ei anneta 

resursseja.  

Ohjaava kulttuuri: –Toimintatavat valitaan niiden tuottamien tulosten perusteella. –Laatujohta-

mista ei ymmärretä. –Ongelmat kohdataan avoimesti ja ratkaistaan asiallisesti. –Mutta oppimistu-

lokset katsovat aina taaksepäin.  

Ennakoiva kulttuuri: –Menettelytavat valitaan kokemusten perusteella. Ymmärretään johtajien 

merkitys. –Ongelmat huomataan varhain. –Vikojen ennakointi on osa prosessia.  

Yhteinen ymmärrys ja panostuskulttuuri: –Kaikki osallistuvat koko ajan kaiken parantamiseen. 

–Laatujohtamisen koetaan olevan keskeinen osa organisaation toimintaa. –Ongelmat ehkäistään 

ennakolta. –Tiedetään, miksi laatuongelmia _ei_ ole!  

 

”Koulun toimintakulttuurilla tarkoitetaan käytänteiden tulkintaa koulun opetus-ja kasvatustehtä-

västä.” Koulun toimintakulttuuria ovat koulun viralliset ja epäviralliset tavat, (ongelmana julkilau-

sumattomat piilonormit) Säännöt ja toimintamallit, (ongelmana tulkinnat ja soveltaminen) Arvot, 

(ongelmana abstaktisuus) Ohjaavat periaatteet (ongelmana tuntemattomuus ja sitoutuminen) 

kriteerit, joihin koulutyö perustuu.” 

 

Käytännössä hyve- ja vahvuusajattelu tarkoittaa yhteisössä tapaa suhtautua toisiin ihmisiin aktii-

visina, itsestään päin asioita toteuttavina ja tarkkailevina lähtökohtaisesti vahvuuksiinsa tukeutu-

vina olentoina sekä ihmisten erilaisten elämänkertojen kunnioittamisena. Kulttuuri laillistaa 

toimintatavat ja vallanjaon. Kulttuuri antaa valmiita ratkaisuja ja rutiineja. Kulttuuri antaa valmiita 

hyväksyttäviä perusteluja. Kulttuuri ylläpitää kehityksen, eteenpäin vievän tai pysähtyneisyyden 

dynamiikkaa. Kulttuuri ylläpitää yhteistä kuvaa maailmasta. Kulttuuri antaa arkipäivälle sielun, 

hengen ja hahmon. Koulun kulttuuria voidaan arvottaa kolmitasoisesti: vaatimuksiin vastaamisena, 

pysähtyneenä asiantuntijuutena ja jatkuvana uuden oppimisena alla olevan kuvion mukaan. 
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1.Koulussa on vallalla vahvuuksiin ja hyveisiin perustuva kasvatuskulttuuri, joka näkyy 

(koulun organisaatiolähtöisessä, (puiteviestintä ja ylläpitoviestintä) tehtävälähtöisessä 

(työviestintä ja kehitysviestintä)  ja henkilölähtöisessä (sisäinen viestintä ja sisäisviestintä); ja 

kuuluu osallisten puheissa. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

2.Hyveet ja vahvuudet näkyvät positiivisella ja kannustavalla tavalla koulun erityisen 

(kasvuympäristöllisessä nonverbaalissa) puiteviestinnässä. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

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

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

4. Oppimisjärjestelyt mahdollistavat hyveiden ja vahvuuksien koettelemisen ja kehittämisen. 

Nämä näkyvät esimerkiksi koulun juhlissa, oppilaiden omaehtoisessa työskentelyssä, 

työpajoissa ja teemapäivissä. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

5. Vahvuuspedagogiikalle rakentuva kulttuuri näkyy oppilaiden oppilashuoltokäyntien 

vähenemisenä ja erityisesti yksittäisille oppilaille kasaantuneiden käyntien pienenä määränä. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 
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6. Tilat mahdollistavat vapaan työskentelyn ja vahvuustaitojen harjoittelun (järjestys, 

sisustus, vapaa liikkuminen jne.) 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

7. Välitunteja ja muita vastaavia sosiaalisia tilanteita käytetään vahvuuksien harjoitteluun. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

8.Koulun opetussuunnitelmassa on määritelty tavoitteita ja keinoja hyveiden ja vahvuuksien 

edistämiselle. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

9. Kouluyhteisön jäsenten parissa voidaan tunnistaa korkea usko omiin kykyihinsä. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

10. Kouluyhteisön jäsenissä voidaan tunnistaa korkea usko ympäristön mahdollisuuksiin ja 

haluun tukea yhteisönsä jäsentä. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

11.Kouluteisössä yleisesti on vallalla lämmin ja kannustava hyvekieli 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 

 

12. Hyveiden ja vahvuuksien ilmenemistä ja niissä kehittymistä arvioidaan, arvioinnille on 

luotu selkeitä ja yksinkertaisia käytänteitä. 

1)sopii meihin erittäin hyvin, 2) sopii meihin hyvin, 3) en osaa sanoa, 4) sopii meihin huonosti, 5) 

sopii meihin erittäin huonosti 
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Kasvuyhteisöllisyyskoulun indikaattorit – koulun laadullisen 

kehittämisen malli 
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Kuvio: Kehittämistyökalu 

Koulun oman vuorovaikutuksen kehittämisen kohteet 
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Kuvio: Hyvän suomalaisen koulun laaduntamisen  

systeeminen orientaatiomalli 
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Esimerkkejä vahvuuspedagogisista toteutuksista 
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Koulujen lausuntoja 
 

Syvät vahvuudet Saunakallion koulussa 

”Syvien Vahvuuksien Koulu on ollut merkittävä johtolanka koko koulussa erityisesti tänä 

lukuvuonna. Koulussamme on ollut varsin runsaasti käytös- keskittymis- ym. ongelmia, jotka 

ovat tämän hankkeen kautta vähentyneet. Toiset huomioiva yhteiselo on saanut paljon 

myönteistä kehitystä. Huoltajat kokevat koulun merkittävänä osana kuntapalveluja. Koulun 

hyvinvoinnin lisääjänä –ajattelu on lisääntynyt. Tämä siitäkin huolimatta, että 

eriarvoistumiskehitys – joka näkyy lähiöalueen arjessa mm. lasten virikkeettömänä vapaa-aikana 

– ei ole pysähtynyt. Tukea ja panostusta tarvitaan jatkossakin runsaasti. Henkilöstöllä on 

lisääntynyt tietoisuus mm. oikeanlaisen kommunikoinnin merkityksestä ja Syvien Vahvuuksien 

Koulu on yhdentänyt henkilöstöä. Olemme tietoisesti panostaneet ”olen esimerkki” –ajatteluun. 

Hanke päättyy, mutta pääajatusten jalkauttaminen jatkuu. Olemme kuitenkin vasta 

alkumetreillä. Mukaan otetaan ensi syksystä restoratiivisia työotteita, arjen ongelmavyyhtien 

selvittelyyn. 

Suurkiitos koko koulun puolesta hankkeelle ja sen erinomaisille vetäjille!” 

Järvenpää 17.5.2017 

Rehtori Pekka Tukonen 

Saunakallion koulu 

Järvenpää 
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Syvät vahvuudet Saunalahden koulussa 
  
Kun tuntuu siltä, että tarvitset jotain piristystä elämääsi, valitse vahvuudet. Sinnikkyydellä voitat 

turhautumisen, ystävällisyydellä pimeyden. Käytävillä näet kaikkien harjoittelemia vahvuuksia ja 

seinällä luokkien vahvuuslahjoja koko koululle. Voit valita päivälle tavoitevahvuuden 24 

vahvuudesta ja antaa palautetta Mightifierillä kaverin vahvuuksista. Voit ripustaa 

olohuoneeseen kiitollisuuden aiheita työkavereista ja vaikkapa halata toisia kokouksen alussa. 

Vahvuuksien oppimista koulumme arvojemme avustuksella. Tunnista, harjoittele ja kehitä 

vahvuuksiasi! Yhteisöllistä välittämistä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin! Vahvuuksilla 

voittoon!  

  

Espoo 18.5.2017 

Rehtori Hanna Sarakorpi 

Saunalahden koulu 

Espoo 

 

 

Syvät vahvuudet Vesalan yläasteella 
 

Vesalan yläasteen vahvuuksien pedagogiikan matkaa ajanjaksolla 2015 – 2017 on tuettu vahvasti 

Syvien vahvuuksien prosessin kautta. Prosessi on sisältänyt materiaalikatsauksen, tilanteen 

arvioinnin, kaksi iltapäivän koulutusta henkilökunnalle ja mahdollisuuden vanhempainillalle ja 

ylimääräiselle koulutukselle. 

 

Materiaalikatsaus sisälsi kirjallisen materiaalin, julisteiden, rintamerkkien ja kirjojen 

luovutuksen koululle. Tämän lisäksi saimme laajan kirjavinkkauksen alan kirjoista. 

Tilanteen arvioinnissa mietimme yhdessä mitä koulumme tarvitsee ja missä pisteessä olemme 

pedagogisesti vahvuuksien tunnistamisessa ja työstämisessä. 

Koko henkilökunnan kaksi iltapäiväkoulutusta järjestettiin keväällä 2016 ja syksyllä 2016. 

Koulutuksissa heräteltiin henkilökunta vahvuuksiin aloittamalla henkilökunnan omista ja 

yhteisön yhteisistä vahvuuksista. 

Koululle tarjottiin mahdollisuus valmiiseen vanhempainiltaan. Tämä ei aikataulullisesti 

onnistunut ja näin ollen saimme valmiin materiaalin käyttöömme mahdollista tulevaa 

vanhempainiltaa varten. 

 

Syvät vahvuudet prosessi aloitti Vesalan yläasteella vahvuuksien pedagogisen kehittämisen. Tätä 

prosessia jatketaan 1.8.2017 toimintaansa aloittavassa Vesalan peruskoulussa. 

 

Helsingissä 18.5.2017 

Niina Halonen-Malliarakis 

Apulaisrehtori, Vesalan yläaste 
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Syvät vahvuudet Harjavallan keskustan koulussa 
 

 Vahvuuspedagogiikka vaikuttaa  

- näkökantoja laajentavasti sekä oppilailla että opettajilla 

- oppilaiden vahvuuksien etsimisellä, löytämisellä ja niiden käyttöön otolla on (erityisesti 

erilaisten oppijoiden) kohdalla positiivinen vaikutus opiskeluun 

- parhaiten toimii / tehoaa / tepsii arkityöhön ujutettuna, ei pelkkänä projektina 

- koulu aikoo jatkaa vahvuuksien polulla 

 

 

Harvavallassa 19.5.2017 

Rehtori Kari Nieminen 

Keskustan koulu 

Harjavalta 

 

 

Syvät vahvuudet  Pappilanpellon koulussa. 
 

- Vahvuuskieltä kuulee enemmän niin oppilaiden kuin opettajienkin keskuudessa 

- oppilaat ovat tulleet tietoisemmiksi ja ylpeämmiksi vahvuuksistaan 

- kannustavan ja kehuvan palautteen antaminen on helpompaa kun on sanasto käytössä 

- yleisilmapiiri on ystävällisempi 

- kiusaaminen on selkeästi vähentynyt ( tämä tieto verso-oppilailta ja oppilaskunnajn jäseniltä) 

- yhteisöllistä sydämensivistystä saatu/ hankittu ( henkilökunta) 

- hyvän korostaminen vähentää ”paatuneisuutta”.  En osaa tuota avata yhtään enempää. 

- tietoisuus työkavereiden vahvuuksista lisääntynyt 

- uskallus tehdä asioita lisääntynyt , epäonnistumisen pelko vähentynyt. Koskee niin oppilaita 

kuin henkilökuntaa 

- mitä voin tehdä sinun/ meidän eteen? 

 

Näitä ajatuksia sain kerättyä opettajilta 

 

Vihti 19.5.2017 

Rehtori Jarmo Annala 

Pappilanpellon koulu 

Vihti 
 

Syvien vahvuudet Martin koulussa. 

• Halusimme muuttaa kouluyhteisömme entistäkin positiivisemmaksi.  

• Halusimme vahvistaa oppilaiden uskoa omiin kykyihinsä. 

• Positiivisuus lisääntyi kouluyhteisössä hankkeen aikana. Se näkyy ja kuuluu opettajien 

puheessa ja keskinäisessä keskustelussa. Positiivisuuden lisääntymisen havaitsee selkeästi 

opettajien ja oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

• Opettajien positiivissudella on ollut vaikutusta oppilaiden myönteiseen itsearviointiin. 

• Oppilaat osaavat nimetä omia vahvuuksiaan. 

• Oppilaat osaavat nimetä niitä luonteenpiirteitä, joissa he haluavat kehittyä. 

• Oppilaat oppivat huomaamaan luokkatovereiden vahvuuksia. 
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• Luokkakaverin ääneen lausuma vahvuus toi mielihyvää kuulijalle. Se puolestaan vahvisti 

luokan yhteisöllisyyttä, joka puolestaan vähensi keskinäisiä riitoja. 

• Positiivisuus luokassa vähensi pelkoa epäonnistumisesta ja rohkaisi uskallusta 

yrittämiseen.  

• Oppilaat kokevat koulun myönteisenä ja turvallisena paikkana, johon on hyvä tulla. 

• Oppilaat käyttävät hyvekieltä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

• Oppilaat saavat enemmän myönteistä palautetta. 

• Oppilaiden usko omiin kykyihin on kasvanut. 

• Oppilaiden ymmärrys sinnikkään yrittämisen vaikutuksesta on vahvistunut. 

• Oppilaiden ymmärrys on kasvanut siitä, että sinnikkäästi yrittämällä voi parantaa 

koulumenestystä. 

• Positiivisuus ja myönteinen palaute toi mielenrauhaa. 

• Ymmärrys itsesäätelyn mahdollisuuteen vähensi aggressiivista käyttäytymistä. 

• Luonteenvahvistaminen on esillä kodin ja koulun yhteistyössä mm. vanhempainilloissa. 

• Luonteenvahvistaminen ja vahvuuksien huomioiminen on koulun kautta vahvistunut 

myös kodeissa. 

 

Hyvinkäällä 19.5.2017 

Rehtori Kari Okkonen 

Martin koulu 

Hyvinkää 
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