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Kautta maailman ovat tutkijat alkaneet kiinnostua kysymyksestä, 

millainen on ”hyvä koulu”. Samaa kysymystä käsitellään hakusanalla 

”koulun laatu”, sillä aihe on kansainvälinen, mantereiden, maiden, 

yhteiskuntien ja kulttuurien ylittävä. 

Kysymys on enemmänkin  siitä, mitkä tekijät hyvissä kouluissa ovat 

yhteisiä, esim. kulttuuri  kuin mitkä tekijät ovat yksityiskohtia ja 

erottavia. 

Tiedämme, että ”koulun laatu” on jotakin, mutta emme tiedä, miten 

”laatua” tulisi arvioida. Jos pidämme vuorovaikutusta koulun 

laadullisena arvon mittana, on tutkittava vuorovaikutuksen toteutu-

mista koulun keskeisillä toiminta-alueilla.

”Koulujen muuttaminen on kuin hautausmaan 

paikan siirtämistä”.

Hyman C.Rickoweria



”Mitä sinä nyt olet mennyt tekemään?”

Mitä tulikaan tehtyä

- Idean esittely opettaja Ann-Mari Sintoselle Hirvihaaran golfkentällä

- Esipilotti Keravalla, Ahjon koulu 2010

- Esittely Opetus- ja kulttuuriministeriölle

- Varsinainen pilotti 6 koulua eri puolilta maata 2011-2014

- Lasten, vanhempien ja opettajien vahvuusarvioinnit

- Vanhempain illat kouluissa

- Opettajien koulutukset kouluissa

- Seminaari Itä-Suomen yliopistossa

- Tutkimus (Taloustutkimus (1017)suomalaisten vahvuusodotuksista

- Valtakunnallinen seminaari Onnelassa 2014

Raporttikirja Kasvamaan havahtuminen, Koulun kehityskertomus ja 

uudistaminen, Oikeus luonteeseen, siv. 391 (yliopistojen kasvatustieteellisille 

tiedekunnille ja opettajavalmistuslaitoksille 500 kpl)



Kasvuyhteisöllisyyskoulun indikaattorit 2015
Hankkeen tarkoitus (OKM)

Tarkoituksena  suunnitella, kehittää ja  luoda indikaattorit Hyveille ja 

vahvuuksille perustuvasta kasvuyhteisöstä,  koulusta, joka rakentuu 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ”Kasvun ajattelutavan” opetta-

miseen, oppimiseen ja kasvuyhteisöllisyyteen. 

Teoreettisena viitekehyksenä erityisesti kasvun ajattelun teoria, 

voimaantumisen teoria, positiivinen psykologia, kehityspsykologia, 

valinnan teoria ja näkökulman vaihtamisen teoria.

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. 



Ensimmäisen asteen havahtuminen – kauas pilvet karkaavat 
www.syvienvahvuuksienkoulu.fi

Lasten elämismaailman muutos, elämisontologia

Koulun pedagoginen reaktio
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Koulun muutosvalmius

Ennakoiva 

alue

Pieni Suuri Kiinni otettava         Ennakoitava

Yhteiskunnassa tapahtunut muutos: tiet.tekninen, psykologinen, sosiologinen

1                  2                    3                   4                         5



Maailmanparantajan tuska
Mistä pitäisi olla huolissaan – yhteisön luonne ja yksilön luonne

Baruch Hochman muistuttaa, että meidän pitää tuntea kontekstin 

luonne, jotta osaisimme muuttaa luonnettamme.

Yksilön 

luonne

Perheen

luonne

Koulun 

luonne

Työelämän

luonne

Yhteiskunnan

luonne

Maailman

luonne

Elämän 

filosofia

Elämän-

tapa

Elämän-

tyyli

Elämän-

laatu

Kaikilta 

tasoilta 

teemme

tulkintoja 

siitä mitä 

yksilönä

oleminen 

tarkoittaa



Vastaanottava 

luonne

1500- ja 1600-

luvulla 

Tälle luonteelle on 

ominaista 

mielikuvituk-

settomuus, saituus, 

epäluuloisuus, 

kylmäkiskoisuus, 

arkuus, 

itsepäisyys, 

taipumus 

päähänpinttymiin 

ja omistavuuteen

Riistävä luonne

Feodaaliaika 

Riistävä luonne 

kuvittelee 

kaiken hyvän 

tulevan 

ulkoapäin. Tällä 

tavalla 

asennoitunut 

henkilö ei halua 

itse rakentaa 

itselleen mitään. 

Riistävä tyyppi 

ei odota 

saavansa mitään 

ilmaiseksi. Hän 

pyrkii ottamaan 

tarvitsemansa 

erilaisin keinoin.

Kokoava 

luonne

1700- ja 1800-

luvuilla. 

Tälle luonteelle 

on ominaista 

mielikuvituk-

settomuus, 

saituus, 

epäluuloisuus, 

kylmäkiskoi-

suus, arkuus, 

itsepäisyys, 

taipumus 

päähänpint-

tymiin ja 

omistavuuteen.

Kaupallinen 

luonne

Kaupallinen 

asennoitu-

minen on 

meidän 

aikakautemme 

sosiaaliluonne.. 

Kaupallinen 

asennoituminen 

on kehittynyt 

persoonallisuus-

markkinoiden 

muodostumisen 

yhteydessä

Maailman luonne vs. yksilön luonne
Luonnetyypit Frommin mukaan

Epäproduktiiviset ja proktiiviset luonteet
Lähde Erich Fromm

Luova luonne
Produktiivisessa asen-

noitumisessa on 

kysymys ihmisen 

perussuhtautu-

misesta ihmiselämän 

kaikilla alueilla. Se 

käsittää ihmisen 

älylliset, emotio-

naaliset ja sielulliset 

reaktiot muihin 

ihmisiin, itseensä ja 

asioihin.

Kun ihminen pystyy 

produktiivisesti 

käyttämään kykyjään 

vahvuuksiaan, on se 

hänen voimansa. 

Intelligenssi luonne



Yksilöiden ja yhteiskunnan ravitseminen

Eettiset hyveet

Toimenpiteet, joiden 

avulla voimme vastata 

tilanteisiin, joista 

meillä ei ole 

kokemusta.

Esim.

Kärsivällisyys

Myötätunto

Kansalaishyveet

Toimenpiteet, joissa 

tarvitaan uskaltavaa 

vastuullisuutta ja 

kansalaisuutta.

Esim.

Esikuvallista palvelua, 

auttavaisuutta, 

oikeudenmukaisuutta, 

johtajuutta

Suoriutumishyveet

Toimenpiteet, joiden 

avulla voimme 

osoittaa hyveitä 

käytännössä.

Esim.

Joustavuus,

Näkemyksellisyys

Määrätietoisuus

Tiedolliset hyveet

Toimenpiteet, joissa 

tarvitaan tietoa ja 

ymmärrystä

Esim.

Kriittisyys, 

Tuomitsemattomuus

Rehellisyys

LUONNETAIDOT

Et koskaan voi tietää milloin sinulta hyveitä ja vahvuuksia kysytään.

Oikeus luonteeseen

Miksi hyveitä ja vahvuuksia?



Kun tarkastellaan luonteenvahvuuksia, voimme yllättäen huomata, että jotkut saattavat olla 

hyviä tai pahoja, riippuen asiayhteydestä, niiden voimallisuudesta ja väsymättömyydestä.  

Kaikista kulttuureista löytyy kuitenkin ns. ihmisenä olemisen kultaiset säännöt, joita 

suuntauksesta riippumatta voidaan kutsua ”ihmisten uskonnoksi”.

Luonteenvahvuuksien kognitiivinen, emotionaalinen, henkinen, sosiaalinen ja yhteiskun-

nallinen merkitys liittyy ihmisenä olemisen ytimeen. Kiistattomia  ovat toisten kunnioittaminen, 

kyky rakentaa yksimielisyyttä, ja halu sietää vaihtoehtoisia näkökulmia. 

1. On joitakin luonteen ominaisuuksia, joita aina tarvitaan. Ne liittyvät ihmisenä olemisen 

moraalisiin velvollisuuksiin.

2. On joitakin luonteen ominaisuuksia, joita tietyissä yhteyksissä tarvitaan! Ne liittyvät 

olosuhteisiin ja tilanteisiin, joissa on valittava oikean ja väärän välillä asiayhteydestä 

riippuen.

3. On joitakin luonteen ominaisuuksia, jotka näyttävät aina kielletyltä. Ne liittyvät moraaliseen 

velvollisuuteen olla koskaan toteuttamatta niitä.

Et koskaan voi tietää milloin sinulta luonteen 
hyveitä ja vahvuuksia kysytään



Oikeus luonteeseen
Jos emme opeta lapsia ajattelemaan, miksi opetamme ollenkaan.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013

HYVEET JA VAHVUUDET
PEDAGOGINEN
HYVINVOINTI

 Silmä:
eettinen herkkyys 

 Aivot:
eettinen päätöksen teko 

 Sydän: 
eettinen motivaatio 

 Käsi:
eettinen toiminta

Enemmän hyviä asioita tapahtuu-Vähemmän pahoja asioita tapahtuu



Taustalähde:Derek Bacon—Getty Images/Ikon Images

Elämän ilo,
sitoutuminen,
merkityksel-

lisyys

Tieto ja 
viisaus

Uteliaisuus

Tiedonjano
Arviointi-

kyky Kekseliäisyys

Sosiaalinen
tilannetaju

Näkemyk-
sellisyys

Rohkeus

Urheus

Sinnikkyys

Rehellisyys

Rakkaus ja 
inhimillisyys

Ystävällisyys

Rakastavuus

Oikeuden-
mukaisuus

Kansalaisuus

ReiluusJohtajuus

Kohtuulli-
suus

ItsehillintäKaukonäköisyys

Nöyryys/
Vaatimattomuus

Henki-
syys

Kauneuden
arvostus

Kiitollisuus

Toivo

Anteeksi-
antavaisuus

Huumori

Antaumuk-
sellisuus

Hyveiden ja vahvuuksien ”neuroverkko”



MONITIETEINEN VIITEKEHYS

Kasvun ajattelun teoria

Voimaantumisen teoria

Positiivinen psykologia

Näkökulman vaihtamisen taito

Valinnan teoria

Kehityspsykologia

PEDAGOGIIKAN LUONNE

Hyveiden ja vahvuuksien kieli

Minäpystyvyden tukeminen

Eteenpäin kannustaminen

Merkitysten luominen

Yhdessä ajattelun mahdollistaminen

KOULUN KULTTUURINEN  LUONNE

Luottamuskulttuuri

Hyveperusteiset ohjaavat periaatteet

Arvojen tuotto ja arviointi

Lämmin opetussuunnitelma

LAATUINDIKAATTORIT

Johdon ja henkilöstön vuorovaikutus

Opettajan ja oppilaan vuorovaikutus

Opettajien ja vanhempien vuorovaikutus

Oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus

Opettajien keskinäinen vuorovaikutus

Sidosryhmävuorovaikutus

Kulttuurinen vuorovaikutus

Merkitysten 
luominen

Eteenpäin 
kannustaminen

”Feed

fordward”

Minä 
pystyvyyden 
tukeminen 

Yhdessä 
ajattelun 

mahdollista-
minen

Hyveet ja vahvuudet - Oppimisen ilo  - Hyvekieli

Johdon ja 

henkilöstön 

vuorovaikutus

Vanhempien ja 

opettajien 

vuorovaikutus

Opettajien 

keskinäinen 

vuorivaikutus

Opettajien ja 

oppilaiden

vuorovaikutus

Oppilaiden 

keskinäinen 

vuorovaikutus

Sidosryhmä-

vuorovaikutus

Kulttuurinen vuorovaikutus

kasvun ajattelun 

teoria

voimaantumisen 

teoria

positiivinen 

psykologia

kehitys-

psykologia

valinnan

teoria 

näkökulman vaih-

tamisen teoria. 

Monitieteinen viitekehys

Luottamus-

kulttuuri

Ohjaavat 

periaattet
Arvojen 

arviointi

Lämmin 

OPS

Voimaantumisen luominen ja ohjaus

Yhteiskunnallinen taso

Muuttuva 

ajattelu

Valinta-

etukyky

Hyvinvoinnin 

siirtovaikutus

Merkityksel-

linen elämä

YHTEISKUNNALLISET SYYT

Muuttuva ajattelu

Valintaetukyky

Merkityksellinen elämä

Hyvinvoinnin siirtovaikutus

Koulusta luonnetaitojen kasvuyhteisöksi

Itsestä huolehtiminen 

ja arjen taidot

Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen

Kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus

Ja ilmaisu

Monilukutaito

Ajattelu ja oppimaan 

oppiminen

Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen

Työelämätaidot ja 

yrittäjyys

Ihmisenä ja 

kansalaisena 

kasvaminen

Tieteellistekninen vallankumous

AJATTELU
Kyky reflektioon, vastuu 

teknologiasta, laadusta, määrästä 

ja seurauksista. 

KYKY JÄSENTÄÄ

älyllisesti tietoyhteiskuntaa ja 

itseään tietoyhteiskunnassa

Sosiologinen vallankumous 

TAHTO
Sosiaalinen käyttäytyminen, 

yhteistyö, luovuus, 

uudistumiskyky

KYKY TOIMIA

tietoisesti ja tahtoen 

merkityksellisesti 

tietoyhteiskunnassa

Psykologinen vallankumous

TUNTEET
Elämä, pelot ja toiveet, 

tarkoituksellisuus, luottamus, 

toivo

KYKY LIITTYÄ

emotionaalisesti 

yhteisöön ja tietoyhteiskuntaan

Muutoksen luonne OPS 2016



Tieteellistekninen 

vallankumous
AJATTELU

Kyky reflektioon, vastuu teknologiasta, 

laadusta, määrästä ja seurauksista. 

KYKY JÄSENTÄÄ

älyllisesti tietoyhteiskuntaa ja itseään 

tietoyhteiskunnassa

Sosiologinen 

vallankumous 
TAHTO

Sosiaalinen käyttäytyminen, yhteistyö, 

luovuus, uudistumiskyky

KYKY TOIMIA

tietoisesti ja tahtoen merkityksellisesti 

tietoyhteiskunnassa

Psykologinen 

vallankumous
TUNTEET

Elämä, pelot ja toiveet, 

tarkoituksellisuus, luottamus, toivo

KYKY LIITTYÄ

emotionaalisesti 

yhteisöön ja tietoyhteiskuntaan

Muutoksen luonne
(sov. Joseph Basile) YHTEISKUNNALLISET 

SYYT

Muuttuva ajattelu

Valintaetukyky

Merkityksellinen elämä

Hyvinvoinnin 

siirtovaikutus

RATKAISUIHIN MONITIETEINEN 

VIITEKEHYS

Kasvun ajattelun teoria

Voimaantumisen teoria

Positiivinen psykologia

Näkökulman vaihtamisen taito

Valinnan teoria

Kehityspsykologia



Itsestä 

huolehtiminen 

ja arjen taidot

Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

kestävän 

tulevaisuuden 

rakentaminen

Kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus

ja ilmaisu

Monilukutaito

Ajattelu ja 

oppimaan 

oppiminen

Tieto- ja 

viestintäteknologin

en osaaminen

Työelämätaidot 

ja yrittäjyys

OPS 2016-2020

Ihmisenä ja kansalaisena 

kasvaminen

LUONNETAIDOT

PEDAGOGIIKAN LUONNE

Hyveiden ja vahvuuksien kieli

Minä-pystyvyden tukeminen

Eteenpäin kannustaminen

Merkitysten luominen

Yhdessä ajattelun 

mahdollistaminen

Vuorovaikutus ja sen luonne toimii

kasvuyhteisön ja pedagogiikan arvon mittana

LAATUINDIKAATTORIT

Johdon ja henkilöstön vuorovaikutus

Opettajan ja oppilaan vuorovaikutus

Opettajien ja vanhempien vuorovaikutus

Oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus

Opettajien keskinäinen vuorovaikutus

Sidosryhmävuorovaikutus

Kulttuurinen vuorovaikutus



Kriittisesti

ajatteleva
Itsesäätely-

kykyinen

Luova

Hyvätapai-

nen

Ihmisarvoa

kunnioittava

Tasa-

arvoinen

Aktiivi-

nen

Yhteisöl-

linen

Yhdenver-

tainen

Vastuul-

linen

Kauko-

näköinen

Oikeuden-

mukainen

Peruskoulun 2016 opetussuunnitelmallinen oppilaan 

luonnekuva, luonnetaitojen perusta



Ajatteleva, 

tiedetietoinen 

oppimaan oppiva
Kulttuurisesti 

osaava

Vuorovaiku-

tusosaava

Monilukutai-

toinen

Vaikutta-

misosaa-

minen

Vahvuutensa

tunteva

Osallistu-

misen

osaava

Arjen taidot

osaava

Työelämään

suuntautuva

Kestävän 

kehityksen 

tunteva

Tieto/viestin-

tätekniikan

osaava

Peruskoulun OPS: ”ihmiskäsitys” laaja-alaisesti osaava ihminen?
Luonnenäkökulma: mihin ihminen laaja-alaista osaavuuttaan käyttää?



KRIITTINEN

Kykenee itsenäiseen 

tietopohjaiseen 

ajatteluun

VASTUULLINEN

Ymmärtää olevansa 

vastuussa omasta 

oppimisestaan ja 

hyvinvoinnistaan

LUOVA

Rakentaa uutta tietoa ja 

tulkintoja ja solveltaa

tietojaan ja taitojaan

MYÖTÄTUNTOINEN

Osaa asettua toisen 

ihmisen asemaan

YHTEISÖLLINEN

Osaa toimia rakenta-

vasti ja joustavasti eri 

tilanteissa

REHELLINEN

On totuudellisuuteen 

pyrkivä

SINNIKÄS

Pystyy 

työskentelemään 

pitkäjänteisesti 

tavoitteittensa eteen

AKTIIVINEN

On aloitteellinen ja 

aktiivinen oppija

KANSAINVÄLISESTI 

SUUNTAUTUNUT

Ymmärtää kulttuurien 

rikkauden luovuuden 

lähteenä

TAVOITTEELLINEN

Osaa asettaa niin lyhyen 

kuin pitkän tähtäimen 

tavoitteita

ITSEOHJAUTUVA

Kykenee itsenäiseen 

päätöksentekoon

Peruskoulun OPS:n mukainen oppilaan vahvuuskuva 2016

Luonnetaidot



KRIITTINEN

Kykenee itsenäiseen 

tietopohjaiseen 

ajatteluun

VASTUULLINEN

Ymmärtää olevansa 

vastuussa omasta 

oppimisestaan ja 

hyvinvoinnistaan

LUOVA

Rakentaa uutta tietoa ja 

tulkintoja ja solveltaa

tietojaan ja taitojaan

MYÖTÄTUNTOINEN

Osaa asettua toisen ihmisen 

asemaan

YHTEISÖLLINEN

Osaa toimia rakentavasti ja 

joustavasti eri tilanteissa

REHELLINEN

On totuudellisuuteen pyrkivä

SINNIKÄS

Pystyy työskentelemään 

pitkäjänteisesti tavoitteittensa 

eteen

AKTIIVINEN

On aloitteellinen ja aktiivinen 

oppija

KANSAINVÄLISESTI 

SUUNTAUTUNUT

Ymmärtää kulttuurien 

rikkauden luovuuden lähteenä

TAVOITTEELLINEN

Osaa asettaa niin lyhyen kuin 

pitkän tähtäimen tavoitteita

ITSEOHJAUTUVA

Kykenee itsenäiseen 

päätöksentekoon

Luonnetaitojen siirtovaikutus

Lukion OPS:n mukainen luonnekuva 2016



Vahvuudet ja 

käyttäytymisen liikkeelle 

panevat voimat

OSALLISUUSMOTIVAATIO

Kansalaisuus- luovuus-johtajuus

Haaste: Oikeudenmukaisuuden, 

rohkeuden, huumorin 

vahvistaminen

TIEDONJANOMOTIVAATIO

Itsekuri- uteliaisuus, sinnikkyys, 

kaukonäköisyys

Haaste: Kohtuullisuuden, 

näkemyksellisyyden

SUORIUTUMISMOTIVAATIO

Sinnikkyys, uteliaisuus, kekseliäisyys, 

rohkeus

Haaste: Arviointikyvyn, nöyryyden,

armollisuuden vahvistaminen

SELVIYTYMISMOTIVAATIO

Toiveikkuus –sinnikkyys 

-resilienssi

Haaste: Itseluottamuksen 

ja -arvostuksen ja minä-pystyvyyden 

vahvistaminen
SUHDEMOTIVAATIO

Ystävällisyys – rakkaus- reiluus -

kunnioitus

Haaste: Sosiaalisen tilannetajun 

vahvistaminen

Miksi herätä kouluun?
Motivaatio on maailmaan suhtautumisen ilmenemisen tapa. Niin kauan kuin motiivit  

ovat ymmärryksen tapoja, ne johdattavat yksilöä tavoittelemaan jotain sen kaltaista, 

jota hän oikeasti tarvitsee.



Lasten osalta = luonteen kehitys, 

tulevaisuusorientaatiot ja –

perspektiivit

Vanhempien osalta = näkemys hyvän elämän 

edellytyksistä

Koulun osalta =harjaantumista tuottamaan 

voimaantuneisuutta

Yhteiskunnan osalta =ohjaamaan ja resurssoimaan

hyvinvointia tuottavia 

interventioita 

Mitä 
maailma 

tarvitsee?

Mitä ovat 
velvollisuudet

?

Se mikä
olet?

Se mitä
rakastat?

Intohimo

Työ

Kutsumus

Ammatti

Havahtu-

minen

Miksi

herätä 

kouluun

MIKSI HERÄTÄ KOULUUN?
KOULUN KULTTUURINEN  LUONNE

Luottamuskulttuuri

Hyveperusteiset ohjaavat periaatteet

Arvojen tuotto ja arviointi

Lämmin opetussuunnitelma



”Meissä on enemmän hyvää kuin mitä päälle 
näkyy” 

”Meissä on enemmän systeemivoimaa kuin mitä 
päälle näkyy” 

Nykytilanteesta ei voida päätellä, mihin voit 
kasvaa. 

Nykytilanteesta ei voida päätellä, odottaako 
seuraava taso jo nurkan takana.

Mitä hankkeessa olemme oppineet?



Voimaantumisen perustan valaminen



Tämä toimii keskus.

Kiitos

Jussi


