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1 Johdanto 
 

Syksyllä 2018 minulle tarjoutui mahdollisuus osallistua Metropolia 

Ammattikorkeakoulun, Helsingin Yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteishankkeeseen 

”Tämä elämä”, jonka tarkoituksena on vastata tarpeeseen luoda nivelvaiheen 

nuorille toisen asteen opinnoista putoamista ja syrjäytymistä ehkäiseviä  

toimintatapoja. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Irene Alsti-Lehtonen. 

 

Hankkeen tavoitteita ovat helpottaa siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa 

tukevia palveluita ja ohjausta, edistää maahanmuuttajien ja koulupudokkaiden 

koulutukseen osallistumista sekä edistää hyvän elämän valintojen tekemistä 

siirryttäessä toisen asteen koulutukseen. Tämä elämä –hanke konkretisoituu 

työpajoihin, joissa yläasteikäiset nuoret käyvät läpi vahvuuksiaan. 

 

Tämä elämä –hankkeen ensisijainen kohderyhmä on yläasteikäiset. Koska 

opiskelen luokanopettajaksi, jalkautan Tämä elämä –hankkeen ala-asteen 

kuudesluokkalaisille, jotka ovat nivelvaiheessa siirtymässä yläasteelle. Selvittämällä 

ala-asteikäisten vahvuuskäsityksiä laajennan Tämä elämä –hankkeen 

kohderyhmää. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 (s. 280) mukaan 

vuosiluokkien 6 ja 7 välisen siirtymävaiheen hoitaminen edellyttää oppilaiden 

ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden 

sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheessa. Murrosikäiset oppilaat kohtaavat 

monia uusia haasteita, koska psykososiaalinen ympäristö monimutkaistuu ja 

kognitiiviset vaatimukset lisääntyvät. Siksi nuorten pitää oppia tuntemaan itsensä eri 

tavalla. (Sajaniemi, Suhonen, Nislin & Mäkelä, 2015 s. 125.) 

 

Laaja-alainen osaaminen ja oppiainerajat ylittävät projektit ovat keskeisiä uudessa 

opetussuunnitelmassa. (POPS, 2014, s. 20, 31.) Laaja-alaisella osaamisella 

tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa 
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kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen 

edellyttämällä tavalla. (POPS, 2014, s.20) Tämä on luonteenvahvuuskasvatuksessa 

olennaista. Vahvuuslähtöisyys tuo kouluoppimisen keskiöön vahvuuksien 

monipuolisen tunnistamisen, jolla on merkitystä lapsen ja nuoren koko loppuelämän 

kannalta. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2017, s. 23) 

 

 

Tutkimuksessani selvitän, mitä vahvuuksia kuudesluokkalaiset nostavat esiin sekä 

mihin vedoten he perustelevat vahvuuksiensa näkyvyyden. Selvitän myös 

interventiotutkimukseni vaikuttavuutta verrokkiryhmän avulla. Verrokkiryhmälle 

suoritettiin samat e-lomakemittaukset kuin interventioryhmälle. Heille ei pidetty 

luonteenvahvuustunteja.  

 

Maaliskuussa 2016  julkaistiin Tilastokeskuksen raportti, jonka mukaan neljä 

prosenttia koko ikäluokasta ei jatkanut peruskoulun jälkeen kymppiluokalle tai 

muihin jatko-opintoihin. Tämä tarkoittaa henkilömäärässä yli 2000 nuorta. 

(Tilastokeskus, ”Tilastot”, 2016). Lapsen ja nuoren elämässä erilaiset siirtymä- ja 

nivelvaiheet ovat mullistavia ja mahdollistavat valitettavan helposti myös putoamisen 

koulujärjestelmän ulkopuolelle (Opetushallituksen Sujuvuutta siirtymiin raportti, 

2018, s. 71). 

 

Eri tutkimusten mukaan noin 20-25 prosenttia suomalaisista nuorista kärsii erilaisista 

mielenterveyden häiriöistä, ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisien tavallisimpia 

terveysongelmia. Kansaneläkelaitos kertoo, että joka päivä viisi alle 30-vuotiasta 

nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien takia. 

(Kansaneläkelaitoksen verkkosivut, 2011.) Opettamalla nuorille hyvinvointitaitoja 

voidaan vahvistaa heidän omaa aktiivista toimijuuttaan hyvinvointinsa 

edistämisessä. (Leskisenoja & Sandberg, 2019 s. 18.) Interventioni tarkoituksena on 

avata nuorille heidän luonteenvahvuuksiaan, ja siten tukea heidän hyvinvointiaan.  
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Syyskuussa 2016 julkaistiin OECD:n raportti, jonka mukaan Suomi kuuluu niiden 

kuuden maan joukkoon, joissa ilman koulutus- tai työpaikkaa olevien nuorten määrä 

oli vuonna 2015 vähintään viisi prosenttiyksikköä korkeampi kuin kymmenen vuotta 

aikaisemmin, vuonna 2005. (OECD: Education at a glance –raportti 2016, s. 433.) 

 

Hyvän elämän valintoja tekevälle nuorelle on keskeistä, että nuori kykenee ottamaan 

vastuuta omasta elämästään ja henkisestä hyvinvoinnistaan. (Lapsi- ja 

nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, 2012-2015, s. 7). Tutkimukseni tavoitteena on 

mahdollistaa kuudesluokkalaisten omien vahvuuksien tunnistamista, ja täten edistää 

heidän hyvinvointiaan.  

 

 
 
Positiivinen psykologia ja vahvuusajattelu ovat saaneet osakseen huomiota 

viimeaikoina. Ideana on diagnosoida hyvää ja löytää jokaisesta ihmisestä 

luonteenvahvuudet, jolla on kohottava vaikutus sekä yksilöön että yhteisöön. 

(Uusitalo-Malmivaara, 2014 s. 19.) Myös oppimateriaalien tuottajat ovat havahtuneet 

vahvuusajattelun painotukseen: konkreettisia tuotoksia ovat tässä tutkimuksessa 

käytetty Huomaa hyvä! –toimintakorttisarja (2017) sekä Positiivinen CV. Huomaa 

hyvä! –korteilla aktivoidaan oppilaita nimeämään, pohtimaan ja selvittämään omia ja 

toistensa luonteenvahvuuksia opettajajohtoisten aktiviteettien siivittämänä. 

Positiivinen CV taas on laaja-alaisten taitojen ansioluettelo, jonka avulla lapsi oppii 

tunnistamaan osaamistaan. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2017, s. 33.)  

 

Tutkimuksessani toteutan positiiviseen psykologiaan ja positiiviseen 

pedagogiikkaan perustuvan interventiotutkimuksen, jossa selvitän 

kuudesluokkalaisten vahvuuksia ja niiden näkymistä arjessa.  
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2 Teoreettinen tausta 
 

 

2.1 Positiivinen psykologia 2000-luvulla 
 

Positiivinen psykologia on 2000-luvulla laajentunut monihaaraiseksi tieteenalaksi, 

johon sisältyy ajattelun ja käyttäytymisen ilmiöiden tutkimista (Uusitalo-Malmivaara,  

2014 s. 19). Monihaaraisuus perustuu positiivisen psykologian taustalla vaikuttaviin 

suuntauksiin. Baumgardner ja Crothers (2014, s. 3-11) kuvaavat positiivista 

psykologiaa mosaiikkikiveksi. Se koostuu psykologian eri tutkimusalueista, jotka 

keskittyvät ihmiskäyttäytymisen positiivisiin näkökulmiin, kuten terveyspsykologiaan, 

positiivisiin emootioihin ja subjektiiviseen onnellisuuden kokemuksiin.  

 

Martin Seligmania pidetään positiivisen psykologian uranuurtajana. Vuonna 1998 

hän painotti psykologian vallitsevaa epätasapainoa sekä muutosta 

negatiivissävytteiseen ajatteluun: psykologiaa ei tulisi nähdä virheitä korjaavana 

tieteenä, vaan hyveitä ja vahvuuksia painottavana lähestymistapana (Baumgardner 

ym. 2014; Kristjansson, s. 2, 2012.) Positiivisen psykologian näkökulmasta elämä 

on muutakin kuin ongelmien ratkomista ja niiden välttämistä. Tavoitteena on 

aktiivisesti ja tieteellisesti perustelluin keinoin rakentaa hyvää ja pyrkiä 

keskinkertaisuudesta kohti erinomaisuutta. (Leskisenoja & Sandberg, s. 2016, s. 

16.)  

 

Positiivisen psykologian juuret ulottuvat kauas historiaan. Antiikin filosofit pohtivat 

samoja kysymyksiä kuin nykyiset positiivisen psykologian edustajat. Erityisesti 

hyvää elämää ja onnellisuutta on pohdittu historiassa paljon: Jeesuksen, Buddhan 

ja Muhammedin ajatukset, samoin kuin kuuluisten humanistien Abraham Maslowin 

sekä Carl Rogerssin näkemykset ovat luoneet raameja tämän päivän keskustelulle 

positiivisesta psykologiasta. (Leskisenoja & Sandberg, 2016, s. 16.) 
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1900-luvun lopun psykologian tutkimus on osoittanut, ettei vauriokeskeisellä 

lähestymistavalla pystytä ennaltaehkäisemään haasteita. Tutkimuksissa on yleensä 

painotettu negatiivisuutta, hoitamista ja häiriöiden poistamista. Myöskään inhimillistä 

kukoistusta ei olla saavutettu. (Uusitalo-Malmivaara, 2014, s. 18).  

 

Termillä kukoistaminen Martin Seligman viitaa Cambridgen yliopiston tutkijoiden 

Huppertin ja Son (2013) laajaan tutkimukseen, jossa he määrittelivät ja mittasivat 

kukoistamista 23 EU-maassa. Tutkimuksen mukaan kukoistaakseen ihmisellä tulee 

olla kaikki kolme ydintaitoa sekä kolme kuudesta lisätaidosta. Ydintaidot ovat 

positiiviset tunteet, sitoutuminen ja tarkoituksen tunne. Lisätaidot taas ovat itsetunto, 

optimismi, sisukkuus, eloisuus, itsemääräämisoikeus sekä ihmissuhteet. (Seligman, 

2011, s. 26.)  

 

Positiivinen psykologia ei kiellä negatiivista näkökulmaa, vaan uudehkona ja 

nousevana ajattelumallina se painottaa hyveitä ja vahvuuksia. Positiivinen 

psykologia nähdään korjausliikkeenä psykologian vauriokeskeisen keskustelun 

vähentämiseksi (Baumgardner & Crothers, 2014, s. 2-5).  

 

Tällä hetkellä tiedetään paljon siitä, millaiset tekijät aiheuttavat ahdistusta, 

masennusta, aggressiivisuutta, kielteisiä asenteita tai psyykkisiä häiriöitä. Sen sijaan 

taka-alalle on jäänyt se, miten vahvuuksia voitaisiin edistää. Psykologiassa on 

syntynyt paljon tietoa siitä, miten huonosta elämästä päästään neutraaliin, 

siedettävään elämään. Tarjolla on vähemmän tutkittua tietoa siitä, kuinka 

siedettävää elämää eletään. (Ojanen, 2007, s. 9.) Elämän varjopuolet, 

vastoinkäymiset ja haastavat tilanteet ovat välttämättömiä, jotta inhimillinen kasvu ja 

kukoistaminen voisivat yltää huippuunsa. Myönteiset tunteet ovat hyvinvointimme ja 

menestyksemme perusta, mutta negatiivisten tunteiden hyväksyminen ja 

hyödyntäminen osana tunteiden koko palettia voi viedä meidät vielä askeleen 

pidemmälle. (Leskisenoja & Sandberg, s. 16.) 
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Esa Saarinen kertoo käynnissä olevan yksi oman henkisen maiseman suurista 

mannermuutoksista. Kuva ihmisestä täydentyy ratkaisevasti, sillä positiivinen 

psykologia mullistaa pysyvällä tavalla ajattelutapojamme, arjen käytäntöjä, 

instituutioiden toimintamekanismeja ja sitä instituutiota, johon elämä nojaa. (2014, s. 

16.) Markku Ojanen, lisää, että yksi positiivisen psykologian tavoite on etsiä ja 

kehittää ympäristöjä ja olosuhteita, jotka edistävät ihmisen myönteistä kasvua ja 

kehitystä. (2007, s. 10.)  
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2.2 Positiivinen pedagogiikka 
 
Positiivinen pedagogiikka juontaa juurensa positiiviseen psykologiaan. Sen 

teoreettinen tausta on sosiokulttuurisessa näkemyksessä, joka korostaa oppimisen 

sosiaalista ja emotionaalista ulottuvuutta. Myös kulttuurista ulottuvuutta painotetaan, 

jotta positiivisen pedagogiikan interventiot juurtuisivat pysyväksi osaksi koulujen 

harjoitettavaa pedagogiikkaa. Positiivinen pedagogiikka on kiinnostunut erityisesti 

niistä inhimillisistä olosuhteista ja prosesseista, jotka vaikuttavat suotuisasta 

ihmisten, ryhmien ja instituutioiden toimintaan. Tavoitteena on suuntaus 

ajattelumallien ongelmakeskeisyydestä pois kohti vahvuusoppia. Tämä sama ajatus 

pätee positiiviseen pedagogiikkaan. (Kumpulainen ym. 2015, s. 227, Donaldson & 

Ko 2010, Seligman ym. 2009, Vygotksy 1978, Wertsch del Rio & Alvarez 1995, 

Kumpulainen & Renshaw 2007 & Säljö 2001 mukaan.) 

 

 

2.3 Positiivinen pedagogiikka perusopetuksen 
opetussuunnitelmassa 

 
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 ei mainita positiivista 

pedagogiikkaa, joskin siellä mainitaan oppiainekohtaisesti positiivinen 

suhtautuminen ja positiiviset kokemukset kieliopinnoissa sekä matematiikassa 

(POPS, 2014, s. 347, 433.) Positiivisen pedagogiikan vivahteita on tosin piilotettu 

opetussuunnitelmaan kohdan 2.3 ”Oppimiskäsitys” alle. Kohdan mukaan Myönteiset 

tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja 

innostavat kehittämään omaa osaamista. Myös oppilaan minäkuva sekä 

pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa 

toiminnalleen. (POPS, 2014, s. 17). 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa puhutaan pääasiassa vain 

oppiainekohtaisesta positiivisesta suhtautumisesta opetettavaan ainekseen.  Tämä 



 9 

on ristiriidassa vanhempien toiveiden kanssa. Hyvinvointi on juuri se asia, jota 

vanhemmat haluavat lapsilleen opetettavan. Kun vanhemmilta kysytään, mitä he 

eniten toivovat lapsilleen tulevaisuudessa, liittyvät vastaukset hyvin usein 

hyvinvointiin ja onnellisuuteen. (Seligman 2013, s. 6 & Leskisenoja & Sandberg, 

2019, s. 19.) 

 

 
 
2.4 Positiivinen kasvatus ja hyvinvoinnin opettaminen 
 
Maailmalla puhutaan positiivisen pedagogiikan sijaan positiivisesta kasvatuksesta 

(positive education).  Positiivisen kasvatuksen perustavanlaatuisena tavoitteena on 

mahdollistaa lapsi- ja oppilasryhmien kukoistaminen. Positiivinen kasvatus yhdistää 

tieteellisen tiedon sekä opetuskäytänteet. Positiivinen kasvatus täydentää 

perinteistä kasvatusta panostamalla tietojen ja taitojen opettamisen lisäksi 

luonteenvahvuuksien ja hyvinvoinnin opettamiseen. Hyvinvoinnin opettamista on 

perusteltu sillä, että se vähentää masennusta, lisää yleistä tyytyväisyyttä omaan 

elämään ja parantaa oppimista sekä luovaa ajattelua. (Leskisenoja & Sandberg, 

2019, s. 17, Leskisenoja, 2016, s. 24 Seligmanin 2011, s. 80 mukaan.) 

 

Positiivinen kasvatus tuo kouluihin myönteisen ja voimaperustaisen 

suhtautumistavan. Se keskittyy lapsista löytyviin vahvuuksiin ja kykyihin. Taustalla 

on näkemys siitä, että myönteisiä tunteita ja luonteenvahvuuksia edistävät taidot 

edistävät myös oppimista ja menestymistä koulussa. (Leskisenoja 2016, s. 25, 

Bernadin & Waltonin, 2011 mukaan.) 

 

 

Positiivisen kasvatuksen saama huomio johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin 

länsimaalaiset lapset ja nuoret ovat masentuneempia kuin koskaan. Esimerkiksi Iso-

Britanniassa 2% 11-15-vuotiaista lapsista ja 11% 16-24-vuotiaista nuorista ovat 

vakavasti masentuneita. Yhdysvalloissa ja Australiassa taas yksi viidestä teinistä on 

vakavasti masentunut. Masentuneilla nuorilla esiintyy todennäköisesti myös 
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epätasapainoa niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. Toiseksi, varakkaat länsimaat 

epäonnistuvat nuorten ongelmien varhaisen vaiheen estämisessä. Unicefin vuonna 

2017 lasten hyvinvointia koskevan raportin mukaan hyvinvointivaltioiksi mielletyt 

Ranska, USA sekä Iso-Britannia ovat listan häntäpäässä. Näiden lukujen 

esiinnostaminen on aiheuttanut kohua ja huolta kyseisissä maissa. (Unicefin 

verkkosivut,  Boniwell, 2013, s. 536, Green ym. 2005, Lewnsohn ym. 1993, & Noble 

ym. 2005 mukaan.)  

 

 

Kansainvälisesti mielletyn positiivisen kasvatuksen ja kotimaisen positiivisen 

pedagogiikan esiinnousun myötä painottuu samalla kaksi muutakin teemaa: 

siirtyminen aikuisnäkökulmasta lapsinäkökulmaan hyvinvointia koskevissa 

kysymyksissä, sekä hyvinvointi ylipäätään. Boniwellin (s. 565) mukaan 

hyvinvoinnista puhutaan 2000-luvulla niin runsaasti, että tulevaisuuden historioitsijat 

tulevat nimeämään 2000-luvun lasten hyvinvointia koskevien asioiden aikakautena.  

 

Hyvinvoinnin ja onnellisuuden noustessa huolenaiheeksi Leskisenoja ja Sandberg 

ehdottavat, että hyvinvointia tulee jatkossa opettaa kuten mitä tahansa oppiainetta. 

Koulu on siihen tarkoitukseen erinomainen paikka, sillä se on kodin ohella tärkein 

kehitysympäristö. Koulun vaikutus nuoren hyvinvointiin on varsin suuri ja paikkana 

se voi toimia avainlähteenä sellaisille taidoille ja kyvyille, jotka tukevat nuorten 

mahdollisuuksia eheään ja tasapainoiseen kehitykseen. (Leskisenoja & Sandberg, 

2019 s. 17.) 
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2.5 PERMA-teoria 
 
 
Seligman kertoo kukoistamisen olevan hyvinvoinnin keskeinen tavoite. Aikaisemmin 

Seligman kuvasi onnellisuuden olevan positiivisen psykologian ydinteema. Sen 

mittaamisessa tärkein indikaattori on elämäntyytyväisyys. Myöhemmin Seligman on 

päätynyt siihen, että hyvinvointi on positiivisen psykologian pääasia ja normina 

hyvinvoinnin mittaamisessa käytetään kukoistamista. Kukoistamisen edistämiseen, 

niin yksilö- kuin yhteisötasolla, voidaan tiivistää koko positiivisen psykologian 

merkitys. (Seligman, 2011, s. 13 ks. Leskisenoja, 2016, s. 33-34.) 

 

Seligmanin mukaan hyvinvointimme on rakenteeltaan monimuotoinen eikä millään 

yksittäisellä mittarilla pystytä määrittelemään sitä tyhjentävästi. Hyvinvointi koostuu 

viidestä elementistä, jotka kaikki täyttävät kolme ehtoa. Elementit edistävät 

hyvinvointia. Ihmiset tavoittelevat hyvinvoinnin elementtejä itseisarvoisesti niiden 

itsensä takia, eivätkä saavuttaakseen niiden avulla muita hyvinvoinnin elementtejä. 

Elementit ovat itsenäisesti määriteltävissä olevia ja mitattavissa. (Seligman 2011, s. 

16.) Seligman kutsuu hyvinvointiteoriaansa PERMA-teoriaksi. Jokainen kirjain 

sanassa PERMA kuvastaa hyvinvoinnin elementtiä. Täten teorian elementit ovat 

myönteiset tunteet (P = positive emotions), sitoutuminen (E = Engagment), 

ihmissuhteet (R = Relationships), merkityksellisyys (Meaning) ja saavuttaminen 

(A=Accomplishment). (Seligman 2011, s. 16-20.) Seuraavaksi esittelen PERMA-

teorian elementit. 

 

Myönteiset tunteet (eng. positive emotions) vaikuttavat ihmisen käytökseen 

toiminnallisesti, ja täten myönteisillä tunteilla on vaikutusta hyvinvointiin. Tästä 

esimerkkinä käytetään kiitollisuuden tunnetta, jonka on todettu vaikuttavan 

myönteisesti uusien ihmissuhteiden muodostamiseen. (Condon, Wilson-Mendehall 

& Barrett, 2014, s. 1). Fredrickson ja Joinerin luoman laajenna ja rakenna –teorian 

(eng. broaden and build theory) mukaan myönteiset tunteet laajentavat huomiomme 

ja tajuntamme mekanismeja, jonka seurauksena ihmiselle kehittyy myönteinen 

taipumus hyvinvointiin. Epäonnistumisia kuvataan usein spiraalina alaspäin. 
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Frefricksonin ja Joinerin teorian mukaan tavoitteena on luoda ylöspäin suuntaava 

spiraali. (2002, s. 1.)  

 

Sitoutuminen (eng. engagement) on osaltaan hyvinvoinnin indikaattori. Toimintoihin 

uppoutuminen sekä ajantajun unohtaminen mahdollistaa flow-tilan. Tällöin 

oppiminen on nautinnollista, kun ihminen sitoutuu tekemiseensä ja työskentelee 

taitojensa ylärajoilla. Flow-tilojen toistuvuus saattaa johdattaa pitkäaikaiseen 

hyvinvointiin taitojen hioutumisen sekä mielenkiinnon kasvun myötä. Näin yksilön 

positiiviset voimavarat nousevat esiin. Täten on oletettavaa, että flow-tilan 

kokeminen mahdollistaa tehokkaan ja tuottoisan työskentelyn. Tällä on positiivinen 

vaikutus sisäiseen motivaatioon.  (Schueller & Seligman, 2006, s. 254, 

Csikszentmihalyi 1990, mukaan.) Sisäinen motivaatio taas viittaa toimintaan, jonka 

tekemisen yksilö kokee mielekkääksi. Tällöin ulkoista palkintoa ei vaadita. (Cameron 

& Pierce, 2002, s. 12.) 

 

Viljaranta & Tuominen kertovat sitoutumiseen vaadittavasta vaivannäöstä (eng. 

effort cost.) Tällä tarkoitetaan ajankäytöllisiä uhrauksia liittyen valittuun tekemiseen. 

Mitä enemmän käyttää aikaa esimerkiksi työtekoon, sitä vähemmän vapaa-aikaa on 

tarjolla. (2018, s. 80.) 

 

Ihmissuhteet (R = Relationships) sijoittuvat PERMA-teorian ja koko positiivisen 

psykologian ytimeen. Sosiaalinen tuki pitää sisällään huolehdituksi, arvostetuksi ja 

rakastetuksi tulemisen. Näitä pidetään olennaisina hyvinvoinnin edellytyksinä 

kaikkina aikoina ja kaikissa kulttuureissa. Hyviä ihmissuhteita tarvitaan 

vastalääkkeenä vastoinkäymisissä keinona oman mielialan tukemiseen.  

(Leskisenoja, 2019, s. 33, Seligman 2011, s. 20 & Forgeard, Jayawickreme, Kern & 

Seligman, 2011, s. 86 mukaan.) 

 

Merkityksellisyys (eng. meaning) on myös psykologisen hyvinvoinnin yksi 

kulmakivistä. Merkityksellisyyden tunteen puuttuminen taas mahdollista 

negatiivissävytteiset ajatukset. Vallalla ollut oppi, jonka mukaan ihmisillä on 
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elämässään jokin tietty tarkoitus on muuttunut. Nykyään ajatellaan, että  ihmisellä io 

tarve etsiä tarkoitusta elämälleen. (MacKenzie & Baumeister, 2014, s. 25.) 

 

Saavuttaminen (eng. accomplishment) viittaa voittamiseen, menestymiseen ja hyviin 

suorituksiin niiden itsensä takia. Kyse ei ole yksinomaan ole lyhyen tähtäimen 

menestymisestä, vaan sellaisen optimistisen suhtautumistavan kehittymisestä, joka 

synnyttää toiveikkuutta tavoitteiden saavuttamiseksi ja sinnikkyyttä eteen tulevien 

vastoinkäymisten voittamiseksi. (Leskisenoja, 2017, s. 37 Chaplinin, 2009 mukaan.) 
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2.6 Hyveet ja luonteenvahvuudet 
 
 
Aristoteles kertoo, että yksilön kukoistus ja itsensä toteuttaminen mahdollistuvat, jos 

elämässä toteutuu useita hyveitä (Ojanen, 2007, s. 96.) Vaikka aristoteeliset 

käsitykset eivät kokonaan vastaa nykyaikaista hyveajattelua, niiden pohja on sama: 

ihminen voi henkisesti hyvin tehdessään itsessään arvokkaita asioita, eli 

harjoittaessaan hyveitä. Luonteenvahvuuksien käyttö on hyveiden toteuttamista. 

(Uusitalo-Malmivaara, 2015, s. 64.)  

 

Aristoteles kuvaa hyveet voimina, ylivertaisina erinomaisuuksina. Phronésis on 

älyllinen hyve, joka ohjaa yksilöä toimimaan kohti päämääräänsä. Hyveen perikuva, 

phronimos, tarkoittaa viisasta ihmistä, jolla on kaikki moraaliset arvot. Tämän 

filosofisen ajatuksen pohjalla kytee vanhoillinen ajatus, jonka mukaan ihmisellä ei 

ole yhtä hyvettä, ellei hänellä ole niitä kaikkia. (Winter, 2012, s. 14.) Lyhyen 

selityksen hyveen merkitykselle antaa filosofi André Comte-Sponville, joka 

määrittelee hyveen tavaksi ”olla ja toimia humaanisti, toisin sanoen voimaksi toimia 

hyvin.” (Ojanen, 2007, s. 95.)  

 

 

 

Peterson ja Seligman (2004) loivat raamit sekä luokitukset käsitteille ”hyve” sekä 

”vahvuudet” tarkoituksenaan mahdollistaa tieteellinen lähestymistapa aiheisiin. 

1990-luvun alkupuolella julkaistiin psykologisiin oireisiin ja sairauksiin liittyvät teokset 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) sekä International 

Classification of Diseases (ICD), joiden ansioista on kategorisoitu ja tutkittu useita 

oireita ja sairauksia tieteellisin menetelmin. Vastavetona sai-rauksien 

painottamiselle Petersonin ja Seligmanin tavoite on nostaa esiin hyveet ja 

luonteenvahvuudet, ja luoda DSM:n ja ICD:n tasoinen kokonaisuus hyvästä. 

(Peterson & Seligman, 2004, s. 5.) 
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Peterson ja Seligman jakavat käsitteet hyve ja vahvuudet kolmeen eri tasoon 

(Peterson & Seligman 2004, s.13-14.) 

 

 

1) Hyveet ovat ydinominaisuudet, joita suuret filosofiset ajattelijat ja 

uskontovaikuttajat arvostivat: viisaus, rohkeus, inhimillisyys, 

oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja henkisyys. Nämä universaalit, 

mahdollisesti jopa biologiseen kehitykseen ja evoluutioon nojaavat hyveet 

muodostavat eheän luonteen osat. 

 

2) Luonteenvahvuudet tarkoittavat psykologisia prosesseja tai mekanismeja, 

jotka määrittävät hyveet. Täten luonteenvahvuuksien kautta on mahdollista 

havaita hyveet ihmisten toiminnassa ja teoissa. Esimerkiksi hyve ”viisaus” 

voidaan nähdä vahvuuksien luovuus, uteliaisuus, arviointikyky, 

näkökulmanottokyky, oppimisen ilo. 

 

3) Tilanteelliset teemat ovat taitoja ja tottumuksia, joissa yksilö toteuttaa 

luonteenvahvuuksiaan eri tilanteissa ja ympäristöissä. 

 

 

Edellä mainitut hyveet, luonteenvahvuudet ja tilanteelliset teemat muodostavat VIA-

taksonomian rungon. (Uusitalo-Malmivaara, 2014, s. 65.)  
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2.7 VIA-filosofia 
 

Positiivisen psykologian keräämän huomion myötä Amerikassa kiinnostuttiin termien 

”luonteenvahvuus” sekä ”maksimipotentiaali” määritelmistä. Tämän seurauksena 

kehitettiin Values in Action (VIA) -instituutio, jonka tavoitteeksi asetettiin koota 

luonteenvahvuuksille tieteeseen perustuva teoria. Teorian kokoaminen alkoi 

työryhmän valtaisalla perehtymisellä lähes kaikkeen luonteenvahvuuksiin liittyvään. 

Tieteellisten artikkeleiden lisäksi tutkijaryhmä penkoi auki esimerkiksi suosittujen 

pop-laulujen sanastoa, graffiteja sekä Pokemon-hahmoja. (Peterson & Seligman, 

2004, s. 5, 15.)  
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Taulukko 1. VIA-luokittelun 6 hyvealuetta ja 24 luonteenvahvuutta Petersonin ja 

Seligmanin mukaan (2004, s. 29-30) 

Hyve Luonteenvahvuus 

Viisaus 1. Luovuus 

2. Uteliaisuus 

3. Arviointikyky 

4. Oppimisen ilo 

5. Näkökulmanottokyky 

Rohkeus 6. Urheus 

7. Sinnikkyys 

8. Rehellisyys 

9. Innokkuus 

Inhimillisyys 10. Rakkaus 

11. Ystävällisyys 

12. Sosiaalinen älykkyys 

Oikeudenmukaisuus 13. Ryhmätyötaidot 

14. Reiluus 

15. Johtajuus 

Kohtuullisuus 16. Anteeksiantavuus 

17. Vaatimattomuus 

18. Harkitsevaisuus 

19. Itsesäätely 

Henkisyys 20. Kauneuden ja eriomaisuuden 

arvostaminen 

21. Kiitollisuus 

22.  Toiveikkuus 

23. Huumorintaju 

24. Hengellisyys 
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Päähyveet ovat siis viisaus, rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, 

kohtuullisuus ja henkisyys. Luonteenvahvuudet taas ovat hyveiden konkreettinen 

ilmentymä. (Uusitalo-Malmivaara, 2015, s. 66.) Hyveiden konkreettisia ilmentymiä, 

luonteenvahvuuksia, tutkin luonteenvahvuusinterventiossani kuudesluokkalaisten 

kanssa.  

 

VIA-hanke ei siis tarjoa uutta ja mullistavaa, vaan se keskittyy ihmisenä olemisen 

perustaitojen ja elämisen kyvykkyyden mittaamiseen. VIA-hankkeen kehittelyssä on 

tunnettuja persoonallisuuspsykologian teorioita. Niistä on koottu osat, jotka kuvaavat 

parhaiten luonteenvahvuuksia universaalien hyveiden edustajina. Yksi näistä 

teorioista on Big Five -persoonallisuusteoria. (Uusitalo-Malmivaara, s. 72.)  

 

Big Five –teoria on laajasti tunnistettu personaallisuusteoria, jonka osat ovat 

ekstroversio, neuroottisuus, tunnollisuus, sovinnollisuus ja avoimuus. Kaikilla näillä 

on alapiirteitä. Big Five –teoria on persoonallisuusteorioiden kivijalka, johon usein 

sosiaali- ja käyttäytymistieteissä. (Joshanloo & Afshari, 2010 s. 185.) 

 

 

The Big Five -luonneteoria VIA-taulukon vastaava hyve 

Neuroottisuus (huolestuneisuus, 

hermostuneisuus) 

- 

Ekstroversio (sosiaalisuus, aktiivisuus) Oppimisen ilo, huumori, leikkisyys 

Avoimuus (luovuus, taiteellisuus) Uteliaisuus, luovuus, 

kauneudenarvostus 

Sovinnollisuus (hyväluonteisuus, 

sympaattisuus) 

Ystävällisyys, kiitollisuus 

Tunnollisus (luotettavuus, ahkeruus, 

täsmällisyys) 

Itsesäätely, periksiantamattomuus 
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Taulukko 2 The Big Five –persoonallisuusluokituksen sekä VIA-hyveiden vertailua 

(Peterson & Seligman, s. 68, 2004.) 

 

Taulukosta huomataan, että ainoastaan Big Five –luokituksen neuroottisuudella ei 

ole vastaparia VIA-luokituksessa. Seligmanin ja Petersonin (2004, s. 68)  mukaan 

Big Five –luokitus on liian laaja ja se tyytyy vain nimeämään ihmisluonteen 

ominaisuuksia. VIA-luokitus taas kuvailee yksilöä täsmällisesti. Lisäksi VIA-

instituution toimintaperiaatteen mukaisesti yksilön vahvuuksia tutkitaan mittarein, 

joita kehitetään jatkuvasti. 
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3 Koulu nuorten hyvinvoinnin edistäjänä 
 
 
 
Suomessa lähtökohdan lasten hyvinvoinnin tarkastelulle muodostaa Yhdistyneiden 

kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimus (LOS). Sopimuksen yleiset periaatteet 

ovat lapsen suojeleminen syrjinnältä, lapsen edun huomioiminen, hänen 

näkemystensä kunnioittaminen sekä lapsen oikeus elämään ja kehittymiseen. 

(Lasten oikeuksien sopimus; Unicefin verkkosivut & Kumpulainen, Mikkola, Rajala, 

Hilppö & Lipponen,  2015, s. 226.) 

 

Keskustelu hyvinvoinnista ja sen uhkista tuntuu usein perustuvan oletukseen, että 

jokin ilmiö ehkäistään vasta silloin, kun se on jo tapahtumaisillaan. Hän vertaa 

tilannetta tulipalon sammuttamiseen: se olisi pitänyt estää jo ennen roihahtamista. 

Ongelmiin keskittymisen sijasta pitäisi erityisesti keskittyä hyvinvointiin. Oppimisen 

osalta tämä sujuu suomalaisessa koulussa luonnikkaimmin – koulussa keskiössä 

ovat oppiminen ja opettaminen, eivät oppimisvaikeudet.  Mielenterveyden osalta 

asia on liian usein  kääntynyt päälaelleen: hyvinvointia aletaan miettiä vasta, kun 

siinä on jo ongelmia.  (Ahtola, 2016, s. 11, 14.) Mikäli vauriokeskeisellä 

lähestymistavalla ei voida ennaltaehkäistä haasteita voidaanko vahvuuksia 

painottavalla positiivisella psykologialla siirtää huomio puutteista ja vajavuudesta 

vahvuudet edellä –ajattelumalliin? (Uusitalo-Malmivaara, 2014, s . 18) 

 

Hyvinvointia tulee opettaa kouluissa kolmesta eri syystä. Ensinnäkin 

masentuneisuutta esiintyy yhä kasvavissa määrin. Toiseksi, onnellisuuden tunne ei 

ole kasvanut edellisen kahden sukupolven aikana. Kolmas syy on, että hyvinvointi 

vahvistaa oppimista, joka on koulutuksen tavoite. (Seligman, 2004, s. 15.)  

 

  



 21 

 
 
3.1 Hyvinvointi mikro- ja makrotasolla 
 
 
Hyvinvoinnin käsite on olennainen ihmis- ja yhteiskuntatieteissä, koska hyvinvointi 

kytkeytyy kiinteästi yksittäisen ihmisen elämään ja ihmistä ympäröivän yhteiskunnan 

rakenteeseen. Mikrotasolla tarkastelemme ihmisen hyvinvoimista ja menestymistä 

omassa elämässään. Makrotasolla taas puhumme ihmisen elämän ympäröivistä 

rakenteista muun hyvinvointivaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta. 

(Janhunen 2012, s. 16; Niemelään 2006, s. 67 viitaten.) Täten koululaisten 

hyvinvointi voidaan nähdä asettuvan mikro- ja makrotason väliin. Kyse on yksilön, 

nuoren hyvinvoinnista mikrotasolla, sillä opettajalla on velvollisuus kohdata jokainen 

oppilas yksilönä ja mahdollistaa tämän potentiaalin esiintuominen. Toisaalta kyse on 

myös makrotason, hyvinvointivaltion näkökulmasta, sillä nuoria kasvatetaan 

vertaistensa kanssa yhteiskunnan jäseniksi. 

 
 
3.2 Hyvinvointi lasten ja nuorten mukaan 
 
Seuraavaksi esittelen kaksi tutkimusta ja yhden hankkeen, joissa kuvataan 

hyvinvointia lasten ja nuorten näkökulmasta. 

 

Poikolaisen lasten ja nuorten hyvinvointia käsittelevissä tutkimuksissa 3731 ala-

asteikäistä vastasivat hyvinvointia mittavaan verkkokyselylomakkeeseen. 

Tutkimuksen tulosten mukaan tärkeimpiä hyvinvointia tuottavia tekijöitä lapsille ovat 

kodin ja koulun positiivinen ilmapiiri, positiiviset kaverisuhteet sekä hyvinvointia 

tukeva arki ja vapaa-aika. (Poikolainen, 2014, s. 3-4.) 

 

Janhusen väitöskirjan data koostui 8. ja 9. luokkien oppilaiden kirjoittamista 461 

aineesta koskien kouluhyvinvointia. Tätä koskevissa tuloksissa esiin nousivat 

kaverisuhteet ja vertaisryhmä, opettajien ammattitaito ja suhtautuminen oppilaisiin, 
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opetuksen laatu ja opetusjärjestelyt, koulutilat ja ympäristö sekä koulun ilmapiiri ja 

yhteishenki. (Janhunen, 2013, s. 7, 59-68). 

 

Keski-Suomen alueella järjestetyssä keskustelufoorumissa ”Nuorten hyvinvointi 

koulussa” taas yläkoulut sekä toisen asteen oppilaitoksen oppilaat keräsivät 

kouluistansa oppilaiden näkemyksiä hyvinvoinnista. Foorumissa käsiteltävät aiheet 

olivat kertyneet 2000 nuoren joukosta. Hankkeen nuoret nostivat esiin fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen terveyden, hyvän olon, onnellisuuden ja tyytyväisyyden 

sekä ihmissuhteet kotona ja koulussa. (Nuorten hyvinvointi koulussa –raportti, 2016, 

s. 4.) 
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Tutkimus Koulutaso Vastaajien ikä Hyvinvointia 

koskevat nostot 

Poikolainen 

(2014) 

Ala-aste, 

2-6 –luokkalaiset 

8-12 -vuotiaat -Kodin ja koulun 

positiivinen 

ilmapiiri 

-Positiiviset 

kaverisuhteet  

-Hyvinvointia 

tukeva arki ja 

vapaa-aika 

Janhunen (2013) 

 

Ylä-aste, 

8.-9 luokkalaiset 

 

14-16 -vuotiaat -Kaverisuhteet ja 

vertaisryhmä 

-opettajien 

ammattitaito 

-opetuksen laatu 

-koulun ilmapiiri ja 

yhteishenki 

Nuorten 

hyvinvointi 

koulussa –hanke 

(2016) 

Yläaste ja lukio 

sekä 

ammattikoulu 

13-18 vuotiaat -fyysinen, 

psyykkinen ja 

sosiaalinen 

terveys 

-Hyvä olo:  

onnellisuus, 

tyytyväisyys 

-Ihmissuhteet 

 

Taulukko 3 Hyvinvointi oppilailta kysyttynä 
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Edellä esitetystä taulukosta nähdään, että nuorilta itseltään kysyttäessä 

hyvinvoinnista vastaukset ovat moninaisia. Kaikissa ikäryhmissä nousee yhteisenä 

vastauksena esille ystäväpiirin merkitys sekä kaverisuhteet.  

 
 
 
3.3 Nuoren myönteiset kehityksen edellytykset ja vaikutukset 
 
 
Suomessa positiivisen pedagogiikan uranuurtajat Leskisenoja ja Sandberg   ovat 

koonnet yhteen useaan tutkimukseen viitaten nuoren myönteisen kehityksen 

edellytykset ja vaikutukset. Nuoren myönteisen kehityksen teorian mukaan nuorten 

hyvinvointi näkyy viidessä osa-alueessa. Niitä ovat pätevyys, itseluottamus, 

ihmissuhteet, luonne ja välittäminen. Nämä osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään, ja tasapainoinen kasvu edellyttää suotuisaa kehitystä kaikissa osa-

alueissa. (2017, s. 47).  

 

 
 

Kuvio 1. Nuoren myönteisen kehityksen edellytykset ja vaikutukset. Sisälaatikon 

ominaisuudet pohjautuvat Five C’s mallin ominaisuuksiin (competence, confidence, 

connection, character, caring.) (Leskisenoja & Sandberg, s. 47, mukaillen Lerner, 

Lerner, von Eye ym. 2011)  
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Nuorten myönteinen kehitys on suotuisaa, kun heidän luonteenvahvuutensa 

pääsevät ympäristöjen mahdollistamien resurssien myötä esiin. On huomioitavaa, 

että kehityksen painottamiseksi vaaditaan interventioita sekä pedagogisia malleja. 

(Gelhof, Bowers, Mueller, Napolitano, Callina, Walsh, Lerner & Lerner, 2015, s. 163.) 
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3.4 Nivelvaihe 
 
Elämänkulkuteorian mukaan (Edler, 1998, s. 3-6) ihmisen elämä muodostuu 

virrasta, jota siirtymät rytmittävät. Siirtymille on tyypillistä seuraavat ominaisuudet: 

 

1) Yksilön kokema siirtymä on sidoksissa ympäröivään aikaan ja paikkaan 

2) Siirtymä on sidoksissa yksilön ikään ja elämäntilanteeseen 

3) Ihmisten keskinäiset suhteet vaikuttavat koettuun siirtymään 

4) Yksilöt luovat oman elämänkaarensa tapahtumat valintojensa ja toimiensa 

kautta 

 

 

Siirtyminen ala-asteelta yläasteelle on yksi vaikeimmista siirtymistä oppilaan koulu-

uralla. Siinä onnistuminen vaikuttaa akateemiseen menestykseen, yleiseen 

hyvinvointiin sekä henkiseen jaksamiseen. Tutkimuksia ala- ja yläasteen välisestä 

nivelvaiheesta on tehty vain muutamia. Siirtymävaiheen helpottamiseksi useat 

koulut toteuttavat usein vierailuja yläasteelle. Näiden vierailujen ja tapaamisten 

kesto on yleensä 1-3 päivää, jolloin käsitys yläkoulusta ja sen toiminnasta jää 

pinnalliseksi. (Zeedyk ym. 2003, s. 63). POPS 2014 on yhteneväinen Zeedykin 

tutkimuksen kanssa, ja opastaa, että koulujen välistä yhteistyötä tarvitaan 

perusopetuksen nivelvaiheissa, kun oppilaat siirtyvät koulusta toiseen. Nivelvaihetta 

lähestyessä korostuu opettajan, oppilaan ja huoltajan välinen vuorovaikutus. On 

tärkeää, että oppilaan omat arviot ja toiveet sekä huoltajan näkemykset tulevat 

kuulluksi. (POPS, 2014, s. 36, 52.) Nivelvaihe on aina prosessi, jota tulee tukea 

pitkällä aikavälillä (Sujuvuutta siirtymiin -raportti, 2018, s. 71).  

 

Zeedykin toteuttamassa tutkimuksessa kysyttiin sekä ala-asteen että ylä-asteen 

oppilailta taidoista ja ominaisuuksista, jotka ovat hyödyllisiä nivelvaiheessa.  
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Taulukko 4 Ala- ja yläasteen oppilaiden ajatuksia nivelvaiheessa vaaditusta taidoista 
 

 

Taulukosta 3 havaitaan, että kuudesluokkalaiset ennen siirtymävaihetta painottavat 

akateemista osaamista voimakkaammin kuin yläasteella olevat. Samoin ala-

astelaiset antavat sosiaalisille taidoille sekä ajanhallinnalle paljon vähemmän 

painoarvoa, kuin jo ylä-asteella olevat. Oppilaille siirtymävaiheen kummallakin 

puolella on siis poikkeava käsitys yläasteella vaadituista taidoista. Tästä voidaan 

päätellä, että Zeedykin ym. tutkimuksen mukaan ala-asteella tulisi perehtyä 

yläasteella vaadittaviin sosiaalisiin taitoihin. Olisi optimaalista, että tutkimuksesta 

saaduista tiedoista tehtäisiin pitkäjaksoinen ohjelma, jossa ala-asteen viidennellä ja 

kuudennella luokalla harjoiteltaisiin koulun arjen lomassa yläasteella tarvittavia 

taitoja. Perusopetuksesta toiselle asteelle tapahtuvaa voimien, taitojen ja osaamisen 

siirtoa tulee toteuttaa yhteistyössä opettajien kesken (Komu, 2018, s. 23.)  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on selvittää kuudesluokkalaisten 

luonteenvahvuuksia ja niiden näkymistä arjessa. Tutkimus on osa Tämä Elämä –

hanketta, jonka tarkoituksena on painottaa yhteisöllistä työskentelyä, sekä pyrkiä 

ehkäisemään nivelvaiheessa olevien nuorten syrjäytymistä. Termillä ”nivelvaihe” 

viitataan tässä tutkimuksessa siirtymään ala-asteelta yläasteelle. 

 

Positiivinen psykologia ja vahvuusajattelu tähtäävät hyvän diagnosoimiseen sekä 

luonteenvahvuuksien esiin nostamiseen. Tällä on kohottava vaikutus sekä yksilöön 

että yhteisöön. (Uusitalo-Malmivaara, 2014, s. 19.) Positiiviseen psykologiaan 

nojaava positiivinen pedagogiikka painottaa olosuhteita ja prosesseja, jotka 

vaikuttavat suotuisasti ihmisten ja ryhmien toimintaan. (Kumpulainen ym. 2015, s. 

227.)  

 

Tämä Elämä -hankkeen ensisijainen kohderyhmä on yläasteen 8. ja 9. luokkalaiset. 

Tekemällä luonteenvahvuusintervention nivelvaiheessa oleville kuudesluokkalaisille 

tulee Tämä elämä -hanke pilotoitua ensimmäisessä nivelvaiheessa oleville 

oppilaille. 

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Mitä vahvuuksia kuudesluokkalaiset tulkitsevat löytävän itsestään? 

2. Missä toiminnoissa vahvuudet tulevat esiin? 

3. Muuttuuko oppilaiden ilmaisema vahvuuksien tiedostaminen ja käyttö 

intervention seurauksena? 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Tämä tutkimus on monimenetelmällinen ja se sisältää laadullisen ja määrällisen 

tutkimusperiaatteen datankeruu ja –analyysimenetelmiä. Tutkimuskysymymyksiä  

”1. Mitä vahvuuksia kuudesluokkalaiset tulkitsevat löytävän itsestään?” ja ”2. Missä 

toiminnoissa vahvuudet tulevat esille?” lähestytään kvalitatiivisesti. 

Tutkimusmyskysymystä ”3. Muuttuuko oppilaiden ilmaisema vahvuuksien 

tiedostaminen ja käyttö?” lähestytään kvantitatiivisesti.  

 

Tutkimusasetelma on interventiotutkimus, jossa sen vaikuttavuutta seurataan 

kahden mittauspisteen avulla: tutkimuksen alussa ja tutkimuksen lopussa. 

Tutkimuksessa mitataan interventioryhmää sekä verrokkiryhmää. Molemmat ryhmät 

valikoituivat Etelä-Suomen alueelta Tämä Elämä –hankeen projektiryhmän myötä. 

Ryhmät sijaitsevat kahdessa eri koulussa samalla alueella lähellä toisiaan. 

Interventioryhmän koko oli 19 oppilasta verrokkiryhmän koko taas 24. 

 
Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2019. Vietin viisi tutkimuspäivää 

interventioryhmän kanssa. Luokalle suoritettiin tutkimuksen alussa 

luonteenvahvuusmittaus, joka perustui Govinjin & Linleyn (2007, s. 143-147) 

kehittämiin luonteenvahvuustietoisuusmittariin luonteenvahvuuksien käyttämisen 

mittariin. Mittarit suomennettiin yhdessä graduohjaajan kanssa. Mittarin väittämiä 

olivat esimerkiksi: ”Toiset ihmiset tietävät vahvuuteni”, jolla mitattiin 

vahvuustietoisuutta sekä ”Vahvuuksieni käyttö on minulle luontevaa”, jolla testattiin 

vahvuuksien käyttöä (ks. Liite 1.) 

 

Mittauksen jälkeen oppilaat täyttivät avokysymyskaavakkeen e-lomakkeella. 

Lomakkeessa kysyttiin ”Mitä vahvuuksia sinulla on?” sekä ”Missä toiminnoissa 

vahvuutesi tulevat esiin?” (ks. Liite 2.) 
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Tutkimuspäivä Interventio 

Päivä 1 Alkumittaus. Tutkija esittelee 

luonteenvahvuudet kuvitteellisiin 

henkilöihin vedoten. Oppilaat jaetaan 

4-5 henkilön ryhmiin, joissa he 

keskustelevat toistensa 

luonteenvahvuuksista. Lopuksi he 

päättävät yksin tai ryhmässä jokaiselle 

5 luonteenvahvuutta, joita tarkastellaan 

viikon ajan. 

Päivä 2 Luonteenvahvuushaastattelu. Tutkija 

demonstroi haastattelutehtävän 

oppilaille. Haastattelussa kerrotaan 

tarinoita onnistumisista. Mitä 

luonteenvahvuuksia tarinoista löytyy? 

Tutkitaan pareittain. Jokaiselle valitaan 

3-5 luonteenvahvuutta. Eilisen ja 

tämänpäiväisen perusteella oppilas 

valitsee itselleen lopulliset 5 

luonteenvahvuutta. Kirjoitetaan ne 

paperiliuskoille. 

Päivä 3 Luonteenvahvuusjulisteen 

työstäminen. Oppilaille esitetään 

esimerkkityölopullisesta tuotoksesta. 

Aloitetaan julisteen työstäminen ja 

liimataan liuskat julisteeseen. Kirjoita 

luonteenvahvuuksien alle 

lehdenmuotoisille lapuille, missä 

toiminnoissa vahvuutesi näkyy arjessa. 

Päivä 4 Jatketaan työskentelyä. Kotiläksy: ota 

työstäsi kuva kännykällä. Pohdi 
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kotiväen tai kaverin kanssa, missä 

arkisissa tilanteissa vahvuutesi tulee 

esille. Kirjoita monisteeseen. 

Päivä 5  Tehdään juliste loppuun. Suoritetaan 

loppumittaus. 

 

Taulukko 5 – Intervention aikataulu 

 

 

 

 
Kuva 2 Oppilaita pyydettiin kirjoittamaan luonteenvahvuuksiensa alle, missä arjen 

toiminnoissa luonteenvahvuudet tukevat esiin. 
 
  

 
Oppilaan  

nimi ja kuva 
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Seuraavaksi kävin mittaamassa samaa e-lomaketta hyödyntäen verrokkiryhmän 

luonteenvahvuustietoisuuden ja luonteenvahvuuksien käytön. Heille ei suoritettu 

interventiota. Alku ja loppumittauksen välissä oli seitsemän päivää molemmilla 

ryhmillä, koska tutkimusviikkojen väliin osui viikonloput. 

 

Interventioryhmä Alkumittaus Interventio Loppumittaus 

Verrokkiryhmä Alkumittaus - Loppumittaus 

 

 

 

Otin otti oppilaiden tekemistä luonteenvahvuusjulisteista kuvat. Seuraavaksi 

luokittelin oppilaiden antamat esimerkit vahvuuksien käytöstä 

luonteenvahvuuksittain sisällönanalyysia ja teemoittelua varten. Tässä 

tutkimuksessa sukupuoli ei ollut kiinnostuksen kohteena, joten tyttöjen ja poikien 

yhtäläisyydet ja erot luonteenvahvuuksien käyttämisessä rajattiin analyysin 

ulkopuolelle. 

 

Tutkimusdata siirrettiin SPSS 24-ohjelmaan. Oppilaiden ilmaisemaa vahvuuksien 

tiedostamista ja käyttöä selvitettiin yksisuuntaisella toistettujen mittausten 

varianssianalyysilla. 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

 

Tässä luvussa esitellään tutkielman tulokset tutkimuskysymyksittäin, jotka olivat: 1. 

Mitä vahvuuksia kuudesluokkalaiset löytävät itsestään? 2. Missä toiminnoissa 

vahvuudet tulevat esiin? 3. Muuttuuko oppilaiden ilmaisema vahvuuksien 

tiedostaminen ja käyttö vahvuuksien tiedostamisen intervention tuloksena? 

 

Tuloksia käsitellään kolmessa seuraavassa alaluvussa. 

 

6.1 Kuudesluokkalaisten itsessään tunnistamat vahvuudet 
 
Viikon aikana työstetyistä luonteenvahvuusjulisteista (ks. Kuva 1) koottiin 

luonteenvahvuuksien esiintyvyys 19 oppilaan interventioryhmässä. Oppilaiden 

valitsemat luonteenvahvuudet jakaantuivat 26:een eri vahvuuteen, jotka on koottu 

kuvioon 1. 
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Kuvio 1  Interventioryhmän oppilaiden (N=19) valitsemat luonteenvahvuudet  
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Interventioryhmän oppilaiden (N=19) valitsemat 
luonteenvahvuudet 
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Kuviosta havaitaan, että luonteenvahvuudet reiluus, harkitsevuus ja luovuus olivat 

oppilaiden suosikkivalintoja. Sen sijaan näkökulmanottokykyä sekä kauneuden ja 

erinomaisuuden arvostamista ei valinnut kukaan.  
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6.2 Toiminnot joissa luonteenvahvuudet tulevat esiin 
 
Aineiston sisällönanalyysi alkoi perehtymällä interventioryhmän tekemiin 

luonteenvahvuusjulisteiden toimintoihin. Koska jokaista oppilasta pyydettiin 

valitsemaan viisi luonteenvahvuutta ja osoittamaan niille neljä esimerkkiä arjestaan, 

oli lopullisia toimintoja kirjattuna yhteensä 380. 

 

Teemoittelun ensimmäisessä vaiheessa jokaisen oppilaan kirjoittaman 

luonteenvahvuustoiminnon viereen kirjoitettiin huomio, joka toimi alustavana 

otsikkona mahdolliselle yläkategorialle. Näitä kokonaisuuksia lähestyttiin 

temaattisesti. Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 93) mukaan tarkoituksena on etsiä 

aineistosta tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä.  

 

Lopulta toiminnot luokiteltiin seuraavasti:  

 

• minä – muut 

• arvomaailma 

• ajattelun taidot 

• tunteet 

• tunnetaidot 

• asenne 

• esimerkki aiemmin tapahtuneesta/toimintatapa. 
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Taulukko 7 - Luonteenvahvuustoiminnat ja oppilaiden luonteenvahvuudet 

teemoittain 

  

 
Teema 

 
Luonteenvahvuustoiminta 

 
Oppilaan 
valitsema 
luonteenvahvuus 

 

 

Minä-muut 

 
”Osaan myös pyytää anteeksi 
omia virheitäni. Annan muille 
anteeksi, koska saan itsekin 
anteeksi.” –Oppilas 5 
 

 

 

Anteeksiantavuus 

 

Arvomaailma 

 
”En ole puolueellinen tuomarina 
jalkapallo-ottelussa.” –Oppilas 
12 

 

Reiluus 

 

Ajattelun taidot 

”Osaan jakaa voimani ja 
kuunnella järjen ääntä.” 
-Oppilas 9 

 

Itsesäätely 

 

Tunteet 

”Nautin siitä kun saan muut 
nauramaan.” Oppilas 2 
 

 

Huumori 

 

Tunnetaidot 

”En lopeta sitä mitä aloitin 
vaikka se tuntuu 
mahdottomalta.” Oppilas 8 
 

 

Sisukkuus 

 

Asenne 

”Olen lähes aina täysillä 
mukana kaikessa.” –Oppilas 5 
 

 

Innostus 

 

Esimerkki 

tapahtuneesta/toiminta

tapa 

”Olen kohtelias. Pidän ovea 
auki. Kiitän, sanon päivää jne.” 
–Oppilas 6 
 

 

Ystävällisyys 
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Teemat valikoituivat seuraavasti. Kaikki luonteenvahvuustoiminnot, jotka sisälsivät 

oman toiminnan vaikuttamista toisiin ihmisiin luokiteltiin alakategoriaan minä – muut.  

 

 ”En yritä tehdä kaikkea yksin, vaan annan muiden auttaa <3” 
 –Reiluus, Oppilas 1 
 
 ”Yritän saada ihmiset onnellisiksi ja olen (tai ainakin yritän olla) kiltti muille.” –
Rakkaus, -Oppilas 5 
 
 ”Osaan sopia riitoja.” –Sosiaalinen älykkyys, Oppilas 9 
 
 ”Voin johtaa ryhmätyötä.” –Johtajuus, Oppilas 10 
 
 
 

Arvomaailmaan valikoituivat toiminnot, jotka nostivat arvoja suoraan tai epäsuorasti 

esiin. 

 

 

 ”Minulle on tärkeää että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti.”  
–Reiluus, Oppilas 1 
 
 ”Jos minulle annetaan joku tehtävä, niin teen sen.” –Vastuullisuus, Oppilas 3 
 
 ” En ole puolueellinen tuomarina jalkapallo-ottelussa.”  
– Rehellisyys, Oppilas 12 
 
 ”Pystyn olla sortumatta valkoisiin valheisiin.” –Rehellisyys, Oppilas 1 
 

 

Ajattelun taidoissa nostettiin esiin ajattelua tai pohtimista sekä itsereflektiota 

koskevat luoneenvahvuustoiminnot.  

 

 ”Arviointikyky futiksessa kun arvioin mihin suuntaan maalivahti aavistaa” –
Arviointikyky, Oppilas 17 
 
 ”Koetilanteessa jos näen hankalan tehtävän en anna olla vaan yritän ennen 
kuin luovutan.” -Sisukkuus , Oppilas 7 
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 ”Keksin uusia ideoita esim. Piirtäessä <3.” -Luovuus, Oppilas 1 
 
 ”Jos säästän rahaa kalliiseen ja harkitsen pitkään ostanko vai en ja onko se 
oikeasti hyödyllinen asia.”- Harkitsevaisuus, Oppilas 7 
 
 
Tunteita sisältäviä luonteenvahvuustoimintoja tutkittaessa havaittiin, että osa 

toiminnoista koskee suoraan tuntemista tai tunteen virittymistä. Toisessa 

teemaryppäässä taas puhuttiin tunteiden muodostumisesta toisten ihmisten 

seurassa. Täten tunnepitoiset luonteenvahvuustoiminnot luokiteltiin erikseen 

lohkoiksi tunteet ja tunnetaidot. 

 

”Olen kiitollinen pienistä asioista.” Kiitollisuus, Oppilas 3 

 ”Uskallan kokeilla pelottavia, jopa vaarallisia scoottitemppuja” -Rohkeus, 

Oppilas 6 

”Kyllästyn, jos asiat toimivat aina samalla tavalla <3.” -Luovuus, Oppilas 1 
 
”Olen iloinen jos opin laskemaan matikassa vaikeita laskuja.” –Oppimisen ilo, 

Oppilas 6 
 
 
 
 
Tunnetaitoihin luokiteltiin sosiaalisessa kontekstissa tapahtuvat 

luonteenvahvuustoiminnot sekä omien tunteiden tiedostamista koskevat toiminnot. 

 

 ”Pystyn luomaan hyvän tunnelman ankeisiin tilanteisiin.” –Huumorintaju, 
Oppilas 2 
 
 ”En lopeta sitä mitä aloitin vaikka se tuntuu mahdottomalta.” –Sisukkuus, 
Oppilas 8 
 
 ”Pystyn samaistumaan hyvin toisen tilanteeseen.” –Myötätunto, Oppilas 7 
 
 
 

Kaikki päättäväisyyttä ja määrätietoisuutta huokuvat ilmaukset nimettiin asenteeksi. 

 

 ”Olen lähes aina täysillä mukana kaikessa.” -Innostus, Oppilas 5 
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 ”Mitkään asiat eivät horjuta uskoani.” -Hengellisyys, Oppilas 5 
 
 ”Uskallan kokeilla trampoliinilla pelottavia ja vaikeita temppuja.” –Rohkeus, 
Oppilas 6  
  
 ”Jos joku asia ei onnistu, yritän aina niin pitkään että se onnistuu.” –
Sisukkuus, Oppilas 7 
 
 
Lopuksi kaikki luonteenvahvuustoiminnot, jotka sisälsivät tarkan esimerkin 

aikaisemmin tapahtuneesta tai nostivat esiin oppilaan toimintatavan nimettiin 

omaksi teemakseen. Tämä teema osoittaa arjen tilanteen ja toiminnon, joissa 

oppilaat osoittavat hyödyntävänsä luonteenvahvuuksiaan.  

 

 ”Ystäväni ja minä tykkään scootata mutta ystävälläni ei ole scoottia joten 
vuorottelemme.” –Reiluus, Oppilas 6 
 
 ”En lataa mitään sovellusta joka vaikuttaa hämärältä.” –Harkitsevaisuus, 
Oppilas 12 
 
 ”Käsitöitä tehdessäni teen hieman muutoksia ohjeeseen, jotta työni olisi 
omalaatuinen eikä samanlainen kuin muiden.” – Luovuus, Oppilas 5 
 
 
 ”Rukoilen, kun minulla on huolia.” –Hengellisyys, Oppilas 16 
 
 ”Innostun leipomisesta.” – Innostus, Oppilas 17 
 
 
 
Arjen tilanteet, joissa oppilaat toivat esiin luonteenvahvuustoimintojaan olivat 

peleissä ja leikeissä, trampoliinilla pomppinen ja scoottaaminen, ystävien kanssa 

tekeminen, perheen kanssa toimiminen, pelatut jalkapallo-ottelut, kotityöt, rahan 

säästäminen, karkkien jakaminen kaverin kanssa, sovellusten lataaminen ja 

kännykän käyttö, kouluaineet, läksyjen tekeminen, kokeeseen harjoitteleminen, 

leipominen, konsolipelit, soittoharrastus, urheilukisat, kuvataiteet, ja seurakunnassa 

käyminen. 
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6.3 Intervention vaikutus oppilaiden ilmaisemien vahvuuksien 
tiedostamiseen ja käyttöön  

 
Oppilaiden ilmaisemaa luonteenvahvuuksien tiedostamista ja käyttöä mitattiin e-

lomakkeella. Interventioryhmän oppilaat (19 oppilasta) täyttivät 

luonteenvahvuustietoisuus ja luonteenvahvuuksienkäyttömittarit ennen 

interventioita ja niiden jälkeen. Verrokkiryhmä (24 oppilasta) täytti mittarit ilman 

koettua interventiota. Data analysoitiin SPSS 24-ohjelmalla. Siitä poistettiin oppilaat, 

jotka olivat täyttäneet lomakkeen vain kerran. Lisäksi 

luonteenvahvuustietoisuusmittarin kohta ”9. Tiedän mitä vahvuuksia 

luokkatovereillani on” poistettiin. Se ei ollut mukana alkuperäisessä mittarissa eikä 

tuonut lisäarvoa tutkimukselle. Koska vahvuustietoisuusmittarin väittämä ”2. Minun 

on mietittävä kovasti, mitkä vahvuuteni ovat” antaa likert-asteikon vastaukset 

käänteisesti mittarin muihin väittämiin verrattuna, rotatoitiin väittämän 2 arvot ennen 

tulosten analysoimista.  

 

Mittarin luotettavuutta selvitettiin määrittämällä Cronbachin alfakertoimet 

interventioryhmän ja vertailuryhmän vastauksista. 

 

 Interventioryhmä Vertailuryhmä 

Cronbachin alfa –  

1. mittauskerta 

0,93 0,88 

Cronbachin alfa –  

2. mittauskerta 

0,95 0,88 

 

Taulukko 8 – Cronbachin alfakertoimet 

 

Cronbachin alfankertoimen ollessa yli suurempi kuin 0,6 mittaria voidaan pitää 

luotettavana. Lukema osoittaa, että mittarin sisäinen konsistenssi on hyvä. 

(Metsämuuronen, 2011, s. 544, 549.) Täten tutkimuksessa hyödynnettyjä 
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luonteenvahvuutta ja –käyttöä selvittävien mittareiden luotettavuutta voidaan pitää 

hyvänä.  

 
Oppilaiden ilmaisemaa vahvuuksien tiedostamista ja käyttöä testattiin toistettujen 

mittausten varianssianalyysilla. Analyysissa ei havaittu päävaikutusta ajalla tai 

interventioryhmään kuulumisella, eikä myöskään niiden yhdysvaikutuksella.  

Oppilaiden vahvuuksien tunnistamisessa ja vahvuuksien käytössä ei tapahtunut 

tilastollisesti merkitsevää muutosta, sillä p-arvot suurempia kuin .05. 

 

 

Molempien ryhmien vastausten keskiarvot laskettiin ensimmäiseltä ja toiselta 

mittauskerralta. Taulukossa 1 on laskettu vahvuustietoisuusmittarin mittauskertojen 

keskiarvot.  

 

 
Taulukko 9 - Interventioryhmän ja verrokkiryhmän vahvuustietoisuuden keskiarvot 
 

Interventioryhmällä eikä verrokkiryhmällä tapahtunut muutosta vahvuuksien 

tiedostamisessa mittauskohtien välillä.  
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Taulukossa 10 on laskettu vahvuuksienkäyttömittarin mittauskertojen keskiarvot.  

 

 
Taulukko 10 Interventioryhmän ja verrokkiryhmän vahvuuksien käytön keskiarvot 
 

 

Interventioryhmällä eikä verrokkiryhmällä tapahtunut muutosta vahvuuksien 

käytössä mittauskohtien välillä.  
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7 Luotettavuus 
 

 

Tässä luvussa kuvaan niitä keinoja, joiden avulla tutkimuksen luotettavuutta on 

pyritty parantamaan.  

 

Lähestyin kuudesluokkalaisten luonteenvahvuuksia kolmen tutkimuskysymyksen 

avulla: mitä luonteenvahvuuksia kuudesluokkalaisilla on, missä toiminnoissa heidän 

luonteenvahvuutensa tulevat esiin, sekä kuinka heidän ilmaisema 

luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja käyttö muuttuu. Jotta näihin 

tutkimuskysymyksiin saatiin kerättyä mahdollisimman kattava aineisto, päädyin 

valitsemaan tutkimusmetodikseni monimenetelmällisen interventiotutkimuksen, joka 

sisältää sekä laadullisen että määrällisen tutkimusperiaatteen elementtejä. Näin 

mahdollistuu aineiston monipuolinen tarkastelu. (Seppänen-Järvelä, 2016.) 

 

Interventio- ja verrokkiryhmä valikoituivat tutkimukseeni Tämä elämä –hankkeen 

työryhmän kautta. Täten luokkia ei ole valittu satunnaisotannalla, vaan 

tutkimuskysymykset mielessä. Tulee ottaa huomioon, että tutkimuksen aineisto on 

kerätty tietyiltä koululuokilta. Täten luonteenvahvuuksista saadut tulokset edustavat 

vain kyseisiä ryhmiä, eivätkä ole yleistettävissä toisiin kuudensiin luokkiin. Toisaalta 

tutkimuskysymyksiä varten suunniteltu interventio ja siihen valitut ryhmät 

mahdollistivat tarkan aineiston tutkimuskysymyksiä varten.  

 

Interventiossa käytetyt opetusmenetelmät ja -materiaalit olivat positiivista 

pedagogiikkaa ja luonteenvahvuuksia tutkineiden Helsingin Yliopiston Lotta 

Uusitalo-Malmivaaran sekä Kaisa Vuorisen suunnittelemaa. Heidän kehittämä 

Huomaa Hyvä! –luonteenvahvuusmateriaali perustuu Seligmanin & Petersonin 

(2004, s. 29-30) VIA-luonteenvahvuusjaotteluun. On tutkimuksen luotettavuuden 

kannalta keskeistä, että interventiossa käytetty opetusmateriaali pohjautuu 

aikaisempaan tutkimukseen. Täten Huomaa Hyvä! -materiaali tarjoaa oppilaille 

tarkan, mutta samalla laajan kosketuksen luonteenvahvuuksiin. 
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Kahdesta ensimmäisestä tutkimuskysymyksestä kummunnutta aineistoa päätin 

analysoida sisällönanalyysia hyödyntämällä. Sisällönanalyysia on kritisoitu sen 

pintapuoliseksi jäävästä analyysista (Ruusuvuori ym. 2010, s. 16), mutta pyrin 

parhaani mukaan myös selittämään ja tulkitsemaan tuloksia. Objektiivisuus on 

laadullisessa tutkimuksessa haastavaa, sillä tutkijan positio, intressit, oletukset ja 

tunteet vaikuttavat aineiston analyysiin ja tulkintaan (Högbacka & Aaltonen, 2015, s. 

13-14). Olemalla paikalla intervention oppituntien ajan varmistin, että saan kerättyä 

oppilailta tutkimuskysymyksiä vastaavan aineiston. Tein sisällönanalyysin heti 

tutkimusviikon päätteeksi, jotta aineiston analyysi olisi mahdollisimman oppilaiden 

vastausten ja mukainen. 

 

Toisaalta tutkijan läsnäolo saattaa tuottaa subjektiivista ohjaamista, jossa oppilaan 

ääni ei enää olekaan autenttinen, vaan tutkijan määräämä. Esimerkiksi valmiit 

esimerkit kuvitteellisista henkilöistä, jotka esiteltiin tiettyjen 

luonteenvahvuusesimerkkien kautta, saattaa ohjata oppilaita valitsemaan tiettyjä 

vahvuuksia. Tutkimuksen toteutus oli mietitty etukäteen Pro Gradu –tutkielman 

ohjaajien sekä seminaariin osallistuneiden opiskelijoiden kanssa. 

 

Joku toinen tutkija olisi voinut lähestyä kuudesluokkalaisten luonteenvahvuuksia 

erilaisesta näkökulmasta ja kiinnittää huomiota erilaisiin asioihin ja tulkita aineistoa 

eri tavalla, sillä jokainen tulkitsee asiat omasta näkökulmastaan. Tässä piilee 

Ruusuvuoren ym. (2010, s. 24) mukaan analyysin yllätyksellisyys: analyysin kautta 

muodostuu uudenlaisia käsitteitä ja tekijöitä, joiden kautta ilmiö ja siihen liittyvät 

prosessit hahmottuvat uudessa valossa, kun tutkija käyttää luovuuttaan ja 

kekseliäisyyttään. Kun teemoittelin oppilaiden vastauksia, yritin pidättäytyä 

tekemästä liiallisia yleistyksiä ja ylitulkintoja.  

 

Pyrin lisäämään tutkimukseni luotettavuutta avoimen raportoinnin ja sitaattien lisäksi 

käyttämällä monipuolista lähdekirjallisuutta.  Olen myös pyrkinyt kuvaamaan 
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tutkimustulokset mahdollisimman tarkasti ja avannut tutkimusprosessia tutkimuksen 

luotettavuuden parantamiskesi.  

 

Oppilaiden ilmaisemaa vahvuuksien tiedostamista ja käyttöä mitattiin e-lomakkeella. 

Interventioryhmän oppilaat (19 oppilasta) täyttivät luonteenvahvuustietoisuus ja 

luonteenvahvuuksienkäyttömittarit ennen interventioita ja niiden jälkeen. 

Verrokkiryhmä (24 oppilasta) täytti mittarit ilman koettua interventiota. Data 

analysoitiin SPSS 24-ohjelmalla. Siitä poistettiin oppilaat, jotka olivat täyttäneet 

lomakkeen vain kerran. Lisäksi luonteenvahvuustietoisuusmittarin kohta ”9. Tiedän 

mitä vahvuuksia luokkatovereillani on” poistettiin. Se ei ollut mukana alkuperäisessä 

mittarissa eikä tuonut lisäarvoa tutkimukselle.  

 

Mittareina käytettiin Govindjin ja Linleyn (2007, s.146-147) kehittämiä 

vahvuustietoisuus- ja vahvuuksienkäyttömittareita. Mittarin soveltuvuutta 

interventioryhmän 12-13 –vuotiaille oppilaille tulee ottaa huomioon, että 

alkuperäinen mittari on kehitetty 214 täysi-ikäiseltä opiskelijan antamiin vastauksiin 

nojaten. Tässä tutkimuksessa mittarit eivät olleet herkkiä vaihtelulle. 

 

Luonteenvahvuusmittaria ei testattu etukäteen ennen interventiota. Näin 

luonteenvahvuusmittariin oltaisiin pystytty tekemään mahdollisia muutoksia 

testaajilta saatujen palautteen perusteella. Koska mittareiden alkuperäiskieli on 

englanti, ne käännettiin oppilaita varten suomeksi. Voidaan pohtia, onko mittareiden 

käännöksessä tavoitettu sanasto ja kielimaailma, joka vastaa 12-13 –vuotiaan 

kuudesluokkalaisen käsityksiä mittareiden väittämistä.  

 

Interventiossa pyrittiin tuomaan esiin oppilaan omat ajatukset vahvuuksistaan. 

Neljäntenä päivänä oppilaille annettiin kotitehtävä, jossa luonteenvahvuudet tuli 

esitellä kotona ja pohtia vahvuuksia läheisten kanssa kanssa. Täten on mahdollista, 

että kotiväen esittelemät vaihtoehdot ja esimerkit arjesta ovat kulkeutuneet myös 

oppilaiden vastauksiin.  
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Noudatin tutkimusta tehdessäni tieteellisen etiikan vaatimuksia. 

Interventiotutkimukseen tarvittavat luvat hankin kyseisen alueen opetuspäälliköltä, 

koulujen rehtoreilta, luokanopettajilta, oppilaiden huoltajilta sekä oppilailta itseltään. 

Oppilaiden kotiin lähetetyssä kirjeessä painotin, että oppilaalla on oikeus keskeyttää 

tutkimus koska vaan niin halutessaan. Lisäksi painotin tutkijan vaitiolovelvollisuutta. 

Oppilaat, jotka eivät antaneet lupaa osallistua tutkimukseen, osallistuivat kouluarjen 

myötä koko luokan luonteenvahvuusharjoitteisiin. Näiden oppilaiden vastauksia ei 

otettu mukaan aineistoon. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden anonymiteetin 

pyrin suojaamaan pseudonyymein. 
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8 Pohdintaa 
 
 
Tässä osiossa esittelen tutkimukseni tuloksia ja peilaan niitä tutkielmassa esitettyihin 

teorioihin. Pohdin myös jatkotutkimuksen kannalta oleellisia asioita ja tarkastelen 

positiiviseen psykologiaan kohdistunutta kritiikkiä. 

 
 
 
8.1 Interventioryhmän oppilaiden hyveet VIA-luokittelun mukaan 
 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mitä 

luonteenvahvuuksia kuudesluokkalaiset löytävät itsestään. Aineistossa eniten 

valintoja saanet reiluus, harkitsevuus ja luovuus olivat interventioryhmälle 

ominaisimmat luonteenvahvuudet.  

 

Interventioryhmän oppilaiden valitsemia luonteenvahvuuksia voidaan kategorisoida 

Petersonin ja Seligmanin (2004, s. 29-30) VIA-luokittelun mukaisesti. Näin saadaan 

selvitettyä, mitä hyveitä oppilaat väittävät painottavan arjessaan. Uusitalo-

Malmivaara ja Vuorinen (2017, s. 15) ovat tutkimuksiinsa vedoten lisänneet 

alkuperäiseen VIA-luokitteluun luonttenvahvuudet myötätunto, ja sisukkuus. Koska 

interventiossa käytetty Huomaa Hyvä! –korttisarja sisältää Seligmanin ja Petersonin 

24 valitseman alkuperäisen luonteenvahvuuden lisäksi myötätunnon ja sisukkuuden 

vahvuudet, otan ne mukaan analyysiin. VIA-luokittelun urheus on muutettu Huomaa 

Hyvä! –korttisarjassa muotoon rohkeus.  

 

Alle olevassa taulukoissa on esitelty luonteenvahvuuksien jakautuminen 

interventioryhmässä sekä hyveiden painottuminen. 
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Taulukko 11 – Interventioryhmän luonteenvahvuuksien jakautuminen Seligmanin ja 

Petersonin (2004) VIA-jaottelun mukaan  

 

Hyve Luonteenvahvuus ja oppilaiden  

Viisaus  1. Luovuus 7 
2. Uteliaisuus 5 
3. Arviointikyky 1 
4. Oppimisen ilo 5 
5. Näkökulmanottokyky 0  

Rohkeus  6. Urheus/Rohkeus (käännetty) 5 
7. Sinnikkyys 6 
8. Rehellisyys 5 
9. Innokkuus 6 

+ sisukkuus 6 
Inhimillisyys  10. Rakkaus 1 

11. Ystävällisyys 6 
12. Sosiaalinen älykkyys 2 

+ Myötätunto 3 
Oikeudenmukaisuus  13. Ryhmätyötaidot 3 

14. Reiluus 9 
15. Johtajuus 1 

Kohtuullisuus  16. Anteeksiantavuus 3 
17. Vaatimattomuus 1 
18. Harkitsevaisuus 7 
19. Itsesäätely 3 

Henkisyys 20. Kauneuden ja eriomaisuuden 
arvostaminen 0  

21. Kiitollisuus 2 
22.  Toiveikkuus 1 
23. Huumorintaju 4 
24. Hengellisyys 3 



 50 

 
Taulukko 12 – Interventioryhmän hyveet Seligmanin ja Petersonin (2004) luokittelun 

mukaan 

 

Talukosta 12 havaitaan, että kaikkia hyveitä näkyy 19 oppilaan arjen toiminnoissa. 

Oppilaat osoittavat arjen toiminnallaan eniten rohkeutta ja viisautta, vähiten taas 

henkisyyttä. Seligmanin ja Petersonin (2004, s. 29) mukaan rohkeuden hyve 

ilmenee vahvuuksina saavuttaa vastoinkäymisistä huolimatta. Uusitalo-

Malmivaaran ja Vuorisen lisäämä luonteenvahvuus ”sisukkuus” luokitellaan 

rohkeuden hyveeseen. Kuusi oppilasta valitsi sisukkuuden 

luonteenvahvuuksekseen. Täten se nostaa rohkeuden asemaa 

interventioryhmässä.  

 

Toiseksi eniten kannatusta saanut viisaus näkyy kognitiivisina vahvuuksina. 

Viisautta on pidetty päähyveenä, joka mahdollistaa muiden hyveiden toteutumisen. 

(Seligman & Peterson, 2004, s. 13.) Koska data kerättiin koulumaailmasta, on 

luonnollista, että viisauden hyve saa painoarvoa kuudesluokkalaisilta. 

 

Koska näkökulmanottokykyä ja kauneuden ja erinomaisuuden arvostamista ei 

valinnut yksikään interventioryhmän oppilas, tulee arvioida, ovatko oppilaat 

rohkeus viisaus kohtuullisuus inhimillisyys oikeudenmuk
aisuus henkisyys
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ymmärtäneet kaikkien vahvuuksien määritelmän kokonaan. Vastaisuudessa 

luonteenvahvuusinterventioita suunniteltaessa tulee varmistaa, että kaikki 

luonteenvahvuudet ovat oppilaille selkeitä. 
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8.2 Sisällönanalyysin teemat Seligmanin PERMA-teorian valossa 
 
 

Toisessa tutkimuskysymyksessä pyrittiin selvittämään, missä toiminnoissa 

vahvuudet nousevat esiin. Esiolettamukseni oli, että interventioryhmän oppilaat 

listaavat runsaasti esimerkkejä luonteenvahvuuksien esiintymisestä arjessaan. 

Sisällönanalyysiä tehdessäni havaitsin, että oppilaiden ajattelussa 

luonteenvahvuudet eivät esiinny ainoastaan konkreettisina toimintoina, vaan myös 

tunteina, tunnetaitoina, arvoina, ajattelun taitoina, asenteena sekä sosiaalisissa 

tilanteissa.  

 

Seuraavaksi vertaan sisällönanalyysista nousseita teemoja Seligmanin hyvinvoinnin 

PERMA-teoriaan peilaten. PERMA-teoria sisältää kuvauksia VIA-luokittelun 

luonteenvahvuuksista. Esimerkiksi PERMA-teorian kohta myönteiset tunteet 

(positive emotions) kuvauksessa käytetään esimerkkinä kiitollisuuden tunnetta, 

jonka on todettu vaikuttavan myönteisesti uusien ihmissuhteiden muodostamiseen. 

(Condon ym., s.1.) Täten hyvinvointiteorian peilaaminen kuudesluokkalaisten 

nostamiin kuvauksiin luonteenvahvuuksien toteutumisista, kertoo PERMA-teorian 

elementtien toteutumisesta kuudesluokkalaisen arjessa. 

 

 

Sisällönanalyysista nousseet teemat olivat minä-muut, arvomaailma, ajatteluntaidot, 

tunteet, tunnetaidot, asenne ja esimerkki tapahtuneesta/toimintatapa. PERMA-

teorian elementtien ja teemojen vertailusta jätettiin pois teema ”esimerkki 

tapahtuneesta/toimintatapa”, koska se sisälsi joukon toisistaan erilaisia esimerkkejä 

tilanteita, joissa oppilas kertoo luonteenvahvuutensa toteutumisesta. 
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Perma-teorian 
hyvinvoinnin  
elementit 

Perma-teorian 
elementtien teorieettinen 
kuvaus 

Aineistosta noussut 
teema 

Myönteiset tunteet–

(Positive emotions) 
Vaikuttavat ihmisen 

käytökseen toiminnallisesti 
Tunteet/tunnetaidot 

Sitoutuminen 

(Engagement) 
Flow-tila, oppimisen 

nautinnollisuus, sisäinen 

motivaatio 

- 

Ihmissuhteet (relationships) 

 
Sosiaalinen tuki, 

arvostetuksi ja rakastetuksi 

tuleminen 

Minä-muut 

 

Merkityksellisyys 

(meaning) 
Merkityksellisyyden 

tunteen olemassaolo 

ehkäisee negatiivisa 

ajatuksia 

- 

Saavuttaminen 

(accomplishment) 
Hyvät suoritukset niiden 

itsensä takia, voittaminen. 

Lyhyen ja pitkän aikavälin 

tavoitteet. 

- 

 

Taulukko 13 – Seligmanin (2011, s. 16-20) PERMA-teorian ja aineistosta 

nousseiden teemojen luokittelua 

 

Seligmanin myönteiset tunteet kohtaa tämän tutkielman teeman tunteet. 

Seligmanin (2011, s.16) mukaan myönteiset tunteet, kuten onnellisuus ja 

elämäntyytyväisyys, ovat aikaisemman tutkimuskirjallisuuden mukaan ollut 

hyvinvointiteorioiden kulmakivi. Nykyään se nähdään vain yhtenä osana 

onnellisuuden kokonaisuutta.  

 

Sitoutumisesta puhuessaan Seligman (2011, s. 16) painottaa flow-tilan ja 

uppoutumisen tunteen tuomaa hyvinvointia. Tämän tutkimuksen aineistossa 
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yksikään teema ei varsinaisesti vastaa sitoutumisen tunnetta joitain yksittäisiä 

oppilaiden kommentteja lukuun ottamatta, jotka voidaan tulkita flow-tilaksi, kuten 

Oppilas1 kertoo: ”Keksin uusia ideoita esim. Piirtäessä <3.” Luovuus, –Oppilas 1. 

 

Ihmissuhteet ja niiden tuoma onni ja hyvinvointi mahdollistavat tarkoituksen ja 

kuuluvuuden tunteen. (Seligman, 2011, s. 20) Tämän tutkimuksen teema minä-

muut osuu lähelle Seligmanin ajatusta. Oppilas14 kertoo: ”Innostun jos kaverit 

kertovat jonkun hauskan jutun ja itsekin rupean kertomaan,” ja Oppilas11 jatkaa: 

”Jotain hauskaa tai hauskoja vitsejä tai jotain muuta tai jos iskä keksii jonkun jutun 

niin innostun.” 

 

Seligmanin PERMA-teorian merkityksellisyys ja saavuttaminen eivät löydä 

vastakaikua tämän tutkimuksen teemoista. Sen sijaan tästä tutkimuksesta 

nousseet teemat tunnetaidot, arvomaailma, ajatteluntaidot ja asenne vaativat 

lähempää tarkastelua. Esimerkiksi luonteenvahvuuksien hyödyntäminen 

tunnetaitojen harjoittelemisessa on kiinnostava jatkotutkimuksen aihe.  
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8.3 Vahvuuksien tiedostaminen ja käyttö 
 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin, muuttuuko oppilaiden ilmaisema 

vahvuuksien tiedostaminen ja käyttö intervention seurauksena. Kummassakaan 

ryhmässä ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta. Tulevaisuudessa 

vastaavia interventioita tehdessä tulee varmistaa, että tutkimukseen osallistuvia 

luokkia on runsaasti, interventio on ajallisesti pidempi kuin yhden viikon sekä mittari 

on testattu etukäteen. Tulee myös pohtia, onko likert-asteikkoon perustuva e-lomake 

paras tapa mitata luonteenvahvuuksien tunnistamista ja käyttöä, vai tulisiko likert-

asteikko korvata esimerkiksi hymynaamoilla.  

 

Toisaalta, kun verrataan interventioryhmän oppilaiden alkumittauksen ja 

loppumittauksen vastauksia avokysymykseen: ”Mitä vahvuuksia sinulla on?”, 

huomataan, että intervention aikana on tapahtunut muutosta.  

 

Kysyttäessä vahvuuksia alkumittauksessa vastaukset mukailivat taitoja tai 

luonteenpiirteitä, kuten rauhallisuus, liikunta, englanti tai juokseminen. Toisella 

mittauskerralla 15/19 oppilasta (79%) muutti vastaustaan loppumittauksessa ja 

luetteli luonteenvahvuuksia. Tästä voidaan olettaa, että oppilaiden käsitys sanasta 

”vahvuus” on muuttunut interventioviikon aikana. Samalla huomataan, että 

seuraavassa interventiossa alkumittauksessa tulee käyttää sanaa 

”luonteenvahvuus” sanan ”vahvuus” sijasta.  

 

 

Alkumittauksessa sanan ”vahvuus” käyttäminen, mutta kuitenkin 

”luonteenvahvuuksien” opettaminen asettaa myös mittarin sisäistä konsistenssia 

mittaavan Cronbachin alfan uuteen valoon. Interventioryhmän Cronbachin alfa oli 

ensimmäisellä mittauskerralla 0,93 ja toisella 0,95. Jos oletetaan, että oppilaiden 

käsitys sanan ”vahvuus” merkityksestä on muuttunut intervention myötä, he 

vastaavat omasta näkökulmastaan eri kysymykseen toisella mittauskerralla. 
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Tulevissa tutkimuksissa tulee siis kiinnittää huomiota myös tutkimuksessa käytettyyn 

termistöön. 

 

Tässä tutkimuksessa oppilaat vastasivat ensin luonteenvahvuusmittarin väittämiin ja 

sen jälkeen avokysymyksiin. Oppilaille ei määritelty ennen mittarin täyttämistä, mitä 

luonteenvahvuuksilla tarkoitetaan. Seuraavissa tutkimuksissa tulee pohtia, milloin 

interventioryhmälle määritellään luonteenvahvuudet. Luonteenvahvuuksien 

määritelmän kertomisen ajankohtaa  tai kertomatta jättämisen vaikuttavuutta voi 

testata verrokkiryhmällä, jolle avataan luonteenvahvuuksien käsitettä ennen 

alkumittausta. 
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8.4 Huomaa Hyvä! –materiaalin vaikutus oppilaiden vastauksiin 
 

Oppilaiden kirjoittamiin luonteenvahvuusesimerkkeihin perehtyessäni havaitsin, että 

osa vastauksista oli yksipuolisia ja sisälsi runsaasti kirjoitusvirheitä. Interventio toimi 

siis joillekin oppilaille kirjoitusharjoituksena, eikä vastausten 

tarkoituksenmukaisuutta voida pitää itsestäänselvyytenä. Osa oppilaiden 

vastauksista taas oli kopioitu suoraan Huoma Hyvä! –korttien 

luonteenvahvuusesimerkeistä. Jää arvailuksi, onko oppilas kopioinut esimerkin 

laiskuuttaan, vai osuuko luonteenvahvuus sattumoisin oppilaiden toiminta- tai 

ajatusmaailmaan. Ne vastaukset, joiden idea oli mallinnettu Huomaa Hyvä! –

korteista ja muokattu kertomaan tietystä luonteenvahvuudesta oppilaan arjessa 

luokiteltiin olennaisiksi tutkimuskysymyksen kannalta. Myös ne vastaukset, joissa 

oppilas kuvailee luonteenvahvuutensa ilmentymistä jotain toimintaa tai ajatusta 

tarkasti selostaen luokiteltiin olennaisiksi tutkimuskysymyksen kannalta. Koska 

tässä tutkimuksessa jouduin karsimaan oppilaiden vastauksia ajoittain runsaasti 

kopiointiin tai kielellisiin haasteisiin vedoten, on tulevissa interventioissa lisättävä 

interventioryhmien määrää aineiston laadun varmistamiseksi. 

 

Oppilaiden luonteenvahvuuksia analysoidessani tein havainnon, että osa oppilaista 

kategorisoi luonteenvahvuustoimintojaan Huomaa Hyvä! –korttien ohjeistuksen 

vastaisesti. Kortit ohjaavat päällekkäisiin luonteenvahvuuksiin. Esim. Reiluus-

kortissa mainitaan anteeksiantaminen. Oppimisen ilo –kortissa mainitaan olen 

kiinnostunut lukuisista asioista, joka voidaan tulkita myös uteliaisuudeksi.  

 

”Olen parhaimmillani, kun saan tehdä töitä ryhmän kanssa.” Innostus, Oppilas 10 
 
”Sanon lähimmäisilleni miten paljon heitä rakastan.” Kiitollisuus, Oppilas 2 
 
”Haluan tietää enemmän kaikesta.” – Oppimisen ilo, Oppilas 18 
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Oppilas 10 valitsi luonteenvahvuustoiminnalleen innostuksen, vaikka myös 

ryhmätyötaidot-vahvuus olisi ollut käypä. Samoin Oppilas 2 valitsi kiitollisuus-

vahvuuden rakkauden sijaan ja Oppilas 19 oppimisen ilo –vahvuuden uteliaisuuden 

sijaan. Tästä voidaan tulkita, että luonteenvahvuuksia ei voi kategorisoida jyrkästi 

lokeroihin, vaan ne ovat osittain päällekkäisiä. 
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8.5 Luonteenvahvuusopetuksen vaikuttavuus 
 

Luonteenvahvuusopetuksen vaikuttavuudesta oppilaiden ilmaisemaan vahvuuksien 

tiedostamiseen ja käyttöön kertoo verrokkiryhmän alkumittauksen tulos. 

Verrokkiryhmäksi valikoitui luokka, joka oli viidennellä luokalla yhden oppitunnin 

viikossa harjoitellut ja pohtinut luonteenvahvuuksiaan positiivisen pedagogiikan 

raamittamana. Alkumittauksen mukaan verrokkiryhmän oppilaat tunsivat 

vahvuutensa sekä vahvuuksiensa käytön paremmin kuin interventioryhmä, jolle 

luonteenvahvuudet tulivat uutena asiana.  

 

Verrokkiryhmän avovastauksia verrattaessa ensimmäisessä ja toisessa 

mittauskohdassa havaitaan, että 41% oppilaista nimesi samat vahvuudet 

molemmilla mittauskerroilla. 14% oppilaista nimesi taitoja tai ominaisuuksia. 45% 

oppilaista puolestaan luetteli luonteenvahvuuksia eri luonteenvahvuuksia toisella 

mittauskerralla kuin ensimmäisellä. Koska verrokkiryhmän tuloksissa on 

vaihtelevuutta, eikä heille pidetty luonteenvahvuusoppitunteja mittauskertojen 

välissä, huomataan alkumittauksen toimineen interventiona jo sinällään. 

 

Useimmiten lasten taitoja mitataan interventio-ohjelman alussa, välittömästi 

interventio-ohjelman jälkeen sekä vielä viivästetysti, esimerkiksi kolme kuukautta 

interventio-ohjelman loputtua (Thinkmath, ”Interventiotutkimuksen 

tutkimusasetelma). Jää siis tulevien tutkimusten varaan selvittää, miten ala-asteella 

toteutettu interventio vaikuttaa ylä-asteikäisen oppilaan luonteenvahvuuksien 

käyttöön ja tunnistamiseen.  

 

Kuudesluokkalaisen vahvuuksien selvittäminen monimenetelmällisen 

interventiotutkimuksen myötä syvensi käsitystäni positiivisen psykologian ja 

positiivisen pedagogiikan hyödyntämisestä koulussa. Jotta luonteenvahvuuksiin 

perehtyminen ei jäisi pinnalliseksi yhden tutkimusviikon mittaiseksi tyngäksi 

teemaviikoksi, tulisi luonteenvahvuuksia ja positiivisen pedagogiikan 

työskentelymenetelmiä harjoittaa säännöllisesti. 
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Tämän tutkimuksen verrokkiryhmän viidennellä luokalla toteutettu viikoittainen 

luonteenvahvuustunti mahdollisti vielä seuraavan vuoden keväällä kuudennella 

luokalla korkeat pisteet luonteenvahvuusmittauksessa. Tästä voidaan päätellä, että 

säännöllisellä harjoittelulla mahdollistetaan luonteenvahvuuksien käyttö ja 

tiedostamien myös tulevaisuudessa. Saman havainnon on tehnyt Kristjansson joka 

toteaa, että lyhyistä interventioista tulisi pyrkiä kohti pitkäkestoisia, koko lukuvuoden 

pituisia mittauksia (2012, s. 102). Vaikka positiivisesta psykologiasta on julkaistu 

runsaasti artikkeleita, sen käytännön toteutus positiivisen pedagogiikan myötä 

koulumaailmassa kaipaa edelleen lisää tutkimusta tuekseen. (White & Murray, 2015, 

s. 9.) 

  



 61 

8.6 Positiivisen psykologian kritiikki 
 

Martin Seligman väittää psykologien keskittyvän liikaa ihmisten ongelmien 

selvittämiseen, sen sijaan, että keskityttäisiin siihen mikä on jo hyvin. Held kritisoi 

Seligmanin näkemystä ja kysyy: Tyrannisoiko positiivinen psykologia perinteisen 

ihmistä korjaavan psykologian? Onko tämän seuraus, että perinteiset psykologit 

eivät enää nauti heille kuuluvaa arvostusta? (Held, 2002, s. 969.) 

 

Humanistisen psykologia nosti esiin käsitteet itsensä toteuttaminen ja itsensä 

opettaminen 1950- ja 1970-luvuilla. Myöhemmin adaptiivinen psykologia painotti 

käsitteitä itsetunto, selviytymismekanismit, itsemääräämisteoria sekä 

emotionaalinen älykkyys. Ihmisen kykenevyyttä ja pystyvyyttä painottavat 

psykologiset suuntaukset ovat siis olleet vallalla jo ennen 2000-lukua. (Kristjansson, 

2012, s. 2.) Herää kysymys, onko positiivinen psykologia ohimenevä trendi?  

 

Yhdysvaltoja pidetään usein positiivisuuden ja onnellisuuden kehtona. Vaikka 

positiivisuutta on Yhdysvalloissa korostettu yhä enemmän, kansakunnan 

onnellisuus ei ole 50 vuoden aikana lisääntynyt. On ehdotettu, että paine 

positiivisuuteen ja onnellisuuteen kääntyy itseään vastaan ja tarve kaikenlaisten 

konstien käyttämiseen lisääntyy. (Ojanen, 2007, s. 23.)  

 

On edelleen tilastollisesti epäselvää, kuinka paljon positiivisella psykologialla ja 

positiivisella pedagogiikalla on merkitystä yksilön hyvinvoinnin kannalta. Ojanen 

(2015, s. 130) lisää, että positiivinen psykologia tuottaa jatkuvasti käsitteitä, joiden 

tieteellinen perusta on vielä heikko. 

 

Kuka osaa sanoa, mikä lopulta on positiivista? Mikä on positiivista yhdelle voi olla 

negatiivista toiselle. Lisäksi positiivisen psykologian suuntauksen väitetään 

korostavan liikaa positiivisuutta ja lupaavan liikoja. Laajimman kriittisen näkemyksen 

mukaan positiivinen psykologia ei ole mitään uutta, eikä aikaisempien ideoiden 

historiaa kunnioiteta. (Ojanen, 2015, s. 129.)  
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Positiivisesta psykologiasta johdettu positiivinen pedagogiikka pyrkiikin 

keskittymään käytäntöihin, jotka tukevat niin yksilöllistä kuin yhteisöllistä merkitysten 

neuvottelua. Se myös laajentaa positiivisen psykologiaan nojaavan tutkimuksen 

tarkastelunäkökulmaa yksilöstä yhteisöihin sekä tuo huomion kohteeksi hyvinvointia 

ja oppimista tukevat yhteisöt ja instituutiot. (Kumpulainen ym. 2015, s. 228.) 

 

Täten positiivinen psykologia tarvitsee enemmän puolueetonta ja kulttuurierot 

ylittävää tieteellistä tutkimusta. Se puolustaa kuitenkin paikkaansa uudenlaisena 

tapana lähestyä ihmistä oppivana ja kasvavana, virheitä tekevänä yksilönä. 

Huomion kiinnittäminen yksilön vahvuuksiin on tärkeää oppimisen ja kehityksen 

kannalta. (Kristjansson, 2012 s. 102-103.) 
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LIITE 3 

Huoltajan lupa tutkimukseen 
 
Lupa osallistua tutkimukseen 
 
Tervehdys koteihin, 
 
Olen Matias Häkkänen, luokanopettajaopiskelija Helsingin yliopistolta. Olen opintojeni 
loppuvaiheessa ja kerään aineistoa opintoni päättävään Pro Gradu –tutkielmaani.  
 
Tutkimukseni aihe on: ”Kuudesluokkalaisten vahvuuksien selvittäminen osana Tämä Elämä –
hanketta.” Tämä Elämä –hanke on korkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyöhanke. Osuuteni 
hankkeessa liittyy nivelaiheessa olevien nuorten luonteenvahvuuksien selvittämiseen.  
 
Tutkimuskysymykseni ovat:  
1. Mitä  luonteenvahvuuksia kuudesluokkalaiset tulkitsevat löytävän itsestään? 
2. Missä toiminnoissa luonteenvahvuudet tulevat esiin? 
3. Miten oppilaiden ilmaisema luonteenvahvuuksien tiedostaminen ja  käyttö muuttuu?  
 
Kirkonkylän koululla suoritettava osuus tutkimuksesta on verrokkiryhmän mittaus. Tämä 
tarkoittaa kahta e-lomakkeen täyttämistä viikoilla x ja x.  
E-lomakkeen täyttöön menee n. 15 minuuttia.  
 
Minulla on tutkijana vaitiolovelvollisuus. Tutkimukseni liittyy omaan kasvatustieteen Pro gradu -
työhöni, joka tullaan tallentamaan Helsingin yliopiston E-thesis -palveluun, jossa Helsingin 
yliopistolle tehdyt opinnäytteet ovat vapaasti luettavissa (https://ethesis.helsinki.fi/).  
 
Keräämääni aineistoa tullaan käyttämään Pro Gradu -tutkielmassani niin, että siitä ei voida 
selvittää, oppilaiden tietoja, eli nimet ja kaikki muut mahdollisesti henkilöllisyyden paljastavat 
kohdat poistetaan tai muutetaan. Kaikki tiedot anonymisoidaan.  
 
Oppilaita ei kuvata eikä videoida.  
 
E-lomake täytetään koulutyön ohessa. 
 
Voitte ottaa yhteyttä minuun milloin vain tutkielmaani liittyen. 
 
Yst. terv. 
 
Matias Häkkänen 
matias.hakkanen@helsinki.fi 
 
Annan huollettavalleni luvan osallistua tutkimukseen (ympyröi) :  Kyllä  Ei 
 
Oppilaan nimi: _______________________________________________ 
 
Huoltajan nimi:_______________________________________________ 
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