
 

 

 

 

 

 

 

 

BORÉN, PÄIVI 

PSYKOLOGISEN PÄÄOMAN VOIMAVARAT OPPILASHUOLLON 

HENKILÖSTÖN PUHEISSA 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Kasvatustieteiden koulutus 

2017 

 

  



 

   

 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 
Faculty of Education   Thesis abstract 

Kasvatustieteen koulutus 

Kasvatustieteen koulutus 

Tekijä/Author 

Borén, Päivi Maria 

Työn nimi/Title of thesis 

Psykologisen pääoman voimavarat oppilashuollon henkilöstön puheissa 

Pääaine/Major subject 

Kasvatustiede 

Työn laji/Type of thesis 

Pro gradu -tutkielma 

Aika/Year 

2017 

Sivumäärä/No. of pages 

79 

Tiivistelmä/Abstract 

Tämän pro gradu –tutkielman lähtökohtana oli yksilön työhyvinvointia edistävien ja ylläpitävien voimava-

rojen tarkastelu. Vuonna 1998 alkunsa saanut positiivinen psykologia on vaikuttanut työhyvinvoinnin tar-

kastelun muuttumisen enemmän myönteisiin tekijöihin. Positiivinen psykologia tutkii vahvuuksia ja voi-

mavaroja, joita vahvistamalla voidaan edistää hyvinvointia. Kokonaisvaltaisen työhyvinvointimallin lähtö-

kohta on voimavarakeskeinen. Mallissa psykologinen pääoma on keskeinen osa yksilön hyvinvointia, ja on 

näin ollen yksi työhyvinvointia edistävä tekijä. Tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisia psykologisen pää-
oman voimavaroja oppilashuollon henkilöstön puheissa esiintyy.  

Tutkimus oli laadullinen tutkimus, jonka tutkimusaineisto koostui 45 tiivistelmästä. Tiivistelmät oli laadittu 

Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikan SOLMU-koulutuksiin osallistuneiden oppilashuollon hen-

kilöstön ohjauskeskusteluista. Oppilashuollon henkilöstöön lukeutuvat muun muassa rehtorit, erityis-

opettajat, koulupsykologit, kouluterveydenhoitajat, koululääkärit ja koulukuraattorit. Tutkielman analyy-

simenetelmänä oli teoriaohjaava sisällönanalyysi, jota jatkettiin kvantifioimalla. 

Tutkimustuloksissa aineistosta löytyi psykologisen pääoman neljää voimavaraa: itseluottamusta, toiveik-

kuutta, optimismia ja sinnikkyyttä. Ilmaisujen sisällöt edustivat psykologisen pääomaa voimavaroja moni-

puolisesti. Itseluottamus ilmeni muun muassa myönteisenä suhtautumisena omiin kykyihin onnistua teh-

tävissään. Toiveikkuus näyttäytyi luovuutena sekä tahtovoimana ja keinovoimana saavuttaa tavoitteita. 

Yleinen positiivinen asennoituminen työhön ja luottamus siihen, että asiat onnistuvat ja järjestyvät parhain 

päin edusti optimismia. Jaksaminen eri muodoissa kuvasti puolestaan sinnikkyyden voimavaraa. Määrälli-

sesti puheissa esiintyi eniten itseluottamusta, toiveikkuuden ilmetessä lähes saman verran. Sinnikkyyttä ja 
optimismia esiintyi puolestaan edellisiä vähemmän.  

Tämän tutkielman tulokset eivät ole yleistettävissä. Psykologisen pääoman voimavarojen esille nostami-

nen tarjoaa kuitenkin tärkeää tietoa niiden myönteisistä vaikutuksista työhyvinvointiin ja sitä kautta myös 

organisaation tuloksellisuuteen. Yksilön kannalta työelämän jatkuvien muutosten myötä vastuu omasta 

työurasta ja sen kehittämisestä siirtyy enenevästi yksilön omalle vastuulle. Omien voimavarojen ylläpitä-

minen ja kehittäminen tulee näin ollen yhä tärkeämmäksi, ja tässä yhteydessä on hyvä huomioida psyko-

logisen pääoman merkitys hyvinvoinnin kannalta. Tutkielman tietoja voi hyödyntää psykologisen pääoman 

merkityksen huomioimisesta ja kehittämisestä työhyvinvoinnin edistämiseksi. 

Asiasanat/Keywords  oppilashuolto, positiivinen psykologia, psykologinen pääoma, työhyvinvointi 





 

 

 

SISÄLTÖ 

Tiivistelmä 

Sisältö 

1. JOHDANTO ................................................................................................................. 1 

2. TYÖHYVINVOINTI ................................................................................................... 5 

2.1. Näkökulmia työhyvinvointiin ................................................................................. 5 

2.2. Työhyvinvoinnin historiallinen muutos .................................................................. 8 

2.3. Voimavaramallina kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli .................................... 9 

3. POSITIIVINEN PSYKOLOGIA VOIMAVARAMALLIEN TAUSTALLA....... 13 

3.1. Positiivisen psykologian lähtökohdat.................................................................... 13 

3.2. Hyveet ja vahvuudet positiivisen psykologian mukaan ........................................ 15 

3.3. Positiivisen psykologian kritiikki.......................................................................... 16 

4. PSYKOLOGINEN PÄÄOMA VOIMAVARANA .................................................. 18 

4.1. Psykologisen pääoman taustaa .............................................................................. 18 

4.2. Psykologisen pääoman osa-alueet ......................................................................... 24 

5. OPPILASHUOLTO ................................................................................................... 28 

5.1. Yleistietoa oppilashuollosta .................................................................................. 28 

5.2. Oppilashuollon henkilöstö .................................................................................... 30 

6. TUTKIELMAN TOTEUTUS ................................................................................... 35 

6.1. Tutkimustehtävä .................................................................................................... 35 

6.2. Aineiston kuvaus ................................................................................................... 36 

6.3. Teoriaohjaava sisällönanalyysi ............................................................................. 38 

6.4. Analyysiprosessi ................................................................................................... 40 

7. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUSTARKASTELU .......................................... 46 

8. PSYKOLOGISEN PÄÄOMAN VOIMAVARAT OPPILASHUOLLON 

HENKILÖSTÖN PUHEISSA .......................................................................................... 48 

8.1. Itseluottamus ......................................................................................................... 48 

8.2. Toiveikkuus ........................................................................................................... 52 

8.3. Optimismi.............................................................................................................. 55 

8.4. Sinnikkyys ............................................................................................................. 58 

9. JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................................... 62 

10. POHDINTA ............................................................................................................. 66 

LÄHDELUETTELO ......................................................................................................... 73 

 



  

 

 

 

1. JOHDANTO 

 

 

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaisia voimavaroja oppilashuollon hen-

kilöstön puheissa esiintyy. Voimavarat voivat olla työn, organisaation tai yksilön voimava-

roja. Tutkielmassani olen rajannut tarkastelun yksilön näkökulmaan. Olen kiinnostunut työ-

hyvinvoinnista ja tekijöistä, jotka edistävät tai ylläpitävät työhyvinvointia tutkittavien iästä, 

työkokemuksesta, työvuosista tai sukupuolesta riippumatta. Minua kiehtoo myös positiivi-

sen psykologian lähtökohta keskittyä ihmisen voimavaroihin ja niiden vahvistamiseen. Mikä 

voisi olla sen parempaa kuin tunnistaa vahvuutensa, voimistaa niitä ja siten parantaa omaa 

hyvinvointiaan? Pyrkimyksenäni on pro gradu -tutkielman avulla myös tutustua tarkemmin 

ja syventää omaa osaamistani voimavaroista työkontekstissa.  

 

Tutkielmassani olen tutustunut työhyvinvoinnin historiaan ja sen erilaisiin malleihin. Työ-

hyvinvointia on tutkittu paljon, alkaen stressitutkimuksesta, työkyvyn tutkimiseen ja jatkuen 

erilaisiin voimavaramalleihin. Voimavaramalleja ovat esimerkiksi työn vaatimusten ja työn 

voimavaratekijöiden malli (Mäkikangas, Feldt & Kinnunen 2005, 57–58), Christensen ym. 

voimavarakeskeinen työhyvinvoinnin malli ja kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli 

(Manka 2011, 72, 75–77). Näitä malleja yhdistää organisaation ja yksilön voimavarojen tar-

kastelu ja ne ovat kaikki saaneet vaikutuksia positiivisesta psykologiasta.  

 

Positiivisen psykologia on 2000-luvun vaihteessa alkanut uusi tieteensuuntaus, jonka myötä 

myös työhyvinvoinnissa on alettu keskittymään enemmän myönteisiin tekijöihin: vahvuuk-

siin ja voimavaroihin. Hyvinvointia voidaan edistää vahvistamalla yksilön vahvuuksia. (Uu-

sitalo-Malmivaara 2014b, 18–24.) Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi ja tämä voi heijas-

tua työn tuottavuudessa. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että hyvä työilmapiiri on yh-

teydessä työn tuottavuuden kasvuun. Työhyvinvoinnin parantaminen kasvattaa tuottavuutta 
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ja vähentää sairaspoissaoloja ja näin ollen työhyvinvoinnilla on myös yhteiskunnallinen vai-

kutus (Aura & Ahonen, 2016, 36).  

 

Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (englanniksi positive organizational behavior, 

POB) on saanut alkunsa positiivisesta psykologiasta. Siinä ollaan kiinnostuneita mikro-tason 

eli yksilön voimavaroista. (Luthans, Youssef & Avolio 2007b, 9-10.) Positiivisen organisaa-

tiokäyttäytymisen ydinkäsite on psykologinen pääoma (englanniksi psychological capital, 

PsyCap). Psykologinen pääoma koostuu neljästä voimavarasta, jotka ovat itseluottamus, toi-

veikkuus, optimismi ja sinnikkyys. (mts. 3). Kaikki neljä ovat kehitettävissä olevia voima-

varoja, jotka ovat suorassa yhteydessä työmenestyksen kanssa (Rauhala, Leppänen & Heik-

kilä 2013, 15). Psykologinen pääoma voidaan ymmärtää yksilön henkisenä kuntona ja se 

vastaa kysymyksiin kuka olen? ja keneksi voin tulla? (Manka 2015, 163; Manka & Manka 

2016, 159). Rauhalan ym. (2013, 15) mukaan se on yhteydessä positiivisiin tunteisiin, jotka 

puolestaan vaikuttavat motivaatioon, sitoutumiseen ja työn tehoon. Tutkimusten mukaan ih-

miset, joilla on korkea psykologinen pääoma, ovat muun muassa joustavampia ja omaksuvat 

helpommin uusia toimintatapoja.  

 

Työelämän jatkuva muutos vaikuttaa siihen, että vastuu omasta työurastansa ja sen kehittä-

misestä on koko ajan lisääntymässä yksilön omalle vastuulle. Näin ollen omien voimavaro-

jen kehittäminen tulee yhä tärkeämmäksi, ja etenkin psykologisella pääomalla on myöntei-

nen vaikutus muutosvalmiuteen (Rauhala ym. 2013, 15), jonka tärkeys korostuu työelämän 

muutoksissa. Mankan & Mankan (2016, 8) mukaan ihmisistä on tulossa organisaation mer-

kityksellisin voimavara. Pro gradu -tutkielmani keskiössä oleva voimavarojen tarkastelun 

ajankohtaisuus näkyy juuri tässä yhteydessä. Urankehittämisessä keskitytään yhä enemmän 

juuri omien vahvuuksien tunnistamiseen. Kursseja järjestää jatkuvasti sekä yksityiset palve-

luntarjoajat että esimerkiksi Akavan erityisalojen liitto ja Uranoste. Uusitalo-Malmivaaran 

(2014a, 73) mukaan vahvuuksien tunnistamisesta on konkreettista hyötyä esimerkiksi juuri 

urasuunnittelussa. Lisääntyvä kurssitarjonta vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisesta 

myös urasuunnittelun ulkopuolella (esimerkiksi Avoin yliopisto) tukee käsitystäni aiheen 

ajankohtaisuudesta.  
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Positiivinen psykologia on vähitellen myös siirtynyt kasvatustieteisiin, josta positiivinen pe-

dagogiikka on yksi esimerkki. Syksyn 2016 alusta perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet 2014 on otettu käyttöön kouluissa. Sen perusteissa on positiivisen pedagogiikan mu-

kaisia kytköksiä. Perusopetuksen tehtävässä painotetaan muun muassa oppilaiden vahvuuk-

sien löytämistä sekä toimimista hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta (Opetushal-

litus 2015, 18). Positiivisen psykologian näkökulmaa on sovellettu myös työhyvinvointitut-

kimuksiin viime vuosien aikana. Työhyvinvointitutkimusta on tehty muun muassa opettajien 

työhyvinvoinnista. Oppilashuollon henkilöstön voimavarojen tarkastelu positiivisen organi-

saatiokäyttäytymisen ydinkäsitteen kautta soveltuu hyvin kasvatustieteelliseksi tutki-

mukseksi. Tutkielmani kohderyhmän ollessa oppilashuollon henkilöstöä, ovat he kaikkia 

koulun työntekijöitä, joka jo sinänsä tekee tutkielmasta kasvatustieteellisen. Kasvatustietei-

lijät sijoittuvat valmistumisen jälkeen usein muun muassa henkilöstötehtäviin, jossa työhy-

vinvointi on yksi keskeinen käsite. Työhyvinvointiin liittyvissä tehtävissä on hyvä olla tie-

toinen myös työntekijöiden voimavaroista ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat niiden yllä-

pitämiseen.  

 

Olen siis kiinnostunut työhyvinvoinnin positiivisesta puolesta ja sitä edistävistä tekijöistä. 

Tutkielmassani päätavoitteenani on tarkastella yksilön voimavaroja psykologisen pääoman 

kautta. Voidakseen hyvin työssään, ollakseen toimintakykyinen ja motivoitunut on yksilön 

oltava hyvinvoiva ja tunnettava uskoa tulevaisuuteen. Psykologisen pääoman voimavarat 

edesauttavat juuri tätä. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja tutkimusaineistoni koostuu 

45 tiivistelmästä, jotka ovat koottu Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikan SOLMU-

koulutuksiin osallistuneiden oppilashuollon henkilöstön ohjauskeskusteluista. Keskustelu-

jen aiheet ovat heidän arkityön ajankohtaisia aiheita, joita koulutuksen yhteydessä kutsutaan 

Suorsan (2014, 125) mukaan solmukohdiksi.  

 

Tutkielman teoriaosuudessa käsittelen tutkielman teoreettista viitekehystä eli työhyvinvoin-

tia, positiivista psykologiaa, psykologista pääomaa sekä oppilashuoltoa. Tämän jälkeen siir-

ryn tutkimuksen toteutukseen, jossa kerron tutkimustehtävästäni, kuvaan tutkimusaineiston 

sekä avaan teoriaohjaavan sisällönanalyysini vaiheet. Seuraavaksi tarkastelen tutkimuksen 

luotettavuutta ja siirryn tutkimuksen tuloksiin. Tutkielman lopusta löytyy vielä pohdinta-
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osio sekä lähdeluettelo. Tutkielman teoreettiset lähtökohdat ja peruskäsitteet ovat työhyvin-

vointi, positiivinen psykologia, psykologinen pääoma ja oppilashuolto.  

 

  



5 

 

 

 

 

2. TYÖHYVINVOINTI 

 

 

Arkikielessä työhyvinvointi on yleisesti käytössä oleva termi, mutta mitä sillä oikeastaan 

tarkoitetaan ja onko sille yleisessä käytössä olevaa määritelmää? Eri kirjallisuuteen tutustu-

essa huomaa, ettei näin ole, vaan työhyvinvointia voidaan lähestyä monesta eri näkökul-

masta ja lähtökohdasta. Tässä luvussa tarkastelen eri näkökulmia työhyvinvointiin, työhy-

vinvoinnin historiallista muutosta sekä Mankan kokonaisvaltaista työhyvinvointimallia.  

 

 

2.1. Näkökulmia työhyvinvointiin 

 

Työhyvinvoinnista puhuttaessa voidaan tarkoittaa monenlaisia asioita. Auran ja Ahosen 

(2016, 18) mukaan työhyvinvoinnin haasteena on juuri sen monitahoisuus ja useiden tahojen 

erilaiset määritelmät. Työhyvinvoinnilla voidaan Mamian (2009, 21) mukaan tarkoittaa 

muun muassa työturvallisuutta ja fyysistä työympäristöä, fyysistä terveyttä ja työkykyä, 

stressin ja uupumuksen välttämistä, työtyytyväisyyttä, työilmapiiriä ja sosiaalisia suhteita, 

innostusta omasta työstä tai tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. Lähtökohtana työhyvin-

voinnin tarkastelussa tulisi olla moniulotteinen ja monitasoinen ilmiö, jossa olisi huomioi-

tava sekä objektiiviset tekijät että subjektiivinen kokemus. Subjektiivinen kokemus voidaan 

jakaa myönteiseen sekä kielteiseen kokemukseen, jossa myönteinen edustaa työhyvinvointia 

ja työtyytyväisyyttä, kielteisen edustaessa työuupumusta ja stressiä. Näiden syntymiseen 

vaikuttavat eri tekijät. Työhyvinvointiin vaikuttaa myös sosiaalinen puoli kuten työilmapiiri 

ja johtamiskäytännöt. (Mamia 2009, 21.) Laine (2013, 42) toteaa yksilön työhyvinvoinnin 

usein korostavan työhyvinvoinnin subjektiivista ja kokemuksellista luonnetta. Sen määritte-

lyyn liitetään usein kuitenkin myös yhteisöllisyyden näkökulma yksilön tulkitessa tilannetta 

yhteisöllisessä kontekstissa, jolla on luontainen vaikutus subjektiiviseen tulkintaan. 
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Yleisesti työhyvinvointia lähestytään sen negatiivisista puolista lähtien, jolloin puhutaan 

muun muassa stressistä, työuupumuksesta ja muista työssä jaksamisen ongelmista. Tällöin 

puhutaan itse asiassa työpahoinvoinnista työhyvinvoinnin sijaan ja työpahoinvoinnista löy-

tyykin paljon tutkimustietoa. Mäkikangas ym. (2008, 56) mukaan on arvioitu, että pahoin-

voinnintutkimuksen suhde hyvinvointitutkimukseen on jopa 15:1. Mamian (2009, 26) mu-

kaan etenkin terveystieteellinen ja psykologinen työhyvinvoinnin tutkimus muuttui 90-luvun 

laman myötä työpahoinvoinnin tutkimukseksi. Työkyvyn ja työssäjaksamisen tutkimus eteni 

samoja jälkiä. Työhyvinvointitutkimus Suomessa (Sosiaali ja terveysministeriö, 2005) kat-

sauksen mukaan työhyvinvointi tarkoitti yksinkertaisesti työssä käyvän henkilön selviyty-

mistä työssään. Hyvinvointi tästä ”patogeenisestä” näkökulmasta tarkoitti stressi- ja uupu-

misoireiden välttämistä. (Mamia 2009, 26.) Pelkkä stressi- ja uupumisoireiden puuttuminen 

ei kuitenkaan tarkoita työhyvinvointia (Mäkikangas ym. 2008, 13). Mamian (2009, 26) mu-

kaan Mäkikangas ym. (2005) toteavat, että suuri osa työntekijöistä voi kuitenkin kohtalaisen 

hyvin selviten suuremmitta ongelmitta, eikä heidän työhyvinvoinnin erojen tutkimiseen voi 

soveltaa edellä mainittua kielteistä ajatusmallia.  

 

Riitta Viitala (2007, 212) näkee henkilöstön hyvinvoinnin kulmakivinä terveyden, osaami-

sen sekä fyysisen ja psyykkisen työympäristön. Kiinnostava työ, mahdollisuus jatkuvaan 

kehitykseen ja arvostava työyhteisö ovat tärkeitä voimavaroja ja elämän mielekkyyttä tuot-

tavia asioita. Työn, työympäristön ja yksilön voimavarojen tasapaino on kahden kauppaa, 

josta hyötyvät sekä yritys että työntekijä. Vain hyvinvoiva työntekijä voi työskennellä te-

hokkaasti ja luovasti tuottaen yritykselle uusia innovaatioita.  

 

Työhyvinvointi voidaan nähdä strategisena hyvinvoinnin johtamisena. Auran ja Ahonen 

(2016, 25) määrittelevät strategisen hyvinvoinnin seuraavasti: ”..se osa työhyvinvointia, jolla 

on merkitystä organisaation tuloksellisuuden kannalta. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen 

(SHJ) kattaa kaikki ne yrityksen tai muun organisaation toiminnot, joilla vaikutetaan stra-

tegiseen hyvinvointiin. Näitä ovat erityisesti strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, 

esimiestoiminta ja terveyshuolto.” Aura ja Ahonen (mts. 21) esittävät, että strateginen työ-

hyvinvointi voidaan nähdä neljänä ulottuvuutena, joita ovat yksilön nykyinen työkunto, jo-

hon kuuluu terveys, arvot ja asenteet, osaaminen, työyhteisö ja -ympäristö. Toisena on työ-

paikan tuloksellisuus, johon tuottavuus, kannattavuus ja yhteiskuntavastuu ovat yhteydessä. 
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Kolmantena ulottuvuutena on työn ja vapaa-ajan tasapaino, johon luetaan joustavuus ja elä-

mänlaatu. Ja lopulta neljäntenä työhyvinvoinnin tulevaisuusvaikutukset, jolla tarkoitetaan 

toimeentulo- ja terveysnäkymiä.  

 

Työhyvinvointia voidaan tarkastella myös kehittämisen näkökulmasta. Työhyvinvoinnin ke-

hittämisen näkökulmaa edustaa esimerkiksi toiminnan teoria. Mäkitalon (2005, 39) mukaan 

toiminnan teoriassa työhyvinvoinnin rakentuminen voidaan nähdä kulloinkin olemassa ole-

vien kehityshaasteiden ratkaisemisena. Työssä jaksaminen nähdään toiminnan teoriassa tu-

loksena prosessista, jossa toimijana on yksilö. Se on teoriasuuntaus, joka sijoittuu yhteiskun-

tatieteen ja käyttäytymistieteen väliin, ja Yrjö Engeströmin (1995) kehittämä kehittävä työn-

tutkimus perustuu toiminnan teoriaan. Kehittävää työntutkimusta on käytetty sekä organi-

saatioiden kehittämiseen, työssä oppimiseen että innovaatioiden ja verkostojen tutkimiseen. 

Sen uutena sovellusalueena on työssä jaksaminen. Toiminnan teorian lähtökohtana on työn 

selittäminen toimintana eli työtä tarkastellaan ihmisen vaikuttamisena ympäristöön. (Mäki-

talo 2005, 39.) Toiminnan teoriassa kehittämistyön perusoletuksena on muuttuva, koko ajan 

liikkeessä oleva työ. Työn muuttuessa syntyy auttamattomasti ristiriitoja, jotka voivat hei-

jastua negatiivisesti jaksamisessa. Kehittämistyössä pyritään tunnistamaan muutokset sekä 

kehittää ratkaisuja, uusia työkaluja ja työnjakoja, joiden avulla pääsee siirtymään muutos-

syklin seuraavalle tasolle. Toiminnan teorian perustavassa lähestymismallissa on oleellista 

ymmärtää, ettei yleisiä ratkaisuja ole vaan jokaisessa työssä täytyy löytää juuri sille sopiva 

ratkaisu. Työhön liittyviä hyvinvoinnin ongelmia ei ratkaista korjaamalla itse työtä, vaan 

kehittämällä sitä, keskittymällä olemassa olevien ristiriitojen konkreettiseen ratkaisemiseen. 

Tällä tavoin työhyvinvoinnin rakentuminen voidaan siis nähdä kulloinkin olemassa olevien 

kehityshaasteiden ratkaisemisena. Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa kehittymistä, muut-

tumista ja oppimista. (Mäkitalo 2005, 53–54.) 

 

Lindström (2002, 24–28) on puolestaan todennut, että tutkimustulokset, työpaikkojen esiin-

tuomat tarpeet ja lainsäädäntö ovat viimeisten vuosikymmenten aikana edistäneet työhyvin-

voinnin tärkeyden painottamista. Työterveyshuoltolaki ja työturvallisuuslaki painottavat en-

naltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi työkyvyn edistämistä. Tätä kehitystä kuvaa 

näkökulman kokonaisvaltaistuminen, jossa pyritään tarkastelemaan työn psyykkisiä, sosiaa-

lisia ja organisatorisia tekijöitä työhyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä. (Lindström 2002, 
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24–28.) Työhyvinvoinnin dosentti Marja-Liisa Manka esittää tällaisen työhyvinvointimallin, 

jossa esiintyy sekä kokonaisvaltaistuminen että sosiaalinen ja psykologinen pääoma. Tar-

kastelen tätä mallia tarkemmin luvussa 2.3.   

 

 

2.2. Työhyvinvoinnin historiallinen muutos 

 

Työhyvinvointia on tutkittu 1920-luvulta lähtien ja sen juuret ovat lääketieteellisessä, fysio-

logisessa stressitutkimuksessa. Tutkimuksen kohteena oli alun perin yksilö. Tuolloin ajatel-

tiin, että stressi syntyi kielteisistä tuntemuksista, jota seurasivat fysiologiset reaktiot ulkoi-

siin kuormittaviin tekijöihin. Psykologiset ja käyttäytymiseen vaikuttavat reaktiot liitettiin 

jälkeenpäin mukaan teoriaan suojaamaan työntekijöitä terveyttä uhkaavilta vaaroilta. Työ-

suojelun voidaan katsoa saaneen alkunsa tästä. (Manka & Manka 2016, 64.) Laine (2013, 

49) toteaa työhyvinvointitutkimuksen olleen pitkään juuri työsuojeluasioiden kuten työtur-

vallisuuden, -tapaturmien ja ammattitauteihin kohteena. 

 

Työympäristö ja -olosuhteet sisällytettiin myöhemmin reaktioperustaiseen stressimalliin, 

jolloin kohde siirtyi yksilöstä ympäristöön ja stressi-termi korvattiin usein kuormituksella. 

Tuolloin puhuttiin tasapainomallista, mikäli työn vaatimukset ylittivät työntekijän osaami-

sen. (Manka & Manka 2016, 64.) Tasapainomallista kehittyi myöhemmin Mankan ja Man-

kan (mts. 65) mukaan niin kutsuttu työn vaatimusten ja voimavarojen malli (englanniksi Job-

Demand-Control, JDC). Tässä mallissa katsottiin, että työ oli joko aktiivista ja työhyvin-

vointia lisäävää tai vastakohtaisesti passiivista ja voimavaroja kuluttavaa riippuen työssä 

päättämisen mahdollisuuksista ja työn psykologisista vaatimuksista. Aktiivisempi ja työhy-

vinvointia lisäävää työ sisälsi enemmän päätöksenteon mahdollisuuksia ja psykologista 

kuormitusta. Se ei myöskään kuluttanut voimia samalla tavoin kuin passiivinen työ.  

 

Mamia (2009, 26) toteaa, että 1990-luvulla Suomen ollessa laman puristuksissa alettiin en-

tistä enemmän huolehtimaan työntekijöiden jaksamisesta, jolloin puhuttiin tykytoiminnasta. 

Mankan ja Mankan (2016, 66–67) mukaan tykytoiminnalla tarkoitetaan yhtäaikaista ja koor-

dinoitua kehittämistä työyhteisön ja työntekijän terveyden, toimintakyvyn ja osaamisen, 
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sekä ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden suhteen. Tällainen kehittäminen edellyttää 

koko työpaikan yhteistoiminnallista aktiivista osallistumista ja sitoutumista, yhdessä työter-

veyshuollon kanssa. Työterveyslaitoksen työkykytalo on tällainen esimerkki. 

  

Tykytoiminnan jälkeen kuvioon astuivat erilaiset voimavaramallit, joiden pohjalla näkyy 

positiivisen psykologian ajatus vahvuuksien ja voimavarojen merkityksestä hyvinvointiin ja 

hyvän elämän edistämiseen. Työn vaatimusten ja työn voimavaratekijöiden malli (englan-

niksi Job Demands-Resources, JD-R) on yksi esimerkki voimavaramallista. Mäkikangas ym. 

(2005, 57–58) mukaan JD-R mallissa työn piirteet jaetaan työn vaatimuksiin ja työn voima-

varoihin. Mallissa työn vaatimukset käynnistävät energiapolun, joka voi johtaa jaksamisen 

ongelmien kautta heikentyneeseen terveyteen ja alentuneeseen työkykyyn. Voimavarat puo-

lestaan käynnistävät motivaatiopolun, joka edistää sitoutumista tehtävään ja organisaatioon. 

Työn piirteiden jako vaatimuksiin ja voimavaroihin ei ole yksiselitteinen, sillä yksilö voi 

mieltää työn piirteitä sekä voimavaraksi että vaatimukseksi. Mäkikangas ym. (mts. 58) to-

teavat, että työn voimavarojen ollessa kunnossa ne ovat motivoivia ja johtavat voimakkaa-

seen työn imuun.  

 

 

2.3. Voimavaramallina kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli  

 

Kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli edustaa positiivisesta psykologiasta vaikutteita saa-

neita työhyvinvoinnin voimavaramalleja. Manka (2011, 35) näkee työhyvinvoinnin koko-

naisuutena, johon sisältyvät monet eri seikat työyhteisössä. Näitä ovat muun muassa oikeu-

denmukainen johtaminen, osaamisen kehittäminen, vuorovaikutteinen toimintatapa, työssä 

onnistumista edistävä organisaatiorakenne sekä yksilön psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen 

terveys. Oikeudenmukainen kohtelu ja arvostus vaikuttavat työhyvinvointiin, jonka lisäksi 

yksilön omat vaikutusmahdollisuudet työympäristössä ovat myös tärkeitä. Työyhteisö muo-

dostuu yksilöistä, jossa jokainen yksilö vaikuttaa oman työhyvinvoinnin kautta myös mui-

den työhyvinvointiin.  
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Kokonaisvaltaisen työhyvinvointimallin tavoitteena on mahdollisimman hyvin toimiva ja 

menestyksekäs työpaikka. Mallin avulla voi tarkastella työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti. 

Se perustuu monialaiseen tarkasteluun hyvinvoivan työyhteisön voimaannuttavista tekijöistä 

ja sen tarkoituksena on kehittää työhyvinvointia monipuolisesti eri näkökulmista. Malli poh-

jautuu psykologiseen, organisaatioteoreettiseen, kasvatustieteelliseen, talous- ja terveystie-

teelliseen sekä johtamisen tutkimukseen.  (Manka 2011, 75.) Kokonaisvaltaisessa työhyvin-

vointimallissa työhyvinvointi jaetaan rakennepääomaan, sosiaaliseen pääomaan ja psykolo-

giseen pääomaan. Organisaatio, sen kulttuuri ja toimintatavat ovat työhyvinvoinnin perusta 

mutta siihen vaikuttavat oleellisesti myös työn sisältö ja yksilön vaikutusmahdollisuudet. 

Sosiaaliseen pääomaan vaikuttaa johtamisen laadun lisäksi työyhteisön ilmapiiri. (Manka & 

Manka 2016, 76.) Kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli on esitetty kuviossa 1.  

 

 

KUVIO 1: Kokonaisvaltainen työhyvinvointimalli (Manka & Manka 2016, 76) 
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Työhyvinvoinnin kokeminen on subjektiivista eli yksilöllistä. Yksilöön liittyy hänen asen-

teet eli se miten hän tulkitsee ympäristöään. Tilanteessa, jossa kaikki vaikuttaisi ulkoapäin 

tarkasteltuna hyvältä, voi jokaisen omasta olosta riippuen kuitenkin näyttäytyä yksilölle it-

selleen täysin toisin päin. Työhyvinvointi voi näin ollen vaihdella laidasta laitaan samassa 

työyhteisössä eri yksilöiden välillä. Yksilöön liittyy asenteiden lisäksi myös psykologinen 

pääoma eli yksilön henkinen kunto. Tähän luetaan itseluottamus, toiveikkuus, realistinen 

optimismi sekä sinnikkyys. Yksilön terveydellä ja fyysisellä kunnolla on myös tärkeä mer-

kitys. Kaikilla näillä tekijöillä on oma osuutensa työhyvinvoinnin kokemukseen. (Manka & 

Manka 2016, 77.)  

 

Työelämässä tapahtuvat jatkuvat muutokset vaativat työntekijöiltä entistä enemmän sopeu-

tumiskykyä. Jo nyt, mutta etenkin vastaisuudessa yksilön tulisi itse toimia muutosagenttina 

toimien itseohjautuvasti ja vaikuttaen omaan sekä työyhteisön työhön edistävällä tavalla. 

Tämän voi rasitteen sijaan nähdä mahdollisuutena vaikuttaa omaan työhönsä ja kokemuk-

siinsa. Psykologinen pääoma vaikuttaa moniin asioihin sekä yksilössä itsessänsä että myös 

työkontekstissa. Siihen liittyy mahdollisuus tuntea olevansa oman elämänsä herra ja samalla 

kokea mielenrauhaa. Työnantajan näkökulmasta se on tärkeä vaikuttaessaan muun muassa 

työpaikalla käyttäytymiseen ja työsuoriutumiseen, työtyytyväisyyteen ja vähäisempiin pois-

saoloihin, sekä vähentäen työn lopettamisaikeita. (Manka & Manka 2016, 158.) 

 

Olen tässä luvussa käynyt läpi työhyvinvointia eri lähtökohdista käsin sekä tarkastellut työ-

hyvinvoinnin historiallista päättyen voimavaramalleihin. Oma mielenkiintoni on työhyvin-

vointia edistävissä tekijöissä. Mankan kokonaisvaltaisen työhyvinvointimallin kuvion kes-

kiössä nähdään yksilö itse, ja se edustaa valitsemani tarkastelun näkökulmaa. Psykologinen 

pääoma on tärkeä osa yksilön hyvinvointia, ja on näin ollen yksi työhyvinvointia edistävä 

tekijä. Erilaisiin työhyvinvointimalleihin tutustuttuani, olen valinnut työhyvinvoinnin voi-

mavarojen tarkastelun lähtökohdaksi Mankan kokonaisvaltaisessa työhyvinvointimallissa 

esiintyvän yksilön työhyvinvointiin vaikuttavan psykologisen pääoman. Psykologisen pää-

oman -käsite on saanut alkunsa positiivisesta psykologiasta lähtöisin olevasta positiivisesta 

organisaatiokäyttäytymisestä. Ymmärtääkseen positiivisen psykologian taustaa ja sen tuo-

maa lisää yksilön voimavarojen tarkasteluun siirryn seuraavaksi tarkastelemaan positiivista 
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psykologiaa. Kokonaisvaltaisessa työhyvinvointimallissa olevaa yksilön psykologista pää-

omaa tarkastelen puolestaan lähemmin luvussa 4. 
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3. POSITIIVINEN PSYKOLOGIA VOIMAVARAMALLIEN TAUS-

TALLA 

 

 

Positiivinen psykologia on vaikuttanut työhyvinvoinnin voimavaramallien kehittymiseen. 

Tässä luvussa tarkastelen positiivista psykologiaa vähän tarkemmin. Aloitan tarkastelemalla 

sen lähtökohtia, vahvuustarkastelua ja lopuksi myös sitä kohtaan esitettyä kritiikkiä. 

 

 

3.1. Positiivisen psykologian lähtökohdat 

 

Positiivinen psykologia sai alkunsa kun Pennsylvanian yliopiston psykologian professori 

Martin E. P. Seligman valittiin Amerikan psykologisen yhdistyksen APA:n presidentiksi 

1998. Yhdessä Miháily Csikszentmihályin ja Ray Fowlerin kanssa Seligman päätti aloittaa 

uuden tieteensuuntauksen, joka toimisi vastakohtana perinteiselle psykologiselle tutkimuk-

selle. He kokosivat suuren määrän tutkijoita mukaan hankkeeseen, sisältäen muun muassa 

Ed Diener, Christopher Peterson, George Vaillant, Kathleen Hall Jamieson, Robert Nozick 

sekä Peter Shulman. (Seligman 2008, 39, 314–315.)  

 

Positiivinen psykologia tavoittelee ihmisen vahvuuksien ja kapasiteettien tutkimista, jonka 

tarkoituksena on saada sekä yksittäiset henkilöt että yhteiskunta hyödyntämään näistä saatua 

tietoa. Positiivisen psykologian tutkimus toimii vastakohtana perinteisen psykologian vii-

meisen vuosisadan ongelmiin ja sairauksiin keskittymiselle, jonka taustalla on ihmisen luon-

nollinen taipumus huomata pahoja asioita. Tavoitteena on tuoda onnellisuuden ja sitä edis-

tävien tekijöiden tutkimus ongelmalähtöisen näkökulman rinnalle. Positiivisessa psykologi-

assa ollaan kiinnostuneita ihmisen vahvuuksista, hyvinvoinnista, ja niistä tekijöistä, jotka 

vaikuttavat ihmisiin positiivisesti. (Uusiautti 2008, 117–119.) Positiivinen psykologia etsii 
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vastauksia kysymyksiin siitä, miten ihminen voi elää hyvää elämää, miten onnistua pyrki-

myksissään sekä miten edistää onnistumisia ja hyvää oloa työpaikoilla (Leppänen & Rauhala 

2012, 14, 41). Positiivinen psykologia ei kuitenkaan tarkoita positiivista ajattelua (Lewis 

2011, 3) vaan Seligmanin (2008, 9) mukaan positiivinen psykologia tutkii onnellisuutta hy-

vän elämän elämisen kautta. Onnellisuuden tutkimus ei siis keskity niinkään mielihyvän ko-

kemuksiin vaan enemmänkin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  

 

Seligman ja Csikszentmihalyi (2000, 5) toteavat, että vaikka elintaso on viimeisten vuosi-

kymmenien aikana noussut hyvinvointivaltioissa moninkertaisesti, voivat ihmiset silti hen-

kisesti huonosti ja juuri tämän vuoksi tarvitaan hyvän tutkimista. Sekä masennus että ahdis-

tus ovat lisääntyneet siitä huolimatta, että hyvinvoinnin edellytykset ovat parantuneet. Psy-

kologian aikaisempi ongelmakeskeinen lähestyminen ei ole onnistunut lisäämään inhimil-

listä kukoistusta ja tämän vuoksi kukoistuksen tuottajia tulisi tutkia entistä innokkaammin.  

 

Seligmanin (2008, 11) mukaan positiivisen psykologian tutkimuksella on kolme tukipyl-

västä. Näistä ensimmäinen on ihmisten myönteisten tunteiden tutkimus. Toinen on myön-

teisten piirteiden tutkimus, joka sisältää etenkin vahvuuksien ja hyveiden tarkastelun sekä 

kolmanneksi myönteisten instituutioiden, kuten demokratian ja vahvojen perheiden tutki-

mus. Seligman (mts. 82) tarkentaa ensimmäisen tukipylvään eli myönteisten tunteiden tut-

kimuksen kohdistuvan kolmeen eri ajanjaksoon. Hän erittelee myönteiset tunteet ajanjak-

soittain jossa tunteet voivat koskea menneisyyttä, nykyisyyttä tai tulevaisuutta. Optimismi, 

toivo, usko ja luottamus ovat tulevaisuuteen kohdistuvia myönteisiä tunteita. Nykyhetkeen 

kohdistuu pitkä lista myönteisiä tunteita kuten ilo, hurmio, rauhallisuus, innostus, riemu, 

mielihyvä ja, etenkin Mihályi Csikszentmihályin tunnetuksi tekemä flow, eli syventyneisyy-

den tunne. Tyytyväisyys, täyttymys, ylpeys ja mielenrauha ovat puolestaan menneisyyteen 

liittyviä myönteisiä tunteita. On tärkeää ymmärtää, että nämä tunneryhmät eroavat toisis-

tansa. Ihminen voi olla onnellinen suhteessa yhteen tunneryhmään, mutta harvoin on niin 

että olisi onnellinen kaikissa kolmessa suhteessa vaikka kuinka haluaisi niin. Yksilö voi esi-

merkiksi olla nykyhetkessä onnellinen, mutta menneisyyttä ajatellessaan hän tuntee katke-

ruuden tunteiden nousevan ja tulevaisuuteen katsoessa nostaa puolestaan toivottomuuden 

tunne päätänsä. Oppimalla tuntemaan nämä eri tunnelajit voi kuitenkin suunnata tunteitansa 
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positiivisuutta kohti. (mts. 82.) Uusiautti (2008, 117) korostaa, että vaikka positiiviselle psy-

kologialle on tärkeää tuoda esille ja vahvistaa myönteisiä piirteitä, se ei kuitenkaan tarkoita, 

että se kieltäisi negatiivisuuden ja kärsimyksen olemassaoloa.  

 

 

3.2. Hyveet ja vahvuudet positiivisen psykologian mukaan 

 

Christopher Peterson ja Martin Seligman kehittivät vuonna 2004 VIA-luokittelun (The Va-

lues In Action-Inventory Of Character Strengths), suomeksi hyveet toiminnassa, jonka tar-

koituksena oli hyveiden nostaminen toimintaan sekä hyvien asioiden ja hyvän luonteen mää-

rittely. Hyve on eettisesti ja moraalisesti arvokas ja tavoiteltava ominaisuus, joka koostuu 

yksilöä ja hänen ympäristöään palvelevista vahvuuksista. (Uusitalo-Malmivaara 2014a, 64–

66.) Vahvuudet näkyvät yksilön käytöksessä, ajatuksissa, tunteissa ja toiminnassa, tavoilla, 

joita on mahdollista arvioida. Voidakseen luokitella jonkin vahvuuden luonteenvahvuu-

deksi, on sen sovittava suurimpaan osaan sille asetetusta 10 kriteeristä. (Peterson & Selig-

man 2004, 23, 16.) Luokittelu koostuu kuudesta hyveestä sekä 24 luonteenvahvuudesta. Hy-

veet ovat 1) viisaus ja tieto, 2) rohkeus, 3) rakkaus ja inhimillisyys, 4) oikeudenmukaisuus, 

5) kohtuullisuus ja viimeisenä 6) henkisyys ja transkendenssi (Seligman 2008, 162).  

 

VIA-luokittelun luonteenvahvuudet voidaan nähdä reitteinä hyveiden toteuttamiseen. Esi-

merkiksi oikeudenmukaisuuden hyvettä voi osoittaa muun muassa olemalla hyvä kansalai-

nen, tasapuolinen tai osoittamalla inhimillistä johtajuutta. Vahvuus on eri tilanteissa ja eri 

aikoina havaittava luonteenpiirre. Se on toisin sanoen toistuvaa toimintaa eli verratessa ker-

taluonteiseen esimerkiksi ystävällisyydenosoitukseen, sitä ei sen kertaluontoisuuden perus-

teella voida katsoa olevan osa inhimillisyyden hyvettä. (Seligman 2008, 166–167.) Luon-

teenvahvuuksien kriteereihin kuuluu Uusitalo-Malmivaaran (2014, 66) mukaan muun mu-

assa se, että niiden käyttö on myönteistä, opetettavissa olevaa, eivätkä ne kulu tai sorra 

muita.  

 

Miksi näitä vahvuuksia sitten tulisi tunnistaa? Geldof ym. (2013), Jones-Smith (2011) sekä 

Lopez ja Louis (2009), toteavat, että vahvuuksien tunnistaminen perustuu oletukseen siitä, 
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että meillä kaikilla on jo tunnistettuja tai kehitettävissä olevia vahvuuksia, joita käyttöön 

ottamalla voi lisätä hyvinvointia ja jotka tukevat tyytyväisyyttä itseensä ja saavutuksiinsa 

(Hotulainen, Lappalainen & Sointu 2014, 264). Vahvuuksiensa tunnistaminen ei välttämättä 

ole helppoa mutta ihminen tulee kuitenkin onnelliseksi siitä, että saa toteuttaa henkilökoh-

taisia vahvuuksiaan päivittäin, joten niiden tunnistamiseen kannattaa pyrkiä (Leppänen & 

Rauhala 2012, 44). Vahvuuksien tunnistamisesta on siis hyötyä sekä yksilölle itsellensä 

mutta myös esimiesten tai henkilöstötehtävissä toimivien olisi hyvä tunnistaa vahvuuksia, 

jolloin voivat auttaa sekä alaisiaan että henkilöstöään parantamaan työhyvinvointiaan. 

 

 

3.3. Positiivisen psykologian kritiikki 

 

Positiivista psykologiaa on myös kritisoitu. Esimerkiksi Lazarus (2003) on kritisoinut muun 

muassa sitä, että koska positiivisuus on subjektiivista, niin kuka voi määrittää sen mikä on 

positiivista tai ei (Nelson & Cooper 2007, 4; Ojanen 2014, 129). Positiivista psykologiaa on 

kritisoitu myös siitä, ettei se ole mitään uutta tietoa, että sen soveltaminen on ennenaikaista, 

se korostaa positiivisuutta aivan liikaa, tuloksia yleistetään liikaa ja se lupaa yksinkertaisesti 

liikaa. Ojasen (2014, 116–125) mukaan John Schumacher on esittänyt kritiikkiä onnellisuu-

den edistämistä tarjoavia ohjeistuksia vastaan. Hän jatkaa, että Barbara Ehrenreichin mukaan 

pyrkimys nähdä kaikessa positiivisuutta on itsepetosta. Barbara Held näkee Ojasen mukaan 

puolestaan positiivisen psykologian torjuvan kielteisyyden esiintymisen, joka kutienkin on 

osa kaikkien elämää. Oliver Burkeman on samoilla ajatuslinjoilla Heldin kanssa siitä, ettei 

kielteisten tunteiden ja ajatusten torjumista tulisi korostaa, sillä niiden torjuminen vaikuttaa 

vastakohtaisesti niitä synnyttäen. Muita kriitikoita ovat olleet muun muassa Scott Lilienfeld, 

James McNulty ja Frank Fincham. (mts. 125.)   

 

Positiivisen psykologian edustajana Ojanen (2014, 129) toteaa kritiikissä esiintyneiden koh-

tien olevan huomioon otettavia vaaroja, mutta niiden olevan vain osittain oikeassa. Esimer-

kiksi positiivisuuden määrittely on hänen mukaansa yksinkertaisempaa kuin mitä sen kriiti-

kot väittävät ja lisäksi sen tutkijat tuovat myös esille sen historian. Hän myöntää, että posi-
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tiivisuuden korostaminen saattaa tuntua liioitellulta mutta ettei se psykologian negatiivispai-

noitteisen historian huomioon ottaen ole ihme, että sitä halutaan korostaa. Ihmiset kokevat 

kärsimystä. Mitä jos positiivisten puolien tutkimus sittenkin lievittää kärsimystä parhaiten? 

Jos se vaan on mahdollista, niin kaikki olisivat mieluummin onnellisia välttäen sekä masen-

nusta että sairauksia. Ojanen (mts. 130) toteaa, että Pascal Bruner (2011) tuo hyvin esille 

positiivisen psykologian vaarat, josta kaikkein vaarallisena katsotaan ilmiön sekoittuminen 

”kaikenlaiseen positiiviseen ajatteluun ja yltiöpositiiviseen hyödyn lupaamiseen”. Ojanen 

toteaa kokoavasti, että vaikka negatiivisuus näyttäytyy elämässä vahvasti (kuten psykolo-

gian tutkimuskin on ollut negatiivisuuteen painottuvaa), niin ihmiset ovat yleisesti enemmän 

myönteisiä kuin tyytymättömiä elämään. Hän näkeekin ihmiset yllättävän optimistisina ja 

toiveikkaina. (Ojanen 2014, 131.)  

 

Olen tässä luvussa kertonut positiivisen psykologian alusta, sen taustalla olevista ajatuksista, 

hyveistä ja vahvuuksista sekä positiivisen psykologian saamasta kritiikistä. Nykytyön ol-

lessa yhä enenevissä määrin muuttuvaa, on tärkeää hoitaa omaa jaksamistaan. Yksi tapa hoi-

taa omaa jaksamistaan on, että positiivisen psykologian näkökulman tavoin tiedostaa omat 

vahvuudet ja pyrkii vahvistamaan niitä käyttämällä vahvuuksiaan päivittäin. Tämä lisää hy-

vinvointia ja tällä tavoin energiaa ei kulu asioihin tai tehtäviin, jotka eivät ole luontaisesti 

kyseisen yksilön vahvuuksia ja jotka tästä johtuen syövät energiaa sen sijaan, että lisäisivät 

sitä. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan yksilön voimavaroja työkontekstissa positiivisen or-

ganisaatiokäyttäytymiseen perustuvan psykologisen pääoman näkökulmasta. 
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4. PSYKOLOGINEN PÄÄOMA VOIMAVARANA 

 

 

Työhyvinvoinnissa tulisi huomioida positiivisen psykologian näkökulma vahvuuksien edis-

tämisestä henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Peterson ja Seligman (2004, 640) toteavat, 

että positiivisella psykologialla on luontainen paikkansa juuri työpaikoilla. Työterveyslaitos 

(2016) toteaa positiivisen psykologian soveltamisesta työpaikoille seuraavasti:  

”Positiivinen psykologia sovellettuna hyvän työelämän kysymyksiin tarkoittaa muun 

muassa sitä, ettei tyydytä pelkästään kartoittamaan riskitekijöitä ja altistumista, oi-

reita ja uupumista, patologioita ja poissaoloja, vaan myös – ja ehkä ennen kaikkea 

– sitä, mikä työssä ihmisiä kannattelee, mikä tekee siitä mielekkään ja mikä auttaa 

selviytymään ja jopa nauttimaan työstä myös silloin, kun työ on vaativaa ja muutok-

sessa tai kun taloudelliset suhdanteet koettelevat työpaikkoja. Ratkaisevaa on löytää 

vastaus, millaisissa työskentelyolosuhteissa työntekijät antavat parhaansa ja saa-

vuttavat parhaat tulokset.”  

Tässä luvussa kerron psykologisen pääoman taustoista ja sen osa-alueista. 

 

 

4.1. Psykologisen pääoman taustaa 

 

Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (englanniksi positive organizational behavior, 

POB), juontaa juurensa positiivisesta psykologiasta. Organisaatioiden johdossa, kuten myös 

perinteisessä psykologiassa, on aiemmin keskitytty ihmisten heikkouksiin ja vikoihin ja sii-

hen miten korjata niitä. (Luthans, Youssef, Avolio 2007b, vii.) Pitkän ajan organisaatiotut-

kija, Nebraskan yliopiston professori Fred Luthans, oivalsi Martin Seligmanin järjestämään 

maailman ensimmäiseen positiivisen psykologian konferenssiin osallistuessaan, että positii-

visen psykologian ajatus myönteisten puolien vahvistamisesta tulisi viedä myös organisaa-

tiokäyttäytymisen pariin ja näin syntyi positiivinen organisaatiokäyttäytyminen. Positiivinen 
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organisaatiokäyttäytyminen on Luthansin (2002) mukaan inhimillisten vahvuuksien ja re-

surssien tutkimista ja käytäntöön soveltamista, jonka ominaisuuksia on tärkeää voida mitata, 

kehittää ja johtaa. (Rauhala ym. 2013, 27.) Luthans ja Youssef (2009, 581) korostavat, että 

se, mikä erottaa positiivisen organisaatiokäyttäytymisen eri kirjallisuuslajeissa esiintyneistä 

positiivisesti suuntautuneista johtamiskirjallisuudesta on positiivisen organisaatiokäyttäyty-

misen taustalla oleva luotettava tieteellinen tutkimus. 

 

Siirtääkseen positiivisen organisaatiokäyttäytymisen enemmän käytännöllisen henkilöstön 

johtamisen ja kehittämisen puolelle kehitettiin psykologisen pääoman käsite (englanniksi 

psychological capital, PsyCap) (Luthans & Youssef 2009, 582). Pääomasta puhuttaessa pu-

hutaan yleensä taloudellisesta pääomasta, jolla tarkoitetaan aineellista omaisuutta, eli sitä 

mitä sinä omistat. Puhutaan myös inhimillisestä pääomasta, joka tarkoittaa työntekijän kou-

lutusta, taitoja, kokemusta ja hiljaista tietoa, eli mitä työntekijän osaavat. Kolmantena pää-

omana on sosiaalinen pääoma, jolla tarkoitetaan sitä keitä tunnet, eli suhteita, verkostoja ja 

ystäviä. Näiden jatkumona löytyy nyt myös psykologinen pääoma, jolla tarkoitetaan sitä 

kuka olet, ja joka koostuu neljästä osa-alueesta; itseluottamus (efficacy), toiveikkuus (hope), 

optimismi (optimism) ja sinnikkyys (resilience). (Luthans, Luthans, & Luthans 2004a, 46.) 

Luthans ja Youssefin (2009, 582–583) mukaan psykologisen pääoman osa-alueet ovat tär-

keitä yksittäisinä mutta niillä on myös synerginen vaikutus toisiinsa niin, että ne vaikuttavat 

parhaiten yhdessä, kaikkien ominaisuuksien summana. 

 

Luthans, Youssef ja Avolio (2007b, 3) määrittelevät psykologisen pääoman seuraavasti: 

”an individual’s positive psychological state of development characterized by: (1) 

having confidence (efficacy) to take on and put in the necessary effort to succeed at 

challenging tasks; (2) making a positive attribution (optimism) about succeeding 

now and in the future; (3) persevering toward goals and, when necessary, redirect-

ing paths to goals (hope) in order to succeed and (4) when beset by problems and 

adversity, sustaining and bouncing back and even beyond (resilience) to attain suc-

cess.” 
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Soveltuakseen psykologisen pääoman osa-alueeksi tulee seuraavien kriteereiden täyttyä: 1) 

osa-alueisiin tulee aina liittyä positiivisuus, 2) niistä tulee olla olemassa vankka teoria- ja 

tutkimustausta, 3) niiden tulee olla mitattavia, 4) niiden tulee olla kehitettävissä olevia ja 5) 

niiden tulee etenkin olla työhön liittyviä, jossa jokaisen osa-alueen merkitys työssä menes-

tymiseen tulee olla todennettu (Luthans & Youssef 2004b, 152; Rauhala ym. 2013, 28). 

 

Rauhala ym. (2013, 26) määrittelee psykologisen pääoman asenteena, jossa ilmenee oma-

aloitteisuus, yritteliäisyys ja vastuunottaminen. Psykologinen pääoma on kykyä soveltaa po-

sitiivista psykologiaa käytännössä. Näin tehdessä se lisää työniloa ja kehittää tuottavuutta. 

Psykologisen pääoman osa-alueet eivät ole persoonallisuudenpiirteitä tai synnyinlahjoja, 

vaan kehitettävissä olevia toiminta- tai käyttäytymistapoja. (Leppänen & Rauhala 2012, 49.) 

Manka, Larjovuori & Heikkilä-Tammi (2014, 6) toteavat, että Luthansin (2007) mukaan 

psykologinen pääoma voidaan mukaan nähdä yksilön henkisenä voimavarana, joka on yksi-

lön menestymisessä ja hyvinvoinnissa keskeisessä asemassa. Se on yksilön vahvuuksia, hä-

nen käsityksiään työstä ja suhtautumistaan elämään.  

 

Psykologinen pääoma ei vastaa pelkästään kysymykseen kuka olen? vaan myös siihen, että 

keneksi voin tulla? (Manka & Manka 2016, 159). Sen osa-alueita voi muuttaa ja kehittää 

(Luthans, Avolio, Avey & Norman 2007a, 544). Ymmärtääkseen mitä psykologinen pääoma 

on, on erotettava toisistaan persoonallisuudenpiirteet ja luonteenpiirteet sekä tunnetilat ja 

mielentilat. Luthans ym. (mts. 543–544) puhuu psykologisista tiloista (states), jossa kyse on 

tunteista ja mielentiloista. Psykologinen pääoma lasketaan pysyvämpiin, muokattavissa ole-

viin tunnetiloihin. Lewisin (2011, 142) mukaan psykologiset tunnetilat ovat vaihtelevia niin, 

että ollessamme esimerkiksi iloisia voimme pikaisestikin muuttua vihaisiksi jonkun tehdessä 

jotain mistä emme pidä. 

 

Luthans ym. (2007a, 543–544) sekä Leppänen ja Rauhala (2012, 57) selventävät psykolo-

gisten tilojen eroja seuraavasti: 

1. Nopeasti muutettavissa olevat tunnetilat: esimerkiksi onnellisuuden tunteet ja ilo. 

2. Muokattavissa olevat pysyvämmät tunnetilat. Psykologisen pääoman osa-alueiden 

lisäksi tähän voi kuulua esimerkiksi hyvinvointi, kiitollisuus ja rohkeus. 
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3. Aika vakaat mutta kehitettävissä olevat luonteenpiirteet. Tähän lasketaan mukaan 

esimerkiksi Big Five persoonallisuuspiirteet sekä luonteenvahvuudet ja hyveet. 

4. Vaikeasti muutettavissa olevat puhtaat luonteenpiirteet kuten älykkyys ja lahjak-

kuus. 

 

Psykologinen pääoma on sekä kehitettävissä että opittavissa. Siihen vaikuttaa perimä ja kas-

vatus (50 %) ja olosuhteet (10 %). Omien ajatuksiemme ja tekomme vaikutus hyvinvointiin 

ja näin ollen psykologiseen pääomaan on jopa 40 %. (Lyubomirsky 2008, 20–21; Manka & 

Manka 2016, 159.) Tämä voi kuulostaa yllättävän suurelta osalta mutta on samalla erittäin 

hyvä tieto, sillä voimme toisin sanoen itse vaikuttaa omaan hyvinvointiimme hyvinkin pal-

jon. Yksilön vaikutusosuudet onnellisuuteen ja psykologiseen pääomaan on havainnollis-

tettu kuviossa 2. 

 

KUVIO 2.  Yksilön vaikutusosuudet onnellisuuteen ja psykologiseen pääomaan (Lyubo-

mirsky 2008, 20; Manka & Manka 2016, 159) 

 

Psykologisen pääoman kehittäminen vaatii aktiivista itsensä kehittämistä (Manka & Manka 

2016, 171). Avey, Wernsing ja Luthansin (2008, 64–65) tutkimuksen mukaan mindfulnessin 

(tietoisen läsnäolon) harjoittaminen lisää tunteiden ja ajatusten tiedostamista ja hyväksyntää 

sekä ennustaa myönteisten tunteiden lisääntymistä. He totesivat tutkimuksessaan, että psy-

kologinen pääoma on yhteydessä myönteisiin tunteisiin, jotka vaikuttavat positiivisesti sekä 

toivottuihin asenteisiin että käyttäytymisiin. Myönteiset tunteet vahvistavat innostusta ja vä-

hentävät kyynisyyttä samalla kun ne parantavat yhteistyötaitoja ja vähentävät ei toivottua 

negatiivista käyttäytymistä (ks. kuvio 3). Etenkin työn muutostilanteissa työntekijöiden po-

sitiivisilla tunteilla ja psykologisella pääomalla voi olla suuri myötävaikutus positiiviseen 

organisaatiomuutokseen. Manka & Manka (2016, 172–173) toteavat mindfulnessin tutki-

muksen syntyneen 1970-luvun lopussa ja siitä on todettu olevan positiivista vaikutusta muun 
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muassa stressin ja uupumuksen vähentämiseen. Hyvinvointivaikutukset johtuvat harjoituk-

sen vaikutuksesta aivojen tunnekeskukseen, joka rauhoittaa aivojen toimintaa ja lisää posi-

tiivista mielialaa vähentäen samalla jännityksen ja ahdistuksen tunnetta.  He jatkavat, että 

muun muassa Mindfulness-based stress reduction (MBSR) -valmennuksessa mindfulnessin 

hyötyjä oli muun muassa parantunut läsnäolo, luovuus ja vuorovaikutus sekä kasvanut stres-

sin hallinta. 

 

KUVIO 3. Psykologisen pääoman vaikutukset työntekijöiden asenteisiin ja käyttäytymiseen 

(Avey, Wernsing & Luthans 2008, 51; Manka 2011, 150) 

 

Myönteiset tunteet lisäävät siis sekä psykologista pääomaa että vaikuttavat toivottuihin asen-

teisiin ja käyttäytymiseen. Barbara Fredrickson on tutkinut juuri myönteisiä tunteita ja to-

dennut niiden sekä lisäävän onnellisuutta että tarkkaavaisuutta. Hän on kehittänyt Broaden 

and build -teorian (suomeksi avarra ja rakenna), jonka mukaan positiivisten tunteiden kautta 

lisääntynyt tarkkaavaisuus ja huomiokyky mahdollistavat uudenlaisten luovien ideoiden ke-

hittämisen. Ne lisäävät myös yksilön voimavaroja jonka tuloksena on yleinen tyytyväisyys 

elämään. Kyky tarttua hetkeen, hallinnan tunteen säilyttäminen, kyky antaa ja vastaanottaa 

tukea sekä huomion kiinnittäminen arjen hyviin asioihin päivittäin edistää positiivisten tun-

teiden syntyä. (Luthans, Manka & Manka 2016, 71–72.) Leppänen ja Rauhala (2012, 42) 

toteavat, että Fredricksonin mukaan avainasemassa ihmisen hyvään elämään on positiivi-

suuden ja negatiivisuuden suhde, jonka tulisi olla 3:1 eli positiivisia tunteita tulisi olla kolme 

suhteessa yhteen negatiiviseen tunteeseen. Tämä tarkoittaa, että negatiivisillakin tunteilla on 
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paikkansa, eikä niitä tulisi yrittää poistaa, vaan niilläkin on tarkoituksensa osana hyvän elä-

män kokemusta.  

 

Psykologisen pääoman on todettu olevan yhteydessä itsensä johtamiseen, optimaaliseen suo-

rittamiseen ja yrittäjähenkisyyteen. Sen on myös todettu olevan yhteydessä muiden pää-

omien eli sosiaalisen, inhimillisen ja taloudellisen pääoman lisääntymiseen. (Leppänen & 

Rauhala 2012, 57.) Psykologisen pääoman on havaittu ehkäisevän stressin negatiivisilta vai-

kutuksilta (Manka 2015, 165). Lisäksi on johtamiseen liittyen todettu, että korkeamman tu-

levaisuususkon omaavalla keskijohdolla on kyky löytää entistä parempia ratkaisuja työpai-

kan haasteisiin. Korkean tulevaisuususkon omaavien johtajien organisaatioiden on myös 

huomattu tekevän parempaa taloudellista tulosta. (Leppänen & Rauhala 2012, 54.) 

 

Psykologisen pääoman kasvattamiseen on kehitetty myös mikro-interventio strategia, jossa 

lyhyissä (1-3 tunnin) hyvin keskittyneissä valmennuksissa on osoitettu hyvin lupaavia tu-

loksia. Valmennuksia on tehty myös internetpohjaisesti. Psykologisen pääoman on todettu 

lisääntyneen 2–10 % ja myös suorituskyky on kasvanut. Yhdessä tutkimuksessa (Luthans 

ym. 2006) laskettiin psykologiseen pääomaan sijoitetun pääoman tuotoksi jopa 270 %. In-

vestoinnin kannattavuus oli siis huikea. (Luthans & Youssef 2009, 583–584; Manka & 

Manka 2016, 160.) Myös Suomessa toteutetussa Jamit-kehittämishankkeessa on kokeiltu ly-

hyitä valmennuksia, joiden tulosten perusteella osallistujat hyötyivät valmennuksista 

(Manka & Manka 2016, 160).  

 

Psykologisen pääomaan on kehitetty kyselylomake (Psychological Capital Questionnaire, 

PCQ). Se on 24-kysymyksen mittari, joka perustuu aiempien itseluottamuksen, toiveikkuu-

den, sinnikkyyden ja optimismin mittaristojen asteikkoihin. PCQ:n avulla on todettu yhteys 

muun muassa suorittamiseen ja työtyytyväisyyteen. (Luthans & Youssef 2009, 583.)  Suo-

messa Marja-Liisa Manka on suomentanut mittarin ja saanut oikeuden sen käyttöön. Myös 

Rauhala, Leppänen ja Heikkilä ovat saaneet luvan sen käyttöön. Suomeksi käännetyt mittarit 

löytyvät Mankan ja Mankan Työhyvinvointi-teoksesta (2016) sivulta 212 psykologisen pää-

oman arvioimisen työkaluna. Rauhalan, Leppäsen ja Heikkilän Pääasia-teoksesta (2013) 

löytyy psykologisen pääoman itsearviointi sivulta 187. 
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4.2. Psykologisen pääoman osa-alueet 

 

Psykologinen pääoma jakautuu neljään osa-alueeseen. Luthans & Youssef (2004b, 152) 

määrittelevät psykologisen pääoman ulottuvuudet seuraavasti: 

1. Itseluottamus: Usko omiin kykyihin saada aikaan tiettyjä tuloksia 

2. Toiveikkuus: Tahtovoimaa (willpower) ja keinovoimaa (waypower) saavuttaa ta-

voitteitansa 

3. Optimismi: Omaa positiivisen selitysmallin, joka selittää positiivisten tapahtumien 

johtuvan omista ominaisuuksistaan 

4. Sinnikkyys: Omaa kyvyn ponnistaa takaisin vastoinkäymisistä 

 

Seuraavaksi tarkastelen jokaista psykologisen pääoman osa-aluetta tarkemmin. 

 

Itseluottamus 

Itseluottamus on uskoa omiin motivoitumiskykyihinsä, resursseihinsa ja tehtävien onnistu-

neeseen suorittamiseen. Hyvää itseluottamusta omaava henkilö on kykenevä asettamaan it-

selleen korkeita tavoitteita ja hän ottaa mielellään haasteita. Hän on sisäisesti motivoitunut 

ja tekee parhaansa saavuttaakseen tavoitteensa. Psykologisessa pääomassa itseluottamus on 

englanniksi efficacy, joka on lähtöisin Albert Banduran käsitteestä self-efficacy, jolla tar-

koitetaan suomeksi itsetehokkuutta tai minäpystyvyyttä. Itsetehokkuus määritellään sen mu-

kaan luottamukseksi omiin kykyihin saada aikaan motivaatiota, kognitiivisia resursseja ja 

tarvittavia tekoja tietyn tehtävän suorittamiseen. (Luthans & Youssef 2004b, 153; Manka & 

Manka 2016, 161.) Leppänen ja Rauhala (2012, 71) näkevät itseluottamuksen positiivisena 

tunnetilana omista kyvyistä ja tehtävissään onnistumisesta. Itseensä hyväksyvästi asennoi-

tuva henkilö tuntee itsensä lisäksi sekä kyvykkääksi että arvokkaaksi (mts. 34). 

 

Omien kykyjen arvioinnilla on Mankan ja Mankan (2016, 161–162) mukaan merkitystä ajat-

telumalleihin ja tunneperäisiin reagointeihin. Itsetehokkuuden tunteen ollessa alhainen ih-

minen tuntee enemmän stressiä, joka rajoittaa pätevyyden käyttöä. Itsetehokkuudella on vai-

kutus myös tulosodotuksiin. Luottamus omiin kykyihin selvitä tilanteista luo hallinnan tun-

teen. Tilanteet, jossa voi hallita tapahtumia, joilla on merkitystä jatkon kannalta tai jotka 

lisäävät omaa osaamistaan, ovat motivoivia ja kertovat omien toimintojen tehokkuudesta. 
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Tehokas oppiminen tuottaa myös itseluottamusta mutta mikäli tulokset eivät vastaa odotuk-

sia, voi se vaikuttaa mielialaan jopa masennusta aiheuttaen. Itsetehokkuudella on lisäksi 

nähty olevan vaikutusta sekä terveyteen että epäonnistumisten kestämiseen. Itseluottamus ei 

välttämättä siirry alueelta toiselle vaan se on kontekstisidonnaista. Ihminen, joka luottaa it-

seensä yhdessä asiassa voi hyvinkin tuntea, ettei ole lainkaan hyvä toisessa asiassa. Itseluot-

tamusta voi kuitenkin kehittää harjoittelemalla. Ihminen, joka osaa paljon jotakin, luottaa 

enemmän siihen, että voi osata ja oppia myös muuta. Myös toisten osoittama luottamus vai-

kuttaa oman itseluottamuksen kasvuun.  

 

 

Toiveikkuus  

Psykologisen pääoman toiveikkuus perustuu positiivisen psykologian tutkijan C. Rick Sny-

derin tutkimukseen, jossa toiveikkuus nähdään motivoivana tilana, johon liittyy kyky asettaa 

tavoitteita ja kyky löytää reittejä niiden saavuttamiseen. Ihmiset, jotka ovat hyvin toiveik-

kaita asettavat itsellensä tavoitteita ja nauttivat niiden saavuttamisesta. (Luthans & Youssef 

2004b, 153.) Toiveikkuus on halua kulkea tavoitteita kohti (tahtovoimaa) ja vaadittaessa 

löytää vaihtoehtoisia polkuja niiden saavuttamiseen (keinovoimaa) (Manka 2015, 164). Lep-

päsen ja Rauhalan (2012, 64) mukaan toiveikas ihminen on suunnitelmallinen ja omaa kyvyn 

ottaa pieniä askeleita tavoitteitaan kohti. Toiveikas työntekijä on myös luova ja itsenäinen 

ajattelija (Rauhala ym. 2013, 36). Luthans ym. (2007a, 542–550) mukaan toiveikkuus on 

kykyä ylläpitää joustavaa, vapaata ja innovatiivista asennetta. 

 

Toiveikkuus ja optimismi ovat hyvin samankaltaisia mutta ne eroavat siinä, että toiveikkuus 

on strategista päämäärän saavuttamisen varmistamista. Toiveikkuus on kykyä muuttaa ta-

voitteita olosuhteiden muuttuessa ja se määrittelee ihmisen toiminnan pettymyksen kohda-

tessaan. Se ei tarkoita epärealistista unelmointia, vaan on realistista ja määrätietoista tavoit-

teiden asettamista, toisin sanoen päämäärätietoisuutta. (Rauhala ym. 2013, 35.) Ojasen 

(2007, 120) mukaan toivo on tunnetta. Sen vastakohtana toivottomuus on alakuloisuutta ja 

jopa syrjään vetäytymistä. Hänen mukaansa ero optimismiin näkyy siinä, että viimeksi mai-

nittuun ei liity selkeästi tunnetta, vaan se on enemmänkin suhtautumistapa ja tapa tehdä tul-

kintoja kokemuksista ja tapahtumista. 
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Optimismi  

Kuten edellä todettiin, on toiveikkuus ja optimismi lähekkäisiä. Ojanen (2007, 120) toteaa 

kuitenkin, että optimismi on enemmänkin taipumusta kuin toimintaa mutta samalla, verra-

tessa optimismia pessimismiin, voidaan kuitenkin todeta optimismiin liittyvän myös tekoja. 

Optimistiselle henkilölle on ominaista odottaa myönteisiä tapahtumia, hänelle on lähes it-

sestään selvää, että hyvää on tulossa (Ojanen 2007, 121). Leppänen ja Rauhala (2012, 64, 

71) toteavat optimismin olevan psykologinen tunne siitä, että asiat ovat hyvin ja että ne pa-

ranevat vielä entisestään. Heidän mukaansa se on kykyä ajatella ratkaisukeskeisesti ja nähdä 

mahdollisuuksia uusiin läpimurtoihin. 

 

Psykologisen pääoman optimismissa painotetaan realistista optimismia, jonka vahvuutena 

on realistisuus ja joustavuus. Se on kykyä suuntautua tulevaisuuteen luottavaisesti ja tar-

mokkaasti. Se on asioiden hyviin puoliin keskittymistä ja kykyä ajatella menestyvänsä sekä 

nyt että tulevaisuudessa. Optimisti uskoo hyviin lopputuloksiin. (Luthans ym. 2007a, 542–

550; Manka 2015, 164.)  Realistisen optimistinen henkilö odottaa siis positiivisia tapahtumia 

pessimistin ollessa vakuuttunut siitä, että mitään hyvää ei ole tulossa. Optimisti ei kuitenkaan 

ole aina onnellinen tai usko kaikkea mahdolliseksi. Optimismissa ja pessimismissä on lop-

pujen lopuksi kyse eri selitysmallien käyttämisestä (explanatory style). Selitysmalli tarkoit-

taa Seligmanin (1999, 28) mukaan tapaa, jolla tavallisesti selitämme itsellemme sekä onnis-

tumisemme että epäonnistumisemme. 

 

Optimisti käyttää myönteistä selitysmallia ja kohdatessaan ongelman hän pitää sitä enem-

mänkin haasteena. Tätä mallia käyttävä mieltää ongelmien syyt hetkellisinä ja ulkoisista 

syistä johtuvina, kun oman menestymisensä hän puolestaan selittää johtuvan omista ominai-

suuksistaan. Myönteinen selitysmalli johtaa yleensä tehtävissä menestymiseen. Kielteistä 

selitysmallia käyttävä uskoo juuri päinvastoin eli hän ajattelee ongelmien johtuvan hänestä 

itsestään ja onnistuessaan syy siihen on ollut täysin hänen ulkopuolisista syistä johtuva. (Lut-

hans ym. 2007a, 547; Manka & Manka 2016, 164–166.) Lewisin (2011, 152) mukaan meillä 

kaikilla on sekä optimistinen että pessimistinen selitysmalli mutta ratkaisevaa on se, kumpi 

on hallitsevampi ja kumpaa käytämme missäkin tilanteissa. 
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Sinnikkyys  

Sinnikkyys on kyky toipua ja selvitä vastoinkäymisistä. Se on joustavuutta ja lannistumat-

tomuutta. Sinnikäs henkilö kestää ja jaksaa aloittaa uudestaan epäonnistumisista huolimatta. 

(Luthans & Youssef 2004b, 154; Manka & Manka 2016, 167.) Sinnikkyys on kykyä hyö-

dyntää haasteita ja vastustuksia (Luthans ym. 2007a, 542–550). Sinnikkyys on tunnetta sel-

vitä takaiskuista ja alamäistä. Sinnikäs henkilö ei jätä asioita kesken ja hän selviää myös 

parhaiten työelämän muutoksista. (Leppänen & Rauhala 2012, 71; Rauhala ym. 2013, 42.) 

Lewisin (2011, 153) mukaan ominaista sinnikkyydelle on myös tekemiseen tarttuminen siir-

tämättä asioita eteenpäin. Sinnikkyyttä tarvitaan etenkin nykypäivän muuttuvissa työkuvi-

oissa.  

 

Olen edellä kuvannut psykologisen pääoman taustoja ja sen osa-alueita: itseluottamus, toi-

veikkuus, optimismi ja sinnikkyys. Seuraavassa luvussa siirryn tarkastelemaan tutkimuksen 

kontekstia ja kohderyhmää eli oppilashuoltoa ja sen henkilöstöä. 
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5. OPPILASHUOLTO 

 

 

Oppilashuolto ja sen henkilöstö toimii tämän tutkielman kontekstina. Tutkimusaineistoni 

koostuu oppilashuollon työntekijöiden ohjauskeskusteluiden tiivistelmistä. Oppilashuollon 

henkilöstöön kuuluu muun muassa rehtorit, erityisopettajat, koulupsykologit, koulutervey-

denhoitajat, koululääkärit ja koulukuraattorit. Tässä luvussa esittelen oppilashuoltoa ja sen 

henkilöstön rooleja. Oppilashuollon historian ja oppilashuollon yksityiskohtaisemmat lait 

jätän tämän tarkastelun ulkopuolelle. 

 

 

5.1. Yleistietoa oppilashuollosta 

 

Yksilön hyvinvointi on tärkeää paitsi työhyvinvointikontekstissa, myös oppimisessa. Sen 

merkitys oppimiselle on Laitisen & Hallantien (2011, 5) mukaan selkeytynyt viime aikoina. 

Heidän mukaansa opetus ja oppilashuolto toimivatkin koulun arjessa käsikkäin. Opetushal-

lituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 (2015, 77) mukaan oppilas-

huollolla tarkoitetaan ”oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden 

sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää 

toimintaa kouluyhteisössä”. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan edel-

leen, että oppilailla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti lakisääteinen oikeus yksi-

lölliseen oppilashuoltoon. Yksilöllisen oppilashuollon lisäksi toteutetaan yhteisöllistä oppi-

lashuoltoa, jonka tarkoituksena on tukea koko koulua. Oppilas- ja huoltolain mukaisesti op-

pilailla on myös oikeus saada maksutta oppilashuoltoa, mikäli opetukseen osallistuminen 

edellyttää sitä. Oppilashuoltotyön tulee aina huomioida lapsen edun ensisijaisuus, joka pe-

rustuu YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista vuodelta 1989.  



29 

 

 

 

Opetushallituksen (2015, 77–78) mukaan oppilashuollon työssä monialainen yhteistyö, joka 

mahdollistaa eri ammattiryhmien keskinäistä konsultaatiota, on tärkeää. Siinä luottamuksel-

lisuus sekä kunnioittava suhtautuminen sekä oppilaaseen että hänen huoltajaansa on kes-

keistä. Oppilashuolto on koko koulun työntekijöiden tehtävä mutta koulun henkilöstöllä on 

kuitenkin pääasiallisin vastuu. Psykologin, kuraattorin ja kouluterveydenhuollon palvelut 

ovat oppilashuollon tarjoamia palveluja, joiden tulee olla helposti saatavilla sekä oppilaille 

että heidän huoltajilleen. Jokaisessa koulussa on koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät, joissa 

erillistä oppilasta koskevia asioita käsitellään asiantuntijaryhmässä, joka kootaan käsiteltä-

vän asian tarpeen mukaan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 

2015, 80) todetaan edelleen, että oppilashuoltotyössä noudatetaan salassapitosäännöksiä ja 

tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä. 

 

Yhteisöllisen oppilashuollon keskeisinä tavoitteina on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turval-

lisuuden varmistaminen. Opiskeluympäristö, johon luetaan sekä fyysinen, psyykkinen että 

sosiaalinen turvallisuus, on oppilaan oikeus. Opetuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma 

oppilaiden suojaamiseksi sekä häirinnältä, kiusaamiselta että väkivallalta. Koulun järjestys-

sääntöjen tulee myös edistää turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. (Opetushalli-

tus 2015, 79.)  

 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena puolestaan on oppilaiden kokonaisvaltaisen ke-

hittymisen, terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen ja seuraaminen. Ongelmien 

ehkäisy ja varhaisen tuen turvaaminen ovat myös tärkeitä. Koulun arjessa ja oppilashuollon 

tuessa huomioidaan oppilaiden yksilökohtaiset edellytykset, heidän tarpeensa ja voimava-

ransa. (Opetushallitus 2015, 79–80.) 
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5.2. Oppilashuollon henkilöstö 

 

Rehtori 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkistaman Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudis-

tamistyöryhmän muistion (2006, 47) mukaan rehtori on yleensä oppilashuoltoryhmän johta-

misesta vastaava henkilö. Oppilashuoltoryhmässä käsiteltävät asiat voivat usein olla vai-

keita. Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän johtamiseen vaaditaan näin ollen sekä johta-

miskykyä, näkemystä että valtuuksia toimia. Rehtori voi toimivallallaan koordinoida toimin-

toja ja vaikuttaa kokousten säännöllisyyteen ja asiaankuuluvan dokumentoinnin varmista-

miseen. Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän johtaminen voi olla yksi rehtorin huomat-

tavimmista ryhmäntyön johtamisista, vaikuttaen koko koulun arkeen. Apulaisrehtori on kou-

lun johtaja rehtorin ollessa poissa, jolloin myös hänellä on oltava riittävästi tietoa oppilas-

huoltoryhmän toiminnasta voidakseen johtaa ryhmän toimintaa.  

 

Opettaja 

Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen huomioiminen sekä oppilaita tukevien toimien tarpei-

den huomioon ottamisen myötä opettajasta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilashuoltoryhmän 

toimintaa. Opettaja tekee tiiviistä yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa ja toimii aktii-

visesti sekä sosiaali- että terveystoimien kanssa. Yhteistyössä keskeistä on sekä luottamuk-

sellisuus että lasten ja heidän huoltajien kunnioitus. Opettajalla on yleensä paras asiantunte-

mus laatia henkilökohtaisen opetuksen järjestämisen suunnitelma (HOJKS), hänen ollessa 

päivittäisessä toiminnassa oppilaiden kanssa. Näin ollen hän on myös luontaisin henkilö ra-

portoimaan oppilashuoltoryhmälle mahdollisista ongelmista. Opettajan rooli oppilashuollon 

ryhmässä on toimia monenlaisissa tehtävissä muun muassa sekä havainnoijana että suunnit-

telijana, valvojana ja puuttujana sekä toimeenpanijana. Opettaja tarvitsee rinnalleen koko 

oppilashuollon ryhmän työpanoksen saavuttaakseen hyvät tulokset. Opettajalla on sekä oi-

keus että velvollisuus osallistua oppilashuoltoryhmään vaikkei läsnäolo aina olekaan tar-

peellista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 47–49.)  
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Koulupsykologi 

Koulupsykologin työ (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 24) on laaja-alaista osaamista 

vaativaa. Häneltä edellytetään oman alansa tuntemuksen lisäksi muun muassa koululainsää-

dännön, koulujärjestelmän, opetustyön ja monikulttuurisuuden tuntemusta. Myös kunnan 

sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmän tuntemus ja yhteistyö tutkimus- ja hoitopalvelujen 

kanssa on tärkeää. Oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäisy sekä oppilaiden ke-

hitystason ja yksilöllisten valmiuksien huomioon ottaminen opetuksessa kuuluu koulupsy-

kologin tavoitteisiin. Niihin kuuluu myös edellytysten luominen oppilaiden monipuoliselle 

kasvulle ja kehitykselle sekä psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä oppi-

laille että kouluyhteisölle.  

 

Oppilashuoltoryhmässä koulupsykologi on psykologisen tiedon asiantuntija. Hän toimii tii-

viissä yhteistyössä muiden oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa ja konsultoi tarvittaessa 

ryhmän muita jäseniä sekä yksilöön, ryhmään että koulun kehittämis- ja kriisitehtävien suh-

teen. Koulupsykologi myös konsultoi ja on mukana laatimassa henkilökohtaisen opetuksen 

suunnitelmia (HOJKS) opettajien, erityisopettajien, huoltajien ja tarvittaessa muiden asian-

tuntijoiden kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 25.)  

 

Koulukuraattori 

Koulukuraattorin työ (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 26, 28) on sosiaalityötä ja koulu-

psykologin tavoin tehtäväkenttä on laaja, edellyttäen koulujärjestelmien, toimintaa ohjaavan 

lainsäädännön sekä psykososiaalisten palveluiden tuntemista. Kuraattorilla on oltava asian-

tuntemusta muun muassa lasten- ja nuorten kehityksestä, perhetyöstä sekä myös monikult-

tuurisuudesta. Hänen on muiden oppilashuollon työntekijöiden tavoin osattava huomioida 

eritaustaisista perheistä tulevat oppilaat sekä heidän huoltajansa. Koulukuraattorin työn ta-

voite on oppilaan hyvinvoinnin, kokonaiskehityksen, koulunkäynnin ja opiskelun edistämi-

nen ja tukeminen. Oppilaiden arki, toimintakyky ja vuorovaikutussuhteiden toimiminen on 

koulukuraattorin huomionpiste. Hänen tulee toimia ennaltaehkäisevästi tunnistaen mahdol-

liset oppilaan elämässä olevat riskitekijät ja kasvun kehitykseen liittyvät esteet. Hyvillä en-

naltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä ja syventymistä. 

Koulukuraattorin pyrkimyksenä on lisätä sekä oppilaiden että heidän perheidensä voimava-

roja etsimällä tilanteisiin mahdollisia ratkaisuja. Koulukuraattori on asiakaspalvelija, joka 
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tekee oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä sekä yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden tarvitta-

vien tahojen kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa opetustoimi, lasten-

suojelu ja perheneuvolat, nuorisopsykiatria ja muu sosiaali- ja terveystoimi.  

 

Koulukuraattori osallistuu oppilas- ja opiskeluhuollon suunnittelemiseen ja kehittämiseen. 

Hänen tehtäviinsä kuuluu päivittäiset keskustelut ja konsultaatiot opettajien kanssa heidän 

huolistaan oppilaiden tilanteista. Erityisopetukseen siirtämisen tai opetusjärjestelyjen tila-

päisten erityisjärjestelyjä ja lastensuojelua vasten tehtävät sosiaaliseen selvitykseen perustu-

vien lausuntojen laatiminen kuuluu koulukuraattorin tehtäviin. Hän laatii pyydettäessä lau-

suntoja myös perheneuvola tai nuorisopsykiatriaa varten. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2006, 27.)  

 

Kouluterveydenhuolto, -hoitaja ja koululääkäri 

Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiossa (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2006, 29–30) todetaan, että kouluterveydenhuollon toteutus merkittävänä 

osana oppilashuoltoa on yksi kouluterveydenhuollon laatusuosituksen kahdeksasta suosituk-

sesta. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on yhteistyössä oppilaiden, heidän vanhempiensa 

ja oppilashuollon henkilöstön kanssa tukea sekä kouluyhteistyön hyvinvointia että oppilai-

den turvallista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluterveydenhuollon henkilökunnan asian-

tuntemusta tarvitaan heidän osallistuessa yhteistyössä koulukuraattorin ja -psykologien 

kanssa oppilaiden koulukypsyyden ja oppimisedellytysten arviointiin sekä selvitystyöhön 

mahdollisesta sairaudesta, vammaisuudesta, kehitys- tai tunne-elämän häiriöstä. Keskeisessä 

asemassa kouluterveydenhuollon tehtävissä ovat oppilaiden ongelmien varhainen havaitse-

minen ja välitön auttaminen, sekä tarvittaessa jatkotutkimusten, hoidon ja kuntoutuksen jär-

jestäminen. Kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri toimivat kouluterveydenhuollon työntekijöinä 

vastaten kouluterveydenhuollon toteutuksesta ja kehityksestä.  

 

Kouluterveydenhoitaja vastaa kouluterveydenhuollosta ja terveyden edistämisestä hoitotyön 

asiantuntijana. Hän osallistuu asiantuntijana muun muassa opetussuunnitelman valmisteluun 

ja oppilashuollon toimintaan. Hänen tehtävänään on muun muassa seurata oppilaan kasvua 

ja kehitystä, selvitellä mahdollisia ongelmia ja tukea sekä oppilasta että hänen perhettänsä. 
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Ensiapu, vuosittaiset terveystapaamiset, oppilaskohtainen yhteistyö vanhempien ja opetta-

jien kanssa sekä oppilaiden ohjaaminen koululääkärin tai muiden asiantuntijoiden tutkimuk-

siin on hänen vastuullansa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 30.) 

 

Koululääkäri vastaa (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2006 30–31) lääketieteellisenä asiantun-

tijana kouluterveydenhuollosta ja osallistuu kouluterveydenhoitajan tavoin muun muassa 

oppilashuollon toimintaan. Hänen tehtäviin kuuluu kouluterveydenhoitajan kanssa tehtävien 

yhteistöiden lisäksi lääkärinlausunnot ja lääketieteellisen asiantuntemuksen tuominen oppi-

lashuoltoryhmään. Hänen tulee olla tavoitettavissa kouluterveydenhoitajan konsultointia 

varten myös ollessaan muussa kuin kouluterveydenhuollon tehtävien parissa. Oppaassa mai-

nitaan, että olisi toivottavaa, että kouluterveydenhuollossa toimisi kokopäiväinen koululää-

käri.  

 

Erityisopettaja 

Työministeriön Ammattinetti-palvelussa (Työministeriö 2017a) todetaan, että erityisopetta-

jan tehtävä on tarjota tukea ja erityisopetusta sitä tarvitseville lapsille ja nuorille. Erityisopet-

tajan työssä tarvitaan tietämystä erityiskasvatuksesta ja -opetuksesta, jonka lisäksi siinä on 

tärkeä osata kohdata, ymmärtää ja hyväksyä erilaisuutta. Erityisopetuksen tarve voi johtua 

erilaisista psyykkisistä, fyysisistä tai muista tekijöistä. Työtä voi suorittaa sekä yksilöllisesti, 

pienryhmässä tai yhdessä toisen opettajan kanssa. Muiden oppilashuollon toimijoiden tapaan 

erityisopettajan tehtäviin kuuluu opetuksen ohella myös muita tehtäviä. Näitä ovat muun 

muassa opetuksen suunnittelu, oppilaan edistymisen arviointi sekä muut kehittämis- tai tu-

kitoimenpiteet. Erityisopettaja on keskeinen toimija myös oppilaan ja hänen huoltajansa 

sekä muiden tahojen yhteistyössä.  

 

Koulunkäynninohjaaja 

Koulunkäynninohjaajan (entinen koulunkäyntiavustaja) tehtävä on avustaa oppilaita, jotka 

eri syistä johtuen eivät selviä tehtävistään itse. Syyt voivat olla esimerkiksi kehitykseen, 

vammaan tai sosiaaliseen tilanteeseen liittyviä. Koulunkäynninohjaajan työ on sekä kasva-

tus-, ohjaus- että huolenpitotyötä yhdessä opetuksesta vastaavan opettajan kanssa. Oppilaan 

itsenäistyminen ja oppimiskyvyn tukeminen ovat keskeisiä tavoitteita. Yhteistyötä tehdään 
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muun muassa oppilaiden, heidän perheiden, opettajien, koulukuraattoreiden ja koulupsyko-

logien kanssa. Kärsivällisyys, positiivinen asenne ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat oleelli-

sia koulunkäynninohjaajan tehtävissä. Työnkuva voi olla hyvinkin vaihteleva autettavan op-

pilaan ongelmasta tai vammasta johtuen. Koulunkäynninohjaajan tehtävät koostuvat muun 

muassa oppilaan ohjaamisesta opetuksessa, erilaisista avustavista tehtävistä esimerkiksi ruo-

kailuun liittyen, jonka lisäksi se voi olla myös osallistumista oppilaan opetuksen suunnitte-

luun ja valmisteluun. (Työministeriö 2017b.) 

 

Olen tässä luvussa esitellyt oppilashuoltoa ja sen henkilöstön rooleja. Lueteltujen roolien 

tehtäväkentät ovat laajoja ja ne edellyttävät oman alueensa asiantuntijuuden lisäksi tunte-

musta myös muista tarjottavista palveluista. Tehtävät vaativat myös yhteistyökykyä toimia 

sekä oppilashuollon ryhmässä olevien että muiden tahojen kanssa. Oppilashuollon henkilös-

tön on tarkasti noudatettava lakia ja salassapitosäännöksiä, ja heidän on osattava kohdata ja 

ymmärtää erilaisuutta. Tärkeitä tehtäviä ovat myös ennaltaehkäisy ja varhainen välittämi-

nen. Tähän päättyy tutkielman teoreettinen osuus ja seuraavassa luvussa siirryn käsittele-

mään tutkimuksen toteutusta. 

 

  



35 

 

 

 

 

6. TUTKIELMAN TOTEUTUS 

 

 

Tässä luvussa kerron tutkimustehtävästäni, tutkimusaineistosta, sisällönanalyysistä ja ana-

lyysin toteutuksesta.  

 

 

6.1. Tutkimustehtävä   

 

Pro gradu -tutkielmani on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus pe-

rustuu sanoihin ja lauseisiin, joiden avulla kuvataan ja tulkitaan ilmiötä pyrkimättä yleistyk-

siin kvantitatiivisen tutkimuksen tavoin. Kvantitatiiviselle tutkimukselle ominaisia tiukkoja 

tulkintasääntöjä ei ilmene sellaisenaan kvalitatiivisesta tutkimuksesta, vaan kvalitatiivinen 

analyysi voidaan pikemminkin nähdä eräänlaisena kehämäisenä prosessina. (Kananen 2014, 

18.) Tuomi ja Sarajärven (2009, 92) mukaan laadullisen tutkimuksen piirissä käydään kes-

kustelua siitä, että tulisiko puhua tutkimuskysymyksestä vai tutkimustehtävästä. Tämän kes-

kustelun mukaan määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus on vastauksen hakemista ongel-

maan, jolloin juuri sana tutkimuskysymys tulee kyseeseen. Laadullisessa tutkimuksessa voi-

daan kuitenkin ajatella samalla tavalla mutta puhutaan myös tutkimustehtävän asettamisesta 

ja päätös voidaan lopulta tehdä tutkimuskohtaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92.) Tässä 

tutkielmassani puhun tutkimustehtävästä. 

 

Koska tutkimus elää koko sen elinkaaren ajan on vain luonnollista, että aihe voi muuttua ja 

tarkentua tutkimuksen aikana. Kanasen (2014, 33) mukaan rajaaminen tehdäänkin usein tut-

kimuksen edistyessä. Tutkimuksen aikana syvensin tietoani työhyvinvoinnin voimavaramal-

leista, positiivisesta psykologiasta positiiviseen organisaatiokäyttäytymiseen ja sitä kautta 

psykologisen pääoman käsitteeseen. Alustavana ajatuksenani oli yrittää löytää yksilöön liit-
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tyviä vahvuuksia oppilashuollon henkilöstön puheista positiivisen psykologian VIA-luoki-

tusta käyttäen, mutta myös yrittää löytää vastauksia esimerkiksi siihen, että vaikuttaako 

myös työnantaja edistävästi työhyvinvointiin ja jos, niin millä tavalla. Koska käyttämäni ai-

neisto oli alun perin koottu toisenlaista tutkimusta varten, rajaa se myös mitä voidaan tutkia 

ja näin ollen oli vain luonnollista rajata tutkimuskysymystäni koskemaan ainoastaan yksilön 

voimavaroja. Mielenkiintoni siirtyi tutkimuksen aikana siis myös positiivisen psykologian 

VIA-luokituksen vahvuuksien tarkastelusta psykologisen pääomaan voimavaroihin.  

 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen siis yksilön voimavaroja psykologisen pääoman -kä-

sitteen kautta. Psykologisen pääoman voimavarat ovat itseluottamus, toiveikkuus, optimismi 

ja sinnikkyys. Tutkimustehtäväni on selvittää millaisia yksilöön liittyviä psykologisen pää-

oman voimavaroja oppilashuollon henkilöstön puheista löytyy.  

 

 

6.2. Aineiston kuvaus 

 

Tutkimusaineistonani on SOLMU-ohjaustaitojen koulutuksissa koostettuja tiivistelmiä op-

pilashuollon ammattilaisten keskusteluista. SOLMU-ohjaustaitojen koulutus toimii Oulun 

yliopiston Kasvatuspsykologian klinikalla ja on järjestetty yhteistyössä Oulun kaupungin ja 

Oulun seudun kuntien kanssa täydennyskoulutuksina kasvatusalan henkilöstölle. Koulutuk-

siin on osallistunut oppilashuollon ammattilaisia kuten erityisopettajia, opettajia, rehtoreita, 

koulupsykologeja ja koulukuraattoreita. Koulutus on keskittynyt ohjaustaitoihin ja – käytän-

töihin mutta myös arkityön kysymykset ovat keskeisiä. Ohjausharjoitukset on toteutettu 6–

8 hengen pienryhmissä, joissa jokainen osallistuja on toiminut sekä ohjaajana että asiak-

kaana muiden havainnoidessa. (Suorsa 2014, 120–121.) Kuvio 4 havainnollistaa ohjaushar-

joituksen osallistujien asetelmaa.  
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KUVIO 4. Ohjausharjoituksen asetelma (Suorsa 2014, 122) 

 

SOLMU-projekti on käynnistynyt vuonna 2005. Ohjauskoulutuksen lisäksi projekti on luo-

nut alustan keskustelun sekä kokemuksen tutkimiseen, jonka ohjaustaitokoulutusten vide-

ointi mahdollistaa. (Suorsa 2014, 35, 131). Itse SOLMU-koulutus koostuu luennoista, har-

joituksista ja ryhmäkeskusteluista. Pääasiallinen osa koulutusta on ohjausharjoittelu joka ta-

pahtuu konsultatiivisessa asetelmassa. Tällä tarkoitetaan harjoittelua, jossa jokainen osallis-

tuja osallistuu joko ohjaajana, asiakkaana tai havainnoijana. Asiakkaita ja ohjaajia on ker-

rallaan vain yksi, havainnoitsijoita voi olla useampia. Pääkouluttaja, jota ohjausharjoitte-

lussa kutsutaan superviisoriksi, hallinnoi harjoituksia. Aiheet, joita ohjauskeskusteluissa 

pohditaan, ovat oikeita, asiakkaan roolissa olevan henkilön arkipäivän työpulmia. (Soini, 

Rantanen & Suorsa 2012; Suorsa 2014, 121–123.)  

 

Suorsa (2014, 122) toteaa ohjauskeskustelun kulusta, että asiakkaan roolissa oleva henkilö 

kuvaa jonkin omaan työhönsä liittyvän ajankohtaisen ja merkityksellisen kysymyksen, ja 

ohjaajan roolissa oleva puolestaan ohjaa asiakkaan ja ohjaajan keskustelua tämän kysymyk-

sen perusteella. Ohjauskoulutuksissa käsitellyt työn ongelmat ovat tärkeitä ja niitä nimetään 

hankkeen mukaisesti työn solmukohdiksi. Ohjauskoulutuksessa ohjaaja kuuntelee ja tarken-

taa asiakkaan roolissa olevan henkilön solmukohdan kuvausta ja tarkoituksena on erityisesti 

kartoittaa tunteita, ajatuksia ja toimintamahdollisuuksia, jotka liittyvät kyseiseen ongelmaan. 

Tarkoituksena on siis, että ohjaaja ymmärtäisi asiakkaan ensisijaisen ongelman ja voisi tä-

män perusteella ohjata häntä sen työstämisessä.  
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Koulutuksen jälkeen tutkijat ovat koostaneet jokaisen osallistujan puheesta tiivistelmän, jo-

hon sisältyy ohjausharjoituksen ja sitä seuranneen vapaan keskustelun pääkohdat. Tiivistel-

mät on laadittu perustelumallin muotoisiksi. Perustelumalleissa kuvataan ”olosuhde X, sel-

laisena kuin osallinen sen käsitteellistää, ja toisaalta yksilöllinen tapa suhteutua tähän olo-

suhteeseen”. Laatiessa tiivistelmiä tässä muodossa voi käyttää kaavaa ”Olosuhteessa X, 

ajattelen ja/tai tunnen ja/tai toimin tavalla Z, koska Y”. Tiivistelmiin on otettu mukaan asi-

akkaan tilanteen kuvailu, tunteet, ajattelu ja toiminta, joita ohjaajan tehtävänä oli saada 

esille, sekä mahdolliset perusteet toiminnalle ja asiakkaan seuraavat askeleet. Ne on laadittu 

minämuotoisiksi noudattaen asiakkaan käyttämää kieltä sekä sanavalintoja. Lisäksi, vaikka 

keskustelu ohjauskoulutustilanteessa ei olisi ollut johdonmukaisesti etenevää, käsitellään tii-

vistelmissä kuitenkin yhtä aihetta kerrallaan ja niihin on otettu mukaan ainoastaan päätee-

man ymmärtämiseen liittyvät osat. Koulutuksen arviointipäivänä osallistujilla on mahdolli-

suus korjata tai täydentää tiivistelmiä. (Suorsa 2014, 122–127.)  

 

Tutkielmaan käyttööni saamani aineisto koostui kolmen harjoitusryhmän yhden vuoden ai-

kana käydyistä ohjauskeskusteluista. Jokainen osallistuja toimi vuorollaan sekä asiakkaan 

että ohjaajan roolissa. Rajasin tutkimuksen asiakkaan rooliin, jossa jokainen osallistuja toimi 

kahdesti, yhden osallistujan kuitenkin toimiessa asiakkaana kolme kertaa. Tutkimusaineis-

toni koostuu näin ollen 45 asiakastiivistelmästä, jotka ovat keskimäärin yhden A4 sivun pi-

tuisia.  

 

 

6.3. Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

 

Tutkimusaineistoni analyysimenetelmä on sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi on perusana-

lyysimenetelmä, jota voi käyttää kaikessa laadullisessa tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 91). Se on tekstianalyysia, jolla voidaan analysoida erilaisia dokumentteja kuten kir-

joja, artikkeleita, haastatteluja, keskusteluja tai melkein mitä tahansa kirjallisessa muodossa 

olevaa tekstiä. Sillä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä, yleisessä 

muodossa. Sisällönanalyysin pyrkimyksenä on aikaansaada selkeä muoto aineistosta menet-



39 

 

 

 

tämättä sen informaatiota, jotta tutkittavasta ilmiöstä voidaan tehdä luotettavia johtopäätök-

siä. Aineiston käsittely pohjautuu johdonmukaiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineis-

tosta edetään käsitteellisempää näkemystä kohti. Sisällönanalyysissä analysointia tehdään 

tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. (mts. 103–112.)  

 

Sisällönanalyysistä puhutaan monesti myös sisällönerittelynä. Nämä eroavat kuitenkin toi-

sistansa siinä, että sisällönanalyysi on sisällön kuvausta sanallisesti, kun sisällönerittely puo-

lestaan kuvaa sisältöä kvantitatiivisesti esittäen sisältöä määrällisesti. Aineiston sisällönana-

lyysiä eli sanallista analyysiä voidaan kuitenkin jatkaa myös kvantifioimalla, eli tuottamalla 

sanallisesti löydetty sisältö myös määrällisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 106–107.) Kvan-

tifioinnin voidaan (mts. 121–122) nähdä sekä selkiyttävän että tuovan toisenlaista ulottu-

vuutta tutkimukseen. 

 

Sisällönanalyysiä voidaan tehdä kolmella tavalla; aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teo-

riaohjaavasti. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä pyrkimyksenä on luoda aineistosta 

teoreettinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt löydetään suoraan aineistosta, ilman että jokin 

taustateoria ohjaisi analyysiä. Teorialähtöisessä analyysissä analyysi perustuu puolestaan 

suoraan teoriaan. Teorian pohjalta rakennetaan valmis kehys jonka pohjalta aineisto analy-

soidaan. Kehys voi olla joko väljä tai strukturoitu, josta viimeistä yleensä käytetään teorian 

testaamiseen. Teorialähtöinen analyysi voi strukturoidusta kehyksestä huolimatta luoda 

uutta tietoa kategorioiden sisältöjen vaihtelulla. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–100.) 

 

Tuomi ja Sarajärven (2009, 96–97) mukaan aineistolähtöisen ja teorialähtöisen analyysin 

väliin sijoittuu teoriaohjaava analyysi. Teoriaohjaavassa analyysissä teoriaa voidaan käyttää 

analyysin apuna ja analyysissä on tunnistettavissa teorian vaikutus, mutta se eroaa teorialäh-

töisestä sisällönanalyysistä siinä, että se ei ole teoriaa testaava. Aineiston hankinnalle ei ole 

määritelty sääntöjä, joten sen voi tehdä vapaasti. Analyysivaiheessa tutkittavaa ilmiötä voi 

tarkastella aineistolähtöisesti, mutta siihen voidaan myös ottaa apua teorian pohjalta tehdystä 

jaottelusta. Teoriaohjaavassa analyysissä pääkäsitteet tuodaan teoriasta mutta alaluokat luo-

daan aineistolähtöisesti.  
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Valitsin analyysimenetelmäksi teoriaohjaavan sisällönanalyysin. Tutkimusaineistoni tiivis-

telmät ovat kirjallista dokumenttia, josta voi tehdä tekstianalyysiä ja ohjaustaitokoulutuk-

sista koostetut tiivistelmät sopivat hyvin aineistoksi kun aineiston hankintatapa teoriaohjaa-

vassa sisällönanalyysissä on vapaavalintainen. Lisäksi minua kiinnosti jo etukäteen henki-

löstön voimavarat, josta minulla oli jonkin verran teoreettista tietoa, jolloin esimerkiksi puh-

das aineistolähtöinen sisällönanalyysi ei olisi sopinut analyysimenetelmäksi. Psykologinen 

pääoma toimii teoriaohjaavan sisällönanalyysini punaisena lankana ja analyysissäni on näin 

ollen tunnistettavissa teorian vaikutus. Seuraavaksi siirryn kuvaamaan analyysiprosessiani 

tarkemmin. 

 

 

6.4. Analyysiprosessi 

 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä lähdetään liikkeelle aineistolähtöisen sisällönanalyy-

sin tavoin aineistosta käsin. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 108) kuvaavat Milesia ja Hubermania 

(1994) mukaillen teoriaohjaavan sisällönanalyysin sisältävän kolme vaihetta. Ensin aineisto 

redusoidaan, joka tarkoittaa aineiston tiivistämistä tai pelkistämistä. Seuraavaksi aineisto 

klusteroidaan eli ryhmitellään ja lopuksi abstrahoidaan eli luodaan teoreettisia käsitteitä. 

Eroavaisuus aineistolähtöiseen analyysiin näkyy siinä vaiheessa kun empiirinen aineisto lii-

tetään teoriaan ja sen käsitteisiin (mts. 117) eli analyysissä en luo uusia teoreettisia käsitteitä 

vaan käsitteet tulevat teoriasta. Teoriaohjaavassa analyysissä teoria siis auttaa ohjaamaan 

lopullista tulosta ja päätös siitä, että missä vaiheessa teoria otetaan mukaan analyysiproses-

siin, on aineisto- ja tutkijakohtainen (mts. 100). Seuraavaksi pyrin kertomaan tarkemmin 

miten olen suorittanut analyysia ja käytän esimerkkejä aineistosta helpottaakseni ajatuksen-

kulkuni seuraamista. 

 

Ennen analyysin aloittamista on määriteltävä analyysiyksikkö, joka voi esimerkiksi olla sana, 

tai keskusteluissa lauseenosa tai ajatuskokonaisuus (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110). Analyy-

siyksikkönä tutkimuksessani on ajatuskokonaisuus, joka voi myös olla lause tai lauseen osa. 

Päädyin tähän asiakkaiden puheiden sisältöjen ollessa yleisesti hyvin pitkiä ja sama lause 

saattoi sisältää useita eri asioita. 
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1) Aineiston redusointi eli tiivistäminen  

Saatuani valmiin aineiston käsiini ja luettuani sen ensimmäistä kertaa löysin sisällöstä pel-

kästään ”ongelmakohtia”, eli ohjaustaitokoulutuksessa mainittuja työn solmukohtia. Ensilu-

kemani perusteella ajattelin, ettei aineistosta löytyisi niitä työn ja työhyvinvoinnin positiivi-

sia asioita, jotka minua kiinnostivat, eikä aineistoa ja kiinnostukseni kohdetta näin ollen voisi 

yhdistää. Päätin kuitenkin lukea aineiston uudestaan avoimin mielin ja huomasinkin löytä-

väni positiivisia asioita sieltä. Lukiessani ajattelin, että yksi tapa lähestyä valmista materiaa-

lia voisi olla, että miettisin mitä mahdollisuuksia asiakas näkee solmukohtien parantamiseen 

tai pelkästään keskittyä asiakkaan vahvuuksiin. Ajattelin, että tätä kautta voisin keskittyä 

katsomaan esimerkiksi asiakkaan omia vahvuuksia ja voimavaroja, kokemuksia ja toiminta-

tapoja, tehtyjä tai ajateltuja ratkaisuja, toiveita muutoksesta tai ratkaisuista tai heidän aiko-

muksiaan asioiden ratkaisemiseksi tai eteenpäin viemiseksi. Koin, että aineisto antaisi sit-

tenkin mahdollisuuden löytää niitä positiivisia työhön liittyviä asioita ja yksilön voimava-

roja, joista olinkin kiinnostunut sekä vaihtoehtoja niiden löytämiseen. 

 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin tässä vaiheessa tiivistämistä ohjaa tutkimustehtävä, jolloin 

sisältöä tiivistetään koodaamalla olennaiset ilmaukset tutkimustehtävän suhteen (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 109). Luin ensin aineiston läpi monta kertaa saadakseni kokonaiskuvan sen 

sisällöstä. Sitten alleviivasin tekstistä asioita, jotka liittyivät johonkin arkityön tilanteeseen 

ja siihen miten henkilö oli sen kokenut, ratkaissut tai suunnitteli ratkaisevansa. Seuraavaksi 

tiivistin alleviivattujen kohtien sisällöt tekstin reunaan. Tämän jälkeen vein tekstit QSR 

Nvivo 11 -laadullisen aineistoanalyysin ohjelmistoon, jota käytin apuna analyysiprosessissa. 

Nvivossa aloin koodaamaan eli merkitsemään sisältöä jo tekemäni alleviivausten ja tiivis-

tysten perusteella. Kirjoitin samalla myös paperille kirjoittamani tiivistykset ja muita muis-

tiinpanoja ajatuksistani Nvivoon, jotta nekin olisivat sähköisessä muodossa. Alla esimerkki 

aineiston tiivistämisestä (taulukko 1). 

TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston redusoinnista eli tiivistämisestä Tuomea ja Sarajärveä 

(2009, 110) mukaillen. 

Alkuperäinen lausuma Tiivistetty ilmaisu 

”Uskon kyllä, että tällaisessa opettajien välisessä yhteis-

työssä on paljon hyviä mahdollisuuksia, ja olen myös 

huomannut sillä olevan positiivisia vaikutuksia enemmän 

tukea tarvitseviin oppilaisiin.”  

Uskoo opettajien välisen yhteistyön 

mahdollisuuksiin. Nähnyt myös positii-

viset vaikutukset lapsiin.  
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2) Klusterointi eli ryhmittely  

Koodattuani koko aineiston luin läpi tekemiäni koodauksia Nvivossa, jolloin mukana oli 

pelkät koodatut sisällöt muun tekstin jäädessä pois. Näin tehdessä sain selkeämmän kuvan 

koodauksien sisällöistä. Tässä vaiheessa pystyin myös tarkastelemaan, että olinko löytänyt 

samantapaisia asioita samojen koodien alle. Aineiston ollessa hyvin laaja ja sisältöjen ollessa 

varsin erilaisia, koodauksia tuli aluksi hyvinkin paljon. Käydessäni läpi koodauksia pystyin 

vielä poistamaan osia koodatusta tekstistä tai tarvittaessa lisäämään vielä jonkin lauseen 

osan, jotta sisältö olisi looginen. Tätä tehdessä koin Nvivon käytön varsin mielekkääksi työ-

kaluksi. 

 

Jatkaakseni analyysiä tarkempaan sisällön ryhmittelyyn ja saadakseni selkeämpää kuvaa jo 

tehdystä koodauksestani yritin saada erilaisia raportteja Nvivosta. En kuitenkaan onnistunut 

saamaan ulos sellaista raporttia, jossa olisi ollut mukana sekä alkuperäinen lausuma, koo-

daukseni, tiivistelmäni että muistiinpanoni, ja jota olisin voinut työstää. Erilaisia raportteja 

pystyi tulostamaan eri muodoissa (esimerkiksi Microsoft Word, Microsoft Excel, Acrobat 

Reader) mutta yksikään näistä ei sisältänyt kaikkea tietoa ja etenkään Acrobat Reader ra-

porttien tietoja ei voinut ottaa suoraan käyttöön ja muokata, joka oli pyrkimykseni. Tässä 

vaiheessa koin työskentelyn Nvivossa vaikeaksi ja päädyin kopioimaan Nvivosta saamastani 

Microsoft Word-raportista kaikki asiat sekä ryhmittäin että yksittäin Microsoft Exceliin, 

jotta saisin paremman kokonaiskuvan ja pääsin analysoinnissa eteenpäin.  

 

Ryhmittelyvaiheessa aineistolle luodaan alaluokkia. Niiden luomisessa luokitteluyksikkönä 

voi käyttää esimerkiksi tutkittavan ilmiön ominaisuutta, piirrettä tai käsitystä. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 110.) Alaluokkien luomisessa käytin tutkittavan ilmiön ominaisuutta luokitte-

luyksikkönä. Aloin etsimään samankaltaisuuksia tiivistetyistä ilmauksista ja luomaan niistä 

alaluokkia. Kokosin kirjallisuudesta psykologisen pääoman ominaisuuksia avukseni poh-

tiessani tiivistettyjen ilmauksien sisältöä. Selventääkseni analyysiprosessini logiikkaa ja sitä, 

minkä vuoksi jokin tietty ilmaisu on sijoitettu tiettyyn alaluokkaan, on kokoamani ominai-

suuslistan nähtävänä taulukosta 2. 
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TAULUKKO 2. Psykologisen pääoman ominaisuudet eri lähteistä koottuna 

Itseluotta-

mus 

 luottamus haastavien tehtävien vastaanottamiseen ja valmius ponnistaa me-

nestyäkseen niissä (Luthans ym. 2007b, 3) 

 kyky tunnistaa omia vahvuuksia ja asettaa itselleen realistisia tavoitteita 

(Luthans ym. 2007a, 542–550) 

 tarvittava itseluottamus ja luottamus omiin kykyihin onnistua haasteellisten 

tehtävien suorittamisessa (Manka 2015, 164) 

 hallinnan tunne (Manka 2015, 164; Manka & Manka 2016, 161) 

 positiivinen tunnetila omista kyvyistä ja siitä, että onnistuu tehtävissään 

(Leppänen & Rauhala 2012, 71) 

Toiveikkuus  jatkaa sinnikkäästi kohti tavoitteita ja osaa tarvittaessa uudelleenohjata polut 

tavoitteita kohti menestyäkseen (Luthans ym. 2007b, 3). 

 kyky ylläpitää joustavaa, vapaata ja innovatiivista asennetta (Luthans ym. 

2007a, 542–550) 

 halua kulkea kohti tavoitteita (tahtovoima) ja tarvittaessa löytää vaihtoehtoi-

sia polkuja niiden saavuttamiseen (keinovoima) (Manka 2015, 164) 

 myönteinen motivaatiotila, joka innostaa asettamaan haastavia tavoitteita ja 

löytää tavat saavuttaa ne (Leppänen & Rauhala 2012, 71)  

 toiveikkuuteen liittyvät kyky asettaa tavoitteita ja kyky löytää vaihtoehtoisia 

reittejä niihin (Snyder 2002, 249). 

 toiveikas ihminen on suunnitelmallinen ja omaa kyvyn ottaa pieniä askeleita 

tavoitteitaan kohti (Leppänen & Rauhala 2012, 64) 

Optimismi 

(realistinen) 

 luo positiivisen tulkinnan menestymisestään nyt ja tulevaisuudessa (Luthans 

ym. 2007b, 3) 

 kyky suuntautua tulevaisuuteen luottavaisesti ja tarmokkaasti (Luthans ym. 

2007a, 542–550) 

 Ihminen ajattelee menestyvänsä nyt ja tulevaisuudessa (Manka 2015, 164) 

 psykologinen tunne siitä, että asiat ovat hyvin ja ne paranevat entisestään 

(Leppänen & Rauhala 2012, 71)  

 tunnetila, jossa nähdään mahdollisuuksia uusiin läpimurtoihin (Leppänen & 

Rauhala 2012, 71) 

 kyky ajatella ratkaisukeskeisesti (Leppänen & Rauhala 2012, 64)  

Sinnikkyys  ongelmien ja vastoinkäymisten saartamana, kestää, toipuu ja jopa parantaa 

saavuttaakseen menestystä (Luthans ym. 2007b, 3) 

 kyky hyödyntää haasteita ja vastustuksia (Luthans ym. 2007a, 542–550) 

 kohdatessa ongelmia ja esteitä, ne eivät lannista, vaan ihminen kestää ne ja 

aloittaa alusta (Manka 2015, 164) 

 tunne siitä, että takaiskuista ja alamäistä selvitään (Leppänen & Rauhala 

2012, 71) 

 kykyä palautua epäonnistumisista ja toimia vastoinkäymisistä huolimatta 

(Leppänen & Rauhala, 2012 71) 
 

 

Tässä vaiheessa käytin siis jo teoriaa avukseni analyysissä. Kuten Tuomi & Sarajärvi (2009, 

97) toteavat, vaihtelevat aineisto ja valmiit mallit teoriaohjaavan sisällönanalyysin ajattelu-

prosessissa, jossa tutkija yrittää yhdistellä näitä sekä pakolla, puolipakolla että innovatiivi-

sestikin. Tämä toteama piti paikkansa omassa analyysissäni ja koinkin tämän vaiheen ana-

lyysistä työläimmäksi. Aineisto ollessa alun perin koottu toisenlaista tarkoitusta varten, oli 
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etsimäni psykologisen pääoman voimavarat löydettävä puheen sisältä, rivien välistä, hieno-

varaisesti, puheen kokonaisuutta tulkiten. Luin sekä alkuperäisiä että tiivistettyjä lausumia 

moneen kertaan pohtien niiden merkityksiä. Lopulta ryhmittelin alaluokiksi samaan asiaan 

viittaavat ilmaukset ja nimesin ne sisältöä kuvaavasti. Muutamat ilmaukset koodasin myös 

useampaan alaluokkaan, niiden sisältäessä useampaa ominaisuutta. 

 

Seuraavaksi esitän muutaman esimerkin aineiston ryhmittelystä (ks. taulukko 3). Alaluok-

kien luomisessa olen siis käyttänyt tutkittavan ilmiön eli psykologisen pääoman ominaisuuk-

sia. Ensimmäisellä rivillä olevan tiivistetyn ilmauksen olen tulkinnut sopivan tunnetilaan, 

jossa nähdään mahdollisuuksia uusiin läpimurtoihin (Leppänen & Rauhala 2012, 71). Ala-

luokan nimesin kuvaten tiivistettyä ilmaisua. 

 

TAULUKKO 3. Esimerkkejä aineiston ryhmittelystä Tuomea ja Sarajärveä (2009, 111) 

mukaillen 
 

Esimerkki 

 

Tiivistetty ilmaisu 

 

Alaluokka 

1 Uskoo opettajien välisen yhteistyön mahdollisuuk-

siin. Nähnyt myös positiiviset vaikutukset lapsiin. 

Yhteistyön mahdollisuuksiin usko-

minen 

2 Itseen kohdistettu luottamus tuntuu hyvältä. Ylpeydentunne 

 

Toisen rivin esimerkin olen katsonut sopivan psykologisen pääoman ominaisuuskuvaukseen 

tarvittava itseluottamus ja luottamus omiin kykyihin onnistua haasteellisten tehtävien suo-

rittamisessa (Manka 2015, 164). Alaluokan nimesin ilmaisua kuvaten. 

 

3) Abstrahointi 

Viimeisenä vaiheena analyysissä oli abstrahointi eli teoriaohjaavan analyysin kohdalla teo-

reettisten käsitteiden tuominen teoriasta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117). Abstrahoinnissa 

olen jatkanut aineiston luokittelua niin, että olen ryhmitellyt alaluokkia teoriasta tuotuihin 

psykologisen pääoman käsitteisiin. Alla olevissa esimerkissä (taulukko 4) olen valinnut 

käyttää edellisessä vaiheessa käyttämiäni esimerkkejä, jotta analyysiprosessia olisi helpompi 

seurata. 
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TAULUKKO 4. Esimerkkejä aineiston abstrahoinnista Tuomea ja Sarajärveä (2009, 111) 

mukaillen 

 

Esim. 

 

Tiivistetty ilmaisu 

 

Alaluokka 

 

Yläluokka 

1 Uskoo opettajien välisen yhteistyön mahdolli-

suuksiin. Nähnyt myös positiiviset vaikutukset 

lapsiin. 

Yhteistyön mahdolli-

suuksiin uskominen 

Optimismi 

2 Itseen kohdistettu luottamus tuntuu hyvältä. Ylpeydentunne Itseluottamus 

 

Tässä esimerkissä olen siis ryhmittelyvaiheessa katsonut ensimmäisen rivin tiivistetyn il-

maisun sopivan Leppäsen ja Rauhalan (2012, 71) kuvaukseen tunnetilasta, jossa nähdään 

mahdollisuuksia uusiin läpimurtoihin. Tämä kuvaus on itse asiassa kuvaus yhdestä optimis-

min ominaisuudesta (mts. 71), ja näin ollen yläluokaksi muodostuu optimismi. 

 

Toisen rivin esimerkissä tiivistelmän asiakas tuntee luottamusta omiin kykyihinsä ja siihen, 

että hän on onnistunut tehtävänsä suorittamisessa, ja josta hän kertoo, että häneen kohdistettu 

luottamus tuntuu hyvältä. Tämä sopii Mankan (2015, 164) kuvaukseen itseluottamuksesta, 

jossa itseluottamuksessa katsotaan olevan kyse tarvittavasta luottamuksesta omiin kykyihin 

onnistua haasteellisten tehtävien suorittamisessa. Tämä määritelmä edustaa siis itseluotta-

musta (mts. 164), joka muodostaa tämän esimerkin yläluokan. 

 

Sisällönanalyysin tekstiosan analyysiprosessin toteutettuani kvantifioin vielä aineiston eli 

toteutin sisällön määrällistä erittelyä. Tuomi ja Sarajärven (2009, 106–107) mukaan tulosten 

määrällinen erittely voi selkiyttää niiden esittämistä. Muiden tulosten tavoin esitän myös 

määrälliset tulokset tutkielman tulosluvussa (luku 8). Olen tässä luvussa esittänyt tutkimuk-

sen taustaa ja analyysin toteutusta. Seuraavassa luvussa siirryn tarkastelemaan tutkimuksen 

luotettavuutta. 
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7. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUSTARKASTELU 

 

Laadullinen tutkimus ei ole vain yksi yhtenäinen tutkimusperinne, vaan se koostuu erilaisista 

perinteistä, ja luotettavuutta tarkastellaan eri metodikirjoissa hieman eri näkökulmista 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 134). Laadullisessa tutkimuksessa arviointi kohdistuu tutkimus-

prosessin luotettavuuteen ja tutkimuksessa on tärkeää pyrkiä kertomaan mahdollisimman 

tarkasti, mitä aineistonkeruusta tulosten esittämiseen on tapahtunut ja minkälaisia ratkaisuja 

on tehty (Eskola & Suoranta 2003, 209–214). Myös Hirsjärvi ym. (2009, 232) toteavat, että 

laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selostus tutkimuksen kaikkien 

vaiheiden toteuttamisesta. Luotettavuustarkastelua lisää myös, että liitetään mukaan aineis-

tokatkelma, josta tulkinta on tehty (Eskola & Suoranta 2003, 216). Olen pyrkinyt selosta-

maan tutkimukseni jokaisen vaiheen askel askeleelta ja käyttänyt esimerkkejä aineistosta, 

jotta lukijan olisi helpompi seurata mukana ajatuksenkulussani. Olen myös kirjoittanut auki 

monia analyysin haasteisiin liittyneitä asioita. Olen pohtinut haasteiden tarpeellisuutta olla 

mukana niin yksityiskohtaisella tasolla, mutta samalla katson sen lisäävän analyysin lä-

pinäkyvyyttä ja näin ollen myös uskottavuutta, josta laadullisen tutkimuksen tekemisessä 

paljolti on kyse.  Tutkimusaineiston ollessa valmis aineisto, olen yrittänyt kuvata myös itse 

aineiston ja sen kokoamisen ja perustelut mahdollisimman selkeästi.  

 

Varton (1992, 113) mukaan tutkimukselle ei ole yhdentekevää, että onko esimerkiksi kasva-

tusta tutkiva itse orpokodin kasvatti tai perheessä elänyt, vai esimerkiksi äiti. Kasvatus näkyy 

eri asemasta eri tavoin. Eletty elämä ja kokemukset näkyvät siinä, miten tutkija hahmottaa 

ympyröivää maailmaa, joten tutkijan on vaikea etäännyttää itseänsä täysin objektiiviseksi 

tutkimastaan ilmiöstä. (mts. 113.) Täysin objektiivinen tutkija ei voikaan olla, joten tutkijan 

on tärkeää tiedostaa oma esiymmärryksensä. Tässä tutkimuksessa en tarkastele oppilashuol-

lon henkilöstön voimavaroja pelkästään opiskelijan näkökulmasta. Minulla on monen vuo-

den työkokemus sekä ulkomailta että Suomesta, ja osan näistä vuosista olen toiminut myös 

esimiesasemassa. Vaikka minulla onkin kertynyt jonkin verran työkokemusta, on voimava-

rojen tarkastelu minulle uusi kokemus. Olen analyysissäni kuitenkin tietoinen siitä, että ai-

kaisempi työkokemukseni voi vaikuttaa tulkintoihini asiakkaiden voimavaroista.  
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Tutkimuksen tekoon liittyy monia eettisiä valintoja. Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että 

tutkimuksenteossa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Jokaisen tutkijan on tiedostet-

tava ja tehtävä päätöksiä, jotka ovat eettisesti kestäviä. Tutkija joutuu ensimmäisen eettisen 

päätöksensä eteen jo aihetta valitessaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 23.) Tutkimuseettisistä syistä 

tutkijan on otettava vastuu ja myönnettävä avoimesti tulkintojensa rajoittuneisuus, paikan-

tuneisuus ja henkilökohtaisuus (Oinas 2004, 223). Tutkimukseni kohdehenkilöt ovat minulle 

tuntemattomia ja heidän työhönsä olen perehtynyt vasta tämän tutkimuksen kautta. Kon-

teksti, jossa aineisto on kerätty, eli SOLMU-ohjauskoulutus, ei myöskään ollut minulle en-

nestään tuttu, vaan olen tutustunut siihen tutkimuksen myötä. Olen saanut tutkimusaineistoni 

Pro gradu-tutkielmani ohjaajalta, tutkijalta, joka on pitänyt kyseisiä ohjauskoulutuksia ja 

osaltaan myös vastannut tiivistelmistä. Pro gradu -seminaarin kautta olen tutustunut häneen 

ohjaajan ominaisuudessa, mutta muuta henkilökohtaista yhteyttä tutkimushenkilöihin tai tut-

kimusaineistoon minulla ei ole. Se, etten ennestään tuntenut oppilashuollon työtä tai psyko-

logista pääomaa voidaan myös katsoa rajoittuneisuudeksi mutta itse näkisin sen antavan suu-

remman mahdollisuuden tarkastella tutkimusta objektiivisesti. 

 

Analysoidessa ja tulkitessa haastattelua tulisi ottaa huomioon, että haastattelu on konteksti- 

ja tilannesidonnaista, jolloin itse tilanne voi vaikuttaa vastauksiin. Haastateltava saattaa siis 

yhdessä tilanteessa vastata yhdellä tavalla, kun hän toisessa tilanteessa vastaisi toisella ta-

valla. Tämä on otettava huomioon analysointia suorittaessa, eikä laadullisen tutkimuksen 

tulosten yleistämisessä tulisi liioitella. (Hirsjärvi ym. 2009, 207.) Tutkielmani aineisto koos-

tuu tiivistelmistä, jotka on koottu ohjauskoulutustilanteessa. Ohjaustilanteet on videokuvattu 

ja koulutettavat ovat olleet uudessa tilanteessa, jossa heidän toimintaansa ja sanomisiansa 

seurataan havainnoitsijoiden toimesta. Videokuvausta ja havainnointia voidaan verrata Hirs-

järvi ym. mainitsemaan haastattelutilanteeseen, joten ohjaustilanteen voidaan ajatella vai-

kuttaneen asiakkaan roolissa olevien henkilöiden toimintaan ja vastauksiin. Tämä tulee ottaa 

huomioon analyysia tehdessä ja tuloksia tarkastellessa. 

 

Tutkimuksen luottamuksellisuutta ja anonymiteettiä kuvaa myös se, etteivät tutkittavat ole 

tunnistettavissa tutkielmasta, sillä nimiä tai aineiston keräilyvuotta ei ole kerrottu. Tämän 

lisäksi aineisto on salassapitovelvollinen eikä omassa tiedossani ole aineistonkeruun vuo-

sitietoja.   
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8. PSYKOLOGISEN PÄÄOMAN VOIMAVARAT OPPILASHUOL-

LON HENKILÖSTÖN PUHEISSA 

 

 

Tutkimustehtäväni oli selvittää millaisia yksilöön liittyviä psykologisen pääoman voimava-

roja oppilashuollon henkilöstön puheista löytyy. Olen tutkielmassani tarkastellut yksilön 

voimavaroja psykologisen pääoman -käsitettä käyttäen. Psykologisen pääoman voimavaroja 

ovat itseluottamus, toiveikkuus, optimismi ja sinnikkyys. Tutkielmani on laadullinen tutki-

mus, jonka analyysiä olen jatkanut kvantifioimalla sisältöä. Tässä luvussa esitän tutkimuk-

seni tulokset ja tulkinnan yhtä voimavaraa kerrallaan tarkastellen. Esitän voimavarat sa-

massa järjestyksessä kuin olen tehnyt teoriaosuudessakin, löytyneiden ilmaisujen määrät ei-

vät siis vaikuta esitysjärjestykseen. Havainnolistan tuloksia kuvioilla niiden 

selkeyttämiseksi ja syvennän tarkastelua tiivistelmien alkuperäisillä sitaateilla. 

 

Tutkimustuloksissa löytyi yhteensä 67 ilmaisua, jotka edustivat psykologisen pääoman 

voimavaroja. Tuloksista löytyi jokaista neljää eri voimavaraa. Itseluottamus esiintyi tulok-

sissa selkeästi voimakkaimmin. Myös toiveikkuutta esiintyi hyvin paljon. Sinnikkyyden ja 

optimismin voimavaroja puheissa löytyi myös, mutta itseluottamukseen ja toiveikkuuteen 

verratessa määrällisesti vähemmän. Muutamat ilmaisut sisälsivät tulkintani mukaan myös 

enemmän kuin yhtä voimavaraa, jolloin sijoitin ne sisältöjen mukaisesti myös toiseen voi-

mavaraan. Tällaisia ilmaisuja oli yhteensä kuusi (6), joista sijoitin kaikki kuusi (6) kahteen 

(2) eri voimavaraan.  

 

8.1. Itseluottamus 

 

Itseluottamus voimavarana korostui tutkimustuloksissa eniten. Itseluottamus näyttäytyi op-

pilashuollon henkilöstön puheissa itseensä sijoittamisena, itseluottamuksena, itsetuntemuk-

sena, oman työn tärkeäksi kokemisena, kokemuksena tasapuolisesti toimimisesta, hyvien 
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käytäntöjen omaamisena, oma-aloitteisuutena, tehtävässä onnistumisena, tehokkuutena, 

vastuuntuntona sekä ylpeydentunteena. Edellä mainitut muodostivat itseluottamuksen ala-

luokat, jotka ovat havainnollistettuna kuviossa 5. Yhteensä 67 ilmaisusta itseluottamusta 

löytyi 28 ilmaisusta. Prosentuaalisesti tarkasteltuna on itseluottamuksen määrä ilmaisujen 

kokonaismäärästä 41,8 % joka on merkittävä määrä. Syvennän itseluottamuksen esiintymi-

sen tarkastelua muutamien esimerkkien avulla käyttäen alkuperäisiä oppilashuollon henki-

löstön puheiden ilmaisuja. 

 

 

KUVIO 5. Itseluottamus psykologisen pääoman voimavarana alaluokkineen 

 

Itseluottamus 

Eniten ilmaisuja löytyi alaluokasta itseluottamus (6). Itseluottamus näyttäytyi positiivisena 

tunteena omista kyvyistä ja siitä, että onnistuu tehtävissään. Se näyttäytyi ilmaisuissa, jotka 

liittyivät tärkeisiin seuraamuksiin tai kykyä lisäten. Myös ilmaisutapa antoi vihjettä luotta-

muksesta itseensä. Itseluottamus näkyi myös tilanteessa, joissa asiakas koki, että muiden 
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suhtautuminen häneen oli muuttunut viime aikoina, joka loi uskoa ja rohkeutta häneen it-

seensä. Itseluottamus näkyi luottamuksena omiin kykyihin onnistua haasteellisten tehtävien 

suorittamisessa. Esitän alla muutaman esimerkki itseluottamusta ilmentävistä lausumista. 

”Itselläni on asiassa melko suuri rooli ja minua kuunnellaan.” 

”Lisäksi ajattelen, että minulla olisi paljon annettavaa myös sairaalakoululle, ja 

olen myös nauttinut työstäni siellä.” 

”Oma ammattiroolini palaverissa on selvä, ja minusta tuntuu, että minua kyllä 

kuunnellaan, kun puhun.” 

”Myös silloin, kun olen itse paikalla ja pystyn reagoimaan tilanteeseen nopeasti, 

hankala tilanne saatetaan välttää.” 

 

Itsetuntemus  

Itsetuntemuksen alaluokkaan sijoittui lausumat, joissa asiakas ilmaisi kokevansa olevansa 

tietynlainen tai joissa hän ilmaisi millä tavalla hän toimii. Myös itsereflektointi ja oivallus 

omasta aiemmasta toimimisesta tietyllä tavalla lisäsi itsetuntemusta. Alla muutama esimerk-

kiä itsetuntemusta edustavista ilmauksista. 

”Itse koen näissä tilanteissa olevani eräänlainen diplomaatti, joka pyrkii rakenta-

maan yhteistä näkemystä.” 

”Koen luonteeni myös auttavan minua työssäni: maltan istua rauhassa lasten 

kanssa; usein rauhassa oleminen edesauttaa lasten tarttumista tehtäviin.” 

 

Itseensä sijoittaminen 

Itseensä sijoittaminen näkyi unelmien toteuttamisena, uskona siitä, että niiden toteuttami-

sesta olisi paljon hyötyä itsellensä. Se näyttäytyi myös ajatteluna työnohjauksen tarpeelli-

suudesta, jossa asiakas koki oppineensa tunnistamaan omat vaikutusmahdollisuuksien rajat 

ja kaupungin niukoista resursseista huolimatta, asiakas hyötyisi työnohjauksesta. Se näkyi 

toisin sanoen muun muassa kykynä tunnistaa omia vahvuuksia ja asettaa realistisia tavoit-

teita.  
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”Unelmani toteuttaminen on ollut yksi askel oman etuni ajattelemisen suuntaan; 

uskon, että tästä on ollut minulle paljon hyötyä ammatillisesti ja henkilökohtai-

sesti.” 

”Olen kuitenkin myös oppinut näkemään omien vaikutusmahdollisuuksieni rajat. 

Uskon, että henkilökohtainen työnohjaus olisi tällaisessa työssä tarpeen, vaikka vä-

lillä mietinkin, kannattaako kaupungin niukkoja rahavaroja käyttää siihen, että 

minä puran työhuoliani jollekulle. Tällä haavaa ajattelen kuitenkin, että kannat-

taa.” 

 

Oman työn tärkeänä kokeminen 

Oman työn tärkeänä kokeminen oli niistä yksi harvoista ilmauksista, joka löytyi suoraan 

asiakkaan ilmauksesta.  

”Koen kouluilla käymisen kuitenkin tärkeäksi: näin kuraattorin tavoittavat monet 

sellaiset opettajat ja oppilaat, jotka eivät lähtisi käymään kauempana kuraattorin 

tavatakseen.” 

”Kriisityö sinänsä onnistui oikein hyvin; yhteistyö koulun henkilöstön, papin ja psy-

kologi-työparini kanssa toimi hyvin. Työparini mukana olemista pidin erittäin hy-

vänä asiana: asioita voi purkaa ja suunnitella yhdessä. Pidän myös tärkeänä mah-

dollisuuttamme työnohjaukseen. Koen, että tekemämme työ on hyvää ja tärkeää. Pi-

dän myös omaa rooliani merkittävänä tässä työssä.” 

 

Tehokkuus 

Tehokkuus alakategoriaan valikoitui vain yksi ilmaisu. Tässä asiakas koki opetuksen järjes-

tämisen vain yhdelle oppilaalle resurssin tuhlauksena ja salli sen vuoksi myös muiden oppi-

laiden osallistua opetukseen. Tämä käyttäytyminen ilmentää tehokkuutta. Ilmaukseen sopii 

itseluottamuksen ominaisuuskuvaus, jossa tilanteet, joita ihminen voi hallita ja jotka ovat 

seuraamuksiltaan tärkeitä, ovat motivoivia tilanteita. Tulkitsin tämän tilanteena, jota asiakas 

tunsi pystyvänsä hallitsemaan ja jonka seuraamukset oppilaiden kannalta olivat tärkeitä. 
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”Käytännössä olen itse sallinut myös muiden ryhmän oppilaiden osallistumisen jär-

jestettyyn opetukseen, koska pidän opetuksen järjestämistä esimerkiksi vain yhdelle 

oppilaalle resurssin tuhlauksena; näin kaikki laaja-alaista erityisopetusta kaksi 

viikkotuntia saavat eivät ole tehostetun tuen oppilaita.” 

 

Taulukossa 5 näkyy määrällisesti itseluottamuksen alaluokkiin sijoittuneet ilmaisut. 

 

 

TAULUKKO 5. Itseluottamuksen alaluokkien määrälliset ilmaisut 

ALALUOKKA ILMAISUJEN LUKUMÄÄRÄ YLÄLUOKKA 

Itseensä sijoittaminen 

Itseluottamus 

Itsetuntemus 

Oman työn tärkeänä kokeminen 

Tasapuolisesti toimimisen kokeminen 

Hyvien käytäntöjen omaaminen  

Oma-aloitteisuus 

Tehtävässä onnistuminen 

Tehokkuus 

Vastuuntunto 

Ylpeydentunne 

3 

6 

4 

3 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

 

 

 

 

Itseluottamus 

(28) 

 

 

 

 

8.2. Toiveikkuus 

 

Toiveikkuus voimavarana näyttäytyi tutkimustuloksissa toiseksi eniten. Se ilmeni oppilas-

huollon henkilöstön puheissa kehittävänä työotteena, määrätietoisena asenteena, pystyvyy-

tenä edistää itse, suunnitelmallisuutena, seuraavien askeleiden suunnitteluna, tavoitteellisuu-

tena ja toiveikkuutena. Edellä mainitut muodostivat toiveikkuuden alaluokat, jotka ovat ha-

vainnollistettuna kuviossa 6. Määrällisesti tarkasteltuna toiveikkuutta löytyi 20 ilmauksesta, 

joka prosentuaalisesti tarkasteltuna tekee 29,9 % löydetyistä voimavarailmaisuista. Alla ole-

van kuvion jälkeen esitän muutaman esimerkin avulla toiveikkuuden esiintymisestä oppilas-

huollon puheissa alkuperäisiä ilmaisuja käyttäen. 
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KUVIO 6. Toiveikkuus psykologisen pääoman voimavarana alaluokkineen 

 

Suunnittelee seuraavia askeleita  

Seuraavien askeleiden suunnittelu muodostui kaikkien voimavarojen suurimmaksi alaluo-

kaksi sisältäen yhdeksän ilmaisua. Tämä näkyi ilmauksissa tahtovoimana ja keinovoimana. 

Asiakkaat ilmaisivat tahtoa tehdä jotain tai edetä jonnekin, sekä erilaisia keinoja tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tahtovoima ja keinovoima toimivat tämän alaluokan punaisena lanka. 

Seuraavat ilmaisut edustavat juuri tahtovoimaa ja keinovoimaa, sekä halua kulkea tavoitteita 

kohti ja löytää vaihtoehtoisia polkuja niiden saavuttamiseksi.  

”Ajattelen, että minun täytyy pitää keskustelua yllä etenkin niissä kouluissa, missä 

työtilat ovat kaikkein kehnoimmat. Voin pitää yllä keskustelua yhtäältä esimiehen 

kautta, ja toisaalta henkilökohtaisesti koulujen rehtorien kanssa. Tarvittaessa voin 

viedä rehtorin kädestä pitäen katsomaan työtilaa, jonka hän on meille osoittanut; 

tämä keino on toiminut jo yhdellä koululla.” 

”Ajattelen, että voin ottaa asian esille voimavarakeskeisesti: aloittamalla niistä hy-

vistä puolista, joita oppilashuollon palavereissa on ollut. Kehittämispäiville voisi 
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luoda myös demonstraatiotilanteen, jossa puhetapojen merkitystä voitaisiin havain-

nollistaa.” 

Seuraava ilmaisu edustaa kykyä ottaa pieniä askeleita tavoitetta kohti. Tässä asiakas toi-

voisi, että voisivat pitkäaikaisista ongelmista huolimatta suunnitella opetusta yhdessä ja 

hän suunnitteleekin ottavansa asian esille kyseisen opettajan kanssa ennen seuraavaa 

yhteistä tuntia.  

”Toivoisin kuitenkin, että voisimme suunnitella opetusta enemmän yhdessä. Aionkin 

ottaa tämän asian esille tämän opettajan kanssa ennen seuraavaa yhteistä tunti-

amme.” 

 

Kehittävä työote  

Kehittävä työote -alaluokkaan sijoittui kolme ilmaisua. Kehittävä työote ilmensi kekseliäi-

syyttä, luovaa ja itsenäistä ajattelua. Yhtenä esimerkkinä luovuudesta on seuraava ilmaisu, 

jossa asiakas kokee, ettei useinkaan saa apua viranomaisten taholta, jolloin on itse keksittävä 

omia ratkaisuja. 

”Viranomaisten taholta en useinkaan saa apua, ja on pakko keksiä omia ratkaisuja; 

onneksi nekin toimivat joskus.” 

 

Pystyy edistämään itse  

Tämä alaluokka sisälsi yhden ilmaisun. Pystyy edistämään (asioita) itse sisälsi asiakkaan 

ilmaisun asioista, joita pystyy itse edistämään. Tämä oli ainoa ilmaisu, jossa asiakas omin 

sanoin koki voivansa itse edistää asioiden edistämistä. Se erosi siinä muista suunnitelmia 

kuvastavista ilmaisuista eikä näin ollen sopinut muuhun alaluokkaan.  

”Ajattelen, että on tärkeää terottaa itsekontrollin merkitystä, sitä että opettajain-

huoneessa (tai muualla) ei puhuta mitä sattuu kenen tahansa kuullen. Ajattelen 

myös, että opetusvirastolta tulisi lähettää uusista säännöksistä selkeä tiedote, jonka 

kaikki pystyisivät lukemaan. Nähdäkseni nämä ovat asioita, joiden toteutumista pys-

tyn itse edistämään.” 
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Suunnitelmallisuus 

Suunnitelmallisuuden alaluokka erosi suurimmasta ”suunnittelee seuraavia askeleita” -ala-

luokasta siinä, että ilmaisu koski pitkäaikaisen suunnittelun tulosta, eli jo toteutettua suun-

nitelmaa. Tässä alaluokassa oli vain yksi ilmaisu. Monien muiden toiveikkuuden voimava-

roihin sisältyvien ilmaisujen tavoin, tulkitsin tämän ilmaisun sopivan haluun kulkea tavoit-

teita kohti ja löytää keinoja niiden saavuttamiseen.   

”Olen kokenut, että oma työni on raskasta mutta antoisaa. Olen kuitenkin pitkään 

haaveillut, että saisin tehdä myös muunlaista työtä, ”urautumista” välttääkseni. 

Tällä haavaa olen puolet työajastani omassa työssäni, vaikkakaan en luokanvalvo-

jana, ja puolet uudessa työssä sairaalakoulussa. Tämä järjestely oli pitkällisen har-

kinnan, suunnittelun sekä erottautumisprosessin ja surutyön tulosta.”  

Taulukossa 6 on määrällisesti esitettynä toiveikkuuden alaluokkiin sijoittuneet ilmaisut. 

 

 

TAULUKKO 6. Toiveikkuuden alaluokkien määrälliset ilmaisut 

ALALUOKKA ILMAISUJEN LUKUMÄÄRÄ YLÄLUOKKA 

Kehittävä työote 

Määrätietoinen asenne 

Pystyy edistämään itse  

Suunnitelmallisuus 

Suunnittelee seuraavia askeleita 

Tavoitteellisuus 

Toiveikkuus 

3 

3 

1 

1 

9 

2 

1 

 

 

Toiveikkuus 

(20) 

 

 

 

8.3. Optimismi 

 

Optimismi voimavarana ilmeni oppilashuollon henkilöstön puheissa kokemuksena (työstä) 

ammatillisesti kehittävänä, työn mielenkiintoisena kokemisena, (työn) parempaan päin lii-

kahtamisena, paljon muutokselta odotuksena, optimistisena asenteena sekä yhteistyön mah-

dollisuuksiin uskomisena. Edellä mainitut muodostivat optimismin alaluokat, jotka ovat ha-
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vainnollistettuna kuviossa 7. Tässä vahvuudessa oli eniten yksittäisiä ilmaisuja, jotka muo-

dostivat omat alaluokkansa. Vain yhdessä alaluokassa eli optimistisessa asenteessa esiintyi 

kaksi ilmaisua samassa alaluokassa. Määrällisesti tarkasteltuna optimismi voimavarana nä-

kyi tutkimustuloksissa vähiten. Yhteensä 67 ilmaisusta optimismia löytyi 7 ilmaisusta, joka 

prosentuaalisesti tarkoittaa 10,4 % kokonaismäärästä. Seuraavaksi esitän optimismin esiin-

tymistä oppilashuollon puheissa muutaman esimerkin avulla. 

 

KUVIO 7. Optimismi psykologisen pääoman voimavarana alaluokkineen 

 

Optimistinen asenne 

Optimistista asennetta edusti kyky suuntautua tulevaisuuteen luottavaisesti ja tarmokkaasti. 

Niitä yhdisti myönteinen selitysmalli, tiivistelmässä kuvatusta ongelmatilanteesta huoli-

matta. Jopa sanavalinnat toisessa ilmaisussa olivat myönteisiä ”suotuisasti, avoimin mielin, 

tuon esille, en lähde valituslinjalle”. Alla yksi esimerkki optimistisen asenteen alaluokan 

ilmaisusta. 

”Itse ajattelen, että omassa työssäni on tilanteita, joita täytyy jaksaa ja kestää, joille 

ei heti voi mitään. Uskon kuitenkin että asiaan voi vaikuttaa. Olen osallistunut kir-

jelmän laatimiseen, jolla pyrimme tekemään huoltamme tiettäväksi. Uskon, että 

yleisellä tasolla käyty keskustelu voi saada aikaan muutoksen, ja psykiatrisia palve-

luita voidaan tarjota kaikille tarvitseville.”  
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Työn mielenkiintoisena kokeminen 

Tämä ilmaisu sopii tunnetilaan, jossa nähdään mahdollisuuksia uusiin läpimurtoihin. Tässä 

ilmaisussa asiakas pohtii työasioiden ajoittaista suurta määrää, jolloin ei ehdi kaikkea tehdä 

kunnolla. Tästä huolimatta hän näkee kuitenkin asiasta positiivisen puolen eli sen, että se 

tekee työstä myös mielenkiintoista. 

”Nämä ovat toisaalta eräänlaisia ikuisuuskysymyksiä; työni elävyys ja uudet asiat 

myös tekevät työstäni mielenkiintoista.” 

 

Odottaa paljon muutokselta 

Tämän alaluokan ilmaisussa kyseessä on asiakas, joka on ollut mukana monessa uuden kou-

lun suunnitteluun liittyvässä asiassa. Uuden koulun myötä on tulossa muun muassa henki-

löstömuutoksia ja kokonaan uudistuneet tilat. Pitkän ongelmatilanteen jälkeen asiakas odot-

taa paljon tältä muutokselta. Ilmaisu osoittaa kykyä suuntautua tulevaisuuteen luottavaisesti 

ja tarmokkaasti. 

”Itse olen ollut mukana esimerkiksi pedagogisen toiminnan suunnitteluryhmässä 

[..]. Tilat tulevat muuttumaan kokonaan ja uuteen kouluun tulee myös paljon uusia 

opettajia; odotan paljon tältä muutokselta.” 

 

Taulukossa 7 on esitettynä myös optimismin alaluokkiin sijoittuneiden ilmaisut määrälli-

sesti.  

 

TAULUKKO 7. Optimismin alaluokkien määrälliset ilmaisut 

ALALUOKKA LUKUMÄÄRÄ YLÄLUOKKA 

Ammatillisesti kehittävänä kokeminen 

Työn mielenkiintoisena kokeminen 

Parempaan päin liikahtaminen 

Odottaa paljon muutokselta  

Optimistinen asenne 

Yhteistyön mahdollisuuksiin uskominen 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

Optimismi 

(7) 

 

 



58 

 

  

8.4. Sinnikkyys 

 

Sinnikkyydessä korostui selkeimmin jaksaminen eri muodoissa sekä vaikuttaminen pienillä 

teoilla. Sinnikkyys näkyi jaksamisena jatkaa ongelmista huolimatta, jaksamisena jatkaa toi-

vomista, jaksamisena odottaa tulevia muutoksia sekä jaksamisena yrittää uudelleen. Alaluo-

kat muodostuivat näin ollen yllä mainittuina eri jaksamisen muotoina, sinnikkyytenä sekä 

vaikuttamisena pienillä teoilla. Monet tämän voimavaran ilmaisuista erosivat muista psyko-

logisen pääoman voimavaroista ilmaisujen pituudella. Saadakseen kokonaiskuvan ilmaisun 

sisällöstä oli ilmaisuja vaikea lyhentää, tai jättää lauseita välistä pois. Ilmaisujen pituus ei 

toki päde kaikkiin sinnikkyyden voimavaroihin sijoittuneisiin ilmaisuihin. Sinnikkyyttä löy-

tyi määrällisesti tarkasteltuna kolmanneksi eniten. Yhteensä 67 ilmaisusta sinnikkyyttä löy-

tyi 12 ilmaisusta, edustaen 17,9 % kokonaismäärästä. Kuvio 8 havainnollistaa sinnikkyyden 

alaluokkia. Kuvion jälkeen esitän muutaman esimerkin myös sinnikkyyden esiintymisestä 

oppilashuollon puheissa alkuperäisten ilmaisujen avulla. 

 

KUVIO 8. Sinnikkyys psykologisen pääoman voimavarana alaluokkineen 
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Jaksaa yrittää uudelleen 

Sinnikkyyden voimavaroissa tämä alaluokka sisälsi eniten (5) ilmaisuja. Alaluokan ilmai-

suja edusti kyky palautua epäonnistumisista ja toimia vastoinkäymisistä huolimatta. Asiak-

kaita kuvasti se, että kohdatessa ongelmia ja esteitä, ne eivät lannistaneet heitä, vaan he yrit-

tivät uudelleen. Alla olevassa esimerkissä on kyse asiakkaasta, joka on jaksanut jatkaa 

vaikka ongelma on kestänyt vuosikausia. Hän kokee, ettei ole reilua hänen asiakkaitansa 

kohti, että joutuvat raivaamaan keskustelutilaa kellarikomeroon. Asiaa on yritetty ratkaista 

jo aiemmin, mutta mitään konkreettista ei ole tapahtunut. Hän näkee kuitenkin vaihtoehtoisia 

tapoja ongelman ratkaisuun ja aikoo yrittää toimia niiden mukaisesti. Tämän tiivistelmän 

asiakas näyttäytyy sinnikkäänä ja lannistumattomana. 

"Minua on tänä syksynä ärsyttänyt työtila-asia: Minulla on oma työhuone yhdellä 

koululla [.....] Teen töitä seitsemässä yksikössä: monessa työtilat ovat täysin epä-

asianmukaiset. Koen, että oppilaita, heidän vanhempiaan ja yhteistyökumppanei-

tamme kohtaan ei ole reilua, että joudumme ennen tapaamista raivaamaan keskus-

telutilan kellarikomeroon. Ajattelen, että minun täytyy pitää keskustelua yllä etenkin 

niissä kouluissa, missä työtilat ovat kaikkein kehnoimmat. Voin pitää yllä keskuste-

lua yhtäältä esimiehen kautta, ja toisaalta henkilökohtaisesti koulujen rehtorien 

kanssa. Tarvittaessa voin viedä rehtorin kädestä pitäen katsomaan työtilaa, jonka 

hän on meille osoittanut; tämä keino on toiminut jo yhdellä koululla." 

Tässä kyseisessä ilmaisussa on myös toiveikkuuden ominaisuuksia: keinovoimaa ja tahto-

voimaa sekä halua kulkea tavoitteita kohti. Tämä ilmaisu edustaa yhtä niistä 6 ilmaisuista, 

jotka olen sijoittanut useampaan kuin yhteen alaluokkaan. 

 

Jaksaa jatkaa ongelmista huolimatta 

Tämän alaluokan ilmaisuja edusti lannistumattomuus, ongelmien kestäminen ja kykyä pa-

lautua ja toimia vastoinkäymisistä huolimatta. Seuraavaksi esitetyssä esimerkissä asiakas 

toivoisi, etteivät aiemmat työyhteisön sisäiset ongelmat vaikuttaisi työskentelyyn. Hän to-

teaa, ettei työyhteisön sisäisiä asioita käsitellä työnohjauksissa. Hän kertoo kuitenkin jaksa-

vansa harrastusten sekä sen avulla, että pystyy olla ajattelematta työasioita vapaa-ajalla. 

Myös työstä saadulla palautteella on vaikutusta hänen jaksamiseensa. 
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”Toivoisin, että aiemmat kaunat ja katkeruudet eivät vaikuttaisi työskentelyyn; tun-

tuu kuitenkin että avustajien kesken on asioita, joista ei puhuta suoraan; ehkä tämä 

liittyy jollakin tavalla työoloihinkin. Toivoisin, että avustajat voisivat kunnioittaa 

toistensa erilaisuutta ja erilaisia tapoja toimia sairaalakoulussa. Työyhteisölle jär-

jestetyissä työnohjauksissa käsitellään yleensä joitakin työtilanteita, ei niinkään työ-

yhteisön sisäisiä asioita. Jaksamisessa minua auttaa, että osaan työpaikan oven sul-

kiessani lakata ajattelemasta työasioita. Omat harrastukset pitävät myös osaltaan 

ajatuksia pois työasioista. Myös työstä saadulla palautteella on merkitystä.” 

 

Vaikuttaminen pienillä teoilla 

Tämän alaluokan ilmaisut edustavat kykyä hyödyntää haasteita ja vastustuksia. Seuraavassa 

esimerkissä on tulkintani mukaan tilkahdus positiivisuutta ongelmatilanteesta huolimatta. 

Tämän lisäksi ilmaisussa on sinnikkyyden voimavoille luontaista sinnikästä yrittämistä.  

”Itse en voi useinkaan muuta kuin ilmaista oman huoleni ja toivoa, että asiat mene-

vät eteenpäin. Toki voin vaikuttaa pieniin asioihin: voin esimerkiksi lähettää huol-

tajalle tekstiviestin, jos viesti ei muuten näytä menevän perille. Samaten jos tiedän, 

mistä oppilaan levottomuus johtuu, hänen käyttäytymistään voi ymmärtää parem-

min ja huomioida sen tunnin kulussa.” 

 

Jaksaa jatkaa toivomista, jaksaa odottaa tulevia muutoksia sekä sinnikkyyden alaluokat 

kokosivat yhden ilmaisun per luokka. Seuraava esimerkki on sinnikyydestä. Sinnikkyys 

ilmentää tunnetta siitä, että takaiskuista ja alamäistä selvitään. Kyseessä on tulkintani 

mukaan erittäin sinnikäs asiakas, joka on jaksanut odottaa muutoksia jo hyvin kauan ja 

aikoo odottaa vielä 2-3 vuotta. Hänestä tuntuu hyvältä, että jokin asia liikahtaa eteenpäin 

hyvään suuntaan hänen pitkän uransa aikana. 

”Ryhmän kanssa meidän täytyy myös istua alas ja tarkastella, kuinka paljon tukeani 

siinä tarvitaan. Jos tarve on suuri, minun täytyy alkaa karsimaan kalenteriani toi-

sesta päästä; tästä keskustelen oman esimieheni kanssa. Työnjakokysymystä käsi-

tellään myös yleisemmällä tasolla, ja todennäköisesti kahden, kolmen vuoden kulu-

essa siihen saadaan tyydyttävä ratkaisu. Tuntuu hyvältä, että jokin asia liikahtaa 

tässä pitkän urani aikana hyvään suuntaan.” 
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Edellä oleva ilmaisu ilmaisee myös optimistista asennetta, odottaen positiivisia tapahtumia. 

Se sijoittuu näin ollen myös optimismin liikahtaa parempaan päin -alaluokkaan. Taulukossa 

8 näkyy määrällisesti sinnikkyyden alaluokkiin sijoittuneet ilmaisut.  

 

TAULUKKO 8. Sinnikkyyden alaluokkien määrälliset ilmaisut 

ALALUOKKA ILMAISUJEN LUKUMÄÄRÄ YLÄLUOKKA 

Jaksaa jatkaa ongelmista huolimatta 

Jaksaa jatkaa toivomista 

Jaksaa odottaa tulevia muutoksia 

Jaksaa yrittää uudelleen 

Sinnikkyys 

Vaikuttaminen pienillä teoilla 

2 

1 

1 

5 

1 

2 

 

 

Sinnikkyys 

(12) 
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Olen edellisessä luvussa avannut tutkielman tuloksia yksi voimavara kerrallaan. Tuloksissa 

painottui voimakkaimmin itseluottamus (28) ja toiseksi eniten puheissa esiintyi toiveikkuus 

(20). Puheissa esiintyi myös sinnikkyyden (12) ja optimismin (7) voimavaroja mutta itse-

luottamukseen ja toiveikkuuteen verratessa selkeästi vähemmän.  

 

Itseluottamus nousi siis näkyvimmin esille tuloksissa. Se näyttäytyi muun muassa itseensä 

sijoittamisena, itseluottamuksena, itsetuntemuksena, oma-aloitteisuutena, vastuuntuntona 

sekä ylpeydentunteena. Ottaen huomioon tutkielman kohderyhmän eli oppilashuollon hen-

kilöstön, joka koostuu muun muassa opettajista, erityisopettajista, rehtoreista ja koulupsy-

kologeista, vaikuttaa tulos luonnolliselta. Koulu- ja opetushenkilöstöllä oletetaan olevan it-

seluottamusta. Esimerkiksi opettajan historia korostaa itsenäisyyttä ja varmuutta, vaikkakin 

siihen on nykypäivänä tullut myös epävarmuutta. Räihä tutki luokanopettajakoulutuksen 

opiskelijavalintojen uudistamisen vaikeutta väitöskirjassaan ”Koskaan et muuttua saa!”. 

Siinä Räihä (2010, 101) toteaa, että kuvaus epävarmasta opettajasta ei sovi opettajasta ra-

kentuneeseen kuvaan. Räihän (mts. 40–45) mukaan Rinne (1986) on todennut opettajan va-

lintakokeissa vuosien saatossa olleen erilaisia kriteereitä, joissa opettajan muun muassa tuli 

edustaa mallikansalaista, joka oli terve sekä mieleltään että ruumiinrakenteeltaan. Opetta-

jaksi ei valittu hakijoita, joilla oli puhe-, ääntämis- tai äänenkäyttövirheitä. Vaikka oikean-

laisen puheen vaatimusta oli vähennetty 1977 alkaen, oli se edelleenkin esteenä valintaop-

paiden hakuohjeissa 2000-luvulla. Myös hakijoille itsellensä selkeä ulosanti on vaikuttanut 

tärkeältä edellytykseltä opettajaksi haluavalta. (mts. 40–45.) Koska edellä mainittu kohdis-

tuu erityisesti opettajiin oppilashuollon henkilöstön koostuessa muistakin kuin vain opetta-

jista, ei sitä voi yleistää koko oppilashuollon henkilöstöön. Luthans ym. (2007b, 38) tutki-

musten mukaan itseluottamus on vahvasti yhteydessä motivaatioon ja korreloi vahvasti 

myös hyvään työsuoritukseen. Tarkastellessa itseluottamusta tämän tutkimuksen valossa oli-

vat asiakkaat motivoituneita tekemään hyvää työtä, joka näkyi muun muassa vastuuntuntona 

ja oman työn tärkeänä kokemisena. Hyvä työsuoritus näkyi puolestaan muun muassa oma-

aloitteisuutena, tehokkuutena ja hyvien käytäntöjen omaamisena. 
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Toiveikkuutta tuloksissa esiintyi toiseksi eniten ja itseluottamukseen määrällisesti verrat-

tuna, ei kovinkaan paljon vähemmän. Toiveikkuutta oppilashuollon puheissa edusti kehit-

tävä työote, määrätietoinen asenne, pystyvyys edistää asioita itse, suunnitelmallisuus, tavoit-

teellisuus ja toiveikkuus. Tämäkin tulos vaikuttaa luonnollisesta peilatessa oppilashuollon 

henkilöstöön, joka työssään tarvitsee suunnitelmallisuutta, kykyä asettaa tavoitteita ja kykyä 

löytää tapoja tavoitteiden saavuttamiseen. Kuten psykologisen pääoman teoriaosassa (luku 

4) kirjoitin, on toiveikkuus tahtovoimaa ja keinovoimaa, ja tätä oppilashuollon henkilöstöllä 

näyttäisi tämän tutkimuksen tulosten mukaan olevan. Aiempia toiveikkuuden tutkimuksia 

tarkastellessa on todettu, että korkean toiveikkuuden ja tulevaisuususkon omaavilla on kyky 

löytää parempia ratkaisuja (Leppänen & Rauhala 2012, 54). Oppilashuollon henkilöstön pu-

heissa innovatiivisuus ja ratkaisukeskeisyys näkyivät muun muassa kehittävänä työotteena 

ja keinoina löytää tapoja saavuttaa päämääriä. Rauhalan ym. (2013, 35) mukaan tutkimus-

tuloksissa on todettu positiivinen vaikutus työntekijöiden toiveikkuuden ja työtyytyväisyy-

den, työssä viihtymisen, sitoutumisen, suoriutumisen ja yrityksen tuloksellisuuden välillä. 

Ojasen (2007, 124) mukaan Snyderin (2002) tutkimukset ovat todenneet toiveikkuuden ole-

van tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Työhyvinvointia ylläpitävien ja edistävien tekijöiden ol-

lessa tutkielman lähtökohta, on toiveikkuuden ilmaisujen korkea osuus hyvin myönteinen 

tulos hyvinvointia ennustaen. 

 

Määrällisesti vähiten ilmaisuja löytyi optimismista. Optimismi kuvataan teoriassa enem-

mänkin taipumuksena kuin toimintana. Se, että optimismia kuvaavia ilmaisuja löytyi vähi-

ten, voi osittain ehkä selittää vaikeudella löytää puheista taipumusta kuvaavia ilmaisuja. 

Vaikka optimismista voimavarana löytyikin vähiten ilmaisuja, ei siitä voi vetää johtopäätök-

siä oppilashuollon henkilöstön optimistisuudesta.  

Seligman ja Schulmanin (1986, 832, 837) tutkimustulokset henkivakuutusten myyjistä huo-

mattiin selkeä ero optimististen ja pessimististen selitysmallin omaavien myyjien välillä. Op-

timistinen selitysmalli korreloi positiivisesti hyvän myyntiennusteen kanssa ja ennusti myös 

pitkää uraa. Tutkijoiden mukaan tämä johtui optimistien sinnikkyydestä ja paremmasta vas-

toinkäymisten kestämisestä, joka puolestaan johtui optimistien käyttämästä positiivisesta se-

litysmallista. Oppilashuollon henkilöstön puheissa optimismi ilmeni työn kokemisena am-
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matillisesti kehittävänä sekä mielenkiintoisena, kokemuksena asioiden muuttumisesta pa-

rempaan päin, muutosten odotuksena sekä yleisesti positiivisesta, optimistisesta asenteesta 

ja luottamisena yhteistyön mahdollisuuksiin. Kun vertaa oppilashenkilöstön puheista heijas-

tuneita optimismia kuvaavia sisältöjä Seligmanin ja Schulmanin tutkimuksiin optimistisista 

myyjistä, löytyy niistä samankaltaista myönteistä, optimistista selitysmallia, joka oppilas-

huollon kontekstiin siirrettynä voisi hyvän työtuloksen lisäksi ennustaa pitkää uraa.  

 

Sinnikkyys ilmeni eniten erilaisina jaksamisen muotoina tämän tutkimuksen tuloksissa. Sin-

nikkyyden ollessa lannistumattomuutta, joustavuutta sekä kykyä toipua vastoinkäymisistä ja 

yrittää uudestaan, ei tulosten sisältö hämmästytä. Tutkimustulosten perusteella oppilashuol-

lon henkilöstön puheissa esiintyi verraten paljon sinnikkyyttä kuvaavia ilmaisuja. Avey, Lut-

hans ja Jensenin (2009, 682) mukaan sinnikkyys on luultavasti myönteisistä psykologisista 

resursseista se kaikkein tärkein stressaavassa ympäristössä toimimiseen. He toteavat, että 

Tugade ja Fredricksonin (2004) tutkimusten mukaan sinnikkäät henkilöt pärjäävät parhaiten 

muuttuvissa työympäristöissä, heidän muun muassa ollessa avoimia uusille kokemuksille ja 

joustavia muuttuville vaatimuksille. Ottaen huomioon muutokset koulumaailmassa lisään-

tyvine työmäärineen ja vaatimuksineen, suurenevine luokkakokoineen ja oppilaiden käyt-

täytymistapojen muutoksineen (mm. Koski-Heikkinen 2008, 103) voisi sinnikkyyden esiin-

tymistiheyden tutkimustuloksissa nähdä tarkoittavan, että sinnikkäät oppilashuollon ammat-

tilaiset ovat joustavia ja he pärjäävät hyvin muutosten yhteydessä. 

 

Kokoavasti tutkimustuloksista voi todeta, että oppilashuollon henkilöstön puheissa esiintyi 

paljon psykologisen pääoman voimavaroja, joka korostui etenkin itseluottamuksen ja toi-

veikkuuden voimavaroissa, mutta myös sinnikkyydessä ja jonkin verran optimismissa. 

Aiempien tutkimustulosten mukaan psykologisen pääoman merkitys korostuu juuri ihmislä-

heisissä palveluammateissa, verratessa töihin, joihin ei sisälly merkittävästi sosiaalista vuo-

rovaikutusta (Avey, Reinchard, Luthans & Mhatre, 2011, 146). Oppilashuollon henkilöstö 

voidaankin nähdä palveluammattilaisina, joiden asiakkaina toimivat muun muassa oppilaat, 

heidän vanhempansa sekä yhteistyöverkostot. 
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Yhteenveto tutkielman kokonaistuloksista psykologisen pääoman voimavaroista oppilas-

huollon henkilöstön puheissa löytyy taulukosta 9. 

 

TAULUKKO 9. Psykologisen pääoman voimavarat oppilashuollon henkilöstön puheissa
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10. POHDINTA 

 

Pro gradu -tutkielmani aiheen valinta lähti kiinnostuksestani työhyvinvointia edistäviä teki-

jöitä kohtaan. Positiiviseen psykologiaan tutustuessani innostuin sen ajatuksesta etsiä, kes-

kittyä ja vahvistaa yksilön ominaisvahvuuksia, jotka sekä auttavat lisäämään yksilön hyvin-

vointia että vähentävät turhan energian kulutusta asioihin, tai työtehtäviin, jotka eivät tue 

omia ominaisvahvuuksia tai luontaisia taipumuksia. Mankan kokonaisvaltaisen työhyvin-

vointimallin lähtökohta on voimavarakeskeinen, ja vastasi näin ollen työhyvinvoinnin kiin-

nostuksen kohdettani. Mallin kautta löysin psykologisen pääoman yksilön työhyvinvointia 

edistävänä tekijänä ja se muodostui tutkielmani keskeiseksi tekijäksi.  

 

Tutkimustehtävänäni oli selvittää millaisia yksilöön liittyviä psykologisen pääoman voima-

varoja oppilashuollon henkilöstön puheista löytyy. Analysoin aineistoa teoriaohjaavan sisäl-

lönanalyysin avulla löytäen aineistosta psykologisen pääoman neljää voimavaraa: itseluot-

tamusta, toiveikkuutta, optimismia ja sinnikkyyttä. Itseluottamus ilmeni muun muassa 

myönteisenä suhtautumisena omiin kykyihin onnistua tehtävissään. Toiveikkuus ilmeni luo-

vuutena sekä monenlaisena tahtovoimana ja keinovoimana saavuttaa erilaisia tavoitteita. 

Yleinen positiivinen asennoituminen työhön ja luottamus siihen, että asiat onnistuvat ja jär-

jestyvät parhain päin edusti optimismia. Periksiantamattomuus eri muodoissa kuvasti puo-

lestaan sinnikkyyden voimavaraa. Ilmaisujen sisällöt edustivat psykologisen pääomaa voi-

mavaroja monipuolisesti. Kvantifioimalla tulokset pystyin myös tuomaan esille voimavaro-

jen määrällisen esiintymisen, jossa voimakkaimmin painottui itseluottamus, toiveikkuuden 

kuitenkin esiintyessä lähes saman verran. Sinnikkyyttä ja optimismia esiintyi puolestaan 

edellisiä vähemmän. 

 

Psykologinen pääoma vaikuttaa aiempien tutkimustulosten mukaan yksilön työhyvinvointia 

edistävästi. Tarkkaillessa aiempia tuloksia psykologisen pääoman merkityksestä sekä työ-

hyvinvointiin että muihin työhön liittyviin tekijöihin, kuten esimerkiksi tuloksellisuuteen, 

olisi psykologisen pääoman merkitys tarpeellista huomioida työyhteisössä. Psykologisen 
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pääoman on muun muassa havaittu olevan myönteisesti yhteydessä psyykkiseen hyvinvoin-

tiin (Avey, Luthans, Smith & Palmer 2010, 17) ja lisäksi organisaatiolle tärkeisiin asioihin, 

kuten työntekijöiden toivottuun käytökseen ja asenteisiin, tyytyväisyyteen sekä sitoutumisen 

ja suorituskykyyn on todettu olevan merkitsevästi yhteyttä (Luthans ym. 2010, 42). Organi-

saatiolle on tärkeää myös se, etteivät työntekijät jatkuvasti lopeta, sen aiheuttaessa huomat-

tavia lisäkuluja uuden henkilöstön rekrytoinnin ja perehdyttämisen suhteen. Psykologisen 

pääoman onkin todettu olevan kielteisesti yhteydessä työhön liittyviin lopettamisaikeisiin 

(Avey ym. 2010, 430). Yksi työhyvinvointiin selkeästi negatiivisesti vaikuttava tekijä on 

stressi. Avey ym. (2009, 677–686) mukaan WHO (World Health Organization) onkin julis-

tanut työperäisen stressin maailmanlaajuiseksi epidemiaksi. Avey ym. tutkimustulosten mu-

kaan stressikokemuksien vähentymiseen voidaan vaikuttaa psykologisen pääoman avulla, ja 

juuri tällä on todettu myös selkeä yhteys edellä mainittuihin työn lopettamisaikeisiin. Vai-

kuttamalla työntekijöiden stressin vähentymiseen voidaan siis vähentää myös organisaatiolle 

koituvia haittoja, jonka vaikutuksen näkee muun muassa organisaation liikevaihdossa.  

 

Youssef-Morgan & Luthans (2014, 182) toteavat, että organisaatiot, jotka painottavat työ-

hyvinvointia strategisena tekijänä ymmärtävät, että myönteisellä suhtautumisella voi olla 

hyvin merkittävä vaikutus lopputuloksiin. Psykologinen pääoma voi heidän mukaansa toi-

mia hyvänä lähestymistapana työntekijöiden hyvinvointiin myönteisen suhtautumisen 

kautta, myönteisyyden vaikuttaessa kokonaisvaltaisesti yksilön hyvinvointiin. Auran ja 

Ahosen (2016, 21) mukaan harva yritys kuitenkaan ymmärtää työhyvinvoinnin parantami-

sen taloudellisen hyödyn ja sen taloudellisia kustannussäästöjä aliarvioidaan myös yhteis-

kuntatasolla. He toteavat, että kustannukset työhyvinvoinnin puutteista oli Parviaisen johta-

man tekemätöntä työtä tutkineen hankkeen mukaan 3-13 prosenttia yritysten palkkasum-

mista. Kustannuksia oli puolestaan saatu vähennettyä kolmasosalla kun työkykyyn panos-

tettiin määrätietoisesti. Laadukas työhyvinvoinnin johtaminen voi siis säästää monta pro-

senttia henkilöstökustannuksista mikä näkyy liikevoitossa 5-20 prosentin lisäyksenä yrityk-

sen työvoimavaltaisuuden huomioiden. (mts. 20.)  

 

Edellä esitetyt tutkimustulokset ovat muutamia selkeitä esimerkkejä psykologisen pääoman 

monista hyödyllisistä vaikutuksista. Näiden perusteella voi todeta, että henkilöstön psykolo-
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gista pääomaa olisi suositeltava tunnistaa ja kehittää, sen vaikuttaessa yksilön työhyvinvoin-

nin lisäksi myös organisaation taloudelliseen tilanteeseen. Oppilashuollon puheissa esiinty-

viä voimavaroja tarkastellessa voi todeta, että psykologinen pääoma oli hyvin edustettuna 

heidän puheissansa. Tämän voisi ajatella ilmentävän myös heidän työhyvinvointinsa tilaa, 

mutta tämän tutkielman tulosten perusteella ei tällaista päätelmää kuitenkaan voi tehdä.  

 

Tutkielman raportoinnissa tulee tarkastella koko tutkimuksen onnistumista, aineiston rajal-

lisuutta sekä analyysin onnistumista. Koska tiesin, että minulla oli rajallinen aika tehdä pro 

gradu –tutkielma valmiiksi, hyödynsin mahdollisuutta saada valmis aineisto käyttööni. Ky-

seinen aineisto oli alun perin koostettu toisenlaista tutkimusta varten, joten se ei sinällään 

ollut paras mahdollinen aineisto omaan kiinnostuksen kohteeseeni. Valmis aineisto sisälsi 

oppilashuollon henkilöstön arkipäivän aiheita, niin sanottuja solmukohtia. Aineisto sisälsi 

näin ollen paljon oppilashuollon henkilöstön jokapäiväisiä työn haasteita. Aineiston ongel-

malähtöisyyden sijaan, näin kuitenkin mahdollisuuden lähteä etsimään keskusteluista niiden 

positiivisia puolia eli yksilön vahvuuksia ja voimavaroja. Pro gradu -seminaarissa keskuste-

limme siitä, olisiko aineistosta mahdollista puristaa ulos voimavaroja tai vahvuuksia, jos 

vain tarpeeksi halusi. Koska olin tässä vaiheessa jo tutustunut jonkun verran aineistoon, olin 

nähnyt, että esimerkiksi ongelmienratkaisutapoja tarkastelemalla voimavaroja voisi löytyä, 

uskoin, että se voisi onnistua.  

 

Tutkimuksessani tuleekin huomioida valmiin aineiston ja analyysin rajallisuus. Toteutin siis 

analyysin alun perin toista tutkimustarkoitusta varten kerätystä valmiista aineistosta. Aineis-

tosta ei näin ollen suoraan löytynyt psykologisen pääoman voimavaroja vaan se edellytti 

monia lukukertoja ja tarkkaa puheiden tulkintaa. Voimavarat oli löydettävä puheen sisältä, 

rivien välistä, puheen kokonaisuutta hienovaraisesti tulkiten. Luin sekä alkuperäisiä että tii-

vistämiäni lausumia moneen kertaan pohtien niiden merkityksiä. Kuten edellä mainitsin, oli 

lähtökohtani aineistoon tutustuttuani, että pystyisin löytämään voimavaroja siitä. Tässä tu-

leekin pohtia sitä, että vaikuttiko oma haluni löytää voimavaroja siihen, mitä ja kuinka paljon 

voimavaroja lopulta löysin. Analyysiprosessissa (luku 6.4.) olen kirjoittanut analyysini askel 

askeleelta hyvin yksityiskohtaisesti, joten ajattelen sen selkeyttävän toteuttamani analyysi-

vaiheet ja niiden perustelut.  
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Aineiston sisällön autenttisuutta pohtiessa tulee myös huomioida, että tiivistelmät olivat laa-

dittu perustelumallin muotoon, joissa ohjaustilanteiden lopussa aina kysyttiin, miten asiakas 

aikoi toimia seuraavaksi. Tämä saattoi vaikuttaa siihen, että monen tiivistelmän lopussa il-

meni, että asiakkaat aikovat tehdä sitä tai tätä, eli näyttäytyivät tämän perusteella muun mu-

assa oma-aloitteisina ja toimeliaina. Loppujen lopuksi oli vaikea arvioida, että olivatko he 

todella näin oma-aloitteisia, koska ellei ohjaustilanteissa olisi kysytty jatkoa varta vasten, 

niin olisiko näitä jatkoaikomuksia mukana tiivistelmissä? Olivatko nämä puheissa ilmenevät 

suunnitelmat toisin sanoen jotain, mitä he kokivat olevansa pakotettuja sanomaan, koska 

heidän oletettiin sanovan jotain? Näin ollen oli monesti siis vaikea arvioida, että mikä omi-

naisuus oikeasti oli kyseessä, koska puheiden lopussa monet asiakkaat vaikuttavat varsin 

toiveikkailta ja suunnitelmallisilta. Johtuiko tämä siis ohjaustilanteen käytännöstä?  

 

Toisaalta ohjaustilanteissa esitetyt kysymykset siitä, mitä tai miten asiakas aikoi seuraavaksi 

toimia, voidaan nähdä myös tilannetta edistävänä tekijänä, etenkin mikäli asiakas ei ollut-

kaan aikaisemmin pohtinut miten edetä seuraavaksi, tai miten ratkaista asiaa. Vastaamalla 

kysymykseen asiakas joutui tuossa tilanteessa pohtimaan asiaa eteenpäin, ja ehkä samalla 

myös keksimään ratkaisun tilanteeseen. Kysymyksen esittämisen voidaan näin ollen nähdä 

eteenpäin vievänä tilanteissa, joissa asiakas ei ollut pohtinut asiaa vielä lainkaan. Se voidaan 

samalla nähdä myös tulevaa toimintaa konkretisoivana, mikäli asiakas olikin jo pohtinut 

mahdollisia ratkaisuja. Monesti juuri asioiden ääneen lausuminen edesauttaa konkreettista 

toimintaa. 

 

Aineiston analyysimenetelmän valinnan onnistumista tarkastellessa pohdin, että mikäli oli-

sin valinnut teorialähtöisen analyysin teoriaohjaavan sijaan, olisin voinut lähteä etsimään 

aineistosta suoraan teoriasta poimittuja ominaisuuksia. Tällöin olisin voinut löytää voima-

varoja eri tavalla. Nyt ikään kuin tein asian vaikeamman kautta. Valintani johtui siitä, että 

ymmärsin teorialähtöisen analyysin ainoastaan teorian testaamisena, ja koska siitä ei omalla 

kohdallani ollut kyse, päädyin teoriaohjaavaan analyysiin. Teorialähtöisen analyysin voi 

kuitenkin teorian testaamisen sijaan tehdä vähemmän strukturoidulla raamilla (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 113), jonka oletan, että olisi toiminut kohdallani.  

 

Käytettyä analyysimenetelmää tarkastellessa sanoisin, että analyysini oli sekoitus aineisto-

lähtöistä, teoriaohjaavaa ja teorialähtöistä analyysiä. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 100) toteavat, 
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että aineiston analyysissä on kyse keksimisen logiikasta, johon ei ole olemassa mitään ope-

tettavissa olevia sääntöjä, joka oikein käytettynä itsestään tuottaisi viisaita ajatuksia. Aineis-

ton analyysiin ei siis ole yleispätevää ja tarkkaa metodia, joka takaisi totuuden löytämisen. 

Eskola ja Suoranta (2003, 187) puolestaan toteavat, että kirjallisuudessa esiintyvät analyysi-

tavat eivät sellaisenaan aina välttämättä toimi jokaisen analyysin kohdalla, jolloin myös 

omia analyysitapoja voi kehittyä.  

 

Varton (1992, 114) mukaan epäonnistuneiden tulkintojen esittäminen on osa kvalitatiivisen 

tutkimuksen raportointia. Tutkimustuloksissani alaluokkia, joissa oli vain yksi tai kaksi il-

maisua tuli paljon. Ne edustivat toki mielestäni eri asioita, jonka vuoksi ne saivat omat ala-

luokkansa. Näin jälkeenpäin tarkasteltuna, olisi niiden yhdistämistä joissakin ilmaisuissa 

kuitenkin voinut tehdä.  

 

Tarkastellessani tutkielman työprosessia kokonaisuudessaan on mainittava tutkimusaiheen 

rajauksen haaste ja sen toteaminen, ettei kaikkia mielenkiintoisia asioita voinut tutkia yh-

dessä Pro gradu -tutkielmassa. Alkuperäisenä tarkoituksenani, oli tarkastella jokaista tiivis-

telmää erikseen nähdäkseni kaikki yhdessä tiivistelmässä esiintyvät voimavarat, saadakseni 

kokonaisnäkemyksen yhden asiakkaan voimavaroista tiivistelmää kohden. Lisäksi tarkaste-

lemalla ja yhdistämällä saman asiakkaan voimavaroja sekä ensimmäisellä että toisella asi-

akkaana toimimisen kerralla, olisi saanut kuvan siitä, mitä voimavaroja jokaisella asiak-

kaalla esiintyy yhteensä. Myös vertailemalla voimavaroja kahden kerran välillä olisi voinut 

tarkastella, että onko koulutuskertojen välillä tapahtunut muutosta psykologisen pääoman 

esiintymisessä. Osittain rajallisen ajan vuoksi, mutta etenkin tarkasteltavien asioiden laajuu-

den vuoksi jouduin toteamaan kerta toisensa jälkeen, että näiden asioiden tarkastelu olisi 

vaatinut kokonaan toisen gradun. Mikäli näitä tarkasteluja kuitenkin olisi tehty, olisi se voi-

nut mahdollistaa psykologisen pääoman neljän voimavaran esiintymisen löytämistä asia-

kasta kohden. Tai niiden puuttumista. Nämä tarkastelut jouduin kuitenkin rajaamaan tämän 

tutkielman ulkopuolelle. Nämä ovat toisaalta mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

Kuten aiemmin todettu vaikuttavat psykologisen pääoman osa-alueet parhaiten yhdessä, 

kaikkien ominaisuuksien summana. Löytääkseen kaikki neljä voimavaraa olisi tutkimus teh-

tävä kohdennettuja kysymyksiä käyttäen joko haastattelemalla, kyselyä käyttäen tai muulla 
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hyväksi katsotulla tavalla. Saadakseen aitoa, luotettavaa tietoa yksilön psykologisesta pää-

omasta, ei pelkästään niiden synergiasta vaan myös jokaisesta voimavarasta erikseen, tulisi 

kysymykset esittää niiden oikeassa yhteydessä. Tämän katsoisin olevan hyvä jatkotutkimus-

muoto. Psykologista pääoman mittaamista varten on kehitetty myös PCQ-mittari. Mittarin 

olemassaolon löysin kuitenkin vasta analyysin jo aloitettuani, jolloin rajallisen aikatauluni 

huomioon ottaen, koin etten voinut enää muuttaa suunnitelmaa. Ajattelen kuitenkin, että 

PCQ-mittarilla olisin voinut saada täysin toisenlaisia tuloksia. Jatkotutkimusajatuksena psy-

kologisen pääoman tutkiminen PCQ-mittari käyttäen olisi hyvä vaihtoehto.  

 

Psykologisesta pääomasta on sen lyhyestä historiasta huolimatta olemassa hyvin paljon tut-

kimustietoa. Suurin osa on Amerikassa tuotettua tutkimusta, mutta vähitellen tutkimus on 

levinnyt myös muihin maihin, joista Kiina on yksi niistä maista, joissa sitä on tutkittu paljon. 

Suomessa psykologista pääomaa ovat käsitelleet lähinnä Marja-Liisa Manka (ks. 2011, 2015 

& 2016) sekä Ilona Rauhala, Makke Leppänen ja Annamari Heikkilä (ks. 2012 & 2013). 

Kare Norvapalo (2014) on väitöskirjassaan tehnyt pitkittäistutkimuksen esimies-alaissuh-

teen ja psykologisen pääoman laadusta ja kehittymisestä. Vaikka psykologisesta pääomasta 

on olemassa paljon tutkimustietoa ja etenkin muualta maailmasta, on juuri pitkittäistutki-

muksia tehty vähän. Huomioiden aiempien tutkimusten tulokset, joissa psykologisen pää-

oman on todettu vaikuttavan edistävästi sekä työhyvinvointiin että moniin muihinkin työhön 

liittyviin tekijöihin, näkisin että psykologisesta pääomasta tarvittaisiin lisää tutkimusta sekä 

Suomessa, että yleisesti myös pitkittäistutkimuksina.  

 

Ottaen huomioon aineiston ja analyysin rajallisuudesta mainitut seikat, eivät tämän tutki-

muksen tulokset ole yleistettävissä. Katson tutkielmani arvon kuitenkin olevan esiin nostettu 

tieto psykologisen pääoman voimavarojen olemassaolosta ja niiden vaikutuksista, ei ainoas-

taan työhyvinvontiin, vaan myös tuloksellisuuteen. Ajattelen, että tutkielma voisi antaa sy-

säyksen oppilashuollon kontekstiin psykologisen pääoman merkityksen huomioimisesta ja 

kehittämisestä työhyvinvoinnin edistämiseksi.  

 

Tutkielmaa kokonaisuudessaan tarkastellessa, katson saavuttaneeni tavoitteeni tarkastella 

millaisia psykologisen pääoman voimavaroja puheissa löytyy. Pyrkimyksenäni oli myös sy-
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ventää omaa osaamistani voimavaroista ja tutkielman myötä koen harjaantuneeni huomaa-

maan puheissa esiintyviä myönteisiä voimavaroja. Vaikka tuotin pro gradu -tutkielmani ly-

hyellä aikavälillä, on oma tietämykseni aiheesta lisääntynyt todella merkittävästi, ehkä juuri 

tämän hyvin intensiivisen työjakson vuoksi. Uskon, että tästä on minulle itsellenikin hyötyä 

sekä työelämässä että henkilökohtaisesti.  

 

Psykologisen pääoman vaikutuksen tutkimusta on viime aikoina laajennettu Youssef-Mor-

ganin ja Luthansin (2014, 184) toimesta myös työpaikan ulkopuolelle. Heidän mukaansa 

psykologisella pääomalla on työhyvinvoinnin lisäksi vaikutusta myös muihin elämän tärkei-

siin osa-alueisiin kuten ihmissuhteisiin ja terveyteen. Työhyvinvointi on yleisesti katsottuna 

organisaation vastuulla ja sen ylläpitämiseen ja parantamiseen voidaan vaikuttaa sekä yk-

silö- että organisaatiotasolla. Ajattelen, että tämä laajennettu näkökulma kokonaisvaltaiseen 

hyvinvointiin voi auttaa myös yksilöä oivaltamaan, että psykologiseen pääomaan voi ja kan-

nattaa panostaa myös itse.   
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