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Kandidaatin tutkielmani tarkoituksena on selvittää positiivisen pedagogiikan, etenkin luonteen-

vahvuuksien soveltamisen hyötyjä lasten psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkielman 

tavoitteena on löytää tutkimustuloksiin perustuvia käytännön syitä siihen, miten positiivinen 

pedagogiikka on yhteydessä lasten psyykkiseen hyvinvointiin. 

Kandidaatin tutkielmani toteutetaan narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, joka tutkii ja jäsen-

tää jo olemassa olevaa tietoa. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla lukija saa kattavan 

yhteenvedon positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan keskeisimmistä teorioista, 

kuten hyvinvoinnin PERMA-teoriasta, ja luonteenvahvuuksien VIA-luokittelusta. Nämä kaksi 

teoriaa muodostavat tutkielmani teoreettisen viitekehyksen kivijalan, jonka ympärille tuon 

muita tutkimuskysymykseni teemaan liittyviä teorioita ja malleja.  

Tutkimuskysymykseni teema tarjoaa ajankohtaista ja tärkeää tietoa esimerkiksi opettajaopiske-

lijoille ja jo alalla toimiville opettajille ja muille kasvattajille. Positiivisen pedagogiikan sisällöt 

tulevat koko ajan tunnetummiksi kasvatustieteellisissä keskusteluissa, ja sen sisältöjen on ha-

vaittu vaikuttavan positiivisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä koulussa että vapaa-ajalla. 

Kansainväliset vertailut osoittavat, että suomalaiset 8.–9. -luokkalaiset nuoret viihtyvät kou-

lussa heikosti, joka viittaa siihen, että kouluhyvinvoinnin eteen on vielä tehtävä töitä.  

 

Avainsanat: positiivinen pedagogiikka, positiivinen psykologia, psyykkinen hyvinvointi, kou-

luhyvinvointi, luonteenvahvuudet 
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1. Johdanto  

 

Kandidaatin tutkielmani aiheeksi valikoitui positiivisen pedagogiikan aiheet, ja etenkin oppi-

laan luonteenvahvuuksien huomioiminen opetuksessa. Jokainen lapsi tarvitsee läheisyyttä, ar-

vonantoa ja hyväksyntää (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2016, s. 24). Esimerkiksi näiden 

perustarpeiden laiminlyönti, kiintymyssuhteiden epäonnistuminen sekä toistuvat huonot koke-

mukset johtavat usein lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen. Luonteenvahvuuksiin keskittyvä 

opetus tarjoaa oppilaille väylän saada itseluottamusta ja onnistumisen kokemuksia (Uusitalo-

Malmivaara & Vuorinen, 2016, s. 24). Tämä toteamus tukee omia havaintojani koulumaail-

masta.   

  

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (2021) kouluterveyskyselyssä todettiin, että vain noin puo-

let 8.–9.-luokkalaisista viihtyvät koulussa. Luku on huolestuttava, ja esimerkiksi luonteenvah-

vuusopetuksella voitaisiin tukea oppilaiden koulutyöhön sitoutumista ja kouluhyvinvointia 

(Hietajärvi ym., 2020; Proctor, 2010). Lapsen negatiivinen käsitys itsestä sekä epäonnistumis-

ten selittäminen kykyjen puutteella vaikuttaa motivaatioon. Sen sijaan positiiviset omaa minä-

kuvaa koskevat tulkinnat johtavat usein menestykseen (Lehtinen, Lerkkanen & Vauras, 2016). 

Luonteenvahvuuksiin keskittyvä opetus tarjoaa lapsille keinon löytää oman minän vahvuudet 

(Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2016). 

  

Minulle positiivista psykologiaa koskevat ennakkoluulot ja asenteet todistavat, että positiivista 

psykologiaa etenkin pedagogisena välineenä tulee tutkia enemmän ja tuloksia tuoda aktiivisesti 

tulevien ammattikasvattajien tietoisuuteen. Kandidaatin tutkielmassani perehdyn jo olemassa 

olevaan kirjallisuuteen ja pidän mielessäni kysymyksen siitä, mikä positiivisessa psykologiassa 

pedagogisena keinona saattaa epäilyttää. Tulevassa Pro Gradu-tutkimuksessani voin jatkaa siitä 

mihin kandidaatin tutkielmassa jään, ja tutkia lisää luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumista 

positiiviseen pedagogiikkaan.  
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2. Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen tausta  

  

2.1 Tutkimusmenetelmä  

 
 

Tutkielmani toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus on metodi ja tutkimustek-

niikka jo olemassa olevan tutkimustiedon tutkimiseen ja jäsentämiseen.  Kirjallisuuskatsauksen 

avulla tehdään tutkimusta tutkimuksesta, ja luodaan tutkimusten tuloksista perustaa uusille tut-

kimuksille (Salminen, 2011).   

 

Tarkemmin luokiteltuna tutkielmani toteutetaan narratiivisena yleiskatsauksena, jota Salminen 

(2011) luonnehtii kuvailevaksi synteesiksi, joka on ytimekäs ja johdonmukainen. Yleensä nar-

ratiivisen yleiskatsauksen viitekehyksessä hankittu tutkimuskirjallisuus ei ole valikoitunut ko-

vin tarkoin periaattein, mutta silti tällä tavoin toteutettu kirjallisuuskatsaus johtaa kirjallisuus-

katsaukselle tyypilliseen synteesiin. Tutkielmassani on toisaalta myös systemaattisen kirjalli-

suuskatsauksen piirteitä. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tiivistelmä tietyn aihepiirin tut-

kimustulosten olennaisimmista sisällöistä (Salminen, 2011).   

  

 

2.2 Tutkimuskysymys  

 

Ennen kandidaatin tutkielmaa olin kiinnostunut positiivisen pedagogiikan aiheista, ja olin se-

laillut läpi Lotta Uusitalo-Malmivaaran ja Kaisa Vuorisen Huomaa Hyvä! -kirjaa. Alkuperäi-

nen ajatukseni oli pohtia, mitä keinoja luonteenvahvuusopetus ja positiivinen pedagogiikka it-

sessään antaa häiriökäyttäytymisen korjaamiseen. Melko pian huomasin, että tapani ajatella 

ei sopinut positiivisen pedagogiikan viitekehykseen. Positiivinen pedagogiikka pitäisi pystyä 

näkemään myös ennaltaehkäisevänä keinona.   
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Sen sijaan, että olisin tutkinut luonteenvahvuusopetuksen mahdollisuuksia haasteen ratkaise-

misessa, käänsin asetelman päälaelleen, ja aloin etsiä tietoa siitä, miksi positiivinen pedago-

giikka ja luonteenvahvuudet kirjallisuuslähteiden mukaan johtavat lasten hyvinvoinnin ko-

hoamiseen. Tutkimuskysymykseksi muodostui, miten luonteenvahvuudet huomioon ottava 

opetus on yhteydessä peruskouluikäisten lasten hyvinvointiin?  Tutkin kirjallisuuskatsauksen 

keinoin positiivisen pedagogiikan hyvinvointia- ja kouluhyvinvointia edistäviä keinoja.  

 

Aineistoa kerätessäni huomasin, että aihetta koskevan kirjallisuuden pääpaino on usein positii-

visen pedagogiikan keinoissa, kuten luonteenvahvuuksien luokittelussa sekä sen historian ja 

perinteen kertaamisessa. Luonteenvahvuuksia koskevissa tutkimuksissa on selvitetty esimer-

kiksi vahvuuksien tunnistamisen ja onnellisuuden välistä yhteyttä sekä vahvuuksien tunnista-

misen ja koulusitoutumisen välistä yhteyttä (Hietajärvi ym., 2020; Proctor, 2010).  
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3. Teoreettinen viitekehys  

  

Käsittelen tutkielmassani useita positiivisen psykologian ja hyvinvoinnin viitekehykseen liitty-

viä teorioita, esimerkiksi myönteisen kehityksen teoriaa (Lerner ym., 2005), hyvinvoinnin 

PERMA-teoriaa (Seligman, 2011) sekä psyykkisen hyvinvoinnin kuuden osa-alueen teoriaa 

(Ryff, 1989). Tutkielmani teoreettisen viitekehyksen ytimen muodostaa VIA-luonteenvahvuus-

luokittelu (Values in Action, Peterson & Seligman, 2004). Peterson ja Seligman aloittivat 

vuonna 2000 projektin, jonka tuloksena syntyi kuuden hyveen ja 24 vahvuuden luokitus. Luo-

kitus perustuu laajaan kirjalliseen aineistoon sekä erilaisiin filosofisiin, psykologisiin ja kult-

tuurisiin hyve- ja vahvuusnäkemyksiin (Peterson & Seligman, 2004).   

 

Vahvuuksiin keskittyminen on tärkeä perusta psykologisesti hyvälle elämälle (Peterson & Se-

ligman, 2004). Vahvuuden käsitteeseen liitetään paljon laadullisia kysymyksiä. Onko vahvuus 

yksilön yksittäinen ominaisuus vai koostuuko se useammasta osasta? Onko vahvuus vain jotain 

olemassa olevaa, vai voiko sitä opetella? Miten vahvuus kehittyy? Positiivisen psykologian tut-

kimuskenttä pyrkii vastaamaan tämän tyylisiin kysymyksiin (Peterson & Seligman, 2004).  

 

Peterson ja Seligman (2004) erottelivat “hyvän luonteen” kolmeen abstraktion tasoon. Nämä 

tasot ovat hyveet (virtues), luonteen vahvuudet (character strenghts) ja vapaasti suomennet-

tuna tilanteelliset teemat (situational themes). Nämä tasot pitävät Linnén taksonomian mukai-

sesti sisällään sekä abstrakteja että konkreettisia ja yksityiskohtaisia kategorioita (Peterson & 

Seligman, 2004). 

   

Seuraavissa luvuissa käsittelen tutkielmani keskeisimpiä käsitteitä, positiivista psykologiaa ja 

sen kritiikkiä, positiivista pedagogiikkaa sekä hyveen, luonteenvahvuuden, hyvinvoinnin ja 

kouluhyvinvoinnin käsitteitä.  
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3.1 Positiivinen psykologia  

  

Psykologian tutkimus on kautta aikojen keskittynyt ihmisten psyyken ongelmien tutkimiseen 

ja ratkaisuun. Tämän kliinisen psykologian haaran lisäksi positiivisen psykologian tutkimus on 

yleistymässä. Positiivisen psykologian tavoitteena on keskittyä vahvistamaan elämän hyviä 

puolia sekä onnellisuutta (Seligman, 2002). Yksilön tasolla positiivisessa psykologiassa on 

kyse positiivisista (subjektiivisista) kokemuksista, kuten onnellisuudesta. Myös tulevaisuuteen 

liittyvät optimistiset odotukset sekä usko ja toivo linkittyvät positiiviseen psykologiaan (Selig-

man, 2002). Positiivisen psykologian tieteenala, onnellisuuden ja hyvinvoinnin tutkimisen li-

säksi, antaa konkreettisia keinoja siihen, miten voimme tietoisesti tavoitella parempaa psyyk-

kistä hyvinvointia (Avola & Pentikäinen, 2019).   

 

Positiivisen psykologian keskeisimmäksi tutkimuskohteeksi on muodostunut onnellisuus sekä 

vahvuuksien tunnistaminen ja tutkiminen (Seligman, 2002). Positiivisen psykologian tieteenala 

toimii perinteisen psykologian rinnalla ikään kuin muistuttamassa vakiintunutta kliinisen psy-

kologian alan tutkimusta siitä, että psykologian tieteenala kehittyy edelleen (Seligman, 2002). 

Positiivisen psykologian teemat eivät suinkaan ole uusia, vaan niitä on tutkittu niin kauan kuin 

ihmismielestä on osattu olla kiinnostuneita (Seligman, 2002; Yrttiaho & Posio, 2021).   

 

Kautta aikojen useat filosofit ja uskonnolliset vaikuttajat ovat pohtineet mitä on hyvä elämä ja 

miten sellaisen voi saavuttaa. Positiivista psykologiaa käsiteltäessä on muistettava, että nimes-

tään huolimatta tämä tieteenala ei ole pakkopositiivisuutta. Positiivinen psykologia ei kiellä 

elämän negatiivista puolta tai kielteisiä tunteita. Se antaa keinoja ja erilaisia tapoja, joilla haas-

teista voi selvitä (Yrttiaho & Posio, 2021).   

  

Siinä missä muutkin tieteenalat myös positiivinen psykologia on saanut osakseen kritiikkiä.   

Positiivisen psykologian kritiikki kohdistuu usein siihen, että positiivinen psykologia olisi koh-

dennettu jo ennestään onnellisille ihmisille (Ojanen, 2014). Positiivisuus ja negatiivisuus ovat 

itsessään hyvin subjektiivisia ilmiöitä, ja niitä on haastavaa määritellä luotettavasti. Positiivista 

psykologiaa on kritisoitu muun muassa liian yleistävistä tuloksista sekä siitä, että sitä sovelle-

taan käytäntöön liian varhain ottaen huomioon sen nuoren tutkimusperinteen (Ojanen, 2014). 



 

9 

 

3.1.1 Hyvinvointi  

  

Hyvinvoinnin käsitettä tarkasteltaessa on tutkielmani positiivispsykologisen luonteen vuoksi 

otettava huomioon professori Martin Seligmanin PERMA-teoria (Seligman, 2011). PERMA-

teoria muodostuu viidestä hyvinvoinnin osa-alueesta. Sen mukaan hyvinvointi rakentuu myön-

teisistä tunteista (Positive feelings), sitoutumisesta (Engagement), ihmissuhteista (Relati-

onships), merkityksellisyydestä (Meaning) ja saavuttamisesta (Accomplishment) (Seligman, 

2011).   

 

Hyvinvoinnin osia voidaan mitata erilaisin keinoin (Miao ym., 2013). Yksi mittaustapa on usei-

den tutkijoiden käyttämä Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Kognitiivisia osa-

tekijöitä mitattaessa eniten käytetty menetelmä on viisiosainen Satisfac-

tion with Life Scale (Miao ym., 2013).  

 

Hyvinvoinnin ja onnellisuuden käsitteet ovat moniulotteisia ilmiöitä ja siten hyvin haastavia 

määritellä. Hyvinvoinnin tieteellisessä traditiossa käsite jaotellaan usein kahdella tavalla. Sub-

jektiivisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen omaa arviota hyvinvoinnistaan ja myönteisten 

ja kielteisten tunteiden määrästä (Leskisenoja & Sandberg, 2019). Toinen, erityisesti filosofisen 

tradition tapa selittää hyvinvointia on eudaimonistinen näkemys, jonka mukaan elämää ei voi 

rakentaa pelkästään myönteisten kokemusten varaan. Tämän kannan mukaan aito onni saavu-

tetaan elämällä hyveellistä (ks. 3.3. Hyve) elämää (Leskisenoja & Sandberg, 2019).  

 

Nuoren myönteistä hyvinvoinnin kehitystä voidaan kuvata 5 C:n mallilla (Lerner ym., 2005). 

Mallin viisi C:tä ovat osa-alueita, joissa nuoren myönteinen hyvinvointi näkyy. Nämä C:t 

ovat competence (pätevyys), confidence (itseluottamus), connection (ihmissuhteet), charac-

ter (luonne) ja caring (välittäminen) (ks. Kuvio 1). Nämä osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään, ja jotta nuori voi kehittyä tasapainoisesti, kaikilla viidellä osa-alueella tulee tapah-

tua kehitystä (Lerner ym., 2005; Leskisenoja & Sandberg, 2019). 
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Kuvio 1  

 

  

 

 

  

Kuvio 1, nuoren myönteisen kehityksen edellytykset ja vaikutukset, (mukaillen Lerner ym., 

2005; Leskisenoja & Sandberg, 2019).   
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         3.1.2 Psyykkinen hyvinvointi 

 

Psyykkinen hyvinvointi voidaan määritellä Ryffin (1989) teorian mukaisesti muodostuvan kuu-

desta osa-alueesta. Teorian taustalla on muun muassa Eriksonin teoria yksilön psykososiaali-

sesta kehityksestä, Maslowin teoria itsensä toteuttamisesta ja Rogersin teoria hyvin toimivasta 

ihmisestä (fully fuctioning person) (Ryff & Singer, 2008).    

  

Psyykkinen hyvinvointi koostuu autonomiasta (autonomy), ympäristön hallinnasta (environ-

mental mastery), henkilökohtaisesta kasvusta (personal growth), myönteisistä ihmissuhteista 

(positive relations with others), elämän tarkoituksellisuudesta (purpose in life) ja itsensä hy-

väksymisestä (self-acceptance) (Ryff, 1989). Yksilön kokiessa hyvinvointia näillä kaikilla osa-

alueilla, hän pystyy kehittymään ihmisenä, luomaan uusia ihmissuhteita, päättämään omista 

asioistaan sekä ajattelemaan myönteisesti itsestään ja elämästään (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 

1995).  

 

Psyykkinen hyvinvointi voidaan nähdä toisaalta myös kuvaavan mielenterveyden tilaa. Mie-

lenterveys ei ole staattinen tila, vaan se muokkautuu koko elämänkaaren aikana persoonallisen 

kehityksen myötä (Appelqvist-Schmidlechner ym., 2016). Uudemman näkemyksen myötä mie-

lenterveyttä on alettu tarkastelemaan aiemman kaksinapaisen käsityksen sijaan kahtena erilli-

senä dimensiona, joissa mielen hyvin- ja pahoinvointi muodostavat omat haaransa. Ennen aja-

teltiin, että mielen hyvin- ja pahoinvointi sijoittuvat saman janan vastakkaisiin päihin, ja toisen 

toteutuminen sulkisi toisen kokonaan pois. Kahden jatkumon malli antaa tilaa positiivisen mie-

lenterveyden kehittämiselle, ja hyödyntämiselle voimavarana (Appelqvist-Schmidlechner ym., 

2016).   

 

Appelqvist-Schmidlechner ym. (2016) nostavat esiin positiivisen mielenterveyden käsitteen 

haastavuuden. He käyttävät Vaillantin (2012) seitsenjakoista määritelmää, jossa positiivinen 

mielenterveys jaetaan Ryffin (1989) teorian tavoin eri osa-alueisiin. Vaillantin (2012) seitse-

män positiivisen mielenterveyden osa-aluetta ovat: 1) normaalius, 2) kyvyt, mahdollisuudet ja 

vahvuudet, 3) kypsyys, 4) positiiviset tunteet, 5) tunneäly ja sosiaalinen kyvykkyys, 6) subjek-

tiivinen hyvinvointi sekä 7) pärjäävyys ja sopeutumiskyky (resilienssi).  
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Samoin kuin Ryffin (1989) teoriassa, myös Vaillant (2012) näkee, että jokainen seitsemästä 

osa-alueesta on tärkeä, jotta yksilö voi kokea positiivista mielenterveyttä (Ryff, 1989; Vaillant, 

2012).   

 

Positiivisen mielenterveyden käsite voidaan vetää yhteen toteamalla, että sen moninaisille mää-

ritelmille yhteistä on sen tunnustaminen voimavaraksi, jota voi ja kannattaa kehittää ja hyödyn-

tää. Positiivinen mielenterveys toimii resurssina elämän haastavissa tilanteissa, ja vaikka haas-

teet jättäisivätkin jälkensä, niin positiivisen mielenterveyden tuoma resilienssi edistää trauman 

jälkeistä palautumista (Appelqvist-Schmidlechner ym., 2016). 

 

3.1.3 Kouluhyvinvointi  

  

Lasten hyvinvointi ja kouluhyvinvointi kulkevat rinnakkain (Hietajärvi ym., 2020). Aikuisiän 

henkisen hyvinvoinnin perusta rakentuu jo lapsuus- ja nuoruusiässä, ja hyvinvoivasta lapsesta 

kasvaakin todennäköisesti myös hyvinvoiva aikuinen (Leskisenoja & Sandberg, 2019). Toi-

saalta vastaavasti myös lapsuudessa koetut mielenterveydelliset haasteet heijastuvat aikuis-

ikään saakka (Leskisenoja & Sandberg, 2019). Näin ollen koululla on aivan ylivertainen mah-

dollisuus toimia hyvinvointia edistävänä instituutiona.   

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (2021) kouluterveyskyselyssä todettiin, että suuri osa ky-

selyyn vastanneista lapsista ja nuorista kokivat olevansa tyytyväisiä elämäänsä. Kyselyn mu-

kaan noin 75% peruskoulun 4.– 5.- luokkalaisista lapsista kertoivat viihtyvänsä koulussa, ja 8.–

9.-luokkalaisista vain hieman yli puolet raportoivat samoin. Kansainvälisissä vertailuissa on il-

mennyt suomalaisten peruskoululaisten viihtyvän huonosti koulussa. Harisen ja Halmeen 

(2012) tutkimuksessa koottiin yhteen ja analysoitiin vuonna 2012 olemassa ollutta tutkimustie-

toa, joka koskee suomalaisten peruskoululaisten kouluhyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä.   

 

Tutkimuksessa (Harinen & Halme, 2012) todettiin suomalaisissa kouluissa olevan pyrkimystä 

turvata lapsen keskeiset oikeudet, mutta koulujen toimintaan ja toimintaympäristöön liittyy 

myös asioita, jotka vaikeuttavat oikeuksien täyttä toteutumista.  
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Suomalaisen peruskoululaisen koulupäivän turvallisuutta heikentävät esimerkiksi epäterveet 

rakennukset sekä henkilökohtaiset huolet kuten pelon ja ahdistuksen tunteet sekä kiusaami-

nen. Tutkimusta tehdessä vuonna 2012 harmia aiheuttivat myös ikääntyneiden koulurakennus-

ten ankea arkkitehtuuri ja sisustus sekä piharatkaisut (Harinen & Halme, 2012). Tähän ongel-

maan oli nähtävissä muutosta jo tuolloin, ja nyt kymmenen vuotta myöhemmin kyseiset haas-

teet ovat helpottuneet uusien koulujen rakentamisen myötä.   

 

Kouluhyvinvoinnin edistämiseksi opettajien ja oppilaiden välisiin suhteisiin tulisi tietoisesti pa-

nostaa tulevaisuudessa enemmän ja järjestelmällisemmin. Muita keinoja kouluhyvinvoinnin 

edistämiseksi voisi olla positiivisempi sävy koulusta puhuttaessa yleisessä keskustelussa, jotta 

koulusta voitaisiin ryhtyä luomaan myönteisempiä mielikuvia. Oppilaiden osallisuutta tulisi 

myös edistää konkreettisin keinoin esimerkiksi ottamalla oppilaiden toiveet huomioon tulevia 

koulu-uudistuksia suunniteltaessa (Harinen & Halme, 2012). Kouluhyvinvointiin voi vaikuttaa 

myös esimerkiksi koulutyön haastavuus ja heikko minäpystyvyyden tunne (Holopainen ym., 

2020). Etenkin tyttöjen itsetuntoa ja kouluhyvinvointia tulisi vahvistaa tukemalla koulutyötä 

sekä tarjoamalla psykologista tukea (Holopainen ym., 2020). 

   

  

3.2 Positiivinen pedagogiikka  

 

  

Positiivinen pedagogiikka on positiivisen psykologian periaatteiden soveltamista opetus- ja 

kasvatustoimintaan. Positiivinen pedagogiikka siis yhdistää positiivisen psykologian tieteelli-

sen tiedon sekä ajanmukaiset opetuskäytänteet (Seligman ym., 2009; Leskisenoja & Sandberg, 

2019).  

 

Hyvinvointia tuottavia sisältöjä tulisi opettaa kouluissa kolmesta syystä: vasta-aineena masen-

nukselle, kasvattamaan tyytyväisyyttä elämään sekä avustamaan oppimista ja luovaa ajattelua 

(Seligman ym., 2009). Näitä taitoja, jotka kasvattavat lapsen resilienssiä, positiivisia tunteita ja 

sitoutumista voidaan opettaa ja oppia (Seligman ym., 2009).  
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Positiivinen pedagogiikka täydentää perinteisten tietojen ja taitojen opettamista tuoden niiden 

rinnalle hyvinvoinnin ja hyvän luonteen taitojen opettamisen. Onkin tärkeää huomata, että po-

sitiivinen pedagogiikka toimii koulussa täydentävänä mallina. Se ei kilpaile akateemisten ta-

voitteiden kanssa eikä korvaa niitä. Se on luotu täydentämään perinteisen koulun asettamia ta-

voitteita (Leskisenoja & Sandberg, 2019).   

  

3.2.1 Hyve  

  

VIA-luokittelun myötä tutkielmani ydinkäsitteiksi muodostuvat luontevasti hyve, luonteen-

vahvuus (ts. vahvuus) sekä hyvinvointi. Hyveet ovat Petersonin ja Seligmanin (2004) mukaan 

usean filosofin ja uskonnollisten ajattelijoiden läpi historian tutkima ydinaihe.    

 

Jo antiikin Kreikan filosofit, kuten Aristoteles, nostivat erilaiset hyveet mielen jalostamisen 

keskeisiksi kohteiksi. Hyveitä arvostetaan eri kulttuureissa eri tavalla ja esimerkiksi rehelli-

syyttä ja lahjomattomuutta voidaan pitää suomalaisille tärkeinä arvoina (Uusitalo-Malmivaara 

& Vuorinen, 2016, s. 19).   

 

Aristoteles totesi teoksessa Nikomakhoksen etiikka (2005) olevan kahdenlaisia hyveitä. On in-

tellektuaalisia hyveitä ja luonteen hyveitä. Intellektuaalinen hyve syntyy ja kehittyy opetuksen 

kautta. Se tarvitsee siten kokemusta ja aikaa. Luonteen hyve ei Aristoteleen (2005) mukaan ole 

meissä luonnostaan, vaan se syntyy tavoista. Ihminen saa hyveet ja taidot harjoittelemalla niitä 

käytännössä. Tekemällä oikeudenmukaisia tekoja tulemme oikeudenmukaisiksi (Aristoteles, 

2005).   

 

Peterson ja Seligman (2004) jakavat hyveet kuuteen ydinpiirteeseen (core-characteristic). Tä-

män luokittelun mukaiset kuusi hyvettä ovat viisaus ja tieto (wisdom), rohkeus (courage), inhi-

millisyys (humanity), oikeudenmukaisuus (justice), kohtuullisuus (temperance), henkisyys 

(transcendence). Näitä kuutta hyvettä edustaa yhteensä 24 luonteenvahvuutta, jotka konkreetti-

sesti ilmentävät hyvettä (ks. Taulukko 1).   
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Taulukko 1.   

 

  

  

  

 

 

Talukko 1, Hyveet ja luonteenvahvuudet, Petersonin ja Seligmanin malli (Peterson & Selig-

man, 2004, s. 29–30).  
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3.2.2 Luonteenvahvuus  

  

Luonteenvahvuudet ovat yksilön ominaisuuksia, joiden käyttäminen on sisäisesti motivoivaa, 

ja jotka tuntuvat jo lähtökohtaisesti omalta. Uskotaan, että luonteenvahvuudet ovat pelissä esi-

merkiksi silloin, kun työskentelemme flow-tilassa (Peterson & Seligman, 2004; Uusitalo-Mal-

mivaara & Vuorinen, 2016).   

 

Peterson ja Seligman (2004) kokosivat luonteenvahvuuksille 10 kriteeriä, joista esittelen lyhy-

esti kaksi. Ensimmäinen nostamani luonteenvahvuuden kriteeri on sen vaikutus ympäristöön. 

Tyypillisesti luonteenvahvuuksien käytön voidaan ajatella kohottavan myös muita tilanteessa 

läsnäolijoita, ja ne saavat kyseisen vahvuuden näkymään myös heissä (Peterson & Seligman, 

2004). Toisena luonteenvahvuuden kriteerinä pidetään sen ilmenemistä myös ulospäin. Jotta 

jotain piirrettä voidaan pitää luonteenvahvuutena, sen tulee näkyä henkilön käytöksessä toistu-

vasti. Osa vahvuuksista ovat selkeästi tietyissä tilanteissa ilmeneviä, kuten rohkeus, ja osa luon-

teenvahvuuksista taas näyttäytyvät jatkuvasti, kuten ystävällisyys (Peterson & Seligman, 2004; 

Uusitalo-Malmivaara, 2014b).  

 

Jokaisella ihmisellä on luonteenvahvuuksia (Avola & Pentikäinen, 2019). Sellainen ihminen, 

joka osaa tunnistaa ja hyödyntää omia vahvuuksiaan saavuttaa elämässään enemmän toivottuja 

ja myönteisiä asioita kuin ne, jotka eivät tunnista tai käytä vahvuuksiaan. Pelkästään luonteen-

vahvuuksien tiedostaminen koetaan voimaannuttavana ja itsetuntoa kohottavana (Peterson & 

Seligman, 2004; Avola & Pentikäinen, 2019).  
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4. Miten positiivinen pedagogiikka vaikuttaa peruskouluikäisten lasten hy-

vinvointiin? 

 

Tässä luvussa pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni ”miten luonteenvahvuudet huomioon 

ottava opetus on yhteydessä peruskouluikäisten lasten hyvinvointiin”, ja pohtimaan käytännön 

keinojen ja lasten hyvinvoinnin yhteyttä.  

 

Useiden tutkimusten mukaan positiivisen pedagogiikan sisällöt, esimerkiksi yhteisöllisyyden 

kokemus ja henkilökohtaisten voimavarojen tiedostaminen, johtavat parempaan itsetuntoon ja 

sitä kautta hyvinvointiin (Hietajärvi ym., 2020; Proctor, 2010). Yksi kuuluisimmista hyvinvoin-

nin malleista on professori Martin Seligmanin PERMA-teoria, josta kirjoitin osiossa 3.5 Hy-

vinvointi. PERMA-teorian viidellä pilarilla, positiivisilla emootioilla, sitoutumisella, sosiaali-

silla suhteilla, merkityksellisyydellä ja (tavoitteiden) saavuttamisella on kaikilla kolme tunnus-

omaista piirrettä, joista yksi on hyvinvointia tukeva vaikutus (Seligman, 2011; Uusitalo-Mal-

mivaara & Vuorinen, 2016).    

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että luonteenvahvuudet koulutyössä vaikuttavat positiivisesti op-

pilaiden hyvinvointiin, ja siten muun muassa nuorten kohentuneeseen mielenterveyteen (Hie-

tajärvi ym. 2020). Luonteenvahvuuksien käytön on myös osoitettu kohentavan itsetuntoa sekä 

minäpystyvyyden tunnetta ja elämän laatua (Proctor ym. 2010). Luonteenvahvuuksien käyt-

töä opetuksessa tarkastelleessa tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten luonteenvahvuuksien 

käyttö opetuksessa vaikuttaa suorasti ja epäsuorasti oppilaiden kouluhyvinvointiin sekä ylei-

seen hyvinvointiin. Tutkimukseen osallistui yhteensä 418 nuorta ikäväliltä 10–16. He kertovat 

tutkimuksensa osoittaneen, että luonteenvahvuuksien tunnistamisella ja hyödyntämisellä kou-

lutyön kontekstissa, oli merkittäviä vaikutuksia sekä suoraan että epäsuorasti oppilaiden me-

nestyksekkääseen kouluelämään sekä oppilaiden yleiseen onnellisuuteen (Hietajärvi ym. 

2020).   
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4.1 Positiivinen pedagogiikka opetuksessa  

 

Positiivinen pedagogiikka voidaan määritellä hyvän olon tuottamisen kautta. Positiivisessa pe-

dagogiikassa huomionarvoisessa asemassa ovat ne asiat, jotka tuottavat lapselle hyvää oloa 

(Kumpulainen ym. 2014). On tärkeää muistaa, että positiivinen pedagogiikka ei jätä lapsen elä-

mässä tapahtuvia vastoinkäymisiä huomiotta, vaan positiivisen pedagogiikan sisältöjen avulla 

haasteet voidaan nähdä kasvattavina haavoittuvuuden sijaan (Kumpulainen ym., 2014, s. 228). 

 

Positiivista pedagogiikkaa voi toteuttaa monella tavalla. Sen lisäksi, että opettaja voi tietoisesti 

päivittäisessä kouluarjessa toteuttaa positiivisen pedagogiikan sisältöjä tilanteissa, joissa niistä 

voi olla hyötyä, positiivista pedagogiikka voi toteuttaa myös tavoitteellisesti ja järjestelmälli-

sesti. Konkreettisia keinoja positiivisen kasvatuksen toteuttamiseen koulutodellisuudessa on 

kehitetty opetuskäytäntöjen ohessa tutkimuksessa (Leskisenoja, 2017). Esimerkiksi ihmissuh-

teiden osa-aluetta voidaan kehittää toteuttamalla kummitoimintaa eri ikäisten oppilasryhmien 

välillä sekä huomioimalla kodin ja koulun välinen yhteistyö (ks. taulukko 2). 

 

Seligman ja kollegat (2009) kehittivät kouluille kaksi tutkimusohjelmaa, jotka sisältävät har-

joitteita hyvinvointiopetukseen. Ensimmäinen ohjelma, the Penn Resiliency Program (PRP), 

keskittyi kehittämään lasten ja nuorten selviytymiskeinoja tavallisimmissa stressiä aiheutta-

vissa arkipäiväisissä tilanteissa (Seligman ym., 2009). Tutkimuksessa huomattiin, että PRP-

ohjelma vähensi sekä ennaltaehkäisi lasten ja nuorten masennusoireistoa ja ahdistusta (Selig-

man ym., 2009).   

 

Toinen ohjelma, the Strath Haven Positive Psychology Curriculum, asetti tavoitteekseen kas-

vattaa lasten ja nuorten tietoutta luonteenvahvuuksista sekä opettaa heitä hyödyntämään niitä 

(Seligman ym., 2009). Seligman ja kollegat (2009) esittävät kaksi harjoitusta, jotka sisältyivät 

ohjelman lukujärjestykseen. Ensimmäisessä harjoituksessa oppilaita ohjeistetaan kirjoittamaan 

viikon ajalta ylös kolme hyvää asiaa jokaiselta viikonpäivältä. Tämän jälkeen oppilaat pohtivat 

kysymyksiä kuten ”miksi tämä hyvä asia tapahtui sinulle?”, ”mitä tämä hyvä asia tarkoittaa 

sinulle?” ja ”mitä voisit tehdä, jotta tällaisia asioita tapahtuisi useammin?” (Seligman ym., 

2009). Toisessa harjoituksessa keskitytään löytämään oppilaiden luonteenvahvuuksia täyttä-

mällä VIA-luonteenvahvuuskysely.  
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Kyselyn tulosten ja luonteenvahvuusoppituntien avulla oppilaita kannustetaan löytämään ja 

hyödyntämään omia luonteenvahvuuksiaan (Seligman ym., 2009). The Strath Haven Positive 

Psychology Curriculum -ohjelman todettiin parantaneen oppilaiden kouluhyvinvointia ja sitou-

tumista kouluun (Seligman ym., 2009). Lisäksi opettajat raportoivat luonteenvahvuuksien tun-

nistamisen ja käyttämisen kohottaneen oppilaiden oppimiseen ja koulusitoutumiseen liittyviä 

luonteenvahvuuksia, kuten oppimisen iloa, luovuutta ja uteliaisuutta (Seligman ym., 2009). 

 

Tällaisten käytännön harjoitteiden (Seligman ym., 2009; Leskisenoja, 2017) lisäksi positiivinen 

pedagogiikka näkyy usein opettajan tietynlaisena työasenteena arjessa. Leskisenoja (2017) ki-

teyttääkin positiivisen pedagogiikan olevan ennen kaikkea asenne ja suhtautumistapa. Tutki-

muksissa (Ranta ym., 2020) on kuitenkin huomattu, että suomalaisten opettajien käyttämät po-

sitiivisen pedagogiikan toimintatavat ovat laadultaan vaihtelevia. Osa opettajista tarttuu luon-

tevammin harjoittelemaan lasten kanssa luonteenvahvuuksia, mutta osalla tällainen toiminta 

vaatii harjoittelua (Ranta ym., 2020). Opettajien saama tuki esimerkiksi kokeneemmilta kolle-

goilta on tärkeää etenkin uran alkuvaiheessa, jolloin opettaja muodostaa ammatti-identiteettinsä 

(Ranta ym., 2020). Suomessa oletetaan, että vastavalmistuneella opettajalla olisi perustietämys 

toteuttaa positiivista pedagogiikkaa, mutta näin ei kuitenkaan vielä ole. Tietoa positiivisesta 

pedagogiikasta tulisi lisätä, jotta jokaisella lapsella olisi tasapuoliset mahdollisuudet oppia ja 

päästä kehittämään omia vahvuuksiaan (Ranta ym., 2020).  
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Taulukko 2  

 

  

PERMA-teorian   

osa-alue  

Pedagoginen käytänne   

tai toimintatapa  

Myönteiset tunteet  Mikä meni hyvin? -harjoitus  

Kiitollisuusharjoitteet  

Aamupiiri  

Myönteisen ajattelun ja optimismin harjoittelu  

Surusyöppö  

Sitoutuminen  Flow  

Rauhoittumisnurkkaus  

Mindfulness  

Ihmissuhteet  Välittävä opettajuus  

Kummitoiminta  

Kodin ja koulun yhteistyö  

Viikkovihkonen  

Aktiivinen ja rakentava vuorovaikutus  

Merkityksellisyys  Vahvuustreenit  

Luokkakokous  

Oppilaan autonomia ja valinnan vapaus  

Saavuttaminen  Tavoitteiden asettaminen  

Myönteinen tuki, palaute ja kannustaminen  

Saavutusten onnistuminen ja juhlistaminen  

Monipuolinen ja myönteinen arviointi  

  

 

 

Taulukko 2, PERMA-teorian mukaisia pedagogisia toimintamalleja (mukaillen Eliisa Leski-

senoja, 2017).   
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4.2 Lapsen itsetunnon ja minäpystyvyyden vaikutus hyvinvointiin  

  

Lapsen itsetuntoa ja minäpystyvyyttä voidaan vahvistaa luonteenvahvuusopetuksen keinoin 

(Proctor, 2010). Minäpystyvyyden käsitettä voidaan määritellä minäkäsityksen käsitteen tavoin 

(Bandura, 1986; Bong & Skaalvik, 2003). Siinä missä minäkäsitys koskee yksilön käsitystä 

esimerkiksi omaan persoonaan liittyvistä ominaisuuksista, minäpystyvyys tarkoittaa yksilön 

käsitystä siitä, miten hän aiempien kokemusten perusteella ajattelee selviävänsä jostain tehtä-

västä. Yksilön minäpystyvyys muodostuu aiempien kokemusten lisäksi arvioimalla vertaisten 

pystyvyyttä sekä vertaiselta saadun palautteen perusteella. Myös jotkut negatiiviseen tuntee-

seen yhdistettävät fyysiset oireet kuten sykkeen kohoaminen ja hikoilun ilmeneminen tiettyjen 

haasteiden parissa, voivat vaikuttaa yksilön minäpystyvyyden tunteen muodostumiseen (Bong 

& Skaalvik, 2003).   

 

Opetushallituksen (2014) laatimissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kirjoite-

taan, että muun muassa oppilaan itsetunto ja minäpystyvyyden tunne vaikuttavat siihen, millai-

sia tavoitteita oppilas asettaa omalle toiminnalleen. Minäpystyvyyden tunteella on siis suuri 

vaikutus siihen, miten oppilas suoriutuu opinnoistaan. Oppimisprosessin aikana saatava rohkai-

seva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omaan tekemiseensä sekä tavoitteiden saavuttami-

seen (Proctor, 2010). Myönteisen ja realistisen palautteen antaminen sekä saaminen johtavat 

oppimista tukevaan ja kiinnostuksen kohteita laajentavaan vuorovaikutukseen (POPS 2014). 

Nämä osa-alueet, kuten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen, sekä myönteisen palautteen 

saaminen kytkeytyvät Seligmanin (2011) hyvinvoinnin PERMA-teoriaan, ja erityisesti saavut-

tamisen osa-alueeseen.  

 

Minäpystyvyys on kehittyvä osa-alue, ja siihen voi vaikuttaa. Carmel Proctor, ym. (2010) saivat 

luonteenvahvuuksien hyödyntämistä koskevassa tutkimuksessaan selville, että luonteenvah-

vuuksien tunnistaminen ja käyttö kohottavat onnellisuuden (subjective well-being) lisäksi hen-

kilön minäpystyvyyden tunnetta sekä muokkaavat minäkäsitystä. Lapsen minäpystyvyyden 

vahvistamiseen soveltuu esimerkiksi Leskisenojan (2017) saavuttamisen -alueen harjoitteet.  
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Oppilaalle voidaan asettaa hänen kehityksen tasolleen sopivia tavoitteita, ja kun oppilas saavut-

taa ne, tavoitteen saavuttamista juhlistetaan. Minäpystyvyyden voimistamisen näkökulmasta on 

tärkeää, että oppilasta arvioidaan monipuolisesti, ja hän saa positiivista ja kannustavaa pa-

lautetta (Leskisenoja, 2017).  
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5. Pohdinta ja johtopäätökset  

 

Tässä tutkielmassa pyrin selvittämään lähdekirjallisuuden ja tutkimusten perusteella konkreet-

tisia syitä ja selityksiä sille, miten luonteenvahvuudet huomioiva opetus edistää peruskou-

luikäisten lasten hyvinvointia. Erityisesti kiinnitin huomiota siihen, miksi positiivisen pedago-

giikan ydinsisällöt on tärkeää huomioida kouluarjessa. Tässä luvussa tarkastelen tutkielmani 

tuloksia.  

 

Tärkeimpänä havaintona nostan esiin, että jo luonteenvahvuuksien tunnistaminen edistää on-

nellisuutta ja hyvinvointia (Avola & Pentikäinen, 2019; Hietajärvi ym., 2020). Luonteenvah-

vuuksien tunnistamisen ja hyödyntämisen on myös todettu vähentävän lasten ja nuorten ma-

sennusoireita ja ahdistusta sekä toimivan näitä ennaltaehkäisevänä tekijänä (Seligman ym., 

2009).  

 

Luonteenvahvuuksien tunnistamisen opettelu vaatii opettajalta pitkäjänteistä ja johdonmukaista 

työskentelyä, ja tähän on olemassa paljon valmista materiaalia. Opetuksessa luonteenvahvuuk-

sia voi harjoitella tunnistamaan sekä itseltä että vertaisilta esimerkiksi hyödyntämällä Leski-

senojan (2017) materiaalipankkia. Myös Uusitalo-Malmivaaran ja Vuorisen (2016) Huomaa 

Hyvä! -materiaalit ovat helposti saatavilla ja tuotavissa käytäntöön.  

 

Yksittäisten harjoitusten lisäksi positiiviseen pedagogiikkaan lujasti kytkeytyvien vuorovaiku-

tus- ja sosiaalisten taitojen sekä myönteisen ympäristön rakentumiseen voi vaikuttaa esimer-

kiksi luomalla luokkaan turvallisen tilan, jossa jokainen yksilö voi olla oma itsensä.  Turvallisen 

tilan luomisessa korostuu ryhmäytymisen merkitys (Leskisenoja, 2017). Positiivisen pedago-

giikan sisällöillä on hyvinvoinnin ja onnellisuuden kohoamisen lisäksi todettu olevan positiivi-

nen vaikutus myös oppimiseen (Seligman ym., 2009; Avola & Pentikäinen, 2019; Hietajärvi 

ym. 2020). Positiivisen pedagogiikan ja oppimisen välisinä linkkeinä toimivat hyvinvoinnin 

osa-alueella tapahtuvat positiiviset muutokset (Hietajärvi ym. 2020).  

 

Positiivinen pedagogiikka on ennen kaikkea suhtautumistapa arjen luokkatilanteisiin (Leski-

senoja, 2017). Suomalainen koulujärjestelmä pyrkii kasvattamaan lapsista ihmisiä, joiden tulee 

tulevaisuudessa tulla toimeen alati muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa.  
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Positiivinen ilmapiiri ja terveet vuorovaikutussuhteet esimerkiksi oppilaan ja opettajan välillä 

sekä oppilaiden keskinäisissä kanssakäymisissä luovat korvaamattoman pohjan oppilaiden elä-

mässä myöhemmin ilmeneviin haasteisiin.    

Haasteeksi tätä tutkielmaa tehdessä muodostui lähdekirjallisuuden tietynlainen yksipuoli-

suus. Koko idea tutkimuskysymykseeni lähti huomiosta, että positiivista pedagogiikkaa käsit-

televä lähdekirjallisuus on usein hyvin yksiselitteistä. Lopputulemana on aina se, että positiivi-

sen psykologian sisällöt pedagogisena keinona ovat hyvä asia. Tutkielman eettisyyden ja luo-

tettavuuden kannalta voi olla haastavaa, että tutkija itse valitsee lähdekirjallisuuden, ja voi siten 

muodostaa omaa näkökulmaansa mukailevan tutkimuksen. Tämän huomioiden pyrin aina arvi-

oimaan lähdekirjallisuuden soveltumista ja olennaisuutta tutkimuskysymykseni teeman tutki-

miseen. Lisäksi oli tärkeää nostaa esiin myös positiiviseen psykologiaan kohdistunutta kritiik-

kiä. 

 

Positiivisen pedagogiikan sisällöt eivät esiinny perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

nimellä positiivinen pedagogiikka. Positiivisen pedagogiikan sisältöjä löytyy kuitenkin myös 

opetussuunnitelman perusteista. Positiivisen pedagogiikan tärkeät painotusalueet, kuten vah-

vuudet, läsnäolotaidot ja tunnetaidot, jäivät melko vähäiselle huomiolle POPS 2014 yleisen 

osan sisällöissä. Sen sijaan sisällöllinen yhtäläisyys näyttäytyi vahvana vuorovaikutuksen, so-

siaalisten taitojen ja myönteisen ympäristön aihealueilla (POPS, 2014; Avola, 2017). Positiivi-

sen pedagogiikan ydinsisältöihin lukeutuu kannustamiseen ja rohkaisemiseen perustuva vuoro-

vaikutus, ja myös ohjaamisen sekä kannustamisen käsite toistuu opetussuunnitelmassa usein.  

 

Positiivisen pedagogiikan tutkimuksen yleistyessä toivoisin näkeväni sen sisältöjä enenevissä 

määrin myös opetussuunnitelman perusteissa, sillä luonteenvahvuuksien huomioiminen koulu-

työssä parantaa lasten ja nuorten onnellisuutta, kouluhyvinvointia ja minäpystyvyyden tunnetta, 

jolla puolestaan on yhteydessä oppimiseen (Hietajärvi ym., 2020; Proctor, 2010; Seligman ym., 

2009; Holopainen ym., 2020). Positiivisen pedagogiikan hyödyt eivät rajoitu pelkästään oppi-

miseen ja koulussa tapahtuvaan vuorovaikutukseen, vaan lapset ja nuoret hyötyvät sen vaiku-

tuksista myös vapaa-ajallaan (Seligman ym., 2009).   
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Pro gradu –tutkielmassani haluaisin jatkaa aiheen tutkimista keräämällä opettajaopiskelijoiden 

ennakkokäsityksiä positiivisesta psykologiasta pedagogisena keinona. Amerikkalaiset tutkijat 

George Bear ja Maureen Manning (2014, s. 356) kertovat teoksessaan Handbook of Posi-

tive Psychology in Schools vapaasti suomennettuna, että liian useat koulut eivät käytä opetuk-

sessa strategioita, jotka johtaisivat oppilaiden luonteenvahvuuksien hyödyntämiseen. Kuten 

aiemmin johdannossa totesin, olen törmännyt jopa negatiivisiin kommentteihin liittyen luon-

teenvahvuusopetukseen sekä positiivisen pedagogiikan sisältöihin. Tätä olisi mielenkiintoista 

tutkia enemmän, sillä itse koen, että positiivinen pedagogiikka kätkee sisälleen suuren mahdol-

lisuuden. 
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