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ALKUSANAT

Tämän  opinnäytetyön  tekeminen  ja  siihen  uppoutuminen  on  monilta  osin  ollut

henkilökohtainen matka omaan hyvinvointiin ja sen vaalimiseen, koska olen halunnut

tätä tutkimusta tehdessäni ja kirjoittaessani priorisoida niitä asioita, jotka pohjautuvat

omiin arvoihini ja tapaan kokea ja elää elämääni.  Osittain tästä johtuen tämän opin-

näytetyön tekemiseen on kulunut noin kaksi vuotta. Joskus oli vaikeaa jatkaa pidemmän

tauon jälkeen mutta koska olen melko säännöllisesti kirjoittanut tätä työtä aina viikon-

loppuisin,  niin  ote  siihen  ei  ole  päässyt  katoamaan  ja  joskus  tauot  ovat  auttaneet

näkemään  asioita  uudessa  valossa.  Koen  suurta  kiitollisuutta  tämän  matkan  aikana

saamistani kokemuksista ja oppimistani asioista. Tämän opinnäytetyön myötä koen saa-

neeni ammatillisesti uusia näkökulmia työhöni ja vahvistusta aikaisemmille ajatuksilleni

hyvinvoinnin tärkeydestä ja yhteydestä oppimiseen. Lopuksi haluan kiittää perhettäni ja

erityisesti rakasta miestäni, joka on kannustanut ja tukenut minua tämän pitkän ja mie-

lenkiintoisen matkan aikana. 

Sipoossa 22.2.2019

”The mind is everything. What we think, we become” -Buddha
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1 JOHDANTO 

Koulukuraattorin työni kautta kiinnostukseni oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin

on lisääntynyt vuosi vuodelta. Vuonna 2014 (1287/2013) voimaan tullut uusi oppilas-ja

opiskelijahuoltolaki  painottaa  yhteisöllistä  ja  ennaltaehkäisevää  opiskeluhuoltotyötä

kouluissa, mikä antaa omalta osaltaan hyvät mahdollisuudet tukea lasten ja nuorten hyv-

invointia.  Myös  yhteisöllisestä  oppilashuollosta  on  muodostunut  tärkeä  osa  koulun

toimintakulttuuria, jonka tarkoituksena on luontevalla tavalla tukea oppilaiden hyvin-

vointia. (Opetushallitus, 2016, s.27, 79) Kaikilla ennaltaehkäisevillä toimilla on tarkoi-

tus ylläpitää lasten hyvinvointia ja terveyttä. Näillä toimilla tarkoitetaan koko ikäryh-

mään tai määriteltyihin riskiryhmiin kohdistuvaa toimintaa ilman, että on vielä havaittu

oireita tai on syntynyt huolta. Tästä syystä on tärkeää vahvistaa esimerkiksi koulua ja

oppilaitoksia lasten ja nuorten emotionaalisten ja sosiaalisten taitojen kehittäjänä, sekä

tukea lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. (Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehit-

tämisohjelma 2012-2015, s. 35, 38) 

Peruskoulun rakenteet kaipaavat kuitenkin monelta osalta uudistamista, koska koulun

arjen ja oppilaiden odotusten välillä on hankausta joka johtunee ristiriidasta koulun ped-

agogisten sekä kulttuuristen käytänteiden ja nuorten elämän todellisuuden välillä. Osit-

tain näistä syistä johtuen, tulisi käynnistää koko perusopetuksen järjestämistä koskeva

pitkäjänteinen uudistamistyö. (Kupari ym. 2013, s. 71) Airaksinen ja Klasilan (2016, s.

1) mukaan, olisi toivottavaa, että “opetus muuttuisi ajan mukaiseksi, jolloin positiivisu-

uden sekä vahvuuksien kautta  voitaisiin  löytää yksilöiden vahvuuksia  ja  tällä  tavoin

lisätä hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien kasaantumista”.

Koska hyvinvointi rakentuu arjessa, on tärkeää, että lasten ja nuorten eri toimintaym-

päristöt tukevat heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan, oppimista ja
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kehitystä.  (Kumpulainen, ym. 2015, s.  238  ) Hyvät elämäntaidot ovat yhä tärkeämpiä

tämän  päivän  alati  monimutkaistuvassa  maailmassa.  Ajan  henki  heijastuu  myös

opiskeluelämään,  jossa  korostuu  jatkuvan  uuden  oppimisen  ja  monipuolisten

vuorovaikutustaitojen merkitys. On tärkeää huomioida, että jos ei osaa selviytyä itsensä

kanssa, on vaikea selviytyä muidenkaan kanssa. (Suomen lasten ja nuorten säätiö 2015)

Koululaisille  voidaan  opettaa  taitoja  jotka  lisäävät  resilienssiä,  positiivisia  tunteita,

sitoutumista  ja  merkityksellisyyttä.  Seligmanin  ym.(2009)  mukaan  kouluissa  tulisi

panostaa hyvinvoinnin opettamiseen koska sen on todettu vähentävän masennusta sekä

lisäävän oppilaiden onnellisuutta mikä vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin ja oppimistu-

loksiin. (Seligman ym, 2009, s.293-295, 302) 

Opetusalan ammattijärjestön mukaan opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja

nuorten kasvua, oppimista sekä tietojen ja taitojen kehittymistä. Yksi tärkeä osa opetta-

jan työtä on myös kasvattaja  ja  tukee yksilöiden kasvua itsenäisiksi  ja vastuullisiksi

yhteiskunnan jäseniksi,  joilla  on tarvittavat  tiedot  ja  taidot  toimia  muuttuvissa  toim-

intaympäristöissä. (Opetusalan Ammattijärjestö) 

Ahtola (2016, s. 17-18 ) toteaa, että ihmisen hyvinvoinnin kannalta lapsuus ja nuoruus

ovat kaikkein parasta vaikutuksen aikaa, koska silloin ihminen kehittyy ja kasvaa ki-

ivaimmin  sekä on altis  ympäristön  vaikutuksille.  Hän toteaa,  että  peruskoulun päät-

tyessä ollaan hyvinvoinnin opetuksessa usein jo liian myöhässä, mistä syystä tulevaisu-

utta ennakoivan näkökulman pitäisi nykyään olla helposti toteutettava itsestäänselvyys

kouluissa. Tästä huolimatta yhteiskunnallinen ja paikallinen päätöksenteko, suunnittelu

ja toiminta ovat yhä edelleen erittäin lyhytnäköisiä, pitäisi keskittyä ennaltaehkäisyyn

mikä vaatii myös yhteiskunnalta resursseja. Ongelmiin keskittymisen sijaan yhteiskun-

nan tulisi keskittyä enemmän hyvinvoinnin edistämiseen, ongelmiin suuntautumisen si-

jaan. (Ahtola, 2016, s.17-18)
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Espoon Steinerkoulussa aloitettiin Hundred-projektin myötä kehittämään koulun toim-

intaa ja opetusta elämäntaitojen kouluksi. Elämäntaito-opetuksen tavoitteisiin lukeutuu

hyvinvoivat,  tasapainoiset  ja  onnelliset  oppilaat  ja  kouluyhteisö,  sekä  yhteisöllistä

yhdessä  oivaltamista,  kasvua ja  kehittymistä.  (Espoon Steinerkoulu.  Hundred.  2017)

Tämän projektin johdosta nousi tarve kartoittaa, millä keinoin näiden taitojen ohjaami-

nen saada osaksi opetusta koulussa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää  miten lu-

okanopettajat kokevat elämäntaitojen ohjaamisen ja millä keinoin he näkevät, että näi-

den taitojen ohjaaminen saadaan osaksi opetusta. 

2 TUTKIMUKSEN TAUSTA

Elämäntaidot ovat opittavissa olevia sekä harjoiteltavia taitoja. Tällaisia tärkeitä  taitoja

ovat muun muassa sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot, itsetuntemus ja oman toiminnan

arviointi, sekä kyky rakentaa ja ylläpitää myönteisiä ihmissuhteita, kyky asettaa tavoit-

teita,  edetä  suunnitelmallisesti  niiden  toteuttamiseksi  ja  selviytyä  vastoinkäymisistä.

Näistä taidoista on hyötyä myös opiskelussa sekä vastoinkäymisten kohtaamisessa ja

käsittelemisessä. (Suomen lasten ja nuorten säätiö 2017) Elämäntaidoista on erityisesti

hyötyä alati muuttuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa, missä tärkeitä taitoja ovat

muun  muassa  jatkuva  uusien  asioiden  oppiminen,  monipuoliset  vuorovaikutustaidot

sekä  kyky  huolehtia  omasta  hyvinvoinnista,  kirjoittaa  Jukka  Vahti  Sitran  sivuilla

31.8.2015. (Sitra 2015) 

Ilman tietoa elämäntaidoista, nuoren on vaikea omaksua terveellisiä elämäntapoja ja ki-

innittää huolta omaan hyvinvointiinsa minkä vuoksi näiden taitojen opettamisen merki-

tys korostuu erityisesti koulumaailmassa. Pekka Mustosen mukaan elämäntaitojen har-

joitteleminen ja oppiminen ovat suorassa yhteydessä ihmisen terveyteen, koska henki-

nen hyvinvointi ja onnellisuus ennustavat parhaiten terveellisiä elämäntapoja ja tuotta-

vat siten terveyttä. (Duodecim 2015) 
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Elämäntaitojen sisältöjen tarkoitus on kasvattaa oppilaista hyvinvoivia sekä edesauttaa

myönteisen  itsetuntemuksen  kehittymistä.  “Elämäntaitojen  opetussisältöihin  kuuluu

positiivisen psykologian tärkeimpiä innovaatioita kuten myönteiset tunteet, vahvuudet,

vuorovaikutustaidot,  mindfulness-  ja  muut  läsnäolotaitojen  sekä  rentoutumistaitojen

sovellukset,  ajattelutaidot,  onnellisuustaidot,  itsensä  johtamisen  taidot,  ihmissuhde-

taidot”. (Positive Education Oy, 2017b, s.1)

Tutkimuksen taustassa olen pyrkinyt kuvaamaan niitä asioita, jotka liittyvät jollain tapaa

elämäntaitojen ohjaamiseen, eli oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Perusopetuksen

opetussuunnitelmassa  nostetaan  esille  oppilaiden  hyvinvointia  tukevia  tekijöitä

koulussa. Näitä hyvinvointiin liittyviä taitoja on pyritty opettamaan oppilaille Hundred-

projektista  lähtöisin  olevan elämäntaitojen  koulu hankkeen myötä.  Espoon Steinerk-

oulun opetussuunnitelmassa nostetaan myös esille  näitä hyvinvointia tukevia ja edis-

täviä asioita, jotka perustuvat osittain positiivisen psykologiaan ja positiiviseen peda-

gogiikkaan, ja johon tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu.

2.1 Perusopetuksen  opetussuunnitelman  hyvinvoinnin
näkökulmasta

Syksyllä  2016  voimaan  tulleissa  opetussuunnitelman  perusteissa  korostetaan  ja

määritellään pedagogisia linjauksia joiden avulla koulut voivat kehittää toimintatapoja

motivoivaan ja merkitykselliseen oppimiseen. Oppilaan kokemukset, tunteet, kiinnos-

tuksen kohteet ja vuorovaikutus toisten kanssa ovat tärkeitä asioita, jotka luovat pohjaa

oppimiselle.  Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan muun muassa ohjaamaan op-

pilaita tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä sosiaalisten

taitojen harjoittamisesta sekä tunnetaitojen kehityksen tukemista. Uudessa opetussuun-

nitelman  perusteessa  korostetaan,  että  koulun rakenteiden  ja  toimintakulttuurin  tulee

huomioida jokaisen lapsen tarpeet, heidän mahdollisuutensa sekä vahvuutensa. Toisin

sanoen,  perusopetuksen  tehtävä  on  ohjata  oppilaita  löytämään  omat  vahvuutensa  ja
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koulutyö tulee järjestää tavalla, joka tarjoaa oppilaille tilaisuuksia omien vahvuuksiensa

hyödyntämiseen.  Oppilaita  tulisi  myös  rohkaista  tunnistamaan  ja  kehittämään  omia

vahvuuksiaan. (Opetushallitus, 2016, s. 20, 27, 34, 48). Uusi opetussuunnitelma painot-

taa myös oppilaiden hyvinvoinnin ja viihtymisen merkitystä kouluissa. (Opetushallitus,

2016, s.14-15) Alla olevassa kuviossa 1 olen pyrkinyt havainnollistamaan oppilaan hyv-

invointiin  ja  oppimiseen  vaikuttavia  tekijöitä.  Pohjana  oppimiselle  toimii  pitkälti  ne

asiat, joita elämäntaitojen ohjauksessa nostetaan esille, kuten vuorovaikutus, kokemuk-

set, tunteet, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, hyvinvointi ja kouluviihtyvyys. Koulun

henkilökunta  luo  yhdessä  oppilaiden  kanssa  pohjan  oppimiselle,  joita  tukee  koulun

muut palvelut ja joiden vaikutukset ovat nähtävissä oppilaiden oppimisessa sekä hyvin-

voinnissa.

Kuvio 1. Oppilaan hyvinvointia ja oppimista tukevat tekijät koulussa. Idea kuvioon on

saatu: Rajakaltio, 1999, s.30 
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2.2 Hundred-projekti ja elämäntaitojen koulu

Elämäntaitojen opettaminen Espoon Steinerkoulussa aloitettiin yksivuotisen Hundred-

projektin aikana, jolloin koulun opettajat ja oppilaat kehittävät koulun toimintaa ja ope-

tusta elämäntaitojen kouluksi. Elämäntaito-opetuksen harjoittelu, soveltaminen ja kehit-

täminen yhdessä koko kouluyhteisön kanssa kaikilla luokka-asteilla aloitettiin syksyllä

2016.  Systemaattista  kehitystyötä  jatkettiin  koko  lukuvuosi  2016–2017.  Joka

kuukaudelle  oli  oma hyvinvointiteema,  ja  harjoiteltava  elämäntaito.  Opettajat  saivat

kuukausittain vaihtuvien hyvinvointiteemojen ja elämäntaitojen ympärille kahden tun-

nin kestävän ohjauksen ja perehdytyksen teemaan. Kaikki opettajat saivat tällä tavoin

ohjausta elämäntaitojen ohjaamiseen koulussa. Koulutusten tarkoituksena oli tehdä ja

oppia yhdessä, sekä harjoitella, kehittää ja luoda uutta. Elämäntaito-opetuksen tavoit-

teisiin lukeutuu hyvinvoivat, tasapainoiset ja onnelliset oppilaat ja kouluyhteisö, sekä

yhteisöllistä yhdessä oivaltamista, kasvua ja kehittymistä.  (Espoon Steinerkoulu. Hun-

dred. 2017) Tämän lisäksi useat koulun opettajat ovat käyneet vuoden mittaisen positi-

ivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman (Positive

Education Oy. 2017a). 
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Kuvio 2. Asiat joita elämäntaitojen koulutuksen aikana opetettiin kaikille koulun opetta-

jille.  Kuvio  saatu  Viivi  Pentikäiseltä,  joka  oli  Espoon  Steinerkoulun  elämäntaitojen

opettajankoulutuksen kouluttaja. (Positive Education Oy. 2017c)

2.3 Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelmaa osana elämän-

taitojen ohjaamista

“Kasvatuksella autetaan lasta kasvamaan eli tuomaan esiin yksilöllisyyttä ja tulemaan

enemmän omaksi itsekseen” (Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelma 2016, s.17).

Koulun opetussuunnitelmassa on huomioitu positiivinen psykologia, joka tutkii,  mikä

tekee ihmisen elämästä hyvää ja onnellista ja miten ihminen voi kukoistaa ja elää hyvää

ja merkityksellistä elämää. (Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelma 2016, s.17) 

Espoon  Steinerkoulussa  pyritään  tasapainoisesti  koko  ihmistä  kehittävään  pedagogi-

ikkaan sekä hyödyntämään erilaisia tutkimuksia, jotka tukevat oppilaiden hyvinvointia.

Opetussuunnitelmassa on huomioitu, että oppiminen ja kasvu tapahtuvat yhdessä toisten

ihmisten kanssa. Koulun ohjaavia arvoja ovat yhteisöllisyys, yksilöllisyyden kunnioitus,
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oppimisen  ilo  sekä  vastuullisuus  ja  osallisuus.  (Espoon  Steinerkoulun  opetussuun-

nitelma 2016, s.13-14) Hyvän ihmisyyden taitoja  ja  elämäntaitoja  pyritään  vahvista-

maan, harjoittelemaan ja myös opettamaan kaikilla luokka-asteilla. Kaikki elämäntaidot,

kuten läsnäolotaidot, omien vahvuuksien tunnistaminen ja uusien vahvuuksien vahvis-

taminen, ihmissuhdetaidot ja kehittyneet vuorovaikutustaidot tukevat oppilaiden hyvin-

vointia ja ovat tärkeässä osassa koulun opetussuunnitelmassa.  (Espoon Steinerkoulun

opetussuunnitelma 2016, s.29)

Steinerpedagogisesssa kasvatustraditiossa korostetaan moraalisen  hyveen kehittämistä

kasvatuksen tärkeimpänä tehtävänä. Vahvuuksien ja hyveiden kehittäminen opetuksessa

ja kasvatuksessa korostuu myös Aristoteleen hyve-etiikkaan perustuvassa vahvuuspeda-

gogiikassa, missä se nähdään oppimista ja hyvinvointia vahvistavina tekijöinä. (Espoon

Steinerkoulun opetussuunnitelma 2016, s.14)

Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelmassa on huomioitu  positiiviseen psykologiaan

perustuvia, hyvinvoinnin ja hyvän ihmiselämän tärkeitä elementtejä, kuten myönteiset

tunnetilat ja niiden vaaliminen, uppoutunut työskentely ja flow, hyvät ja lämpimät ih-

missuhteet, merkityksellinen tekeminen kuten toisten auttaminen, tavoitteellinen toim-

inta sekä hyvä terveys. (Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelma 2016, s.14) Opetussu-

unnitelmassa  korostuu  positiivisen  kasvatuksen  ja  opetuksen  näkökulma,  jossa

keskeisessä osassa ovat monipuolisen myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja

saaminen. Oppilas nähdään aktiivisena toimijana joka kykenee itsenäisesti sekä yhdessä

muiden kanssa ratkaisemaan ongelmia.  Esimerkiksi  oppilaiden pystyvyyden tunnetta

vahvistetaan auttamalla heitä tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. (Es-

poon Steinerkoulun opetussuunnitelma 2016, s.18-19)

Opettajan  roolin  tärkeys  on myös  tiedostettu  ja  nostettu  esiin  opetussuunnitelmassa.

Opettaja  toimii  monessa roolissa koulupäivän aikana.  Hän on opettaja,  suunnittelija,
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tutkija, ohjaaja ja tukija. Erityisen tärkeänä pidetään opettajan ja oppilaan myönteistä,

lämmintä ja arvostavaa kohtaamista ja vuorovaikutusta, koska nykytutkimus vahvistaa

myös sen,  että  opettajan  ja  oppilaan  vuorovaikutuksella  on enemmän vaikutusta  op-

pimistuloksiin kuin esimerkiksi opetuksen rakenteellisilla tekijöillä, kuten oppimateri-

aaleilla tai luokkakoolla. (Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelma 2016, s.21)

3 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA AIHEESTA

Etsiessäni  aikaisempia  tutkimuksia  aiheesta  sekä  lähdemateriaalia  käytin  seuraavia

hakusanoina ja käsitteitä; elämäntaidot, hyvinvointi, positiivinen psykologia, positiivi-

nen pedagogiikka ja opetus ja vahvuusperustainen opetus. Englanniksi käytin sanoja life

skills, welfare, positive psychology, positive pedagogy ja

strength-based teaching. Tutkimuksen loppuvaiheessa etsin myös tutkimuksia opettajien

työn mielekkyydestä  ja  merkityksellisyydestä,  koska haastattelemistani  luokanopetta-

jista  moni  koki  elämäntaitojen ohjaamisen mielekkääksi  ja  merkitykselliseksi  asiaksi

ohjata oppilaille. Merkittävimpänä tiedonhaun kanavana toimi ERIC, Academic Search

Elite  (EBSCO) sekä Google Scholar tiedonhakujärjestelmä,  jonka välityksellä  löysin

useita teoksia etsimistä aiheista. Olen keskittynyt lähteiden laatuun sekä niiden sovel-

tuvuuten lähdemateriaalia valitessani, sillä raporteissa olennaista on, että jokaisen läh-

teen tulee palvella kyseistä työtä (Vilkka & Airaksinen 2004, s.77). Opinnäytetyössäni

olen käyttänyt  suurimmaksi  osaksi  tuoreita,  useimmiten  enintään  kymmenen vuoden

takaisia  lähteitä,  jotta  tieto  olisi  mahdollisimman  ajantasaista.  (Tuomi  &  Sarajärvi,

2009, s. 159 ) Lähdemateriaaleina olen käyttänyt painettua kirjallisuutta ja verkkomate-

riaaleja.  Tutustuin  myös  Theseus-verkkokirjaston  ja  Google  scholarin  kautta

samankaltaisiin opinnäytetöihin, graduihin ja väitöskirjoihin, joista hyödynsin etenkin

lähdeluetteloiden tietoja.
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3.1 Aikaisempia tutkimuksia hyvinvointi opetukseen liittyen

Tämän  tutkimuksen  tekemistä  rajoitti  osittain  se,  että  lähdekirjallisuutta  ei   ollut

kovinkaan helposti saatavilla, liittyen positiiviseen psykologiaan, positiivinen pedagogi-

ikkaan ja vahvuusperustaiseen opetukseen, vaikka Suomessakin on viime vuosien aikan

tehty monta tutkimusta aiheeseen liittyen. Tämä voi osittain johtua siitä, että esimerkiksi

positiivisen pedagogiikan on sen verran uusi pedagoginen suuntaus, että sille ei ole tästä

syystä muodostunut pitkiä tutkimusperinteitä (Avolan, 2017, s.15). Tämän tutkimuksen

kannalta  merkittävä  tieto  on  kuitenkin  se,  että  onnellisuuden  taitoja  tulisi  opettaa

koulussa,  koska  monien  tutkimusten  mukaan  hyvinvoinnin  opettamisen  on  todettu

vähentävän  masennusta  sekä  lisäävän  oppilaiden  onnellisuutta  mikä  vaikuttaa  oppi-

laiden hyvinvointiin ja oppimistuloksiin. Tästä syystä on perusteltua, että näitä taitoja

tulisi  ohjata  oppilaille  koulussa,  koska näiden taitojen  opetteleminen tiedetään  myös

lisäävän ihmisen resilienssiä, positiivisia tunteita, sitoutumista ja merkityksellisyyttä, ja

niitä  voidaan opettaa  kouluissa.  (Seligman  ym, 2009,  s.293-295,302,  304)  On myös

tutkittu, että hyvinvoivat oppilaat ovat sitoutuneita koulunkäyntiin ja menestyvät muita

paremmin (Leskisenoja, 2017, s.17). Myönteisillä tunteilla on kouluelämässä suunnaton

merkitys, koska myönteisten tunteiden yhteys koulussa viihtymiseen, hyviin oppimistu-

loksiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ovat merkittävät.  Näin ollen on myös pe-

rusteltua ja toivottavaa,  että näitä asioita tulisi  huomioida koulutyötä suunniteltaessa,

niin  luokan,  koulun  kuin  valtion  tasolla  (Leskisenoja,  2017,  s.  40).  Positiivinen

koulunkäynti ja myönteinen kouluilmapiiri sekä positiivisen pedagogiikan toteuttami-

nen lisäävät oppilaiden hyvinvointia sekä kouluiloa ja ja tukee oppilaiden akateemisia

taitojen ja valmiuksien kehittymistä (Leskisenoja, 2017, s.17, 50). Voidaan siis todeta,

että koululla on merkittävä mahdollisuus edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, koska

tutkimusten  mukaan  voimme  itse  vaikuttaa  kokemaamme  hyvinvoinnin  määrään

(Leskisenoja,  2019,  s.  20).  Leskisenoja  (2019,  s.20)  viittaa  onnellisuustutkija  Sonja

Lyubomirskyn tutkimustuloksiin, joiden mukaan onnellisuutemme syntyy kolmesta eri

osatekijästä, jotka ovat geneettinen perimä, ympäröivät olosuhteet sekä ihmisen omat
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valinnat,  eli  toisin  sanoen  pyrkimykset,  teot  ja  ajatukset.  Mielenkiintoista  tässä

tutkimuksessa on se, että noi neljäkymmentä prosenttia onnellisuudesta on omissa käsis-

sämme ja vain kymmenen prosenttia riippuu ympäristöstä ja noin puolet on geneettisen

perimän määräämä. Tästä syystä hyvinvointiopetus ja hyvinvointiataitojen harjoittelu on

tärkeää myös koulussa, koska niitä ohjaamalla koulu voi osaltaan vahvistaa oppilaiden

omaa  aktiivista  toimijuutta  heidän  oman  hyvinvointinsa  edistämisessä  (Leskisenoja,

2019, s.18, 20-21) 

Opetussuunnitelman  perusteissa  mainitaan,  että  on  tärkeää  luoda  toimintakulttuuria

jonka  avulla  pyritään  edistämään  oppimista,  osallisuutta,  hyvinvointia  ja  kestävää

elämäntapaa.  (Opetushallitus,  2016,  s.  22,  26,  27)  Avola  (2017,  s.  80)  tutkimuksen

mukaan Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 sisällöt eivät kuitenkaan hyvinvoin-

nin  alueella  vastanneet  positiivisen  pedagogiikan  toimintamalleja.  Myöskään  positi-

ivisen pedagogiikan  tärkeät  painopistealueet,  kuten vahvuudet,  läsnäolotaidot  ja  tun-

netaidot,  jäivät  varsin vähäiselle  huomiolle  Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014

yleisen osan sisällöissä. Yhteläisyyksiä löytyi kuitenkin vuorovaikutuksen, sosiaalisten

taitojen ja myönteisen ympäristön aihealueilla. (Avola, 2017, s.80). 

3.2 Aikaisempia tutkimuksia ja kokemuksia työn mielekkyyteen
liittyen

Mielekäs työ ja työstä nauttiminen ei aina ole helppoa, mutta jos ihminen tiedostaa omat

vahvuutensa, niin mielekkään työn tekeminen voi olla mahdollista. Työn tekeminen ja

siihen panostamiseen kannattaa keskittyä omien vahvuuksien ja mieltymysten pohjalta,

merkityksellisyyden tunnetta unohtamatta. (Carlsson & Järvinen, 2012, s. 8, 11) Ihmi-

nen on usein halukas yhteistyöhön, jos hän voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja asioita

missä ihminen on hyvä, sillä huomion kiinnittäminen myönteisiin asioihin on palkitse-

vaa (Lipponen, 2015, s. 213) .”Sanayhdistelmä mielekäs työ perustuu sanaan mieli ja

kuvaa  sitä,  että  työnteossa  on  oltava  mieltä  ja  merkitystä.  Se  voi  olla  jopa  kunkin
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mielitekemistä!”  (Carlsson  & Järvinen,  2012,  s.  15).  Leskisenojan  (2017,  s.  26-28)

omien  kokemuksien  mukaan  työ-  ja  vuorovaikutuksentäyteiset  koulupäivät  antoivat

hänelle energiaa ja vaikuttivat positiivisella tavalla oppilaisiin, mikä vuorostaan vaikutti

hänen työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Myös Tikkasen (2017) tekemässä tutkimuksessa

opettajat nostivat esille opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutussuhteen tärkeyden.

Opettajien  mielestä  oppilaille  olisi  tärkeää  opettaa  ei-  kognitiivisista  taitoja,  kuten

elämässä yleisesti tarvittavia taitoja ja niiden harjoittelemista. Näiden taitojen harjoit-

telussa opettajat kuitenkin kokivat tarvitsevansa lisää teoreettista näkökulmaa ja käytän-

nön työvälineitä, esimerkiksi vahvuusperustaiseen opetukseen sekä vuorovaikutustaito-

jen opetukseen. Erityisesti vahvuuksien tunnistamista pidettiin tärkeänä taitona, koska

tiedostamalla omat vahvuutensa oppilas oppii luottamaan omiin kykyihin mikä vahvis-

taa samalla oppilaan myönteistä käsitystä itsestään. (Tikkanen, 2017, s.52-53, 71) 

Työn mielekkyys liittyy työn mieleen ja kaikkeen siihen hyvään, mitä työllä on antaa ja

tarjota työntekijälle. Työn mielekkyys on myönteistä käsitystä työstä ja positiivista suh-

tautumista ja asennoitumista työtä kohtaan. (Kuusela, 2016, s.59-60) Työn mielekkyyttä

on kuitenkin hankala tutkia, koska käsite on jokseenkin epäselvä ja se voi koskea mitä

tahansa  työhön  liittyvää  asiaa  (Antila,  2006,  s.  27).  Kuuselan  tutkimukseen  (2016)

mukaan kokonaisvaikutelma opettajan työn mielekkyydestä on hyvin monipuolinen ja

se sisältää  opettajalähtöisiä  näkökohtia,  työn sosiaalisia  aspekteja  sekä työsuhteen ja

ammatin  näkökantoja.  Opetustyön  mielekkyyden  representaatioissa  painottuu  eniten

opettajan oma näkökulma eli miten opettaja itse suhtautuu tai asennoituu omaa työtään

kohtaan, ja mitä asioita hän pitää mielekkäänä opettajan työssä. Mielekäs opettajan työ

antaa opettajalle iloa, innostaa heitä ja tarjoaa heille onnistumisen kokemuksia. Opetta-

jan tehdessä mielekästä opetustyötä hän nauttii työstään, viihtyy siinä ja kokee työtyy-

tyväisyyttä. Opettajan myönteinen suhtautuminen ja asennoituminen vaikuttaa myös  si-

ihen että työ näyttäytyy mielekkäänä. Myös oppijoiden oppimisen ilo ja innostus näyt-

tävät  lisäävän  opettajien  työn  mielekkyyttä.  (Kuusela,  2016,  s.59-60)  Blombergin
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mukaan (2008, s.118-121) opettajat löysivät työhönsä iloa vuorovaikutukseen liittyvistä

hetkistä oppilaiden kanssa .Opettaminen koettiin erityisen palkitsevana silloin, kun op-

pilaat osoittivat nauttivansa oppimisesta (Blomberg, 2010, s.47). Henttosen ja Lapointen

(2015) mukaan yksi työn mielekkyyden kannalta tärkeä tekijä on omien arvojen poh-

jalta tehtävä työ, sekä mahdollisuus tehdä työnsä hyvin (Henttonen& Lapointe, 2015, s.

73-74).  He  viittaavat  myös  kirjassaan  Marjolein  Lips-Wiersma  ja  Lani  Morriksen

tutkimukseen,  joka  on  osoittanut,  että  työn  mielekkyys  rakentuu  hyveiden  harjoit-

tamiselle arjessa sekä oman työn tavoitteiden tiedostamiselle sekä ymmärrykselle oman

työn yhteydestä laajempiin yhteiskunnallisiin päämääriin (Henttonen& Lapointe, 2015,

s.  85).  Leskisenojan  (2017)  omakohtaisten  kokemusten  perusteella  saavuttamisen  ja

menestyksen kokemukset syntyivät vahvimmin oppilaiden innostuksen ja motivaation

kautta.  Hänen omien havaintojensa  mukaan onnistumisen tunne syntyi  siitä,  kun lu-

okassa  oli  havaittavissa  oppimisen  iloa,  hedelmällistä  tiimityöskentelyä ja  välittävää

yhteishenkeä. Hän kuvailee myös työpäivän huippuhetkiä oppilaiden kanssa, jotka oli-

vat syvälliset keskustelutuokiot, tai pienet tilanteet koulun arjessa, kun hän huomasi op-

pilaiden  sisäistäneen  jotakin  positiivisuuden,  sinnikkyyden,  vahvuuksien  tai  jonkin

muun positiivisen pedagogiikan teeman merkityksistä. Myös oppilaiden arvosanat olivat

nousseet  hyvinvointioepetusken  myötä,  joka  Leskisenojan  mukaan  johtui  oppilaiden

ilon ja hyvinvoinnin vaalimisesta jonka myötä myös oppimistulokset ja edistyminen jo-

hti kohentuneeseen koulumenestykseen. Jokainen työpäivä ei kuitenkaan ollut pelkkää

ruusuilla tanssimista, koska kiire, riittämättömyyden kokemukset ja jaksaminen olivat

myös ajoittain  arkipäivää  koulun arjessa.  Tästä  huolimatta,  hän huomasi  pystyvänsä

hyödyntämään opettamiaan hyvinvointistrategioita (PERMA-teoriaan perustuva hyvin-

vointiopetus)  myös  oman  jaksamisensa  ja  työnilon  ylläpitämiseksi.  Hänen  oman

tutkimuksensa sivutuotteena, hän ymmärsi positiivisen pedagogiikan positiiviset vaiku-

tukset myös koulun aikuisten hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Tutkimusten mukaan

yksi suurimpia kuormitusta aiheuttavia tekijöitä opettajan työssä on vuorovaikutussuh-

teet  oppilaiden,  kollegoiden  ja  kotien  kanssa.  Leskisenoja  viitta  Kernin  (ym  2014)
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tutkimuksen,  jonka  mukaan  PERMA-teoria  soveltuu  hyvin  viitekehykseksi,  kun

pyritään  kohentamaan  henkilökunnan  hyvinvointia.  (Leskisenoja,  2017,  s.  26-29)

Leskisenoja (2017, s. 188) mukaan opettaja, joka on itse omaksunut positiivisen peda-

gogiikan periaatteet omaan elämäänsä voi myös aidoimmin ja uskottavimmin ohjata op-

pilaita positiivisen pedagogiikan keinoin. 

Salovaara ja Honkonen (2013, 18-19) kirjoittavata opettajien työhyvinvoinnista, jolla he

viittaavat opettajan kokemukseen mielekkäästä ja sujuvasta työstä ja niistä asioista joita

se pitää sisällään. Työhyvinvointi on tärkeää, koska hyvä olo tarttuu ja leviää niin työy-

hteisöön kun laajemmin oppilaisiin ja koulun ulkopuolellekkin (Salovaara & Honkonen

2013, 21) . Vuorovaikutus on yksi opettajan tärkein työväline (Salovaara & Honkonen

2013,113) kuten myös tunnetaidot sillä hankalat vuorovaikutustilanteet helpottuvat, jos

tunnistaa omat tunteensa (Salovaara & Honkonen 2013,105) . Salovaaran ja Honkosen

(2013, s. 58-59) mukaan opettajat  voivat itse muokata työtään ja tapaansa tehdä sitä

opetussuunnitelman ja koulun tavoitteiden mukaisesti. Työtä voi muokata esimerkiksi

lisäämällä työn voimavaroja opettamalla uusia taitoja tai menetelmiä oppilaille kuten es-

imerkiksi  tunnetaitoja  tai  osallistumista  tai  ohjata  oppilaita  hyödyntämään  omia

kykyjään.  Työn  muokkaamista  voi  myös  tehdä  työn  voimauttavia  puolia  lisäämällä

kuten uusiin projekteihin tai hankkeisiin hakeutumalla. (Salovaara & Honkonen 2013,

58-59) Myös opettajan oma panos työn mielekkyyden parantamisessa on tärkeää. Opet-

tajan työ tulee kokea merkityksellisenä ja tärkeänä, jotta siihen ollaan valmiita panosta-

maan. Tähän vaikuttaa työn henkilökohtainen arvo, joka antaa sille sen sisällön. Tämä

merkityksellisyys muodostuu suhteessa koulun kokonaisuuten sekä toisaalta suhteessa

omaan itseen.  Myös yhteisöllisyys kasvattaa työn motivaatiota mihin lukeutuu muun

muassa kollegoiden tuki ja kumppanuus, selkeät työ-ja tehtävä roolit sekä opettajatiimit

ja mentorointi. (Salovaara & Honkonen 2013, 142,144) 
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Tikkasen tutkimuksessa (2017) “haastateltavat toivat esille oppilaan omien hyvien val-

intojen  lisäksi  toisten  oppilaiden  hyvien  asioiden  huomaamiseen  ja  niistä  vahvu-

uskielellä annetun palautteen merkityksen” (Tikkanen, 2017, s. 73). Vahvuusperustaisen

opetuksen jatkuvuuden ja mahdollistamisen kannalta koulutus työyhteisön kouluttami-

nen, koettiin tärkeänä, jotta siitä tulisi koko koulun kantava voima. Vahvuusperustainen

opetuksesta toivottiin myös koko koulun yhteinen projekti, johon osallistuisi koko työy-

hteisö. (Tikkanen, 2017, s.57, 59) Myös Basin ja Firatin tutkimuksessa (2017), nousi es-

ille opettajien kokema tarve saada koulutusta aiheesta, pystyäkseen vaikuttamaan oppi-

laiden hyvinvointiin positiivisen oppimisen (Bas & Firat,  2017, s.88, 90-91). Koulun

toimintakulttuurin muutokseen tarvitaan kuitenkin aikaa, opettajien kouluttamista sekä

erilaisia työvälineitä. (Tikkanen, 2017, s.59) 

Järvilehto (2015, s.375) kirjoittaa kestävästä hyvinvoinnista  työssä, jossa keskeisessä

osassa on toiminta joka kohdistuu yhteisön hyväksi. Hän kirjoittaa VVV-mallista, eli

vapaus, virtaus ja vastuu. Vapauteen liittyy resursointi ja itsetuntemus mutta myös it-

seilmaisu jonka avulla voi toteuttaa itseään. Virtaus taas on kytköksissä tekemiseen ja

osaamiseen mistä seuraa aikaansaamisen ja tuottavuuden lisääntyminen. Vastuu taas li-

ittyy  ihmissuhteisiin  ja  jonkin  suuremman  kokonaisuuden.  Järvilehto  viittaa  tässä

Ryanin ja Decin (2000) määritelmään, jonka mukaan vastuulle on olennaista yhteisöl-

lisyyden perustarpeen  tyydyttäminen,  toisten  palveleminen  sekä  hyvän tekeminen  ja

merkityksellisyyden kokeminen. (Järvilehto, 2015, s.372-373) Järvilehdon kuvaamassa

VVV-mallissa yksilö on toiminnan keskipiste, jota taas vuorostaan ympäröi toiminnan

kehä.  Toiminnan  kehä  synnyttää  vuorostaan  vaikutuksia  ympäristöstä  ja  yhteisössä,

mitkä puolestaan vaikuttavat yksilöön ja muuttavat tämän toiminnan mahdollisuuksia.

(Järvilehto, 2015, s.374-375) Järvilehdon mukaan, kestävä hyvinvointi mahdollistuu sil-

loin kun kun kaikki kolme tekijää (vapaus, virtaus ja vastuu) sekä kaikki kolme vaiku-

tuspistettä (yksilö, toiminta ja yhteisö) on otettu huomioon. “Vapaus synnyttää yksilölle

mahdollisuuden toimia. Virtaus pitää toiminnan laadukkaana. Vastuu suuntaa toiminnan
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kohti  yhteisön  hyvinvointia.”  (Järvilehto,  2015,  s.375)  Näiden  kaikkien  kolmen

keskustekijän tukiessa toinen toisiaan johtaa kestävään, palkitsevaan ja tuottavaa työn

kehän. (Järvilehto, 2015, s.375)

4 TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Teoreettisen osuuden avulla pyrin tutkittavan ilmiön ymmärtämiseen ja se toimii heijas-

tuspintana tutkimustuloksien analysoimisessa.  Tutkimuksen tarkoituksena ei  ole ollut

testata teoriaa tai hypoteeseja vaan yrittää etsiä aineistosta vastauksia tutkimuskysymyk-

siin  (Saaranen-Kauppinen&  Puusniekka,2006b).  Tutkimuskysymysten  ja  tutkimu-

songelman sekä teorian ja aiempien tutkimusten avulla olen pyrkinyt luomaan alustavan

pohjan  teoreettiselle  viitekehykselle,  jonka  pohjalta  tulen  tarkastelemaan  tämän

tutkimuksen empiiristä osuutta. (Kananen, 2014, s. 53-58)

Tutkimuksen alkuvaiheessa päädyin käyttämään PERMA-teoriaa hyvinvoinnin määrit-

täjänä, koska se luo vahvan pohjan elämäntaitojen opettamiseen, positiivisen pedagogi-

ikan keinoin. Hyvinvointia ja oppimista olisi voinut tarkastella myös sosiaalipedagogi-

ikan näkökulmasta,  koska sen yhtenä tarkoituksena on tukea oppilaiden-  ja opiskeli-

joiden kasvua ja hyvinvointia (Kurki ym. 2006, s. 151), tai Aaron Antonovskyn saluto-

geenisesta  teoriasta  hyvinvoinnin  määrittäjänä  (Antonovsky,  2007).  Lopulta  päädyin

rakentamaan  teoreettisen  viitekehyksen  sekä  positiivinen  psykologian  ja  positiivisen

pedagogiikan näkökulmasta. Positiivinen psykologia toimii tässä tutkimuksessa hyvin-

voinnin määrittäjänä. Positiivisen pedagogiika voi kuvailla työvälineenä, jonka avulla

toteutetaan positiivisen psykologian kasvatus- sekä opetusmetodeja. 

Alla olevan kuvion (4 ) tarkoitus on kuvata tämän tutkimuksen teoreettista viitekehystä,

jossa positiivinen psykologia toimii keskiössä. Positiivinen psykologia linkittyy Martin

Seligmanin hyvinvointi teoriaan, joka tunnetaan nimellä PERMA-teoria. Nuoli, joka os-
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oittaa  positiivisesta  psykologiasta  kohti  positiivista  pedagogiikkaa  pyrkii  kuvaamaan

sitä,  kuinka  positiivinen  pedagogiikka  on  ottanut  vaikutteita  positiivisesta  psykolo-

giasta.

Kuvio 3. Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys

4.1 Positiivinen psykologia

Kun hyvinvointia on tutkittu, on havaittu, että sitä voidaan opettaa ja oppia huonoista

lähtökohdista huolimatta (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2016, s. 17). Vasta viime

vuosien aikana henkistä hyvinvointia on pyritty tietoisesti opettamaan oppilaille ja hyv-

invointia edistäviä toimista löytyy monta mainintaa perusopetuksen opetussuunnitelman

perusteissa. On ymmärretty, että on tärkeää, että oppilaat saavat kehittää tunnetaitojaan

ja sosiaalisia taitojaan. Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan myös, että on tärkeää

luoda toimintakulttuuria jonka avulla pyritään edistämään oppimista, osallisuutta, hyv-

invointia ja kestävää elämäntapaa. (Opetushallitus, 2016, s. 22, 26, 27) 
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Paha pitää huolen itsestään, hyvää tulee helliä, on sananlasku joka korostuu hyvinvoin-

nin tukemisessa. Kielteiset ajatukset valtaavat usein mielemme ja tarvitaan rutkasti posi-

tiivista palautetta kielteisten mielikuvien korjaamiseen. Tästä syystä hyvää tulee helliä

ja se tulee tiedostaa, sitä tulee vaalia ja sen siementämistä on opetettava. Tätä voi ku-

vailla yhdeksi positiivisen psykologian ydinsanomista (Uusitalo-Malmivaara & Vuori-

nen,  2016,  s.  17-19).  Kumpulainen  ym.  (2015,  s.  227)  kirjoittavat,  että  positiivisen

psykologian  perustuvissa  tutkimukset  ovat  kiinnittäneet  erityisesti  huomiota  yksilön

myönteisiin  tunnetiloihin,  ominaisuuksiin  ja  voimavaroihin.  Uusitalo-Malmivaara  &

Vuorinen (2016, s. 20) nostavat  esille,  että jo vuonna 1958 professori Marie Jahoda

totesi,  ettei  pahoinvoinnin  poistaminen  takaa  hyvinvointia.  He  mainitsivat  myös

Maslown, jonka mukaan ihminen taas on onnellisimmillaan, kun hän pystyy toteutta-

maan itseään. Positiivisen psykologian uranuurtajan, Martin Seligmanin mukaan, positi-

ivisen psykologian opettaminen ja harjoittaminen tekee ihmisestä onnellisemman. Mar-

tin Seligmanin positiivisen psykologiaan lukeutuva hyvinvointiteoria tunnetaan nimellä

PERMA-teoria, jonka mukaisesti hyvinvointi tässä tutkimuksessa osittain määritellään.

Kyseinen teoria koostu viidestä eri osatekijästä joita kutsutaan nimellä myönteiset tun-

teet (P = Positive emotions), sitoutuminen (E = Engagement), ihmissuhteet (R = Rela-

tionships), merkityksellisyys  (M = Meaning)  ja saavuttaminen  (A = Accomplishment).

Jokainen näistä viidestä elementistä edistää Seligmanin mukaan hyvinvointia. Nämä el-

ementit ovat itsenäisesti määriteltävissä sekä mitattavissa, niistä jokainen edistää hyvin-

vointia ja ihmiset tavoittelevat niitä itseisarvoisesti niiden itsensä takia. Tietoisuus siitä,

että pystymme itse vaikuttamaan omaan hyvinvointiimme on merkittävä. Hyvinvoinnin

ja kukoistamisen saavuttaminen vaatii kuitenkin työtä, jotta ihminen voi löytää merki-

tyksellisyyden kokemuksilleen. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2016, s. 20-24) 
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Tämä kuvio perustuu Leskisenojan (2017, s.  48-57)  kuvaamaan PERMA-teoriaan  ja

yllä  olevaan  määritelmään  Seligmanin  PERMA-teoriasta  (Uusitalo-Malmivaara  &

Vuorinen, 2016, s. 20-24).

Kuvio 4. PERMA-teoria

PERMA-teorian ensimmäinen elementti on myönteiset tunteet. Nämä myönteiset tun-

teet muodostavat hyvinvointimme kulmakiven (Leskisenoja, 2017, s. 50) Martela (2015,

s. 54-57 ) kirjoittaa onnellisuudesta sekä hyvän elämän ja hyvinvoinnin eri muodoista

sekä  niihin  vaikuttavista  tekijöistä.  Myönteiset  tunteet,  elinvoimaisuus,  merkityksel-

lisyys sekä elämän tyytyväisyys ovat myönteisten tunnetilojen eri muotoja, jotka johta-

vat  yhdessä  kokemustemme  kanssa  ympärsitösuhteen  laadusta,  hyvinvointiin  ja  tätä

kautta hyvään elämään. (Martela, 2015, s. 54-57) Erityisesti myönteisillä tunteilla on su-

uri vaikutus meidän hyvinvointiin, oppimiseen, suoriutumiseen ja koulumenestykseen.

Tutkimusten mukaan negatiivisten tunteiden vaikutus ja voima on suurempi kuin positi-

ivisten  tunteiden.  Tästä  syystä  on  tärkeää  vahvistaa  ja  etsiä  kaikkea  hyvää  ym-
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päriltämme. Sanotaan, että jokaista kielteistä tunnetta kohden pitäisi  kokea vähintään

kolme  myönteistä  tunnetta,  koska  tunteiden  tasapaino  on  hyvinvointimme  kannalta

ratkaisevaa. Liialliset myönteiset tunteet eivät myöskään ole hyväksi, koska se voi jo-

htaa esimerkiksi riskikäyttäytymiseen. (Leskisenoja, 2017, s. 38-41) “Oppilaan koulussa

kokemat myönteiset tunteet voivat laajentaa hänen kognitiiivisia, sosiaalisia ja emotion-

aalisia  voimavarojaan  sekä  johdattaa  joustavampaan  ja  luovempaan  ajatteluun”

(Leskisenoja, 2017, s. 57).

PERMA-teorian toinen komponentti on sitoutuminen, joka Leskisenojan (2017, s. 51)

mukaan viittaa hyvinvointiin, jota koetaan toimintaan liittyvän syvän kiinnostuksen het-

kellä. Työhön uppoutumisen yhteydessä viitataan usein Flow-teoriaan, joka määritellään

yhtäaikaisena  keskittymisen,  kiinnostuksen  ja  nautinnon  yhdistelmänä.  Kun  kaikki

kolme  tekijää  stimuloivat  samanaikaisesti  on  sitoutuminen  silloin  korkeimmillaan.

Flow-tila  on hyödyllinen  koska se saa aikaan mielihyvän  kokemuksen ja  edesauttaa

tavoitteiden  saavuttamisessa  sekä  kehittää  taitoja  sekä  sinnikkyyttä.  (Leskisenojan  ,

2017, s. 51) 

Ihmissuhteet  ovat  PERMA-teorian  kolmas  elementti.  Muilla  ihmisillä  on  merkitystä

kokemamme  hyvinvointiin,  sillä  sosiaalista  tukea  ja  huolehdituksi,  arvostetuksi  ja

rakastetuksi tulemista on pidetty yhtenä oleellisena hyvinvoinnin tekijänä. Tutkimusten

perusteella on voitu todeta, että hyvin onnelliset ihmiset ovat poikkeuksellisen taitavia

hoitamaan  ihmissuhteitaan.  Läheisten,  kannustavien  ja  turvallisten  ihmissuhteiden

merkitys hyvinvoinnin kannalta on merkittävä, ja vaikuttavat myös oppilaisiin koulussa

ja koulupäivän aikana. (Leskisenojan , 2017, s. 52) 

PERMA-teorian neljäs elementti on merkityksellisyys. Lipponen (2015, s. 213-214) vi-

ittaa kirjoittaessaan merkityksellisyyden (M= meaning) kokemuksesta,  jonka mukaan

harva ihminen osaa suoraan vastata kysymykseen, mikä omassa elämässä on merkityk-

sellistä mutta kun tarkkaillaan asiaa ihmisen kokemusten, toiveiden ja arvojen kautta,
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niin ollaan tutkimassa ja vahvistamassa merkityksellisyyttä paikallisella arjen tasolla.

(Lipponen, 2015, s. 2014) Auttamalla oppilaita tiedostamaan ja etsimään merkityksel-

lisyyttä ja tarkoitusta elämäänsä voidaan koulussa vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin.

Merkityksellisyyden kokemus luo uskoa ja toivoa tulevasta ja antaa voimaa sinnitellä

vaikeuksien keskellä. Jos oppilas kokee koulunkäynnin merkitykselliseksi hän on myös

sitoutuneempi oppimiseen. Merkityksellisyyteen liittyy usein sitoutumiseen toisen aut-

tamiseen ja maailman parantamiseen. (Leskisenoja, 2017, s. 54-55) Leskisenoja (2017,

s.55) viitta Seligmanin näkemykseen siitä, että ihmiset kokevat merkityksellisyyttä sil-

loin kun he pystyvät kehittämään ominaisvahvuuksiaan ja kykenevät käyttämään niitä

toisten palvelemiseen.

PERMA-teorian  viides  ja  viimeinen  elementti  on  saavuttaminen,  joka  viittaa  voit-

tamiseen, menestymiseen ja hyviin suorituksiin. Leskisenoja (2017, s.56) viitta jälleen

Seligmaniin, jonka mukaan saavuttaminen on merkityksellisyyden ja itsenäisen hyvin-

voinnin osatekijä.  Voidaan todeta,  että  saavuttaminen lisää hyvinvointia  mutta  myös

hyvinvointi mahdollistaa paremmat saavutukset. Tähän näkemykseen perustuen voidaan

todeta,  että  PERMA-teorian  muut  elementit  tukevat  oppilaiden  psykologisia

voimavaroja ja näin ollen mahdollistavat saavuttamisen, kuten esimerkiksi hyvät koulu-

arvosanat. (Leskisenoja, 2017, s. 56-57) 

4.2 Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointi 

Positiivinen pedagogiikka on käännetty englannin kielen sanasta positive education tai

positive  pedagogy.  Positiivinen  pedagogiikka  on  vielä  suhteellisen  uusi  käsite

Suomessa, eikä sille vielä ole täysin vakiintuneita käsitteitä, minkä vuoksi positive edu-

cation käännetään joskus myös sanalla positiivinen kasvatus. Positiivinen pedagogiikka

viittaa  positiivista  kasvatusta  selkeämmin  siihen,  että  sillä  tarkoitetaan  nimenomaan

kouluissa ja päiväkodeissa käytettävää pedagogiikkaa. Tästä syystä Avola (2017, s. 7)

mukaan positiivinen pedagogiikka voidaan nähdä parempana sanan positive education
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käännöksenä kuin positiivinen kasvatus. Positiivinen pedagogiikka on saanut vaikutteita

positiivisesta psykologiasta, jonka pyrkimyksenä on ohjata vallitsevat ajattelu-ja toim-

intamallit pois ongelmakeskeisyydestä (Kumpulainen, ym. 2015, s. 227  ). Positiivisen

pedagogiikan  teoreettinen  perusta  tulee  positiivisen  psykologian  tieteestä,  joka  on

saanut alkunsa yhdysvalloissa 2000-luvun taitteessa (Leskisenoja, 2017, s. 32). Kumpu-

lainen  ym.  (2015,  s.  227)  kirjoittavat,  että  positiivisen  pedagogiikan  perusta  on  so-

siokulttuurisessa näkemyksessä, joka korostaa oppimisen ja kehityksen sosiaalista, emo-

tionaalista ja kulttuurista ulottuvuutta. Sosiokulturaaliset näkemykset perustuvat pitkälti

Vygotskyn oppimista käsittelevään teoriaan jonka mukaisesti lapsi oppii  ennen kaikkea

sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta, myös aktiivisen (ajattelu) toiminnan merkitys ko-

rostuu oppimisessa (TieVie 2006). Pähkinän kuoressa voidaan todeta, että positiivisen

pedagogiikan tavoittena on perinteisen opetustyön ohella edistää oppilaiden hyvinvoin-

tia. Kyseessä on varteenotettava pedagogiika, joka on levinnyt eripuolille maailma ja

josta saadaan alati lisääntyvää empiiristä näyttöä. (Leskisenoja, 2017, s.13). Positiivisen

pedagogiikan mukaan hyvinvoiva lapsi oppii parhaiten, minkä vuoksi turvallinen ja ym-

päristö  ja  hyvinvoivat  opettajat  luovat  oppimiselle  hyvät  lähtökohdat.  Tästä  syystä

lapsen  oppimista  ja  hyvinvointia  tulee  tarkastella  aina  siinä  ympäristössä  jossa  hän

toimii.  (Kumpulainen  ym.  2015,  227-228.)  Myös  Avolan  tutkimus  tukee  tätä  näke-

mystä, sillä hänen mukaan positiivista pedagogiikka ja sen aihealueet (YHO-malli= ym-

päristö, hyvinvointi ja oppiminen), ovat vuorovaikutuksessa keskenään minkä vuoksi ne

tulee nähdä yhtenä suurempana kokonaisuutena. (Avola, 2017, s.44, 78) 

Positiivisen pedagogiikan yhtenä tavoitteena on nähdä lapsi aktiivisena toimijana tuo-

malla keskiöön lapsen osallisuus, vahvuudet ja myönteiset tunteet. Kasvatustoiminnan

lähtökohtana ovat myös ne asiat, jotka kannattelevat lapsia, saavat heidät tuntemaan op-

pimisen iloa sekä tekevät oppimisesta mielekästä. (Uusitalo-Malmivaara, 2015, s. 18-

20),  (Kumpulainen, ym. 2015, s. 224-225 ) Kumpulainen (ym, 2015, s. 225) kirjoittaa,
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että positiivinen pedagogiikka poikkeaa osin kasvatustieteen kentästä, tuomalla peda-

gogisen toiminnan keskiöön lasten osallisuuden, vahvuudet ja myönteiset tunteet.

Yhteisöllinen  ja  luottamuksellinen  koulun  toimintakulttuuri  vahvistavat  yhteisön

vuorovaikutusta  luoden  hyvät  edellytykset  myös  oppimiselle.  Jokaisen  oppilaan

vahvuuksien etsiminen ja tunnistaminen auttaa lasta luomaan hyvän elämän rakennus-

palikoita. Vahvuuksien kautta luodaan uskoa luottaa omiin kykyihin ja selviytyä erilai-

sista tilanteista. (Kumpulainen ym. 2015, 230) Positiivinen pedagogiikka pyrkii keskit-

tymään  sellaisiin  kasvatustieteellisiin  käytäntöihin,  jotka  keskittyvät  yksilöllisiin  ja

yhteisöllisiin  merkityksiin  ja  tästä  syystä  myös  osallisuus  ja  osallistuminen  ovat

keskeisessä osassa positiivista pedagogiikka. Ihmisten välinen toiminta ja vuorovaikutus

sekä  jaetut  käytänteet  ja  merkityksen  antoa  tukevat  välineet  ovat  keskiössä  kun

tarkastelun kohteena on hyvinvointi ja oppiminen.  (Kumpulainen, ym. 2015, s. 227  )

Leskisenoja (2017, s. 16) kirjoittaa, että luokan myönteinen ja kannustava ilmapiiri, on-

nistumisten ja vahvuuksien huomioiminen toimivat myös motivaation lähteenä.

Oppilaiden  hyvinvointia  tukevia  tekijöitä  koulun  arjessa  ovat  Avolan  (2017,  s.  44)

YHO-mallin mukaan esimerkiksi yksilöllisyys, läsnäolotaidot, onnellisuus, vahvuudet,

tunnetaidot  sekä  resilienssi.  Positiivisella  pedagogiikan  tarkoituksena  on  myös  op-

pimisen keskittäminen emotionaalisen hyvinvointi koska tällä tavalla on mahdollisuus

vaikuttaa oppilaiden  onnellisuuteen  ja  sen  tukemiseen  (Borkar,  2016,  s.862).  Positi-

ivisen pedagogiikan tavoitteena  on hyvinvoinnin  sekä erilaisten  taitojen  opettaminen

tavalla, joka tukee jokaisen oppilaan yksilöllisiä tarpeita ja pyrkii näillä keinoin tuke-

maan oppilaita kukoistamisen tavoittelussa. (Seligman ym. 2009 s. 294, 301-302) 

Kumpulainen ym. (2015, s.229) esittävät kolmannen periaatteen, jonka mukaan opetta-

jan tulee luoda kouluun opetusmenetelmät, jotka auttavat löytämään oppilaan oman op-

pimispolun.  Omalla  oppimispolulla  työskennellään  lähikehityksen  vyöhykkeellä  yk-

silönä, mutta osana yhteisöä. (Kumpulainen ym.2015, s. 229) Oppilaiden sisäisen moti-
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vaation ruokkiminen sekä oppilaan kykyjen ja vaatimustason yhteensovittaminen, johta-

vat oppimiseen sekä mahdollistaa flow-kokemuksen. (Leskisenoja, 2017, s.16)

Alla olevan kuvion 5 avulla tarkoitukseni on havainnollistaa positiivista pedagogiikka ja

sen aihealueita  (YHO-malli=  ympäristö,  hyvinvointi  ja  oppiminen),  jotka  perustuvat

Avolan tutkimukseen (2017, s. 44). Avola painottaa, että kaikki positiivisen pedagogi-

ikan aihealueet ovat vuorovaikutuksessa keskenään minkä vuoksi ne tulee nähdä yhtenä

suurempana kokonaisuutena (Avola, 2017, s.78).

Kuvio 5. Positiivinen pedagogiikan aihealueet, Avolan (2017) YHO-mallin perustuen.

Idea kuvioon on saatu: Avola, 2017, s.44
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4.3 Positiiviseen  psykologiaan  ja  pedagogiikkaan  kohdistuva

kritiikki

On tärkeää ymmärtää, että positiivisen psykologian tai positiivisen pedagogiikan myötä

koulun arki ei muutu pelkäksi tanssiksi ruusuilla tai myönteisten tunteiden kouluarjeksi

(Leskisenoja, 2017, s. 12) On myös hyvä muistaa, että joskus negatiiviset tunteet voivat

olla hyödyllisempiä kuin positiiviset. Esimerkiksi ahdistus voi auttaa meitä löytämään

nopeita  ratkaisuja  uhkaavan  tilanteeseen  tai  syyllisyyden  tunne  saa  meidät  toivon

mukaan  toimimaan  moraalisesti  toivotulla  tavalla.  (Leskisenoja,  2017,  s.12)  Avolan

(2017, s.15) mukaan suurin ongelma positiivisen pedagogiikan tutkimukselle on se, että

positiivinen pedagogiikka on sen verran uusi pedagoginen suuntaus, että sille ole tästä

syystä ehtinyt muodostunut pitkiä tutkimusperinteitä. Tästä syystä positiivista pedagogi-

ikkaa ei myöskään ole ehditty kriittisesti tarkastelemaan. (Avolan, 2017, s.15) 

Positiivinen  pedagogiikka  voidaan  rinnastaa  positiivisen  psykologian,  minkä  vuoksi

keskityn tässä luvussa suurimmaksi  osaksi tarkastelemaan positiiviseen psykologiaan

kohdistuvaa  kritiikkiä,  koska  juuri  tutkimukset  koskien  positiivista  psykologiaa  ovat

joutuneet kriittisen tarkastelun kohteeksi. (Avolan, 2017, s.15) “On tiedettävä, mikä ih-

miselle on hyvää, jotta kärsimystä voitaisiin poistaa” (Ojanen, 2015, s. 129) . Positi-

ivisen psykologiaan kohdistuu kuitenkin kritiikkiä joka Ojasen (2015) mukaan johtuu

osittain siitä, että se ei kunnioita aikaisempien ideoiden historiaa. Tällä hän tarkoittaa

negatiivista ajattelu jossa keskitytään vajavaisuuksia ja ongelmien parantamiseen, eikä

siinä ole ollut juuri sijaa positiivisuudelle. Positiivisessa psykologiassa kyseenalaiste-

taan  myös  onnellisuuden  merkitystä,  sillä  se  voi  tarkoittaa  eri  asioita  eri  ihmisille.

Koetaan  myös,  että  positiivinen  psykologia  lupaa  liikaa,  tuloksia  yleistetään  ja  sen

soveltaminen koetaan ennenaikaiseksi. Positiivinen psykologia tuottaa jatkuvasti uusia

väitteitä,  joiden tieteellinen  perusta  on heikko,  jolloin  vaarana  on positiivisuuskultti,

joka ruokkii gurujen ja epämääräisten ohjaajien ja konsulttien rahankeruuta. Esimerkiksi
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työyhteisöissä se voi mukautua vallitseviin mielipiteisiin ja arvoihin eikä aina palvella

työntekijöiden  etuja.  Positiivisen  psykologian  yksi  suurin  vaara  piilee  siinä,  että  se

sekoitetaan kaikenlaiseen positiiviseen ajatteluun ja sellaisen hyödyn lupaukseen, jolle

ei ole takeita. Varmaa on kuitenkin, että pahoilla tapahtumilla ja ikävillä asioilla on su-

urempi vaikutus ihmisen, kuin hyvillä. Kielteiset teot vaikuttavat esimerkiksi läheisissä

ihmissuhteissa  voimakkaammin  kuin  myönteiset  teot,  ja  ne  pysyvät  myös  mielessä

kauemmin. (Ojanen, 2015, s. 129-131) Paha pitää huolen itsestään ja hyvää tulee helliä,

koska kielteiset ajatukset valtaavat usein mielemme, minkä vuoksi tarvitaan myös posi-

tiivista palautetta näiden kielteisten mielikuvien korjaamiseen. (Uusitalo-Malmivaara &

Vuorinen, 2016, s. 17-19) 

5  TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SEN TOTEUTUS

Hundred- projektin yhtenä tavoitteena oli kehittää opettajien elämäntaito-osaamista (Es-

poon Steinerkoulu. Hundred). Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut

tutkia näiden taitojen karttumista, vaikka sekin olisi ollut mielenkiintoista. Tutkimuksen

tarkoitus oli selvittää miten luokanopettajat kokevat elämäntaitojen ohjaamisen ja millä

keinoin he näkevät, että näiden taitojen ohjaaminen saadaan osaksi opetusta.  Päädyin

tähän  valintaan,  koska  halusin  selvittää,  millä  keinoin  Hundred-projektin  keskeinen

tavoite, eli elämäntaitojen ohjaaminen koulussa, saadaan jalkautettua koulun arkeen ja

osaksi opetusta. 

5.1 Tutkimuksen rajaukset ja tutkimusmenetelmän valinta

Haastateltavat  kuuluu  valita  sen  perusteella,  keitä  ilmiö  koskettaa  (Kananen,  2015,

s.145),  ja  joilta  arvellaan parhaiten saatavan aineistoa tutkimuksen kohteena olevista

asioista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006a). Tästä syystä rajasin haastateltavat

luokanopettajiin  ja  päätin  olla  haastattelematta  aineenopettajia.  Haastateltavia  lu-

okanopettajia oli haastattelua tehdessä kahdeksan, joista sain mahdollisuuden haastatella
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seitsemää  luokanopettajaa.  Luokanopettajat  opettavat  Steinerkoulussa  luokkia  1.-8.

Tarvittavan  tiedon  saamiseksi  päädyin  tekemään  laadullisen  tutkimuksen,  koska  sen

avulla on mahdollista kerätä tietoa ja ymmärtää tässä tutkimuksessa tutkittava ilmiötä

parhaiten.  Keskustelunomaisessa haastattelussa vuorovaikutus korostuu ja antaa täten

tutkijalle mahdollisuuden lähestyä myös vaikeasti tutkittavia asioita, kuten miten haas-

tateltava  ymmärtää  ja  kokee  tutkittavan  ilmiön.  (Hirsjärvi  &  Hurme,  2000,  s.  11)

Päädyin  tekemään  teemahaastattelun,  koska  tutkimuksen  tarkoituksena  on  kerätä  lu-

okanopettajien kokemuksia elämäntaitojen ohjaamisesta, sekä siitä, miten elämäntaito-

jen ohjaaminen saataisiin osaksi opetusta. Teemahaastattelu on myös sopiva haastattelu-

muoto  juuri  silloin  kun  halutaan  tietoa  vähemmän  tunnetuista  ilmiöistä  ja  asioista

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006a). Teemahaastattelussa olennaisinta on, että

haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa, minkä tarkoituksena on tuoda

tutkittavan ääni kuuluviin. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, koska itse

aihepiiri ja teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat. (Hirsjärvi & Hurme, 2000,

s. 48) Teemojen avulla pyrin tavoittamaan ilmiöt ja saamaan siitä oikeanlainen kuva,

minkä  strukturoimaton  haastattelu  mahdollistaa.  Avoimissa  kysymyksissä  käytin

kysymyssanoja kuten: mitä, miksi ja kuinka. (Kananen, 2015, s.144-145, 151)

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelun avulla oli tarkoitus selvittää miten luokanopetta-

jat kokevat elämäntaitojen ohjaamisen ja millä keinoin he näkevät, että näiden taitojen

ohjaaminen saadaan osaksi opetusta. Valitsemieni kahden teeman avulla pyrin saamaan

vastauksen tutkittavasta ilmiöstä. Pyrin myös kyseisten teemojen kautta saamaan vas-

tauksen tutkimuskysymyksiin  ja  opinnäytetyöni  aiheeseen.  Teemat  pohjautuvat  luke-

maani aineistoon elämäntaidoista sekä niiden merkitystä  oppilaiden hyvinvoinnille ja

oppimiselle. (Seligman ym, 2009, Bas & Firat, 2017, Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen,

2016,  Uusitalo-Malmivaara, 2015,  Positive Education Oy, 2017, Espoon Steinerkoulun

opetussuunnitelma, 2016 ) Päädyin teemahaastattelussa kahteen eri teemaan, jotka oli-
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vat  seuraavat:  Oppilaiden  elämäntaitojen  tukeminen  koulussa  ja  elämäntaitojen  oh-

jaaminen osana opetusta.

5.2 Tietojen keruu 

Tässä tutkimuksessa on pyritty kuvailemaan perusteellisesti tutkimushenkilöt, tutkimu-

saineisto, tutkimukseen liittyvät tapahtumat sekä koko prosessi itsessään, koska se on

tutkimuksen luotettavuuden sekä pätevyyden kannalta  oleellista (Ranne, 2002, s. 24-

25). Ennen varsinaisten haastatteluiden aloittamista tein yhden esihaastattelun, koulussa

työskentelevän  aineenopettajan  kanssa,  saadakseni  jonkinlaisen  kuvan  kohdejoukon

kokemuksista ja sana valinnasta. Esihaastattelun tarkoituksena oli myös tarkentaa haas-

tattelurunkoa ja sen sisältämiä kysymyksiä, harjoitella itse haastattelutilannetta sekä tes-

tata haastattelun tallentamiseen käyttämäni välineet. Lisäksi esihaastattelun tavoitteena

oli varmistaa kysymysten ymmärrettävyyttä ja yksiselitteisyyttä. Tämän esihaastattelun

perusteella tein vielä joitain muutoksia ennen kuin laadin lopullisen haastattelurungon.

Esihaastattelun avulla sain kuvan haastatteluiden mahdollisesta kestosta, joka vaikutti

olevan noin 20 minuuttia. Itse haastattelutilanteisiin valmistauduin lukemalla haastat-

telurungon, miettimällä tarkentavien kysymysten asettelua ja olemalla valmiina haastat-

telun toteuttamiseen hyvissä ajoin. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 72), (Vilkka, 2015, s.

108) 

Ennen  varsinaisten  haastatteluiden  aloittamista  kerroin  lyhyesti  tutkimukseni  tavoit-

teesta  ja  annoin  haastateltaville  mahdollisuuden  esittää  siihen  tai  muuhun  liittyviä

kysymyksiä.  Lisäksi  kerroin  tallentavani  haastattelun  digitaaliselle  nauhurille,  jotta

aineisto voidaan purkaa tekstimuotoon haastattelu jälkeen. Teemahaastatteluiden tallen-

taminen digitaaliselle nauhurille vapautti minut myös haastattelijana keskittymään itse

haastatteluun,  ja  mahdollisti  täten  myös  haastattelutilanteen  luonnollisuuden.  Tallen-

nettu haastattelu mahdollistaa paluun kerättyyn aineistoon myöhemmin, sekä mahdollis-

taa aineiston syvemmän analyysin. (Kananen, 2015, s.152, 156) 
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Haastatteluiden  tärkeimpänä  tarkoituksena  on  saada  mahdollisimman  paljon  tietoa

tutkittavasta asiasta. Tästä syystä haastattelukysymykset jaettiin haastateltaville hyvissä

ajoin ennen haastattelun toteuttamista. Kysymykset jaoin haastateltaville siinä vaiheessa

kun haastattelun ajankohdasta sovittiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s.73)

Haastattelutilanteen  kontekstilla  eli  tunnelmalla,  ympäristöllä,  ajalla  ja  paikalla  on

merkitys haastattelun sisältöön. Huomioin tämän sopiessa haastateltavien kanssa haas-

tattelun ajankohdan. Haastattelut toteutettiin minun työhuoneessani ja varmistin etukä-

teen, että meitä ei häirittäisi haastattelun aikana. Pyrin myös varmistamaan, että ym-

päristö  mahdollistaa  ilmapiirin  ja  haastattelusisällön  luottamuksellisuuden.  (Vilkka,

2015, s. 133) Haastattelun luotettavuuden kannalta oli myös tärkeää, että haastateltavan

mielipidettä ei kyseenalaistettu. Haastattelun aikana en esittänyt omia mielipiteitäni tai

käsityksiäni haastateltavalle, mikä oli vaikeaa, koska tunsin haastateltavat entuudestaan

ja siksi koin vaikeaksi olla osallistumatta keskusteluun haastattelun aikana. 

Haastattelijana  pyrkimykseni  oli  rakentaa  luottamuksellinen  ilmapiiri  kunnioittavalla,

arvostavalla  ja  kiinnostuneella  asenteella.  (Kananen,  2014,  s.  72-73)  Haastateltavien

ehdoilla  edenneen  keskustelun  aikana  haastatteluun  osallistunut  sai  vapaasti  kertoa

tutkittavasta ilmiöstä. Teemahaastattelun aikana tein tutkittaville henkilölle tarkentavia

kysymyksiä  sekä  pyrin  pitämään  keskustelun  aihepiirin  sisällä.  Teemahaastattelun

edetessä syntyi uusia keskustelupolkuja, joista koin saavani lisää tärkeää tietoa ja ym-

märrystä tutkittavasta ilmiöstä. 

Teemahaastattelu eteni yleisistä teemoista tarkentaviin yksityiskohtaisempiin kysymyk-

siin. Näiden kysymysten avulla pyrin täsmentämään ymmärrystä tutkittavista asioista ja

ilmiöistä. Ilmiötä voi kuvailla sipulina, joiden kerroksia pitää kuoria päästäkseen käsiksi

itse ytimeen,  tästä esimerkistä  voidaan käyttää myös nimitystä  hermeneuttinen kehä.

Tästä syystä teemoihin liittyviä tarkentavia kysymyksiä ei voitu lyödä lukkoon etukä-
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teen. (Kananen, 2014, s. 77) (Kananen, 2015, s. 148, 150) Haastattelijan on tärkeää olla

tarkkana  käyttämästään  terminologiasta,  koska  termit  kytkeytyvät  tutkimusotteisiin,

tämä oli kuitenkin välillä vaikeaa, koska itse haastattelutilanne on hyvin intensiivinen ja

jännittävä. 

Haastattelijana koin välillä vaikeana kysymysten asettelun, koska suurin osa huomiosta

kiinnittyi haastateltavan kuuntelemiseen ja sanoman ymmärtämiseen. Tästä syystä pyrin

välillä tarkistamaan, olinko ymmärtänyt haastateltavan sanomat asiat oikein. Taitavan

kysymyksenasettelun avulla  voidaan vaikuttaa tietomäärään,  sen laatuun sekä syvyy-

teen. Haastattelun aikana sain yleensä pitkiä ja täydentäviä vastauksia eikä kukaan haas-

tateltavista  vastannut  mihinkään  kysymykseen  lyhyesti  kyllä  tai  ei.  Laadullisessa

tutkimuksessa  on  erityisen  olennaista,  että  haastateltava  saadaan kertomaan  mahdol-

lisimman  paljon  tutkittavasta  ilmiöstä,  mistä  syystä  laajentavat  kysymykset  sopivat

haastatteluun paremmin.(Kananen, 2014, s. 72-74)

Kerätty aineisto purettiin tekstimuotoon kuuntelemalla haastattelut ja aukikirjoittamalla

ne sanatarkasti. Päädyin purkamaan aineiston sanatarkasti tekstimuotoon koska laadulli-

nen analyysi elää koko tutkimusprosessin ajan ja vasta lopussa varmistuu mikä aineis-

tosta  on tärkeää  ja  mikä  otetaan  mukaan analyysiin  ja  raporttiin  (Kananen,  2014,  s.

102). Haastattelusta  saamani aineiston litteroimisen aloitin  heti  ensimmäisen haastat-

telun jälkeen ja jatkoin sitä elokuuhun asti. Haastattelut toteutettiin 12.1.2018-4.5.2018

välisenä aikana.  Kuusi ensimmäistä haastattelua toteutettiin tammikuun ja helmikuun

aikana ja viimeinen haastattelu oli toukokuussa. Haastatteluiden kesto vaihteli 16 min 7

s -29 min 18 s. Kuusi haastattelua seitsemästä kesti yli 20 minuuttia. Litteroitua tekstiä

muodostui aineistosta 40 sivua rivivälin ollessa 1 ja fontin koon ollessa 11. Teemahaas-

tatteluaineiston käsittely ja analysointi on hyvä aloittaa mahdollisimman pian kerätyn

materiaalin jälkeen. Kun kaikki haastattelut oli kirjoitettu tekstimuotoon elokuun alussa,

aloitin aineiston analysoimisen lukemalla läpi kaikki haastattelut vielä kertaalleen ja mi-
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etin, mitkä ovat niitä asioita, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin. Analyysin jälkeen ei

noussut  kysymyksiä  jotka  olisivat  vaativat  tarkennusta,  tästä  syystä  ei  ollut  tarvetta

tehdä tutkittavien kanssa uutta haastattelukierrosta. (Kananen, 2014, s. 76-77)

5.3 Analyysimenetelmä

Tämän tutkielman  analyysimenetelmänä  toimii  laadullinen  sisällönanalyysi,  mikä  on

kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä (Tuomi & Sarajärvi,

2009, s. 91). Sisällönanalyysin on tehty aineistolähtöisesti, jolloin tavoitteena oli löytää

jokin toiminnan logiikka tai tyypillinen kertomus (Vilkka, 2015, s.163-164). Koska ky-

seessä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi,  niin tutkimusaineiston pelkistämisen,  eli

koodaamisen pääpaino oli aineistossa mikä tarkoittaa sitä, että analyysiyksiköt eivät ole

ennalta määrättyjä, eikä tutkimuksen tarkoituksena ollut testata teoriaa tai hypoteeseja

vaan yrittää etsiä aineistosta mahdollisia vastauksia tutkimuskysymyksiin. Kyseessä on

siis  induktiivinen  lähestymistapa  missä tutkija  pyrkii  etenemään yksittäisistä  havain-

noista yleisimpiin väitteisiin. (Saaranen-Kauppinen& Puusniekka,2006b) Aloitin aineis-

ton analysoimisen lukemalla haastattelut ja perehdyin aineiston sisältöön, minkä jälkeen

tarkastelin tekstimassan tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten näkökulmasta. Tässä

vaiheessa tein vahvan päätöksen siitä, mikä tässä aineistossa kiinnostaa. (Tuomi & Sara-

järvi, 2009, s.92, 109), (Kananen, 2014, s. 99-100) Seuraavaksi lähdin etsimään aineis-

tosta ne tekstikokonaisuudet, jotka liittyivät tutkittavaan ilmiöön ja vastasivat niin san-

ottuun tutkimuskysymykseen. Etsin aluksi jokaisesta haastattelusta teemoihin liittyviä

kokemuksia, sanoja tai ajatuskokonaisuuksia. Selkeyttääkseni ja helpottaakseni itselleni

tätä työtä,  kirjasin ylös apukysymyksiä, kuten ”Mitkä ovat luokanopettajien kokemat

hyödyt elämäntaitojen ohjaamisesta?”, ”Mitkä taidot ovat tärkeitä ja miksi?” ja ”Miten

taataan yhdenvertaisuus elämäntaitojen opetuksessa?”. Koska koodaamisessa ei ole yhtä

oikeaa tapaa edetä, koin itselleni parhaaksi vaihtoehdoksi kerätä ne lauseet ja ajatukset

tekstistä jotka vastasivat tiettyyn kysymykseen ja merkitsin ne omilla väreillä.  Nämä
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värit loivat niin sanotun oman ryhmän tai koodin joka kertoo asiasisällöstä. Tämän tein

tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmalla. (Saaranen-Kauppinen& Puusniekka, 2006c) 

Koodauksen tarkoituksena pyrkimyksenä oli saada aineisto käsiteltävään muotoon, jol-

loin  aineisto  tiivistetään  ja  yksinkertaistetaan.  Tutkimusaineiston  koodaamisen

tarkoituksena on karsia tutkimusaineistosta tutkimusongelman kannalta epäolennainen

informaatio,  jota  ohjaavat  tutkimusongelma ja  tutkimuskysymykset  (Vilkka,  2015, s.

164). Koodausvaiheessa koin haasteellisemmaksi osuudeksi sen, ettei koodaus olisi liian

tiheää, koska silloin sen tulkinta voi muodostua vaikeaksi. Koodausta tehdessäni pyrin

koko ajan pitämään mielessäni mitä olin etsimässä keräämästäni aineistosta, jotta minun

olisi helpompi nähdä etsimäni asiat selkeämmin. (Kananen, 2014, s. 104, 115) . Tämän

jälkeen luokittelin  koodatun aineiston  ja  tarkastelin  mitkä  luokat  muodostavat  oman

ryhmän. Luokitteluvaiheessa pyrin koko ajan pitämään mielessä tutkimuskysymykset ja

tekemään luokittelun siltä pohjalta. (Kananen, 2014, s. 99-100) Koodauksessa ja luokit-

telussa ei vielä ollut kyse itse analyysista vaan se oli välivaihe, joka mahdollisti lop-

ullisen analyysin tekemisen (Kananen, 2014, s. 104).  Itse analysoinnin tarkoituksena on

luoda sanallinen  ja  selkeä kuvaus tutkittavasta  ilmiöstä.  Sisällönanalyysiä  tehdessäni

pyrkimykseni oli järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon, kuitenkaan kadotta-

matta  sen sisältämää informaatiota.  Analyysin avulla  pyrin luomaan selkeyttä  tutkit-

tavaan aineistoon, jotta pystyisin tekemään selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkit-

tavasta aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s.108) Tämän analyysivaiheen lopputu-

loksen muodostui kaksi yläluokkaa ensimmäisen teeman alle ja kolme yläluokkaa toisen

teeman alle.

5.4 Eettinen pohdinta

Työskentelen koulukuraattorina koulussa,  jossa teemahaastattelu  toteutettiin  ja  tunsin

kaikki haastateltavat entuudestaan. Haastattelua ja analyysiä tehdessäni, pyrin koko ajan

tiedostamaan  oman roolini  tutkijana,  enkä  ole  kokenut,  että  se  olisi  vaikuttanut  itse

tutkimuksen  tekemiseen  tai  sen  analysoimiseen,  koska  olen  ollut  tietoinen  tutkijan
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roolista ja sen tuomasta vastuusta. Tästä syystä koin tärkeäksi kertoa jokaiselle haas-

tateltavalle  omasta  roolista  tutkimuksen  tekijänä  sekä  tutkimuksen  tavoitteista,

menetelmästä ja osallistuvien oikeuksista kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen sekä

keskeyttää mukanaolonsa milloin tahansa. Tutkijana vastuullani oli myös varmistaa, että

antaessaan suostumuksensa haastatteluun osallistuja tietää, mistä tutkimuksessa on kyse

ja että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.  Kerroin myös, että haastattelun

saa  keskeyttää  missä  vaiheessa  tahansa,  mutta  haastateltavan  siihen  mennessä  anta-

maansa panosta voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksen hyväksi. Kukaan haastateltavista

ei kuitenkaan kokenut tarvetta keskeyttää haastattelua. 

Tutkimukseen osallistuvat  antoivat  suostumuksensa teemahaastattelun tekemiseen su-

ullisesti. Kaikille haastateltaville lähetettiin haastattelupyyntö, jossa kuvattiin tutkimuk-

sen  aihe  ja  kerrottiin,  mitä  tutkimukseen  osallistuminen  konkreettisesti  tarkoittaa  ja

kauanko siihen menee aikaa, kerättävän aineiston käyttötarkoitus, säilytys ja jatkokäyttö

sekä  osallistumisen  vapaaehtoisuus.  Haastattelupyynnöstä  löytyy  myös  tutkijan

yhteystiedot.  Tutkittavat olisivat myös voineet pyytää lisätietoja tutkimuksesta ja sen

antamisesta (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2009, s. 4-6) 

Henkisten haittojen välttämiseksi huolehdin tutkijana siitä, että vapaaehtoisuuden peri-

aate  toteutuu  myös  tutkimukseen  sisältyvässä  vuorovaikutustilanteessa.  Tutkittavan

kiusaantuneisuus, vaivautuneisuus, pelokkuuden ilmaisu tai fyysinen väsymys ovat riit-

tävä peruste olla jatkamatta tutkimusta tutkittavan osalta myös silloin, kun tutkittava ei

suoraan sanallisesti ilmaise kieltäytymistään. “Tutkimuksen vapaus toteutuu parhaiten,

kun tutkimus suoritetaan huolellisesti ja systemaattisesti ja tulokset julkaistaan asiallis-

esti argumentoiden ja tasapuolisesti eri näkökulmia valaisten” (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta, 2009, s.8). 

Tutkimustiedot ovat luottamuksellisia, eikä tutkimuksen yhteydessä saatuja tietoja lu-

ovuteta  ulkopuolisille.  Haastattelussa  keräämiä  tietoja  ei  myöskään tulla  käyttämään
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muuhun kuin luvattuun tarkoitukseen. Kaikki tutkimukseen osallistuvat jäävät nimet-

tömiksi ja lopuksi tulen hävittämään kaikki haastattelun yhteydessä saamani tiedot siten,

että  jokaisen  tutkimukseen  osallistuvan  anonymiteetti  pysyy  salassa.  Nimettömyys

tutkimusjulkaisuissa ei kuitenkaan tule estämään tunnistamista niiden piirissä, jotka tun-

tevat tutkimuskohteena olevan koulun toimintaa. Tästä syystä haastateltaville ei voida

luvata täyttä tunnistamattomuutta.  Olen kaikin tavoin kuitenkin pyrkinyt esittelemään

tutkimustulokset  niin,  että  luokanopettajat  eivät  ole  tunnistettavissa  sitaattien  yhtey-

dessä. Tästä syystä olen jättänyt kysymättä luokanopettajan iän ja sukupuolen, näillä

tiedoilla ei myöskään olisi ollut oleellista merkitystä itse tutkimuksen kannalta.  Olen

myös  poistanut  sitaateista  jos  luokanopettaja  on  maininnut  mitä  luokkaa  hän ohjaa.

Tutkimusjulkaisuissa  pyrin  yksittäisiä  tutkittavia  ja  tutkimuskohdetta  kunnioittavaan

kirjoitustapaan.  Tutkimuskohdetta  koskevat  mahdolliset  kriittiset  tulokset  pyrin selit-

tämään analyyttisesti ja välttäen leimaavaa asenteellisuutta. (Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta,  2009,  s.7-11)  Tutkimusaineisto  tullaan  säilyttämään  lukitussa  kaapissa,

kunnes aineisto hävitetään. 

Tutkimuseettiset  kysymykset korostuvat laadullista tutkimusta tehdessä ja silloin kun

tutkijalla on työnsä puolesta jonkinlainen yhteys tutkittavana olevaan kohteeseen. Tästä

syystä on tärkeää nostaa esille mahdolliset  eettiset  ongelmakohdat ja tarkastella niitä

avoimesti.  Olen  pyrkinyt  tutkimussuunnitelmaa  tehdessäni  pohtimaan  omista  en-

nakkokäsityksiä tutkittavasta aiheesta, ja millainen vaikutus sillä voi olla jatkokysymyk-

sien asettelussa teemahaastattelun aikana. Tiedostamalla näiden riskien olemassaolon,

olin erityisen tarkka kysymysten esittämisen kanssa ja jatkokysymyksiä tehdessäni kiin-

nittää erityisesti huomiota tapaan esittää kysymys, kuten “voitko kertoa lisää” tai “ker-

toisitko tarkemmin mitä tarkoitit kun sanoit...” . Pyrin myös olemaan johdattelematta

keskustelua  tiettyyn  suuntaan.  Koska  tiedonkeruumenetelmä  oli  suhteellisen  avoin,

vaikeutti se jossain määrin tutkimusasetelman mahdollisten eettisten ongelmien punnit-

semista etukäteen. Laadullista tutkimusta tehdessä, on erityisen tärkeää, että tutkija on
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tietoinen siitä mitä tekee. Tästä syystä olen myös huomioinut, että oma lähestymistapani

aiheeseen,  koulun  kuraattorina  ja  sosiaalialan  ammattilaisen,  voi  olla  erilainen  kuin

opettajien  näkemys  elämäntaitojen  ohjauksen  tärkeydestä.  Eettisyys  koske  myös

tutkimuksen laatua ja tästä syystä tutkijan tulee huolehtia, että tutkimussuunnitelma on

laadukas,  että valittu  tutkimusasetelma on sopiva sekä siitä  että  raportointi  on hyvin

tehty. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 125- 131 )

6 TUTKIMUSTULOKSET 

Analyysivaiheen lopputuloksena muodostui kaksi yläluokkaa ensimmäisen teeman alle,

jotka olivat “Mahdollistaminen ja merkityksellisyyden kokemukset”  sekä “Luokanopet-

tajien omiin arvoihin ja tunnetilaan liittyvät kokemukset”. 

LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSET ELÄMÄNTAITOJEN OHJAAMISESTA

Alaluokat Yläluokat

Oppilaiden  hyvinvoinnin  tukeminen  ja
siihen liittyvät positiiviset kokemukset
Uudet näkökulmat työhön

Mahdollistaminen  ja  merkityksellisyyden

kokemukset

Oman tunnetilan tiedostaminen 
Myönteisen kulttuurin luominen

Luokanopettajien  omiin  arvoihin  ja  tunneti-

laan liittyvät kokemukset

Taulukko 1. Ensimmäisen teeman ala-ja yläluokat kokonaisuudessaan

Toisen  teeman  alta  nousi  esiin  kolme  yläluokkaa,  jotka  ovat  “luokanopettajan  oma

näkökulma” (omat mahdollisuudet vaikuttaa),”  työyhteisön näkökulma “ sekä “koulun

näkökulma” (mitä ja miten tulisi kehittää) . Näiden kolmen yläluokan kautta hahmottui

luokanopettajien  näkemys  siitä,  miten  he  kokevat,  että  elämäntaitojen  ohjaaminen

saadaan osaksi opetusta kaikille koulun oppilaille.
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LUOKANOPETTAJIEN NÄKEMYKSET SIITÄ MITEN ELÄMÄNTAITOJEN OHJAAMI-
NEN SAADAN OSAKSI OPETUSTA

Alaluokat Yläluokat

Jonkin suuremman hyvän palveleminen
Kyky joustavuuteen työssä

Luokanopettajan näkökulma

Sitoutuminen  työyhteisön  yhteisiin
tavoitteisiin
Yhteistyö

Työyhteisön näkökulma

Selkeä runko jonka mukaan toimitaan
Järjestelmällinen toteuttaminen
Koulutus

Koulun näkökulma

Taulukko 2. Toisen teeman ala-ja yläluokat kokonaisuudessaan

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada selvyyttä siihen miten luokanopettajat koke-

vat  elämäntaitojen  ohjaamisen ja  millä  keinoin  he näkevät,  että  näiden taitojen  oh-

jaaminen saadaan osaksi opetusta?  Seuraavaksi tulen esittelemään tutkimuksen tulok-

set näiden kahden tutkimuskysymyksen pohjalta. 

6.1 Luokanopettajien kokemukset elämäntaitojen ohjaamisesta

Luokanopettajien kokemuksia elämäntaitojen ohjaamisesta tarkastelen tässä tutkimuk-

sessa  mahdollistamisen  ja  merkityksellisyyden  kokemuksesta  sekä  luokanopettajien

omiin arvoihin ja tunnetilaan liittyvien kokemusten pohjalta.

6.1.1 Mahdollistamisen ja merkityksellisyyden kokemus

Tutkimuksessa tuli ilmi, että luokanopettajat ovat kokeneet elämäntaitojen ohjaamisen

oppilaille merkitykselliseksi monesta eri syystä. Yksi syy siihen on ollut, että oppilaat

ovat tykänneet näiden taitojen harjoittelemisesta ja elämäntaidot tunneista ja siitä, että
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ovat alkaneet tiedostamaan omia vahvuuksiaan. Toinen merkittävä syy on ollut, että näi-

den  elämäntaidot-  tuntien  hyödyt  ja  vaikutukset  ovat  olleet  konkreettiset  nähtävissä

koulun arjessa ja oppilaiden hyvinvoinnissa.  Mutta myös siksi, että  elämäntaitojen oh-

jaaminen on antanut luokanopettajille uusia näkökulmia ja tapoja ohjata oppilaita näitä

tärkeäksi  kokemiaan  taitoja.  Katso  liitteestä  4  taulukko  3,  oppilaiden  hyvinvoinnin

tukeminen ja siihen liittyvät positiiviset kokemukset.

Luokanopettajien kokemukset elämäntaitojen ohjaamisen merkityksellisyydestä nousi-

vat esille, heidän kertoessaan kokemuksistaan. Heidän mielestään on ollut tärkeää, että

heille on annettu mahdollisuus saada ohjata näitä tärkeäksi kokemiaan taitoja oppilaille.

Luokanopettajat  kokivat elämäntaitojen ohjaamisessa merkityksellisenä muun muassa

sen, että oppilaat tulivat tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja siitä, että vahvuus sanasto

on jäänyt elämään oppilaiden puheisiin ja että huoltajilta on tullut viestiä, että vahvuus

sanasto on kantautunut myös oppilaiden puheissa koteihin. Vahvuudet ovat yksi iso osa

elämäntaitojen ohjaamista koulussa, ja tutkimukseni mukaan luokanopettajat ovat koke-

neet  näiden  vahvuuksien  ohjaamisen  erityisen  palkitsevana  koska  sen  hyödyt  ovat

näkyneet selvästi oppilaissa ja koulun arjessa.  “Esimerkiksi niinku vahvuus sanaston, ku mä

huomaan että se jää niiden puheeseen. Se on ollut musta tosi ilahduttavaa. Ja sitten niinku se vielä, että on

kotoa kuullut, et ne on niinku kotiin asti kantautunut.”

Luokanopettajat ovat myös kokeneet merkitykselliseksi sen, että oppilaat ovat tykänneet

näiden  taitojen  opettelemisesta  ja  harjoittelemisesta.  Luokanopettajien  mukaan,  op-

pimisen ilo on näkynyt oppilaista. …”hirveen kiva opettaa elämäntaitoja niinku tietenki  senki

takia ku oon niistä niinku itsekkin tosi innostunut, ja sitte tietää vielä sen,   että oppilaat  tykkää.  Lu-

okanopettajat kokivat elämäntaitojen ohjaamisen pääosin positiivisena ja myönteisenä

asiana ja moni luokanopettajat kertoi omasta innostuksestaan ja kiinnostuksestaan pitää

näitä tunteja oppilaille. “Olen kokenut sen tosi mielekkääksi se on äärettömän hieno taito, jos sitä voi

oppilaille opettaa.”
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Esimerkiksi läsnäolotaidot on koettu hyödylliseksi taidoksi oppimisen ja rauhoittumisen

tukena.  Mutta  myös  taidot  kuten;  tunnetaidot,  sosiaaliset  taidot,  myötätunto  ja

vuorovaikutus  taidot  nousivat  esille  oppilaiden  hyvinvointia  tukevina  tekijöinä  lu-

okanopettajien  puheissa.  “Kyllähän  nämä  tunnetaidot,  myötätunto  ja  ylipäänsä  sosiaaliset

vuorovaikutustaidot  on  mun  mielestä  kaikkein  a  ja  o,  jokaiselle  ihmiselle  mun  mielestä  ne  kaikista

tärkeimmät taidot…. Ja toisaalta myöskin sen ryhmän toimivuuden ja yhteisön hyvinvoinnin kannalta ne

on mun mielestä se perusrakennus pohja.” Erään luokanopettajan kokemusten mukaan oppilaat

ovat oppineet elämäntaitojen harjoittelemisen myötä kunnioittamaan ja kuuntelemaan

toisiaan.”miten ne on oppinut kohtaamaan toisensa silleen kunnioittavasti. Ja, kuuntelee toisen mielipi-

dettä.”  Luokanopettajat  toivat  esille  haastatteluissa,  että  elämäntaitojen  ohjaaminen

koulussa on edesauttanut oppilaita rauhoittumaan ja auttamaan toinen toista, sekä opet-

tamaan luokkatovereitaan. Eräs luokanopettaja koki tärkeäksi sen, että oppilaat ohjaavat

ja auttavat toisiaan ja hän toimii näissä tilanteissa vain tukena. “Semmosessa tilanteessa ne

opettaa myös toisiaan, eikä vaan se että minä opetan. Hei, et sä voi noin sanoa, tai että toi on tosi törkeää,

tai ei tolleen voi tehdä, tai muuta. Se on vaan parasta.” Oppilaista herääviin aiheisiin, mielenkiin-

non kohteisiin ja toiveisiin tarttuminen ja joustaminen luokkatilanteissa ja koulun ar-

jessa, nousi myös esille monen luokanopettajan puheissa. Näissä kuvauksissa nousi es-

ille  oppilaiden  kohtaamisen  merkityksellisyys  ja  heidän  tunnetilan  aistiminen  ja

tilanteisiin tarttuminen kysymällä ja kuulostelemalla sekä auttamalla. “ Eli tavallaan niinku,

et yrittää parhaalla mahdollisella tavalla niinku aistii sen jokaisen hetken tilanteille. Tai aistii sieltä niitä

lasten tunteita, hyviä ja huonoja, jos siellä on jotain huonoja niin sitten kaivellaan niitä. Jos sielt sitten ku-

uluu jotain innokuus ideaa, niin sitten pyrkii tekee sitä tai ehdotuksii semmosta niinku.”

Kuten jo aiemmin mainitsin, niin luokanopettajat ovat kokeneet elämäntaitojen harjoit-

telemisen tärkeäksi ja merkitykselliseksi,  koska nämä taidot ovat tukeneet oppilaiden

hyvinvointia.  “Sit ne sai käydä hakemassa sen toukanpalasen ja sit  me katottiin sitä toukkaa siellä

seinällä ja niin sitten ne ihaili sitä siellä seinällä. Ja sit me huomattiin, että ne ystävälliset teot, niitä oli

kaikkein vähiten. Ku se toukka alko sitte, ku se oli eri värinen, niin me huomattiin mitä oli kaikkein

vähiten,  niin  sit  me huomattiin  et  niitä  pitäis  tehä  enemmän,  jotta  se  toukka vois  hyvin.  Ku se  voi

parhaiten, ku siin on kaiken värisiä palasia. “Luokanopettajat kokivat myös, että  erilaisia har-
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joitusten  kautta  oppilaat  ovat  saaneet  työvälineitä  joiden  avulla  he  ovat  oppineet

ratkaisemaan erinäisiä haasteita ja ongelmia. “ että riidat luokassa oli vähentyny. Eli nää ristiri-

itatilanteet, et he koki, et he on kykenevämpiä selvittää.”. 

Uudet näkökulmat ja tavat ohjata oppilaita koettiin myös  mielekkäksi ja tärkeäksi asi-

aksi luokanopettajien  työssä,  katso liitteestä  4  taulukko 4, uudet  näkökulmat työhön.

Moni on ollut mielissään, että on muitakin tapoja opettaa koulussa ja että oppilaat oppi-

vat tärkeitä taitoja kuten keskittymistä ja rauhoittumista mikä myös tukee oppimista.

Jotkut luokanopettajat pohtivat minkälaisia vaikutuksia elämäntaitojen ohjaamisella on

oppilaiden itsetuntoon. “Tykkään siitä että sitä on, ihan niinku muitakin tapoja opetetaan koulussa ja

niinku tämmöstä. Niin mun mielestä se on hyvä asia, tottakai se on hyvä asia et oppilaat oppii niinku

keskittymään ja rauhottumaan ja niinku ehkä tätä kautta saamaan itseluottamusta enemmän, mahdollis-

esti.

6.1.2 Luokanopettajan  arvojen  ja  tunnetilan  merkitys  sekä  myönteisen

koulukulttuurin luominen

Muutama luokanopettaja pohti lasten ja aikuisten mielentilan ja tunnetilan vaikutusta

oppimiseen ja opetuksen sekä oppituntien aikana. Oman tunnetilan tiedostaminen lu-

okkatilanteessa  ja  koulun  arjessa  koettiin  tärkeänä  taitona,  jota  luokanopettajat  ovat

alkaneet pohtia esimerkiksi saamansa elämäntaidot koulutuksen myötä (katso liitteestä 4

taulukko 5, oman tunnetilan tiedostaminen) . Luokanopettajan omalla mielialalla nähtiin

olevan vaikutusta oppilaiden tunnetilaan ja luokan ilmapiiriin, koska tunteet tarttuvat,

myös opettajan tunteet.“Mut sit sen tunnetilan helposti vie luokkaankin, että laumanjohtaja jos on

siellä stressaantunut, tai kiireinen, niin kyllä se tarttuu myöskin niihin oppilaisiin. Positiivisuus tarttuu ja

negatiivisuus tarttuu ja kiire tarttuu ja stressitaso. Joo, must tää oli hirveen hyvä oivallus, tää Beckerin,

että opettajan tunnetilalla on suurempi vaikutus ku millään pedagigisella toimenpiteellä.“  Myös lu-

okanopettajien  puuttuminen  epäkohtiin  ja  epäasiallisen  puheen  kitkeminen  sekä

kiusaamisen ennaltaehkäiseminen, koettiinkannalta. “Ja mun mielestä just sillä, että miten se

opettaja suhtautuu siihen, niin luo sitä kultuuria, koska sitte jos siihen ei puututa, niin, ja jos sillä saa sitä
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muiden myönteistä hyväksyntää, niin sithän se ruokkii sellasta käytöstä.” Luokanopettajista osa toi

myös  esille  oppilaiden  tunnetaitojen  oppimisen  vaikutukset  ryhmän  hyvinvoinnin  ja

toimivuuden  kannalta.  Oppilaiden  oppiessa  tunnistamaan  omia  ja  muiden  tunteita,

nähtiin vaikuttavan koko luokan hyvinvointiin. Positiivisen ja turvallisen toimintakult-

tuurin luominen nähtiin tärkeänä osana oppilaiden hyvinvointia ja oppimista( katso liit-

teestä 4 taulukko 6, “myönteisen kulttuurin luominen”).“ Et sitä kautta sitte kun oppii tunnista-

maan niitä omia tunteita, ja hallitseen niitä, niin tottakai se vaikuttaa koko yhteisöön ja oppii ymmärtää

muiden tunteita, niin se lisää sitä ryhmän hyvinvointia. Ja myöskin, mun mielestä sen ryhmän toimivuu-

den kannalta on kaikkein tärkeintä et se olis turvallinen. Et sä koet olevas, et jokainen kokee olevansa tur-

vassa. Puhumattakaan, että sais sit vielä kannustavuutta ja arvostavuutta. Ja sitte ku sen ryhmän saa luotua

mahdollisimman turvalliseks ja mahdollisimman kannustavaksi, hyväksyväks ja arvostavaksi, niin se op-

piminen tapahtuu sitten ku luonnostaan. Siel on hyvä olla ja haluaa oppia ja he uskaltaa osallistua ja

uskaltaa oppia. “

6.2 Miten elämäntaitojen ohjaaminen saadaan osaksi opetusta

Toisena tarkoituksena tutkimuksessa oli saada vastaus siihen millä keinoin luokanopet-

tajat  näkevät,  että  elämäntaitojen  ohjaaminen  saadaan  osaksi  opetusta?  Vastauksia

tähän  kysymykseen  tarkastelen  tässä  tutkimuksessa  luokanopettajan  näkökulmasta,

työyhteisön näkökulmasta sekä koulun näkökulmasta.

6.2.1 Luokanopettajan oma näkökulma

Luokanopettajan  oman  näkökulman  yhteydessä  korostui  jonkin  suuremman  hyvän

palveleminen ja kyky joustavuuteen työssä 

(katso liitteestä 4 taulukko 7, “jonkin suuremman hyvän palveleminen”). Tästä näkökul-

masta  katsottuna elämäntaitojen ohjaaminen saadaan osaksi opetusta  asiasta kiinnos-

tuneiden  ja  innostuneiden  luokanopettajien  avulla.  Myös  hyväksi  havaittujen  oppien

hyödyntäminen  ja  jakaminen  koettiin  tärkeänä.  Luokanopettajien  kokivat  tärkeäksi

sitoutumisen elämäntaitojen ohjaamiseen, koska he kokivat, että sitoutumisen ja oman
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innostuksen myötä, ohjatut taidot välittyvät parhaiten oppilaille. Jotkut luokanopettajat

näkivät  vaarana sen,  että  jos  luokanopettaja  ei  koe elämäntaitojen  ohjaamiseen mie-

lenkiintoa, minkä johdosta oppilaat joutuvat eriarvoiseen asemaan. “Ettei se oo pelkästään

siitä opettajasta kiinni, mitä hän haluaa tehä tai kuinka paljon hän tuntee siiheen kutsumusta.” 

Joustavuus elämäntaitojen ohjaamisessa koettiin tärkeänä monesta eri syystä. Yhtenä es-

imerkkinä oli oppilaiden väsyminen koulupäivän aikana, jolloin on hyvä miettiä mihin

kohtaan elämäntaitojen  ohjaaminen ja esimerkiksi  läsnäolotaidot  kannattaisi  sijoittaa,

jotta siitä olisi hyötyä oppilaille. Eräs luokanopettaja koki esimerkiksi läsnäolotataitojen

harjoittelemisen  ruokailun  jälkeen,  auttavan  oppilaita  jaksamaan  ja  keskittymään  il-

tapäivän  aikana.  Luokanopettajista  osa  kokivat,  että  heillä  on  hyvät  mahdollisuudet

melko joustavasti vaikuttaa ja suunnitella omat oppituntinsa ja näin ollen mahdollistaa

elämäntaitojen ohjaaminen koulupäivän aikana.  …”ku me luokanopettajat  pystytään ite jär-

jestelee jaksoja ja laittamaan ja suunnittelee tunnit, eli me pystytään ite raivaamaan niille tilaa... “  Lu-

okanopettajista osa koki, että koulupäivän aikana on paljon tuokioita ja hetkiä, jolloin

elämäntaitoja  voi  ohjata  oppilaille  ja  pohtia  yhdessä heidän kanssaan niihin liittyviä

asioita ja ratkaisuja.  Joustavuus työssä,  sen suunnittelemisessa ja erilaisiin  hetkiin  ja

tilanteisiin tarttumisessa nähtiin tärkeänä,  koska kaikkea elämäntaitoihin liittyvää oh-

jaamista ei voi aina suunnitella etukäteen. Luokanopettajat mielestä näiden taitojen har-

joitteleminen  ja  ohjaaminen  tapahtuu  myös  luokkahuoneen  ulkopuolella  ja  näihin

tilanteisiin on myös tärkeä tarttua. …”että se on tärkeetä, että ne on siellä arjessa, eikä pelkästään

oppiaineena.”

Nähtiin myös, että opettajat voivat joustavasti käyttää ja hyödyntää ohjaamiaan taitoja

esimerkiksi ristiriitatilanteiden selvittämisessä (katso liitteestä 4 taulukko 8, “kyky jous-

tavuuteen työssä”). Silloin taitoja voidaan myös harjoitella käytännössä ja miettiä miten

näitä työkaluja ja opittuja taitoja voidaan hyödyntää. Nämä opitut taidot kulkevat myös

oppilaiden mukana eivätkä ole sidottuja aikaan tai paikkaan. “Mä ajattelen, että helppohan ni-

itä on niinku kuljettaa mukanaan.”
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6.2.2 Työyhteisön näkökulma

Työyhteisön näkökulmasta katsottuna sitoutuminen yhdessä tehtäviin asioihin ja tavoit-

teisiin  nousi  esille  haastatteluissa  sekä  yhteistyö  luokkien  kesken  (katso  liitteestä  4

taulukko 9, “sitoutuminen työyhteisön yhteisiin tavoitteisiin”). Työyhteisöltä toivottiin,

että  opettajat  voisivat  tehdä  enemmän yhdessä  ja  heillä  olisi  yhteiset  määränpäät  ja

tavoitteet (katso liitteestä 4  taulukko 10, “yhteistyö”). Mahdollistaminen ja avoimuus

nousivat myös esille yhteistyön onnistumisen kannalta, sekä työn näkyväksi tuominen.

Unohtamatta sitä työtä mitä jo luokissa ja koko kouluyhteisössä tehdään ja on jo tehty.

“Ja vähän varmaan sellaista herättelyä ja tajuamista siihen, kuinka paljon me jo tehdään sitä. Nyt sitä voi

sitten jo tiedostaa ja  tuoda lisää siihen.”  Luokanopettajat  toivoivat myös enemmän yhteisiä

retkiä ja leikkituokioita sekä tapahtumia luokkien ja koko koulun kesken. Selkeäksi ke-

hitys  kohdaksi koettiin  luokkien  välinen  yhteistyö.  “Enemmän  vois  olla  yhteistä  retkeilyä,

pieniä leikkituokioita. Koska meidän koulussa perinteisesti luokan kesken tehdään paljon ja nähdään se

ilmapiirin ja toimintakulttuurin eteen mutta sit luokat on aika sisäänpäin lämpiäviä. Pidetään omia puolia

mutta...Naapureitten kanssa yhteistyötä.” 

6.2.3 Koulun näkökulma

Koulun näkökulmasta  koettiin  tarvetta  selkeälle  rungolle  jonka mukaan toimitaan  ja

jonka pohjalta elämäntaitojen ohjausta toteutetaan järjestelmällisesti (katso liitteestä 4

taulukko  11, “selkeä  runko  jonka  mukaan  toimitaan”).  Myös  koulutuksen  merkitys

nousi esille melkein kaikkien luokanopettajien puheissa. Kaiken kaikkiaan elämäntaito-

jen  ohjaaminen  koulun  arjessa  koettiin  pääosin  positiivisena  ja  hienona  mahdol-

lisuutena. Jotkut luokanopettajat kuitenkin pohtivat miten sen toteuttaminen koulun ar-

jessa onnistuu, koska kaikki opettajat eivät ole perehtyneet näiden taitojen ohjaamiseen

yhtä syvällisesti. Suurimmat huolenaiheet koskivat kuka näitä taitoja ohjaa ja milloin ni-

itä ohjataan sekä mitä taitoja ohjataan milloinkin ja missä luokassa. Koulun näkökul-

masta katsottuna luokanopettajat  kokivat tarvitsevansa selkeän rungon jonka pohjalta
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kaikki luokanopettajat toteuttavat näiden taitojen ohjaamista minkä lisäksi jokainen lu-

okanopettaja voisi ohjata näitä taitoja niin paljon kun itse haluaa esimerkiksi aamuisin

jaksotuntien aikana. ..”et sinne aamurytmeihin sopii hirveen hyvin...siin on se toistuvuus ku ne on

päivittäin ne jaksotunnit, se on meiän lukujärjestys tekninen asia, mikä on loistava. Sen vois siihen laittaa

joka aamun”. Tämä mahdollistaisi myös sen, että kaikki tietävät, mitä taitoja kussakin lu-

okassa on käsitelty. Jos luokanopettaja vaihtuisi,  niin uusi luokanopettaja tietää, mitä

asioita luokassa on jo käsitelty ja hänen olisi helpompi jatkaa siitä mihin on jääty. Näin

voidaan myös taata kaikki oppilaat saavat elämäntaitojen ohjausta. Meiän koulussa mä oon

kaivannut semmosta jotain runkoa, pitäis luoda elämäntaitojen opetussuunnitelma tai joku perus runko,

mitä milläkin luokilla tehdään.  Selkeyttä kaivattiin kuitenkin siihen, mitä on sovittu, kuka

tekee mitäkin ja miten saada kaikki osallistumaan. 

Moni luokanopettaja näki, että seuraava askel elämäntaitojen kehittämisessä on pohtia

mitä  taitoja  ohjataan  milläkin  luokka-asteella.  Luokanopettajat  näkevät,  että  tiettyjen

taitojen harjoittelemista tarvitaan enemmän tietyillä luokka-asteilla,  kuten esimerkiksi

vuorovaikutustaidot  ja  tunnetaidot  ovat  tärkeitä  alemmilla  luokka-asteilla  kuten  taas

ylemmillä  luokilla  elämäntaitojen  ohjaaminen  sopii  esimerkiksi  erityisen  hyvin  ter-

veystiedon-,  ja  uskonnon  tunneille.  …”mun  mielestä  esimerkiksi  alaluokille  sopis  kaikkein

parhaiten ne tunnetaidot, vuorovaikutustaidot sitte taas vahvuustaidot ehkä sit vaikka nelos-vitosille, it-

sensä johtaminen, läsnäolo vois ehkä olla läpi. Sillon niit olis helpompi myöski toteuttaa  ja tarttua kun

opettajillakin on paineet siitä et tulee kauheesti, opsissa on paljon ja sit on erilaisia projekteja ja sitä ja

tätä, niin jos olis ne tietyt mihin vois keskittyy, niin se helpottais omaa oloo ja toisaalta sillon niitä ehkä

myöskin  tulis  säännön  mukasemmin  käytyä  läpi.”  Luokanopettajien  omien  kokemuksien  ja

hyväksi havaittujen käytäntöjen kerääminen ja kokoaminen koettiin myös tarpeelliseksi,

jotta voidaan yhdessä miettiä, mitä taitoja kannattaa ohjata ja minkä ikäisille oppilaille.

“Mä luulenkin, että meidä seuraava haaste onki se, että mitä millekkin luokalle. Koska se on varmaan,

että kaikki tekee vähän niinku oman intressinsä mukaan ja sen luokan mukaan…. Ja ehkä se kokemuski

on se, että mitä kokemuksia näillä elämäntaitoja opettaneilla opettajilla on? “ Tämän lisäksi koettiin,

että tiettyjä asioita voisi  ohjata säännöllisemmin kaikilla  luokilla.  Elämäntaitojen oh-

jaamisen koettiin myös sopivan muun opetuksen joukkoon aineesta riippumatta. 
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Luokanopettajien  mielestä  elämäntaitojen  ohjaamista  pitäisi  pystyä  toteuttamaan  jär-

jestelmällisesti,  jotta siitä saataisiin paras hyöty (katso liitteestä  4  taulukko 12, “jär-

jestelmällinen toteuttaminen”). Jotkut luokanopettajat näkivät, että elämäntaitojen oh-

jaaminen  voisi  olla  erillinen  oppiaine,  johon  olisi  siihen  perehtyneet  opettajat.  Jos

elämäntaitojen  ohjaaminen  olisi  merkitty  lukujärjestykseen,  se  selkeyttäisi  sen  oh-

jaamista  ja  takaisi  oppilaille  tasavertaisemman ohjauksen näissä  taidoissa.  "Et,  niinku

tarkottaa sitä, et se pitää olla siellä opsissa ja lukujärjestyksessä ihan selkeesti. Niin sitä ei voi niinku ohit-

taa." Tämä mahdollistaisi myös sen, että kaikki tietävät, mitä taitoja kussakin luokassa

on käsitelty. Elämäntaitojen ohjaamiseen kaivattiin myös jonkinlainen oma koordinaat-

tori, joka huolehtii siitä, mitä sovitaan, mitä kukin tekee ja miten saada kaikki osallistu-

maan.  Myös  opetussuunnitelmaan  kaivattiin  elämäntaitojen  ohjaamisesta  selkeämpää

kuvausta esimerkiksi pääteemojen luokittelun kautta. “Se vois olla ihan meiän opsissa. Siellä

kurssilla onks nyt kymmenen tai kakstoista niitä pääteemaa, niin ne vois hyvin sijoittaa sitten tietyille lu -

okille, koska sitä materiaalia on siellä, sit vois myöskin laittaa ihan, lisäks vaikka tehä elämäntaito kan-

sion missä olis niitä eri harjoituksia. “

Tässä tutkimuksessa koulutus nähtiin tärkeänä osana elämäntaitojen ohjaamisessa ja sen

onnistumisessa (katso liitteestä 4 taulukko 13, “koulutuksen merkitys”). Luokanopetta-

jien mielestä koulutus on myös mahdollistanut ja ollut tärkeässä osassa elämäntaitojen

ohjaamisen  jalkauttamisessa  koulun  toimintaan.  Koulutuksen  ohessa  nähtiin  toisilta

opettajilta  oppiminen myös yhtenä mahdollisuutena  oppia elämäntaitojen  ohjaamista.

…”mutta se että ehkä sillä,   että opetellaan vähitellen niitten toisten tunteja kuuntelemalla ja olemalla

läsnä niin sieltä saa sitten sitä oppia. “Tässä tutkimuksessa yhtenä mahdollisuutena nähtiin,

että asiaan perehtyneet opettajat ohjaavat toisia opettajia ja tällä tavoin kaikki pystyvät

ainakin jossain muodoissa toteuttamaan lämäntaitojen ohjaamista  omassa luokassaan.

..”esimerkiks joku ulkopuolinen henkilö kysynyt et saako tulla opettaa tai tekemään jotain niin mä oon

aina löytänyt sille aikaa, et ehdottomasti saa. Eli pyrkinyt antamaan sitä aikaa, ja mahdollisuutta siihen”...

Luokanopettajat  olivat mielissään koulutuksesta, mutta kokivat sen osittain raskaana,

koska se järjestettiin viikonloppuisin. Haastateltavat pohtivat, että omat elämäntaitoihin
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perehtyneet opettajat olivat yksi ehdotus saada elämäntaidot osaksi opetusta koulussa.

“Eikä kaikilla riitä kiinnostus eikä tarvitsekkaan riittää kiinnostus semmoseen. Niinku kouluttautumiseen

ja semmoseen osaamiseen. Niin eli kyl mä niinku ite näen sen että paras hyöty tässäkin asiassa saadaan

kun on innostuneet  niinku asialle  perehtyneet  henkilöt  jotka sitä  tekee.  “Kaikkia ei voi pakottaa

käymään kyseistä koulutusta, tai olemaan asiasta kiinnostuneita, joten omat elämäntaito

opettajat koettiin yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi tähän haasteeseen. Seuraavassa ku-

viossa kuvailen tämän tutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Kuvio 6. Tämän tutkimuksen tärkeimmät tulokset.

7 POHDINTA

Tämä tutkimus vastasi pitkälti sen tarkoitusta ja tutkimuksen tuloksena sain vastauksia

esittämiini tutkimuskysymyksiin. Luokanopettajat näkivät tässä tutkimuksessa elämän-
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taitojen ohjaamisen tuomat hyödyt oppilaiden hyvinvoinnin kannalta.  Näiden taitojen

ohjaaminen näyttäisi vaikuttavan myös luokanopettajien omaan hyvinvointiin positiivis-

esti, koska he ovat kokeneet elämäntaitojen ohjaamisen merkityksellisenä ja tärkeänä

asian saada ohjata  oppilaille.  Tämän tutkimuksen myötä  sain myös luokanopettajilta

samankaltaisia näkemyksiä siitä,  millä keinoin elämäntaidot  saadaan osaksi opetusta,

mikä oli tämän tutkimuksen tarkoitus. Elämäntaitojen ohjaaminen koulussa saadaan lu-

okanopettajien  mukaan osaksi opetusta  asiaan sitoutuneiden opettajien  avulla.  Työy-

hteisön  näkökulmasta  koulun  henkilökunnan  välinen  yhteistyö  ja  yhteiset  tavoitteet

koettiin  tärkeimpinä  seikkoina  elämäntaitojen  ohjaamisen  sujuvuutta  ja  toteutusta

ajatellen. Elämäntaitojen ohjaamista oppilaille tukee taas omalta osaltaan koulutuksen

järjestäminen opettajille sekä elämäntaitojen ohjaamisen ja sisältöjen selkeyttäminen es-

imerkiksi opetussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä. 

Tässä  luvussa  käsittelen  aluksi  tutkimuksen  tuloksia  aikaisempaan  kirjallisuuteen  ja

tutkimustuloksiin peilaten, jotka on esitelty tutkimuksen taustassa ja teoreettisessa vi-

itekehyksessä.  Tämän  jälkeen  tarkastelen  tämän  tutkimuksen  menetelmää  ja  arvioin

tutkimuksen luotettavuutta ja siihen vaikuttavia asioita, jonka jälkeen siirryn tutkimuk-

sen johtopäätöksiin. Viimeiseksi tulen pohtimaan tämän tutkimuksen aihealueisiin liit-

tyviä jatkotutkimusehdotuksia.

7.1 Tutkimustulosten analysointi

Tutkimuksessa tuli ilmi, että luokanopettajat ovat kokeneet elämäntaitojen ohjaamisen

oppilaille merkitykselliseksi monesta eri syystä. Yksi syy siihen on ollut, että oppilaat

ovat tykänneet näiden taitojen harjoittelemisesta ja elämäntaidot tunneista ja siitä, että

ovat alkaneet tiedostamaan omia vahvuuksiaan. Tämä näyttäisi tukevan myös Kuuselan

(2016)  tutkimusta,  jonka  mukaan  oppijoiden  oppimisen  ilo  ja  innostus  näyttävät

lisäävän opettajien työn mielekkyyttä (Kuusela, 2016, s.59-60). Luokanopettajien koke-

mukset elämäntaitojen ohjaamisen merkityksellisyydestä nousivat esille, heidän kertoes-
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saan kokemuksistaan. Heidän mielestään on ollut tärkeää, että heille on annettu mahdol-

lisuus  saada  ohjata  näitä  tärkeäksi  kokemiaan  taitoja  oppilaille.  Merkityksellisyyden

(M= meaning) kokemus on yksi Seligmanin PERMA-mallin viidestä osatekijästä (Lip-

ponen, 2015, s. 209). Lipposen (2015, s. 213-214) mukaan ihmisen kokemusten, toivei-

den ja arvojen kautta, on mahdollista tutkia ja vahvistaa merkityksellisyyttä sen koke-

muksia  paikallisella  arjen  tasolla.  Tämä  näyttäytyy  myös  tässä  tutkimuksessa  lu-

okanopettajien  kertoessa  kokemuksistaan  liittyen  elämäntaitojen  ohjaamiseen.  Lu-

okanopettajat kokivat elämäntaitojen ohjaamisessa merkityksellisenä muun muassa sen,

että oppilaat tulivat tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja siitä, että vahvuus sanasto on

jäänyt  elämään oppilaiden puheisiin  ja  että  huoltajilta  on tullut  viestiä,  että  vahvuus

sanasto on kantautunut myös oppilaiden puheissa koteihin. Vahvuudet ovat yksi iso osa

elämäntaitojen ohjaamista koulussa, ja tutkimukseni mukaan luokanopettajat ovat koke-

neet  näiden  vahvuuksien  ohjaamisen  erityisen  palkitsevana  koska  sen  hyödyt  ovat

näkyneet selvästi oppilaissa ja koulun arjessa. Oppilaiden vahvuuksien tunnistaminen ja

esiin tuominen ovat myös yksi positiivinen pedagogiikka ja perusopetuksen tärkeimpiä

tehtäviä (Kumpulainen ym, 2015, s. 225) (Opetushallitus, 2016, s. 20, 27, 34, 48). Kun

huomio  kiinnittyy  oppilaiden  vahvuuksiin  antaa  se  myös  parhaat  edellytykset

yhteistyölle ja vaikuttaa näin olleen myös yhteisön hyvinvointiin (Lipponen, 2015, s.

213). 

Tässä tutkimuksessa luokanopettajat kokivat merkitykselliseksi sen, että oppilaat ovat

tykänneet elämäntaitojen opettelemisesta ja harjoittelemisesta. Kuuselan (2016, s.59-60)

tutkimuksen  mukaan oppilaiden  kokema oppimisen  ilo  ja  innostus,  näyttää lisäävän

opettajien  työn mielekkyyttä.  Tätä  tukee  myös  Blombergin  (2010)  näkemys  asiasta,

jonka mukaan opettaminen koettiin erityisen palkitsevana silloin, kun oppilaat osoittivat

nauttivansa  oppimisesta  (Blomberg,  2010,  s.47).  Myös Leskisenoja  kirjoittaa  omasta

tutkimuksestaan,  jonka mukaan saavuttamisen  ja  menestyksen kokemukset  syntyivät

vahvimmin oppilaiden innostuksen ja motivaation kautta. (Leskisenoja, 2017, s. 26-29)
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Luokanopettajien mukaan, oppimisen ilo on näkynyt oppilaista, mikä tukee positiivisen

pedagogiikan  näkemystä  kasvatustoiminnan  lähtökohdista,  jotka  ovat  ne  asiat,  jotka

kannattelevat lapsia, saavat heidät tuntemaan oppimisen iloa sekä tekevät oppimisesta

mielekästä. Erityisesti myönteisillä tunteilla on suuri vaikutus meidän hyvinvointiin, op-

pimiseen,  suoriutumiseen  ja  koulumenestykseen  (Leskisenoja,  2017,  s.  38-41). Lu-

okanopettajien  kokemusten perusteella  elämäntaitojen  ohjaamisen yhteydessä näyttää

toteutuvan positiivisen pedagogiikan yksi tärkeimmistä tavoitteista joka on lasten hyvin-

voinnin tukeminen (Uusitalo-Malmivaara, 2015, s. 18-20). Koska  luokanopettajat koki-

vat tässä tutkimuksessa elämäntaitojen ohjaamisen pääosin positiivisena ja myönteisenä

asiana, vaikuttaa se myös heidän työstä kokemaansa mielekkyyteen. Opettajan myön-

teinen  suhtautuminen  ja  asennoituminen  vaikuttaa  myös  siihen  että  työ  näyttäytyy

mielekkäänä (Kuusela, 2016, s.59-60). Merkityksellisyyden kokemus työssä tukee lu-

okanopettajien  omaa hyvinvointia  koska yksilön  sisäinen kokemus merkityksellisyy-

destä on tärkeää. Merkityksellisyyden kokemus syntyy silloin kun yksilö pääsee hyö-

dyntämään  omaa  osaamistaan  riittävän  monipuolisesti  ja  näkemään  työtehtäviensä

kautta  työnsä  tulokset.  (Sahimaa,  2018) Mitkä  tässä  tutkimuksessa  olivat  oppilaiden

hyvvinvoinntiin vaikuttavata tekijät.  On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että  hyvinvoinnin

ja kukoistamisen saavuttaminen vaatii kuitenkin työtä, jotta ihminen voi löytää merki-

tyksellisyyden kokemuksilleen (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2016, s. 20-24). Lu-

okanopettajat  kokivat  muun  muassa  läsnäolotaidot,  tunnetaidot,  sosiaaliset  taidot,

myötätunto,  vuorovaikutustaidot  ja  vahvuuksien  tunnistamisen  hyvinvointia  tukevina

tekijöinä.  Nämä  luokanopettajien  mainitsemat  taidot  löytyvät  kaikki  Avolan  (2017,

s.44)  YHO-mallin  sisältä,  jotka  ovat  osa  positiiviseen  pedagogiikkaan  aihealueita.

Kaikki yllämainitut taidot,  kuten läsnäolotaidot,  omien vahvuuksien tunnistaminen ja

uusien vahvuuksien vahvistaminen, ihmissuhdetaidot ja kehittyneet vuorovaikutustaidot

tukevat oppilaiden hyvinvointia ja ovat myös tärkeässä osassa Espoon Steinerkoulun

opetussuunnitelmaa  (Espoon  Steinerkoulun  opetussuunnitelma  2016,  s.29).  Lu-

okanopettajien  kokemukset  elämäntaitojen  ohjaamisesta  ovat  myös  linjassa  lapsi-ja
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nuorisopolitiikan  kehittämisohjelman  tavoitteiden  kanssa,  jossa  painotetaan,  että

kouluissa  ja  oppilaitoksissa  on tärkeä  vahvistaa  lasten  ja  nuorten  emotionaalisten  ja

sosiaalisten  taitojen  kehittäjänä,  sekä tukea lasten ja nuorten osallisuutta  ja yhteisöl-

lisyyttä  (Lapsi-  ja  nuorisopolitiikan  kehittämisohjelma  2012-2015,  s.  35,  38).

Pelkästään myönteiset tunteet tukevat hyvinvointi ja oppimista ja näin ollen vaikuttavat

koulunkäyntiin positiivisella tavalla (Leskisenoja, 2017, s. 39). Luokanopettajat näkivät,

että elämäntaitojen ohjaaminen koulussa on edesauttanut oppilaita rauhoittumaan, kun-

nioittamaan  toisiaan  ja  auttamaan  toinen  toista,  sekä  opettamaan  luokkatovereitaan.

Nämä taidot ja niiden sisäistäminen vaikuttaa myös luokan ja koulun ilmapiiriin minkä

tiedetään  vaikuttavan  oppilaiden  hyvinvointiin  ja  lisäävän  heidän  kouluiloa

(Leskisenoja, 2017, s. 40).  Tikkasen tutkimuksessa” haastateltavat toivat esille oppilaan

omien hyvien valintojen lisäksi toisten oppilaiden hyvien asioiden huomaamiseen ja ni-

istä vahvuuskielellä annetun palautteen merkityksen” (Tikkanen, 2017, s. 73). Toisten

oppilaiden auttaminen ja tukeminen sekä oppilaiden hyvien käytänteiden ja toiminta-

mallien tukeminen, tukevat oppilaiden hyvinvointia,  koska tällöin lapsi on kosketuk-

sissa  myönteisiä  tunteita  tuottaviin  asioihin.  Kun  koulupäivän  aikana  saadaan  jakaa

kokemuksia  muiden  kanssa,  oppivat  oppilaat  arvostamaan  itseään  sekä  toisiaan.

(Kumpulainen ym, 2015,s.239) 

Osallisuus ja osallistuminen ovat keskeisessä osassa positiivista pedagogiikka sillä posi-

tiivinen  pedagogiikka  painottaa  sosiaalisten  suhteiden  ja  yhteisöjen  merkitystä  op-

pimisessa  (Kumpulainen, ym. 2015, s.  227  ).  Oppilaiden osallisuus nousi esille  myös

tässä tutkimuksessa.  Oppilaat  osallistuvat  opetukseen myös ohjaamalla  ja  auttamalla

toisiaan. Oppilaista herääviin aiheisiin, mielenkiinnon kohteisiin ja toiveisiin tarttumi-

nen ja joustaminen luokkatilanteissa ja koulun arjessa koettiin tärkeänä asiana.

Luokanopettajan  oman  tunnetilan  tiedostaminen  luokkatilanteessa  ja  koulun  arjessa

koettiin joidenkin luokanopettajien mielestä tärkeänä taitona.  Luokanopettajan omalla
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mielialalla nähtiin olevan vaikutusta oppilaiden tunnetilaan ja luokan ilmapiiriin, koska

tunteet tarttuvat, myös opettajan tunteet. Myös Järvilehdon (2015, s. 375) mukaan ih-

misen tunnetilat ja ajatukset tarttuvat herkästi mikä vaikuttaa yksilön ja yhteisön hyvin-

vointiin. Tästä syystä opettajan työhyvinvointi on tärkeää, koska hyvä olo tarttuu ja lev-

iää  niin  työyhteisöön  kun myös  oppilaisiin  (Salovaara  & Honkonen 2013,  21).  Lu-

okanopettajat näkivät myös, että opettajalta vaaditaan herkkyyttä aistimaan oppilaiden

erilaisia tunnetiloja ja pysähtymään niiden äärelle ja kysymään sekä kuuntelemaan mitä

oppilaalla on mielen päällä. Positiivisen pedagogiikan mukaan hyvinvoiva lapsi oppii

parhaiten, minkä vuoksi turvallinen ympäristö ja erityisesti hyvinvoivat opettajat luovat

oppimiselle  hyvät  lähtökohdat.  Jos  luokanopettajat  kokevat  työnsä  mielekkääksi  ja

merkitykselliseksi antaa se tällöin myös oppilaille hyvät lähtökohdat oppimiselle ja hyv-

invoinnille . (Kumpulainen ym. 2015, 227-228) Koska elämäntaitojen sisältöjen tarkoi-

tus on kasvattaa oppilaista hyvinvoivia sekä edesauttaa myönteisen itsetuntemuksen ke-

hittymistä, voidaan olettaa, että näiden taitojen harjoitteleminen vaikuttaa myönteisellä

tavalla oppilaiden itsetuntemukseen ja sitä kautta myös heidän itsetuntoonsa. (Positive

Education Oy, 2017b, s.1)

Myös luokanopettajien puuttuminen epäkohtiin ja epäasiallisen puheen kitkeminen sekä

kiusaamisen ennaltaehkäiseminen, koettiin tärkeänä niin yksilön kuin yhteisön hyvin-

voinnin kannalta. Tämä on tärkeää, sillä tiedetään, että hyvinvointi rakentuu arjessa, ja

että lasten ja nuorten eri toimintaympäristöt tukevat heidän kokonaisvaltaista hyvinvoin-

tiaan, oppimista ja kehitystä. (Kumpulainen, ym. 2015, s. 238 )

Luokanopettajien näkökulmasta katsottuna elämäntaitojen ohjaaminen saadaan osaksi

opetusta  asiasta  kiinnostuneiden  ja  innostuneiden  luokanopettajien  avulla.  Myös

hyväksi havaittujen oppien hyödyntäminen ja jakaminen koettiin tärkeänä. Luokanopet-

tajien kokivat tärkeäksi sitoutumisen elämäntaitojen ohjaamiseen, koska he kokivat, että

sitoutumisen ja oman innostuksen myötä, ohjatut taidot välittyvät parhaiten oppilaille.
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Myös Leskisenojan (2017, s. 188) mukaan opettaja, joka on itse omaksunut positiivisen

pedagogiikan periaatteet omaan elämäänsä voi myös aidoimmin ja uskottavimmin oh-

jata oppilaita positiivisen pedagogiikan keinoin. 

Joustavuus nousi myös esille tässä tutkimuksessa ja se koettiin tärkeänä osana elämän-

taitojen ohjaamista jos oppilaat  ovat esimerkiksi  väsyneitä tai  todella energisiä.Tämä

vaatii opettajalta myös kykyä tunnistaa oppilaiden tunnetila ja jaksaminen ja joustavasti

muuttaa oppitunnin sisältö tarpeen sitä vaatiessa (Uusitalo-Malmivaara, 2015, s. 18-20),

(Kumpulainen, ym. 2015, s. 224-225 ) Luokanopettajista osa kokivat, että heillä on hyvät

mahdollisuudet  melko  joustavasti  vaikuttaa  ja  suunnitella  omat  oppituntinsa  ja  näin

ollen mahdollistaa elämäntaitojen ohjaaminen koulupäivän aikana. Joustavuuden työssä

ja  sen mahdollistaminen voidaan nähdä yhtenä  vaikuttavana tekijänä  myös kestävän

työhyvinvoinnin kannalta (Järvilehto, 2015, s. 375).

Työyhteisön näkökulmasta nähtiin tärkeimpänä seikkana elämäntaitojen ohjaamisen su-

juvuuden kannalta  työyhteisön ja koulun henkilökunnan välinen yhteistyö ja yhteiset

tavoitteet. Yhteisöllisyys kasvattaa työn motivaatiota ja on tästä syystä tärkeä osa opet-

tajan työtä (Salovaara & Honkonen 2013, 142,144). Jos ihminen pystyy hyödyntämään

vahvuuksiaan, on hän yleensä halukas yhteistyöhön (Lipponen, 2015, s. 213).

Työyhteisön näkökulmasta katsottuna sitoutuminen yhdessä tehtäviin asioihin ja tavoit-

teisiin  nousi  esille  haastatteluissa.  Järvilehto  (2015) kirjoittaa  kolmen VVV-mallista.

Yksi näistä kolmesta yksiköstä on vastuu, joka liittyy ihmissuhteisiin ja johonkin su-

urempaan  kokonaisuuteen.  Järvilehto  viittaa  tässä  Ryanin  ja  Decin  (2000)

määritelmään, jonka mukaan vastuulle on olennaista yhteisöllisyyden perustarpeen tyy-

dyttäminen, toisten palveleminen sekä hyvän tekeminen ja merkityksellisyyden kokemi-

nen. (Järvilehto, 2015, s.372-373) Työyhteisöltä toivottiin, että opettajat voisivat tehdä

enemmän yhdessä ja  heillä  olisi  yhteiset  määränpäät  ja  tavoitteet.  Tämä on tärkeää,

koska merkityksellisyys syntyy tiimin yhteisistä tavoitteista, ja yhteisistä merkityksistä,
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kuten jokaiselle henkilölle jaetusta tärkeästä ja vastuullisesta roolista osana kokonaisu-

utta (Sahimaa, 2018). Näin syntyy merkityksellisyyden kokemuksen yhdessä tehtävälle

työlle. 

Tikkasen tutkimuksessa (2017, s. 59) haastateltavat toivoivat, “että vahvuusperustainen

opetus olisi koko koulun yhteinen projekti, johon osallistuisi koko työyhteisö”. Koko

työyhteisön  kouluttaminen  nähtiin  tärkeänä,  jotta  vahvuusperustaisesta  opetuksesta

tulisi koko koulun kantava voima. Myös tässä tutkimuksessa koulutus nähtiin tärkeänä

osana  elämäntaitojen  ohjaamisessa  ja  sen onnistumisessa  koko työyhteisön  näkökul-

masta ja tukee tästä syystä Tikkasen (2017, s.59 ) tutkimusta koulutuksen tärkeydestä.

Tässä tutkimuksessa luokanopettajien mielestä koulutus on myös mahdollistanut ja ollut

tärkeässä osassa elämäntaitojen ohjaamisen jalkauttamisessa koulun toimintaan. Koulu-

tuksen lisäksi toisilta opettajilta oppiminen nähtiin myös yhtenä mahdollisuutena oppia

elämäntaitojen ohjaamista. 

7.2 Menetelmän valinta, tutkimuksen kriittinen tarkastelu ja lu-

otettavuus

Tässä  luvussa  käsitellään  kriittisesti  luokanopettajien  kokemusten  mittaamista  sekä

tämän tutkimuksen menetelmää ja sen valintaa. Myös tämän tutkimuksen rajoitteet on

nostettu esille tässä luvussa.

Koen,  että  tämän tutkimuksen kannalta  oli  oikea  valinta  tehdä  laadullinen  tutkimus,

koska sen avulla on mahdollista kerätä tietoa ja ymmärtää tässä tutkimuksessa tutkittava

ilmiötä parhaiten. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 11) Näin jälkeenpäin olen kuitenkin poht-

inut olisiko kuitenkin ollut parempi antaa kaikille opettajille mahdollisuus kertoa koke-

muksistaan eikä ainoastaan luokanopettajille. Tämä olisi kuitenki voinut johtaa siihen,

että olisin valinnut ryhmähaastattelut yksilöhaastattelun sijaan. Riskinä ryhmähaastat-

telussa olisi  ollut,  että  kaikki  osallistujat  ei  välttämättä  olisi  tuoneet ajatuksiaan niin
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avoimesti  esille,  koska haastateltavat  ovat kollegoita  keskenään. Yksilöllisten teema-

haastatteluiden etu oli myös, että haastateltavien kokemukset ja ajatukset tulivat esille

(Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 48) ja minulla oli tutkijana mahdollisuus keskittyä yhteen

haastateltavaan kerrallaan. Keskustelunomaisessa haastattelussa vuorovaikutus korostuu

ja antaa täten tutkijalle mahdollisuuden lähestyä myös vaikeasti tutkittavia asioita, kuten

miten haastateltava ymmärtää ja kokee tutkittavan ilmiön (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s.

11). Oma vähäinen haastattelukokemus tutkijana näkyi joidenkin kysymysten kohdalla

kysymyksiä esitettäessä, koska uppouduin keskittymään haastateltavien kertomiin asioi-

hin, ilmeisiin ja eleisiin sekä tapaan kertoa ja vastata asettamiini kysymyksiin. Tästä

syystä jatkokysymysten esittäminen ei aina ollut niin selkeää, kuin olisi ollut toivottavaa

vaikka käytin kysymyssanoja kuten: mitä, miksi ja kuinka. (Kananen, 2015, s.144-145,

151) En kuitenkaan näe, että olisin jatkokysymyksiä esittäessäni ohjannut tai johdatellut

keskustelua.  Tekemästäni  harjoitus  haastattelusta  koin  olevan  hyötyä  erityisesti

jatkokysymysten kannalta, ja harjoittelu vähensi myös jännitystä ensimmäisessä haastat-

telussa. Haastattelun aluksi kerroin haastateltaville  roolistani tutkijana ja siitä kuinka

tulen  haastattelun  aikana  toimimaan  tutkijan  roolissa  ja  miten  se  vaikuttaa  meidän

väliseen vuorovaikutukseen haastattelun aikana. Erityisesti oma roolini tutkijana on po-

hdituttanut minua paljon ja siksi olen kuvaillut sitä erityisesti eettisessä pohdinnassa.

Teemahaastatteluja analysoidessa eettiset kysymykset koskevat paljolti sitä, miten kriit-

tisesti haastattelut voidaan analysoida ja voivatko kohdehenkilöt sanoa, miten heidän

lauseitaan on analysoinnissa tulkittu (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 28) .

Tulosten luotettavuudella tarkoitetaan tulosten tarkkuutta antaa ei-sattumanvaraisia tu-

loksia sekä mittaustulosten toistettavuutta.  (Vilkka, 2015, s. 194) Samasta aineistosta

voidaan  kuitenkin  tehdä  monia  tulkintoja,  jos  vaihdetaan  tarkastelunäkökulmaa  ja

tutkimusongelmaa.   Jos tarkastelunäkökulma ja tutkimusongelma on sama, niin paras

tapa varmistaa tutkimuksen ristiriidattomuus olisi se, että toinen tutkija tulisi samaan jo-

htopäätökseen  tutkittavan  aineiston  analysoimisen  päätteeksi.  Tässä  kyseisessä
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tutkimuksessa  ei  kuitenkaan  ole  ollut  toista  tutkijaa  koodaamassa  ja  analysoimassa

kerättyä aineistoa. (Kananen, 2014, s. 153) Ojanen (2015, 130) tuo esille, että liiallinen

yleistäminen on ihmistieteissä yhteinen ongelma, ja tulokset ovat aina todennäköisyyk-

siä,  mikä  pätee  myös  tähän  tutkimukseen.  Laadullisen  tutkimuksen  luotettavuus  on

pitkälti kiinni tutkijan rehellisyydessä, koska arvioinnin kohteena on tutkijan tekemät

teot, valinnat ja ratkaisut. Luotettavuutta pyrin lisäämään käymällä litteroidun aineiston

läpi  monta  kertaa.  Olen  myös  pyrkinyt  läpi  koko  tutkimusprosessin  ajan  tekemään

arviota suhteessa teoriaan,, luokitteluun, tulkintaan, analyysitapaan ja johtopäätöksiin.

(Vilkka, 2015, s. 196-197) Tutkimusta tehdessäni ja aineistoa kerätessä ja teoriaan ja

tutkimuksiin perehtyessä olen pyrkinyt tiedostamaan erityisesti omaa esiymmärrystä ai-

heesta. Aikaisemmat tutkimuksiin perehtyminen on pitkälti vahvistaneet omaa esiym-

märrystäni  erityisesti  hyvinvointia  tukevien  asioiden  merkityksestä  oppilaiden

koulunkäyntiin ja oppimiseen. Oman koulutukseni- ja arvopohjan myötä tiedostan myös

hyvivointita  tukevien  taitojen  harjoittelun  olevan  minun  sydäntä  lähellä.  Olen  tästä

huolimatta  pyrkinyt  kriittisesti  tarkastelemaan  keräämäni  aineistoa  ja  sen  sisältöä.

(Vilkka, 2015, s. 201-201) Osittain tästä syystä koin sisällönanalyysin tekeminen aineis-

tolähtöisesti hyväksi ratkaisuksi, koska tätä kautta annoin aineiston puhua puolestaan.

Koodaamisen pääpaino oli aineistossa mikä tarkoittaa sitä, että analyysiyksiköt eivät ole

ennalta määrättyjä, eikä tutkimuksen tarkoituksena ollut testata teoriaa tai hypoteeseja

vaan yrittää etsiä aineistosta mahdollisia  vastauksia tutkimuskysymyksiin.  (Saaranen-

Kauppinen& Puusniekka, 2006b) Luokitteluiden tekemisen koin haasteelliseksi ja aikaa

vieväksi  koska  koin  tämän  vaiheen  erityisen  tärkeänä  tutkimuksen  luotettavuuden

kannalta. Tästä syystä tein luokittelut tutkimuskysymyksiin koko ajan peilaten. (Kana-

nen, 2014, s. 99-100) Olen kuitenkin tietoinen siitä, että tekemäni luokittelut ja esit-

tämäni tapa ymmärtää luokanopettajien kokemuksia elämäntaitojen ohjaamisesta ovat

oman tulkintani kautta värittyneitä, eivätkä ole ainoa oikea tapa ymmärtää ilmiötä. Olen

kuitenkin pyrkinyt kuvailemaan tämän tutkimuksen tulkintaa tutkimusaineiston ja teo-

rian välisen vuoropuhelun kautta. (Vilkka, 2015, s. 196-197) Aikaisempaa tutkimusti-

61



etoon olisi  voinut tässä tutkimuksessa perehtyä vielä enemmän. Koen kuitenkin,  että

näiden tietojen ja teorian valossa olen voinut tehdä tutkimukseni kannalta luotettavia jo-

htopäätöksiä. Tässä tutkimuksessa perimmäisenä tarkoituksena oli tuoda esille opetta-

jien  omat  ajatukset  ja  kokemukset  elämäntaitojen  ohjaamisesta  ja  millä  keinoin he

näkevät, että näiden taitojen ohjaaminen saadaan osaksi opetusta? Tästä tutkimuksesta

löytyi  samansuuntaisia  tuloksia  aikaisempiin  tutkimustuloksiin  verrattuna,  minkä

voidaan katsoa lisäävän tutkimuksen luotettavuutta niiltä osin. Tutkimuksen luotettavu-

uden kannalta tutkimuksessa saatu aineisto tullaan säilyttämään jonkin aikaa, jotta tu-

losten luotettavuus ja aineiston aitous voidaan tarvittaessa tarkistaa. (Kananen, 2014, s.

153) 

Tutkimuksen  luotettavuutta  pyritään  myös  määrittelemään  saturaation  kautta.  Tällä

tarkoitetaan sitä, että eri lähteiden tarjoamat tutkimustulokset alkavat toistua, mikä myös

tapahtui tässä kyseisessä tutkimuksessa. (Kananen, 2014, s. 153) Tutkijan on kyettävä

perustelemaan missä asioissa ja millä ehdoin tutkimuksen kyllästymispiste eli saturaatio

on tapahtunut.  Kyllästymispisteen määrittäminen on hankalaa,  kun tutkitaan ihmisten

kokemuksia,  koska yksittäisen ihmisen kokemus on ainutlaatuinen.  Tästä syystä kyl-

lästymispisteen  määritteleminen  ei  aina  ole  toimiva  kriteeri  kaikissa  tutkimuksissa.

Koska tässä laadullisessa tutkimuksessa tutkittiin yhteisön käsitystä ja ajatuksia elämän-

taidoista,  yksittäisen  ihmisen  käsitysten  avulla,  niin  kyllästymispiste  voidaan  katsoa

toimivan kriteerinä, jolloin yleiset käsitykset kertautuvat ja täten myös kyllääntyvät suh-

teessa  tutkimusongelmaan.  Tässä  tutkimuksessa  kyllästymispiste  täyttyi  melkein

jokaisen haastateltavan kohdalla teemojen alle nousseissa yläluokissa. Tutkimustulok-

sissa on erikseen mainittu, jos vain muutamalla luokanopettajalla on ollut kyseinen aja-

tus tai näkökulma aiheesta. (Vilkka, 2015, s. 152-153)

Tutkimuksen  pätevyydellä,  eli  validiteetilla,  tarkoitetaan  tutkimusmenetelmän  kykyä

mitata sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoitus mitata. Tutkimuksessa ei saa olla systemaat-
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tisia virheitä, eli haastateltava on ymmärtänyt kysymykset kuten tutkija on ne tarkoit-

tanut. Tästä syystä validiutta on tarkasteltu jo tutkimusta suunniteltaessa mikä tarkoittaa

tässä tutkimuksessa käsitteiden ja perusjoukon tarkkaa määrittelyä,  aineiston mittarin

huolellista  suunnittelua  sekä  sen  varmistamista  että  teemahaastattelun  teemat  ja

kysymykset kattavat koko tutkimusongelman. (Vilkka, 2015, s. 193) Tässä tutkimuk-

sessa on pyritty määrittelemään ja kuvaamaan mahdollisimman tarkasti koko tutkimus-

prosessi  ja  siihen  liittyvät  käsitteet  sekä  tutkimuksen  eri  vaiheet,  jotta  tutkimuksen

pätevyys pystyttäisin toteamaan tutkijan tekemien valintojen valossa. (Vilkka, 2015, s.

193) Tutkimuskysymykset ovat mielestäni tässä tutkimuksessa vastanneet tutkimussuu-

nitelmassa esitettyä tutkimustehtvävää, mikä on olennaista tutkimuksen pätevyyden eli

validiteetin kannalta. (Vilkka, 2015, s. 107) 

Itse tutkimuksen laadu kannalta tärkeintä ei ole tutkimuksen aineiston koko, vaan se että

sitä  säätelee  tutkimuksen  aineiston  laatu.  Laadullisen  tutkimusmenetelmän  kannalta

tärkeä  ja  oleellinen  kysymys  on: saatiinko  tutkimusaineiston  avulla  kattava  kuvaus

tutkimusongelmasta? (Vilkka, 2015, s. 150) 

Tämän tutkimuksen tulosten tulkinnassa on tärkeää huomata, että vaikka luokanopetta-

jien kokemusten mukaan elämäntaitojen ohjaaminen vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin

ei tämä tutkimus voi vastata  siihen miten oppilaat  ovat  kokeneet  elämäntaitojen oh-

jaamisen. Tämän tutkimuksen tulosten valossa voidaan ainoastaan todeta, että elämän-

taitojen ohjaaminen oppilaille on luokanopettajien mielestä koettu tärkeänä ja merkityk-

sellisenä ja että luokanopettajat  ovat nähneet elämäntaitojen ohjaamisen konkreettiset

hyödyt omassa työssään. Tämä tutkimus ei myöskään pystyy antamaan vastausta siihen,

miten koulun muut opettajat  kuten aineenopettajat  näkevät ja kokevat elämäntaitojen

ohjaamisen omassa työssään. 

63



7.3 Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tulosten valossa voidaan todeta, että elämäntaitojen ohjaaminen op-

pilaille on luokanopettajien mielestä koettu tärkeänä ja merkityksellisenä. Luokanopet-

tajat  kokivat myös elämäntaitojen harjoittelemisen vaikuttavan oppilaiden hyvinvoin-

tiin. Koska luokanopettajat ovat kokeneet elämäntaitojen ohjaamisen merkityksellisenä,

niin sen voidaan todeta vaikuttavan myös heidän omaan työhyvinvointiinsa, mikä tukee

Leskisenojan  (2017,  s.26-29)  omia  kokemuksia  positiivisen  pedagogiikan  käytöstä

opetuksessa sekä hänen oman tutkimuksen sivutuotetta, jonka mukaan positiivisen ped-

agogiikan käyttö opetuksessa vaikutti  myös koulun aikuisten  hyvinvointiin  ja  työssä

jaksamiseen. Jos elämäntaitojen ohjaaminen oppilaille tukee niin oppilaiden kuin opet-

tajien hyvinvointia, niin lienee selvää, että näiden taitojen ohjaamista kannattaa jatkaa ja

kehittää  myös  tulevaisuudessa.  Elämäntaitojen  ohjaamisen  vaikutti  joidenkin  lu-

okanopettajien mielestä luokanopettajan omat arvot ja tunnetila, mikä jokaisen opettajan

olisi  työssään  hyvä  tiedostaa.  Myös  myönteisen  koulukulttuurin  luominen  koettiin

tärkeänä osana elämäntaitojen ohjaamista.

Luokanopettajilla oli paljon ajatuksia siitä miten elämäntaitojen ohjaaminen saadaan os-

aksi opetusta  koulussa.  Tärkeimmiksi  asioiksi  luokanopettajien omasta näkökulmasta

nousi  esille  luokanopettajien  oma  sitoutuminen  ja  joustavuus  elämäntaitojen  oh-

jaamisessa. Tämän tutkimustiedon perusteella olisi tärkeää, että pyrittäisiin selvittämään

ketkä koulun opettajista ovat kiinnostuneita ja halukkaita  sitoutumaan elämäntaitojen

ohjaamiseen. Työyhteisön näkökulmasta nähtiin  tärkeimpänä seikkana elämäntaitojen

ohjaamisen sujuvuuden kannalta työyhteisön ja koulun henkilökunnan välinen yhteistyö

ja yhteiset tavoitteet. Jatkoa ajatellen olisi hyvä yhdessä sopia millaista yhteistyötä lu-

okanopettajat  toivovat  ja  mitä  yhteisiä  tavoitteita  he  haluavat  yhteistyölle  asettaa.

Koulun näkökulmasta katsottuna tärkeimmiksi asioiksi nousi jatkoa ajatellen elämän-

taitojen  ohjaamisen  selkeyttäminen  esimerkiksi  opetussuunnitelmassa,  lukujärjestyk-
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sessä  ja  koordinoimalla  tätä  toimintaa  selkeämmin.  Luokanopettajien  mielestä  jär-

jestelmällisen  toteutuksen  kautta  elämäntaitojen  ohjaamisesta  saadaan  paras  hyöty.

Tähän nähtiin yhtenä ratkaisuna se, että elämäntaitojen ohjaus saataisiin omaksi oppi-

aineeksi ja sille olisi omat asiaan perehtyneet opettajat. Yhteistyön ja jatkon kannalta

olisi  myös  tärkeää  miettiä  mitä  taitoja  olisi  tärkeää  ohjata  milläkin  luokka-asteella.

Tämän lisäksi kaikki opettajat voivat hyödyntää elämäntaitojen ohjausta omilla oppitun-

neillaan ja koulun arjessa.

7.4 Aiheita lisätutkimuksiin

Kuten  aikaisemmin  mainitsin,  niin  perusopetuksen  tehtävä  on  ohjata  oppilaita

löytämään omat vahvuutensa ja koulutyö tulee järjestää tavalla, joka tarjoaa oppilaille

tilaisuuksia omien vahvuuksiensa hyödyntämiseen. Oppilaita tulisi myös rohkaista tun-

nistamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan. (Opetushallitus, 2016, s. 20, 27, 34, 48)

Tämän  tutkimuksen  pohjalta  olen  alkanut  pohtia,  millaisia  työvälineitä  ja  osaamista

opettajilla on käytössään näiden vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen? Onko

elämäntaitojen ohjaaminen ja positiivisen  pedagogiikan hyödyntäminen mahdollisesti

ratkaisu  tähän  haasteeseen?  Esimerkiksi  Tikkasen  (2017)  sekä  Basin  ja  Firatin

tutkimuksien (2017), pohjalta henkilökunnan kouluttaminen koettiin tärkeänä erityisesti

vahvuusperustaisen opetuksen ja oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen kannalta. Myös er-

ilaisten työvälineiden opetustyöhön kaivattiin ja koettiin tarpeelliseksi (Tikkasen, 2017,

s.59). 

Koska kodin ja koulun välinen yhteistyö on myös yksi suuri osa lapsen hyvinvointia,

niin mielestäni olisi paikallaan selvittää millä keinoin vanhempien tuntemusta omasta

lapsesta  ja  hänen  vahvuuksistaan  voitaisiin  hyödyntää  esimerkiksi  oppilaan  koulu-

taipaleen alussa (Kumpulainen ym. 2015, s. 230). Mutta myös millä keinoin kodin ja

koulun  välistä  kasvatuskumppanuutta  voitaisiin  hyödyntää  elämäntaitojen  oh-

jaamisessa? Koska hyvinvoinnin tiedetään rakentuvan arjessa, on tärkeää, että lasten ja
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nuorten  eri  toimintaympäristöt  tukevat  heidän  kokonaisvaltaista  hyvinvointiaan,  op-

pimista ja kehitystä (Kumpulainen, ym. 2015, s. 238 ). 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi myös mielenkiintoista tietää, miten oppilaat ovat koke-

neet  elämäntaitojen  ohjaamisen  koulussa  ja  minkälaisia  vaikutuksia  niillä  on heidän

mielestään ollut  heidän hyvinvointinsa kannalta.  Tässä tutkimuksessa luokanopettajat

ovat omassa työssään kokeneet elämäntaitojen ohjaamisen merkityksellisenä ja vaikut-

tavan oppilaiden hyvinvointiin mutta miten oppilaat itse ovat kokeneet näiden taitojen

ohjaamisen  ja  niiden  mahdolliset  hyödyt?  Mielenkiintoista  olisi  myös  tietää  onko

elämäntaitojen  ohjaamisella  ollut  vaikutusta  oppilaiden  oppimistuloksiin,  koska

tutkimusten mukaan hyvinvoinnin opettamisen on todettu vähentävän masennusta sekä

lisäävän oppilaiden onnellisuutta ja näin ollen vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin ja op-

pimistuloksiin. (Seligman ym, 2009, s.293-295,302, 304) (Leskisenoja, 2017, s. 26-29)

Erityisesti opettajien työssä jaksaminen on tärkeää, koska sen tiedetään myös vaikutta-

van  oppilaiden  hyvinvointiin.  Tästä  syystä,  PERMA-teoriiaan  perustuva  hyvinvoin-

tiopetus ja positiivisen pedagogiikan hyödyntäminen opettajan työssä, ja niiden vaiku-

tuksista opettajien hyvinvointiin, olisi mielestäni aiheellista tutkia tarkemmin. “Mitä en-

emmän ymmärrämme ja tiedostamme ajan muutoksen hengen, sitä paremmin voimme

antaa itsellemme ja toisillemme luvan toimia mielekkyyten pyrkien” (Carlsson& Järvi-

nen, 2012, s. 27). 

8 SVENSK SAMMANFATTNING

8.1 Inledning

Genom mitt arbete som skolkurator   har mitt intresse för elevers och studerandes  väl-

befinnande och hälsa ökat år för år. Den nya lagen om elev- och studerandevård, som
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trädde i kraft 2014 (1287/2013), betonar speciellt förebyggande arbete i skolorna, vilket

ger en bra möjlighet att stödja barn och ungdomars välfärd. Alla förebyggande åtgärder

är avsedda att bibehålla barnens välbefinnande och hälsa. Av denna anledning är det

viktigt  att  förstärka  skolornas  roll  i  utvecklandet  av  elevers  känslo-  och  sociala

färdigheter,  och  med  att  stödja  barns  och  ungdomars  delaktighet  och  samhörighet.

(Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015, s. 35, 38) 

I skolan kan man lära barn och unga färdigheter som ökar motståndskraften, positiva

känslor, engagemang och relevans. Enligt Seligman et al.  (2009) borde man därför i

skolan fokusera på undervisning som stärker elevernas hälsa, eftersom det har visat sig

minska depressionen och öka elevernas lycka, vilket påverkar elevernas välbefinnande

och lärandemål. (Seligman et al., 2009, s. 293-295, 302) 

I Espoon Steinerkoulu började man via Hundred-projektet utveckla skolans aktiviteter

och undervisning till en livskunskapskola. Målet för undervisning i livskunskap är att

eleverna skall känna sig välmående, lyckliga och glada och att skolgemenskapen skall

må bra (Espoo Steinerkoulu. Hundred. 2017) Därför var det viktigt att kartlägga hur

handledningen av livskunskaperna kan bli en bestånde del av undervisningen efter att

projektet tagit slut. Syftet med den här studien är att ta reda på hur klasslärarna har up-

plevt undervisningen av livsfärdigheter och på vilka sätt de ser att livskunskaper kan bli

en del av undervisningen. 

8.2 Bakgrund 

Livskunskaper är särskilt användbara i en ständigt föränderlig och komplex värld och är

därför viktiga färdigheter som innefattar kontinuerligt lärande av nya saker, mångsidiga

interaktionsförmåga och förmågan att  ta  hand om eget  välbefinnande,  skriver  Jukka

Vahti på Sitras hemsida den 31 augusti 2015. (Sitra 2015) Syftet med handledning av

livskunskap är att  öka elevernas välbefinnande och bidra till  utvecklingen av positiv

självkännedom.  Innehållet i undervisningen av livskunskaper omfattar de viktigaste in-

novationerna av positiv psykologi såsom positiva känslor, styrkor, interaktionsförmåga,
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mindfulness  och  andra  tillämpningar  av  närvaro-  och  avslappningsförmåga,  tanke-

färdigheter, färdigheter som kan anses leda till lycka samt självhanteringsförmåga, inter-

personella färdigheter. (Positiv Utbildning Oy, 2017b, s. 1) 

I bakgrundsdelen av forskningen har jag försökt beskriva de  juridiska ledstjärnor och

styrdokument som är relaterade till handledningen av livskunskaper, det vill säga olika

lagar och förordningar som styr handledningen av dessa kunskaper och är menade för

att främja elevernas välbefinnande. 

8.2.1 Välmående i läroplanen för den grundläggande utbildningen 

Grunderna för läroplanen som trädde i kraft hösten 2016 betonar och definierar peda-

gogiska riktlinjer som gör det möjligt för skolor att utvecklar motiverande och menings-

fullt lärande. Elevens erfarenheter, känslor, intressen och interaktion med andra är vik-

tiga saker som ligger som bas för lärandet. Grunderna i läroplanen understryker bland

annat  att  vägleda  eleverna  i  att  identifiera  faktorer  som bidrar  till  deras  egna  väl-

befinnande  och  att  sträva  efter  sociala  färdigheter  och  utveckla  känslomässiga

färdigheter. Den nya läroplanen understryker att skolans struktur och verksamhetskultur

bör ta hänsyn till behoven hos barnen, deras potential och deras styrkor. Med andra ord

är den grundläggande utbildningens uppgift att styra studenterna mot att hitta sina egna

styrkor och att organisera skolarbetet på ett sätt som ger studenterna möjligheter att an-

vända  sig  av  sina  egna  styrkor.  Eleverna  bör  också  uppmuntras  att  identifiera  och

utveckla sina egna styrkor. (Opetushallitus, 2016, s. 20, 27, 34, 48). 

8.2.2 Hundred-projektet 

Undervisning i livskunskap i Espoon Steinerkoulu fick sin början   under det ettåriga

Hundred-projektet, där man tillsammans med lärare började utveckla skolan till en skola

som handleder  livskunskaper.  Utövandet,  tillämpningen och utvecklingen av kompe-

tens- undervisning tillsammans med hela skolsamhället på alla nivåer inleddes hösten
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2016.  Systematisk  utvecklingsarbete  fortsatte  under  läsåret  2016-2017.  Varje  månad

hade ett eget tema inom välbefinnande och praktiska övningar. Lärarna fick varje må-

nad två timmars handledningen i olika välfärdsteman och livskunskaper. På så sätt fick

alla lärare verktyg och instruktioner för att lära ut livskunskaper åt elever. Syftet med

utbildningen var att göra och lära sig tillsammans, att öva, utveckla och skapa nya saker.

(Espoon Steinerkoulu.  Hundratal  2017) Dessutom har  flera  lärare  deltagit  i  ett  årigt

långt program för positiv pedagogik och hälsa (Positive Education Oy, 2017a). 

8.2.3 Läroplanen i Espoon Steinerkoulu som en del av handledning av

livskunskaper

Skolans läroplan tar hänsyn till den positiva psykologin som utforskar vad som gör en

persons liv gott och lyckligt och hur man kan blomstra och leva ett bra och meningsfullt

liv. (Espoon Steinerkoulu 2016, s.17) I Espoon Steinerkoulu strävar man efter peda-

gogik som utvecklar människan som helhet samt användning av olika undersökningar

som stöder studenternas välbefinnande. Läroplanen konstaterar att inlärning och tillväxt

äger rum med andra människor. Skolans ledande värden är samhörighet, respekt för in-

dividualitet, glädje av lärande samt ansvarstagande och delaktighet.  (Espoon Steinerk-

oulun opetussuunnitelma 2016, s.13-14) 

8.2.4 Tidigare forskning inom området 

I min avhandling har jag till en stor del använt mig av färska, ofta inte mer än tio år

gamla källor, så att informationen ska vara så aktuell som möjligt. (Tuomi & Sarajärvi,

2009, s. 159) Som källmaterial har jag använt tryckt litteratur och nätmaterial. När jag

sökte efter tidigare studier om ämnet samt källmaterial har jag använt följande sökter-

mer och begrepp; livsförmåga, välbefinnande, positiv psykologi, positiv pedagogik och

undervisning och . Efter analysen sökte jag också tidigare forskningen och studier om

vad som gör arbete meningsfullt, eftersom många av de klasslärare jag intervjuade ty-

ckte att handledningen av livskunskaper upplevdes som meningsfull. Det som begrän-
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sade forskningen var att det inte fanns så omfattande källitteratur om positiv psykologi,

positiv pedagogik och träning av elevernas styrkor, även om det också i Finland har

gjorts många studier inom det inom området de senaste åren. Det kan enligt Avolan

(2017) delvis bero på att positiv pedagogik är en relativt ung pedagogisk inriktning och

att den inte ännu har långa traditioner av forskning (Avolan, 2017, s. 15). 

Den viktiga  informationen  för  den  här  forskningen  är  emellertid  att  hälsofrämjande

färdigheter borde läras i skolan, eftersom det enligt många studier har visat sig att un-

dervisningen  av  dessa  färdigheter  reducerar  depressionen  och  ökar  elevernas  lycka,

vilket påverkar elevernas välbefinnande och lärandemål. Av detta skäl är det motiverat

att dessa färdigheter skall vara en naturlig del av inlärningen i skolan, främst för att de

ökar människans motståndskraft, positiva känslor, engagemang och meningsfullhet och

kan undervisas i skolan. (Seligman et al., 2009, s. 293-295, 302, 304) Det har också

studerats att välmående elever är engagerade i skolan och klarar sig bättre (Leskisenoja,

2017, s.17). 

Meningsfullt arbete och arbetstrivsel är inte en självklarhet, men om man är medveten

om sina egna styrkor kan det vara möjligt att göra meningsfullt arbete. Det vore bra om

man kunde använda sig av sina egna styrkor och intressen i arbetet. (Carlsson & Järvi-

nen, 2012, sid 8, 11) Människan är ofta villig att samarbeta om man har möjlighet att

använda sig av sina  egna styrkor och saker man är bra på för då känns arbetet mer gi-

vande. (Lipponen, 2015, s. 213) Enligt Leskisenojas (2017, s. 26-28) egna erfarenheter

gav växelverkan med eleverna energi åt henne och påverkade den vägen eleverna posi-

tivt, vilket i sin tur påverkat hennes välbefinnande på jobbet. Även i en studie av Tikka-

nen (2017) framhävde lärarna vikten av interaktionen mellan läraren och eleven. Lärare

tror att det skulle vara viktigt för eleverna att lära sig icke-kognitiva färdigheter, som de

färdigheter som i allmänhet behövs i livet och övningar av dessa färdigheter. (Tikkanen,

2017, s.52-53, 71) 
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8.3 Den teoretiska referensramen 

I den teoretiska delen försöker jag få förståelse för resultaten i studien. Den teoretiska

referensramen fungerar också som en reflektionsyta för analysen av forskningsresul-

taten. Syftet med studien var inte att testa teorin eller hypoteserna utan att försöka hitta

svar på forskningsfrågorna (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006d). 

I början av studien beslöt jag mig för att använda PERMA-teorin som en determinant

för välbefinnande eftersom det ger en stark grund för att undervisa livskunskaper genom

positiv pedagogik. Välbefinnande och inlärning skulle också kunna ha beaktats ur so-

cialpedagogikens synvinkel, eftersom ett av syftena är att stödja elever och studenters

tillväxt och välbefinnande (Kurki et al., 2006, s. 151) eller Aaron Antonovskys saluto-

gena teori som en determinant för välbefinnande (Antonovsky, 2007). Till slut valde jag

att bygga upp den teoretiska ramen utgående från positiv psykologi och positiv peda-

gogik. Positiv psykologi fungerar i denna studie som en determinant för välbefinnande.

Positiv pedagogik kan beskrivas som ett verktyg för att genomföra metoder för att ut-

bilda och undervisa positiv psykologi. 

8.4 Metod 

Intervjuer bör väljas enligt det som fenomet påverkas av (Kananen, 2015, s. 145) och

vilka som förväntas  ge det  bästa  svaret  angående materialet  i  det  undersökta ämnet

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006a). Av detta skäl begränsade jag intervjuerna

till klasslärare och bestämde mig för att inte intervjua ämneslärarna. Sju av åtta klass-

lärare deltog i temaintervjuerna. Klasslärare undervisar klasserna 1 till 8 i Espoon Stein-

erkoulu. För att få den nödvändiga informationen beslöt jag mig för att göra en kvalita-

tiv studie, för det ger möjligheten att samla information och förstå det fenomen som un-

dersöks i denna studie. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 11) Jag bestämde mig för att göra
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en temaintervju, eftersom syftet med den här studien var att ta reda på hur klasslärarna

har upplevt undervisningen av livserfarenheterna   och på vilka sett de ser att livskun-

skaperna kan bli en del av undervisningen. Temaintervjuer är också en lämplig form av

intervju när man vill ha information om mindre kända fenomen och saker  (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006a). 

8.5 Resultat och diskussion

Enligt studien upplevde klasslärarna att handledning av livskunskaper är viktigt efter-

som de tyckte  att  det  var meningsfullt  och att  det  enligt  dem stödde elevernas  väl-

befinnande. Enligt studien har handledningen av livskunskaper också haft en positiv in-

verkan på lärarens välbefinnande. Det är möjligt att handledning av livskunskaper kan

bli en del av undervisningen genom hängivna lärare. Samarbete och gemensamma mål

mellan  skolpersonal  ansågs  som  en  viktig  faktor  med  tanke  på  att  få  det  till  en

fungerande helhet. Handledning av livskunskaper för elever kan stödas genom att erb-

juda lärare fortbildning samt förtydliga ledarskap och innehållen i livskunskaper, till ex-

empel i läroplanen och i läsordningen. Det fanns också önskemål att få en person som

koordinerar och samordnar handledningen av livskunskaper och håller trådarna i sina

händer. 

Denna forskning uppnådde i ganska stor grad syftet  och resultatet  gav svar på mina

forskningsfrågor.  Som en följd av forskningen fanns det också resultat  som jag inte

kunde förutse, till exempel livskunskapernas effekt på meningsfullheten i arbetet. Enligt

resultaten av denna studie kan man dra slutsatsen att handledningen av livskunskaper

har upplevts som viktig och meningsfull av klasslärarna. Klasslärare såg också förde-

larna med handledningen då det gäller elevernas hälsa och välbefinnande. Genom denna

studie fick jag också liknande åsikter från klasslärarna om hur man får handledningen

av livskunskaper att bli en del av undervisningen, vilket var syftet med denna studie. 
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8.6 Slutord

På basen av resultaten i denna studie kan man konstatera att handledningen av livskun-

skaper anses vara viktig och relevant enligt klasslärarna. Klasslärare upplevde också att

handledningen av dessa färdigheter  påverkat  elevernas  välbefinnande.  Eftersom han-

dledningen  av  livskunskaper  även  har  bidragit  till  klasslärarnas  upplevda  känsla  av

meningsfullhet  och  därav  även  lärarnas  välbefinnande  på  jobbet.  Detta  stöder

Leskisenojas  (2017, s.26-29) egna erfarenheter av att använda sig av positiv pedagogik

i undervisningen och är en biprodukt av hennes egen forskning. Om handledningen av

livskunskaper påverkar både elevernas och lärarnas välbefinnande är det självklart att

det är värt att fortsätta och utveckla handledningen av dessa färdigheter också i framti-

den. Några av klasslärarna upplevde att  lärarens eget känslotillstånd och värderingar

påverkar eleverna och undervisningen, och därför borde varje lärare vara  medveten om

dess betydelse och inverkan på eleverna. Att skapa en positiv skolkultur ses också som

en viktig del av livskunskaperna och utvecklingen av dessa färdigheter. 

Klasslärare hade många tankar om hur man kan få livskunskaperna att bli en del av un-

dervisningen i skolan. Klasslärarna ansåg det bl.a. vara viktigt att lärarna som handleder

dessa livskunskaper är engagerade i uppgiften. Flexibilitet ansågs också vara en viktig

sak i handledningen av dessa färdigheter. På basen av resultaten från den här studien

vore det viktigt att försöka ta reda på vilka lärare som är intresserade och villiga att en-

gagera sig i handledningen av livskunskaper. Från arbetsgemenskapens synvinkel sågs

samarbetet och gemensamma mål mellan personalen som en sak man borde utveckla.

Med tanke på framtiden vore det bra att komma överens om hurdant samarbete lärare

önskar sig och vilka gemensamma mål de vill ställa. Ur skolans synvinkel var de vikti-

gaste  sakerna  för  framtiden  att  klargöra  riktlinjerna  för  handledningen  av  livskun-

skaperna, till exempel i läroplanen för att det skulle bli tydligare för alla. Klasslärare an-

såg att  man får den bästa  nyttan  genom en systematisk  implementering  av livskun-
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skaperna. Som en lösning ansåg man att livskunskaper skulle vara ett ämne i sig och

skulle ha sina egna erfarna lärare. Med tanke på fortsatt utveckling av livskunskaper i

skolan skulle det vara viktigt att tänka på vilka färdigheter det skulle löna sig att under-

visa för de olika årskurserna. Förutom detta kan alla lärare använda sig av livskunskaper

och handledningen av dessa som en del av undervisningen. 
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LIITE 1                TUTKIMUSLUPA

Espoon Steinerkoulu

Olarinniityntie 10

02210 Espoo

Opiskelen  sosiaalialan  ylempää  ammattikorkeakoulututkintoa  Yrkeshögskolan  Arcadassa.  Haen

tutkimuslupaa opintoihin kuuluvan sosiaalialan opinnäytetyön tekemiseksi Espoon Steinerkoulussa.

Tutkimuksen taustaa

Vuonna 2014 voimaan tullut uusi oppilas-opiskelijahuoltolaki painottaa yhteisöllistä ja ennaltaehkäi-

sevää opiskeluhuolto työtä kouluissa. Elämäntaidot harjoittaminen on yksi tärkeä ja merkittävä osa

oppilaiden  hyvinvointia  ja  tästä  syystä  myös  merkittävä  osa  oppilashuoltotyötä  kouluyhteisössä.

Tästä syystä minulla heräsi kiinnostus tutkia näiden taitojen opettamista Espoon Steinerkoulussa,

missä taitojen opettamista kehitettiin osana yksivuotista Hundred-projektia lukuvuosina 2016-2017.

Kyseisen projektin  tarkoituksena oli rakentaa elämäntaito-osaamisen koulu missä muun muassa ko-

rostetaan  oppilaille  henkisen  hyvinvoinnin  sekä  ihmissuhdetaitojen  merkitystä.  Hyvän  elämän

taitoja, joita koulussa on opetetaan, ovat muun muassa arvostus-, yhteistyö-, vahvuus-, myötätunto-

ja ratkaisutaitoja. 

Tutkimuksen toteuttaminen ja menetelmät
Tutkimuksessani on tarkoitus haastatella kaikkia luokanopettajia Espoon Steinerkoulussa. Teema-
haastattelun tarkoituksena on selvittää miten luokanopettajat kokevat elämäntaitojen ohjaamisen ja
millä keinoin he näkevät, että näiden taitojen ohjaaminen saadaan osaksi opetusta? Pyydän lupaa
saada käyttää projektiin aikana kehitettyä materiaalia sekä muuta oleellista  aineistoa,  jotka olen-
naisella tavalla liittyvät tutkimuksen tekemiseen.

Camilla Nyberg                                                            Ohjaaja opinnäytetyölle
Osoite: Blåfieldinpolku 9B                                         Åsa Rosengren, VTL, yliopettaja, Arcada 
Puhelinnumero:+358 405616578                                Puhelinnumero:+358 40 834 0862
Sähköposti: camilla.nyberg@arcada.fi                       Sähköposti: asa.rosengren@arcada.fi

Camilla Nybergille myönnetään lupa tutkimuksen tekemiseen Espoon Steinerkoulussa, sekä tarvit-
tavaan materiaaliin ja aineiston käyttöoikeus.

___________________________ ________________________________________________
Paikkakunta                                                                             Filip Häyrynen, rehtori
ja päiväys                                                                                   Espoon Steinerkoulu
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LIITE 2                  HAASTATTELUPYYNTÖ

Haastattelupyyntö 

Tutkimuksen tarkoitus

Opiskelen sosiaalialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Yrkeshögskolan Arcadassa. Teen opintoi-

hin liittyvää opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on selvittää miten luokanopettajat kokevat elämäntaito-
jen ohjaamisen ja millä keinoin he näkevät, että näiden taitojen ohjaaminen saadaan osaksi opetusta? 

Tutkimuksen taustaa

Vuonna 2014 voimaan tullut uusi oppilas-opiskelijahuoltolaki painottaa yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää

opiskeluhuolto työtä kouluissa. Elämäntaidot harjoittaminen on yksi tärkeä ja merkittävä osa oppilaiden
hyvinvointia ja tästä syystä myös merkittävä osa yhteisöllistä oppilashuoltotyötä kouluyhteisössä. Tästä

syystä minulla heräsi kiinnostus tutkia näiden taitojen opettamista Espoon Steinerkoulussa, missä  taitojen
opettamista kehitettiin osana yksivuotista Hundred-projektia lukuvuosina 2016-2017. 

Tutkimuksen toteuttaminen ja menetelmät

Tarvittavan  tiedon  saamiseksi  olen  päätynyt  tekemään  teemahaastattelun.  Haastattelun  olen  rajannut

koskemaan luokanopettajia.  Keskustelu tulee etenemään haastateltavan ehdoilla ja missä tutkittava saa
vapaasti kertoa tutkittavasta ilmiöstä.  Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, koska itse aihep-

iiri ja teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s. 48) Jos aineiston
analyysin jälkeen nousee kysymyksiä jotka vaativat tarkennusta, tullaan tutkittavan kanssa tekemään uusi

haastattelukierros  jotta  saadaan  mahdollisimman  kattava  ymmärrys  tutkittavasta  ilmiöstä.  (Kananen,
2014, s. 76-77) Kaikilla haastattelupyynnön saaneista on oikeuksista kieltäytyä osallistumasta tutkimuk-

seen sekä keskeyttää mukanaolonsa milloin tahansa. Jos haastateltava keskeyttää haastattelun, niin hänen
siihen mennessä antamaansa panosta voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksen hyväksi.(Tutkimuseettinen

neuvottelukunta, 2009, s. 4-5) Tutkimustiedot ovat luottamuksellisia, eikä tutkimuksen yhteydessä saatuja
tietoja luovuteta ulkopuolisille.  Haastattelussa keräämiä tietoja ei  myöskään tulla käyttämään muuhun

kuin luvattuun tarkoitukseen.  Vastaukset  analysoidaan opinnäytetyössä niin,  ettei  yksittäistä  vastaajaa
voida tunnistaa. Nimettömyys tutkimusjulkaisuissa ei kuitenkaan tule estämään tunnistamista niiden pi-

irissä, jotka tuntevat tutkimuskohteena olevan koulun toimintaa. Tästä syystä haastateltaville ei voida lu-
vata täyttä tunnistamattomuutta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2009, s.7-11) Tutkimuksen aikana

kerätty materiaali tullaan hävittämään asianmukaisesti, kun opinnäytetyö on hyväksytty. Haastatteluun on
hyvä varata 20 - 40min, haastattelu tullaan toteuttamaan työpaikallasi sinulle sopivana ajankohtana. Haas-

tattelukysymykset jaetaan haastateltaville hyvissä ajoin ennen haastattelun toteuttamista. Vastaan mielel-
läni mahdollisiin kysymyksiin koskien opinnäytetyötä.

Camilla Nyberg                                                            Ohjaaja opinnäytetyölle
Osoite: Blåfieldinpolku 9B                                         Åsa Rosengren, VTL, yliopettaja, Arcada 
Puhelinnumero:+358 405616578                                Puhelinnumero:+358 40 834 0862
Sähköposti: camilla.nyberg@arcada.fi                       Sähköposti: asa.rosengren@arcada.fi
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LIITE 3              TEEMAHAASTATTELUNRUNKO

Yrityksen taustatiedot

Yrityksen nimi ______________________________________________

Toimiala___________________________________________________

Henkilöstö _________________________________________________

Teemahaastattelun toteutus

Haastattelija_______________________________________________

Ajankohta_________________________________________________

Kesto ____________________________________________________

Haastateltava henkilö________________________________________

Asema ___________________________________________________

Teema 1 Oppilaiden elämäntaitojen tukeminen koulussa

Miten olet kokenut elämäntaitojen ohjaamisen oppilaille?

Miten olet omassa työssäsi mahdollistanut elämäntaitojen oppimisen?

Mitä elämäntaitoja olisi mielestäsi erityisen tärkeää opettaa koulussa? Miksi?

Teema 2 Elämäntaitojen ohjaaminen osana opetusta

Mitä ajattelet elämäntaitojen ohjaamisesta osana opetusta? 

Missä aineissa elämäntaitojen oppimista voidaan mielestäsi tukea?

Millä tavoin sinä näet, että elämäntaidot saadaan osaksi opetusta koulussa?

Millä keinoin sinä näet, että oppilaat saavat mahdollisimman yhdenvertaista ohjausta
elämäntaidoissa? 
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LIITE 4    ANALYYSIVAIHEEN LOPPUTULEMA

Analyysi vaiheen lopuksi muodostuneet yläluokat, alaluokat sekä pelkistetty osuus. 

Pelkistetty Alaluokka Yläluokka

Vahvuuksien tunnistaminen
ja tiedostaminen

Oppilaat ovat tykänneet 
tunneista

Oppilaiden kokema op-
pimisen ilo

Läsnäolotaidot
Tunnetaidot
Sosiaaliset taidot
Myötätunto 
Vuorovaikutus

Oppilaiden saamat taidot 
ratkaista ongelmia ja 
haasteita

Oppilaiden mahdollisuudet 
vaikuttaa ja osallistua

Oppilaiden hyvinvoinnin 
tukeminen ja siihen liittyvät
positiiviset kokemukset

Mahdollistaminen ja merki-
tyksellisyyden kokemukset

Taulukko 3. Oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen ja siihen liittyvät positiiviset kokemuk-

set
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Pelkistetty Alaluokka Yläluokka

Muita tapoja opettaa ja oh-
jata

Tärkeitä taitoja kuten läs-
näolotaidot

Tuntien vaikutukset oppi-
laiden itsetuntoon

Uudet näkökulmat työhön Mahdollistaminen ja merki-

tyksellisyyden kokemukset

Taulukko 4. Uudet näkökulmat työhön

Pelkistetty Alaluokka Yläluokka

Oma tunnetila vaikutukset 

oppilaisiin ja koko luokan 

ilmapiiriin

Oman tunnetilan 

tiedostaminen 

Luokanopettajien omiin ar-

voihin ja tunnetilaan liit-

tyvät kokemukset

Taulukko 5. Oman tunnetilan tiedostaminen 

Pelkistetty Alaluokka Yläluokka

Epäkohtiin puuttuminen

Epäasiallisen puheen 
kitkeminen

Kiusaamisen ennal-
taehkäiseminen

Myönteisen kulttuurin lu-

ominen

Luokanopettajien omiin ar-

voihin ja tunnetilaan liit-

tyvät kokemukset

Taulukko 6. Myönteisen kulttuurin luominen
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Pelkistetty Alaluokka Yläluokka

Oma innostus ja kiinnostus 
ohjata elämäntaitoja

Hyväksi havaitut opit

Elämäntaitojen ohjaamiseen
sitoutuminen

Jonkin suuremman hyvän 

palveleminen

Luokanopettajan 

näkökulma

Taulukko 7. Jonkin suuremman hyvän palveleminen

Pelkistetty Alaluokka Yläluokka

Mahdollisuus vaikuttaa op-
pituntien sisältöön 

Mahdollisuus tarvittaessa 
tehdä muutoksia oppilaista 
nousevien tarpeiden 
mukaan

Kyky käyttää ja hyödyntää 
erilaisia taitoja myös 
muussa koulun arjessa ja yl-
lättävissä tilanteissa

Kyky joustavuuteen työssä Luokanopettajan 

näkökulma

Taulukko 8. Kyky joustavuuteen työssä
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Pelkistetty Alaluokka Yläluokka

Opettajat tekisivät enem-
män yhteistyötä

Yhteiset määränpäät

Yhteiset tavoitteet

Sitoutuminen  työyhteisön

yhteisiin tavoitteisiin

Työyhteisön näkökulma

Taulukko  9.  Sitoutuminen  työyhteisön  yhteisiin  tavoitteisiin

Pelkistetty Alaluokka Yläluokka

Yhteiset retket ja tapahtu-
mat

Työn näkyväksi tuominen

Yhteistyö Työyhteisön näkökulma

Taulukko 10. Yhteistyö

Pelkistetty Alaluokka Yläluokka

Jokainen luokanopettaja oh-
jaa vähintään sovitut asiat

Tiedetään mitä kussakin lu-
okassa on tehty

Kaikki oppilaat saavat 
elämäntaitojen ohjausta

Mitä elämäntaitoja ohjataan
eri luokka-asteilla

Selkeä runko jonka mukaan

toimitaan

Koulun näkökulma

Taulukko 11. Selkeä runko jonka mukaan toimitaan
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Pelkistetty Alaluokka Yläluokka

Erillinen oppiaine

Omat elämäntaito opettajat

Lukujärjestys
Opetussuunnitelmaan 
selkeämpi kuvaus elämän-
taitojen ohjaamisesta

Järjestelmällinen toteut-

taminen

Koulun näkökulma

Taulukko 12. Järjestelmällinen toteuttaminen

Pelkistetty Alaluokka Yläluokka

Mahdollistanut elämäntaito-
jen ohjaamisen

Toisten opettajien oppitun-
tien seuraaminen ja heiltä 
oppiminen

Omat elämäntaitoihin pere-
htyneet opettajat

Kaikkia ei voi velvoittaa os-
allistumaan koulutukseen

Koulutuksen merkitys Koulun näkökulma

Taulukko 13. Koulutuksen merkitys
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