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Tieteelliset faktat 

• Tutkimuksen tavoite
• Tutkimuskysymys: Miten opiskelijat kuvaavat positiivisen oppimisympäristön ominaisuuksia PRIDE-

teorian mukaan tarkasteltuna? 

• Yleinen laadullinen tutkimus
• Teemahaastattelut

• Teorialähtöinen sisällönanalyysi 

• Tutkimuksen kohderyhmä 
• Suomen Diakoniaopiston Oulun kampus

• 12 opiskelijaa (8 kpl sosiaali- ja terveysala, 4 kpl kasvatus- ja ohjausala) 



Positiivinen oppimisympäristö   



Positiivinen oppimisympäristö edistää 
pedagogista hyvinvointia eli oppimista ja 

hyvinvointia! 



Positiivisen 
oppimisympäristön 
osatekijät

PRIDE-teoria
(Cheung 2014; 

Wenström 2020)

P = Positive practices

• Myönteiset käytänteet

R = Relationship enhancement

• Vuorovaikutus ja yhteistyö

I = Individual attributes

• Vahvuudet

D = Dynamic leadership 

• Positiivinen opettajuus

E = Emotional wellbeing

• Myönteiset tunteet ja ilmapiiri  



Myönteiset 
käytänteet

P = Positive practices

Koska ku pääsee ite tekemään niin 

jotenki sää kaikilla sun aisteilla niinku

imet sitä tietoa, niin se on sitten ihan 

eri ko opiskellee jostain koulukirjasta 

tai kuuntelee. 



Myönteiset käytänteet 
rakentuivat.. 

• Fyysisestä oppimisympäristöstä
• Oppilaitoksen pienuus, modernius ja värikkyys lisäävät 

kouluviihtyvyyttä!

• Erilaisista oppimisen tavoista
• Yhteistoiminnallinen oppiminen

• Työelämälähtöinen ja käytännönläheinen oppiminen

• Digitaalinen oppiminen

• Myönteistä vuorovaikutusta tukevista käytänteistä
• Tervehtiminen

• Ohjauskeskustelut



Vuorovaikutus
ja yhteistyö
R = Relationship enhancement

Siis ainahan on positiivinen vaikutus, tai lopputulos 

on niinkö vaan plussaa, mitä enempi saa olla 

erilaisten ihmisten kanssa tekemisisä. Ja tehä työtä 

erilaisten ihmisten kanssa. Että jokaisesta, 

jokaisesta vuorovaikutuksesta oppii jotakin.



Vuorovaikutus ja yhteistyö ilmenivät…

• Arjen vuorovaikutuksena
• Avoimen, helpon ja monipuolisen keskustelun ylläpitäminen

• Ihmissuhteina ja huolehtimisena
• Vertaistuki ja vertaispalaute

• Henkilökohtaiselle tasolle yltävä keskustelu

• Tiimihengen rakentamisena
• Ryhmäytyminen! 



Vahvuudet
I = Individual attributes

- - tää opiskelu on mun oma juttu, ja sitten se 

ettäkö se on äärimmäisen suuri semmonen

intohimo, ja iso haave ollu jo kauan aikaa, niin 

se että oppii uutta. Se että mää oikeesti opin 

uutta niistä asioista mitkä on mun haaveena 

ollu. Niin se motivoi.



Vahvuudet merkitsivät niiden..

• Tunnistamista
• Opiskelu tuntuu ”omalta jutulta”

• Hyödyntämistä
• Opiskelutyylin löytäminen

• Kehittämistä
• Mahdollisuus uuden oppimiseen

• Monipuoliset erityisen tuen mahdollisuudet



D = Dynamic / Positively deviant leadership

Ja että jotenki tuntuu että niinku osaa 

luottaa että ne kaikki opettajat on 

niinku itteä varten täällä. 

Positiivinen 
opettajuus



Positiivinen opettajuus sisälsi…

• Opettajan myönteiset ominaisuudet
• Inhimillisyys, innostus, kehitysmyönteisyys, 

ammattitaito sekä opettamisen osaaminen

• Opettajan vuorovaikutuksen ja tunneilmapiirin 
johtamisen

• Dialogisuus
• Tunteissa myötäelämisen taito

• Opiskelijan kannustamisen ja palautteen
• Esimerkkinä toimiminen
• Myönteisen ja rakentavan palautteen tasapaino

• Opiskelijan yksilöllisen kohtaamisen ja tuen
• Luotettavuus, huolehtiminen sekä erilaisuuden 

huomioiminen



Myönteiset tunteet
ja ilmapiiri

E = Emotional well-being

Kyllä mää koen että ne niinkö auttaa jaksamaan että 

jos niitä ei ois niin sittenhä se ois aika ykstoikkosta ja 

väsyttävää se opiskelu mutta että niiden ansiosta 

niinkö jaksaa opiskella lisää että se on niinkö se 

eteenpäin ajava voima.



Myönteiset tunteet ja ilmapiiri 
rakentuivat…
• Myönteistä ilmapiiristä

• Yhteisöllinen, rento, motivoiva, lämminhenkinen

• Onnistumisen kokemuksista ja oppimisen ilosta

• Myönteiset tunteet! 

• Vaikeiden tunteiden hyväksymisestä

• Kaikkien tunteiden salliminen 

• Turvallisuuden kokemisesta

• Kiusaamisen ehkäisy

• Oppilaitoksen turvallisuusohjeet ja käytännöt

• Fyysisen hyvinvoinnin tukemisesta

• Oppilaitoksen tarjoama tuki 

• Opiskelijan oma vastuu



Kuinka edistetään pedagogista 
hyvinvointia?

Puhutaan ja tehdään yhteistyötä

Hyväksytään ja kohdataan kaikki tunteet

Annetaan palautetta

Innostutaan ja innostetaan

Kuunnellaan opiskelijoita



Kiitos! ☺


