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Kaikilla lapsilla ja nuorilla on vahvuuksia, jotka 
on tärkeää ottaa arvioinnin lähtökohdaksi lap-
sen tai nuoren tarvitessa tukea oppimiseen tai 
käyttäytymiseen. Käyttäytymisen ja tunteiden 
vahvuuksien arviointivälineellä (KTVA) (Soin-
tu ym., 2018) kiinnitetään huomiota lapsen tai 
nuoren osaamiseen, vahvuuksiin ja kehityspo-
tentiaaliin pelkän ongelmalähtöisyyden ase-
mesta (Sointu, 2014). Arviointivälineen avul-
la saadut tiedot luovat perustan tukitoimien 
suunnittelulle ja toteuttamiselle.  

KTVA on monitahoarviointiväline, jossa kaik-
ki arvioijat – lapsi tai nuori itse, huoltaja ja 
kasvatusalan ammattilainen (esim. opettaja) – 
voivat arvioida lapsen tai nuoren vahvuuksia 

ja saada monipuolista tietoa hänestä. Lähtö-
kohta käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuk-
sien arvioinnissa on se, että niin kotona kuin 
koulussakin tuodaan esiin lasten ja nuorten 
käyttäytymiseen, tunteiden hallintaan ja sosi-
aalisiin suhteisiin liittyviä vahvuuksia, taitoja, 
itsetuntemusta ja itseluottamusta (Hotulainen, 
Lappalainen & Sointu, 2014). Vahvuuksien ar-
vioinnilla luodaan perustaa lapsen tai nuoren 
sosioemotionaalisen kasvun tukemiselle (Kuo-
relahti & Lappalainen, 2017). Systemaattinen 
ja monitahoinen vahvuuksien arviointi luo 
pohjan toimivalle yhteistyölle, koska se nostaa 
esiin lapsen ja hänen ympärillään olevia positii-
visia näkökulmia.
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Käyttäytymisen ja 
tunteiden vahvuuksien 
arviointiväline (KTVA) 
 

Lasten ja nuorten käyttäytymisen ja tunne-elämän arviointiin sekä arviointipohjaiseen näyttöön  
perustuvaan tukemiseen tarvitaan tutkittuja ja Suomessa toimivaksi todettuja arviointivälineitä. 
Tässä artikkelissa esitellään lasten ja nuorten käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiin 
tarkoitettua arviointiväline Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline (KTVA), joka 
eroaa perinteisestä ongelmakeskeisestä arvioinnista ilmaisemalla kaikki lasta ja nuorta koskevat väit-
tämät myönteisesti. KTVA soveltuu niin peruskoulussa kuin toisella asteellakin käytettäväksi. Loka-
kuussa 2018 julkaistavan KTVA-kirja perustuu Suomessa vuosina 2007–2017 tehtyyn tutkimukseen.  
Lisäksi lapsi tai nuori itse ja huoltajat voivat arvioida lapsen tai nuoren vahvuuksia tämän välineen 
avulla.
 



Käyttäytymisen ja tunteiden monipuolisella 
ja monitahoisella vahvuuksien tunnistami-
sella voidaan kouluissa tukea oppilaiden hy-
vinvointia (Lambert, Sointu & Epstein, 2018; 
Lappalainen, Kuittinen & Meriläinen, 2008). 
Oleellista on myös huomioida, että käyttäy-
tymisen ja tunne-elämän vahvuuksilla ja ke-
hittymistarpeilla sekä oppimisella on selkeä 
yhteys toisiinsa, jolloin niitä tulisi tarkastella 
vastavuoroisesti toisiin vaikuttavina tekijöinä 
(Liew, 2012; Sointu, Savolainen, Lappalainen 
& Lambert, 2017). KTVA mahdollistaa tämän 
vastavuoroisen tarkastelun. Opetussuunnitel-
miin kirjattujen tavoitteiden toteuttamisessa  
voidaan myös hyödyntää KTVA:ta. Perus- 
opetuksen opetussuunnitelman perusteis-
sa perusopetuksen yhdeksi tehtäväksi on 
asetettu oppilaiden ohjaaminen omien vah-
vuuksien löytämiseen ja tulevaisuuden ra-
kentamiseen oppimisen keinoin (Opetushal-
litus, 2014, 18). Käyttäytymisen ja tunteiden 
vahvuusarviointia voidaan käyttää kehitty-
mistarpeiden arviointiin, tuen suunnitte-
luun ja seurantaan, ohjaamiseen, oppimisen 
kannustamiseen sekä positiiviseen kanssa-
käymiseen kodin ja koulun välillä. KTVA 
on oiva työväline myös laadittaessa peda-
gogisia arvioita ja selvityksiä, oppimissuun-

nitelmia ja henkilökohtaisia opetuksen jär-
jestämistä koskevia suunnitelmia (HOJKS). 
Vaikka tässä tekstissä korostetaankin vahvuus-
näkökulmaa, oleellista on huomioida myös 
se, että ongelmalähtöisille arviointivälineille 
on oma käyttötarkoituksensa. Vahvuuksien 
arviointia, kuten KTVA:ta, voidaan kuitenkin 
käyttää tilanteissa, joissa lapsella tai nuorella 
on selvästi tunnistettuja käyttäytymisen tai 
tunne-elämän ongelmia. Lapselle tai nuorelle 
voidaan näin tarjota haasteiden ohella positii-
vinen lähtökohta kehittymistarpeiden tarkas-
teluun, tukitoimien suunnitteluun ja niiden 
toteuttamiseen. KTVA ei ole diagnostinen 
työkalu ongelmien esiin nostamisessa vaan 
käytännöllinen ja pedagoginen työkalu las- 
ten ja nuorten vahvuuksien tunnistamiseen.  
KTVA perustuu yhdysvaltalaiseen alkupe-
räisteokseen Behavioral and Emotional Ra-
ting Scale 2 (BERS-2) (Epstein, 2004). Ennen 
kuin toiseen kulttuurin tai kieleen kehitettyä 
arviointivälinettä voidaan käyttää laajemmin, 
tulee sen toimivuus tutkia ja todeta uudessa 
kotimaassa ja uudella kielellä. Suomalaista 
KTVA:n tutkimusta on tehty noin viimeisten 
kymmenen vuoden ajan. Tähän mennessä 
tehdyn tutkimuksen myötä KTVA on todettu 
suomalaiseen kieleen ja kulttuuriin sekä koulu- 
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jen käyttöön sopivaksi. Lisäksi KTVA:n taus-
talla on paljon kansainvälistä tutkimusta (ks. 
esim. Lambert ym., 2018). KTVA:ta voi myös 
käyttää tutkimusvälineenä.

KTVA soveltuu peruskouluikäisten lasten ja 
nuorten sekä toisen asteen nuorten vahvuuk-
sien arviointiin. Sen 52 väittämää muodostavat 
viisi vahvuusaluetta: (1) ihmissuhteet (IS), (2) 
per-heen sisäiset suhteet (PS), (3) näkemys it-
sestä (NI), (4) toimiminen koulussa (TK) ja (5) 
tunne-elämä (TE). Lisäksi vahvuusalueista ra-
kentuu vahvuusindeksi, joka kuvaa kokonais-
valtaisesti lapsen tai nuoren käyttäytymisen 
ja tunteiden vahvuuksia. Edellä mainittujen 
vahvuusalueiden ohella KTVA:ssa on yläkou-
lulaisille ja toiselle asteelle tarkoitettu suun-
tautuminen tulevaisuuteen (ST) -vahvuusalue. 
KTVA:n väittämistä oppilaan näkökulmasta 
ovat esimerkkeinä seuraavat: ”Jos loukkaan 
tai järkytän toisia, pyydän heiltä anteeksi.” 

(IS-vahvuusalue), ”Tulen hyvin toimeen per-
heeni kanssa.” (PS-vahvuusalue), ”Tiedän, 
missä olen hyvä.” (NI-vahvuusalue), ”Olen 
tarkkaavainen luokassa.” ja ”Kerron ihmisille, 
jos pidän heistä.” (TE-vahvuusalue) sekä ”Tu-
levaisuuteni näyttää hyvältä.” (ST-vahvuus-
alue). Huoltajille ja kasvatuksen ammattilaisille 
väittämät ovat saman tyyppisiä, mutta ne on 
esitetty vastaamaan huoltajan tai ammattilai-
sen näkökulmaa, ja niihin vastataan eri muo-
dossa (väite sopii lapseesi/oppilaaseen).

KTVA-kirjasta löytyy kopioitavat lomakkeet 
eri arvioijille (lapsi tai nuori itse, huoltaja, opet-
taja). Kirjassa kerrotaan tarkemmin käyttäyty-
misen ja tunteiden vahvuuksien arvioinnista, 
sen taustasta, KTVA:sta, sen lomakkeista ja 
käyttömahdollisuuksista laajoin esimerkein 
sekä esitellään taustalla olevaa tutkimusta. n
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