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Positiivinen pedagogiikka pohjaa positiiviseen psykologiaan, jonka tavoitteena 
on lisätä ihmisten hyvinvointia ja korostaa heidän vahvuuksiaan. Varhaiskasva-
tuksen ohjaavissa asiakirjoissa (kuten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2018; Esiopetussuunnitelman perusteet 2014) on myös huomioitu lapsen hyvin-
vointi, esimerkiksi lapsen osallisuuden näkökulmasta. Osallisuus sisältyy myös 
positiivisen pedagogiikan ydinajatuksiin. 

 Positiivinen pedagogiikka on kehitetty Amerikassa ja se on suhteellisen 
uusi käsite Suomessa. Varhaiskasvatuksella on tärkeä rooli olla tukemassa las-
ten hyvinvointia muun muassa sanoittamalla lapsille heidän vahvuuksiaan 
sekä antamalla heille myönteistä palautetta. Palautteen antaminen on tärkeää 
myös varhaiskasvatuksessa oleville työyhteisön jäsenille työhyvinvoinnin näkö-
kulmasta.  

Positiivisesta pedagogiikasta on tehty jonkin verran tutkimusta varhais-
kasvatuksen kontekstissa, mutta enimmäkseen tutkimukset painottuvat koulu-
maailmaan. Tämän vuoksi onkin tärkeää tutkia varhaiskasvattajien kokemuksia 
positiivisen pedagogiikan hyödyntämisestä. Näin saadaan esille positiivisen pe-
dagogiikan toimintatapoja ja menetelmiä, joiden avulla kasvattajat voivat nos-
taa lapsen hyvinvointia ja itsetuntoa.  

Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää varhaiskasvattajien kokemuksia 
positiivisen pedagogiikan hyödyntämisestä varhaiskasvatuksessa. Tutkimuk-
seen osallistui kahdesta päiväkodista yhteensä neljä varhaiskasvattajaa, joita 
haastattelin yksilöhaastatteluina. Tutkimukseni tuloksissa positiivisen pedago-
giikan koettiin olevan osa varhaiskasvatuksen kokopäiväpedagogiikkaa, johon 
kasvattajan täytyy sitoutua. Vahvuuksien sanoittamisen myötä lapsi oppii tun-
nistamaan omat vahvuutensa ja haasteensa. Haastateltavat kokivat positiivisen 
pedagogiikan lähtökohdan olevan välittävässä vuorovaikutuksessa. Välittävä 
vuorovaikutus on sensitiivistä kohtaamista sekä lapsen kuuntelemista, joiden 
avulla tuetaan parhaimmillaan lapsen myönteistä itsetuntoa ja minäpystyvyyttä.   
 
Asiasanat: Positiivinen pedagogiikka, vahvuuspedagogiikka, osallisuus, itse-
tunto, lapsi, minäpystyvyys, varhaiskasvatus 
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 1  JOHDANTO 

 

Positiivinen pedagogiikka pohjautuu positiiviseen psykologiaan, joka on tämän 

vuosituhannen puolella kasvanut moninaiseksi tieteenalaksi (Uusitalo-Malmi-

vaara 2015, 19, 63‒64). Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on lisätä ihmisen 

hyvinvointia ja korostaa heidän vahvuuksiaan. Varhaiskasvatuksella on tärkeä 

rooli tukea lasten hyvinvointia muun muassa antamalla heille myönteistä pa-

lautetta. Palautteen antaminen myös varhaiskasvatuksessa oleville työyhteisön 

jäsenille on tärkeää työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

Varhaiskasvatuksessa puhutaan nykyään paljon positiivisesta pedagogii-

kasta sekä sen menetelmiä käytetään koko ajan enemmän päiväkodeissa ja kou-

luissa. Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on löytää jokaisesta ihmisestä hei-

dän vahvuuksiaan ja näistä palautetta antamalla, saadaan lasten ja työyhteisön 

hyvinvointi kasvamaan. Myönteisellä palautteella on suuri merkitys lapsen mi-

näkäsitykseen ja minäpystyvyyteen (Aro, Järviluoma, Mäntylä, Mäntynen, 

Määttä & Paananen 2014, 16) ja siksi se on oleellinen osa positiivisessa pedago-

giikassa.  

Positiivinen pedagogiikka pohjautuu hyvinvoinnin lisäämiseen vahvuuk-

sia korostamalla. Useat tutkimukset osoittavatkin, että hyvinvoiva ja vahvaluon-

teinen ihminen menestyy paremmin elämän eri osa-alueilla (Lyubomirsky, King 

& Diener 2005, 803; Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 9). Leskisenojan 

(2019, 9) mukaan positiivinen pedagogiikka on tapa olla, elää ja toimia. Näin ol-

len se on kokonaisvaltainen suhtautumistapa, joka näkyy vuorovaikutuksessa 

toisten ihmisten kanssa. Positiivinen pedagogiikka ei  ole läsnä vain tietyissä ti-

lanteissa vaan se on toimintamalli, jonka tulisi näkyä kaikissa varhaiskasvatuk-

sen arjen hetkissä.  

Varhaiskasvatuksen pohjana on muun muassa varhaiskasvatuslaki sekä 

YK:n lastenoikeuksien sopimus. Niiden pohjalta on määritelty Varhaiskasvatus-

suunnitelman- ja Esiopetussuunnitelman perusteet.  (Turja & Vuorisalo 2017, 37.) 

Nämä asiakirjat ohjaavat varhaiskasvatuksen toimintaa. Toiminnan arvopohjana 

painotetaan lasten kohtaamista, kuuntelemista ja aloitteisiin vastaamista sekä 
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kasvattajan sensitiivistä huomioimista, jolla tuetaan lasten osallistumisen ja vai-

kuttamisen taitoja (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 22, 26). 

Varhaiskasvatukseen sisältyvä lapsen osallisuuden huomioiminen kuuluu 

myös positiiviseen pedagogiikkaan. Osallisuudessa kiinnitetään huomio lapsen 

kiinnostuksen kohteisiin ja näin lisätään lapsen halua tutkia ympäristöään. Esi-

merkiksi positiivisen pedagogiikan uranuurtajan Martin Seligmanin (2002, 275) 

mukaan lapsen tutkimushalu ja oman osaamisensa huomaaminen, voivat pal-

jastaa lapsen vahvuuksia.  

Uusitalo-Malmivaaran (2015, 19, 63‒64) mukaan positiivista pedagogiikkaa 

kutsutaan myös nimellä vahvuusperusteinen pedagogiikka. Positiivinen peda-

gogiikka on suomalainen käsite, jota maailmalla kutsutaan positiiviseksi kasva-

tukseksi (engl. positive education) (Leskisenoja 2019, 23). Koska positiivinen peda-

gogiikka on usein käytetty termi suomenkielisissä asiaa koskevissa teoksissa, 

käytän sitä myös tässä tutkimuksessa. 

Mielenkiintoni aihetta kohtaan heräsi omien lasteni ja työkokemukseni 

myötä. Olen itse kokenut lasten itsetunnon kasvavan, kun myönteisellä vuoro-

vaikutuksella kiinnitetään huomio heidän vahvuuksiinsa enemmän kuin haas-

teisiin. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia varhaiskas-

vattajilla on positiivisen pedagogiikan hyödyntämisestä varhaiskasvatuksessa 

sekä miten positiivinen pedagogiikka ilmenee vuorovaikutuksessa lasten ja työ-

yhteisön kanssa.  
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2   POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA 

 

Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen positiivisen pedagogiikan 

käsitteitä sekä tavoitteita. Toisessa alaluvussa pohdin positiivisen pedagogiikan 

menetelmiä ja mahdollisia haasteita. Kolmannessa alaluvussa perehdyn positii-

viseen pedagogiikkaan vuorovaikutuksen näkökulmasta. Vuorovaikutuksen 

olen rajannut koskemaan kasvattajan ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä kas-

vattajien työyhteisön sisältämää vuorovaikutusta Näiden lisäksi pohdin lapsen 

osallisuutta positiivisessa pedagogiikassa sekä lopuksi avaan lapsen minäkäsi-

tystä, jonka olen rajannut koskemaan lapsen itsetuntoa ja minäpystyvyyttä. Kaa-

vasta 1. näkyy alalukujen teemat. 

Kaava 1. Tämän luvun alaukujen teemat 

 

 

2.1 Positiivisen pedagogiikan käsitteitä ja tavoitteita 

Tämän tutkimuksen pohjana olevat positiivisen pedagogiikan käsitteet ja tavoit-

teet tulevat Petersonin ja Seligmanin (2004) Values in action (VIA)- hankkeesta (ks. 

liite 1) ja Seligmanin (2011) PERMA- teoriasta. Suomalaisen varhaiskasvatuksen 

näkökulmasta on ollut tärkeää huomioida myös Leskisenojan (2019), Uusitalo-

Malmivaaran ja Vuorisen (2016; 2017) sekä Kumpulaisen, Mikkolan, Rajalan, 

Hilppön ja Lipposen (2015) tutkimukset ja artikkelit. Varhaiskasvatusta ohjaavat 

asiakirjat (muun muassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018; Esiope-

tussuunnitelman perusteet 2014) ohjaavat toimintakulttuuriin, joissa korostetaan 

kasvattajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kehittymiselle 

ja oppimiselle. Näin ollen laadukas vuorovaikutus sisältyy varhaiskasvatuksen 

arvopohjaan ja lainsäädäntöön (Vlasov, Salminen, Repo, Karila & Kinnunen 

Positiivisen 
pedagogiikan 
käsitteitä sekä 

tavoitteita

Positiivisen 
pedagogiikan 
menetelmiä ja 

mahdollisia 
haasteita

Positiivinen 
pedagogiikka 

vuoro-
vaikutuksen 

näkökulmasta

-kasvattajan ja 
lapsen välistä 

-työyhteisön 
sisältämää 

Lapsen 
osallisuus 

positiivisessa 
pedagogiikassa 

Lapsen 
minäkäsitys  

- itsetunto 

- minä-
pystyvyys



8 
 

 

2018, 41; Ranta 2020). Sen vuoksi myös varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat ovat 

tärkeänä osana positiivista pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. 

Useiden tutkimusten mukaan (esimerkiksi Leskisenoja 2016; O’Brien & Le-

von Blue 2017; Ranta 2020) opettajan läsnäolo, lapsen myönteinen kohtaaminen 

ja lasten havainnointi on tärkeässä osassa lasten vahvuuksien ja hyveiden huo-

maamista. Yksi vahvuuksiin ja hyveisiin perustuvista positiivisen pedagogiikan 

kulmakivistä on Petersonin ja Seligmanin (2004) hanke Values in action (VIA). 

VIA:n lähtökohtana on nostaa esiin hyveiden merkityksiä. Petersonin ja Selig-

manin VIA-hanke on toiminut pohjana useille tutkimuksille positiivisen psyko-

logian kentällä (Uusitalo- Malmivaara 2015, 65). Hyveellisessä toiminnassa ihmi-

nen haluaa noudattaa toimia, josta seuraa paras mahdollinen lopputulos (Ojanen 

2007, 121). Seligmanin (2002, 166) mukaan hyveellisyydellä tarkoitetaan, että ih-

minen tarkoituksenmukaisesti osoittaa toiminnassaan yhtä tai useampaa hy-

vettä, jotka sisältyvät kuuteen yleishyveeseen. Nämä yleishyveet ovat viisaus, 

rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja henkisyys. VIA 

muodostuu näiden hyveiden muodostamasta kokonaisuudesta ja näistä johde-

tuista 24 luonteenvahvuudesta (liite 1).  

Petersonin ja Seligmanin (2004) mukaan viisaus on päähyve, joka kertoo 

kognitiivisista vahvuuksista. Ilman tätä hyvettä muiden hyveiden näkyminen 

olisi vaikeaa. Viisauteen kuuluvat luonteenvahvuudet ovat luovuus, oppimisen 

ilo, uteliaisuus, arviointikyky sekä näkökulmanottokyky. Toisena vahvuutena 

Petersonin ja Seligman mainitsevat rohkeuden, jonka avulla ihminen saavuttaa ta-

voitteitaan, vaikka eteen tulisi vastoinkäymisiä. Tämä hyve sisältää urheuden, 

rehellisyyden, sinnikkyyden sekä innokkuuden. Kolmantena vahvuutena on in-

himillisyys, joka vaikuttaa vuorovaikutukseen muiden kanssa. Inhimillisyyteen 

kuuluu rakkaus, ystävällisyys sekä sosiaalinen älykkyys.  

Neljäs vahvuus on oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys 

ilmenevät ihmissuhteissa. Se pohjautuu kuitenkin enemmän yksilön ja yhteisön 

välisiin suhteisiin. Oikeudenmukaisuuteen sisältyvät vahvuudet ovat ryhmätyö-

taidot, reiluus ja johtajuus. Viides vahvuus on kohtuullisuuden hyve. Kohtuulli-

suus nähdään enemmän pidättyvyytenä sekä positiivisuutena. Kohtuullisuuteen 
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sisältyvät luonteenvahvuudet ovat anteeksiantavuus, itsesäätely, vaatimatto-

muus sekä harkitsevaisuus. Kuudentena vahvuutena Petersonin ja Seligman 

mainitsevat henkisyyden. Henkisyys sisältää kauneuden ja erinomaisuuden ar-

vostuksen, kiitollisuuden, toiveikkuuden, huumorintajun ja hengellisyyden. (Pe-

terson & Seligman 2004, 29‒31; Uusitalo- Malmivaara 2015, 70‒71.)  

Positiivisuus käsitteenä sisältää muun muassa iloa, kiitollisuutta, kiinnos-

tusta, toivoa, hauskuutta, inspiraatiota, kunnioitusta ja rakkautta (Fredrickson 

2011, 40‒47). Positiivinen pedagogiikka sisältää näitä samoja asioita. Positiivinen 

pedagogiikka perustuu positiiviseen psykologiaan (Uusitalo- Malmivaara & 

Vuorinen 2017, 20), jonka pohjalta Professori Martin Seligman (2011, 16‒26) on 

kehittänyt PERMA- teorian. Teorian tarkoitus on kiinnittää huomiota hyvinvoin-

nin eri osa-alueisiin ja näin lisätä omaa sekä toisten hyvinvointia.  

Kuviosta 1. näkyy PERMA- teorian viisi elementtiä, joista ensimmäisenä on 

myönteiset tunteet. PERMA-sana on lyhenne teorian elementtien englanninkie-

listen sanojen ensimmäisistä kirjaimista: positive emotion (myönteiset tunteet), 

engagement (sitoutuminen), relationships (sosiaaliset suhteet), meaning (merki-

tyksellisyys) ja achievement (saavuttaminen) (Leskisenoja 2019, 63; Seligman 

2011, 16‒26; Uusitalo- Malmivaara & Vuorien 2017, 20;).   

 
Kuvio 1. PERMA- teorian viisi elementtiä. (Mukailtu; Leskisenoja 2017, 63 ; Seligman 2011, 16‒26; Uu-
sitalo-Malmivaara & Vuorien 2017, 20 teorian pohjalta) 
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Leskisenojan (2019, 63‒64) mukaan nämä viisi elementtiä kokoavat positiivisen 

pedagogiikan tärkeimmät sisällöt yhteen. Varhaiskasvatuksessa lasten hyvin-

voinnin kannalta on tärkeää tukea kaikkia viittä eri osa-aluetta, eikä pelkästään 

yhtä tai kahta.  

PERMA- teorian ensimmäinen elementti on myönteiset tunteet, joka on hy-

vinvointiteorian kulmakivi (Seligman 2011,16). Myönteiset tunteet sisältävät 

muun muassa ilon, mielihyvän, hauskuuden, onnellisuuden sekä turvallisuuden 

tunteen. Näillä tunteilla on huomattu olevan positiivisia vaikutuksia muun mu-

assa lapsen käyttäytymiseen ja ihmissuhteisiin. (Leskisenoja 2019, 65.) Myöntei-

set tunteet vaikuttavat niin nykyisessä myönteisessä hetkessä kuin pitkällä aika-

välillä, jolloin niillä voi olla vaikutusta hyvinvoinnin parantamiseen (Fredrickson 

2001, 218). Myönteiset tunteet ovat subjektiivisia tunteita samoin kuin toisena 

elementtinä oleva sitoutuminenkin (Seligman 2011, 16).  

Toinen elementti on sitoutuminen, jossa olennaista on kasvattajan ja lapsen 

välinen lämmin vuorovaikutus sekä kasvattajan antama kannustava palaute. 

(Leskisenoja 2017, 92). Sitoutuminen näkyy lapsella keskittymisenä toimintaa 

sekä ihmisiä kohtaan. Lasten tarkkaavaisuus ja sinnikkyys johtaa lapsen hyvin-

vointiin, oppimiseen sekä tavoitteiden saavuttamiseen (Leskisenoja 2019, 65).  

PERMA- teorian kolmas elementti on sosiaaliset suhteet. Seligman (2011, 20) 

toteaa, että vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa lisää hyvinvointia ja iloa elä-

mään. Sosiaaliset suhteet ja etenkin välittävät ihmissuhteet ovat PERMA-teorian, 

positiivisen psykologian ja -pedagogiikan sekä varhaiskasvatuksen yhdistävä 

elementti (Leskisenoja 2019, 65). Sosiaalisten suhteiden luominen vertaistensa 

kanssa sekä kasvattajan ja lapsen välinen vuorovaikutus auttavat lasta oppimaan 

ja elämään sosiaalisissa yhteisöissä (Leskisenoja 2017, 106).  

Merkityksellisyys on neljäs PERMA-teorian elementti. Merkityksellisyydessä 

on oleellista antaa lapselle mahdollisuus osallisuuteen, jolloin hän hyödyntää 

omia resurssejaan ja osaamistaan omien vahvuuksiensa kautta. Osallisuuden 

avulla lapsi näkee toiminnan omista lähtökohdistaan, jolloin se on merkityksel-

listä hänelle. (Leskisenoja 2017, 137‒138.)  
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 PERMA- teorian viides elementti on saavuttaminen. PERMA- teoriassa saa-

vuttaminen ajatellaan asioina, jotka ovat niin akateemisesti, sosiaalisesti, emotio-

naalisesti kuin fyysisestikin hyödyksi. Kaikki edelliset neljä elementtiä auttavat 

rakentamaan lapsen saavuttamista sekä suorittamista ja niillä on myös suuri vai-

kutus lapsen itsetuntoon sekä minäpystyvyyden kokemuksiin. (Leskisenoja 

2017, 154‒155.)  

Kumpulainen, Mikkola, Rajala, Hilppö ja Lipponen (2015) ovat pohtineet 

positiivista pedagogiikkaa suomalaisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta. 

Kumpulaisen ym. (2015, 228‒230) mukaan positiivisessa pedagogiikassa huomio 

kiinnittyy sosiaalisesti rakennettuihin merkityksiin, jotka tuottavat hyvän olon 

lapselle. He kiteyttävät sen perusajatuksen sisältävän viisi kohtaa, jotka ovat 

myönteinen toimintakulttuuri, lapsen toimijuus ja osallisuus, myönteiset tunteet, 

oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen sekä arvostava kasvatuskumppanuus (ks. 

Leskisenoja 2019, 43). Näitä samoja asioita sisältää myös Seligmanin PERMA- 

teoria. 

Ensimmäisenä Kumpulaisen ym. (mt. 228‒229) mukaan on myönteinen toi-

mintakulttuuri. Ryhmän myönteinen toimintakulttuuri ja sen sisältämät sosiaa-

liset suhteet tukevat lapsen osallisuutta, oppimista ja hyvinvointia. Toisena posi-

tiivisen pedagogiikan perusajatuksena tulee lapsen toimijuus ja osallisuus, jotka 

ovat kasvatus- ja opetustyön lähtökohtia. Tällaisessa pedagogiikassa lapset koe-

taan osaksi sosiaalisia ympäristöjään kuten koulua ja varhaiskasvatusta. Tavoit-

teena on ymmärrys lapsen elämästä hänen omasta näkökulmastaan.  

Kolmantena Kumpulainen ym. (mt. 229) nimeävät positiiviseen pedago-

giikkaan sisältävän myönteiset tunteet, jotka toimivat oppimisen ja hyvinvoinnin 

voimavarana. Positiivisen pedagogiikan avulla keskitytään huomaamaan lapsen 

myönteisiä kokemuksia, tunteita ja vahvuuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

ettei lapsi saisi näyttää kielteisiä tunteita tai haasteelliseksi koettuja asioita tai 

niitä ei käsiteltäisi yhdessä kasvattajan kanssa.  

Positiivisen pedagogiikan neljäntenä perusajatuksena Kumpulainen ym. 

(mt. 230) nimeävät oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen, joka edellyttää jokai-

sen lapsen vahvuuksien tuntemista. Sosiaaliset suhteet sekä lapselle tärkeät 
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ihmissuhteet auttavat lasta kehittämään omia vahvuuksiaan. Vahvuuksien tun-

nistaminen on tärkeää, koska sen avulla lapsi oppii luottamaan omiin kykyihinsä 

erilaisissa tilanteissa sekä se vahvistaa lapsen myönteistä minäkäsitystä (ks. Les-

kisenoja 2017, 33).  

Viides asia, jonka Kumpulainen ym. (mt. 230‒231) nostavat esille on arvos-

tava ja luottamuksellinen vuorovaikutus, joka rakentaa kasvatuskumppanuutta 

kasvattajien ja vanhempien välille. Kasvatuskumppanuuden tavoite positiivisen 

pedagogiikan näkökulmasta on kertoa niin vanhemmalle kuin lapselle itselleen 

hänen vahvuuksistaan ja ulottuvuuksistaan. (mt. 230.) 

Leskisenojan (2019, 39) mukaan positiivisesta pedagogiikasta puhutaan nyt 

paljon, koska varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat (muun muassa Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2018) sisältävät paljon yhteneväisiä teemoja positiivi-

sen pedagogiikan kanssa. Positiivisen pedagogiikan käyttäminen varhaiskasva-

tuksessa lisää lapsen resilienssiä eli toipumiskykyä ja kestävyyttä pitää myöntei-

nen asenne haastavissa tilanteissa (Leskisenoja 2017, 160; Sutcliffe & Vogus 2003, 

95). Resilienssissä vahvuudet sekä hyveet toimivat epäonnea ja psykologisia häi-

riöitä vastaan lisäten samalla vastustuskykyä (Seligman 2002, 12). Resilienssin 

kasvun myötä myös lapsen luonteenkasvu kehittyy. Uusitalo-Malmivaaran ja 

Vuorisen (2016, 31, 63) mukaan myönteinen luonteenkasvu on jokaisen lapsen 

oikeus, jonka tulisi tapahtua välittävässä ja turvallisessa vuorovaikutuksessa. 

Luonteenkasvu kehittyy myönteisten kokemusten, onnistumisten, haasteiden 

sekä oman pystyvyyden ja toimijuuden kautta. Myönteisestä luonteenkasvusta 

ja vahvuuksien nostamisesta hyötyvät erityisesti lapset, joilla vahvuus on jossain 

muussa kuin akateemisessa oppimisessa.   

 

2.2 Positiivisen pedagogiikan menetelmiä 

Positiiviseen pedagogiikkaan sisältyy erilaisia toimintatapoja, joita tehdessä kas-

vattajat pystyvät huomaamaan ja korostamaan lapsen vahvuuksia. Kumpulai-

nen ym. (2015, 231‒232) tiivistävät positiivisen pedagogiikan menetelmiin sisäl-

tyvän lasten kannustamisen tunnistamaan omia tunnetilojaan ja vahvuuksiaan 

sekä lapsen näkemisen aktiivisena toimijana. Tärkeää on myös mahdollisuuksien 
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tarjoaminen lapselle omien kokemusten jakamiseen ja yhteiseen merkityksenan-

toon. 

Nämä Kumpulaisen ym. tiivistämät asiat sisältyvät alla oleviin toimintata-

poihin, joita ovat positiivisen palautteen antaminen eli positiivinen vahvistami-

nen, päivän parhaat vihko, huumori sekä sarjapiirtäminen.  

   

Positiivisen palautteen antaminen eli positiivinen vahvistaminen. Keltikangas-Järvi-

sen (2010, 229‒231) mukaan positiivisen palautteen antaminen on lapsen palkit-

semista hyvästä käytöksestä tai toiminnasta. Kasvattajat kiittävät ja vahvistavat 

niin sanallisesti kuin eleillään ja ilmeillään lasta hyvästä toiminnasta. Vahvista-

misen täytyy olla määrätietoista, joko uuden asian opettelua tai toivotun käytök-

sen vahvistamista. Leskisenojan (2019, 141) mukaan puhe on voimatyökalu, jota 

aikuisten tulisi harjoitella, koska positiivisen palautteen antaminen vaatii tie-

toista ajattelua. Merkityksellistä on, miten sanat ilmaistaan, koska tunne, joka 

lapselle jää palautteesta sisältää tunnelatauksen, joka jää lapsen mieleen enem-

män kuin lauseen sanat (ks. kaava 2, s. 16). Positiivisen palautteen antamisessa ja 

lapsen kehumisessa onkin tärkeää, että kasvattaja tuntee lapsen historian, jolloin 

hän pystyy antamaan palautetta oikeasta asiasta. Näin palautteesta tulee lapselle 

merkityksellistä. (Vehkalahti 2007, 116.) Leskisenoja (2017, 17) painottaa, että aito 

ja ansaittu positiivinen palaute ei ole sama asia kuin perusteeton kehuminen. 

Hän toteaa, että lapsen omilla saavutuksilla ansaittu positiivinen tunnustus ei ole 

haitaksi lapselle, vaan se eheyttää ja voimaannuttaa lasta. 

 

Päivän parhaat- vihko. Leskisenojan (2019, 88) mukaan on tärkeää päivittäin kes-

kustella lasten kanssa päivän tapahtumista ja siitä mikä meni hyvin. Lisänä voi 

käyttää päivän parhaat- vihkoa, johon lapsi voi piirtää tai kirjoittaa mitä tahansa 

päivän aikana tapahtunutta myönteistä asiaa. Lasten kanssa voi keskustella yh-

dessä, mitä päivän aikana on tehty ja niihin voidaan palata myöhemmin. 

 

Huumori on Leskisenojan (2019, 76) mukaan loistava vuorovaikutuksen tapa. 

Kasvattajien tulisikin heittäytyä huumorin vietäväksi ja hullutella sillä. Nauru 
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nostattaa tunnelmaa ja luo positiivisen ilmapiirin ympärillä oleviin ihmisiin. Uu-

sitalo-Malmivaara ja Vuorinen (2016, 128‒129) pohtivat, että huumorin avulla on 

helppo rentoutua. Huumori auttaa kivun lievityksessä, vaikka ei viekään kipua 

kokonaan pois ja sen avulla voidaan purkaa jännitteitä. Kyky nauraa itselle ja 

omille sattumuksille auttaa lasta pääsemään hankalan tilanteen yli. Huumori ke-

hittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa lapsi katsoo mallia aikuisilta ja toi-

silta lapsilta.  

 

Sarjapiirtäminen. Sarjapiirtämisellä tarkoitetaan visualisointia lapsen arjesta ku-

vien avulla. Piirtämällä ja sanallistamalla lapsi oppii hahmottamaan tilanteiden 

kokonaisuuksia ja huomaa asioiden syy-seuraussuhteita (Peltola 2019, 38). Piir-

tämällä lapsen kanssa lapsi pystyy konkreettisesti hahmottamaan esimerkiksi rii-

tatilanteen kulun. Siitä keskusteltaessa ja piirustusta läpikäydessä voidaan sanal-

listaa lapsen vahvuuksia ja haasteita niin, että lapsi huomaa niitä itsekin. Piirtä-

misen avulla lapsi oppii itse sanoittamaan ja ennakoimaan tilanteita. Peltosen 

(2019) mukaan piirtämällä lapselle päivän toimintoja ja tilanteita annetaan lap-

selle mahdollisuus olla osallisena niin toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa 

kuin arvioinnissakin. Sarjakuvittaminen on konkreettinen ja helppo tapa ottaa 

lapsi mukaan osalliseksi esimerkiksi tulevan toiminnan kertomisessa tai haasta-

vien asioiden läpikäymisessä.  

 

Positiivisen pedagogiikan toteutumiselle voi olla myös haasteita. Esimerkiksi jos 

kasvattajat kokevat arjen olevan kiireistä, voivat uudet kehittämisideat jäädä ru-

tiinien alle. Tällaisissa tilanteissa kasvattaja ei koe ehkä itse pystyvänsä vaikutta-

maan toimintaan ja se heijastuu kasvattajan antamiin osallisuuden mahdolli-

suuksiin lapsilla. (Venninen 2014, 155.)  Seligman (2008, 262) puolestaan toteaa 

positiivisen pedagogiikan haasteen olevan siinä, että lasta kehutaan perusteetto-

masti. Tällöin lapsi saattaa muuttua passiiviseksi oppiessaan, että hän saa kiitosta 

kaikesta. Hänen voi olla myöhemmin vaikea tunnistaa ja arvostaa vilpitöntä ke-

hua tai oppia onnistumisistaan tai virheistään.  
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2.3 Vuorovaikutus positiivisessa pedagogiikassa 

Vuorovaikutus on kahden tai useamman ihmisen välinen sosiaalinen suhde 

(Ahokas 2013, 141) ja sosiaaliset suhteet ovat inhimillisen kehityksen perusta 

(Hännikäisen & Rasku-Puttosen 2006, 14). Positiivisessa pedagogiikassa on tär-

keää lämmin ja aito vuorovaikutus ja palautteen antaminen niin lapsen toimin-

nasta kuin hänen taidoistaan. Opettajan sensitiivisyydellä sekä vuorovaikutusta-

voilla on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu olevan suuri merkitys lapsen ko-

konaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle (Driscoll & Pianta 2010, 39‒40; Koivula 

& Laakso 2017, 122). Sensitiivisyys tarkoittaa lapsen tarpeiden herkkää tunnista-

mista sekä oikea-aikaista vastaamista niihin (Laakso 2011, 64 ). Positiivinen pe-

dagogiikka näkyy kasvattajan eleissä, ilmeissä ja sanoissa, joilla voidaan tukea 

lasta. (Leskisenoja 2019, 40.) Ihmisten ollessa pitkään vuorovaikutuksessa tois-

tensa kanssa muovaantuu heille vuorovaikutussuhde, joka sisältää vastavuo-

roista ja myötätuntoista suhtautumista toisiinsa (Salminen 2017, 164).  

 

2.3.1 Vuorovaikutus kasvattajan ja lapsen välillä  

Lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus on olennaisen tärkeä osa varhaiskas-

vatusta, jota painotetaan varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa (Esiopetus-

suunnitelman perusteet 2014; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018) 

sekä positiivisessa pedagogiikassa. Lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymisen 

kannalta tulisi huomioida lasten aikaisemmat kokemukset, kuulluksi tuleminen 

sekä heidän aloitteisiinsa vastaaminen. Myös kasvattajien sensitiivisyys ja rea-

gointi lasten non-verbaaliseen viestintään on tärkeää. (Ahonen 2017a, 169; Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 37.)  

Rakkaus, hellyys, lämpö ja into ovat asioita, joita Seligmanin (2008, 262) mu-

kaan tulee lapselle tarjota ehdoitta. Niiden avulla kasvattaja luo lämpimän vuo-

rovaikutussuhteen lapseen ja hän oppii tuntemaan lasta ja lapsen tarpeitaan pa-

remmin. Lämmin vuorovaikutus antaa lapselle tunteen, että hän on tärkeä ja kan-

nustaa lasta toimimaan odotusten mukaisesti. Näiden lisäksi lämmin vuorovai-

kutus antaa lapselle turvallisuuden tunnetta, joka vaikuttaa  lapsen kokonaisval-

taiseen kasvuun merkittävästi. (Alijoki, Suhonen, Nislin, Kontu & Sajaniemi 
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2013, 27.) Lapsille tulisi kertoa, että heidän kanssaan on mukava olla. Sanoitettu 

viesti lujittaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja auttaa lasta ottamaan vastaan 

myös rakentavaa palautetta. (Eklund & Heinonen 2011, 222‒223.)  

Vuorovaikutuksen yhtenä osana on palautteen antaminen. Aron ym. (2014, 

16‒17) mukaan kasvattajan tulisi antaa palautetta säännöllisesti ja etenkin ohjaa-

vaa palautetta, kun huomaa lapsen tekevän omasta mielestään haastavia tehtä-

viä. Palautteen antamisessa on tärkeää, että lapselle tulee kokemus, että palaute 

on aitoa. Kaavasta 2. näkee, kuinka kasvattajan antamaa palautetta voidaan aja-

tella kehänä lapsen minäkäsitykselle. Kaavan ensimmäinen kohta on kasvattajan 

antama myönteinen palaute. 

 

Kaava 2. Kasvattajan antaman palautteen muodostama kehä lapsen minäkäsitykselle. Mukailtu Ahon ja 
Laineen (1997, 40‒41) mukaan. 

 

 

Kasvattajan antaessa niin verbaalista kuin non-verbaalista palautetta, lapsi arvioi 

ja rakentaa käsityksen itsestään ja omista kyvyistään sen kautta. Uskoessaan 

omiin kykyihinsä, lapsi toimii aktiivisesti vuorovaikutustilanteissa ja hän saa 

siitä positiivista palautetta, joka taas heijastuu positiivisesti lapsen minäkuvaan. 

(Aho & Laine 1997, 40‒41.)  

 

Kasvattajan 
antama 

myönteinen 
palaute

Lapsi  rakentaa 
käsitystä itsestään 

ja  kyvyistään 

Usko omiin 
kykyihin kasvaa

Lapsi toimii 
aktiivisesti vuoro-
vaikutustilanteissa 
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2.3.2 Vuorovaikutus päiväkodin työyhteisössä 

Leskisenojan (2019, 15) mukaan positiivinen pedagogiikka ei ole asia, jota voi 

vain opettaa, vaan sitä pitää myös elää. Työyhteisön keskinäinen vuorovaikutus-

tapa antaa lapselle mallin, miten heidän tulisi olla vuorovaikutuksessa toisten 

ihmisten kanssa. Lapsi imee kaiken tiedon ympäriltään ja muokkaa omaa käy-

töstään sen mukaan. Työyhteisö voi hyvin, kun kasvattajat tuntevat, luottavat ja 

kohtelevat toisiaan myötätuntoisesti ja auttavaisesti. Positiivinen ilmapiiri ja työ-

yhteisön kannustus auttavat innostumaan muutoksista ja ehkäisten myös uupu-

musta. (Leskisenoja 2019, 9; Seligman 2002, 55; Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 

2017, 24.)  

Yhteisöllinen ja myönteinen toimintakulttuuri sekä sen sosiaaliset suhteet 

tukevat lapsen osallisuutta, oppimista ja hyvinvointia. Korostamalla myönteistä 

käytöstä saadaan lapsi toimimaan toivotulla tavalla. Tällöin kieltoja ja käskyjä 

tarvitaan vähemmän. (Leskisenoja 2019, 142‒143.) Tiedostamalla lapsen vahvuu-

det, niiden korostaminen ja käyttäminen voi muuttaa kasvattajan omaa asennetta 

ja näkemystä lapsesta. Keskittyminen lapsen taitoihin ongelmien sijaan auttaa 

vapauttamaan voimavaroja, niin kasvattajalle kuin lapselle. (Uusitalo-Malmi-

vaara ja Vuorinen 2017, 69.)   

 

2.4 Lapsen osallisuus positiivisessa pedagogiikassa 

Lapsen osallisuus on yksi positiivisen pedagogiikan tärkeimmistä asioista. Osal-

lisuus kuuluu yhtenä osana YK:n lastenoikeuksien sopimukseen (LOS), joka ra-

tifioitiin suomessa vuonna 1989. LOS on ihmisoikeussopimus, jonka tavoite on 

taata lapsen etu kaikissa sopimuksen allekirjoittaneissa maissa. (Turja &Vuori-

salo 2017, 36‒37; Unicef 2020.) Osallisuudessa mahdollistetaan lapsen vaikutta-

minen sosiaaliseen ympäristöönsä sekä kasvaminen demokraattiseen ajatteluun 

ja toimintaan. (Leskisenoja 2019, 151‒152; Turja &Vuorisalo 2017, 36‒37, 47.) Les-

kisenoja (2019, 150‒153) pohtii osallisuutta positiivisen pedagogiikan näkökul-

masta. Hän toteaa, että lapsen osallisuus on ymmärretty enemmän yksittäisinä 

hetkinä varhaiskasvatuksen arjessa, vaikka sen arvo ja toimintaperiaate tulisi nä-

kyä kaikessa tekemisessä. Osallisuus lisää kasvattajan ja lapsen kiireetöntä 
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yhdessä olemista, kuuntelemista, heidän ajatusten arvostamista, omiin ky-

kyihinsä uskomista sekä lapsen vaalimista erityisenä. Lapselle tarjotut osallisuu-

den mahdollisuudet edellyttävät kasvattajalta joustamista omista ennakkosuun-

nitelmista, kun lasten mielenkiinto ja aloitteet suuntaavat toisaalle (Turja & Vuo-

risalo, 2017, 50). Kasvattajilla tuleekin olla taitoa ja valmiutta muokata kasvatuk-

selliset tavoitteet vastaamaan toimintaa, joka on lasten mielenkiinnon kohteena 

(Leskisenoja 2019, 152).  

 

2.5 Lapsen minäkäsityksen tukeminen positiivisen pedagogiikan avulla  

Lapsen minäkäsitykseen sisältyy muun muassa lapsen itsetunto sekä minäpysty-

vyys. Vahvuuksien korostamisen ja myönteisen palautteen kautta positiivinen 

pedagogiikka tukee lapsen itsetuntoa ja minäpystyvyyttä. Itsetunto on muun 

muassa itseluottamusta, riippumattomuutta muiden ihmisten mielipiteistä sekä 

epäonnistumisten ja pettymysten sietämistä (Aho & Laine 1997, 20; Keltikangas-

Järvinen 1994, 18‒26). Hyvä itsetunto on sitä, että ihminen kokee pystyvänsä vai-

kuttamaan omiin asioihinsa ja asiat etenevät hänen haluamaansa suuntaan (Kel-

tikangas-Järvinen 1994, 41). Aikuisen tapa kuvata lapsen ominaisuuksia hänelle 

itselleen tai jollekin toiselle lapsen kuullen luo pohjaa lapsen itsetunnolle. Tällai-

sen luonnehdinnan seurauksena lapsi alkaa toimia odotetulla tavalla. (Keltikan-

gas-Järvinen 2019, 95‒97.) Näin ollen myönteinen palaute lisää onnistumisen ja 

minäpystyvyyden kokemuksia (vrt. kaava 2. s. 16.) 

Positiivinen pedagogiikka tukee myös lapsen minäpystyvyyttä. Aro ym. 

(2014, 16) mukaan minäpystyvyyttä pohditaan kysymysten ”onnistunko” ja 

”pystynkö” kautta. Minäpystyvyys määräytyy lapsen kokemuksen ja oman tul-

kinnan mukaan, eikä niinkään sen mukaan millaisia asioita hän oikeasti osaa. 

Positiivista pedagogiikkaa käyttämällä ja osallisuutta kasvattamalla lapsi huo-

maa osaavansa ja kykenevänsä moniin asioihin ja hänen minäpystyvyydentun-

teensa kasvaa.  
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3   TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA -KYSYMYKSET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten lasten vahvuuksiin painottava 

pedagogiikka koetaan varhaiskasvatuksessa ja miten myönteinen vuorovaikutus 

toimii työyhteisössä sekä kasvattajan ja lapsen välillä. Tutkimuksessa pyritään 

saamaan tietoa siitä, kuinka kasvattajat jäsentävät ja kuvaavat tällaista pedago-

giikkaa sekä millaisia keinoja ja menetelmiä heillä on käytössään lasten vahvuuk-

sien esille saamiseksi. Tutkimuskysymykseni ovat:     

 

1. Millaiseksi varhaiskasvattajat kuvailevat positiivista pedagogiikkaa? 

2. Millaisia kokemuksia varhaiskasvattajilla on positiivisen pedagogiikan käyt-

tämisestä työssään? 

3. Miten varhaiskasvattajat kuvaavat positiivista pedagogiikkaa ja sen merki-

tystä työpaikkansa vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta? 
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4  TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tässä luvussa kerron tutkimuksen toteuttamisesta. Ensimmäisessä alaluvussa 

kuvaan tutkimukseen osallistujat sekä aineiston keruuseen liittyviä seikkoja. Toi-

nen alaluku avaa aineiston analyysiä ja sitä, kuinka olen päätynyt tutkimuksen 

eri ratkaisuihin. Kolmannessa alaluvussa pohdin tutkimuksen eettisiä ratkaisuja.  

Kaava 3. avaa tutkimukseni etenemistä. 

Kaava 3. tutkimuksen vaiheet.  

Positiivista  
pedagogiikkaa 

käyttävien  
päiväkotien 

selvitys 

Yhteydenotto 
päiväkoteihin 

sekä  
tutkimuslupien 

pyytäminen 

Haastattelut 
ja 

niiden  
tallentaminen 

 

Analyysi: 
litterointi  

ja  
pseudonymi-

sointi 

Analyysi: 
aineiston  

pelkistäminen 
ja 

teemoittelu 
 

Tutkimus- 
tulosten  

muodostaminen 
(5. luku) 

 

 

4.1 Tutkimukseen osallistujat ja aineiston keruu 

Tutkimukseni alussa selvitin, missä Keski-Suomen päiväkodeissa hyödynnetään 

positiivisen pedagogiikan toimintatapoja. Näistä päiväkodeista kahteen otin yh-

teyttä. Valintaan vaikutti oman työkokemukseni myötä tullut tuntemus useista 

Keski-Suomen päiväkodeista. Valitsin harkinnanvaraisesti sellaiset päiväkodit 

tutkimukseeni, joissa en ollut työskennellyt. Tällä pystyin varmistamaan objek-

tiivisemman aseman ja tutkijan roolin säilymisen. Harkinnanvaraisesti kerätyn 

aineiston avulla pystyin hankkimaan paljon tarkkaa tietoa pienestä porukasta. Se 

auttoi myös ymmärtämään tutkittavaa asiaa syvällisemmin. (Patton 2002, 230.) 

Haastattelemalla sellaisia varhaiskasvattajia, joilla on kokemusta positiivisen pe-

dagogiikan käyttämisestä, saadaan tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää var-

haiskasvatuksessa kautta maan. 

Otin yhteyttä kahden eri päiväkodin johtajaan, jotka molemmat suostuivat 

osallistumaan tutkimukseeni. Toisen päiväkodin johtajat (kaksi henkilöä), suos-

tuivat itse haastateltaviksi. Molemmat toimivat myös varhaiskasvatuksen opet-

tajina päiväkodissaan. Toisessa päiväkodissa johtaja nimesi haastattelut kahdelle 

varhaiskasvattajalle, joista toinen oli varhaiskasvatuksen opettaja ja toinen var-

haiskasvatuksen erityisopettaja. Haastattelut sovimme sähköpostitse. 
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Ensisijaisesti halusin haastatella kasvattajia kasvotusten, mutta nyt se ei ol-

lut mahdollista, koska vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi päiväkodit eivät 

ottaneet ulkopuolisia henkilöitä vastaan. Tämän vuoksi haastattelut tapahtuivat 

yliopiston suositteleman Zoom- verkkopalvelun kautta, jossa yhteys oli tietotur-

vallinen ja suojattu. Zoom:n avulla minä ja haastateltava pystyimme keskustelta-

essa näkemään toisemme, jolloin pystyimme lukemaan myös toistemme non-

verbaalia kieltä. Näin ollen vuorovaikutus oli monipuolisempaa, kuin esimer-

kiksi puhelimessa tehdyssä haastattelussa. Zoom-alustan kautta pystyin myös 

tallentamaan meidän keskustelumme Jyväskylän yliopiston suojattuun verk-

koon, joka tuki minua tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa.  

Haastattelin informantteja toukokuussa vuonna 2020 yksilöhaastatteluina. 

Lähetin haastateltaville sähköpostilla tietosuojailmoituksen ja suostumuslomak-

keen sekä kerroin heille haastattelun teemat (ks. liite 2. haastattelukysymykset). 

Ennakkoon annetut tiedot antoivat heille aikaa valmistautua vastaamaan mah-

dollisimman kattavasti ja heillä oli hyvä käsitys siitä, mitä haastattelu pitää sisäl-

lään. Pattonin (2002, 134) mukaan haastattelussa kysymykset tulisi muotoilla 

mahdollisimman avoimiksi, että haastateltavat pystyivät vastaamaan mahdolli-

simman laajasti. Tämän tutkimuksen haastattelukysymykset olivat avoimia puo-

listrukturoituja kysymyksiä (liite 2), jolloin pystyin tekemään tarkentavia kysy-

myksiä. Hirsjärvi ja Hurme (2000, 184) pohtivat, että tarkentavien kysymysten 

muotoilua tulisi ennakkoon pohtia ja miettiä mitä asioita voi syventää. Tuomen 

ja Sarajärven (2009, 73, 75) mukaan puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaas-

tattelu on avoimuudessaan lähellä syvähaastattelua, joka on täysin strukturoi-

maton. Haastattelun etu on sen joustavuus, koska haastattelija pystyy toistamaan 

kysymykset, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmaisuja sekä keskustelemaan 

haastateltavan kanssa. Näin ollen haastattelija voi itse päättää kysymystensä jär-

jestyksen. Tein haastattelukysymyksistäni sellaisen rungon, jota voisin haastatel-

lessani muuttamaan tilanteeseen sopivaksi. Pystyin myös tekemään lisäkysy-

myksiä tarpeen vaatiessa.  

Teemahaastattelussa ei ole määritelty haastattelujen määriä eikä sitä, miten 

”syvälle” haastattelu menee (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 48). Tässä tutkimuksessa 
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haastattelin jokaista informanttia yhden kerran. Teemahaastattelussa edetään 

teeman ja niihin liittyvien kysymysten mukaan. Siinä korostuu ihmisten tulkin-

nat ja merkitykset sekä miten ne syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hyvärinen 2017, 

17‒18; Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) Teemahaastattelua käyttämällä muodostin 

kaikki haastattelukysymykseni positiivisen pedagogiikan ympärille. Tämän 

haastattelurungon teemat pohjautuvat aikaisempaan teoriatietoon ja positiivisen 

pedagogiikan sisältämiin käsitteisiin, joita ovat muun muassa vuorovaikutus, 

lapsen osallisuus sekä lapsen minäkäsitys. Vuorovaikutus on mielestäni liian 

laaja käsite, joten rajasin tutkimukseni koskemaan vain lasten ja kasvattajien vä-

listä sekä työyhteisössä olevaa vuorovaikutusta. Lapsen ja kasvattajan väliseen 

vuorovaikutukseen sisältyy monia positiivisen pedagogiikan menetelmiä ja toi-

mintatapoja, joita halusin selvittää. Kasvattajien keskinäinen vuorovaikutus puo-

lestaan heijastuu lapsen ja kasvattajan väliseen kommunikaatioon suuresti.  

Haastattelutilanne oli monille haastateltaville jännittävä. Hyvärisen (2017, 

32) mukaan haastattelu on hyvä aloittaa jollain epävirallisella keskustelulla. 

Haastattelun alussa pyrinkin ns. rikkomaan jäätä, puhumalla muustakin kuin 

tutkimuksestani, jotta tilanne tulisi tutuksi kaikille ja heidän olisi rennompi olla 

ja vastata haastattelun kysymyksiin.  

Haastattelun jälkeen litteroin keskustelumme tallenteita hyväksi käyttäen 

eli muutin keskustelumme sanallisesta kirjalliseen muotoon. Litteroitua tekstiä 

tuli yhteensä 43 sivua (times new roman, fonttikoko 12, rivinväli 1,5). Litterointi-

vaiheessa pseudonymisoin aineiston, eli poistin kaikki tiedot, joiden avulla haas-

tateltavien henkilöllisyyden tai työpaikan voisi selvittää.  

Tutkimukseni aineiston keruussa ja analyysissä oli fenomenologisen lähes-

tymistavan piirteitä. Fenomenologinen näkökulma on kiinnostunut kognitiivi-

sesta todellisuudesta, joka kytkeytyy inhimilliseen kokemukseen (Grönfors 2011, 

10; Tökkäri 2018, 78). Elämänkokemuksen tutkiminen on tulkinnallista ja ihmisen 

keskeinen tapa rakentaa kokemuksiaan. Etenkin fenomenologisessa haastattelu-

tilanteessa tutkija pyrkii tekemään itsensä ”näkymättömäksi” johdattaen haasta-

teltava hänen kokemuksiensa suuntaan. (Perttula 2008, 141‒142, 155). Tässä tut-

kimuksessa ohjasin haastateltavia haastattelukysymyksillä valitsemieni 
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teemojen ääreen, jolloin haastateltavat saivat kertoa kokemuksistaan omin sa-

noin. Itselleni oli välillä haasteellista ottaa haastateltavan rooli, koska aihetta tut-

kineena minulle on jo muodostunut mielipiteitä monista asioista. Näitä mielipi-

teitä en nyt kuitenkaan voinut tuoda ilmi, koska se olisi voinut vaikuttaa haasta-

teltavien sanomisiin. Tästä syystä pyrin tietoisesti miettimään omia sanavalinto-

jani haastattelun aikana, etten johdattelisi haastateltavia vastaamaan ennakkokä-

sitysteni mukaisesti. Toisaalta oma tietämys aiheesta johdatteli minua kysymys-

ten muotoilussa ja ennen kaikkea siinä, mitä minä aineistoltani haluan. 

 

4.2 Aineiston analyysi 

Tässä tutkimuksessa analysoin aineistoa teoriaohjaavan sisällönanalyysin sekä 

teemoittelun avulla. Sisällönanalyysin tarkoitus on kuvata tutkittavaa ilmiötä 

sekä tehdä selkeä ja tiivis kuvaus sanallisesti tutkittavasta aiheesta. Eli analyysin 

tarkoitus on lisätä informaatiota. (Tuomi &  Sarajärvi 2009, 91, 108.) Teoriaohjaa-

vassa analyysissä on yhteyksiä teoriaan, mutta analyysiyksiköt tulevat aineis-

tosta, joka ohjaa analyysiä (mt. 97, 98, 117). Positiivista pedagogiikkaa on tutkittu 

paljon viime vuosina ja otan aikaisemmista tutkimuksista myös tämän tutkimuk-

sen pohjalle valmiina olevia käsitteitä ja teoriatietoa.  

Teemoittelussa pilkotaan ja ryhmitellään aineisto osiin (Eskola 2018, 190; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Tutkimukseni pääteemat olivat positiivinen peda-

gogiikka, vuorovaikutus, osallisuus ja lapsen minäkäsitys. Nämä teemat olen yh-

distellyt useista eri teorioista. Kaavasta 4. näkee tutkimukseni teemoittelun vai-

heet. 

Kaava 4. Analyysin vaiheet. 

 

Litteroinnin jälkeen keräsin haastateltavien lauseita tai pitempiä osia heidän pu-

heestaan ja siirsin ne erilliselle paperille. Tämän jälkeen värikoodasin haastatel-

tavien lausahduksia sen mukaan, mihin teemaan ajattelin niiden kuuluvan. Jot-

kut lausahdukset laitoin kahden teeman alle, koska ne kuvasivat molempia 

Tärkeiksi kokemieni 
asioiden kerääminen 

litteraateista 

Kommenttien 
jaottelu 

teemojen 
mukaisesti, 
värikoodaus

Haastateltavien 
kommenttien 
pelkistys eli 
redusointi

Alaluokkien, 
yläluokkien sekä 

yhdistävien 
luokkien 

muodostaminen 

Vuorovaikutus
-käsitteen 

laajentaminen



24 
 

 

teemoja. Näin sain muodostettua kaikkien haastateltavien sanomiset haastatte-

lun alkuperäisten teemojen alle. Tämän jälkeen pelkistin eli redusoin haastatelta-

vien vastaukset seuraavaan sarakkeeseen (ks. liite 3). Tuomen ja Sarajärven (2009, 

109) mukaan redusoinnissa poistetaan kaikki epäolennainen aineistosta. Poistin 

kaikista haastateltavien kommenteista epäoleelliset sanat pois (esimerkiksi 

niinku, hmm.) ja jätin kommentin pääsisällön jäljelle. Laitoin jokaisen teeman 

kohdalla allekkain haastateltavien redusoituja kommentteja ja niiden ydin aja-

tuksesta tein alaluokkia. Samankaltaisia alaluokkia yhdistämällä muodostin ylä-

luokkia. Teemoittelun yhdistäviä luokkia muodostaessa minulla oli joissain koh-

dissa haastetta koska koin, että tietyissä teemoissa (esimerkiksi lapsen minäkäsi-

tys) yläluokka ja yhdistävä luokka ovat sama asia. Taulukossa 2. on esimerkki eri 

luokkien muodostamisesta teemassa vuorovaikutus.  

 

Taulukko 2. Esimerkki ala-, ylä-, ja yhdistävienluokkien muodostamisesta. 

TEEMA ALALUOKAT YLÄLUOKAT YHDISTÄVÄTLUOKAT 

VUOROVAIKUTUS  

Lapsen ja aikuisen  

välillä 

 

- Lapsilähtöisyys 
- Positiivisen palautteen kannustava 

voima 
- Aikuisen sanottaminen 
- non- verbaali vuorovaikutus 

Palautteen antaminen  

lapsen ja aikuisen välillä 

Vuorovaikutus aikuisen ja 
lapsen välillä 

 Työyhteisössä - Palaute  
- Positiivinen kannustus 
- Palautteen harjoittelua 
- Palautteen antaminen pienistäkin  

asioista 
- Itsensä ja työyhteisön kehittäminen 
- Reflektointi 
- Työkaverin muistuttaminen positiivi-

sen pedagogiikan mukaisesta toimin-
nasta 

Itsensä kehittäminen itse-
reflektion ja työkavereiden 
muistuttelun avulla. 

Vuorovaikutus  

työyhteisössä 

 

 

Alaluokkia muodostui yhteensä 53 kappaletta, yläluokkia 19 kappaletta ja yhdis-

täviä luokkia 6 kappaletta (ks. liite 4). Teemoittelun kautta löysin paljon saman-

kaltaisuutta haastateltavien vastauksista, mutta löysin myös eroavaisuuksia ja 

sellaisia asioita, joita en ollut itse aiemmin ajatellut. Olin alun perin rajannut vuo-

rovaikutuskäsitteen koskemaan vain kasvattajan ja lapsen sekä työyhteisön vuo-

rovaikutusta varhaiskasvatuksessa. Haastateltavat kokivat vuorovaikutuksen 

paljon laajemmaksi asiaksi, koskien myös kasvattajien ja vanhempien välistä 
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sekä lasten keskinäistä vuorovaikutusta. Nämä teemat lisäsin tutkimukseeni tu-

loksiin. 

 

4.3  Eettiset ratkaisut  

Tutkimukseen kuuluvat luvat hankin asianmukaisesti suoraan päiväkotien joh-

tajilta, koska keväällä 2020 vallinneen koronaepidemian aikana kaikki kaupungit 

eivät myöntäneet tutkimuslupia varhaiskasvatukseen. Tutkimuksessani eetti-

syys näkyy myös siinä, että haastattelemani varhaiskasvatuksen opettajat pysy-

vät nimettöminä, eikä heidän työpaikkansa tai kotikuntansa tule esille. Muokka-

sin haastateltavien sanomiset niin, että muutin kaikki murresanat kirjakielen sa-

noiksi, ettei haastateltavat ole tunnistettavissa.  

Tutkimuksen eettisisiin periaatteisiin kuuluu tiedonhankinnan ja tutkitta-

vien suojaan koskevia normeja. Niissä tutkijan tulee selittää tutkittavalle, mitkä 

ovat tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät sekä sisältyykö tutkimukseen jotain 

riskejä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.) Tässä tutkimuksessa annoin tutkittaville 

allekirjoitettavaksi tietosuojailmoituksen, jossa kerroin heille muun muassa tut-

kimuksen tarkoituksesta, menetelmistä sekä tutkittavan oikeuksista. Samalla 

kerroin tutkimukseen osallistumisen olevan vapaaehtoista ja osallistumisen voi 

lopettaa koska haluaa, eikä heidän antamaansa aineistoa tulla silloin käyttämään 

tutkimuksessa. Haastateltaville lupasin lopullisen version luettavakseen heidän 

niin halutessaan. Tutkittavat saivat myös luettavakseen ja allekirjoitettavakseen 

suostumuslupa- lomakkeen, jonka myötä he suostuivat osallistumaan tutkimuk-

seen. Suostumuslupaan lisäsin kohdan, jonka rastittamalla he myöntävät luvan 

aineiston säilyttämisen ja käyttämisen myös mahdollisessa gradussani. Tutki-

musaineisto hävitetään joka tapauksessa vuoteen 2025 mennessä. Haastattelun 

alussa luin nämä lomakkeet läpi haastateltaville, varmistaakseni, että heillä on 

kaikki tarvittava tieto ennen haastattelun alkamista.  

Haastattelutilanteet olivat rauhallisia, eikä minun tai haastateltavien luona 

ollut muita henkilöitä samassa tilassa, jolloin haastateltavalla oli rauha vastata 

kysymyksiini. Olin asettanut itselleni tunnin aikarajan haastatteluilleni, joiden-

kin kohdalla se ylittyi ja joidenkin kohdalla pysyi sen sisällä.  
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Eettisenä periaatteena on myös se, että tutkimustieto on luottamuksellista 

tietoa, eikä tutkimusaineisto saa joutua ulkopuolisten käsiin. (Ranta & Kuula-

Lummi 2017, 357; Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.) Tähän tutkimukseen kerätyn ai-

neiston säilytin Jyväskylän yliopiston suojatussa verkossa olevalla tiedostolla, jo-

hon vain minulla oli oikeudet.  

Litteroidessani haastattelut pseudonymisoin ne, eli poistin kaikki tiedot, 

joista haastateltavat voisi tunnistaa sekä korvasin heidän nimensä numerokoo-

deilla H1‒H4. Litteroinnista poistin myös sellaiset kohdat, joita yksi haastateltava 

oli toivonut, ettei sinne laitettaisi. Ne olivat haastateltavan omakohtaisia tari-

noita, joista asianomaiset saattavat tunnistaa itsensä, vaikka haastateltava ei ker-

tonutkaan heidän nimiään tai muita henkilötietoja. Näiden kokemusten jakami-

nen auttoi minua ymmärtämään paremmin tilanteita, joissa hän on käyttänyt po-

sitiivista pedagogiikkaa päiväkodin arjessa. 
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5  TULOKSET  

 

Tämä luku sisältää kolme alalukua, jotka etenevät tutkimuskysymyksieni mukai-

sesti (kaava 5). Kaikissa alaluvussa olen tuonut esille konkreettisia ilmaisuja, joita 

haastateltavat ovat kyseisistä asioista sanoneet. Haastateltavat olen merkinnyt 

koodeilla, esimerkiksi H1 tarkoittaa haastateltava numero 1, H2 on haastateltava 

numero 2 ja niin edelleen. Joitakin haastateltavien lauseita olen lyhentänyt ja siitä 

merkkinä on koodi (--). 

Kaava 5. Tulosten eteneminen. 

 

 

5.1 Positiivinen pedagogiikka haastateltavien kuvaamana ja kokemana 

Ensimmäisessä alaluvussa käyn läpi millaisena haastateltavat ovat kuvanneet ja 

kokeneet positiivisen pedagogiikan sekä kenen he kokevat hyötyvän positiivi-

sesta pedagogiikasta. Kerron myös, kuinka haastateltavat kokevat positiivisen 

pedagogiikan koulutuksen tärkeyden omassa ammatissaan. 

 

Haastateltavat kokivat positiivisen pedagogiikan olevan ystävällistä kohtaa-

mista, kunnioittavaa vuorovaikutusta sekä haasteiden selvittämistä ratkaisukes-

keisesti ja niistä oppimista. Kaikki haastateltavat painottivat positiivisen pedago-

giikan olevan kokopäiväpedagogiikkaa, joka luo myönteisen toimintaympäris-

tön ja mahdollisuuden lapsen yksilölliseen huomioimiseen. Kasvattajat kertoivat 

näyttävänsä omalla toiminnallaan mallia lapsille, kuinka toimia erilaisissa sosi-

aalisissa vuorovaikutustilanteissa. Eräs haastateltava kuvasi positiivista pedago-

giikkaa näin:    

”No esimerkiksi arjen tilanteissa positiivinen, sensitiivinen kohtaaminen eli 
semmoinen ystävällinen vuorovaikutustapa ja, että ongelmiin suhtaudu-
taan sillä tavalla, että ne on ratkaistavissa ja että ne on pelkkiä haasteita ja 
että ne tullaan ratkaisemaan sillä tavalla, että siitä tulee kaikkien 

Haastateltavien kuvaus 
positiivisesta 

pedagogiikasta 

Haastateltavien 
kokemuksia positiivisen 

pedagogiikan  
toimintatavoista ja 

menetelmistä

Haastateltavien 
kokemuksia positiivisen 

pedagogiikan 
näkymisestä

vuorovaikutuksessa
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asianomaisten kulmat esille ja se on niin aikuisten välillä kuin lasten ja ai-
kuisten välillä ja lasten välillä.” (H1) 

 

Haastateltavat painottivat kaikkien lasten olevan oikeutettuja saamaan positiivi-

sen pedagogiikan mukaista varhaiskasvatusta. He pohtivat kaikkien lasten hyö-

tyvän siitä, mutta erityisesti he kokivat sen tukevan lapsia, joilla on jonkinlaisia 

haasteita tai tuen tarpeita elämässä. Kaikki haastateltavat pohtivat, että positiivi-

nen suhtautuminen asioihin ja myönteisen palautteen antaminen kuuluvat posi-

tiiviseen pedagogiikkaan.  

Haastateltavat totesivat, että positiivinen pedagogiikka auttaa lapsia saa-

maan tukea omaan toimijuuteensa ja itsetuntoonsa. Heidän kokemuksensa mu-

kaan lasten saadessa paljon myönteistä palautetta heidän vahvuuksistaan, lapsi 

oppii tiedostamaan ja luottamaan omiin kykyihinsä ja taitoihinsa. Lapsen itse-

luottamus kehittyy, kun hän tiedostaa mihin hän pystyy ja mitä vielä harjoittelee. 

Haastateltavat kokivat tärkeäksi, että kasvattaja on sanotamassa ja tulkitsemassa 

tilanteita lapselle. Huomatessaan onnistumisiaan, lapsen itsetunto ja minäpysty-

vyys kehittyvät, jolloin lapsi saa toiveikkuutta sekä uskoa itseensä. Eräs haasta-

teltava kertoi näin: 

”Me rakennetaan lapsille semmoista positiivisuuden panssaria tai sellaista 
kehää ympärille, että kun elämässä kaikille tulee kolhuja, että heillä olisi 
toipumiskykyä ja se resilienssi olisi niin suuri, että se lapsi oppii itse vah-
vistamaan sitä omaa hyvinvointiaan.” (H1) 

 

Positiivisen pedagogiikan käyttäminen vaatii haastateltavien mukaan päätöksen 

noudattaa sen sisältämiä menetelmiä sekä toimintatapoja ja sitoutumista niihin. 

Kolme haastateltavaa totesi, sen vaativan koko työyhteisön ja johtajan panosta-

mista asiaan. Nämä haastateltavat kokivat tärkeäksi, että positiivinen pedago-

giikka lähtee esimiestasolta eli esimies on kannustamassa ja tukemassa kasvatta-

jia heidän työssään. He kokivat, että yhdessä toimimalla ja päiväkodin rakenteita 

muokkaamalla tehdään tilaa positiiviselle ajattelulle ja uusille toimintatavoille. 

Eräs haastateltava kuvaili kokemustaan näin: 

”Me ollaan raivattu yhdessä täällä rakenteet sellaisiksi, että se lapsi  ja lap-
sen hyvä olo on aina keskiössä,(--) mutta se tietoinen teroittaminen siihen, 
välillä ehkä sen kaiken muun ja kaikkien muitten rakenteitten alle meinaa 
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jäädä se, kun on niin paljon kaikkea, että se jää vähä niinku siltä lapselta 
pois. Kaikkien rakenteitten suunnittelu on tapahtunut sen lapsen hyvän 
kautta” (H1) 
 

Haastateltavat totesivat, että positiivista pedagogiikkaa pitää koko ajan harjoi-

tella ja osa kasvattajista sanoikin, että heidän työpaikallaan järjestetään säännöl-

lisesti suunnitteluiltoja, joissa pohditaan missä asioissa he ovat onnistuneet ja 

mitä pitää vielä hioa toimivammaksi. 

Kolme haastattelemaani kasvattajaa pohtivat positiivisen pedagogiikan ja 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) samankaltaisia painotuksia. 

He totesivat, että molemmissa painotetaan muun muassa lapsen kohtaamista, 

kuuntelemista sekä lapsen osallisuutta toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa 

ja arvioinnissa. Haastateltavat pohtivat, että Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet on varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja ja sen mukaan toimiessa toimii 

myös positiivisen pedagogiikan mukaisesti. 

Haastateltavieni pohtiessa, mitä positiivinen pedagogiikka on, kysyin heiltä 

ovatko he käyneet positiivisen pedagogiikan koulutuksissa. Kaksi haastateltavaa 

oli käynyt positiivisen pedagogiikan koulutuksissa ennen sen käyttöönottoa tai 

sen aikana. Koulutuksessa käyneet olivat saaneet innostusta omaan toimintaansa 

ja löytäneet oikeat käsitteet kuvaamaan omaa toimintaansa. Eräs haastateltava 

kertoi näin:  

”Me päästiin Kaisa Vuorisen Huomaa hyvä -koulutukseen ja se oli oikeas-
taan semmoinen käänteentekevä hetki, että me saatiin sanat sille, mitä me 
ollaan ajateltu ja että siihen sai sellaisen tieteellisen pohjan. Se ”huomaa 
hyvä" – koulutus oli varmasti semmoinen piste iin päälle, että me innostut-
tiin sitten ja tiedettiin, että mistä me ruvetaan etsiin tietoa lisää.” (H3) 

 
Kaksi haastateltavaa oli oppinut positiivisen pedagogiikan toimintatapoja työtä 

tehdessään ja työyhteisössä olevista pienimuotoisista koulutuksista. 

 

5.2  Varhaiskasvattajien kokemuksia positiivisen pedagogiikan käyttämi-

sestä työssään 

Tässä alaluvussa avaan kasvattajien kokemuksia positiivisen pedagogiikan me-

netelmistä (vahvuuspuhe ja palautteen antaminen, sarjapiirtäminen sekä 
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taitoharjoittelu) ja toimintatavoista (osallisuus). Avaan haastattelemieni kasvat-

tajien kokemuksia erilaisista haasteista, joita he ovat kokeneet positiivisen peda-

gogiikan saralla.  

 

Vahvuuspuhe ja palautteen antaminen. Kaikki haastateltavat painottivat palaut-

teen antamista ja vahvuuspuhetta. Vahvuuspuheella haastateltavat tarkoittivat 

lapsen onnistumisten ja vahvuuksien korostavaa toimintaa sekä lapsen persoo-

nasta kumpuavaa esimerkiksi rohkeutta tai sinnikkyyttä. Eräs haastateltava ker-

toi vahvuuspuheesta näin:  

”Usein se on hyvä tapa, että ’ huomasitko sinä, miten sinä onnistuit, vitsi 
miten sinnikäs sinä olit, vaikka minä huomasin, että sinulla meinasi itsesää-
tely jo pikkusen ruveta pettämään ja sitten sinä vaan oikeasti sinnikkäästi 
jatkoit ja onnistuit noin hyvin ’ ja tuuletukset, taputukset ja katsekontakti ja 
peukut ja semmoiset, nehän ruokkii sitä.” (H1) 

 

Kaikki haastateltavat kokivat, että lapsi saadaan uskomaan itseensä ja omiin tai-

toihinsa, kun asiat esitetään lapsen onnistumisia ja vahvuuksia korostamalla. 

Vaikeitakin asioita voidaan käsitellä, kun huomio osoitetaan ennemmin lapsen 

onnistumisiin kuin epäonnistumisiin.  

Kolme haastateltavaa kuvailivat, kuinka he pyrkivät löytämään lapsen vah-

vuuksia kaikissa tilanteissa. Samalla lapselle sanallistetaan, miten se vahvuus tu-

lee esille juuri tässä tilanteessa ja sitä kautta lähdetään miettimään asiaa eteen-

päin. Haastateltavat kokivat, että näin lapsi oppii tunnistamaan omat vahvuu-

tensa ja hyödyntämään niitä. Eräs haastateltava totesi: ”vahvuuspuheella vahvis-

tetaan myös lapsen sosiaalisia suhteita ja arvostetaan lasta sellaisena, kun hän 

on”. Kaikkien haastateltavien mukaan vahvuuspuhe ei tule aina luonnostaan, 

vaan se vaatii harjoittelua, sitoutumista sekä myönteistä asennetta. Eräs haasta-

teltavani pohti vahvuuspuhetta näin:  

”Sit vahvuuskieli on yks semmoinen, mitä me käytetään täällä paljon. Ja 
just vaikka niinku sinnikkyys ja itsesäätely ja siis ylipäätään vahvuussano-
jen selittäminen ja sanottaminen. Meidän täytyy aikuisten ensin oppia ja 
omaksua ne omaan käyttöön, että me pystytään lapsille puhumaan ja sitten 
löytää arjesta ne, että me pystytään niitä käyttämään.”  
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Sarjapiirtäminen. Sarjapiirtäminen nousi kahdelta haastateltavalta vahvasti 

esiin. Heidän työyhteisössään sitä käytetään päivittäin lasten kanssa kommuni-

koidessa. Sarjapiirtämisen keinoin he käyvät läpi päivän aikana tapahtuvia asi-

oita, esimerkiksi päivärytmiä tai retkiä. Nämä haastateltavat kokivat sen tärke-

äksi erityisesti lapsille, joilla on tuentarpeita, jolloin he tarvitsevat ennakointia ja 

tietoa siitä, mitä tulee tapahtumaan. Haastateltavat kertoivat, että sen avulla lap-

set pääsevät osallisiksi toimintaan ja aikuisen tehtävä on kuunnella aidosti, mitä 

lapset kertovat. Eräs haastateltava kertoi kokemuksistaan näin:  

”Olen kokenut sarjapiirtämisen tärkeäksi, koska siinä lapsi tulee kuuluksi 
ja nähdyksi. Et jos on joku ristiriitatilanne niin minä piirrän sen tilanteen 
lapselle, että mitä tapahtui ennen ja siinä se lapsen osallisuus tulee, kun 
lapsi itse kertoo. Minä en tulkitse sitä tilannetta enkä lapsen tunteita vaan 
lapsi saa itse kertoa, että mitä siinä tapahtui ja sitten me mietitään sitä, että 
esimerkiksi kiusaamistilanne niin mitä tästä seuraa ja miltä nämä ihmiset 
näytti, miltä sinusta tuntui ja sitten jos me halutaan, että meillä olisi pa-
rempi olo niin mitäs meidän oikeasti pitäisi tehdä.”(H2) 

 

Nämä haastateltavat painottivat myös sitä, että kasvattajan täytyy sitoutua sarja-

piirtämiseen, että se tulee osaksi omaa toimintatapaa. Yhtä lailla kuin positiivi-

nen pedagogiikka, sarjapiirtäminen on osa kokopäiväpedagogiikkaa, siksi aikui-

sella on aina oltava kynä ja paperi lähellä, että tilanteita voi piirtää lapsille ja sen 

kautta ne saadaan ratkaistua. Haastateltavat kokivat lasten olevan visuaalisia ja 

että he ymmärtävät paremmin, kun heille piirretään asiat ja sanallistetaan ne sa-

malla. Tilanteiden piirtämisen ja sanallistamisen myötä lapset oppivat huomaa-

maan omia vahvuuksiaan ja haasteitaan. 

 

Taitoharjoittelu. Kaksi haastateltavaa puhui taitoharjoittelusta. Taitoharjoitte-

lussa on kyse uuden taidon opettelusta esimerkiksi vaatteiden pukemisesta. He 

kertoivat keksivänsä myönteisen vuorovaikutuksen avulla keinoja toimia erilai-

sissa tilanteissa, joissa tarvitaan taitoharjoittelua. Toinen näistä haastateltavista 

kertoi taitoharjoittelusta näin:  

”Se taitoharjoittelu, että aletaan harjoittelemaan pukemistaitoa ja sitten sii-
hen kannustetaan ja keksitään keinoja, että no tehdään palomiespakkauksia 
tai jotain muuta tällaista, että saadaan myönteisellä tavalla lapsi harjoittele-
maan sitä pukemista.” (H4) 
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Taitoharjoitteluun liittyy myönteinen vuorovaikutus, kannustus ja tilannekohtai-

suus, jossa mietitään juuri kyseessä olevaan oppimiseen uusia keinoja. Nämä 

haastateltavat pohtivat, että tässäkin asiassa kasvattajan tulee kiinnittää huo-

miota omiin sanavalintoihin ja vahvuuspuheeseen.  

 

Lasten osallisuus positiivisessa pedagogiikassa 

Suurin osa haastateltavista koki lapsen osallisuuden olevan positiivisen pedago-

giikan yksi tärkeimpiä asioista. Haastateltavat totesivat suunnittelevansa toimin-

taa lapsen tarpeisiin pohjaten. He suosivat pienryhmätoimintaa, jossa lasten osal-

lisuus vahvistuu. Suurin osa haastateltavista koki osallisuuden olevan laaja kä-

site, joka on oman työkokemuksen myötä kasvanut. Yksi haastateltava pohti 

näin: 

”Aikaisemmin sitä ajatteli kapeampialaisesti, että se on sitä lapsen mielipi-
teen kuuntelemista ja että se lapsi saa sanoa, että mitä se on tästä asiasta 
mieltä ja kuulluksi tulemista. Mutta minä ajattelen nyt siitä hyvin paljon 
laajemmin ja niin, että sen lapsen osallisuus olisi sitä, että hän kokee itsensä 
hyvin merkitykselliseksi  osaksi sitä yhteisöä missä hän on ja sitä että vaikka 
hän ei olisi paikalla niin hän on yksi tärkeä osa sitä ryhmää ja sitä yhteisöä 
ja hänen osallisuus on myös silloin vahvasti läsnä.” (H1) 

 

Kaikki haastateltavat kokivat kasvattajien olevan lapsen osallisuuden mahdollis-

tajia. Eräs haastateltavista totesi: ”mitä vaan me teemme, niin lapsen osallisuus 

on siinä keskiössä” (H2). Haastateltavat kokivat tärkeäksi tietoisuuden lisäämi-

sen lapselle, että lapsi tietää voivansa vaikuttaa moneen asiaan päivän aikana 

omilla valinnoillaan ja hän saa olla tasavertainen ihminen ryhmässä sellaisena 

kuin hän on.   

 

Varhaiskasvattajien kuvauksia positiivisen pedagogiikan haasteista 

Positiivisen pedagogiikan haasteita pohtiessa, kasvattajien mielipiteet jakautui-

vat kahtia. Kaksi haastateltavista ei nähnyt positiivisen pedagogiikan toteutumi-

selle olevan mitään haasteita. He eivät nähneet mitään syytä olla antamatta lap-

sille positiivista palautetta tai nähdä lapsessa sitä hyvää, mitä hänessä on. Kaksi 

haastateltavista kuitenkin kokivat haasteeksi ihmisten kapea-alaisen ja 
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negatiivisen asenteen sekä ennakkoluulot. Nämä haastateltavat kertoivat, että ih-

misillä, jotka eivät tiedä positiivisesta pedagogiikasta enempää kuin nimen, on 

usein ennakkoluuloja. Näin ollen he voivat kuvitella sen olevan vaaleanpunais-

ten lasien läpi katsomista ja lapset saavat päättää kaiken. Eräältä haastateltavalta 

oli kysytty: ”Eikö teillä ole lapsille mitään rajoja siellä päiväkodissa?” Haastatel-

tava totesi: ”Sitähän se ei tarkoita. Vaikka lapset saavat olla osallisina toiminnan 

eri vaiheissa, se ei tarkoita, että he päättäisivät aivan kaikesta, eikä aikuisilla olisi 

sananvaltaa mihinkään”(H3). 

Kaksi haastateltavista kasvattajista haluaisi positiivisen pedagogiikan saa-

van suuremman roolin varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksessa yliopis-

toissa. He kokivat, että sen avulla saataisiin lisättyä enemmän tietoisuutta, mitä 

positiivinen pedagogiikka oikeasti sisältää. Haastateltavat mainitsivat myös kas-

vattajan oman asenteen vaikutuksen. Eräs haastateltava koki positiivista peda-

gogiikan käyttämisen mahdottomaksi, kasvattajan omien arvojen ollessa toi-

saalla, koska positiivinen pedagogiikka sisältää ihmisten kunnioittavaa kohtaa-

mista sekä halun olla tukemassa toisten hyvinvointia. Yksi haastateltava pohti 

joidenkin ihmisten asennetta kasvattajiin, jotka kertovat käyttävänsä positiivista 

pedagogiikkaa työssään. Hän kertoi näin: 

”Haasteita varmastikin on juuri se, että se saadaan kerrottua ihmisille, jotka 
ei tiedä siitä mitään, niin sillä tavalla, ettei se ärsytä, että siitä helposti tulee 
sellainen vähä ärsytys ihmisille, että ne elää jossakin maailmassa, jota ei oi-
keasti ole olemassakaan ja, että me ollaan semmoisissa vaaleanpunaisissa 
pöllyissä, missä ei ole olemassakaan mitään ongelmia.” (H3) 

 

5.3   Positiivinen pedagogiikka vuorovaikutuksen näkökulmasta 

Tässä alaluvussa kerron haastattelemieni kasvattajien kokemuksia positiivisesta 

pedagogiikasta vuorovaikutuksen näkökulmasta. Olen jakanut luvun neljään 

osaan (kaava 6) tutkimukseni teemojen mukaisesti. Alkuperäisiä teemoja olivat 

kasvattajan ja lapsen välinen vuorovaikutus sekä työyhteisön jäsenten välinen 

vuorovaikutus. Haastateltavat kokivat positiiviseen pedagogiikkaan sisältyvän 

vuorovaikutuksen olevan laajempaa, joten lisäsin tutkimukseeni lasten keskinäi-

sen- sekä vanhempien ja kasvattajan välisen vuorovaikutuksen.  
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Kaava 6. Tämän kappaleen aihealueet.

 

5.3.1  Kasvattajan ja lapsen välinen vuorovaikutus 

Kaikki haastattelemani kasvattajat kokivat myönteisen vuorovaikutuksen olevan 

olennainen osa positiivista pedagogiikkaa. Haastateltavat kuvasivat lapsen ja ai-

kuisen välistä vuorovaikutusta palautteen antamiseksi, jossa merkitystä on sa-

noilla, sanoittamisella ja non-verbaalilla kommunikoinnilla. Haastateltavien mu-

kaan vuorovaikutuksen lähtökohtana on lapsilähtöisyys, jossa aikuinen muok-

kaa omaa käytöstään ja toimintaansa lapsen käytöksen mukaan.  

Kaikki haastateltavat kokivat, että lapsilähtöisen vuorovaikutuksen kautta 

kasvattaja saa lapsen harjoittelemaan uutta taitoa tai pääsemään yli haastavista 

tilanteista. Kasvattajan ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen kuuluu etenkin 

myönteisen palautteen antaminen. Haastateltavien mukaan kasvattajan ja lapsen 

välisen vuorovaikutuksen tulee olla kunnioittavaa ja kasvattajan tulee kiinnittää 

huomionsa lapsen onnistumisiin ja toiveikkuuden ylläpitämiseen. Monet haas-

tateltavat totesivat, ettei ole niin pientä asiaa, mistä ei voisi antaa palautetta lap-

selle. Yksi haastateltava kuvaili palautetta näin:  

”Lapset tekee niin valtavasti hienoja asioita päivän aikana, että tuntuu, ettei 
edes kerkeä sanottaa sitä mukaan, kun miten paljon hienoja asioita näkyy. 
Ja mitä enemmän lapsella on haastetta, sitä tärkeämpää on se, että me joka 
ikisestä pienestä asiasta sanotaan.” (H1) 

 

Haastateltavat totesivat myönteisen palautteen kannustavan lasta pääsemään ti-

lanteissa eteenpäin.  Eräs haastateltava sanoi ”palautteessa voidaan miettiä, että 

nyt ei ehkä suju niin hyvin kuin eilen, mutta huomenna taas saattaa onnistua 

paremmin” (H3). Toiveikkuuden ylläpitäminen on tärkeää. 

Kaikki haastateltavat totesivat, että heillä on joskus tullut vastaan sellaisia 

lapsia, joilla itsetunto on ollut matalalla. Nämä lapset eivät he ole saaneet aiem-

min myönteistä palautetta tai he kokivat, ettei kukaan usko heihin tai heidän ky-

kyihinsä. Yksi haastateltavista pohti näin:   

Kasvattajan ja lapsen 
välinen vuorovaikutus 

Vuorovaikutus 
työyhteisössä

Lasten 
keskinäinen 

vuorovaikutus

Vanhempien ja 
kasvattajien 

välinen 
vuorovaikutus



35 
 

 

”Jos sinulla on jo vaikka 3‒4- vuotiaana semmoinen tunne itsestäsi, että sinä 
et osaa tai pysty, eikä kukaan muukaan oikein usko sinuun, niin sehän on 
ihan karmeeta. Jos taas olet sellaisessa yhteisössä tai riittää yhdenkin ihmi-
sen usko ja joka sanoittaa sitä niin sillä voi olla ihmeitä tekevä voima. Ikinä 
ei ole myöhästä aloittaa. Ja ei tarvitse olla mitään maata mullistavia haas-
teita niin sillä on varmasti iso vaikutus.” (H3) 

 
Haastateltavat ovat huomanneet näiden lasten itsetunnon kasvavan myönteisen 

palautteen avulla. Monet haastateltavat totesivat, että se mitä korostetaan, se li-

sääntyy. Eli myönteistä palautetta saamalla lapsi alkaa uskoa itseensä ja näke-

mään omat kykynsä. Sanoittamisen avulla lapsi myös ymmärtää paremmin, mitä 

häneltä odotetaan ja miksi tietyt asiat tapahtuvat. Monet haastateltavat kokivat, 

että non-verbaalinen ”keskustelu” on yhtä tärkeää kuin sanallinen puhe. Yksi 

haastateltavista kuvasi näin:  

”Sanoittamisen ansiosta lapsi puhkeaa kukkaan, kun hän huomaa, että 
häntä arvostetaan ja hänet nähdään sellaisena, kun hän on ja ihanana ja 
mahtavana lapsena. Kasvattajien sanoittaessa asioita lapselle, siirtyy myön-
teinen puhetapa lapsen puheisiin.”(H4) 

 

5.3.2  Vuorovaikutus työyhteisössä 

Haastateltavien mukaan työyhteisön keskinäinen vuorovaikutus on tärkeää huo-

mioida positiivisessa pedagogiikassa. Haastateltavat kokivat tärkeäksi kunnioit-

tavan kohtaamisen ja myönteisen palautteen antamisen aina, kun siihen on ai-

hetta. Eräs haastateltava kuvasi työkaverilta saatua palautetta: 

”Toisen pienet hyvät sanat saattavat kantaa koko päivän, siis mikä on pa-
rempi palkinto, kun se, että olet itse joutunut pinnisteleen jonkun asian 
kanssa ja toinen tulee, että ’vitsi minä olen sinusta ylpeä, sinä olet ihan tosi 
taitava tuossa, että mistä sinä tuonkin keksit’. Samoin myös niin, että jos 
tuntuu, että näkee, että työkaverilla on jäänyt joku asia jumiin, niin mennä 
tarjoamaan apua, että saako minä tulla hoitamaan tämän lopun.” (H1) 

 
Kyseisen haastateltavan mukaan työyhteisössä tulisi muokata toimintatavat kai-

kille sopiviksi. Kaikki haastateltavat kokivat tärkeäksi myös rakentavan palau-

teen antamisen. Eräs haastateltava totesi muistuttavansa työyhteisön jäseniä 

myönteisestä tavasta antaa palautetta lapsille. Hän totesi näin:  

”Erityisesti silloin kun kasvattajat ovat väsyneitä, saattaa heiltä tulla suus-
taan lapsen syyllistämistä. Pääsääntöisesti kuitenkin kuulen kohteliasta ja 
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ystävällistä puhetapaa ja, että kasvattajat käyttävät vahvuuspedagogiikan 
sanoja puhuessaan lapsille.” (H3) 

  
Useat haastateltavat kokivat tärkeäksi työyhteisön sitoutumisen positiiviseen 

työotteeseen, toisten kasvattajien kannustamisen ja kiittämisen. Yksi haastatel-

tava kertoi omasta työtavastaan: 

”Minulla työtapa on se, että aina kun minä näen jonkun pienenkin asian, 
mitä joku on tehnyt hyvin, niin minä kerron sen sille saman tien sitten. (--)  
ja sillä minä yritän ihmiset sitouttaa, että ne näkee sen, että miten ne osaa 
tehdä sen työn hyvin, koska jos minä kiinnittäisin vain siihen puutteeseen 
huomiota, niin se lähtee lisääntyyn. Mutta jos minä kiinnitän huomiota sii-
hen, mikä menee jo hyvin, että ihminen on sitten niin kehuista tykkäävä, 
että se lähtee toimimaan niin.” (H2)  

 

Monet haastateltavat kokivat, että myönteisen palautteen antaminen onnistuu 

yleensä, mutta sen vastaanottaminen vaatii harjoitusta. Eräs haastattelemani kas-

vattaja kuvasi palautteen vastaanottamista näin:   

”Suomalaisilla on tapana väheksyä toisen antamaa palautetta sanomalla: 
’enhän minä nyt’ tai ’älä viitsi’, että sitäkin pitäisi tietoisesti opetella otta-
maan vastaan ja myöntämään, että ’onnistuin omastakin mielestä hyvin tä-
nään’, eikä saisi blokata toisen kohteliaisuutta.” (H3) 

 

Oman sekä työyhteisön toiminnan reflektointi  

Kaikki haastateltavat pohtivat omaa sitoutumistaan positiiviseen pedagogiik-

kaan. Kaksi haastateltavaa pohti näin:  

”Meinaan tässä eläkevuosiin asti tehdä sitä samaa [positiivista pedagogiik-
kaa].” (H2) 
 
”Minä en osaa enää ajatella minkään muunlaista tapaa tehdä tätä työtä, kun 
siitä  positiivisen pedagogiikan viitekehyksestä.”(H1) 

 
Haastateltavat kokivat reflektoinnin olevan tärkeä osa ammatillisuutta. Kahden 

haastateltavan kokemus reflektoinnista:  

”Minä koen, että jokaisen varhaiskasvattajan pitää tehdä semmoinen matka 
itseensä, ollakseen hyvä kasvattaja, niin kun sellaisella mentaali- tasolla-
kin”(H1).  
 
”Nyt kun olen tehnyt monta vuotta töitä positiivisen pedagogiikan mukai-
sesti, niin sitä voi verrata aikeisempiin toimintatapoihin, miten sitä olisi teh-
nyt jotkut asiat eri tavalla kuin nyt tekisi”(H3).  
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Reflektoinnin kautta monet haastateltavat kokivat ymmärtävänsä ja tiedosta-

vansa omaa ammatillista kehitystä. 

 

5.3.3  Lasten keskinäinen vuorovaikutus 

Osa haastattelemistani kasvattajista totesi, että aikuisten sanoittama vahvuus-

puhe ja toisten ihmisten kunnioittava kohtelu on siirtynyt lasten väliseen vuoro-

vaikutukseen. Kasvattajat olivat usein kuulleet lasten tsemppaavan toisiaan jos-

sain haastavassa tilanteessa. Eräs haastateltava kertoi kokemuksestansa näin: 

”Kyllä aika pienillä jo on ihana nähdä, kun ei se tarvitse montaakaan sanaa, 
kun lapsi pystyy toisille sanoon, että ’hyvä’ tai ’hienosti’. Ja tottahan ne 
meistä sen mallin ottaa. (--) meillä on ihan älyttömän tärkeä rooli siinä, että 
me näytetään se malli. Lapset kuuntelee, mitä me puhutaan ja miten me 
reagoidaan toisiimme ja se onneksi tarttuu.” (H2) 
  

Haastattelemani kasvattajat kokivat tärkeäksi kasvattajan läsnäolon, tilanteiden 

ja asioiden sanoittaminen siinä hetkessä. Yksi haastateltava kertoi kasvattajan sa-

noittamisesta näin:  

”Kun lapset leikkii ja aikuiset on siinä läsnä niin aikuisen tehtävänä on 
myös sanottaa, että ’voi kun te puhutte toisillenne kauniisti’ ja ’sanoitpa 
sinä kaverille ystävällisesti’, että lapset saa siitä myös heti sen palautteen, 
että hän on onnistunut siinä.” (H3). 

 

Useat haastateltavat kokivat kasvattajan rohkaisun ja myönteisen palautteen lap-

sen toiminnasta vahvistavan lapsen käytöstä.  

 

5.3.4  Vanhempien  ja kasvattajan välinen vuorovaikutus 

Monet haastateltavat kokivat vanhempien kohtaamisen tärkeäksi osaksi positii-

vista pedagogiikkaa. Osa haastateltavista kertoi tavanneensa vanhempia, jotka 

eivät olleet saaneet myönteistä palautetta lapsestaan aiemmin. Haastateltavat ko-

kivat, että positiivisen palautteen myötä vanhemmat alkoivat uskoa omiin ky-

kyihinsä ja koko perheen hyvinvointi kasvoi heidän yhteistyönsä aikana. Toivon 

palauttaminen on tällaisissa tapauksissa ensisijaista. Eräs haastateltava pohti 

näin:  

”Se että lapselta on lähteny toivo ja vanhemmilta on lähteny toivo, (--) niin 
silloinhan ei ole muuta vaihtoehtoa, kun lähtee näkemään se hyvä, lähetään 
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puhumaan ensin siitä. Palautetaan se hyvä vanhemmuus ja palautetaan se 
hyvä lapsi, ennenkö sitten puhutaan mistään muusta. Et ei lähetä siitä, että 
mitkä ne tuen tarpeet on vaan, mitä hyvää se sinun Kalle on tänään tehnyt, 
koska se vanhempi, jolle on monta vuotta kerrottu  aiemmin, että miten isot 
vaikeudet sen Kallen kanssa on, niin eihän se yhteistyö toimi, ennen ku pa-
lautetaan se usko siihen, että tuo näkee minun Kallessa jotain muutakin kun 
sen pahan pojan.”(H2) 

 

Haastateltavat pohtivatkin, että vanhemmilla tulee kertoa rehellisesti lapsen 

kuulumiset. Useat haastateltavani painottivat, että kasvattajan tulee huomioida 

se tunne mikä vanhemmalle jää siitä tilanteesta. Yksi haastateltavani totesikin: 

”Aina yhtä ns. negatiivista palautetta kohtaan pitäisi tulla ainakin se kolme 
hyvää, mielellään viis positiivista asiaa lapsen päivästä. Ja myös se negatii-
vinen asia tulisi ilmaista mahdollisimman myönteisesti.” (H1) 

 

Haastattelemani kasvattajat mainitsivat, että myös vanhemmat ovat antaneet 

heille positiivista palautetta heidän toimintatavoistaan. Vanhemmat ovat huo-

manneet lapsen puheissa vahvuussanoja, kiitosta ja kannustusta kotona. Kasvat-

tajat ovat saaneet vanhemmilta palautetta myös siitä, kuinka heidän toimintansa 

ja lapsen positiivinen kohtelu on tuonut perheeseen iloa. Eräs haastateltava ker-

toi yhden vanhemman sanoneen usein: ” kukaan ei ole puhunut niin kauniisti 

hänen lapsestaan, kun täällä puhutaan.”(H1). Tällainen palaute antaa myös kas-

vattajalle iloa ja uskoa toimintaansa. 
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6  POHDINTA 

 

Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen tutkimukseni tuloksia ja niistä tekemiäni 

johtopäätöksiä. Toisessa alaluvussa pohdin tutkimuksen luotettavuutta ja eetti-

syyttä sekä tutkimustulosteni soveltamista käytäntöön. Lopuksi pohdin mahdol-

lisia jatkotutkimuksia aiheesta.  

6.1  Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Ensimmäisen alaluvun käsitteet pohjautuvat varhaiskasvattajien kuvailuihin, 

millaisena he positiivisen pedagogiikan kokevat sekä haastattelun teemoihin, 

jotka ovat positiivisen pedagogiikan tavoitteet, vuorovaikutus varhaiskasvatuk-

sessa, lapsen osallisuus sekä lapsen minäkäsitys.  

 

Positiivisen pedagogiikan tavoitteet 

Positiivinen pedagogiikka on pedagoginen suuntaus, joka lisää sekä lasten, että 

aikuisten hyvinvointia (ks. Leskisenoja 2016; O’Brien & Levon Blue 2017). Monet 

haastattelemani kasvattajat kokevat joidenkin ihmisten ajattelevan positiivisen 

pedagogiikan olevan sitä, että lapset saavat päättää kaikesta, eikä heille aseteta 

mitään rajoja. Leskisenoja (2019, 13, 39) toteaa, ettei positiivinen pedagogiikka ole 

punaisessa pumpulissa elämistä, vaan se on kasvatussuuntaus, joka perustuu 

maailmalla alati laajenevaan empiiriseen näyttöön. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli haastatteluiden avulla saada kokemus-

tietoa varhaiskasvattajilta positiivisen pedagogiikan hyödyntämisestä varhais-

kasvatuksessa ja etenkin millaisena positiivinen pedagogiikka näyttäytyy heidän 

kokemuksensa mukaan varhaiskasvatuksen vuorovaikutussuhteissa. Tutkimuk-

sen tulokset olivat yhtenäiset Leskisenojan (2019, 43) kanssa siinä, että positiivi-

nen pedagogiikka koettiin olevan kokonaisvaltaista kokopäiväpedagogiikkaa, 

hyvinvointia rakentavaa, myönteistä kohtaamista ja toisen ihmisen vahvuuksien 

nostamista esille. Tämän tutkimuksen mukaan tämä näkyy niin lapsen ja kasvat-

tajan välisessä vuorovaikutuksessa, kuin päiväkodin henkilöstön keskinäisissä 
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väleissä. Samoin kuin Leskisenoja (2017, 33) myös tähän tutkimukseen osallistu-

vat kasvattajat kuvasivat, että vahvuuspuheen avulla sanallistetaan lapselle hä-

nen vahvuuksiaan hänen osaamisensa ja onnistumisen kautta. Haastateltavat ko-

kivat voivansa tukea lasten itsetuntoa vahvuuspuheen avulla. 

Kuten Leskisenoja (2019, 39), myös tässä tutkimuksessa monet haastatelta-

vat kokivat Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteilla (2018) ja positiivisella pe-

dagogiikalla olevan paljon yhteneväisiä linjauksia. Näin ollen kasvattajien oli 

helppo toteuttaa positiivista pedagogiikkaa varhaiskasvatusta ohjaavien asiakir-

jojen mukaisesti. 

 

Vuorovaikutuksen merkitys varhaiskasvatuksessa positiivisen pedagogiikan 

näkökulmasta 

Tässä tutkielmassa korostui varhaiskasvatuksessa olevien vuorovaikutussuhtei-

den merkitys, lapsen ja työyhteisön arvostava kohtaaminen, vahvuuksien huo-

maaminen ja niiden esille tuominen sekä hyödyntäminen. Näiden lisäksi koros-

tui myös aikuisen myönteinen asenne ja toiminnan malli. Koivula ja Laakso 

(2017, 122) toteavat opettajan sensitiivisyyden ja vuorovaikutustapojen olevan 

keskeisessä roolissa lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle. Haasta-

teltavat tiedostivat myös myönteisen vuorovaikutuksen tärkeyden työyhteisössä 

sekä vanhempien kohtaamisessa. Haastateltavat korostivat kasvattajan olevan 

se, joka muokkaa toimintaansa lapsen mukaan eikä toisinpäin. Samoin pohti 

Ahonen (2017b, 78), jonka mukaan kasvattajan tulee reflektoida omaa toimin-

taansa ja muokata sitä lapsen tarpeiden mukaan. Kumpulaisen ym. (2015, 228) 

tavoin, myös haastattelemani kasvattajat kokivat myönteisen toimintakulttuurin 

lisäävän lapsen osallisuutta, oppimista sekä hyvinvointia.  

 

Osallisuus positiivisessa pedagogiikassa 

Leskisenojan (2019, 150‒151) toteamus, että lasten osallisuus on paljon laajempaa 

kuin yksittäiset hetket siellä täällä, on yhtenäinen haastateltavien kokemusten 

kanssa. Haastattelemani kasvattajat kuvasivat osallisuutta samoin kuin Turja ja 

Vuorisalo (2017, 36‒37), että osallisuus on mahdollisuuksien antamista ja 
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vaikuttamista sosiaaliseen ympäristöönsä. Esimerkiksi erilaisia positiivisen pe-

dagogiikan menetelmiä pohdittaessa, kaksi haastateltavaa kertoi sarjapiirtämi-

sestä, joka antaa lapselle mahdollisuuden olla osallisena toiminnan alusta lop-

puun. Haastateltavat kokivat tärkeäksi sen, että kasvattajat aidosti kuuntelevat 

lapsia, jolloin lapsi saa kertoa häntä kiinnostavista asioista.   

 

Lapsen minäkäsitys positiivisessa pedagogiikassa 

Yksi positiivisen pedagogiikan tavoitteista on vahvistaa lapsen minäkäsitystä, 

joka sisältää itsetunnon ja minäpystyvyyden tunteen. Lapsen kehitykselle on tär-

keää olla yhteydessä toisiin ihmisiin, joiden myönteisen palautteen kautta lapsen 

minuus ja sosiaalinen pääoma kasvavat (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 

31). Tutkimukseni tulokset tukevat Keltikangas-Järvisen (2019, 95‒97) tutkimus-

tuloksia siitä, että aikuisten tapa puhua lapselle itselleen tai toiselle ihmiselle lap-

sesta luo perustaa lapsen itsetunnolle. Siksi haastattelemani kasvattajat tietoisesti 

keskittyivät pohtimaan omaa puhettaan ja sanavalintojaan lapselle, jotta heidän 

valitsemansa sanat nostaisivat lapsen uskoa itseensä. Useat haastattelemani kas-

vattajat kertoivat kokeneensa ja nähneensä, kuinka lapsen itsetunto ja minä-

pystyvyys kasvavat, kun lapsen vahvuuksia korostetaan enemmän kuin hänen 

haasteitaan. 

 

6.2  Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Yksi tutkimuksen tärkeimpiä osia on sen luotettavuus, jossa tuodaan esiin koko 

tutkimusprosessi (Kiviniemi 2015, 85). Holopaisen, Puusan ja Juutin (2020, 265) 

mukaan laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden kriteereinä on muun mu-

assa aineiston siirrettävyys (transferability), vahvistettavuus (conffirmability) sekä 

uskottavuus (creadibility).  Näiden lisäksi pohdin vielä tutkimuksen totuudelli-

suutta sekä mahdollisia jatkotutkimuksia. Eettiset valinnat, toiminnat ja päätök-

set ovat olleet mukana tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. 

 

Tämä tutkimus sai alkunsa oman työkokemukseni myötä tulleesta näkemyk-

sestä, kuinka myönteisellä palautteella voidaan saada lapsi uskomaan itseensä. 
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Tämän uskoin vahvistavan lapsen itsetuntoa ja minäpystyvyyden tunnetta. Näin 

ollen minulla oli jo tutkimuksen alussa näkemys positiivisen pedagogiikan vai-

kutuksesta lapsen toimintaan. Tämän tiedostaen, pyrin koko tutkimuksen ajan 

pysymään neutraalina ja ottamaan vastaan kaiken, mitä haastateltavat sanovat. 

Näytin haastattelukysymykseni ennen haastattelua muille opiskelijoille ja opet-

tajalle. Heidän antaman palautteen avulla pystyin muokkaamaan kysymyksiä 

paremmiksi. Nyt jälkeenpäin ajateltuna koen, että pystyisin tekemään kysymyk-

set ja haastattelut vielä tarkemmin, kohdentaen kysymykseni paremmin.  

Tutkimukseni tavoite oli saada selville varhaiskasvattajien kokemuksia po-

sitiivisen pedagogiikan hyödyntämisestä varhaiskasvatuksessa etenkin vuoro-

vaikutuksen näkökulmasta. Saavutin tavoitteen haastattelemalla neljää varhais-

kasvattajaa, jotka toteuttavat positiivista pedagogiikkaan työssään. Haastattelu-

tilanteissa huomasin kolmen haastateltavan perehtyneen positiiviseen pedago-

giikkaan syvemmin kuin yksi. Nämä kolme olivat käyneet positiivisen pedago-

giikan koulutuksissa tai itse kouluttaen varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. 

Tämä näkyi näiden kolmen haastateltavan kohdalla puheliaisuutena ja innostuk-

sena aiheeseen. Yksi haastateltava saattoi olla myös innostunut aiheesta, mutta 

hän ehkä koki zoomin kautta tehdyn haastattelutilanteen jännittäväksi. Tästä 

syystä hän ei osannut vastata kaikkiin kysymyksiin yhtä laajasti kuin muut haas-

tateltavat. Kaikilla haastateltavilla oli  kuitenkin yhtenäinen ajatus positiivisen 

pedagogiikan sisällöistä sekä sen näkymisestä heidän arjessaan. Siksi tutkimuk-

seni tuloksia voi soveltaa muissakin päiväkodeissa.   

Tutkimustani yksin tehden, olisin haastattelukysymyksiä pohtiessa ja ana-

lyysivaiheessa kaivannut työparin näkemyksiä eri ratkaisuista. Niiden keskuste-

lujen perusteella olisimme voineet päätyä toisiin ratkaisuihin, jolla olisi voinut 

olla vaikutusta tutkimuksen etenemiseen ja sen kautta tuloksiin.    

Tutkimuksen luotettavuutta, vahvistettavuutta, siirrettävyyttä sekä totuu-

dellisuutta lisäsi yhteneväisyys teoreettisessa taustassa (mm. Leskisenoja 2016; 

O’Brien & Levon Blue 2017; Ranta 2020), haastateltavien vastauksissa, tulosten 

tulkinnassa sekä omissa lähtökohdissani. Olen pyrkinyt kuvaamaan koko tutki-

musprosessin rehellisesti, totuudenmukaisesti ja yksityiskohtaisesti sekä 
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avaamaan pohdintojani siitä, miten itse olen vaikuttanut tutkimuksen kulkuun. 

Tässä tutkimuksessa olen toiminut hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti 

(ks. tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Olen kertonut avoimesti ja rehel-

lisesti kaikista tutkimukseni vaiheista ja pyrkinyt huolellisuuteen ja tarkkuuteen 

asioiden julkituonnissa. Tutkimuksessani olen tieteellisillä lähdemerkinnöillä 

kunnioittanut niiden alkuperäisiä kirjoittajia. Tutkimuksen uskottavuutta lisää 

tulosluvussa esille tuomani haastateltavien kommentit, jonka kautta heidän ää-

nensä pääsevät esille.   

Tutkimuksen otos on pieni, mutta haastateltavien kokemukset myötäilevät 

positiivisesta pedagogiikasta julkaistuja tutkimuksia. Suuremmalla otoksella tai 

jos kaikki haastateltavat olisivat olleet eri päiväkodeista, olisin saanut enemmän 

esimerkkejä siitä, kuinka positiivinen pedagogiikka koetaan ja millaisia menetel-

miä kasvattajat kokevat kuuluvan positiiviseen pedagogiikkaan. Haastattelut oli-

sivat olleet erilaisia, jos ne olisi tehty kasvotusten, koska silloin olisi ollut helpom-

paa niin minun kuin haastateltavan rentoutua ja lukea toisen nonverbaalia vies-

tintää sekä kysyä tarkentavia kysymyksiä.    

Tässä tutkimuksessa haastattelin varhaiskasvattajia, joilla oli jo kokemusta 

positiivisesta pedagogiikasta. Mielenkiintoista olisi tehdä tutkimus sellaisten 

kasvattajien kuvaamana, joilla ei olisi ollut kokemusta positiivisen pedagogii-

kan käyttämisestä. Tällainen tutkimus voisi tuoda esiin enemmän niitä ennak-

koluuloja ja ajatuksia, joista haastateltavani mainitsivat tässä tutkimuksessa. 

Mielenkiintoista olisi myös tutkia laajemmin kokemuksia positiivisen pedago-

giikan käyttämisestä, esimerkiksi kuinka Pohjoismaissa koetaan positiivinen 

pedagogiikka verrattuna Suomeen. Myös lasten näkemys ja kokemus positiivi-

sen pedagogiikan toimintatavoista olisi kiinnostava tutkimuskohde. 
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LIITTEET 

Liite 1. Petersonin ja Seligmanin (2004) Values in action, VIA- luokittelu 

hyveistä ja luonteenvahvuuksista 

 

Hyve Luonteenvahvuus 

Viisaus 
Tiedon hankkimiseen ja käyttöön liittyvät  
kognitiiviset  vahvuudet. 
 

Luovuus 
Oppimisen ilo 
Uteliaisuus 
Arviointikyky 
Näkökulmanottokyky 

Rohkeus 
Emotionaaliset vahvuudet, joita tarvitaan pää-
määrien saavuttamiseen sisäistä ja ulkoista vas-
tarintaa kohdatessa. 

Urheus 
Rehellisyys 
Sinnikkyys 
Innokkuus 

Inhimillisyys 
Sosiaaliset kyvyt, joita tarvitaan toisista huoleh-
timiseen ja ystävystymiseen. 

Rakkaus 
Ystävällisyys 
Sosiaalinen älykkyys 

Oikeudenmukaisuus 
Taidot, joita tarvitaan yhteisössä elämiseen. 

Ryhmätyötaidot 
Reiluus 
Johtajuus 

Kohtuullisuus 

Kyky vastustaa liioittelua ja ylenpalttisuutta. 

Anteeksiantavuus 
Itsesäätely 
Vaatimattomuus 
Harkitsevaisuus 

Henkisyys 

 Kyky antaa ilmiöille laajempaa merkitystä, 
transsendenssi. 

Kauneuden ja 
erinomaisuuden arvostus 
Kiitollisuus 
Toiveikkuus 
Huumorintaju 
Hengellisyys 

 

Taulukko 1. Hyveet ja luonteenvahvuudet VIA-luokittelun mukaan (Peterson & Seligman 2004, 29‒31; Uusitalo-Malmi-
vaara 2015, 70‒71; Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 33; Leskisenoja 2019, 158). 
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Liite 2.  Haastattelukysymykset 

   

Tietosuojailmoituksen ja suostumuslupalomakkeen läpi käyminen. 
 
Tutkimukseni aihe: kasvattajien kokemuksia positiivisen pedagogiikan hyödyn-
tämisestä varhaiskasvatuksessa.  
 
Kuulisin mielelläni sinun kokemuksiasi sen käyttämisestä. Näihin kysymyksiin ei 
ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan kaikki, mitä kerrot on tärkeää ja oikean-
laista. 
 
Tutkimuksen haastatteluteemat ovat: vuorovaikutus, osallisuus, positiivinen pe-
dagogiikka ja itsetunto.  

 
Nimi? 
Ammattinimike? 
 

Positiivinen pedagogiikka 

 Mitä mielestäsi on positiivinen pedagogiikka?  
 Kerro esimerkkejä, miten mielestäsi positiivinen pedagogiikka ilmenee arjen 

eri tilanteissa?  
-Millaisia menetelmiä positiivinen pedagogiikka voi sisältää? 

 Kauanko se on ollut toimintamallina tässä päiväkodissa? 
 Oletko saanut koulutusta positiivisen pedagogiikan käytöstä?  

 

Työyhteisön keskinäinen vuorovaikutus  
 Onko koulutuksen saanut koko työyhteisö? 
 Jos olet, onko se muuttanut työyhteisön tapaan toimia ? 
 Onko positiivisen pedagogiikan käyttäminen muuttanut palautteen anta-

mista ja saamista (kuin ennen koulutusta?) 
 Millä tavoin positiivisen pedagogiikan koulutus näkyy toiminnassasi? 
 Jos et ole, koetko, että olisit tarvinnut/ halunnut saada koulutusta aiheesta? 
 Miksi ja millaista? 
 näkyykö positiivinen pedagogiikka palautteen antamisessa ja saamisessa 

työyhteisössä? 

 
Lasten ja aikuisten välinen vuorovaikutus 
 Kerro kuinka positiivinen pedagogiikka ilmenee lasten ja aikuisen välisessä 

vuorovaikutuksessa. 
 Näkyykö se mielestäsi lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa?  

-Jos näkyy niin miten? 
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 Löytyykö mielestäsi positiivisen pedagogiikan toteuttamiselle haasteita tai 
esteitä?  
-Jos löytyy niin millaisia haasteita? 

 Millaisessa tilanteessa tai toiminnassa erityisesti suosittelisit positiivisen pe-
dagogiikan käyttöä? 

 Kenen koet hyötyvän positiivisen pedagogiikan käytöstä erityisesti? 
 

Osallisuus 
 Koetko positiivisen pedagogiikan olevan yhteydessä lapsen osallisuuteen ja 

toimijuuteen? 
 Miten se ilmenee? 

 

Itsetunto 
 Miten koet, positiivisen pedagogiikan näkyvän lasten itsetunnossa tai minä-

pystyvyydessä? 
 Oletko huomannut lapsen itsetunnossa muutoksia positiivisen pedagogiikan 

käyttämisen myötä?  
-Millaisia? 

 
LOPUKSI 
 Jäikö jokin asia mietityttämään tässä haastattelussa tai haluatko palata jo-

honkin kysymykseen tai täydentää kertomaasi?  
 Mitä muuta haluaisit kertoa positiivisesta pedagogiikasta, jota en osannut 

tässä nyt kysyä? 
 Miten koit haastattelutilanteen? 
 Kiitos vielä haastattelusta ja jos tulee mieleen jotain kysymyksiä tai mieltä 

askarruttavia asioita, niin minuun voi olla yhteydessä.  
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Liite 3. Esimerkki redusoinnista  

 

Alkuperäinen ilmaus 

 

Pelkistetty ilmaus 

 

Alaluokka 

 

Yläluokka 

 

Yhdistävä  

Eli vaikka sieltä tulisi mitä vastaan niin se 
käännetään aina, että minä olen ylpeä sinusta, 
niin minä käytän niitä vahvuuspedagogiikan  
sanoja siellä. Että se, että sinä tunnustat olleesi 
epärehellinen, en mää lähde sitä analysoimaan 
vaan minä kehun siitä että hän tunnusti  sen ti-
lanteen ja kerto rehellisesti, niin sehän on ollut 
rehellisyys se vahvuus.     

 
Vahvuuksien löy-
täminen vahvuus-

puheen avulla 
haastavissakin ti-

lanteissa. 
 

 

 
Vahvuus-

puhe 

 
Positiivisen  

pedagogiikan 
menetelmät 

 
Mitä on  

positiivinen 
pedagogiikka 

 
 

Lapsi ei halua, vaikka syödä, että ollaanko me, 
että ota nyt yks lusikallinen siitä (vihainen  
äänensävy, tiuskiva), ethän sinä nyt millään 
jaksa, kun sinä et syö. Vai onko se sellainen  
tilanne, että ”maista rohkeasti, kokeile, jos  
käytät rohkeutta, että saatko maistettua” ja 
kun hän maistaa niin sitten sanotaan ” mahta-
vaa, et huomaatko, sinä onnistuit, okei se ei ole  
sinun lempiruokaa, otetaan tänään sitten vähä 
enemmän leipää ja kaikesta ei voi tykätä, 
mutta sinä olit tosi rohkea kun sinä maistoit”, 
että miten me kannatellaan lapsia niissä arjen 
tilanteissa. 

Yksilökohtainen 
lapsen huomiointi 
lapsen vahvuuksia 

painottaen 

   
 

 

 
Esimerkissä haastateltavani mainitsivat positiivisen pedagogiikan menetelmiä 

pohtiessaan lapsen vahvuuksien sanallistamisen ja asioiden sanoittamisen niin, 

että lapsen vahvuus nousee sieltä esille. Kun pelkistettyjä ilmauksia oli useam-

pia, pohdin niitä yhdistäviä tekijöitä ja päädyin alaluokkaan vahvuuspuhe. Sen 

pääluokaksi muodostui positiivisen pedagogiikan menetelmä ja kaikkia siinä koh-

dassa olevia yläluokkia yhdisti positiivinen pedagogiikka- käsite.   
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Liite 4. Teemoittelun luokittelu 

 

Tässä taulukosta olen poistanut haastateltavien alkuperäiset kommentit sekä nii-

den pelkistykset. Taulukosta näkyy, kuinka olen muodostanut alaluokkia, ylä-

luokkia sekä niitä yhdistäviä luokkia. Vasemmassa reunassa on pääteemat kir-

joitettu isoilla kirjaimilla ja niiden alla pienellä kirjoitettuna on teeman sisältämiä 

osia. Suurimpaan osaan sain analysoitua alaluokan, yläluokan ja pääluokan, 

muutamaan vain alaluokan ja yläluokan.   

Teema ALALUOKKA  YLÄLUOKKA YHDISTÄVÄ 
POSITIIVISEN  
PEDAGOGIIKAN  
TAVOITTEET 

- Lapsen arvostus lapsena, yksilönä Lapsi keskiössä  
 
 
 
 
 
Positiivinen peda-

gogiikka 
 

- Hyvän esille tuominen, sanoittaminen 
- vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen 
- Innostus positiivisen pedagogiikan käytöstä 

Kasvattajan toimintamalli 
 

Oma ajattelutapa, 
reflektointi 

- Oman toiminnan ja työyhteisön 
toimintatapa 

Reflektointi 

- Tietoisesti huomioi omaa puhetta ja käytöstä 
niin, että se tukee lapsia 

- Itsensä kehittäminen 
- Ammatillinen kasvu 

Toiminta ja itsensä kehittä-
minen 
 

- Tunteiden havainnointi Tunteiden havainnointi ja hy-
väksyntä. 

- Päätöksen tekeminen positiiviseen pedagogiik-
kaan sitoutumisesta. 

- Toimintakulttuurin sisäistäminen 
- Johtajuus 
- Ihmisten kohtaaminen 
- Päiväkodin rakenteet 

Kokopäivä-pedagogiikka 
 

Positiivisen  
pedagogiikan  
menetelmät 

- Huomion kiinnittäminen tunteeseen, jonka lapsi 
saa vuorovaikutuksessa 

- Vahvuuspuhe 
- Lapsen arvostus sellaisena kuin hän on 
- Sarjapiirtäminen 
- Taitoharjoittelu 
- Huomion kiinnittäminen positiivisiin asioihin  ti-

lannekohtaisesti 

Positiivisen pedagogiikan 
menetelmät 

Kenelle positiivista 
pedagogiikkaa 

- Ulospäin suuntautuneet, paljon tuentarpeita 
- Ujot, hiljaiset lapset 
- Huomiota vailla olevat lapset 
- Perheet 
- Kaikille lapsille ja aikuisille 

Kohderyhmä 
 

Positiivisen  
pedagogiikan  
haasteet 

- Haasteita, esteitä ei löydy 
- Kapea-alainen ja negatiivinen asenne 
- Ennakkoluulot 
- Koulutuksen puuttuminen 
- Koko työyhteisön panostus puuttuu 

Haasteet 
 

LAPSEN  
MINÄKÄSITYS  
POSITIIVISESSA  
PEDAGOGIIKASSA 

- Aikuisen tuki ja sanoittaminen 
- Positiivisen pedagogiikan vaikutus 

Lapsen itsetunto ja minä-
pystyvyys 

 
         ------ 
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POSITIIVISEN  
PEDAGOGIIKAN 
KOULUTUS 

- Ei koulutusta Ei koulutusta Koulutus 
- Koulutus osaamisen takana. 
- Koulutuksen vaikutus 

Koulutus positiivisen pedago-
giikan käytön pohjalla. 

VUOROVAIKUTUS 
POSITIIVISESSA  
PEDAGOGIIKASSA:  
lapsen ja aikuisen 
välillä 

- Lapsilähtöisyys 
- Positiivisen palautteen kannustava voima 
- Aikuisen sanottaminen ja non- verbaali vuorovai-

kutus 
 

Palautteen antaminen lapsen 
ja aikuisen välillä 

Vuorovaikutus ai-
kuisen ja lapsen 
välillä 

 Työyhteisössä - Palaute  
- Positiivinen kannustus 
- Palautteen harjoittelua 
- Palautteen antaminen pienistäkin asioista 
- Itsensä ja työyhteisön kehittäminen 
- Reflektointi 
- Työkaverin muistuttaminen positiivisen pedago-

giikan mukaisesta toiminnasta 

Itsensä kehittäminen itse-
reflektion ja työkavereiden 
muistuttelun avulla. 

Vuorovaikutus 
työyhteisössä 
 

LASTEN VÄLILLÄ,  
VAHVUUSPUHE 

- Lapsi toimii aikuisen mallin mukaan Palautteen antaminen,  
vahvuuspuhe 

Vuorovaikutus las-
ten kesken 

OSALLISUUS  
POSITIIVISESSA  
PEDAGOGIIKASSA 

- Lapsen osallisuuden ymmärtäminen 
- osana positiivista pedagogiikkaa. 
- Aikuisen sanottaminen.  
- Ei tiedosta osallisuuden näkökulmaa positiivi-

sessa pedagogiikassa. 

Lapsen osallisuus positiivi-
sessa pedagogiikassa 

 

VANHEMMAT - Päivän kuulumisten kertominen vanhemmille Palaute vanhemmille Vanhempien koh-
taaminen - Uskon ja toivon lisääminen Vanhemman palaute 

Varhaiskasvatus-
suunnitelman  
perusteet 

- Varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla ja posi-
tiivisella pedagogiikalla paljon yhteistä 

Positiivinen pedagogiikka 
Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteiden mukaista  
toimintaa 

 
        ------ 

 


