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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasva-

tuksen erityisopettajien näkemyksiä positiivisen pedagogiikan toteuttamisesta varhais-

kasvatuksen ja esiopetuksen ryhmissä. Lisäksi tutkittiin opettajien käsityksiä positiivi-

sen pedagogiikan merkityksestä tuen tarpeessa olevien lasten oppimiselle ja hyvinvoin-

nille sekä työyhteisölle. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa kehityksen ja oppimi-

sen tuen lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamisesta positiivisen pedagogii-

kan keinoin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin 

sähköisellä kyselylomakkeella joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021. Kyselyyn vastasi 

32 positiivista pedagogiikkaa työssään käyttävää varhaiskasvatuksen opettajaa ja eri-

tyisopettajaa. Aineisto analysointiin sisällönanalyysillä.  

Tulosten mukaan positiivista pedagogiikkaa toteutettiin rakentamalla positiivinen 

opetussuhde lapseen, mahdollistamalla positiiviset oppimiskokemukset sekä tukemalla 

lasten vuorovaikutussuhteita ja autonomian rakentumista. Merkitysten osalta opettajat 

näkivät positiivisen pedagogiikan vahvistavan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, 

kehittävän lapsen taitoa tunnistaa ja säädellä stressiä, parantavan lapsen ihmissuhteita 

ja kehittävän varhaiskasvatuksen yhteistyötä kodin kanssa. Lisäksi se vahvisti lapsen 

osallisuuden kokemusta, itsetuntoa ja minäkuvaa sekä motivaatiota oppimiseen. Työ-

yhteisötasolla positiivisen pedagogiikan nähtiin vahvistavan pedagogista osaamista, li-

säävän lasten hyvinvointia ja parantavan työhyvinvointia.   

Tulosten yhteenvetona voidaan todeta, että kyselyyn vastanneet opettajat kokivat 

positiivisen pedagogiikan vahvistavan kehityksen ja oppimisen tuen lapsen kokonais-

valtaista hyvinvointia. Tuloksissa nousi vahvasti esiin opettajan ja lapsen välille raken-

tuvan myönteisen ja välittävän suhteen tärkeys, minkä opettajat näkivät varhaiskasva-

tuksen positiivista pedagogiikkaa kannattelevana tekijänä ja pohjana onnistuneille tuki-

toimille.  

 

Avainsanat: positiivinen pedagogiikka, kehityksen ja oppimisen tuki, varhaiskasvatus 

ja esiopetus, hyvinvointi  
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1 JOHDANTO 

Positiivisen pedagogin työtä voisi luonnehtia Tiia Trogenin (2020) sanoja mukail-

len kukan kasvattamiseksi. Sinulla on aluksi vain siemen, etkä tiedä, mitä siitä 

siemenestä aikanaan kasvaa. Tehtäväsi on antaa sille vettä, ravinteita ja aurin-

gonvaloa. Pidät huolta siemenestä, versosta ja lopulta koko kukasta parhaasi mu-

kaan läpi vaikeidenkin olosuhteiden. Et yritä väkisin saada siemenestä kasva-

maan jotain, mitä se ei ole. Tavoitteenasi on ravita sitä juuri oikealla tavalla, jotta 

siemenestä kasvaa hyvinvoiva ja kukoistava luonnon ihme. (Trogen 2020, 151.)   

Päiväkotien ryhmät ovat useimmiten suuria. Mahdollisesti kerralla yli 20 

lasta temmeltää yhtä aikaa pienissä tiloissa. Tämä tekee varhaiskasvatuksesta ja 

esiopetuksesta oppimisympäristönä stressaavan paikan lapsille kaikkine aistiär-

sykkeineen. Erityisesti tämä on haasteellista lapsille, jotka muutenkin tarvitsevat 

tukitoimia omaan kasvuun, kehitykseen ja oppimiseensa. Ihminen stressaantuu, 

kun ulkoiset tekijät ja vaatimukset eivät ole tasapainossa yksilön sisäisten voima-

varojen kanssa (Keltikangas-Järvinen 2008, 170). Sajaniemi ja Mäkelä (2018) mai-

nitsevat, että stressi voi näkyä esimerkiksi käyttäytymisen ja tarkkaavuuden 

haasteina. Silloin lapsi on kadottanut yhteytensä ryhmänsä aikuisiin, lapsiin ja 

tavoitteelliseen toimintaan. Stressijärjestelmä on aktivoitunut ja näkyy niin sa-

nottuna ei-toivottuna käyttäytymisenä. Aikuisen on tällöin autettava lasta pää-

semään takaisin tuohon yhteyteen tukemalla lapsen stressin säätelyä. Kun stressi 

laskee, sosiaalinen kyky palautuu. (Sajaniemi & Mäkelä 2014, 154–155.) Stressin 

säätely ja esimerkiksi oppiminen ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Lapsen 

stressaantuminen heikentää tarkkaavaisuutta ja samalla myös työmuistin kapa-

siteetti vähenee. Oppiminen hankaloituu. Mikäli aikuinen ei tällöin ole kannatte-

lemassa ja tukemassa, voi yksin haasteista selviäminen aiheuttaa lapselle osaa-

mattomuuden ja epäonnistumisen kokemuksia, jotka taas edelleen kuormittavat 

lasta lisää. (Sajaniemi, Suhonen, Nislin & Mäkelä 2015, 149, 157–159.) Pitkäaikai-

nen stressi kuormittaa ihmistä ja näin ollen vähentää hyvinvointia. 
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Varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta alkaa lapsen matka kohti elinikäistä 

oppimista.  Varhaiskasvatussuunnitelmaan 2018 kirjatun oppimiskäsityksen mu-

kaan lapset kasvavat, kehittyvät ja oppivat vuorovaikutuksessa lähiympäris-

tönsä ja siinä toimivien muiden ihmisten kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa (2018) painotetaan, että kaikki lapset ovat ainutlaatuisia ja arvokkaita 

juuri sellaisina kuin he ovat. Jokaisen lapsen oikeus on tulla kuulluksi, nähdyksi, 

huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisön jäsenenä. 

(Opetushallitus 2018, 19, 21.) Varhaiskasvatuslaissa (540/2018, 2 §) varhaiskas-

vatus määritellään suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi kasvatuksen, opetuk-

sen ja hoidon muodostamaksi kokonaisuudeksi, jossa vahvasti painottuu peda-

gogiikka. 

Lapsen tuen tarpeen noustessa esiin, tukitoimet voivat sisältää muun mu-

assa pedagogisia ratkaisuja ja rakenteellisia järjestelyjä. Pedagogiset ratkaisut 

kohdistuvat ryhmän toimintaan ja sen toimintatapoihin. Rakenteelliset järjestelyt 

sisältävät ryhmän koon muuttamisen ja henkilökunnan määrään sekä rakentee-

seen liittyvät toimenpiteet. (Heiskanen 2018, 101–102; Opetushallitus 2018, 57.) 

Rakenteelliset ratkaisut eivät useinkaan ole riittäviä tuen tarpeeseen nähden, jol-

loin on tärkeää kehittää entisestään pedagogisia ratkaisuja. Näin voidaan vastata 

riittävällä tavalla lasten oppimisen ja hyvinvoinnin parantamiseen.  

Tukitoimia suunnitellessa, toteutettaessa ja arvioitaessa on historian saa-

tossa pitkälti keskitytty tukea tarvitsevien lasten heikkouksiin ja puutteisiin sekä 

niiden korjaamiseen. Hyvä on useimmiten jätetty huomiotta. Tästä on seurannut 

negatiivisia vaikutuksia lapsen itsetuntoon, minäkäsitykseen ja suoriutumiseen. 

(Sandberg 2016, 85–86.) Positiiviseen psykologiaan pohjautuvien vahvuusperus-

taisten positiivisen pedagogiikan toimintatapojen on mahdollista vastata tähän 

haasteeseen. Niissä painotetaan yhtä lailla pedagogisten tukitoimien tärkeyttä 

lapsen vielä harjoitusta vaativia taitoja vahvistettaessa, kuin myös lapsen jo ole-

massa olevien taitojen, osaamisen ja onnistumisten huomioimista, sanoittamista 

sekä kehittämistä. Tasapaino näiden kahden välillä edistää tukitoimien vaikutta-

vuutta ja lapsen hyvinvointia. (Sandberg 2021, 49.) 
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Positiivisesta psykologiasta lähtöisin olevalla positiivisella pedagogiikalla 

pyritään lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tämä tavoite voidaan saavut-

taa tukemalla PERMA-hyvinvointiteorian viittä hyvinvoinnin elementtiä. Nämä 

elementit ovat myönteiset tunteet, toimintaan sitoutuminen, välittävät ihmissuh-

teet, merkityksellisyys ja saavuttaminen. (Seligman 2011, 91.) Varhaiskasvatuk-

sen ja esiopetuksen kontekstissa Leskisenoja (2019) nostaa esille näistä viidestä 

elementistä välittävät ihmissuhteet ja erityisesti kasvattajan osoittaman lämpi-

män ja lasta arvostavan toimintatavan, jota hän kutsuu välittäväksi pedagogii-

kaksi. Hän näkee tämän opettajan ja lapsen välisen myönteisen suhteen lapsen 

hyvinvoinnin kannalta kaikkein tärkeimpänä tukitoimena. (Leskisenoja 2019, 

112.)  

Varhaiskasvatuksen pedagogiikassa on jo pitkään käytetty positiivista pe-

dagogiikkaa, vaikka sen käytännön toteuttaminen on ollut hyvinkin kirjavaa 

(Ranta 2020, 18–20). Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa 

ohjaavissa varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman perusteissa 

on löydettävissä vahvoja yhteyksiä PERMA-hyvinvointiteorian viiteen element-

tiin, vaikkei käsitettä positiivinen pedagogiikka ole niistä löydettävissä (Leski-

senoja 2019, 64; Opetushallitus 2018; Opetushallitus 2014). Myös Rannan (2020) 

havaintojen perusteella varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjausasiakirjat ovat 

sisällöltään osittain yhteneväiset positiivisen pedagogiikan taustalla vaikutta-

vien ajatusten kanssa. Ohjausasiakirjoista on koottavissa Rannan mukaan kolme 

positiivisen pedagogiikan mukaista sisältöä. Ensimmäisenä on myönteinen op-

pimismotivaatio, jota kehitetään positiivisen pedagogiikan tausta-ajatuksista tu-

kemalla lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta. Toi-

sena on oppijan myönteinen minäkäsitys, jota taas tuetaan vahvistamalla myön-

teisiä tunteita ja yksilön vahvuuksia.  Kolmantena sisältönä on myönteinen op-

pimisilmapiiri ja sosiaalinen ympäristö, joita tukevat yhteisöllisyys, positiivinen 

toimintakulttuuri ja kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. Käytännössä 

näiden positiivisen pedagogiikan sisältöjen toteutuminen näkyy varhaiskasva-

tuksen ja esiopetuksen arjessa opettajan ja lapsen välisen myönteisen suhteen ra-
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kentumisena, positiivisten oppimiskokemusten mahdollistamisena, lasten vuo-

rovaikutustaitojen tukemisena, lapsen autonomian vahvistamisena ja aikuisten 

välisten vuorovaikutussuhteiden kehittämisenä. (Ranta 2020, 18–20.)  

Leskisenoja (2019) painottaa positiivisen pedagogiikan merkitystä myös 

työhyvinvoinnin osalta erityisesti varhaiskasvatuksessa, koska pienten lasten 

kanssa työskennellessä, heidän sosiaalinen, emotionaalinen ja fyysinen hyvin-

vointinsa on vahvimmin yhteydessä aikuisen omaan hyvinvointiin. Positiivisuu-

den pitää löytyä ensin aikuisista itsestään, jonka jälkeen sitä voi vasta opettaa 

lapsille. (Leskisenoja 2019, 24.) Kaikki eivät kuitenkaan ole luonnostaan positii-

visia pedagogeja. Leskisenoja (2019) mukailee Seligmanin (2011) ajatuksia sano-

malla, että positiivista pedagogiikkaa toteuttaakseen on oleellista sisäistää neljä 

tärkeää asiaa: ”opi, elä, opeta ja sulauta”. Ensin opiskellaan positiivista psykolo-

giaa, jonka jälkeen näitä oppeja harjoitellaan omassa elämässä. Tämän jälkeen 

positiivisen pedagogiikan elementtejä toteutetaan käytännössä omassa lapsiryh-

mässä. Lopuksi sulautetaan positiivisen pedagogiikan periaatteita ja sisältöjä 

koskemaan koko työyhteisöä ja kaikkia toimintayksikön ryhmiä. (Leskisenoja 

2019, 15; Norrish 2015, 31; Seligman 2011, 306, 317.) Tämän prosessin onnistumi-

selle oleellista on varhaiskasvatusyksikön johtajan tuki. Opettajat näkevät esi-

miehen työyhteisön uusien toimintakulttuurien mahdollistajana ja tukijana (Les-

kisenoja 2019, 56).  

Positiivisen pedagogiikan käytännön toteuttamisesta ja sen merkityksestä 

varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on vielä verrattain vähän tutkimustietoa. 

Vielä vähemmän löytyy aiempaa tutkimusta sen käytöstä kehityksen ja oppimi-

sen tuen lasten kanssa työskennellessä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin 

selvittää varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien 

näkemyksiä positiivisen pedagogiikan toteuttamisesta varhaiskasvatuksen ja esi-

opetuksen ryhmissä. Lisäksi tarkastellaan opettajien käsityksiä positiivisen pe-

dagogiikan merkityksestä tuen tarpeessa olevien lasten oppimiselle ja hyvin-

voinnille sekä työyhteisölle. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kehityk-

sen ja oppimisen tuen lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamisesta 

positiivisen pedagogiikan keinoin.   
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2 POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA 

Tässä luvussa esittelen positiivisen pedagogiikan taustalla olevaa positiivista 

psykologiaa, positiivisen pedagogiikan määrittelyä, PERMA–hyvinvointiteorian 

ja positiiviseen pedagogiikkaan vahvasti liittyvät luonteenvahvuudet. Lisäksi 

avaan positiivisen pedagogiikan käytännön toteutusta varhaiskasvatuksessa ja 

esiopetuksessa. Lopuksi käyn läpi positiivisen pedagogiikan merkitystä työyh-

teisölle.  

2.1 Positiivinen psykologia taustalla 

Positiivinen pedagogiikka pohjautuu positiivisen psykologian tutkimussuun-

taukseen, jonka kehittäjänä pidetään Martin Seligmania (Adler 2017, 54; Avola & 

Pentikäinen 2020, 27–28). Positiivisen psykologian päämääränä on alun perin ol-

lut pyrkimys muutokseen psykologian tieteenalalla. Muutokseen, jossa ei keski-

tytä enää pelkästään yksilön elämän ongelmien korjaamiseen, vaan myös positii-

visten asioiden vahvistamiseen. (Seligman & Csikszentmihalyi 2000, 5.) Aikai-

semmin psykologiassa keskityttiin sairauteen, ihmisen virheisiin, puutteiden 

korjaamiseen, kivun välttämiseen ja ilottomuuteen. Positiivisessa psykologiassa 

taas keskitytään vahvuuksiin, ihmisten kykyihin ja taitoihin, mielihyvään ja itse 

onnellisuuteen. (Hefferon & Boniwell 2011, 7.) Positiivisen psykologian tutki-

musten aiheena on ihmisen subjektiivinen hyvinvointi eli onnellisuus. Tutki-

muksilla pyritään selvittämään, millä keinoin ihminen voi parantaa henkistä hy-

vinvointiaan ja voida mahdollisimman hyvin. Tarkastelun alla ovat asiat, jotka 

tekevät ihmisen elämästä merkityksellistä ja onnellista. (Avola & Pentikäinen 

2020, 25, 28.) Vaikka ihmisten elintaso ja materiaalinen hyvinvointi ovat lisään-

tyneet edellisen ja tämän vuosisadan aikana, esiintyy masentuneisuutta ja ahdis-

tuneisuutta silti enenevissä määrin. Tästä syystä positiiviselle psykologialle on 

ehdottomasti kysyntää tässä ajassa. (Adler 2017, 52; Seligman 2011, 276–277.) 

Fredrickson (2001) on tutkinut paljon myönteisten tunteiden vaikutusta ih-

misten psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tutkimustensa perusteella hän on 
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kehittänyt Broaden and build -teorian, jossa myönteiset tunteet kuten ilo, kiin-

nostus, tyytyväisyys, ylpeys ja rakkaus saavat ihmisessä aikaan uudenlaista ajat-

telua ja uusia toimintamalleja. Tämä vahvistaa ihmisten fyysisiä, henkisiä ja so-

siaalisia voimavaroja, mistä seuraa elämäntyytyväisyyden ja hyvinvoinnin para-

neminen. Tämä taas lisää jälleen yksilön kokemia myönteisiä tunteita. Negatiivi-

set tunteet ovat biologisesti alun perin tarkoitettu suojelemaan ihmistä hengen-

vaaralta, sopeuttamalla ihmisen toimintaa vaaratilanteen vaatimalla tavalla. Nii-

den on havaittu vahvistavan ihmisen voimavaroja lyhytaikaisesti. Myönteiset 

tunteet vähentävät stressiä ja vahvistavat ihmisen voimavaroja pitkällä täh-

täimellä. Näistä voimaannuttavista resursseista voi sitten ammentaa apuja tule-

via uhkia varten. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kontekstissa voidaan ottaa 

tästä esimerkkinä leikki, johon ilo on vahvasti sidoksissa. Leikki kehittää lapsen 

fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja, lisää luovuutta ja kehittää aivojen toimintoja. 

(Fredrickson 2001, 219–220.) Nämä tekijät taas edesauttavat lapsen kohtaamista 

haastavista ja stressaavista tilanteista selviämistä. Myönteiset tunteet ovat tutki-

musten mukaan ihmisen hyvinvoinnille oleellinen asia. (Fredrickson 2004, 1375.)  

Positiivisessa psykologiassa puhutaan “pysyvästä” onnellisuuden tasosta, 

joka on ikään kuin yksilön subjektiivisen hyvinvoinnin eli onnellisuuden nolla-

taso. Ajoittain tämä onnellisuuden taso voi nousta lyhytaikaisesti esimerkiksi toi-

votun opiskelupaikan saamisen vuoksi tai lapsen syntymän johdosta. Pitkäai-

kaisten vaikutusten saamiseksi tason kohottamiseen pitää kuitenkin tehdä pitkä-

jänteistä työtä. (Avola & Pentikäinen 2020, 32.) Pysyvään onnellisuuden tasoon 

vaikuttaa kolme asiaa: 1) perinnölliset tekijät, 2) yksilön elämäntilanne kuten 

vaurauden taso, ikä, terveys tai koulutus ja 3) tekijät, joita ihminen voi tietoisesti 

itse hallita (Seligman 2002, 62–81). Lyubomirskyn, Sheldonin ja Schkaden (2005) 

mukaan näitä kolmea onnellisuuteen vaikuttavaa osatekijää on tutkittu eniten 

ihmisen hyvinvointiin liittyen. Tulosten yhteenvedon mukaan perinnölliset teki-

jät selittävät ihmisen hyvinvoinnista 50 %, elämäntilanteeseen liittyvät tekijät 10 

% ja yksilön tietoinen toiminta oman onnellisuuden eteen 40 %. Yksilön tietoinen 

toiminta voi olla esimerkiksi ystävällisiä tekoja, optimistista ajattelua tai osallis-

tumista itselle merkityksellisiin asioihin. Ihmisen omalla toiminnalla on siis suuri 
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merkitys yksilön omaan hyvinvointiin ja onnellisuuteen. (Lyubomirsky, Sheldon 

& Schkaden 2005, 116, 118.)  

Ryanin ja Decin (2000) itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisen sisäinen 

motivaatio tuottaa subjektiivista hyvinvointia eli onnellisuutta, toisin kuin ulkoi-

nen motivaatio. Sisäinen motivaatio on ihmisen luontainen taipumus suuntautua 

kohti uusia ja haasteellisiakin asioita, kehittää omia kykyjään, tutkia ja oppia. Si-

säistä motivaatiota ohjaa mielekäs ja itseä innostava tekeminen kuten lasten koh-

dalla leikki. Ulkoinen motivaatio kumpuaa yksilön ulkopuolelta tulevista vaati-

muksista. Ihminen on luonnostaan itseohjautuva ja proaktiivinen, mutta voi 

muuttua hyvinkin passiiviseksi riippuen sosiaalisesta ympäristöstä, jossa hän 

kulloinkin toimii. Ihmisen kokemaa autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuulu-

vuuden tunnetta tukevat olosuhteet vahvistavat sisäistä motivaatiota, kun taas 

liiallinen kontrolli, liian suuret tai pienet haasteet ja sosiaalisen yhteyden puute 

vähentävät sitä. (Martela 2014, 46, 48–49; Ryan & Deci 2000, 69–70, 76.) Varhais-

kasvatuksessa ja koulumaailmassa opettaja voi tukea lapsen autonomiaa esimer-

kiksi antamalla lapselle mahdollisuuksia valita eri vaihtoehdoista, kyvykkyyttä 

tutustuttamalla lapset vahvuuksiin ja yhteenkuuluvuuden tunnetta muun mu-

assa ryhmäytymistä tukemalla (Shankland & Rosset 2016, 366).  

Positiivista psykologiaa on myös kritisoitu. Hefferon ja Boniwell (2011) sekä 

Ojanen (2014) siteeraavat muita tutkijoita listaamalla yleisimpiä kritiikin aiheita. 

Positiivinen psykologia keskittyy kriitikoiden mukaan vain kaikkeen positiivi-

seen negatiivisen kustannuksella, tunteet esitetään liian yksinkertaisesti vain hy-

vinä tai huonoina ja pelkästään hyvät tunteet ovat hyväksyttäviä. Positiivisen 

psykologian tutkimustulokset ovat kritiikkiä esittäneiden mukaan myös hyvin 

yksipuolisia ja keskittyvät näkemään vain positiivisuuden hyvää tekevät vaiku-

tukset luvaten näin liikaa. Hefferon ja Boniwell (2011) toteavat useimpien kritii-

kin aiheiden kumpuavan kuitenkin vain positiivisen psykologian tieteenalan 

väärin ymmärtämisestä, eivätkä näin ollen pidä paikkaansa. (Hefferon & Bo-

niwell 2011, 222–226; Ojanen 2014, 129–130.) Ojanen (2014) tuo esille lisäksi erään 

positiivisen psykologian suurimmista kompastuskivistä. Positiivisuuden koke-
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mus on subjektiivista. Se mikä saa myönteisiä tunteita aikaan toisessa, ei välttä-

mättä tee sitä toiselle. Miten siis määritellään, mikä on ihmisen parhaaksi ja mikä 

ei? (Avola & Pentikäinen 2020, 49–50; Ojanen 2014, 129.) Ojasen mielestä vastaus 

tähän kysymykseen on kuitenkin täysin selvä. Hänen mukaansa jokainen järkevä 

ihminen haluaa olla mieluummin onnellinen kuin masentunut ja mieluummin 

terve kuin sairas. (Ojanen 2014, 129.) Tämä näkyy jo biologiankin tasolla ihmisen 

suuntautuessa aina kohti myönteisiä asioita ja pois kielteisistä (Sajaniemi ym. 

2015, 18). Ihminen pyrkii luonnostaan välttämään kipua ja epämukavuutta.  

2.2 Positiivisen pedagogiikan määrittely 

Positiivinen pedagogiikka on positiivisen psykologian tieteen alaan kuuluva pe-

dagoginen suuntaus. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytetyt positii-

visen pedagogiikan mallit pohjaavat tutkittuun tietoon. (Sandberg & Vuorinen 

2015, 13.) Pedagogiikka itsessään tarkoittaa tiivistetysti sitä, millä tavalla kasva-

tusta ja opetusta järjestetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti (Sandberg 

2021, 17–18). Positiivisen psykologian tutkimuksissa kohteena on ollut lähinnä 

aikuisten hyvinvointi, kun taas positiivisessa pedagogiikassa keskitytään lapsiin 

ja nuoriin (Avola & Pentikäinen 2020, 26).  

Positiivisen pedagogiikan käsitettä käytetään vain Suomessa. Maailmalla 

sen sijaan puhutaan positiivisesta kasvatuksesta (positive education). (Leski-

senoja 2019, 23.) Positiivinen kasvatus on saanut alkunsa Australialaisen Geelong 

Grammar koulun projektista, joka käynnistyi Seligmanin myötävaikutuksella 

vuonna 2005. Projektin avulla rakennettiin positiivisen kasvatuksen malli, jossa 

koulun opetussuunnitelmaan yhdistettiin lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia 

tukevia positiivisen psykologian elementtejä. Jokainen näistä elementeistä sisälsi 

eri käsitteitä ja opetettavia taitoja. Positiivisen kasvatuksen havaittiin lisäävän 

merkittävästi koulun oppilaiden sosiaalista ja emotionaalista hyvinvointia. (Nor-

rish 2015, 29–31, 277.) 

Tavoitteena positiivisella pedagogiikalla on lapsen oppimisen parantami-

nen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen (Avola & Pentikäinen 2020, 
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35; Shoshani & Slone 2017, 2). Näiden tavoitteiden lähtökohtana ovat lapsen omat 

ajatukset, mielipiteet ja kokemukset, jotka rakentuvat lapsen ja erilaisten toimin-

taympäristöjen vuorovaikutuksessa keskenään. (Kumpulainen, Mikkola, Rajala, 

Hilppö & Lipponen 2014, 226–228.) Lapsen käsitys itsestään aktiivisena toimijana 

on positiivisen pedagogiikan keskiössä (Kumpulainen, Lipponen, Hilppö & Mik-

kola 2013, 16). Kumpulainen ym. (2014) esittävät viisi positiivisen pedagogiikan 

taustalla vaikuttavaa ajatusta, joilla tavoitellaan myönteisiä vaikutuksia lapsen 

oppimiseen ja hyvinvointiin (kuvio 1). Tähän tavoitteeseen päästään 1) luomalla 

positiivinen ja yhteisöllinen toimintakulttuuri, 2) mahdollistamalla lapsen osalli-

suutta ja aktiivista toimijuutta vahvistava fyysinen ja sosiaalinen kasvuympä-

ristö, 3) lisäämällä myönteisiä tunteita arkeen, 4) tunnistamalla ja hyödyntämällä 

lasten vahvuuksia ja 5) rakentamalla luottamuksellinen ja arvostava kasvatus-

kumppanuus. (Kumpulainen ym. 2014, 228–231.) 

 

 

 

KUVIO 1. Kumpulaisen ym. (2014) esittämät positiivisen pedagogiikan tausta-ajatukset. 
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2.3 PERMA-hyvinvointiteoria ja luonteenvahvuudet 

PERMA-hyvinvointiteoria. On olemassa monia erilaisia teorioita, joiden tarjo-

amien menetelmien avulla voidaan tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Leskisenojan (2019) mukaan Seligmanin PERMA–hyvinvointiteoria sopii hyvin 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kontekstiin ja sillä on myös vahvoja yhtymä-

kohtia varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja sen arvoihin (Leskisenoja 

2019, 63–64). Seligman (2011) on kehittänyt PERMA–hyvinvointiteorian vastaa-

maan kysymykseen, mikä saa ihmisen kukoistamaan ja millä tavoin on mahdol-

lista saavuttaa tämä optimaalinen hyvinvoinnin tila. PERMA–hyvinvointiteoria 

rakentuu viidestä elementistä: myönteiset tunteet (Positive emotion), sitoutumi-

nen toimintaan (Engagement), välittävät ihmissuhteet (Relationships), merkityk-

sellisyys (Meaning) ja saavuttaminen (Accomplishment). Ihmisen hyvinvointi 

koostuu kaikista näistä elementeistä, mutta kuitenkin yksilöllisesti ja eriastei-

sesti. (Positive psychology center 2020.)  

PERMA–hyvinvointiteoriassa myönteiset tunteet ovat sen oleellisin ele-

mentti. Niitä voidaan mitata onnellisuuden ja elämään tyytyväisyyden asteella. 

(Seligman 2011, 61–62.) Myönteisten tunteiden kokemisen määrä on yksilöllistä 

ja jopa perinnöllistä. Näitä myönteisiä tunteita voidaan kasvattaa ihmisen omalla 

toiminnalla tiettyyn pisteeseen saakka. (Positive psychology center 2020.)  Oleel-

lista emotionaaliselle hyvinvoinnille PERMA-hyvinvointiteorian mukaan on op-

pia ymmärtämään omia ja muiden tunteita. Myös surun, vihan ja ahdistuneisuu-

den hyväksyminen osaksi elämää on tärkeää. (Norrish 2015, 32.) Myönteisistä 

tunteista erityisesti ilo, kiitollisuus, optimismi, toivo ja sinnikkyys ovat Leski-

senojan (2016) mukaan merkityksellisiä tunteita työstää lapsen hyvinvoinnin ja 

oppimisen kannalta (Leskisenoja 2016, 40.) Ilon yksi muoto on oppimisen ilo, jolle 

tärkeää on muun muassa opettajan mahdollistama kiireettömyys, onnistumisen 

kokemukset, aktiivinen toiminta, yhteisöllisyyden tunne ja valinnan mahdolli-

suudet (Rantala & Määttä 2012, 93–101). Tärkeää oppimisen ilolle on myös lapsen 

usko itseensä ja omaan osaamiseensa (Leskisenoja 2019, 73). Kiitollisuus tutki-

tusti edistää hyvinvointia, helpottaa stressin käsittelemistä, parantaa sosiaalisia 

suhteita ja akateemista suoriutumista (Leskisenoja 2016, 42). Optimismi ja toivo 
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ovat hyvin samankaltaisia asioita ja niiden on havaittu tutkimusten mukaan vai-

kuttavan positiivisesti ihmisen onnellisuuteen, terveyteen ja menestymiseen. Op-

timisti ei lannistu vastoinkäymisiä kohdatessaan, vaan yrittää uudelleen. Vaike-

ammissakin tilanteissa hän uskoo itseensä ja omiin kykyihinsä selvitä niistä.  

(Forgeard & Seligman 2012, 110–113.) Sinnikkyys vaikuttaa myös oppimiseen, 

koska sinnikäs lapsi ei anna periksi ja uskaltaa kokeilla myös jotain vähemmän 

mukavaa päästäkseen tavoitteeseensa (Leskisenoja 2016, 45). Erityisesti varhais-

kasvatuksessa päiväkotiryhmän positiivinen ilmapiiri on tärkeää lapsen koke-

mille myönteisille tunteille. Aikuisen lämmin suhtautuminen lapseen ja lapsiläh-

töinen toiminta tuottavat myönteisiä tunteita. Lapsilähtöisessä toiminnassa ote-

taan huomioon muun muassa lapsen yksilölliset tarpeet, mielenkiinnon kohteet 

ja tuetaan lapsen osallisuuden kokemusta. (Leskisenoja 2019, 73.)  

PERMA–hyvinvointiteoriassa sitoutuminen toimintaan tarkoittaa sitä, että 

kulloiseenkin tekemiseen uppoudutaan yksilön kaikkien taitojen, vahvuuksien 

ja huomiokyvyn avulla. Seligmanin (2011) mukaan tekemiseen uppoutuminen 

saa aikaan flown tunteen ja viittaa Mihaly Csikszentmihalyinin 1970 -luvulla ke-

hittämään flow-tilan käsitteeseen. Tässä tilassa tekeminen jo itsessään on palkit-

sevaa, ei niinkään pelkkä päämäärä. (Positive Psychology Center 2020; Seligman 

2011, 43–45.) Flow-tilaan pääsemiseksi on tärkeää, että lapsen taidot ja tehtävän 

haastavuus ovat tasapainossa. Lapsen taitoihin nähden liian vaikea tehtävä saa 

aikaan ahdistuneisuutta ja liian helppo taas tylsistyneisyyttä. Flow-tilaa edesaut-

taa esimerkiksi rauhallinen työskentelypaikka, opettajan tuki ja myönteinen pa-

laute sekä positiivinen ilmapiiri. (Avola & Pentikäinen 2020, 255–257.) Lapsen 

toimintaan sitoutumista edistäviä tekijöitä ovat flow-tilan mahdollistamisen li-

säksi mindfulness-harjoitteet ja tekemisen toiminnallisuus. (Leskisenoja 2016, 

47–49.) Mindfulness-harjoitteet (esimerkiksi meditaatio ja tietoinen ajatusten, 

tunteiden ja aistikokemusten tarkkailu) auttavat Leskisenojan (2016) mukaan op-

pilasta olemaan tarkkaavaisemmin ja keskittyneemmin läsnä hetkessä, mikä taas 

tukee toimintaan uppoutumista ja sitä kautta myös toimintaan sitoutumista. Toi-

minnallinen tekeminen passiivisen kuuntelemisen sijaan vahvistaa lapsen sitou-

tumista ja kiinnostusta. Sitoutuminen toimintaan vaikuttaa tutkimusten mukaan 
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positiivisesti muun muassa koulumenestykseen, vertaissuhteisiin sekä opettajan 

ja oppilaan väliseen suhteeseen. Toimintaan sitoutuminen auttaa myös selviä-

mään haasteellisista elämäntilanteista. (Leskisenoja 2016, 47–49, 52–53.) 

Välittävät ihmissuhteet ovat tärkeä tekijä ihmisen hyvinvoinnille. Myönteiset 

tunteet vahvistuvat vuorovaikutuksessa ja toisten ihmisten tuki auttaa elämän 

haastavissa tilanteissa. Yhteenkuuluvuuden tunne muiden kanssa voi antaa elä-

mälle merkityksen ja suunnan. (Norrish 2015, 32; Positive Psychology Center, 

2020.) Leskisenojan (2016) mukaan ihmissuhteet lasten kohdalla koostuvat kan-

nustavasta ja turvalliseksi koetusta oppimisilmapiiristä, opettajan ja lapsen väli-

sestä suhteesta, vertaissuhteista sekä vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Opettajan antama tuki, joka näkyy esimerkiksi välittämisenä, huolehtimisena, 

luottamisena ja empatiana, on havaittu olevan merkityksellisempi koulutyyty-

väisyyttä nostava asia, kuin vertaisten tai vanhempien tuki. Opettajan tuki pa-

rantaa tutkimusten mukaan lasten hyvinvointia, itsetuntoa, itsesäätelyä, sosiaa-

lisia taitoja ja oppimistuloksia. (Leskisenoja 2016, 56–66; Noble & McGrath 2015, 

9.) Varhaiskasvatuksessa opettajan ja oppilaan suhdetta Leskisenoja (2019) kut-

suu välittäväksi pedagogiikaksi. Välittävä pedagogiikka, eli lämmin ja lapsesta 

huolehtiva toimintatapa, on Leskisenojan (2019) mukaan kaikkein tärkein tuen 

muoto varhaiskasvatuksessa ja sen päälle rakennetaan kaikki muut tuen ratkai-

sut. Välittävässä pedagogiikassa lähdetään lapsen kohtaamisesta tavalla, jossa 

lapsi kokee tulevansa sekä nähdyksi että kuulluksi omana ainutlaatuisena itse-

nään. (Leskisenoja 2019, 112–115; Uusiautti & Määttä 2013, 113–114.) Oleellista 

on opettajan vahva usko lapsen mahdollisuuksiin ja kykyihin (Leskisenoja 2016, 

60). Lasten vertais- ja ystävyyssuhteissa lapsi harjoittelee sosiaalisia ja emotio-

naalisia taitoja sekä itsesäätelyn taitoja (Norrish 2015, 32). Näillä on tutkimusten 

mukaan pitkäaikaisia vaikutuksia lasten hyvinvointiin. Aikuisen tehtävänä on 

olla tietoinen siitä, mitä lasten kaverisuhteissa tapahtuu ja edesauttaa niitä par-

haansa mukaan esimerkiksi tukemalla ryhmäytymistä, ryhmässä toimimista ja 

ryhmään kuulumisen tunnetta. (Leskisenoja 2019, 62.) Yhteistyö kodin kanssa 
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edistää tutkimusten mukaan lapsen toimintaan sitoutumista, oppimismotivaa-

tiota ja myönteisempää käsitystä itsestä oppijana. (Aunola, Heinonen & Leppä-

nen 2019, 152–153; Leskisenoja 2019, 62.) 

Merkityksellisyyden kokeminen liittyy paljolti ihmissuhteisiin ja se antaa elä-

mälle tarkoituksen. Oleellista on jonkin itseä suuremman asian eteen työskentely. 

Ihminen kokee silloin tekemänsä asiat arvokkaiksi ja hyödyllisiksi. Merkityksel-

lisyys on jokaiselle ihmiselle erilainen eli subjektiivinen asia. (Norrish 2015, 34; 

Seligman 2011, 64–67, 103.) Varhaiskasvatuksessa merkityksellisyyttä tuetaan 

tuomalla vahvuuksia tutuksi pienille lapsille, huomaamalla hyvä lapsessa ja te-

kemällä se näkyväksi sekä lapselle että hänen vanhemmilleen. Toisena tärkeänä 

merkityksellisyyttä lisäävänä tekijänä toimii osallisuuden kokemuksen vahvista-

minen. (Leskisenoja 2019, 150–156.) Luonteenvahvuuksilla on havaittu olevan 

positiivisia vaikutuksia muun muassa akateemiseen menestykseen ja sosiaalisiin 

vuorovaikutussuhteisiin. (Leskisenoja 2016, 70–71.) Varhaiskasvatuksessa osalli-

suus näkyy lapsen mielenkiinnon kohteiden huomioimisena ja toimintaan osal-

listumisen sekä vaikuttamisen mahdollistamisena. Osallisuuden kokemus saa 

lapsessa aikaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, iloa omasta osaamisesta ja koke-

muksen hyväksytyksi tulemisesta. (Leskisenoja 2019, 150, 154.) Osallisuuden ko-

kemus on tärkeää lapsen oppimiselle. Ryhmään kuulumisen tunne luo lapselle 

positiivisia kokemuksia, vahvistaa myönteistä itsetuntemusta ja lisää motivaa-

tiota oppimiselle. Osallisuus ja ryhmään kuulumisen tunne rakentuvat vuorovai-

kutuksessa muiden kanssa. (Sajaniemi ym. 2015, 148.)   

Ihmiset pyrkivät saavuttamaan elämässään erilaisia asioita niiden itsensä 

vuoksi esimerkiksi työmaailmassa ja urheilussa, vaikka eivät kokisi niistä myön-

teisiä tunteita, merkityksellisyyttä tai edes saavansa mitään myönteistä ihmis-

suhteisiinsa (Positive psychology center, 2020; Seligman 2011, 69). Nämä saavu-

tukset kuitenkin useimmiten hyödyttävät niin itseä kuin muitakin ihmisiä ja yh-

teisöjä yksilön ympärillä (Norrish 2015, 33). PERMA–hyvinvointiteorian neljä ai-

kaisemmin mainittua elementtiä myönteiset tunteet, toimintaan sitoutuminen, 

välittävät ihmissuhteet ja merkityksellisyys ovat voimavaroja, joiden avulla saa-

vutetaan yksilön asettamia tavoitteita (Leskisenoja 2016, 74). Koulumaailmassa 
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ja varhaiskasvatuksessa saavuttamiseen kuuluvat erilaisten tavoitteiden asetta-

minen ja onnistumisen kokemukset (Leskisenoja 2016, 75–79; Leskisenoja 2019, 

183). Onnistumisen kokemukset motivoivat lasta oppimaan ja lisäävät lapsen us-

koa siihen, että esimerkiksi tuen tarpeesta huolimatta hän voi koko ajan oppia 

jotain uutta (Sandberg 2021, 20). Onnistumiset vahvistavat itsetuntoa, minä-

pystyvyyttä, motivaatiota ja merkityksellisyyden kokemusta (Leskisenoja 2019, 

185; Salmela-Aro 2018). Tavoitteiden asettaminen edistää oleellisesti saavutta-

mista. Varhaiskasvatusikäisellä lapsella tavoite voi olla esimerkiksi jonkin rau-

hoittumiskeinon harjoittelu tai kaveritaitojen vahvistaminen. Tärkeää on, että ta-

voitteet ovat yksilöllisesti suunniteltuja lapsen taitotaso huomioon ottaen (Leski-

senoja 2019, 185). Saavuttamisen ulottuvuutta tukemalla pyritään kehittämään 

lapsista itsenäisiä ja uteliaita oppijoita, jotka ovat kiinnostuneita asettamaan ta-

voitteita ja oppimaan uutta koko ikänsä (Norrish 2015, 33). 

   

Luonteenvahvuudet. Leskisenoja (2016, 66–67) sijoittaa luonteenvahvuudet 

PERMA-hyvinvointiteorian elementeistä merkityksellisyyden ulottuvuuteen. 

Seligman (2011) itse ei aseta luonteenvahvuuksia mihinkään näistä viidestä ele-

mentistä, vaan ne tukevat hänen mukaansa niitä kaikkia. PERMA-hyvinvointi-

teoria painottaakin luonteenvahvuuksien vaikutusta ihmisen hyvinvointiin. Kun 

ihminen käyttää omia vahvuuksia hyödykseen, kokee hän enemmän myönteisiä 

tunteita, toimintaan sitoutumista, välittäviä ihmissuhteita, merkityksellisyyttä ja 

saavuttamista. (Norrish 2015, 30–32; Seligman 2011, 92–93.)  

Peterson ja Seligman käynnistivät vuonna 2004 Values in Action eli VIA-

hankkeen, jonka sisältämän vahvuusmittarin avulla voitiin selvittää ihmisten 

henkilökohtaiset luonteenvahvuudet. Yhtä lailla kuin positiivisen psykologian 

ytimessä muutenkin, niin tässäkin tarkoituksena oli korostaa positiivisia asioita 

negatiivisten sijaan, rakentaa ikään kuin mielenterveyden käsikirja sairauksien 

vastaavalle. VIA-vahvuusmittari sisältää 24 luonteenvahvuutta, jotka on jaoteltu 

kuuden hyveen alle. Hyveet palvelevat sekä ihmisiä yksilöinä että heidän ympä-

ristöään. Hyveet nähdään tärkeiksi ominaisuuksiksi ihmisen selviytymiselle evo-

luution näkökulmasta katsottuna. Hyveet näkyvät ihmisen toiminnassa tiettyinä 
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luonteenvahvuuksina. (Peterson & Seligman 2004, 3–4; Uusitalo-Malmivaara 

2014a, 63–66.)  

Hyveet ja niiden sisältämät luonteenvahvuudet ovat viisaus (luovuus, ute-

liaisuus, arviointikyky, oppimisen ilo ja näkökulmanottokyky), rohkeus (urheus, 

sinnikkyys, rehellisyys ja innokkuus), inhimillisyys (rakkaus, ystävällisyys ja so-

siaalinen älykkyys), oikeudenmukaisuus (ryhmätyötaidot, reiluus ja johtajuus), 

kohtuullisuus (anteeksiantavuus, vaatimattomuus, harkitsevaisuus ja itsesäätely) 

ja henkisyys (kauneuden arvostus, kiitollisuus, toiveikkuus, huumorintaju ja hen-

gellisyys). (Peterson & Seligman 2004, 93–622; Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 

2017, 15.) Uusitalo-Malmivaara ja Vuorinen (2017, 14) ovat lisänneet oman tutki-

muksensa perusteella alkuperäiseen 24 vahvuuteen vielä myötätunnon inhimil-

lisyyden hyveeseen ja sisukkuuden rohkeuden hyveeseen. 

Positiivinen pedagogiikka lasten ja nuorten kanssa työskennellessä painot-

tuu paljolti vahvuuksiin ja onnistumisen kokemuksiin. Erityisesti pienempien 

lasten kanssa vahvuudet ovat isossa osassa positiivista pedagogiikkaa. Niiden 

kautta on helpointa tuoda positiivinen pedagogiikka pienille lapsille tutuksi. Ta-

voitteena on auttaa lapsia tunnistamaan omat vahvuutensa ja näkemään niitä 

myös muissa. (Norrish 2015, 30–32.) Vahvuudet ovat laajasti ajateltuna kykyjä, 

taitoja tai osaamista joillain tietyillä alueilla joko näkyvästi tai vielä piilossa ole-

vina. Lapsen oppiessa tunnistamaan omia vahvuuksiaan, hänen itsetuntonsa ja 

itseluottamuksensa kasvaa sekä minäkäsitys vahvistuu. (Heiskanen, Saxlund, 

Rantala & Vehkakoski 2019, 1–2; Lappalainen & Sointu 2013, 4–5.) Lisäksi oppi-

minen paranee ja myönteinen käyttäytyminen lisääntyy. Suppeammin ajateltuna 

vahvuudet sisältävät vain luonteenvahvuudet. (Heiskanen ym. 2019, 2–3.) Lasten 

ja nuorten kanssa käytetään luonteenkasvatuksessa vain osaa kaikista 26 vah-

vuudesta, koska vahvuudet ovat eri tärkeysasteisia eri ikäisillä ihmisillä (Uusi-

talo-Malmivaara & Vuorinen 2017, 14, 15). Vahvuudet vaikuttavat positiivisesti 

ihmisen onnellisuuteen lisäämällä tyytyväisyyttä omaan elämään. Oleellista on, 

että vahvuudet eivät tässä suhteessa ole samanarvoisia. Tunteisiin liittyvät vah-

vuudet rakkaus, toivo, kiitollisuus, innostuneisuus ja uteliaisuus vaikuttavat 
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enemmän ihmisen onnellisuuteen, kuin esimerkiksi vaatimattomuus sekä henki-

set ja älylliset vahvuudet kuten kauneuden arvostaminen, luovuus, arvioimisen 

kyky ja oppimisen ilo. (Park, Peterson & Seligman 2004, 612–613.) 

Vahvuusperustainen työskentely on erityisen tärkeää tukea tarvitsevien 

lasten kanssa, koska heidän todellisuuteensa on usein täynnä puutekeskeisyyttä 

(Sandberg 2021, 22; Uusitalo-Malmivaara 2014b, 48; White & Kern 2018, 11–12). 

Mikäli varhaiskasvatuksessa ja koulumaailmassa keskitytään pelkkään puuttei-

den korjaamiseen, vaikuttaa tämä lasten itsetuntoon ja hyvinvointiin negatiivi-

sesti. Lapsen tukea suunnitellessa olisi hyvä ottaa huomioon vahvuusperustai-

nen tukimalli, missä pedagogisia tukitoimia tarjotaan niihin taitoihin, joissa lap-

sella on vielä puutteita, mutta missä painotetaan yhtä lailla myös lapsen taitoja, 

osaamista ja onnistumisten kokemuksia. (Sandberg 2021, 22, 49.) Vahvuusperus-

taisen opetuksen on tutkimusten mukaan havaittu lisäävän elämäntyytyväi-

syyttä, kouluviihtyvyyttä, akateemista osaamista ja parantavan sosiaalisia suh-

teita (Shoshani & Slone 2017, 7–8; Uusitalo-Malmivaara 2014b, 48). Vahvuuspe-

rustaisessa hyvän huomaamisen kulttuurissa oleellista on, että kaikkien osaa-

mista arvostetaan ja erilaisuus on hyvä asia. Lisäksi tiedostetaan, että hyvinvoin-

tia voidaan oppia ja opettaa. Vahvuusperustaisessa opetuksessa painottuvat 

myötätunto, asioiden tarkastelu toisen ihmisen näkökulmasta ja muista välittä-

minen, mikä edesauttaa ajattelun taitojen ja empatiakyvyn kehittymistä. (Uusi-

talo & Malmivaara 2017, 21–22.)  

2.4 Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa ja esiope-

tuksessa 

Varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa ei varsinaisesti puhuta mitään positii-

visesta pedagogiikasta kyseisellä käsitteellä. Ranta (2020) kuitenkin huomauttaa, 

että positiivista pedagogiikkaa on käytetty jo pitkään varhaiskasvatuksen peda-

gogiikassa, mutta se on näkynyt käytännön toiminnassa hyvinkin kirjavasti. Esi-

merkiksi osallisuutta, kuulluksi tulemista ja yhteisöllisyyttä ei ole painotettu toi-

minnassa niille kuuluvalla tavalla. Ranta tutki väitöskirjassaan varhaiskasvatus-
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suunnitelman ja esiopetussuunnitelman perusteita ja hahmotteli niiden perus-

teella kokonaisuuksia, jotka ovat linjassa positiivisen pedagogiikan kanssa. Ranta 

nimesi nämä löytämänsä sisällöt varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen positii-

viseksi pedagogiikaksi (VEPP). Näitä VEPP-sisältöjä on kolme ja ne ovat 1) 

myönteinen oppimismotivaatio, 2) oppijan myönteinen minäkäsitys ja 3) myön-

teinen oppimisilmapiiri sekä sosiaalinen ympäristö. (Ranta 2020, 18–20.) 

Ranta (2020) käytti näiden VEPP-sisältöjen hahmottelemisessa apuna Kum-

pulaisen ym. (2014) esittämiä lapsen oppimista ja hyvinvointia kehittäviä positii-

visen pedagogiikan tausta-ajatuksia: myönteisen ja yhteisöllisen toimintakult-

tuurin luominen, lapsen osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden vahvistaminen, 

myönteisten tunteiden lisääminen, vahvuuksien hyödyntäminen ja luottamuk-

sellisen sekä arvostavan kasvatuskumppanuuden rakentaminen (kts. kuvio 1). 

VEPP-sisällöistä myönteistä oppimismotivaatiota kehitetään näistä perusajatuk-

sista tukemalla lapsen osallisuutta ja hyvinvointia ryhmässä. Oppijan myöntei-

seen minäkäsitykseen taas voidaan vaikuttaa myönteisiä tunteita ja vahvuuksia 

vahvistamalla. Myönteiselle oppimisilmapiirille ja sosiaaliselle ympäristölle 

oleellista ovat yhteisöllisyys, positiivinen toimintakulttuuri ja kasvatuskumppa-

nuus vanhempien kanssa. (Kumpulainen ym. 2014, 228–231; Ranta 2020, 18–19.) 

Rannan tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajat toteuttivat 

näitä VEPP-sisältöjä työssään eri tavoin. Aineiston perusteella hän jakoi positii-

visen pedagogiikan toteuttamisen tavat viiteen pääkategoriaan: 1) opettajan 

suhde lapseen, 2) positiiviset oppimiskokemukset, 3) lapsen autonomian tuke-

minen, 4) lasten vuorovaikutussuhteet ja 5) aikuisten väliset vuorovaikutussuh-

teet. Ranta jakoi nämä pääkategoriat vielä edelleen tuloskategorioihin. Opettajan 

suhde lapseen sisälsi positiivisen opetussuhteen luomisen ja sensitiivisen opetta-

juuden. Positiiviset oppimiskokemukset taas koostuivat hyvästä oppimisympä-

ristöstä ja lapsen myönteisestä minäkuvasta. Lapsen autonomian tukeminen ra-

kentui toiminnan merkityksellisyydestä lapselle, omatoimisuuden tukemisesta 

ja osallisuuden vahvistamisesta. Lasten vuorovaikutussuhteiden tuloskategori-

aan kuuluivat sosiaalinen viihtyvyys, yhteenkuuluvuus ja vertaistuki. Aikuisten 
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väliset vuorovaikutussuhteet sisälsivät kasvattajatiimin merkityksen lapsiryh-

män toiminnalle ja vuorovaikutuksen sekä yhteistyön vanhempien kanssa. 

(Ranta 2020, 55–107.)  

Opettajan suhde lapseen sisälsi opettajan kyvyn ymmärtää ja kohdata lapsi. 

Tämä suhde näyttäytyi laadukkaan pedagogiikan perustana. Positiiviset oppi-

miskokemukset rakentuivat myönteisestä oppimisympäristöstä, joka lapsen tar-

peet huomioon ottaen rakentui sosiaalisista, emotionaalisista ja rakenteellisista 

tekijöistä. Lisäksi positiivisiin oppimiskokemuksiin kuuluvaa myönteisen oppi-

jaminäkuvan kehittymistä vahvistettiin huomioimalla lapsen yksilöllinen osaa-

misen taso ja hyväksymällä myös mahdolliset epäonnistumiset. Lapsen autono-

mialle oli tärkeää lapsilähtöisyys, lasten mielenkiinnon kohteiden sisällyttämi-

nen toimintaan, osallisuuden mahdollistaminen ja omatoimisuuden tukeminen. 

Lasten vuorovaikutussuhteiden kohdalla opettajat painottivat sosiaalisten suh-

teiden merkitystä oppimiselle, päiväkodissa viihtymiselle ja hyvinvoinnille. Ai-

kuisten välisissä vuorovaikutussuhteissa sekä hyvä työilmapiiri että hyvät suh-

teet vanhempiin edesauttoivat lapsen hyvinvoinnin tukemista. (Ranta 2020, 107–

108.)  

Rannan mukaan varhaiskasvatuksessa VEPP-sisältöjä toteutetaan hyvin 

vaihtelevasti. Pidemmän työkokemuksen omaavat ja korkeamman koulutusas-

teen käyneet opettajat korreloivat positiivisesti sisältöjen toteuttamisen kanssa. 

Tutkimuksen perusteella parhaiten varhaiskasvatuksessa toteutuivat positiivi-

sen pedagogiikan pääkategorioista opettajien omien käsitysten mukaan positiivi-

set oppimiskokemukset ja lasten vuorovaikutussuhteet. Kolme muuta pääkategoriaa 

toteutuivat kohtalaisesti. (Ranta 2020, 133, 158, 160.) Samuli Rannan väitöskirja-

tutkimuksen tulosavaruus alakategorioineen löytyy liitteestä 3.  

2.5 Positiivinen pedagogiikka työyhteisössä 

Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on lisätä hyvinvointia myös koko työyh-

teisössä. Erityisesti varhaiskasvatuksessa tämä on tärkeää, koska pienten lasten 
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kanssa työskennellessä, heidän sosiaalinen, emotionaalinen ja fyysinen hyvin-

vointinsa on vahvimmin yhteydessä aikuisen omaan hyvinvointiin. Positiivisuu-

den pitää löytyä ensin aikuisista itsestään, jonka jälkeen sitä voi opettaa lapsille. 

(Leskisenoja 2019, 24.) Myönteisen ilmapiirin ja vuorovaikutuksen toteutumi-

selle oleellista on lapsiryhmän kaikkien aikuisten hyvinvointi ja tiimin toimiva 

yhteistyö (Ranta 2020, 97). Mikäli kasvattaja ei ole luonnostaan positiivinen pe-

dagogi, on hänen omien arvojensa ja asenteidensa muututtava. Tämä prosessi 

voi kestää vuosiakin. On tietoisesti keskityttävä joka päivä huomaamaan ja ilmai-

semaan hyvä lapsessa. (Avola & Pentikäinen 2020, 42.)  

Leskisenoja (2019) mukailee Seligmanin (2011) ajatuksia sanomalla, että po-

sitiivista pedagogiikkaa toteuttaakseen on oleellista noudattaa neljä tärkeää 

asiaa: ”opi, elä, opeta ja sulauta”. Tämän ohjeistuksen mukaan kasvattajan tulee 

tutustua positiiviseen psykologiaan ja positiiviseen pedagogiikkaan teorian ta-

solla kouluttautumalla, itseopiskelemalla ja reflektoimalla oppimaansa. Kasvat-

taja harjoittelee myös käyttämään positiivisen psykologian oppeja omassa elä-

mässään. Lisäksi hänen tulee kokeilla oppeja käytännössä, toteuttamalla positii-

visen pedagogiikan elementtejä omassa lapsiryhmässään. Sulauttaminen tässä 

yhteydessä taas tarkoittaa positiivisen pedagogiikan periaatteiden ja sisältöjen 

laajentamista koskemaan koko työyhteisöä ja kaikkia toimintayksikön ryhmiä. 

(Leskisenoja 2019, 15; Seligman 2011, 306, 317.)  

Työhyvinvointi käsitteenä ei niinkään kuvasta pelkästään hyvinvoinnin ta-

soa, vaan ennemminkin jokaisen positiivista asennetta omaan työhön. Positii-

vista psykologiaa ajatellen työn imu on yksi oleellisimmista työhyvinvointiin liit-

tyvistä tekijöistä. Työn imuun on todettu vaikuttavan muun muassa esimiehen 

tuki, työyhteisön myönteinen ilmapiiri ja vaikuttamisen mahdollisuudet omaan 

työhön. (Mäkikangas, Feldt & Kinnunen 2015.) Opettajan hyvinvointi on tärkeää 

niin lapsille kuin koko työyhteisölle. Posio ja Yrittiaho (2021) ilmaisevat tämän 

sanomalla, että ”kun opettaja voi hyvin, koko koululla on mahdollisuus kukois-

taa!”. Opettajan tutustuessa positiiviseen psykologiaan, hän alkaa reflektoida sen 

ajatuksia omassa elämässään. Oma itsetuntemus ja itsemyötätunto kasvavat. 

Kun keskitytään kiitollisuuteen ja hyvän huomaamiseen itsessä ja työyhteisössä, 
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hyvä lisääntyy ja tämä vaikuttaa yksilön onnellisuuteen ja fyysiseen hyvinvoin-

tiin. Vahvuuksiin tutustuminen ja niiden käyttö työyhteisötasolla voi näyttäytyä 

esimerkiksi niin, että työtehtäviä jaetaan vahvuuksien mukaan. Tehdessään töitä 

itselle ominaisimmalla tavalla, työn motivaatio ja työn imu sekä flow-kokemus 

lisääntyvät ja näin työhyvinvointi vahvistuu. (Posio & Yrttiaho, 2021.) Viseu, Ne-

ves de Jesus, Rus ja Canavarro (2016) toteavat myös systeemaattisen kirjallisuus-

katsauksensa perusteella opettajan merkityksen olevan suuri koko koulutusjär-

jestelmälle. Tutkimuksessaan he tarkastelivat opettajien motivaation, työtyyty-

väisyyden ja positiivisen psykologian pääoman välistä yhteyttä. Positiivisen psy-

kologian pääoma tässä tapauksessa tarkoitti esimerkiksi minäpystyvyyttä, opti-

mismia, toivoa ja resilienssiä. Näitä tekijöitä lisäämällä voitiin parantaa opetta-

jien motivaatiota työhön, mikä taas edesauttoi oppilaiden motivoimista, laadu-

kasta pedagogiikkaa ja työhyvinvointia. (Viseu, Neves de Jesus, Rus & Ca-

navarro 2016, 444, 454.)  

Leskisenoja haastatteli 31 positiivista pedagogiikkaa toteuttavaa varhais-

kasvatuksen opettajaa eri puolilta Suomea tarkoituksenaan selvittää, kuinka he 

positiivista pedagogiikkaa ryhmissään toteuttivat ja minkälaisia vaikutuksia he 

olivat kokeneet sen käytöllä olleen lapsille ja omalle työhyvinvoinnilleen. Positii-

visen pedagogiikan käytön koettiin muun muassa vahvistavan vanhempien 

kanssa tehtävää yhteistyötä, kehittävän lasten välisten suhteiden lähentymistä ja 

helpottavan haasteellisia kasvatustilanteita. Opettajat kertoivat myös työyhtei-

sön ihmissuhteiden ja yhteisöllisyyden parantuneen. Lisäksi työmotivaatio ja 

työn merkityksellisyyden kokemukset lisääntyivät, kun hyvä tehtiin aktiivisesti 

näkyväksi ja omasta työstä sai säännöllisesti positiivista palautetta. Samalla työ-

yhteisön positiivinen ilmapiiri vahvistui. Nämä kaikki tekijät lisäsivät opettajien 

kokemaa työhyvinvointia. Varhaiskasvatuksen opettajat painottivat esimiehen 

merkitystä positiivisen pedagogiikan jalkauttamisessa työyhteisöön. Esimiehen 

nähtiin innostavan, mahdollistavan ja tukevan uudenlaisen kulttuurin synty-

mistä. (Leskisenoja 2019, 8, 56.)  

Vuorisen, Pessin ja Uusitalon (2020) tekemässä tutkimuksessa, varhaiskas-

vatusyksiköiden johtajia koulutettiin positiivisen pedagogiikan eri osa-alueista. 
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Näitä olivat perehdytys positiiviseen psykologiaan, luonteenvahvuudet, myötä-

tunnon voima, miten käyttää luonteenvahvuuksia ja myötätuntoa työpaikalla, 

kannustava johtajuus ja merkityksellisyys työyhteisössä. Koulutuksen jälkeen 

johtajat osasivat merkittävästi paremmin identifioida alaistensa vahvuuksia ja 

käyttää niitä työn tukemiseen sekä luomaan kannustavan työyhteisön. Johtajat 

kokivat rakentavansa hyvää työilmapiiriä välittävällä ammattimaisuudella, läm-

pimällä läsnäololla ja positiivisella palautteella. Välittävä ammattimaisuus sisälsi 

muun muassa työntekijöiden innostamisen oppimaan, uusien asenteiden ja nä-

kökulmien tuomisen työhön ja työntekijöiden kannustamisen ja tukemisen. 

(Vuorinen, Pessi & Uusitalo 2020, 163–176.) Sandberg (2021) käyttää tällaisesta 

johtamistyylistä nimitystä positiivinen johtajuus, mikä tarkoittaa vahvuusperus-

taista tapaa luotsata työyhteisöä. Positiivinen johtajuus pohjaa myönteisen vuo-

rovaikutuksen merkityksen ymmärtämiseen. Positiivisesti johtava esimies on 

lämpimästi läsnä alaisilleen, kuuntelee, antaa myönteistä palautetta säännölli-

sesti ja toimii ratkaisukeskeisesti. Positiivinen johtajuus saa aikaan hyvinvoivan 

ja laadukkaasti toimivan työyhteisön. (Sandberg 2021, 23.) 
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3 HYVINVOINTIA TUKEVA KEHITYKSEN JA OP-

PIMISEN TUKI 

Tässä luvussa käyn läpi kehityksen ja oppimisen tukea varhaiskasvatuksessa ja 

esiopetuksessa sekä tuen tarpeessa olevien lasten hyvinvointiin ja oppimiseen 

liittyviä merkittävimpiä seikkoja positiivisen pedagogiikan näkökulmasta. 

3.1 Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esi-

opetuksessa 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on oppiva ja hyvinvoiva lapsi (Opetushallitus 

2018, 16). Varhaiskasvatus kattaa tärkeän osan lapsen elämää ja sillä on kauas-

kantoisia vaikutuksia yksilön elämään. Lapsi oppii ja kehittyy valtavilla harp-

pauksilla varhaislapsuuden aikana. Laadukkaan varhaiskasvatuksen pitkäaikai-

sia positiivisia vaikutuksia on havaittu muun muassa lapsen sosiaalisissa tai-

doissa, sosioemotionaalisessa ja kognitiivisessa kehityksessä, kielenkehityksessä 

ja akateemisissa taidoissa. Lyhyemmän aikavälin myönteisiä vaikutuksia lapsen 

hyvinvoinnille ja elämän mielekkyydelle saavat aikaan positiivinen oppimisym-

päristö, vertaisten kanssa yhdessä oppiminen, osallisuus ja lapsen toimijuus.  

(Opetushallitus 2016, 13–14, 17.) 

Laadukkaasti järjestetystä varhaiskasvatuksesta on kaikkein eniten hyötyä 

lapsille, joilla on erilaisista syistä johtuvaa tuen tarvetta (Sandberg 2021, 13). Tuen 

tarve voi nousta esimerkiksi oppimisvaikeuksista, vuorovaikutuksen ja käyttäy-

tymisen haasteista, aistiyliherkkyyksistä, vammaisuudesta tai neuropsykiatri-

sista ongelmista kuten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen haasteista tai au-

tismista. Monesti näitä tuen tarpeen syitä ja taustatekijöitä voi olla useampiakin 

päällekkäin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) ja esiopetussuun-

nitelman perusteiden (2014) mukaisesti lasta tuetaan hänen kehityksessään ja op-

pimisessaan yksilöllisellä tavalla läpi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen. Mah-

dollisuus tähän tukeen kuuluu jokaiselle lapselle. Pyrkimyksenä on havaita tuen 



27 
 

tarve mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja kohdentaa lapsen avuksi oikean-

laista ja -aikaista tukea. Näin ennaltaehkäistään suurempien haasteiden kehitty-

mistä. (Opetushallitus 2014, 44; Opetushallitus 2018, 54.) 

Varhaiskasvatus ja esiopetus toteutuvat inkluusion linjausten mukaisesti, 

mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että tukea tarjotaan aina ensin lapsen omassa 

varhaiskasvatusyksikössä. Kehityksen ja oppimisen tukea tarjotaan lapselle päi-

väkodin normaalin arjen ja toiminnan sisällä. (Opetushallitus 2014, 44; Opetus-

hallitus 2018, 54.) Inklusiivisuus on myös sitä, että kaikki lapset pystyvät osallis-

tumaan yhteiseen toimintaan, vaikka lähtökohdat olisivat kuinka moninaiset. 

Erilaisuutta arvostetaan ja jokaisella lapsella on oikeus osallistua, oppia ja raken-

taa sosiaalisia suhteita. (Gidlund 2018, 443.)   

Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatusta. Siinä yhdistyvät lapsen 

yksilöllinen tuen tarve sekä kehityksen, oppimisen ja kasvatuksen didaktiikka 

metodeineen. Varhaiserityiskasvatuksessa esikouluikäisen lapsen tukeminen pe-

rustuu lain mukaan kolmiportaisen tuen malliin. Varhaiskasvatuksen puolella 

tämä malli ei ole virallisesti käytössä, mutta joissain kunnissa sitä kuitenkin so-

velletaan myös esikouluikäisiä nuorempien lasten kanssa. (Pihlaja & Viitala 2018, 

27, 31.) Tuen kolme porrasta ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki 

(Opetushallitus 2014, 45–47). Yleinen tuki otetaan käyttöön, kun tuen tarve ha-

vaitaan. Tämä taso voi sisältää ryhmärakenteen joustavaa muuttamista, sensitii-

vistä ja lasta kannustavaa ohjausta, arjen struktuurin käyttöönottamista, osallis-

tamisen erilaisia menetelmiä ja lasten vahvuusperustaista huomioon ottamista. 

(Sandberg 2021, 32.) Mikäli yleinen tuki ei riitä, voidaan ottaa käyttöön tehostettu 

tuki. Siinä tarjottu tuki on järjestelmällisempää ja säännöllisempää kuin yleisen 

tuen kohdalla. Mikäli tehostettukaan tuki ei riitä, on vahvimpana ja viimeisenä 

tuen tasona erityinen tuki, joka on vahvaa yksilöllistä tukea. Tuen tason nous-

tessa, lisääntyy tarjotun tuen yksilöllisyys, intensiivisyys, pitkäjänteisyys ja eri-

tyispedagogisuus. (Vantaan kaupunki 2018, 8–9.) 

Tukitoimet voivat olla pedagogisia, rakenteellisia tai hyvinvointia tukevia 

muita ratkaisuja. Pedagogisiin ratkaisuihin kuuluvat esimerkiksi varhaiskasva-

tuksen erityisopettajan kokoaikainen tai osa-aikainen tuki, lapsen yksilöllinen 
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ohjaaminen ja oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt. Rakenteellisiin ratkaisui-

hin sisältyvät muun muassa lapsiryhmän koko ja ryhmän kasvattajien mitoitus. 

Hyvinvointia tukevat järjestelyt ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluita ohjauksen tai konsultoinnin muodossa. Tukea lähdetään järjestämään 

lapselle hänen vahvuuksiensa pohjalta, huomioiden mitä lapsi tarvitsee optimaa-

liseen oppimiseensa ja kehitykseensä nähden. (Opetushallitus 2018, 57.)  

Tukitoimia suunnitellessa lasten yksilöllinen tuen tarve nivotaan yhteen 

varhaiskasvatuksen ohjausasiakirjoissa nimettyjen yleisten tavoitteiden ja ryh-

mätason toimintatapojen kanssa. Rakennettaessa mahdollisimman vaikuttavaa 

tukea on tärkeää huomioida kolme tekijää: henkilökunnan tieto, osaaminen ja si-

toutuminen. Kasvattajien tulee tuntea koko ryhmän lasten tarpeet, vahvuudet ja 

mielenkiinnon kohteet sekä varhaiskasvatusta ohjaavat yleiset tavoitteet. Yksi-

lölliset tukitoimet sovitetaan tähän tietoon. Oleellista tuen vaikuttavuudelle on, 

että jokainen ryhmän kasvattaja sitoutuu tukitoimien suunnitteluun ja toteutta-

miseen oman osaamisensa edellyttämällä tavalla. Lisäksi tätä prosessia pitää ar-

vioida ja tarpeen mukaan muokata jatkuvasti päivittäisten havaintojen perus-

teella. Tuen toteuttamisessa johdonmukaisuus ja tukitoimien tarjoaminen posi-

tiivisessa ilmapiirissä on nähty olevan vaikuttavuuden kannalta tärkeää. (Heis-

kanen 2018, 104–105; Heiskanen, Neitola, Syrjämäki, Viljamaa, Nevala, Siipola & 

Viitala 2021, 144, 154, 157–159.)  

3.2 Tuen lapsen oppimiseen ja hyvinvointiin vaikuttavia teki-

jöitä 

Lapsen hyvinvointi koostuu jatkuvasti muuttuvista psyykkisistä, sosiaalisista, 

fyysisistä ja materiaalisista tekijöistä, joiden tulee olla suhteessa enemmän posi-

tiivisesti määrittyneitä kuin negatiivisesti. Psyykkisellä tasolla lapsen hyvinvoin-

tiin vaikuttavat yksilöllisesti määrittyvät emotionaaliset ja kognitiiviset taidot 

kuten resilienssi, vastoinkäymisten sietäminen, itsesäätely ja tunteiden säätely 

sekä ongelmanratkaisun ja joustamisen taito. Sosiaalisella tasolla hyvinvointiin 

vaikuttavat esimerkiksi taito ystävystyä ja ylläpitää ystävyyssuhteita sekä vuo-
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rovaikutussuhteet muiden lähellä toimivien ihmisten kanssa. Hyvinvointiin vai-

kuttavat myös lapsen oma toiminta ja ympäristön tarjoamat resurssit. (Minkki-

nen 2015, 25–27.) Hyvinvointi ei tapahdu itsekseen, sen eteen on tehtävä töitä. 

On hyvä opettaa lapselle jo pienestä pitäen, mitä hyvinvointi on ja miten sitä voi-

daan kehittää. (Sainio, Pajulahti & Sajaniemi 2020, 16.)  

Tuen lasten onnellisuutta käsittelevän tutkimuksen mukaan tukea tarvitse-

vat alakouluikäiset lapset eivät ole yhtä onnellisia kuin tavalliset lapset. Tuen 

lasten itsetunto on myös merkittävästi alhaisempi kuin verrokeilla. Tutkijat ar-

vioivat itsetunnon vähäisyyteen vaikuttavan lapsen puutteet omien vahvuuk-

sien tiedostamisessa ja omaan osaamiseen uskomisessa. (Uusitalo-Malmivaara, 

Kankaanpää, Mäkinen, Raeluoto, Tarhala & Lehto 2012, 429–431.) Sosiaalisten te-

kijöiden on havaittu vaikuttavan eniten tuen lasten onnellisuuteen ja hyvinvoin-

tiin. Syy-seuraus suhteet eivät kuitenkaan ole selkeitä. Esimerkiksi kaverien 

puute voi aiheuttaa alhaisempaa onnellisuutta ja suurempaa masentuneisuutta, 

mutta toisaalta masentuneena lapsen on vaikea solmia ystävyyssuhteita. (Uusi-

talo-Malmivaara & Lehto 2013, 604, 611.) Mikäli tukea tarvitsevalla lapsella on 

sosiaalisissa suhteissa haasteita, on sen takana yleensä hyvin moninaisia syitä, 

kuten oppimisen, käyttäytymisen, tarkkaavuuden ja/tai keskittymiskyvyn haas-

teita. (Poikkeus 2019, 181–182.) Tuen lapsilla on havaittu onnellisuuden ja itse-

tunnon heikkouden lisäksi myös vähemmän optimismia, resilienssiä ja sosiaali-

sen tuen kokemusta vanhemmiltaan ja ystäviltään. Tähän on tärkeää puuttua 

lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi positiivisesti fokusoitu-

neilla tukimuodoilla, koska ne vahvistavat lasten yksilöllisiä ja sosiaalisia kykyjä 

sekä sosiaalista tukea, jotka kaikki ovat lasta suojaavia tekijöitä. (Gaspar, Bi-

limória, Albergaria & Gaspar Matos 2016, 506–510.) 

Vahvistettaessa lapsen oppimista ja hyvinvointia, on hyvä olla tietoinen te-

kijöistä, jotka tukevat esimerkiksi lapsen oppimismotivaatiota ja hänen positii-

vista käsitystään itsestään oppijana. Lapsen oppimismotivaatio ilmenee siinä, 

miten kiinnostunut hän on oppimaan, keskittyyköhän hän tehtävien tekemiseen 

vai vetäytyykö niistä pois ja minkälaisena oppijana hän itsensä kokee. Oppimis-

motivaatio voidaan nähdä tietynlaisena itseään toteuttavana kehänä. Ensin lapsi 
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arvioi tulevan tehtävän ja siitä suoriutumisensa, tuleeko hän mielestään onnistu-

maan siinä vai ei. Tämä herättää lapsessa tunteita, joilla on vaikutusta tehtävän 

tekemiseen, toimiiko hän sen eteen sisukkaasti vai antaako periksi. Tehtävien te-

kemisestä saatu palaute taas muokkaa lapsen minäpystyvyyden kokemusta ja 

käsitystä itsestä oppijana riippuen siitä, onko palaute myönteistä vai kielteistä. 

Kannustaminen ja muilta saatu malli vaikuttavat tähän myös. Lapsen tulkinta 

tilanteesta taas edelleen vaikuttaa hänen suoriutumiseensa tulevissa tehtävissä. 

Lapsi, joka uskoo osaamiseensa, toimii tehtävän parissa sinnikkäästi ja keskitty-

neesti, eikä pelkää epäonnistumisia. Myönteiset tunteet tehtävätilanteessa saavat 

aikaan halun oppia, lisäävät uskoa omiin kykyihin ja muistikuvia onnistuneesta 

tekemisestä. Kielteiset tunteet taas esimerkiksi heikentävät tarkkaavaisuutta. 

(Aro & Nurmi 2019, 129–131, 134; Järvenpää, Kurki & Järvelä 2018; Salmela-Aro 

2018.) 

Lapsen osallisuutta ja oppimista edistävät vertaisilta saatu hyväksyntä. Py-

syväluonteinen torjutuksi tuleminen, joka voi johtua esimerkiksi lapsen käyttäy-

tymisestä, oppimisvaikeuksista tai muusta erilaisuudesta, vaikuttaa heikentä-

västi lapsen osallisuuden kokemukseen ja hyvinvointiin. (Poikkeus 2019, 183–

184.) Usein sosiaalisesta eristämisestä voi seurata huono itsetunto ja masennusta. 

Poissulkeminen ryhmästä voi tapahtua, jos lasta ei hyväksytä kaveriporukkaan 

mukaan. Aggressiivinen käytös ihmisillä, joilla on huono itsetunto, on ennem-

minkin selitettävissä sillä, että heidät torjutaan, kuin huonolla itsetunnolla pel-

kästään. (Hefferon & Boniwell 2011, 108.) Ryhmän dynamiikkaan liittyvillä teki-

jöillä on vaikutusta tähän ja siksi siihen on kiinnitettävä erityisen paljon huo-

miota. Ryhmän hyvinvoinnin varmistamiseksi tärkeää on ryhmähengen raken-

taminen ja sen vahvistaminen, läsnä oleva ja kuunteleva opettaja, osallisuuden 

kokemusten mahdollistaminen, myönteinen palaute ja yhteisöllisyyden tunteen 

vahvistaminen. (Poikkeus 2019, 183–184.) 

Moninaisuuden ja erilaisuuden hyväksymistä kehitetään vahvistamalla 

ryhmään kuulumisen tunnetta. Sitä kautta ryhmän jäsenet löytävät omat vah-

vuutensa ja oppivat pitämään erilaisuutta osana päiväkodin toimintakulttuuria, 

jossa he toimivat. (Sajaniemi & Mäkelä 2014, 152–153.) Ryhmän aikuisten tulisi 
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olla pedagogisesti sensitiivisiä tukeakseen tätä prosessia. Pedagoginen sensitiivi-

syys näkyy kannustamisena, jokaisen yksilön huomioimisena ja positiivisen il-

mapiirin luomisena. (Sajaniemi ym. 2015, 148.) Positiivisen ilmapiirin on havaittu 

tukevan esimerkiksi sosiaalisia ja käyttäytymisen haasteita omaavien lasten hy-

vinvointia. Positiiviselle oppimisympäristölle on tutkimusten perusteella tärkeää 

muun muassa ennakoitavuus, selkeä struktuuri ja ohjeet, myönteinen palaute, 

yksilölliset tarpeet ja taitotaso huomioonottava opetus, osallisuuden ja toimijuu-

den lisääminen, valinnan mahdollisuudet ja mielenkiinnon kohteiden sisällyttä-

minen toimintaan. Näillä keinoin voidaan lisätä myönteistä käyttäytymistä. Po-

sitiivinen ilmapiiri tukee myös opettajien jaksamista, mikä taas näkyy koko ryh-

män vuorovaikutuksen laadussa. (Bayat 2011, 124–125; Savolainen, Närhi & Sa-

volainen 2019, 199, 203.) Tärkeää on panostaa opettajan tapaan kohdata lapsi ja 

siihen mitä opetusmetodeja käytetään (Sandberg 2016, 85). Mitä enemmän lap-

sella on haasteita sosiaalisissa ja emotionaalisissa taidoissa, sitä tärkeämpää on 

vahva tunneyhteys aikuisen ja lapsen välillä sekä positiiviset kokemukset ympä-

ristöstä (Uusitalo-Malmivaara 2017, 17–18). 

Opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutussuhteen on havaittu vaikutta-

van rakenteellisia tekijöitä (esimerkiksi pieni ryhmäkoko ja resurssit) enemmän 

lapsen oppimiseen ja oppimismotivaatioon. Opettajan antama tunnetuki koos-

tuu ryhmän ilmapiiristä, sensitiivisestä otteesta ja lasten näkökulman huomioi-

misesta. Tunnetuen on nähty eri tutkimustulosten mukaan vaikuttavan lasten 

oppimistuloksiin. Erityisesti heikompien oppijoiden kohdalla vaikutus on ilmei-

nen, kun se yhdistetään myönteiseen ilmapiiriin. Alkuportaat –tutkimuksessa 

huomattiin esikouluikäisten lasten kohdalla heidän myönteiseen oppimismoti-

vaatioonsa vaikuttavan tunnetuen lisäksi laadukas toiminnan organisointi, mikä 

näkyi opettajan aikaansaamana työrauhana sekä oppilaiden motivointina ja ak-

tivointina työskentelyyn. (Lerkkanen 2014, 367; Lerkkanen & Pakarinen 2018.)  

Opetettaessa sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja lapsille, on kasvatta-

jan ja lapsen välille syntyvä lämmin yhteys tärkeää. Tämä vaatii opettajan omien 

vuorovaikutustaitojen korkealaatuisuutta sekä kunnioittavaa ja arvostavaa asen-

netta lasta kohtaan. Tutkimusten mukaan on havaittu, että lämmin ja arvostava 
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opetussuhde lapseen vähentää haastavaa käyttäytymistä tässä hetkessä ja pit-

källä aikavälillä. Se myös vähentää lapsen kokemaa ahdistuneisuutta ja stressiä. 

(Poikkeus 2019, 189–190.) Myös Ahosen (2015) mukaan vuorovaikutuksen laa-

dulla on suuri merkitys. Etäisesti lapsiin suhtautuva kasvattaja etsii haastavasti 

käyttäytyvästä lapsesta jotain negatiivista silloinkin, kun sellaista ei esiinny. Etäi-

nen kasvattaja ei useimmiten myöskään huomioi lapsessa olevaa hyvää ja posi-

tiivista. Myönteinen palaute kuitenkin tukee lasten sosiaalisia ja emotionaalisia 

taitoja. Mitä enemmän arjessa huomioidaan positiivisia asioita lapsessa ja tämän 

käyttäytymisessä, sitä enemmän niitä alkaa myös esiintyä. On myös havaittu, 

että lämpimästi ja aidosti läsnä olevan kasvattajan myönteinen palaute vaikuttaa 

lapsen käyttäytymiseen positiivisesti toisin kuin esimerkiksi etäisemmän kasvat-

tajan samansuuntainen palaute. Kasvattajan on myös tärkeää huomioida lapsen 

yksilöllisyys. Kun lapsella on erilaisia haasteita, ei häneltä voi odottaa täysin sa-

maa käytöstä tai taitoja, kuin muilta ryhmän lapsilta. Näin vältytään liialliselta 

negatiiviselta palautteelta ja sen aiheuttamilta käytösoireilta. Kasvattajan olisi 

hyvä myös reflektoida omia tulkintoja lapsesta ja haastavista kasvatustilanteista 

sekä omaa vuorovaikutuksen tapaansa lasten kanssa. Tavoitteena olisi keskittyä 

näkemään lapsi kokonaisvaltaisesti, ei vain sosiaalisten, emotionaalisten tai mui-

den haasteiden kokonaisuutena. Näin myös positiivisen palautteen antamisesta 

tulee kasvattajalle helpompaa. (Ahonen 2015, 162–163, 174–175.)  

Paljolti erityispedagogiikassa on historian saatossa keskitytty tukea tarvit-

sevien lasten heikkouksiin ja puutteisiin sekä niiden korjaamiseen. Kun lapselle 

mainitaan jatkuvasti asioista, joita hän ei osaa tai mihin hän ei vielä kykene, vai-

kuttaa tämä negatiivisesti hänen itsetuntoonsa, minäkäsitykseensä ja suoriutu-

miseensa. (Sandberg 2016, 85–86; Sandberg 2021, 21.) Tästä syntyy negatiivisuu-

den kehä. Negatiivissävytteinen palaute on paljon vaikuttavampaa yksilölle kuin 

positiivisella tavalla esitetty palaute. Jotta negatiivisen palautteen aiheuttama 

voimakkaampi vaikutus saadaan kumottua, on positiivista palautetta annettava 

moninkertaisesti enemmän. Myönteisyyden kehä saadaan aikaan positiivisen 

pedagogiikan keinoin myönteisellä palautteella, positiivisesti ohjaavalla puheta-
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valla, ratkaisuihin keskittymisellä, onnistumisten kokemusten mahdollistami-

sella ja yksilöllisyyden huomioon ottamisella. (Sandberg 2021, 20–21, 49.) Myös 

kannustaminen, hyvän huomaaminen ja positiivinen palaute parantavat lasten 

itsetuntoa, voimaannuttaa sekä motivoi lapsia oppimaan. (Bayat 2011, 123; Lerk-

kanen & Pakarinen 2018.) Tällaiset positiivisen pedagogiikan keinot rakentavat 

myönteisiä vaikutuksia lapsen minäkäsitykseen, minäpystyvyyteen sekä muista 

välittämiseen. (Sandberg 2021, 22). Lapsi alkaa kokea olevansa arvokas, hyväk-

sytty ja merkityksellinen (Sandberg 2016, 85–86). 

3.3 Stressin säätely ja mindfulness 

Lapset kokevat stressiä yhtä lailla kuin aikuisetkin. Varhaiskasvatusikäiselle lap-

selle stressiä voivat aiheuttaa esimerkiksi liian monet vuorovaikutustilanteet päi-

vän aikana, pitkät hoitopäivät, melu ja rauhaton ympäristö, liian pitkään vietetty 

aika digitaalisten laitteiden parissa ja erilaiset elämän muutokset kuten sisarus-

ten syntymä tai vanhempien ero. Lapset reagoivat stressiin jokainen omalla yk-

silöllisellä tavallaan. (Nuorten ystävät 2021.) Mikäli lapsi kokee liiallista ja pitkit-

tynyttä stressiä, vaikuttaa se negatiivisesti oppimiseen, hyvinvointiin ja itsesää-

telytaitojen kehittymiseen. Stressissä elimistö ei toimi normaalisti ja kehittymässä 

olevissa aivoissa tapahtuu solujen tuhoutumista. (Sainio ym. 2021, 50–51.)  

Ihmisen stressijärjestelmän aktivoituminen on ehdotonta oppimiselle, 

mutta ylivirittyneessä tilassa se on haitallista ihmisen terveydelle. Stressijärjes-

telmää hallitaan etuaivolohkon avulla. Tämä osa aivoista ei ole vielä kunnolla 

kehittynyt lapsilla ja siksi sen säätelemisen tukemisessa aikuisen panos on tär-

keää. Kun lapsi kohtaa jonkin tilanteen, joka aiheuttaa hänelle stressiä, eikä lapsi 

pysty ratkaisemaan haastavaa tilannetta itse, hänen aivonsa siirtyvät taistele, pa-

kene tai jähmety tilaan. (Sajaniemi ym. 2015, 30–33, 35.) Tämä näkyy esimerkiksi 

tarkkaavuuden tai käyttäytymisen haasteina. Stressaantunut lapsi on tällöin ka-

dottanut yhteytensä ryhmänsä aikuisiin, muihin lapsiin ja tavoitteelliseen toi-

mintaan. Aikuisen on autettava lasta pääsemään takaisin tuohon yhteyteen tuke-
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malla lapsen stressin säätelyä. Tämä tapahtuu aikuisen myötätuntoisella läsnä-

ololla ja erilaisia rauhoittumisen keinoja tarjoamalla. Kun stressi laskee, sosiaali-

nen kyky palautuu. (Sajaniemi & Mäkelä 2014, 154–155, 157.)  

Suomessa varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen työryhmä tut-

kii ja kehittää varhaiskasvatukseen oppimisympäristöjä lasten oppimiselle ja yk-

silöllisille tarpeille mahdollisimman toimiviksi. Hanke keskittyy vaikuttamaan 

lasten stressin säätelyyn ja sitä kautta oppimiseen. Tärkeä tavoite on vahvistaa 

varhaiskasvatuksen opettajien pedagogista sensitiivisyyttä, jotta he pystyvät par-

haalla mahdollisella tavalla tukemaan ja säätelemään lasten toimintaa arjessa ja 

vahvistamaan lasten taitoja toimia vertaistensa kanssa. Hanke koostuu pienem-

mistä osaprojekteista, joista yksi on nimeltään Pieni Oppiva Mieli (POM).  Tämän 

POM osahankkeen tarkempana tavoitteena on tutkia ja sitä kautta kehittää sopi-

via pedagogisia ohjelmia, joilla tuetaan lasten tunnetaitoja, aistitiedon käsittelyä, 

vuorovaikutustaitoja, tarkkaavuutta, itsesäätelyn taitoja ja stressin hallintaa sekä 

lasten kanssa työskentelevien aikuisten pedagogista sensitiivisyyttä ja tietoisuus-

taitoja. POM hankkeessa käytetään mindfulnessiin perustuvaa MindUP –ohjel-

maa, jonka metodien avulla lapset oppivat itse tunnistamaan kehon tuntemuksia 

liittyen stressireaktion syntymiseen, hyväksymään nämä tuntemukset osana 

omaa itseään ja pidentämään ärsykkeen ja sitä seuraavan reaktion välin pituutta. 

(Lassotaaperot 2020.) Näin lapsi oppii itse säätelemään omaa stressiään ja hallit-

semaan siihen liittyviä tunnereaktioita ja käyttäytymistään.  

Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Tässä tilassa ihmi-

nen keskittyy kaikilla aisteillaan käsillä olevaan hetkeen ja omiin kokemuksiinsa 

siinä. Hän pysyy tietoisena, eikä kulje automaattiohjauksella. Mindfulness on 

buddhalaisesta meditaatiosta kehitetty länsimainen ja maallistunut muoto. Se on 

riippumaton mistään uskonnosta tai ideologiasta. Alun perin tavoitteena on ollut 

tuoda apua stressin- ja kivunhallintaan. Mindfulnessin kehittäjäksi voidaan kut-

sua Jon Kabat-Zinniä, joka käynnisti hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon perustu-

van Mindfulness-Based-Stress-Reduction (MBRS) –ohjelman 1979. (Kabat-Zinn 

2007, 35; Kabat-Zinn 2012, 63.) MBRS on kahdeksan viikon mittainen ohjelma, 
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joka koostuu istumameditaatiosta, kehomeditaatiosta, joogasta, kävelymeditaa-

tiosta ja hyväksyvän, tietoisen läsnäolon asenteen harjoittamisesta. Tietoinen 

hengitys kulkee harjoituksissa koko ajan mukana. (Kabat-Zinn 2007, 98–182.)  

Lasten kanssa mindfulness harjoitteita tehdään soveltaen niitä ikätasoisesti. 

Pienten lasten harjoitteisiin kuuluvat muun muassa hengitysharjoitukset, istu-

mameditaatiot ja kehoskannaukset. Koska lasten itsesäätelyn taidot eivät ole 

vielä kunnolla kehittyneet, tuokiot ovat huomattavasti lyhyempiä kuin aikuisilla. 

Aikuinen pystyy harjoittelemaan esimerkiksi 45 minuuttia kerrallaan, mutta las-

ten mielikuvarentoutus tai hengitysharjoitus saattaa kestää vain muutamia mi-

nuutteja kerrallaan. Ohjeet pidetään hyvin yksinkertaisina ja useimmiten käyte-

tään rekvisiittaa sekä konkreettisia kielikuvia auttamaan lapsia ohjeiden sisäistä-

misessä. (Zelazo & Lyons 2012, 157.)  

Mindfulness kuuluu vahvasti positiivisen psykologiaan, koska sen on to-

dettu monien tutkimusten mukaan lisäävän ihmisten onnellisuutta ja hyvinvoin-

tia (Lehto 2014, 107; Positiivinen oppiminen 2021). Mindfulness harjoitteet ovat 

siten myös yksi positiivisen pedagogiikan työkaluista, mikä ei kuitenkaan ole 

vielä laajasti tiedossa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kentällä. Suomalai-

sessa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa mindfulnessin voidaan sanoa si-

sältävän hengitysharjoituksia, rentoutumisharjoituksia, tietoista liikkumista ku-

ten joogaa, kehotuntemusta esimerkiksi satuhieronnan muodossa, aistiharjoituk-

sia ja muita rauhoittumisen keinoja (Opetushallitus 2021). Niemisen ja Sajanie-

men (2016) tekemän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan mindfulness 

harjoittelu auttaa lapsia käsittelemään ja vähentämään stressiä sekä ahdistusta. 

Lisäksi tarkkaavaisuuden taidot sekä keskittymiskyky paranevat. Myös toimin-

nanohjauksen, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn ja sosioemotionaalisten tai-

tojen on havaittu kehittyneen. Lapset pitävät mindfulness harjoittelusta, koska se 

antaa heille työkaluja itsensä johtamiseen ja he kokevat näin hallinnan tunnetta 

omaan elämäänsä. (Leskisenoja 2016, 159; Nieminen & Sajaniemi 2016, 5, 8.) 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien ja var-

haiskasvatuksen erityisopettajien näkemyksiä positiivisen pedagogiikan toteut-

tamisesta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmissä. Lisäksi tutkitaan opet-

tajien käsityksiä positiivisen pedagogiikan merkityksestä tuen tarpeessa olevien 

lasten oppimiselle ja hyvinvoinnille sekä työyhteisölle. Tutkimuksen tavoitteena 

on tuottaa tietoa kehityksen ja oppimisen tuen lasten kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin vahvistamisesta positiivisen pedagogiikan keinoin. 

 

Tutkimuskysymykset:   

 

1. Miten varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat 

toteuttavat positiivista pedagogiikka? 

 

2. Millaisia merkityksiä varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen 

erityisopettajat kokevat positiivisen pedagogiikan käytöllä olevan kehi-

tyksen ja oppimisen tuen lapsille sekä työyhteisölle? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuksen osallistujat  

Tähän laadulliseen tutkimukseen osallistui 32 vastaajaa, joista 21 oli varhaiskas-

vatuksen opettajia ja 11 varhaiskasvatuksen erityisopettajia. 63 % vastaajista 

työskenteli tavallisessa ryhmässä, muiden työskennellessä joko konsultoivana 

erityisopettajana useammassa ryhmässä tai erityisopettajana jossain kehityksen 

ja oppimisen tuen ryhmässä. Taulukossa 1 on esitetty tutkimukseen osallistu-

neista kerätyt tarkemmat taustatiedot. 

 

TAULUKKO 1. Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot. 

Vastaaja työskentelee 

Varhaiskasvatuksen opettajana 66 % 21 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajana 34 % 11 

Lapsiryhmä, jossa vastaaja työskentelee 

Erityisopetuksen ryhmä 3 % 1 

Integroitu ryhmä 6 % 2 

Pienennetty ryhmä 6 % 2 

Tavallinen ryhmä 66 % 21 

Muu, mikä * 19 % 6 

Kyseessä on tarkemmin 

Varhaiskasvatus 53 % 17 

Esiopetus 9 % 3 

Molemmat  38 % 12 

*konsultoivana erityisopettajana useammassa ryhmässä  

 

Alun perin olin toivonut suurempaa vastaajien kokonaismäärää saadakseni mah-

dollisimman kattavan kuvan tutkimukseni aiheesta. Tuomi & Sarajärvi (2018) 

kuitenkin kertovat, että laadullisessa tutkimuksessa erityisesti opinnäytetyössä, 

ei ole olemassa mitään etukäteen listattua tietoa siitä, kuinka monta vastausta 

haastatteluun tai kyselytutkimukseen on riittävästi.  Tämä ei ole oleellista laadul-

lisessa tutkimuksessa, koska siinä ei tavoitella tilastollista yleistämistä. Laadulli-

sessa tutkimuksessa kuvataan ja haetaan ymmärrystä johonkin tiettyyn ilmiöön 
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ja tärkeää on silloin valita harkitusti tutkittavia, jotka tietävät mahdollisimman 

paljon kyseisestä aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98.)  

5.2 Tutkimuksen toteutus ja aineiston keruu  

Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää tutkimuksen kohteena 

olevaa ilmiötä tutkimukseen osallistujien näkökulmasta (Juuti & Puusa 2020, 9).  

Tutkimuksessani aineisto kerättiin avoimien vastausten verkkokyselyllä positii-

vista pedagogiikkaa aktiivisesti käyttäviltä varhaiskasvatuksen opettajilta ja var-

haiskasvatuksen erityisopettajilta, joiden varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen 

ryhmissä oli kehityksen ja oppimisen tuen lapsia. Verkkokyselyn avulla kartoi-

tettiin heidän kokemuksiaan ja käsityksiään positiivisen pedagogiikan käytöstä 

ja sen merkityksestä tukea tarvitsevien lasten kanssa työskennellessä. Pattonin 

(2002) mukaan haastattelut ja kyselyt, joissa käytetään avoimia kysymyksiä, tuo-

vat perusteellisesti esiin ihmisten käsityksiä, kokemuksia, mielipiteitä, tunteita ja 

tietotaitoa tutkittavasta asiasta. Toisin kuin esimerkiksi määrällisen tutkimuksen 

monivalintakyselyissä, avoimien kysymysten vastaukset saavat paremmin esille 

tutkittavan henkilön oman näkökulman ilman tutkijan ennalta määrittelemiä 

mahdollisia vastauksia. (Patton 2002, 4, 21.)   

Verkkokyselyn suunnittelussa sovelsin teemahaastattelulle ominaisia piir-

teitä, kuten kysymysten aihealueittaista teemoittelua. Teemoja muodostettaessa 

käytetään hyväksi alustavasta teoriaan tutustumisesta ja omasta kokemuksesta 

esiin nousevia aiheita (Eskola & Suoranta 2014, 79, 153). Verkkokyselyn kysy-

mykset teemoittelin kolmeen eri aihealueeseen: 1) positiivisen pedagogiikan käy-

tännön toteutus ja merkitys, 2) positiivinen pedagogiikka stressin säätelyn tu-

kena sekä 3) positiivinen pedagogiikka työyhteisön toimintakulttuurissa. Verk-

kokyselypohja löytyy liitteestä 2.  

Laadin verkkokyselyn webropol–ohjelmalla. Valitsin verkkokyselyn aineis-

ton keruun metodiksi haastattelujen sijaan, koska tavoitteenani oli tavoittaa mah-

dollisimman moni positiivista pedagogiikkaa aktiivisesti käyttävä varhaiskasva-

tuksen opettaja ja erityisopettaja. Vallila ja Perkkilä (2015) avaavat verkkokyselyn 
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etuja kertomalla, että ne ovat visuaalisia, nopeita ja taloudellisia. Teknologia on 

nykyään monipuolista ja kyselyyn voi vastata erilaisten laitteiden avulla. Verk-

kokyselyn voi laittaa esimerkiksi suoraan vastaajien sähköpostiin tai jollekin so-

siaalisen median alustalle. (Valli & Perkkilä 2015, 109–111.) Nämä edellä mainitut 

verkkokyselyn hyödyt vahvistivat valintaani. Hain tutkimusluvat kahdesta eri 

kunnasta. Yhteensä kolme kuntaa jakoi tutkimuskutsun suoraan varhaiskasva-

tuksen opettajilleen ja erityisopettajilleen. Lisäksi jaoin kutsun tutkimukseen so-

siaalisen median alustoilla tavoittaakseni vastaajia mahdollisimman laajasti. Ai-

neiston keräsin joulukuun 2020 ja tammikuun 2021 välisenä aikana.    

5.3 Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysillä pyritään saamaan kerättyyn ai-

neistoon selkeyttä ja luomaan uutta tietoa aineiston pohjalta. Ensin aineistoa tii-

vistetään ja sitä kautta tuotetaan selkeää ja mielekästä tietoa tutkittavasta ai-

heesta. (Eskola & Suoranta 2014, 138.) Lähdin alun perin analysoimaan kyselyn 

vastauksia aineistolähtöisesti.  Tällöin kerätään ensin aineisto, jonka perusteella 

muodostetaan teoria. Aineistolähtöinen analyysi on hyvä valinta muun muassa 

silloin kun halutaan selvittää, mitä tutkittava ilmiö merkitsee tai mikä on sen pe-

rusolemus. Varsinaisia hypoteeseja ei ole mahdollista asettaa, kun selvillä ei ole 

tarkasti mitään olettamuksia tutkimustuloksista. (Eskola & Suoranta 2014, 19.) 

Oman varhaiskasvatuksen työkokemukseni perusteella minulla oli kuitenkin 

ajatuksia siitä, mitä tuloksissa voisi näkyä. Tällaisia olettamuksia kutsutaan työ-

hypoteeseiksi (Eskola & Suoranta 2014, 20). 

Valitsin aineiston analyysimenetelmäksi sisällönanalyysin, joka itsessään 

on laadullisessa tutkimuksessa perusanalyysimenetelmä. Sisällönanalyysiä käy-

tettäessä on tavoitteena saada tutkittavasta ilmiöstä tiivis ja yleinen kuvaus. Si-

sällönanalyysi on tekstin analysointia, jossa tekstistä etsitään merkityksiä. Tar-

koituksena on ymmärtää jotain, mitä ei voi silmillä nähdä. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 117–118.) Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä etsitään ja pyritään löytä-

mään aineistosta malleja, teemoja ja kategorioita (Patton 2002, 453). Tarkastelun 
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alla oleva yksikkö sisällönanalyysissä voi olla esimerkiksi sana, lause, teema tai 

aihe. Yksi teema kerrallaan tutkija miettii, mikä olisi paras tapa luokitella kysei-

sen teeman aineisto. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 117–118.) Aineistoa pyritään ku-

vaamaan sanallisesti, ei määrällisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018, 119). 

 Säilytin aineistoni webropol –ohjelmassa ja kirjasin erilliseen word –tiedos-

toon aineiston vastauksia ja käsittelin niitä teemoitellen ja ryhmitellen siellä. Tee-

moittelin aineistoa paljolti sanalähtöisesti, esimerkiksi kaikki asiakokonaisuudet 

tai lauseet, joissa puhuttiin kannustamisesta, kehumisesta tai positiivisesta pa-

lautteesta ryhmittelin samaan kategoriaan, vahvuudet omaansa ja onnistumisen 

kokemukset omaansa. Hakiessani vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seen huomasin tässä kohtaa, että Samuli Rannan (2020, 191) väitöstutkimuksen 

VEPP-sisältöjen fenomenografisen analyysin tulosavaruudessa oli paljon samoja 

tai samantapaisia alakategorioita, kuin olin itsekin hahmotellut, joten jatkoin ai-

neiston ryhmittelyä tästä eteenpäin ennemminkin teoriaohjaavasti kuin aineisto-

lähtöisesti. 

Patton (2002) kertoo, että vaikka aineistoa lähdettäisiin analysoimaan aluksi 

puhtaasti aineistolähtöisesti, voidaan tutkimuksen loppupuolella käyttää myös 

teorialähtöistä analyysiä, jossa sitten verrataan löydöksiä mahdolliseen teoriaan. 

(Patton 2002, 453.) Tätä kutsutaan abduktiiviseksi eli teoriaohjaavaksi analyy-

siksi. Siinä tutkija käyttää teoriaa apuna, muttei tee analyysiä pelkästään teoriaan 

pohjautuen. Tämä voi näkyä analyysissä esimerkiksi niin, että alaluokat muodos-

tuvat aineiston perusteella ja yläluokat tuodaan jonkun teorian pohjalta. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 107–110, 133.) Näin tein myös tässä tutkimuksessa. Yhdistin 

löytämäni alakategoriat Rannan tulosavaruuden pää- ja tuloskategorioihin. Käy-

tin siis abduktiivista analyysiä, koska tämän kokoisesta aineistosta tuskin saa ke-

hiteltyä uutta teoriaa pelkästään aineiston perusteella. Lisäksi positiivisesta pe-

dagogiikasta ei ole juuri teoriaa tai tutkimustietoa tarjolla varhaiskasvatuksen 

ja/tai esiopetuksen kontekstissa, jotta voisin täysin pitäytyä teorialähtöisessä 

analyysissä.   
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Positiivisen pedagogiikan toteuttaminen -aineiston analyysi. Analysoidessani 

varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien positiivi-

sen pedagogiikan käytännön toteutuksen tapoja, pelkistin ensin alkuperäistä il-

maisua ja niiden perusteella siirsin ilmaukset tiettyjen toistuvien teemojen alle. 

Esimerkit alkuperäisistä ilmaisuista, niistä johdetuista pelkistetyistä ilmauksista 

ja näistä luoduista teemoista löytyvät taulukosta 2. 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki alkuperäisilmaisuista johdetuista pelkistyksistä ja niistä johdetuista 

teemoista. 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Teema 

“lapselle annetaan myönteistä  

palautetta runsaasti kaikenlaisissa 

tilanteissa” (V26) 

myönteisen palautteen 

antaminen 

kannustaminen, kehuminen 

ja myönteinen palaute 

“haluan lapselle sellaisen tunteen, 

että hän voi tulla juttelemaan tai 

kertomaan, jos on jotain kivaa tai 

mieltä painavaa asiaa” (V8) 

lapsen tunne, että  

aikuiselle voi tulla  

kertomaan mitä vain 

turvallinen, luotettava ja 

helposti lähestyttävä  

aikuinen 

“pyritään löytämään asioita, joissa 

lapsi on hyvä ja taitava ja  

sisällytetään näitä toimintaan pit-

kin päivää, esimerkiksi luvallista  

säntäilyä ja juoksua ja kiipeilyä 

niille, joille se on luonteva tapa  

toimia” (V5) 

etsitään lapsen  

yksilölliset taidot ja  

mahdollistetaan niiden 

hyödyntäminen  

yksilöllisyyden huomioimi-

nen ja mahdollistaminen 

“positiivisessa pedagogiikassa 

suunnitelmallisesti hyödynnetään 

lapsen vahvuuksia ja saadaan 

‘kiinni lapsi hyvästä” (V20) 

huomioidaan lapsen  

vahvuudet 

vahvuudet 

 

Tämän jälkeen aloin miettiä, miten nämä teemat sopivat Rannan (2020) tu-

losavaruuden alakategorioihin (liite 3). Mikäli sopiva löytyi suoraan tuosta alku-

peräisestä tulosavaruudesta, valitsin sen. Mikäli se ei sopinut, loin uuden. Esi-

merkit teemoista johdetuista alakategorioista on esitetty taulukossa 3. 
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TAULUKKO 3. Esimerkki teemoista johdetuista alakategorioista. 

Teema Alakategoria 

kannustaminen, kehuminen ja  

myönteinen palaute 

pedagoginen toiminta 

turvallinen, luotettava ja helposti  

lähestyttävä aikuinen 

suhteen rakentuminen 

yksilöllisyyden huomioiminen ja  

mahdollistaminen 

lapsen yksilöllisyyden huomioiminen 

vahvuudet vahvuusperustainen toiminta 

 

TAULUKKO 4. Positiivisen pedagogiikan käytännön toteutus varhaiskasvatuksessa ja  

esiopetuksessa. 

Pääkategoria Tuloskategoriat Alakategoriat 

Opettajan suhde  

lapseen 

 

Positiivinen  

opetussuhde 

- Suhteen rakentuminen  

- Lapsen arvostaminen    

 

Sensitiivinen  

opettaja 

- Lapsen kohtaaminen 

- Herkkyys lapsen tarpeille  

Positiiviset  

oppimiskokemukset 

Positiivinen  

oppimisympäristö 

- Pedagoginen toiminta 

- Positiivinen ilmapiiri 

 

Lapsen  

myönteinen  

oppijaminäkuva 

- Lapsen yksilöllisyyden huomioiminen  

- Vahvuusperustainen toiminta  

- Onnistumisten kokemukset 

 

Lasten  

vuorovaikutustaidot 

Sosiaalinen  

viihtyvyys 

- Tunnetaitojen harjoitteleminen   

- Kaveritaitojen harjoitteleminen  

Yhteenkuuluvuus  - Yhteenkuuluvuuden kulttuurin  

rakentaminen 

Lasten autonomian 

tukeminen 

Osallisuus - Osallisuuden tukeminen 

 

Omatoimisuuden 

tukeminen 

- Omatoimisuuden tukeminen 
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Nämä muodostamani alakategoriat sovitin Rannan (2020) tulosavaruuden (liite 

3) jo olemassa oleviin tuloskategorioihin ja siitä vielä pääkategorioihin. Näistä 

muodostettu valmis tulosavaruus löytyy edelliseltä sivulta taulukosta 4. 

 

Positiivisen pedagogiikan merkitys lapsen hyvinvoinnille -aineiston analyysi. 

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien antamia 

merkityksiä positiivisen pedagogiikan käytöstä tuen tarpeessa olevien lasten op-

pimiselle ja hyvinvoinnille, niin yleisesti kuin stressin säätelyyn liittyen, lähdin 

myös alun perin analysoimaan aineistolähtöisesti. Toimin samaan tapaan kuin 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen aineistoa analysoidessani (taulukko 2 ja 3). 

Analysoin teemoitellen ja luoden alakategoriat ensin siitä osasta aineistoa, joka 

koski opettajien käsityksiä positiivisen pedagogiikan merkityksistä tuen lapsille 

yleisellä tasolla. Sen jälkeen tein saman stressin säätelyyn liittyvälle aineistolle. 

Aineistossa korostui lasten hyvinvointi ja koska PERMA–hyvinvointiteoria sopii 

varhaiskasvatuksen kontekstiin (Leskisenoja 2019), niin päätin jatkaa analysoin-

tia ryhmitellen löytämiäni alakategorioita PERMA–hyvinvointiteorian viiden 

elementin alle. Yhdistin tässä kohtaa aineistosta nousseet yleiset merkitykset ja 

stressin säätelyyn liittyvät merkitykset keskenään. Tämän jälkeen loin vielä tu-

loskategoriat pääkategorioiden ja alakategorioiden väliin yhdistämään PERMA-

hyvinvointiteorian elementit ja muodostamani alakategoriat keskenään. Tulos-

kategorioissa on aineiston perusteella varhaiskasvatuksen kontekstista löydettä-

viä PERMA-hyvinvointiteorian elementtien osatekijöitä (kts. luku 2.3). Lopputu-

loksen olen esittänyt taulukossa 5. 
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TAULUKKO 5. Positiivisen pedagogiikan merkitykset tuen lapsen hyvinvoinnille.  

Pääkategoria Tuloskategoriat Alakategoriat 

Myönteiset  

tunteet (P) 

Myönteinen ilmapiiri - Kokonaisvaltainen hyvinvointi 

lisääntyy 

Toimintaan  

sitoutuminen (E) 

Tietoisuustaidot ja  

rauhoittumisen taidot 

 

- Lapsen taito tunnistaa ja  

säädellä stressiä itsenäisesti  

kehittyy 

Lapsen yksilöllisyyden  

huomioiminen 

Aikuinen säätelyn tukena 

Välittävät  

ihmissuhteet (R) 

Opettajan ja lapsen välinen 

suhde 

- Yhteys ja luottamus aikuiseen 

vahvistuu 

Lasten keskinäiset suhteet -    Lasten keskinäiset suhteet  

kehittyvät 

Yhteistyö perheiden kanssa - Yhteistyö kodin kanssa  

paranee 

Merkityksellisyyden  

kokemukset (M) 

Osallisuuden kokemuksen  

mahdollistaminen 

- Osallisuuden kokemus  

lisääntyy 

Saavuttaminen (A) Onnistumisten kokemukset 

 

- Itsetunto ja minäkuva  

kehittyvät 

- Oppimismotivaatio vahvistuu 

 

 

Positiivisen pedagogiikan merkitys työyhteisölle -aineiston analyysi. Varhais-

kasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien käsityksiä positii-

visen pedagogiikan merkityksestä työyhteisölle analysoin täysin aineistolähtöi-

sesti. Teemoittelin vastaukset samaan tapaan kuin aikaisemminkin (taulukko 2). 

Teemoista muodostin suoraan pääkategoriat, koska teemoittelun perusteella oli 

löydettävissä kolme selkeää kategoriaa: 1) pedagogisen osaamisen vahvistumi-

nen, 2) lapsen hyvinvoinnin lisääntyminen ja 3) työhyvinvoinnin lisääntyminen. 

Vastausten perusteella muodostetut kategoriat löytyvät kuviosta 4.  
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5.4 Eettiset ratkaisut 

Tutkimusta tehdessä on otettava huomioon eettiset ratkaisut. Asiaa on pohdit-

tava useasta näkökulmasta. Jopa tutkimusaiheen valinta on eettinen kysymys 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 153). Tutkimus tulee toteuttaa eettisten periaatteiden 

mukaan, jolloin se on vastuullista. Tutkimusta tehdessä pidetään tällöin mielessä 

hyvä tieteellinen käytäntö, tutkimusetiikka, vastuullisesti toteutettu aineiston-

hallinta sisältäen tietosuojan ja tietoturvan vaatimukset sekä vastuullinen tiede-

viestintä ja avoimen tieteen kulttuurin edistäminen. (Jyväskylän yliopisto, 

2020b.) Hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaan huolehdin siitä, että 

tutkimus tehtiin huolellisesti ja tarkasti kaikilta osin koko prosessin ajan. Viitta-

sin esimerkiksi tutkimusraportissani mainittuihin lähteisiin systemaattisesti ja 

virheettömästi. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

Aineistonkeruun tein verkkokyselynä webropol–ohjelmalla. Kyselyn al-

kuun kirjoitin tiedotteen tutkimuksesta (liite 1) ja lisäsin tiedotteeseen linkin tie-

tosuojalomakkeeseen.  Kyselytutkimuksen osalta suostumukseksi osallistua tut-

kimukseen riitti se, että tutkittava sai henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot 

(tutkimustiedote ja tietosuojailmoitus) ja vastasi sen jälkeen kyselyyn. (Jyväsky-

län yliopisto 2020a.) Tietosuojailmoitus oli EU (679/2016) 13, 14, 30 artiklan mu-

kainen.   

  Tunnistettavia henkilötietoja en kerännyt lainkaan. Halusin olla hyvin 

tarkka tämän asian kanssa. Kyselylomakkeella kartoitin vastaajan 1) ammatti-

nimikkeen (varhaiskasvatuksen opettaja vai varhaiskasvatuksen erityisopettaja), 

2) ryhmämuodon, jossa hän työskentelee (erityisryhmä, integroitu ryhmä, pie-

nennetty ryhmä vai tavallinen ryhmä), 3) ryhmän toiminnan muodon (varhais-

kasvatus, esiopetus vai molemmat) ja kokemustiedon/asiantuntijuuden tutki-

mastani aiheesta. En tarvinnut tietoa esimerkiksi vastaajan sukupuolesta tai iästä. 

Keräämäni tiedot olivat siis anonymisoituja. Kyselyssä käytin nettilinkkiä, joka 

oli täysin anonyymi. Toki verkkokyselyn kyseessä ollessa on huomioitava hen-

kilötietona mahdollinen ip-osoite. Tutkimusrekisteri ja aineisto poistetaan tutki-

muksen päätyttyä. 
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6 TULOKSET 

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien työssään 

käyttämät positiivisen pedagogiikan elementit voidaan jakaa neljään ulottuvuu-

teen: opettajan ja lapsen väliseen suhteeseen, positiivisiin oppimiskokemuksiin, 

lasten vuorovaikutustaitoihin ja lasten autonomian tukemiseen. Opettajien käsi-

tykset positiivisen pedagogiikan merkityksestä tuen tarpeessa olevien lasten op-

pimiselle ja hyvinvoinnille asettuivat PERMA-hyvinvointiteorian viiden elemen-

tin alle seuraavasti: Myönteisten tunteiden (P) tukeminen vahvisti lapsen koko-

naisvaltaista hyvinvointia. Toimintaan sitoutumista (E) kehitettiin tukemalla lap-

sen stressin säätelyä opettamalla lasta tunnistamaan ja säätelemään stressiä itse-

näisesti. Panostamalla välittäviin ihmissuhteisiin (R) lapsen yhteys ja luottamus 

aikuisiin vahvistui, lasten keskinäiset suhteet kehittyivät ja yhteistyö kodin 

kanssa parani. Merkityksellisyyttä (M) tukemalla lapsen osallisuuden kokemus 

vahvistui. Saavuttamista (A) tukevilla positiivisen pedagogiikan keinoilla lapsen 

itsetunto ja minäkuva kehittyivät sekä motivaatio oppimiseen vahvistui. Työyh-

teisön kannalta opettajat näkivät positiivisen pedagogiikan mahdollisimman laa-

jamittaisen käytön vahvistavan pedagogista osaamista, lisäävän lapsen hyvin-

vointia ja vahvistavan työyhteisön hyvinvointia. Käytän tässä tulososiossa var-

haiskasvatuksen opettajista ja varhaiskasvatuksen erityisopettajista yhteisesti ni-

mitystä opettaja, jotta tulosten lukeminen on sujuvampaa lukijalle. 

6.1 Positiivisen pedagogiikan toteuttaminen 

Tässä alaluvussa käyn läpi, mitä positiivisen pedagogiikan elementtejä varhais-

kasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat kertoivat käyttä-

vänsä työssään. Kyselylomakkeessa en avannut vastaajille positiivisen pedago-

giikan sisältöjä, koska tarkoitukseni oli nimenomaan kartoittaa, mitä positiivinen 

pedagogiikka vastaajien mielestä sisältää. Opettajien positiivisen pedagogiikan 

käytännön toteuttaminen muodosti neljä ulottuvuutta: opettajan suhde lapseen, 
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positiiviset oppimiskokemukset, lasten vuorovaikutustaidot ja lasten autono-

mian tukeminen. Nämä ulottuvuudet olen esittänyt kuviossa 2. 

 

 

KUVIO 2. Positiivisen pedagogiikan käytännön toteuttamisen neljä ulottuvuutta. 

 

Näistä neljästä ulottuvuudesta korostui kaksi ensimmäistä, joihin tuli selvästi 

eniten mainintoja. Kaikista ilmauksista 46 % koski positiivisia oppimiskokemuk-

sia ja niitä olivat maininneet kaikki kysymykseen vastanneet opettajat. Opettajan 

suhdetta lapseen eli sitä, millä tavalla opettaja on vuorovaikutussuhteessa lap-

seen, oli kommentoinut 65 % vastaajista ja kaikista ilmauksista 30 % koski tätä 

ulottuvuutta. Taulukossa 6 löytyvät näiden neljän elementin vastausten prosen-

tuaaliset jakaumat. 

  

TAULUKKO 6. Positiivisen pedagogiikan käytön elementtien prosentuaalinen jakauma. 

  Vastaajat (n=31*)  Ilmaukset (n=145)  

Opettajan suhde lapseen 65 % 30 % 

Positiiviset oppimiskokemukset  100 %  46 %  

Lapsen autonomian tukeminen  23 %  8 %  

Lasten vuorovaikutussuhteet  52 %  17 %  
*Tähän kysymykseen oli vastannut 31 opettajaa kaikista 32:sta 
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6.1.1 Opettajan suhde lapseen 

Opettajan suhde lapseen jakautuu kahteen tuloskategoriaan, jotka ovat positiivi-

nen opetussuhde ja sensitiivinen opettaja.  Positiivinen opetussuhde taas jakautuu 

kahteen alakategoriaan 1) lapsen arvostaminen ja 2) suhteen rakentuminen.  Sen-

sitiivisen opettajan kaksi alakategoriaa ovat 1) lapsen kohtaaminen ja 2) herkkyys 

lapsen tarpeille.  

 

Lapsen arvostaminen näkyy tulosten mukaan opettajan myönteisenä, hyväksy-

vänä ja välittävänä asenteena lasta kohtaan sekä hyvän huomaamisena lapsessa 

ja sen ilmaisemisena tälle. Opettajat kertovat, että positiivinen ja kunnioittava 

asenne kohdistuu myös lasten perheisiin. Opettajat tuovat myös esille, kuinka 

lapsen arvostus konkreettisesti ilmenee esimerkiksi aikuisen osoittamana kiinty-

myksenä, myönteisenä äänensävynä ja rohkaisevana sekä hyväksyvänä kat-

seena. Puhetapa lasta kohtaan on kaikessa arjen vuorovaikutuksessa positiivi-

nen. Varhaiskasvatuksen toiminnassa arvostus näkyy ystävällisenä ja kannusta-

vana asenteena kaikkia kohtaan, niin lapsista kuin aikuisistakin uskotaan hyvää. 

Tärkeää opettajien mukaan on, että aikuinen uskoo lapseen ja tämän mahdolli-

suuksiin. Näin lasta autetaan kasvamaan parhaaksi versioksi omasta itsestään (V24). 

Arvostuksen ilmapiiriin vaikutetaan sopimalla yhteisistä toimintatavoista: 

 

“Kaikki ryhmässä työskentelevät sitoutuvat puhumaan lapselle kunnioittavasti, myös ää-

nen painoon ja kehon kieleen kiinnitetään huomiota.” V13 

 

Suhteen rakentumisessa on opettajien mielestä tärkeää, että aikuinen on turvalli-

nen, luotettava ja helposti lähestyttävä. Asiassa kuin asiassa voi lähestyä aikuista, 

eikä ole mitään tilannetta, milloin ei aikuinen ole saatavilla. Opettajat näkevät 

tärkeänä lapsen ja aikuisen suhteen rakentumiselle myös sen, että lapsi kokee 

aikuisen olevan oikeasti johdossa, luovan positiivisia rajoja ja toimivan johdon-

mukaisesti. Rajojen asettaminen koetaan oleelliseksi, koska sillä ansaitaan lapsen 
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kunnioitus. Yksi vastaajista kertoi, kuinka toimintakauden alussa oli tapana käyt-

tää paljon aikaa lapsiin tutustumiseen ja henkilökohtaisten suhteiden luomiseen. 

Hän jatkoi:  

 

“Koen, että on tärkeää luoda hyvä kiintymyssuhde, jotta saan lapsen luottamuksen ja sitä 

kautta lapsi on vastaanottavaisempi. [] Rajoja ja rakkautta, yhdessä keskustellen, ihmetel-

len ja pohtien.” V12 

 

Lapsen kohtaaminen ilmenee aineistossa niin, että aikuinen on vuorovaikutuk-

sessa lämpimästi läsnä ja kuuntelee. Hän on aidosti kiinnostunut siitä, mitä lapsi 

kulloinkin kertoo. Kasvattaja on aina käytettävissä ja ottaa syliin, kun lapsi sitä 

tarvitsee. Opettajat ilmaisevat, kuinka vuorovaikutusta lapseen vahvistetaan ar-

jessa olemalla lapsen tasolla. Aikuinen on mukana leikeissä ja keskustelee heidän 

kanssaan heidän kokemusmaailmaansa liittyvistä asioista (V16). Yhdessä aikuisen 

kanssa ihmetellään elämää. Opettajien mielestä on tärkeää huomioida, kuinka 

lapselle puhutaan ja kuinka ollaan vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Puhun 

siitä, minkä haluan lisääntyvän, en siitä mikä on pielessä tai mielestäni huonosti (V5). 

Kuten suhteen rakentumisessa lapseen, on myös lapsen kohtaamisessa tärkeää, 

että äänensävy, eleet ja katsekontakti ovat myönteisiä. Yhtä lailla lapsesta välit-

täminen ja kiintymys tehdään lapselle näkyväksi joka päivä. Opettajien mukaan 

kiireettömyyden tunne lapsen kohtaamisessa ja ajan antaminen tunteiden sekä 

tilanteiden selvittämiselle on oleellista. Tärkeänä koetaan edelleen, että kasvat-

taja tutustuu kunnolla lapsiin ja keskustelee heidän kanssaan paljon. Näin kas-

vattajan lapsituntemus kehittyy hyväksi. Silloin on helpompi positiivisen peda-

gogiikan keinoin, sensitiivisellä tavalla tukea ja ohjata lasta:  

 

“Ensisijaista kaikessa pedagogiikassa on lapsen kohtaaminen, kannatteleminen ja kans-

sasäätely, emotionaalisen turvan luominen. Ja se tapahtuu parhaiten yhdessä oppimalla 

vahvuuksien, ilon ja kannustuksen kautta.” V31 
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Herkkyys lapsen tarpeille tulee vastauksissa ilmi opettajien ottaessa lapset huo-

mioon yksilöllisesti ja ennakoidessaan heidän tunnereaktioitaan tämän yksilö-

tuntemuksen perusteella. Varhaiskasvatuksen arjessa ennakointi on tärkeä peda-

goginen toimintatapa ja se voi näkyä toiminnassa esimerkiksi niin, että tarvitta-

essa sen avulla lasta ohjataan mielekkääseen toimintaan. Varhaiskasvatuksen toi-

minta pohjaa lapsen omaan kokemusmaailmaan. Kasvattaja myös joustaa toi-

minnassa lasten tunnetiloja aistien, aina kaiken ei tarvitse mennä niin kuin on suunni-

tellut (V12). Tärkeää on tunnistaa, mitä lapsi tarvitsee ja mitkä asiat painavat 

mieltä. Aikuinen sanoittaa tilanteita ja tunteita sekä auttaa ja tukee niiden sääte-

lyssä lasta. Opettajat kertovat tarkemmin, että esimerkiksi ristiriitatilanteissa tai 

muissa haasteellisemmissa tilanteissa selvitetään ensin lapsen oma kanta asiaan 

syyllistämisen sijaan.  Lapsen kanssa keskustellaan asiasta, kuunnellaan hänen 

näkemyksiään ja keksitään yhdessä ratkaisuja. Opettajat ilmaisevat, että sensitii-

visyys auttaa myös huomaamaan kaiken hyvän lapsessa ja tuomaan sen esille 

niin lapselle itselleen kuin muillekin. Eräs opettaja kiteytti sensitiivisen tavan toi-

mia lapsen kanssa seuraavalla tavalla:  

 

“Tarvitaan kykyä tunnistaa lapsen tunnetiloja ja vastata niihin. Sensitiivinen aikuinen on 

lämmin ja osoittaa lapselle kiintymystä ja huolenpitoa. Hän arvostaa, kuuntelee, kunnioit-

taa, rohkaisee ja kehuu lasta sekä tunnistaa ja vastaa lapsen huolenaiheisiin ja tunnetiloihin 

tarkoituksenmukaisesti.” V18 

 

6.1.2 Positiiviset oppimiskokemukset  

Positiiviset oppimiskokemukset jakautuvat tuloskategorioihin positiivinen oppi-

misympäristö ja lapsen myönteinen oppijaminäkuva. Positiivinen oppimisympäristö 

sisältää alakategoriat 1) positiivinen ilmapiiri ja 2) pedagoginen toiminta. Lapsen 

myönteinen oppijaminäkuva taas koostuu kolmesta alakategoriasta 1) lapsen yk-

silöllisyyden huomioiminen, 2) vahvuusperustainen toiminta ja 3) onnistumisten 

kokemukset.  
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Positiivista ilmapiiriä vaalitaan ja se näkyy kaikessa toiminnassa. Tavoitteena 

on luoda erilaisin keinoin luottavainen ja turvallinen ilmapiiri, joka rohkaisee ja 

kannustaa lasta yrittämään. Opettajien mukaan kiireettömyys ja joustavuus eri 

tilanteissa ovat osa positiivista ilmapiiriä. Positiivinen ilmapiiri sallii kaikki tun-

teet, myös epäonnistumisille on aina tilaa. Aikuiset mallittavat lapsille, miten eri-

laisiin asioihin ja tilanteisiin suhtaudutaan positiivisesti ja hyvän kautta. Opetta-

jat ilmaisevat myös, kuinka positiivista pedagogiikkaa toteuttavien kasvattajien 

oma asenne on valoisa ja kannustava. Tämä tarttuu aikuisen mallittamisen kautta 

myös lapsiin. Opettajien mielestä oleellista on, että lasten kuullen heistä kuten 

kaikista muistakin puhutaan aina positiivisesti. Positiivisessa ilmapiirissä lap-

selle luodaan tunne, että hän on hyvä omana ainutlaatuisena itsenään:   

 

“Positiivinen pedagogiikka on myös hyväksyntää; sinä olet hyvä sellaisenaan.” V19 

 

Pedagoginen toiminta sisältää pääosin kannustamisen, kehumisen ja myönteisen 

palautteen sekä positiivisen ohjaavan puhetavan. Toki opettajat mainitsevat 

myös pienryhmätoiminnan tärkeyden ja joitakin tarkempia pedagogisia toimin-

tatapoja, kuten esimerkiksi erilaisia positiivisen pedagogiikan toteuttamiseen 

tehtyjä valmiita interventioita. Kaikkein eniten aineistossa nousee esille positiivi-

sen pedagogiikan keinoista mainintoja kannustamisesta, kehumisesta ja myön-

teisestä palautteesta. Opettajat käyttävät työssään näitä kolmea toimintatapaa 

runsaasti kaikenlaisissa tilanteissa. Opettajien pyrkimyksenä kehumisella, kan-

nustamisella ja myönteisellä palautteella on kehittää lapsen itseluottamusta ja 

positiivista käsitystä omasta itsestään. Opettajat kokevat tärkeäksi, että aikuinen 

on lähellä lapsen harjoitellessa jotain uutta taitoa, jotta hän voi välittömästi antaa 

myönteistä palautetta harjoittelusta ja jokaisesta pienestäkin onnistumisesta. Ai-

kuinen voi sanoa esimerkiksi “olit sinnikäs kun jaksoit yrittää, tai huomasitko, miten 

hienosti sait itse puettua takin päälle (V8).” Opettajat ilmaisevat, ettei tarkoitus ole 

pelkästään aikuisen taholta antaa myönteistä palautetta lapsille, vaan myös ryh-

män lapset opetetaan toimimaan samalla tavalla kavereitaan kohtaan. Yhdessä 
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opetellaan antamaan ja saamaan kannustavaa palautetta. Jokin tuokio voi päät-

tyä esimerkiksi kehurinkiin, jossa lapsi saa kuulla peiton alla, mikä kavereita hänessä 

ilahduttaa (V19). Lisäksi aineistossa useamman kerran esiintyy opettajan positii-

vinen puhetapa, jolla lasta ohjataan toimimaan toivotulla tavalla. Tässä positiivi-

sesti ohjaavassa puhetavassa aikuiset sanoittavat lapsille myönteisellä tavalla, 

mitä saa tehdä ja mitä heiltä toivotaan, eikä mennä kieltosanat tai kielteinen il-

maisu edellä. Esimerkiksi “älä juokse” sanotaankin muodossa “kävellään.” Li-

säksi kasvattajat käyttävät usein niin sanottua viereen kehumista, jossa annetaan 

myönteistä palautetta reippaasti pukevalle lapselle. Varsinaisesti tällä kuitenkin 

pyritään motivoimaan vieressä olevaa lasta, joka ei halua pukea. Myönteinen 

tapa puhua lapselle ja huomioida tätä, on koettu toimivaksi positiivisen pedago-

giikan toimintatavaksi: 

 

“Huomio on välitöntä, kun lapsi onnistuu tai edes yrittää, motivointi on vahvempaa, jotta 

myös ei-niin-kiinnostavista tekemisistä tulee kiinnostavia, kehu on konkreettista, positii-

vinen ‘juoruilu’ lapsen kuullen toimii.” V24 

    

Lapsen yksilöllisyyden huomioiminen toiminnassa vaatii opettajien mukaan ai-

kuiselta muun muassa luovia ratkaisuja. Lapselle tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja 

ja työskentelyn pohjana on lapsen kokemusmaailma. Kysymyksiin ei ole vain 

yhtä ainoaa vastausta, erilaisetkin vastaukset ja ajatusmallit hyväksytään. Lasten 

yksilölliset tarpeet, kuten rauhan kaipuu ja erityisherkkyys, huomioidaan var-

haiskasvatuksen arjessa. Opettajien mukaan kaikenlaisessa toiminnassa motivoi-

daan tavallista enemmän niissä kohdin, joissa lapsi ei koe jotain toimintaa tai te-

kemistä kovin kiinnostavana. Haastavan lapsen kohdalla pyritään löytämään asi-

oita, joissa lapsi on hyvä ja taitava ja sisällytetään näitä toimintaan pitkin päivää, esi-

merkiksi luvallista säntäilyä ja juoksua ja kiipeilyä niille, joille se on luonteva tapa toimia 

(V5). Yksilöllisyyden huomioiminen on opettajien mielestä tärkeää, jotta lasta 

voidaan tukea juuri niillä alueilla, jotka ovat hänelle haasteellisia ja joista on juuri 

hänen kehitykselleen suurin hyöty:  
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“Positiivinen pedagogiikka on positiivista diskriminaatiota, sensitiivisyyttä, herkkyyskau-

siin tarttumista, eikä kaikille samanlaista aina. Positiivisessa pedagogiikassa lasta autetaan 

kasvamaan parhaaksi versioksi omasta itsestään.” V24 

 

Vahvuusperustainen toiminta korostuu opettajien vastauksissa samaan tapaan, 

kuin aikaisemmin pedagogisen toiminnan kohdalla mainitut kannustaminen, ke-

huminen ja myönteinen palaute. Vahvuuksiin liittyviä mainintoja on aineistossa 

runsaasti. Varhaiskasvatuksen toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan lasten vah-

vuudet edellä. Opettajat kertovat, että lapselle asetetuissa tavoitteissa ja moti-

voinnissa lähdetään aina liikkeelle vahvuuksista käsin. Näin vahvuusperustaista 

toimintaa hyväksikäyttäen opettajat tukevat lapsia oppimaan uusia asioita. Vah-

vuuksia havainnoidaan ja dokumentoidaan. Vahvuuksia käsitellään eri tavoin 

niin erillisillä tuokioilla kuin arjen keskellä, esimerkiksi sanoittamalla vahvuuk-

sia lapselle ja auttamalla lasta tunnistamaan niitä niin itsessään kuin muissakin. 

Myös lasten omaa vahvuuspuhetta vahvistetaan.  Lapsille opetetaan, ettei jokai-

nen voi olla yhtä hyvä joka ikisessä asiassa, mutta jokainen on hyvä jossain ja 

kaikilla on useampia vahvuuksia. Lapsille tehdään näkyväksi, että ihan jokai-

sesta löytyy erilaisia taitoja ja hyödynnettäviä vahvuuksia. Tukea tarvitsevien 

lasten kohdalla ei ajatella, että heiltä puuttuu jotain, vaan mitä lisää heidän omista läh-

tökohdistaan (V27). Arjessa pysähdytään enemmän positiivisen käyttäytymisen 

äärelle ja hehkutetaan lasten taitoja ja osaamista. Kaikkeen positiiviseen, kuten 

vahvuuksiin keskittyminen, saa aikaan lisää hyvää ja positiivista. Se kasvaa, johon 

kiinnitetään huomiota (V1). Tavoitteena on saada lapsi kukoistamaan omien vah-

vuuksien kautta:  

 

“Positiivisessa pedagogiikassa suunnitelmallisesti hyödynnetään lapsen vahvuuksia ja 

saadaan ‘kiinni lapsi hyvästä’. Lapsille myös opetetaan vahvuuksia ja niitä nimetään toi-

silta. Positiivinen pedagogiikka lähestyy vaikeampiakin asioita vahvuuksien kautta, yrit-

täen valjastaa hyvä kantamaan huonompikin hetki.” V20 
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Onnistumisten kokemukset ovat myös tärkeitä lapsen oppijaminäkuvalle opet-

tajien käsityksen mukaan. Onnistumisia mahdollistetaan lapselle esimerkiksi tar-

joamalla vaihtoehtoisia menetelmiä ja käyttämällä luovia ratkaisuja. Ei ole vain 

yhtä tiettyä tapaa tehdä asioita. Lasten kanssa voidaan yhdessä asettaa lapselle 

sopivia tavoitteita ja heille annetaan mahdollisuuksia valita erilaisia toteutustapoja 

esimerkiksi kirjainten harjoitteluun (V5). Opettajien mukaan on oleellista kiinnittää 

huomiota siihen, mitä lapsi jo osaa ja käyttää näitä taitoja hyödyksi tukemaan 

vielä harjoitusta vaativia taitoja. On myös tärkeää ohjata lapsi itsekin huomaa-

maan niitä asioita, joissa hän onnistuu. Lapselle opetetaan aikuisen tuella sinnik-

kyyttä omaan tekemiseen ja tuetaan tekemisestä nauttimista. Onnistumisia sa-

noitetaan ja tehdään myös näkyväksi lapselle ja koko ryhmälle. Jokaisen onnistu-

misen jälkeen voidaan vaikka ottaa yhteinen halaus tai heittää ylävitoset (V8). Ryhmän 

aikuiset huolehtivat siitä, että jokainen lapsi kokee onnistumisen tai jonkun 

muun positiivisen asian päivän aikana. Pienetkin positiiviset ja arkiset asiat sekä 

onnistumiset dokumentoidaan:    

 

“Onnen pipanat vihko, johon kirjataan lasten tekemiä havaintoja onnistumisista ja hyvän 

tekemisestä itse ja muita lapsia kohtaan.” V2 

 

6.1.3 Lasten vuorovaikutussuhteet 

Lasten vuorovaikutussuhteet jakautuvat kahteen tuloskategoriaan sosiaalinen 

viihtyvyys ja yhteenkuuluvuus. Sosiaalinen viihtyvyys sisältää alakategoriat 1) tun-

netaitojen harjoittelu ja 2) kaveritaitojen harjoittelu ja tukeminen. Yhteenkuulu-

vuus saa osakseen yhden alakategorian: yhteenkuuluvuuden kulttuurin raken-

taminen. 

 

Tunnetaitojen harjoittelu opettajien mukaan sisältää tunteiden tunnistamista ja 

nimeämistä, tunteiden kokemista ja käsittelyä hyväksyvässä ilmapiirissä sekä 

tunteiden sanoittamista lapselle arjen eri tilanteissa. Tunnetaitojen harjoittelu 
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mahdollistetaan arjessa järjestämällä sopivia tilanteita tai tunnekerhoja säännöl-

lisesti. Arjessa edesautetaan myönteisten tunnetilojen kokeminen esimerkiksi po-

sitiivisen ilmapiirin luomisella. Lapsille opetetaan, että kaikki tunteet ovat sallit-

tuja ja niiden kanssa oppii tulemaan toimeen harjoittelun avulla. Aikuinen mal-

lintaa lapsille tunteita ja tarvittaessa käyttää tukena kuvia. Oleellista on, että ai-

kuisella on itsellään hyvät tunnetaidot, jotta hän voi opettaa tunnetaitoja lapsille. 

Aikuisen on tärkeää antaa aikaa lapsen tunteiden käsittelyyn:  

 

“Tunnepuheelle on aina aikaa, tilanteille (lapsen kokemus, voimakkaat tunnetilat) anne-

taan aikaa.”V17 

 

Kaveritaitojen harjoittelua opettajat toteuttavat esimerkiksi leikkien ja satujen 

kautta sekä erilaisten teemakerhojen sisällä (vuorovaikutuskerho, kaverikerho). 

Aikuisella on tärkeä rooli kaverisuhteiden muodostamisen tukemisessa ja sosi-

aalisista tilanteista selviytymisen ohjaamisessa. Tätä työtä tehdään opettajien 

mukaan myös arjen tilanteissa, ei pelkästään erillisillä tuokioilla.  Vuorovaiku-

tussuhteita rakennetaan ja tuetaan lasten välillä, mutta myös aikuisten ja lasten 

välillä. Vahvuuksia voi hyödyntää myös kaveritaitojen harjoittelussa: 

 

“Kaveritaitojen erityinen huomioiminen, mitä vahvuuksia kullakin on, mitä [vahvuutta] 

käytit auttaaksesi kaveria.” V12 

 

Yhteenkuuluvuuden kulttuuria rakennetaan yhdessä lasten kanssa iloitsemalla 

onnistumisista, tukemalla ryhmäytymistä ja ryhmähenkeä, sekä opettamalla lap-

sia hyväksymään erilaisia näkökulmia. Opettajat vahvistavat yhteenkuuluvuutta 

keskustelemalla yhdessä lasten kanssa erilaisista ajatuksista ja ajattelusta ylipää-

tään. Yhteishenkeä voidaan kasvattaa esimerkiksi niin, että jokaisesta ryhmän 

lapsen tekemästä mukavasta teosta muille ryhmän jäsenille kerätään timantteja 

purkkiin ja kun purkki on täynnä, niin tehdään yhteinen kiva juttu (V7) ja näin juhlis-

tetaan yhteistä onnistumista yhdessä. Aineistosta nousee esiin myös ajatus siitä, 

että toistuvaa kiusaamista ei mahdollisesti tapahdu sellaisissa ryhmissä, joissa 
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aikuiset ovat oikeasti johdossa ja koko ajan lämpimästi läsnä. Positiivisen peda-

gogiikan keinoilla opettajat kokevat tukevansa lapsiryhmiä tiiviimmin yhteen ja 

siksi niiden tuominen kaikkeen arjessa tapahtuvaan on tärkeää.  Lapsiryhmän 

toimintaa suunnitellaan yhteenkuuluvuuden tunnetta tukevaksi: 

 

“Jokaisen lapsen tunne hyväksytyksi tulemisesta ja yhteenkuuluvuudesta ryhmään on toi-

mintamme keskiössä.” V28 

 

6.1.4 Lasten autonomian tukeminen 

Lasten autonomian tukeminen jakautuu kahteen tuloskategoriaan osallisuus ja 

omatoimisuuden tukeminen. Molempiin tuli vain yksi alakategoria. Osallisuuden 

alakategoria on osallisuuden tukeminen, mikä näkyy vastauksissa lapsen osallis-

tumisena toiminnan suunnitteluun ja lasten ideoiden huomioimisena sekä to-

teuttamisena arjessa. Aloitteita huomioidaan, niistä kiitetään ja niitä tuodaan päi-

vän aikana näkyväksi ryhmän muillekin lapsille. Aikuiset järjestävät aktiivisesti 

osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lapsille. Opettajien mielestä on 

tärkeää, ettei toimintaa suunnitella liikaa etukäteen, vaan jätetään tilaa lasten ide-

oille, joita sitten yhdessä koko ryhmän kanssa toteutetaan.  Osallisuuden koke-

mus omassa arjessa tekee siitä lapsille merkityksellisempää: 

 

“Lapsille annetaan mahdollisuus tuoda omat ideat ja ajatukset kuuluviin, jotta kokevat 

mahdollisuuden päästä vaikuttamaan omaan arkeensa, mikä on sitä kautta mielekkääm-

pää.” V12 

 

Omatoimisuuden tukemiseen ei muodostunut aineiston perusteella erillistä ala-

kategoriaa lainkaan. Opettajat kertovat tukevansa lasten omatoimisuutta anta-

malla tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia ratkaista ongelmia itse. Lapsia kannustetaan 

kokeilemaan erilaisia asioita itse, toisen kanssa tai kaikkien kanssa yhdessä.  
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6.2 Positiivisen pedagogiikan erilaiset merkitykset  

Tässä luvussa esittelen varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettajien näkemyksiä positiivisen pedagogiikan merkityksestä tuen tar-

peessa olevien lasten oppimiselle ja hyvinvoinnille sekä työyhteisölle. 6.2.1 ala-

luvussa käyn läpi opettajien antamia merkityksiä positiivisen pedagogiikan käy-

tölle PERMA –hyvinvointiteorian valossa. Alaluvussa 6.2.2 avaan vastaajien kä-

sityksiä positiivisen pedagogiikan merkityksestä koko työyhteisölle. 

 

6.2.1 Positiivisen pedagogiikan merkitys lapsen hyvinvoinnille 

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkemyk-

set positiivisen pedagogiikan merkityksestä kehityksen ja oppimisen tuen lap-

sille asettuvat PERMA–hyvinvointiteorian viiden elementin (myönteiset tunteet, 

toimintaan sitoutuminen, välittävät ihmissuhteet, merkityksellisyys ja saavutta-

minen) alle kahdeksan alakategorian mukaan (kuvio 3).  

 

 

 

KUVIO 3. Positiivisen pedagogiikan merkitykset tuen lapsen hyvinvoinnille. 
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Myönteiset tunteet ovat PERMA –hyvinvointiteorian ensimmäinen elementti. 

Tässä tutkimuksessa myönteiset tunteet esiintyvät opettajien vastauksissa olen-

naisena osana positiivisen ilmapiirin rakentamista. Myönteinen ja hyväksyvä il-

mapiiri, joka rakentuu myönteisten tunteiden mahdollistamisesta ja vaalimi-

sesta, vahvistaa opettajien mukaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Opettajat kokevat positiivisen pedagogiikan käytön aikaansaaman myönteisen 

ja turvallisen ympäristön olevan tärkeää lapsen kukoistukselle. Negatiivisessa ym-

päristössä lapsi kuihtuu (V2). Tuen tarpeesta huolimatta lapsi saa kasvaa hyväksy-

vässä, positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Lapsi tulee kuulluksi tarpei-

neen ja tunteineen. Voimien loppuminen tai hermojen menetys eivät ole lapsen 

vika, eikä niistä rankaista.  Ilmapiiri on rauhallinen, kiireetön ja myönteinen. Täl-

lainen ilmapiiri ja aikuisen tuki yhdessä auttavat lasta haastavien tunnetilojen yli. 

Positiivisuus näkyy kaikessa tekemisessä ja arjen tilanteissa läpi päivän. Opetta-

jien mielestä oleellista on, että aikuinen oppii näkemään lapsissa kaiken hyvän, 

lasten vahvuudet ja onnistumiset sekä mahdollistaa kaiken aikaa positiiviset ko-

kemukset.  Lapsi tekee sen, minkä osaa ja mihin hän pystyy. Tuen tarvetta ei po-

sitiivisessa pedagogiikassa korosteta, vaan siinä painotetaan vahvuuksia. Opet-

tajat kertovat, kuinka vahvuuksien ja kaiken hyvän huomaaminen lapsessa päi-

vittäin on tärkeää, se vahvistaa turvallista, sallivaa, oppimiseen ja yrittämiseen kan-

nustavaa ilmapiiriä (V26). Myönteisyys ja positiivinen asenne rauhoittavat lasta. 

Lapsen kokiessa myönteisiä tunteita, on hänen helppoa ja turvallista opetella asi-

oita omassa tahdissaan. Opettajat korostavat arjen vuorovaikutuksessa runsasta 

kehumista, kannustamista ja positiivista huomiota lasta kohtaan. Tämä myöntei-

nen vuorovaikutuksen tapa ja kaikenlainen muukin myönteisten tunteiden vaa-

liminen, tuovat lapselle kuten aikuisellekin hyvän mielen ja hyvän olon. Positii-

visen pedagogiikan keinoin lapsi oppii näkemään itsessään ja elämässään myön-

teisiä asioita, kuten myös muissa ihmisissä. Lapsen jaksaminen lisääntyy ja tur-

van tunne syvenee. Tämä kantaa luottamuksen ja mielekkyyden vuoksi aiemmin vai-

keiden tilanteiden yli (V20). Opettajat ilmaisevat, kuinka myönteisessä ilmapiirissä 

hyvän huomaaminen kasvaa ja myönteisiä hetkiä lisätään tavoitteellisesti arkeen. 
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Positiivinen pedagogiikka antaa myös aikuisille voimaa jaksaa välillä hyvin ras-

kaassakin työssä, kun kiinnittää huomiota hyvään, sitä alkaa olemaan ympäristössäkin 

yhä enenevissä määrin (V20). Tämä vaikuttaa positiivisella tavalla koko työilma-

piiriin. Ratkaisevaa myönteiselle ilmapiirille ja positiivisen pedagogiikan vaikut-

tavuudelle ylipäätään ovat opettajien käsitysten mukaan omat ja koko tiimin nä-

kemykset. Sitoutuvatko kaikki kasvattajat toteuttamaan positiivista pedagogiik-

kaa ryhmässä. Lapset aistivat tunnelman, minkä aikuiset saavat aikaan.  

 

“Ilmapiiri on näiden lasten kanssa työskennellessä todella tärkeä, joten positiivisesti suh-

tautuminen edesauttaa yleisilmapiirin muuttamista ‘leppoisammaksi’, jolloin kaikki voi-

vat toimia luovemmin ja ongelmat eivät näytä niin ylitsepääsemättömiltä.” V5 

“Miten lasta katsot, miten hänelle puhut, miten kohtaat? Välittyykö koko olemuksestasi ilo 

juuri tämän lapsen kohtaamisesta? Positiivisella pedagogiikalla, ilon pedagogiikalla, on 

kaikille, mutta erityisesti näille [tuen tarpeisille] lapsille valtavan suuri, kannatteleva ja 

voimauttava merkitys.” V31 

 

Toimintaan sitoutuminen on PERMA –hyvinvointiteorian toinen elementti. Si-

toutuminen vaatii keskittymistä ja tarkkaavaisuuttaa (Leskisenoja 2016, 49). Jotta 

lapsi pystyy sitoutumaan toimintaan, vaatii se lapsen stressitason laskua esimer-

kiksi tietoisuustaitojen tai rauhoittumisentaitojen avulla. Näitä stressin säätelyn 

tukemisen keinoja ovat opettajien mukaan esimerkiksi mindfulness harjoitukset, 

hengitysharjoitukset, rentoutusharjoitukset ja muut rauhoittumisen keinot, lap-

siasahi ja mahdollisuus vetäytyä tarvittaessa rauhalliseen paikkaan. Yksinolo 

mahdollistetaan lapsille, mikäli iso ryhmä alkaa kuormittaa. Näin aivot ikään kuin 

nollautuvat rauhassa (V15). Lisäksi opettajat mainitsevat stressin säätelyn tukemi-

sen keinoiksi läheisyyden, koskettamisen kuten silittämisen ja hieronnan sekä 

muun rauhallisen tekemisen. Rauhallinen tekeminen tässä tapauksessa vastaa 

lapsen kiinnostusta, kuten kirjan lukeminen aikuisen kainalossa. Opettajat mai-

nitsevat myös erilaiset painotuotteet ja aistituotteet lapsen rauhoittumisen ja ren-

toutumisen avuksi. Opettajien tavoitteena on näillä stressin säätelyä tukevilla toi-

mintatavoilla tuoda lasten tietoisuuteen erilaisia keinoja ja apuvälineitä, joiden 
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avulla opettajien omien käsitysten mukaan lapsen stressi helpottuu joko aikuisen 

tukemana tai jopa aivan itsenäisesti.  

Lapsi oppii itse tunnistamaan ja säätelemään stressiä.  Opettajat kertovat, että 

tämä tapahtuu aikuisen tuella ja ohjauksella, yhteisillä keskusteluilla, mallittami-

sella ja aikuisen tarjoamia keinoja käyttäen. Yhdessä lapsen kanssa myös arvioi-

daan, onko nyt hyvä hetki pitää tauko ja sitten taas yrittää. Merkittävää on tuntea 

lapsi ja ainut oikea tapa on havainnoida riittävästi ja säännöllisesti lasta. Tästä saa tär-

keää tietoa, miten lasta voi parhaiten tukea (V18). Aikuisen määrätietoinen työ kan-

taa. Lapsi alkaa luottamaan, että aikuinen on aina läsnä ja tarvittaessa valmiina 

auttamaan. Tilanteet eivät tunnu niin kuormittavilta, kun aikuinen on vieressä ja sanoo, 

että tästä selvitään (V24). Opettajat kertovat stressin säätelyn tukemista pohties-

saan, että lasten itseluottamus kasvaa vahvuusperustaisen toiminnan ansiosta, 

kun he tiedostavat osaavansa jo monia asioita, vaikkeivat vielä osaakaan ihan 

kaikkea. Näin stressi laskee. Hiljalleen lapsi oppii luottamaan itseensä ja tai-

toihinsa, kontrolloimaan käytöstään sekä säätelemään stressiään itse. Opettajien 

kokemusten mukaan tämän prosessin myötä lapsi oppii huomaamaan, mitkä 

asiat häntä vaivaavat. Onko hänellä esimerkiksi nälkä tai väsymys ja mitkä asiat 

taas helpottavat oloa. Lapsi oppii omatoimisesti käyttämään itselleen sopivia 

rauhoittumisen keinoja, kuten hakeutumaan aikuisen syliin, tekemään itsenäi-

sesti palapeliä pöydän ääressä tai vaikka rauhoittamaan itsensä hengitysharjoi-

tuksilla. Myös tunteiden sanoittaminen alkaa sujua lapselta ilman aikuisen tukea. 

 

“Lapset hakeutuvat omatoimisesti rentolaan, pois muista ärsykkeistä, rentoutuakseen sa-

tuhierontaan, lukeakseen kirjaa tai muuten vain rentoutumaan.” V11 

 

Välittävät ihmissuhteet ovat PERMA –hyvinvointiteorian kolmas elementti. Vä-

littävät ihmissuhteet näkyvät aineistossa kolmena alakategoriana: 1) yhteyden ja 

luottamuksen vahvistumisena aikuiseen, 2) lasten keskinäisten suhteiden kehit-

tymisenä ja 3) kodin kanssa tehtävän yhteistyön parantumisena.  
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Yhteys ja luottamus aikuiseen vahvistuu. Opettajat kuvaavat positiivisen aikui-

sen olevan tuki ja turva, johon lapsi voi luottaa. Luottamuksen avulla vuorovai-

kutus aikuisen ja lapsen välillä syvenee. Opettajien käsitysten mukaan positiivi-

sen pedagogiikan keinot auttavat lasta palauttamaan katkenneen yhteyden ai-

kuiseen, koska lapsi tuntee olevansa hyväksytty ja hyvä omana itsenään. Yhtey-

den ja luottamuksen vahvistuminen vaatii sen, että aikuinen on lähellä ja sensi-

tiivisesti läsnä koko ajan. Aikuisen hyväksyvä katse ja myönteinen suhtautumi-

nen lapseen ovat opettajien mukaan voimallisia keinoja, ne vahvistavat lapsen 

luottamusta ryhmän kasvattajiin. Lapsi turvautuu usein rauhallisiin ja positiivi-

siin aikuisiin. Lapset saattavat isompinakin edelleen mielellään tulla aikuisen sy-

liin. Opettajat kertovat aikuisen olevan vierellä kulkija, joka opettaa lapselle eri-

laisia positiivisen pedagogiikan keinoja, joilla selviytyä haastavista tilanteista ja 

joiden avulla lapsi voi voimaantua. Myönteinen suhtautuminen ja lapselle an-

nettu aika auttavat lasta haastavien tunnetilojen yli.  Opettajien mukaan yhtey-

den luominen haasteellisimpiin lapsiin on pohja kaikelle työlle. Tämän yhteyden 

rakentaminen voi vaatia aikuisen oman toiminnan tai käytösmallien muokkaa-

mista. Se on vaatinut aktiivista läsnäoloa, jatkuvaa tilanteiden ja lapsen tunnetilojen 

ennakointia, jotta lapsen on saanut kannateltua läpi päiväkotipäivän positiivisessa ilma-

piirissä ja onnistumisen kokemuksia mahdollistaen (V12). Opettajien kokemusten mu-

kaan lapset rentoutuvat, kun aikuinen puhuu ja sanoittaa tunteita heille selkeästi. 

Keskustelut lapsen kanssa auttavat stressin säätelyn tukemisessa, kun aikuinen 

esimerkiksi perustelee asioita lapselle aitojen esimerkkien kautta. Kuvia voidaan 

käyttää apuna, jos lapsen on vaikea sanoittaa tunteitaan.  Positiivisen pedagogii-

kan keinoin saavutettu vahva yhteys aikuisen ja lapsen välillä saa aikaan sen, 

että: 

 

“Lapset rentoutuvat, lähestyvät helpommin ja kokevat olevansa arvokkaita. Heidän on 

‘helpompi hengittää’ ja molemminpuolinen kunnioitus lisääntyy. Tällöin myös stressitaso 

laskee ja kaikkien mukavampi olla.” V5 

 

Lasten keskinäiset suhteet kehittyvät. Opettajat näkevät, että positiivisen peda-

gogiikan tukemana lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät ja lapsi oppii ryhmässä 
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toimimisen taitoja, jolloin hänen on myös helpompi saada kavereita ja ylläpitää 

kaverisuhteita. Opettajien käsitysten mukaan onnistuneen positiivisen pedago-

giikan jalkauttaminen ryhmään saa aikaan sen, että kaikki lapset tulevat keske-

nään toimeen eikä esimerkiksi kiusaamista esiinny.  Keskinäisten suhteiden pa-

raneminen näkyy muun muassa niin, että lapset kannustavat ja antavat positii-

vista palautetta toisilleen. Opettajat ovat havainneet, että positiivisen pedagogii-

kan käytön seurauksena lasten sosiaaliset suhteet ovat parantuneet ja lapset tu-

levat mielellään päiväkotiin. Myönteinen suhtautuminen lapseen niin aikuisten 

kuin ryhmän muidenkin lasten puolelta helpottavat tämän oloa ryhmässä:  

  

“Positiivisen ilmapiirin luominen on lisännyt lasten osallistumista itse tekemiseen ja tehnyt 

siitä mielekkäämpää lasten näkökulmasta. Tällöin ei ole tarvinnut stressata siitä, mitä 

muut ajattelevat ja on voinut osallistua omien taitojensa mukaisesti.” V8 

 

Yhteistyö kodin kanssa paranee. Tästä mainittiin aineistossa vain kolme kertaa. 

Nostin tämän silti yhdeksi kategoriaksi, koska yhteistyö vanhempien kanssa on 

erittäin tärkeä osa varhaiskasvatusta. Opettajat kommentoivat, että mikäli var-

haiskasvatuksessa korostetaan lasten hyviä puolia ja taitoja, niin vanhemmat si-

toutuvat helpommin harjoiteltaviin asioihin ja tukitoimiin. Positiivista palautetta 

annetaan lapsen lisäksi myös vanhemmille. Jos positiivisen pedagogiikan keinot 

ovat vanhempienkin toimesta käytössä, on kotonakin pulmat vähentyneet ja vaikei-

den tilanteiden hallinta ja ymmärtäminen kasvanut (V13).  

 

Merkityksellisyys on PERMA –hyvinvointiteorian neljäs elementti. Tässä tutki-

muksessa merkityksellisyys näkyy lasten osallisuuden kokemuksen lisääntymi-

senä. Opettajat näkevät positiivisella pedagogiikalla olevan osallisuuden koke-

mukselle merkittävä vaikutus. Se mahdollistaa lapsen osallistumisen ryhmän toi-

mintaan sen täysivaltaisena jäsenenä. Opettajien mukaan lasten kokiessa osalli-

suutta, he osallistuvat paremmin toimintaan ja kokevat sen myös mielekkäänä. 

Kun positiivisen pedagogiikan keinojen avulla lapsen keskittyminen ja tarkkaa-
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vaisuus sekä pettymyksen sietokyky kehittyvät, auttavat ne lapsen ryhmässä toi-

mimista. Osallisuuden ja lapsen toimijuuden korostuessa, lapsi oppii näkemään 

itsensä toimijana omassa elämässään ja tasavertaisena osallistujana omassa ryh-

mässään. Opettajien mukaan lasten mielipiteiden ja mielenkiinnon kohteiden 

huomioiminen toiminnassa on tärkeää lapsen osallisuuden kokemukselle. Lapsi 

on hyvillään, kun hänen rohkeutensa ja ideansa hyödyttävät myös muita ryhmä-

läisiä ja hänet nähdään myönteisessä valossa. Lapsen yksilölliset piirteet otetaan 

huomioon arkea ja toimintaa suunnitellessa. Lapsi oppii yhteisöllisyyttä ja kokee 

osallisuutta ryhmässä. Jokainen on tärkeä. Positiivinen pedagogiikka tuo esille 

sen, että kaikki ovat hyviä ja osaavia kukin omalla tavallaan ja se näkyy myös 

toiminnassa.  Opettajien näkemysten mukaan lasten myönteisen käsityksen ke-

hittyminen ja vahvistuminen muista ihmisistä sekä osallisuuden kokemus edis-

tävät suvaitsevaa ilmapiiriä lasten kesken: 

 

“Positiivisen pedagogiikan keinot mahdollistavat vahvan tuen tarpeessa olevan lapsen 

osallistumisen täysipainoisena ryhmän jäsenenä ja edesauttavat suovaitsevan ilmapiirin 

rakentumista ryhmässä.” V5 

 

Saavuttaminen on PERMA –hyvinvointiteorian viimeinen eli viides elementti. 

Tutkimuksessa saavuttaminen ilmenee kahtena alakategoriana: 1) lapsen itse-

tunto ja minäkuva kehittyy ja 2) lapsen motivaatio oppimista kohtaan vahvistuu. 

Opettajien havaintojen mukaan lapsi on levollinen, kun häneltä ei vaadita liikaa. 

Tällöin suorituspaine häviää, lapsi rentoutuu ja lasten kesken kuuluu enemmän 

naurua. Rentoutunut lapsi myös keskittyy tekemiseen paremmin ja näin oppimi-

nen paranee. Onnistumisen kokemukset ovat opettajien mielestä tärkeitä lapsille. 

Ne saavat aikaan myönteisiä tunteita ja hyvää mieltä. Onnistumisten kokemuk-

set myös vahvistavat lapsen itsetuntoa ja minäkuvaa, luovat pohjan kaverisuhteiden 

muodostamiselle ja sitä kautta auttavat henkisen hyvinvoinnin säätelyssä (V29). Lapsi 

tietää, ettei yksin tarvitse selvitä liian isoista asioista, aikuinen auttaa kyllä. Opet-

tajien havaintojen mukaan lapsi oppii, että pienistä haasteista voi selvitä omin 

päin. Tämä vahvistaa lapsen itsetuntoa ja näkemystä itsestä oppijana sekä ryh-

män jäsenenä. Oleellista opettajien mukaan on, että aikuinen kannattelee lasta 
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koko päiväkotipäivän ajan ja mahdollistaa onnistumisten kokemukset. Tämä 

vaatii: 

 

“..aikuiselta aktiivisuutta, sitä että näkee lapsessa hyvän ja myös tietynlaista oman epämu-

kavuusalueelle joutumisen sietämistä. Mutta jos lopputuloksena on paremmin voiva lapsi, 

joka sädehtii iloa ja innostusta pahan olon ja kiukun sijaan, tulisi siihen silloin tähdätä.” 

V12 

 

Itsetunto ja minäkuva kehittyvät.  Tämä alakategoria sai osakseen eniten mai-

nintoja. Monessakaan vastauksessa näitä merkityksiä ei avattu sen enempää. Osa 

opettajista kuitenkin kertoo, että positiivisen pedagogiikan käyttö kuten kannus-

taminen ja kehuminen saavat aikaan uskallusta ja halua lapsessa yrittää vaike-

ampiakin asioita sekä olla rohkeammin oma itsensä. Tähän auttaa se, että lapsi 

tietää missä on hyvä, missä onnistuu ja että hän on tärkeä omana itsenään. Opet-

tajien näkemysten mukaan onnistumisten kokemusten tarjoaminen on tärkeää 

lapsen itsetunnon ja minäkuvan kehittymiselle. Hyvin pienetkin hyvät asiat ovat 

tärkeitä huomata ja tehdä lapselle näkyväksi päivittäin, jotta lapsi alkaa itsekin 

havahtua omaan osaamiseensa ja pärjäämiseensä. Lapsen ei tarvitse pelätä epä-

onnistumisia ympäristössä, jossa positiivinen pedagogiikka on aktiivisesti käy-

tössä. Opettajat tuovat esiin, että eritoten juuri kehityksen ja oppimisen tuen lap-

silla itsetunto on useimmiten huono, heillä on heikko kuva omasta itsestä ja osaa-

misestaan. Tukea tarvitsevat lapset ovat opettajien kokemusten mukaan usein jo 

ihan pienestä saakka tottuneet kuulemaan puutteistaan ja osaamattomuudes-

taan. Varhaiskasvatuksessakin he saavat muita enemmän rajoittamista ja oh-

jausta toiminnalleen. Tästä helposti seuraa negatiivisuuden kierre, joka on saatava 

jollain tavalla pysähtymään, koska kun lapsi tarpeeksi kuulee, että ei osaa eikä pysty, niin 

valitettavasti se alkaa vaikuttamaan kaikkeen tekemiseen (V12). Opettajat kokevat, että 

tuen tarpeisilla lapsilla myönteisen palautteen merkitys on näin entistä suu-

rempi. Hyvä pitää huomata, paha pitää huolen itsestään (V25). Positiivisen pedago-

giikan tukemana lapsi oppii, että myös hän on tärkeä. Eräs vastaaja mainitsi, että 

kun minäkuva ja itsetunto vahvistuu, kaikki muu seuraa perässä. Positiivisen 
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ajattelun opettaminen lapselle kehittää vahvempaa ja ehjempää itsetuntoa ja mi-

näkuvaa. Tämän nähdään olevan tärkeää lapsen tulevaisuutta ajatellen:  

 

“Positiivinen pedagogiikka on erityisen toimivaa silloin, kun lapsella on erityisiä vaikeuk-

sia niin sosiaalisissa kuin emotionaalisissa taidoissa. Positiivisen ajattelun avulla voidaan 

tukea lapsen itsetunnon ja minäkuvan kehittymistä, mikä on tärkeää tulevaisuuden kan-

nalta.” V29 

 

Oppimismotivaatio vahvistuu. Opettajat kokevat positiivisen pedagogiikan mo-

tivoivan ja kannustavan lapsia oppimaan. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana 

opettajat näkevät lapsen vahvuudet. Niiden tunnistaminen edistää heidän mu-

kaansa lapsen oppimista. Aikuisen rooli korostuu tässä merkittävästi, koska hän 

ohjaa lasta tunnistamaan omat vahvuutensa ja auttaa lasta hyödyntämään niitä 

oppimisensa tukena. Sensitiivinen aikuinen saa lapsen motivoitumaan, osallistu-

maan ja sitoutumaan yhteiseen toimintaan. Opettajat kokevat myös myönteisten 

tunteiden mahdollistamisen tärkeäksi oppimisen edistäjäksi. Myönteisessä ja 

kannustavassa ilmapiirissä lasten keskittyminen ja tarkkaavaisuus paranee.  On 

tärkeää sanoittaa lapselle asioita ja eritoten selvästi kertoa, mitä lapselta kulloin-

kin odotetaan. Opettajien näkemysten mukaan lapsen itsetunnon parantuessa 

vahvistuu myös lasten motivaatio oppimiselle. Kun lapsi näkee itsensä arvok-

kaana ja hyvänä, sekä huomaa myös muiden kokevan itsensä samalla tavalla, 

ovat oppimiskokemukset erityisesti tuen tarpeisilla lapsilla tavallista myöntei-

semmät. Eräs vastaajista kommentoi, kuinka tuen tarve voi vähentyä minimiin 

tai jopa poistua, kun asenne muuttuu lasta ymmärtäväksi ja keinoja etsiväksi lasta ar-

vostaen (V4). Yhteiset ja vakaat säännöt koko henkilökunnan kesken koetaan tär-

keänä osana positiivisen pedagogiikan vaikuttavuutta. Positiivisen pedagogii-

kan myönteisten vaikutusten nähdään ulottuvan pitkälle jopa kouluikään ja ai-

kuisuuteen saakka. Positiivisen pedagogiikan keinoin tuetaan erilaisia kehityk-

sen ja oppimisen osa-alueita: 
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“Se [positiivinen pedagogiikka) tukee kehityksen ja oppimisen taustalla olevia tärkeitä tai-

toja, tunnetaitoja, itsesäätelytaitoja, sosiaalisia taitoja ja arvoperustaa. Ja kehittää lasten it-

setuntoa. Näin ollen antaa valmiuksia muiden taitojen kehittymisen perustaksi.” V7 

 

Positiivisella pedagogiikalla nähdään olevan suuri merkitys tukea tarvitseville 

lapsille. Eräs vastaajista ilmaisi tämän sanomalla, että positiivisella kannattelulla, 

ilon pedagogiikalla on kaikille, mutta erityisesti lapsille, joilla on elämässä keskivertoa 

enemmän vastoinkäymisiä, valtavan suuri, kannatteleva ja voimauttava merkitys (V31). 

 

6.2.2 Positiivisen pedagogiikan merkitys työyhteisölle 

Tutkimuksessa tarkastelun alla olivat myös varhaiskasvatuksen opettajien ja var-

haiskasvatuksen erityisopettajien antamat merkitykset sille, missä laajuudessa 

positiivinen pedagogiikka on käytössä heidän toimintayksiköissään. Lähes 80 

prosenttia vastaajista kertoo, että positiivinen pedagogiikka on käytössä heidän 

toimintayksiköissään joko koko talon yhteisenä toimintakulttuurina tai käytössä 

ainakin osassa talon ryhmistä. Käyttöasteen jakauma on esitetty taulukossa 7. 

 

TAULUKKO 7. Positiivisen pedagogiikan käyttöaste toimintayksiköissä. 

 n % 

Osa koko talon toimintakulttuuria 14 44 

Käytössä osassa talon ryhmistä 11 34 

Käytössä vain omassa ryhmässä 3 9 

Käytössä vain yksittäisillä henkilöillä 4 13 

n=32 

 

Opettajien vastausten perusteella positiivisen pedagogiikan käytöstä työyhtei-

sössä on muodostettavissa kolme kategoriaa: 1) pedagoginen osaaminen vahvis-

tuu 2) lapsen hyvinvointi lisääntyy ja 3) työhyvinvointi lisääntyy (kuvio 4). Mitä 

laajempi käyttöaste, sitä myönteisempiä vaikutuksia opettajat arvioivat positiivi-

sen pedagogiikan käytöllä olevan. Huomionarvoista on erään vastaajan esille 

nostama huoli siitä, kuinka positiivisen pedagogiikan erilainen käyttöaste mah-

dollisesti vaikuttaa lasten yhdenvertaisuuteen. Hän ilmaisi asian sanomalla, 
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kuinka ”huomaan pohtivani sitä, miten eriarvoisessa asemassa lapset ovat riippuen siitä, 

missä ryhmässä tai varhaiskasvatusyksikössä alueella ovat - tähän kaipaisin uusia raken-

teita (V31).  

 

KUVIO 4. Positiivisen pedagogiikan merkitykset työyhteisölle. 

 

Pedagogisen osaamisen vahvistuminen. Lähes puolet (47 %) opettajista ilmai-

see, kuinka tärkeää positiivinen pedagogiikka laajassa käytössä on koko toimin-

tayksikön pedagogiikan laadulle. Kun koko työyhteisö toimii saman pedagogi-

sen näkemyksen mukaan, on toiminta johdonmukaista joka tilanteessa. Henki-

löstön on myös helppo siirtyä ryhmästä toiseen tarvittaessa, kun kaikki tietävät 

yhteiset pelisäännöt. Opettajat kokevat, että aikuisten noudattaessa yhteistä pe-

dagogista linjaa, lapset tuntevat olonsa turvalliseksi. Positiivisen pedagogiikan 

myönteiset vaikutukset tulevat silloin myös nopeammin esiin. Vahva ja toimiva 

yhteisöllisyys nähdään laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana. Kasvattajien 

positiivisen vuorovaikutuksen tapa on oleellista, koska lapset seuraavat aikuisia 

ja mallittavat heidän tapaansa kommunikoida toisilleen. Opettajien näkemysten 

mukaan varhaiskasvatuksessa luodaan vankka pohja lapsen hyvinvoinnille ja 

positiivinen pedagogiikka nähdään vastaajien keskuudessa tärkeänä keinona 
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luoda tuota hyvinvointia. Kun kaikki sitoutuvat käyttämään positiivista pedago-

giikkaa, sen keinoja ja tavoitteita omassa työssään, tuetaan parhaiten lasta tämän 

kasvussa ja oppimisessa:  

 

“Valtava merkitys. Kun henkilökunta sitoutuu ja oppii ja oivaltaa positiivisen pedagogii-

kan merkityksen ja sitoutuvat siihen yhdessä saadaan valtavan hienoja oppimistuloksia 

haastavimmissakin ryhmissä.” V4 

 

Työhyvinvoinnin lisääntyminen. Vajaa kolmasosa (31 %) opettajista painottaa 

positiivisen pedagogiikan myönteisiä vaikutuksia työhyvinvoinnille. Ilmapiiri 

on heidän kokemuksensa mukaan näissä työyhteisöissä, joissa positiivinen pe-

dagogiikka on laajemmin käytössä, yleisesti parempi eli myönteisempi. Positii-

vinen pedagogiikka koko talon yhteisenä työotteena nähdään vaikuttavan posi-

tiivisesti henkilökunnan työhyvinvointiin. Se parantaa työntekijöiden jaksamista 

ja lisää heidän työstään kokemaa positiivista virettä. Opettajat ilmaisevat positii-

visen pedagogiikan käytön myös vahvistavan yhteistyötä henkilökunnan kesken 

ja lisäävän positiivisen palautteen määrää henkilökunnan kesken. Yhteisöllisyy-

den kokemus kasvaa. Positiivinen ilmapiiri yhdistää ihmisiä toisiinsa, mikä taas 

lisää hyvinvointia, ymmärrystä, armollisuutta ja (itse)myötätuntoa. Työn mielek-

kyyden koetaan paranevan, kun positiivisuudella myös kaikkien mielet kohenevat ja 

kaikki ovat astetta tyytyväisempiä tekemiseen ja olemiseen (V8). Eräs vastaajista tuo 

kuitenkin esiin haasteen positiivisen pedagogiikan onnistuneelle käytölle työyh-

teisössä: 

 

“Kiire ja henkinen paine on myrkkyä positiivisen pedagogiikan käyttämisessä. Alituinen 

kiire ja henkinen paine (jota muodostuu henkilökunnan poissaoloista, työaikojen uudel-

leen järjestelyistä ja päiväohjelman jatkuvista muutoksista) vähentää positiivisen pedago-

giikan käyttöä. Jos työntekijä ei voi olla positiivisessa vireessä, sitä voi olla vaikea toteut-

taa.” V14 

 

Lapsen hyvinvoinnin lisääntyminen. Noin viidesosa (19 %) opettajista nostaa 

esiin laajamittaisen positiivisen pedagogiikan käytön myönteisiä vaikutuksia 

lapsen hyvinvointiin. On esimerkiksi huomattu, kuinka lapset hakeutuvat juuri 
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niiden opettajien luokse, jotka käyttävät positiivista pedagogiikkaa eli joilla on 

positiivinen asenne ja vuorovaikutuksen tapa. Aikuisen myönteisen asenteen 

koetaan vaikuttavan kaikkeen työyhteisössä, myös ryhmän ilmapiiriin ja arjen 

kokemukseen. Lapset suhtautuvat asioihin uteliaammin, kun heidän vahvuuksi-

aan ja oikeutta olla oma itsensä vahvistetaan. Positiivisuuden kautta kasvatetaan 

opettajien näkemysten mukaan itseluottamukseltaan vahvempia lapsia, joista ai-

kanaan kasvaa hyvän itsetunnon omaavia nuoria ja aikuisia. Haasteet eivät 

tunnu enää niin suurilta, kun pienetkin onnistumiset havaitaan ja niitä tuodaan 

esille:  

 

“Uskon, että positiivinen ilmapiiri vapauttaa lapsen stressistä ja helpottaa oppimista, kas-

vua ja kehittymistä.” V14 

 

Työyhteisön kehittäminen. Opettajat näkevät siis merkittäviä myönteisiä vaiku-

tuksia positiivisen pedagogiikan käytöstä työyhteisölle. Miten työyhteisöä voi-

taisiin opettajien käsitysten mukaan sitten kehittää niin, että positiivisesta peda-

gogiikasta tulisi osa koko talon toimintakulttuuria? Opettajista 63 % painottaa 

keinona tähän talon yhteisiä keskusteluja ja niiden kautta sovittuja yhteisiä toi-

mintatapoja sekä näihin sitoutumista. Kouluttautumista ehdottaa 47 % vastaa-

jista. Koulutuksen nähdään olevan keino vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja käyt-

täytymiseen. Osa opettajista painottaa, että positiivinen pedagogiikka on paljolti 

persoonallisuuteen sidottu asia ja vaikka koulutusta tarvitaan, niin työntekijöillä pi-

tää olla myös omaa halua ottaa positiivinen pedagogiikka työtavakseen ja omaksua sen 

ajatus ja toimintamalli. Se onkin sitten vaikeampi rasti (V9). Eräs opettajista kiteyttää 

eron positiivisen pedagogiikan ja muun pedagogiikan välillä: 

 

“Kaikkea pedagogiikkaa voi opetella, mutta positiivisen pedagogiikan ydin on löydettävä itsestä 

ja kasvatettava sen tuomia malleja ensin itsessä, vasta sitten pystyy opettamaan sitä lapsissa.” V4 

 

Myös esimiehen roolin tärkeys uuden toimintakulttuurin jalkauttamisessa tulee 

esille vastauksissa. Tästä huomauttaa 22 % opettajista. Mainintoja esiintyy myös 

siitä, kuinka voi itse aktiivisesti viedä asiaa eteenpäin toimintayksikössään 
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omalla esimerkillään ja tuoda asiaa tunnetuksi yhteisissä pedagogisissa keskus-

teluissa. Oheisessa sitaatissa summataan, mitä tarvitaan positiivisen pedagogii-

kan sulauttamiseksi koko työyhteisön toimintamalliksi: 

 

“Koulutus, jakaminen, vertaisoppiminen, mentorointi. Sille täytyy voida avautua omassa 

sydämessään ja itse huomata sen merkitys kohtaamisessa ja lapsen kasvun tukemisessa. 

Joten kohtaavaa, herättävää ja oivalluttavaa koulutusta tai kokemusta tarvittaisiin. Utopis-

tisia toiveita ehkä, mutta uskon mallittamiseen. Positiivisen pedagogiikan lähettiläitä, jotka 

tulisivat mukaan ryhmän arkeen olemaan läsnä, tekemään työtä tiimin kanssa ja huomaa-

maan hyvän myös aikuisissa. Lisäämään sitä kautta positiivista pedagogiikkaa.” V31 
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7 POHDINTA 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasva-

tuksen erityisopettajien näkemyksiä positiivisen pedagogiikan toteuttamisesta 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmissä. Lisäksi tutkittiin opettajien käsi-

tyksiä positiivisen pedagogiikan merkityksestä tuen tarpeessa olevien lasten op-

pimiselle ja hyvinvoinnille sekä työyhteisölle. Tutkimuksen tavoitteena oli tuot-

taa tietoa kehityksen ja oppimisen tuen lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

vahvistamisesta positiivisen pedagogiikan keinoin. 

7.1 Tulosten tarkastelu 

Positiivisen pedagogiikan toteuttaminen. Tulosten mukaan varhaiskasvatuk-

sen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien toteuttamasta positiivi-

sesta pedagogiikasta muodostui neljä ulottuvuutta: opettajan suhde lapseen, po-

sitiiviset oppimiskokemukset, lasten vuorovaikutustaidot ja lasten autonomian 

tukeminen. Selvästi eniten opettajat painottivat positiivisten oppimiskokemus-

ten mahdollistamista ja toiseksi eniten opettajan suhteen rakentamista lapseen. 

Lasten vuorovaikutussuhteita tukevia toimintatapoja mainitsi yli puolet vastaa-

jista, mutta niitä ei kuitenkaan erityisesti painotettu osana positiivista pedago-

giikkaa. Lasten autonomian tukemiseen liittyviä osatekijöitä kommentointiin 

kaikkein vähiten. Rannan (2020) tutkimuksessa ulottuvuuksia oli viisi, joista 

omassa tutkimuksessani jäi vastausten ulkopuolelle aikuisten väliset vuorovai-

kutussuhteet. Parhaiten Rannan tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksessa ja 

esiopetuksessa toteutuivat positiiviset oppimiskokemukset ja lasten vuorovaiku-

tussuhteet, kolmen muun toteutuessa kuitenkin myös kohtalaisen hyvin. (Ranta 

2020, 133). Nämä erot saattavat johtua siitä, että omassa tutkimuksessani vastaa-

jia oli pyydetty vapaasti kertomaan käyttämistään positiivisen pedagogiikan toi-

mintatavoista, kun taas Rannan (2020) tutkimuksessa ulottuvuudet annettiin 

opettajille valmiina ja kysyttiin, missä määrin niihin liittyvät osa-alueet heidän 

työssään toteutuvat.  
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Opettajan suhde lapseen näyttäytyi tutkimuksessa tärkeänä osana, läpileik-

kaavana kaikkea varhaiskasvatuksen positiivista pedagogiikkaa kannattelevana 

tekijänä. Opettajan positiivinen ohjaus, tuki ja läsnäolo tulivat esille läpi tutki-

muksen tulosten. Opettajan suhde lapseen koostui suhteen rakentumisesta, lap-

sen arvostamisesta, lapsen kohtaamisesta ja herkkyydestä havaita lapsen tarpeet. 

Poikkeuksen (2019) ja Ahosen (2015) mukaan kasvattajan läsnä oleva, lämmin, 

arvostava ja lapsen yksilöllisyyden huomioiva vuorovaikutussuhde saa aikaan 

positiivisia vaikutuksia lapsen hyvinvointiin (Ahonen 2015, 109, 187; Poikkeus 

2019, 189–190). Esimerkiksi etäisemmin toimiva kasvattaja keskittyy negatiivi-

seen lapsessa myönteisen kustannuksella ja hänen antaessaan positiivista pa-

lautetta lapsi ei reagoi siihen yhtä vaikuttavasti kuin lämpimästi läsnä olevan 

kasvattajan ilmaistessa saman asian (Ahonen 2015, 162–163, 174–175). Tulosten 

mukaan positiivista pedagogiikkaa ei ole ilman sen sisäistänyttä kasvattajaa. 

Myös Rannan (2020, 56) tutkimuksen mukaan positiivisesti rakentunut opetus-

suhde lapseen on edellytyksenä positiivisen pedagogiikan toteutumiselle. 

Positiiviset oppimiskokemukset rakentuivat positiivisesta ilmapiiristä, peda-

gogisesta toiminnasta, lapsen yksilöllisyyden huomioimisesta, vahvuusperustai-

sesta toiminnasta ja onnistumisten kokemusten mahdollistamisesta. Nämä ovat 

niitä tekijöitä, joista rakennetaan tuen lasten hyvinvoinnille oleellisen tärkeä 

myönteisyyden kehä ennestään negatiivisen tilalle (Sandberg 2021, 49). Pedago-

gisen toiminnan osalta tuloksissa painottuivat eniten kannustaminen, kehumi-

nen ja myönteinen palaute opettajien käyttäminä positiivisen pedagogiikan kei-

noina. Tällaisella positiivisella puhetavalla ja asenteella sekä huomioimalla jokai-

sen lapsen yksilöllisyys, opettajat pyrkivät rakentamaan ja vahvistamaan lasten 

itsetuntoa ja positiivista käsitystä omasta itsestään. Tuloksista nousee vaiku-

telma, että tällainen puhe ja asenne tulevat luonnostaan positiivisen pedagogii-

kan sisäistäneeltä opettajalta. Avola ja Pentikäinen (2020) huomauttavat, että mi-

käli kasvattaja ei ole sisäistänyt positiivisuutta, on hänen omien arvojensa ja asen-

teidensa muututtava. Se on pitkällinen prosessi, jossa pitää tehdä päivittäin tie-

toista työtä huomatakseen ja ilmaistakseen hyvä lapsessa. (Avola & Pentikäinen 

2020, 42.) Tämä on positiivisen pedagogiikan vaikuttavuuden kannalta oleellista, 
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koska vuorovaikutuksen laadulla on suuri merkitys tuen lapsen hyvinvoinnille. 

Mitä enemmän keskitytään huomioimaan hyvä lapsessa ja tekemään se näky-

väksi, sitä enemmän hyvää myös alkaa esiintyä. (Ahonen 2015, 187–188, 190; Sa-

janiemi ym. 2015, 59.)  

Toiseksi eniten positiivisia oppimiskokemuksia mahdollistivat opettajien 

näkemysten mukaan vahvuusperustainen työskentely ja vahvuuksien sisällyttä-

minen varhaiskasvatuksen arkeen. Opettajien tavoitteena vahvuuksien työstämi-

sellä on saada lapsi kukoistamaan eli voimaan mahdollisimman hyvin. PERMA-

hyvinvointiteorian mukaan vahvuuksien hyödyntäminen tukee kaikkia hyvin-

voinnin elementtejä, eli niiden käyttö lisää myönteisiä tunteita, toimintaan sitou-

tumista, välittäviä ihmissuhteita, merkityksellisyyttä ja saavuttamista (Seligman 

2011, 93). Vuorinen, Uusitalo-Malmivaara ja Sandberg (2015, 2016, 2017) ovat 

vahvasti niin omilla tahoillaan kuin yhdessäkin, tuoneet varhaiskasvatuksen ja 

peruskoulun puolelle tunnetuksi vahvuuspohjaista lapsen hyvinvoinnin raken-

tamista, joten koen tästä johtuen vahvuuksien näyttäytyneen myös tässä tutki-

muksessa suuressa roolissa. Positiivinen pedagogiikka Suomessa nähdään usein 

juuri vahvuuspedagogiikkana. 

Onnistumisten kokemuksia oli mainittu kolmanneksi eniten positiivisten 

oppimiskokemusten tukemisen keinoista. Tulosten mukaan onnistumisten mah-

dollistaminen nähtiin vahvuusperustaisen toiminnan ja positiivisen puhetavan 

lisäksi tärkeänä keinona lapsen itsetunnon ja minäkuvan kehittymiselle, oppi-

mismotivaatiolle ja lapsen hyvinvoinnille kokonaisuudessaan. Myös aiempien 

tutkimusten mukaan onnistumisten on havaittu vahvistavat itsetuntoa, minä-

pystyvyyttä, motivaatiota ja merkityksellisyyden kokemusta, joita tarvitaan vas-

toinkäymisiä kohdatessa. (Leskisenoja 2016, 76; Leskisenoja 2019, 183, 185.) On-

nistumisen kokemukset lisäävät tuen lapsen uskoa siihen, että omista haasteista 

huolimatta voi koko ajan oppia jotain uutta (Sandberg 2021, 20). 

Lasten vuorovaikutussuhteita opettajat tukivat tunnetaitoja ja kaveritaitoja 

vahvistamalla sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta kehittämällä. Lasten vuorovai-

kutussuhteiden ulottuvuuteen kuuluvia tekijöitä mainitsi 52 % vastaajista, mai-



74 
 

nintojen jäädessä kuitenkin 17 prosenttiin (taulukko 6). Tuloksissa tämä positii-

visen pedagogiikan toteuttamisen ulottuvuus ei siis korostunut samalla tavalla 

kuin opettajan ja lapsen välisen suhteen rakentuminen tai positiivisten oppimis-

kokemusten luominen. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vuorovaikutus-

suhteiden vahvistamiseen panostetaan kuitenkin paljon (Ranta 2020, 160.) Tulos 

johtunee siitä, ettei tunne- ja kaveritaitoja varsinaisesti mielletä osaksi positiivista 

pedagogiikkaa, kuten esimerkiksi vahvuuksia, onnistumisen kokemuksia, hyvän 

huomaamista, kannustamista, kehumista ja myönteistä palautetta.  

Opettajat tukivat lasten autonomiaa vahvistamalla omatoimisuutta ja osalli-

suutta. Tuloksissa osallisuus oli tuotu esille opettajien ottaessa lasten ideat ja mie-

lenkiinnon kohteet toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen mukaan. Osalli-

suuden ja omatoimisuuden tukemista kommentoitiin aineistossa selvästi vähiten 

(23 % vastaajista). Lapsen osallisuuden tukeminen on tärkeä osa varhaiskasva-

tuksen ja esiopetuksen ohjausasiakirjoja (Opetushallitus 2014; Opetushallitus 

2018). Näin ollen sen tulisi olla isossa osassa myös käytännön tasolla. Varhais-

kasvatuksessa ja esiopetuksessa toimivat opettajat kuitenkin näkevät lapsen osal-

lisuuden hieman haasteellisena toteuttaa. On epäselvyyttä, mitä se laajemmassa 

mittakaavassa tarkoittaa ja miten sitä voi vaikuttavalla tavalla toteuttaa. (Leski-

senoja 2019, 150–151; Ranta 2020, 84–85.) Tämä voi olla myös syynä siihen, miksi 

osallisuuden kokemuksen tukeminen ei tuloksissa korostunut. Erilaisuuden hy-

väksyminen ja arvostaminen, yhteisöllisyys ja lapsen osallisuus ovat tärkeässä 

osassa positiivista kasvatusotetta, kuten myös inklusiivisuutta. (Viitala 2018, 52, 

55–56.) Opettajat, jotka kommentoivat vastauksissaan osallisuuden tukemista, 

näkivät sen edesauttavan juuri inklusiivisuuden toteutumista varhaiskasvatuk-

sessa.  

 

Positiivisen pedagogiikan merkitys lapselle. Kolmasosa vastaajista painotti po-

sitiivisella pedagogiikalla olevan tukea tarvitsevien lasten oppimiselle ja hyvin-

voinnille suuri merkitys. Ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on 

PERMA–hyvinvointiteorian mukaan tärkeää, että kaikkia sen viittä ulottuvuutta 
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tuetaan (Seligman 2011, 91). Tulosten mukaan opettajien tukiessa positiivisen pe-

dagogiikan keinoin myönteisten tunteiden (P) kokemista, vahvistaa se lapsen hy-

vinvointia. Toimintaan sitoutumista (E) tukevilla toimintatavoilla lapsi oppii ai-

kuisen avustuksella tunnistamaan ja säätelemään stressiä itsenäisesti. Välittäviin 

ihmissuhteisiin (R) panostamalla, vahvistuu lapsen yhteys ja luottamus aikui-

seen, lasten keskinäiset suhteet kehittyvät ja kodin kanssa tehtävä yhteistyö pa-

ranee. Merkityksellisyyden (M) tunnetta tukevat toiminteet lisäävät lapsen osal-

lisuuden kokemusta. Saavuttamista (A) tukevat positiivisen pedagogiikan toi-

mintatavat taas kehittävät lapsen itsetuntoa ja minäkuvaa sekä vahvistavat mo-

tivaatiota oppimista kohtaan.  

Myönteiset tunteet rakentuvat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. 

Oleellista myönteisten tunteiden kokemiselle varhaiskasvatuksessa ja esiopetuk-

sessa on aikuisten luoma positiivinen ilmapiiri. (Leskinen 2019, 72.) Tulosten mu-

kaan lapsen hyvinvointia tuetaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa juuri 

positiivisella ilmapiirillä, joka rakentuu muun muassa kannustavasta ja positii-

visesta palautteesta, hyväksynnästä, hyvän huomaamisesta ja vahvuuksiin pa-

nostamisesta heikkouksien sijaan. Tämä myönteinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jolle 

oleellista on myönteisten tunteiden mahdollistaminen ja vaaliminen, vahvistaa 

opettajien näkemysten mukaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Fredric-

sonin (2001, 3–4) mukaan myönteisten tunteiden mahdollistaminen saa yksilössä 

aikaan voimaannuttavia uusia ajatusmalleja ja toimintatapoja, jotka auttavat sel-

viämään elämän haasteista. Stressaavista tilanteista selviäminen lisää ihmisen 

kokemia myönteisiä tunteita, jotka taas edelleen antavat ihmisille lisää voimaa.  

Toimintaan sitoutuminen vaatii keskittymistä ja tarkkaavaisuutta (Leski-

senoja 2016, 49). Tämä ei onnistu, mikäli lapsi on kuormittunut ja stressaantunut. 

Tällöin hänen yhteytensä aikuisiin, lapsiin ja toimintaan on katkennut (Sajaniemi 

& Mäkelä 2014, 154–155). Stressin säätelyn tukeminen on tärkeää lapsen oppimi-

selle ja hyvinvoinnille (Sainio ym. 2021, 50–51). Tulosten mukaan 41 % opettajista 

käytti mindfulness harjoitteita kuten hengitysharjoituksia ja erilaisia muita rau-

hoittumisen ja rentoutumisen keinoja lasten stressin säätelyn tukemisen apuna. 
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On kuitenkin mahdollista, ettei näitä keinoja olisi kenties mainittu ollenkaan il-

man stressin säätelyyn liittyviä kysymyksiä. Mindfulnessia tai rauhoittumisen 

taidon harjaannuttamista ei nähdä kiinteänä osana positiivisen pedagogiikan 

keinovalikoimaa. Tällaisista toimintatavoista ei esimerkiksi ole mitään mainintaa 

Rannan (2020) tutkimuksessa. Sajaniemen ym. (2015) mukaan lapsen stressin sää-

telyn taidot eivät kehity ilman aikuisen tukea. Lapsen kanssa voidaan esimer-

kiksi keskustella hänen omien tunteidensa ja käyttäytymisensä säätelystä ja har-

joitella yhdessä aikuisen kanssa erilaisia stressin säätelyn keinoja. Toistamalla 

uusia toimintamalleja riittävän pitkään, ne vakiintuvat käyttöön. (Sajaniemi ym. 

2015, 36–37, 58.) Tuloksissa painottuukin, kuinka lapsi ensin oppii aikuisen tuke-

mana tunnistamaan omaa stressiään ja säätelemään sitä. Vähitellen oppi sisäistyy 

opettajien havaintojen mukaan osaksi lapsen sisäistä maailmaa, hänen harjaan-

tuessaan säätelemään stressiä myös itsenäisesti. Stressin säätelystä muodostuu 

näin lapsen sisäistä motivaatiota vahvistava mielekäs toimintatapa, joka lisää hä-

nen subjektiivista hyvinvointiaan eli onnellisuuttaan (Ryan & Deci 2000, 70). 

Välittävien ihmissuhteiden osalta korostui tuloksissa kasvattajan ja lapsen vä-

lille rakennettavan yhteyden tärkeys. Yhteyden luominen aikuisen ja tuen tar-

peessa olevan lapsen välille nähtiin pohjana onnistuneelle työlle. Tulokset ovat 

tältä osin yhteneväisiä Leskisenojan (2019) näkemysten mukaan, kun hän painot-

taa välittävän pedagogiikan merkityksellisyyttä tuen lapselle. Välittävän peda-

gogiikan lähtökohtana on aikuisen tapa kohdata lapsi hyväksyvästi ja rakkaudel-

lisesti. Leskisenoja näkee välittävän pedagogiikan laadukkaan varhaiskasvatuk-

sen perustana, jonka päälle rakentuu kaikki muu tuki. (Leskisenoja, 2019, 112–

113.) Opettajan antaman tunnetuen on tutkimusten mukaan havaittu vaikutta-

van myönteisesti lasten oppimistuloksiin. Erityisesti heikompien oppijoiden 

kohdalla vaikutus on ilmeinen, kun se yhdistetään myönteiseen ilmapiiriin. 

(Lerkkanen 2014, 367.) Lasten välisiä suhteita opettajat kommentoivat vastauk-

sissaan huomattavasti vähemmän kuin kasvattajan ja lapsen välistä suhdetta ja 

sen merkitystä lapsen oppimiselle ja hyvinvoinnille. Opettajat olivat huomanneet 

kuinka positiivisen pedagogiikan keinoin lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät ja 
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kaverisuhteet vahvistuvat. Hyvät tunne- ja kaveritaidot ovat oleellisia osallisuu-

den ja yhteenkuuluvuuden kokemukselle (Sajaniemi ym. 2015, 148). Vanhem-

pien kanssa tehtävää yhteistyötä oli kommentoinut vain kolme vastaajaa, jotka 

näkivät opettajien positiivisen palautteen lapsesta ja positiivisten käytänteiden 

eteenpäin viemisen koteihin edesauttavan lasten hyvinvointia. Tämä kasvatus-

kumppanuus on erittäin tärkeä tukitoimi ja voimavara onnistuessaan. Siinä kas-

vattajan ammattitaito ja vanhempien erityisasiantuntijuus omasta lapsestaan yh-

distyvät luoden yhteisen ymmärryksen lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. (Les-

kisenoja 2016, 213.) Positiivisen pedagogiikan käytänteiden sulauttaminen myös 

osaksi kasvatuskumppanuutta olisi hyödyllistä tarjotun tuen vaikuttavuudelle 

varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.   

Merkityksellisyyden elementin osalta tuloksissa nousi esille opettajien näke-

mys siitä, että positiivisen pedagogiikan keinoin voidaan vahvistaa lapsen tun-

netta osallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta. Opettajien näkemysten mukaan 

osallisuuden kokemus mahdollistetaan esimerkiksi ottamalla lapsen mielenkiin-

non kohteet ja ideat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen mukaan. Lisäksi 

lapsiryhmän jäsenille tuodaan esille, kuinka jokainen on arvokas omalla ainut-

laatuisella tavallaan. Näin opettajat auttavat tukea tarvitsevaa lasta tuntemaan 

itsensä ryhmän täysivaltaiseksi jäseneksi. Lapsen kannalta katsottuna osallisuu-

den ja ryhmään kuulumisen kokemus lisäävät merkityksellisyyden tunnetta 

(Leskisenojan 2019, 150, 154). Vaikka osallisuuden kokemus ja ryhmään kuulu-

misen tunne tutkimusten mukaan lisäävät myös lapsen motivaatiota oppimiselle 

(Sajaniemi ym. 2015, 148), eivät opettajat kuitenkaan maininneet tätä merkitystä 

lainkaan. He näkivät näiden tekijöiden edistämisen tukevan lasten tasavertaisuu-

den lisääntymistä ja suvaitsevan ilmapiirin rakentumista. Opettajien mukaan 

näin pystytään vaikuttamaan myönteisesti inklusiivisuuden toteutumiseen. 

Viimeisessä PERMA –hyvinvointiteorian saavuttamisen elementissä onnis-

tumisten kokemukset ovat oleellisia. Onnistumiset vahvistavat itsetuntoa, minä-

pystyvyyttä, motivaatiota ja merkityksellisyyden kokemusta. (Leskisenoja 2019, 

183–185.) Myös tulosten mukaan positiivisen pedagogiikan koettiin vahvistavan 

lapsen itsetuntoa ja minäkuvaa sekä motivaatiota oppimiselle. Näitä positiivisen 
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pedagogiikan toteuttamisen merkityksiä opettajat korostivat kaikkein eniten. 

Opettajat huomauttivat, kuinka tuen lapsella itsetunto ja minäkuva ovat usein 

melko huonoja, koska he saavat paljon kuulla puutteistaan. Opettajat kokevat 

tuen tarpeen näyttäytyvän paljonkin varhaiskasvatuksen arjessa, jolloin lapset 

saattavat kokea myös olevansa erilaisia kuin muut. Usein lapset vertaavat omaa 

osaamistaan muihin, mikä taas vaikuttaa heidän suoriutumiseensa esimerkiksi 

erilaisista tehtävistä. Aro ja Nurmi (2019) kertovat, kuinka lapsen oppimismoti-

vaatioon ja suoriutumiseen oppimistilanteissa vaikuttaa muun muassa hänen 

minäpystyvyyden kokemuksensa, arvionsa omasta osaamisestaan, mitä tunteita 

hän tilanteessa kokee ja saamansa palautteen laatu. Se miten lapsi tulkitsee kun-

kin yksittäisen oppimistilanteen, vaikuttaa aina seuraavasta suoriutumiseen.  

(Aro & Nurmi 2019, 129–130.) Tulosten mukaan positiivisen pedagogiikan kei-

noin kuten onnistumisten kokemuksia mahdollistamalla, kannustamalla ja 

myönteisellä palautteella, lasta voidaan kannatella ja tukea haasteellisissa tilan-

teissa hänelle yksilöllisellä tavalla. Näin usko itseen ja omaan osaamiseen vah-

vistuu.  

 

Positiivisen pedagogiikan merkitys työyhteisölle. Tulosten mukaan positiivi-

nen pedagogiikka oli käytössä melko laajasti vastaajien toimintayksiköissä. 78 % 

vastaajista kertoi positiivisen pedagogiikan olevan osa koko talon toimintakult-

tuuria tai käytössä ainakin osassa talon ryhmistä. Huomionarvoista tässä tulok-

sessa on, että tutkimukseen valikoitui positiivista pedagogiikkaa aktiivisesti 

käyttäviä opettajia, joten kaikissa toimintayksiköissä positiivisen pedagogiikan 

käyttöaste tuskin on näin korkea. Tulosten mukaan positiivista pedagogiikkaa 

käyttävät opettajat nimittäin usein myös omalla esimerkillään ja mallittamalla 

tuovat näitä toimintatapoja tutuiksi työyhteisöissään. Lisäksi osa opettajista vie 

tietoisesti ja aktiivisesti positiivisen pedagogiikan tietoutta esimerkiksi tiimipa-

lavereihin tai talon yhteisiin kokouksiin. Näin he pyrkivät innostamaan työyh-

teisöään toimintakulttuurin muutokseen. Korkea positiivisen pedagogiikan 
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käyttöaste vastaajien yksiköissä voi selittyä myös sillä, että positiivisen pedago-

giikan sisäistäneet opettaja hakeutuvat mielellään sellaisiin työyhteisöihin, joissa 

on positiivinen toimintakulttuuri olemassa jo valmiina.  

Tulosten mukaan positiivista pedagogiikkaa painottavan toimintakulttuu-

rin nähtiin kehittävän jo olemassa olevaa pedagogista osaamista laadukkaam-

maksi. Tutkimukseen osallistuneet opettajat kokivat työyhteisön yhteneväisen 

positiivisen pedagogiikan linjan tukevan lasten oppimista parhaiten sekä luovan 

hyvinvointia lapselle. Opettajien kokemusten mukaan nämä myönteiset vaiku-

tukset tulivat myös nopeammin esille positiivisen pedagogiikan keinoja käyttäen 

kuin ilman niitä. Positiivisen pedagogiikan kattava käyttö työyhteisötasolla lisäsi 

opettajien näkemysten mukaan myös lasten ja henkilökunnan hyvinvointia. Mitä 

suurempi määrä henkilökunnasta käyttää positiivisen pedagogiikan toimintata-

poja, sitä paremmin lapset opettajien käsitysten mukaan voivat. Opettajat koki-

vat positiivisen pedagogiikan käytön vahvistavan työhyvinvointia parantamalla 

henkilökunnan jaksamista, positiivista virettä ja mielekkyyttä työtä kohtaan, yh-

teistyötä ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä lisäävän positiivista palautetta 

työntekijöiden kesken. Opettajien käsitykset positiivisen pedagogiikan merki-

tyksestä työyhteisölle, ovat yhteneväiset Viseun ym. (2016, 444, 454.) tutkimuk-

sen tulosten kanssa. Tutkijoiden mukaan opettajan sisäistäessä työmotivaatiota 

lisääviä positiivisen psykologian toimintatapoja ja ajattelumalleja, lisäsi se oppi-

laiden motivoitumista oppimiseen, laadukasta pedagogiikkaa ja työhyvinvoin-

tia. Myös Rannan (2020, 97) tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajat kokivat 

hyvän työilmapiirin vahvistavan lasten hyvinvointia lisäämällä myönteistä ilma-

piiriä ja vuorovaikutusta lapsiryhmässä.  

 

Positiivisen toimintakulttuurin luomisen edellytykset. Positiivinen pedago-

giikka nähtiin siis tutkimukseen osallistuneiden opettajien käsitysten mukaan 

työyhteisön voimavarana. Mikäli se ei vielä ollut saanut kunnollista jalansijaa 

vastaajien toimintayksikössä, siihen ajateltiin voivan vaikuttaa kolmella tavalla: 

1) toimintayksikön yhteisillä keskusteluilla, yhteisesti sovituilla toimintatavoilla 

ja sitoutumisella niihin, 2) koulutuksella sekä 3) esimiehen tuella. Rakennettaessa 
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mahdollisimman vaikuttavia tukitoimia ovat nämä kolme asiaa tärkeitä: tieto, 

osaaminen ja sitoutuminen (Heiskanen ym. 2021, 142, 154, 157). Sama pätee myös 

silloin, kun tukitoimena käytetään positiivista pedagogiikkaa. Henkilökunnalla 

pitää olla tietoa positiivisesta pedagogiikasta, sen taustalla olevasta tutkimuk-

sesta ja teoriasta, sen mahdollisuuksista ja hyödyistä. Osaaminen karttuu koulu-

tuksella, jossa opitaan positiivisen pedagogiikan käytännön toteuttamisen kei-

not. Tietotaito pelkästään ei kuitenkaan riitä, vaan tuen toteuttamiseen tulee 

kaikkien ryhmän jäsenten sitoutua, mielellään koko toimintayksikön tasolla.  

Jotta jokin uusi toimintapa saadaan jalkautettua osaksi työyhteisöä, on esi-

miehen johdettava tätä prosessia. Hän mahdollistaa keskusteluja ja koulutusta 

aiheesta henkilökunnalle, varmistaa yhteisten toimintatapojen muodostamisen 

ja jokaisen sitoutumisen niihin. Myös Leskisenojan (2016) haastatellessa varhais-

kasvatuksen opettajia samasta aiheesta, painottivat opettajat esimiehen osuutta 

positiivisen toimintakulttuurin rakentamisessa. Esimies nähtiin muutoksen in-

nostajana, mallittajana ja mahdollistajana. (Leskisenoja 2016, 58.) Olisi siis ensiar-

voisen tärkeää aloittaa uuden positiivisen toimintakulttuurin sisään ajaminen pe-

rehdyttämällä yksikön esimies positiiviseen pedagogiikkaan. Näin luotaisiin 

prosessin pohjaksi vahvaa positiivista johtajuutta (Sandberg 2021, 23).  

 

Tulosten tarkastelun yhteenveto. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ke-

hityksen ja oppimisen tuen lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistami-

sesta positiivisen pedagogiikan keinoin. Tutkimukseen vastanneet positiivista 

pedagogiikkaa aktiivisesti käyttäneet opettajat kokivat lapsen kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin paranevan näillä positiivisesti suuntautuneilla toimintatavoilla, 

jotka on esitetty luvussa 6.1. Erityisen tärkeää positiivinen pedagogiikka oli juuri 

tuen lapsille, jotka saavat arjessaan osakseen normaalia enemmän negatiivista 

huomiota ja palautetta. Positiivisen pedagogiikan keinoin valmiiksi heikko itse-

tunto ja minäkuva vahvistuvat, motivaatio oppimiselle lisääntyy ja osallisuuden 

kokemus voimistuu. Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi positiivisessa ilma-

piirissä kasvaa. Aikuisen rooli ja suhde lapseen on opettajien mukaan erityisen 
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tärkeää tukitoimien vaikuttavuutta silmällä pitäen. Aikuisen tuella ja kannatte-

lulla lapsi oppii näkemään itsensä positiivisessa valossa ja säätelemään omaa 

stressiään ja sitä kautta myös tunteitaan ja käyttäytymistään erilaisissa arjen ja 

oppimisen tilanteissa. Mitä useampi varhaiskasvatusyksikön kasvattaja käyttää 

työssään positiivista pedagogiikkaa, sitä laadukkaampaa varhaiskasvatusyksi-

kön pedagogiikka on ja sitä parempaa on lasten sekä koko työyhteisön hyvin-

vointi. Positiivisen pedagogiikan jalkauttaminen koko työyhteisöön kaikkien 

kasvattajien toimintatavaksi on tärkeää, mutta vaatii esimiehen tuen. Positiivi-

nen johtajuus on uuden positiivisen toimintakulttuurin perusta.   

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa ollaan tekemisissä kolmen kä-

sitteen kanssa, jotka ovat uskottavuus, luotettavuus ja eettisyys. Miten uskottava 

tutkimus on tuloksiltaan, aineiston keruun ja analysoinnin puolesta raportin lu-

kijoiden mielestä? Luotettavuus perustuu sille, kuinka tarkasti tutkija on rapor-

tissa kuvannut tutkimuksen joka vaiheen ja vakuuttaa lukijat siitä. Eettisyys si-

sältää eettisten periaatteiden noudattamisen koko tutkimuksen ajan. Tutkimuk-

sesta seuraa jotain hyvää niille, joita tutkimus koskee. (Juuti & Puusa 2020, 175.) 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat reliabiliteetti ja validius. Validiteetilla 

yksinkertaisimmillaan mitataan, onko tutkimuksessa tutkittu sitä ilmiötä, mitä 

on luvattu. Reliabiliteetti taas mittaa tutkimuksen toistettavuutta. (Juuti & Puusa 

2020, 179–180; Tuomi & Sarajärvi 2018, 160.) Laadullisessa tutkimuksessa nämä 

kaksi käsitettä nähdään kuitenkin hieman ongelmallisina, koska niille on niin 

monia erilaisia tulkintoja ja käännöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 160.) Laadulli-

sessa tutkimuksessa validiuutta ja reliabiliteettia voidaan kuitenkin käyttää, kun-

han tutkija ymmärtää käsitteiden merkityksen olevan eri kuin määrällisessä tut-

kimuksessa. (Aaltio & Puusa 2020, 179–181.)  

Luotettavuutta arvioitaessa, on tärkeää pohtia tutkimuksen mahdollisia ra-

joitteita. Tiesin jo aihetta valitessani, että vastaajien löytäminen saattaa olla haas-

tavaa. Luotettavuuteen vaikuttaa otoksen määrä. Tiedän kokemuksesta, kuinka 
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kiireistä varhaiskasvattajan arki on. Tietokoneelle ei tahdo päivän aikana ehtiä. 

Minut kuitenkin yllätti se, kuinka vähän vastauksia lopulta tuli. Uskon, että toi-

nen syy kiireen lisäksi on itsessään käsite positiivinen pedagogiikka. Vaikka 

opettaja käyttäisi selvästi positiivisen kasvatuksen keinoja kuten vahvuusperus-

taista opetusta ja hyvän huomaamista, ei hän välttämättä kuitenkaan koe käyttä-

vänsä positiivista pedagogiikkaa. Erityisesti jos hän ei ole käynyt mitään aihee-

seen liittyvää koulutusta. Positiivinen pedagogiikka on useille jotain, mitä tarvit-

see erikseen opetella kursseilla ja koulutuksissa. Itse tunnen kollegoja, jotka kes-

kustellessamme aiheesta eivät heti sanoisi käyttävänsä positiivista pedagogiik-

kaa, vaikka omasta mielestäni he selkeästi näin tekevät. Eräs vastaajista kuvasi 

asiaa sanomalla, että kasvattajat käyttävät positiivista pedagogiikkaa osin tietoi-

sesti, mutta paljon tiedostamattomina. Hän jatkoi, että positiivinen pedagogiikka 

näkyy kasvattajan toiminnassa kuitenkin ainakin osan päivää.  

Käytin verkkokyselyssäni avoimia kysymyksiä. Avointen kysymysten etuja 

on muun muassa se, että vastaajien mielipide saattaa tulla esille perusteellisesti 

ja aineiston luokittelu voidaan tehdä monella tapaa. Huonoja puolia taas on, että 

vastaajat jättävät kenties vastaamatta tai vastaavat lyhyesti ja epätarkasti. He 

saattavat myös vastata ohi varsinaisesta kysymyksestä ja itse analysointi on työ-

lästä. (Valli 2015, 106.) Omassa tutkimuksessani haasteita toi se, etten voinut ky-

syä vastaajilta tarkentavia kysymyksiä siitä, mitä he tarkalleen ottaen vastauksil-

laan tarkoittivat. Jotkut vastaukset olivat hyvinkin lyhyitä, ilman sen suurempaa 

käsitteiden tai ajatusten avaamista. Tämä näkyy analysointivaiheessa siten, että 

olen joutunut tulkitsemaan vastauksia paljonkin. Tulkintaan taas vaikuttavat 

omat kokemukseni ja tietoni positiivisesta pedagogiikasta.  

Kyselyn onnistumiselle on tärkeää, että kysymykset on laadittu huolelli-

sesti ja tarkasti. Mikäli vastaaja ymmärtää kysymykset toisella tavalla kuin tutkija 

on ne tarkoittanut, vaikuttaa se tutkimustuloksiin. Kysymykset eivät saa johdat-

taa vastaajaa mihinkään suuntaan ja niiden tulee olla mahdollisimman yksiselit-

teisiä. Selkeillä tutkimuskysymyksillä tavoitellaan vain tutkimukselle olennais-

ten asioiden löytämistä. (Valli 2015, 85.) Jälkeen päin ajatellen, kaikki kysymykset 

tutkimuksessani eivät olleet yksiselitteisiä. Tämä näkyi muun muassa siten, että 



83 
 

sain joihinkin verkkokyselyn kysymyksiin vastauksia, jotka eivät suoraan vas-

tanneet itse kysymykseen, vaan ilmaisivat joitain muita ajatuksia aihepiiriin liit-

tyen. Tämä vaikeutti analyysivaiheessa selkeiden ja yksiselitteisten kokonai-

suuksien hahmottamista.  

Tulokset ovat verrattain positiivisia, mikä on myös huomionarvoista. Posi-

tiivisen pedagogiikan toteuttamisen haasteita ei suoranaisesti tuonut esille 32 

vastaajasta kuin yksi. Toki jonkinlaisia haasteita oli luettavissa rivien välistä 

muissakin vastauksissa, eritoten kun opettajat kertoivat positiivisen pedagogii-

kan käyttöasteesta toimintayksikössään ja sen laajentamisen keinoista. Tutki-

mukseen olen hakenut nimenomaan positiivista pedagogiikkaa aktiivisesti käyt-

täviä opettajia. Nämä opettajat ovat sisäistäneet positiivisen pedagogiikan opit ja 

havainneet niiden positiiviset vaikutukset lapsiin ja työyhteisöön. He näkevät 

haastavatkin tilanteet positiivisessa valossa ja aktiivisesti etsivät ratkaisuja nii-

hin. Positiivisen pedagogiikan jalkauttaminen laajamittaisemmin varhaiskasva-

tukseen voi kuitenkin olla vaikeaa, koska moni muu saattaa kokea alituisen kii-

reen, henkilöstövajeen sekä muut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilö-

kunnan jaksamista verottavat tekijät esteenä sen toteuttamiselle. 

7.3 Jatkotutkimuksen mahdollisuudet  

Tulosten mukaan positiivista pedagogiikkaa käyttävät varhaiskasvatuksen opet-

tajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat näkevät positiivisen pedagogiikan tu-

kevan lapsen oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä parantavan myös 

koko työyhteisön hyvinvointia. Toki tässä on hyvä huomioida, että opettajien nä-

kemys positiivisen pedagogiikan myönteisistä vaikutuksista lapsen hyvinvoin-

tiin on heidän oma kokemuksensa. Lapset itse saattavat kokea asian eri tavalla. 

Positiivisuuden kokemus kun on subjektiivista (Ojanen 2014, 129). Tutkimusta 

positiivisesta pedagogiikasta varhaiskasvatusikäisten lasten hyvinvointiin ei ole 

tällä hetkellä olemassa kovinkaan paljon (Shoshani & Slone 2017, 7). Vielä vä-

hemmän löytyy tutkimustietoa aiheesta lasten näkökulmasta käsin. Näin ollen 
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olisi hyvä tutkia erityisesti varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten näkökul-

maa positiivisesta pedagogiikasta.  

Tutkimuksessa selvitettiin myös opettajien näkemyksiä lasten stressin sää-

telyn tukemisesta positiivisen pedagogiikan keinoin. Mindfulness on osa positii-

vista psykologiaa (Lehto 2014, 107). Näin se on myös osa positiivista pedagogiik-

kaa. Tämä ei kuitenkaan ole vielä yleisesti tiedossa positiivista pedagogiikkaa 

käyttävien kasvattajien keskuudessa. Tutkimuksessa tuli esille opettajien näke-

mys mindfulness harjoitteiden ja erilaisten rauhoittumisen sekä rentoutumisen 

keinojen käytön myönteisistä hyödyistä lapsen stressin säätelylle ja sitä kautta 

oppimiselle sekä hyvinvoinnille. Myös aiempien tutkimusten mukaan mindful-

ness harjoittelulla on monia positiivisia vaikutuksia lapsen hyvinvointiin. Lisäksi 

lapset pitävät mindfulness harjoittelusta, koska se antaa heille työkaluja itsensä 

johtamiseen ja he kokevat näin hallinnan tunnetta omaan elämäänsä. (Nieminen 

& Sajaniemi 2016, 5, 8.) Tämä tekee mindfulness harjoittelusta toimivan ja lapsia 

itseään motivoivan keinon lisätä heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. 

Stressaantuneena lapsi kadottaa yhteytensä ryhmän aikuisiin, muihin lap-

siin ja toimintaan (Sajaniemi & Mäkelä 2014, 154–155). Ilman tuota yhteyttä myös 

tukitoimien onnistumiselle tärkeä opettajan ja lapsen välinen suhde voi heiken-

tyä, eikä kehityksen ja oppimisen tuen lapsen oppimista ja hyvinvointia voida 

riittävän vaikuttavalla tavalla parantaa. Stressin säätelyä tukevasta mindfulness 

harjoittelusta (toteutuksen tavat ja hyödyt) kaivataan lisää tutkimustietoa niin 

opettajien kuin lastenkin näkökulmasta käsin. Vahvan tutkimusnäytön perus-

teella, voidaan positiivinen pedagogiikka saada kaikilta osin osaksi varhaiskas-

vatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa ohjaavia asiakirjoja. Näin edis-

tetään sen jalkautumista entistä vahvemmin osaksi varhaiskasvatusta ja esiope-

tusta sekä parannetaan kehityksen ja oppimisen tuen lapsen kokonaisvaltaista 

hyvinvointia mahdollisimman onnistuneesti.  
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LIITTEET 

Liite 1. Tiedote verkkokyselyn alussa. 

POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA LASTEN TUKENA VARHAISKASVATUK-

SESSA JA ESIOPETUKSESSA 

 

Pro gradu –tutkimus 

 

Tämä on erityispedagogiikan Pro gradu –tutkimukseen liittyvä kysely. Tutki-

muksessa kartoitetaan varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettajien näkemyksiä positiivisen pedagogiikan merkityksestä tuen tar-

peessa olevien lasten oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle. Lisäksi tutkimuksessa 

kerätään tietoa siitä, miten positiivista pedagogiikka käytännössä toteutetaan 

näissä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmissä, joissa vastaajat työskente-

levät. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa tuen tarpeessa olevien lasten tu-

kemisesta positiivisen pedagogiikan keinoin. Kerätty aineisto analysoidaan laa-

dullisesti. Valmis tutkimusraportti julkaistaan Jyväskylän yliopiston julkaisu-

arkistossa (https://jyx.jyu.fi/). 

Tutkimukseen osallistuminen edellyttää, että käytät työssäsi positiivista pe-

dagogiikkaa ja olet joko varhaiskasvatuksen opettaja tai varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettaja. Lisäksi lapsiryhmässäsi tai -ryhmissäsi, jossa/joissa toimit, on tukea 

tarvitsevia lapsia. Työskentelet varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Kyselyn 

ensimmäisessä osassa kysytään positiivisesta pedagogiikasta yleisemmin, toi-

sessa osassa tarkemmin liittyen lasten stressin säätelyyn ja kolmannessa osassa 

osana työyhteisöä.  

Kyselyllä kerätty aineisto tulee vain tutkijan omaan käyttöön. Tutkimuksen 

valmistuttua aineisto hävitetään. Kysely on täysin anonyymi ja siksi vastauksia 

ei voi poistaa tai muokata jälkikäteen.  

https://jyx.jyu.fi/
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Tästä voit tutustua tutkimuksen tietosuojailmoitukseen. Lähettämällä vastauk-

sen kyselyyn suostut siihen, että vastauksiasi voidaan käyttää tutkimuksen ai-

neistona. 

 

Kiitos vastauksista jo etukäteen! 
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Liite 2. Verkkokyselypohja 

 

Työskentelen 

• varhaiskasvatuksen opettajana 

• varhaiskasvatuksen erityisopettajana 
 
Lapsiryhmä, jossa työskentelen 

• erityisopetuksen ryhmä 

• integroitu ryhmä 

• pienennetty ryhmä 

• tavallinen ryhmä 

• muu vaihtoehto, mikä/mitkä______________________ 
 
Kyseessä on tarkemmin 

• varhaiskasvatus 

• esiopetus 

• molemmat 
 

 

Positiivisen pedagogiikan merkitys ja käytännön toteutus 

 

1) Miten käyttämäsi positiivinen pedagogiikka eroaa peruspedagogii-
kasta? 
 

2) Mitä positiivisen pedagogiikan elementtejä (osa-alueita) käytät työs-
säsi? Kuvaile, miten konkreettisesti toteutat niitä käytännössä. 

  
3) Mitä näkemyksiä sinulla on positiivisen pedagogiikan merkityksestä 

tuen tarpeessa olevan lapsen oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle?  
 

 

Positiivinen pedagogiikka stressin säätelyn tukena 

Mikäli lapsi kokee liiallista stressiä, voi se näkyä esimerkiksi tarkkaavaisuuden ja käytöksen haasteina. Lapsen 

stressijärjestelmä on vielä keskeneräinen ja hän tarvitsee aikuisen tukea stressin säätelyssä. (Stressin säätely. Ke-

hityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. 2015) 

 

4) Mitä positiivisen pedagogiikan keinoja voi mielestäsi käyttää lapsen 
stressin säätelyn tukemisessa ja mitä itse olet käyttänyt? 
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5) Miten nämä positiivisen pedagogiikan keinot ovat mielestäsi toimineet 
lapsen stressin säätelyn tukemisessa? Mitä havaintoja olet tehnyt niiden 
vaikutuksesta? 
 

Positiivinen pedagogiikka työyhteisön toimintakulttuurissa 
 
6) Onko positiivinen pedagogiikka toimintayksikössäsi 

• osa koko talon toimintakulttuuria? 

• käytössä vain osassa ryhmistä? 

• käytössä vain omassa ryhmässäsi? 

• vain joidenkin yksittäisten henkilöiden käytössä? 
 

7) Edelliseen kysymykseen liittyen, kuvaile millainen merkitys on työllesi 
lasten oppimisen, kehityksen ja kasvun tukemisessa sillä, missä laajuudessa 
positiivinen pedagogiikka on käytössä toimintayksikössäsi.  
 
8) Miten työyhteisöäsi voisi kehittää niin, että positiivisesta pedagogiikasta 

 tulisi osa koko talon toimintatapaa? 
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Liite 3. Samuli Rannan (2020) väitöstutkimuksen tulosavaruus. 
 

 
Pääkategoria Tuloskategoria Alakategoriat 

Opettajan suhde lap-
seen 

Positiivinen opetus-
suhde 

• Lapsen arvostaminen 

• Vuorovaikutuksellisuus 

• Kiinnostus lapsen arkeen 

• Lapsen aloitteiden huomioiminen 

• Ajan antaminen 

• Opettajan oma persoonallisuus 

• Suhteen rakentuminen 

Sensitiivinen opettaja • Lapsen kohtaaminen 

• Asioiden tarkastelu lapsen näkökulmasta 

• Palautteen kohdistaminen 

• Reaktioihin vastaaminen 

• Tunteiden käsittelyn ohjaaminen 

• Tunteiden sanoittaminen 

• Opettajan oma olemus 

Positiiviset oppimisko-
kemukset 

Hyvä oppimisympäristö • Lapsen tarpeita tukeva oppimisympäristö 

• Pedagoginen toiminta 

• Ilmapiiri 

• Henkinen hyvinvointi 

• Kuulluksi tuleminen 

• Joustava toiminta 

• Opettajan omien tunteiden hallinta 

Lapsen myönteinen op-
pijaminäkuva 

• Ymmärrys lapsen kehityksestä 

• Lapsituntemus 

• Osaamisen sanoittaminen muiden kuullen 

• Opettaja roolimallina 

• Onnistumisen kokemukset 

• Vahvuudet ja tuen tarve 

• Palautteen sisältö 

Lapsen autonomian tu-
keminen 

Toiminnan merkityksel-
lisyys lapselle 

• Leikinomaisuus 

• Lapsilähtöisyys 

• Mielenkiinnon kohteiden jakaminen huoltajien kanssa 

• Lasten mielenkiinnon kohteiden huomiointi toimin-
nassa 

Omatoimisuuden tuke-
minen 

• Lapset pystyvät tekemään itse 

• Sallivuus 

• Ohjeistus 

• Rutiinit 

Osallisuus • Toimintaympäristö tukee osallisuutta 

• Toiminnan reflektointi 

• Vahvuuksien hyödyntäminen 

• Osallisuuden harjoittelu 

Lasten vuorovaikutus-
suhteet 

Sosiaalinen viihtyvyys • Kaverisuhteiden tukeminen 

• Yhteistyötaitojen harjoittelu 

• Kaveritaitojen harjoittelu 

• Ristiriitojen ratkaiseminen 

• Tunnetaitojen harjoittelu 

• Kaverisuhteiden tukeminen huoltajien kanssa 

Yhteenkuuluvuus ja 
vertaistuki 

• Ryhmäytyminen 

• Yhteisten kokemusten mahdollistaminen 

• Vertaistuki 

• Yhteisölliset opetusmenetelmät 

• Ryhmäjako 

• Yhteisiin asioihin vaikuttaminen 

Aikuisten väliset vuoro-
vaikutussuhteet 

Tiimin merkitys lapsi-
ryhmän toiminnalle 

• Hyvinvoiva tiimi 

• Johdonmukainen toiminta 

• Roolien selkeys 

• Tiedonkulku 

• Positiivinen vuorovaikutus 

• Joustavuus 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö huoltajien kanssa 

• Tiedon jakaminen 

• Huoltajien mahdollisuus palautteen antoon 

• Toiminnan merkityksen avaaminen huoltajille 

• Arvostus 

• Opettajien esimerkillisyys 

• Yhteiset tavoitteet 
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