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1 JOHDANTO 

 

 

Positiivinen pedagogiikka juontaa juurensa professori Martin Seligmanin tutki-

mustyöstä positiivisen psykologian parissa, joka perinteisen psykologian sijaan 

painottaa myönteisyyttä ja voimavaraperusteisuutta. Suomessa käyttöön otettu 

termi positiivinen pedagogiikka nojautuu Seligmanin luomaan, maailmalla tunnet-

tuun termiin positive education eli positiivinen kasvatus.  

 

Opinnäytetyöni on kehittämispainotteinen ja vahvasti työelämälähtöinen. Teen 

työelämäyhteistyötä Porissa sijaitsevan yksityisen päiväkodin kanssa. Työsken-

telen itse varhaiskasvatuksen opettajana kyseisessä päiväkodissa. Ryhmässä, 

jossa työskentelen, on useampikin lapsi, joiden kanssa olen työtiimini kanssa jou-

tunut pohtimaan, mitkä olisivat sopivia menetelmiä lasten kanssa toimimiseen, 

kun tuntuu, ettei jo käytössä olevat menetelmät toimi tai riitä näille lapsille.  

 

Työtiimini kanssa kiinnostuimme positiivisesta pedagogiikasta ja tiesimme, että 

tarvitsisimme yhteisen selkeän ja toimivana linjan, jonka mukaan kaikki ryh-

mämme kasvattajat toimisivat. Perustietämyksemme positiivisesta pedagogii-

kasta ei ollut kovin laaja, eikä menetelmän kokonaisvaltaisuus ja sovellettavuus 

arkeen ollut meille tuttua. Kiinnostuin aiheesta ja halusin selvittää, mitä positiivi-

nen pedagogiikka pohjimmiltaan on, ja miten siitä voisi laatia selkeän toiminta-

mallin ja oppaan arkeemme.  

 

Halusin rajata aihetta tarpeeksi, sillä ollessaan hyvin mielenkiintoinen ja laaja, 

siitä voisi olla haastavaa tehdä kompaktia ja helposti sisäistettävää opasta hekti-

sen päiväkotiarjen keskelle. Uusi toimintamalli vaatisi paljon keskittymistä ja ai-

kaa omaksumiseen ja käytännössä tiedän, että arjessamme ei ole resursseja sy-

ventyä tiedon hakemiseen tai pitkästä teoreettisesta oppaasta olennaisen tiedon 

etsimiseen. Siksi halusin löytää aihetta kohtaan kapeamman lähestymistavan, 

ikään kuin perustuksen laajaan aiheeseen luoden. Päädyin keskittymään Martin 

Seligmanin hyvinvointiteoriaan eli PERMA-teoriaan. 
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PERMA-teoria keskittyy viiteen erilliseen elementtiin, joihin hyvinvointi kiteytyy. 

Oppaassa tuodaan näistä elementeistä ensin esille kompaktisti faktat ja se, mihin 

näillä merkityksillä tähdätään kauaskantoisesti ja miten ne vaikuttavat ihmisen 

psyykeen ja kehitykseen. Sen jälkeen tuon esimerkein ilmi, miten voimme arjes-

samme hyvin pieninkin nyanssein ja ajattelutapojen muutosten kautta tuoda po-

sitiivista pedagogiikkaa näkyväksi toiminnassamme. 

 

Opinnäytetyöraportin teoriaosuudessa olen koonnut suomalaisen varhaiskasva-

tuksen tavoitteita varhaiskasvatuslaista ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteista, jotta voin peilata näiden toteutumista positiivisen pedago-

giikan näkökulmasta, ja tarkastella, miten ideologia soveltuu suomalaiseen var-

haiskasvatukseen.  
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2 VARHAISKASVATUS 

 

 

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja sen tarkoituksena 

on tarjota suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Erityi-

sesti tässä kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka ja sen toteuttamista kuvaa 

parhaiten kokonaisvaltaisuus, sillä sen tavoitteena on edistää lasten oppimista ja 

hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista. (Opetushallitus, 2019, s. 7, 36.) 

 

Pääasiallinen vastuu lasten kasvatuksesta on lasten huoltajilla itsellään, mutta 

tätä kasvatusvastuuta tukee ja täydentää varhaiskasvatus, joka omalta osaltaan 

edistää lasten hyvinvointia. Varhaiskasvatuksella onkin merkittävä rooli lapsen 

oppimisen ja kehityksen tiellä heti sen alkumetreillä. (Opetushallitus, 2019, s. 7.) 

 

Tämän päivän lapset ovat tulevaisuuden aikuisia ja toimijoita yhteiskunnas-

samme, mutta haasteemme on, ettemme tiedä millaiseen tulevaisuuden maail-

maan ja yhteiskuntaan lapsia kasvatamme. Suomessakin on tehty useita tulevai-

suuden ennakointeja ja keskeisenä pohdinnan kohteena niissä on ollut, millaiset 

varhaiset opit ja valmiudet antaisivat parasta tukea kohdata monimutkaistuvan 

yhteiskunnan haasteet. (Hujala & Turja, 2020, s. 10.) 

 

Sitra on omassa raportissaan kuvannut tulevaisuuden megatrendiksi hyvinvoin-

nin alueella tapahtuvat muutokset. Vuorovaikutus, empatia ja luovuus ovat hyvää 

vastapainoa teknologistuvalle koulutukselle ja terveydenhuollolle. Teknologian 

vallatessa alaa koulutuksessa ja työelämässä, on pohdittava, mikä tekee ihmi-

sestä syvällisen ihmisen. Empatia sekä arkisten ongelmien ratkaisukyky saatta-

vat olla tulevaisuuden suuntauksia, ja onnellisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen 

keskeinen kehittämiskohde. (Hujala & Turja, 2020, s. 11.) 
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2.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

 

Varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteutusta ja kehittämistä ohjaa ja tukee valta-

kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka on Opetushallituksen 

antama valtakunnallinen määräys. Suunnitelma on kolmitasoinen ja sen perus-

teella laaditaan ensin paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ja siitä vielä lasten 

omat varhaiskasvatussuunnitelmat. (Opetushallitus, 2019, s. 7) Kaiken suunnit-

telun, toteuttamisen ja päätösten perustana on aina lakisääteisesti huomioitava 

lapsen etu (L 540/2018 4. §). 

 

Varhaiskasvatuslaissa säädetään alle oppivelvollisuusikäisen lapsen oikeudesta 

varhaiskasvatukseen, sen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lakia sovelletaan niin 

kunnallisen kuin yksityisen palveluntuottajan järjestämään tai tuottamaan päivä-

kotitoimintaan ja perhepäivähoitoon tai avoimeen varhaiskasvatustoimintaan. (L 

540/2018 1. §.) 

 

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma perustuu erityisesti varhaiskasva-

tuslakiin ja sen laatimisessa on hyödynnetty uusimpia kehittämis- ja tutkimustyön 

tuloksia yhdessä sidosryhmäyhteistyön kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman 

tehtävänä on edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutu-

mista koko maassa. (Opetushallitus, 2019, s. 7.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma on kasvattajan pedagoginen työväline. Yksi var-

haiskasvatussuunnitelman kantavista ajatuksista on lapsen huoltajien ja päivä-

hoidon henkilöstön toimiva, vuorovaikutuksellinen ja kasvatuskumppanuuteen 

perustuva yhteistyö. Juusola (2011, s. 232) kuvaa osuvasti kirjassaan kasvatus-

kumppanuuden olevan ennen kaikkea asenne ja pieniä arkisia tekoja. Lapsessa 

herättää luottamusta, että hän näkee huoltajillaan ja kasvatuksen ammattilaisilla 

olevan hyvä ja kasvatuksen ammattilaisten perustehtävänä onkin luottamuksen 

ja hyvän suhteen luominen lapsiin (Juusola, 2011, s. 232). 

 

Varhaiskasvatus on ollut viime vuosina kunnissa aktiivisen kehittämisen koh-

teena ja tässä työssä varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla on ollut keskeinen 

rooli. Varhaiskasvatuksen laadun sekä varhaiskasvatushenkilöstön 
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ammatillisuuden kehittymisen on kuntien omien arvioiden mukaan huomattu 

nousseen varhaiskasvatusta valtakunnallisesti ohjaavan suosituksen myötä. Var-

haiskasvatussuunnitelma on tuonut lisää tietoa sekä tehnyt varhaiskasvatustyötä 

näkyvämmäksi ja arvostetummaksi niin päättäjien kuin lasten huoltajienkin kes-

kuudessa. Myös yhteistyö päivähoidon kentällä, seudullisesti kuin vanhempien-

kin kanssa on lisääntynyt. (Kaskela & Kronqvist, 2012, s. 5.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään, että lapsen omaa var-

haiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon lapsen yksilölliset 

tarpeet ja osaaminen sekä tunnettava lapsen kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet. 

Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattavien tavoitteiden ja niitä tukevien pedago-

gisten menetelmien tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä, oppimista sekä hy-

vinvointia. (Opetushallitus, 2018, s. 10.) Lapsen omassa varhaiskasvatussuunni-

telmassa pyritään ottamaan huomioon lapsen ainutkertaisuus ja yksilöllisyys 

sekä oma elämänkaari kaikkine muutoksineen ja tapahtumineen (Kaskela & 

Kronqvist, 2012, s. 5). 

 

Yleisenä arvoperustana varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ovat lapsen 

edun ensisijaisuus, lapsen mielipiteiden huomioon ottaminen sekä lapsen oikeus 

hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun. YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mu-

kaisesti perusarvoina ovat myös yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä syrjintäkielto. 

(Opetushallitus, 2018, s. 20.)  

 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa todetaan myös var-

haiskasvatuksen perustuvan käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Se tarkoittaa, 

että jokainen lapsi nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana juuri sellaisena kuin 

hän on. Lapsilla on oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja huomioon otetuksi sekä 

ymmärretyksi omana itsenään osana yhteisöään. Varhaiskasvatuksen tärkeänä 

tehtävänä on edistää ja suojella lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuu-

teen. (Opetushallitus, 2018, s. 20.) 
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2.2 Varhaiskasvatuksen tavoitteet 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteena on edistää yhdenvertai-

suutta varhaiskasvatuksen toteutuksessa koko maassa, ohjata varhaiskasvatuk-

sen kehittämistä sekä luoda pohjaa sen laadun kehittämiselle. Tavoitteina ovat 

myös varhaiskasvatushenkilöstön ammatillisen tietoisuuden sekä vanhempien 

osallisuuden lisääminen. (Kaskela & Kronqvist, 2012, s. 10.) 

 

Varhaiskasvatuslaissa määritellään tavoitteet, joiden mukaan varhaiskasvatuk-

sen tulee edistää lasten iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kehitystä ja 

hyvinvointia edistäen elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteut-

tamista. Tavoitteena on antaa kaikille lapsille tasapuoliset mahdollisuudet var-

haiskasvatukseen yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäen. 

(L 540/2018 3. §.) 

 

Varhaiskasvatuksen tulee tarjota monipuolista pedagogista toimintaa ja myöntei-

siä oppimiskokemuksia terveellisessä ja turvallisessa varhaiskasvatusympäris-

tössä (L 540/2018 3. §). Pedagogiikka onkin laadukkaan varhaiskasvatuksen ar-

voperusta. Pedagogiikalla tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista toimin-

taa, joka perustuu tutkittuun tietoon sekä ammatillisesti johdettuun ja ammatti-

maisesti toteutettuun laadukkaaseen toimintaan. (Sandberg, 2021, s. 18.) 

 

Pedagoginen toiminta toteutetaan lapsen leikkiin, liikuntaan, taiteisiin ja kulttuuri-

perintöön perustuen, kunkin kielellistä, kulttuurista ja katsomuksellista taustaa 

kunnioittaen (L 540/2018 3. §). Varhaiskasvatuksen pedagogiikan ei ole tarkoitus 

pelkästään seurata lapsen kehitystä, vaan sensitiivisen ja lapsen tarpeet huo-

mioiva kasvattaja voi avata kehitykselle täysin uusia väyliä (Hujala & Turja, 2020, 

s. 10). 

 

Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan yhteistyössä varhaiskasvatus-

henkilöstön ja huoltajien kanssa lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuun-

nitelma, johon kirjataan tavoitteet lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon to-

teuttamiseksi. Tavoitteiden on oltava lapsen oppimista, hyvinvointia ja kehitystä 

tukevia ja suunnitelmasta on käytävä myös ilmi toimenpiteet tavoitteiden 
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toteuttamiseksi sekä mahdollinen tuen tarve ja tukitoimenpiteet. (L 540/2018 23. 

§) Paikallinen tai lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma voi tarkentaa ja täy-

dentää valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita, mutta se ei voi 

kumota mitään tavoitteita tai sisältöä, joita varhaiskasvatuslaissa tai varhaiskas-

vatuksen perusteissa on määritelty (Opetushallitus, 2018, s. 8). 

 

Varhaiskasvatushenkilöstön ja huoltajien välisen hyvän vuorovaikutuksen lisäksi 

tavoitteena ovat myös mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lapsiin. 

Turvaamalla lasta kunnioittavan toimintatavan ja varmistamalla lapsen mahdolli-

suuden osallistua ja saada vaikuttaa häntä itseään koskeviin asioihin voidaan ke-

hittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Näin voidaan edistää lapsen toi-

mimista osana vertaisryhmää ja yhteiskuntaa ja ohjata häntä eettisesti vastuulli-

seen ja kestävään toimintaan muita ihmisiä kunnioittaen. (L 540/2018 3. §.)  

  



11 
 

 

 

3 POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA 

 

 

Positiivinen pedagogiikka on osuvimmin sanottuna tapa toimia, elää ja olla. Po-

sitiivista pedagogiikkaa ei voi siis vain opettaa, vaan sitä pitää elää. Kokonaisuu-

dessaan se on kaiken läpäisevä suhtautumistapa, joka näkyy niin toiminnassa, 

puheissa että vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. (Leskisenoja, 2019, 

s. 9, 15.) 

 

Positiivinen pedagogiikka ei myöskään kilpaile tavoitteellisen varhaiskasvatus-

työn kanssa, vaan ne vahvistavat ja täydentävät toisiaan. Positiivisen pedagogii-

kan avulla varhaiskasvatuksen tavoitteet voidaan saavuttaa jopa paremmin ja 

kestävämmin, sillä positiivisen pedagogiikan tavoitteet ovat hyvin samankaltaiset 

varhaiskasvatuslain määrittelemien tavoitteiden kanssa. (Leskisenoja, 2019, s. 

39.) 

 

Työntekijällä on suuri rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatushenkilöstön 

monipuolisen osaamisen ja ammattitaidon onkin osoitettu olevan yksi keskeisim-

mistä varhaiskasvatuksen laatutekijöistä (Karila, 2016, s. 25). Toisaalta tutkimuk-

set taas osoittavat, että varhaiskasvatuksen vaikutukset ulottuvat pitkälle lapsen 

ja nuoren elämään (Leskisenoja, 2019, s. 31). 

 

 

3.1 Tausta 

 

Positiivinen psykologia sai alkunsa Yhdysvalloissa 2000–luvun alussa professori 

Martin Seligmanin työn tuloksena. Perinteisestä psykologiasta positiivinen psy-

kologia eroaa myönteisen ja voimavaraperustaisen painotuksensa ansiosta. Tut-

kimusintressien ytimessä ovat ne asiat, jotka tekevät ihmisistä hyvinvoivia, on-

nellisia ja menestyviä sen sijaan, että keskityttäisiin vain ihmismielen varjopuolien 

tutkimiseen. (Leskisenoja, 2019, s. 17.) 

 

Keskeisenä positiivisen psykologian tavoitteena on toiminta- ajatusmallien ohjaa-

minen ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen ja myönteisyyteen (Avola 
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& Pentikäinen, 2019, s. 25). Positiiviselle psykologialle keskeistä käytännön ta-

solla on ihmisen oman erikoislaatuisuuden huomioiminen ja ratkaisujen sekä 

myönteisten toimintamallien luominen kieltojen sijaan (Uusitalo-Malmivaara & 

Vuorinen, 2019, s. 35). 

 

Varsinainen positiivinen pedagogiikka on hyvin suomalainen käsite, sillä maail-

malla käytetään yleisesti Seligmanin luomaa termiä positive education eli positii-

vinen kasvatus. Positiivisen kasvatuksen termi sai alkunsa Seligmanin toteamuk-

sesta, että hyvinvointia voidaan opettaa samoin kuin perinteisiä kouluaineitakin. 

Hyvinvointiopetuksen tarpeellisuutta hän perusteli muun muassa nuorten mielen-

terveysongelmien kasvulla. Nuorten masennus on maailman laajuisestikin on-

gelma, ja Suomessakin tilastot osoittavat nuorten määrän psykiatristen sairaan-

hoidon palveluiden käyttäjinä lisääntyneen rajusti. Siksi on tärkeää opettaa jo lap-

sille hyvinvointistrategioita, joiden avulla he voivat aktiivisesti itse edistää omaa 

hyvinvointiaan. (Leskisenoja, 2019, s. 23.) 

 

Hyvinvoinnin tavoittamista koskevissa tutkimuksissa on todettu, että hyvinvointia 

voidaan Seligmanin teorian mukaisesti opettaa ja sitä voi epäedullisistakin lähtö-

kohdista huolimatta oppia. Hyvinvoinnin opettaminen ei ole kuitenkaan kuulunut 

varhaiskasvatus- tai opetussuunnitelmiin, vaan niiden on oletettu tulevan ylei-

sempien kasvatustavoitteiden, oppimisvalmiuksien ja akateemisten taitojen 

myötä kuin itsestään. Tarkastelemalla kuitenkin tilastoja osattomuudesta, ulko-

puolisuuden ja merkityksettömyyden kokemuksista sekä mielen horjumisesta 

osoittavat olettamuksen vääräksi. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2019, s. 17.) 

 

Ongelmakeskeinen lähestyminen tai puutteiden korjaamiseen keskittyminen ei-

vät ole tuoneet toivottua tulosta ja lisänneet kukoistusta. Päinvastoin mielenter-

veyteen liittyvät häiriöt vaivaavat lähes joka toista suomalaista elämänsä aikana. 

Mielenterveyden ongelmat yhdistettynä oppimisvaikeuksiin vaikuttavat merkitse-

västi nuorten syrjäytymiseen. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2019, s. 17–18.) 

 

Nykyinen voimassa oleva valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet kuitenkin määrittää varhaiskasvatuksen tehtäväksi ohjata lapsia terveyttä ja 

hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin (Opetushallitus, 2018, s. 21). 
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Voimavaralähtöinen työskentely on tuloksellista taloudellisestikin mitattuna, sillä 

lasten ja nuorten mielenterveyteen sijoitettu pääoma palautuu takaisin jopa vii-

sinkertaisena 1–5 vuoden kuluessa (Marjamäki ym., 2015, s. 14). 

 

Mielenterveyden edistämistä voidaan varhaiskasvatuksessa tukea muun muassa 

tunnetaitoja vahvistamalla, läsnäololla ja lapsen tarpeita huomioimalla. Kasvatta-

jan tulee käyttää kasvatustyyliä, joka perustuu vuorovaikutukseen ja olla aidosti 

kiinnostunut lapsesta sekä antaa lapselle kokem̶uksen arvokkuudesta ja hyväk-

sytyksi tulemisesta. (Marjamäki ym., 2015, s. 12.) 

 

Hyväntuulisina ja hyvinvoivina ihmiset ovat luovempia, ongelmien ratkaisukyky 

paranee sekä oppivat nopeammin ja paremmin (Leskisenoja, 2019, s. 19–21). 

Positiivisella pedagogiikalla pyritäänkin hyvinvoinnin edistämisen lisäksi paranta-

maan oppimistuloksia, sillä hyvinvoinnilla ja hyvällä koulumenestyksellä tiede-

tään olevan paljon yhteyksiä toisiinsa (Avola & Pentikäinen, 2019, s. 30). 

 

Hyvinvointi vaikuttaa lapsiin yhtä suotuisasti kuin aikuisiinkin. Onnelliset ja hyvin 

voivat lapset selviytyvät stressaavista tilanteista paremmin ja tasapainoisemmin, 

ovat yhteistyökykyisempiä, hyväntahtoisempia sekä käyttäytyvät asiallisemmin ja 

ovat terveempiä. Lapsuusvuosien emotionaalinen hyvinvointi ennustaa myös 

varttumista onnellisemmaksi ja tasapainoisemmaksi aikuiseksi. (Leskisenoja, 

2019, s. 22.) 

 

 

3.2 Tavoitteet 

 

Positiivinen kasvatus määriteltiin aluksi koskemaan lähinnä kouluopetusta, mutta 

sittemmin monet positiivisen psykologian tieteenharjoittajat ovat laajentaneet po-

sitiivisen kasvatuksen kohdentumaan koko opetuksen ja kasvatuksen kenttää 

aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen asti. Näin positiivisen kasvatuk-

sen hyvinvointinäkökulma liittyy vahvasti elinikäisen oppimisen käsitteeseen, joka 

taasen on yksi varhaiskasvatuslain mukaisista tavoitteista. (Leskisenoja, 2019, s. 

24; L 540/2018 3. §.) 
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Positiivisen pedagogiikan pohjana toimii konstruktiivinen oppimiskäsitys, joka 

painottaa oppijan aktiivista toimintaa oppimisessa ja, että oppija tulkitsee ja 

muokkaa kuvaansa maailmasta yhä uudelleen aiemman tietopohjan päälle. Po-

sitiivisen pedagogiikan tavoitteena onkin ymmärtää lapsen elämää hänen oman 

mielenmaisemansa näkökulmasta. (Avola & Pentikäinen, 2019, s. 59.) 

 

Konstruktiivisten oppimisteorioiden antiin kuuluu autenttisen eli arkipäivän oppi-

misen malli, jolla tarkoitetaan tilanteita, jotka muistuttavat lasten jokapäiväisiä ar-

kisia tilanteita. Tutkijat ovat tuoneet esille, että tällaista arkioppimista hyödyntävä 

pedagogiikka on suotuisaa lapsen motivaation kannalta ja erilaisia oppimisympä-

ristöjä pitäisi hyödyntää monipuolisemmin. Autenttinen oppiminen kehittää lasta 

näkemään erilaisia mahdollisuuksia sekä auttaa kohtaamaan uusia tilanteita ja 

luottamaan itseensä. (Hujala & Turja, 2020, s. 17–18.) 

 

Itsensä toteuttaminen, tunteiden ja kokemusten ilmaisu, sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen merkitys ja sosiaaliset suhteet ovat positiivisen pedagogiikan mukaan pe-

rusajatuksena oppimisen luomista mahdollisuuksista. Martin Seligmanin mukaan 

akateemiseen kehittymiseen tarvitaan monia ei-kognitiivisia taitoja, kuten moti-

vaatiota, sinnikkyyttä, itsesäätelyä ja uteliaisuutta. Erityisesti itsesäätely ja sinnik-

kyys näyttäisivät olevan jopa älykkyysosamäärää tärkeämpiä ennusteita koulu-

menestyksestä. (Avola & Pentikäinen, 2019, s. 59.) 

 

Sinnikkyyden ja lannistumattomuuden katsotaan suojaavan lasta haitallisilta te-

kijöiltä ja parantavan kykyä toipua koettelemuksista ja vaikeuksista. Lapset, joilla 

on sinnikkyyttä pystyvät löytämään positiivisuutta vaikeissakin olosuhteissa ja 

tämä on voimavara, joka tulisi huomata varhaiskasvatuksessakin. Pystyvyyttä ja 

sinnikkyyttä voi edistää yhteisölliset voimavarat, kuten lapsen tunne kuulumisesta 

lapsiryhmään. Tärkeää on saada kokea myönteisyyttä ja tuntea, että itsestä väli-

tetään. (Hujala & Turja, 2020, s. 22.) 

 

Positiivisen pedagogian tarkoituksena ei kuitenkaan ole tarkastella maailmaa 

ruusunpunaisten lasien läpi tai peitellä epämiellyttäviä tilanteita tai tunteita, 

vaikka suuntauksen nimi saattaa niin antaakin ymmärtää. Positiivinen pedago-

giikka ei jätä ulkopuolelle lapsen kokemia vastoinkäymisiä tai vaikeuksia 
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elämässään, vaan niitä lähestytään positiivisesta näkökulmasta. Ajatuksena on, 

että vaikeudet voivat olla kasvattavia ja eheyttäviä kokemuksia, eivätkä niinkään 

välttämättä vain ihmistä rikkovia. (Kumpulainen ym., 2014, s. 228.) 

 

Positiivisen psykologian tutkimustulokset saattavat saada positiivisuuden ideolo-

gian leiman, joka on kuitenkin virheellinen tulkinta. Positiivisen psykologian nimi 

voisikin olla yhtä hyvin hyvinvoinnin psykologia, jolloin se ehkä kuvaisi paremmin 

sitä, että suuntauksen avulla pyritään selvittämään, miten vaikuttaa ihmisten mie-

lenterveyteen positiivisesti. (Avola & Pentikäinen, 2019, s. 37–38.) 

 

Ihmismielessä on luonnostaan negatiivisuuden vinouma, jonka vuoksi negatiivi-

sia asioita huomataan herkeämättä ja automaattisestikin. Ihmiset eivät aina edes 

tietoisesti huomaa toimivansa negatiivisista näkökulmista käsin, ja negatiivinen 

vinouma pääsee vaikuttamaan hyvinvointiin haitallisesti. (Leskisenoja, 2019, s. 

18–19.) 

 

Positiivinen psykologia siis tuottaa objektiivisuutta, joka ohjaa ihmistä olemaan 

laajemmin ja aidosti avoimena, jolloin voi nähdä enemmän hyvää ympärillään 

biologisen negatiivisuuden huomaamisen lisäksi (Avola & Pentikäinen, 2019, s. 

38). Jotta positiivisuudesta voi saada voimavaroja elämään ja hyvinvointiin, on 

myönteisiä tunteita ja tilanteita etsittävä tietoisesti ja opeteltava tarttumaan niihin 

ja hyödyntämään niitä voimavarana. Tämä vaatii opettelua ja sitä samaa taitoa 

on opetettava myös lapsille. (Leskisenoja, 2019, s.19.) 

 

Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on myös yksilöllisyyden tukeminen ja se, 

että opettaja tuntee oppilaansa mahdollisimman hyvin. Tarkoituksena ei ole siis 

käyttää samaa muottia ja saada kaikkia oppimaan samalla tavalla samaan ai-

kaan, vaan, että jokaiselle löytyisi oma yksilöllinen tapansa ja ympäristönsä op-

pia. (Avola & Pentikäinen, 2019, s. 59.)  

 

Opettajan tai kasvattajan tulee positiivisen pedagogiikan näkökulmasta myös hy-

väksyä oma subjektiivisuutensa ja aidosti nähtävä lapsi yhtä älykkäänä ja arvok-

kaana, jotta ratkaisukeskeisyys todella toimii. Opettamisen ei tulisi ollakaan vain 

tiedon siirtämistä, vaan ennemminkin oppimisprosessin ohjaamista. ”Oikeammin 
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tietämisen” asenne estää toisen mielipiteiden aidon kuuntelemisen ja oppimis-

prosessiin luottamisen. Yksilöllisten kokemusten ymmärtäminen on positiivisen 

pedagogiikan lähtökohta ja ihminen alkaakin jo lapsena tehdä tulkintoja itsestään 

ja ympäristöstään ja kokemukset muokkaantuvat elämän varrella koko ajan. 

(Avola &Pentikäinen, 2019, s. 59–61.) 

 

Positiivinen pedagogiikka nostaa esiin lapsen näkökulman pedagogisen vuoro-

vaikutuksen perustana, johon yhdistetään kasvatusalan asiantuntijoiden näke-

mys sekä lapsen huoltajien näkökulma ja tuntemus omasta lapsestaan, jolloin 

saadaan aikaiseksi lapsen hyvinvointia ja oppimista tukeva kokonaisuus. Lapsen 

näkökulmaa huomioidessa on otettava huomioon niin lapsen objektiiviset ulkoiset 

olosuhteet kuin subjektiivisetkin omat kokemukset, jolloin muodostuu kokonais-

valtainen käsitys lapsen hyvinvoinnista. (Kumpulainen ym., 2014, s. 226, 230.) 

 

 

3.3 Työntekijän rooli 

 

Varhaiskasvatuksessa lasten sosiaalinen, emotionaalinen ja fyysinen hyvinvointi 

on linkittyneenä hyvin kiinteästi aikuisten hyvinvointiin, ja siksi on hyvin tarpeel-

lista keskittyä koko työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseen (Leskisenoja, 2019, 

s. 24). Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että varhaiskasvatuksen työntekijöi-

den ja lasten välisellä vuorovaikutuksella olevan keskeinen tekijä varhaiskasva-

tuksen laadussa. Tämä korostuu merkittävästi erityistukea tarvitsevien lasten 

kohdalla. (Karila, 2016, s. 27). 

 

Sosiaalisten suhteiden verkostoon kuuluminen on yksi lapsen perustarpeista. 

Myönteinen toimintakulttuuri sekä yhteisöllisyys ja siitä rakentuvat sosiaaliset 

suhteet ovat osa lapsen oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Jotta lapsi pääsee 

osallistumaan ja kehittymään yksilönä, mutta osana yhteisöä, kasvattajan tehtä-

vänä on tarjota lapselle otolliset olosuhteet, työvälineet sekä oppimis- ja opetus-

menetelmät. Positiivisessa pedagogiikassa pyritään huomioimaan lapsen oma 

tapa jäsentää maailmaansa ja ilmaista itseään. (Kumpulainen ym., 2014, s. 228, 

231.) 
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Lapsen huoltajien ja kasvatusalan ammattilaisten välinen kasvatuskumppanuus 

on osa lapsen hyvinvointia tukevaa sosiaalista verkostoa. Pelkkiin ongelmiin 

puuttumisen sijaan kasvatuskumppanuuden tulisikin perustua luottamuksen ja 

yhteisöllisen tuen luomiseen. Kasvatuskumppanuudessa on positiivisen pedago-

giikan näkökulmasta tavoitteena lapsen kehityksen ja mahdollisuuksien avaami-

nen huoltajille ja lapselle itselleen. Voi myös olla, että lapsen kulttuurinen tai so-

sioekonominen tausta poikkeaa kasvattajan omasta taustasta ja silloin kasvatus-

kumppanuuden sisältämä kahdensuuntainen viestintä ja oppiminen voivat auttaa 

ymmärtämään lapsen kasvuympäristön rikkautta ja moninaisuutta. (Kumpulainen 

ym., 2014, s. 230.) 

 

Positiivinen pedagogiikka toteutuu arjen kasvatus- ja opetustyössä kolmen peri-

aatteen kautta. Ensinnäkin lasta tulee kannustaa omien elämänkokemustensa 

havainnointiin ja tunteiden sekä vahvuuksiensa tunnistamiseen. Toisekseen lap-

sen annetaan olla aktiivisen toimijan asemassa ja hänelle tarjotaan tilaisuuksia 

omien kokemustensa ja tunnetilojensa dokumentointiin. Kolmanneksi lapselle 

luodaan mahdollisuuksia omien elämänkokemustensa jakamiseen ja yhteiseen 

merkityksen antoon. (Kumpulainen ym., 2014, s. 232.) 

 

Dokumentointi on oleellisessa asemassa positiivisen pedagogiikan käytännön 

työssä. Dokumentoinnin avulla voidaan rakentaa ja vahvistaa yhteistyötä lapsen 

eri elämänpiirien välillä, kuten kodin ja päiväkodin välillä ja näin ollen dokumen-

tointi on myös tärkeä työväline kasvatuskumppanuuden luomisessa. Dokumen-

toinnin avulla voidaan myös seurata lapsen kehitystä, kokemusmaailmaa ja ta-

paa hahmottaa itseään ja maailmaa. Samalla voidaan kehittää ja suunnitella pe-

dagogista toimintaa ja käyttää dokumentointia myös arvioinnin apuna. (Kumpu-

lainen ym., 2014, s. 231–232.)  

 

Niin aikuiset kuin lapsetkin jäsentävät maailmaansa visuaalisesti ja ympäristönsä 

tapahtumia tarkkailemalla. Lapselle tulee antaa mahdollisuus oman elämänsä 

dokumentointiin ja pohtimiseen yhdessä toisten kanssa. Lapsen visuaalisen do-

kumentoinnin avulla voidaan saada näkyville asioita, kuten ilmiöitä, tapahtumia, 

ristiriitoja, oivalluksia tai tunnelmia, jotka muuten saattaisivat jäädä 
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näkymättömiksi, ja näin niitä voidaan tarkastella, muistella ja arvioida lapsen 

kanssa. (Kumpulainen ym., 2014, s. 231–232.) 

 

Positiivisen pedagogiikan nostaessa lapsi aktiiviseksi tekijäksi, omaan elä-

määnsä vaikuttavaksi subjektiksi, voi se nostattaa lapsessa esiin myös kyseen-

alaistamista ja vastustamista. Kasvattajan tehtävä onkin tällöin ymmärtää lasta 

hänen omien kokemustensa kautta ja selvittää, mistä vastustamisessa on kyse. 

Vastustaminen ohjataan rakentavaksi muutosvoimaksi, joka voi parhaimmillaan 

muuttaa toimintakulttuuria lapsen kannalta mielekkäämmäksi. (Kumpulainen 

ym., 2014, s. 229.) 

 

Leskisenojan (2019, s. 8) näkemyksen mukaan positiivisen pedagogiikan toteut-

taminen käytännön työssä vaikuttaa positiivisesti työntekijän omaan jaksamiseen 

ja hyvinvointiin. Positiivisen pedagogiikan menetelmistä löytyy siis työkaluja las-

ten hyvinvoinnin tukemisen lisäksi yhtä lailla tehokkaita hyvinvointityökaluja ai-

kuisten jaksamisen edistämiseen ja työilon vahvistumiseen. Hyvinvoiva ja yhteen 

hiileen puhaltava työyhteisö on voimavara, joka kannattelee työntekijöitään. Las-

ten hyvinvointi lähtee aina aikuisten hyvinvoinnista. (Leskisenoja, 2019, s. 9.) 

 

Yksi merkittävä hyvinvoinnin lähde on työstä nauttiminen. Mielekkäiden asioiden 

parissa työskentelemisellä on tutkimusten mukaan merkittäviä terveys- ja hyvin-

vointivaikutuksia. Työstään pitävät kokevat olevansa onnellisempia ja tyytyväi-

sempiä elämäänsä ja heidän on huomattu kokevan vähemmän masennusta ja 

ahdistusta sekä sairastavan vähemmän. (Marjamäki ym., 2015, 104.) 

 

Positiivisen pedagogiikan kokonaisvaltaisuus näkyy siinä, miten kasvattajan tulee 

itse olla läsnä ja sisällä kasvatusfilosofiassaan, sillä hyvän huomaamisen asenne 

lähtee kasvattajasta itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan käsin. Lasten hyvin-

vointitaitoja vahvistetaan siis ennen kaikkea esimerkin voimin. (Avola &Pentikäi-

nen, 2019, s. 33.) Omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimalla jaksaa 

kohdata perheitä ja tukea lapsen kasvua aina uudelleen (Marjamäki ym. 2015, 

105). 
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4 PERMA-TEORIA 

 

 

Yksi positiivisen psykologian kuuluisimmista teorioista on Martin Seligmanin hy-

vinvointiteoria eli PERMA-teoria. Teoria antaa konkreettisen kehyksen sille, miten 

positiivista pedagogiikkaa voidaan toteuttaa päiväkodeissa, kouluissa ja ko-

deissa. Tämän teorian mukaan hyvinvointimme muodostuu viidestä erillisestä 

elementistä, joita ovat myönteiset tunteet (Positive emotions), sitoutuminen (En-

gagement), ihmissuhteet (Relationships), merkityksellisyyden kokemukset (Mea-

nings) ja saavuttaminen (Accomplishment). (Leskisenoja, 2019, s. 14; Leski-

senoja, 2017, s. 48.) 

 

Yrttiaho ja Posio (2021) käyttävät kirjassaan PERMA-teorian osa-alueille osittain 

eri sanoja vastineina englanninkielisille termeille. Haluan mainita eriävät sana-

muodot, koska itselleni osa-alueen nimi oli kuvaavampi ja konkreettisempi heidän 

käyttämänsä käännöksen mukaisesti. Yrttiaho ja Posio (2021, 72) käyttävät si-

toutuminen (engagement) sanan tilalla sanaa uppoutuminen ja saavuttamisen 

(accomplishment) tilalla aikaansaamista. Näille termeille ei siis ilmeisesti ole va-

kiintunutta muotoa olemassa, vaan ne ovat vapaasti käännettävissä. 

 

Useat tutkijat ovat lisänneet PERMA-teorian viiden elementin lisäksi kuudennen 

osa-alueen, joka on elinvoimaisuus. Tällöin puhutaan Perma+V (Vitality) tai 

PERMA+H (health) -malleista. Elinvoimaisuuden osa-alue pitää sisällään kehon 

ja mielen yhteyden sekä hyvinvointia tukevat elämäntavat ja sillä on vaikutusta 

oppimiseen ja ajattelemiseen. (Yrttiaho & Posio, 2021, s. 72–73, 205.) 

 

Kokonaisvaltaista hyvinvointia kuvaa suomen kielessä sana kukoistus. Elääk-

seen kukoistavaa elämää, on osattava hyödyntää vahvuuksiaan ja kokea myön-

teisiä ihmissuhteita sekä tuntea merkityksellisyyttä. Tutkimusten mukaan kukois-

tukseen vaikuttaa toiseksi eniten merkityksellisyyden osa-alue heti ihmissuhtei-

den osa-alueen jälkeen. Martin Seligmanin tutkimusten mukaan vain alle 25 pro-

senttia suomalaisista kokee elämänsä kukoistavaksi. Seligman kuitenkin toteaa, 

että ihminen voi oppia lisäämään kukoistukseen vaikuttavia asioita elämäänsä. 

(Yrttiaho & Posio, 2021, s. 69.) 
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Seuraavat luvut on jaoteltu PERMA-teorian osa-alueiden mukaan. Käyn ensin 

kunkin elementin kohdalla läpi sen keskeisimpiä hyötyä koko ihmisen elämän-

kaarta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia ajatellen, ja sen jälkeen kohdennan osa-

alueen sovellettavuuden osaksi varhaiskasvatuksen pedagogisia tavoitteita. 

 

 

4.1 Myönteiset tunteet 

 

Myönteiset tunteet ovat hyvinvointimme kulmakivi ja niillä on vahva vaikutus elä-

määmme ja toimintakykyymme. Suotuisat vaikutukset näkyvät myös oppimi-

sessa, sillä myönteiset tunteet edistävät positiivisesti käyttäytymistä, ihmissuh-

teita ja koulumenestystä. (Leskisenoja, 2017, s. 50.) Myönteisyyden osa-aluee-

seen kuuluvat niin myönteiset tunteet kuin myönteinen ajattelukin (Yrttiaho & Po-

sio, 2021, s. 77). 

 

Myönteisiä tunteita, kuten iloa, tyytyväisyyttä, kiitollisuutta, kiinnostusta, toiveik-

kuutta, innostusta, myötätuntoa ja rakkautta voidaan pitää elämämme kulmaki-

vinä. Myönteisillä tunteilla on monenlaisia positiivisia vaikutuksia oppimisenkin 

kannalta. Ne muun muassa terävöittävät kognitiivisia toimintojamme, lisäävät sin-

nikkyyttä, parantavat työn tehokkuutta sekä edistävät elämässä menestymistä. 

Lisäksi myönteiset tunteet parantavat ihmissuhteita, hälventävät negatiivisten 

tunteiden haitallisia vaikutuksia ja lisäävät fyysistä hyvinvointia ja toipumiskykyä. 

(Leskisenoja, 2019, s. 19–21.) 

 

Psykologian professori Barbara Fredrickson on tutkinut myönteisten tunteiden 

vaikutusta. Hänen myönteisten tunteiden laajentavan ja rakentavan teorian mu-

kaan myönteiset tunteet tekevät ihmisistä luovempia, juostavampia, avoimempia 

uusille ajatuksille, ongelmanratkaisukykyisempiä sekä ympäristöä tarkemmin ha-

vainnoivia. Myös sosiaalisten suhteiden luomisesta ja kiinnittymisestä toisiin ih-

misiin tulee helpompaa. (Yrttiaho & Posio, 2021, s. 80.) 

 

Ihminen ei voi itse päättää millaisia tunteita tuntee tai mitkä tunteista hänet saa-

vuttavat. Ei ole olemassa myöskään oikeita tai vääriä tunteita, vaan tunteet ovat 

jokaiselle ihmiselle sillä hetkellä aitoja kokemuksia ja ne tekevätkin ihmisestä 



21 
 

 

 

inhimillisen. Tunteita voi kuitenkin oppia tunnistamaan, vastaanottamaan, sääte-

lemään sekä päästämään niistä irti, ja tätä tunteiden johtamista kutsutaan tunne-

taidoiksi. Tunteiden säätelytaidot auttavat selviämään suurienkin tunteiden kes-

keltä takaisin ja tunteita kuuntelemaan oppimalla voi rikastuttaa omaa elä-

määnsä. (Yrttiaho & Posio, 2021, s. 77–78.) 

 

Tunnetaidot ovat opettajan ammatissa hyvin tärkeitä. Oppilaiden ja opettajan tun-

teiden luomalla luokan ilmapiirillä on vaikutuksia oppimistukoksiin. Opettajan 

omilla tunteilla on vaikutusta paitsi omaan myös ympärillä olevien lasten tai nuor-

ten hyvinvointiin. Oppimiseen vaikuttavat oppilaan itsensä kokemat tunteet, 

mutta myös opettajan kokemat tunteet. (Yrttiaho & Posio, 2021, s. 87.) Samat 

periaatteet ja toimintatavat ovat mielestäni suoraan siirrettävissä nuorempiin lap-

siin varhaiskasvatuksessa. 

 

Positiivinen pedagogiikka tulee varhaiskasvatuksessa näkyväksi erityisesti vuo-

rovaikutussuhteissa, joten myönteiset tunteetkin syntyvät pitkälti välittävien ih-

missuhteiden kautta (Leskisenoja, 2019, s. 71–72). Koska myönteisillä tunteilla 

on näin voimakas vaikutus ihmiseen, on varhaiskasvatuksen eri toimintaympäris-

töissä tehtävä tietoisesti paljon työtä sen eteen, että lapsi saa kokea erilaisia 

myönteisiä tunteita. Pedagoginen toiminta tulee suunnitella niin, että sen kautta 

opittavat arvot ja taidot liittyvät positiiviseen ajattelutapaan. (Leskisenoja, 2019, 

s. 71.) 

 

Myönteisen ilmapiirin rakentaminen on aikuisen vastuulla ja heidän toimintamal-

linsa ja esimerkkinsä ohjaa lasten toimintaa. Aikuisen oma hyvinvointi ja innostus 

toimii lähteenä lapselle ja koko perheelle. Lapsen on hyvä tulla päiväkotiin, kun 

siellä on hyväntuulinen ja hyväksyvä ilmapiiri ja yhteisö. (Leskisenoja, 2019, s. 

72.) 

 

Leskisenojan (2019, s. 71) oman kokemuksen mukaan positiivisen pedagogiikan 

voidaan sanoa olevan takuuvarma keino lisäämään myönteisiä tunteita. Aidosti 

lapsilähtöisellä toiminnalla varmistetaan, että lapsi saa kokea päivän aikana mah-

dollisimman paljon myönteisiä tunteita – iloa, tyytyväisyyttä, innostusta ja 



22 
 

 

 

mielenkiintoa. Lapsi viihtyy ja innostuu, kun sisältö ja päivän rytmi nousevat lap-

sen mielenkiinnon kohteista, näkemyksistä ja tarpeista. (Leskisenoja, 2019, s. 

72–73.) 

 

 

4.2 Sitoutuminen 

 

Sitoutuminen tarkoittaa hyvinvointia, jota koetaan toiminnan aikana syvänä kiin-

nostuksena tai uppoutumisena (Leskisenoja, 2017, s. 51). Koulumaailmassa si-

toutuneet oppilaat ovat tarkkaavaisia ja omistautuneita ja se tuottaa heille koulu-

menestystä sekä myönteisiä vaikutuksia ihmissuhteissa ja hyvinvoinnissa (Les-

kisenoja, 2017, s. 92).  

 

Varhaiskasvatuksessa sitoutuminen tuottaa lapselle samoja keskittymisen ja 

tarkkaavaisuuden ja omistautumisen kokemuksia sekä toimii lasta negatiivisilta 

vaikutuksilta suojaavana sinnikkyyden tekijänä lapsen haasteellisina kokemis-

saan elämäntilanteissa. (Leskisenoja, 2019, s. 93).  

 

Sitoutuminen – tai toisin käännettynä uppoutuminen – on pitkäjänteistä työsken-

telyä ja omien vahvuuksien ja taitojen käyttämistä oikealla tavalla. Vahvuudet tar-

koittavat luontaisia kykyjä ja taitoja, asioita, joissa tuntee onnistuvansa ja ole-

vansa luonnostaan hyvä. Sen vuoksi omia vahvuuksiaan pitää oppia tunnista-

maan, jotta niitä pääsee hyödyntämään. (Yrttiaho & Posio, 2021, s. 109–110.) 

 

Vahvimmillaan syvä uppoutuminen tuottaa flow-kokemuksen, jonka voimalla 

pääsee työn imuun ja kokemaan iloa työn kautta (Yrttiaho & Posio, 2021, s. 110). 

Flow on professori Mihaly Csikszentmihalyin lanseeraama termi haastavuuden ja 

taidon suhteesta. Flow on vahvaa virittäytymistä ja uppoutumista, tunnetta, että 

kaikki sujuu hyvin. Flow-tila koetaan hyvin miellyttäväksi ja pyrkimisen arvoiseksi 

työskennellessä ja silloin voi todella kokea käyttävänsä kykyjään ja vahvuuksi-

aan. Suomessa flowta´ta eli virtaustilaa on tutkinut professori Kirsti Lonka, jonka 

mukaan jatkuvaa flow-tilaa voivat kokea ainoastaan alle- viisivuotiaat lapset, eli 

juuri varhaiskasvatusikäiset, joille kaikki on uutta ja haastavaa. Flow-tilaan 
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pääsemistä helpottavat uteliaisuus ja kyky kokea oppimisen iloa. (Yrttiaho & Po-

sio, 2021, s. 124–125.) 

 

Kasvattajan tehtävä on mahdollistaa lapselle tilanteita, joissa tämä voi uppoutua 

täysin tekemiseensä. Varhaiskasvatuksessa onkin paljon tilanteita, joissa voi-

daan herättää lapsen kiinnostus ja uteliaisuus ja siten vahvistaa kykyä uppoutu-

miseen ja keskittymiseen. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi leikkitilanteet. (Leski-

senoja, 2019, s. 94.) 

 

Sitoutuminen vaatii myös sen, että lapsilla on tarpeeksi aikaa, rauhaa ja tilaa 

oman toimintansa toteuttamiseen esimerkiksi niin, että päivärytmi tarjoaa mah-

dollisuuksia pitkäkestoisille leikeille. Erilaiset projektit mahdollistavat myös pitkä-

kestoisen työskentelyn ja osallisuuden pedagogiikan mukaisen mahdollisuuden 

löytää lasta itseään kiinnostavan näkökulman lähestyä aihetta ja toimintaa. (Les-

kisenoja, 2019, s. 94–95.) 

 

Kasvattajan on tunnettava lapset hyvin, jotta heille löydetään motivoivaa ja kiin-

nostavaa tekemistä ja tärkeää on tarttuminen lapsen ideoihin tarttuminen ja 

myötä-into. Aikuinen voi myös omalla innollaan tartuttaa sitä lapsiinkin ja aktiivi-

sesti ohjata lapsia innostuksen löytämiseen. Kasvattajan intohimoinen asenne 

työtään kohtaan ja heittäytyminen houkuttelevat lapsia kiinnostumaan asioista ja 

nauttimaan tekemisistään. Aikuisen sitoutuminen on avain lapsen sitoutumiseen. 

(Leskisenoja, 2019, s. 94.) 

 

 

4.3 Ihmissuhteet 

 

Yhtenä olennaisimpana hyvinvoinnin edellytyksenä on kautta aikojen ja kulttuu-

rien pidetty sosiaalista tukea, eli huolehdituksi, arvostetuksi ja rakastetuksi tule-

mista. Turvallisten, läheisten ja kannustavien ihmissuhteisen merkitys hyvinvoin-

nille on kaikkein suurin. Yhteisöllisyys liittyy vahvasti myönteisiin tunteisiin, koke-

muksiin ja elämäntilanteisiin, mutta myös mielipahan keskellä muiden ihmisten 

tuki on merkityksellinen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvin onnellisia ihmi-

siä yhdistää se, että he ovat poikkeuksellisen taitavia hoitamaan ihmissuhteitaan. 
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Ja onnellisuuden ja ihmissuhteiden sidos toimii molemminpuolisesti. (Leski-

senoja, 2017, s. 52.) 

 

Yrttiaho ja Posio (2021, s. 143) kirjoittavat peruskoulun opettajille suunnatussa 

kirjassaan, että opettajan työ on yksi merkittävimmistä ihmissuhdetöistä ja työn 

ydin on nimenomaan kohtaaminen. Itse näen tämän ajatuksen suoraan siirret-

tynä varhaiskasvatukseen ja uskaltaisin jopa sanoa siellä merkityksen kasvavan, 

sillä pienet lapset ovat tarvitsevampia ja läheisyyttä kaipaavampia kuin isommat 

koululaiset. Päiväkodissa lapset myös viettävät aikaa enemmän kuin koulussa. 

Näissä kohtaamisissa tärkeää on kuitenkin tietoinen läsnäolo, ei riitä, että on fyy-

sisesti paikalla, vaan on pystyttävä olemaan myös henkisesti läsnä (Yrttiaho & 

Posio, 2021, s. 144). 

 

Ihmissuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa positiivisen pedagogiikan periaatteet 

tulevat varhaiskasvatuksessa parhaiten esille. Lämpimät, myönteiset ja turvalliset 

ihmissuhteet juuri takaavatkin lapsen tasapainoiselle kasvulle sekä varhaiskas-

vatusympäristöön sopeutumiselle parhaat lähtökohdat. Positiivisen pedagogiikan 

näkökulmasta erityisesti lapsen ja kasvattajan välinen suhde on merkittävin, 

mutta kokonaisuuteen kuuluvat myös lasten väliset suhteet sekä perheiden 

kanssa tehtävä yhteistyö. (Leskisenoja, 2019, s. 111.) 

 

Varhaiskasvattajan osoittama lämmin ja huolehtivainen kasvatuksellinen toimin-

tatapa on lapsen onnistuneen varhaiskasvatuspolun ja kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin tärkein tukitoimi, jonka varaan muut pedagogiset toimet rakentuvat. Aivan 

liian usein meitä ohjaa suorittamisen paine. Omaa ammatillisuutta arvotetaan sen 

perusteella, miten paljo lasten kanssa saadaan tehtyä ja tuotettua. Toimintaa 

saattavat ohjata tiedolliset tavoitteet, jotka kuitenkin ovat varhaiskasvatuksessa 

toissijaisia. Kasvattajan työaika saattaa kulua seuraavien päivien toiminnan 

suunnitteluun lapsen leikkiessä siinä rinnalla. Tärkeimpänä tulisi kuitenkin olla 

aikuisen lapselle antama huomio ja läsnäolo, kuten lapsen kohtaaminen ja py-

sähtyminen lapsen asian äärelle sekä lapsen mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuul-

luksi ilman aikuisen määrittämää aikataulua. (Leskisenoja, 2019, s. 112–114.) 
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4.4 Merkityksellisyyden kokemukset 

 

Merkityksellisyyden etsimiseen elämäänsä motivoiminen lisää hyvinvointia ja on 

myös kehityksellinen voimavara. Elämän merkitykselliseksi kokeminen auttaa ih-

mistä selviämään myös stressaavista tilanteista ja vastoinkäymisistä ja antaa voi-

maa ja sinnikkyyttä vaikeuksien tai takaiskujen keskellä. PERMA-teoriassa mer-

kityksellisyydellä tarkoitetaan sitoutumista sellaisiin toimintoihin, joilla pyritään 

vaikuttamaan johonkin itseä suurempaan. (Leskisenoja, 2017, s. 54–55.) 

 

Elämän merkityksellisyys ja elämän tarkoitus ovat käsitteinä hyvin lähellä toisi-

aan. Käsitteitä erottaa se, että elämän tarkoitus määrittää elämän suuntaa ja oh-

jaa ihmistä valintojen tekemisessä. Tarkoituksen puute voi vähentää oleellisesti 

hyvinvointia ja lisätä ahdistusta niin nuorilla kuin aikuisillakin. Elämän merkityk-

sellisyys taas liittyy siihen, miten ihminen ymmärtää itseään ja ympärillään olevaa 

maailmaa ja mitä he yrittävät elämässään saavuttaa. Merkityksellisyys on siis hy-

vin henkilökohtainen ja subjektiivinen käsite. (Leskisenoja, 2017, s. 54–55.) 

 

Varhaiskasvatuksessa merkityksellisyyttä tuo lapsilähtöinen pedagogiikka, joka 

korostaa lapsen osallisuutta. Lapsen merkityksellisyyden kokemusta lisää, kun 

hän saa olla vaikuttamassa yhteisen arjen rakentumiseen ja kokee saavansa ää-

nensä kuuluville. Lapsen luottamus siihen, että hänen sanomisillaan on merki-

tystä, liittyy myös omanarvontunnon vahvistumiseen. (Leskisenoja, 2019, s. 73.) 

 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelevät kuulluksi 

tulemisen ja osallisuuden lapsen oikeuksiin kuuluviksi. Varhaiskasvatuksessa tu-

lee kunnioittaa näitä demokratian keskeisiä periaatteita sekä kannustaa lasta 

oma-aloitteesuuteen ja tukea kehittyviä osallisuuden ja vaikuttamisen taitoja. 

Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta myös lapsen itseluottamus ja käsitys it-

sestään kehittyvät. (Opetushallitus, 2019, s. 26–27.) 

 

Varhaiskasvatushenkilöstön on huolehdittava ja mahdollistettava se, että jokai-

nen lapsi pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan. Vuorovaikutustaitojen, yhteisten 

sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen merkityksen ymmärtämisen myötä 
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yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat. (Opetushallitus, 2019, s. 

27.) 

 

 

4.5 Saavuttaminen 

 

Saavuttamisella tarkoitetaan pitkän tähtäimen optimistisen suhtautumistavan ke-

hittymistä, toiveikkuutta tavoitteiden saavuttamiseksi ja sinnikkyyttä vastoin-

käymisten voittamiseksi. Saavuttaminen on tämän Seligmanin teorian mukaan 

merkityksellinen hyvinvoinnin edistäjä sellaisenaankin ilman hyvinvoinnin muita 

elementtejä, sillä suoriutuminen, menestyminen ja onnistuminen ovat arvokkaita 

ja tavoiteltavia asioita. (Leskisenoja, 2017, s. 56.) 

 

Tutkimusten mukaan suomalaiset 12–vuotiaat lapset nimeävät eniten onnelli-

suutta lisääviin asioihin menestyksen koulussa ja harrastuksissa. Yhteys on mo-

lempiin suuntiin toimiva, sillä saavuttaminen lisää hyvinvointia ja hyvinvointi pa-

rantaa saavutuksia. Koulumaailmassa on todistettu, että hyvin voivat oppilaat 

saavat parempia arvosanoja kuin vähemmän hyvinvoivat oppilaat. (Leskisenoja, 

2017, s. 56.) 

 

Oppimisen kannalta PERMA-teorian muut osa-alueet toimivat psykologisina voi-

mavaroina, joilla voidaan parantaa suoriutumista eli saavuttamista. Oppimispro-

sessissa PERMA-teorian osa-alueet voidaan tiivistää niin, että myönteiset tunteet 

lisäävät kognitiivisia, sosiaalisia ja emotionaalisia voivavaroja johdattaen jousta-

vampaan ja luovempaan ajatteluun, sekä auttavat selviytymään vastoinkäymi-

sistä. Sitoutuminen saa ponnistelemaan tavoitteiden eteen ja poistumaan omalta 

mukavuusalueelta. Myönteiset ihmissuhteet tarjoavat sosiaalista tukea ja lisää 

motivaatiota ja pystyvyyden tunnetta. Merkityksellisyys lisää myös sisäistä moti-

vaatiota ja tukee pyrkimyksiä tavoitteiden saavuttamisessa. Kaiken kaikkiaan 

PERMA-teoriassa on kyse ei-kognitiivisista tekijöistä, joilla voi olla oppimisen 

kannalta suurempi vaikutus kuin kognitiivisilla tekijöillä. (Leskisenoja, 2017, s. 

57.) 
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Opetamme usein lapsille, että tärkeintä on osallistuminen eikä niinkään voittami-

nen. PERMA-teorian näkökulmasta tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä jo-

kaisen ihmisen täytyy välillä tuntea tähtihetkiä, voittaa. Nämä hetket antavat mo-

tivaatiota, lisäävät itsetuntoa sekä merkityksellisyyden kokemusta ja toimintaan 

sitoutumista. Näiden tähtihetkien saavuttamiseksi aikuisen on osattava tosin 

asettaa tavoitteet kunkin lapsen tasolle sopivaksi. Lisäksi mitä enemmän lapsella 

on haasteita, sitä pienempiin osiin tavoitteet on osattava pilkkoa. (Leskisenoja, 

2019, s. 183, 185.) Kehua ja kiitosta pitäisi myös antaa yrittämisestä, eikä vain 

lopputuloksesta tai kyvykkyydestä (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2019, s. 

100). 
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5 VAHVUUSPERUSTAISUUS JA ITSETUNNON MERKITYS 

 

 

Itse näen positiivisen pedagogiikan ja PERMA-teorian tavoitteina ja kulmakivenä 

olon syynä, miksi käyttää menetelmiä omassa varhaiskasvatuksessa, olevan 

yleisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin opettamisen sekä sen lisäämisen niin 

lapsilla kuin itselläkin osana työyhteisöä. Siksi haluan tähän opinnäytetyöraport-

tiin tuoda vahvuusperustaisuutta ja itsetunnon merkitystä osaksi teoriapohjaa. 

Vahvuusperustaisuus on oikeastaan oma kasvatusfilosofiansa, mutta mielestäni 

sopii osaksi omaa teemaani ja toimii hyvänä linkityksenä siihen mistä hyvinvointi 

tulee ja miten positiivista pedagogiikkaa voidaan käyttää konkreettisesti. 

 

Tutkimusten mukaan ihmiset käyttävät 80 prosenttia ajasta heikkouksien huomi-

oimiseen ja vain 20 prosenttia vahvuuksien huomioimiseen. Vahvuusajattelun 

kautta ihminen on riittävä juuri sellaisenaan ja aivan kaikilta löytyy vahvuuksia. 

Tutkimusten mukaan vahvuuksien käytöllä on merkitystä hyvinvoinnin kannalta, 

sillä se lisää muun muassa iloa, energisyyttä ja tuloksellisuutta. (Yrttiaho & Posio, 

2021, s. 111.) 

 

Kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa hyödynnetään positiivisen psykolo-

gian mukaisia myönteistä minäkuvaa rakentavia elementtejä. Vahvuusperustai-

set laadukkaat toimintatavat ja pedagogiset menetelmät vaikuttavat jokaisen lap-

sen myönteiseen minäkäsitykseen, itseluottamukseen sekä oman osaamisen 

tunnistamiseen. Vahvuusperustainen toimintakulttuuri muovaa lapsen ajatuksia 

itsestään, toisista yhteisön jäsenistä ja tärkeistä yhteisistä arvoista. Siihen kuulu-

vat myös myönteinen vuorovaikutus, turvallinen ilmapiiri sekä vahvuusperustai-

set toimintatavat. Jokainen lapsi, myös tukea tarvitsevat lapset, tarvitsevat var-

haiskasvatuksessa vahvuuksien sanoittamista, osaamisen tunnistamista ja on-

nistumisen kokemuksia. (Sandberg, 2021, s. 20.) 

 

Humanistisella kasvattajalla on myönteinen ihmiskuva, sillä humanistinen psyko-

logia korostaa ihmisen ainutkertaisuutta ja kehittymistä. Humanistisesti suuntau-

tunut kasvattaja uskoo, että antaessaan lapselle mahdollisuuden, lapsi pyrkii hy-

vään ja kehittämään itseään. Auttamalla ja rohkaisemalla tällainen kasvattaja saa 
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lapsesta parhaat puolet esiin. Keskustelemalla ja kyseenalaistamalla voi lasta 

opettaa tarkastelemaan ja pohtimaan asioita uusista näkökulmista. (Viljamaa, 

2008, s. 12.) Lapsen ainutkertaisuuden näkemistä ja arvostamista edellyttää 

myös valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jossa myös tode-

taan, että myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella voidaan tukea lapsen 

itsetunnon ja oman identiteetin kehitystä (Opetushallitus, 2018, s. 20, 31). 

 

Onnistumiset vahvistavat lapsen itsetuntoa ja luovat pohjan oppimiselle. Vaikut-

taakseen myönteisesti lapsen itsetunnon kehittymiseen aikuisen tehtävä on aut-

taa lasta tunnistamaan itsessään vahvuuksia ja hyviä ominaisuuksia sekä sanoit-

tamalla tämän toimintaa ja piirteitä. Onnistumiset motivoivat lapsia uusien taitojen 

harjoittelussa sekä vahvistavat tärkeitä ryhmään kuulumisen ja osallisuuden ko-

kemuksia. Onnistumiset rakentavat lapselle kasvun asennetta, jonka avulla he 

ymmärtävät, että jokainen voi oppia lisää. Onnistumisilla sekä kannustavalla ja 

ohjaavalla myönteisellä palautteella jokaista lasta voidaan vahvistaa varhaiskas-

vatuksessa. (Sandberg, 2021, s. 20.) 

 

Lapsen elämä rakentuu jatkuvasti ja kasvu on lapselle työtä, josta hän tarvitsee 

positiivista palautetta. Varhaislapsuudessa koetut, jo unohdetutkin, persoonaan 

kohdistuneet loukkaukset vaikuttavat omanarvontuntoon ja elämäniloon heiken-

tävästi. Vastaavasti vahvistavat kokemukset vaikuttavat näihin lisäävästi. Kasva-

tuksen tarkoituksena ei ole muokata lapsen persoonaa, vaan ikään kuin varustaa 

häntä elämän haasteisiin. (Mattila, 2011, s. 102–103.) 

 

Hyvän kasvun kannalta lapsen täytyy oppia luottamaan omaan arvoonsa. Sen 

oppimiseen lapsi tarvitsee toistuvia kokemuksia siitä, että häntä arvostetaan. 

Saadessaan pääsääntöisesti vahvistavia ja persoonansa hyväksyviä sekä arvos-

tavia viestejä, lapsessa kasvaa luottamus omaan arvoonsa. Tällöin lapsessa kas-

vaa myös rohkeus itsensä ilmaisemiseen sekä toisten ihmisten avoimeen koh-

taamiseen. Arvostaessaan itseään., lapsi oppii arvostamaan myös toisia ihmisiä. 

(Mattila, 2011, s. 91.) 

 

Jos lapsi saa liian usein kuulla olevansa vääränlainen tai ”liian jotakin”, hänen 

itsetuntonsa vaurioituu. Lasta tulee kannustaa ja luoda ympäristö, jossa lapsi voi 
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kehittää lahjojaan. Kaikki ihmiset ovat jollain tavalla lahjakkaita ja kasvattaja voi 

auttaa löytämään vahvuuksia, jos ei lapsi vielä itse kykene tuomaan taitojaan 

esille. Lasta tulee myös kannustaa luovuuteen, sillä kaikenlainen luova toiminta 

vahvistaa itsetuntoa. Luovuutta on asioiden tekeminen omalla, uudella tavalla, 

rohkeasti. Rohkeus liittyy luovuuteen, koska ihminen ei voi olla kovinkaan luova, 

jos hän ei löydä sisäistä rohkeuttaan. (Juusola, 2011, s. 153–154.) 
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6 POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAN OPAS 

 

 

Opinnäytetyöni on kehittämispainotteinen ja sen tavoitteena on tehdä varhais-

kasvatuksen henkilökunnalle opas positiivisesta pedagogiikasta. Oppaan (LIITE 

1) käytännönläheisten neuvojen ja teoriatiedon avulla voidaan tuoda positiivinen 

pedagogiikka osaksi päiväkodin arkea. 

 

Jotta tarkoituksenmukainen pedagogiikan painottuminen toteutuu varhaiskasva-

tuksessa, on edellytyksenä pedagogisen asiantuntemuksen lisäksi henkilöstön 

yhteinen ymmärrys lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisestä parhaalla 

mahdollisella tavalla (Opetushallitus, 2019, s. 22). Laadukkaan pedagogiikan 

taustalla on siis oltava yhteinen näkemys siitä, miten varhaiskasvatusta omassa 

päiväkodissa ja tietyssä lapsiryhmässä toteutetaan (Leskisenoja, 2019, s. 33). 

 

 

6.1 Kehittämistyön lähtökohta 

 

Olen itse työskennellyt päiväkodissa, jonka toiminta-ajatukseen ja arvoihin kuu-

luvat lapsilähtöisyys ja positiivisesta pedagogiikasta tutut menetelmät. Tästä läh-

tökohdasta sain ideaksi tehdä positiivisen pedagogiikan oppaan yleiseksi työka-

luksi sekä ammatti-identiteetin ja ammatillisen kasvun tueksi. Vaikka työskente-

len itse päiväkodissa, en halunnut kohdistaa kehittämistyötäni erityisesti mihin-

kään tiettyyn päiväkotiin tai ryhmään, vaan tehdä siitä yleispätevän ohjeistuksen 

kaikille alalla työskenteleville henkilöille. 

 

Oman tiimini jäsenillä on jo tietenkin työkokemuksen kautta kokemusta ja tietä-

mystä aiheesta, mutta kaikki halusivat syventävää tietoa sekä esimerkkejä siitä, 

miten tätä kyseistä kasvatusfilosofiaa voisi käyttää monipuolisesti ja kokonaisval-

taisesti arjessamme. Lisäksi tiimillä oli tuntemus siitä, ettei nykyiset, käytössä ole-

vat menetelmät ole tuoneet toivottua tulosta kaikkien haastavammaksi koettujen 

lasten kanssa ja tarve uusille menetelmille oli todellinen. Varsinkin ajatus lem-

peämmistä ja pehmeämmistä toimintatavoista oli tavoitteena, oli aika ravistella 

vanhoja toimimattomia toimintamalleja. 
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6.2 Oppaan idea ja käyttötarkoitus 

 

Halusin luoda helposti lähestyttävän oppaan positiivisesta pedagogiikasta, jossa 

on mukana sekä kyseisen kasvatusfilosofian teoriatietoa että siihen sopivia me-

netelmiä. Menetelmät toimisivat kokonaisuudessaan positiivisen pedagogiikan 

kulmakivinä tai sieltä voisi löytää omaan kasvattajan arkeen ja oman ryhmän toi-

mintaan sovellettavia vinkkejä, joiden toteuttamisella olisi luultavasti nopeasti ha-

vaittavia positiivia vaikutuksia lasten toiminnassa. 

 

Oppaasta voisi hyötyä kaltaiseni uransa alkutaipaleella oleva kasvattaja tai koke-

neempi kollega, joka haluaa vahvistaa lasten positiivista kasvua tai hakea taustaa 

omille näkemyksilleen tai kehittymiselle työssään. Perusajatuksena kuitenkin oli, 

että lukijalla on aiheesta olemassa jo aiempaa tietoa ja opas toimisi arjessa lä-

hinnä muistuttajana silloin, kun ”punainen lanka” olisi toiminnoissa hukassa. 

 

Tähän opinnäytetyöraporttiin olen koonnut aiheestani kattavasti tietoa ja tavoit-

teenani olisikin, että oman työtiimini – tai jonkin muun tahon – käyttäessä opasta, 

he lukisivat myös tämän raportin sisältämän kattavamman koonnin aiheestani. 

Positiivisen pedagogiikan koko ideologia ja siihen liittämäni aihealueet eivät yh-

destä oppaasta tarpeeksi tule esille tai sitten oppaasta tulisi aivan liian laaja ja 

vaikeasti lähestyttävä. Ideanani kuitenkin on tehdä lähinnä ajatuksia herättelevä 

ja yhteiseen keskusteluun ja reflektointiin innostava kompakti pikakatsaus kiirei-

sen arjen keskelle. 

 

 

6.3 Oppaan tekeminen 

 

Tämän opinnäytetyön tuloksena oleva positiivisen pedagogiikan opas tukeutuu 

vahvasti siihen liittyvään teoriaan. Oppaassa teoria on jaettu selkeisiin osiin, 

joissa käydään läpi positiivisen pedagogiikan osa-alueet ja siihen liittyvää teoriaa.  

  

Opas on tehty Canva-ohjelmalla. Suunnittelin oppaan visuaalisen ilmeen niin, 

että opas voidaan tulostaa esimerkiksi oman ryhmätilan seinälle. Tällöin oppaan 

tärkeä ja keskeinen asiasisältö on päivittäin luettavissa, jolloin sen peilaaminen 
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omaan päivittäiseen tekemiseen tulee luontevasti päivittäisen tekemisen ohessa. 

Oppaan visuaalinen ilme myös tukee mielikuvaa positiivisen pedagogiikan sano-

masta ja sopii päiväkotiympäristöön.  
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7 POHDINTA 

 

 

Aiheen valita lähti hyvin pitkälti omista kiinnostuksen kohteista ja erityisesti oman 

osaamiseni kartuttamisen tarpeesta varhaiskasvatustyössä. Koin työssäni osaa-

mattomuutta, kun tiesin osan toimintatavoistani ja menetelmistäni olevan vääriä 

tai hyödyttömiä, enkä pystynyt vastaamaan kaikkiin työni haasteisiin. Erityisesti 

pohdin lämpimämpiä ja aitoa välittämistä ja läsnäoloa lapsille tarjoavia työtapoja. 

Pohdin myös, miten voisin paremmin käyttää hyödykseni sitä, että varhaiskas-

vattajana saan olla lasten elämässä melko suuressa roolissa ja roolimallinakin.  

 

Varhaiskasvatuksen opettajan urani alussa on oiva tilaisuus miettiä oman amma-

tillisen identiteettini kehittymistä. Mielessäni on mielikuva ideaalisesta varhais-

kasvatuksen opettajasta, mielikuvaan sekoittuu ihanteellisia henkilöesimerkkejä 

todellisesta elämästä sekä omia tavoitteita ja ihanteita. Olin kuullut positiivisesta 

pedagogiikasta ja luulinkin jo käyttäväni sitä melko hyvin työssäni. ”Kehun kautta” 

ja ”palkitse lasta kehuin onnistumisista”, käytä kehotuksia käskyjen sijaan”. Ajat-

telin näiden olevan positiivisen pedagogiikan näkyviä menetelmiä. 

 

Aihealueen aineistoa kasatessani sain huomata, että varsinaisesti varhaiskasva-

tukseen liittyvää positiivisen pedagogiikan kirjallisuutta löytyy melko vähän. Toi-

saalta taas aihetta, valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja varhaiskas-

vatuslakia verratessani löysinkin hyvin paljon yhtymäkohtia. Positiivisen pedago-

giikan ollessa suomalainen termi ja myös melko uusi suuntaus, varsinkin, kun 

rajauksena oli varhaiskasvatus. Positiivinen kasvatus, kun ideaalisimmillaan kan-

taa läpi ihmisen opintopolun varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen. 

 

 Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sana hyvinvointi 

mainitaan 50 kertaa, joten menetelmät, joiden tavoitteena on kokonaisvaltainen 

hyvinvointi ja sen voimavaraksi valjastaminen myöhemmällekin elämälle, on var-

masti oikea valinta. Uskaltaisin väittää positiivisen pedagogiikan sopivan oikein 

hyvin pohjaksi ja perusajatukseksi laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatusta 

suunnitellessa ja toteuttaessa. 
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Haluaisin tutustua ja syventyä aiheeseen vielä lisää, ja pohtia ja tarkastella esi-

merkiksi sitä, miten hyvin päiväkotien resurssit antavat tilaa positiivisen pedago-

giikan kokonaisvaltaiselle toteuttamiselle. Ja miten tämänkaltaisen pedagogiikan 

jatkumo voisi näkyä laajemmin lapsen koko oppimisen polussa ja mitä kauaskan-

toisia vaikutuksia tällä voidaan saada aikaiseksi. 

 

Minulla ei vielä ole oppaan toimivuudesta arvioita tai varsinaisia käyttäjäkoke-

muksia, mutta tehdessäni opasta oman tiimini toimintaa silmällä pitäen ja oman 

ammatillisen kasvuni tueksi, koen itsekin olevani oppaan kohderyhmää. Mieles-

täni olen saanut koottua oppaaseen mukaan oleellisen tiedon ja voin käyttää sitä 

esitellessäni positiivista kasvatusta kollegoilleni. Yhtä hyvin opasta voisi lukea 

lapsen huoltajakin, ja saada siitä käsityksen pedagogisesta filosofiastamme, tai 

vinkkejä ja tukea omaan vanhemmuuteensa. Pääasiassa kuitenkin rakensin op-

paan alalla olevalle, itseään kehittävälle ja uusia näkökulmia kaipaavalle kasva-

tusalan ammattilaiselle. 

 

Oppaan metodit sinänsä itsessään ovat toimivia ja päiväkotimme arvoihin hie-

nosti sopivia ja olemmekin jo voineet nähdä työmme tuloksia siinä, miten lapset 

reagoivat lämpimän vuorovaikutuksen käytänteisiimme ja luomaamme turvalli-

seen ja kannustavaan ilmapiiriin. Itse varhaiskasvatusalan noviisina ja omaa am-

matti-identiteettiäni vielä kehittävänä ja etsivänä, olen saanut tämän kasvatusfi-

losofian syvällisemmästä tuntemisesta hyvän pohjan työlleni. Koen löytäneeni 

ihanteen, millaiseksi varhaiskasvattajaksi haluan kehittyä, ja sitä kautta luoda hy-

vän ja vahvistavan perustan lapsen elämänpolulle. 

 

Tutustuessani positiivisen pedagogiikan käsitteeseen ja aloittaessani ottamaan 

sen oppeja mukaan työhöni, itselleni kirkastui hyvin pian, että tässä on malli, jota 

haluan omassa työssäni noudattaa ja toivon sen olevan käytänteenä laajemmin-

kin omassa lapsiryhmässäni tai laajemminkin varhaiskasvatuksessa. Myös var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet myötäilevät monia positiivisen pedagogii-

kan teemoja, joten menetelmä sopii suomalaiseen varhaiskasvatukseen ja siitä 

on tullut hyvin omaksuttu työote (Leskisenoja, 2019, s. 39). 
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Leskisenoja (2019) haluaa kirjassaan levittää positiivisen pedagogiikan intoa ja 

energiaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Hän kannustaa ravistelemaan van-

hoja käytösmalleja ja tapoja – vaikka, toki niitä voi säilyttääkin, jos niillä päästään 

yhä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen lapsen edun näkökulmasta. Les-

kisenoja myös tähdentää, ettei kyse ole vain yksittäisestä menetelmästä, vaan 

positiivinen pedagogiikka on laajemmin ja kokonaisvaltaisesti tapa opettaa ja 

elää, ja se antaa lasten hyvinvoinnin lisäksi paljon myös sitä harjoittavalle am-

mattilaiselle itselleen. 
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