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on tutkittu paljon sen mielenkiinnon vuoksi. Tutkimusten mukaan positiivisella 

pedagogiikalla on lapsen varhaiskasvatuksen aikana suuri merkitys hänen itsetuntoonsa ja 

minäkäsitykseen koulutielle lähdettäessä ja tämä vaikuttaa lapsen kasvaessa nuoreksi ja 

aikuiseksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten varhaiskasvatuksen opettajat 

ymmärtävät positiivisen pedagogiikan luonteenvahvuuksien näkökulmasta. Tutkimuksessa 

selvitetään myös, kuinka varhaiskasvatuksen opettajat hyödyntävät positiivista 

pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa, sekä miten sen hyödyntäminen näkyy lasten 

kasvatuksessa opettajien kertomana.  

Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena, johon osallistui neljä varhaiskasvatuksen 

opettajaa. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin hyödyntämällä teemoittelua. 

Tulosten mukaan varhaiskasvatuksen opettajat ymmärtävät positiivisen pedagogiikan 

vahvuuksien kautta siten, että vahvuuksia hyödyntäen lapsen oppiminen on motivoivampaa 

ja nopeampaa. Myös haastavien asioiden kohtaaminen on helpompaa ja näin ollen lapsi 

kokee onnistumisen tunteita ja hänen itsetuntonsa kasvaa. Vahvuuksien kautta lapsi tulee 

nähdyksi, kuulluksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi helpommin. Varhaiskasvatuksen 

opettajat hyödyntävät lapsen omia vahvuuksia jokapäiväisessä arjessaan niin ihmissuhteissa 

kuin kaikessa tekemisessä. Tulosten mukaan vahvuuksien kautta voidaan opetella uusia 

asioita. Lisäksi lapsen vahvuuksia tulisi myös tukea, jotta ne pääsevät kunnolla kehittymään 

niin yksilönä kuin ryhmässä.  
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1 JOHDANTO 

Tutkimukseni aiheena on positiivisen pedagogiikan ja -psykologian hyödyntäminen 

varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksella on monia tehtäviä, kuten kokonaisvaltaisen 

kasvun ja kehityksen edistäminen yhdessä lasten huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen 

tarkoituksena on tukea lapsen osallisuutta ja toimijuutta yhteiskunnassa. Jotta toimijuus ja 

osallisuus myöhemmässä iässä olisi mahdollista, on lapsen saatava kasvaa ja kehittyä 

pienestä pitäen mahdollisimman tasapainoisesti, niin päiväkodissa, koulussa kuin kotonakin. 

Rannan (2020) mukaan tavoitteet, joita varhaiskasvatukselle on asetettu, eivät 

nykysuomessa kuitenkaan toteudu niin kuin niiden tulisi toteutua. Yksi merkittävä syy tähän 

on hänen mukaansa tapa, jolla varhaiskasvattajat ymmärtävät asetetut tavoitteet ja kuinka he 

toteuttavat niitä pedagogisesti. Koska tämäntapaisia tutkimustuloksia on tullut esille, on oma 

mielenkiintoni herännyt aiheeseen. On tärkeää, että lapset voisivat paremmin ja meillä olisi 

tulevaisuudessa työvoimaa ylläpitämään yhteiskuntaa. Kasvattajilla on tässä oma tärkeä 

roolinsa. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten varhaiskasvatuksen opettajat 

ymmärtävät positiivisen pedagogiikan luonteenvahvuuksien näkökulmasta ja kuinka he 

tietoisesti hyödyntävät positiivista pedagogiikkaa työssään.  (Ranta 2020.)  

Suomessa positiivista pedagogiaa ovat tutkineet muun muassa Leskisenoja (2015), Ranta 

(2020), Karila (2016), Kumpulainen ym. (2014) ja Uusitalo-Malmivaara (2014). Tutkijat 

ovat samaa mieltä siinä, että positiivisella pedagogiikalla on paikkansa kasvatuksessa 

nimenomaan myönteisenä, voimavaraperusteisena mahdollisuutena kasvattaa lapsia. He 

haluavat kehittää ja parantaa tämänhetkistä Suomen koululaitoksen tilaa. Tutkimusten 

mukaan positiivisella pedagogiikalla on merkitystä myönteisten tunteiden luomisella, se 

myös edistää ihmissuhteita, kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota (Leskisenoja 2015, Ranta 

2020). Oma tutkimukseni osallistuu keskusteluun ja pyrkii osaltaan lisäämään tietoutta 

positiivisesta pedagogiikasta, jotta kasvatuksen laatu ja lasten hyvinvointi paranisivat.  

Kiinnostukseni aiheeseen heräsi, kun eräänä iltana seurasin lasteni sählytreenejä ja 

kuuntelin, kuinka valmentaja pauhasi noin seitsemänvuotiaille lapsille: ”Te olette täällä 

vapaaehtoisesti ja teidän tulee totella, tuolla menolla ette opi ikinä mitään!”. Treenien 

jälkeen lapset olivat usein pahalla tuulella ja saattoivat marista, etteivät oikein osaa mitään 

ja ovat huonoja sählyssä. Omat lapseni lopettivatkin sählyn harrastamisen nopeasti, koska 

kokivat motivaation lopahtaneen. Tämä herätti minut pohtimaan miten kannustaa ja 
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motivoida lasta, sekä kuinka heidän huonouden tunteen voisi kääntää vahvuudeksi. Kaikki 

lasten kanssa työskentelevät eivät välttämättä ole tietoisia positiivisesta pedagogisesta 

otteesta ja halusinkin tutustua siihen, mitä kasvattajat tästä aiheesta tietävät. 

Tutkimuskohteeksi valikoituivat varhaiskasvatuksen opettajat, koska varhaiskasvattajat 

tekevät työtään kohta kouluun lähtevien esikoululaisten kanssa.   Oma intressini 

tutkimuksessa on saada selville, kuinka tuttu käsite on positiivinen pedagogiikka 

varhaiskasvatuksen opettajille, sekä selvittää millaisissa tilanteissa kannustaminen ja 

rohkaisu ovat hyväksi.  

Tutkimukseni käsittelee positiivista psykologiaa ja pedagogiikkaa, sekä varhaiskasvatusta, 

esitellen aiheeseen liittyviä tutkimuksia. Tämän jälkeen kerron kuinka toteutin tutkimuksen 

ja millaisia tuloksia tutkimuksestani paljastui. Lopuksi pohdin saatuja tutkimustuloksia.  
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2 POSITIIVINEN PSYKOLOGIA JA -PEDAGOGIIKKA 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimivat positiivinen psykologia, positiivinen 

pedagogiikka, varhaiskasvatus ja hyveet, jotka pohjautuvat vahvasti positiiviseen 

psykologiaan ja ovat sen pedagoginen suuntaus.  

 

2.1 Positiivinen psykologia 

Positiivinen psykologia on tuore suuntaus psykologiassa. Se kehiteltiin 2000-luvun alussa 

Yhdysvalloissa. Positiivisen psykologian oppi-isänä pidetään Martin Seligmania, joka näkee 

ihmisen olevan luonteeltaan niin negatiivinen kuin positiivinenkin. (Leskisenoja 2015, 32; 

Ojanen 2015, 119) Positiivisen psykologian historia juontuu toisen maailmansodan 

jälkeiseen psykologisiin tutkimuksiin. Tällöin tutkittiin ihmisten sodanjälkeisiä psykologisia 

häiriöitä ja heikkouksia ja pyrittiin löytämään hoitokeinoja näihin. Tämä niin sanottu 

sairausmalli on saanut aikaan ison harppauksen mielenterveystyössä ja niiden 

diagnosoinnissa, sekä hoidossa. Mielenterveystutkimusten lisääntyessä heräsi myös 

kiinnostus siitä, mikä saa aikaan onnellisuutta, mikä lisää hyvinvointia ja menestystä 

elämässä. Positiivisen psykologian avulla pyritään vahvistamaan yksilöä, eikä vain 

näkemään ongelmia ja korjaamaan niitä. (Leskisenoja 2019, 32–33; Seligman ja 

Csikszentmihalyi 2000, 4–5.) 

Kumpulainen ym. (2014) sanovat positiivisen psykologian tutkivan ihmisen vahvuuksia 

sekä mahdollisia keinoja, kuinka voisi edistää ihmisen hyvinvointia, lisätä onnellisuutta sekä 

kykyjä selviytyä erilaisista ongelmista ja vaikeista elämäntilanteista. Ojanen (2014) kertoo 

positiivisen psykologian tutkivan mm. seuraavia asioita: Mitä on hyvä elämä ja miten sitä 

voidaan edistää? Kuinka vaikeista traumoista voidaan toipua, ja olisiko niiden kautta 

mahdollisuus henkiseen kasvuun? Millaiset kasvuolosuhteet ovat lapsen kannalta kaikkein 

parhaita? Positiivinen psykologia pohtii myös kummat ovat ihmiselle yleisempiä, 

positiiviset vai negatiiviset tunteet. Lisäksi positiivista psykologiaa kiinnostavia kysymyksiä 

ovat: Millä edellytyksillä ihmisten välinen vuorovaikutus toimii parhaiten? Millaiset ovat 

ihmisten lahjakkuudet ja vahvuudet ja miten luovuus heissä ilmenee? Mikä saa ihmisen 

luopumaan itsekkyydestä ja tekemään hyviä tekoja? Voiko ihminen oppia elämään 

myönteisellä tavalla ja kokea elämänsä onnelliseksi ja mielekkääksi? ja Minkälaisia 

kertomuksia ihmiset rakentavat elämänsä tueksi, mikä merkitys esimerkiksi uskonnolla on 

ihmisen elämässä? (Kumpulainen ym. 2014, 227; Ojanen 2007, 9–11.)  
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Uusitalo-Malmivaara kertoo positiivisilla tunnetiloilla olevan yhteys laajempaan 

hyvinvointiin, onnistumiseen ja saavuttamisen, fyysiseen terveyteen, havaintokykyyn, 

muistamiseen ja oppimiseen.  (Uusitalo-Malmivaara 2014, 21) Leskisenoja kertoo 

myönteisten tunteiden hälventävän negatiivisten tunteiden aiheuttamia fyysisiä ja 

kognitiivisia vaikutuksia, ne myös vahvistavat sinnikkyyttä ja auttavat ihmisiä palautumaan 

stressistä. (Leskisenoja 2016, 38–39.) 

Kuten kaikissa tieteenaloissa, on myös positiivisessa psykologiassa omat kritiikin kohteensa 

(Ojanen 2014). Kritiikin aiheita löytyy mm. siitä, että monet asiat esitetään mustavalkoisesti 

hyvinä tai huonoina, etenkin tunnetiloissa, eikä välttämättä sallita muita kuin positiivisia 

tunteita. Myös tutkimuksiin liittyen kohdistetaan kritiikki siihen, että saadut tulokset ovat 

yksipuoleisia ja vain positiiviset vaikutukset huomioivia. Positiivisen psykologian tutkijat 

Heffron ja Boniewell (2011) kuitenkin nostavat esille ajatuksen siitä kuinka positiivisen 

pedagogiikan kritiikki olisi väärin ymmärryksestä tieteenalaa kohtaan. Yksi kritiikin aihe 

Ojasen mielestä kohdentuukin positiivisen psykologian saralla kokemusten 

subjektiivisuuteen. Esimerkiksi henkilö A voi tuntea saadun palautteen positiivisena asiana, 

mutta henkilö B, joka saa samanlaisen palautteen, voikin kokea sen negatiivisena. 

Myönteinen tunne jollekin, voi olla negatiivista toiselle. Ojanen ei kuitenkaan jää tähän, vaan 

hän antaa vastauksen ongelmaan ja kritiikkiin kysymällä, mikä on parasta sinulle? Hän 

kysyy myös, haluatko olla mieluummin onnellinen, kuin depressoitunut? (Heffron ja 

Boniewell 2011, 222–225; Ojanen 2014, 129–130.) 

 

2.2 Positiivinen pedagogiikka 

Salmisen (2017) mukaan pedagogiikalla tarkoitetaan tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista 

toimintaa, missä aikuinen ohjaa lapsen ikätasoista kehitystä tiedon ja käytännöntiedon 

kautta. Salminen jatkaa pedagogiikan olevan myös erilaisten oppimisympäristöjen 

muokkaamista tavoitteena tukea lapsen kehitystä ja kasvua mahdollisimman monipuolisesti. 

Opettamisen ja ohjaamisen ytimessä tulisi olla vuorovaikutus lapsen ja opettajan välillä, ja 

tämän vuorovaikutuksen keskeltä tulisi aina löytää pedagogiikka. (Salminen 2017, 168.)  

Leskisenoja (2016), kertoo teoksessaan Seligmanin kehitelleen käsitteen positiivisesta 

kasvatuksesta. Positiivisen kasvatuksen sisältö tähtää vahvuuskasvatukseen ja tätä kutsutaan 

positiiviseksi pedagogiikaksi. Tämän mukaan hyvinvointia tulisi opettaa siinä missä 

muitakin oppiaineita. Tämän kasvatusmetodin pohjalta koulussa tulisi opettaa perinteisten 
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aineiden lisäksi hyvinvointia edistäviä taitoja sekä mahdollistaa hyvän luonteen 

kehittyminen. Seligman kertoo teoksessaan, että positiivinen pedagogiikka tavoittelee 

onnellisuutta, hyvinvointia ja oppimismenestystä. Yksilön hyveiden ja vahvuuksien 

tunnistamisella ja niiden harjoittamisella on positiivisia tuloksia niin yksilölle kuin koko 

yhteiskunnalle. Esimerkiksi lapsi ei tiedä, miten alkaa rakentamaan omaa hyvinvointiaan ja 

merkityksellistä elämää. Niinpä hyvänä apuna ovat kasvattajat, jotka osaavat opastaa ja 

löytää lapsen vahvuudet, ja joita voidaan tämän jälkeen alkaa kehittää. (Leskisenoja 2016, 

42–43; Seligman 2009, 293).  Sainio, Pajulahti ja Sajaniemi (2020) toteavat 

samansuuntaisesti, että hyvinvoinnin eteen on tehtävä paljon töitä. Näin ollen lapselle on 

hyvä opettaa mitä on hyvinvointi ja kuinka sitä kehitetään (Sainio, Pajulahti, Sajaniemi 2020, 

16). 

Kumpulainen ym. (2014) mukaan positiivinen pedagogiikka voidaan määrittää viiden 

oletuksen kautta. Tärkeimmäksi tehtäväksi tutkijat nostavat kouluyhteisöjen toiminnallisen 

kulttuurin siten, että lapsi kokee osallisuuden tunnetta ja saisi mahdollisimman paljon 

positiivisia tunteita oppimisen myötä. Lapsen osallisuuden tukeminen on yksi positiivisen 

pedagogiikan kriteereistä. Kolmantena tutkijat tuovat esiin lapsen myönteisten tunteiden 

tärkeyden, kun puhutaan hyvinvoinnin ja oppimisen merkityksestä. Tämän lisäksi on tärkeää 

saada lapsen luonteen vahvuudet tunnistettua ja näin myös päästäisiin kehittämään niitä 

yhteistyössä koulun tai päiväkodin ja vanhempien kanssa eli tukemaan 

kasvatuskumppanuutta (Kumpulainen 2014, 225–230). 

Sandberg (2018) kertoo väitöskirjassaan, kuinka suuntauksena vahvuuskasvatus perustuu 

näkemykseen lapsesta ja nuoresta aktiivisena oppijana ja siihen, kuinka kaikella tekemisellä 

on merkitystä. Keskeisenä ajatuksena on suunnata huomio lapsen ja nuoren ehjään ja 

toimivaan osaan hänessä. Esimerkkisi kasvattaja ohjaa lapsen tai nuoren löytämään 

vahvuutensa ja toimiaan juuri hänen vahvuuksiensa puitteissa. Tällöin lapsen ja nuoren 

itsetunto pääsee kasvamaan ja kukoistamaan.  Uusitalo-Malmivaara (2016) pitää tärkeänä 

kasvatuksellisena toimena lapsen ja nuoren kannattelevien asioiden, kuten 

luonteenvahvuuksien tunnistamista, ja tätä kautta myös niiden vahvistaminen oppimisen, 

kasvamisen ja hyvinvointia ylläpitävänä tai lisäävänä voimavarana. (Sandberg 2018, 26; 

Uusitalo-Malmivaara 2016, 11.)  

Leskisenojan (2017) mukaan opettamisen lisäksi positiivisella pedagogiikalla on aina 

tavoite, minkä tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja luonteenvahvuuksia 
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tieteellisesti tutkittujen keinojen kautta. Leskisenojan (2017) väitöstutkimusten mukaan 

koulutyytyväisyys ja myönteiset tunteet lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia, 

koulumenestystä ja kouluviihtyvyyttä. Sandberg (2016) taas mainitsee väitöskirjassaan 

vahvuuskasvatuksen vaikuttavan ehkäisevästi alisuoriutumiseen ja tukevan oppimista ja 

oppilaan itsetuntoa ja näin vaikuttaen positiivisesti hänen tulevaan elämäänsä, mikäli tämä 

vahvuuskasvatus aloitetaan jo varhaiskasvatuksessa (Leskisenoja 2017, 7–9; Sandberg 2016, 

4–5.) 
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3 VARHAISKASVATUS 

3.1 Varhaiskasvatussuunnitelma 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen lähtökohtana on lapsen oikeudet; oikeudet saada 

korkeatasoista osaavaa varhaiskasvatusta, jossa tuetaan lapsen kasvua, kehitystä ja 

oppimisen edellytyksiä. Varhaiskasvatus määritelläänkin Suomen laissa seuraavasti: 

”Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, 

opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.” 

(Koivula, Siippanen ja Eerola-Pennanen 2017, 10; Opetushallitus 2018, 14; 

Varhaiskasvatuslaki 540/2018;). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) on 

määritelty kansalliseksi normiksi. Tämän pohjalta määritellään paikallissuunnitelma kunnan 

sisällä. Nämä suunnitelmat ja kansalliset normit velvoittavat varhaiskasvatuksen opettajaa 

sitoutumaan varhaiskasvatuslakiin ja arvoperustaan. Näiden laadittujen tavoitteiden ja 

sisältöjen mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajat sitoutuvat toimimaan niin päiväkodissa, 

perhepäivähoidossa kuin varhaiskasvatuksessakin. (Opetushallitus 2018, 7–8, 15–16.) 

Varhaiskasvatuksen perusteissa (2018) käydään läpi, mitä varhaiskasvatus laki (2018) 

asettaa varhaiskasvatuksen tavoitteiksi. Tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista 

kasvua hänen ikänsä huomioiden. Tarkoituksena on edistää ja tukea elinikäistä oppimista ja 

mahdollistaa lapsen oppimien edellytyksiä. Lapsen kanssa tulisi myös toteuttaa liikkumista, 

leikkimistä, taiteita ja kulttuuriperintöön perustuvaa pedagogista toimintaa myönteisin 

oppimiskokemuksin. Lapselle tulee taata turvallinen ja terveellinen 

varhaiskasvatuskasvuympäristö, missä hän voi kehittyä ja edistyä oppimisessa. Lapsen 

toimintatapoja tulisi kunnioittaa ja ne tulisi turvata ja saada aikaan mahdollisimman pysyvä 

vuorovaikutussuhde lapsen ja varhaiskasvatuksen henkilön välillä. Kaikilla tulisi olla 

yhdenvertainen mahdollisuus varhaiskasvatukseen, sukupuolitasa-arvoon, sekä valmiuksia 

kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa ajatellen. Lapsen yksilölliset tarpeet 

tulee tunnistaa ja näin järjestää mahdolliset tukitoimet, vaikka monialaisena yhteistyönä. 

Lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja tulee kehittää ja edistää lapsen toimintaa 

ryhmässä, sekä ohjata lasta mahdollisimman vastuulliseen ja kestävään toimintaan 

tavoitteena täysivaltainen yhteiskunnan jäsenyys eettisesti katsottuna, eli kunnioittaen toisia 

ihmisiä. Lain tavoitteena on myös varmistaa, että lapsella on mahdollisuus vaikuttaa itseään 

koskevissa asioissa ja olla niissä osallisena. Viimeisenä kohtana tavoitteena on toimia 

yhdessä lapsen vanhempien tai huoltajan kanssa mahdollistaen tasapainoinen kehitys ja 
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kokonaisvaltainen hyvinvointi tukien lasta ja vanhempia (Opetushallitus 2018, 16; 

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 3§.) 

Varhaiskasvatusta ohjaavat lain lisäksi opetushallituksen laatima 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) ja esiopetuksenopetussuunnitelma (2014). 

Varhaiskasvatussuunnitelmanperusteilla pyritään takaamaan koko maan kattava laadukas ja 

yhdenvertainen varhaiskasvatus, sekä mahdollistamaan lapsen kokonaisvaltainen kasvu, 

kehitys ja oppiminen. Varhaiskasvatuksen tulisi olla toimintaa, minkä keskiössä on 

lapsilähtöisyys. Toiminnan toteutus tulisi olla lasten tunteiden, tarpeiden, tietojen, 

näkemysten, taitojen sekä mielenkiinnon kohteiden kautta aikuisten määrittämien 

laadukkaiden tavoitteiden ohjaamaa toimintaa. Leskisenoja (2019) mainitsee teoksessaan, 

että lasten tarpeiden ja edun mukaisen varhaiskasvatuksen tulisi olla pedagogisesti 

perusteltua tavoitteellista toimintaa. (Leskisenoja 2019, 30–31; Opetushallitus 2014, 15; 

Opetushallitus 2018, 7, 14) Ympäristöllä, missä lapsi kasvaa on suuri merkitys lapsen 

minäkäsitykseen ja identiteettiin. Tämän tiedostetaan opetussuunnitelmassa, missä 

painotetaan oppilaan identiteetin rakentumiseen ja tukemiseen, sekä auttaa heitä kasvamaan 

ihmisenä (Opetushallitus 2014, 15, 18). 

Varhaiskasvatus ja tähän sisältyvä esiopetus on pohja lapsen kokonaisvaltaiselle 

kehitykselle koko koulutien ajaksi aina elinikäiseen oppimiseen. Tärkeää on, että 

varhaiskasvatuksen henkilökunta tuntee koulutusjärjestelmän ja sen käytänteet, 

ominaispiirteet ja ikätason mukaiset keskeiset tavoitteet. Varhaiskasvatuksen opettajilta 

vaaditaan myös ammattitaitoa tunnistaa erilaisia pedagogisia mahdollisuuksia, joihin 

lasketaan esimerkiksi taito havaita lapsen aloitteita, tunnetiloja ja kyky muuttaa omaa 

toimintaa niiden mukaan (Opetushallitus 2018, 19–20, 38.) 

Esiopetuksen opetussuunnitelmanperusteissa (2014) mainitaan lasten omaksuvan taitoa ja 

tietoa vuorovaikutuksessa, ympäristön opettajien ja lasten kanssa. Oppiminen on myös 

kokonaisvaltaista, mihin sisällytetään aistien havainnot, tunteet, ajattelu, toiminta ja 

keholliset kokemukset. Tärkeää on lapsen oma toiminta ja luottamus omiin kykyihin itse 

oppijana. Lapsen oma tahto, halu ja taito toimia yhdessä muiden kanssa vaikuttavat myös 

oppimiseen. Esiopetuksessa oppiminen tapahtuu monesti leikin kautta, liikkuen, tutkien, 

tehtäviä tehden, ilmaisten itseään sekä erilaisiin taiteisiin pohjaavan toiminnan kautta. 

Positiiviseksi koetut tunnekokemukset edistävät ja motivoivat kehittämään lapsen omaa 

minää. Lähtökohta oppimiselle, on aina lapsen aiemmin koettu ja se, mitä hän osaa 
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oppimishetkellä. Esiopetuksessa korostetaan oppimisessa yhteyttä arkeen ja lapsen 

kokemusmaailmaan. Ryhmäytymistä harjoitellaan paljon, koska ryhmässä lapsi oppii 

asettamaan tavoitteita niin omalle, kuin yhteiselle toiminnalle. Näin hän myös oppii 

kuuntelemaan muita, häntä opitaan kuuntelemaan ja lasten kanssa keskustellaan ja heitä 

ohjataan huomioimaan toiset. Tällöin lapsi saa kokemuksen ryhmästä ja tunteen kuulua 

yhteisöön. Tavoitteellista tässä kaikessa on herättää lapsessa halu uusien asioiden 

oppimiselle. (Opetushallitus 2014, 16.)  

Rannan (2020) väitöstutkimuksen mukaan varhaiskasvatussuunnitelmassa ja 

esiopetussuunnitelmassa nousee kolme teemaa, jotka korostavat positiivista pedagogiikkaa, 

vaikkakaan positiivinen pedagogiikka ei suoranaisesti yllä esiopetuksen ja 

varhaiskasvatuksen asiakirjoihin. Näitä ovat myönteinen oppiminen, myönteinen 

minäkäsitys, myönteinen oppimisilmapiiri sekä sosiaalinen ympäristö. Varhaiskasvatuksen 

opettajat toteuttavat esiopetukseen määriteltyjä pedagogisia sisältöjä eri tavoin. Ranta viittaa 

aiempiin tutkimuksiin, joiden perusteella asiakirjojen tekstit ovat jääneet vain ideaaleiksi 

eikä näitä olla otettu käyttöön, kuten olisi pitänyt. Esimerkkinä hän nostaa lapsen kuulluksi 

tulemisen ja osallisuuden tai yhteisöllisyyden edistämisen. Tutkimuksen pohjalta Ranta 

kertoo, miten tärkeää on tukea opettajan ja lapsen välistä suhdetta, huomioida lapsen 

positiiviset kokemukset, tukea lapsen itsenäisyyttä ja tukea lapsen ja aikuisen 

vuorovaikutusta. (Ranta 2020, 16, 157–162.) 

 

3.2 Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatukselle on määritelty selkeät tavoitteet, joita kuvaa kokonaisvaltaisuus ja 

tähän kuuluvat lapsen kokonaisvaltainen kasvu, hyvinvoinnin edistäminen, kehityksen 

edistäminen, oppimisen edellytysten tukeminen, positiivisen oppimiskokemusten 

mahdollistaminen, turvallisen kasvualustan ja ympäristön mahdollistaminen, lapsen 

kunnioittamisen turvaaminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä lapsen 

osallisuuden varmistaminen. Pedagogiikka toteutetaan lapsen ja 

varhaiskasvatushenkilökunnan vuorovaikutuksessa ja yhdessä toimien. Pedagogisia 

tavoitteita voidaan tarkentaa paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa, joissa otetaan 

huomioon erilaiset toimintatavat, henkilöstörakenteet ja paikallisen esikoulun 

ominaispiirteet. Varhaiskasvatussuunnitelma (2018) on esikouluryhmien lähtökohta, minkä 

kautta toteutetaan pedagogiikkaa siten, että kaikilla lapsilla on oikeus edetä oppimisessa 
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siten, että se on mielekästä. Nämä samat periaatteet ja tavoitteet pätevät myös positiiviseen 

pedagogiikkaan ja näin ollen positiivinen pedagogiikka ja varhaiskasvatuksen tavoitteet 

täydentävät toisiaan. Leskisenoja (2019) muistuttaakin, että positiivisen pedagogiikan avulla 

on mahdollista saavuttaa hyviä kestäviä tuloksia varhaiskasvatuksessa ja sen tavoitteissa. 

Opetushallituksen (2016) mukaan päiväkodin pedagogisessa toiminnassa täytyy huomioida 

lapsen vahvuudet, rohkaista ja kannustaa lasta heidän omista vahvuuksistaan ja huomata 

niiden kehittämisalueet. (Leskisenoaja 2019, 39; Opetushallitus 2014, 15–16; Opetushallitus 

2016, 28-29; Opetushallitus 2018, 7–11, 36.)  

Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa tarkoittaa hyvinvoinnin edistämistä, lapsen 

hyväksymistä ja arvostamista juuri sellaisena, kun hän on. Se on myös myönteistä 

suhtautumista asioihin. Se mahdollistaa lapsen mahdollisuuksiin uskomista, vahvaa luonteen 

rakentamista, lapsen välittävää kohtaamista ja pedagogista rakkautta sekä korkealaatuista 

pedagogista toimintaa (Leskisenoja 2019, 43). Minkkinen (2015) listaa teoksessaan 

hyvinvoinnin tasoja millä lapsi toimii. Näitä taitoja voisi verrata Selgimanin (2008) hyveiden 

kanssa. Minkkisen mukaan näitä ovat fyysinen ja psyykkinen taso, mihin luokitellaan lapsen 

kognitiiviset sekä emotionaaliset taidot. Näitä taitoja ovat muun muassa tunteiden säätely, 

vastoinkäymisten sietäminen, taito joustaa ja antaa tarvittaessa periksi, 

ongelmaratkaisutaidot, itsensä säätely jne. Sosiaalisen hyvinvoinnin tasolla tarkoitetaan 

esimerkkisi lapsen kykyä saada ystäviä ja ylläpitää niitä. Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

ovat myös lapsen toimintaympäristö ja sen tarjoamat puitteet. (Minkkinen 2015, 26.) 

Tutkimusten valossa on todettu varhaiskasvatuksella olevan positiivinen vaikutus lapsen 

kehitykseen ja hyvinvointiin mikä näkyy aina nuoruuteen ja aikuisuuteen asti. (Karila 2016, 

16–17; Karila 2017, 69–70; Leskisenoja 2019, 31) Näin ollen varhaiskasvatus tarjoileekin 

loistavan toimintaympäristön hyvinvoinnin kehittämisessä ja edistämisessä. Tutkimusten 

pohjalta voidaan havaita, mitä aiemmin lapsen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja hänen 

luonteenpiirteitään aletaan rakentamaan ja vahvistavamaan, sitä helpommin saadaan 

ennaltaehkäistyä ja puututtua lapsen mahdollisiin ongelmiin. Näin ollen Leskisenoja (2019) 

kannustaakin teoksessaan opettamaan lapsille hyvinvointia, mutta tämä ei vielä ole 

mahdollista suoraan, koska opetussuunnitelmassa ei ole tällaista kohtaa. 

Hyvinvointiopetuksen toteutuksen kannalla varhaiskasvatuksessa olisivat myös lasten 

vanhemmat. Leskisenojan mukaan hyvinvointiopetuksen kautta voitaisiin lisätä mm. lapsen 

onnellisuutta ja näin lapsetkin voisivat vaikuttamaan omaan onnellisuuden määrään. 

(Leskisenoja 2019, 42–43.) 
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Lapsi tarvitsee ihmissuhteita ympärilleen etenkin niitä, jotka välittävät. Välittävä kasvattaja 

huomioi vuorovaikutuksessa myönteisiä tunteita ja näin auttaa vaikeissa tilanteissa. Tämä 

lisää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteenkuuluvuuden tunne kasvattaa lapsessa 

merkityksellisyyden tunnetta ja näin myös antaa suuntaa elämälle. (Norrish 2015, 32; 

Positive Psychology VCenter 2020.)   

Varhaiskasvatushenkilöstö on ollutkin suuri motivaattori ja innostaja positiivisen 

pedagogiikan levittämisessä. Myös varhaiskasvatuslaki (2018) ja 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) mainitsevat positiivisen pedagogiikan 

teemoja ja omalta osaltaan nostavat positiivisen pedagogiikan tunnettuutta. (Leskisenoja 

2019, 39; Opetushallitus 2018, 22, 60–61; Varhaiskasvatuslaki 540/2018.)  

Puhuttaessa toimintaympäristöstä ja toimintatavoista, kuten positiivisesta pedagogiikasta 

esikoulumaailmassa Karlsudd (2021) toteaa artikkelissaan, että esikouluhenkilökunnan 

työympäristöllä, arvoilla ja työtavoilla on suuri osallistava merkitys esikoululaisen 

yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Tämä vaikuttaa myös osaltaan siihen, että lapsi itsessään 

tulee voimavaraksi ja lapsi alkaa rakentaa myös itse yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

lisäämään luottamusta omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa.  Näin syntyy vuorovaikutteinen 

toimintaympäristö mihin niin lapset, kuin henkilökunta kokevat kuuluvansa. Samassa 

artikkelissa Karlsudd (2021) mainitsee tulostensa pohjalta, kuinka tärkeää olisi saada 

kokemuksia esikoulusta ja arjen käytänteistä, jotta korkeakoulujen ja esikoulujen välistä 

yhteistyötä voitaisiin parantaa. Näin uudet tutkimustulokset kohtaisivat konkreettisesti 

käytännön kentällä ja tutkimustietoa saataisiin välitettyä esikoulumaailmaan. (Karlsudd 

2021, 104.) 

Raittila (2011) nostaa esiin varhaiskasvatuksen pedagogisen toimintaympäristön. Oppimisen 

ympäristöjä pidetään tutkitusti tuloksekkaana toiminnan tärkeänä perusedellytyksenä. Mutta 

se, millainen on varhaiskasvatuksen toimintaympäristö, on täysin riippuvainen päiväkodin 

henkilökunnan käsityksistä siitä, mitä on sosiaalinen, fyysinen ja kulttuurinen 

toimintaympäristö. Raittila sanoo sen rakentuvan jatkuvasti arjen käytännöissä. Koska 

kyseessä on pedagoginen toimintaympäristö ja jotta se saataisiin toimimaan, tulee 

päiväkodin tilojen olla muokattavissa aina tilanteen mukaiseksi.  (Raittila 2011, 62, Raittila 

2013, 70–73) Uusitalo-Malmivaara (2016) vahvistaa että lasten ja nuorten oppimista ja 

hyvinvointia tulee aina tarkkailla yhteydessä heidän toimintaympäristöönsä. (Uusitalo-

Malmivaara 2016, 12.)  
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Toimintaympäristön lisäksi on pohdittava, kuinka lapsi otetaan mukaan toimintaan, eli 

kuinka lapsi kokee olevansa osallisena yhteisössä tai ryhmässä. Simmons, Graham ja 

Thomas (2015) sanovat lapsen osallisuuden tarkoittavan kahta asiaa. Sillä joko ymmärretään 

lapsen fyysinen läsnäolo koulussa tai aktiivinen osallistuminen koulussa. Tässä yhteydessä 

puhun aktiivisesta osallistumisesta koulutyöskentelyyn ja päätöksen tekoon. Tällä 

osallisuudella halutaan antaa lapselle mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ryhmässä, 

yhteisön tasavertaisena jäsenenä. Tämä aktiivisuus näyttäytyy siten, että lapset keskustelevat 

keskenään yhdessä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa käyttäen apunaan aiemmin opittua, 

puhetta ja liikettä. (Simmons, Graham & Thomas 2015, 130–131) Kovalainen ja 

Kumpulainen (2007) muistuttavat siitä, kun lapset otetaan osalliseksi ryhmässä, täytyy 

opettajan olla tietoinen omasta toiminnastaan, koska varhaiskasvatuksen opettajan rooli 

muuttuu tällöin. Opettajan tulee sallia keskustelua ja tiedon vaihtoa, tarvittaessa myös johtaa 

prosessia, muttei olla toiminnasta määrääjä. Varhaiskasvatuksen opettajan tulisi innostaa 

lapsia vuorovaikutukseen, uusiin ideoihin, ajatuksiin ja antaa tukea vaikeiden tilanteiden 

ratkaisuissa. Hänen tulee myös pystyä määrittämään vuorovaikutuksesta syntynyttä rytmiä 

tarpeiden mukaan. (Kovalainen & Kumpulainen 2007, 141–143.)  

Ranta (2020) tutki väitöskirjassaan yhtenä osana osallisuutta. Hänen mukaansa 

varhaiskasvatuksen opettajat pitävät osallisuutta tärkeänä osana varhaiskasvatuksen 

toiminnallista kulttuuria. Tämä näkyy siinä, että lapset ovat yhdessä varhaiskasvatuksen 

opettajien kanssa luomassa päiväkodin toimintaa ja dokumentoimassa sitä. Tutkimuksen 

mukaan opettajat kykenivät hyvän vuorovaikutuksen ja havaintojen pohjalta tukemaan 

lapsen osallisuutta. Varhaiskasvatuksen toimintaa luodessa opettajat ottivat huomioon lasten 

tarpeet ja niitä muokattiin tarpeen mukaan. He pitivät myös huomion siinä, että jokainen 

lapsi pääsi osalliseksi tekemisestä. Tärkeä huomautus olikin erään opettajan toteamuksessa: 

”Osallisuus ei rakennu lasten mielihaluille vaan lapsen tarpeille.” (Ranta 2020, 84.) 

Tutkimukseni kannalta on olennaista tiedostaa, että positiivinen pedagogiikka 

varhaiskasvatuksessa kumpuaa osaavista työntekijöistä. Leskisenoja (2019) toteaa 

teoksessaan, että työnsä osaava henkilö mahdollistaa laadukkaan pedagogiikan. Samaan 

päätelmään on tullut myös Karila (2017). Varhaislapsuuden sanotaankin olevan lapsen 

kehityksen kannalta yksi tärkeimmistä elämänvaiheista, koska kaikki elinikäiseen 

oppimiseen tähtäävät valmiudet ja muutokset kehityksessä tapahtuvat tällöin, alle 

kouluiässä. (Karila 2017, 69–70; Leskisenoja 2019,31) Vuorinen, Pessi ja Uusitalo (2021) 

puhuvat artikkelissaan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön puolesta ja siitä, kuinka 
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kehittää osaavaa henkilökuntaa. Lisäksi he puhuvat siitä, kuinka tärkeää olisi opettaa ja 

harjoittaa varhaiskasvatuksen opettajille myötätuntoa, joka on myös yksi vahvuuksista, jotta 

he voivat jakaa sitä eteenpäin.  Artikkelin tuloksissa näkyy kolme tärkeää pääteemaa, jotka 

ovat lämmin läsnäolo, positiivinen palaute ja välittävä ammatillisuus. Edellä kuvatut tekijät 

tulisi olla kunnossa, jotta voidaan täyttää ammatillisen ja emotionaalisen organisaation 

kriteerit ja näin mahdollistaa ja edesauttaa lasten kokonaisvaltaista kasvua. (Vuorinen, Pessi 

ja Uusitalo 2021, 163–176.) 

Haslip, Allen-Handy ja Donaldson (2019) ovat myöskin huomanneet edellä valotettua hen-

kilökunnan merkitystä ja kiintymyssuhdetta lapsiin. Tällä kiintymyssuhteella heidän artik-

kelinsa mukaan on iso merkitys turvallisen kiintymyssuhteen edistämisessä. Kun kiintymys-

suhde kasvaa, se lisää lapsen ja varhaiskasvatuksen opettajan empatiaa, anteliaisuutta, avu-

liaisuutta ja kohteliaisuutta, mitkä taas ovat ilmaisukeinoja rakkaudelle, ystävyydelle ja an-

teeksiannolle. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat lapsen sosiaalisemotionaaliseen oppimiseen 

ja lapsen hyvinvointiin. (Haslip, Allen-Handy, Donaldson 2019, 531–547.) 

 

Valitettavasti elämä ei kohtele kaikkia tasavertaisesti. Kaikki kuitenkin riippuu siitä, 

millaiset lähtökohdat ja valmiudet, kasvatuksen ja tuen olemme saaneet. Lapsen kotona, 

päiväkodissa ja koulussa saama arvostus vaikuttaa voimakkaasti hänen minäkuvaansa 

vahvistumiseen ja hänen käsitykseensä omasta itsestään (Määttä & Uusitalo 2008, 7, 79). 

Määttä ja Uusitalo (2008) sanovat suoraan myös sen, että vaikka opettajat ja kasvattajat 

voivat tukea ja auttaa voimavarojen ja vahvuuksien kanssa oppilaita, pelkästään vahvuuksiin 

keskittymällä ei ongelmat poistu elämästä. (Määttä & Uusitalo 2008, 7.) 
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4 HYVEET JA LUONTEENVAHVUUDET  

Uusitalo-Malmivaara ja Vuorinen (2017) määrittelevät luonteen kuuluvan osaksi ihmisen 

persoonaa, mikä muokkautuu ihmisen kasvaessa, perimässä ja erilaisten elämänkokemusten 

kautta. Luonteen lisäksi ihmisen persoonaan lukeutuu myös hänen temperamenttinsa. 

Temperamentilla tarkoitetaan ihmisen tapaa reagoida erilaisiin tilanteisiin. Kun pohditaan 

positiivista pedagogiikkaa, niin yksi olennainen seikka Uusitalo-Malmivaaran ja Vuorisen 

(2017) mukaan on tunnistaa lapsen luonteenvahvuudet ja hyveet. Heidän mukaansa lapsen 

vahvuudet huomioitaessa, huomioidaan myös samalla erilaisuus. Lapset havaitsevat 

olevansa erilaisia ja löytävät omat vahvuutensa.  Mikäli lasta kasvatetaan hyvällä kohtelulla, 

nähdään tämä positiivisen pedagogiikan silmin siten, että lapsen hyvä luonne lisääntyy. 

Uusitalon-Malmivaara ja Vuorinen sanovat hyvän luonteen ennakoivan tutkimusten valossa 

hyvinvointia ja on yksi hyvä tukipilari tyydyttävään elämään. (Uusitalo-Malmivaara 

&Vuorinen 2017, 21–23,28, 31.) 

 

4.1 Hyveet 

Jotta ymmärretään luonnevahvuuksia, on pohdittava mitä ovat hyveet (Uusitalo-Malmivaara 

ja Vuorinen 2016) (ks. kuvio 1). Positiivisen psykologian piirissä voidaan katsoa olevan 

kuusi yleisesti hyväksyttyä yleisinhimillistä hyvettä, mihin vahvuuksilla tähdätään. 

Seligman (2008) uskoo hyveiden pätevän kaikkialla maailmassa. Näitä hyveitä ovat viisaus, 

rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja henkisyys. Positiivisen 

psykologian keskeisiin periaatteisiin kuuluu, että kehittämällä vahvuuksia on mahdollista 

päästä paremmin oman elämän kasvussa eteenpäin kuin keskittymällä heikkouksiin (Ojanen 

2007, 101–103; Seligman 2008, 158–162.) 
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HYVEET   LUONTEENVAHVUUDET 

   luotettavuus, uteliaisuus 

VIISAUS   oppimisen ilo, näkemyksellisyys 

   kriittinen ajattelu 

   urheus, 

ROHKEUS sinnikkyys, innokkuus 

   rehellisyys 

  Rakkaus  

INHIMILLISYYS  ystävällisyys   

   sosiaalinen älykkyys 

 

   johtajuus 

OIKEUDENMUKAISUUS reiluus  

yhteistyökyky 

   anteeksiantavuus, itsesäätely 

KOHTUULLISUUS  vaatimattomuus 

   harkitsevaisuus 

   kiitollisuus, toiveikkuus 

HENKISYYS  kauneuden ja erinomaisuuden arvostus 

   huumorintaju, hengellisyys 

Kuvio 1. Hyveet ja luonteenvahvuudet (Mukaillen, Uusitalo-Malmivaara ja Vuorinen 2016, 

33). 
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Uusitalo-Malmivaara (2014) määrittelevät hyveitä vahvuuksien kokonaisuudeksi, etenkin 

historiassa antiikin Kreikassa ne nähtiin arvokkaiksi niiden eettisyyden ja moraalisuuden 

vuoksi. Näiden avulla voitiin myös auttaa yhteiskuntaa tai yksilöä.  Park ja Peterson (2009) 

toteavat, että hyveet ovat luonteen vahvuuksien ydin. He myös jatkavat, että 

luonteenvahvuudet ovat hyveitä tarkempia psykologisia prosesseja ja ne määrittelevät 

suurempina kokonaisuuksina pidettyjä hyveitä. (Park ja Peterson 2009, 3; Uusitalo- 

Malmivaara 2014, 64.)  

 

4.2 Luonteenvahvuudet  

Kuviossa yksi on esitelty hyveiden lisäksi luonteenvahvuudet. Luonteenvahvuudet 

jaotellaan hyveiden alle ja niitä on yhteensä 26. Luonteenvahvuudet lueteltuna ovat: 

luotettavuus, uteliaisuus, oppimisen ilo, näkemyksellisyys, kriittinen ajattelu, urheus, 

sinnikkyys, rehellisyys, rakkaus, ystävällisyys, sosiaalinen älykkyys, johtajuus, reiluus, 

yhteistyökyky, anteeksiantavuus, itsesäätely, vaatimattomuus, harkinnallisuus, kiitollisuus, 

toiveikkuus, kauneuden ja erinomaisuuden arvostus, huumorintaju ja hengellisyys. Uusitalo-

Malmivaara ja Vuorinen (2017) kertovat, kuinka tunteiden, käytöksen ja ajatusten kautta 

voidaan nähdä ihmisten luonteenvahvuuksia. Pohdittaessa luonteenvahvuuksia, voidaan 

miettiä myös sitä, miten ne eroavat taidoista, lahjakkuudesta ja kyvyistä. Seligman (2008) 

näkee vahvuuksissa olevan moraalisen ulottuvuuden, jota taas muut edellä mainitut taidot 

eivät ole. Vahvuuksia, kuten urhoollisuus tai tinkimättömyys ei pidä siis sekoittaa 

lahjakkuuteen, kuten joillain muusikoilla esiintyvä ns. absoluuttinen sävelkorva tai 

urheilijalla esiintyvä nopeus. Molemmat kuuluvat positiivisen psykologian 

tutkimusaiheistoon. Vaikka niillä on paljon yhteistä, on tärkeä huomata, että vahvuudet ovat 

moraalisia ominaisuuksia, kuin taas lahjakkuudet ovat ei-moraalisia. Seligman toteaa 

luonteenvahvuuksien edellyttävän valintoja. Kuka vain voi hankkia itselleen vahvuuksia, 

kunhan jaksaa panostaa, nähdä vaivaa ja aikaa niiden eteen. Uusitalo-Malmivaara ja 

Vuorinen myös lisäävät, että omien vahvuuksien tunnistaminen lisää itseluottamusta ja antaa 

onnistumisen kokemuksia. Lahjakkuutta taas ei voi hankkia, sitä joko on tai ei ole. (Uusitalo-

Malmivaara ja Vuorinen 2017, 33–34; Seligman 2008, 163–166.)   

Luonteenvahvuuksia voidaan määritellä monella tapaa. Brdarin ja Kashdanin (2010) 

mukaan luonteenvahvuudet ovat ominaisuuksia, jotka ovat osa ”minuutta” ja niiden käyttö 
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motivoi sisäisesti. Luonteenvahvuudet nousevat parhaiten esille, kun olemme täysin 

uppoutuneita johonkin tekemiseen ja asiat vain rullaavat eteenpäin tämän tekemisen 

tiimoilta (Brdar ja Kashdan 2010, 151–154). 

Park, Peterson ja Seligman (2004) toteavat luonteenvahvuuksien näkyvän suoraan tunteissa, 

käytöksessä ja ajatuksissa. Park (2004) toteaa luonteenvahvuuksien tukevan kaikin puolin 

hyvinvointia. Tästä esimerkkinä ovat sosiaalinen älykkyys, itsesäätely ja toiveikkuus, jotka 

ovat hänen mukaansa tutkitusti vähentämässä masennukseen liittyviä oireita sekä 

alentamassa stressitasoja. Esimerkin luonteenvahvuudet ovat mahdollistamassa paremmin 

erilaisuuden hyväksymistä, ystävällisyyttä ja koulumenestystä. Tutkijat erottelevat 

luonteenvahvuudet luonteenlahjakkuuksista siten, että vahvuuksia voidaan aina kehittää ja 

ne ovat moraalisesti arvostettuja, kun taas lahjakkuudet ovat synnynnäisiä ja arvostettuja. 

(Park 2004, 25–30; Park, Peterson &Seligman 2004, 603–619.) 

Uusitalo-Malmivaara (2014) toteaa, ettei luonteenvahvuuksien pitäisi aiheuttaa 

kilpailuasetelmia samalla tavoin kuin taitojen, eivätkä ne heikennä muita. Samaa toteaa 

myös Seligman (2008) korostaen sitä että, yhden ihmisen osoittama vahvuus ei heikennä 

lähiympäristöä. Yleensä päinvastoin, sen pitäisi innostaa ja tsempata kanssaihmisiä. 

(Uusitalo-Malmivaara 2014, 67–69; Seligman 2008, 167.) 

Seligman (2008) kertoo, kuinka erilaisilla elämänvalinnoilla voidaan päästä hyveisiin. Hän 

myös kertoo, miten vahvuuksia voidaan mitata ja hankkia omassa elämässään. Seligman 

jatkaa vahvuuksien olevan lähtökohtaisesti luonteenpiirteitämme. Hän kuvailee niitä 

psykologisiksi ominaisuuksiksi, joita voidaan havaita eri tilanteissa ja eri aikoina. Toiseksi 

vahvuutta arvostetaan pelkästään jo sen itsensä vuoksi. Vahvuuksilla on usein hyviä 

seurauksia, kuten esimerkiksi hyvin hoidettu koulutyö saa aikaan, parempaa 

koulumenestystä. Park ja Peterson (2009) nostavat aiheeseen liittyen esille sen, että 

luonteenvahvuudet ovat osa persoonallisuutta ja ne ovat moraalisesti arvokkaita. (Park & 

Peterson 2009,1; Seligman 2008, 166–167.) 
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5 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA KYSYMYKSET 

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten varhaiskasvatuksen opettajat ymmärtävät 

positiivisen pedagogiikan luonteenvahvuuksien näkökulmasta ja kuinka he hyödyntävät sitä 

varhaiskasvatuksessa, sekä miten sen hyödyntäminen näkyy heidän kasvatustyössään.  

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Miten varhaiskasvatuksen opettaja ymmärtää positiivisen pedagogiikan 

luonteenvahvuuksien näkökulmasta? 

2. Kuinka varhaiskasvatuksen opettaja toteuttavaa positiivista pedagogiikkaa työssään ja 

millaisia hyötyjä hän siinä näkee? 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimukseni on laadullisen tutkimus. Hirsjärven ym. (2009) mukaan se on hyvin elastinen 

ja helposti muokattavissa tutkimuksen aikana, mikäli tarpeen. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta. Metsämuuronen (2005) kuvaa laadullisen 

tutkimuksen olevan miltei aina tapaustutkimus, missä tutkitaan esimerkiksi jotain ilmiötä, 

ryhmää tai yksilöä.  Laadullisessa tutkimuksessa aineisto pyritään hankkimaan 

havainnoimalla, haastattelemalla, dokumentoimalla ja analysoimalla tekstiä. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 155–157; 181–182; Metsämuuronen 2006, 206.)  

Varto (1993) kertoo laadullisen tutkimuksen sijoittuvan pääsääntöisesti päivittäiseen 

elämiseen liittyvään toimintaan ja kohteena on yleisesti ottaen ihminen itsessään, sekä 

ihmisen tekemät teot. Varto mainitsee myös tutkijan olevan monesti itse osa 

merkitysyhteyttä tutkittavan kohteen kanssa. Varto jatkaa laadullisen tutkimuksen 

edellytyksenä olevan nimenomaa konteksti tutkittavan kohteen ja tutkijan välillä. Ilman tätä 

yhteyttä on tutkimuksen tuloksia vaikea ymmärtää. (Varto 1993, 22–25.) 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusjoukot ovat monesti pieniä ja informanttien määrä 

vähäinen. Laadullisen tutkimuksen analysointivaihe muodostuu pääasiassa kahdesta 

vaiheesta. Ensin tutkimuksesta saatu aineisto pelkistetään ja pilkotaan osiin ja pyritään 

löytämään havaintojen joukkoja.  Toisessa vaiheessa tuloksista pyritään hahmottamaan 

havaintoyksikköjä eroja, eikä niinkään keskivertoesimerkkejä ja tyyppitapauksia. 

Havaintojen pohjalta pyritään tutkimusilmiöstä tekemään merkitystulkintoja. (Alasuutari 

1999, 38–45.) 

Eskolan ja Suorannan (1999) mukaan laadullisen tutkimuksen aineistoa voidaan haalia 

kasaan monella eri tapaa. Aineiston voi saada aikaan haastattelemalla, kirjeillä, päiväkirjojen 

avulla, elokuvista, pelien äänimaailmoista, kertomuksista jne. Eskola ja Suoranta 

painottavat, että fokus on kvalitatiivisen tutkimuksen laadussa, eikä niinkään määrässä. Näin 

ollen aineiston kokoon haalimiseen ei tarvita valtavia määriä materiaalia ja tutkijan vastuulle 

jääkin määrittää, kuinka paljon hän tutkimusaineistoa tarvitsee. Jokaisen tutkimuksen koko 

on aina tutkimuskohtaista. (Eskola ja Suoranta 1999, 16–25, 63.) 
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6.1 Fenomenografinen tutkimus 

Tutkimusotteena olen hyödyntänyt fenomenografista tutkimusotetta. Fenomenografia on 

metodinen tutkimussuuntaus ja lähestymistapa (Huusko ja Paloniemi 2006, 164; Toikkanen 

ja Virtanen 2018, 64–65). Fenomenografisen tutkimuksen pyrkimyksenä on lisätä 

ymmärrystä jostakin elämän ilmiöstä (Varto, 1993, 85–86; Laine, 2007, 44). Huuskon ja 

Paloniemen (2006) mukaan fenomenografialla tarkoitetaan tutkimussuuntausta laadullisessa 

tutkimuksessa. Tässä suuntauksessa tarkastellaan ympäröivää maailmaa ja kuinka se 

näyttäytyy ihmisten tietoisuudessa. Voisi sanoa, että ihmisten näkemykset, olettamukset ja 

käsitykset ovatkin fenomenografisen tutkimuksen kohteena. Niikko kertoo, kuinka 

fenomenografian subjektiivisuus ja henkilökohtaisten kokemusten ja aistimusten 

pohtiminen nähdään merkittävänä ja tärkeänä. Tieto maailmasta välittyy aistimisen ja 

kokemisen kautta. (Huusko & Paloniemi 2006, 163; Niikko, 2003, 13.)  

Häkkisen (1996) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa korostetaan ihmisen arkista 

ajattelua ja erilaisia tapoja ajatella ilmiöistä. (Häkkinen 1996, 5). Se, miksi valitsin 

fenomenografisen näkökannan tutkimukselleni, on, että se korostaa nimenomaan ilmiön 

kokemuksellisia sekä käsitteellisiä piirteitä. Tämän pohjalta tutkimukseni on 

fenomenografinen tutkimus. (Häkkinen 1996, 16–17.)  

Niikko (2003) kuvaa fenomenografiaa niin sanotusta toisen asteen näkökulmasta, millä 

tarkoitetaan sitä, että maailmaa kuvataan ihmisten käsityksinä ja tapoina kokea maailma. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että tarkastelussa kuvataan ilmiöitä eri ihmisten näkökulmista ja 

heidän erilaisten käsitysten kautta. Esimerkiksi samaan kulttuuriin kuuluvilla henkilöillä voi 

olla isojakin eroja omissa näkemyksissä ja käsityksissä. Eroihin voi vaikuttaa esimerkiksi 

ikä, sukupuoli, kokemukset elämästä, jne. (Niikko 2003, 25) Ahonen (1994, 127–129) 

jatkaa, ettei nämä poikkeavat käsitykset ole olennaista fenomenografisessa tutkimuksessa, 

vaan tärkeää onkin ymmärtää käsitteitä omista lähtökohdista ja tämän kautta antaa merkitys 

näille käsityksille ja saada aikaan merkitysluokkia. 

Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan pääsääntöisesti fenomenografisessa metodissa 

tutkitaan aineistoa mikä on kirjoitettua, vaikkakin aineistossa voidaan hyödyntää apuna 

esimerkiksi piirroksia ja havainnointia. Tämä kirjoitettuun muotoon painettu aineisto voi 

olla monenkirjavaa, kuten dokumentit, kirjoitelmat ja haastattelut. Huusko ja Paloniemi 

korostavat tutkimuskysymysten laatimisessa avoimuutta, eivätkä ne saisi perustua 

pelkästään tutkijan olettamuksiin aiheesta. Kun laaditaan kysymyksiä ja niistä tehdään 
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avoimia, ne antavat tutkimukseen osallistuvalle avoimen vastauskentän ja tutkittava voi 

kiinnittää huomionsa omiin intresseihinsä aiheesta. (Huusko ja Paloniemi 2006, 163–164.)  

Fenomenografisen tutkimuksessa puhuttaessa on otettava huomioon myös niin sanottu 

tulosavaruus, millä tarkoitetaan tulosten asettamista selkeään kaavamuotoon. Marton ja 

Booth (1997) toteavat tämän tulosavaruuden kuvaavan kuvauskategorioita ja näiden välisiä 

loogisia suhteita, jotka lopulta muodostavat tulosavaruuden. Tutkimuksessani näytän näistä 

esimerkkejä kaavioissa 1,2 ja 3. Nämä kuvauskategoriat voidaan nimetä siten, että ne 

kuvaavat sen, mistä kategoriassa on kysymys. Näihin kategorioihin liitetään suoria 

lainauksia tutkimusmateriaalista, ja näin lukija kykenee seuraamaan tutkijan päättelyä sekä 

perusteluita, miksi hän on rakentanut ko. kategoriat. (Marton & Booth 1997, 136; Niikko 

2003, 39.) 

 

6.2 Tutkimukseen osallistujat  

Tutkimukseni kohdejoukkona ovat varhaiskasvatuksen opettajat pieneltä paikkakunnalta. 

Varhaiskasvatuksen opettajat valikoituivat tutkimukseeni kiinnostuksestani 

varhaiskasvatustyötä ja positiivista pedagogiikkaa kohtaan. Rajasin haastateltavan joukon 

varhaiskasvatuksen opettajiin, koska tutkimukseni teoria pohjautuu yliopistossa 

opetettavaan pedagogiaan. Oletukseni oli, että opettajat ovat jossain vaiheessa koulutustaan 

tutustuneet positiiviseen pedagogiikkaan ainakin käsitteenä.  

 

6.3 Aineistonkeruumenetelmä  

6.3.1 Teemahaastattelu 

Käytin tutkimuksessani puolistrukturoitua haastattelua, jota sanotaan myös 

teemahaastatteluksi. Hirsjärvi ja Hurme (2008) toteavat haastattelun olevan yksi yleisimpiä 

laadullisen tutkimuksen tiedonhankintamenetelmä. Haastattelun tarkoituksena on saada 

käsityksiä kokemuksista ja ajatuksista, jotka voidaan taltioida ja välittää eteenpäin. 

Haastattelun aikana tutkijalla on mahdollisuus selventää ja täsmentää lisäkysymyksin 

tarvittavia tietoja. Haastattelun valitsin tutkimukseni menetelmäksi, koska se on joustava. 

(Hirsjärvi ja Hurme 2008, 35–41.) 
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Tutkimukseni runkona toimi siis teemahaastattelu, mikä myös tarkoittaa Hirsjärven ja 

Hurmeen (2001) mukaan haastattelumuotoa, missä haastattelun aihe ja teema on kaikille 

sama. Tosin sanottuna tätä tutkimusta ajatellen esitin kaikille haastateltaville samat 

kysymykset samassa järjestyksessä. Tämä on niin sanotusti osittaisesti järjestelty ja 

osittaisesti avoin haastattelumuoto. Tässä muodossa vastaukset eivät ole sidottu erilaisiin 

vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat voivat kirjoittaa vastauksensa omin sanoin. 

(Hirsjärvi ja Hurme 2001, 47–48). 

 

6.3.2 Sähköpostihaastattelu 

Haastattelun voi tehdä myös sähköpostitse ja näin ollen valitsin aineistonkeruumenetelmäksi 

teemahaastattelun, minkä toteutin sähköpostihaastatteluna. Tällä tarkoitetaan kirjallisten 

viestien lähettämistä sähköpostin välityksellä henkilöltä toiselle. Alasuutarin (1999) mukaan 

sähköposti toimii hyvin aineistonkeruun välineenä. (Alasuutari 1999, 51) Dillman (2014) 

kannustaa sähköpostihaastattelun tekemistä korostaen sen toteutukseen liittyvää 

suunnitelmallisuutta sekä huolellisuutta yhteydenotoissa haastateltaviin. (Dillman 2014, 

336.) 

Hunt ja McHale (2007) toteavat, että sähköpostihaastattelun avulla pääsee suljettuihin 

yhteisöihin. Varhaiskasvatusryhmiin ei tahtonut päästä vierailemaan johtuen maailmalla ja 

Suomessa vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Näin ollen oli helpointa esittää kysymykset 

sähköpostin välityksellä ja se tuntui turvallisimmalta vaihtoehdolta. Hunt ja McHale (2007) 

toteavat sähköpostihaastattelussa olevan vain yksittäinen haastattelija ja haastateltava, mutta 

silti haastateltavia voi olla lukuisia yhtä aikaa (Alasuutari 1999, 51; Hunt ja McHale 2007, 

1415–1416.) 

Anoin luvan (Liite 1) opinnäytetyötäni varten pienen paikkakunnan varhaiskasvatuksen 

johtajalta ja luvan saatuani lähetin sähköpostin kautta haastattelulomakkeen kaiken 

kaikkiaan 13 varhaiskasvatuksen opettajalle, joista tutkimukseeni vastasi neljä, jolloin 

vastausprosentti oli noin 31 %. Sähköpostissani oli johdantokirje (Liite 2) ja tutkimuksen 

haastattelukirje (Liite 3). Kirjeessä oli viisi kysymystä, mitkä liittyivät tutkimusongelmaani. 

Tutkimukseeni vastasi kolme työntekijöistä ja yksi vastaus tuli pro Gradu ohjaajani 

välityksellä. Sähköpostihaastattelu toteutettiin loka-marraskuussa 2021. Kuten Dillman 

(2014, 350) ohjaa tekemään, numeroin haastateltavat numeroilla 1-4. 
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Haastattelurunko pohjautui tutkimuksen teoriaan ja teoriasta nousseiden aihealueiden 

ympärille. Aiheita olivat positiivinen pedagogiikka ja se, mistä tietoa positiiviseen 

pedagogiikkaan on hankittu. Myös luonteenvahvuudet kuuluvat positiiviseen 

pedagogiikkaan, kuten myös positiivisen palautteen anto lapsille ja siihen reagoiminen.  

Haastattelurunko oli kaikille tutkimukseen osallistuville asiasisällöltään sama. Valitsin 

haastattelukysymykset niin, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin tutkimusongelmaani. 

Vilkan (2005) ja Huntin ja McHalen (2007) mukaan tämän metodin etuna toimii se, että 

haastattelulomake voidaan lähettää laajalle hajallaan olevalle joukolle. Pidin tärkeänä 

tutkimuksen anonyymiyttä, mikä on yksi olennainen tekijä, kun kysytään henkilön omia 

ajatuksia, näkemyksiä ja mielipiteitä ja näistä halutaan saada mahdollisimman totuudellisia 

vastauksia. Tutkimuksen heikkoutena voi tässä menetelmässä pitää vastausten viipymistä ja 

alhainen vastausmäärä. Aineistoa kertyi kaikkiaan seitsemän sivua. (Hunt & McHale 2007, 

1415–1416; Vilkka 2005, 73–74.) 

 

6.4 Aineiston analyysi 

Hirsjärvi ja Hurme (2000) sekä Eskola ja Suoranta (1999) mainitsevat laadullisessa 

tutkimuksessa olevan lukuisia analyysimenetelmiä. Laadullista analyysia on helppo 

soveltaa, muokata ja yhdistellä erilaisilla menetelmillä, sekä luoda jopa uusia 

analysointimenetelmiä. Analyysivaiheessa voidaan vielä myös vaihtaa menetelmää, jos 

menetelmä ei sovellukaan hyvin aineistoon. Laadullista aineistoa voidaan jäsennellä niin 

kauan kuin haluaa, siksi onkin tärkeä tehdä selkeä rajaus ja pistää piste analysoinnille, jotta 

tutkimuksessa voi edetä seuraavaan vaiheeseen. (Eskola ja Suoranta 1999, 161–162, 164; 

Hirsjärvi ja Hurme 2000, 136). Ruusuvuori (2010, 15–16) muistuttaa, ettei itse aineistosta 

itsessään tule tietoa, vaan tutkijan vastuulla on tulkita tekstiä ja sitä kautta poimia aiheita 

myöhempään käsittelyyn. Ennakko-olettamukset ovat myös hyvä Ruusuvuoren mukaan 

heittää pois ja katsoa mitä aineistosta nousee esille.  

Sisällönanalyysi on analyysimenetelmä, jonka tarkoituksena on saada aikaan toistettavia ja 

päteviä johtopäätöksiä tutkittavasta aineistosta. Sisällönanalyysin kautta saadaan lyhyt 

kuvaus tutkittavasta ilmiöstä ja se yleensä liittää tutkimuksen tulokset muihin aiheesta 

tehtyihin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 105–107). Kerättyä aineistoa 

tiivistetään, kuitenkin niin, ettei aineiston informaatio huku. Analysoinnin tarkoituksena on 

saada selkeyttä tutkittavaan aineistoon ja näin tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. 
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(Eskola ja Suoranta 1999, 138). Kun aineistoa muokataan, se vaatii loogista päättelyä ja 

tulkintaa. Aineisto hajotetaan palasiksi, tämän jälkeen se käsitellään ja uudelleen kasataan 

loogiseen muotoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108) Ruusuvuori (2010, 9–11) muistuttaa, 

että aineiston tulee vastata tutkimuksen kysymyksiin ja näiden kysymysten valossa voidaan 

aineistosta nostaa esille tarvittavat asiat. 

Sisällönanalyysin voi tehdä kolmella tapaa, mutta tässä tutkimuksessa käytän Tuomen ja 

Sarajärven (2009) kuvaamaa teoriaohjaavaa sisältöanalyysia. Tämä 

sisällönanalyysimenetelmä jaetaan kolmevaiheiseksi. Tähän kuuluvat pelkistysvaihe, 

ryhmittelyvaihe ja teoreettisten käsitteiden vaihe. Pelkistämisvaiheessa aineistosta 

poistetaan tarpeeton tieto. Tässä kohtaa haastattelukysymykset ohjaavat aineiston 

pelkistystä. Ryhmittelyvaiheessa aineisto jaetaan joko samankaltaisiin tai poikkeaviin 

ryhmiin. Tämän jälkeen teoreettiset käsitteet tuodaan valmiina teoreettisen viitekehyksen 

kautta. Näin tutkimuksessa vaikuttavat aiemmat tiedot aihealueesta. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 108–109,117.) 

Aineiston purkamiseen käytin teemoittelua. Tässä tutkimuksessa teemoittelun tarkoituksena 

oli löytää aineistosta asettamieni tutkimuskysymysten laajempia ja näkyviä teemoja. Näin 

oli mahdollisuus verrata teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. Teemoihin 

vaikuttavat tutkimukseni lähestymistapa ja siihen liittyen näkökulmat ja 

tutkimuskysymykset. Ruusuvuori muistuttaa, että analyysia tehdessä teemoittelu on 

enemmänkin aineiston haltuunotto, kuin suora analyysi. (Ruusuvuori 2010, 10–12.)  

Tuomi ja Sarajärvi (2009) kertovat teemoitelun käyvän sisällönanalyysissä ryhmittelyn 

tilalla, mutta painopiste on enemmänkin teemoissa ja mitä niissä on sanottu. Edellä 

kuvattuna ryhmittelyssä aineisto jaetaan erilaisien teemojen tai aiheiden mukaan, jolloin 

aineistosta etsitään teemaa kuvaavia sanontoja (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) 

Laadullisen aineiston analysointi jätetään Eskolan ja Suorannan (1999) mukaan monesti 

teemoittelun osalta pelkäksi sitaattikokoelmaksi, mikä sopii hyvin omaan tutkimukseeni 

aineiston kysymysten luonteen takia. He myös muistuttavat, että kovin syväluotaavaa 

analyysia ja johtopäätöksiä ei näistä sitaattikokoelmista saa aikaiseksi, vaikkakin 

teemoittelua voidaan halutessaan jatkaa pidemmälle. Teemoittelu vaatiikin onnistuakseen 

hyvän empirian ja teorian vuorovaikutuksen, mikä pitäisi näkyä tutkimuksessani näiden 

kahden sulautumisena toisiinsa. Eskolan ja Suorannan mukaan teemoittelu on hyvä 

analysointitapa käytännöllisen ongelman ratkaisemiseksi. Aineistoista voidaan etsiä ja 
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nostaa esille käytännöllisen tutkimusongelman kannalta tarvittavaa tietoa. Teemoittelun 

kautta aineistosta voidaan nostaa esille kokoelma erilaisia vastauksia tai tuloksia esitettyihin 

kysymyksiin. Tässä tutkimuksessa pyrin keskittymään yleisiin, usein esiintyviin teemoihin, 

kuten esimerkiksi postiviinen pedagogiikka, vahvuuteen liittyvät tekijät, yksilön 

huomioiminen, mutta mikäli aineistosta nousi poikkeavuuksia, nostin ne myös esille, koska 

näen ne tärkeiksi. Eskola ja Suoranta sanovatkin poikkeavien vastausten pakottavan tutkijaa 

katsomaan aihetta eri perspektiivistä ja näin myös jättämään ennakko-olotukset takasijalle 

(Eskola ja Suoranta 1999, 175–176, 179–181.)  

Ruusuvuori (2010) antaa tematisoinille kaksi tapaa lähestyä sitä ja ne ovat poikki- ja osa-

aineistolliset luokittelustrategiat. Kun aineisto käydään koko laajuudessaan läpi ja samalla 

skaalataan sieltä tarvittavat teemat, kutsutaan sitä poikkiaineistolliseksi luokitteluksi. Osa-

aineistollisessa luokittelussa keskitytään enemmänkin tiettyihin, yksittäisiin tapauksiin, 

mitkä ovat tutkijan kiinnostuksen kohteena. Tässä tutkimuksessani skaalaan aineistoa 

poikkiaineistollisesti (Ruusuvuori 2010, 21–22.)  

Käytin aineiston purkamiseen teemoittelua ja lajittelin aineiston vastaukset 

tutkimuskysymysteni alle erottelemalla aineiston vastauksista ne kohdat, jotka vastaavat 

tutkimuskysymyksiini. Analyysin jälkeen vertailin saatuja tuloksia tutkimuksiin samasta 

aihepiiristä. Taulukossa 1 on esimerkkejä, kuinka analysoin tekstiä.  

 

TAULUKKO 1. Aineiston analyysiesimerkkejä. 

Ilmaus: Pelkistys: Teemoittelu: 

”Tuon esille lapsen osallisuuden, 

kiinnostuksen kohteiden, taitojen ja 
vahvuuksien tärkeyden sekä sen, että 

lapsen tulee saada onnistumisen 

kokemuksia ja iloa omasta 
toiminnastaan sekä itsestään 

oppijana.” (Haastateltava 1) 

huomioidaan lapsen 

vahvuudet.  

etsitään lapsen 

yksilöllisiä taitoja.  

vahvuudet 

 

huomioiminen 

”Jokainen lapsi tulee nähdyksi, 

kuulluksi, huomioon otetuksi ja 
ymmärretyksi. Jokainen on 

ainutlaatuinen arvokas yksilö, jolla on 

oikeus saada kaikki se, mitä hän 
tarvitsee kasvuunsa, oppimiseensa ja 

huolenpitoon.” (Haastateltava 2) 

lapsen tunne, 

luottamus aikuiseen, 

lapsi voi kertoa 

tunteensa.  

turvallisuus, luottamus, 

vuorovaikutus aikuisen 

välillä 

”Ryhmäytymiseen käytetään paljon 

aikaan; yhdessä harjoitellaan 
kaveritaitoja monin eri tavoin; 

Ryhmässä 

leikkiminen,  

Ryhmässä toimiminen  
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leikitään yhdessä (myös aikuinen on 

leikissä mukana), monipuolisin 

draaman keinoin, keskustellaan 
ajankohtaisista asioista, opetellaan 

näkemään hyvä toisessa ihmisessä, 

kehutaan ja ollaan kehuttavina.” 
(Haastateltava 3) 

etsitään hyvää 

toisesta 

 

vuorovaikutus lasten ja 

aikuisten välillä 

Positiivinen palaute 

”Minulla on tapana pitää välillä 

kehumispäivä...  Itsetunnon kehitys 

vaatii onnistumisen tunteita.” 
(Haastateltava 4) 

Positiivinen 

palautteen anto 

kannustaminen, kehuminen 

ja positiivinen palaute 

 

Tämän jälkeen johdin saaduista teemoista alakategorioita, joista esitän esimerkkejä 

taulukossa 2.  

 

TAULUKKO 2. Esimerkkejä teemoittelusta johdettuihin alakategorioihin. 

Teema: Alakategoria: 

vahvuudet,  vahvuuspohjainen toiminta 

turvallisuus, luottamus, vuorovaikutus 

aikuisen välillä 

suhteen rakentaminen 

kannustaminen, kehuminen ja positiivinen 

palaute 

pedagoginen toiminta 

huomioidaan lapsen vahvuudet.  

etsitään lapsen yksilöllisiä taitoja.  

lapsen yksilöllisyyden huomioiminen 
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7 TULOKSET 

7.1 Positiivinen pedagogiikka ja vahvuudet  

Vastanneista kaikki tiesivät, mitä on positiivinen pedagogiikka ja kertoivat hyödyntävänsä 

positiivista pedagogiikkaa ja luonteenvahvuuksia työssään. Ensin nostetiin esille se, miten 

hahmotetaan ja kartoitetaan lapsen vahvuuksia. Näitä olivat mm. havainnointi ja haastattelu 

niin lapsen kuin lasten vanhempien kanssa. Siinä tuodaan esille mitä lapsi jo osaa, missä 

lapsi on hyvä ja mistä kiinnostunut, ja mitä lapsi haluaa oppia ja osata. Kun lapsen 

luonteenvahvuudet on selvitetty, voidaan näitä vahvuuksia hyödyntää lapsen 

jokapäiväisessä arjessa. Lisäksi vahvuuksien kautta voidaan opetella uusia asioita. Uuden 

asian tai haastavan asian oppimisessa vahvuudet toimivat motivaattorina.  

 

”Positiivinen pedagogiikka on mielestäni ajattelutapa, joka on mukana 

kaikessa arjen toiminnoissa”. (Haastateltava 3) 

 

Haastatteluun osallistuneet toteavat tutustuneensa positiiviseen pedagogiikkaan opintojensa 

kautta ja osaavat hankkia itsenäisesti tietoa positiiviseen pedagogiikkaan liittyen. 

Vastauksista nousi myös esille, että positiivisen pedagogiikan tulisi olla vallitseva 

kasvatuksen ja opetuksen perusperiaate. Koulutuksessa on korostettu lapsen vahvuuksia ja 

näin on tultu tietoisemmaksi positiivisesta pedagogiikasta.   

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) mainitaan tutkimukseni aineistossa. Sieltä 

nostettiin esiin lapsen osallisuus, kiinnostuksen kohteet, taitojen ja vahvuuksien tärkeys, 

sekä se, että lapsen tulisi saada onnistumisen kokemuksia, iloa omasta toiminnastaan ja 

oppijana. Olennaista onkin lapsen omat ajatukset, mielipiteet ja kokemukset.  

 

”Lapsen kanssa aloitetaan uuden asian opettelu aina hänen vahvuuksistaan ja 

mielenkiinnonkohteistaan käsin.” (Haastateltava 3) 

 

Viisaus ja tieto: Varhaiskasvatuksen opettajat näkevät lapsen olevan viisas ja tietoinen. 

Lapsella on myös luontainen uteliaisuus ympäröivää maailmaa kohtaan sekä halu oppia 
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uusia asioita, tutkia ja ihmetellä.  Tutkimuksessani aineiston pohjalta lapsen kanssa 

keskustellaan heidän kehitystasonsa mukaisesti. Tärkeää on myös ruokkia ja ylläpitää tätä 

lapsen sisältä kumpuavaa uteliaisuutta, sillä se kantaa läpi elämän.  ”Lasten luovuus, 

oppimisen ilo, uteliaisuus ovat asioita, joita on tärkeä ylläpitää lasten kanssa arjessa”. 

(Haastateltava 1) Myös lapsen viisauteen vetoaminen auttaa ylläpitämään lapsen 

oivalluskykyä. Kun varhaiskasvatuksen opettaja huomaa, että jokin asia ei onnistu, aktivoi 

opettaja lapsen hoksottimia ja kannustaa lasta miettimään, miten hän sen voisi tehdä. Näin 

lapsi saa oppimisen iloa ja oivalluskykyä. 

Rohkeus: Rohkeus nousee haastattelussa esille erityisesti lapsen yrittämisen ja 

sinnikkyyden näkökulmasta. Rohkeuden kohdalla nostettiin esille rehellisyyttä ja 

painotettiin sitä, että on rohkeaa puhua totta ja tähän kannustetaan lapsia. Rohkeuden 

kohdalla aineistoista nostettiin esille myös epäonnistumisen pelko ja tähän liittyen 

epävarmuus itsestään. Tässä lasta tulisi kannustaa yrittämään rohkeasti ja tuettava häntä 

siinä. Tämä onnistuu muistuttamalla lapselle, että riittää, kun yrittää parhaansa, 

kannustamalla ja rohkaisemalla. Jopa pienikin askel epämukavuusalueelle osoittaa rohkeutta 

kohdata hankalat asiat. Kehuminen siivittää lasta yrittämään ja kun lapsi rohkaistuu ja 

onnistuu, siitä iloitaan yhdessä. Tällainen toiminta näyttää muille ryhmässä oleville lapsille 

esimerkkiä ja rohkaisee myös yrittämään.  ”Painotan lapselle, että riittää, että tekee 

parhaansa ja kehun hyvästä yrittämisestä, pienikin askel kohti epämukavuusalueelle menoa 

osoittaa rohkeutta kohdata hankalat asiat” (Haastateltava 3) 

Rakkaus ja inhimillisyys: Tämä osio tunnistettiin sosiaalisiksi vahvuuksiksi, joita tarvitaan 

ryhmässä toimimiseen, sekä ihmissuhteissa yleisesti. Tämä on alue, mihin aineistoni 

opettajat kiinnittävät erityisen paljon huomiota, sillä ryhmän hyvä ilmapiiri vaikuttaa 

kaikkeen. Näin ollen myös erilaisiin ryhmäytymisharjoitteisiin käytetään paljon aikaa, 

kaveritaitoja harjoitellaan mm. toisten huomioimisella ja auttamisella, leikkein, draamojen, 

keskusteluiden ja toisessa hyvän näkemisen kautta, sekä kehumisten ja kehumisena olemisen 

kautta. Tämän osion suhteen aineistossa kannustetaan lapsia ystävällisyyteen ja mallina 

olemiseen. Tässä osiossa nostettiin myös opettajan rooli ja hänen tekemisensä, se kuinka 

opettaja suhtautuu lapseen, kuinka hän kohtaa lapsen ja tekee hyviä asioita lapsen kanssa ja 

lapselle, sekä huolehtii lapsen tarpeista. ”Ystävällisyyteen kannustetaan, mallina oleminen 

on olennaista. Oma suhtautuminen lapseen, lapsen kohtaaminen ja hyvän tekeminen sekä 

huolehtiminen ovat tärkeitä” (Haastateltava 1) Myös aikuisten keskinäisellä 

vuorovaikutuksella on suuri merkitys. Opettajat toimivat esimerkkinä ja aikuisten 
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hyvinvointi näkyy myös lapsessa. Lapsen sosiaalinen älykkyys on harvinaista huomata 

lapsissa, mutta sitä löytyy ja sekin pitäisi pystyä kertomaan lapselle. Tärkeimpänä huomiona 

nostan kuitenkin esille ajatuksen, missä rakkauteen ja inhimillisyyteen liitetään lapsen tarve 

tulla hyväksytyksi omana itsenään. ”Lapsella on tarve tulla hyväksytyksi omana itsenään” 

(Haastateltava 2) 

Oikeudenmukaisuus: Ryhmässä oleminen nostettiin tässäkin kohtaa tärkeäksi, se miten 

ryhmässä ollaan ja kuinka tehdään ryhmässä yhdessä asioita, näitä ryhmätaitoja harjoitellaan 

paljon. Ryhmässä oppii oikeudenmukaisuutta ja siihen liittyviä taitoja. Varhaiskasvatuksen 

opettajat opettavat taitoja, kuinka olla reilu toisia kohtaan ja kuinka voisi havaita, milloin 

itse kohtaa toimintaa reilusti. Jokaisen lapsen tulisi saada kokea, että häntä kohdellaan 

reilusti ja oikeudenmukaisesti. ”Pyrin opettamaan lapsille reiluudesta, miten ollaan reilu 

toisille ja kuinka voitaisiin havaita, milloin itseä kohtaan toimitaan reilusti.” (Haastateltava 

3) Tätä harjoitellaan mm. tavallisissa arjen leikeissä. Esimerkkinä nousi kauppaleikit, missä 

lapset huomaamatta harjoittelevat vuoron odottamista kauppajonossa tai lelujen jakamista 

rahoja jakaessaan ostajille. Aikuisten tulisikin hyödyntää tallaisia hetkiä, joihin voi tuoda 

paljon kasvatuksellisia ominaisuuksia ilman erityistä oppituokiota. Opitaan siis leikin kautta. 

Vahinkojen tai riidan tultua aikuisten tulisi yhdessä lasten kanssa pohtia kuinka asiat 

voitaisiin ratkaista ilman syyttelyitä.  

Kohtuullisuus: Tässä osiossa aineistostani nousi esille lapsen kasvatuksellinen ja tunteisiin 

vetoa viesti. ”Miltä tuntuu, jos yksi lapsi saa kaiken?” (Haastateltava 4) Ryhmässä 

olemiseen tarvitaankin paljon kohtuullisuutta, itsesäätelyä ja harkitsevuutta ja tätä on tärkeää 

harjoitella mm. itsesäätelytaitoja kehittämällä. Tässä aineistossa nousee esiin lapsen tärkeys 

kokea itsensä sellaisena kuin on vaikka käyttäytymisen olisikin haastavaa. ”Lapsen tulee 

saada kokea olevansa tärkeä ja rakastettu juuri sellaisena kuin on, vaikka hän käyttäytyisi 

haastavasti.” (Haastateltava 3) Itsesäätelyä harjoitettaessa kaikki tunteet ovat sallittuja. 

Näitä tunteita sanoitetaan, jotta lapset oppisivat ymmärtämään niitä itsekin ja ennakoimaan 

tulevaisuudessa omia tunteita. Samalla myös painotetaan, ettei tunteidenpurkaukset saa 

vahingoittaa muita. Tässä oli esimerkkinä ”Harmin paikka”, paikka missä tunteet voidaan 

purkaa ja keksiä keino, miten harmituksesta pääsee eroon. Itsesäätelyn suhteen lapsi tarvitsee 

opetusta taitavalta, sensitiiviseltä ja rakastavalta aikuiselta. Itsesäätelyn kehittyminen ja 

kehittämisen opettelu on koko elämän mittainen polku. 
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Henkisyys ja transkendenssi: Tutkimukseen osallistuneiden opettajien mukaan 

hengellisyyttä ei juurikaan käsitellä esikoulussa, koska elämänkatsomusasiat eivät ole selviä 

organisaation puolella. Kauneus, toiveikkuus, kiitollisuus ja huumorintaju ovat asioita, jotka 

tulevat esille arjen tilanteissa. Huumoria viljellään paljon ja sitä voisi olla enemmänkin 

isompien lasten kanssa. Lapsien kanssa pohditaan myös heti esikoulun alussa, kuinka 

kaikilla olisi hyvä olla ryhmässä. Tässä ovat mukana työntekijät, lapset ja vanhemmat. 

Mietintöjen päätteeksi ja niiden pohjalta laaditaan Hyvän Mielen -sopimukset, joiden 

noudattamiseen sitoutetaan koko ryhmä. Sopimuksessa käydään läpi, miten olla hyvä kaveri, 

miten huolehditaan leikkikaluista, tavaroista ja leikkiympäristöstä, miten aina yritetään 

parhaansa ja maltetaan mielensä. Sopimuksesta muistutetaan aika ajoin ja niitä käydään 

tarpeen mukaan läpi. Minä-ajattelun sijaan luodaan me-henkeä. Kun lapsi oppii 

tunnistamaan omia vahvuuksia, saa hän myös siitä itsevarmuutta. Lapsi pystyy näin 

vahvistamaan ”heikompia” osa-alueita. Kun tietää olevansa jossain hyvä, se kasvattaa 

elämäniloa. ”Tarkoitus ja merkitys luovat elämälle mielekkyyden” (Haastateltava 2) 

Henkisyyttä ja transkendessia opettajat pohtivat vähemmän, mutta elämän merkityksen 

löytäminen ja sisäinen rauha tuli vastauksissani esille.  

 

Palautteen anto nousee aineistoni pohjalta tärkeänä tekijänä esille. Positiivisen palautteen 

antaminen tavallisissa arjen tilanteissa on yleinen käytäntö esikoulun maailmassa. Palautetta 

tulisikin antaa paljon ja erilaisissa tilanteissa ja sen tulisi olla arjessa rutiinia ja lapsi tulisi 

huomioida sellaisenaan kuin hän on. Positiivista palautetta lapsesta tulisi antaa myös 

vanhemmille siten, että lapsi tämän palautteen kuulee. Mikäli arjen tilanteissa on haasteita, 

kannustetaan lapsia yrittämään uudelleen, tai auttamaan käytännössä tai sanoittamalla lapsen 

tunteita. Käytännössä apuna käytetään hymyä, peukkuja, halauksia, ystävällistä koskettelua 

tai koko ryhmää koskevalla kehumisella, huomioimisella jne. lapsen taso ja ymmärrys 

huomioiden. Tehtäviä tehdessä lapselle voidaan näyttää peukkua tai hymynaamaa 

onnistumisien kohdalla. Keskustelu lapsen kanssa on olennaista, mikäli lapsella on vaikea 

hetki eikä lapsi toimi kuten vaaditaan. Myös voimakkaiden tunteiden, kuten suuttumuksen 

jälkeen keskustelulla on paikkansa. Tärkeää vaikeissakin tilanteissa on löytää myönteisiä 

asioita.  
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”Palautetta annetaan niin usein ja eri tilanteissa, kun vain keksii. Tärkeää on 

myös aitous, hyväksyvä katse, arvostus, hymy ja ilo.” (Haastateltava 1) 

 

 

7.2 Positiivisen pedagogiikan toteutus 

Varhaiskasvatuksen opettajat käyttävät erilaisia toimintatapoja, jotta positiivisen 

pedagogiikan työote näkyisi arjessa. Työssä tätä toteutetaan esimerkiksi Huomaa hyvä -

korttien ja kirjojen avulla. Halusin saada tutkimuksessani tietoa siitä, miten esikoulun 

opettajat käyttävät taitojaan, kun puhutaan vahvuuksista.  

Varhaiskasvatuksen opettajien mielestä positiivisen pedagogiikan isoin hyöty lapselle on 

tulla nähdyksi, kuulluksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi. Positiivinen pedagogiikka 

korostaa lapsen yksilöllisyyttä ja sitä, että jokainen lapsi on arvokas yksilö, jolla on oikeus 

saada kaikki se, mitä hän tarvitsee kasvuun, oppimiseen ja huolenpitoon.  

Positiivinen pedagogiikka antaa myös myönteisen suhtautumisen lapsen kasvuun ja 

oppimiseen, minäkäsitykseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Myös niiden lasten, jotka tarvitsevat 

tukea, on hyvä saada onnistumisia ja positiivista palautetta tekemisistään, etenkin kun uusia 

ja vaativampia taitoja vahvistetaan. Tämä edistää lapsen hyvinvointia, itsetuntoa ja minä 

käsitystä. Kaikki tutkimukseen osallistuneet nostivat palautteen ja sen antaman hyödyn 

yhdeksi isoksi tekijäksi. ”Palautteen saaminen on lapselle tärkeää. Se innostaa häntä 

yrittämään parhaansa ja motivoi häntä eteenpäin ja lisää hyvinvointia” (Haastateltava 3) 

Palautteen saaminen on lapselle erittäin tärkeää, jotta itsetunto kasvaa. ”Pidän lasten kanssa 

kehumispäiviä itsetunnon kehittymisen kannalta.” (Haastateltava 2) Palaute auttaa myös 

lasta jatkamaan, kannustaa tekemään parhaansa, motivoi yrittämään, lisää hyvää oloa ja iloa 

tekemiseen sekä tuottaa mielihyvää. Kuten aikaisempi tutkimus osoittaa (Ranta 2020) myös 

tässä tutkimuksessa myönteisten palautteen antaminen lapselle nähtiin merkittäväksi. (Ranta 

2020, 157–162) 
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8. POHDINTA 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää mitä varhaiskasvatuksen opettajat ymmärtävät 

positiivisesta pedagogiikasta ja kuinka luonteenvahvuuksien hyödyntäminen tietoisesti 

näkyy lapsessa varhaiskasvatusopettajan näkökulmasta katsottuna. Kiinnostukseni oli kuulla 

ajatuksia ja kokemuksia varhaiskasvatuksen opettajilta. 

Tutkimukseeni vastanneilla varhaiskasvatuksen opettajilla tuntui löytyvän selkeä punainen 

lanka positiivisen pedagogiikan käytössä. Positiiviseen psykologiaan ja pedagogiikkaan he 

olivat tutustuneet kouluaikoina, ja teoriatietämystä heillä oli kertynyt positiivisen 

pedagogiikan saralta. He ymmärsivät vahvuudet positiivisen pedagogiikan kautta siten, että 

vahvuuksia hyödyntäen oppiminen on motivoivampaa ja nopeampaa ja haastavien asioiden 

kohtaaminen on helpompaa. Näin lapsi voi kokea onnistumisen tunteita ja hänen itsetuntonsa 

kasvaa. Vahvuuksien kautta lapsi tulee nähdyksi, kuulluksi, huomioonotetuksi ja 

ymmärretyksi helpommin niin yksilönä kuin ryhmässä. Vastaukset tukevat hyvin 

Hotulaisen, Lappalaisen ja Soinnun (2014) tuloksia, joiden mukaan lapsen tunnistaessa omat 

vahvuutensa, se lisää hänen itsetuntoaan. Pursiainen (2018) kertoo, kuinka itsetunto on 

kytköksissä lapsen hyvinvointiin. Hänen tutkimuksensa mukaan vahvuuskasvatuksen kautta 

lapsen häiriökäyttäytyminen toisia kohtaan vähentyi. (Hotulainen, Lappalainen & Sointu 

2014, 265; Pursiainen 2018, 71–75.) 

Varhaiskasvatuksen opettajien mielestä lapsen vahvuudet tulisi löytää ja lapsi tulisi saada 

itse osalliseksi tekemisestä ja kasvusta yhteistyössä varhaiskasvattajan ja vanhempien 

kanssa. Tämä tukee aikaisempia tuloksia, sillä esimerkiksi Lepolan (2006) mukaan lapsen 

minäkuva, käsitys itsestään ja oma itsetunto kasvaa vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin. 

(Lepola 2006, 38). Melhuish (2015) ja Pursiainen (2018) toteavat esikoulun ja vanhempien 

välisellä vuorovaikutuksella olevan suuri merkitys positiivisen ilmapiiriin luomiseen, mikä 

tukee lapsen kehitystä, oppimista ja koulumenestystä. (Melhuish 2015, 74–76; Pursiainen 

2018, 90–91) Toshalis ja Nakkula (2012, 31–32) ottavat puheeksi vielä koulutyön 

merkityksen, mikä vahvistuu, kun lapsi voi olla osallisena ryhmässä.  

Vahvuuskartoituksen kautta voidaan tuoda esille mitä lapsi jo osaa, missä lapsi on hyvä ja 

mistä kiinnostunut, mitä lapsi haluaa oppia ja osata. Kun lapsen luonteenvahvuudet on 

selvitetty, voidaan näitä vahvuuksia tukea ja hyödyntää lapsen jokapäiväisessä arjessa. 

Vahvuuksien kautta voidaan opetella uusia asioita. Uuden asian tai haastavan asian 

oppimisessa vahvuudet toimivat motivaattorina. Vahvuudet auttavat siis löytämään lapsen 
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kiinnostuksen kohteet, taitojen ja vahvuuksien tärkeyden, sekä sen, että lapsen tulisi saada 

onnistumisen kokemuksia, iloa omasta toiminnastaan ja oppijana. Vahvuuksien löytämiseen 

esimerkkinä tässä tutkimuksessa ehdotettiin ”Huomaa hyvä -kortit” ja vahvuuksien 

löytämiseen käytettäviä testistöjä. Vahvuuksia voi löytää lasta tarkkailemalla ja 

haastattelemalla niin lasta kuin vanhempia. Seligmanin ja Csikszentmihalyin (2000) mukaan 

yksilön hyvinvointia tuetaan kehittämällä hänen vahvuuksiaan ja hyvinvointitaitojaan. 

Kumpulainen ym. (2014) muistuttaa teoksessaan, kuinka opettajan rooliin kuuluu tukea lasta 

vahvuuksien löytämisessä sekä auttaa lasta tunnistamaan tunteita. (Kumpulainen 2014, 231-

232; Seligman ja Csikszentmihalyi 2000, 5). Park ja Peterson (2009) toteavat samaa kuin 

Seligman, Csikszentmihalyin ja Kumpulainen, kuinka lapsen luonnetta tulisi kehittää ja 

varhaiskasvatuksen opettajien tulisi näyttää esimerkkiä positiivisena roolimallina. Heidän 

mukaansa vahvuuksien löytäminen voidaan aloittaa jokaisella luokka-asteella.  Kun lapsi 

löytää vahvuudet, voi hän niitä alkaa harjoitella ja tämä kasvattaa jälleen lapsen 

itseluottamusta. Tämän pohjalta voidaan lasta opettaa myös käsittelemään hänen 

heikkouksiaan. (Park & Peterson 2009, 74–76). Opetushallituksen (2016) mukaan jotta lapsi 

kykenee oppimaan uusia asioita, on hänen kyettävä luottamaan omiin kykyihinsä. Omien 

kykyjen rakentaminen vaatii epäonnistumisia sallivan ympäristön, rohkaisua ja kannustusta. 

(Opetushallitus 2016, 20) Leskisenoja (2016) toteaa väitöskirjassaan, kuinka lasten 

vahvuuksia on hyvä sanoittaa ja antaa lapsen itse huomata ja löytää omat vahvuutensa. 

Lapsen vahvuuksien löydyttyä lapsen itsetunto kasvaa ja luottamus omaan osaamiseen 

lisääntyy. (Leskisenoja 2016, 198.) 

Vastauksissa nostettiin esiin palautteen antoa, mikä oli myös tärkeää, koska lapsen itsetunto 

ja rohkeus yrittää, paranee. Päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajien tavoite oli toimiva 

ryhmä ja kuinka lapset pärjäävät ryhmässä yhdessä omien vahvuuksiensa kautta ja kuinka 

lapsi kykenee olemaan siellä yksilö. Sajaniemi ja Mäkelä (2014) toteavat yhteisöllisyydellä 

olevan tärkeä rooli suvaitsevaisuuden ja toisen kunnioittamisen suhteen. Ryhmässä lapsi saa 

kokemuksen kuuluvansa joukkoon, ja ryhmässä jaetut kokemukset luovatkin tärkeitä 

merkityksiä mitkä tukevat ryhmäytymistä. (Sajaniemi & Mäkelä 2014, 148–150). Hyvä 

ryhmähenki ja ryhmässä toimiminen mahdollistavat arjen toimivuuden. Ulmanen (2017) 

vahvistaa tämän tutkimuksessaan kertomalla, kuinka varhaiskasvattajalla on tärkeä rooli 

ryhmän ilmapiirin luomisessa. (Ulmanen 2017, 41) Kirves ja Sajaniemi puhuvat 

tutkimuksessaan lapsen ryhmässä toimimisesta. Heidän mukaansa lapset vertailevat itseään 

muiden kanssa ja näin ollen on tärkeää, että lapsi kokee tulleensa hyväksytyksi. Ryhmässä 
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lapsi oppii paljon asioita mallioppimisen kautta. (Kirves & Sajaniemi 2012, 397–398) 

Palautteen kautta lapsi oppii myös toimimaan ryhmässä ja sopeutuu sinne helpommin.  

Varhaiskasvatuksen opettajat katsoivat haastattelulomakkeen vahvuusosiota hyvin pitkälti 

hyvän ryhmätoiminnan luomisen kautta. Tämä näkyi jokaisessa kuudessa hyveessä, joita 

vastanneet pohtivat. Lepolan ja Poskiparran (2001) mukaan ryhmässä positiivinen 

vuorovaikutus auttaa kehittämään lapsen motivaatiota, mikä myös antaa lapselle 

itsevarmuutta ja auttaa itseohjautuvuuteen ja haluun toteuttaa itseään. (Lepola & Poskiparta 

2001, 284–286.)  

Varhaiskasvatuksen opettajat tiedostivat hyvin vahvuuskasvatuksen ja pitivät sitä osana 

positiivista psykologiaa. He osasivat erotella positiivisen psykologian, pedagogiikan ja 

vahvuudet, mutta he myös osasivat löytää ajatuksia ja mielipiteitä jokaiseen osioon. Kaikki 

vastanneet pitivät lapsen osallisuutta tärkeänä tekijänä positiivisessa psykologiassa ja 

vahvuuksissa. Tätä korosotettiin ja painotettiin monessa kohdassa ja tämä tukee myös 

teoriaosuudessa käytyihin tutkimustuloksiin siitä, missä lapsi otetaan osalliseksi omasta 

kasvustaan yhdessä vanhempien ja varhaiskasvatuksen opettajan kanssa ja näin voidaan 

alkaa etsiä lapsen vahvuuksia aktiivisesti. Kiilakoski (2012) tuo esiin tutkimuksessaan 

kuinka osallisuus lisää viihtyvyyttä kaikkien kesken, sekä se antaa itseluottamusta ja puhtia 

uuden oppimiseen. (Kiilakoski 2012, 33–35) Tutkimukseen osallistuneiden opettajien 

mukaan hyveiden kautta mahdollistetaan lapsen toimiminen ryhmässä, sillä ryhmätoimintaa 

korostetiin paljon, ja se tietyllä tapaa vie lapsen yksilöllisen kasvun taka-alalle. Toisin 

sanottuna lasta kasvatetaan löytämään omat hyveet, jotta hän osaisi toimia ryhmässä. Lasta 

myös kehuttiin paljon, mikä myös nostettiin tutkimuksien valossa esille ja näin itseluottamus 

lapsella parani (esim. Ranta, 2020; Leskisenoaja 2015). 

Tutkimuksessani tuli esille myös yliopiston merkitys positiivisen pedagogiikan opettamissa 

ja kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen opettajat olivat sitä mieltä, että positiivinen 

pedagogiikka pitäisi olla isommassa osassa opetussuunnitelmaa ja tämä vaatii enemmän 

tutkimuksia aiheesta ja vankkaa yhteistyötä niin koulun kuin yliopiston kanssa. Tämä tukee 

myös teoriaosuudessa viitattuun Karlsuddn (2021) tutkimukseen (Karlsudd 2021, 104.) 

Rannan (2020) väitöksen mukaan esiopetusasiakirjojen mukainen kasvatusvelvoite ei 

toteudu kuten sen tulisi toteutua (Ranta 2020 16), mutta tutkimukseni vastausten perusteella 

varhaiskasvatuksenopettajat ovat ymmärtäneet velvoitteensa toteuttaa asiakirjojen sisältöä 

varhaiskasvatustoiminnassa. Tämä näkyy mm. myönteisen oppimisilmapiirin luomisessa ja 
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haluna saada ryhmä toimimaan yhdessä ja hyvin, ja tavoitteellinen motivaation löytäminen 

oppimista ajatellen, sekä ennen kaikkea lapsen minäkäsityksen myönteinen kehittäminen. 

Toki tämä otanta on erittäin pieni, eikä anna koko Suomea kattavaa kuvaa, mutta mielestäni 

tulos on positiivisesti yllättävä.  
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9. EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Eettisyys on iso, tärkeä osa koko tutkimuksen kulkua ja eettisten kysymysten ja ratkaisujen 

tulisikin heijastella koko tutkimuksen ajan. Vilkka (2009) listaa eettisyyteen esimerkin 

omaisesti tutkimuskysymysten laadinnan, ketä valitaan edustamaan tutkimusotoksessa ja 

millaisia ratkaisuja tutkija tekee. Tutkimuksen lisäksi tutkimusta valvoo lainsäädännöt, 

joiden mukaan tutkija luovii, näitä ovat esimerkiksi henkilötietolaki. Itse tein esimerkiksi 

alkuun tietoisen ratkaisun, olla tutkimatta lapsia, koska tämä olisi vaatinut huomattavasti 

enemmän aikaa ja resursseja ja lupia. Toinen esimerkki oli tutkimuksen analyysista. Se oli 

mielestäni tutkimuksen vaikein kohta minulle ja olisi ollut helppo laittaa omia nopeita 

vastauksia tilalle, mutta en sitä tehnyt vaan kävin kaikki analysoitavat vastaukset ja 

mielipiteet läpi. (Kuula 2006, 10-13, 26; Vilkka 2009, 29-30.)  

Pyrin pitämään tutkimukseni mahdollisimman avoimena ja eettisyyteen liittyen huolehdin 

saatekirjeessä, että tutkittava tiedostaa ottavansa osaa tutkimukseen, tutkimus on täysin 

vapaaehtoista ja vastaukset ovat anonyymeja, eikä ketään voida tunnistaa vastausten 

perusteella. Saatekirjeessä esittelin tutkimukseni ja sen tarkoituksen, sekä 

tutkimuslomakkeen ja vastausohjeet. Tutkimukseni lähetin sähköpostilla haastateltaville ja 

kun vastauksia ei tullut lähetin vielä kertaalleen muistutuspostin, jonka jälkeen sain 

tarvittavat neljä vastausta. 

Aineistoa säilytin tutkimuksen ajan vain yhdellä koneella, johon ei kellään muulla ollut 

pääsyä, aineistoa en luovuttanut ulkopuolisille, ainoastaan kävin aineistoa hieman läpi 

tutkielmani valvovan opettajan kanssa, minkä kerroin myös lupa-anomuksessa. Vastauksia 

en tulostanut millään muotoa paperiversiona ja tulokset poistin tietokoneeltani, kun ne olivat 

tarpeettomia. Mielestäni toimin rehellisesti ja avoimesti sen tietotaidon mukaan mikä 

minulla oli tutkimustani ajatellen tutkimushetkellä. Tutkimuksessani käyttämät viitteet olen 

pyrkinyt huomioimaan ja merkitsemään ne asiaan kuuluvasti. Tieteellisten käytänteiden 

hyvän tavan mukaisesti pyrin ylläpitämään eettisiä ohjeita ja vaateita koko prosessin ajan 

(Tenk 2012, 5–6.) 

Metsämuuronen (2003) puhuu tutkimuksen validiteetista, eli siitä, kuinka hyvin 

tutkimukseni mittausmenetelmä mittaa sitä, mitä olen halunnut tutkimuksessani mitata. 

Hirsjärvi (2007) toteaa tämän olevan tutkimukseen liittyvän mittauksen kelvollisuutta. 

(Hirsjärvi 2007, 225–228; Metsämuuronen 2003, 41–42).  Omaan tutkimukseeni tätä 
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verraten mielestäni sain vastaukset niihin tutkimuskysymyksiin mitä lähdin tutkimuksessani 

etsimään.  

Eskola ja Suoranta (1998) puhuvat teoksessaan ulkoisesta ja sisäisestä validiteetista. 

Sisäisellä pätevyydellä tarkoitetaan tutkimuksen sisällön teorialähtökohtia, käsitteiden 

määrittämisiä ja ratkaisuja mitä olen käyttänyt tutkimuksessani ja näiden keskinäisiä 

suhteita. Samalla se myös osoittaa kuinka tutkija hallitsee tutkimusalueen. Ulkoisella 

pätevyydellä taas viitataan tulkintoihin, johtopäätöksiin ja aineiston välisiin suhteisiin. 

(Eskola ja Suoranta 1998, 214–215) Eskolan ja Suorannan mainitsema sisäinen pätevyys 

tutkimuksessani näkyy siten, että olen mielestäni määritellyt tutkimukseni teoreettisen 

viitekehyksen vastaamaan tutkimukseni kannalta olennaisia käsitteitä. Ulkoinen pätevyys 

heijastuu siitä, että saadut tutkimustulokseni ovat samansuuntaisia suhteessa muihin 

tutkimustuloksiin ja näin ollen saadut tulokseni tukevat aiempia tuloksia ja tutkimukseni on 

niin sanottu yleistettävä tutkimus.  

Tuomi ja Sarajärvi (2002) kertovat kuinka luotettavuuden lisääminen edellyttää avointa ja 

tarpeeksi hyvin selostettua prosessia koko tutkimuksesta. Näin ollen luotettavuuteen 

tutkimuksen suhteen pyrin kertomalla lukijoille, millaisia valintoja olen tutkimukseni aikana 

tehnyt ja miten olen niihin päätynyt. Tutkimukseni luotettavuutta heikentää hieman 

kiireellinen aikataulu opintovapaan loppumisen vuoksi. ”Kiireellä kun tekee, tulee enemmän 

huolimattomuusvirheitä”. Siksi olen oikoluetuttanut tutkimustani useammalla henkilöllä, 

jotta ainakin suurimmat virheet olisi tulleet nähdyiksi ja korjatuiksi (Tuomi ja Sarajärvi 

2002, 164.) 

Hirsjärvi (2007) puhuu tutkimuksen puolueettomuudesta ja näin aloittelevana tutkijana on 

vaikeaa olla täysin puolueeton tutkimuksessa, mihin vaikuttavat omat asenteet, olettamukset 

ja arvot. Tiedostamalla nämä tekijät pyrin pitämään omat arvot ja olettamukset kuitenkin 

aisoissa tutkimukseni suhteen. Tutkijana en kuitenkaan pysty saavuttamaan täysin 

puolueettomia havaintoja ja tulkintaa, koska itsehän minä päätän tutkimukseni käsitteet, 

asetelman ja menetelmän. Toisaalta itsehän olen aiheeni valinnut sen kiinnostavuuden ja 

mielenkiinnon vuoksi ja jo pelkästään kiinnostukseni positiivisen pedagogiikan maailmaan 

luo minulle jo ennakkoasenteen tutkimukselleni. Näillä kaikilla tekijöillä on vaikutusta 

lopputulemaan. (Hirsjärvi 2007, 161) Pyrin selittämään tutkimukseni kulun kuitenkin niin 

tarkasti kuin vain osaan, jotta tutkimukseni voitaisiin toistaa samalla tavalla uudestaan. 

Lieneekö kuitenkaan toistettu tutkimustulos täysin samanlainen, koska tutkijan, joka toistaa 
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tutkimukseni olettamukset, arvot, asenteet ja mielenkiinto aiheeseen vaikuttavat 

tutkimukseen jonkin verran. Kun tiedostan näitä edellä kuvattuja seikkoja voin yrittää 

suhtautua enemmän kriittisesti koko aihekenttään ja näin uskallan myös kyseenalaistaa sitä.  

Teoreettisen viitekehyksen päälähteinä käytin Suomalaisia tutkijoita ja heidän luomaa 

kirjallisuutta ja teoksiaan, koska mielestäni Suomessa on vankka kannatus positiivisen 

pedagogiikan suhteen ja uusia tutkimuksia aiheesta tulee esiin aika ajoin. Suomessa tutkijat, 

joiden lähteitä käytin, ovat kiinnostuneita positiivisen pedagogiikan kehittämisestä 

Suomalaisessa koulukulttuurissa. Oman tutkielmani liippaa myös Suomalaiseen 

koulumaailmaan ja intressini kehittää tulevaisuudessa tätä järjestelmää vaikuttivat osaksi 

lähteiden valinnassa.  

Tutkimukseni aineiston keräsin sähköpostihaastattelun kautta. Valitsin tämän 

haastattelumuodon, koska se oli korona-aikana helpoin vaihtoehto, ettei vain tarvitsisi olla 

lähietäisyydellä haastateltavan kanssa ja näin vältyttäisiin mahdollisilta turhilta tartunnoilta. 

Tutkimukseni aineistonkeruun heikkoudeksi voisin nostaa esiin Hirsjärven (2007) 

mukaisesti vastaajien vähyyden sekä aika pinnalliset vastaukset. En voi myöskään olla täysin 

varma kuinka tosissaan haastateltavat ovat vastanneet asetettuihin kysymyksiin tai ovatko 

he edes ymmärtäneen kysymykseni oikein. Onneksi Hirsjärvi muistuttaa, että tutkimukseni 

aihevalinta on itsessään tärkein vastaamiseen vaikuttava tekijä. (Hirsjärvi 2007, 190–193) 

Aineistoa ei valitettavasti tullut kuin seitsemän sivua, mikä on todella vähän, johtuen 

vastauksien vähäisestä määrästä.  

Voidaan olettaa tutkimuksen aihe olleen esikoulun opettajien keskuudessa mielenkiintoinen 

ja, että heillä olisi aiheeseen liittyen jaettavaa, niin hyvää kuin huonoa. Tutkimustani 

kuitenkin varjosti vähäinen vastaajamäärä. Haastattelu lähti 13 varhaiskasvatuksen 

opettajalle, joista vastanneita oli neljä ja tavoitteekseni olin asettanut noin puolet. Vastausten 

vähäisyyteen on voinut vaikuttaa kiireellinen arki niin töissä, kuin vapaa-ajalla, aiheen 

kiinnostuksen puute, tiedon puute aiheeseen liittyen, kiinnostuksen puute koko touhuun tai 

sähköposti on voinut mennä roskapostiosioon eikä sitä ole sieltä löytynyt. Vehkalahti (2019) 

Toteaa myös vastaamatta jättämiseen liittyvän epävarmuutta omasta osaamisesta. Hänen 

mukaansa myöskään omalla vapaa-ajalla vastaaminen ei ole kaikkien mieleen, etenkään jos 

siitä ei saa itselleen mitään hyötyä. (Vehkalahti 2019, 48). Tutkimusaineiston koko oli 

vähäinen ja pohdin, olisiko aineiston isompi koko tuonut paljon tutkimukselleni lisäarvoa ja 

olisiko jotain uutta näkökulmaa tullut tutkimukseeni. Toisaalta olisin kaivannut 
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tutkimukseeni hieman vasta-argumentteja, mutta tällaista en saanut. Lohdullista oli 

kuitenkin lukea Eskolan ja Suorannan tekstistä kohta, missä kokeneet tutkijat muistuttavat 

laadullisen tutkimuksen tärkeys ei piile määrässä, vaan laadussa.  He muistuttavat, ettei 

tutkimuksen onnistumisen kannalta ole olennaista määrä, joten laadullisessa tutkimuksessa 

en voi olettaa tutkimuksen osallistujamäärän olevan suoraan verrannollinen tutkimuksen 

onnistumisen suhteen (Eskola ja Suoranta 1998, 62.) 

Haastattelulomakkeen luominen oli itselleni haastavaa, työstin lomaketta useaan kertaan ja 

rinnastin lomakkeen kysymyksiä tutkimuskysymyksiin. Hirsjärvi (2007) kannustaa 

tekemään tutkimukseen laadittavat haastattelulomakkeet huolellisesti ja harkitusti, mikä taas 

mahdollistaa paremman tutkimuksen lopputuloksen. (Hirsjärvi 2007, 193). Tein yhden 

esitestauksen haastattelulomakkeesta, koska Hirsjärven mukaan se on välttämätöntä 

tutkimuksen kannalta, jotta lomake olisi selkeä ja toimiva. Esitestaajana toimi entinen 

luokanopettaja ja lopuksi hyväksytin lomakkeen ohjaajallani. (Hirsjärvi 2007, 193, 199) 

Haastattelulomaketta tehdessä pyrin jättämään lomakkeen mahdollisimman kevyeksi ja 

selkeäksi, koska liian raskas lomake ajaa tiehensä mahdolliset vastaajat ja näin 

vastausprosentti voi pienentyä pelkästään liian laajan ja raskaan haastattelulomakkeen takia. 

Tein haastattelulomakkeeseen viisi avointa kysymystä, koska näin vastaajalle jäisi 

mahdollisuus kertoa itse omin sanoin mitä kysymyksiin haluaa (Hirsjärvi, 2007, 193–199.) 

Vehkaperä (2019) kertoo haastattelututkimusten vastausprosentin olevan nykyisellään 

vähän alle 50 %. Tutkimukseni vastausprosentti oli noin 31 %, mikä on reilusti alle oletetun 

keskiarvon. Hän myös jatkaa, mikäli vastaus jää alle tämän on hyvä pohtia ketkä ovat 

halunneet vastata haastatteluun. (Vehkaperä 2019, 44–45) Yksi iso puutos omassa 

haastattelulomakkeessa mielestäni näin jälkikäteen oli se, etten kartoittanut tarkemmin 

haastatteluun osallistujien ikää, sukupuolta jne. En siis tehnyt haastatteluun osallistujista 

tarkempaa kartoitusta. Näin olisin saanut tarkempaa tietoa, miten esimerkiksi nuori 

varhaiskasvatusopettaja ajattelee verrattuna vanhempaan, kokeneempaan opettajaan jne. 

Voisin kuitenkin olettaa vastaajien kohdalla, että tutkimukseeni osallistuneet henkilöt olivat 

niitä, joita positiivinen pedagogiikka oikeasti kiinnostaa työssään ja nämä henkilöt olivat 

niitä, jotka käyttivät positiivista pedagogiikkaa. Tämä taas saattaa hieman vääristää 

tutkimukseni todellista kuvaa, koska kaikki vastanneet suitsuttavat positiivista 

pedagogiikkaa. En usko, että jokainen varhaiskasvatuksen opettaja olisi tästä aiheesta niin 

innoissaan ja tietoisesti sitä käyttäisivät työssänsä. Uskon kuitenkin, että haastatteluuni ovat 

vastanneet ne henkilöt, jotka kokevat vastaamisen tärkeäksi ja haluavat viedä positiivista 
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pedagogiikkaa eteenpäin ja edistää näin myös sen juurtumista osaksi Suomen 

koulutusjärjestelmää. Kuten jo edellä hieman pohdin vastaaminen voi olla työlästä, mikäli 

positiivista pedagogiikkaa ja vahvuuksia, ei koeta tärkeäksi. Toisaalta oman mielipiteen 

tuominen esille ei kaikille syystä tai toisesta ole tärkeää, tai sitä ei vain uskalla kertoa 

selvästi.  

Olen pohtinut myös sitä, millaisia vastauksia olisin saanut erilaisilla 

aineistonkeruumenetelmillä kuten esimerkiksi, haastattelemalla varhaiskasvatuksen 

opettajia kasvotusten, tai jos olisin tehnyt haastattelulomakkeesta erilaisen. Haastattelun 

kautta esimerkiksi tarkentavat kysymykset olisivat olleet paikallaan. Haastattelun kautta 

olisi voinut saada aikaan myös paljon monipuolisemman ja eriävien mielipiteiden joukon, 

valitsemalla haastatteluun niitä ihmisiä, jotka eivät pidä tai halua käyttää positiivista 

pedagogiikkaa työotteenaan, joka taas olisi mahdollistanut heidän sanansa kuuluvuuden 

tutkimuksessani koska kritiikin kautta yleensä voidaan kehittää toimintaa parempaan 

suuntaan.  

Analysoinnissa käytin fenomenografista otetta ja analyysivaihetta kuvaavista taulukoista voi 

nähdä, miten olen aineistoa teemoitellut. Lisäsin kuvauskategorioihin suoria lainauksia, jotta 

lukija pystyisi seuraamaan analyysin etenemistä loogisesti ja pohtimaan miten olen päätynyt 

kategorioiden rakentamiseen. Uljensin (1989) mukaan tällainen kommunikointitapa lisää 

myös tutkimuksen luotettavuutta, koska lukija kykenee seuraamaan yhteyttä aineiston ja 

tulkinnan välillä (Uljens 1989, 55). Ahosen (1994, 131) mukaan lukija voi myös pohtia ja 

arvioida ilmauksille annettuja merkityksiä, mikä taas lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

Ehkä suurin syy miksi lähdin tekemään tätä tutkimusta, on yhteiskuntamme tila lasten ja 

nuorten osalta. Lapset voivat pahoin ja itse suurperheen isänä ja kasvattajana haluaisin löytää 

keinoja tai työkaluja, miten saada lievitettyä lasten ja nuorten pahoinvointia. Mielestäni lapsi 

ja nuori tarvitsee kannustusta ja edes yhdenkin aikuisen, joka uskoo häneen. Positiivinen 

psykologia tarjoilee tähän oivan mahdollisuuden ja työkaluja. Vastausten perustella 

positiivisen pedagogiikan ote tulisi olla selkeästi linjattu opetussuunnitelmaan ja lasten ja 

nuorten hyvinvointiin voitaisiin kiinnittää näin myös paremmin huomiota. Tämä ehkä voisi 

ennaltaehkäistä monia karille ajamisia nuorten ja lasten maailmassa. Toki kuten Määtän ja 

Uusitalon (2008) tutkimuksessa viitattiin, tähän vaikuttaa niin monet tekijät yhtäaikaisesti. 

Mutta voisiko tässä olla ratkaisua ennaltaehkäisevään työhön. Nuorten ja lasten haasteiden 

pohjalta aloin miettiä jatkotutkimuksen aiheita ja mielenkiintoista olisikin tutkia positiivisen 
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pedagogiikan vaikutuksia haastavien nuorten tai neuropsykiatristen haasteiden kanssa 

kamppailevien lasten ja nuorten ryhmissä. Toinen mielenkiintoinen aihe on jaksaminen ja 

hyvinvoinnin edistäminen nuoren elämässä. Oppilaat ovat väsyneempiä kuin aiemmin ja 

koulumotivaatio on osalta pudonnut kokonaan pois. Voisiko positiivisen pedagogiikan 

kautta ja sen luoman hyvinvoinnin ajatuksen turvin saada tai luoda arkeen työkaluja millä, 

hallita omaa jaksamista?  Kolmantena kiinnostavana aiheena olisi tutkia, millaisia 

vaikutuksia ja valmiuksia urheilujoukkueen tai urheilijan motivaatioon ja menestymiseen 

positiivinen pedagoginen ote antaisi. 
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LIITE 1. 

 

Saatekirje varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa työskenteleville varhaiskasvatuk-
sen opettajille. 

27.9.2021 

 

Hei. 

Nimeni on Jarmo Karppinen ja opiskelen Lapin yliopistossa kasvatustieteen mais-

terin tutkintoa, mihin kuuluu osana Pro Gradu – tutkimus. Tutkimuksen tavoitteena 

on selvittää varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevien opettajien kä-

sityksiä positiivisesta pedagogiikasta ja lasten yksilöllisistä luonteenvahvuuksista. 

Varhaiskasvatuksen opettajat valikoituivat tutkimukseeni tutkimukseni pedagogisen 

luonteen vuoksi. 

Toteutan tutkimukseni aineistonkeruun haastatteluomakkeen avulla, jonka lähetän 

teille sähköpostilla liitteenä ja vastaukset palautetaan sähköpostin kautta. Tutkimuk-

sessa haastatellaan vain työntekijöitä, ei lapsia, ja kartoitetaan heidän näkemyksi-

ään ja ajatuksia positiivisesta pedagogiikasta ja luonteenvahvuuksista. Tutkimuk-

sessa ei tuoda julki opettajien tai päiväkodin nimiä eikä muitakaan tietoja, joiden 

perusteella tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa. Osallistuminen on täysin 

vapaaehtoista ja tutkimukseen osallistuvilla on täysi oikeus kieltäytyä tai keskeyttää 

tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa hyvänsä. Tutkimukseni kannalta olisi 

kuitenkin hienoa, jos voisit antaa ajastasi hetken. Pyytäisin palauttamaan vastauk-

senne lokakuun aikana.  

Kerään tutkimukseni aineiston lokakuun 2021 aikana. Tutkimuksessa kerätty ai-

neisto käytetään vain tähän tutkimukseen. Analysoin tutkimusaineiston syksyn 2021 

aikana ja tutkimuksen arvioitu valmistuminen on joulukuussa 2021 

Pro gradu -tutkimukset arkistoidaan ja julkaistaan Lapin yliopiston sähköisessä ar-

kistossa. Tutkimukseni ohjaajana toimii Dosentti Marjaana Kangas  

 

 

Voitte soittaa minulle tai laittaa sähköpostiviestin, mikäli haluatte kysyä lisää tutkimuksesta.  

Ystävällisin terveisin, 

Jarmo Karppinen  Puhelin:   Sähköposti: 
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LIITE 2. 

TUTKIMUKSEN / PRO GRADU TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 

 

Hakijan / 
hakijoiden 

henkilötiedot 

Hakijan / Yhteyshenkilön nimi 

 

Mahdolliset tutkimusryhmän muut jäsenet 

- 

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka 

   

Puhelin Sähköpostiosoite 

  

Tutkimuslaitos, oppilaitos tai muu yhteisö Hakijan tehtävä/virka-asema 

Lapin yliopisto Kasvatustieteen maisteri opiskelija  

Tutkimusryhmän 
johtaja / 
Opinnäytetyön  

ohjaaja(t) 

Nimi Oppiarvo ja tehtävä 

  

Toimipaikka ja osoite 

Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin Yliopisto, PL122, 96101 Rovaniemi 

Puhelin Sähköpostiosoite 

       

Toimeksiantaja / 
tutkimuksen 
rahoittaja 

Toimeksiantaja / Rahoittaja 

kaupunki / Hyvinvointipalvelut / Varhaiskasvatuspalvelut 

Yhteystiedot: 

 

Eettinen 
ennakkoarviointi 

 Tutkimus / opinnäyte ei tarvitse eettistä ennakkoarviointia 

 Tutkimukselle / opinnäytteelle on pyydetty eettistä ennakkoarviointia, mistä ja milloin?  

(Mikäli lausunto on jo olemassa, toimita se tutkimuslupahakemuksen liitteenä) 

 

 

Päiväys ja 
allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä Hakijan allekirjoitus 

                                                      /  /     



49 
 

 
 

Liitteet Pakolliset liitteet: 

 Tutkimussuunnitelma / Opinnäytetyösuunnitelma 
 Aineistonkeruumateriaali (esim. tiedote tutkittaville, suostumuslomake, 
haastattelulomake) 
 Aineistonhallintasuunnitelma 
 Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus (jos tutkittavista kerätään tunnisteellisia tietoja) 
 

Tapauskohtaiset liitteet: 

 Eettisen toimikunnan lausunto 
 Muu, mikä? 
 

 

Luvan 
myöntäminen 

Tutkimuslupa myönnetään  Tutkimuslupa myönnetään 
ehdollisena 
(korjausvaatimuksin, jotka 
ovat eritelty alla, 
myöntämiskohdassa) 

Tutkimuslupa evätään 

Perustelu: 

 

 

 

 

Päiväys ja 
allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä: Allekirjoitus 

___/___/______  

Myöntämisen 
ehdot 

 

 

 

Päätöksestä 
tiedottaminen 

Myöntämisen ehdot: 

Muu ehto, mikä? 

 

 

 

 

 Tutkimusluvan hakijalle 

 

Yksiköille, joita lupa koskee 

 

 Jokin muu, kuka? 
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Tutkimussuunnitelman / opinnäytetyön tiivistelmä 

 

Tutkinto, 
johon 
tutkimus 
sisältyy 

Pro Gradu -tutkimus 

Tutkimuksen / 
opinnäytetyön 
tekijä(t) 

 

 

Tutkimuksen / 
opinnäytetyön 
nimi 

 

 

Tiivistelmä  

Alustava 
aikataulu 
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LIITE 3. 

 

1. Kuvaile omin sanoin, kuinka tuttuja sinulle ovat käsitteet positiivinen pedago-
giikka ja luonteen vahvuudet? 

 

2. Pohdi miten hyödynnät kasvatuksessa luonteenvahvuuksia? Miten ymmärrät ne 
ja kuinka hyödynnät niitä? 

a) Viisaus ja tieto: 

b) Rohkeus: 

c) Rakkaus ja inhimillisyys: 

d) Oikeudenmukaisuus: 

e) Kohtuullisuus: 

f) Henkisyys ja transkendenssi: 

 

3. Kuvaile, miten ja millaisissa tilanteissa annat lapselle positiivista palautetta? 

 

4. Kuvaile, miten lapsi reagoi palautteeseen? 

 

5. Kuinka tärkeänä pidät positiivisen, kannustavan palautteen antamista kasvatuk-
sessa ja opetuksessa? 

 


