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1 Johdanto ja tutkimuskysymys 
 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 astuivat paikallisesti voimaan 1.8.2017. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (VASU 2016) on velvoittava sekä 

varhaiskasvatusta valtakunnallisesti ohjaava asiakirja. Asiakirjan arvot ohjaavat 

varhaiskasvatuksen toimintaa ja toiminta-ajatuksia. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen 

edistää arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista (VASU 2016, 28).  VASU 2016 on 

luonteeltaan normatiivinen, se kuvaa ihanteet abstraktisti.  Sen tärkeä tavoite on lisätä 

lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

 

Hyvinvoinnin ja positiivisen kasvatuksen (positive education) aihe on noussut tämän 

päivän Suomessa ajankohtaiseksi. Uudessa VASU 2016 tavoitteena on kokonaisvaltainen 

hyvinvointi – aivan kuten positiivisessa kasvatuksessa. Länsimaisen elämän 

monimutkaistuessa uusien valintojen ja haasteiden vuoksi myös arvoista ja hyvinvoinnista 

on alettu puhua entistä enemmän. Kiinnostus lasten hyvinvointiin päiväkodeissa ja muissa 

varhaiskasvatusympäristöissä on kasvanut tasaisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen sekä 

Suomessa että kansainvälisesti (Hännikäinen 2016, 38).  

 

Vaikka Suomessa hyvinvointi on lisääntynyt, niin samalla on lisääntynyt lasten ja nuorten 

pahoinvointi, joka on osoitettu Kansainvälisten PISA-tutkimuksen (The Programme for 

International Student Assessment) tuloksien kautta. Tutkimusten perusteella Suomessa on 

kehitettävää löytynyt lasten subjektiivisessa kokemuksessa hänen omasta hyvinvoinnista 

(Kronqvist & Kumpulainen 2012, 28.) 

 

Kansainvälisesti vertaillen lasten ja nuorten ongelmiin keskittyminen on eritysien 

tyypillistä pohjoismaiselle ajattelulle. Lapsuuden tarkastelu huolista käsin rakentaa kuvaa 

lapsista joko pahoinvoinnin uhreina tai pahoinvoinnille alttiina. Lapsuutta tarkastellaan 

riskialttiina aikana, joita pitää pyrkiä ennakoimaan, kontrolloimaan ja valvomaan (Määttä 

& Rantala 2016, 26.)  
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Minua askarruttaa se mitä hyvinvointi on, mitä hyvinvointia edistävässä työssä tarkasti 

ottaen pitäisi varhaiskasvatuksessa tavoitella ja miten tavoitteet määritellään? Konkreettisia 

esimerkkejä hyvistä käytännöistä VASU 2016 antaa vähän: hyvät käytänteet 

hyvinvoinnista eivät ylety päiväkodin arkeen asti. Hyvinvointia lähestytään VASU 

2016:ssa tutusta näkökulmasta, jossa korostetaan lapsen oikeutta terveelliseen 

elämäntapaan esimerkiksi terveelliseen ravintoon, liikuntaan ja lepohetkeen. Entäpä 

psyykkinen hyvinvointi? 

 

Keväällä 2017 osallistuin Ihmisen vahvuuksien tukeminen – näkökulmia positiiviseen 

psykologian kurssille sekä Kaisa Vuorisen Huomaa hyvä! luennolle, nämä johdattivat 

minut positiivisen psykologian äärelle. Puutteiden ja huolien huomioimisesta ajatukseni 

kääntyivät niihin voimavaroihin mitkä omassa elämässä ja työssäni jäävät käyttämättä sekä 

siihen miten voin lisätä psyykkistä hyvinvointia.  

Perehdyin kevään 2017 aikana positiivista psykologiaa käsittelevään kirjallisuuteen ja 

tutkimuksiin sekä uuteen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2016. Silloin heräsi 

kysymys: Voinko käyttää positiivista psykologiaa varhaiskasvatuksessa hyvinvoinnin 

edistämiseen? 

 

Vuonna 2011 Martin E.P. Seligman kehitti tutkijajoukkonsa kanssa positiivisen 

psykologiaan perustuvan PERMA-hyvinvointiteorian. Martin Seligman (2011, 24) on 

PERMA-teoriassaan kuvannut hyvinvoinnin rakentuvan viiden erillisen peruspilarin 

varaan, joita kutsun tässä tutkimuksessa elementeiksi. Teorian nimi koostuu sen viiden 

elementin ensimmäisten kirjainten mukaan jotka ovat: Myönteiset tunteet (Positive 

emotions), Sitoutuminen (Engagement), Ihmissuhteet (Realtionships), Merkityksellisyys 

(Meaning) ja Saavuttaminen (Accomplishment). Teorian käsite on hyvinvointi (well-

being) ja sen tavoitteena on kukoistaminen (flourishing). 

 

 

Tutkimuskysymykseni on:  

 

1. Miten PERMA-teoria heijastuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 

arvoista? 
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Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka aineistona ovat VASU 2016 arvot.   

Tutkimuksen analyysin metodina on teoriaohjaava sisällönanalyysi.  Teoreettinen 

viitekehys kiinnittyy positiivisen psykologian pohjalta kehiteltyyn PERMA-

hyvinvointiteoriaan, jonka keskeinen käsite on hyvinvointi. Tutkimuksen avulla voin 

selvittää soveltuvatko PERMA-teoria sekä sen sovellukset varhaiskasvatuksen arvopohjaan 

ja voiko teoriaa käyttää varhaiskasvatuksessa lasten psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseen.  

 

Varhaiskasvatuksen määrittelyä 

 

Varhaiskasvatuksen määritelmässä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana muutoksia. 

Yhteydet ajan ilmiöihin sekä tutkijoiden kehittelemiin teorioihin on pitkällä aikavälillä 

havaittavissa. Varhaiskasvatus on vahvistanut asemaansa osana suomalaista kasvatus- ja 

koulujärjestelmää.  Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan nykyisen varhaiskasvatuslain 

mukaan lapsen tavoitteellista ja suunnitelmallista hoidon sekä kasvatuksen ja opetuksen 

kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Pedagogiikka kuvaa varhaiskasvatusta 

institutionaalisena, tavoitteellisena ja suunnitelmallisena oppimisena lapsiryhmässä. Tämä 

on eri asia kuin kotikasvatus (Heinonen, Iivonen, Korhonen, Lahtinen, Muuronen, Semi, 

Siimes 2016, 20–21.) 

 

Varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteena ei koskaan ole ollut vain oleilu, vaan tavoitteena 

on edistää kokonaisvaltaista lapsen hyvinvointia ja terveyttä, sekä edistää lapsen iän ja 

kehityksen mukaista kehitystä ja kasvua. Ojalan (1985) mukaan varhaiskasvatuksessa 

hoito, kasvatus ja opetus kietoutuvat toisiinsa niin, että niitä on vaikea erottaa toisistansa. 

Tavoitteena on varmistaa kehittävä, terveellinen, turvallinen sekä oppimista edistävä 

varhaiskasvatusympäristö, jossa kunnioitetaan lasten toimintatapaa sekä turvataan 

mahdollisimman pysyvät suhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä (Heinonen, 

Iivonen, Korhonen ym. 2016, 13–14; Ojala 1985, 17.) 

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää 

elinikäistä oppimista sekä tasa-arvon toteuttamista. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on 

myös toteuttaa monipuolista pedagogista toimintaa, jossa mahdollistuvat myönteiset 

oppimiskokemukset. Varhaiskasvatushenkilöstön tulee tunnistaa lapsen yksilölliset tuen 
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tarpeet ja järjestää tukea tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä (Heinonen, Iivonen, 

Korhonen ym. 2016, 13–14.) 

 

Tavoitteena on myös kehittää lapsen vuorovaikutus- sekä yhteistyötaitoja, joka edistää 

lapsen toimimista vertaisryhmässä. Varhaiskasvattaja ohjaa lasta eettisesti vastuulliseen ja 

kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen.  

Vuorovaikutus- sekä yhteistyötaitojen edistäminen varmistaa lapsen mahdollisuuden 

osallistumiseen, osallisuuteen sekä mahdollisuuden vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. 

Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen kehityksen parhaaksi tulee toimia 

yhdessä lapsen sekä hänen huoltajiensa kanssa. Huoltajia tulee tukea lasten kasvatustyössä 

(Heinonen, Iivonen, Korhonen ym. 2016, 14.) 

 

Nummenmaan (2001, 26) mukaan varhaiskasvatus perustuu aikuisten ja lasten sekä lasten 

keskinäiseen vuorovaikutukseen. Lisäksi varhaiskasvatus perustuu 

varhaiskasvatushenkilöstön keskinäiseen toimintaan sekä heidän yhteistyöhön. 

Päiväkodissa erilaisten asioiden käsittelytapa sekä se tapa miten niistä puhutaan lapsille 

ohjaa lasten oppimisen haluja, oppimisvalmiuksien kehittymistä sekä sen miten lapsen 

oppimiskykyä ilmaistaan (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 18).  
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2 Arvot 
 

2.1 Arvokäsitys 

 
 

Ihmisen toiminta perustuu arvoihin, siihen mitä ihminen pitää elämässään tärkeänä. 

Puolimatkan (2010, 76–77) sekä Aallon (2002, 21–26) mukaan arvo tarkoittaa ihmisen 

käsitystä siitä, mikä on hyvää ja tavoittelemisen arvoista. Ihmisen arvot sijaitsevat 

minuuden syvimmillä tasoilla. Arvot ohjaavat sitä, miten ihmiset käyttävät aikaansa, 

voimavaroja sekä sitä miten ihmiset toimivat.  Lapsuuden kodin perintö sekö 

tunnemaailmaa koskettavat kokemukset vaikuttavat voimakkaasti arvojen 

muodostumiseen.  

Arvot ovat vahvasti yhteydessä tunnehistoriaamme, joka muokkaa jokaisen omia arvoja. 

Arvojen syntyyn vaikuttavat sekä myönteiset että kielteiset kokemukset.  Lapsuuden kodin 

alitajuinen perintö sekä tunnemaailmaa koskettavat kokemukset ovat voimakkaasti 

vaikuttamassa arvojen muodostumiseen (Puolimatka 2010, 67–87; Aalto 2002, 21–26.) 

Jokainen ihmisten luoma kulttuuri on rakentunut omien arvojensa ympärille. Arvojen 

ohjaava luonne ilmenee ihmisten arkipäiväisissä valinnoissa, jolloin sillä on vahva yhteys 

myös ihmisten käyttäytymiseen (Poutiainen 2007, 57; Puhakainen 2002, 109; Rescher 

1976, 212–214).  

Arvot saavat ilmaisunsa tavoitteina, ja tavoitteita voidaan tarkastella havainnollisemmin. 

Tuskin kukaan hyväksyy tavoitteeksi varastelemista tai valehtelemista, pahoinpitelystä 

puhumattakaan. Kun tavoitteet ilmoitetaan pääsääntöisesti myönteisillä ilmauksilla ne 

osoittavat toiminnan pyrkimykset ja suunnan (Kansanen 1996, 13.) Puhakaisen (2002, 109) 

sekä Ojasen (2014, 184) mukaan ihmisten luomat arvot muodostavat aidon ja kestävän 

tavan ymmärtää inhimillistä kulttuuria, sitä mikä on hyvää elämää ja miten sitä voidaan 

tavoitella, mitkä ovat sen ominaisuuden ja toimintamallit.  

Arvot muuttuvat kulttuureittain ja ne muuttuvat samassa kulttuurissa historiallisesti, ne 

eivät ole maailmanlaajuisia. Kulloinkin vallitseva arvojärjestelmä syntyy sekä 

yhteiskunnan historiallisista traditioista että ajan taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen 

tilanteen muutoksista, joihin yksilöt ja ryhmät muodostavat ajattelullaan ja toiminnallaan 

aktiivisen suhteen (Antikainen, Rinne, Koski 2006, 21–22; Kansanen 1996, 13.) Aaltosen, 
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Heiskasen ja Innasen (2003, 13–15) toteamuksen mukaan yhteisön on kyettävä kertomaan 

mikä sille on tärkeää ja mihin se uskoo. Arvoissa tärkeintä on se, että sanat ja teot kuuluvat 

yhteen. Se mitä oikeasti tehdään. 

Arvoja on monenlaisia ja siksi niitä on yritetty tutkia ja nimetä monella tapaa. Yksi tämän 

hetken keskeisimmistä vaikuttajista on sosiaalipsykologi, arvotutkija Shalom Schwartz. 

Hän oli ensimmäinen tutkija joka ymmärrettävästi että systemaattisesti tutkimuksissaan 

osoitti, kuinka arvot liittyvät toisiinsa.  

Schwartzin teorian mukaan arvot liittyvät läheisesti yksilön tarpeisiin sekä kollektiivisiin 

vaatimuksiin. Nämä vaatimukset ilmentyvät motiiveina, jotka ovat yhteydessä päämääriin 

ja arvoihin. Samankaltaiset motiivit voidaan koostaa kollektiivisemmiksi arvotyypeiksi ja 

siten voidaan muodostaa yleismaailmallisesti tyypillisiä arvoja.  

Schwartzin teoria perustuu ajatukseen, että arvot ovat universaaleja ja ne voidaan asettaa 

tärkeysjärjestykseen. Arvo ohjaa ihmisen käyttäytymistä sekä haluttua ja toivottua 

lopputulosta. Universaalit arvot perustuvat ajatukseen, että yksilön tarpeet ja 

yhteiskunnalliset vaatimukset ovat yhteisiä kaikille ihmisille, sosiaalisille yhteisöille sekä 

kaikille yhteiskunnille maailmassa.  

Universaalien arvojen vaatimuksia on kolme: 1) ihmisen biologiset tarpeet, 2) 

kanssakäymisen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytysten luominen, 3) olemassa 

olevan yhteisön säilymisen sekä hyvinvoinnin varmistaminen. Schwarzin kehittämässä 

arvoteoriassa tarpeet, motivaatio sekä arvot liittyvät toisiinsa (Helkama 2015, 80–111; 

Schwarz 2012, 1–20.) 

 

2.2 Arvot varhaiskasvatuksen toiminnan ohjaajina 

 
 

Suomalaiset lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen yhä enenevissä määrin, joka tarkoittaa 

sitä että varhaiskasvatuksen arvot tulevat olemaan yhteiskunnalle avainkysymyksiä. 

Ihmisillä on monia mahdollisuuksia valita erilaisia elämäntyylejä ja tarjolla on 

selviämiskamppailua sekä kilpailukykyeetosta, mutta sen myötä on tullut epäselväksi mikä 
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on kasvatuksen perinne ja merkitysnäkökenttä. Kohtalokysymyksemme ja kasvatuksen 

arvonäkökulman luomisen suurin haaste koostuu tänä päivänä ihmisen ja maailman 

suhteen suuresta muutoksesta ja sen uudelleentulkinnasta (Värri 2011, 27–29.) 

Kaikki kasvatuksen päätökset perustuvat jollakin tavalla arvoihin. Kasvatus- ja opetustyö 

pohjautuu laaja-alaisiin vakaumuksiin ihmisyyden ja arvojen luonteesta. Kasvatuksellisten 

ratkaisujen perusteleminen vaatii näiden lähtökohtien tiedostamista sekä arviointia. 

Kulttuuristen ja yksilöllisten mielipide-erojen takaa on nähtävissä luovuttamattomia arvoja, 

jotka asettavat raamit ihmisen kohtelulle. Kasvatuksen menetelmien tulee kunnioittaa 

kasvatettavien ihmisarvoja. Lasta tulee kohdella päämääränä, ei välineenä (Puolimatka 

2010, 12, 25; Kansanen 1996, 12).  

 

VASU 2016 mukaan varhaiskasvatuksen arvoperustan muodostavat lapsen edun 

ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen 

huomioon ottamisen sekä yhdenvertaisen ja vaatimus tasa-arvoisesta kohtelusta ja lapsen 

syrjintäkiellosta. Nämä on määritelty YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa, Suomen 

varhaiskasvatuslaissa sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen mukaisesti (VASU 2016, 17–19.) 

 

Nykyisin varhaiskasvattajalta vaaditaan monipuolista koulutusta ja oppineisuutta sekä 

teoreettista kykyä tulkita jatkuvasti muuttuvaa sosiaalista kulttuuria. Pelkkä ymmärtäminen 

ei riitä, vaan sen lisäksi on pyrittävä vaikuttamaan kasvatuksen yhteiskunnallisten arvojen 

muotoutumiseen. On ymmärrettävä yksilöiden sisäisen rakenteen sekä yhteiskunnan 

ideologisten rakenteiden kuten kasvatuksen historian, kulttuurisen sekä yhteiskunnallisten 

sidosten keskinäinen kietoutuneisuus (Värri 2011, 42–44). Varhaiskasvattaja toimii 

lapselle arvojen tarjoajana luomalla lapselle kasvuympäristön, jossa maailma ja sen 

arvojen todellisuus on rikkaasti lapsen ulottuvilla (Solasaari 2011, 41).  
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3 Puute puheesta hyvinvointipuheeseen 

 

 

3.1 Positiivinen psykologia ja sen tavoitteet 

 

 

Psykologiassa ollaan oltu perinteisesti kiinnostuneita mielenterveysongelmien tutkimisesta 

ja korjaamisesta. Siitä haarautuva positiivinen psykologia on viimeisen kymmenen vuoden 

aikana keskittynyt ongelmien sijaan tarkastelemaan niitä asioita, jotka vahvistavat, 

edistävät ihmisen hyvinvointia ja vahvuuksia. Keyesin ja Haidtin (2003) mukaan 

positiivisella psykologialla on neljä käytännön päätehtävää: haasteiden ja takaiskujen 

ylittäminen, sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen, luovuuden ja tuottavuuden 

ruokkiminen, toisten auttaminen sekä elämisen merkityksellisyyden, tyydytyksen ja 

viisauden löytäminen (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 25; Keyes & Haidt 2003.)    

 

PhD Martin E. P. Seligmaniin henkilöitynyt positiivinen psykologia tutkii sellaisia tekijöitä 

ja tapahtumakulkuja, jotka edistävät kukoistusta, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 

optimaalista toimintakykyä (Vainio 2017, 136).  Sen tavoitteena on pyrkiä lisäämään 

myönteisten tunteiden ymmärtämistä, vahvuuksia ja hyveellisyyttä sekä opastaa keinoja 

hyvinvointiin. Seligmanin mukaan hyvä elämä perustuu onnellisuuden tavoitteluun, jossa 

jokainen käyttää ominaisvahvuuksiaan päivittäin elämän keskeisillä alueilla. Jokainen voi 

itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja saavuttaa elämässään kukoistusta (flourishing), 

joka on positiivisessa psykologiassa hyvinvoinnin tavoite (Seligman 2008, 310; Seligman, 

2011, 9, 26–29.)    

 

Ihmisen elämä ei ole yhtä kukoistamista, vaan siihen kuuluu myös huonompia aikoja. 

Pitkin elämänpolkua jokaiselle tulee vastoinkäymisiä ja pettymyksiä.  Positiivinen 

psykologia ja ei sulje pois tai tukahduta kielteisiä tunteita, vaan auttaa ihmistä 

käsittelemään niitä ja olemaan sitkeä selvitäkseen vaikeuksien ja vastoinkäymisten yli 

(Leskisenoja 2016, 32; Norrish 2015, 51–52).  
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Positiivisessa psykologiassa vastoinkäymisen ylittämiseen käytetään käsitettä resilienssi 

(recilience). Emilia Lahden (2015, 330) mukaan se tarkoittaa toipumiskykyä, ihmisen 

kykyä sopeutua vastoinkäymiseen rakentavalla tavalla sekä uudelleen yrittämistä. Siihen 

vaikuttaa ihmisen psyykkinen hyvinvointi. Resilienssi ei ole pelkästään luonteenpiirre, 

vaan sitä voidaan harjoittaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on kehitetty The Storng Kids-

opinto-ohjelma (http://strongkids.uoregon.edu/strongkids.html), joka edistää resilienssiä 

sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen avulla (Leskisenoja 2016, 47). 

 

Positiivinen psykologia on saanut kritiikkiä sen positiivisella poissulkevalla 

näkökulmallaan sekä yksilökeskeisyydellään. Jokaisella itsellään on oma käsitys siitä mikä 

on positiivista: Se mikä on positiivista yhdelle voi olla negatiivista toiselle. Maailmassa on 

suuri määrä erilaisia ongelmia ja pahuutta. Huomion kiinnittyessä vain positiivisiin 

asioihin vaarana on jättää ratkaisematta tärkeimmät ongelmat. Positiivista psykologiaa on 

arvosteltu länsimaiseksi, ylioptimistiseksi ja siitä, että se sulkee pois elämän varjopuolet 

(Ojanen 2014, 16, 23–24.) Barbara Heldin (2002, 969–986) väitteen mukaan positiivinen 

psykologia ei näe ”negatiivista psykologiaa”, vaikka ihmisen ongelmiin ja niiden 

hoitamiseen tulisi puuttua.  Ongelmien selvittämiseksi pitää tutkia myös ihmisten 

negatiivisia ominaisuuksia.  

 

 

3.2 PERMA-teoria 

 
 

Hyvinvoinnin ja onnellisuuden arvot ovat länsimaissa merkittäviä arvoja, koska 

onnellisuudella on monenlaisia positiivisia vaikutuksia. Martin Seligmanin onnellisuus-

teoriassa oleva onnellisuuden käsite (happiness) on ylikäytetty ja epämääräinen, jotta sitä 

voisi tutkia tieteellisesti. Ensimmäinen positiivisen psykologian tehtävä oli onnellisuus-

käsitteen hajottaminen käyttökelpoisempiin osiin (Seligman 2011, 9–10.)  

 

PERMA-teorian sisältämä hyvinvoinnin käsite on laajempi ja se sisältää viisi erilaista, 

erillistä sekä mitattavissa olevaa elementtiä. Niistä jokainen yksinään sekä ne kaikki 

yhdessä tukevat ihmisen hyvinvointia ja tasapainoa (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 

2016, 22–24; Seligman 2011, 11–12, 15). Tarvetta ilmeni myös hyvinvoinnin sekä 

onnellisuuden objektiiviseen mittaamiseen, koska hyvinvoinnin ja onnellisuuden 
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mittaaminen tähtäävät hyvinvointia ja onnellisuutta edistävien konkreettisten rakenteiden 

ja käytänteiden luomiseen (Vainio 2017, 141).  

 

”Seligmanin (2011) mukaan hyvinvointimme on rakenteeltaan monimuotoinen eikä 

millään yksittäisellä mittarilla pystytä määrittelemään sitä tyhjentävästi” (Leskisenoja 

2016, 34; Seligman 2012, 16–17.) Hyvinvointi on rakennelma jossa hyvinvointi, ei 

onnellisuus, on positiivisen psykologian ydin.  Hyvinvointi koostuu viidestä erillisestä 

elementistä (PERMA), jossa jokaisen elementin tulee täyttää seuraavat kolme kriteeriä, 

jotta elementti edistävät hyvinvointia: (1) Positiiviset tunteet ja sitoutuminen edistävät 

hyvinvointia. (2) Ihmiset arvostavat hyvinvointia edistävää toimintaa ja asioita niiden 

itsensä vuoksi, ei välineellisesti jonkin muun asian saavuttamiseksi (3) Ne mitataan 

itsenäisesti riippumatta muista elementeistä (Seligman 2011, 16–17.) 

 

PERMA-teoriassa tarkastellaan hyvinvointia yksilöstä käsin ottaen samalla huomioon 

sosiaalisten suhteiden merkitys hyvinvoinnin edellytyksenä. Hyvinvointiteoriaan sisältyy 

viisi elementtiä, joka on nimetty sen elementtien ensimmäisten kirjainten mukaisesti: 

myönteiset tunteet (Positive emotions), sitoutuminen (Engagement), ihmissuhteet 

(Relationships), merkityksellisyys (Meaning) sekä saavuttaminen (Accomplishment). 

(Seligman 2011, 16). 

 

Seligman uskoo, että nämä viisi elementtiä auttavat ihmisiä saavuttamaan täyteläisen ja 

tavoiteltavan elämän, jonka toivotaan olevan pitkäkestoinen. Tätä tilaa hän kutsuu 

kukoistamisen tilaksi (Flourish), jota Leskisenojan (2016, 32) tutkimuksen mukaan 

positiivisessa psykologiassa kutsutaan hyvinvoinnin ja onnellisuuden huipentumaksi. 

Kukoistuksen saavuttamiseen tarvitaan myönteisiä tunteita, itsesäätelykykyä, sitoutumista, 

merkityksellisyyttä, positiivisia suhteita sekä saavutuksia.  Saavuttaakseen tämän 

päämäärän ensimmäinen kysymys on: Mikä tekee meidät oikeasti onnellisiksi? (Seligman 

2011, 12, 24–29).  

 

PERMA-teroiaa ja sen sovelluksia on tutkittu ympäri maailmaa erilaisissa konteksteissa. 

Viimeisimpiä tutkimuksia PERMA-teoriasta on Suomessa tehnyt KT Eliisa Leskisenoja 
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2016. Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon 

edistäjinä. Leskisenoja tutki positiivisen psykologian perustajan, Martin Seligmanin, 

hyvinvointiteorian soveltamista koululuokkaan ja sen vaikutusta kouluiloon.  

 

Leskisenojan tutkimuksen mukaan PERMA-teoriaan pohjautuvien teemojen ja 

menetelmien avulla on mahdollista tarjota oppilaille kiinnostavia ja merkityksellisiä 

oppisisältöjä sekä edistää huomattavasti kouluun liittyviä myönteisiä tunteita. 

Tutkimustulosten mukaan opettajalla on kiistaton rooli koulussa koettujen myönteisten 

tunteiden ja kouluviihtyvyyden luojana. Merkittävin kouluiloa synnyttävä tekijä liittyi 

ihmissuhteisiin, jossa erityisesti koululaisten suhteet kavereihin ja opettajaan olivat 

merkittävästi kouluiloa synnyttävä tekijä.   
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 4 Tutkimuskohteena PERMA-teoria 
 

4.1 Tutkimustehtävä  
 

Lapsen hyvinvoinnin edistäminen on inhimillisten arvojen sävyttämää. Perehtyessäni 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa sitä, että 

jokaiselle lapselle pyritään turvaamaan mahdollisimman hyvä alku elämälleen sekä 

mahdollisuus kehittyä turvallisessa ympäristössä. VASU 2016 ei anna suoraan 

kasvatuksellisia ohjeita kasvattajille arjen työn toteuttamiseen hyvinvoinnin osalta, siksi on 

tärkeää tutkia erilaisia tapoja suunnitella, toteuttaa ja opettaa hyvinvointia 

varhaiskasvatuksessa.  VASU 2016 on suomalaista varhaiskasvatusta valtakunnallisesti 

ohjaava ja velvoittava asiakirja, jota tulee tutkia varhaiskasvatustieteellisellä kentällä.  

 

Kaikki varhaiskasvatustoiminta perustuu VASUN 2016 arvopohjalle. Jotta voin toteuttaa 

varhaiskasvatussuunnitelman vaatimuksia arjen työssä, tutkin VASU 2016 arvojen avulla 

miten kasvatusjärjestelmä voisi edistää ja tukea lasten hyvinvointia. Yksi tällainen 

vaihtoehto on positiiviseen psykologiaan kiinnittyvä PERMA-hyvinvointiteoria, joka 

edistää psyykkistä hyvinvointia. Se on yksi näkökulma lähestyä hyvinvoinnin ilmiötä.  

Uudet teoreettiset mallit avaavat varhaiskasvatukseen uusia mahdollisuuksia ja luovat 

tilaisuuksia luoda uusia arvovalintoja. Hyvinvoinnin sisältötiedon lisääminen 

suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja sen tutkimuksissa on tärkeää. Positiivista 

psykologiaa, positiivista kasvatusta (positive education) sekä PERMA-teoriaa on tutkittu 

vähän varhaiskasvatustieteissä sekä Suomessa että kansainvälisesti.  

 

4.2 Menetelmänä teoriaohjaava sisällönanalyysi 

 
 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on lisätä kasvatuksellista 

asiantuntijuutta. Tutkimuksessa on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta se 

ei ole teoriaa testaavaa, vaan enemmänkin uusia ajatusuria aukaisevaa. Tässä teoreettisessa 
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tutkimuksessa lähteet ovat tieteellisesti relevantteja ja ne ovat aiheen kannalta keskeisiä 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 27, 109).  

 

Laadullisissa tutkimuksissa on monenlaisia analyysikuvauksia siitä, miten analyysi on 

toteutettu. Kyngäs & Vanhanen (1999, 3–12) tuovat esille laadullisen sisällönanalyysin 

sellaisena menettelytapana, jota käyttäen dokumentteja voidaan analysoida 

järjestelmällisesti.  Laadullisen aineiston analyysi voidaan jaotella kolmeen 

sisällönanalyysitapaan: aineistolähtöiseen, teorialähtöiseen ja teoriaohjaavaan (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 122–133.) Tutkimukseni metodina on varsin harvinainen teoriaohjaava 

sisällönanalyysi. 

  

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa aineiston analyysi on kaksiosainen; aineistolähtöinen, 

johon liitetään teoriaohjaava analyysi. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen aineisto 

luokitellaan analyysia varten aikaisempaan teoriaohjaavaan viitekehykseen. Viitekehys voi 

olla teoria tai käsitekartta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 112.) Tässä tutkimuksessa 

teoreettisena viitekehyksenä toimii positiiviseen psykologiaan kiinnittyvä PERMA-

hyvinvointiteoria. Tutkimuksen aineiston analyysi pohjautuu PERMA-hyvinvointiteorian 

viiden elementin mukaan.   

 

Aineistoa ja PERMA-teorian käsittelin Word-tekstinkäsittely ohjelman avulla. Sijoitin 

teorian viisi elementtiä päällekkäin niiden elementtien alkukirjainten mukaan, ylimpänä 

Positiiviset tunteet (Positive emotions). Samalla elementit saivat omat värinsä, esimerkiksi 

elementti positiiviset tunteet oli punainen. Perehdyin huolellisesti elementtien 

tutkimuskirjallisuuteen ja sisältöön. Kirjoitin jokaisen elementin alle koosteen kyseisen 

elementin sisällöstä.  

 

Ensivaiheessa aineistona oli koko Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 asiakirja. 

Luin VASU 2016:sta läpi kokonaisuudessaan useamman kerran PERMA-teorian 

”silmälasien” läpi jolloin päätin, että koko VASU 2016 on liian laaja tähän tutkimukseen. 

Päädyin valitsemaan aineistoksi VASU 2016 arvot, koska arvot ohjaavat koko VASU 2016 

asiakirjan sisältöä sekä varhaiskasvatuksen toimintaa.  
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Paneuduin VASU 2016 arvolauseisiin lukemalla ne läpi useamman kerran, jolloin avasin 

arvojen sisältöä. Lauseet saivat alleen samalla sen PERMA elementtien värejä sen mukaan, 

jotka mielestäni jotenkin liittyivät elementtien sisältöön. Siirsin lausekkeita värien mukaan 

etukäteen valmistelujen elementtien päälle. Arvolauseita tuli jokaisen elementin päälle 

kaksi tai enemmän. Joidenkin arvojen sisältö saattoi liittyä useampaan elementtiin. 

 

Valitsin kaksi eniten sisällöllistä yhtäläisyyttä sisältävää arvolausetta analysoitavaksi 

jokaiseen elementtiin. Viisi arvolausetta on liikaa, kun taas yksi taas liian vähän. Yksi 

arvolauseke esiintyy koko analyysissä vain yhden kerran, josta tummensin sen arvon joka 

on tutkimuksessa mukana esimerkiksi: ”Lapselle tarjotaan mahdollisuuksia kehittää 

tunnetaitojaan, ja esteettistä ajatteluaan”.  

 

Analyysissä elementin kanssa samoja sisältöjä sisältäneet arvolauseet aloittavat kyseisen 

elementin analyysin. Arvolauseiden alle olen avannut VASU 2016 asiakirjasta arvoja 

käsittelevää sisältöä kertomaan siitä, mitä arvolause tarkoittaa lapsen kasvun ja kehityksen 

näkökulmasta. Käytin lisäksi muuta tieteellistä kirjallisuutta. Analyysiosiossa arvojen 

jälkeen avasin PERMA-teorian elementtien sisältöä. Jotta analyysista tuli tutkimuksen 

laajuuteen nähden sopiva valitsin jokaiseen elementtiin Seligmanin käsityksen kyseisestä 

elementistä. Elementeissä käytän lisäksi yhden tai kahden tutkijan tuottamaa tekstiä, jotta 

tutkimuksen luotettavuus säilyy. 

 

Heijastavuuden selvittämiseksi jaoin aluksi heijastuvuuden kolmelle tasolle: PERMA-

teorian elementit heijastuivat 1. paljon, 2. jonkin verran tai 3. hieman tai ei ollenkaan 

VASUN 2016 arvoista. PERMA-teorian elementit jakautuivat kahdelle ensimmäiselle 

tasolle, jotenka poistin tuloksista kolmannen tason. Vastaan samalla tutkimuskysymykseen 

PERMA-teorian heijastumisesta VASU 2016 arvoista sekä pohdin PERMA-teorian 

soveltuvuutta suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Pohdinta kappaleessa kokoan 

tutkimustulokset ja pohdin tutkimuksen pohjalta esiin tulleita ajatuksia.  
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5 PERMA-teorian elementtien ja arvojen sisällöt 

 

 

5.1 Myönteiset tunteet (Positive emotions)   

 

 
”Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä 

ajatteluaan.”  

     (VASU 2016, 19). 

 

”Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä tulla 

ymmärretyksi niillä ilmaisun keinoilla, joita hänellä on.”  (VASU 2016, 19). 

 

 

Aineiston mukaan lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän kanssa opetellaan 

havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita (VASU 2016, 23). Tunteiden 

jakaminen luo perustan varhaiselle vuorovaikutukselle, jossa tunneyhteydestä kehittyy 

myöhemmässä kehitysvaiheessa empatiakyky. Empatiakyky luo perustaa ihmisten väliselle 

yhteenkuuluvuudelle, joka tarkoittaa läheisyyden antamista ja vastaanottamista 

myöhemmissä ihmissuhteissa (Huttu & Heikkinen 2017, 37.) Lapset tarvitsevat 

kehittyessään ja kasvaessaan hyvin pitkään aikuisten apua ja ohjausta tunnetietojen ja -

taitojen käsittelyyn, sekä omien tunteiden säätelyyn (Koivula, Siippainen & Eerola-

Pennanen 2017, 116).  

 

Aineistossa kirjoitetaan myönteisten tunnekokemusten ja vuorovaikutussuhteiden 

edistävän oppimista, jonka tavoitteena on toteuttaa monipuolista pedagogista toimintaa ja 

tehdä mahdollisiksi myönteiset oppimiskokemukset (VASU 2016, 15, 20). Koko aineistoa 

ohjaa ajatus, jonka mukaan leikki on lapselle ominainen tapa toimia sekä lapsen 

oppimiselle merkityksellistä. Leikissä lapsilla ja varhaiskasvattajilla on mahdollisuus 

kokea leikin ja yhdessä tekemisen iloa. Leikki motivoi lasta ja tuottaa lapsille iloa ja 
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mielihyvää. Samalla lapset oppivat monia taitoja sekä omaksuvat tietoa (VASU 2016, 20–

38).  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 korostetaan lasten osallisuutta. Lapset eivät 

enää ole kasvattajien ohjattavissa olevia osapuolia, vaan lapsi on aloitteellinen ja pätevä 

toimija yhteisössään (Turja 2016, 41–54.) VASU 2016 mukaan oppivassa yhteisössä on 

tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille, jossa lapsia kannustetaan kokeilemaan uusia 

toimintatapoja ja jakamaan ajatuksiaan. Tällöin lapsi haastaa itseään sekä tunnistaa ja 

hyödyntää vahvuuksiaan (VASU 2016, 29). Lisäksi osallisuutta vahvistaa lasten 

sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta 

(VASU 2016, 30).  

 

Lasten osallisuus tulee havaittavaksi arjen toimintaprosesseissa ja osallisuudentunteessa. 

Lasten tulisi voida esittää omia ideoita ja olla mukana suunnittelemassa toimintaa ja tiloja, 

toteuttamassa suunniteltua toimintaa sekä olla mukana valintojen ja päätöksien 

tekemisessä. Jotta lapsi voi ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan tarvitaan yhteinen 

kieli, tiedonsaantiin liittyviä resursseja sekä materiaalisia resursseja. Koko osallisuuden 

lähtökohtana ovat tunnetason tekijät ja varsinkin luottamus itseen ja muihin. Lapsi tarvitsee 

toistuvasti hyväksyviä viestejä hänelle tärkeiltä ihmisiltä  (Turja 2016, 41–54.) 

 

Positiiviset tunteet ovat evoluution olennainen osa, koska lapsuusaikana lapsi kehittää ja 

laajentaa sosiaalisia, älyllisiä sekä ruumiillisia voimavaroja joihin voi myöhemmin 

tukeutua. (Seligman 2008, 250). Myönteiset tunteet edistävät lapsen tutkimushalua ja 

osaamista. Tutkimushalu ja osaaminen johtavat taitavuuteen, myönteisyyteen sekä 

paljastaa lapsen vahvuudet (Seligman 2008, 25, 275). Myönteisiä tunteita ovat muun 

muassa ilo, kiitollisuus, tyytyväisyys, kiinnostus ja toiveikkuus (Leskisenoja 2017, 50; 

Leskisenoja 2016, 40–47) 

 

Milloin nauroit oikein riehakkaasti? Milloin tunsit viimeksi uskomatonta iloa? Ihminen on 

emotionaalinen olento, jolla onnellisuus ja positiiviset tunteet liittyvät usein laadukkaisiin 

ihmissuhteisiin (Seligman 2011, 16, 23.)  Myönteisyyden tunteminen on tärkeää, koska 

vuorovaikutus muihin ihmisiin parantuu ja se lisää elämänmyönteisyyttä. Myönteisyys 

lujittaa ystävyssuhteita lujittumista, lisää rakkautta, terveyttä ja saavutuksia. Yhteys toimii 

molempiin suuntiin.  Ylläpitäessä avaraa, kärsivällistä ja luovaa mielenlaatua myönteiset 
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tuntemukset kasvattavat sosiaalisia, älyllisiä ja ruumiillisia hyötyjä, joita kohtamme 

elämässämme (Seligman 2008, 60–61.)  

 

Fredricksonin ja Joinerin (2002) tutkimuksen mukaan positiiviset tunteet vähitellen 

liittyivät laajentuneeseen ajatteluun, joka aloittaa ylöspäin suuntautuvan kierteen kohti 

hyvinvointia. Ne ihmiset, jotka saavuttavat nousevan spiraalin eivät vain nauti 

parantuneesta emotionaalisesta hyvinvoinnista vaan rakentavat myös selviytymisalueitaan 

tulevaisuuden häiriöistä selviytymiseen (Fredrickson & Joiner 2002, 175.) 

 

 

5.2 Sitoutuminen (Engagement)  

 
 

”Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi 

sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä 

riippumatta.”     (VASU 2016, 19). 

 

  

”Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä tunteita ja ristiriitoja sekä 

kokeilla ja opetella uusia asioita.”    (VASU 2016, 19). 

 

 

 

Aineiston mukaan on tärkeää, että uusilla ja opittavilla asioilla on yhteys lasten kehittyviin 

valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuritaustaan. Varhaiskasvatuksessa 

oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiinnon kohteensa 

ja osaamisensa (VASU 2016, 20). Varhaiskasvattajien tulee kannustaa kaikkia lapsia 

mielikuvituksen käyttöön, kekseliäisyyteen ja luovuuteen ja rohkaistaan kyselemään, 

ihmettelemään, päättelemään sekä ratkaisemaan yhdessä ongelmia (VASU 2016, 24, 38). 

Lapsen sitoutumisen aste kertoo onko kokemus lapselle merkityksellinen (Kalliala 2013, 

64). 

  

Sitoutuneisuus on inhimillisen toiminnan ominaisuus, jonka voi tunnistaa keskittymisenä ja 

sinnikkyytenä esimerkiksi silloin kun lapsi leikkii. Lapsen sitoutumisen tilaa toiminnan 
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aikana kuvaa motivaatio, lumoutuneisuus ja osallisuus.  Lapsen sisäsyntyinen motivaatio 

ohjaa lapsen tarvetta tutkia tuntematonta ja uutta. Motivoituneena johonkin toimintaa lapsi 

käyttää hallitsemiaan työskentelymalleja pyrkien kuitenkin muokkaamaan niitä yhä 

vaativammissa tilanteissa toimivammiksi. Tällöin sisäisesti motivoitunut lapsi sitoutuu 

intensiivisemmin sellaiseen toimintaan, joka on hänen kykyjensä ylärajoilla (Kalliala 2013, 

64.) Oppiminen innostaa lapsia kun se on kiinnostava, tavoitteellinen ja sopivasti haastavaa 

toimintaa (VASU 2016, 20).  

 

Monipuoliset työtavat ovat oppimisen väline ja opettelun kohden. Siksi on tärkeää, että 

varhaiskasvatuksen henkilöstä ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja 

sekä ryhmissä että itsenäisesti. Yhdessä toimimisen, osallistumisen ja vaikuttamisen kautta 

lasten käsitys itsestään kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset 

taidot muovautuvat. Opetus tukee ja siinä hyödynnetään lasten luontaista uteliaisuutta ja 

tutkimisen halua (VASU 2016, 21–24, 38.)  Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä 

enemmän taitojen kehittäminen sekä asioiden kokeilu ja opettelu liittyvät hoitotilanteisiin.  

   

Seligmanin (2011) mukaan sitoutumista kuvaa flow-ilmiö: siitä kun kaikki sujuu ja 

tekeminen on mielekästä. Flow-tilaa usein mystifioidaan, mutta sitä voi esiintyä päivän 

mittaan erilaisissa toiminnoissa, joissa on selkeät tavoitteet ja palaute seuraa välittömästi. 

(Csikszentmihalyi 2005, 89). Se edellyttää sellaista tilaa, jossa ihminen ohjaa itse omaa 

toimintaansa. Elämässä on tärkeää löytää tekemistä, joka vaatii täydellisen sitoutumisen, 

koska se mahdollistaa oppimisen, kasvun ja kasvattaa henkilökohtaista onnellisuutta 

Seligman (2011, 11–12). 

 

Ihmiset löytävät tyydytystä erilaisista asioista esimerkiksi lukemisesta, musiikista, 

urheilusta tai työskentelystä innostavan työn parissa. Lapsilla se voi olla esimerkiksi 

musiikki, taide, urheilu, kirjallisuus ja tietokonepelit. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden 

tehtävä on auttaa lapsia löytämään heidän omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. 

Kiinnostavan ja intohimoisen toiminnan varassa voivat syntyä tekemisen palo ja pääsy 

flow-tilaan (Uusitalo-Malmivaara 2016, 71.) 

 

Sitoutumisessa on kyse sopivan vaativista ja vaikeista tehtävistä, keskittymisestä, selvästä 

tavoitteesta, välittömästä palautteesta, hallinnan tunteesta, ajan seisahtumisesta, itseyden 
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katoamisesta sekä siitä, että asiaan pääsee vaivattomasti kiinni (Seligman 2008, 142, 209.) 

Tietoisuudessa vallitsee järjestys, kun tarkkaavaisuus on kiinnittynyt realistisiin 

tavoitteisiin, toiminnan mahdollisuuksiin ja taitojen tasapainoon (Csikszentmihalyi 2005, 

22). Leskisenojan (2017, 52) mukaan Flow-tilassa sitoutuminen on korkeimmillaan silloin, 

kun siinä yhdistyvät keskittyminen, kiinnostus ja nautinto. Keskittyminen on niin 

intensiivistä, ettei tarkkaavaisuus riitä minkään epäolennaisen ajatteluun tai ongelmista 

huolehtimiseen. Tietoisuus itsestä katoaa, jolloin aikakäsitys muuttuu (Csikszentmihalyi 

2005, 113).  

  

5.3 Ihmissuhteet (Relationships)  
 

 
”Lapsella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen.”  

(VASU 2016, 19). 

 

”Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin 

ja perheiden erilaisiin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, 

perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle kasvatustyölle.” 

(VASU 2016, 19 ). 

 

 

Myönteiset tunteet ovat tavoittelemisen arvoisia, mutta kaikille niiden saavuttaminen ei ole 

helppoa. Siihen vaikuttaa lapsen temperamentti, joka vaikuttaa siihen miten lapsi ottaa 

vastaan uudet tilanteet ja miten hän haluaa tutustua toisiin ihmisiin (Keltinkangas-Järvinen 

2009). Aineiston mukaan varhaiskasvatuksen periaatteisiin kuuluu yhteisöllinen toimita, 

jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan (VASU 2016, 29). Ryhmään 

kuuluminen on perusta elämälle ja kasvulle. Ryhmään kuulumisen myötä se antaa lapselle 

uusia kokemuksia ja tapoja sekä toiminnan ja ajattelun muotoja. Lapsiryhmän jäsenet 

muokkaavat toistensa toimintaa ja he odottavat toisilta sellaista toimintaa joka kuuluu 

ryhmän käyttäytymiseen. Jokaisella lapsella ryhmään kiinnittyminen on yksilöllinen 

kasvun tapahtuma (Antikainen, Rinne & Koski 2006, 18–19.)  
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Ihmissuhteet ovat tärkein ympäristö, missä lapsilla viriää tunteita ja tunnetaitoja opitaan. 

Myöhemmin sosiaaliset suhteet laajenevat ja mukaan tulevat muun muassa toiset lapset, 

kasvatukselliset instituutiot yhteiskunnallisine ja kulttuurisine arvoineen (Ahonen 2017, 

16–18). Aineiston mukaan yhteisöllisyys kasvaa leikin kautta ja se vahvistaa myönteistä 

tunneilmastoa. Varhaiskasvattajat rohkaisevat lapsia hyvään vuorovaikutukseen sekä 

toimimaan ryhmän jäseninä, jota varhaiskasvatuksen henkilöstö edistää tukemalla lasten 

vertaissuhteiden syntymistä ja vaalimalla ystävyyssuhteita. Turvallisessa yhteisössä 

puututaan ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen (VASU 

2016, 39.)  

 

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus eli ryhmään kuuluminen on lapselle suotuisinta silloin, kun 

ilmapiiri on positiivinen. Silloin jokainen lapsi hyväksytään omana itsenään, jolloin hän 

voi kokea itsensä päteväksi. Ryhmän positiivisella ilmapiirillä on oleellinen merkitys 

lapsen viihtymiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Aktiivista ilmapiiriä ja leikkimistä 

tuetaan palautteella, joka on toisia arvostavaa ja toiset huomioon ottava  (Sääskilahti 2015, 

109; Kokkonen & Klemola 2013, 204–235)  

 

Aineiston mukaan ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden 

ihmisten ja ympäristön kanssa ja muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja 

elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvattajan ja työyhteisön on tärkeä tiedostaa, että heidän 

tapansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina lapsille, jotka omaksuvat 

varhaiskasvatusyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja (VASU 2016, 22,28). Lasten kehitystä 

tuetaan niin, että he oppivat toimimaan sekä käyttämään osaamistaan myös toisten hyväksi 

(VASU 2016, 21). 

 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin kuuluu henkilöstön keskinäinen yhteistyö sekä 

vuorovaikutus huoltajien ja lähiympäristön kanssa. Yhteisön jäsenet kunnioittavat toisiaan 

ja arvostavat yhteistyötä.  Se perhe missä lapsi kasvaa ja kehittyy ei ole itsestään selvä, 

vaan jokainen perhe on ainutlaatuinen. Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan 

siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi (VASU 2016, 19.) 
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Perhe voi olla monimuotoinen ja riippuvainen siitä kenen näkökulmasta, missä ajassa ja 

paikassa sitä määritellään. Nykyisin perheillä on erialisia elämäntilanteita, joilla voi olla 

rikastava tai rajoittava vaikutus. Se asettaa vanhemmille monia odotuksia ja vaatimuksia. 

Lapsen kasvusta ja kehityksestä päävastuu on vanhemmilla, mutta yhä enenevissä määrin 

vastuuta jakaa myös päiväkoti. Vanhemmat ja kasvattajat keskustelevat yhteistyössä, jota 

ohjaavat lapsen oikeuksien ja edun toteuttaminen lapsen tarpeiden mukaan. Se perustuu 

luottamuksellisten ja toisiaan kunnioittavien kohtaamisten kautta (Mykkänen & Böök 

2017, 75–86.) 

 

Ihmissuhteet ovat positiivisen psykologian sekä PERMA-teorian ydin. Sosiaaliset suhteet 

liittyvät usealla tavalla PERMA-teorian ensimmäiseen elementtiin eli positiivisiin 

tunteisiin (positive emotions). Lapsena muut ihmiset takaavat eloonjäämisen ja luovat 

pohjan perimmäisten tarpeiden tyydyttymiselle (Ryan & Deci 2000, 68–78). Läheiset 

ihmissuhteet ja ystävät luovat positiivista mielentilaa. Haastavissa elämäntilanteessa 

ystävät ja läheiset ihmiset ovat parasta vastalääkettä elämän vastoinkäymisissä ja yksi 

luotettavin tie sieltä ylös. Varmimpia tapoja lisätä hyvinvointia on tehdä ystävällisiä tekoja 

toisille (Seligman 2011, 20.) 

 

Barbara Fredrickson (2001) on tutkinut tunteiden ja sosiaalisten suhteiden välisiä 

yhteyksiä. Tutkimuksessa paljastui myönteisten tunnetilojen herkistävän sosiaalisille 

vihjeille. Herkistyminen vihjeille mahdollistaa sosiaalisen kontaktin ottamisen muihin sekä 

ystävystymiseen toisten kanssa. Sosiaaliset suhteet muiden ihmisten kanssa parantavat 

fysiologisisten muutostenkin kautta herkistymistä muille ihmisille, tutustumiseen toisiin 

sekä positiivisten tunnetilojen kokemiseen (Fredrickson 2001, 218–226.)  

 

 

5.4 Merkityksellisyys (Meaning)  

 

 
”Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja 

ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä” (VASU 2016, 19). 

 

”Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.” (VASU 

2016, 19). 
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Merkityksellisyys voidaan tavoittaa ajattelun avulla vastatessa kysymyksiin: Mitä 

tarkoitusta varten? Mihin liittyen? Mistä syystä? Merkityksellisyys on jonkin asian tai 

tapahtuman sisäinen puoli, jonka lapsi kokee aikaisempien kokemustensa ja hänen sen 

hetkisten pyrkimysten ja tavoitteiden valossa. Lapsi tulkitsee omia kokemuksiaan ja 

toimintaansa aikaisempiin kokemuksiin; vastaavatko ne hänen toimintamotiivejaan ja omia 

tavoitteita. Merkityksellisyydellä on myös sosiaalinen merkitys (Toiskallio 1988, 9–10.) 

 

Varhaiskasvatuksessa lasten merkityksellisyyden kokemuksia voi tutkia toimijuuden 

näkökulmasta. Lapselle merkityksellisten asioiden havainnoinnin, kuuntelemisen ja 

reflektoimisen sekä lasten dokumentointiin osallistamisella saamme selville mitkä asiat 

ovat lapselle merkityksellisiä. Se edellyttää sitä, että lapsi tuntee olevansa ainutlaatuinen ja 

arvokas juuri sellaisena kuin hän on ja että häntä läsnäolevasti kuunnellaan ( Lipponen, 

Kumpulainen & Hilppö 2016, 159–168.) 

 

 

Lapsen kehittymisen ja kasvamisen kannalta varhaiskasvattajalla sekä päiväkodin 

toimintakulttuurilla on suuri merkitys. Erilaisia kokemuksia mahdollistamalla ja 

reflektoimalla lapset kokevat, oppivat ja opettelevat heille merkityksellisiä asioita 

(Lipponen, Kumpulainen & Hilppö 2016, 159–168.) Varhaiskasvatuksessa tämä toteutuu 

niin, että toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet 

sekä omaan kasvuympäristöön liittyvät merkitykselliset asiat (VASU 2016, 37).  Lapsen 

ajattelu ja oppiminen kehittyvät, kun lapsi saa monipuolisia ja merkityksellisiä kokemuksia 

(Vasu 2016, 22). 

 

Seligmanin (2008) mukaan merkityksellisyys on subjektiivinen ja henkilökohtainen asia 

varsinkin silloin, kun ihminen kehittää ja käyttää ominaisvahvuuksiaan. 

Merkityksellisyydessä kiinteitä liitoksia toisiinsa muodostavat luonteenvahvuudet, 

motivaatio sekä osallisuus (Leskisenoja 2016, 66–74). Cantorin (2006, 65) mukaan 

ihmisen suuri vahvuus on sijoittaa itsensä sellaisiin ympäristöihin, jossa toisten ihmisten 

taidot tukevat ja täydentävät hänen omia vahvuuksiaan. Tällä tavalla hän voi saada itsensä 

osalliseksi toimintaan tai saada toiset mukaan omaan toimintaansa.  Omien 

luonteenvahvuuksien tunteminen tuo mukanaan tarkoituksenmukaisen ja innostuksesta 
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kumpuavan sisäisen motivaation viemään elämää eteenpäin kohti toivottua tulevaisuutta 

(Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 31). 

 

Motivoituneen lapsen tarkkaavaisuus suuntautuu kohti merkityksellisyyttä, jolloin 

merkitykselliset asiat painuvat muistiin. Myönteiset ja merkitykselliset asiat vetävät 

puoleensa kun taas kielteiset asiat saavat lapsen välttämään. Lapsen kasvavan motivaation 

syntyyn vaikuttavat toisten ihmisten kautta peilautuneet erialisen arvon saaneet 

merkitykset (Uusitalo-Malmivaara 2015, 149).  

 

Myönteisten toimintamallien ja ratkaisumallien antaminen johtaa lapsen omaa 

persoonallisuutta kohti hänen parasta muotoaan. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 

35). Toiminnassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota toiminnan päätösvaiheisiin, sillä 

niiden sävy värittää pysyvästi tapahtumien muistoa ja vaikuttaa siihen kuinka halukkaasti 

tapahtuman haluaa kokea uudestaan (Seligman 2008, 20). 

 

PERMA-teoriassa merkityksellä on toinenkin merkitys. Merkityksellisyys on sitoutumista 

sellaisiin toimintoihin, joiden uskotaan olevan suurempaa kuin se itse, toimintaa jonkin 

yhteisen asian puolesta tai jonkun toisen puolesta. Tekemällä arvokkaita ja kannattavia 

tekoja saavuttaa merkityksellisyyttä ja tarkoituksellisuutta elämään (Seligman 2011, 16–

26, 309). ”Sinun onnellisuutesi ja minun onnellisuuteni ovat väistämättömästi yhdessä, 

toisiinsa sidotut”. Kyse ei ole vain omasta tunteesta, vaan siitä, että saa vaikuttaa muiden 

hyvinvointiin (Pessi 2015, 180).  

 

Merkityksellisyys ei siis ole pelkästään omakohtainen tila, vaan sillä on yhteyksiä toisiin 

ihmisiin ja ihmissuhteisiin jotka antavat elämälle päämääriä ja sisältöjä (Seligman 2011, 

16–26, 309.) Merkityksellisyys antaa myös suuntaa elämälle ja on voimavara vaikeuksissa 

ja suoriutumiselle. Elämän merkityksellisyys ja päämäärä auttavat selviämään erilaisista 

elämässä esiintyvistä haasteista, vastoinkäymisistä ja tilanteista paremmin (Leskisenoja 

2017, 54).  
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5.5 Saavuttaminen (Accomplish) 

 
 

”Henkilöstö ohjaa lapsia toimimaan arvoperustan mukaisesti sekä keskustelemaan 

arvoista ja ihanteista.”    (VASU 2016, 19). 

 

 

”Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon ja kannustavaan 

palautteeseen.”     (VASU 2016, 19). 

 

 

Vetääkö jokin asia lapsia puoleensa? Vai työntääkö jokin asia lapset liikkeelle? Nykyisin 

erilaiset ihmiset elävät monien mahdollisuuksien, rajoitteiden ja haasteiden maailmassa. 

Siitä johtuen lapset kohtaavat elämässään monia vaatimuksia ja haasteita. Erilaiset 

rajoitukset, mahdollisuudet ja haasteet ohjaavat lasten ja kasvattajien tavoitteita, toimintaa 

ja päätösten tekoa. Lapsen hyvinvointi vaikuttaa siihen, minkälaisiin tavoitteisiin hän 

suuntautuu. Henkilökohtaiset tavoitteet, jotka ovat saavutettavissa ilmentävät 

kehitystehtäviä ja niiden sisällöissä näkyvät perustarpeemme saavuttaa yhteenkuuluvuutta, 

sisäisiä kykyjä ja itsenäisyyttä (Salmela-Aro 2015, 129–143).  

 

Aineiston mukaan varhaiskasvattajalta vaaditaan havainnoimisen taitoa, joka tulee 

näkyväksi muun muassa taitona havaita lasten tunnetiloja ja aloitteita. Varhaiskasvattajan 

tulee olla sensitiivinen ja läsnäoleva sekä kyvykäs muuttamaan ja suuntaamaan omaa 

toimintaansa lasten tunnetilojen ja aloitteiden mukaisesti, esimerkiksi pienimmillä lapsilla 

aloitteet ovat kehollisia ja sanattomia. Saavutettavissa oleva päämäärä joka on lapsen 

mielestä kiinnostava, tavoitteellinen ja sopivasti haastava toimintaa innostaa oppimaan 

lisää, johon heidän tulee saada tarvittavaa ohjausta ja tukea. (VASU 2016, 20).  

 

Salmela-Aron (2015, 131) mukaan lapsen saavutuksia ohjaavat tekijät ovat hänen 

motivaatio ja vuorovaikutuksellinen kasvuympäristö, johon kuuluu erittäin tärkeänä osana 

lapselle läheiset ihmiset. Kulttuuriset ja yhteiskunnalliset sekä ympäristön näkemykset 
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toiminnasta vaikuttavat jokaisen kasvatusvastuullisen henkilökohtaisiin arvoihin ja 

uskomuksiin ja ne heijastuvat muiden elämään. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat 

lapsille kaiken aikaa peilejä, jolloin arvot ja ihanteet välittyvät lapsille. Juuri siksi arvojen 

tarkastelu ja niistä keskusteleminen on tärkeää. Erilaisista arvoista keskusteleminen ja 

arvojen hyväksyminen osoittaa, että erilaisuus on rikkaus (Ahonen 2017, 28–32). 

Omaksutut arvot, asenteet sekä tahto toimia vaikuttavat siihen, miten lapset käyttävät 

tietojaan ja taitojaan (Vasu 2016, 21). 

 

Aineiston mukaan Päiväkotiarjessa jokaisen lapsen tulee saada kokea iloa omasta 

toiminnastaan ja itsestään oppijana sekä saada onnistumisen kokemuksia (VASU 2016, 

20). Onnistumisen kokemuksista Varhaiskasvattajan tulee antaa lapselle johdonmukaista ja 

kannustavaa palautetta, koska varhaiskasvattajan antamalla kannustavalla ja positiivisella 

palautteella on suuri ja myönteinen vaikutus lapsen itsetuntoon ja käyttäytymiseen. VASU 

2016 korostaa myönteisen ja johdonmukaisen palautteen vaikutusta lapsen kielenkäyttöön 

ja vuorovaikutustaitoihin (VASU 2016, 40).  

 

Ihmiset noudattavat tiettyjä kaavioita muodostaessaan käsityksiä itsestään ja siitä, mitä 

haluavat saavuttaa elämässä. Se johtaa itsetutkiskeluun, jolloin ihminen löytää uusia 

auktoriteetin ja arvon perusteita. Hän ei enää mukaudu sokeasti, vaan kehittää itselle oman 

itsenäisen omantunnon. Tässä vaiheessa elämää päätavoitteeksi tulee halu kasvaa, kehittyä 

ja käyttää mahdollisuuksiaan. Lopuksi hän sallii ilomielin tavoitteensa sulautua 

suuremman kokonaisuuden tavoitteisiin (Csikszentmihalyi 2005, 317.) 

 

Arvot priorisoivat tavoitteita ja tavoitteet puolestaan tarkentavat arvoja. Jos arvostaa 

saavuttamista, on luonnollista, että asettaa itselle sen mukaisia tavoitteita (Ojanen 2014, 

192). Tavoitteet ja tavoitteiden asettaminen elämässä voi auttaa meitä saavuttamaan 

asioita, jotka voivat antaa meille saavuttamisen tunteen. Tavoitteiden tulisi olla realistisia, 

sellaisia jotka voi saavuttaa.  

 

Pääseminen tavoitteita kohti voi saavuttaa tyydytyksen tunteita ja saavutetut tavoitteet 

ylpeyden ja täyttymyksen tunteita. Ne harjoitteet, jotka aikaansaavat myönteisiä tunteita 
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ovat keskeisessä roolissa, koska myönteiset tunteet johdattavat ihmiset ajattelemaan, 

tuntemaan ja toimimaan tavalla, joka edistää sekä voimavarojen rakentamista että 

tavoitteiden saavuttamista (Leskisenoja 2016, 125; Lyubomirsky, King & Diener 2005, 

804). Lasta on tärkeä rohkaista ja antaa palatuetta prosessista lopputuloksen sijaan. 

Palautteessa nostetaan esille vahvuuksia, oppimistapoja sekä menetelmiä joissa 

vaihtoehtojen hakeminen ja sinnikäs yrittäminen palkitaan ( Uusitalo-Malmivara & 

Vuorinen 2016, 59.) 
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6 PERMA-teorian heijastuminen Varhaiskasvatussuunnitelman 2016 

arvoista 
 

 

6.1 PERMA-teorian ja Varhaiskasvatussuunnitelma 2016 yhtäläisyyksiä ja eroja  
 

Sekä PERMA-teorian että Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 yhteneväisyys 

on siinä, että niiden tavoite on lisätä ihmisen hyvinvointia. Toinen yhteneväisyys koskee 

yksilökeskeisyyttä ja kolmas sitä, että molemmat ovat syntyneet 2010-luvulla. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita 2016 voi kritisoida siitä, että se ei tarkasti 

määrittele hyvinvoinnin käsitettä. Havaitsin myös VASU 2016 antavan paljon tavoitteita 

joiden saavuttamiseen ei anneta tarpeeksi eväitä ja se edellyttää, että lapsi on standardin 

omainen lapsi joka toimii tietyllä tavalla. Niin PERMA-teoria, kuin 

varhaiskasvatussuunnitelma ovat moniulotteisia ”ohjeistuksia”.  Havaitsin tutkimuksen 

aikana, että PERMA-teorian ei ota kantaa pedagogisiin ratkaisuihin tai päiväkodin 

käytänteisiin.  

 

PERMA-teorian ja VASUN 2016 lähtökohdat ovat erilaiset. PERMA-teoria käsittelee 

psyykkistä hyvinvointia ja sen edistämistä, mutta VASU 2016 on varhaiskasvatusta 

ohjaava ja velvoittava asiakirja. Sisällöltään PERMA-teoria koostuu viidestä eri 

elementistä, jotka toisistaan erillään, mutta myös yhdessä edistävät hyvinvointia. VASU 

2016 on puolestaan määräävä ja velvoittava asiakirja. VASU 2016 sisältö koostuu 

seuraavista asioista: asiakirjan velvoittavuudesta, varhaiskasvatussuunnitelmista, 

varhaiskasvatuksen tehtävistä ja sen yleisistä tavoitteista, varhaiskasvatuksen 

toimintakulttuurista, pedagogisen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta, lapsen 

kehityksen ja oppimisen tuesta, vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai katsomukseen 

perustuvasta varhaiskasvatuksesta sekä varhaiskasvatuksen arvioinnista ja kehittämisestä. 
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PERMA-teorian lähtökohtana on se miten jokainen rakentaa hyvinvointiansa, sekä se 

miten sitä voi edistää ja tukea. Sen sijaan VASU 2016:ssa hyvinvointia lähestytään 

oppimisen näkökulmasta, jonka keskiössä on oppiva ja hyvinvoiva lapsi (VASU 2016, 36). 

Pohdittuani PERMA-teorian ja VASU 2016 eroavaisuutta oppimisen suhteen päädyin 

seuraavaan lopputulokseen: PERMA-teorian mukaan hyvinvointi rakentuu siitä miten 

lapsi oppii. VASU 2016 perusteella hyvinvointi koostuu siitä mitä lapsi oppii. Kannattaa 

siis kiinnittää huomio siihen, että PERMA-teoriassa korostuu asioiden merkityksellisyys 

lapselle ja se miten hän oppii, ei se mitä lapsen tulee oppia.  

 

6.2 Leikin itseisarvo 
 

Tutkimuksen mukaan jokaiseen viiteen PERMA-teorian elementtiin suodattui yksi arvo:  

 

”--Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan sekä rakentaa käsitystä 

itsestään, identiteetistään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti.” (VASU 2016, 

19). 

 

Leikki on lapsen kehitykseen ja kasvuun kokonaisvaltaisesti vaikuttava tekijä, jonka 

merkitys ja määrittely on erittäin kiinnostavaa. Perehtyessäni leikin ilmiöön sille löytyi 

useita teoreettisia näkökulmia, mistä johtuen leikin ilmiöstä ei ole olemassa yhtenäistä 

kaiken kattavaa teoriaa. Havaitsin, että Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 

leikki on olennainen ja arvokas osa varhaiskasvatuksen toimintaa, jolla on merkitystä 

lapsen hyvinvoinnille. Leikki arvona ja toimintana on koko asiakirjaa läpäisevä toimintaa 

ohjaava, niin sanottu ”punainen lanka”. Se haastaa ja samalla velvoittaa varhaiskasvattajat 

leikin äärelle. 

 

Lapsen hyvinvointia edistävä leikki ei kehity itsestään. Lapsi ei aina riennä leikkimään, 

vaan usein leikin rakentamiseen tarvitaan varhaiskasvattajan apua. Leikki ei ehkä olekaan 

niin riemullista oman itsensä etsimistä, löytämistä ja oman elämän haltuunottoa kuin 

kuvitellaan.   Varhaiskasvattajan toiminta tai toimimattomuus vaikuttavat lasten leikin 

rakentumiseen. Tämän päivän kipukohtia varhaiskasvattajan toiminnassa muutamia 

mainitakseni ovat: kiivas elämänrytmi ja odotukset tehokkuudesta, yksilöllisyyden 
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korostumisen johdosta yhteisöllisyyden katoaminen, lapsen kasvu ja kehitysprosessiin 

sitoutuminen kiireen ja huolten keskellä sekä varhaiskasvattajan oman ammatillisen 

kasvuprosessin keskeneräisyyden hyväksyminen (Mattila 2011, 127–131.) Leikin 

ohjaamiseen ja rakentamiseen varhaiskasvattaja tarvitsee leikin ilmiökentistä teoreettista 

ymmärrystä, jotta varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri voi muuttua ja kehittyä.  

 

Leikkiessään lapsi harjoittelee säätelemään omia tunteitaan ja ajatuksiaan (P). Samalla 

lapsi pyrkii löytämään keinoja ilmaista itseään ja ymmärtää tapahtumia. Lapset leikkivät 

usein yhdessä, joka kehittää lapsen vuorovaikutussuhteita vertaisiinsa sekä 

varhaiskasvatuksen henkilöstöön. Leikki kasvattaa yhteisöllisyyttä ja edistää tunneilmastoa 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin kuluu leikin avulla tukea lasten 

vuorovaikutussuhteiden (R) syntymistä ja vaalia ystävyyssuhteita. Leikki on kuvitteellinen 

tila, jolla on merkitys (M) lapsen kehitykselle ja kasvulle. Leikissä lapsi omaksuu hänen 

ympäristönsä toimintatapoja, -kulttuuria ja arvoja. Ympäristöllä tarkoitan lapsen 

arkiympäristöä, jossa hän elää. Leikkiessään lapsi toteuttaa omia tavoitteitaan, joita 

saavuttaakseen hänen pitäisi kehittyessään ja kasvaessaan oppia suunnittelemaan (A). 

Samalla he oppivat huomiomaan toisten ihmisten näkökulmia.  Kun lapsi leikkii hänen 

kehitystasonsa mukaista leikkiä hän voi sitoutua leikkimään. Sitoutumisen(E) leikkiin 

huomaa parhaiten silloin, kun lapsi on uppoutunut leikkimään.  

 

6.3 Eniten heijastuvat elementit 
 

PERMA-teoria heijastui eniten niistä arvoista, jotka liittyivät ihmissuhteisiin ja 

saavuttamisen. Sisällöllinen yhtäläisyys erilaisissa ihmissuhteissa (Relationships) 

näyttäytyi vahvana myönteisen ympäristön, turvallisuuden, sosiaalisten taitojen sekä 

huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön alueilla. Lasten vertaissuhteita sekä 

varhaiskasvattajan roolia vuorovaikutussuhteiden rakentajana ei aineistossa nostettu esille.  

Saavuttamisessa (Accomplish) yhtäläisyys liittyi tavoitteiden asettelun, onnistumisen 

kokemuksien, palautteen sekä tuen ja kannustuksen alueille. Rohkaisemisen ja 

kannustamisen yhtäläisyys on PERMA-teoriassa sekä koko VASU 2016 asiakirjassa 

kantava ajatus. Pohdintojeni mukaan saavuttamiseen liittyvät läheisesti positiivisten 

tunteiden ja suhteiden elementit. Lapsen ympärillä oleva tunneilmapiiri sekä ihmissuhteet 

vaikuttavat saavuttamiseen, siihen mitä pidetään tärkeänä ja saavuttamisen arvoisena. 
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Varhaiskasvattajan tehtävä on pilkkoa lapsen kanssa opeteltavat tavoitteet sopivan 

kokoisiksi palasiksi, jotta lapsi voi kokea itsetunnon kannalta tärkeän saavuttamisen 

tunteen. 

   

6.4 Jonkin verran heijastuvat elementit 

 

PERMA-teorian positiiviset tunteet (Positive emotions), sitoutuminen (Engagement) sekä 

merkityksellisyys (Meaning) heijastuivat arvoista jonkin verran. Sekä PERMA-teorian 

positiivisten tunteiden elementissä että VASU 2016 sisällöissä käsitellään myönteisiä 

tunteita. Aineistossa ja koko asiakirjassa tunteista ja niiden opettamisesta kirjoitetaan 

yleisesti, pääpaino ei ole positiivissa tunteissa vaikkakin positiiviset tunteet ja 

kannustaminen ilmenevät asiakirjassa myönteisen asenteen, osallisuuden sekä 

kannustamisen muodossa. PERMA-teorian ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 

pyrkivät kohti samoja asioita, mutta VASU 2016 ei tuo esille keinoja, kuinka positiivisia ja 

myönteisiä tunteita voidaan toteuttaa päiväkotiympäristössä kokonaisvaltaisesti. Erilaisia 

tavoitteita kyllä on paljon, mutta positiivisten tunteiden taitojen opettelulle ei ole varattu 

aikaa (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 36).  

 

Erityisesti pienten lasten kohdalla myönteisten tunteiden vahvistaminen on yksi 

positiivisen psykologian päätehtävä. Tutkimusten mukaan positiivinen elämänasenne 

edistää myös terveyttä ja pidentää elinikää (Seligman 2008, 16, 275).  Tästä syystä voin 

olettaa, että varhaiskasvattajien tulisi myös päiväkodeissa luoda sellaisia edellytyksiä 

lapsille, että he innolla odottavat tulevaisuutta. Lisäksi varhaiskasvattajien tulisi omalla 

esimerkillä, toiminnallaan, myönteisellä palautteellaan kannustaa myönteisyyteen ja omien 

vahvuuksien huomaamiseen. 

 

Juuri valmistuneessa väitöskirjassaan Mirja Köngäs (2018) on tutkinut suomalaisten lasten 

tunteita päiväkotikontekstissa. Hänen tutkimuksen mukaan 3-6 vuotiaat ovat kasvaneet ja 

kehittyneet niin, että voivat ottaa vastaan tunneopetusta silloin kun tunneaistit ovat 

avoinna. Tutkimuksen mukaan tunneopetuksen ajankohta on paras silloin, kun ”tilanne on 

päällä”. Jos asiaan palataan myöhemmin, lapset eivät voi enää samaistua tilanteeseen 

(Köngäs 2018, 201.)  
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Lapset oppivat päiväkodin säännöt ja normit, niin että niistä muistutetaan myös toisia 

lapsia. Oletettavaa on, että jos päiväkodin sääntöihin ja toimintaan voidaan sisäistää 

positiivisia tunteita ja toista kunnioittavaa kiistojenhoitotaitoa siirtyvät ne luomaan uutta 

päiväkotikulttuuria. Könkään (2018) mukaan tunneälyn kehittämisen ei tarvitse olla 

erityinen oppiaine, vaan vallitseva toimintamalli päiväkodissa, jota aikuiset esimerkillään 

näyttävät. Näin toimittaessa lapset automaattisesti oppivat, toistavat ja mukailevat 

oppimaansa. Tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa tunnekasvatuksen 

ongelmakohdiksi on koettu toiminnan strukturoimattomuus, raskas ilmapiiri sekä 

johtajuuden vähyydestä johtuvat ongelmat (Köngäs 2018, 202.)  

 

PERMA-teorian sitoutumisen (Engagement) elementti heijastuu VASU 2016 arvoista 

jonkin verran. Lapselle pitää suunnitella sellaista toimintaa joka on tarkoituksenmukaista, 

kiinnostavaa, motivoivaa ja osallistavaa, sellaista toimintaa johon lapsi voi sitoutua. 

Toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tulisi olla lapsia osallistavaa. Esiin nousi 

flow-ilmiön aikana tapahtuva uppoutuminen tehtävään ja sen loppuun suorittamiseen. 

Ohjattu tai aito omaehtoinen leikki on tästä hyvä esimerkki. Varhaiskasvattajan ja 

huoltajien tehtävä on löytää lapsen kanssa ne kiinnostuksenkohteet, jotka sytyttävät 

tekemisen palon.  Kasvattajan on annettava lapsen nauttia elämästään juuri siinä hetkessä 

(Koivunen & Lehtinen 2016, 167). Norrishin, Wiliamsin,  O´Conorin & Robinsonin (2013) 

mukaan sitoutuneisuutta kuvastaa päättäväinen ja tarmokas pyrkimys kohti tavoitteita, 

utelias asenne, mielenkiinto ja uppoutuminen. 

 

Päiväkodissa on kuitenkin paljon erilaisia tavoitteita joita on velvoitettu toteuttamaan 

esimerkiksi tietty rytmi jota säätelee esimerkiksi ruokailut, päivälevot, aikuisten ja lasten 

aikataulutukset. Miten lapsen sitoutuminen ja flow toteutuu, jos lapsen syventynyt ja 

sitoutunut toiminta keskeytetään tuon tuostakin toisten lasten tai aikuisten toiminnan 

johdosta?  Kenen ehdoilla lapsi voi sitoutua toimintaan? Entä miten kasvattaja tunnistaa ja 

antaa tilaa lasten omille ideoille, tavoitteille ja kiinnostuksen kohteille? 

 

Merkityksen (Meaning) elementti osio oli vaikein työstää. Merkityksellisyyden 

elementissä ja VASU 2016 arvojen kanssa samansuuntaisia olivat subjektiiviset 

yhtäläisyydet joissa käsiteltiin omia vahvuuksia, motivaatiota ja osallisuutta. Opetuksen 
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yhtenä tarkoituksena on auttaa luomaan merkityksiä itsestään, toisista ihmisistä sekä 

ympäröivästä maailmasta (VASU 2016, 21).  Lapsen merkitykselliset kokemukset 

avautuivat tähän tutkimukseen lapsen toimijuuden näkökulmasta, jolloin lapsi kohdataan 

arvokkaasti, jolloin hän tulee kuulluksi ja hänet nähdään ainutlaatuisena. 

Se, että lapsi edistää hyvinvointiaan tekemällä muille hyviä tekoja jäävät varsin vähälle 

huomiolle VASU 2016 asiakirjassa Seligmanin (2002) mukaan merkityksellisyyden 

kokemusta voi saavuttaa myös kehittämällä omia vahvuuksiaan ja käyttämällä niitä toisen 

palvelemiseen. PERMA-teoria näkee toisten auttamisen lisäävän hyvinvointia sekä antavan 

lapsen omalle elämälle päämääriä ja sisältöjä. VASU (2016, 21) lähestyy toisille tekemisen 

merkitystä niin, että lapsi oppii toimimaan sekä käyttämään osaamistaan myös toisten 

hyväksi. 
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7 Lopuksi 
 

 

7.1 Yhteenveto ja pohdinta 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää PERMA-teorian soveltuvuutta 

varhaiskasvatuksen kentälle. Lisäksi haluan herättää keskustelua PERMA-teoriasta, teorian 

käytettävyydestä varhaiskasvatuksessa sekä selvittää mitä teorialla on tarjottavana 

varhaiskasvatukselle. Lastentarhanopettajan työnkuvaan kuuluu olla päiväkodissa 

asiantuntija, joka yhdessä toisten varhaiskasvattajien kanssa suunnittelee, organisoi ja 

ohjaa hoitoon ja kasvatukseen liittyviä prosesseja varhaiskasvatussuunnitelman ja 

pedagogisten tavoitteiden mukaisesti. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma on keskeinen päiväkodin ja lastentarhanopettajan työn väline. 

Silloin kun päiväkodin arjessa toimitaan yhdessä varhaiskasvatussuunnitelman arvojen 

mukainen työ muodostaa päiväkodin yhteisen tulkinnan hoidon, kasvun, kehityksen ja 

opetuksen päämääristä, sisällöistä ja pedagogisista järjestelyistä. Schwarzin teorian 

mukainen omien varhaiskasvatuksen arvojen pohtiminen ja tunnistaminen edistää 

varhaiskasvatuksessa tehtävää työtä sekä henkilökohtaisesti että yhteiskunnallisesti.  

 

Arvojen hajaannuksen tilassa varhaiskasvattajat joutuvat etsimään oikeita ratkaisuja. 

Kollegojen kanssa arvoista keskusteleminen, pohtiminen sekä niiden näkyvyys päiväkodin 

arjessa tuo työhön mielekästä sisältöä. Siksi arvokeskusteluille pitää antaa tilaa ja aikaa.  

Ilman arvojen tiedostamista työhön on vaikea sitoutua ja se voi johtaa päivittäiseen 

tyytymättömyyteen. Varhaiskasvattajan ja lapsen välisessä suhteessa kasvattajan ja 

työyhteisön arvot ja toimintakulttuuri ”siirtyvät” lapseen, se mitä pidetään tärkeänä ja 

tavoittelemisen arvoisena. 

 

Päiväkoti on paikka missä leikki varmasti näkyy ja kuuluu. Leikki onkin 

varhaiskasvatuksen toiminnassa ”punainen lanka”. Tutkimuksen aikana selvisi, että leikkiä 



36 
 

on vaikea tutkia, koska leikistä käsitteenä sekä sen merkityksellisyydestä lapselle on 

olemassa tutkimuskirjallisuudessa useampia näkökulmia. Leikkiin vaikuttavat monet asiat 

esimerkiksi lapsen leikkitaidot ja ympäristö. Lapsi kehittyy ja oppii uusia asioita koko ajan, 

jolloin myös leikin muodot muuttuvat. Leikkiä on totuttu pitämään lapsille ja heidän 

lapsuuteen kuuluvana. Tutkimuksen perusteella päättelin, että leikin tulisi olla lasten ja 

varhaiskasvattajien yhdessä jaettu tapa elää ja oppia. Se asettaa haasteita kasvattajalle, 

koska hänellä on silloin monta ”roolia” päällekkäin. Nimittäin samalla pitää olla leikin 

luoja, osallistuja ja havainnoija. 

 

 Varhaiskasvattajalla on suuri valta suhteessa lapsiin ja tätä kautta myös valta vaikuttaa 

leikkiin. Leikin rakentumiseen vaikuttavat varhaiskasvattajan teoriatieto leikistä, hänen 

leikille antamat mahdollisuudet ja leikille annettu tila. Leikille annetulla tilalla en tarkoita 

fyysistä tilaa vaan rauhaa, aikaa ja mahdollisuuksia kehittää ja edistää positiivisia tunteita 

kuten ilon ja onnen hetkiä, sosiaalisia suhteita kuten ystävyyttä, yhteishenkeä ja 

luottamusta, saavuttamista kuten oppimista, onnistumista ja oivaltamista, sitoutumista 

kuten toiminnan ”imua”, tarkoitusta kuten omien taitojen merkityksellisyyttä sekä 

vaikutusmahdollisuuksia. Näin ajatellen PERMA-teorian kaikki elementit heijastuvat 

leikin arvosta ja se avautuu tässä tutkimuksessa kanavaksi edistää lapsen psyykkistä 

hyvinvointia.   

 

Vaikka PERMA-teorian ja sen sisällöt heijastuvat VASU 2016 arvoista ja sisällöillä on 

keskenään selkeää yhtäläisyyttä, on huomioitava se, että PERMA-teorian sisältöjä ja 

varhaiskasvatussuunnitelman arvojen sisältöjä ei voida pitää täysin yhteneväisinä. Lisäksi 

arvot eivät jakautuneet tasaisesti PERMA-teorian elementteihin. Tämä tutkimus tarjoaa 

uusia näkemyksiä hyvinvointiin varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tutkimus luo uusia 

näkökulmia niin varhaiskasvatuksessa työskenteleville henkilöille kuin koko päiväkodin 

toimintakulttuuriin. 

PERMA-teorian vahvat painotusalueet esimerkiksi positiiviset tunteet heijastuivat arvoista, 

mutta VASU 2016 ei tuo esille mitkä ovat myönteisiä tunteita, miten niitä opitaan 

tuntemaan ja nimeämään sekä käyttämään. On siis varhaiskasvattajan vastuulla mitä 

tunteita lapsi oppii tunnistamaan ja miten hän oppii tunnetaitoja.  Tunteiden opettaminen 

lapsille on todella tärkeää, koska hukumme digitaalisuuteen ja dataan. Ihmiset odottavat, 
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että tarkoitukset tulevat ulkoapäin, kun pitäisi ymmärtää itseään ja muita. Kun lapsi itse luo 

elämäänsä merkityksiä, niin elämä muotoutuu omannäköiseksi. Varhaiskasvattaja näyttää 

suuntaa teoilla ja sanoilla.  

Merkityksen kadottaminen on tämän päivän ongelma, niin yksittäisellä ihmisellä kuin 

erilaisilla yhteisöillä ja hallinnollisilla laitoksilla. Arvoja, se mikä ihmisille on 

tavoittelemisen arviosta ja merkityksellistä osataan kyllä nimetä, mutta arvojen hajonta ja 

niiden todellinen merkitys elämälle puuttuu. Tästä voisi olla esimerkkinä oman elämän 

tarkoitus. Maailma on mieletön ja äärimielipiteitä ruokitaan helposti, mutta siitä huolimatta 

lapsella on kyky rakentaa elämäänsä mielekkyyttä ja sitä tukevaa työtä on 

varhaiskasvatuksessa tehtävä jatkuvasti. 

Tutkimuksen perusteella varhaiskasvattajana minulla ei ole omaan työhöni kaiken kattavaa 

valmista ratkaisukaavaa tai mallia kaikkeen varhaiskasvatuksessa tapahtuvaan toimintaan. 

Tärkeintä työssä on ottaa huomioon jokaisen lapsen omat vahvuudet, kiinnostuksen 

kohteet ja tavoitteet. Lapsella on omat tapansa toimia ja vahvuutensa toimia. 

Varhaiskasvattajan omat arvot, asenteet ja tavoitteet ovat erittäin merkityksellisiä ”lapsen 

näköisessä” toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.  Opeteltavia kohteita voi lähestyä 

erilaisin keinoin, lähestymistavoin ja aihein. Tuskin kukaan tietää mitä tunnetiloja, kuinka 

utelias, kiinnostunut ja motivoitunut lapsi voi olla ennen kuin lapsi on kokeillut ja tutkinut 

erilaisia aiheita ja lähestymistapoja.  

 

Tutkimustuloksistani voin päätellä, että omalla toiminnallani, toiveikkuudellani sekä 

elämänasenteellani on myönteinen vaikutus työskennellessäni varhaiskasvatuksessa. 

PERMA-teoria antaa tähän hyvän tieteellisen perustan ja voin olettaa, että 

varhaiskasvattajana minulla on mahdollisuus edistää lasten psyykkistä hyvinvointia, antaa 

edellytyksiä odottaa innolla tulevaisuutta, kannustaa heitä optimistisuuteen sekä omien 

vahvuuksien huomaamiseen. 

Keskeisemmässä roolissa psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä ovat PERMA-teoriaa 

arvostavat ja siihen myönteisesti suhtautuvat varhaiskasvattajat. Varhaiskasvattajilla on 

mahdollisuus toimia PERMA-teorian malleina, ohjata toimintaa, sanoittaa tunteita, 

tarkkailla omia ihmissuhteita, saavutuksia, merkityksellisyyttä, arvoja, sitoutuneisuutta 
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sekä koko kasvatustoiminnan merkityksellisyyttä. PERMA-teoria antaa mahdollisuuden 

edistää lapsen psykologista hyvinvointia. 

”Puutteista puhumisen eli ongelmakeskeisen lähestymistavan sijaan positiivinen 

psykologiaan kiinnittyvä PERMA-hyvinvointiteoria tarjoaa kasvatukselliseen keskusteluun 

hyvinvointinäkökulman, joka merkittävällä tavalla voi mullistaa oppimiseen ja 

kasvatuksellisiin prosesseihin liittyviä näkemyksiä myös Suomessa” (Leskisenoja 2016, 

27; Huebner, Gilman, Reschly & Hall 2009, 566). Jokaisen omakohtaisilla ja 

moniulotteisilla näkymillä hyvinvoinnista on yhtä suuri informatiivinen vaikutus, kuin 

numeroiden ja objektiivisen osaamisen mittaamisen tuloksista. Sellaiset lapset, jotka 

elämässään oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa sekä käyttämään niitä hyväksi 

saavuttavat elämässään myönteisiä ja toivottavia asioita. Näin lapsen psyykkinen 

hyvinvointi paranee ja sillä on välittömiä subjektiivisia vaikutuksia, mutta myös 

yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

 

7.2 Tutkimuksen haasteet ja luotettavuus 
 

 

Tutkimuksen analyysi ja tulososion teki haastavaksi se, että valitsin tarkastelunkohteeksi 

VASU 2016 arvot. Valitsin aineistoksi arvot, koska ne kiinnostavat minua. Myös 

julkisuudessa vaaditaan usein eri asiayhteyksissä arvokeskustelua. Arvokeskusteluja myös 

käydään jonkin verran. Arvot eivät alistuneet tutkimuksessa yksiselitteiseen määrittelyyn ja 

niitä oli haastavaa kuvata lyhyesti ja tyhjentävästi, siksi otin aineiston aukaisemisen avuksi 

koko asiakirjan. Niinpä avatessani arvoja, tekstissä on lähteenä käytetty koko asiakirjaa.  

Työstä olisi tullut enemmän käyttövoimaa arkeen, jos aineistona olisi käytetty koko VASU 

2016 asiakirjaa. Näin PERMA-teorialla olisi enemmän ”tarttumapintaa”, jota löytyy koko 

VASU 2016 asiakirjassa erittäin paljon. Siksipä jatkotutkimusaiheeni muodostui tästä 

aiheesta. 

 

PERMA-teoriaa ja sen sovelluksia ei ole vielä syvällisesti varhaiskasvatuksessa tutkittu tai 

otettu järjestelmällisesti käyttöön. PERMA-teoriaa kouluikäisten keskuudessa Suomessa 

on tutkinut Eliisa Leskisenoja. Kouluikäisille lapsille PERMA-teorian elementtien tueksi 

on saatavilla Leskisenojan tutkimuksen mukaan toimiviksi todettuja toimintasovelluksia, 
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joita tämän tutkimuksen PERMA-teorian heijastumisien perusteella voi soveltaen käyttää 

myös varhaiskasvatuksessa lasten kehitystason mukaan. Varhaiskasvatuksen katsotaan 

nykyisin olevan koulun ohella osa lapsen kehityksen ja kasvun polkua. Myös Uusitalo-

Malmivaaran & Vuorisen vahvuuksiin perustuvat tutkimukset ja Huomaa hyvä! materiaali 

antavat hyviä positiiviseen psykologiaan ja vahvuuksiin liittyviä toimintasovelluksia. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 arvot sekä PERMA-teoria osoittautuivat 

yhdessä haastavaksi tutkimuskohteeksi. Tutkimustuloksia PERMA-teoriasta 

varhaiskasvatuksessa sekä varhaiskasvatuksen uusimmista arvoista oli erittäin niukasti 

tarjolla. PERMA-teoriasta löytyi tutkimuksia koulukontekstiin, työntekoon sekä 

organisaatioiden toimintaan liittyen. Analyysivaiheen lähtökohta aineiston ja teorian osalta 

olivat täysin vastakkaiset. VASU 2016 arvot ovat kollektiivisia arvoja, mutta PERMA-

teoria lähtökohtana on jokainen ihminen yksilönä. Tutkimus syntyi näiden lähtökohtien 

rajapinnalle. Tästä syystä johtuen tutkimuksen tausta-ajatuksena toimi Schwarzin 

arvoteoria malli, jossa on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen taso. 

 

PERMA-teoria on kansainvälinen teoria, jotenka tutkimuksen kirjallisuus teorian osalta oli 

englanninkielistä ja ulkomailla tehtyä. Tutkimustulosten sovellettavuuteen tulee suhtautua 

kriittisesti esimerkiksi siksi, että eri maiden koulu- ja koulutusrakenne eroavat 

suomalisesta varhaiskasvatuksesta ja koulupolusta.  Tutkimuspaikkoina esiintyivät usein 

koulu, oppilaitos tai organisaatio eikä varhaiskasvatuksen arvot. Tästä syystä johtuen 

jouduin tekemään erilaisten tutkimustulosten ja kirjallisuuden pohjalta johtopäätöksiä, joita 

pyrin heijastamaan VASU 2016 arvoihin. 

 

Käsitteen hyvinvointi tiedon etsiminen ja tieteellinen tutkiminen tuottivat hieman 

vaikeuksia. PERMA-hyvinvointiteorian uutuuden vuoksi siitä ei ole tehty ”käsikirjoja”, 

jotenka oikean tieteellisen tiedon etsiminen varhaiskasvatuksen näkökulmasta tuntui 

haastavalta. Lisäksi PERMA-teoriaa tutkii iso joukko tutkijoita ympäri maailmaa. 

 

Tavoitteenani on ollut pitää tutkielma laadukkaana kokonaisuutena. Lähteinä olen 

käyttänyt tieteellisiä artikkeleita sekä kirjoja. Olen pyrkinyt käyttämään luotettavia, 

tuoreita ja monipuolisia lähteitä. Tutkimuksessa on myös vanhempia lähteitä, koska niissä 

on ollut tutkielmani kannalta merkittävää tietoa. 
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Tässä tutkimuksessa keskityin tutkimuskirjalisuutta hyödyntäen selvittämään PERMA-

teorian käyttämisen mahdollisuutta päiväkoti kontekstissa. Tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella jatkotutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat kysymykset: Miten 

PERMA-teorian näkökulmasta varhaiskasvatussuunnitelman arvot tukevat lapsen kasvua 

ja kehitystä? Toiseksi tutkimuskysymykseksi muotoutui: Miten PERMA-teoriaa ja sen 

sovelluksia voidaan hyödyntää lasten leikissä? 

 

Tutkimuksen aineistona on Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 arvot. 

Tutkimuksessa on kyse siitä, että aineiston analyysia ohjaa valmis aikaisemman tiedon 

perusteella luotu kehys (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97).  Kaikki aineiston arvolauseet 

pysyivät sellaisina kuin ne asiakirjaan on kirjoitettu. Tummensin lauseista arvoihin liittyvät 

sanat sekä alleviivasin arvolauseita PERMA-teorian elementeille annetun värin mukaan.  

Arvolauseet siirrettiin arvolauseen alleviivausten värien mukaan PERMA-teorian 

elementteihin.  Analyysivaiheessa käytin koko VASU 2016 asiakirjaa. Aineiston 

virallisuudesta ja luotettavuudesta huolimatta olen rehellinen sekä noudatan tarkkuuta ja 

huolellisuutta aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu on tässä tutkimuksessa tärkeää, koska PERMA-

teoriasta on vähän suomalaista tutkimusta. Siitä johtuen PERMA-teorian tarkasteluun 

heijastuu sen uskottavuuden ongelma. PERMA-teorialla ei ole vielä vakiintunutta 

tutkimuskäsitteistöä eikä tutkimusperinnettä. PERMA-teorian tutkimusta tehdessä korostuu 

teoreettiselle tutkimukselle tyypillinen uskottavuuskysymys, jossa suuri merkitys on sillä 

kuka taustateorian on tehnyt (Tuomi & Sarajärvi 2009, 21–22.) 

Tässä tutkimuksessa käytin teoreettisen viitekehyksen tukemiseen PERMA-teorian sekä 

positiivisen psykologian huippututkijoiden artikkeleita ja tutkimuskirjallisuutta. PERMA-

teorian taustalla on positiivinen psykologia, josta kuitenkin on tehty aiempia tutkimuksia.  

Tutkimukseni ja asemani tutkimusta tehdessäni on hyvin subjektiivinen. Pyrin 

vahvistamaan toistettavuutta ja luotettavuutta kirjoittamalla tutkimuksen lähteet, vaiheet, 

päätelmät ja koko tutkimusprosessin mahdollisimman tarkasti. Tutkimuksen 

luotettavuuspohdinnoissa pitäisi pyrkiä huomioimaan myös tutkijan 

puolueettomuusnäkökulma (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). Oma heikkouteni 

tutkimusasemassani saattaa olla tietämys PERMA-teoriasta etukäteen. On mahdollista, että 
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tutkimusta tehdessäni näin PERMA-teoriaa myös sellaisissa kohdissa, joiden sisältöä joku 

toinen tutkija ei olisi havainnut. Tästä syystä johtuen havainnoin puolueettomuutta koko 

tutkimuksen ajan. 

Tämä tutkimus syntyi tutkimuskysymysten ohjaamana, koska halusin tehdä tutkimuksen 

sellaisesta aiheesta joka minua itseä kiinnostaa. Halusin selvittää mitä yhteneväisyyksiä ja 

eriäväisyyksiä VASU 2016 arvoilla ja PERMA-teorialla on, jotta voin selvittää voiko 

PERMA-teoriaa ja sen sovelluksia käyttää hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen 

varhaiskasvatuksessa. PERMA-teoriaan liittyvän tutkimuskysymykseni jälkeen aloin 

selvittämään millä analyysimenetelmällä voisin saada vastauksen tutkimuskysymykseeni. 

Lopputuloksena oli teoriaohjaava sisällönanalyysi.  

Koen että tutkimukseni täyttää laadukkaan tutkimuksen vaatimukset. Uuden tiedon 

tuottamiseen liittyy pelko heikosta pätevyydestä varsinkin PERMA-teorian kohdalla, koska 

sitä on tutkittu varhaiskasvatuksessa vähän. Lisäksi teoria on maailmanlaajuisestikin tuore 

hyvinvointiteoria.  Tutkimuksestani kuitenkin selviää, että PERMA-teoria on pätevä ja 

laaja hyvinvointiteoria, jolla on selkeää yhtäläisyyttä VASU 2016 arvojen kanssa. 
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