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Tässä kandidaatintutkielmassa käsittelen sitä miten varhaiskasvatuksen opettajan arjessa 

näyttäytyy positiivisuus ja positiivinen pedagogiikka ja millainen on positiivinen opettaja. 

Haluan etsiä vastauksia siihen mitä ovat konkreettiset positiivisen ajattelun lisäämisen keinot 

ja keskityn varsinkin PERMA- hyvinvointiteorian oppeihin. 

Tutkielmassa selvennän ensiksi keskeisiä käsitteitä. Sitten siirryn yleisellä tasolla positiivisen 

psykologian ja pedagogiikan maailmaan ja pohdin positiivista opettajuutta. Tämän jälkeen 

käsittelen Martin Seligmanin PERMA-hyvinvointiteoriaa. PERMA on akronyymi 

hyvinvointiteorialle, joka sisältää viisi hyvinvoinnin elementtiä. Näitä ovat myönteiset tunteet, 

toimintaan sitoutuminen, välittävät ihmissuhteet, merkityksellisyyden kokemukset sekä 

asioiden saavuttaminen. Tarjoan konkreettisia tapoja miten PERMA-hyvinvointiteoria voi 

tukea varhaiskasvatuksen opettajaa. Yksi tärkeimmistä ajatuksista jonka haluan esille nostaa 

on Leskisenojan (2019, s. 15) sanoma: ”Positiivista pedagogiikkaa täytyy osata elää̈, jotta sitä̈ 

voi opettaa”. Viimeisenä teen yhteenvedon ja pohdinnan.  

Tutkielman johtopäätösten mukaan se, että kun opettaja itse voi hyvin ja harjoittaa positiivista 

psykologiaa tietoisesti, vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun positiivisesti. Tätä kautta 

opettajan resilienssi vahvistuu ja hän selviytyy arjesta paremmin ja voi tarjota laadukkaampaa 

varhaiskasvatusta. Opettajan hyvinvointi riippuu paljon opettajasta itsestään ja tässä kuvioon 

astuu PERMA-hyvinvointiteoria ja yleisesti positiivinen psykologia ja sen tarjoamat 

konkreettiset menetelmät ja ajatustavat. 
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1 Johdanto 

Olen valinnut kandidaatin tutkielmani aiheeksi tutkia mitä positiivisen psykologian menetelmiä 

löytyy varhaiskasvatuksen opettajan tukemiseen. Positiivinen psykologia ja positiivinen 

pedagogiikka ovat nostaneet päätään viime vuosina. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

korostetaan varhaiskasvatuksen laadun merkitystä lapsen kasvulle ja kehitykselle (OPH, 2022). 

Tutkimusten mukaan opettajan hyvinvointi vaikuttaa opetuksen laatuun (Hascher & Waber, 

2021). Meidän opettajien tulee siis voida hyvin koska se heijastuu kasvattamiimme lapsiin.  

 

Haluan tutkielmassani tarkastella sitä että mitä edes on olla positiivinen opettaja. Haluan 

myös tarjota konkreettisia keinoja miten varhaiskasvatuksen opettaja voi lisätä positiivista 

ajatteluaan. Seligman esitteli vuonna 2011 PERMA-hyvinvointiteorian ja on ollut yksi 

positiivisen psykologian uranuurtajista. Tämän takia hänen tutkimuksensa oli minulle 

luonteva valinta osaksi aineistoa ja auttoi omalta osaltaan hieman rajaamaan aihetta.  

 

Olen itse ottanut omassa arjessani käyttöön tietoisen positiivisen ajattelutavan ja se on suuri 

voimavara arjessa. Haluaisin  että tämä kandidaatintutkielma auttaisi varhaiskasvatuksen 

opettajia kiinnittämään työssään kuin myös toki vapaa-ajallaan huomiota positiivisen 

psykologian sekä positiivisen pedagogiikan oppeihin. Pysähtymään arjessa niiden pienten 

hetkien äärelle ja huomaamaan että arjessa on myös niin paljon hyvää. Positiivinen psykologia 

ja pedagogiikka on terminä varmasti tuttu jo monelle, mutta kuinka moni sitä oikeasti 

konkreettisesti harjoittaa omassa arjessaan? Positiviisuus on mielestäni suuri voimavara. 

Haluan tutkimukseni avulla kannustaa ihmisiä elämään omannäköistä elämää.  Sinä saat olla 

onnellinen ja sinä saat voida hyvin ja ottaa sen saavuttamiseksi käyttöön erilaisia konkreettis ia 

keinoja. Oma hyvinvointi heijastuu muihin ainoastaan positiivisella tavalla. Haluan toki myös 

todeta että positiivisuus ei tarkoita että elämä olisi aina helppoa ja sisältäisi ainoastaan 

positiivisia tunteita, mutta esimerkiksi resilenssiä kehittämällä vastoinkäymisistä voi tulla 

siedettävämpiä. 
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2 Teoreettinen viitekehys 

2.1 Positiivinen psykologia 

Psykologia on keskittynyt alkujaan ihmisen kielteisiin tunteisiin, mielenterveyden ongelmien 

ehkäisyyn ja parantamiseen. Positiivinen psykologia on syntynyt 1990- luvun lopulla ja sen 

luojiksi on nimetty muun muassa Martin Seligman sekä Mihály Csíkszentmihályi.  Seligman 

kertoo positiivisen psykologian tähtäävän tunnistamaan ja edistämään yksilöiden ja yhteisöjen 

kukoistukseen vaikuttavia tekijöitä. (Trogen, 2020). Kukoistus-sanan voisin avata Robin S. 

Sharman sanoin: ”Se mihin keskitymme, kasvaa ja lisääntyy”. (Avola, Pentikäinen, & 

Kuusniemi, 2020) 

 

Positiivinen psykologia on tieteenala, joka nimensä mukaisesti keskittyy positiivisempaan 

ajatteluun ja nostaa esille sitä mikä tuottaa hyvää mieltä: miten onnellisuutta, hyveitä ja 

vahvuuksia voitaisiin edistää. (Ojanen, 2022). Positiivinen psykologia tutkii ihmisen 

vahvuuksia, onnellisuutta, voimavaroja ja hyvinvoinnin eri alueita. (Trogen, 2020). Positiivinen 

psykologia on kiinnostunut muun muassa seuraavista kysymyksistä: ”Mitä on hyvä elämä ja 

miten sitä voidaan edistää?”, ”Onko ihmiselle tunnusomaisempia  positiiviset vai negatiiviset 

tunteet?” sekä esimerkiksi ”Millaiset kasvuolosuhteet ovat lapsen kannalta kaikkein parhaita?”. 

(Ojanen, 2022). Tutkimusten mukaan positiivisen psykologian parissa työskentelevät ihmiset 

ovat erityisen hyvinvoivia ja onnellisempia. Ajatusmaailma ”saat sen mihin keskityt” pätee siis 

hyvinkin vahvasti positiivisessa psykologiassa. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2017). 

2.2 Positiivinen pedagogiikka 

Termi positiivinen pedagogiikka on näennäisesti uusi.  Positiivinen pedagogiikka nojautuu 

positiiviseen psykologiaan.  Positiivisen pedagogiikan alakäsitteitä ovat ympäristö, hyvinvo int i 

ja oppiminen. Kun nämä kolme asiaa yhdistää luo lapselle pohjan onnellisuuden korkeammalle 

tasolle. (Avola, ym. 2020). Positiivisen pedagogiikan tavoite on edistää hyvinvointia sekä 

luonteenvahvuuksia. Se tukee oppimista ja viihtymistä ja lisää myönteisiä tuntemuksia 

oppimisympäristössä.  (Leskisenoja, 2017). Positiivinen pedagogiikka voidaan määritellä myös 

niin, että se tuo yhteen positiivisen psykologian tieteen ja tutkimukset ja parhaat käytännön 

opettamisen tavat joiden tarkoitus on lisätä yksilöiden ja päiväkotien, koulujen kukoistusta. 

Yksikön hyvinvoinnin lisäksi tähdätään myös oppimistuloksiin. (Avola, ym. 2020). 
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Trogen (2020) määrittelee positiivisen pedagogiikan niin, että sen peruspilareita ovat yhteys, 

kunnioitus, ennakointi, empaattinen johtajuus ja positiiviset ajatukset. Kun nämä peruspilar it 

ovat kunnossa voi alkaa rakentaa myös muita elämän taitoja kuten hyvinvointia, itsetuntoa, 

sosiaalisia taitoja ja minä pystyn- asennetta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. (Trogen, 2020).  

 

Positiivisen pedagogiikan toinen nimi on myös vahvuuskasvatus. (Trogen, 2020). Positiivisen 

pedagogiikan tarkoitus on nähdä ja sanoittaa enemmän hyvää ja vahvuuksia sekä onnistumis ia 

kuin heikkouksia, ongelmia ja virheitä. Kasvattajan tulee olla jatkuvasti hereillä ja huomio ida 

hyviä sanoja, asioita ja tekoja. (Avola, ym. 2020). Lasta tulee aktiivisesti osallistaa ja tukea 

vahvuuksia sekä myönteisiä tunteita. (Trogen, 2020).  

2.3 PERMA-hyvinvointiteoria 

PERMA on hyvinvoinnin ja kukoistuksen tiede. Martin Seligman on kehittänyt teorian 

hyvinvoinnista joka lyhenee akronyymiksi PERMA. Tämä pohjautuu positiiviseen 

psykologiaan. PERMAn mallin mukaan hyvinvointi rakentuu viidestä osatekijästä joita ovat 

myönteiset tunteet, sitoutuminen, ihmissuhteet, merkityksellisyys ja saavuttaminen. Eng-

lanniksi nämä ovat: Positive emotions, engagement, relationships, meaning ja accomplishment. 

(Leskisenoja, 2017). PERMA on positiivisen psykologian yksi tärkeimmistä teorioista.  

 

Viime vuosina PERMA- teoriaan on voitu lisätä myös +H eli health: PERMA+H. Tämä 

tarkoittaa muita hyvinvointiin radikaalisti vaikuttavia tekijöitä, kuten ravitsemusta, liikuntaa, 

unta ja palautumista. (Avola, jne. 2020).Tässä kandidaatintutkielmassa en käsittele näitä +H- 

hyvinvoinnin elementtejä mutta se ei kuitenkaan poista sitä  että ne ovat tietysti tärkeä osa 

PERMA-teorian toimivuutta – terveelliset elämäntavat. 

 

PERMA- teorian pohjalta on syntynyt myös toinen hyvinvointimalli joka on EPOCH. Se on 

jalostettu paremmin lapsille ja nuorille sopivaksi. Se koostuu engagement, perseverance, 

optimism, connection ja happines- sisällöistä. E eli engagement tarkoittaa keskittymis tä, 

läsnäoloa ja syventymistä. P eli perseverance tarkoittaa päämäärien sinnikästä tavoittelemis ta 

haasteista huolimatta. O eli optimism on luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen. C eli connection 

to others tarkoittaa lämpimiä ihmissuhteita ja rakkautta. H eli happiness tarkoittaa onnellisuutta 
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ja myönteisiä tunteita. (Avola, ym. 2020). Tätä EPOCH- teoriaa en käsittele tässä 

kandidaatintutkielmassa.  

2.4 Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, 

opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.  

(Varhaiskasvatuslaki, 1 §) .  Varhaiskasvatus on osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua ja luo 

perustan elinikäiselle oppimiselle. (OPH, 2022). 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on myös esimerkiksi turvata mahdollisimman pysyvät 

vuorovaikutussuhteet lapsen ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä sekä järjestää lapselle 

tarkoituksenmukaista tukea. Lisäksi se kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaito ja. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tehtävä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen sekä 

toimia säännöllisesti yhteistyössä huoltajien kanssa. (OPH, 2022). Kun nämä kaikki toteutuvat 

on varhaiskasvatuksen opettajalla oiva pohja toteuttaa positiivista pedagogiikkaa 

varhaiskasvatusympäristössä.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2022) mainitaan: ”Varhaiskasvatus korostaa 

pedagogiikan merkitystä ja samalla varhaiskasvatuksen opettajien pedagogista vastuuta. 

Kokonaisvastuu lapsiryhmien toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja 

tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on 

varhaiskasvatuksen opettajilla” (OPH, 2022, s. 9). Entä mikä tekee kasvatussuhtees ta 

pedagogisen? Siljander määrittelee tämän niin, että kyseessä on kasvatettavan ja kasvattajan 

välinen suhde joka viime kädessä tähtää siihen että kasvatettavasta tulee itsenäinen ja 

itsemääräytyvä subjekti (Siljander, 2014).  
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3 Tutkielman toteutus 

Toteutan tutkimukseni kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Alasuutarin (2011) 

mukaan laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta: havaintojen pelkistämisestä ja 

arvoituksen ratkaisemisesta. Ensimmäisessä havaintojen pelkistämisvaiheessa tulee erotella 

aineiston tarkastelutyyppi. Minun teoreettis-metodologinen näkökulmani on 

kirjallisuuskatsaus.  Tämän jälkeen havainnot tulee yhdistää ja etsiä yhteinen piirre. (Alasuuta r i, 

2011). Toinen vaihe laadullisessa analyysissa on arvoituksen ratkaiseminen eli tehdään 

merkitystulkintaa tutkittavasta ilmiöstä ja muodostetaan rakennekokonaisuus. Laadullinen 

tutkimus on siis havaintojen tuottamista ja havaintojen selittämistä. (Alasuutari, 2011). 

Valitsin teoreettis-metodologiseksi näkökulmakseni kirjallisuuskatsauksen. 

Kirjallisuuskatsaus on aiempaan empiiriseen tutkimukseen sekä teorioihin tehtävä katsaus, 

jonka avulla lähestytään tutkittavaa ilmiötä (Valli & Raine, 2018). Laadullista tutkimusta voi 

luonnehtia prosessiksi. Tutkimuksessa on eri vaiheita. Aineistoon tutustutaan ensin 

huolellisesti jonka jälkeen muodostuu tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat. Sitten löydettyyn 

aineistoon perehdytään ja tulokset analysoidaan. Lopuksi vielä tehdään johtopäätökset ja 

pohditaan mitä tutkimus antaa kentälle. (Valli & Aarnos, 2018).  

Halusin valita tutkimuksessa aineistokseni luotettavia lähteitä jotka tukevat tutkielman aihetta. 

Käytin niin suomen- kuin englanninkielisiä lähteitä. Halusin soveltaa osaamistani myös 

sivuaineeni psykologian kautta eli haen niin kasvatustieteiden kuin psykologiankin aineistoja. 

Käytin aineistona niin varhaiskasvatuksenopettajan kuin luokanopettajien tutkimuksia sillä 

varhaiskasvatuksen opettajien hyvinvoinnista ja ylipäänsä positiivisesta psykologiasta tai 

pedagogiikasta ei ole tehty kovin montaa tutkimusta. Aineisto tarjosi paljon vinkkejä̈ 

positiivisen pedagogiikan toteuttamiseen käytännössä̈ joita haluan tuoda tässä 

kandidaatintutkielmassa esille. 

Hakusivujani olivat Oula-Finna, Scopus, Google Scholar ja Jecer. Hakusanoja joita käytin 

olivat muun muassa positiivinen psykologia, positiivinen pedagogiikka, PERMA, 

varhaiskasvatus. 
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Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

 

1. Millainen on positiivinen opettaja? 

2. Mitä on PERMA-hyvinvointiteoria ja mitä työkaluja se tarjoaa opettajan 

tukemiseen?  

 

Käsittelin äsken teoreettisen viitekehyksen ja avasin avainkäsitteitä, kuten positiivinen 

psykologia ja positiivinen pedagogiikka sekä PERMA. Tulen tutkimaan millainen on 

positiivinen opettaja ja kuinka tuoda positiivisuutta omaan arkeen omilla ajattelutavoillaan. 

Tämän jälkeen sukellan PERMA-hyvinvointiteorian maailmaan ja tarjoan myös konkreettis ia 

harjoituksia sen rinnalle. Lopuksi pohdin löydöksiäni. 
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4 Positiivisen opettajan tunnusmerkit 

Tässä luvussa tulen käsittelemään ja vastaamaan tutkimuskysymykseeni millainen on 

positiivinen opettaja? Tätä kysymystä lähden avaamaan positiivisen psykologian ja positiivisen 

pedagogiikan aineistojen kautta. Yksi avainkäsite positiivisessa psykologiassa on seuraavan 

ajattelutavan omaksunta: ”Things don’t happen to you, they happen for you”. Vapaa suomennus 

tästä on, että elämässä asiat tapahtuvat sinua varten, eivät sinulle. (Tuominen, 2020). 

Positiivinen asenne ei tarkoita sitä että aina elämässä olisi kaikki hyvin. Elämässä ei voi olla 

aina kaikki hyvin. Mutta positiivinen opettaja on hahmo, joka suhtautuu elämään ja sen tuuliin 

myönteisesti myös silloin kun myrsky vallitsee.   

 

Positiivista pedagogiikkaa voi toteuttaa opettaja joka on itsekin omistanut positiivisen 

psykologian periaatteet myös omaan elämäänsä. Opettaja joka huolehtii omasta 

hyvinvoinnistaan ja kokee elämässään myönteisiä tunteita sekä merkityksellisyyttä on paras 

mahdollinen kannustin ja roolimalli lapsille.  (Leskisenoja, 2017). Positiivinen pedagogiikka 

ei toteudu jos opettaja ei itse voi hyvin. (Avola & Pentikäinen, 2019). Opettajaan tulisi 

muistaa että lasten näkökulmasta hän on yksi tärkeimmistä aikuisista ja  tästä lankeaa 

vastuuta. Positiivinen opettaja sanallistaa oppilaiden onnistumista sekä antaa myönteistä 

palautetta ja kiitosta aina kun mahdollista (Leskisenoja, 2017). 

 

Positiivisella opettajalla on muutamia tuntomerkkejä. Opettajan tulisi keskittyä arjessa hyvään. 

Hänen tulisi tulla tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja harjoittaa niitä, kuin myös tukea lapsia 

tällä vahvuuspolulla. Opettajan tulisi olla myös tietoinen vastuustaan: hän on roolima ll i. 

Opettajan tulisi olla inhimillinen ja aito ja olla saatavilla. Välittäminen on myös avain: opettajan 

tulisi aidosti välittää lapsista, rohkaista ja innostaa, tukea. (Leskisenoja, 2017). 

 

Yksi tapa, miten toteuttaa positiivista pedagogiikkaa on tehdä oikeasti konkreettinen 

suunnitelma arkea varten. Tässä suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon resurssit, kuten aika, 

motivaatio sekä voimavarat. Lisäksi suunnitelman tulisi tukea niin lasta kuin aikuista. 

Suunnitelmaan tulisi pitää sisällään opettajan omat kiinnostuksen aiheet ja myös pohdintaa siitä 

että millaisia arvoja ja tietoja ja taitoja haluaa opettaa. (Trogen, 2020).  
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4.1 Opettajan hyvinvointi 

Avola ja kumppanit (2020) kysyvät kirjassaan: ”Kuinka hyvin minä voin?”. Tämän suuren 

kysymyksen äärelle me kasvattajat pysähdymme liian harvoin. Se on positiivisen pedagogiikan 

kannalta tärkeä kysymys. Pue happinaamari ensin itsellesi ja sitten vasta muille.  Seligman 

(2011) esittää että jos positiivinen psykologia tähtää hyvinvoinnin rakentamiseen maailmassa 

täytyy hyvinvoinnin olla rakennettavissa.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2023) määrittelee työhyvinvoinnin kokonaisuudeksi, jonka 

muodostavat työ ja sen mielekkyys sekä yksilön terveys, turvallisuus ja hyvinvoint i. 

Työhyvinvointia tukevia tekijöitä ovat muun muassa hyvä ja motivoiva johtajuus sekä 

työyhteisön ilmapiiri kuin myös ammattitaito.  Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen ongelma 

on ollut sijaispula jo monen vuoden ajan. Pula pätevistä sijaisista, koulutettavien määrä ja työn 

houkuttavuus kulkevat käsi kädessä työhyvinvoinnin kanssa. (OAJ, 2019). Työterveysla itos 

(2023) määrittelee työhyvinvoinnin seuraavanlaisesti: se on turvallista, terveellistä ja tuottavaa 

työtä jota ammattitaitoiset työntekijät tekevät hyvin johdetuissa organisaatioissa. 

Työnhyvinvoinnin pääteemoja ovat elintavat, kokonaisvaltainen ergonomia, työkyvyn 

ylläpitäminen ja työn imun löytäminen, hyvä johtaminen ja resilientti organisaatio.  

 

On tärkeää keskittyä opettajien henkiseen ja fyysiseen terveyteen työhyvinvoinnin akselilla 

mitattuna. Aiemmat tutkimukset osoittavat että opettajien työhyvinvointi liittyy läheises t i 

opettajien itsensä kehittämisen ja elämänlaadun parantamiseen. Työhyvinvointi on yksi 

opettajien ammatillisen kasvun, menestyksen, motivaation sekä ammatillisen aktiivisuuden 

määrittävistä tekijöistä. (Sun, Guo, Xu, & Ding. 2022). 

Opettajien hyvinvointi on myös yhteydessä opetuksen tehokkuuteen, opiskelijoiden tuloksiin 

sekä koulutukselliseen hallintoon. Viime vuosina opettajien hyvinvointi on saanut lisääntyvää 

huomiota jonka johdosta on tehty empiirisiä tutkimuksia aiheeseen liittyen. Lisää tutkimuks ia 

tarvitaan. Empiiristä tutkimuksia on näennäisesti vähän, mutta tulokset kaikessa viittaavat 

siihen että opettajan hyvinvointi vaikuttaa opetuksen laatuun. (Hascher & Waber, 2021). 

Positiivisessa pedagogiikassa opettajan asenne ja oma kokemus hyvinvoinnista on tärkeintä. 

Jos opettaja ei voi hyvin, positiivista pedagogiikka ei voi toteuttaa. (Avola, ym. 2020). 

Työhyvinvointiin edistävät muun muassa se, miten hallitsemme omaa työtämme, yhteisöllisyys 

sekä opettajan oma terveys, fyysinen kunto sekä psykologinen pääoma. Psykologiseen 
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pääomaan kuuluu muun muassa toiveikkuus, optimismi, sitkeys ja myönteisyys. (Yrttiaho & 

Posio, 2021).  

4.2 Opettajan onnellisuus 

Aristoteles määrittely yli 2500 vuotta sitten onnellisuuden tavoittelun yhdeksi elämän 

tarkoitukseksi. (Avola, ym. 2020). Positiivisen psykologian tärkein tutkimuskohde on ollut 

koko ajan onnellisuus. Positiivinen psykologia tutkii varsinkin sitä, että miten elää hyvää 

elämää eli pitkäkestoista onnellisuutta. (Avola ym., 2020). Onnellisuus on jonkinlainen hyvältä 

tuntuva ihmisen sisäinen psykologinen tila. Se on asia, mitä ihmiset tavoittelevat ja koska 

onnellisuus on psykologinen tila, jokainen ihminen voi itse määritellä kuinka onnellinen hän 

on. Onnellisuus jaotellaan kolmeen seikkaan: positiivisiin tunteisiin, elämäntyytyväisyyteen 

sekä onnellisuusperspektiiveihin jotka näkevät elämän arvokkuuden laajasti. (Uusita lo -

Malmivaara, 2014).  

 

Onnellisuus ja positiiviset tunteet tarkoittavat sitä, että myönteiset ja kielteiset tunteet ovat kyllä 

läsnä yksilön elämässä. Elämää ei voi elää niin että on vain positiivisia tai vain negatiiv is ia 

tunteita. Mutta nyrkkisääntö tähän on, että mitä enemmän yksilö kokee positiivisia tunteita ja 

mitä vähemmän negatiivisia tunteita sitä onnellisempi hän on. (Uusitalo-Malmivaara, 2014).  

 

Elämäntyytyväisyyttä onnellisuutena on joskus tutkittu yhdellä kysymyksellä: ”Kuinka 

tyytyväinen olet elämääsi kokonaisuutena?”. Kun ihminen vastaa tähän kysymyksen hän 

saattaa katsoa odotusten ja todellisuuden välistä kuilua. (Avola, ym. 2020). 

 

Onnellisuuden taitoa voidaan harjoittaa ja opettaa. Onnellisuus on tietoinen valinta ja sitä on 

mahdollista tavoitella tarkoituksenmukaisesti. Omaan elämään voi tuoda sellaista tekemistä, 

olemista ja ihmisiä jotka tuottavat onnellisuutta yksilölle ja yhteisölle. (Avola, ym. 2020). 

Onnellisuustaitoja ovat taidot huomata hyvä, nähdä hyvä ja tehdä hyvää. 

 

Jotkut uskomukset ajattelevat että onnellisuuden tavoitteleminen on itsekästä. Todellisuus on, 

että kun olemme onnellisia me annamme sitä myös muille. Kasvattajalla tulee aina huolehtia 

omasta onnellisuudestaan ja hyvinvoinnistaan. (Avola, ym. 2020). 
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4.3 Opettajan resilienssi 

Seligman kertoo ihmetelleensä, miten hän onnistui terapiatyössään poistamaan yksilöltä 

ahdistuksen tai masennuksen mutta yksilön onnellisuus ei lisääntynyt. Seligman onkin 

ymmärtänyt että pahoinvoinnin poistaminen ei tee kenestäkään hyvinvoivaa ja kukoistavaa. 

Ihmisen pysyvä onnellisuus rakentuukin geeniperimästä, olosuhteista ja ihmisen omista 

valinnoista ja teoista. (Avola, ym. 2020).  

Positiivinen psykologia tuo tietoja, taitoja ja työkaluja jotta ihmisen psyykkinen joustavuus ja 

resilienssi lisääntyy. Tavoitteena on antaa oppilaille tietoja ja taitoja joilla voidaan parantaa 

mielen kimmoisuutta. Mieltä voidaan auttaa säilymään eheänä ja toipumiskykyisenä myös, kun 

ihminen kohtaa negatiivisuutta ja kriisejä.  (Avola, ym. 2020). 

Avola kumppaneineen (2020) määrittelevät kirjassaan resilienssin käsitettä. Resilienssi on 

kognitiivisia prosesseja, tapoja ajatella itsestä, elämästä ja omasta selviämisestä. Resilienssi on 

myös sisäistä puhetta: tapa miten ihminen itselleen puhuu. Sisäinen puheemme vaikuttaa 

tunteisiin ja käyttäytymiseemme. Resilienssi on myös sietokykyä, myönteistä selviämistä ja 

yksilön uskoa omiin kykyihin. Resilienssi on myös palautumiskykyä ja kykyä sopeutua 

muutoksiin.  

Resilienssi on ikään kuin mukana kulkeva hätäensiapulaukku. Resilienssin tärkeimpiä tekijöitä 

ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot. Resilienssiä voi vahvistaa. Penn Resilience Progman on 

ohjelma, joka on otettu aikuisten resilenssin vahvistamista varten ympäri maailman erilais issa 

organisaatioissa. Joissain Suomen päiväkodeissa on otettu käyttöön lapsille resilienss iä 

vahvistava Askeleittain- ohjelma. (Poijula, 2021).  

4.3.1 Resilienssi-harjoitus 

Tapa, miten resilienssiä voi kehittää on pysähtyminen. Vastaanottaa tunteet ja käydä ne läpi. 

Kun ottaa itselleen tietoisen oman hetken on helpompi palautua esimerkiksi työpäivän 

haastavista tilanteista. Mieti, mistä löydät voimavarasi? Mistä saada uutta voimaa ja energiaa? 

(Lahtinen & Rantanen, 2019).  

Mieli RY (2022) määrittelee resilenssin  keinoja resilenssin vahvistamiseksi. Ensimmäinen 

keino on pyytää ja tarjota apua: nämä ovat olennaisia resilienssitaitoja. Toisena on luottamus. 

Tulee luottaa yksilöiden ja yhteisöjen joustavuuteen ja selviytymiskykyyn. Kolmantena on 
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tarpeen myös huolehtia arjen toimivuudesta muutoksissa. Rutiinit ovat avain. Mielenterveyttä 

suojaavat tekijät: uni, ravinto ja  palautuminen, arjen ihmissuhteet ja tunteet, vapaa-aika ja 

liikkuminen on tarpeen olla kunnossa. Neljäntenä on tarpeen muistaa selviämisen paikat. Olet 

pärjännyt aiemminkin, suuntaa katse siis eteenpäin. Mieti, millaisin voimavaroin ja vahvuuks in 

olet aiemmin selvinnyt ja keneltä sait tukea tällöin. Keneltä voisit pyytää apua?  

4.4 Opettajan tunnetaidot 

Tunteet eli emootiot ovat inhimillisen vuorovaikutuksen keskeinen elementti. Tunteiden avulla 

ymmärrämme ihmisen mieltä sekä koemme ymmärretyksi tulemista ja yhteenkuuluvuutta. 

(Mäntymaa, Luoma, Puura ja Tamminen, 2003).  Tunteet voidaan jakaa perustunteisiin joita 

ovat ilo, viha, inho, suru, hämmästys ja pelko. Tämä tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen 

on alkutaival koko elämän läpi jatkuvalle prosessille tunteiden  säätelyn maailmaan. (Pihlaja, 

Viitala, Paakkolanvaara & Hiltunen. 2022) Myös me aikuiset olemme tunnetoimijoita ja 

meidän jokaiseen hetkeemme liittyy myös tunteet. Se, miten hyvin me onnistumme niitä 

säätelemään on myös meillä jatkuvan oppimisen kehyksessä. 

 

Tunteiden säätelytaidot ovat kykyä tunnistaa tunteita, käsitellä tunteita sekä säädellä tunteita 

sekä niiden aiheuttamia reaktioita. Tunteiden säätely vielä tarkennettuna on oman toiminnan 

muuttamista tilanteiden mukaisella tavalla. (Koivuniemi, Kinnunen, Mänty, Järvenoja & 

Näykki, 2021, s. 266). Tunnetaidot taasen ovat yksi tunteiden säätelyiden keinoista. Hyvät 

tunnetaidot tarkoittavat sitä että henkilö ymmärtää ja tiedostaa tunteensa ja osaa toimia niin että 

nämä tunteet tulevat  nimetyiksi ja huomioiduiksi. (Lahtinen & Rantanen, 2019). 

Opettajan työssä tunnekenttä on laaja. Opettaja kohtaa  työssään oppilasryhmänsä tunteet, 

perheiden tunteet,  työkavereiden tunteet sekä tietysti myös omat tunteensa. Opettajan tulee 

ymmärtää ja sanoittaa tunteita ja puhua ääneen niin positiivisista kuin negatiivisista tunteista 

työyhteisössään. Tätä kautta me kasvatamme myös lapsia kohtaamaan tunteensa . (Yrttiaho & 

Posio, 2021). Opettajan työ on jatkuvaa älyllistä, sosiaalista ja emotionaalis ta 

vuorovaikutussuhdetta. Opettajalta oletetaan avoimuutta ja ammattiaidon jakamista 

kasvattajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  (Virtanen, 2015).  

 

Tunnetilojen jakaminen ja tunteista avoimesti puhuminen on avain vuorovaikutukseen. 

Tunteiden yhteen sovittaminen ja soinnuttaminen vuorovaikutuksessa on jatkuvaa. (Mäntymaa , 
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jne, 2003). ”Tunnetaitojen opiskelu on yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä”, kirjoittavat 

Lahtinen ja Rantanen (2019). Lahtinen & Rantanen (2019) määrittelevät myös termin 

tunnepaljastus.  Yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa avointa kerrontaa siitä miltä sinusta 

tuntuu ja mitä ajatuksia mielessäsi liikkuu. Kun opettaja paljastaa jotain omasta sisäisestään 

maailmastaan tulee hän oppilailleen lähemmäksi ja tutummaksi. 

4.5 Aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet 

Iso osa varhaiskasvatuksen opettajana arkea on aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet. Tiimi 

voi olla joko voimavara tai työn kuormittava tekijä. Tiimin hyvinvointi heijastuu myös 

lapsiryhmään ja lasten toimintaan. Toimiva tiimi vaikuttaa myös lapsilähtöisyyteen, 

motivaatioon, työssä jaksamiseen sekä lasten hyvinvointiin. (Ranta, 2020).  

 

Positiivisen pedagogiikan keinot työyhteisön yhteishengen tukemisessa ovat muun muassa se, 

että tiimillä on jokin nimetty johtaja: yleensä tähän on nimetty ryhmän varhaiskasvatuksen 

opettaja. Varhaiskasvatuksen opettaja on samalla tiimin pedagoginen johtaja. Muita hyviä 

tiimityön aspekteja on Rannan (2020) tutkimuksen mukaan: ”Positiivinen vuorovaikutus, hyvät 

käytöstavat, kiinnostus toista kohtaan, huumori, lupa yrittää ja epäonnistua, luottamus sekä 

arvostus”. Lisäksi työyhteisöä avustaa selkeät roolit sekä sitoutuminen yhteisiin arvoihin ja 

toimintatapoihin. (Ranta, 2020). 

 

Huoltajien ja varhaiskasvatuksen opettajan yhteistyö on määrite lty 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2022). Huoltajilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa 

lapsensa varhaiskasvatukseen. Huoltaja tulee kohdata kunnioittavasti ja arvostavasti sekä 

kuulla avoimesti ja luottamuksellisesti.  

4.6 Opettaja-lapsisuhde 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa mainitaan seuraavaa: ”Varhaiskasvatuksen 

ammattilaisten tehtävä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen.” (OPH, 2022). Positiivinen 

opettaja-lapsisuhde on avain lasten sosiaalis-emotionaaliseen kehitykseen ja myös muuhun 

menestykseen elämässä. Kun opettajalla on keinot tarjota lapsille emotionaalista tukea ja 

ymmärtää lasten uniikkeja tarpeita myös haastavat tilanteet voivat muuttua ja kehittyä. (Chen 

& Lindo, 2017). 
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Varhaiskasvatuksen ammattilaisen sensitiivisyys lasten viesteihin on keskeistä. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisen tulee myös arvioida jatkuvasti tuen tarvetta, antaa sitä sekä 

myös kehittää toimintakulttuuria ja toimintatapoja. (OPH, 2022). 

Positiivisessa pedagogiikassa keskeistä on myönteisen palautteen anto. Opettaja joka käyttää 

positiivista pedagogiikkaa on herkkä havaitsemaan hyvän sekä palkitsemaan niistä. Tämä ei 

tarkoita perusteetonta ja jatkuvaa kehumista mutta aito ja ansaittu palaute on tarpeen sekä iso 

osa positiivisen pedagogiikan maailmaa. (Leskisenoja, 2017). Opettajan tulisi myös toteuttaa 

välittävää opettajuutta. Välittäminen on ihmisen perustarve. Välittävän opettajan tulisi olla 

sitoutunut työhönsä ja osoittaa kiinnostusta lapsiin. Opettajan tulisi hallita tunteensa 

opetustilanteessa ja auttaa lapsia. (Hosio, 2021).  

 

Tunteiden  sosialisaatioksi kutsustaan sitä lähes huomaamatonta prosessia jossa lapsen 

vanhemmat ja muut kasvattavat jakavat lapsille tietoa tunteiden ymmärtämisestä ja 

kokemuksista sekä tunteiden ilmaisusta ja niiden säätelystä. Näin lapsen käyttäytymistä 

ohjataan. Ohjaus voi olla esimerkiksi suoraa reaktiota lapsen ilmaisuun tai siten 

mallintamista. (Pihlaja, ym, 2022). 

 

Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen (2017) määrittävät kasvatuksen seuraavanlaisesti: 

”Kasvatuksen tehtävä on lisätä maailmaan hyvää opettamalla taitoja jotka palvelevat yksilö, 

yhteisöä ja koko yhteiskuntaa.” Käsite opetus on pedagogiikan keskeisimpiä ja vanhempia 

käsitteitä. Opetuksen rakennetekijät ovat opettaja, oppija, sisältö. Nämä kolme tekijää 

muodostavat oppimisprosessin. (Siljander, 2014).  Opetuksen käsitteeseen liittyy vahvasti 

myös suunnitelmallisuus. Meidän tulee suunnitelmallisesti toteuttaa positiivista 

pedagogiikkaa jonka yksi tavoitteista on tehdä jokainen oppija enemmän tietoiseksi omista 

kyvyistään. Positiivisen pedagogiikan tehtävä on auttaa lapsia löytämään oma potentiaalinsa 

ja kirkastamaan vahvuudet. Positiivisen pedagogiikan tulee niin ennaltaehkäistä, kuin opettaa. 

Ennaltaehkäisy on yksilölle vahvan luonteen opettamista aina kun mahdollista ja opettaminen 

tarjoaa myönteistä vuorovaikutusta ja ihmisenä olemista. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, 

2017). Sanotaan, että lapsen elämässä jopa yksi turvallinen suhde johonkin aikuiseen riittää. 

Tämä aikuinen voi olla opettaja. (Yrttiaho & Posio, 2021). 
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5 Hyvinvointiteoria PERMA varhaiskasvatuksen opettajan työkaluna 

Maslow (1962) oli ensimmäisiä psykologian kentän tutkijoita joka kuvaili sanaa hyvinvoint i, 

wellbeing.. Kymmeniä vuosia myöhemmin vuonna Seligman alkoi tutkimaan sitä, mikä on 

hyvää ja positiivista elämässä. Positiivinen psykologian teoria syntyi ja ajatusmaailma niistä 

asioista jotka auttavat tekemään elämästä elämisen arvoista ja kuinka määritellä, mitata ja luoda 

hyvinvointia. Tätä teoriaa kehitellessään Seligman määritteli viisi osatekijää joita ihmiset 

tavoittelevat. Nämä osatekijät ovat sisäisesti motivoivia ja edistävät hyvinvointia ja niitä 

tavoitellaan oman itsensä ja hyvinvointinsa vuoksi. (Seligman, 2011). Tässä luvussa aion 

vastata toiseen tutkimuskysymykseeni eli mitä on PERMA-hyvinvointiteoria ja mitä työkaluja 

se tarjoaa opettajan tukemiseen? Tutkimukseni lähtee PERMAn viiden osa-alueen määrittelys tä 

ja jokaisen osa-alueen määrittelyn jälkeen tarjoan konkreettisia arjen työkaluja. 

 

Seligman on määritellyt yhden positiivisen psykologian tärkeimmistä termeistä: kukoistaminen 

eli flourish. Kukoistaminen on yksi tärkeimmistä positiivisen psykologian käsitteistä. Se on 

avain ihmisen elämänlaadun parantamiseen. Seligman itse kuvaa kukoistamista niin että yksilö 

löytää täyttymyksen elämästään, saavuttaa merkityksellisiä ja arvokkaita asioita ja tuntee 

muihin ympärillä oleviin ihmiseen yhteyttä myös syvemmällä tasolla. Avainkäsite on hyvän 

elämän eläminen. (Seligman, 2011). Kukoistaminen on optimaalinen tila jossa emotionaalinen, 

sosiaalinen ja psykologinen hyvinvointimme on parhaalla mahdollisella tasolla. Kun 

keskitymme elämämme myönteisiin toimintatapoihin, positiivisiin ihmissuhteisiin ja 

suuntaamme huomiomme siihen mikä on toivottua, toimivaa ja tavoiteltua voimme kukoistaa. 

Tavoitteena on löytää sellaiset ajattelumallit ja prosessit joita voimme hyödyntää myös sillo in 

kun kohtaamme elämän vaikeuksia. (Leskisenoja, 2017).  

 

Seligman ajatteli ensin onnellisuuden olevan positiivisen psykologian ydinteema ja sen 

mittarina toimivan elämäntyytyväisyyden. Sittemmin Seligman on muuttanut käsitystään niin, 

että hyvinvointi on positiivisen psykologian ydin ja sen mittarina toimisi kukoistus. 

(Leskisenoja, 2016). Hyvinvointi koostuu viidestä elementeistä eli myönteisistä tunteista, 

sitoutumisesta, ihmissuhteista, merkityksellisyydestä ja saavuttamisesta. Hyvinvoinnin 

tunnusmerkkien tulisi myös täyttää seuraavat kolme ehtoa: kunkin elementin tulee edistää 

hyvinvointia, ihmisten tulee tavoitella hyvinvoinnin elementtejä itsearvoisesti niiden itsensä 

takia ja elementtien tulee olla määriteltävissä ja mitattavissa. (Seligman, 2011). 
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5.1 Myönteiset tunteet 

PERMA-hyvinvointiteorian ensimmäinen elementti on myönteiset tunteet (positive emotions). 

Lukuisten tutkimusten mukaan myönteiset tunteet: positiivisuuden, optimismin ja 

kiitollisuuden vaaliminen avaa uusia uria ja johtaa lukuisin toivottuihin seurauksiin. On tarpeen 

muistaa, että kukoistavaan ja hyvinvoivaan elämään kuuluu myös negatiiviset tunteet: niiden 

kokeminen ja hyväksyminen. Tunnekirjava elämä kuuluu asiaan mutta myönteiset tunteet 

kukistavat pahan. Myönteiset tunteet ovat hyvinvoinnin kulmakivi, ne mahdollistavat 

laadukkaat ihmissuhteet sekä tehokkaan oppimisen. (Leskisenoja, 2017). 

 

Myönteiset tunteet ovat onnellisuutta, mutta myös toivoa, kiinnostusta, iloa, rakkautta, ylpeyttä, 

huvitusta ja kiitollisuutta. Kun yksilö voi tutkia, nauttia ja integroida myönteisiä tunteita 

jokapäiväiseen elämään yksilön tottunut ajattelu ja toiminta muuttuu. (Seligman, 2011).  

 

Kiitollisuus 

 

Yksi tapa lisätä myönteisiä tunteita elämään on kiitollisuuden tunteen kokeminen. Kiitollisuus 

on hyve joka on lähellä rakkautta. Kiitollisuus synnyttää positiivisia tunteita niin sen antajassa 

kuin vastaanottajassakin. (Yrttiaho & Posio, 2021) Kiitollisuus tekee elämästämme 

onnellisempaa ja tyydyttävämpää. Kiitollisuuden tunne tulisi ymmärtää osana elämää ja ottaa 

se osaksi arkea. Usein olemme kiitollisia kun ostamme ulkomaanmatkan, mutta voisiko 

kiitollinen olla siitä että saa herätä uuteen päivään omasta lämpimästä sängystä ja turvassa? 

(Avola, jne. 2020)  

 

Kiitollisuus ei ole pelkästään suurin hyveistä vaan myös kaikkien hyveiden äiti, sanoo Cicero. 

(Yrttiaho & Posio, 2021).  Tutkimus on tehty ja sen tulosten mukaan kiitollisuutta harjoittavat 

ihmiset kokivat elämänsä positiiviseksi, olivat 25 prosenttia onnellisempia, kokivat fyysisen 

terveytensä paremmaksi ja esimerkiksi kokivat enemmän positiivisia tunteita ja 

elämäntyytyväisyyttä. He odottivat tulevaa positiivisemmalla mielellä ja nukkuivat 

laadukkaampaa unta. (Emmons & McCullough, 2003). 
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5.1.1 Myönteiset tunteet-harjoitus: Kiitollisuus 

Yksi tunnetuimmista positiivisen psykologian kiitollisuusinterventioista on 

kiitollisuuspäiväkirja. Kun osoitamme kiitollisuutta, vahvistamme sitä että elämässämme on 

runsaasti hyvyyttä. (Yrttiaho & Posio, 2021). Seligman (2011) esittää kiitollisuusharjoitukseks i 

kiitollisuuskirjeen jollekin yksilölle.  Tässä harjoituksessa listaat kiitollisuuden aiheita 

päivittäisestä elämästäsi. 

 

Tehtävänanto Leskisenojan kirjasta lainattuna: ”Elämässämme on paljon asioita, suuria ja 

pieniä, joista voimme olla kiitollisia. Ajattele asioita, joista juuri tänään voit olla kiitollinen ja 

kirjoita ne kiitollisuuspäiväkirjaasi.” (Leskisenoja, 2017). Tätä tehdessä on hyvä muistaa, että 

kiitollisuuden aiheita ei tarvitse olla paljon, esimerkiksi kolme kappalettakin riittää. Ne voivat 

olla ihan arkisia asioita. ”Kiitos, että sain herätä tähän päivään turvassa”. Työssä voisimme 

listata asioita missä olemme työpäivän aikana kiitollisia. ”Kiitos ihanista työkavereista”. 

Nykytekonologian avulla meillä on mahdollisuus myös virtuaalisiin kiitollisuuspäiväkirjo ihin 

– kirjoita kiitollisuuden aiheita päiväsi aikana esimerkiksi puhelimen muistiinpanoihin tai ota 

niistä kuva! (Leskisenoja, 2017).  

 

Myös Yrttiaho & Posio (2021) kehottavat kirjoittamaan päivittäin kolme hyvää asiaa 

työpäivästäsi. Mikä meni hyvin? Miksi se meni hyvin? Mitä tunteita tämä herätti ja herättää?  

5.2 Sitoutuminen 

Toinen elementti PERMA-hyvinvointiteoriassa on sitoutuminen eli engagement.  Tämä 

tarkoittaa tehtävään uppoutumista, mielihyvää sekä tavoitteiden saavuttamista. (Leskisenoja, 

2017). Uppoutuminen on pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista ja omien vahvuuksien löytämis tä. 

Vahvuudet ovat luontaisia kykyjämme ja taitojamme. Vahvuudet ovat asioita, joita 

tehdessämme koemme onnistuvamme ja olemme luonnostamme hyviä. Kun opimme 

käyttämään näitä vahvuuksia pääsemme työn imuun, koemme flown tunnetta ja näiden kautta 

myös työn iloa. (Yrttiaho & Posio, 2021).   

 

Flow on Csikszentmihalyi’sin kehittämä käsite jota kuvataan suomeksi usein 

virtaamiskokemuksena. Se on kokemus kun ihminen tekee jotain itseä kiinnostavaa ja jossa 

hänen osaamistasonsa, vahvuustasonsa sekä tehtävän vaatimustaso kohtaavat. Tämä 
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virtauskokemus, flow-tila, lisää läsnäoloa ja intohimoa elämäämme. Tässä tilassa ihminen 

kadottaa helposti ajantajunsa eikä ole niin tietoinen tunteistaan tai ajatuksistaan. (Avola, ym. 

2020) 

 

Nykyajan maailmassa korostuu hektisyys ja multitasking. Olemme koko ajan saavutettavissa. 

Meillä meinaa unohtua taito pysähtyä arjessa nauttimaan hyvistä hetkistä. (Leskisenoja, 2017). 

Eckhart Tolle kuvaa kirjassaan Läsnäolon voima sitä miten olisi tärkeä pysähtyä. Miettiä että 

mikä on nykyhetken voima? Se on ihmisen oman läsnäolon voima jossa kohdistaa ajatukset sen 

hetkiseen hetkeen. Pysähtyessä olemme läsnä itsellemme ja sitä kautta myös muille. (Tolle, 

2017).  Läsnäolotaidot ovat taitoja olla tietoisesti läsnä omassa elämässä ja ihmissuhteissa. Ne 

ovat taitoa asettua, rauhoittua ja keskittyä. Ne ovat itsensä rauhoittamistaitoja stressaavissa 

tilanteissa sekä taitoja keskittyä pitkäjänteisesti ja uppoutua tekemiseen. (Avola, ym. 2020).  

 

Tapoja harjoitella sitoutumista on ottaa osaa aktiviteetteihin, joita oikeasti rakastaa ja joissa ei 

vilkuile kelloa. Yksilön tulisi myös harjoitella hetkessä elämistä ja viettää aikaa luonnossa : 

Katsoa, kuunnella ja tarkastella asioita joita ympärillä tapahtuu. Tunnistaa ja opetella omat 

vahvuutensa ja tehdä asioita joissa niitä pääsee hyödyntämään. (Seligman, 2011).  

5.2.1 Sitoutuminen-harjoitus: Vahvuuteni 

Vahvuustaidot ovat positiivisen pedagogiikan itsetuntemustyökalu. Vahvuustaitoja ovat taito 

tunnistaa ja arvostaa omia luontaisia vahvuuksia, taito käyttää ja hyödyntää omia vahvuuks ia 

tietoisesti, taito kehittää ja vahvistaa uusia vahvuuksia sekä taito huomata ja arvostaa muiden 

vahvuuksia. Kun tunnistat omat vahvuutesi, pääset hyödyntämään täyden potentiaalia s i. 

(Yrttiaho & Posio, 2021).  

 

Luonteenvahvuudet muodostavat oman hyvinvointiteoriansa ja kun tunnistat omat 

luonteenvahvuutesi, vahvistat jokaista PERMA- teorian osa-aluetta. Ihmiset, jotka tunnistavat 

omat vahvuutensa ja hyödyntävät niitä saavuttavat elämässään enemmän toivottavia ja 

myönteisiä asioita kuin ne jotka eivät tunnista eivätkä hyödynnä niitä. (Avola, ym. 2020). 

 

Luonteenvahvuuksien tutkimus on ollut mukana positiivisen psykologian tutkimuksessa aina. 

Seligman ja Peterson ovat kehittäneet luonteenvahvuusfilosofian: Values in Action eli VIA. 

Tähän luonteenvahvuuslistaukseen on pyritty löytämään mahdollisimman universaa lit 
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vahvuudet joita on 24 kappaletta. Heidän hankkeensa pohjautuu hyveisiin joita on kuusi 

kappaletta. Viisaus ja tieto, rohkeus, rakkaus ja inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, 

kohtuullisuus sekä henkisyys ja transsendenssi. Luonteenvahvuuksien kautta voimme saavuttaa 

hyveet. (Yrttiaho & Posio, 2021).  

 

Tässä sitoutuminen- kategorian harjoituksessa tutustumme omiin luonteenvahvuuksiimme. 

Ensimmäinen askel on VIA-luonteenvahvuusmittarin avulla määrittää että mitkä ovat meidän 

ominaisvahvuutemme? Kun ominaisvahvuudet ovat käsitteenä tuttuja siirrymme arjen 

tilanteiden reflektointiin. Näyttäytyykö ominaisvahvuutemme arkielämän tilanteissa ja miten 

saisimme ne hyötykäyttöön? Tällainen vahvuusperustainen työskentely ja vahvuustreeni on 

hyvin perustavanlaatuista ja laaja-alaista ja sillä on yhteys iloon ja hyvinvointiin. (Leskisenoja, 

2017). VIA-luonteenvahvuusmittari löytyy ilmaiseksi netistä. (Yrttiaho & Posio, 2021).  

5.2.2 Sitoutuminen- harjoitus: Mindfulness 

Mindfulness lisää hyvinvointia. Se on hyväksyvää ja tietoista läsnäoloa jossa huomio 

kiinnitetään nykyhetkeen tarkoituksellisesti ja arvostelematta. (Yrttiaho & Posio, 2021). 

Mindfulness-harjoittelussa ensimmäinen tavoite on hetkessä oleminen ja tämän hetken 

ainutlaatuisen kokemuksen havainnointi. Toinen tavoite on kiinnittää huomiota siihen mitä 

juuri tässä hetkessä tapahtuu ja kolmantena peruspilarina voidaan pitää hyväksymistä, asiat 

hyväksytään juuri niin kuin ne ovat.  (Avola ym., 2020). 

 

Mindfulnessin harjoittelussa on tärkeää se, että ymmärrämme oman rajallisuutemme. Meidän 

ei tarvitse olla ammattilaisia mindfulnessin tai meditaation maailmassa. Meditaatio on osa 

mindfulnessia. Hyvin pienillä asioilla pääsee pitkälle. (Avola, ym. 2020; Yrttiaho & Posio, 

2021). Mitä on tiedostava läsnäolo käytännössä? Se ei ole harrastus samaan tapaan kuin vaikka 

golf tai lukeminen vaan se on enemmänkin elämäntapa. Mindfulnessin ja meditaat ion 

maailmaan voi päästä esimerkiksi internetistä löytyvien ohjattujen videoiden avulla tai 

osallistumalla mindfulness- kurssille (Uusitalo-Malmivaara, 2014). 

 

Tiedostavan läsnäolon avulla yritetään päästä myös eroon menneisyyden liiallises ta 

miettimisestä. Myöskään tulevaisuudessa ei saisi liikaa roikkua ja nykyhetkeen tulisi suhtautua 

hyväksyvästi. (Uusitalo-Malmivaara, 2014). Tolle (2017) kuvaa kirjassaan, miten ihmisen tulis i 
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ymmärtää, että tulevaisuutta ei ole. Emme voi tietää tulevaisuudesta. Tulevaisuus on vain ajatus 

meidän päässämme, suunnitelma ja haave.  

 

Tiedostavaa läsnäoloa tulisi harjoitella säännöllisesti. Tiedostavan läsnäolon hetken voi viettää 

kuitenkin missä tilanteessa tahansa. Hetken tiedostamista voi käyttää esimerkiksi syödessään. 

Kun syöt, keskity siihen mitä syöt, miltä se maistuu ja ketä ympärilläsi on? Tee tästä arjen 

pienestäkin hetkestä taianomainen. (Uusitalo-Malmivaara, 2014).  

 

Toinen päivittäinen harjoitus on hengitysharjoitus. Avola, ym., (2021) kuvaavat kirjassaan 

simppelin hengitysharjoituksen. Ensimmäisenä  tässä harjoituksessa tulee hiljentää vauhtia, 

pysähtyä ja keskittyä tähän hetkeen. Mitä ajatuksia mielessä liikkuu? Toisena tulee suunnata 

huomio hengitykseen. Hengittää nenän kautta syvään sisään ja ulos. Miltä ilmavirta tuntuu? 

Kolmantena yksilön tulee suunnata huomio kehoonsa. Miltä kehossa tuntuu – onko jännityks iä 

ja muuttuuko keho hengitysharjoituksen aikana? 

5.3 Ihmissuhteet 

Ihmissuhteet ja tarkennettuna positiiviset ihmissuhteet PERMA-teoriassa tarkoittavat 

onnellisuutta, elämän merkityksellisyyttä sekä fyysistä ja henkistä terveyttä. Yksi 

perustarpeistamme on nähdyksi ja kuulluksi tuleminen. Kun nämä tarpeet täyttyvät ja 

elämässämme on aitoja ja merkityksellisiä ihmissuhteita vaikuttaa tämä myönteises t i 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme ja onnellisuuteen. (Seligman, 2011; Yrttiaho & Posio, 

2021) Ihmissuhdetaidot ovat taitoja muodostaa ja ylläpitää hyviä ihmissuhteita ja ystävyyttä. 

Ne ovat taitoja olla myönteisesti ryhmän jäsen ja tehdä rakentavaa yhteistyö tä. 

Ihmissuhdetaitoinen ihminen tuntee itsensä ja ymmärtää sekä arvostaa muiden ihmis ten 

erilaisuutta. Yksilöllä on myös taitoa ratkaista konflikteja, sovitella ja antaa anteeksi. (Avola, 

ym. 2020).  

 

Opettajan työ on yksi merkittävimmistä ihmissuhdetöistä. Meidän työmme ydin on 

kohtaaminen, päivittäinen kohtaaminen. Kohtaamme muita työntekijöitä, vanhempia sekä 

lapsia päivittäin. Työhyvinvointi syntyy kohtaamisissa ja sosiaalisissa suhteissa ja niillä on 

tärkeä rooli (Yrttiaho & Posio, 2021; Hascher & Waber, 2021). Positiivinen kohtaaminen 

edistää hyvinvointia. Päivät töissä kuin myös vapaalla ovat täynnä kohtaamisia. Kohtaamiset 

parhaimmillaan ovat niitä kun olemme vuorovaikutuksessa mukavan ihmisen kanssa ja jaamme 
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molempia kiinnostavia asioita. Olemme kuultuja ja me kuuntelemme. Kun eroamme, olomme 

voi tuntua voimaantuneelta. Kohtaamisissa tärkeintä on tietoinen läsnäolo ja henkinen läsnäolo. 

(Yrttiaho & Posio, 2021). 

 

Hyvää vuorovaikutusta voi ja kannattaa harjoitella. Vuorovaikutus on kaiken oppimisen 

perusta. (Ranta, 2021). Hyvät vuorovaikutustaidot tekevät yksilöstä ihmissuhdetaitur in. 

Yksinkertaisesti vuorovaikutus on: kiinnostunutta, kunnioittavaa, kuuntelevaa, kysyvää ja 

kannustavaa. Tämän viiden K:n  säännön muistaminen kantaa pitkälle.  (Avola, ym. 2020).  

5.3.1 Ihmissuhteet- harjoitus: Kohtaamisia 

Tämä ihmissuhteiden harjoitus on kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvin kattava. Ohjeena on 

tarkkailla vuorovaikutustilanteita luokkatilanteissa kuin myös työyhteisössä. Tarkastele 

tapahtumia seuraavien kysymysten kautta: Millaisiksi koet kohtaamiset työpäivän aikana? 

Millainen on sinun oma roolisi? Miten muut ihmiset näkevät ja kuulevat sinut? Miten toivois it 

että vuorovaikutus ja kohtaaminen toteutuu työpäivän aikana? Mikä on sinun roolisi, miten sinä 

itse voisit vaikuttaa tilanteisiin? (Yrttiaho & Posio, 2021).  

5.3.2 Ihmissuhteet- harjoitus: Aktiivinen ja rakentava vastaaminen 

Seligman (2011) kertoo myös hyvän ihmissuhdeharjoituksen. Kuuntele tarkasti, kun joku 

kertoo sinulle jostain hyvästä jota heille tapahtui. Vastaa hänelle aktiivisesti ja rakentavasti. 

Kysy ihmiseltä josko hän eläisi hetken kanssasi uudestaan. Tarkkaile, miten vastaat ja miten 

toinen vastaa sinulle. Tämän harjoituksen avulla vuorovaikutuksesi kehittyy ja aktiivisesta ja 

rakentavasta vastaamisesta ja vuorovaikutuksesta toisen kanssa alkaa tulla tapa.  

 

5.4 Merkityksellisyys 

Merkityksellisyys voidaan lyhyesti määritellä yksilön omaksi suunnaksi elämälle sekä 

voimavaraksi vaikeuksissa. Se on hyvin subjektiivinen ja henkilökohtainen asia. Se perustuu 

siihen että miten ihminen ymmärtää itsensä ja ympärillään olevan maailman ja tunnistaa, mitä 

yrittää elämässään saavuttaa. (Leskisenoja, 2017). Merkityksellisyyteen kuuluu myös 

optimismi ja myötätuntotaidot sekä luottamus tulevaisuuteen. (Avola ym., 2020).  
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Merkityksellä on neljä peruspilaria joita ovat yhteenkuuluvuus, tarkoitus, tarinankerronta ja 

transsendenssi eli itsensä ylittäminen. Tässä parasta on että nämä peruspilarit ovat ihan jokaisen 

saavutettavissa, niitä voi kehittää ja lisätä merkityksellisyyden tunnetta elämäänsä. (Yrttiaho & 

Posio, 2021). Merkityksellisyyteen kuuluu vahvasti myös sisäinen motivaatio. Yksi keskeinen 

kysymys tässä on ”Mikä tekee elämästä elämisen arvoista?”. Sisäinen motivaatio on jaettu 

kolmeen osaan: vapaaehtoisuus, kyvykkyys sekä yhteenkuuluvuus. Edellämainittu pohjautuu 

Decin ja Ryanin (2000) itseohjautuvuusteoriaan. Vapaaehtoisuus tarkemmin tarkoittaa 

mahdollisuutta valita itse oma toimintansa pohjautuen omiin arvoihin ja kiinnostuksen 

kohteisiin. Kyvykkyys tarkoittaa kokemusta osaamisesta ja onnistumisesta ja yhteenkuuluvuus 

kokemusta siitä että yksilöstä välitetään. (Avola ym., 2020) 

  

Yhteenkuuluvuus kohoaa esille niin Smithin (2020) peruspilareissa kuin Decin ja Ryanin 

(2000) itseohjautuvuusteoriassa. Yhteenkuuluvuus on  ihmisen luontainen tarve. Haluamme 

läheistemme ymmärtävän, arvostavan ja hyväksyvän meidät. Haluamme löytää ihmiset 

ympärillemme ja antaa sekä vastaanottaa rakkautta. Tärkein merkityksellisyyden synnyttäjä on 

tunne kuulua johonkin ryhmään tai yhteisöön. (Avola, ym., 2020). Positiivis illa 

vuorovaikutuskokemuksilla töissä on merkittävä vaikutus työkokemukseen mutta myös koko 

elämäämme. (Avola, ym., 2020). 

 

Merkityksellisyyden osa optimismi on personallinen asenne, tapa suhtautua elämään ja tapa 

tulkita tapahtumia ja kokemuksia. Optimismissa tulkinnat ja mieliala ovat myönteisiä ja 

onnellisuus on keskiössä. Optimisti ajattelee että kaikki kääntyy lopulta parhain päin. Optimis t i 

myös rajaa vaihtoehdot itselleen sopiviksi sekä käyttää ongelmakeskeisiä selviytymiskeino ja.  

(Ojanen, 2022).  

 

5.4.1 Merkityksellisyys-harjoitus: Työn merkitys 

Työ on identiteetin, arvon ja tarkoituksen lähde. Työssä saamme mahdollisuuden toimia 

yhteisön hyväksi ja elättää perheemme. Opettajan työssä merkityksellisyys korostuu: me 

näemme päivittäin työmme jäljet. (Yrttiaho & Posio, 2021). 
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Pohdi oman työsi merkityksellisyyttä. Yrttiaho & Posio (2021) tuovat kirjassaan esille 

seuraavia kysymyksiä.  Ensimmäisenä: ”Millaista positiivista hyötyä päivittäisestä työstäsi on 

muille?”.  Toisena: ”Kuinka tietoinen ja sitoutunut koet olevasi tähän positiiviseen hyötyyn?” 

ja kolmantena: ”Miten luulet tämän vaikuttavan päivittäisiin ajatuksiisi, tunteisiisi ja 

toimintaasi?” 

 

Avola kumppaneineen (2020) kuvaa miten heille opetustyössä merkityksellisyys tarkoittaa sitä 

että rakkauden, hyvyyden ja hyvinvoinnin sanoma leviää sinne missä se on merkityksellis intä 

eli lapsiin ja nuoriin. Opetus- ja kasvatustyö on syvästi merkityksellistä, tärkeää ja arvokasta. 

Kun kasvattaja sisäistää tämän tekemänsä työn merkityksellisyyden voi hän kokea työssään 

elämäntyytyväisyyttä, onnellisuutta ja hyvinvointia. 

 

5.5 Saavuttaminen 

PERMA-teorian viimeinen elementti on saavuttaminen (accomplishment). Tämä kuvaa 

onnistumista, sinnikkyyttä, menestymistä sekä toiveikkuutta. Saavuttaminen on 

merkityksellistä ja hyvinvoinnin osatekijä. (Leskisenoja, 2017). Saavuttaminen edistää 

hyvinvointia koska kun ihmisen saavuttaa jotain hän voi katsoa elämäänsä ylpeydellä. Tunne 

saavutuksesta on seurausta kun yksilö työskentelee kohti tavoitteita ja saavuttaa ne, hallitsee 

pyrkimystä ja omaa motivaatiota saattaa päätökseen se asia minkä onkaan aloittanut. (Seligman, 

2011).  

 

Hyviä suorituksia syntyy kun on oikea asenne ja ajattelumallit. Kasvun asenne eli growth 

mindset tarkoittaa sitä että henkilö uskoo siihen että voi kehittyä koko ajan. Ihmiset, joilla on 

kasvun asenne uskovat voivansa oppia lähes mitä tahansa. Nämä ihmiset ponnistelevat ja myös 

epäonnistuvat, mutta yrittämisen ja sitkeyden avulla heillä on myös mahdollisuus menestyä. 

(Leskisenoja, 2017).  Toisen ääripään ihminen on  muuttumattomuuden asenteen eli fixed 

mindsetin omaava yksilö joka ajattelee että älykkyys ja kyvyt ovat kiveen hakattuja. Tällainen 

ihminen ajattelee, että olemme syntyneet tietyllä kyky- ja älykkyyskapasiteetilla eikä asialle voi 

tehdä mitään. (Leskisenoja, 2017). 

 

Kuinka saavuttaa asioita? Avainsana on asettaa fiksuja tavoitteita. Tavoitteiden tulisi olla 

lyhenteen SMART mukaisia, joka tarkoittaa Specific, Measurable, Achievable/Attract ive, 
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Realistic, and Time bound. Suomeksi nämä tarkoittavat että tavoitteiden tulisi olla tarkasti 

määriteltyjä, mitattavissa olevia, saavutettavissa ja vetovoimaisia, realistisia sekä 

aikasidonnaisia. (Seligman, 2011; Leskisenoja, 2017). Yksilö voi myös heijastaa menneisyyden 

menestystä nykyhetkeen: osasit aiemmin joten osaat myös nyt! Lisäksi yksilö voi ajatella luovia 

tapoja miten juhlistaa saavutuksiaan. Omista saavutuksistaan saa ja pitää olla ylpeä. (Seligman, 

2011).  

5.5.1 Saavuttaminen-harjoitus: Mindset 

”- Pannaan lasi sen päälle, Niiskuneiti sanoit. Siten se selviää kylmästä yöstä. 

 - Älä pane, sanoi Muumipeikko. Anna sen selvitä miten parhaiten taitaa. Minä luulen, että se 

selviää paremmin, jos sillä on vähän vaikeuksia.” (Jansson, 1973, s. 121). 

 

Ota arjessasi käyttöön myönteinen ja kannustava sisäinen puhe sekä voimalauseet sekä voima-

asennot. Näiden avulla resilenssisi kasvaa sekä jaksat paremmin arjessa. Sisäisellä 

puheellamme voimme vaikuttaa siihen kuinka selviämme eri tilanteissa ja meillä on enemmän 

työkaluja kun vaikeuksia tulee. Positiiviset voimalauseet eli affirmaatiot ovat myös tärkeitä. 

Opettajan tulisi ottaa nämä mukaan niin työhön kuin vapaa-aikaan. Voimalauseet voidaan 

opetella ulkoa ja toistaa aina tarvittaessa ääneen tai mielessä. (Leskisenoja, 2017). 

5.5.2 Saavuttaminen- harjoitus: Tavoitteiden konkretisointi 

Avola ym., (2020) kuvaavat kirjassaan saavuttamisen askeleita. Hyvin asetetut tavoitteet ovat 

tarkasti määriteltyjä ja saavutettavissa olevia. Tavoitetyöskentely on lopussaan melko 

yksinkertaista ja sitä kuvaa tämä seitsemän askeleen etenemispolku. Ensimmäisenä yksilön 

tulee selkeyttää tavoite. Mitä haluat? Toisena on ajatella että mikä toimii jo nyt, mitä asioita on 

jo olemassa jotka tukevat tavoitetta? Kolmas askel on innostua ja motivoitua tavoitteesta. 

Neljäntenä yksilön tulee hyödyntää vahvuuksiaan ja viidentenä tehdä suunnitelma. Lopuksi 

jäljelle jää askeleet kuusi ja seitsemän joita kuvaavat itse tekeminen ja pienten onnistumis ten 

huomaaminen ja niiden juhliminen.  
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6 Yhteenveto ja pohdinta 

Tässä kandidaatin tutkielmassa tutkin tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen että millainen on 

positiivinen opettaja. Tähän kysymykseen vastauksia tarjoavat positiivisen psykologian ja 

positiivisen pedagogiikan maailma. Lisäksi tutkin positiivisen psykologian tarjoamia 

konkreettisia keinoja varhaiskasvatuksen opettajan työn tukemisessa ja käytän tässä apuna 

Seligmanin PERMA-mallia. Varhaiskasvatuksen opettajan hyvinvointi on aiheena 

ajankohtainen, sillä varhaiskasvatuksen alalla on ollut jo vuosien ajan työvoimapula eikä se ota 

hellittääkseen. (OAJ, 2019).  Positiivisen psykologian tarpeellisuus on ilmeinen. Kun opettaja 

voi hyvin, myös lapset voivat. Opettajan tulee huolehtia omasta jaksamisestaan ja positiivisen 

psykologian tarjoamat keinot ovat tähän oiva keino. Tutkimusten mukaan positiivisen 

psykologian opit sisäistäneet ihmiset ovat hyvinvoivia ja onnellisempia. (Uusitalo-Malmivaara 

& Vuorinen, 2017). 

Tutkimuksessani kysyin ensimmäisenä että millainen on positiivinen opettaja? Positiivinen 

opettaja on kartalla omasta onnellisuudestaan, hyvinvoinnistaan ja resilenssistään. 

Positiivinen opettaja on myös tunnetaitoinen opettaja, joka nauttii vuorovaikutuksesta.. 

Positiiviseen psykologiaan kuuluu vahvasti ajatusmaailma: ”Saat sen, mihin keskityt”. Tämä 

tarkoittaa siis sitä, että jos ajattelee positiivisesti ja keskittyy positiivisiin ajatuksiin on 

elämänlaatu parempaa.  

Leskisenoja (2019, s. 15) toteaa ”Positiivista pedagogiikkaa täytyy osata elää, jotta sitä voi 

opettaa”. Tämä oli yksi minua innoittavista ajatuksista lähteä tutkimaan sitä että millainen on 

positiivinen opettaja. Kuten alussa totesin, olen ottanut positiivisen ajattelumallin ja osan 

konkreettisista harjoituksista osaksi myös omaa elämääni ja koen kyllä elämänlaatuni 

parantuneen. Positiivisen pedagogiikan tavoite on edistää hyvinvointia sekä 

luonteenvahvuuksia. Yksi tavoitteista on myös oppimistulosten parantaminen. (Avola, ym. 

2020; Leskisenoja, 2017). Kun opettaja itse voi hyvin ja harjoittaa positiivista psykologiaa 

tietoisesti, vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun positiivisesti. Tätä kautta opettajan resilienssi 

vahvistuu ja hän selviytyy arjesta paremmin ja voi tarjota laadukkaampaa varhaiskasvatusta. 

Välittävä opettaja välittää lapsen hyvinvoinnista kuin myös omastaan. Hän suhtautuu 

myönteisesti lapseen ja arvostaa lasta. (Leskisenoja, 2017). Tätä on laadukas varhaiskasvatus. 

Positiivinen opettaja huolehtii myös omista tunnetaidoistaan kuin myös ylläpitää laadukkaita 

sosiaalisia suhteita niin työyhteisössä kuin myös opettamiensa lapsiensa kanssa. Toimiva tiimi 

vaikuttaa olennaisesti myös lasten hyvinvointiin. (Ranta, 2021).  
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Toinen tutkimuskysymykseni oli, että mitä on PERMA-hyvinvointiteoria ja mitä konkreettis ia 

työkaluja se tarjoaa opettajan tukemiseen?  Tutkielmassani sukellan PERMA-

hyvinvointiteorian viiteen eri osa-alueeseen ja annan eri konkreettisia esimerkkejä kuinka 

varhaiskasvatuksen opettaja voi ottaa PERMA-hyvinvointiteorian ajatuksia käyttöön. 

Ensimmäinen osa-alue on myönteiset tunteet, positive emotions. Leskisenoja (2017) toteaa että 

myönteiset tunteet ovat hyvinvoinnin kulmakivi. Yksi tapa harjoittaa myönteisiä tunteita on 

kiitollisuusharjoitus joka on kaikessa yksinkertaisuudessaan se että miettii työpäivän aikana 

asioita joista on kiitollinen ja sanoo kiitos. Kiitos tästä päivästä. Kiitos ihanista hetkistä lapsien 

kanssa ja vielä konkreettisemmin: Mikä hetki oli ihana? Arki koostuu pienistä asioista, joista 

voi olla kiitollinen.  

Toinen PERMA- hyvinvointiteorian kohta on sitoutuminen, engagement joka tarkoittaa 

tehtävään, työhön uppoutumista, mielihyvää sekä tavoitteiden saavuttamista. (Leskisenoja, 

2017). Sitoutumisteoriaan kuuluu oleellisesti myös omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden 

hyödyntäminen. Vahvuustaidot ovat positiivisen pedagogiikan itsetuntemustyökalu. Tässä tuon 

esiin harjoituksen omien vahvuuksien kartoittamista ja sitten sen tarkkailua että miten 

hyödyntää niitä arjessa ja saada maksimaalinen hyöty käyttöön omista vahvuuksis ta. 

Vahvuuskasvatus on myös positiivisen pedagogiikan toinen nimi (Trogen, 2020). Positiivisen 

pedagogiikan sisäistänyt opettaja huomioi lapsen hyviä sanoja, asioita ja tekoja. 

Kolmas hyvinvointiteorian osa alue on positiiviset ihmissuhteet, positive relationships. Se 

kattaa yhden perustarpeistamme: halumme tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ihmissuhdetaidot ja 

vuorovaikutustaidot ovat taitoja joita voi harjoittaa. Annan tässä kaksi harjoitusta joista toinen 

on kohtaamisten tarkkailu vuorovaikutustilanteissa ja toinen on aktiivisen ja rakentavan 

vastaamisen harjoittelu. 

Merkityksellisyys, meaning on PERMA-teorian osa-alue ja se on lyhyesti määriteltynä yksilön 

oma elämänsuunta ja voimavaravaikeuksissa. (Leskisenoja, 2017). Me tarvitsemme 

merkityksen elämälle: Minkä takia olemme täällä? Omassa vapaa-ajan elämässämme se voi 

olla harrastus tai lapset tai muut tärkeät ihmiset mutta meidän tulee ajatella että myös työmme 

on merkityksellistä. Avola kumppaneineen (2020) toteaakin, miten opetus- ja kasvatustyö on 

syvällistä merkityksellistä. Me kasvatamme tulevaisuuden taitajia ja saamme olla siitä ylpeitä.  

Harjoitukseni merkityksellisyydelle on oman työn merkityksellisyyden pohtiminen 

kysymysten kautta.  
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Hyvinvointiteorian viimeinen osa-alue on asioiden saavuttaminen, accomplishment. 

Saavuttaminen edistää hyvinvointia koska kun ihminen saavuttaa jotain hän tuntee ylpeyttä. 

Jotta saavuttaa asioita tulee tavoitteiden olla tarkasti määriteltyjä, mitattavissa olevia,  

vetovoimaisia, realistisia sekä aikasidonnaisia. (Leskisenoja, 2017). Yksilö, joka omaa kasvun 

asenteen saavuttaa asioita herkemmin kuin muuttumattomuuden asenteen omaava yksilö.  

Valitsin tämän tutkimusaiheen koska koen positiivisuuden suurena voimavarana. Toivon 

kandidaatin tutkielmani ja tulevan pro graduni kannustavat varhaiskasvatuksen opettajia 

ajattelemaan positiivisesti. Työmme on maailman tärkeintä työtä mutta sisältää myös päiviä 

jolloin työn raskaus lyö vasten kasvoja. Silloin on tarpeen että meidän opettajan resilienss imme 

on sillä tolalla että selviämme myös näistä päivistä. Me saamme myös olla onnellisia ja meidän 

tulee panostaa hyvinvointiimme koska jos me emme voi hyvin eivät voi myöskään ympärillä 

olevat ihmiset. PERMA-hyvinvointiteoria tarjoaa oivan pohjan harjoittaa mielen 

hyvinvointiamme joka on kantava voima niin arjessa kuin vapaalla. Positiivinen pedagogiikan 

opit omaava aikuinen kasvattaa hyvinvoivia, itseensä uskovia lapsia. Itseensä uskominen, 

omien vahvuuksien hyötykäyttö ja positiiviset ihmissuhteet kantavat elämässä pitkälle. 

Eettisyys ja luotettavuus  

Oma tutkijan persoonallisuuteni ja tutkimusotteeni on luonnollisesti alkutaipaleella, onhan 

tämä ensimmäinen tutkielmani ikinä. Koen että löysin kattavan aineiston työskentelyni tueksi. 

Pyrin hakiessa katsomaan esimerkiksi, paljonko artikkeleita oli viitattu joka omalta osaltaan 

lisää tutkimuksen luotettavuutta. Pyrin löytämään niin suomen- kuin englanninkiel is iä 

aineistoja eri sivuilta. Seligmanin PERMA-teoriasta löytyi paljon tutkimuksia joten sen 

käyttäminen lisää tutkimuksen luotettavuutta.  Positiivisen psykologian ja positiivisen 

pedagogiikan tutkimusmaailma on suhteellisen tuore kuin myös Seligmanin hyvinvointiteor ia 

joten näiden empiirinen aineisto on kuitenkin vielä rajallinen. Olen joutunut tutkiessani hieman 

soveltamaan: osa tutkimuksista oli suunnattu esimerkiksi koulumaailmaan kun minä taas 

käsittelen enimmäkseen varhaiskasvatuksen maailmaa. Koen kuitenkin että samat ajatukset 

liittyvät molempiin, oli kyse luokanopettajasta tai varhaiskasvatuksen opettajasta. Olen 

monipuolisten lähteiden lisäksi pyrkinyt rakentamaan aineistojen välistä vuoropuhe lua. 

Kriittinen tulokulma vaatii pitkäaikaisempaa pohdintaa johon en kandidaatin tutkielmassani 

vielä mennyt. Selvää on kuitenkin että positiivista psykologiaa ja positiivista pedagogiikkaa on 

myös kritisoitu.  
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Jatkotutkimusaiheet  

Mielestäni olisi perusteltua jatkaa aiheen parissa myös pro gradu -tutkielmassa sillä positiivinen 

psykologia on näennäisesti uusi suuntaus ja positiivinen pedagogiikka Suomessa on melko uusi 

aihe. Tutkimuksia tulee tehdä lisää. Kandidaatin tutkielmani tarjoaa monia mahdollisuuksia pro 

gradu- tutkielmaa varten. Tutkielmani painotus oli hyvin narratiivinen mutta haluaisin tutkia 

jatkossa myös muiden laadullisten tutkimuksen keinoin. Voisin esimerkiksi tehdä empiiristä ja 

kyselypohjaista tutkimusta tarkemmin siitä miten PERMA-teoria näyttäytyy 

varhaiskasvatuksen opettajan arjessa jos opettaja ottaa aktiivisesti käyttöön erilaiset harjoitteet. 

Tutkimuskysymykseni voisi olla esimerkiksi: Paraneeko opettajan elämänlaatu positiivisuuden 

opein? Voisin antaa varhaiskasvatuksen opettajille tehtävät joita harjoittaa ja haastatella heitä 

lomakkeiden avulla tutkimuksen alussa, keskivaiheilla ja lopussa. 
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