
Voimaannuttava vuorovaikutus 

ja kehotyöskentely lasten ja 

nuorten kanssa 
Jenni Kallio 



Sivistys on sitä, että ihminen löytää omat 

voimavaransa ja ulottuvuutensa 

ja ryhtyy miettimään, millä tavalla hänen koko 

ihmisyytensä pääsee esiin tässä elämässä ja mitä 

hän voi antaa toisille.  

-Reijo Wilenius 



Voimaannuttavassa vuorovaikutuksessa kaikki on 

sallittua. Jokainen saa olla juuri sellainen kuin on 

ja tuoda itseään esiin.  

 

Onko tämä totta koulussa? Hyväksytäänkö 

erilaisuutta oikeasti? Mitä jos joku ei halua 

osallistua? Mitä jos ei jaksa tai ei huvita? Mitä jos 

on levoton tai haluaa liikkua?  



Koulu on täynnä erilaisia sääntöjä, ruotuun 

laittamista, ihmisten pienentämistä. Koulu on 

kehittynyt teollistumisen aikakaudella, jolloin 

ollaan tarvittu hyviä tehdastyöläisiä, kilttejä 

ohjeiden mukaan toimijoita ja sääntöjen 

noudattajia.  



Maailma muuttuu. Mikä on koulun 

tehtävä muuttuvassa maailmassa? 

Mikä on kasvatuksessa oleellista 

ja merkityksellistä?  



Elämme maailmassa, jossa ammattitaito on 

yhä enemmän kiinni omasta 

harrastuneisuudesta. Osaamisen 

ylläpitäminen perustuu oman alan 

intohimoiseen seuraamiseen ja uusien 

kykyjen omaksumiseen ennenkuin oppilaitos 

tai työnantaja on niistä kuullutkaan.  

Jari-Pekka Kaleva 



Suurin osa nykyisistä työpaikoista ja 

ammattinimikkeistä ovat kadonneet 

vuoteen 2030 mennessä. Mitä tulee tilalle, 

emme tiedä, mutta MUUTOS on varmaa ja 

se, että sitä pitää oppia sietämään. Siihen 

tarvitaan psykologista pääomaa. 



Psykologinen pääoma on 

asennetta, joka näkyy ulospäin 

oma-aloitteisuutena, 

yritteliäisyytenä, 

toimeliaisuutena ja 

vastuuntuntona.  



Korkea psykologinen pääoma vähentää 

toivottomutta haastavissa tilanteissa sekä 

edistää parempaa toimintakykyä (mm. 

ongelmaratkaisukyky, laaja-alainen 

ajattelu, työhön sitoutuminen). Nämä 

mahdollistavat optimaalisen oppimisen, 

luovat ratkaisut sekä kyvyn sopeutua ja 

joustaa silloin, kun eteen tulee tarve 

muutokselle.  



Psykologinen pääoma 

mahdollistaa 

elinikäisen oppimisen 



Tutkimusten mukaan korkea 

psykologinen pääoma on 

yhteydessä työniloon, myönteisiin 

tunteisiin, psyykkiseen 

hyvinvointiin, optimisuorituksiin ja 

työhön sitoutumiseen.  



Psykologisen pääoman ulottuvuudet ja 

tärkeimmät rakenneosat (Fred Luthans): 

  

Itseluottamus 

Toiveikkuus  

Optimismi 

Sinnikkyys 



Itseluottamus 

 

- Merkittävin yksittäinen menestymistä selittävä tekijä. 

- Hyvän oppimisen perusedellytys.  

- Pohja ihmisen toiminnalle ja kyvylle toteuttaa sitä.  

- Kuvaa käsityksiä ja uskomuksia, joita ihmisellä on 

omasta kyvykkyydestään.  

- Vaikuttaa siihen, millaisia tavoitteita ihminen itselleen 

asettaa, kuinka paljon hän panostaa työskentelyynsä 

ja kuinka aktiivisesti hän toimii.  



Hyvä itseluottamus: 

 

- Rohkeutta ja omiin kykyihin uskomista.  

- Uskallusta tarttua haastaviin tehtäviin, liikkua myös 

omalla epämukavuusalueella ja olla aloitteellinen 

hankalissakin tilanteissa.  

- Myönteinen suhtautuminen omiin 

onnistumismahdollisuuksiinsa jo ennen työhön ryhtymistä. 

- Uskallusta asettaa haastaviakin tavoitteita, suunnitella ja 

kokeilla erilaisia keinoja päämäärään päästäkseen. 

 

Itseluottamus on uskallusta antaa oman valonsa loistaa. 



Oppimiseen keskittyminen on 

mahdollista vasta, kun heikkoon 

itseluottamukseen liittyvien kielteisten 

tunteiden, kuten arvottomuuden, 

sijaan voi tuntea olonsa hyväksi, 

kyvykkääksi ja arvokkaaksi.  



Itseluottamus on kontekstisidonnainen ominaisuus, ja hyvin 

altis ympäristön vaikutuksille.  

 

Itseluottamusta vahvistavia tekijöitä:  

 

- Opettajan luottamus oppilaiden kyvykkyyteen oppia ja 

selvitä eteen tulevista haasteista.  

- Autonomian, kompetenssin ja yhteenkuuluvuuden tunne 

(sisäisen motivaation peruspilarit) 

- Itsenäisten valintojen tukeminen ja mahdollisuus. 

- Aikuiset, jotka toiminnallaan viestivät arvostusta ja 

korostavat lasten vahvuuksia ja kyvykkyyttä pärjätä.  



Mielikuvamatka omiin 

koulumuistoihin 



Millaisissa tilanteissa itseluottamuksesi on 

ollut vahva?  

Mitkä asiat ovat vaikuttaneet 

itseluottamukseesi näissä tilanteissa?  

Ketkä ihmiset/opettajat ovat vaikuttaneet 

itseluottamukseesi positiivisesti? 

Mikä heidän toiminnassaan on saanut 

itseluottamuksesi kasvamaan? 



Miten voimme arjessa 

vahvistaa toistemme 

itseluottamusta? Miten voimme 

auttaa lasten itseluottamusta 

kasvamaan?  



Voimaannuttava vuorovaikutus  

 
Ihminen lähtee kohtaamisesta 

voimaantuneempana ja paremmalla 

mielellä kuin millä hän siihen tuli.  



Positiivinen psykologia 



Positiivinen psykologia keskittyy tutkimaan 

sitä, mitkä asiat vaikuttavat ihmisen 

onnellisuuteen ja hyvinvointiin ja miten näitä 

asioita voidaan edistää. Se keskittyy 

vahvuuksien etsimiseen ja hyvän 

diagnosoimiseen puutteiden diagnosoimisen 

sijaan. Huomio patologioista vahvuuksiin, 

virheiden korjaamisesta kykyjen ja 

mahdollisuuksien rakentamiseen. 



Myönteisyys lisää  
 
•  Fyysisiä voimavaroja  –  Terveys (vähemmän 
sydänsairauksia, diabetesta, verenpainetta),  –  unen laatu,  –  
vastustuskyky,  –  madaltaa stressihormonitasoja,  –  Lisää 
oxytocinia ( ”antistressi hormoni”)   
•  Sosiaalisia voimavaroja  –  sosiaalisten suhteiden verkosto,  –
  sosiaalinen tuki,  –  syvemmät ja luottavaisemmat 
ihmissuhteet   
•  Henkisiä voimavaroja –  luovuus, tietoinen läsnäolo, arjen 
kauneus, näkökulmien vaihtamisen taito  
•  Psykologisia voimavaroja  -   Vaikeuksista selviytyminen, 
sitkeys, optimismi, avoimuus, itsensä hyväksyminen, elämän 
merkityksellisyys  



POSITIIVISUUS 

 

Korkeammat positiivisuustasot ovat suhteessa 

• Laajempaan käyttäytymisen valikoimaan 

• Suurempaan joustavuuteen ja kykyyn selvitä 

vastoinkäymisistä 

• Laajempiin sosiaalisiin resursseihin 

• Parempaan toimintakykyyn 

 

NEGATIIVISUUS 

• kapeuttaa ajattelu- ja toimintamalleja => toimintatavat 

• Negatiivisuudessa tiimit menettävät hyvän ilmapiirinsä, 

joustavuutensa, kykynsä kysyä ja kuunnella 

• Jokainen puolustaa omaa näkökulmaansa ja on kriittinen 

muita kohtaan 

• Ihmiset eivät oikeasti kuuntele toisiaan 
(Losada, 1999; Losada & Heaphy 2004). 



Negativisuuden harha  
  

Kielteisen voima on suurempi kuin myönteisen: 
  
- Kiinnitämme helpommin huomiota kielteisiin
 kokemuksiin kuin myönteisiin vastaaviin.  
- Huomaamme luontaisesti helpommin ja nopeammin 
tilanteissa uhat kuin mahdollisuudet.  
- Neutraalikin värittyy helpommin kielteiseksi. 



Positiivisuussuhde 

Marcial Losada 

• ”maaginen suhde” : 3:1 ( 3-11:1) 

– Kun suhde ylittää 3:1 rajan syntyy kukoistusta 

– Yläraja 11:1 

• www.positivityratio.com 

– nettipohjainen testi, jolla suhdetta voi arvioida 

• N. 20%:llä suhde 3:1 tai enemmän 

• Valtaosalla ihmisiä suhde on n. 2:1 

• 3:1 raja pätee tutkitusti yksilöissä, parisuhteessa 

ja työryhmissä 

• Hyvin suoriutuvien tiimien positivity ratio oli 
poikkeuksellisen suuri 6:1 



Koulukulttuurimme on usein ongelmakeskeinen ja oppilaiden 

käyttäytymistä ja tunne-elämää arvioidaan ongelmien ja 

heikkouksien näkökulmasta.  

 

Opettajien ja vanhempien voi olla vaikeaa nähdä lapsensa 

toimivampia kykyjä, parhaita puolia ja vahvuuksia. 

 

Jos oppilaan heikkouksiin ja puutteisiin kiinnitetään jatkuvasti 

huomiota, syntyy oppilaalle helposti itsestä negatiivinen 

käsitys useilla elämän osa-alueilla, kelvottomuuden 

tunnetta ja alisuoriutumista. 

 

 Ajaudutaan negatiivisuuden kierteeseen.  



Voimaannuttava kohtaaminen 

 
Kiinnostu 

Kuuntele 

Kysy 

Kannusta  

Kunnioita 



Mitä sinulle kuuluu? 

Mitä ajattelet tästä 

asiasta/tapahtuneesta? 

Miten koet työskentelytavat, joita 

käytämme? 

Mikä auttaisi sinua parhaiten juuri nyt? 

Miten koet olosi tässä ryhmässä? 



Kallen tarina 

 
Nähdyksi tuleminen 

Kosketus 

Kiinnostus 



Työskentely erityisten lasten kanssa 

 

Poika joka punnersi ja hajotti saven. 

 

Tyttö joka halusi hierontaa aina kun oli saanut tehtävän 

päätökseen. 

 

Poika jonka moti löytyi kun vähän osoitti kiinnostusta ja 

auttoi huomaamaan onnistumiset ja rikkomaan vanhoja 

uskomuksia itsestä. 

 

Poika joka tuli vanhempainvarttiin pikkusiskonsa kanssa. 



Harjoitus nähdyksi tulemiseksi 

 

Hierontasatu 



Mitä tulee paikalle kun 

minä tulen paikalle? 



 

Miten osoitamme 

jokapäiväisessä tilanteessa 

ihmisille arvostusta ja sitä, 

että he ovat meille 

merkityksellisiä ja tärkeitä? 



Arkibriljanssi (sisututkija Emillia 

Lahtinen) 

 

Kun kohtaamme ihmisiä, voimmeko 

omalla toiminnallamme vaikuttaa siihen, 

että he lähtevät kohtaamisesta 

paremmalla mielellä kuin millä he siihen 

tulivat?  



Jokainen ihminen tekee 

aina sen hetkisen 

parhaansa.  



Vahvuuksien kautta toimiminen 

 

Keskitytään siihen mikä toimii sen 

sijaan että korjataan sitä mikä ei toimi.  

 

Onnistumiskeskeisyys 



Onnistumiskeskeisyys=  

 

Kiinnitämme tietoisesti huomiomme 

ihmisten onnistumisiin ja kannustamme 

heitä jatkamaan siitä, mihin ovat 

onnistumisillaan päässeet. Samalla 

rohkaisemme heitä käyttämään omia 

vahvuuksiaan ja vahvistamaan sitä, missä 

he ovat hyviä.   



Onnistumiskeskeisyys 

lisää onnistumisia.  



Vahvuuksiin ja onnistumisiin keskittyminen 

ja niiden arvostaminen saa aikaan lapsissa 

hyvän luonteen kehittymistä, joka on 

yhteydessä onnellisuuteen ja hyvinvointiin. 

Vahvuutensa löytäneet nuoret ovat 

tutkimusten mukaan onnellisempia, 

terveempiä ja sosiaalisesti kyvykkäitä.  



Omien vahvuuksien ja onnistumisten 

tunnistaminen on oleellinen osa 

psykologisen pääoman 

kasvattamista, optimaalista 

oppimista ja hyvinvointia.  



Kehotyöskentely on voimakas 

lähestymistapa itsetuntemuksen ja 

itseluottamuksen lisäämiseksi.  



Keholliset kokemukset vahvistavat oppimista. 

Mitä enemmän käytetään eri aisteja 

onnistumiskokemuksien ja positiivisten 

tunteiden vahvistamiseen, sitä vahvempi 

muistijälki jää aivoihin ja sitä helpompi 

onnistumisiin on jälkeenpäin palata ja käyttää 

onnistumisiin johtaneita toimintamalleja 

jatkossakin.  



Onnellisuus ja psykologinen hyvinvointi linkittyvät vahvasti läheisiin ja 

tärkeisiin ihmissuhteisiin. Sosiaalisiin tilanteisiin ja yhteyteen toisten kanssa  

liittyvät hyvänolon kokemukset ovat oleellinen osa terveyttä ja hyvinvointia. 

 

Yhteys ja joukkoon kuuluminen mahdollistaa sen, että ihminen uskaltaa 

lähteä kokeilemaan oman kyvykkyyden ja uskalluksen rajoja. 

 

Joukon ulkopuolelle jääminen ja yhteyden puuttuminen aiheuttavat 

kelpaamattomuuden tunnetta, masennusta, häpeää ja vihaa. Pahimmillaan 

mielenterveyden ongelmia ja syrjäytymistä. 

 

Yhteyden kokemuksen merkityksellisyyden ymmärtäminen pitäisi olla 

lähtökohtana kaikelle opetus- ja kasvatustoiminnalle.  



Kehotyöskentely ryhmässä:   

 

Yhteisöllisyys, joukkoon kuuluminen 

 Myönteiset tunnekokemukset vahvistuvat 

Vertaispalaute tärkeää identiteetiin muodostumiselle 

Merkityksellisyyden kokemus   

 

Ihminen on aina osa yhteisöään, tarvitsemme toisiamme! 


