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Mitä toivomme lapsillemme? 

8/23/2017 



Miksi me tarvitsemme vanhemmuuden taitoja? 

Vanhemmat jääneet ”kasvatustyhjiöön” 

Tutkimuksen lisääntyminen 

Yhteiskunnan muuttuminen 

Vanhemmuuden vaatimukset ovat lisääntyneet 

Ristiriita ”informaatioähky” 
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Muutamia myyttejä 

Lapsi syntyy itsekkäänä 
Lapsi syntyy empaattisena 

ja myötätuntoisena 
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Lapsella on tärkeää olla 

vahva kiintymyssuhde äitiin 

Lapsi hyötyy monesta 

häneen sitoutuneesta 

aikuisesta 
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Yksin selviämisen harha uhka lapselle! 

Vanhempien tulee pärjätä 

itse 

Sosiaalinen tuki parantaa 

vanhemmuutta 
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Pelkopohjainen vs. rakkauspohjainen 

1. Minä kontrolloin lapseni 

käyttäytymistä 

2. Lapseni oppii seurausten tai 

rangaistusten kautta olemaan 

toistamatta huonoa 

käyttäytymistä 

3. Minä olen dominoiva hahmo; 

lapseni on alempiarvoinen 

1. Minun roolini on ohjata ja 

opettaa lapselle sopivaa 

käyttäytymistä 

2. Lapseni oppii esimerkkien tai 

rajojen kautta, joita vahvistetaan 

kunnioituksella ja empatialla 

3. Vaikka olen johtaja, lapsella on 

samanlaiset oikeudet tulla 

kuulluksi ja kunnioitetuksi 
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Tottele – vastaan – ajattele.  

Ymmärrämme, että lapsen ei tule vain 

totella, vaan haluamme ohjata 

lapsemme ajattelemaan.  

Opetamme uusia taitoja, kasvatamme 

ongelmanratkaisutaitoja, annamme 

välineitä tunteiden hallintaan ja 

luonteenvahvuuksien tuntemiseen. 

Ohjaamme lasta kohti omaa ajattelua. 
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Minä vastaan sinä – vs – Me yhdessä 

 Kun tulee ongelmia, ei ole kyse siitä, että aikuinen 

ratkaisee ongelman ja pakottaa lapsen 

toimimaan toivomallaan tavalla. 

 Valtataisteluja ei tule, kun yhdessä etsitään 

ratkaisuja siihen, miten toimia ensi kerralla 

paremmalla tavalla. Empaattinen johtajuus ohjaa 

etsimään ratkaisuja, ei lisäämään rangaistuksia. 
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Minä olen sinua parempi – vs – Me olemme samanarvoisia.  

 Vaikka vanhemman aivot ovat jo valmiiksi kehittyneet ja 

tiedämme paljon enemmän elämästä, se ei tee meistä 

ylempiarvoisia.  

 Lapsen tarpeet ja toiveet ovat yhtä tärkeitä, kuin 

aikuisen.  

 Vaikka aikuinen lopulta päättää ja on myös vastuussa 

päätetyistä asioista, on lapsella samat oikeudet 

kertoa  oma mielipiteensä, ilmaista tunteensa ja tulla 

kuulluksi. 
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Pelkokasvatuksen 

toimimattomuus ja 

vaarallisuus 

 Miksi lapseni 

käyttäytyminen on 
erilaista kotona ja 

koulussa? 

 Pystyt käyttämään 

valtaa vain tiettyyn 
pisteeseen asti 

 Vallankäyttö vähentää 

vaikutusvaltaa ja rikkoo 

vanhemman ja lapsen 
välistä vuorovaikusta 
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Mutta kun tätä kaikkea luettavaa on niin paljon! 

 Sinun ei tarvitse opetella sitä kaikkea mitä ei saa tehdä 

 

 Tärkeämpää on tietää vain mitä kannattaa tehdä 

 

 Kieltolistojen tilalle tarvitaan kehotuslistoja 

 

 Askel kerrallaan 
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Positiivinen psykologia 

 

 Going from what´s wrong to whats strong” 

 Onnellisuus  eli subjektiivinen hyvinvointi = positiiviset tunteet- 
negatiiviset tunteet + elämäntyytyväisyys 

 Negatiivisten tunteiden poissaolo, ei välttämättä tarkoita positiivisten 
tunteiden läsnäoloa 

 Odotusten ja todellisuuden välinen kuilu 

 Luonteenvahvuuksien tutkiminen kuuluu positiivisen psykologian 
paradigmaan, tutkimussuuntaukseen, joka täydentää perinteistä 
poikkeavuuksiin ja patologioihin keskittynyttä lähestymistapaa (Diener, 
1984; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  

 Positiivisen psykologian lähtökohtana on Maria Jahodan jo vuonna 
1958 esittämä ajatus siitä, että hyvinvoinnin saavuttaminen vaatii 
muutakin kuin pahoinvoinnin poistamisen. Tarvitaan siten tietoista 
keskittymistä siihen, mikä kussakin on ehjää ja vahvaa, puutteiden 
korjaamisen lisäksi. 
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Positiivinen pedagogiikka 

 Lähtenyt positiivisesta psykologiasta 

 Tarkoitus siirtää näkökulma ihmisen heikkouksista ja puutteista, ihmisen 

vahvuuksiin ja hyvinvointiin 

 Vahvistamalla hyvinvointia, minäpystyvyyttä ja optimismia voidaan 

ennaltaehkäistä muun muassa masennusta ja oppimisvaikeuksia 

 Perustuu tieteelliseen tutkimukseen 

 Tällä hetkellä koulutetaan opettajia ja varhaiskasvattajia 

 Kaisa Vuorinen ja Lotta Uusitalo-Malmivaara 
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Positiivinen vanhemmuus 

 Positive parenting ja positive discipline 

 Perustuu tieteelliseen tutkimukseen 

 Lapsen rakkaudellinen kasvattaminen ja empaattinen ohjaaminen 

 Aivojen rakenteen ja toiminnan parempi tuntemus yhdistettynä käytäntöön 

 Toimivia toimintamalleja, joiden tuloksena vähemmän valtataisteluja ja 

parempi yhteys lapseen 

 Lapsen aivojen kehityksen tukeminen ja yhteyksien luominen 

 Kirjallisuutta koko ajan enemmän –> lähdekritiikki. 
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Positiivisen vanhemmuuden viisi peruspilaria 

Yhteys  Kunnioitus 
Ennakoiva 

vanhemmuus 

Empaattinen 
johtajuus 

Positiiviset 
rajat 
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Kaiken pohjana on yhteys 

 Ihmisen primitiivisin tarve olla 

yhteydessä 

 Ihmisaivoihin on ohjelmoitu 

yhteyden ja kontaktin tarve 

 Syrjään jättäminen aktivoi samat 

alueet kuin fyysisessä kivussa 
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Yhteyden rakentaminen 

Pohja kaikelle kasvatukselle 

Läsnäolo, aktiivinen kuunteleminen ja 

hyväksyntä 

Rakkaudellinen vastaaminen lapsen tarpeisiin 

Koko lapsuuden ajan. Vauvasta aikuisuuteen asti. 
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Lapsi ei ole 

huomionhakuinen,  

hän on  

yhteydenhaluinen. 
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Kunnioitus 

 Hyvät kommunikaatiotaidot, aktiivinen kuunteleminen 

 Kunnioita heidän kehoa 

 Anna myös heidän tehdä valintoja 

Ole rehellinen 

 Pyydä anteeksi 

 Älä nolaa 

 Puhu heille ja heistä kauniisti 
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Ennakoiva vanhemmuus 

Arjen suojatiet 

Vahvistan vuorovaikutusta 

Kerron etukäteen tulevista tapahtumista 

Otamme mukaan taitoja ja harjoittelemme 

etukäteen 

Teen etukäteen ”Mitä jos?” – suunnitelmia 

Otan konkreettisia apukeinoja 
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Empaattinen johtajuus 

 

 Empatia rauhoittaa aivoja ja lapsi pystyy paremmin 
vastaanottamaan ohjausta ja neuvoja 

 Jos menet tilanteeseen vihaisena ja hyökkäävänä, nousee 
lapsella taistele-pakene-jähmety-pyörry reaktio ja hän joko 
alkaa vastustaa sinua tai yrittää päästä karkuun. Siitä alkaa 
valtataistelu. 

 Peilisolut ovat hermosoluja eli neuroneita, jotka reagoivat 
liikkeisiin, ääniin, ilmeisiin ja eleisiin. Niiden tehtävä on 
jäljitellä sitä, mitä toinen ihminen tai olento tekee ja miltä se 
tuntuu. Niitä kutsutaankin siksi myös nimellä 
empatianeuronit. 
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Koti ilman rangaistuksia? 

Onko tämä jotain vapaata 

kasvatusta? 
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Positiivinen kasvatus EI ole salliva 

kasvatusmenetelmä 

Lapset tarvitsevat rajoja! 

Rajojen puute aiheuttaa lapselle stressiä 

Hän joutuu ottaa vastuulleen liikaa 

Deep, empathic connection can and should be 

combined with clear and firm boundaries that 

create needed structure in children’s life (NDD) 
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Pois Jäähystä, mukaan jäähdyttelyyn 

”Time out” -> ”Time in”  

 

Discipline is helping a child solve a 

problem. Punishment is making a 

child suffer for having a problem. –

L.R.Knost 
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Kuinka puuttua lapsen ei-toivottuun 

käyttäytymiseen? 
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Esimerkkitapaus 

Lapsesi on heitellyt palloa olohuoneessa ja osunut lopulta sisarukseen, 

joka alkaa itkemään 

 Ei empatiaa: Sinä tiedät, että pallon heittäminen sisällä on kiellettyä. 
En voi ymmärtää, miten voit olla noin tottelematon. Nyt menet 

istumaan tuohon ja miettimään mitä teit. 

 Empatialla: Heitit pallolla siskoa. Sinusta tuntuu varmaan aika 

pahalta. Näen kyyneleitä silmissäsi. Tämän takia meillä on sääntö, 
että pallolla ei saa heittää sisällä. Mitä voisimme tehdä tilanteen 

parantamiseksi? 

8/23/2017 



Positiiviset rajat 

 Kun lapsesi käyttäytyy huonoiten, hän tarvitsee sinua 
eniten! 

 Discipline tarkoittaa ohjaamista ja opettamista 

 Tarkoituksemme on ohjata ja opettaa lasta, millä tavalla 
toimia maailmassa 

Muun muassa ongelmanratkaisutaidot 

 Aikuisen tulee opettaa lapselleen muun muassa miten 
käsitellä tunteita, miten toimia itse, miten toimia 
suhteessa muihin ihmisiin, miten kohdella muita ihmisiä 
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 Yritä etsiä käyttäytymisen alkuperä 

 Esimerkki - Olette ravintolassa. Lapsi heiluttelee jalkoja, niin että ne 

osuvat pöytään ja pyörii tuolilla 

 ”Älä heiluta jalkojasi!” vaikuttaa seurauksiin, mutta ei hoida syytä 

 Käytä ”Miksi” kysymystä. Miksi lapsi heiluttaa jalkojaan? 

 Mahdollisia syitä: 

 Lasta jännittää, eikä hän osaa ilmaista sitä muuten kuin heiluttamalla jalkojaan 

 Lapsella on tylsää ja hänen on vaikea pysyä paikallaan 

 Lapsi näkee toisen lapsen (esim. sisaruksen) tekevän niin ja haluaa tuntea 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toistaa liikettä 

Hoida syytä, älä seurausta 

8/23/2017 



 Lasta jännittää, eikä hän osaa ilmaista sitä muulla tavalla 

 Sanoita tunne ” Sinua jännittää” Lapsen kanssa voi keskustella jännityksestä tai 

sitten voidaan yhdessä miettiä, mitä voi tehdä kun jännittää. Voitaisiinko jännitys 

ravistaa pois? Vai auttaisiko lasta, jos kiertäisi ravintolassa ja näkisi kaikki paikat? 

 Lapsella on tylsää ja hänen on vaikea pysyä paikallaan 

 Mitä apuvälineitä lapselle voi antaa? Näpräysliinan tai puristelupallon?  

 Reagointi huumorin kautta. Taikaliimaa peppuun ja sillä pysyy paikallaan.  

 Lapsi näkee toisen lapsen (esimerkiksi sisaruksen) tekevän niin ja 

toistaa liikettä, koska haluaa kokeilla tai tuntea yhteenkuuluvuuden 

tunnetta toisen kanssa 

 Miten yhteenkuuluvuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta voidaan vahvistaa 

muulla tavalla? 

 Miten voidaan vahvistaa toisessa olevaa hyvää ja tarvittaessa auttaa toista 

rauhoittumaan? Otanko kädestä kiinni ja silitän?  

Mikä ratkaisuksi? 
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 Empaattinen kosketus 

 Lapsen jalkojen ja käsien silittely  

 Toimiva perheen ongelmaan tarttuva minäviesti 

 Jos tuolilla pyöriminen on jatkuva ongelma, lapsen opeteltava taito voisi 

olla esimerkiksi, rauhassa istumisen taito. Sitä voisi harjoitella muksuopin 

mukaisesti  

 

 

Muita vaihtoehtoisia ratkaisuja 

8/23/2017 



Kun impulssi on suurempi kuin lapsen 

kyky käsitellä sitä 

 Lapsen kyky käsitellä tunteitaan ja olotilojaan on 

rajallinen 

 Hänen oma säätelynsä ei riitä vielä pitkälle 

 Hän tarvitsee säätelynsä tueksi vanhempaa 

 Jos vanhempi ei auta lasta säätelemään sisäistä tilaansa 

voi lapselle syntyä trauma 

 Kiukunpuuska, tunteenpurkaus, ”häiriökäyttäytyminen” 

on lapsen viesti vanhemmalle ”Auta!” 
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Odotuksien suhteuttaminen lapsen 

ikään 

 Lapsen voimavarat rajalliset 

 Lapsen tunteenpurkaukset, levottomuus, vastustelu 

voivat kertoa myös siitä, että odotuksemme lasta 

kohtaan ovat liian suuret 

Can’ vs. won’t (No Drama discipline) 

 Lapsen kehityksen taso, temperamentti ja emotionaalinen kyky 

 Jatkuvat liialliset odotukset aiheuttavat toistuvia 

pettymyksiä lapselle, mikä vaikuttaa lapsen uskoon omiin 

kykyihinsä (minäpystyvyys) 
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Kommentteja positiivisesta 

kasvatuksesta 

”Tämä tuntuu oudolta tavalta toimia” 

”Kokeilin kerran, ei toiminut” 

”Kokeilin monta kertaa. Toimi välillä, 

mutta ei aina.” 
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Ja lisää kommentteja.. 

 ”Olin jo valmistautunut korottamaan ääntäni, kun tajusin, 

että ei lapsi vastustanutkaan minua, vaan kuunteli mitä 

sanoin. ” 

 ”Rauha on laskeutunut taloon, no ainakin useimmiksi 

päiviksi. Meillä on paljon hauskempaa yhdessä ja myös 

huumori on tullut osaksi taitojen opettelua” 

 ”Lapseni ja minun välinen vuorovaikutus sujuu paremmin. 

Minä kuuntelen, hän kuuntelee. Emme enää taistele, 

vaan ratkomme tilanteita yhdessä. Meillä toimii hyvin.” 
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Lapsen ”repun” pakkaaminen 

Hyvän huomaaminen 

Optimismin lisääminen 

Resilienssin kasvattaminen 

Vahvuuksien tunnistaminen 

Tunnetaidot 
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Lapsen hyvinvointi 
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Huomaa hyvä 

 Kukoistaakseen ihmisen tarvitsee kuulla enemmän positiivisia asioita kuin 

negatiivisia 

 

 Meidän tulisi antaa moninkertaisesti hyvää palautetta ja nostaa esiin 

onnistumisia kuin epäonnistumisia 

 

 Meidän tulisi auttaa myös lasta löytämään hyvä itsessään, muissa ja 

ympäristössä 
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Kehuminen ja kannustaminen 

Eri tapoja ja muotoja (muksuopissa hyviä 

malleja) 

Aito, kuvaileva ja täsmällinen 

Vastaa lapsen taitotasoa 

Kehuminen voi olla myös sanatonta, hyväksyvät 

katseet tai lempeä kosketus 

 

8/23/2017 



Luonteenvahvuudet 

 LUONTEENVAHVUUKSILLA  tarkoitetaan jo olemassa olevia ominaisuuksia, 

jotka ovat lapsessa luonnostaan 

 Tuntuvat ”omalta itseltä” ja joiden käyttäminen on sisäisesti motivoivaa. 

 24+2 luonteenvahvuuden jaottelu 

 Koskee kaikenikäisiä 

 Niitä voidaan käyttää elämän eri alueilla oppimisessa, työssä, ihmissuhteissa 

ja leikissä. 

 Voimavahvuudet, ydinvahvuuden ja kasvuvahvuudet  
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Mitä hyötyä luonteenvahvuuksista on? 

 Luonteenvahvuuksien tunteminen opettaa meitä itsestämme, 

taidoistamme, kyvyistämme ja ainutlaatuisuudestamme. 

Kenelläkään ei ole juuri samanlaista yhdistelmää vahvuuksia ja 

kykyjä. 

 Luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja niille rakentaminen avaavat 

väylän saada itseluottamusta ja onnistumisen kokemuksia. 

 Luonteenvahvuudet auttavat meitä kohti kokonaisvaltaista 

hyvinvointia 
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Mitä aiemmin lapset oppivat 

tuntemaan omat 

luonteenvahvuutensa, sitä paremmin 

he voivat hyödyntää niitä omassa 

elämässään. Oppimisessa, 

ihmissuhteissa, itsetuntemuksen 

kehittymisessä ja kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin saavuttamisessa. 
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Mitä vahvuuksia minun lapsellani on? 
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Hyve  Luonteenvahvuus 

I Viisaus ja tieto, tiedon hankkimiseen ja käyttöön liittyvät kognitiiviset vahvuudet 

  1. Luovuus 

  2. Uteliaisuus 

  3. Oppimisen ilo 

  4. Arviointikyky 

  5. Näkökulmanottokyky 

 II Rohkeus, emotionaaliset vahvuudet, joita tarvitaan päämäärien 

saavuttamiseen vastarintaa (sisäistä tai ulkoista) kohdattaessa 

  6. Rohkeus 

  7. Sinnikkyys + sisu 

  8. Rehellisyys 

  9. Innostus 

III Inhimillisyys, sosiaaliset kyvyt, joita tarvitaan toisista huolehtimiseen ja 

ystävystymiseen 

  10. Ystävällisyys 

  11. Rakkaus + myötätunto 

  12. Sosiaalinen älykkyys 

IV Oikeudenmukaisuus, taidot joita tarvitaan yhteisössä elämisessä 

  13. Reiluus 

  14. Johtajuus 

  15. Ryhmätyötaidot  

V Kohtuullisuus, kyky vastustaa liioittelua ja ylenpalttisuutta 

  16. Anteeksiantavuus 

  17. Vaatimattomuus 

  18. Harkitsevaisuus 

  19. Itsesäätely 

VI Henkisyys, kyky antaa ilmiöille laajempaa merkitystä, transsendenssi  

  20. Kauneuden arvostus 

  21. Kiitollisuus 

  22. Toiveikkuus 

  23. Huumorintaju 

  24. Hengellisyys 



Luonteenvahvuuksien kautta eteenpäin 

Esimerkiksi 

 

Jos ongelma on lapsen valehteleminen – harjoitellaan rehellisyyttä 

Jos lapsi toimii ennen ajattelemista – vahvistetaan harkitsevaisuutta 

Jos lapsen tunteet kuohuvat helposti – opetellaan itsesäätelytaitoja 
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Optimismi, tietoisuustaidot, resielienssi 

 Optimismin on todettu olevan vahvasti yhteydessä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 

 Sosiaalisiin taitoihin, työelämän menestykseen ja hyvään terveyteen 

 Tietoisuustaidot auttavat hengityksen säätelyyn, kehon tuntemiseen, ajatteluun ja se kasvattaa 
hyväntahtoisuutta (itsensä, muiden ja maailman hyväksyminen sellaisena kuin se on) 

 Aistikokemukset  

 Tässä hetkessä oleminen, pysähtyminen ja läsnäolon näkeminen 

 Resielienssi on toipumiskykyä 

 Jos ei kaadu, ei tiedä, että osaa nousta 

 ”Taipuu mutta ei katkea” 

 Minäpystyvyys, sisäisen puheen tärkeys 
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Aina vaan happy, happy, joy, joy. 

 Negatiiviset tunteet kuuluvat osaksi elämää 

 Samoin pettymykset ja vastoinkäymiset 

 Negatiivisten tunteiden hyväksyminen yhtä tärkeää kuin 

positiivisten tunteiden 

 Tärkeää on kuitenkin, että negatiivisiin tunteisiin ei jäädä 

”vellomaan” 
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Sinä tunnet lapsesi parhaiten 

Katso lastasi, katso lastasi, katso vielä kerran 

lastasi – Jari Sinkkonen 

Sinä vietät lapsesi kanssa eniten aikaa ja tiedät 

hänen tapansa toimia ja olla 

Luota omaan vanhemmuuteesi! 
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Perhe on kokonaisuus! 

 

 Miten minä voin? 

 Miten parisuhteemme voi? 

 Miten kasvatuskumppanini voi? 

 Hyvässä vanhemmuudessa itsetuntemus on tärkeää 

 Omat vahvuuteni, haastekohdat, mitä taitoja minä voisin opetella? 

 Jokaisessa ikävaiheessa vanhempi käy oman lapsuutensa saman vaiheen läpi 

 Minä itse, minä puolisona, minä vanhempana 

 Ilmapallot ja kivet – hyvinvointikurssi (positiivinen psykologia) 
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Kukaan ei voi kaataa 

tyhjästä kupista 

 ”Laita happinaamari ensin 

omalle naamallesi”  

 Jukka Mäkelä 

 Kasvatuskumppanuus 

 Huomaa hyvä myös 

puolisossa 

 Vanhemmuus on kovaa 

työtä 

 Muista myös lepo 

 Itsemyötätunto 
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One Generation full of deeply loving 

parents would change the brain of the 

next generation, and with that, the 

world.  

–Dr.Charles Raison 
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Positiivisen kasvatuksen kurssi kevät 2018 

5 tapaamiskertaa 

Harjoituskirja: Minä – positiivinen 

kasvattaja  

28.2.-28.3. Tapiolan kirkolla 17.30-19.30 

Maksuton. 

Lastenhoito 1- vuotiaasta eteenpäin 

Ilmoittautuminen tiia.trogen@evl.fi 
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Palautetta, kommentteja, kysymyksiä? 

Laita rohkeasti viestiä! 

 

positiivinenkasvatus@gmail.com 

 

https://positiivinenkasvatus.com/ 
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