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Tausta, kehittämisen perusteet ja  periaatteet.

”Ainoa ihminen, jonka käyttäytymistä voin kontrolloida, olen minä 

itse.” ”Toisten ihmisten käyttäytymisen kontrollointi on hyödytöntä. 
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syövyttävät yhteiskunnan hyvinvoinnin perustaa” (sov. William Glasser)
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Voimaantumisella (empowerment) tarkoitan ihmisen kykyä

havainnoida, tunnistaa, arvioida, käsitellä, ymmärtää ja

kontrolloida sisäisiä henkilökohtaisia sekä ulkoisia henkisiä,

sosiaalisia, taloudellisia sekä poliittisia valtapaineita ja tehdä

elämänkulkunsa kannalta hyvinvointia edistäviä valintoja,

optimointeja ja kompesointeja.

Vaatimatonkin tällainen kyky auttaa ihmistä ohjautumaan

voimaantumisen, valtaistumisen ja mahtavoitumisen ja

hyvinvoinnin polulle.

Voimaantuminen on siis ensisijaisesti sosiaalisesta

todellisuudesta nouseva identiteettiprosessi, jota jäsentävät

yksilön sisäisestä todellisuudesta nousevat eksistentiaaliset

tarpeet jäsentyminen, liittyminen ja toiminta.

Voimaantuminen yhteiskunta-, kasvatus- ja koulutus-

poliittisena päämääränä



Miten opetussuunnitelmallisesti on mahdollista tukea lasten ja nuorten kehitystä niin, 

että he pärjäävät maailmassa, jossa vertikaaliset rakenteet (ulkoisen hallinnan keinot, 

käskeminen ja valvonta sekä palkinnot ja rangaistukset) murtuvat ja horisontaalisten 

rakenteiden (sisäisen hallinnan keinot yhteistyön ja yhteyksien ja vasteen ja 

kannustusten) maailma verkostoituu ja todellistuu. 

Soveltaen Leevi Launonen 2000

FILOSOFISTEN 

PERUSTEIDEN MUUTOS

-arvot ja normit

-maailmankatsomus

-aatteet ja ideologiat

-metaeettiset lähtökohta

-kasvatuspsykologiset muutokset

YHTEISKUNNAN 

PEUSTEIDEN MUUTOS

-yhteiskunnallis-historiallinen

-tapakulttuuri

-sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset olosuhteet

-tieteellistekninen kehitys

KOULUN OPETUSSUUNNITELMIEN MUUTOS

-kasvatustavoitteet ja oppimiskäsitys

-opetussuunnitelmien sisällölliset painotukset

-opetusmenetelmät

OPETUSSUUNNITELMIEN KÄSITYS KOULUN EETTISESTÄ

KASVATUSTEHTÄVÄSTÄ-VASTUUSTA



Ihmistieteiden paradigmamuutos

”Tietäminen” riippuu ”olemisestamme”, mutta myös toisin päin ”olemisemme” riippuu ”tietämisestämme”. Toisin sanoen se, 

millä tavoin olemme, elämme, toimimme maailmassa, vaikuttaa siihen mitä tulemme maailmasta tietämään. 

Positive psychology

33 200 000/50 500

000 mainintaa

Positiivinen 

psykologia  

53 000/480 000

mainintaa

Positiivinen 

pedagogiikka  

11 400/74 100

mainintaa

Kasvamaan 

havahtuminen  

13 400/84 700 

mainintaa

Psykologiassa 

julkaistuja 

tutkimusartikkeleita:

200 000 mielenterveys-

häiriöiden 

hoitamisesta

80 000 masennuksesta

65 000 ahdistuksesta

20 000 peloista

10 000 vihasta

(Luthansa 2002) Lähde:Jari

Hakanen, Työuupumuksesta työn 

imuun

2002 2015-2018

Empowerment 

8 130 000/278 000 000 

mainintaa

Voimaantuminen 

13 000/ 77 000 

mainintaa

Valtaistuminen

3 442/7100 mainintaa

Reframing 442 000/

4 470 000 

mainintaa

Näkökulman 

vaihtaminen

180 000/1 700 000 

mainintaa

2015-2018

Characters

School  3 950 000

Strength School

9 310 000

2015-2018

Syvien 

vahvuuksien 

koulu 2700/

21 200 mainintaa

Vahvuuksien 

pedagogiikka 

7 910/48 200

mainintaa

2018-

Google-haku 2018

2021-

Valintateoria: 

mikä motivoi 

meitä?

Empowerment 

School

121 000 000

(Voimaannut-

tava koulu      

34 000)

Coice teory

91 200 000

Valinnan teoria

1 650 000



Itseohjautuvuusteoriaa käsittelevien tieteellisten 

tutkimusten määrä vuosittain 
(sov. lähde Ryan & Desi, 2013)

Lähikehityksellisen 

opastavan pedagogiikan

heikentyminen

Itseohjautuvuusopiskelun

voimistuminen



Jokainen on oman laatuelämänsä valitsija.

Lähde: Frank Martela 



Paradigmaorientaation muutos

Uusi paradigma

Sisäisen kontrollipsykologian 

laatukoulu

0 +++++++ 8

Vanha paradigma

Ulkoisen kontrollipsykologian 

perinteinen koulu

-8 --------- 0

0 vahvuudesta 8 vahvuuteen

8 heikkoudesta 0 heikkouteen

Tietyssä tilanteessa jotkut  kehitysyhteisölliset tilat ja  teki-

jät edistävät ja toiset heikentävät ihmisen motivoitumisen, 

vahvuuksien ja voimaantuneisuuden ilmenemistä.

Vaikka tiedot ja taidot olisivat hyvät, mutta kontekstu-

aalinen ymmärtäminen vähäistä, pysyy ammatillinen 

pätevyys alhaisena. Kun  kontekstuaalinen ymmärtäminen 

on vahvaa, kasvaa pätevyyden  taso, vaikka tiedot ja taidot 

olisivat vähäisemmät.

“Nykyisin vallalla oleva, ulkoiseen kontrolliin perustuva 

psykologia on epäonnistunut, ja me korjaamme koko ajan 

sen aiheuttamia vaurioita. Me emme nykyisin osaa tulla 

toimeen toistemme kanssa sen paremmin kuin ennenkään. 

Päinvastoin, käyttämämme kontrollipsykologia näyttää 

pikemmin ajavan meitä entistä kauemmas toisistamme…” (W. 

Glasser, 1998) 



Paradigmamuutoksen tausta

Teoreettisena viitekehyksenä monitieteisyys erityisesti

1) 

kasvun 

ajattelun 

teoria

2) 

voimaantu-

misen

teoria

3)

positiivinen 

psykologia

4) 

kehitys-

psykologia

5)

valinnan 

teoria 

6)

näkökulman 

vaihtamisen

teoria. 

Systeemiajattelu
Yhteensovit-

taminen

Miten luodaan luottamusta? Miten rohkaista kasvamaan?   Mitä koulussa tapahtuu? Mitkä

vuorovaikutuksen ja johtamisen mallit ja kaavat ovat päällä? Kuinka ne liittyvät toisiinsa? Mikä

vaikuttaa mihinkin? Mitkä arvot ja uskomukset muokkaavat tapoja, tottumuksia, kulttuuria ja 

järjestelmää? 

Integrali-

teoria



Motivaatio-orientaatiot 
(Cecin ja Ryan 2000, Syvänen 2003

käyttäytymiseen, ajatteluun ja 

tunteisiin liittyy pakottavuuden 

tunne

-tukeutuu tyytyväisyyden haussa 

ulkoisiin tekijöihin, joilla on 

määrävä merkitys

palkka ja status työpaikan valinta-

ja pysyvyyskriteereitä

-mukautumista määrittelee uhat, 

houkutukset ja odotukset

haluaa kapinoida ulkoisia kontrolli-

tekijöitä kohtaan – uhmakas käytös 

johtaa alentuneeseen työponnis-

tukseen

ovat työrooliltaan Marttyyrejä, tai 

Kuhnureita tai Kiusaajia 

vahva kannustus ja palaute voi 

muuttaa roolin Hallitsijaksi  ja 

Uudistajaksi

KONTROLLI-

ORIENTAATIO

-kykenemätön ohjaamaan toimintaansa 

luotettaviin, haluttuihin, seurauksiin ja 

tuloksiin

kykenemätön ja taitamaton hallitsemaan 

tilanteita – kokee asiat liian vaikeina ja 

omasta toiminnasta riippumattomina

kokee usein depressiivisiä ja voimakkaita 

ahdistavia tunteita

pyrkii sääntöjen mukaiseen toimintaan 

heikon aloitekyvyn ja 

aikomuksellisuuden takia

kiinnittyy rutiineihin, tapoihin ja ryhmän 

strandarteihin tunteakseen olonsa 

turvalliseksi

työrooliltaan alisuoriutujia matalan 

työponnistuksen vuoksi  

-ovat usein myös työpaikkakiusaamisen 

kohteina, koska muut eivät tunnista 

heidän ongelmiaan

RAKENTUMATON 

ORIENTAATIO

pystyy itse vaikuttamaan 

käyttäytymisensä 

alkuunpanoon ja 

säätelyyn

tulkitsee tilanteen 

autonomiaansa tukeviksi 

ja organisoi toimintaansa 

omien tavoitteiden 

pohjalta

oma kompentenssi on 

tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden osoitus –

ei motivaation lähde

ovat rooliltaan työnsä 

Hallitsijoita ja oman työn 

ja organisaation 

Uudistajia tai Kehittäjiä

VOIMAANTUMIS-

ORIENTAATIO



Tieteellistekninen vallankumous

AJATTELU

Kyky reflektioon, vastuu teknologiasta, 

laadusta, määrästä ja seurauksista. 

KYKY JÄSENTÄÄ

älyllisesti tietoyhteiskuntaa ja itseään 

tietoyhteiskunnassa

Sosiologinen vallankumous 

TAHTO

Sosiaalinen käyttäytyminen, yhteistyö, 

luovuus, uudistumiskyky

KYKY TOIMIA

tietoisesti ja tahtoen merkityksellisesti 

tietoyhteiskunnassa

Psykologinen vallankumous

TUNTEET

Elämä, pelot ja toiveet, tarkoituksellisuus, 

luottamus, toivo

KYKY LIITTYÄ

emotionaalisesti 

yhteisöön ja tietoyhteiskuntaan

1900      1950 2000                    2020     

Kehitys

Tekninen kehitys

Ihmissuhteiden kehitys

Ajat-

telu

Fysio-

logia

Toiminta

Teot

Tun-

teet
Tahto

Valinnat

LUONNE

Kolme vallankumousta ja ihmissuhteiden kehitys 



Kehityksen ja muutoksen suhde
(Soveltaen Honkola & Jounela 1994)

(©Räsänen 2006)

Havahtuneisuus                     Elämänlaatu                    Elämäntapa                      Elämäntyyli               Elämänfilosofia 

Kehityk-
sen 

nopeus

Kehitys
Toimintaympäristön nopea, 

ennakoimaton kehitys, keksinnöt, 

uudisteet ja niistä johtuvat 

muutokset

Osaaminen
Ympäristöhaasteita vastaavien 

ammatillisten valmiuksien sekä 

organisaatioiden rakenteiden 

kehittyminen

Ihminen
Ihmisen uusien ajattelu- ja 

toimintatapojen omaksuminen, 

asenteiden ja  arvojen 

muuttuminen

Muutosalueet

*Ekonomistinen

- rahatalous

*Tieteellistekninen

- teknologia

*Sosiologinen

-sosiologia

*Psykologinen

- psykologia

*Eettinen

- työ- ja ympäristö

etiikka

Aika



190                                    1950                                       2000                                2020

Kehitys
Tekninen kehitys

Ihmissuhteiden kehitys

Ajat-

telu

Fysio-

logia

Toiminta

Teot

Tun-

teet

Tahto

Valinnat

Luonteen kehitys

Rakkaus ja 

kuuluminen 

Itsearvostus ja 

vaikutusvalta

Vapaus ja 

luovuus

Ilo ja elämästä 

nauttiminen 

Selviytyminen 

ja terveys

Perustarpeet

Perustarpeet ja työelämän tarpeet 

Työelämän tarpeet



Vastaanottava 

luonne

1500- ja 1600-

luvulla 

Tälle luonteelle 

on ominaista 

mielikuvituk-

settomuus, 

saituus, 

epäluuloisuus, 

kylmäkiskoisuus, 

arkuus, 

itsepäisyys, 

taipumus 

päähänpinttymiin 

ja omistavuuteen

Riistävä luonne 

Feodaaliaika 

Riistävä luonne 

kuvittelee kaiken 

hyvän tulevan 

ulkoapäin. Tällä 

tavalla 

asennoitunut 

henkilö ei halua 

itse rakentaa 

itselleen mitään. 

Riistävä tyyppi ei 

odota saavansa 

mitään ilmaiseksi. 

Hän pyrkii 

ottamaan 

tarvitsemansa 

erilaisin keinoin.

Kokoava 

luonne

1700- ja 1800-

luvuilla. 

Tälle luonteelle 

on ominaista 

mielikuvituk-

settomuus, 

saituus, 

epäluuloisuus, 

kylmäkiskoisuu

s, arkuus, 

itsepäisyys, 

taipumus 

päähänpint-

tymiin ja 

omistavuuteen.

Kaupallinen 

luonne

Kilpailun 

aika-

kausi

Kaupallinen 

asennoituminen 

on meidän 

aikakautemme 

sosiaaliluonne.. 

Kaupallinen 

asennoituminen 

on kehittynyt 

persoonallisuus

-markkinoiden 

muodostumisen 

yhteydessä

Maailman luonne vs. yksilön luonne
Epäproduktiiviset ja proktiiviset luonteet

Lähde Erich Fromm

Intelligenssi

Luova luonne

Produktiivisessa

asennoitumisessa on 

kysymys ihmisen 

perussuhtautu-

misesta ihmiselä-

män kaikilla alueilla. 

Se käsittää ihmisen 

älylliset, 

emotionaaliset ja 

sielulliset reaktiot 

muihin ihmisiin, 

itseensä ja asioihin.

Kun ihminen pystyy 

produktiivisesti 

käyttämään kykyjään 

ja vahvuuksiaan, on 

se hänen voimansa. 



Persoonallisuus Älykkyys

Affektiivinen alue

Tunteet

Konatiivinen alue

Tahto

Kognitiivinen alue

Järki

Temperamentti

Mielialat Suoritusorientaatiot

Toiminnan kontrolli

Motivaatio Volitio
Prosessi-tieto Kuvaus-tietoEmootiot

Taidot

UraorientaatiotArvot

Asenteet

Reagointitavat

Ajateltu-Ajattelematon

Kiinnostukset

Tahtopolku

Voimaantunut-Voimaton

Uskomukset

Attribuutiot

Kykenevä-Kyvytön

Persoonallisuustekijät Orientaatiot itseen ja muihin

Tiedon alueet

Lahjakkuus

Toimintastrategiat, taktiikat

Oppimistyylit, -strategiat

Välttäminen-lähestyminen

Itsearvostus

Luonne
Vahvuudet ja 
heikkoudet

Ihmisen henkinen rakenne oppimisen ja kasvamaan havahtumisen lähtökohtana 
(Soveltaen  Snow, Corno & Jackson1996, Ruohotie 2000)



”Luonne on kohtalo”
Mistä pitäisi olla huolissaan – yhteisön luonne vs. yksilön luonne

Baruch Hochman muistuttaa, että meidän pitää tuntea kontekstin luonne, jotta osaisimme muuttaa 

luonnettamme.

Yksilön 

luonne

Perheen

luonne

Koulun 

luonne

Työelämän

luonne

Yhteiskunnan

luonne

Maailman

luonne

Elämän 

filosofia

Elämän-

tapa

Elämän-

tyyli

Elämän-

laatu

Kaikilta tasoilta 

teemme

tulkintoja siitä 

mitä yksilönä

oleminen 

tarkoittaa



Kasvattajien isot asiat!
Hyve on luonteenpiirre, joka näkyy ajatuksissa, teoissa, 

tunteissa ja fysiologiassa.

Tahdonvoiman tulevaisuus kasvatuksessa?

Valinnan, 
optimoinnin, 

kompensoinnin 
vapauden

avoimet rajat

Luonne
Valitseva tarkkailija

Tahdon haltija

Paheet
Paha tahto

Hyveet
Hyvä tahto

Ajatusten haltija

-Järki-Älykäs

Emootioiden haltija

-Onnellinen-Onneton

Impulssien haltija

-Ärsykkeet-Reaktiot

Suoritusten haltija

-Tässä- Joskus



10.REALITEETTIEN TAJU
”mikä se sellainen on”

1.YMPÄRISTÖTIETOISUUS
”parempi mennä massan mukana”

2. PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS 
”tulevaisuudeton ikä on paras 

ikä”                    
3. KUSTANNUSTIETOISUUS

”rahaa palaa, en tiedä mihin”                   

9. TILATIETOISUUS
” muutosten perään on turha 

haikailla”                              

4. AIKATIETOISUUS
”aika rientää harhaillessa                            

5. MENETELMÄTIETOISUUS
”viranomaisilla on tehtävä 

auttaa”                   

7. VAIKUTUSTIETOISUUS
”turhuuksien turhuutta; 

mihinkään ei pysty vaikuttamaan                    

6. AIKAANSAANNOSTIETOISUUS
”en ole tähänkään mennessä 

saanut mitään aikaan”             
8. TYÖTYYTYVÄISYYS

”elämä on yhtä raatamista”                        

HAVAHTUMATTOMUUS

"On kaksi tapaa lipua elämän 

halki vaivatta: uskoa kaikki tai 

epäillä kaikkea; molemmat 

säästävät ajattelemisen vaivan"

- Alfred Korzybski

Opittu toiveikkuus vs. opittu avuttomuus
Valitse jotain tilanteesi pahentamiseksi vs. valitse jotain tilanteesi parantamiseksi 



Ulkoisen pakottamisen ja kontrollin korvaaminen valinnan teorialla lisää

perustarpeista erityisesti ihmisten henkilökohtaista vapautta. Valintateorian

käytännössä tarkoittaa ajattelutavan ja käyttäytymisen muuttamista.

Valinnan teoria perustuu yksinkertaiseen lähtökohtaan, että jokaisella yksilöllä

on vain valta hallita itseään ja rajoitettu valta hallita muita.

Valintateorian soveltaminen antaa mahdollisuuden ottaa vastuun omasta

elämästään ja samalla vetäytyä yrittämästä ohjata muiden ihmisten päätöksiä ja

elämää.

Yksilöillä on valtuudet ottaa vastuu valinnoistaan ja tukea muita heidän

omaksuessaan valintansa. Negatiivisen käyttäytymisen taajuus ja intensiteetti

vähenevät, suhteet vahvistuvat ja tyytyväisyys elämään lisääntyy.

Mikä on valintateoria – voimaantumiseen liittyvä 

valintaetukyky.
Yleinen oppimisen ja käytännön elämän  toteuttamisen järjestelmä yksilöiden 

voimaannuttamiseksi ja suhteiden parantamiseksi.



Näkemyksen perusta - Positiivisen psykologian ja 

voimaantumisteorian anti 
(Seligman, soveltaen Mattila,  Laane a.l.)

Oireiden poistaminen

Hyveet, vahvuudet,  onnellisuus, itsetuntemus, toipumiskyky

Tunne itsesi – tunne vahvuutesi – tunne varjosi

SUOTUISA 

OLEMASSAOLOKOKEMUS

Hyvinvointi-indikaattorit

Kukoistus

Voimaantuneisuus

Hyvinvointi

RISTIRIITAINEN 

OLEMASSAOLOKOKEMUS

Kriisi-indikaattorit

Pärjääminen

Selviytyminen

Ahdistuneisuus

EPÄSUOTUISA

OLEMASSAOLOKOKEMUS

Pahoinvointi-indikaattorit

Sairaus

Toimintakyvyttömyys

Riutuneisuus



Voimaannuttava pedagogiikka

Yksilöiden ja yhteiskunnan valintojen ravitseminen

EETTISET 

HYVEET

VALINNAT, 
joiden avulla voimme 

vastata tilanteisiin, joista 

meillä ei ole kokemusta.

Esim.

Kärsivällisyys

Myötätunto

KANSALAIS-

HYVEET

VALINNAT, 

joissa tarvitaan uskaltavaa 

vastuullisuutta ja 

kansalaisuutta.

Esim.

Esikuvallista palvelua, 

auttavaisuutta, 

oikeudenmukaisuutta, 

johtajuutta

SUORIUTUMIS-

HYVEET

VALINNAT,
joiden avulla voimme osoittaa 

hyveitä käytännössä.

Esim.

Joustavuus,

Näkemyksellisyys

Määrätietoisuus

TIEDOLLISET 

HYVEET

VALINNAT, 
joissa tarvitaan tietoa ja 

ymmärrystä.

Esim.

Kriittisyys, 

Tuomitsemattomuus

Rehellisyys

LUONNETAIDOT

ET KOSKAAN VOI TIETÄÄ MILLOIN SINULTA HYVEITÄ JA VAHVUUKSIA KYSYTÄÄN.

Positiivinen psykologia - oikeus luonteeseen

Miksi hyveitä ja vahvuuksia?



Uuden koulun luonne – voimaannuttava koulu 
(Seligman,a.l.. soveltaen Räsänen 2020.)

Valtaistuminen

Voimaantuneisuus

Hyvinvointi

Keskinäinen kilpailu, rangaistukset ja palkinnot, 

kuilunreunaolemassaolo

Valintaetukyvykkyys, hyveet, vahvuudet,  onnellisuus, itsetuntemus, toipumiskyky, 

tulevaisuusorientaatio

Ulkoisen hallinnan

kulttuurin ja motivaation

pedagogiikka

Sisäisen valinnan 

kulttuurin ja motivaation

pedagogiikka 

Epäjohdonmukaisen ja 

ristiriitaisen kulttuurin ja 

metodien  pedagogiikka

Pahoinvointi

Haluttomuus

Riutuneisuus

Pärjääminen

Selviytyminen

Ahdistuneisuus



Ymmärrä, mitä todella haluat, ja arvioi, kuinka onnistunutta toimintasi  on 

näiden tavoitteiden saavuttamisessa

Ymmärrä, kuinka selviytymisen ja terveyden, rakkauden ja kuulumisen, 

vaikutuksen ja voiman, vapauden ja luovuuden ja hauskuuden ja ilon 

tarpeet motivoivat käyttäytymistä.

Ymmärrä, miten ajatuksemme ja kuvamme, mitä haluamme itsellemme ja 

muille, vaikuttavat vuorovaikutukseen maailmassa.

Löydä itsestään selviä totuuksia, (10 periaatetta) jotka tarjoavat vankan 

kehyksen päätöksenteolle ja toiminnalle.

Voimme opettaa valinnan teorian, mutta emme 

voi tehdä sitä ilman sinua.

Ymmärrä, että ärsykkeen ja vastauksen välillä on tila. Siinä tilassa on

vapautemme ja voimamme valita vastauksemme. Näissä valinnoissa on

kasvumme ja onnellisuutemme. ” - Stephen Covey



b) sisäisen hallinnan kontrollipsykologia  

(kannuste-vaste) eli uskoa siihen, että olet

vastuussa siitä mitä haluat ja tarpeiden tyydy-

tysvalinnoistasi ja niiden seurauksista ja

motivoitumaan toimintaan tämän periaatteen

mukaan.

Tämä vie sinut lähemmäksi vapauttasi ja sitä

mitä haluat laatumaailmasi: parempia suhteita

ja tyydyttävämpää elämää.

Kulttuuri laillistaa arjen ja suhdetavat

Mekaaninen ja inhimillinen organisaatio ja kontrollipsykologiat 

a)Ulkoisen hallinnan kontrollipsykologia

(palkinto-rangaistus) eli uskoa, että koke-

muksesi ja käyttäytymisesi määräytyvät

ulkopuolisten voimien vaikutuksesta ja avulla:

(sattuma, onni, olosuhteet, muut ihmiset ja

muut ulkoiset tekijät)

Tämä pitää sinut riippuvaisena siitä mitä

haluat laatumaailmaasi ja millaisia ihmis-

suhteesi ovat ja miten tyydyttävää elämääsi

on.

MEKAANINEN 
ORGANISAATIO

INHIMILLINEN 
ORGANISAATIO

Koulun kulttuuris-pedagoginen valinta



Lämmin pedagoginen kulttuuri

Laatukoulussa teemme kovasti töitä niiden puolesta

1.Joista pidämme ja välitämme ja 

rakastamme (Rakkaus ja kuuluminen)

2.Joita kunnioitamme ja jotka kunnioittavat 

meitä (Itsearvostus ja vaikutusvalta)

4. Jotka antavat meille mahdollisuuden 

ajatella ja toimia itse (Vapaus ja luovuus)

3.Joiden puolesta teemme kovasti töitä ja  

joiden kanssa iloitsemme (Ilo ja elämästä 

nauttiminen)

5. Jotka auttavat meitä selviytymään ja 

Tekemään elämästämme turvallista 

(Selviytyminen ja terveys)

Rakkaus ja 

kuuluminen 

Itsearvostus ja 

vaikutusvalta

Vapaus ja 

luovuus

Ilo ja elämästä 

nauttiminen 

Selviytyminen ja 

terveys

PERUSTARPEET



Rakkaus ja 

kuuluminen 

Itsearvostus ja 

vaikutusvalta

Vapaus ja 

luovuus

Ilo ja elämästä 

nauttiminen 

Selviytyminen ja 

terveys

TARPEIDEN 

TASAPAINO

EPÄTASAPAINOINEN TILANNE USKALTAVA VASTUULLISUUS

Ylihuolehtiminen, riippuvuuden 

synnyttäminen, luottamus ulkoisen avun 

ratkaisuihin,  yliymmärtäminen

Toistan motiivien miehittäminen, ulkoisten 

palkkioiden ja rangaistusten käyttäminen, 

ylimielinen suhtautuminen tosiasioihin

Vastuuttoman käyttäytymisen ohittaminen, 

välinpitämättömyys, näennäisselitysten 

hyväksyminen, liiallinen valvonta ja tarkkai-

lu ja sääntöjen suosiminen ratkaisuissa

Keskittyminen onnellisuus- ja nautintoha-

kuisuuden tavoitteluun, hyvien sattumien 

kalasteluun ja  mukavuusalue-elämään

Yli-ideaaliset päämäärät, kyyninen käsitys

asioiden hoitumisesta itsestään, elämän 

kärsimyksellisyyden tunnustamattomuus, 

ponnistelemattomuus

Kulttuuri laillistaa tavat ja suhteet: koulu ja sen  kulttuurin arviointi
(Sov. Kari Pääskynen)

Voimaantuminen –

opittu toiveikkuus

- lisääntynyt 

omavaraisuus,

-kehittynyt 

ryhmätietoisuus,

-vastuu ongelmien 

edessä 

-kyky omaksua 

henkilökohtainen 

vastuu muutoks-

esta.

Valintojen

tietoisuus

Oman äänen

omistaminen

Vapaus toimia

tarkoituk-

sellisesti

Osallistuminen 

muutoksen 

luomiseen

Yksilökohtaiset 

voimaantumis-

tavoitteet



Innostus, ilo

Voimaannuttava

osallisuus

Sisu, sinnikkyys

Pitkän aikavälin

tavoitteet

Optimismi

Luottamus

tulevaisuuteen

Itsehillintä

Kyky säädellä

käyttäytymistä

Kiitollisuus

Avun saamisen

arvostus

Oikeudenmukaisuus

Reiluus ja

vastuullisuus

Uteliaisuus

Avoimuus

uusille asioille

Koulun valitsema suhtautumistapa 

Jokainen vastaa näistä

Kaikilla suora 

vaikutus ja  vastuu 

oppimisen laadusta

Kaikilla keinot ja 

välineet oppimisen 

laaduntamiseen
Kaikki osallistuvat koulun 

kasvatustehtävään

Uskaltava vastuullisuus

Koulun valitsema suhtautumistapa vastuuseen



ULKOISEN
kontrollipsy-
kologian
mukaan toimiva 
koulutuksen 
järjestäjä

Ulkoinen motivaatio = 

menetelmänä palkinto-

rangaistus systeemit

SISÄISEN
kontrollipsy-
kologian
mukaan toimiva 
koulutuksen
järjestäjä

Sisäinen motivaatio = 

menetelmänä kan-

nustus-vaste systeemit

Sisäisen 

motivaation 

heikkene-

minen

Sisäisen 
motivaation 
vahvistumi-
nen

”Motivaatioputki” 

vaihtelee koulussa sen 

mukaan, miten oppilas 

vastaa koulun tarpeisiin

”Motivaatioputki” vaih-

telee koulussa sen mu-

kaan, miten koulu vastaa 

oppilaan tarpeisiin

Tulevai-
suuttaan 

etsivä
nuori

”MOTIVAATIOPUTKI” JA VAIHTOEHTOISET KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT: 

miten oppilas  vastaa koulun tarpeisiin vs. miten koulu vastaa oppilaan tarpeisiin.

Rakkaus ja 

kuuluminen 

Itsearvostus ja 

vaikutusvalta

Vapaus ja 

luovuus

Ilo ja elämästä 

nauttiminen 

Selviytyminen ja 

terveys

Perustarpeet Kasvuyhteisö Motivaatioerot VaikutuksetLuonne
Valitseva tarkkailija

Tahdon haltija



Geneettiset 

tarpeet; 

5 perustarvetta

WDEP-

Kysymykset; 

halut, teot, 

arviointi, 

suunnitelma

Ohjaavat

pyörät-malli: 

ajattelu, teot, 

tunteet, fysiologia

Vahvuudet ja 

opastuksen 

menetelmät,

prosessit

Sisäinen 

motivaatio

Mitä sinä

haluat?

Kolme maailmaa; 

todellinen, eri-

tyinen, laatu-

maailma

Havainnoin-

tijärjestelmä

Informaatio ja 

suotimet 

Kokonais-

käyttäytymi-

nen; 

Tarpeiden kuva-

albumi ja valitut 

kuvat

Elävöittävät ja 

kuolettavat 

suhdetavat

Elämänviisi 

perspektiiviä

Käyttäytymisen 

valinta

Kuuliaisuus 

säännöt

Sisäisen kontrollipsykologian ja voimaannuttavan pedagogiikan modulit

Euboulia Avoin 

harkitsevaisuus

Euphoria Innostuva 

todellisuustajuisuus

Hyponomé Rohkea 

kärsivällisyys

Prolépsis Kyky enna-

koivaan visualisointiin

Epibolé Käytännöllinen 

intuitio

Maieutike téchne hyvän, 

oikean ja kauniin 

synnyttämisen taito

Sisäinen 

voimaantuminen
Voimaannuttava laatukoulu



Oppimisen motivaatio perustuu siihen, mikä on oppilaan omassa

sisäisessä hallinnassa.
“Mitä sinä haluat?”….. ”Haluanko minä”...…  havahtumisen kehä?

ONTOLOGISET

Tietämättömyyden 

voittaminen

asiantilakysymykset

”Haluanko minä tietää, miten 

asiat ovat?

EETTISET

Tarkoituksettomuuden 

voittaminen 

arvoja- arvostuskysymykset

”Haluanko minä tavoitella 

itseni ja toisten kannalta 

merkityksellisiä hyviä 

asioita?
METODOLOGISET

Taitamattomuuden

voittaminen

taitamattomuuskysymykset

”Haluanko minä oppia 

elämässä tarvittavia taitoja?” 

EPISTEMOLOGISET

Voimattomuuden 

voittaminen

todellisuutta koskevat 

tulkintakysymykset

”Haluanko minä tulla 

tietoiseksi ja autonomiseksi?”

HAVAHTU-

MINEN



Kaikkien 

neljän 

osatekijän on 

vaikutettava, 

jotta 

motivaatio 

toimisi 

parhaiten.

Uusi motivaatiokäsitys -Voimaannuttava motivaatio

PÄÄMÄÄRÄT: 

Toiminnan tavoitteet: Päämäärät synnyttävät 

motivaation. Motivoitu toiminta vaatii tavoitteen, 

johon yksilö pyrkii; tavoite antaa toiminnalle 

suunnan ja sisällön.

KYKYUSKOMUKSET: 

Selviytymisodotukset: Yksilön on 

uskottava, että hän pystyy 

saavuttamaan asettamansa 

päämäärän, 

KONTEKSTIUSKOMUKSET: 

Ympäristö: Että ympäristö 

mahdollistaa kasvun, ympäristö 

tarjoaa tähän hyvät 

mahdollisuudet

Martin E. Ford on amerikkalainen motivaatioteoreetikko. Hän edustaa alan uusinta näkemystä, joka perustuu 

kognitiiviseen psykologiaan. Fordin mallin mukaan motivaatio muodostuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

”Voimaantuminen ei tarkoita rajoittamattomia ja jäsentämättömiä toimia, vaan pikemminkin oppimistulosten ja 

muiden siitä mahdollisesti koituvien kokemusten lisäämistä, mikä edesauttaa oppijan potentiaalin kehittämis-

tä. Opetusympäristö, jossa opetus voi tapahtua optimaalisesti, voidaan luoda vain tehokkaan vaikutusmahdolli-

suuksien avulla ”

EMOOTIOT: 

Tunteet: Tunteet antavat yksilölle voimaa 

ponnistella kohti tavoitetta, vaikuttavat 

tiedonkäsittelyyn ja antavat tietoa toiminnan 

etenemisestä. Tunteet syntyvät 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa 



PÄÄMÄÄRÄT

Meidän on ymmärrettävä 

haluamisemme.

Meidän on ymmärrettävä 

mitä rakastamme.

KONTEKSTIUSKOMUKSET

Meidän on ymmärrettävä 

konteksti.

Meidän on ymmärrettävä mitä 

maailma tarvitsee.

KYKYUSKOMUKSET

Meidän on ymmärrettävä 

itseämme.

Meidän on ymmärrettävä

kuka minä olen.

EMOTIONAALISET TILAT

Meidän on ymmärrettävä 

tunteemme.

Meidän on ymmärrettävä ilomme 

lähteet.

Sov. J.Siitonen, Ikigai/ J. Räsänen

Mitä 
maailma 

tarvitsee?

Mitä ovat 
velvollisuudet

?

Se mikä
olet?

Se mitä
rakastat?

Intohimo

Työ

Kutsumus

Ammatti

Havahtu-

minen

Miksi

herätä 

kouluun

Kasvun ei tarvitse keskeytyä -kasvamaan havahtuminen
Koulun toisen asteen megakysymys?

Ihmisen kykyä potentiaalisena energiana ei voida luoda tai tuhota, mutta se 

voidaan muuttaa ja  kehittää lukemattomiksi ihmisvoiman muodoiksi"



Päämäärät, tarkoitus ja arvot

• Arvot ovat yhteisesti

rakennuttu, ymmärretty ja

hyväksytty

•Tulevaisuuden tilat arvioi-

daan nykyisistä oloista

poikkeaviksi.

•Asetetut päämäärät arvi-

oidaan riittävän has-taviksi, 

mutta saavutet-tavissa oleviksi.

•Asetetut päämäärät koetaan

selkeiksi ja konkreettisiksi.

•Asetetut päämäärät koetaan

läheisiksi tai lyhytkestoisiksi, 

mutta niiden tulee olla 

nähtävissä myös pitemmällä

aikavälillä merkittävinä ja

arvokkaina.

•Antaako kontekstini mahdolli-

suuden päämäärän saavutta-

miseen? 

•Tekeekö kontekstini päämäärän

saavuttamisen helpommaksi vai

vaikeammaksi? 

•Voinko luottaa, että tämä

konteksti tukee minua ja on 

yhteistyössä kanssani siinä mitä

yritän tehdä, vai jätetäänkö minut

ilman huomiota tai hyljeksitäänkö

ja ahdistetaanko minua?” 

▪ Kuinka voin suunnitella tai 

muuntaa tätä kontekstia niin, että

se tarjoaa enemmän

mahdollisuuksia erilaisten

päämäärien saavuttamiseen?

Kontekstiuskomukset

•-Todelliseen osaamiseen

perustuva kyvykkyys

•-Realistinen osaamis-

käsitys, pätevyyden tunne

•-Itseluottamus ja

itsearvostus vahvistuvat

myönteisestä palautteesta

•Tehokkuususkomukset ja

itsesäätely

•-Tarkoituksenmukaiset

toimintamallit

•-Vastuun kantokyky

Kykyuskomukset

•Säätelevä ja energisoiva

toiminta

• Positiivinen lataus –

innostuneisuus

•Toiveikkuus

• Onnistuminen ja

epäonnistuminen

•Eettisyys–ihmisen

äänen kuunteleminen

Emootiot

Hyvinvointi rakentuu kykenemisestä edistää ja saavuttaa sellaisia asetettuja intressejä, jotka ovat 

sisällöltään hyviä niin, että niiden tavoitteleminen on hyväksi sekä ihmiselle itselleen että muille 

ihmisille ja ympäristölle. (sov. Siitonen ym.)



❑ Voimaannuttava pedagogiikka on opastuksen muoto, joka kannustaa opastettavaa henkilöä 

etsimään ratkaisuja ongelmiin muuttamalla omaa käyttäytymistään.  Se on oppimisen 

lähestymistapa, jonka avulla opiskelijasta tulee sosiaalisesti ja emotionaalisesti 

ammattitaitoinen henkilö.

❑ Se käyttää tarpeisiin perustuvaa strategista prosessia auttaakseen aluksi henkilöä saamaan 

selville, mitä hän todella haluaa, ja sitten auttamaan henkilöä henkilökohtaisen suunnitelman 

kehittämisessä sen saavuttamiseksi. 

❑ Siihen kuuluu elämän perustaitojen kehittäminen, mukaan lukien se, miten se liittyy itseen, 

toisiin ja ihmissuhteisiin suhteisiin ja toimimaan tehokkaasti.

❑ Voimantumisen kannalta olennaista on usko siihen, että ainoa käyttäytyminen, jota ihminen 

voi muuttaa, on omansa ja että hänen on otettava vastuu tästä, jos hän haluaa olla onnellinen. 

Siinä korostetaan, että yksilöiden on valittava oma tulevaisuutensa elämällä ja suunnittelemalla 

nykyhetkessä.

Oppija ei ota vain vastaan passiivisesti tietoa vaan 

muotoille itse käsitystään ulkomaailmasta 



2. Oppimisen 

motivoimiseksi 

tarvittavat hyveet ja 

vahvuudet

1.Oppimisen 

ohjaamiseen 

tarvittavat 

hyveet ja vahvuudet

3. Oppimisen 

esteiden voittamiseksi 

tarvittavat hyveet ja 

vahvuudet

"Uusi henkilökohtaisen vapauden psykologia”

Voimaannuttava pedagogiikka ja hyveet ja vahvuudet

Oppijalle diagnosoidut lukuisat puutteet ja korjaamisen kohteet voivat peitota

vahvuudet näkymättömiin. Terrence Deal nimittää tällaista vaivakeskeistä

pedagogiikkaa ”painajaisen ylläpidoksi”, toistuvaksi muistuttamiseksi epäonnis-

tumisista (Deal & Peterson, 2010). Tätä kutsutaan huonommuuden tuottamiseksi.

Oppimisen ohjaamiseksi tarvittavat

luonnetaidot



Toinen tapa käydä koulua - Opiskelijan on voitava löytää, mitä on opittu,

Ulkoinen vs. sisäinen kontrollipsykologia

OPPIAINEONTOLOGIA/

Ulkoiset voimatekijät,

Ulkoinen motivaatio

Pakonomaisuus, ulkoiset

yhteiskunnan tarpeet

Tulevat kasvuyhteisön

ulkopuolelta

Sisältää ulkoisen kontrollin,

pakonomaisuuden

Siirretään transaktiolla;

didaktiset viestintärakenteet

Koulun/kasvuyhteisön/

opettajan järjestelmä

Opettajan rooli

Sanoittaja

Hallitsija

Mukautuja

Sopeutuja

Suojautuja

ELÄMISMAAILMAONTOLOGIA/

Sisäiset voimatekijät,

Sisäinen motivaatio

Oppijat tarpeet, kehityskyvyt, 

vahvuudet

Tulevat kasvuyhteisön

sisäpuolelta

Sisältää sisäisen kontrollin,

itseohjautuvuuden

Siirretään kommunikaatiolla,

dialogiset suhdetavat

Oppilaan kokemukset/

oppilaan järjestelmä

Opettajan rooli

Kuuntelija

Ymmärtäjä

Opastaja

Uudistaja

Kohtaava



”Haastava käytös” = Opittu avuttomuus

1.Ihmisen toimintaa säätelee toiminnan kohteena 

olevan asian merkitys hänelle. Ihminen tulkitsee 

merkityksiä

2.Ihminen havainnoi ympäristöään ja tekee siitä omaan 

toimintaansa vaikuttavia valintoja ja johtopäätöksiä

3.Asioiden merkitys määräytyy ihmisen ollessa  

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

4.Oma toiminta määritetään suhteessa muihin. Toisen 

asemaan asettuminen merkityksenannon  perustana.

67.Tulkintaprosessin kautta merkityksiä sekä käsitel-

lään että muutetaan.

OLETUKSET                                                   VS.                                  PUUTTUVAT TAIDOT 
(r. w. greene 2008)

Eteenpäin 
kannustaminen

”Feed fordward”

Merkitysten luomisen 
taito

Minä pystyvyyden 
tukeminen

Yhteisen ajattelun 
mahdollistaminen



❑Itseohjautuvuuden opetussuunnitelman rakenteesta siirrytään itsemääräämisen

opetussuunnitelmalliseen rakenteeseen. Valinta on avainasemassa arvokkaassa

itsemääräämisessä, sen määrittelevät persoonallisuuden arvojärjestelmä, opiske-

lijan ikä ja sosiaalinen asemansa, vastuuntunto ja velvollisuus, tunteiden luonne

ja vapauden ilmentyminen. Mahdollisuus valita nämä tai muut tilat, asettaa

tarkat tavoitteet. Kyse on siitä, ”missä mitassa olemme suhteessa siihen, mistä

olemme kiinnostuneita –.

❑Vapaus määritellään mahdollisuutena toteuttaa valinta: jos henkilöllä on

mahdollisuus valita, hän on vapaa. Vapaus muuttaa valinnan tietoiseksi ja

vastuulliseksi teoksi ennen kaikkea itseään ja kanssaihmisiä kohtaan. Juuri tästä

syystä myös pedagogiikassa, jotta voidaan analysoida syvemmin ihmisen

käyttäytymistä, on välttämätöntä käyttää yleisimpänä olettamuksena myös

lopullisuutta, joka arvioi keinot suhteessa tavoitteeseen.

Voimaannuttavan laatukoulupilotin 

periaatteet I



❑ Sisäisen valinnan teoriaan ja kontrollipsykologiaan perustuvassa oppimisessa avainasemassa on

opettajan ja oppijan vuorovaikutus, jolla on merkitystä nykyaikaisen voimaannuttavan

oppimisparadigman kannalta. Tämä vaatii oppilaan ikään sopivan sisällön ja menetelmien

valinnan, joka auttaa häntä ymmärtämään paremmin itseään, selviytymään kriiseistä helpommin,

välttämään sosiaalista syrjäytymistä ja menestymään oppimisessa. Se perustuu omavastuisuu-

teen, hyvään tahtoon, keskinäiseen kunnioitukseen sekä luottamukseen ja antaa oppijalle

mahdollisuuden tulla itsenäiseksi, ennakoivaksi ja vastuulliseksi.

❑ Opettajan toiminnan tärkein ydin on keskittyä oppijoiden persoonallisuuden kypsyyteen,

älyllisten voimien kehittämiseen, omaan aktiiviseen ja tietoiseen oppimiseen, joka tarjoaa kaiken

tarvittavan tuen oppijoille, jotta he voivat kehittää osaamista, jolla on merkitystä elämässä. Se

edellyttää opettajan rooliin muutosta opettajan roolista opetusprosessin johtajaksi. Tämä

tarkoittaa, että opettaja toimii oppimisen järjestäjänä, mahdollisuuksien luojana ja

neuvonantajana. Näin tapahtuu, kun oppijan itsenäisyyden, voimaantumisen ja vastuullisuuden

kehittämisestä tulee koulutuksen perusarvoja.

Voimaannuttavan laatukoulupilotin periaatteet II



❑ Ikään liittyvässä toisen asteen koulutuksessa korostettaisiin oman kehityksen

haltuunottamisen merkityksellisyyttä. Kuten todellisessa maailmassa, opiskelijoita

kannustetaan hakemaan apua ja auttamaan toisiaan tarpeen mukaan. Oppilaat

johdatetaan käyttämään kaikkia käytettävissä olevia resursseja.

❑ Sisäisen valinnan teorian ja sisäisen kontrollipsykologian vaatimus liittyy

koulukulttuurin autonomian palauttamiseen tai/ja uudestaan määrittelyyn, jotta opettajille

voidaan antaa mahdollisuus määritellä uudelleen ammatillinen identiteettinsä ja

ammattitaitonsa.

❑ Opettajien painopiste tässä ympäristössä olisi vahvistaa käsitystä, että vain itseään

voidaan valvoa. Opettajat ja opiskelijat tunnistavat jokaisen perustarpeet ja tarpeen

täyttää nämä tarpeet ympäristössä, joka edistää välittämistä ja kaikkien kunnioittamista.

Tärkeänä tavoitteena on myös varmistaa, että opiskelija saavuttaa itsetuntemusta ja

arvostusta tehdä itselleen parempia valintoja.

Voimaannuttavan laatukoulupilotin periaatteet III



❑ Opintoja johtavan opettajan ensisijainen tavoite on valmistaa opiskelijoita "todelliseen

maailmaan”, ”todellisuuden vaihtoehtoiseen hyvyyteen, laatumaailmaan”. Tarvitaan

reaalimaailman taitoja, joita ovat ihmisten väliset taidot ja ryhmäongelmat, koska

suhdeongelmat ovat aina läsnäolevia. Suurin osa traumatisoivista pitkäaikaisista

ongelmista liittyy kuolettaviin suhdetapoihin ja ihmissuhteisiin. Niinpä opettaja ihmisenä

on opas, joka auttaa ja johtaa opiskelijoita luomaan oman oppimisensa tarinan.

Opetussuunnitelmat ovat yhteenveto opettajalle saadusta kokemuksesta, mutta eivät

asiakirja, joka säätelee tiukasti hänen työskentelyään. Tämä on erityisesti toisen asteen

opettajalle suuri avu.

❑ Arviointi voimaannuttavassa oppimisjärjestelmässä järjestelmä perustuu osaamiseen

kehitykseen, vahvaan jatkuvaan itsearviointiin laadullisista valinnoista. Opiskelija, jolla on

osaamistason yläpuolella oleva ymmärrys sekä halu auttaa muita, ansaitsisi esimerkillisen

arvosanan. Arvioinnissa on kyse aina kokonaiskäyttäytymisen arvioinnista.

Voimaannuttavan laatukoulupilotin periaatteet IV



Tarveperusteisuus. Ihmisen geeneihin koodatut viisi perustarvetta ohjaavat lukemattomia erilaisia 

tapoja käyttäytyä hänen pyrkiessään mielihyvään ja välttämään tuskaa. Nämä geneettiset perustarpeet: 

1)rakkaus-yhteenkuuluminen, 2) itsearvostus ja vaikutusvalta, 3)vapaus, autonomia, 4)ilo ja elämästä 

nauttiminen, 5)selviytyminen ja terveys luovat käyttäytymisellemme tarkoituksen.

Kehitysvaiheen periaate: Opetuksen sisältöä ja menetelmiä valittaessa koulu keskittyy ensisijaisesti

lapseen: lapsen ikävaiheeseen, välittömiin kehitysnäkymiin, lähikehitysvyöhykkeen vaatei-

siin. Koulutuksen päätavoitteena on, että lapsi opiskelee ja käy koulua kiinnostuneena ja motivoitu-

neena tulevaisuudestaan.

Perusopetuksen periaate. Koulutusprosessin tavoitteena on sovittaa yhteen persoonallisuuden

ajatusten, tunteiden ja tahdon ja fysiologian harmoninen kehitys.

Laadullisen oppimissuunnan periaate. Teoreettinen opetus liittyy jatkuvasti todellisen elämän

vaatimusten realiteetteihin. Laatu toimii keskeisimpänä kriteerinä.

Ajatus kokemuspedagogiikasta. Liittyy lapsen kognitiiviseen ja emotionaaliseen toimintaan koulutus-

prosessissa. Visuaalisuudella on tärkein rooli alkuvaiheessa, ja seuraavassa - ilmiöiden tutkimuk-

sessa. Käsitteen muodostaminen on toissijainen prosessi.

Ajatus pedagogiikasta luovana prosessina. Jokaisella opettajalla on mahdollisuus organisoida

koulutusprosessi luovasti ottaen huomioon luokan ja kunkin lapsen yksilöllinen tilanne sekä omien

kykyjensä ja kokemuksensa perusteella.

Ohjelman yleiset pedagogiset ja metodologiset 

periaatteet ja ideat I



Ajatus kasvun pääteemasta. Jokainen opintoviikko alkaa pääopetuksella, jossa keskitytään

itsevastuisuuteen ja inhimillisiin rakentaviin luonnetaitoihin, hyveisiin ja vahvuuksiin. Luonne on henkinen

ja eettinen ominaisuus, joka määrittelee henkilön. Nämä ominaisuudet määrittävät: Elämän, jota henkilö

johtaa, valinnat ja päätökset, joita hän tekee, suhteiden tyypit ja suhdetavat, joita hän käyttää,

kansalaisuuden, josta hän vastaa, ja tulevaisuuden menestyksen, laatumaailman kuvat, joita hän valitsee.

Hyvä luonne tarkoittaa sitä, että oikein tekeminen ei koskaan ole väärin; aina yrittää tehdä oikean asian,

vaikka kukaan ei näe. Uskomme, että hyvä luonne näkyy usein "rivillä, jota et koskaan ylitä".

Ajatus vapaudesta. Koulupedagogian perimmäinen tavoite on jokaisen persoonallisuuden vapaa maallinen,

sosiaalinen ja ammatillinen itsemääräämisoikeus yksilön vapauden ja vastuun toteutumisen yhteydessä.

Tähän liittyy vapautuminen arvosana-arvostelun orjuuttavasta merkityksestä.

Resilienssioppimisympäristö. Resilienssi tarkoittaa kimmoisuutta, joustavuutta, mukautumiskykyä ja

vastustuskykyä elämän paineille, kykyä selviytyä. Resilienssi ei ole annettu ominaisuus, se voi kehittyä ja on

opittavissa: "Taipuu, mutta ei taitu”. Se on luonteenominaisuus, prosessi ja strategia, joka kehittyy, kun

elämässä koetaan sopiva määrä vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Vaikeuden kohdatessa saadaan sen

käsittelyyn riittävästi opastusta ja tukea, saadaan kokemus, että vaikeuksista voi selviytyä. Resilientin

järjestelmän tulee sisältää ennakointia, tarkkailua sekä kykyä reagoida. Näiden kaikkien ominaisuuksien

pitää olla läsnä järjestelmässä jatkuvasti. Järjestelmän tulee olla koko ajan valmis reagoimaan ja järjestelmän

tulee päivittää tietojaan, osaamistaan ja resurssejaan oppimalla onnistu-misista ja epäonnistumisista.

Ohjelman yleiset pedagogiset ja metodologiset 

periaatteet ja ideat II



Oppimisen neljä muotoa ja tavoitetta

- pedagoginen havahtuminen



1. Ihminen valitsee 

käyttäytymisensä, jonka 

tarkoituksena on valinnan 

teorian mukaisten 

perustarpeiden tyydyttäminen..

2. Ihminen toimii sisäisen kontrollin 

ohjaamana, jolloin hän keskittyy oman 

käyttäytymisen muuttamiseen ja pyrkii 

saavuttamaan sen, mitä haluaa ilman, 

että tärkeät ihmissuhteet kärsivät 

3. Ihminen vertaa nykyistä 

tilannetta siihen, mitä hän 

haluaa ja valitsee käyttäyty-

mistä, joka kaventaa kuilua 

halujen ja nykyhetken välillä. 

4. Käyttäytyminen koostuu 

toiminnasta, ajattelusta, 

tunteista sekä fysiologiasta, ja 

sitä ohjaa erityinen maailma 

ja siellä olevat kuvat. 

Valinnan teorian neljä perusolettamaa ja 

olemisen ulottuvuudet 



Opettaja käyttää johdon-

mukaisesti kyselyprosessia 

käsiteltäessä käyttäytymistä 

koskevia  tapauksia, ja opis-

kelijat tukevat ja edistävät 

tarvittaessa toisiaan.

HARVAT

henkilökunnasta johdon-

mukaisesti käyttävät sisäisen 

valinnan pedagogisia

prosesseja, käsiteltäessä 

käyttäytymistä koskevia 

tapauksia, joissa opiskelijat 

tukevat ja edistävät 

tarvittaessa toisiaan.

Opettaja harvoin käyttää 

kysely prosessia käsiteltäessä 

käyttäytymistä koskevia 

tapauksia, joissa opiskelijat 

tukevat ja edistävät 

tarvittaessa toisiaan.

Opettaja käyttää toisi-

naan kyselyprosessia 

käsitellessään käyttäy-

tymistä koskevia tapauk-

sia, ja opiskelijat tukevat 

ja edistävät tarvittaessa 

toisiaan.

Opettaja käyttää yleensä

kyselyprosessia käsitel-

täessä käyttäytymistä kos-

keviat tapauksia, ja opis-

kelijat tukevat ja edistävät 

tarvittaessa toisiaan.

KAIKKI 

yhteisössä käyttävät 

johdonmukaisesti sisäisen  

valinnan pedagogisia 

prosesseja  käsiteltäessä 

käyttäytymistä koskevia 

tapauksia, joissa opiskelijat 

tukevat ja edistävät 

tarvittaessa toisiaan.

USEIMMAT 

työn tekijät käyttävät 

johdonmukaisesti sisäisen   

valinnan padagogisia

prosesseja käsiteltäessä 

käyttäytymistä koskevia 

tapauksia, ja opiskelijat 

tukevat ja edistävät 

tarvittaessa toisiaan.

JOTKUT

henkilökunnasta johdon-

mukaisesti käyttävät 

sisäisen valinnan pedago-

gisia prosesseja, kun käsi-

tellään käyttäytymistä 

koskevia tapauksia, joissa 

opiskelijat tukevat ja 

edistävät tarvittaessa 

toisiaan.

Erinomainen

Kukoistava

Ammatttitaitoinen

Etevä

Etsivä

Ilmaantuva

Kunnianhimoinen

Pyrkivä

KOULU

OPET-

TAJAT

(Sov. Glasser 1998, Räsänen 2018)

Pedagogisen johdonmukaisuuden arviointi



KAIKKI kaikille 

opiskelijoille ja van-

hemmille raportoivat 

korkeasta luotta-

muksesta opettajan 

kanssa.

KAIKKI koulun ja 

yhteisön sidosryhmät 

raportoivat korke-

asta luottamuksesta 

koulua kohtaan.

HARVAT      

opiskelijat ja van-

hemmat raportoivat 

korkeasta luotta-

muksesta opettajan 

kanssa.

JOTKUT 

opiskelijat ja van-

hemmat raportoi-

vat korkeasta luot-

tamuksesta opett-

ajan kanssa.

USEIMMAT 

opiskelijat ja van-

hemmat raportoivat 

korkeasta luotta-

muksesta opettajan 

kanssa.

HARVAT koulun ja 

yhteisön sidos-

ryhmistä raportoivat 

korkeasta 

luottamuksesta 

koulun kohtaan.

JOTKUT koulun ja 

yhteisön sidos-

ryhmistä raportoi-

vat korkeasta luot-

tamuksesta koulua 

kohtaan.

USEIMMAT 

koulun ja yhteisön 

sidosryhmät rapor-

toivat korkeasta 

luottamuksesta 

koulua kohtaan

Erinomainen

Kukoistava

Ammatttitaitoinen

Etevä

Nouseva

Ilmaantuva
Kunnianhimoinen

Korkealle pyrkivä

Koulu

Opettajat

Pedagogisen luottamuksen ja koulun toiminnan 

johdonmukaisuuden arviointi



Kukoistava kulttuuri Professionaalinen kulttuuri Nouseva kulttuuri Etsivä kulttuuri 

Suurin osa  opiskelijoista ja 

sidosryhmistä ilmoittaa, että

koulu on johdonmukaisesti 

iloinen paikka.

Suurin osa koko henkilökunnasta 

käyttää johdonmukaisesti 

kysymysprosessia, kun käsitellään 

epäonnistuneita tapahtumia 

oppilaiden kanssa, jotka tukevat 

ja osallistuvat tarvittaessa.

Ennen kaikkea koulun aloittavat

oppilaat ja henkilökunta kertovat 

korkeatasoisesta keskinäisestä 

luottamuksesta ihmissuhteissa.

Useimmat opiskelijat ja sidosryhmät 

ilmoittavat, että koulu on johdon-

mukaisesti iloinen paikka

Suurin osa henkilökunnasta ja

opiskelijoista on selkeitä, yhteisiä

käyttäytymisvaatimuksia, joihin 

kuuluu johdonmukaisia auttavia

Yhteydenpitotottumuksia

Useimmat henkilökunnasta 

käyttävät jatkuvasti kyselyprosessia 

käsitellessään käyttäytymisen 

tapahtumia, joissa opiskelijat 

tukevat ja  osallistuvat tarvittaessa.

Useimmat koulujen ja yhteisöjen 

sidosryhmät kertovat korkeata-

soisesta luottamuksesta ihmissuh-

teissaan.

Muutamat opiskelijat ja 

sidosryhmät ilmoittavat, että 

koulu on johdonmukaisesti 

iloinen paikka

Harvat opiskelijat ja sidos-

ryhmät ilmoittavat, että koulu 

on johdonmukaisesti iloinen 

paikka

Muutamalla osalla henkilö-

kunnasta ja opiskelijoista on 

selkeitä, yhteisiä käyttäytymis-

vaati-muksia, joihin kuuluu 

johdonmukaisia auttavia

yhteydenpitotottumuksia

Useimmat henkilökunnasta 

käyttävät jatkuvasti kyselyp-

rosessia käsitellessään 

käyttäytymisen tapahtumia,

joissa opiskelijat tukevat ja 

osallistuvat tarvittaessa.

Useimmat koulujen ja yhteisö-

jen sidosryhmät kertovat 

korkeatasoisesta luottamuk-

sesta ihmissuhteissaan.

Harvat henkilökunnasta ja

opiskelijoista ilmaisee, että 

koululla on selkeitä, yhteisiä 

käyttäytymisvaatimuksia, joi-

hin kuuluu johdonmukaisia aut-

tavia yhteydenpitotottumuksia

Harvat henkilökunnasta 

käyttävät jatkuvasti kysely-

prosessia käsitellessään 

käyttäytymisen tapahtumia, 

joissa opiskelijat tukevat ja 

osallistuvat tarvittaessa.

Harvat koulujen ja yhteisöjen 

sidosryhmät kertovat korkea-

tasoisesta luottamuksesta 

ihmissuhteissaan.

Suurimalla osalla henkilökunnasta 

ja opiskelijoista on selkeät ja 

yhteiset käyttäytymisvaatimukset, 

joihin sisältyy avustavien/yhdis-

tävien ja korjaavien tapojen 

johdonmukainen käyttö

Sov. Glasser 1989/Räsänen 2018

Koulun pedagogisen kulttuurin kehitys ja arviointi



1. KESKITTYMINEN  RAKENTAVIIN SUHTEISIIN. Sen sijaan, että opettajat yrittäisivät "saada" 

oppilaat käyttäytymään käyttämällä palkintoja ja rangaistuksia, he rakentavat positiivisia suhteita 

oppilaisiinsa ja opastavat heitä ilman pakottamista. Pakottaminen ei koskaan herätä laatua. 

2. KESKITTYMINEN LAATUUN. Opettajat odottavat käsitteiden hallintaa ja kannustavat oppilaita 

jatkamaan tehtävien työstämistä, kunnes he ovat osoittaneet pätevyyttä tai laatua. Painopiste on 

syväoppimissa, jotka on osoitettu kyvyllä soveltaa opittua.

3. KESKITTYMINEN JATKUVAAN ITSEARVIOINTIIN. Itsearviointi jatkuvana on valintateorian 

laadullisuuden pedagogiikan kulmakivi. Hyödyllisten tietojen (esim. mallien, esimerkkien jne.) avulla 

opiskelijat ottavat suuremman omistajuuden oppimisestaan arvioimalla omaa suoritus-kykyään 

rutiininomaisesti. Opiskelijoiden kannustaminen itse arviointiin edistää vastuullisuutta ja auttaa 

opiskelijoita tavoittelemaan tavoitteita ja tulemaan osaavaksi päättäjäksi, koska he osallistuvat 

aktiivisemmin koulutukseensa.

Valintateoriaa soveltavat koulut ja luokkahuoneet 

jakavat seuraavat kolme ominaisuutta:



Opiskelijan astuessa ensimmäisen kerran toisen asteen oppilaitoksesta sisään, häntä voisi 

ohjeistaa tekemään itselleen elämän merkityksellisyyttä etsivän ihmisen seuraavat kysymykset.

MITÄ SINÄ HALUAT:

Mitä haluat? Mitä haluat ongelman sijaan? Mitä haluat kuva-albumiisi? Mitä perheesi / ystäväsi 

haluavat sinulle? Mitä neuvoja ja apua haluat? Millainen kokemus vastaa näkemystäsi 

laadukkaasta elämästä? Mitä haluat, että et saa? Mitä sinä saat, jota et halua? Mitkä ovat 

ensisijaiset tavoitteesi, jotka liittyvät siihen, mitä haluat? Mistä sinun täytyy luopua saadaksesi 

mitä haluat?

MITÄ TEET:

Mitä teet (toiminta, ajattelu, tunne, fysiologia)? Kun teet näin, mitä ajattelet? Kun ajattelet / 

toimit tällä tavoin, miten tunnet? Kuinka ajatukset / toimet vaikuttavat terveyteesi ja 

toimintakykyysi? Kuinka paljon vaivaa tai energiaa olet valmis käyttämään saadaksesi mitä 

haluat? Mitä teet, joka toimii tai ei toimi sinulle? Mitä olet tällä hetkellä tekemässä saadaksesi 

mitä haluat? Kerro mitä tapahtui, kun olit saanut mitä halusit? Mihin suuntaan valintasi 

elämässäsi johti?

Opintojen vastuullisuuteen suuntaamisen neljä kysymystä I
”Kasvatus on identtistä sen avun kanssa, jota lapselle annetaan, jotta hän

voisi toteuttaa piilevät mahdollisuutensa” (Fromm 1982,



ARVIOINTI:

Mikä auttaa sinua saamaan, mitä haluat? Viekö valintasi sinut suuntaan, johon haluat mennä? Onko 

se sitä, mitä haluat saavuttaa? Auttaako se, miten ajattelet, asennoidut ja toimit saavuttamaan sen, 

mitä haluat? Kuinka kovasti olet valmis työskentelemään halusi saavuttamiseksi? Toimiiko nykyinen 

sitoutumisesi taso sinun hyväksesi? Onko se hyödyllinen suunnitelma? Onko nykyinen suunta 

elämässäsi parasta sinulle? Auttavatko vai vahingoittavatko nykyiset valintasi sinua ja/tai muita? Jos 

voisit muuttaa käyttäytymistäsi, mitä se olisi ja kuka olisi ensimmäinen, joka huomaa sen?

TOIMINTASUUNNITELMA:

Mitä olet valmis tekemään / ajattelemaan eri tavalla, jotta se veisi sinut siihen suuntaan, johon haluat 

mennä. Oletko sitoutunut tekemään sen? Mitkä ovat tarvittavaa muutokset, jotka toisivat laatua 

elämääsi? Mikä mahdollistaisi niiden toteuttamisen? Millainen olisi suunnitelma, joka olisi 

yksinkertainen ja saavutettavissa ja mitattavissa oleva, ja johon voisit sitoutua. (Wubbding, 2000; 

2010).

Opintojen vastuullisuuteen suuntaamisen neljä 

kysymystä II



1. Opi, että valintateoria on sisäinen psykologian ja oppimisen malli, joka 

perustuu olettamukseen, että voimme tehdä rakentavia valintoja, jotka 

johtavat onnellisuuteen

2. Ymmärrä kontrollipsykologisten suhteiden ja koulujen ulkoisen valvonnan 

käytäntöjen haitat

3. Opi valintateorian viisi perustarvetta ja ymmärrä, että opiskelijoiden käyttäy-

tyminen heijastaa heidän pyrkimyksiään tyydyttää yksi tai useampi näistä 

perustarpeista

4. Arvosta, että jokaisella on laadukas maailma, joka sisältää kuvia siitä, mikä on 

heille tärkeintä, ja että onnen asteet vastaavat kykyä saada laadukkaita 

maailman kokemuksia

5. Ymmärrä, että kaikki käyttäytyminen on kokonaiskäyttäytymistä, joka 

koostuu toiminnoista, ajatuksista, tunteista ja fysiologiasta

6. Opi, että kaikki käyttäytyminen on valittu ja että itsensä ymmärtäminen lisää 

todennäköisyyttä tehdä tehokkaampia valintoja, jotka edistävät onnea

Voimaannuttavan laatukoulun johtajuus opetuksessa I



7. Huomaa, että jokaisella yksilöllä on ainutlaatuinen luova järjestelmä, joka 

on mahdollisuuksien ja kekseliäisyyden varasto.

8.Ymmärrä, että epäonnistumisen uhalla on haitallisia tuloksia opiskelijoille ja 

että menestyspohjaisen oppimisympäristön luomisesta on huomattavia etuja.

9.Luo luokkahuoneen kokoussuunnitelmia, joissa tutkitaan valintateorian 

aiheita määrittelemällä, mukauttamalla ja haastamalla ulkoisen hallinnan 

opetusmenetelmiä.

10.Ymmärrä laadun merkitys koulussa ja miten johtajaopettajat, jotka odotta-

vat pätevää koulutyötä ja edistävät laatua, heijastavat laatua.

11. Opi käyttämään luokkahuoneen kokouksia, valintateorian kieltä, yhteyden-

pitotapojen yhdistämistä ja ratkaisukeskeisiä strategioita opastaessasi valinta-

teoriaa opiskelijoille

12 Muista, että tunnearvo antaa opiskelijoille mielekkäitä, asiaankuuluvia 

koulutuskokemuksia ja upota elävöittävät suhdetavat  valintateorian 

oppituntisuunnitelmiin.

Voimaannuttavan laatukoulun johtajuus opetuksessa II



Todellinen
maailma

Erityinen 
maailma

Laatumaa-
ilma

Vertailukohta

➢ Käsittelemään ja korjaamaan 

ongelmiaan

➢ Parantamaan  psyykkisiä haavojaan

➢ Tunnistaminen tyhmyyksiään

➢ Oppimaan kokemuksistaan

➢ Vaalimaan osaamistaan

➢ Vapauttamaan mahdollisuuksiaan

➢ Tekemään tarkoituksellisia valintoja

Valintateorian periaatteiden ja työvälineiden 

avulla ihminen pystyy 



❑ Millainen ihminen/ystävä haluan olla?

❑ Mikä on työni koulussa, saadakseni sen mitä 

haluan?

❑ Mitä minä ajattelen saadakseni sen mitä haluan?

❑ Mitä minä tunnen saadakseni sen mitä minä 

haluan?

❑ Mitä minä teen saadakseni sen mitä haluan?

❑ Mitkä olisivat vastuullisia ja tehokkaita tapoja 

saada se, mitä haluan?

❑ Mikä on minun uusi suunnitelmani saadakseni sen 

mitä haluan?

❑ Mitä minun tulisi oppia saadakseni sen mitä 

haluan?

❑ Miten pitäisin ihmisiin yhteyttä saadakseni sen mitä 

haluan?

❑ Miten voisin käyttää vapauttani vastuullisesti 

saadakseni sen mitä haluan?

❑ Miten voisin siirtyä vastuulliseen itsenäisyyteen 

saadakseni sen mitä haluan?

Laatukoulu – Voimaannuttava pedagogiikka
Kaikki minkä haluaisit oppia koulun laadullisesta kehittämisestä

Todellinen
maailma

Erityinen 
maailma

Laatu-
maailma

Vertailukohta



1. Ketkä ovat tärkeimmät 

ihmiset elämässäsi?

2. Mitä ovat suurimman arvot, 

jotka opastavat elämässäsi?

3. Mitkä olisivat 

ihanteellisimmat luonteen 

piirteesi?

4. Mikä on saavutus tai teko, 

josta olet erityisen ylpeä?

5. Jos sinulla olisi täydellinen 

työ, mikä se olisi? 

6. Jos olisit erityisen varakas, 

mitä tekisit varakkuudellasi?

7. Millainen olisi elämäsi 

huippukokemus?

8. Mitä merkitsee olla ystävä?

9. Mikä  tuo tarkoituksen 

elämääsi?

10.Millaisia kuvia löytyisi 

maailmankuva-albumistaisi?

Erityinen 
maailma

Todellinen 
maailma

Laatu-
maailma

Ihmisen maailmat

VERTAILUKOHTA

Laatumaailman selvityskysymykset 



1. Laadun opetussuunnitelmaa noudattavat koulut perustuvat oletukseen, että oppilaat ovat henkilökoh-

taisesti vastuussa teoistaan, vastakohtana käytännöllisesti katsoen kaikille kouluille, jotka kieltävät sen. 

2. Laadun opetussuunnitelmaa toteuttavat koulut eivät suorita eikä tee arviointeja tai suosituksia eivätkä 

vertaa opiskelijoita toisiinsa tai asetettuihin standarteihin, koska se loukkaisi opiskelijan oikeutta, 

vapautta ja vastuuta oppimisensa omistamiseen ja valintojensa oikeuteen. 

3. Laatukoulussa oppilaat kilpailevat itsensä kanssa neljällä alueella: tietämättömyyden (suunnittelukyky), 

tarkoituksettomuuden (sosiaalinen kyky), taitamattomuuden (teknistaidollinen kyky) ja voimattomuuden 

(arviointikyky) voittamisessa. Koulu ei ole tuomioistuin ja opettajat tuomareita. 

4. Opiskelijat päättävät itse, miten mitata edistymistä itsenäisesti erilaisilla itsearviointiprosesseilla, joista 

avautuu todellisen elinikäisen oppimisen teemat. 

5. Tämän lähtökohdan toteuttaminen edellyttää koulun johtamiselta opastavaa voimaantumis-johtamista 

sekä luokkakulttuurissa opastavaa todellisuuspohjaista kannustus-vaste-pedagogiikkaa palkintorangaistus 

-pedagogiikan sijasta. Ennen käänteitä pitää olla jotain, josta kääntyä pois. 

KOOSTE
Sisäiseen motivaatioon opetuksensa perustuvia kouluja kutsutaan voimaannuttaviksi 

laatukouluiksi, jotka noudattavat opastavaa todellisuuspedagogiikkaa.  



Kiitos

Bertolt Brecht on lausahtanut ”vuoristojen vaivat ovat 

takanamme, edessämme ovat tasankojen vaivat.” 


