
Kognitiivinen ja 
sosioemotionaalinen 
valmennus
Syventävä luento



“Jos haluamme tämän päivän 
oppilaiden menestyvän ja voivan 
hyvin 2050 -luvulla, meidän täytyy 
opettaa heille henkisen ja 
psyykkisen itsesäätelyn taitoja.”



OPS 2016



OPS 2016
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3 – 6 /  
1- 2 lk

S1 Minä Ihmisenä
”… Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia 
ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja 
voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin…Lisäksi 
harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa 
oppimista tukevia asioita.”
T10
”Oppilas pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä. Hän harjoittelee tunnetaitoja.”
S1 Kasvu ja kehitys
”…Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä …”

 
Äidinkielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset 
sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 / 1-2lk

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
”Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa….”
T1 “ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa”
T2
”Oppilas ilmaisee itseään erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa 
kehittäen vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan.”
+T3 +T4
Uskontojen / ET - opetuksen tavoitteisiin 
liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 
3-6 / 1- 2lk
T2 “Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja 
ilmaisemaan tunteita.”
S3 Hyvä elämä 
”…Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, 
itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen 
hyvinvointi…”  

Yhteiskuntaopin  tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 4-6 / 1 -2 lk

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 /  1- 2 
lk

S2 Sosiaalinen toimintakyky
S3 Psyykkinen toimintakyky
T7  ”Oppilas osaa säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuorovaikutuksessa 
toisten kanssa liikuntatunneilla.”

+ LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN
 = L2, L3, L6, L7



Onko olemassa henkinen, 
psyykkinen, fyysinen ja 
sosiaalinen tila, jossa 
oppimista tapahtuu 
parhaiten?



Oppimisen tila
> On psykofyysissosiaalinen tila, jossa oppimista
tapahtuu parhaiten.

> Stressihormonien määrä on sopiva

> Psyykkinen itsesäätely



Mikä on oppimisen tila?

Oppimiseen ja 
oppimiskykyyn 
vaikuttavat 
säädeltävät 
psyykkiset, 
fysiologiset, 
henkiset ja 
sosiaaliset tekijät:

*(Ympäristö)

     Oppimisen tila

Mieliala

Tunnetila

Hermostollinen 
vireystila

*Huomiokyvyn 
hallinta

Motivaatio
Asenne

Ravinto / Lepo-Uni / Liikunta / Sosiaalisuus

Lo
ma
ke

Vahvuudet

Itsearvostus

Itseluottamus

Itsetuntemus

Itsehillintä

Mielentila

Arvot

https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_e84b1f33701e4f49beba31daf0c285ee.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_e84b1f33701e4f49beba31daf0c285ee.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_e84b1f33701e4f49beba31daf0c285ee.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fa92b9_e84b1f33701e4f49beba31daf0c285ee.pdf


Kuinka oppilas saadaan 
oppimisen tilaan?

Oppilas, joka ei ole oppimisen tilassa.
 
> Epämiellyttäviä tunteita, tuntemuksia (tunnetila)
> Väsynyt, unettaa, uupunut olo (vireystila)
> Ei motivaatiota, kiinnostusta, halua oppia uutta (motivaatio ja asenne)
> Ajatukset vaeltavat ja harhailevat, vaikea pitää yllä keskittymistä - mieli ei 
asennoitunut oppimiseen (mielentila)
 > Alhainen mieliala (mieliala)
> Ei työskentele vahvuusalueella tai arvojen mukaan (vahvuudet ja arvot)
> Ei itseluottamusta, ei arvosta omia kykyjään, tai säätele itseään 
(itseluottamus, - arvostus, -tuntemus, -hillintä)
 
 
 



Kuinka oppilas saadaan 
oppimisen tilaan?

Oppilas, joka on oppimisen tilassa
 
> Myönteisiä tunteita, kuten iloa ja innostusta (tunnetila)
> Sopivan valpas olotila (vireystila)
> Motivaatiota ja halua oppia uutta, kiinnostunut (motivaatio ja asenne)
> Sopivan tyyni tai muuten sopiva mielentila oppimiseen - mieli 
asennoitunut oppimiseen (mielentila)
 > Korkea mieliala (mieliala)
> Hyödyntää vahvuuksiaan ja tiedostaa omat arvonsa (vahvuudet ja 
arvot)
> Luottaa itseensä, arvostaa itseään, säätelee sisäisiä prosesseja 
(itseluottamus, - arvostus, -tuntemus, -hillintä)
 
 
 



Kuinka oppilas saadaan 
oppimisen tilaan?

Kuinka paljon koulun 
oppimistulokset voisivat 
parantua, jossa oppilaita 
valmennettaisiin 
parantamaan heidän 
oppimisen tilaa?



Luennon sisältö
1) Tunnetila
2)  Motivaatio
3) Asenne
4) Mieliala
5) Mielentila
6) Arvot
7) Vahvuudet
8) Itseluottamus, itsearvostus, itsetuntemus ja itsehillintä



Tunnetila
>Oppilaan emotionaalinen hyvinvointi.

>Tunteet vaikuttavat oppimiskykyyn. 

>Oppilaiden emotionaalisen tasapainon horjuminen 
hidastaa oppimista. 



Tunnetila

Kiitollisuus

Myötätunto

Hyvän 
huomaaminen

Itsemyötätunto

+ Muut keinot

Emotionaalinen 
vireystila



Tunnetila

Hyvän huomaaminen



Tunnetila

Harjoitus: Myönteisten tunteiden vahvistaminen

Koulupäivä on täynnä erilaisia tilanteita, joissa voi huomata hyviä asioita. Niitä 
voivat olla esimerkiksi tehtävissä eteneminen, juttelu ystävän kanssa, ruokailu, 
vaatteiden pukeminen. Tämän harjoituksen tavoitteena on harjoitella hyvän 
vastaanottamista.



Tunnetila
1) Huomaa myönteinen kokemus

2) Syvennä myönteistä kokemustasi



Tunnetila

Edellisen harjoituksen tavoitteena on vahvistaa myönteisen tunteen vaikutuksia 
aivojen rakenteeseen. Kun myönteistä tunnetta viivyttää ja siihen uppoutuu, se 
vahvistaa sitä käsitteleviä hermoverkkoja aivoissa. Aivot siirtyvät responsiiviseen 
tilaan (keho ja mieli korjaavat ja ravitsevat itseään)



Tunnetila

Kiitollisuus



Tunnetila

Kiitollisuuden harjoittaminen kasvattaa 
itsetuntoa, syventää sosiaalisia suhteita, 
lieventää stressiä, opettaa panemaan 
merkille ja muistamaan elämän hyvät 
hetket. Se lisää jopa moraalista käytöstä

--------------------------------
 SÄHKÖINEN LÄHDE:
https://www.ttl.fi/tyopiste/kiitollisuus-on-mielensahy
vittajan-polttoainetta/
 
Emmons, R. A. & M. E. McCullough. “Counting 
Blessings Versus Burdens: An Experimental 
Investigation of Gratitude and Subjective 
Well-being in Daily Life.” Journal of Personality and 
Social Psychology, 84, no. 2 (Feb. 2003): 377-89

https://www.ttl.fi/tyopiste/kiitollisuus-on-mielensahyvittajan-polttoainetta/
https://www.ttl.fi/tyopiste/kiitollisuus-on-mielensahyvittajan-polttoainetta/


Tunnetila

Kiitollisuus

 Kiitollisuuden kokeminen ja sen lähestyminen tunteena on varsin yksinkertaista.

> Kirje
> Kehoharjoitus



Tunnetila

Myötätunto



Tunnetila

On tutkittu, että myötätunnon harjoittelu lisää 
altruismia ja muokkaa aivoja. Se lisää myös 
myönteisten tunteiden tuntemista. 

SÄHKÖINEN LÄHDE: 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/
0956797612469537

https://www.psychologicalscience.org/news/re
leases/compassion-training.html



Tunnetila
  
Myötätunnon harjoittaminen mielikuvan avulla (pitkä)

1) Asetu pulpetille tai muuhun paikkaan hyvään istuma-asentoon.
2) Sulje silmät ja hengitä muutaman kerran syvään, tiedostaen miten hengitys kulkee.
3) Keskity hetken ajan vain hengitykseen (30sek – 2min).
4) Seuraavaksi ajattele läheisintä kaveriasi. Mieti ja toivo hänelle mielessäsi kaikkea hyvää, niin
että näet hänen tuntevan iloa ja tyytyväisyyttä.
5) Seuraavaksi ajattele kaveria, jota et tunne niin hyvin, mutta jonka kuitenkin tiedät. Mieti ja toivo
myös hänelle hyvää, niin että näet hänelle tulevan hyvän mielen.
6) Sitten ajattele henkilöä, joka on joskus tuntunut toimivan sinua kohtaan väärin
tai ikävästi.
7) Viimeiseksi ajattele itseäsi, ja toivo itsellesi hyvää, niin että tunnet hyvän olon lisääntyvän sinussa.
Mieti ja toivo myös hänelle hyvää, niin että näet hänet ajatuksissa tulevan tyytyväiseksi ja
onnelliseksi.

Keskustelkaa lopuksi siitä, millaisia vaikutuksia harjoituksella oli.

 



Tunnetila

Itsemyötätunto



Tunnetila

On olemassa neurologisia todisteita, jotka 
viittaavat siihen, että ystävällinen ja 
rauhoitteleva asenne itseä kohtaan aktivoi 
aivoissa niitä osa-alueita, jotka liittyvät 
positiivisiin tunteisiin ja myötätuntoon.

/ Olivia Longe ym., ”Having a Word with 
Yourself: Neural Correlates of 
Self-Criticism and Slef-Reassurance”, 
Neuroimage 49 (2009): 1849 - 1856

Tutkimus on osoittanut, että itseemme suhtautuminen 
hyväntahtoisesti ja rakastavasti vaikuttaa merkittävästi 
elämän vaikeuksista selviytymisen kykyyn, sekä 
hyvinvoinnin kokemukseen myönteisellä tavalla. 
Myötätunnon harjoittaminen tuottaa mielenterveyttä ja 
edistää ihmissuhteita. 

/ Neff, K. ”Self-Compassion”, Handbook of Individual 
Differences in Social Behavior, ed. Mark R. Leary & 
Rick H. Hoyle (New York: Guilford Press, 2009), 
561-573



Tunnetila
Voit avata lapsille itsemyötätunnon vaikutusta seuraavalla tavalla:

1) Pyydä heitä nostamaan kädet eteen ja puristamaan nyrkkejä kiinni
- Kysy mitä tunteita tämä tuo esille, mitä se tuntuu yllyttävän tekemään (esim. viha, ärtymys, toisen 
lyöminen)

2) Pyydä heitä seuraavaksi avaamaan nyrkit, niin että kämmenet osoittavat ylös päin.
- Kysy heiltä, mitä tunteita tämä muistuttaa (esim. vapaus, rauha, tyyneys.)

3) Pyydä heitä seuraavaksi levittämään hieman käsiä ja laittamaan kädet suoraan eteen (halausta 
muistuttava asento)
-Kysy heiltä, miltä tämä tuntuu (tunne siitä, että haluaa toiselle hyvää, haluaa halata, toisesta 
huolehtiminen, jne.)

4) Lopuksi pyydä heitä taittamaan kädet oman selän taakse (ikään kuin he halaisivat itseään).
- Kysy miltä tämä tuntuu (tunne että välittää itsestä, jne.) ja kerro, että tältä tuntuu välittää itsestään.
Kerro heille, että tätä on itsemyötätunto. Välittämistä itsestä, hyvän olon tunteen saamista itselle. 
Turvan, luottamuksen vahvistamista.



Tunnetila
Ensisijaisesti olisi tärkeää, että oppilas tunnistaa omat tapansa ajatella. 

”Minä en osaa, minusta ei ole mihinkään, epäonnistun varmasti, olen 
huono, muut ovat parempia, jne.” 

_________________________
>Paras ystäväsi epäonnistuu kokeessa tai vaikka liikuntatunnilla tehdessään jotain liikettä. Kuinka 
lohduttaisit häntä?

vs

Sinä epäonnistut kokeessa tai vaikka liikuntatunnilla tehdessäsi jotain liikettä. Kuinka lohduttaisit 
itseäsi?



Tunnetila
>Usein pelätään, että myötätunnon kohdistaminen itseen tekisi henkilöstä jotenkin heikon ja laiskan. On 
kuitenkin havaittu päinvastaisia vaikutuksia. Itsemyötätunto luo kannustavuutta jaksaa ja yrittää. 
Jos jatkuvasti haukkuu itseään, alkaa menettää uskon omiin kykyihin ja taitoihin.

Tehtävä: Kirjoita itsellesi myötätuntoinen kirje

Esimerkki:
”Kylläpä olit tänään rohkea (kannustus), kun uskalsit tehdä kuperkeikan liikuntatunnilla. Sinusta tuntui 
varmasti hirveältä (ymmärtäminen ja lohduttaminen) yrittää sitä kaikkien edessä, mutta onnistuit silti. 
Ymmärrän, että kuperkeikan tekeminen ei ole sinulle helppoa (ymmärrys ja tuen antaminen). 
Toivottavasti uskallat jatkossakin tehdä kuperkeikkoja (rohkaisu ja kannustus), uskon että onnistut! 
Luotan sinuun. Olet huipputyyppi ja kaikin puolin mahtava...”



Tunnetila

HUOLENPITO YHTEINEN KOKEMUS TIETOINEN LÄSNÄOLO

*Osoita itsellesi ystävällisyyttä, 
lohdutusta ja huolenpitoa:

-Silitä esimerkiksi käsivarsia ja puhua 
lohduttavia asioita itselle kun tunnut 
maahan lyödyltä tai koet ikäviä tunteita.

*Muistuta itseäsi siitä, että et ole yksin 
tunteen kanssa. Muistuta itseäsi siitä, 
että muutkin tuntevat tätä tunnetta.
- Vie huomio tunteeseen ja ajattele samalla 
kuinka moni muu tuntee tätä tunnetta. 
Palauta mieleen tekstejä, kuvia, tilanteita 
joissa joku muu on tuntenut tätä tunnetta. 
Jaa se.

*Anna vaikeiden ajatusten ja tunteiden 
tulla ja mennä.
 
- Jos koet vaikeita tunteita, älä jää niihin 
kiinni vaan anna niiden tulla ja mennä. 
Ajattele vaikka, että ne ovat myrskypilviä 
ja ota niihin etäisyyttä.

Voit sanoa esimerkiksi mielessäsi: tämä on 
vihan tunne, tai tämä on syyllistävä ajatus 
tai tämä on myrskypilvi.

Myötätunnon aktivoiminen voi tapahtua kolmella tavalla, kun kokee vaikeita 
tunteita:
 



Tunnetila
KEHOHARJOITUS

Oppilaalle voi opettaa itsemyötätuntoon liittyvän kehoharjoituksen seuraavalla 
tavalla:

1) Silitä kehoasi ja puhu samalla lohduttavalla ja kannustavalla äänellä
2) Pistä kädet sydämen kohdalle ja sulje silmät, sekä toivo itsellesi hyviä asioita, 
kuten turvaa, luottamusta, arvostusta, hyväksyntää.

 



Tunnetila
MUUT - MUSIIKKI

On tutkittu, että rauhoittava (rytmiltään tasainen ja rauhallinen) musiikki parantaa oppilaiden 
oppimistuloksia. 

>Musiikin avulla voidaan nostaa oppilaiden tunnetilaa positiiviseksi. Hyvä keino on kuunnella musiikkia 
esimerkiksi ennen tunnin alkua. Riippuen siitä halutaanko oppilaiden vireystilaa nostaa tai ehkä jopa 
laskea, täytyy musiikki valita rytmin ja tempon mukaan sopivaksi. Joskus parasta musiikkia on 
hiljaisuus. Ota rohkeasti musiikki mukaan opetukseen ja hyödynnä sitä oppilaiden hyvinvoinnin ja 
oppimiskyvyn parantamiseksi.

Hallam, S. Price, J., & Katsarou, G. 2002. The effects of background music on primary school pupils’ 
task performance. Educational Studies, 28 (2), 111-122.



Tunnetila
MUUT - LEIKIT JA PELIT

Leikkejä voi hyödyntää edistämään oppimiselle suotuisaa tunnetilaa. 

> Tunteiden säätely
> Tunteiden vaihtelut oppilailla

_____________________________

MITÄ LUOKASSA LEIKITTÄVIÄ LEIKKEJÄ TIEDÄT?

On tutkittu, että toiminnallisille tunneille osallistuneet ovat saaneet parempia tuloksia oppimisessa kuin 
kontrolliryhmä, joka ei osallistunut toiminnallisille (liikunnallinen) oppitunneille.

 [JM1]SÄHKÖINEN LÄHDE: California School Boards Association (CSBA) & California Project LEAN. 2010. Active bodies, active minds: Physical activity and 

academic achievement. www.californiaprojectlean.org/docuserfiles/AcademicAchievement_FactSheet_WEB-final.pdf



Tunnetila
MUUT - KESKUSTELU

> Oppilas tarvitsee ilmaista tunteensa jollekin, joka kuuntelee ja voi ottaa sen vastaan. Kyseessä voi olla 
välitunnilla tapahtunut asia, kotioloihin liittyvä murhe tai vaikkapa tulevaisuuden mielikuviin liittyvä 
pelko. 

__________________

MILLAINEN ON HYVÄ KUUNTELIJA? 



Motivaatio
> Motivaatio -> Keskittymiskyky

Useissa tutkimuksissa on  tuotu esille opiskelumotivaation olevan yhteydessä 
opinnoissa menestymiseen.

Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2002).Development of achievement motivation. San Diego, USA: Academic Press.
Wigfield, A., & Waguer, A. L. (2005). Competence, motivation and identity development during adolescence. In
J. A. Elliot & S.C. Dweck (Eds.),Handbook of competence and motivation, New York. USA: The Guilford
Press.



Motivaatio
> Motivaatio -> Keskittymiskyky
  Useissa tutkimuksissa on  tuotu esille opiskelumotivaation olevan yhteydessä opinnoissa menestymiseen.

Autonomia Pätevyyden 
tunne Yhteenkuuluvuus

Valta Vastuu Vapaus Visio

Tavoite



Motivaatio
Tehtävä: Motivaation lisääminen luokassa (opettajalle)

Mitkä ovat ne keinot, joilla lisäät oppilaiden autonomiaa (vapautta valita itse)?

Millä tavoin oppilaat voivat osoittaa pätevyytensä?

Mitkä toimintatavat lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vähentävät erillisyyden tunnetta?

 
 
 



Vireystila

Onnistuakseen tehtäviin keskittymisessä, impulssien 
kontrolloimisessa, turhautumisen sietämisessä sekä 
tunnereaktioiden tasapainottamisessa lapsen vireystilan tulee 
olla sopivalla korkeudella. 

Ayres, A.J. 2008. Aistimusten aallokossa; Sensorisen integraation häiriö ja terapia.
Juva: WS Bookwell Osakeyhtiö.
 
Kranowitz, C.S. 2008. Tahatonta tohellusta. 3.painos. Juva: WS Bookwell Osakeyhtiö.
 
Yack,E., Sutton, S. & Aquilla, P. 2001. Leikki linkkinä lapseen; Toimintaterapiaa sensorisen 
integraation keinoin. Juva: PS-kustannus.
 

 
 
 



Vireystila
Näkyykö koulussa pulpettiin makaavia oppilaita? Haukottelua siellä täällä? Vetäytyvätkö oppilaat omiin 
maailmoihinsa? Rientääkö joku pitkin käytäviä tai luokkaa kuin formula-auto korkeilla kierroksilla? 
Näetkö edessäsi tuolloin tahallista häiriköintiä vai kenties ongelmia vireystilan säätelyssä?

Se miten näemme tilanteet, liittyy siihen kuinka niihin reagoimme.

 
 
 

Vireystila

Aika



Vireystila
Onnistuakseen keskittymiskyvyn ylläpitämisessä, impulssien kontrolloimisessa, turhautumisen 
sietämisessä sekä tunnereaktioiden tasapainottamisessa lapsen vireystilan tulee olla sopivalla 
korkeudella

Vireystila

Aika

= Optimaalisin vireystila oppimiselle (subjektiivinen kokemus)



Vireystila
Vireystilaa voi alentaa seuraavilla keinoilla:

*Rentoutumiseen ja rauhoittumiseen tähtäävä 
tietoisuustaitoharjoitus
*Riittävän pitkäkestoinen syvähengitysharjoitus
*Rauhoittava tuoksu, hajuste
*Luonnossa liikkuminen
*Rauhallinen, ärsykevapaa ympäristö
*Kosketus (esimerkiksi halaus, silittäminen)
*Rauhoittava musiikki
*Ruokailu

Vireystilaa voi nostaa seuraavilla keinoilla:

*Nopeatempoinen motorinen suoritus (esimerkiksi nopeita 
punnerruksia)
*Kirkasvalolamppu
*Yleinen tekeminen, puuhastelu
*Sosiaalinen vuorovaikutus
*Palauttava lepotuokio (esim. noin 15min)
*Rytmikäs, nopeatempoinen musiikki, raskas musiikki
*Ruokailu (muun muassa hedelmät, sokeri, jne.)
*Liikunta yleisesti



Asenne

Tutkimuksissa on osoitettu, että ihminen, jolla on muuttumattomuuden asenne, antaa periksi paljon 
helpommin haasteiden edessä. On esitetty myös, että asenteella on merkittävämpi vaikutus menestymiseen 
kuin lähtötilanteessa lahjakkuudella.

FIXED MINDSET     (Muuttumattomuuden asenne)         /         GROWTH MINDSET  (Kasvun asenne) 

___________

Zhang, J., Kuusisto, E. & Tirri, K. (2017) How teachers’ and students’ mindset in learning have been 
studied: Research findings on mindset and academic achievement. Psychology, 8. 1363 - 1377

Dweck esittelee asenneteoriassaan kaksi erilaista suhtautumistapaa omaan osaamiseen...
Dweck, C. (2016). What having a “growth mindset” actually means. Harvard Business Review. Retrieved 
from https://hbr.org/2016/01/what-having-a-growth-mindset-actually-means



Asenne - Kasvun  asenne

Palaute 
hyödyttää 
minua

Virheet 
ovat hyviä 
opettajia!

Toisen 
onnistuminen 
voi auttaa 
minuakin 
onnistumaan

En ole vielä 
oppinut taitoa, 
mutta opin sen 
harjoittelemalla



Asenne - Muuttumattomuuden asenne

Palaute 
tarkoittaa, 
että olen 
ollut 
huono

Toisen 
onnistuminen 
merkitsee minulle 
epäonnistumista

En voi kehittyä, 
siksi en 
harjoittele

Virheet kertovat, 
että olen 
epäonnistuja



Asenne
*Virheiden tekeminen
 
Välttelen toimintaa, koska pelkään tehdä virheen.

Huomaan, että saatan tehdä virheen, mutta uskallan silti yrittää.

*Haasteellisuus

Luovutan usein haasteen edessä.

Jaksan yrittää ja ajatella onnistuvani haasteen edessä.

*Voittaminen
 
En uskalla ajatella voittavani, tai onnistuvani tekemässäni asiassa.

Ajattelen onnistuvani, jopa voittavani tekemässäni asiassa.

*Kehitys
 
Ajattelen, että tekemäni asiat eivät kehitä minua millään tavalla.

Ajattelen, että kaikenlainen tekeminen ja kokeminen kehittää minua.

*Epäonnistuminen
 
En uskalla yrittää, koska pelkään epäonnistuvani.

Uskallan kokeilla ja yrittää, vaikka voin epäonnistua.

*Oppiminen
 
Oppiminen on hyödyllistä pelkästään siksi, että voi näyttää toisille 
osaamiseni.

Oppimisesta on ennen kaikkea hyötyä minulle itselleni (ja siten voi olla 
hyödyksi muille).



Asenne

 
 

*Yhteistyö
 
En suostu yhteistyöhön tai iloitse toisen osaamisesta, koska 
se on minulta pois.

Suostun yhteistyöhön ja iloitsen toisten osaamisesta, koska 
ajattelen sen edistävä asioita ja olevan
hyödyllistä myös minulle.

*Käyttäytyminen
 
Käyttäydyn sopimattomasti, koska minun käytökselläni ei 
ole väliä itselleni eikä ympäristölle.

Käyttäydyn parhaan kykyni mukaan ja pyrin hyvään, sillä 
ajattelen sen olevan hyödyllistä minulle ja toisille, sekä 
edistävän yhteistä hyvää.
 

*Palaute
 
Palautteen saaminen tarkoittaa, että olen huono ja 
epäonnistunut.

Palautteen saaminen antaa mahdollisuuden tulla vielä 
paremmaksi ja oppia enemmän.
 



Asenne



Asenne
Yksi tärkeä keino auttaa oppilaita ymmärtämään kasvun asenne 
on havainnollistaa aivojen elinikäistä kykyä oppia uutta.

 Koska aivoissa muokkautuvat hermoverkot ja aivojen plastisiteetti 
mahdollistavat uuden oppimisen on tärkeää, että oppilaille näytetään 
konkreettisesti mitä oppiminen tarkoittaa.

 Kun kasvun asenteesta keskustellaan konkreettisen esimerkin kanssa, 
oppilaat voivat ymmärtää, että heillä toden totta on mahdollisuutta 
kehittää omaa älykkyyttään ja ominaisuuksiaan. 

Tämä voi tapahtua esimerkiksi keskustelemalla oppilaiden kanssa 
aivojen toiminnasta. Oppilaille voi havainnollistaa kuvan avulla 
aivojen rakennetta ja sitä millä tavalla oppiminen muokkaa niitä.



Asenne

Asenteen oppiminen vaatii 
usein esimerkin omaksumista. 

+ sarjakuvat, kirjat, 
elokuvat



Mieliala
Korkeassa mielialassa ihmisen 
ongelmanratkaisukyky, 
muistaminen, ajatusten 
muodostaminen ja muut 
kognitiiviset toiminnot 
paranevat

____

SÄHKÖINEN LÄHDE: 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/ulterior-motives/20101
2/good-mood-enhances-some-kinds-learning



Mieliala

Kuinka usein keskustelet 
oppilaiden kanssa 
mielialasta? 



Mieliala

Oppilaiden mieliala saattaa 
vaihdella luonnollisten 
vaihtelujen myötä paljonkin 
lukukauden aikana

> Jotkut oppilaat tarvitsevat 
kuitenkin apua ja tukea mielialan 
säätelyssä.



Mieliala
Mielialaa voikin siis kohottaa monella tavalla:

*Salli keskustelut luokassa (äänenkäyttö huomioon ottaen)
*Kuunnelkaa musiikkia / Anna oppilaiden kuunnella 
kuulokkeilla musiikkia tehtävän teon aikana
*Leikkikää
*Lukekaa
*Katsokaa videoita
*Sisustakaa luokkaa
*Liikkukaa
*Käykää luonnossa
*Yllättäkää toiset oppilaat positiivisella tavalla
*Auttakaa koulun henkilökuntaa
*Keskustelkaa oppilaan kanssa kahden kesken huolista ja 
murheista



Mieliala

Oppilaiden on myös hyvä tarkastella itse asioita omassa 
elämässä, jotka nostavat ja kenties laskevat mielialaa. He voivat 
yksinkertaisesti kirjoittaa taulukkoon asioita, joiden avulla he 
voivat säädellä mielialaansa.

Mielialaa nostavat asiat Mielialaa laskevat asiat

Liikunta Riitely

Pelaaminen Leikissä häviäminen

Jutteleminen kavereille Yksin oleminen

...  

 



Mieliala

Ruokailun ja ravinnon tärkeyttä ei tule 
myöskään väheksyä mielialan säätelyssä. 



Mielentila

Suurin osa oppilaista ei tunnista tai osaa 
säädellä sopivaa mielentilaa oppimiselle.



Mielentila

Keskittyneessä, rennossa ja valppaassa 
mielentilassa oppimisesta tulee 
tehokkaampaa sen moninaisten 
vaikutusten vuoksi.

____

SÄHKÖINEN LÄHDE: 
https://www.terve.fi/artikkelit/rentoutuminen-katkaisee-jannity
skierteen

 



Mielentila

VISUALISOINTI

Visualisoinnissa on kyse sekä 1) suorituksen teknisten osien 
läpikäymisestä että 2) sopivan moodin löytämisestä. 

a) Valmistautuminen b) Suoritus c) Jälkitilanne, sekä d) 
Mahdolliset epäonnistumiset.

+ Musiikki, motivoivat videot, 
tietoisuustaitoharjoitukset, keskustelu, 
kirjoittaminen



Arvot

Tärkeää opetus- ja kasvatustyössä on 
auttaa oppilaista tai lasta löytämään omat 
arvonsa.



Arvot
Arvot kertovat mistä välität, mikä on sinulle 
tärkeää elämässäsi. 

Arvot ovat sitä, millainen henkilö haluat olla ja mihin haluat 
aikaasi käyttää. Arvot ovat osaltaan lähtökohta sille, että 
elämässä säilyy merkityksellisyyden tunne. Arvot ovat 
eräänlaisia suuntaviivoja. Monissa tilanteissa on hyvä kysyä 
itseltään; tulisiko minun toimia nyt arvojeni mukaan? Mitä 
tapahtuu jos en toimi arvojeni mukaan? Tällaisiin kysymyksiin 
väistämättä törmää, jos on tietoinen omista arvoistaan



Arvot
Oppilaiden kanssa arvoja voi lähteä hahmottamaan ja 
tunnistamaan yksinkertaisilla kysymyksillä:

1) Tunnista tilanteet, joissa koet iloa ja olit onnellisimillasi
   * Mitä asioita teit tuolloin?
   * Millä tavalla teit asioita?
   * Ketä seurassasi oli?
   * Missä paikassa olit?
   ** Mihin arvoon toimintasi liittyi (Esim. totuus, vapaus...)

2) Tunnista tilanteet, joissa olit itsestäsi ylpeä
  *Mikä oli tekosi, josta tulit ylpeäksi ja arvostit itseäsi?
  *Miksi olit ylpeä teostasi?
  ** Mihin arvoon toimintasi liittyi (Esim. kauneus...oppi...)



Arvot
hedonistiset arvot

○ (onni, mielihyvä, ilo, nautinto, aistillisuus)

vitaaliset arvot

○ (elämä, terveys, tahto, kuntoisuus)

esteettiset arvot

○ (kauneus, ylevyys, suloisuus, taide)

tiedolliset arvot

○ (totuus, tieto, oppi, koulutus, viisaus, tiede)

uskonnolliset arvot

○ (usko, toivo, pyhyys, laupeus)

sosiaaliset arvot

○ (altruismi, ystävyys, rakkaus, uskollisuus, vapaus, 
veljeys, kunnia, isänmaallisuus, turvallisuus)



Arvot
mahtiarvot

○ (voima, valta, sota, rikkaus, raha, voitto)

oikeusarvot

○ (oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, tasa-arvo, 
laillisuus)

eettiset arvot

○ (hyvyys, moraalinen oikeus)

ekologiset arvot

○ (luonnon kauneus ja terveys, eläinten oikeudet)

egologiset arvot

○ (omanarvontunto, itsekkyys, oma etu)

lähde: wikipedia



Vahvuudet

Ajatellaan, että huomauttamalla oppilaan 
heikkouksista ja epäonnistumisesta 
oppilas jotenkin parantaisi suoritustaan ja 
ottaisi itseään niskasta kiinni 
käyttäytymisen suhteen. 

POSITIIVISEN PSYKOLOGIAN VOIMA

Luonteenvahvuuksien tietoinen hyödyntäminen vähentää stressiä, lisäksi se edistää 
itseluottamusta, hyvinvointia ja tukee onnellisuutta.

Uusitalo-Malmivaara, L. Vuorinen, K. 2016. Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta 
löytämään luonteenvahvuutensa. Jyväskylä: PS-kustannus.



Vahvuudet

Johtajuus, reiluus, ryhmätyötaito, 
harkitsevuus, innokkuus, rehellisyys, 
kauneuden ja erinomaisuuden arvostus, 
luovuus, ystävällisyys, kiitollisuus, jne.



Vahvuudet

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Esim. Tänään 
liikuntatunnilla 
käytin luovuuttani, 
kun yritin päästä 
maalille puolustajien 
ohi.

...    

Esimerkkitehtävä

1) Kirjoittakaa päivän aikana ylös, miten olette hyödyntäneet vahvuuksianne. Tehkää tätä viikon ajan.

2) Keskustelkaa ja kertokaa ääneen havaintonne päiväkirjasta.

Kun oppilaat avaavat omia kokemuksiaan vahvuuksista, toiset saattavat oppia uusia keinoja hyödyntää samoja 
vahvuuksiaan.



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

Motivaatiotutkijat ovat havainneet, että itseluottamuksen taso 
vaikuttaa merkittävästi kykyyn saavuttaa tavoitteet. Ja 
esimerkiksi itsearvostus vaikuttaa paljon siihen, missä määrin 
oppilas on valmis kokeilemaan uusia tapoja ja toimintamalleja 
oppia.

____

Guay, F., Chanal, J., Ratelle, C.F., Marsh, H.W., Larose, S., & Boivin, M. (2010). Intrinsic, 
identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school 
children. British Journal of Educational Psychology, 80, 711–735. Guay, F., Ratelle, C., & 
Chanal, J. (2008). Optimal learning in optimal contexts: the role of self-determination in 
education.  Canadian Psychology, 49(3), 233–240.
Salmela-Aro, K. (2010). Personal goals and well-being: How do young people
navigate their lives? New directions for child and adolescent development, 130, 13–26.

 



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

Mistä sitten voisimme löytää tien eheälle itsellemme ja saada 
lisää luottamusta omiin kykyihin? Kun omanarvon tunto 
kumpuaa siitä tunteesta ja kokemuksesta, että olemme 
arvokkaita pelkästään ihmisinä, emme vain saavutusten valossa, 
sitä on paljon vaikeampi horjuttaa.

>> Itseluottamusta ja –arvostusta voikin siis lisätä välittämällä 
itsestään.  



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

Usein kouluissa käytetyt itsetunnon kohottamisen ohjelmat 
kohdentuvat vain egoon. Ego tarvitsee loputonta pönkitystä 
pysyäkseen hengissä. Oppilaiden egojen vaalimisen sijaan 
tulisikin kohdentaa huomio heidän yrittämiseen ja 
vaivannäköön. 

“Iso kiitos, että tulitte paikalle”



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

Ensitöikseen on tehtävä työtä itsensä kanssa. Jos on tottunut 
ripustautumaan itsetuntonsa kanssa onnistumisien ja 
epäonnistumisen hengareihin, on aika irrottautua niistä. 

Itsetuntoa voi helposti kohottaa tekemällä niitä asioita joissa on 
hyvä, mutta itsetunto taas helposti horjahtaa kun astuu alueelle, 
jossa ei olekaan enää niin taidokas. 



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

Harjoitus: Itseluottamuksen tunnetilan vahvistaminen

1) Pistä vasen käsi rintakehän päälle ja oikea vatsan päälle.
2) Hiero ja silitä käsillä ihoa pyörivällä liikkeellä.
3) Ajattele tai puhu samaan aikaan ääneen itsellesi kannustavia asioita (olen hyvä, olen arvokas, 
olen taitava...) Toista tarvittaessa niin kauan kunnes tunnet sanojen uppoavan mieleen ja kehoon.

Ihon silitys lisää aivoissa oksitosiinin tuotantoa (turvan ja luottamuksen hormoni). Samalla 
ääneen tai ajatuksissa sanotuista asioista tulee ”triggereitä”, jotka liitetään tunnekokemukseen ja 
näin ne sisäistetään paremmin. Muista antaa harjoitukselle ”Lupa toimia”, kielteinen asenne 
johtaa siihen, ettet tunne sen vaikutusta kehossa ja mielessä.



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

OPPIMISTA RAJOITTAVA USKOMUS: OPPIMISTA EDISTÄVÄ USKOMUS:

Esimerkiksi: Minä en koskaan opi laulamaan koska 
minulla ei ole siihen kykyjä.

Opin laulamaan, koska kaikki voivat oppia, ja 
minun on vain harjoiteltava säännöllisesti niin että 
näen kehittymisessä pieniä askelia.

Tehtävä: Kirjoita oppimista rajoittava ajatuksesi, jonka olet huomannut tuottavan sinulle pahaaoloa 
ja lannistavan sinua. Muuta se sitten oppimista edistäväksi ajatukseksi.



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

Minkä asioiden tekeminen 
tuntuu sinusta hyvältä?

Mihin asioihin kuluttaisit 
mielelläsi eniten aikaa?

Mitkä ovat vahvuutesi? Mitkä ovat 
heikkoutesi?

Juokseminen kentällä Urheiluun Olen sinnikäs Suutun helposti

Tarinoiden kirjoittaminen Kirjoittamiseen Olen huumorintajuinen En malta aina mieltäni

Kavereiden kanssa 
oleminen

Pelaamiseen Olen luova En jaksa aina keskittyä 
hyvin

Tehtävä: Itsetuntemus
 
Koulussa pysähdytään liian harvoin itsetuntemusta lisäävien tehtävien äärelle. 
Tämän tehtävän avulla pohditaan omia heikkouksia ja vahvuuksia, sekä sitä 
mikä tuottaa iloa ja mihin kuluttaa aikaa.



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

Minkä asioiden tekeminen 
tuntuu sinusta hyvältä?

Mihin asioihin kuluttaisit 
mielelläsi eniten aikaa?

Mitkä ovat vahvuutesi? Mitkä ovat 
heikkoutesi?

Juokseminen kentällä Urheiluun Olen sinnikäs Suutun helposti

Tarinoiden kirjoittaminen Kirjoittamiseen Olen huumorintajuinen En malta aina mieltäni

Kavereiden kanssa 
oleminen

Pelaamiseen Olen luova En jaksa aina keskittyä 
hyvin

Tehtävä: Itsetuntemus
 
Koulussa pysähdytään liian harvoin itsetuntemusta lisäävien tehtävien äärelle. 
Tämän tehtävän avulla pohditaan omia heikkouksia ja vahvuuksia, sekä sitä 
mikä tuottaa iloa ja mihin kuluttaa aikaa.



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

IHANNEMINÄN JA TODELLISEN MINÄN ERO

Esimerkki:

Todellinen minä:
> Suurpiirteinen
> Hermostuu helposti
> Rohkea
> Ei aina ystävällinen

Ihanneminä:
> Suurpiirteinen
> Ei hermostu lainkaan
> Rohkea
> Ystävällinen kaikkia kohtaan



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

Power Posing 

tarkoittaa tehoasentoja, jotka saavat kehon ja mielen yhteisvaikutuksesta 
olon tuntumaan itsevarmemmalta.



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

Itsehillinnän keskustelutehtävä:

Mitä tarkoittaa malttaa mielensä?
> Kirjoittakaa post-it lapuille ja laittakaa ne taululle yhteen joukkoon

> Keskustelkaa alla olevien apukysymysten avulla
Millaisissa tilanteissa olet malttanut mielesi? Mitä hyötyä 
mielen malttamisesta on? Onko mielen malttamisesta seurannut 
jotain hyvää? Mitä ikävää voi seurata jos ei malta mieltään? 
Voiko aivan tavallisissakin asioissa malttaa mielensä?



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

Kuuluisassa 1960 –luvulla tehdyssä tutkimuksessa joukko lapsia asetettiin 
vaahtokarkin eteen tutkimushuoneessa. He saivat valita syövätkö karkin 
heti, vai odottavatko viisitoista minuuttia ja saavat silloin kaksi karkkia. 
Parikymmentä vuotta myöhemmin tutkittiin sitä, mitä heidän [JM1] 

elämässään oli tapahtunut. He, jotka malttoivat odottaa, menestyivät 
tutkimusten mukaan lähes kaikilla elämän osa-alueilla paremmin kuin he 
joilla ei ollut itsehillinnän kykyä (tutkimusta kohtaan on myöhemmin 
esitetty myös kritiikkiä).

Mischel, W., Ayduk, O., Berman, M. G., Casey, B. J., Gotlib, I. H., 
Jonides, J., et al. 2011. “Willpower” over the life span: decomposing 
self-regulation. / Social Cognitive and Affertive Neurosciense, 6(2): 
252-256. Mischel, W., Shoda, Y., & Peake, P. K. 1988. The nature of 
adolescent competencies predicted by preschool delay of gratification. 
Journal of Personality and Social Psychology.



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

Taistelemme päivässä neljäsosan ajasta mielihaluja vastaan. Oppilailla 
tämä näkyy koulussa monenlaisina konflikteina. Jättääkö sanomatta 
mieleen tullut asia ystävälle, tönäistäkö ohijuossutta jalkapallopelissä, 
huijatako leikissä tai piirtääkö pulpettiin sen sijaan, että tekisi tehtävänsä.

 Hofmann, W., Baumeister, R. F., Förster, G., & Vohs, K. D. 2012. 
Everyday temptations: An experience sampling study of desire, conflict, 
and self-control. Journal of Personality and Social Psychology, 102(6): 
1318-1335

PALKINTO HETI - PALKINTO MYÖHEMMIN



Itseluottamus, itsetuntemus, itsearvostus ja itsehillintä:

Itsehillinnän harjoitus: Impulssien ja toimintayllykkeiden hallinta

>Pyydä oppilaita nousemaan ylös pulpeteistaan.
>Asetu itse luokan eteen.
>Tee hitaasti kolme seuraavaa liikettä ja pyydä oppilaita toistamaan ne samalla hitaudella.
Muistuta, että oppilailla on tehtävä liikkeet mahdollisimman hitaasti, monelle tämä on todella haastavaa.

1) Nosta kädet kasvojesi korkeudelle suoraksi eteesi. Käy hyvin, hyvin hitaasti kyykkyyn ja nouse sieltä yhtä hitaasti ylös. 
Toista viisi kertaa.
2) Taivuta kylkivenytyksellä itseäsi ensin hyvin, hyvin hitaasti oikealla, sen jälkeen yhtä hitaasti vasemmalle. Toista viisi 
kertaa.
3) Laita kädet kylkiä vasten sivulle. Nosta ne hyvin hitaasti ylös pään päälle suoraksi. Toista viisi kertaa.



LOPUKSI

Tarkkaile oppilaiden tunnetiloja

Havaitse milloin he tippuvat pois oppimisen tilasta

Keskustele heidän kanssaan keinoista, joilla he voisivat palautua ja virittäytyä oppimisen 
tilaan

Opeta oppilaille mitä oppimisen tila tarkoittaa

Huomaa myös oma oppimisen ja hyvinvoinnin tilasi



      www.luonnollinenkoulu.fi

           KIITOS!


