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ESIPUHE 
 

Kokemukset ja tutkimukset eri puolilta Eurooppaa osoittavat, että aikuiskoulutuksen ja 
elinikäisen oppimisen tarjoamat mahdollisuudet hyödyttävät pääasiassa niitä henkilöitä, 
joilla on jo jonkin verran koulutusta. Henkilöt, joiden taustalla on vaikeita olosuhteita ja jotka 
ovat kouluttamattomia, tai joilla on vaikeuksia löytää töitä alaltaan, eivät yleensä ole 
harjoittelijoiden joukossa, tai heillä on vaikeuksia suorittaa kasvatuksellisia kursseja. Tälle 
kohderyhmälle puutteet sosiaalisissa ja yksilöllisissä taidoissa muodostuvat mahdollisesti 
esteiksi.  

Valitettavasti nämä perustaidot eivät yleensä ole aikuiskoulutuksen opetusohjelmassa, eikä 
sen puitteissa löydy paljoakaan mahdollisuuksia harjoitella ja kehittää niitä suojatussa 
ympäristössä. Pro-Skills-projekti pyrkii täyttämään tämän aukon. Käsillä oleva kouluta 
kouluttaja –konsepti tähtää aikuiskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja sosiaalityön aloilla 
työskentelevien henkilöiden herkistymiseen ja pätevöitymiseen, jotta yksilöllisiä, sosiaalisia 
ja elämänhallinnollisia taitoja voitaisiin kehittää. Kohderyhmänä toimivien huono-osaisten 
kanssa toimivia ammattilaisia kehotetaan tutustumaan lähestymistapaan, joka on 
aikuiskoulutuksen alalla erikoinen ja joka pitää sisällään innovatiivisia lähestymistapoja, 
kuten itseohjattu, yhteistoiminnallinen, antoisa ja kokemukseen pohjautuva oppiminen. 

Käsillä oleva kouluta kouluttaja –konsepti tarjoaa taustatietoa Pro-Skillsin filosofiasta, ja sen 
lisäksi myös useita harjoitusmoduuleita, jotka voidaan toteuttaa erilaisissa raameissa, sekä 
alustavassa että työssä tapahtuvassa henkilökunnan koulutuksessa.  

Olemme tietoisia siitä, että Pro-Skills-konsepti on vielä keskeneräinen ja tarvitsee edelleen 
kehittämistä ja parannusta. Kouluttajien ja ammattilaisten, jotka haluavat omaksua Pro-
Skillsin filosofian ja olla mukana sen jatkuvassa harjoittamisessa, tulee pitää yllä kollektiivista 
ajattelua ja ajatustenvaihtoa. Konsepti tulisi integroida osaksi laajempaa interventioiden 
ohjelmaa ja täten edistää osallisten panosta ja vuorovaikutusta eri tasoilla, sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sekä koulutuksen tarjoajien kanssa ja näin pyrkiä saavuttamaan korkea 
tavoitteemme, eli oikeudenmukaisempi ja terveempi yhteiskunta. 

 

Tätä projektia ei olisi voinut menestyksekkäästi toteuttaa ilman taloudellista ja 
henkilöstönhallinnollista tukea. Taloudellista tukea saatiin Euroopan komissiolta ja 
projektissa mukana olevilta kumppaneilta. Erityiskiitokset kuuluvat kaikille ihmisille ja 
instituutioille, jotka ovat tukeneet meitä kaikilla mahdollisilla tavoilla ja tarjonneet 
palautetta. 

 

Toivomme, että tämä koulutuskonsepti leviää laajalle kouluttajien ja henkilökunnan parissa, 
jotta aikuiskoulutus ja elinikäinen oppiminen saavuttaisi ne kohderyhmänsä, jotka erityisesti 
tarvitsevat niitä.  

 

Sinun Pro-Skills-tiimisi 
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PRO-SKILLS-FILOSOFIA 

Aikuiskasvatus perustuu uskoon, että “ihmiset ovat 

kykeneviä ottamaan elämänsä ohjat omiin käsiinsä ja 

tekemään muutoksia, eivätkä he ole pelkkiä avuttomia 

ajopuita rakenteellisten muutosten edessä”. 

(M.K. Smith, 1994) 

Pro-Skills-projekti on osa European Lifelong Learning -ohjelmaa (Grundtvig) ja Euroopan 

komission osin rahoittama. Projektin yhdeksän yhteistyökumppania edustavat kahdeksaa eri 

maata ja yleishyödyllistä järjestöä, joiden erikoisaloihin kuuluvat aikuiskoulutus, terveyden 

edistäminen ja laaja-alainen päihdetyö. 

Pro-Skills on kehittänyt käytännönläheisen koulutuskonseptin, jolla edistetään huono-

osaisten tai syrjäytyneiden henkilöiden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja elämänhallinnollisia 

taitoja elinikäisen oppimisen perusehtoina. 

Projektin taustaa 

Huono-osaiset henkilöt ovat usein aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen tarjoamien 

mahdollisuuksien ulottumattomissa. Näille henkilöille puutteet vuorovaikutustaidoissa ja 

yksilöllisissä taidoissa toimivat osallistumisen esteenä. Teknisten ja metodologisten taitojen 

ohessa myös vuorovaikutustaidot ja yksilölliset taidot ovat olennainen edellytys mihin 

tahansa muodolliseen ja epämuodollisen koulutukseen pääsyyn ja sen menestykselliseen 

loppuunsaattamiseen. Ne ovat myös olennaisia osasia yksilöllisen ja kulttuurisen identiteetin 

muovautumisessa ja toimivat tehokkaana suojana riippuvuutta vastaan, ollen näin tärkeässä 

osassa korkean elämänlaadun saavuttamisessa. 

Nämä perustaidot eivät yleensä sisälly aikuiskoulutuksen opetussuunnitelmiin, eikä niiden 

tehokasta harjoittelua suojatussa koulutusympäristössä tarjota. Silti huono-osaisten ja 

syrjäytyneiden määrä on kasvussa, ja heiltä nämä taidot usein puuttuvat. Ensimmäinen Pro-

Skills-projekti luotiin nimenomaan täyttämään tämä aukko. 

 

Projektin toinen osa, Pro-Skills2, keskittyy standardisoituun “kouluta kouluttaja” -konseptiin, 

joka pätevöittää ja tukee alan ammattilaisia kehittämään huono-osaisten aikuisten 

henkilökohtaisia, sosiaalisia ja elämänhallinnollisia taitoja. Projektin tavoitteena on 

päätöksentekijöiden tiedon ja ymmärryksen lisäämisen kautta vaikuttaa opetussuunnitelmiin 

siten, että näiden perustaitojen harjoitteleminen tulisi osaksi aikuiskoulutuksen ja elinikäisen 

oppimisen kenttää, ja siten vakiinnuttaa ja levittää mahdollisimman laajalle Pro-Skillsin 

innovatiivinen konsepti. 
1
 Ks. ”social disadvantage” – definition and aspects – Pro-Skills1 Manual s. 21-23 www.pro-

skills.eu 
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“Miksi” perustaitojen edistäminen on tärkeää huono-osaisille aikuisille  

 

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassamme tarvitaan yhä enemmän erilaisia taitoja, niin tieteen 

ja teknologian kuin kansalaistaitojenkin osalta, jotta voitaisiin ymmärtää ja hallita 

nykyaikaisen elämän monimutkaisia haasteita, joiden vaikeutta talouden synkät näkymät 

entisestään lisäävät. 

Koulutusjärjestelmien reagointikykyä uusien haasteiden edessä tulee tässä yhteydessä 

kehittää, jotta työmarkkinoiden tarpeisiin ja globaaleihin kulttuurisiin ja sosiaalisiin 

haasteisiin voitaisiin paremmin vastata. Tässä yhteydessä tulee erityisen kiireellisesti 

huomioida nuorten aikuisten suuret vaikeudet työelämään pääsemisessä. Erityisesti on 

lisättävä entistä joustavampia opintopolkuja, joiden avulla eri elämänvaiheissa olevat 

henkilöt pääsevät siirtymään eri harjoittelu- ja koulutusväylien välillä, myös muodollisten ja 

epämuodollisten koulutusväylien osalta, jotka voivat houkutella ei-perinteisiä oppijoita. 

Pro-Skills päätyi nämä tarpeet huomioon ottaen käyttämään tarkoin kohdistettua 

lähestymistapaa ja priorisoimaan erityisesti helposti haavoittuvat ihmiset, kuten vähän 

koulutetut, työttömät, erityisen nuoret ja vanhat työntekijät, vammaiset, psyykkisesti sairaat 

ja vähemmistöryhmät, kuten siirtotyöläiset, jotka ovat suuressa vaarassa syrjäytyä ja jotka 

elävät kokonaan tukien varassa. 

Tämänkaltaiset ihmiset ovat joko yhteiskunnan tai tiettyjen sen luomien olosuhteiden 

uhreja. He kärsivät usein heikosta itsetunnosta, heillä on heikot elämänhallintataidot 

vaihtuvien elämäntilanteiden ja terveysongelmien edessä ja he kokevat usein olevansa 

voimattomia. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää tarjota heille mahdollisuus parantaa 

perustaitojansa. Henkilökohtaiset, vuorovaikutukselliset ja elämänhallinnolliset taidot 

vaikuttavat myös oppimista ja aktiivista elämään ja yhteiskuntaan osallistumista kohtaan 

tunnettuun motivaatioon. 

Fokus ei ole ulkoisissa tekijöissä, vaan henkilökohtaisissa. Näihin ulkoisiin tekijöihin 

vaikuttaminen on tällaisen hankkeen puitteissa vaikeaa, mutta tulee silti huomioida, että 

yhteiskunnalliset olosuhteet, lait ja järjestys vaikuttavat elämän olosuhteisiin ollen olennaisia 

edellytyksiä integraatiolle. 

Perustaitojen opettaminen syrjäytyneille aikuisille tähtää “osallistuvan” yhteiskunnallisen ja 

sosiaalisen näkökulman tukemiseen. Tästä syystä Pro-Skills-konsepti avautuu parhaiten 

tiettyä eettistä ja filosofista taustaa vasten. 
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Syrjäytyneiden ihmisten elämänhallintataidot osana elinikäistä oppimista: taitoperusteista 

koulutusta tukeva taustateoria 

 

“Itseään hyvin tehokkaina pitävät ihmiset toimivat, 

tuntevat ja ajattelevat itsestään eri tavalla kuin ihmiset, 

jotka pitävät itseään tehottomina. He tekevät oman 

tulevaisuutensa, sen sijaan että yksinkertaisesti 

ennustaisivat sitä. “ 

 

(Albert Bandura) 

 

 

Ottawa Charter for Health Promotion, yhdessä WHO:n (World Health Organization) kanssa, 

tunnisti vuonna 1986 elämänhallintataidot osana kykyä tehdä parempia terveyttä koskevia 

päätöksiä ja mahdollistavana tekijänä elämänikäiseen oppimiseen.1 

WHO määrittelee elämänhallintataidot kykynä sopeutumiseen ja positiiviseen 

käyttäytymiseen, joka mahdollistaa yksilölle tehokkaan toiminnan arkielämän haasteiden 

kohtaamisessa. 

Elämänhallintatadot voi kohdistaa omiin toimiinsa tai toimiin muiden hyväksi, kuten myös 

toimiin oman ympäristönsä muuttamiseksi terveyttä edistävämmäksi. 

 

Elämänhallintataitoihin perustuvalla koulutuksella (Life Skills-Based Education, LSBE)2 on 

pitkä historia lasten kehityksen ja terveyden edistämisen alalta. Se tunnetaan nykyään 

                                                           
2 Ottawa Charter for Health Promotion, ensimmäinen kansainvälinen terveyden edistämisen konferenssi. 

Ottawa, 21. Marraskuuta 1986. Terveyden edistäminen tukee henkilökohtaista ja sosiaalista kehitystä 

tarjoamalla tietoa, terveyskoulutusta ja elämänhallintataitojen parantamista. Näin se lisää ihmisten 

mahdollisuuksia kontrolloida omaa terveyttään ja ympäristöään ja tehdä terveyttä edistäviä valintoja. 

Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen auttaa ihmisiä valmistautumaan kaikkiin elämänvaiheisiin ja 

kohtaamaan mahdollisia kroonisia sairauksia ja vammoja. Tätä tulee edesauttaa kouluissa, työpaikoilla ja 

muissa yhteisöissä. Toimia tarvitaan opetusmaailman, työ- ja liike-elämän sekä vapaaehtoistyön tahoilta. 
3
 Termi elämänhallintataitoihin perustuva koulutus sekoitetaan usein taitoperusteiseen koulutukseen. Näiden 

kahden käsitteen välinen ero piileekin lähinnä vain käsitellyissä aiheissa tai sisällöissä. Taitoperusteinen 

terveyskoulutus keskittyy ”terveyteen”. Elämänhallintataitoihin perustuva koulutus voi keskittyä 

rauhankasvatukseen, ihmisoikeuksiin, kansalaisopetukseen ja muihin yhteiskunnallisiin aiheisiin, myös 

terveyteen. Molemmat lähestymistavat käyttävät tosielämään soveltuvia menetelmiä hyväkseen ja käyttävät 

interaktiivista opetusmetodia opettaessaan olennaisia tietoja, taitoja ja asenteita. 
Termillä toimeentulotaidot viitataan yksilöllisiin ja kotitalouskohtaisiin taloudellisiin tavoitteisiin pyrkimiseen, 

toisin sanoen ansiotulojen kehitykseen. Toimeentulotaidot käsittävät tekniset ja ammattikohtaiset taidot 

(puusepän työt, ompelu, tietokoneohjelmointi jne.), ja työnhakutaidot kuten työhaastattelustrategiat, 

liikkeenjohto, yrittäjyys ja taloudenhallinta. 



European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 

Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 
 

 
 

Pro-Skills - Train-the-trainer concept 8 

 
 

tehokkaana lähestymistapana moniin lasten ja nuorten kehitykseen liittyviin temaattisiin 

kysymyksiin.3 

Odotetut oppimistulokset ovat yhdistelmä tietoa, arvoja, asenteita ja taitoja, ja ovat 

erityisesti yhteydessä kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun, itseohjautuvuuteen ja 

inter-persoonallisiin taitoihin.4 

Tehokkaat ohjelmat kohdistetaan nuorten kouluympäristöihin. Tavoitteena on edistää 

terveitä käyttäytymismalleja ja ennaltaehkäistä riskitekijöitä. On myös osoitettu, että 

elämänhallintaohjelmat edistävät oppimisprosessia ja opetusmetodeja. 

Elämänhallintakoulutus perustuu useiden vuosikymmenien tutkimustuloksiin ja kokemuksiin 

käyttäytymistieteistä, koulutuksesta ja erityisesti lasten ja nuorten kehityksestä ja 

oppimisesta, ja siitä, miten he omaksuvat tietoa, asenteita ja taitoja, ja miten he 

käyttäytyvät. 

Elämänhallintakoulutuksen malli pohjautuu vahvasti Albert Banduran sosiaalisen oppimisen 

teoriaan (tunnetaan myös sosiaalis-kognitiivisena teoriana). 

Sosiaalisen oppimisen teoria keskittyy sosiaalisessa kontekstissa tapahtuvaan oppimiseen. 

Sen mukaan ihmiset oppivat toisiltaan, ja se sisältää myös tarkkailemalla tapahtuvan 

oppimisen, jäljittelyn ja mallioppimisen. ”Suurin osa ihmisen käyttäytymisestä opitaan 

tarkkailemalla ja mallintamalla: toisia tarkkailemalla muodostetaan päätelmiä siitä, miten 

eri käyttäytymismalleja muodostetaan, ja myöhemmin tämä koodattu tieto ohjaa 

toimintaa. “ (Bandura 1977) 

Sosiaalisen oppimisen teorian mukaan ihmiset myös todennäköisemmin toimivat tietyllä 

tavalla, jos he uskovat, että he pystyvät suoriutumaan tästä tehtävästä menestyksekkäästi. 

He ovat siis minäpystyviä. Maallikkotermein minäpystyvyyttä voisi kuvata itseluottamuksena 

oppimista kohtaan. 

                                                           

 

4
 Ks. UNGASS on HIV/AIDS (2001), UNGASS on Children (2002), World Youth Report (2003), World Program for 

Human Rights Education (2004), UN Decade on Education for Sustainable Development (2005), UN Secretary 

General’s Study on Violence Against Children (2006), 51st Commission on the Status of Women (2007) ja World 

Development Report (2007). 
 
5
 WHO INFORMATION SERIES ON SCHOOL HEALTH Skills for health: Skills-based health education including life 

skills: An important Child-Friendly/Health-Promoting School of a Child-Friendly/Health-Promoting School 
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Sosiaalisen oppimisen teoria selittää ihmisen käyttäytymisen jatkuvana kognitiivisten, 

ympäristöllisten ja käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden vuorovaikutuksena. 

Minäpystyvyys on keskeisessä osassa Banduran teoriaa, koska se liittyy käsitykseen, joka 

henkilöllä on mahdollisuuksistaan kohdata haasteita ja ongelmia ja hallita elämänsä 

tapahtumia. ”Minäpystyvyys tarkoittaa uskoa omiin kykyihinsä järjestää ja toteuttaa 

tarvittavat toimet erilaisissa eteen tulevissa tilanteissa.”  (Bandura 1986) 

Minäpystyvyys ei ole synnynnäinen ominaisuus, vaan se opitaan elämän aikana, ja se voi 

lisääntyä tai vähentyä elämän tapahtumien myötä. 

Sosiaalisen oppimisen teorian toinen tärkeä näkökanta on itsesäätelyn käsite, joka selittää, 

miten ihmiset valitsevat opitut käyttäytymismallinsa. Itsesäätelyprosessi kuvaa sitä, miten 

ihmisillä on omat ajatuksensa sopivasta tai sopimattomasta käytöksestä, ja miten he 

valitsevat toimintatapansa sen mukaan. 

Minäpystyvyys ja itsesäätely ovat tiukasti sidoksissa siihen, onko omien kykyjen ja resurssien 

käyttäminen elämänhallintataitojen toteuttamisessa mahdollista. Toisaalta 

elämänhallintataidot ovat tarpeen ongelmien ja tilanteiden kohtaamisessa ja 

minäpystyvyyden kehittämisessä. 

Banduran teorian mukaan yksilö on aktiivinen ja pystyy hallitsemaan elämänsä tapahtumia, 

ja tämä tarkoittaa ennen kaikkea, että kaikki voivat oppia tekemään samoin. 

Elämänhallintataitojen oppiminen on näin mahdollista: ne ovat tärkeitä suojaavia tekijöitä, 

jotka estävät ihmistä taipumasta vaikeuksien edessä ja auttavat itsetunnon, 

itseluottamuksen, sisäisen hallinnan ja elämän päämäärien ymmärtämisen kanssa, kuten 

myös perheen, ystävien ja yhteisön tuen säilyttämisessä. 

Useat yhteisöpsykologian tutkimukset osoittavat, että nämä resurssit ovat 

perustavanlaatuisen tärkeässä roolissa haavoittuvuuden ja erilaisten stressitekijöiden kanssa 

selviämiseen (Rappaport & Seidman 2000; Wiley & Rappaport 2000). Kyky kohdata 

stressaavia tapahtumia ja epäedullisia olosuhteita on suoraan yhteydessä sosiaaliseen 

mukaan ottamiseen ja vaikeisiin tilanteisin. Yksilökohtaiset taidot löytää yksilöllisiä ja 

sosiaalisia resursseja (elämänhallintataidot ja sosiaalinen tuki) ovat tärkeässä roolissa tässä. 

Elämänhallintataidot ovat myös yhteydessä voimaannuttamisen (empowerment) 

tunteeseen, “prosessiin, jossa ihmiset lisäävät hallintaansa heihin vaikuttaviin tapahtumiin”. 

Voimaannuttaminen on henkisen hyvinvoinnin ehto, eikä ”sitä voi antaa, vaan sen on tultava 

ihmisten ja heidän muodostamiensa ryhmien sisältä” (Laverack 2007).  
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Pro-Skills-tiimi pitää sosiaalisia ja yksilöllisiä taitoja perusedellytyksinä elämänhallinnassa ja 

tärkeinä ennakkoehtoina mihin tahansa muodolliseen tai epämuodolliseen koulutukseen 

pääsemiseen ja sen menestyksekkääseen loppuunsaattamiseen. Ne ovat myös oleellisia 

oman sosiaalisen ja kulttuurisen identiteetin mahdollistavia tekijöitä, ja ne nähdään tärkeinä 

terveiden elämäntapojen perusedellytyksinä. 

 

Valitettavasti näiden perustaitojen opetusta on harvoin mukana aikuiskoulutustarjonnassa, 

eikä aikuisille ole tarjolla paljonkaan mahdollisuuksia tehokkaasti opetella näitä taitoja 

turvallisessa oppimisympäristössä (Pro-Skills-opetuskonsepti). 

Tästä syystä on tärkeää tarjota mahdollisuutta aloittaa uusi oppimisen ja kehityksen prosessi 

ja kehittää tietoisuutta, taitoja ja kompetenssia kohderyhmille heidän henkilökohtaisissa, 

yhteisöllisissä ja sosiaalisissa ympäristöissään ja/tai työympäristöissään. 
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Pro-Skillsin eettinen manifesti 

 

Pro-Skills-konsepti pohjaa tiettyihin eettisin näkökulmiin, ja jotta konseptia voi käyttää 

tarkoittamassamme hengessä, tulee nämä näkökulmat hyväksyä ja omaksua. 

Uskomme, että kaikilla ihmisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet, mikä tarkoittaa, että 

kaikki ovat tasa-arvoisia. Pro-Skills-konseptin kautta ja interventioiden tuloksena pyrimme 

voimaannuttamaan ja aktivoimaan osallistujat, jotta varallisuus, vaikutusvalta ja aktiivinen 

osallistuminen yhteiskuntaan ja jokapäiväiseen elämään olisi tasaisemmin jaettu. 

Vaikka konseptimme sisältääkin taitojen harjoittelua, se ei tarkoita, ettemme pitäisi 

kohderyhmäämme taitavana. Kohderyhmässämme hallitaan taitoja, jotka ovat olennaisia 

sille, ja nämä, kuten kaikki muutkin taidot, perustuvat kokemukseen ja pohdintaan. Pro-

Skills-koulutus tarjoaa väylän muokata taitoja hyödyllisemmiksi ja sitä kautta mahdollistaa 

aktiivisen osallistumisen epäedullisten olosuhteiden muuttamiseen. Tämä lausuma paljastaa 

myös uskomme, että marginalisoiminen ja epäedulliset olosuhteet sulkevat ryhmiä ja 

yksilöitä yhteiskunnan ulkopuolelle. Tämä ohjaa pro-Skills-koulutuksemme fokuksen 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin. 

Pro-Skills-konseptimme tähtää täten osallistujien voimaannuttamiseen ja yhdistämiseen, ja 

pyrkii tätä kautta aktiivisesti muuttamaan yhteiskunnan ja osallistujien olosuhteita. 

Näiden näkemystemme saattaminen osallistujien ja potentiaalisten osallistujien tietoon on 

oleellista intervention suhteen. Pro-Skillsin tarjoamien ongelmanratkaisutapojen, strategian 

ja tavoitteiden julkituominen on oleellinen vaihe, jota ei voi välttää. Tähän on sekä eettisiä 

että pedagogisia syitä. Eettinen ulottuvuus käsittelee tasavertaisia mahdollisuuksia ja 

käsittelee jokaisen ihmisen oikeutta päättää, millaiseen kehitysprosessiin hän haluaa ottaa 

osaa. Tämä on myös yhteydessä konseptimme legitimiteettiin, jonka saamme osallistujilta 

sekä eettisin että pedagogisin perustein. Pedagoginen lähestymistapa liittyy metatiedon 

tärkeyteen, myös pedagogisena perusperiaatteena, ensin tietoisuutena kehityksen 

tärkeydestä oppimisessa, ja toiseksi oikeutena tietoisuuteen ja oppimisen hallitsemiseen. 

Pidämme näitä Pro-Skills-oppimiskonseptin avaintekijöinä ja perusperiaatteina. 

Pro-Skills-koulutuksen tarkoitus on lisätä elämänlaatua ja terveyttä.  Tietämyksemme 

keskittyy elämän arvoon. 5 Tällä tietämyksellämme voi muuttaa elämänhallintaa ja epätasa-

arvoisia olosuhteita. Määritelmämme mukaan tämä myös edistää terveyttä kehittämällä 

osallistujien yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

 

                                                           
6
 Tämä on vastakohta yleisimmin käytetylle koulutuksen arvon mittarille, vaihtoarvolle, jonka mukaan yksilö 

pyrkii saavuttamaan ennalta annettuja tavoitteita ja vaihtamaan ne markkina-arvoksi. Tämä ei tosin tarkoita, 
etteikö vaihtoarvo voisi tukea elämän arvoa ja päinvastoin. Sitä tulisi pitää taitojen ja tietämyksen 
pääfokuksena. 
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Perusarvomme 

“Hyvinvointiyhteiskunnat eivät voi välttyä arvovalinnoilta.” 

(R.M. Titmuss, 1977) 

 

Visiomme perustuu näkemykseen kaikkien ihmisten tasa-arvoisista mahdollisuuksista. 

Eritoten keskitymme sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevien voimaannuttamiseen ja 

tarpeeseen yhdessä saavuttaa oikeudenmukaisempi ja paremmin erilaiset tarpeet 

huomioiva yhteiskunta. 

 

Missiomme on parantaa elämänikäisen oppimisen koulutustarjontaa. Tämä lisäisi vaikeassa 

asemassa olevien ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistämällä yksilökohtaisia ja sosiaalisia 

taitoja sekä itseohjautuvuutta. Näitä pidämme perusehtoina, jotta voidaan aktiivisesti 

kehittää heidän olosuhteitaan. 

 

 

 

Tasavertaiset mahdollisuudet 

Koulutus on portti mahdollisuuksiin. Kaikilla ihmisillä on perusoikeutenaan kouluttautua ja 

kehittää itseään, itsenäisyyttään ja identiteettiään. Näille päämäärille on ehdottoman 

tärkeää, että opettamisen ja oppimisen vapautta puolustetaan ja että kaikilla on yhtäläiset 

mahdollisuudet kouluttautua. 

 

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus 

Tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua elinikäiseen oppimiseen on edellytyksenä, jotta 

voidaan vähentää köyhyyttä, syrjintää, työttömyyttä ja muita pois sulkemisen muotoja. 

Tämä on elintärkeää, jotta voidaan kehittää sosiaalista integraatiota ja monimuotoisen 

yhteiskuntamme jokaisen jäsenen arvon, arvokkuuden ja tasa-arvon kunnioitusta. 

 

Demokratia 

Pyrkimys taata sosiaalisesti epäedullisessa asemassa oleville ihmisille tasavertainen 

mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen ja muihin resursseihin, hyväksymättä minkäänlaista 

syrjintää, tarjoaa mahdollisuuden todellisen demokratian rakentamiseen. 

 

Osallistuminen ja aktiivinen kansalaisuus 

Sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevia ihmisiä kannustetaan osallistumaan 

päätöksentekoon, muokkaamaan vaikeita elinolosuhteitaan, rakentamaan omaa 

tulevaisuuttaan ja täten poliittisesti vaikuttamaan yhteiskunnan hyvinvointiin. 
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Solidaarisuus 

Pyrkimys toimia sosiaalisesti vaikeassa asemassa olevien ihmisten puolesta osoittaa 

solidaarista asennetta: ihmisten arvon, potentiaalin ja perustaitojen kehittyessä 

solidaarisuus auttaa tasa-arvon edistämisessä. 

 

Autonomia 

Uskomme, että edistääksemme epäedullisessa asemassa olevien aikuisten vastuullista 

itsemääräämisoikeutta, tulee heidän olemassa olevat vahvuutensa ja resurssinsa löytää, ja 

heistä tulla oman elämänsä päähenkilöitä. 

Tämä on mahdollista saavuttaa perustaitojen toimeenpanolla, mutta myös 

vuorovaikutukseen perustuvilla suhteilla ja ympäristötekijöiden myötävaikutuksella. 

 

Yhteistoiminta 

Yksilöt vahvistuvat toimiessaan yhteisen päämäärän hyväksi.  Ennaltaehkäisyn ja 

koulutuksen ammattilaisina uskomme, että me voimme parantaa sekä ammatillista asemaa 

ja elämänikäisen oppimisen laatua toimimalla yhdessä.  

 

Kumppanuus 

Perheiden, järjestöjen, poliitikkojen ja muiden sidosryhmien välinen kumppanuus on tärkeää 

koulutuksen laadulle ja yksilöiden voimaannuttamiselle. Vastaavasti uskomme, että ihmisten 

väliset suhteet ovat tärkeitä muutoksen tekijöitä. 

 

Kulttuuri-identiteetti 

Kohtelemme jokaista ihmistä välittäen ja kunnioittaen, ottaen huomioon kulttuurierot ja 

henkilökohtaiset arvot. Tähtäämme parempaan tietoisuuteen kulttuurisesta ja etnisestä 

diversiteetistä. Sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti on myös oppimisen väline, ja voi 

muodostaa tärkeän perustan terveelle itsetunnolle. 

 

 

Pro-Skillsin koulutuskonsepti elinikäiseen oppimiseen 

 

Elinikäinen oppiminen on “[…] kaikki elämän aikana tapahtuva oppiminen, joka tähtää 

tiedon, taitojen ja pätevyyden kehittämiseen henkilökohtaisella, yhteiskunnallisella ja/tai 

työllisyyden tasolla tarkasteltuna.”  (European Commission on Education and Training 

[Euroopan komissio, koulutus ja harjoittelu], 2006). 

Elinikäinen oppiminen, muodollinen tai epämuodollinen, kestää koko elämän; se koostuu 

sekä teoriatiedosta että käytännön taidoista ja sisältää kaikkien taitojen hankkimisen, 

kehittämisen ja lisäämisen. 
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Pro-Skills-konsepti sisältää elementtejä ja perusperiaatteita innovatiivisista 

lähestymistavoista, kuten itsesäädelty, tuottava, yhteistoiminnallinen ja kokemukseen 

perustuva oppiminen aikuiskoulutuksessa6.  

Nämä lähestymistavat vaikuttavat olevan perinteisiä opetusmetodeja tehokkaampia taitojen 

ja tiedon pysyvän kehityksen kannalta. Oppijat ovat oppimisprosessissa objektien sijaan 

subjekteja, koska he harjoittelevat oppimisprosessiensa säätelyä itse. 

 

Voimaannuttamisen konseptille perustuva keskittyminen henkilökohtaisiin avainosaamisen 

alueisiin elämänhallinnassa vaikuttaa myös järjestöjen, samoihin asioihin keskittyneiden 

ryhmien ja yhteiskunnan, kapasiteettiin vaikuttaa elämänympäristöön ja 

terveyskäyttäytymiseen. Tästä syystä tämä metodologinen valinta heijastaa myös Pro-Skillsin 

eettisiä ja filosofisia periaatteita. 

 

 

Pro-Skills-konseptin metodologiset periaatteet 

 

“Teoria vailla käytäntöä johtaa tyhjään idealismiin, 

ja toiminta ilman filosofista pohdintaa johtaa 

ajattelemattomaan aktivismiin.” 

(Elias & Merriam, 1980) 

 

Ihmisillä on potentiaalia, resursseja ja kykyjä, joita voidaan kehittää elämän tavoitteiden ja 

hyvinvoinnin saavuttamisessa. Painotamme yksilön henkilökohtaista kasvua ja oppimisen 

itseohjautuvuutta. 

 

Käytämme kokemusperäistä lähestymistapaa, koska siinä oppijan kokemus korostuu 

päätekijänä oppimisprosessiin ja muutokseen osallistuttaessa. 

 

Kaikkien aistien stimulointi saa ihmiset “tuntemaan” kokemansa: oikeisiin kokemuksiin 

yhdistetyt tunteet auttavat vahvistamaan oppimisprosessia ja muutosta. Tosielämän 

tilanteiden simulointi edistää harjoiteltujen taitojen siirtämistä arkielämään. 

 

Suosimme epätavanomaisia metodeja, koska uskomme, että etukäteen määritellyt kaavat ja 

perinteiset ja tunnustetut metodit tai teknologiset välineet, saattaisivat tuntua oppimisen 

esteiltä sosiaalisesti epäedullisessa asemassa oleville ihmisille. Tämä ei-teknologiaan-nojaava 

(“unplugged”) lähestymistapa vaatii kouluttajaa olemaan aidompi ja spontaanimpi ja 

rohkaisemaan osallistujia. 

 

                                                           
6
 Lue lisää näistä lähestymistavoista: Pro-skills1 Manual, s. 15-20 www.pro-skills.eu  
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Lisäarvoa saadaan suojatusta ympäristöstä, jossa yksilöt saavat harjoitella, kokeilla ja tuntea 

omien rajojensa mukaan ilman suorituksen tuomitsemista ja arviointia. 

 

Pyrimme yhdessä edistämään luottavaista ja aitoa ilmapiiriä, joka tukee ihmisten 

itsetuntoa, kuten myös minäpystyvyyden tunnetta, joka on oppimisprosessin olennainen 

edellytys. 

 

 

Pro-Skillsin innovatiivinen opetusmenetelmä perustuu suurelle pelien ja 

vuorovaikutusdynamiikkaharjoitusten käytölle. Nämä toimivat työkaluina, joiden avulla Pro-

Skillsin filosofiaa toteutetaan: ne stimuloivat ihmisiä syventymään ajatuksiinsa ja tuntemaan 

kokemuksena “tässä ja nyt”, ja tukevat heidän omiin resursseihinsa pohjautuvaa 

elämänmuutosta. Käytännössä ne pyrkivät luomaan osallistujille edellytyksiä harjoittaa 

taitoja, joita he tarvitsevat saavuttaakseen tarpeisiinsa perustuvat tavoitteet; auttamaan 

ihmisiä luomaan suhteita ja vuorovaikutuksen kautta keksimään ratkaisuja ongelmiin. 

 

Ihmiset voivat reagoida eri tavoin tällaisiin harjoituksiin tai löytää hyviä mahdollisuuksia 

tunnustaa hyvin syviä tunteita ja tilanteita: kouluttajien tulee olla hyvin varovaisia 

käyttäessään näitä tekniikoita ja pelejä ja ottaa tehokkaasti huomioon erilaiset dynaamiset 

suhteet, joita kehittyy, myös tarjoamalla vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tämän vuoksi on tärkeää 

tehdä sopimus osallistujien kanssa sitouttaakseen ihmiset tiettyihin asioihin ja tehdäkseen 

heistä vastuullisia omien valintojensa seurauksista. 

 

 

Jotta kouluttajat voisivat menestyksellä käyttää tätä metodologiaa ja toteuttaa Pro-Skillsin 

filosofian ilmaisemat tavoitteet, ehdotamme tätä koulutustapaa: me uskomme, että Pro-

Skills-koulutuskonseptin menestyksekäs toteuttaminen sosiaalisesti epäedullisessa asemassa 

olevien ihmisten kanssa vaatii taitoja, luonteenpiirteitä ja tehtäviä, jotka ovat olennaisia 

toimiakseen tässä yhteydessä. 

 

Monet kouluttajat osaavat jo käyttää mainittuja pelejä ja tekniikoita, mutta heidän täytyy 

olla tietoisia, että Pro-Skills-konseptissa nämä samat metodologiat saavat uusia merkityksiä. 

Siksi Pro-Skills-koulutuskonseptista kiinnostuneiden kouluttajien täytyy läpikäydä koulutus 

ehdottamallamme tavalla, kuten myös tässä lyhyessä tiedotteessa on todettu. 

 

Käyttämällä tätä holistiseen lähestymistapaan perustuvaa koulutusehdotusta kouluttajat 

voivat keskustella ja miettiä omaa rooliaan tämän muuttuvan maailman monimutkaisten 

sosiaalisten tarpeiden suhteen. 
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Pro-Skills-projekti on käynnissä oleva prosessi, joka tarvitsee lisäkehitystä: kouluttajia ja 

ammattilaisia, jotka ovat valmiita hyväksymään Pro-Skillsin filosofian ja sitoutumaan sen 

”subjektiivisen” näkökulman harjoittamiseen. Heidän täytyy myös pitää yllä kollektiivista 

ajattelua ja ajatustenvaihtoa. On myös tärkeää kerätä kokemuksia Pro-Skills-konseptin 

implementoinnista lopullisten kohderyhmien kanssa, jotta sitä voidaan arvioida: julkisen 

rahoituksen ollessa tällä hetkellä vähäistä tulee tämän esityksen saavuttaa konkreettisia 

tuloksia, ja sen arvojen näkyä, jotta se voisi levitä ja juurtua muiden alan ammattilaisten ja 

järjestöjen joukkoon. 

 

Olemme myös tietoisia siitä, että Pro-Skills-konsepti tulisi integroida laajempaan 

ennaltaehkäisyohjelmaan, näin lisäten sidosryhmien osuutta ja vuorovaikutusta eri tasoilla 

julkisten palvelujen (sosiaali- ja terveyspalveluiden), koulutuksen ja harjoittelun tarjoajien 

välillä saavuttaakseen korkeat tavoitteensa edistää oikeudenmukaisempaa ja terveempää 

yhteiskuntaa. 
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KOULUTA KOULUTTAJA –KONSEPTIN ESITTELY JA RAKENNE  
 

Pro-Skillsin kouluta kouluttaja –kurssin voi toteuttaa monin eri tavoin, joko henkilöstön 
työssä oppimisen kautta tai jo ennakoivasti. Sen voi toteuttaa yhtenä harjoituskurssina tai 
sen voi integroida laajempaan koulutusohjelmaan ja näin edistää asianomaisten 
osallistumista ja keskinäistä dialogia eri tasoilla julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja 
koulutuksen ja harjoittelun tarjoajien kanssa saavuttaakseen korkean tavoitteen 
reilummasta ja terveemmästä yhteiskunnasta. Kouluta kouluttaja –kurssin tarkka sisältö ja 
rakenne riippuvat opiskelijoiden etukäteistiedon määrästä, alasta ja koulutuksen kehyksistä 
organisaation puitteissa. 
Kouluta kouluttaja –kurssilla ei ole ennaltamäärättyä rakennetta, koska toteutuksen raamit 
ovat avoimet. Seuraavassa tarjoamme joitain ehdotuksia ja neuvoja asioista, jotka ovat 
meidän mielestämme tärkeitä. 
 
Käsillä oleva esite keskittyy nimenomaan kouluta kouluttaja –konseptiin. Verkkosivultamme 
www.pro-skills.eu löydät laajasti tietoa koulutuskonseptin perusteista ja sen kohderyhmästä, 
eli sosiaalisesti huono-osaisista ihmisistä, ja myös taustatietoa, kuten koulutuspolitiikan 
edellytysten ohjenuorat. 
Verkkosivulta löytyy myös esimerkkejä hyvistä harjoituksista koulutuksen pilottivaiheista eri 
puolilta Eurooppaa, sekä kohderyhmän että henkilöstön koulutuksesta. 
 
 

Pro-Skillsin kouluta kouluttaja –kurssin ydinnäkökohdat 

Jotkut näkökohdat ovat erityisen tärkeitä Pro-Skillsin koulutuskurssien toteuttamisessa: 
 
Taustafilosofia: Pro-Skills-konsepti pohjaa tiettyihin eettisin näkökulmiin, ja jotta konseptia 

voi käyttää tarkoittamassamme hengessä, tulee nämä näkökulmat hyväksyä ja omaksua. 

Pro-Skillsin taustafilosofian sisäistäminen on välttämätöntä, ja se on yksi kouluta kouluttaja –

kurssien keskeisistä tavoitteista. 

Tämä tarkoittaa myös, että kouluttajien tulee ymmärtä, miksi ja mitä tavoitetta 
silmälläpitäen eri harjoituksia tehdään. Kaikki harjoitukset eivät sovi kaikkiin tilanteisiin, ja 
tämä tulee myös tehdä selväksi harjoittelijoille. Harjoituksen esittelyn tavoitteena on 
tutustuttaa kouluttajat harjoitukseen ja tehdä heistä osa sitä. Joka harjoituksen päättävän 
keskustelun tarkoitus on auttaa harjoittelijoita (sekä henkilökuntaa että kohderyhmää) 
osallistumaan aktiivisesti harjoituksen aktivoimaan oppimisprosessiin. Tässä oletuksessa 
käytämme hyväksemme pedagogian perusprinsiippiä, meta-ajattelua, jota mm. Piaget ja 
Vygotsky ovat käsitelleet, ja myös Deweyn ja Freiren tutkimusta aktiivisesta osallistumisesta 
ja tietoisuudesta. 
 
Turvallinen harjoitteluympäristö: Kouluttajien tulee olla tietoisia sekä edellä esitetyistä 
perusedellytyksistä että tavoitteista käyttäessään Pro-Skillsin konseptia perustaitojen 
kehittämisessä ja muuttamisessa. Koulutus tähtää perustaitojen laajentamiseen ja 
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muokkaamiseen. Tästä johtuen koulutusympäristön tulee tukea tätä tavoitetta tarjoamalla 
“turvallisen” harjoitteluympäristön, myös kouluttajien ja henkilökunnan kouluttamisessa. 
Määrittelemme “turvallisen” ympäristönä, jota valvotaan aktiivisesti ja jossa tarpeen tullen 
harjoitukseen puututaan, jos siitä tulee kiusallinen tai tuhoisa. “Turvallisessa” on myös omat 
haasteensa: perustaitojen harjoittamisen ideana on haastaa, mutta haluamme painottaa 
sitä, että tämä vaatii hyvää valvontaa ja että harjoitus hyödyttää tavoitteitamme. 
Tulkitsemme tämän tarkoittavan sitä, että kouluttajan tulisi olla täysin läsnä tilanteessa ja 
olla aktiivinen (Alfieri, L. et al. 2011). 
 
Oma käytännön kokemus: Pro-Skillsin innovatiivinen lähestymistapa perustuu dynaamisten 
vuorovaikutusharjoitusten käyttöön, jotka toimivat työkaluina sen filosofian esille 
tuomiseen: ne stimuloivat ihmisiä syventymään ajatuksiinsa ja tuntemaan kokemansa; ne 
pyrkivät luomaan olosuhteet, joissa osallistujat voivat sisäistää tietoa ja harjoitella taitoja. 
Mielestämme kouluttajien tulisi kokea nämä harjoitukset itse ennen kuin he kouluttavat 
muita. Heidän tulee tuntea harjoitusten voima, kokea itse ne vaikeudet ja haasteet, joita 
ihmiset kohtaavat tehdessään harjoituksia, ovat he huono-osaisia tai eivät. Täten 
harjoitusten toteuttaminen ja seuraava keskustelu Pro-Skillsin filosofiasta ovat kouluta 
kouluttaja –konseptin tärkeimmät osiot. 
 
 

Työkalupakki – esimerkkejä hyvistä harjoituksista 

Eurooppalaiset projektipartnerit ovat luoneet niin sanotun Pro-Skillsin työkalupakin, laajan 
kokoelman suositeltavaa materiaalia ja harjoituksia perustaitojen oppimisen edistämiseen. 
Kaikki nämä materiaalit ovat ladattavissa Pro-Skillsin verkkosivuilla [http://www.pro-
skills.eu] useilla eurooppalaisilla kielillä. Työkalupakki on rakennettu eri kategorioihin sen 
mukaan, mitkä taidot ovat kulloisenkin harjoituksen keskiössä. Haluamme huomauttaa heti 
aluksi, että monet perustaidot ovat kytköksissä toisiinsa, eikä niitä aina voi kategorisoida 
selkeästi yksilökohtaisiin, sosiaalisiin ja itseohjautuvuuteen liittyviin taitoihin. 
Harjoitusmoduuleiden rakenteessa mainitut harjoitukset ovat esimerkkejä, ja ne voidaan 
tarvittaessa korvata muilla harjoituksilla, jotka soveltuvat paremmin koulutuksesi 
tavoitteisiin ja kehyksiin. 
 
Joitain kommentteja liittyen tekniikoihin ja harjoituksiin: 
 
Vuorovaikutusdynamiikkaharjoitukset: Vuorovaikutusdynamiikkaharjoitukset tähtäävät 
sellaisten olosuhteiden luomiseen, joissa osallistujat voivat omaksua tietoja ja harjoittaa 
taitoja, joita he tarvitsevat saavuttaakse omien tarpeiden mukaiset tavoitteensa. Nämä 
harjoitukset ovat pääosassa seminaareissa tai työpajoissa, jotka nostavat esiin käsiteltäviä 
aiheita ja ne on aina rakennettu teoreettinen tausta huomioiden. 
Ryhmässä kehittyvä dynamiikka on toimiva vain, jos se käsitellään tehokkaasti ja se auttaa 
ihmisiä kehittämään suhteita ja vuorovaikutuksen kautta löytämään ratkaisuja ongelmiin. 
Nämä ratkaisut voivat olla asiantuntijoiden julistamia ja tieteellisen kirjallisuuden todistamia 
teoreettisia analyysejä. 
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Vuorovaikutusdynamiikan kehityksessä mukana olevat henkilöt työskentelevät oikeanlaisen 
opastuksen avulla itse askel askeleelta tässä teoreettisessa analyysissä ja poimivat niitä 
tuloksia, jotka sopivat heidän tarpeisiinsa. 
 
 
Tutustumistekniikat: On hyvin tärkeää, että ihmiset oppivat tuntemaan toisensa työpajan tai 
seminarian alussa (joitain perustietoja heidän taustoistaan, heidän ajatuksistaan seminaa-
rien/työpajan suhteen, heidän tarpeistaan, heidän toiveistaan, heidän näkökannoistaan). 
Kaikki tama tieto on tarpeellista paitsi osallistujille itselleen myös työpajan johtajalle, 
kouluttajalle tai ohjaajalle. Ryhmän muodostaminen ja positiivinen ilmapiiri, joka on tarpeen 
tämän tyyppiselle koulutukselle, alkaa näistä ensimmäisistä harjoituksista. 
 
Energisoijat: Sana itsessään selittää energisoijien tarkoituksen: 

• Se voi olla jäänmurtaja. 

• Se voi auttaa ryhmän muodostumisessa. 

• Se voi motivoda ihmisiä osallistumaan ja saada heidät lämpenemään. 

• Se voi olla rauhoittava tekijä, kun ihmiset ovat hyvin energisiä eivätkä keskity 
prosessiin. 

• Se voi olla tapa liikkua tai levätä, riippuen heidän fyysisestä tilanteestaan.  

• Se voi auttaa ihmisiä pitämään hauskaa stressaavan prosessin jälkeen.  

• Fyysinen aktiviteetti tukee keskittymistä ja oppimisprosessia.  
 
 

Ajankäyttö ja moduulit 

Pro-Skillsin koulutuskonsepti tarjoaa kuusi harjotusmoduulia: 
 

- Moduuli 1: Pro-Skillsin filosofia 
- Moduulit 2 - 4: Moduuleja liittyen yksilökohtaisiin, sosiaalisiin ja itseohjautuvuuteen 

liittyviin taitoihin  
- Moduuli 5: Harjoittelu – opitun käytännön implementointi  
- Moduuli 6: Pohdiskelu & arviointi  

 
Ehdotamme, että harjoittelu kestää ainakin 18-24 tuntia, mikä tarkoittaa kolme-neljä tuntia 
moduulia kohti. Näemme mahdollisena sekä kolmen päivän mittaisen kurssin että viikot-
taisen, kuuteen moduuliin jaetun, seminaarin. 
Ehdotamme kaikkien moduulien laajaa toteutusta. Moduulit voi joka tapauksessa valita, jos 
ne on esimerkiksi yhdistetty laajempaan koulutusohjelmaan. Tässä tapauksessa kouluttajien 
tulee varmistaa, että osallistujat saavuttavat täydellisen ymmärryksen asiasta ja sisäistävät 
varsinkin konseptin taustafilosofian, pohdiskelevat sitä ja siirtävät sen jokapäiväiseen elä-
määnsä. 
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Moduuli 1: Johdanto / Filosofia  

- Tervetulotoivotus ja lämmittely  
- Esittely ja isäntäinstituutio 
- Pro-Skillsin esittely (infolehtinen tulisi lähettää osallistujille ennen koulutuksen 

alkua)  
- Osallistujien esittely luovaa metodia käyttäen  
- Osallistujien pelot / odotukset  
- Filosofian ja metodologian esittely:  

o Tämän koulutuksen erilaisuus 
o Kuka on kohderyhmämme 
o Keskustelu osallistujien omista kokemuksista, osallistujat kohderyhmän kanssa  

- Keskustelua Pro-Skillsin filosofiasta  
- Agengan / moduulien esittely  

 

Moduulit 2 - 4: Taitomoduulit 

- Lämmittelyharjoitus 
- Moduulin tarkoitus / tavoitteet  
- Taitojen esittely  

- Miksi nämä taidot ovat tärkeitä⇒ kohderyhmän tarpeet 
- Koettavat harjoitukset (tarkista työkalupakista)  
- Harjoitusten pohdiskelua ja harjoitusten variaatioita  

- Moduulin arviointi (arviointilomake + luova metodi)  

⇒ Monisteesta löytyy yksityiskohtaisia ehdotuksia joka moduulin rakenteesta!  
 

Moduuli 5: Harjoittelu 

Perusidea: osallistujien tulee valmistella ja toteuttaa yksi harjoitus itse ja johtaa ryhmän 
keskustelua keskittyen kohderyhmän tarpeisiin, harjoituksen variaatioihin jne.  

- Osallistujat voivat tuoda mukanaan omia harjoituksia, tai heille voidaan antaa 
työkalupakki, josta he voivat valita mieleisensä. 

- Tämä käytännön osio voi olla osa koulutusta (jos kurssi käydään yhtäjaksoisesti) tai 
se voidaan tehdä kotiläksynä (jos kyseessä on usean viikon mittainen viikottainen 
kurssi).  

- Osallistujien tulisi työskennellä tässä tehtävässä vähintään pareittain tai pienryhmis-
sä.  
 

Moduuli 6: Pohdiskelu / arviointi 

Tämä on “viimeinen vaan ei vähäisin” harjoitusmoduuli!  
       -     arviointilomake  

- ylimääräinen luova metodi 
- jälleen laaja keskustelu taustafilosofiasta, Pro-Skillsin lähestymistavasta ja 

koulutuskonseptista. 
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HARJOITUSMODUULIT 
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MODUULI 1: TAUSTAFILOSOFIA 
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Pro-Skillsin konsepti rakentuu taustafilosofialle, joka sisältää tiettyjä eettisiä näkökohtia ja 
tietyn metodologisen lähestymistavan. Käyttääkseen konseptia tarkoittamassamme heng-
essä tulee harjoittelijoiden hyväksyä ja omaksua nämä näkemykset. Pro-Skillsin 
taustafilosofian sisäistäminen on välttämätöntä, ja se on yksi kouluta kouluttaja –kurssien 
päätavoitteista. 
Niinpä moduuli 1 käsittelee tätä taustafilosofiaa. Tämä harjoitusmoduuli tarjoaa perusteet 
kaikkien myöhempien harjoitusmoduulien ymmärtämiselle ja on välttämätön kaikenlaisille 
Pro-Skillsin harjoituskursseille. 

Näyttäisi olevan hyödyllistä esitellä taustafilosofia kurssilaisille jo kurssin alussa ja pyytää 
heitä lukemaan se huolellisesti osana kurssille valmistautumista. 

Riippumatta siitä, toteutatko Pro-Skillsin kouluta kouluttaja –kurssin konseptin kokonaisuu-
dessaan tai sisällytät sen jo olemassaolevaan koulutuskonseptiin, tulisi sinun varata tarpeeksi 
aikaa Pro-Skillsin filosofisen taustan käsittelemiseen kurssilaistesi kanssa. 

 

Session rakenne 

Tämä on Pro-Skillssin koulutuskonseptin ensimmäinen moduuli. Se on todennäköisesti myös 
ensimmäinen kerta, kun tapaat kurssilaisesi. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että 
tämä ensimmäinen tapaaminen toteutetaan hyvässä hengessä, jonka myötä kurssilaiset tun-
tevat olonsa tervetulleiksi ja uteliaiksi tulevan koulutuksen suhteen. Seuraavaksi ehdotus 
session rakenteeksi. 

1. Tervetuloa ja alkulämmittely 

Koska Pro-Skillsin konsepti tukee aktiivista oppimistapaa, voit halutessasi aloittaa harjoit-
telun kurssilaisille haastavalla harjoituksella. Hämähäkinverkko on esimerkillinen har-
joitus, joka tarttuu harjoittelun aiheeseen heti session aluksi. Se toteutetaan juuri ennen 
session alkua, kun ihmiset astuvat sisään huoneeseen. Kurssilaisten tulee kommunikoida, 
luottaa toisiinsa ja toimia yhdessä selvitäkseen haasteesta. 

On tärkeää toteuttaa lämmin tervetulotoivotus jälkikäteen huoneessa ja yhdistää 
ensimmäiset selitykset hämähäkinverkkoharjoitukseen. 

Jos kurssilaisesi eivät ole tottuneita aktiivisiin harjoituksiin ja hämähäkinverkko tuntuu 
liian haastavalta, valitse vapaasti joku vähemmän haastava harjotus. Lisää harjoituksia   
löydät Pro-Skillsin työkalupakista. 

Vot myös valita perinteisemmän tervetulotoivotuksen ja yksinkertaisesti toivottaa 
osallistujat lämpimästi tervetulleeksi. Pääasia on, että he saavat mukavan 
tervetulotoivotuksen ja tuntevat olonsa hyväksi. 
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2. Isäntäinstituution esittely 

Osallistujat haluavat tietää, mitä instituutiota tai järjestöä edustat ja kuka olet. Tämän 
vuoksi ehdotamme, että pidät lyhyen esitelmän edustamastasi instituutiosta ja itsestäsi. 
Voit pitää lyhyen power-point –esityksen tai vain pitää suullisen esitelmän. 

 

3. Pro-Skillsin esittely 

Ehdotamme, että lähetät informaatiota Pro-Skillsin konseptista ennen koulutuksen 
alkua, esim. Pro-Skillsin käsikirjan. Osallistujat ovat joka tapauksessa uteliaita Pro-Skillsin 
konseptista. Tästä koulutuskonseptista löydät power-point –esityksen, jota voit käyttää 
esitelläksesi lähestymistavan lyhyesti. Näyttäisi olevan hyödyllistä lisätä jotain 
viitekehystietoa varsinaisesta koulutuksesta (järjestelykysymykset jne.). 

 

4. Osallistujien esittely luovaa metodia käyttäen 

Työkalupakissa on useita osallistujien esittelyyn soveltuvia harjoituksia. Yksi esimerkki on 
“Rivissä jakaantuminen”. Tämä harjotus yhdistää nopeaa informaatiota ja aktiivisuutta. 

 

5. Osallistujien odotukset / pelot 

Osallistujilla tulee olemaan sekä odotuksia että mahdollisesti myös pelkoja koulutuksen 
suhteen. Osallistujat tarvitsevat aikaa ja tilaa ilmaistakseen, mitä heidän oletetaan 
tekevän, ja mitkä heidän halunsa, tarpeensa ja pelkonsa tämän koulutuksen suhteen 
ovat. Ehdotamme harjoituksen “Odotusten puu” käyttämistä. Voitte palata tähän harjo-
itukseen ja sen tuloksiin koulutuksen lopussa (ks. moduuli 6: Pohdiskelu ja arviointi). 

 

6. Filosofian ja metodologian esittely 

Voit käyttää filosofiaa ja metodologiaa käsittelevää power-point –esitystä filosofiasta 
keskustelemisen pohjana. Kuten aiemmin todettiin, suosittelemme, että osallistujille jae-
taan taustafilosofia jo etukäteen. Näin heillä on aikaa tutustua perustana olevaan filoso-
fiaan. 

Koska Pro-Skillsin konsepti eroaa muista koulutuskonsepteista vahvassa filosofisen 
taustateorian painotuksessaan, on sen esille tuominen tärkeää. Käyttämämme harjo-
itukset eivät ole pelkästään hauskoja: niillä on myös syvempi merkitys. 

On tärkeää tuoda esille se, että ihmiset voivat reagoida eri tavoin tämän tyyppisiin harjo-
ituksiin tai mahdollisesti keksiä hyvän tavan tunnustaa hyvin syviä tunteita ja tilanteita. 
Tämän vuoksi kouluttajien tulee olla hyvin varovaisia käyttäessään näitä tekniikoita ja 
pelejä, käsitellä kehittyviä dynamiikkoja tehokkaasti ja olla kykeneväisiä hallitsemaan 
tilannetta tarjoamalla myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä 
sopimus osallistujien kanssa ja näin sitouttaa heidät vastuullisuuteen tekojensa suhteen. 
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Mikä on kohderyhmämme? Ajatustenvaihtoa osallistujien omista kokemuksista 

kohderyhmän kanssa 

Varaa aikaa keskustellaksesi kohderyhmästä koulutuksessasi. Vaikka kohderyhmä onkin 
tavallaan huono-osainen, ja vaikka konseptimme sisältääkin heille suunnattua taitojen 
harjoittelua, ei tämä millään muotoa tarkoita, ettemmekö pitäisi kohderyhmäämme 
taitavana. Kohderyhmämme hallitsevat taitoja, jotka auttavat heitä selviämään omissa 
ympäristöissään, ja nämä taidot perustuvat, kuten kaikki taidot, kokemukseen ja 
pohdiskeluun. Pro-Skillsin konsepti tarjoaa tavan muokata taitoja hyödyllisemmiksi ja 
tuottavammiksi aktiivisessa yhteistyössä epäedullisten olosuhteiden muuttamiseksi. 

Osallistujilla on todennäköisesti omakohtaista kokemusta kohderyhmästä ja on tärkeää, 
että he saavat aikaa pohdiskella tätä ja jakaa kokemuksiaan toisten kanssa. Tämä void-
aan toteuttaa esimerkiksi pienryhmissä, joissa osallistujat jakavat kokemuksiaan. Ry-
hmissä voidaan esimerkiksi keskustella siitä, kuinka haitallisia taitoja voidaan muuttaa 
hyödyllisemmiksi. 

 

7. Keskustelua Pro-Skillsin filosofiasta 

Keskustelu Pro-Skillsin filosofiasta vodaan toteuttaa monin eri tavoin, riippuen kuinka 
monta osallistujaa sinulla on. Ehdotamme, että muodostat pienryhmiä (tämä voidaan 
tehdä hauskalla tavalla, tarkista työkalupakista) ja annat niille aikaa keskustella Pro-
Skillsin filosofiasta. Voit antaa heille kysymyksiä pohdiskeltavaksi, esimerkiksi: 

• Miksi perustaitojen edistäminen on tärkeää huono-osaisille aikuisille?  

• Mitä mieltä olet sosiaalisen oppimisen teoriasta?  

• Mitä tarkoitetaan suojatulla oppimisympäristöllä? Miksi se on tärkeä?  

• Miksi käytämme pelejä ja vuorovaikutusharjoituksia työkaluina?  

Pyydä ryhmiä kokoamaan filosofiaa ja metodologiaa koskevat ajatuksensa ja ideansa ja 
pitämään lopuksi lyhyen esitelmän. 

 

8. Agendan / moduulien esittely 

Ehdotamme, että osallistujille tarjotaan lyhyt katsaus tulevaan asialistaan, moduuleihin 
ja aikatauluun. 
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Harjoituksia 

 

Harjoitus: Hämähäkinverkko 

 

 

Kesto: ∼ 15-25 min 

 

Sijainti: sisä- ja ulkotilat 

 

Osallistujia korkeintaan kymmenen kappaletta 

 

Materiaali: naru, nauha 

 

Toteutus: 

Hämähäkinverkko pingotetaan narua tai nauhaa käyttäen kahden puun väliin. Ver-
kon tulisi olla ainakin kaksi metriä korkea. Osallistujia pitää olla yhtä monta kuin 
verkossa on aukkoja.  

 

Tavoite / tarkoitus: 

Ryhmän haasteena on saada kaikki jäsenensä verkon läpi koskettamatta sitä. Jos 
verkkoon kosketaan, koko ryhmän (vaihtoehtoisesti vain verkkoa koskettaneen 
henkilön) tulee aloittaa alusta. Ne, jotka ovat päässeet maaliin, eivät saa palata 
toiselle puolella auttamaan toisia. Apua voi tarjota vain siltä puolelta, millä seisoo. 

 

Kysymyksiä ja keskustelua: 

- Mietittekö ensin ratkaisua vai aloitteko heti toimimaan? 

- Kuinka tiukat säännöt olivat? 

 

Lähde:  

PFIFFin pelivaranto, Hochschule Fulda 
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Harjoitus: Rivissä jakaantuminen 

 

 

Kesto: ∼ 10 min 

 

Sijainti: ulko- ja sisätilat, vapaata tilaa kaikkien osallistujien muodostamalle riville 

 

Osallistujia: 8 - 25 henkeä 

 

Materiaali:  -  

 

Toteutus: 

Osallistujat nousevat seisomaan. Heitä pyydetään asettumaan riviin ja jakaan-
tumaan esimerkiksi seuraavien erojen mukaan nimi (aakkosjärjestyksessä)  

• kuinka kauan matka koulutukseen saapumiseen kesti tänään 

• kauanko aikaa on siitä, kun he työskentelivät kohderyhmän kanssa 

• … 

 

Tavoite / tarkoitus: 

Osallistujat tutustuvat toisiinsa ja saavat jotain harjoituksen aiheeseen liittyvää 
tietoa toisistaan.  

 

Lähde:  

Pro-Skills 
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Harjoitus: Odotusten puu 

 

 

Kesto: ∼ 20 min 

 

Sijainti: sisätiloissa 

 

Osallistujia: 5 - 30 henkeä 

 

Materiaali:  fläppi- tai ilmoitustaulu (yksi per max. 10 henkeä), pieniä paperikort-

teja kahta eri väriä (∼ neljä lappua per henki per väri), kyniä, nuppineuloja tms. 

 

Toteutus: 

Piirretään karkea luonnos puusta fläppitaulun pa-
perille. Osallistujia pyydetään kirjoittamaan koulu-
tusta koskevat odotuksensa ja pelkonsa pienille 
paperilapuille, odotukset ja pelot eri värisille 
lapuille.  

Sen jälkeen laput kiinnitetään puuhun, odotukset 
puun latvaan ja pelot puun runkoon. Osallistujat 
tai kouluttaja järjestävät laput niin, että usein to-
istuvat pelot tai odotukset tulevat esiin.  

Jos sinulla on iso ryhmä, jaa se maksimissaan 8-10 
hengen ryhmiin ja piirrä monta puuta.  

 

Tavoite / tarkoitus: 

Osallistujien pelot ja odotukset koulutuksen suhteen tulevat esiin. Vaikuttaisi 
olevan tärkeää keskustella riittämättömistä ja epärealistisista odotuksista ennen 
koulutusmoduuleiden alkua ja antaa lisäinformaatiota pelkojen suhteen.  

Kurssin lopuksi on mahdollista muistella taas odotusten puuta ja keskustella, mitkä 
odotukset ja pelot täyttyivät ja mitkä eivät. Koulutuksen lopuksi pyydät kurssilaisia 
lähestymään puuta ja  

- poistamaan ne kortit, joissa oli odotuksia, jotka toteutuivat ja kortit, jossa on 
pelkoja, jotka eivät olleet merkittäviä. Laita nämä kortit pieneen laatikkoon 
puun alle.  

- jätä kortit, joissa on odotuksia, jotka eivät täyttyneet ja kortit, jossa on pelkoja, 
jotka toteutuivat. Nämä kortit jäävät puuhun 

- Jäljelle jäävää odotusten puuta ei tule kommentoida. 

 

Lähde:  

Mekka 
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MODUULI 2: YKSILÖLLISET TAIDOT 
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“Meidän ei tulisi teeskennellä ymmärtävämme maailmaa pel-

källä järjellä. Järjen tuomio on vain osa totuutta.” 

 Carl Gustav Jung 

 

Esittely ja määrittely  

Yksilöllisillä taidoilla tarkoitamme kykyä pohtia ja säädellä sisäisiä käsitteitä ja prosesseja, 
kuten tunteita, havaintoja ja omaa identiteettiä.  

Yksilölliset taidot, kuten myös sosiaaliset ja 
hallinnalliset taidot, toimivat 
jokapäiväisessä elämässä yhtä aikaa 
molemminpuolisessa suhteessa. 

Yksilöllisten taitojen harjoittelussa on 
tavoitteena pohtia jokaista taitoa ja 
kompetenssia selvittääksemme ja 
tiedostaaksemme jokaisen osion ja 
prosessin, joka tapahtuu sisäisessä 
ulottuvuudessa. 

 

 
Pidämme näitä synteettisellä tavalla yksilöllisinä taitoina: 

• Tunteet & tunteiden hallinta: kyky havainnoida ja ilmaista omia tunteitaan;  

• Ajattelu: itsen pohdinta: realistinen itsearviointi; ongelmanratkaisukyky; kyky 
havainnoida omia haluja ja kaipauksen kohteita; rajojen ja resurssien tunnistaminen; 
tavoitteiden asettaminen; päätöksenteko; 

• Identiteetti ja itsetunto, itseluottamus: arvojen ja uskomusten tunnistaminen 
(Pro-Skillsin koulutuskonsepti, kappale 3.2) 

 
 
 
Miksi yksilöllisten taitojen työstäminen sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevien hen-
kilöiden kanssa on tärkeää?  

Kuten Pro-Skillsin koulutuskonsepti toteaa, “sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevat 
henkilöt ovat kaikki ihmisiä, joiden oikeuksia, joko aineellisia tai kulttuurisia, ei tunnisteta, ja 
joiden potentiaalia ja taitoja, mitä tahansa ne saattavatkin olla, ei tunnusteta”.  

“Tämän epäetuoikeutetun tilanteen luovat monimutkaiset tekijät ja niiden vaikutussuhteet, 

jotka estävät näiden ihmisten sosiaalisen inkluusion” (O. De Leonardis 2000). 

 

Tunne ja 
tunteen säätely 

Ajattelu 
Rajojen ja resurssien 

tunnistaminen 

 

Identiteetti ja 

itsetunto 

YKSILÖLLISET TAIDOT 
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Yhtäällä löydämme esimerkkejä äärimmäisen epäedullisessa asemassa olevista ihmisistä 
ilman resursseja ja ihmisoikeuksia. 

Toisaalla meidän tulee sisällyttää kaikki kansalaisekskluusion useat yleiset ja latentit muodot, 
kaikki se passiivisuus ja vieraantuminen, joka nousee yhteiskunnallisesta osallistumisesta 
paikallisessa kontekstissa, missä kansalaisuutta ei ole todellisuudessa toteutettu (Bauman, 
1999; Beck et al., 1997). 

Meidän pitäisi harkita koko kompleksia ja jokaista epätasapainoista tilannetta, missä monet 
yksilöt joutuvat selviytymään, usein yllättäen ja ilman minkäänlaista valmistautumista. (Pro-
Skillsin koulutuskonsepti, luku 2.4) 

Syrjäytyneisiin henkilöihin vaikuttavat usein psykologiset aspektit, joiden mukaan he ovat 
tiettyjen olosuhteiden tai koko yhteiskunnan uhreja, ja usein he tuntevat itsensä voimat-
tomiksi ja kärsivät syvästi huonosta itsetunnosta ja minäpystyvyydestä. Toisaalta heillä voi 
olla monia resursseja, joita ei tunnusteta etnisten tai kulttuuristen erojen vuoksi. 

Joka tapauksessa, aloittaakseen muuttumisprosessin, tulee epäedullisessa asemassa 
olevien ihmisten pääasiassa itse määrittää uudelleen persoonallisuutensa ja 
identiteettinsä itselleen. Tämä on erityisen tärkeää, jos he ovat kriisitilanteessa, josta he 
haluavat paeta. 

Uuteen henkilökohtaiseen muuttumisprosessiin ryhtyminen vaatii motivaatiota tarpeiden ja 
halujen määrittämistä. Pro-Skillsin koulutuskonsepti toteaa: 

 

Motivaatio elinikäiseen oppimiseen nousee henkilön omien motiivien ja tarpeiden pohjalta. 
Nämä vaihtelevat henkilöstä henkilöön ja voivat myös muuttua ajan myötä. 

Tärkein perusehto motivation herättämiselle on, että ihmiset löytävät ja määrittävät 
tarpeensa ja toiveensa! Jotkin ihmiset eivät joko ole pohtineet toiveitaan, tai eivät tiedä, 
mitkä potentiaaliset vaihtoehdot voisivat heitä kiinnostaa. Täten voi olla hyödyllistä tukea 
henkilöä, kun hän pohtii motiivejaan ja tarpeitaan (Pro-Skillsin koulutuskonsepti, luku 2.2, 
kappale b). 

Näiden syiden vuoksi Pro-Skillsin koulutuksen prioritetti on tarjota osallistujille tilaisuus 
työstää yksilöllisiä taitojaan. 

 

 

Yksilölliset taidot terveydenedistämiseen keskittyvässä lähestymistavassa 

Yksilöllisten taitojen harjoittelussa otetaan huomioon teveydenedistäminen. Kouluttaja 
pyrkii kehittämään osallistujien voimaannuttamista ja resursseja, koska oletamme, että 
ihmiset pystyvät kontrolloimaan ja hallitsemaan hyvinvointiaan ja terveyttään. 

Terveydenedistämisen periaatteena on, että terveys on käytöksen, asenteiden ja 
elämäntyylin tulos, ottaen tietysti huomioon geneettiset taipumukset ja näiden kaikkien 
kompleksin yhteisvaikutuksen sosiaalisessa kontekstissa; ihmiset ovat vastuussa terveyden 
tasostaan ja mukana aktiivisessa prosessissa terveytensä parantamiseen. Ihmisten näin 
kokema hyvänolontunne riippuu heidän minäpystyvyyden tasostaan ja heidän 
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näkemyksestään “kontrollin lokuksesta”: kuinka paljon he kokevat vovansa hallita elämänsä 
tapahtumia ja kuinka paljon he tuntevat voimattomuutta. 

Terveydenedistämiseen pohjautuva lähestymistapa pyrkii kehittämään ihmisten ja 
yhteisöjen kykyä hallita elämäänsä ja terveyttään ja selviytyä ongelmista ja kriisitilanteista 
sosiaalisessa kontekstissaan ja jokapäiväisessä elämässään. 

Yksilölliset taidot ovat tämän lähestymistavan kulmakivi. Yksilöllisten taitojen ja 
henkilökohtaisten ja psykologisten luonteenpiirteiden työstämisessä on suuri ero, kun ne 
eivät tomi oikealla tavalla. 

Pääero on, että ihmiset ovat pystyviä eivätkä heikentyneitä. On tärkeää katsoa 
tulevaisuuteen eikä menneisyyteen, koska tässä kontekstissa ei ole tarpeen “korjata” jotain, 
joka on rikki, vaan löytää parempi tapa kohdata tilanteita hedelmällisemmän sopeutumisen 
kautta. 

Joka tapauksessa, yksilöllisten taitojen työstäminen, tarpeiden kohtaaminen ja identiteetin 
määrittely voi avata tärkeitä näkökulmia henkilökohtaiseen historiaan, ehkä jopa yksilöllisiin 
psykologisiin ongelmiin, joten on tärkeää tietää, miten tarjota tilaisuuksia ja koulutusta 
psykologiseen konsultointiin, jos se on tarpeen. 

 

 

Metodologia 

Miten yksilöllisiä taitoja voi parantaa? 

Yksilöllisten taitojen harjoittelu keskittyy yksilötasolle ja henkilökohtaiseen ulottuvuuteen. 

Pääkohteena on minäpystyvyyden tunteen parantaminen. Se on perustaito oman 
pätevyyden kehittämisen prosessin aloittamiselle. Lisäksi on tärkeää helpottaa 
minätietoisuutta ja omaa identiteettiä ja auttaa jokaista osallistujaa motivoitumaan ja 
tunnistamaan omat tarpeensa. 

Nämä ovat pääulottuvuuksia, kun aloitetaan yksilöllisten taitojen työstäminen 
vomaannuttamisen suhteen. 

Työstääkseen näitä henkilökohtaisia ulottuvuuksia voi käyttää tiettyjä metodologioita, jotka 
voidaan implementoida useiden aktiviteettien kautta. 

 

Tämä tietty metodologia perustuu tähän: 

Jokaisen osallistujan suora ja henkilökohtainen sitoutuminen aktiiviseen sessioon: Tämä 
mahdollistaa yksilöllisten taitojen prosessin alkamisen, tunnistamisen, tarkkailun ja sen 
jälkeen itseohjautuvuuden; 

Ryhmätyö ja vuorovaikutusprosessi: Jokainen osallistuja voi jakaa ja vaihtaa ideoitaan, 
tunteitaan, kokemuksiaan ja tiettyjä näkökulmiaan ryhmän muiden jäsenten kanssa. 

Ryhmällä on tärkeä tehtävä minäpohdinnassa. Ryhmän muiden jäsenten kautta jokainen 
osallistuja on minäpohdittu ja heijastaa intrapersoonallisen ulottuvuuden erilaisia aspekteja; 
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hän voi kokea tiettyä samankaltaisuutta muiden kanssa, mutta hänen subjektiivisuutensa on 
taattu, kunnioitettu ja vahvistettu ryhmän myötävaikutuksen kautta. 

 

Parantakseen yksilöllisiä taitoja aktiivisella metodologialla ryhmäprosessissa on tarpeen 
huolehtia joistakin tärkeistä seikoista harjoitussession aikana: 

 

Yksilöllisten taitojen ryhmätyö 

Ryhmätyön helpottamisessa tunnelman tärkeys on ensiarvosen tärkeää, koska käytämme 
ryhmää jokaisen osallistujan kokemukseen sitouttamiseen, jotta he löytäisivät itsensä ja 
ilmaisisivat itseään ja joitakin tärkeitä kohtia persoonallisuudestaan ja omasta tarinastaan. 

 

• Ryhmän johtajan tulee huomioida 

• tunnelma: luoda luottamusta ja turvallisuutta, rentoutunut ja ystävällinen tilanne 
ryhmässä  

• yhteys: antaa yksinkertaisia ohjeita, selkeä ja määritelty tilanne, joka voi avata 
suhteita ja tarjota mahdollisuuden itsensä ilmaisemiseen  

• asteittaisuus: antaa jokaisen osallistujan tulla sisään tilanteeseen asteittain, 
kunnioittaen henkilökohtaista “aikaa” ja “tahtoa” (ilmaise selkeästi, että jos he eivät 
halua “avautua”, ei se ole pakollista)  

• kiertävyys: antaa kaikille ryhmän jäsenille sama aika ja mahdollisuus ilmaista 
näkemyksensä, kokemuksensa ja tarinansa  

 

Ryhmätyö voi olla suureksi avuksi hyvien tulosten saavuttamisessa: 

- yksilöt voivat harjoitella uusia taitoja 

- rakentaa tai jälleenrakentaa luottamusta toisiin  

- kehittää kykyä auttaa toisia  

- vähentää eristäytymistä  

 

Oletamme myös, että osallistujat antavat toisilleen palautetta. Ryhmän tunnelma auttaa 
ihmisiä avautumaan, kertomaan tarinoita ja oppimaan toisiltaan. Turvallinen ympäristö 
edesauttaa osallistujia saavuttamaan jonkin verran intimiteettiä suhteissaan ja auttaa 
rakentamaan, vahvistamaan tai jälleenrakentamaan minäkuvaa. 

Ryhmän johtajan tulee huomioida turvallisen ympäristön säilyttäminen (mikä ei aina ole 
helppoa, kun ryhmä eksyy tunteiden ja kiintymysten myrskyyn) ja yhteys jokaiseen 
osallistujaan. 

On hyvin tärkeää varmistaa, että ryhmän jokainen jäsen antaa palautetta, alkaen omasta 
mielipiteestään ja kokemuksistaan, eikä tuomita, tulkita tai neuvoa toisia. 
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AKTIIVINEN METODI YKSILÖLLISTEN TAITOJEN ILMAISEMISEEN  

Aktiiviset metodit ovat tärkeässä asemassa erilaisten taitojen harjoittamiseen suojatussa 
tilanteessa ryhmässä. 

Harjoitussession aikana jokaisella osallistujalla voi olla mahdollisuus tehokkaasti kokeilla 
yksilöllisiä taitojaan konkreettisilla käyttäytymismalleilla, joita voidaan tarkkailla ja säännellä 
(esimerkiksi: tunteiden ilmaisu, ongelmanratkaisu, päätöksenteko). 

On tärkeää antaa ryhmän ja jokaisen osallistujan ilmaista yksilöllisiä luonteenpiirteitään: näin 
jokainen osallistuja voi saada positiivisen kokemuksen kuunnelluksi tulosta ja ryhmän 
hyväksynnästä ja antaa oma osuutensa positiivisen ilmapiirin luomiseen kuuntelemalla ja 
hyväksymällä mielipide-eroja ja muunlaisia mielipiteitä. 

Päästäkseen kontaktiin toisten kanssa työstääkseen ja pohdiskellakseen tunteiden ja 
havaintojen identiteettiä ja sääntelyprosesseja on tärkeää aktiviteettien aikana vahvistaa 
ryhmän jäsenten välisiä positiivisia suhteita todistaakseen ja havainnoidakseen yksilöllisiä 
taitoja ja henkilöiden välistä käyttäytymistä. 

On suositeltavaa käyttää joitain tiettyjä tekniikoita ja aktiviteetteja, kuten piirtämistä, 
maalaamista, tanssia tai näyttelemistä, itseilmaisun helpottamiseen. Ne voivat olla 
hyödyllisiä itsemme ja tunteidemme, käyttäytymisemme ja havaintojemme symboliseen 
esittämiseen: tämän tyylinen metodologia voi itse asiassa auttaa sellaisen sisällön 
itseilmaisua, jota ei ole helppo ilmaista sanallisessa muodossa, spontaanimmin ja 
vapaammin luodakseen uusia henkilökohtaisia heijastuksia ja itsetuntemusta. 

 

 

Aktiivinen metodologia voi varmistaa Pro-Skillsin lähestymistavan PERIAATTEET  

 

• OSALLISTUMINEN jokainen osallistuja voi valita osallistumisensa tason 
aktiviteetteihin ja päättää jakamisestaan ja avautumisestaan  

• VOIMAANNUTTAMINEN jokaisella osallistujalla on mahdollisuus ilmaista 
palautteensa session suhteen ja arvioida aktiviteettia eri näkökulmasta, ilmaisten 
tarpeitaan ja motivaatiotaan  

• HYVINVOINTI itsensä ilmaiseminen suojatussa tilanteessa ryhmässä voi antaa 
osallistujille hyvän tilaisuuden ilmaista joitakin relevantin ihmissuhteen etuja ja alkaa 
katsoa tilannettaan eri valossa, tunnistaen resursseja ja mahdollisuuksia 
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Session rakenne 

 

Ehdotamme yksilöllisten taitojen harjoitussession organisoimista, jotta taataan prosessin 
yhtenevyys aktiiviseen metodologiaan: 

 

1. Lämmittely 

Tämä on ensimmäinen aktiviteetti. Sitä ehdotetaan ryhmälle, jotta he voivat aloittaa 
kontaktin toisiinsa ja oppia tuntemaan harjoitusryhmän muut jäsenet ja alkaa osallistua 
uuteen koulutuskokemukseen. 

Tässä vaiheessa aktiviteettien tulee olla hyvin yksinkertaisia mahdollistaen liikkeen, 
vuorovaikutuksen ja keskustelun ja näin louden hyviä tuntemuksia ja positiivisen tunnelman 
ryhmässä. Aktiviteetti voi valmistella tulevaa pääteemaa, mitä ryhmä alkaa työstää 
(esimerkiksi, tunteita tai tunteiden sääntelyä – lämmittelyaktiviteetti voisi olla: ympäri 
huonetta liikkuminen ja uuden henkilön kohdatessa “hein” sanominen ja sitten tunteen 
nimeäminen, tai vaikka sanoa “minusta tuntuu…”). 

 

2. Osallistujien tarpeet ja odotukset/session tarkoitus  

Tämä on toinen esittelyvaihe, ja ryhmän johtaja voi ehdottaa sessiolle teemaa ja näkökulmia, 
joita tullaan käsittelemään; osallistujilla tulee olla aikaa ja tilaa ilmaista, mitä he odottavat 
tekevänsä ja mitkä heidän odotuksensa ja pelkonsa ehdotuksen suhteen ovat. 

 

3. Harjoitukset ja pohdinta 

Tämä on session päävaihe. Se tarjoaa yhden tai useamman aktiviteetin, minkä avulla voi 
kohdella sisältöä ja ehdotetun teeman yhdistäviä tekjöitä (ongelmanratkaisua) sessiossa ja 
sitouttaa jokainen osallistuja siihen. 

Aktiviteetin jälkeen on tärkeää aloittaa jakamisen ja vuorovaikutuksen prosessi ryhmässä, 
jotta vodaan pohdiskella sitä ja antaa jokaiselle osallistujalle mahdollisuus henkilökohtaiseen 
kommentointiin.  

 

4. Arviointi 

Session lopuksi on tärkeää pyytää arviointia: aktiviteeteista, ryhmän tunnelmasta, uusien 
taitojen tunnustamisesta, uudesta tiedosta, ja oppia kuinka niiden käyttäminen on 
mahdollista jokapäiväisessä elämässä. 

Arviointiprosessin voi toteuttaa yksinkertaisia ja luovia työkaluja käyttäen (ei vain sanallisilla 
kyselylomakkeilla) helpottaakseen osallistujien mielipiteen ilmaisemista spontaanisti ja 
vilpittömästi. 
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Esimerkki yhdestä sessiosta  

 

a) Lämmittely:  kaksi totuutta ja valhe 

b) Session tarkoitus, osallistujan tarpeet: keskustelu ja päänäkökohdan kirjoittaminen ylös  

c) Aktiviteetit:  

1. Tunnepatsaan tekeminen - pienryhmässä  

2. Todellisen kokoinen omakuva 

d) Keskustelua kokemuksesta pienryhmässä  

e) Keskustelu yleiskokouksessa – pohdintaa tunteen/identiteetin säätelyn päänäkökohdasta  

f) Arviointi: voileipä 

 



European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 

Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 
 

 
 

Pro-Skills - Train-the-trainer concept 37 

 
 

Harjoituksia  

Harjoitus: Todellisen kokoinen omakuva 
 

 

Kesto: ~ 90 minuuttia  

 

Sijainti: sisätilat/ulkotilat 

 

Osallistujia: 2 - 15 henkeä 

 

Materiaali: maalia, väriliituja, värikyniä, öljyvärejä, tekstiilejä, kankaita, värillistä talouspape-
ria, sieniä, siveltimiä, vesiastioita, liimaa, saksia, paperikartonkeja…  

 

Toteutus:  

Jokainen osallistuja asettaa ison paperin palan lattialle, asettuu makuulle sen päälle, ja joku 
piirtää hänen ääriviivansa paperille kynällä. Kun tämä on tehty, he voivat käyttää näitä its-
ensä ääriviivoja luodakseen todellisen kokoisen omakuvansa. Tämän tekemiseen on monia 
tapoja: valtavan kollaasin tekeminen, sen maalaaminen, sen sisään kirjoittaminen tai sen 
sisällyttäminen abstraktiin maalaukseen…  

Ohjaaja yrittää rohkaista osallistujia joillakin kommenteilla:  

Harjoitukseen osallistuminen kysyy rohkeutta, ei lahjakkuutta. Yritä katsoa rehellisesti 
sisäistä maailmaasi (pelot, motivaatiot ja persoonallisuudet). Kysy itseltäsi “kuka minä 
olen?”  

Kun taideteokset ovat valmiita, ne laitetaan esille seinälle ja jokainen kertoo, mitä hän hän 
tunsi luodessaan omakuvaa ja miltä sen katsominen tuntuu.  

On myös mahdollista, että jokainen osallistuja seisoo omakuvansa edessä ja katsoo siihen 
kuin peiliin. Pyydä häntä aloittamaan keskustelu ja ilmaisemaan tunteita, ajatuksia ja     
järkeilyä ja pyydä sitten häntä antamaan viesti itselleen. On tärkeää, että ohjaaja seisoo 
lähellä osallistujaa auttaen tunteiden ja ajatusten ilmaisemisessa (auttaakseen häntä 
ohjaaja voi toistaa osallistujan sanoja ja yrittää avata lauseita, esimerkiksi jos osallistuja 
sanoo “olen täällä” ohjaaja voi sanoa “olen täällä, koska…/ja mielestäni…”  

 

Tavoite / tarkoitus:  

- Ajatusten, tunteiden ja käytöksen ilmaisu tai tutkiminen  

- Itsetuntemuksen lisääminen, itsetunnon parantaminen, identiteetin rakentaminen, 
avoimempi kommunikaatio  

 

Kysymyksiä keskustelua varten:  
• Kuinka ihmiset ajattelevat osallistumisestaan harjoitukseen?  
• Auttaako tämän metodin käyttäminen heitä ilmaisemaan tunteitaan? 
• Kumpi oli heille turvallisempi: sanaton vai sanallinen osa harjoitusta?  

 

Lähde: tuntematon 
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Harjoitus: Tunnepatsas  
 

 
Kesto: 30 min 

 

Sijainti: sisä- ja ulkotilat 

 

Osallistujat: pienet tai keskisuuret ryhmät 

 

Materiaali: paperia/kyniä 

 

Toteutus: 
Osallistujat kävelevät ympäriinsä ja ajattelevat eri tunteita, joita he tuntevat jokapäiväisessä 
elämässään  
He kirjoittavat tunteiden nimet paperille seinälle  
Ohjaaja lukee yhden tunteen paperilta ja sen jälkeen asettaa kätensä yhden osallistujan 
olkapäälle ja tämä osallistuja ilmaisee sen tunteen patsaana (pelko, uteliaisuus, yllätys jne.)  
 
Voi myös pyytää ryhmää toistamaan patsaat. Näin kustakin tunteesta on useampi patsas ja 
osallistuja voi veistää toisissa näkemäänsä ilmettä ja tarjota erilaisen tunnetason 
 

 

Tavoite / tarkoitus:  
Auttaa ymmärtämään ja ilmaisemaan omia tunteitaan 

 

Kysymyksiä keskustelua varten: 

Oliko tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu sinusta vaikeaa?  

Miltä tuntui nähdä tunteet toisissa?  

Miltä tuntui veistää tunteita toisissa? 
 

 

Lähde: Marmocchi P., Dall’Aglio C., Zannini M.,(2004),Educare le life skills, Erickson,Trento 
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MODUULI 3: VUOROVAIKUTUSTAIDOT 
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“Vuorovaikutustaidot eivät ole sama asia kuin käytös. Ne ovat en-

emmänkin käytöksen osia, jotka voivat auttaa yksilöä ymmärtämään 

erilaisia sosiaalisia tilanteita ja sopeutumaan.” 

Steedly et al., 2008 
 

Esittely ja määrittely 

Pro-Skilsin elämäntaitokonseptissa vuorovaikutustaidot ovat yhteydessä erilaisiin sosiaalisiin 
ympäristöihin ja fokuksena on kyky olla aktiivinen ja autonominen osa näitä erilaisia 
ympäristöjä. Harjoittaessamme vuorovaikutustaitoja on tavoitteenamme aloittaa tämä 
prosessi ja auttaa osallistujia kehittymään aktiivisiksi ja autonomisiksi kansalaisiksi, jotka 
pystyvät tuntemaan yhteyden toisiin ihmisiin ja tästä asemasta käsin myös olemaan samaa 
tai eri mieltä pohdittuaan, minkä tavoitteiden ja moraalisten arvojen kannalla he ovat.7 

Vuorovaikutustaitojen hallitseminen tarkoittaa kaikkien näiden taitojen käsittelyä ja käyt-
tämistä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tavoitteenamme on kehittää tietoisuutta vuo-
rovaikutustaidoista pelien avulla erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja myös kehittää tehostet-
tu kyky hallita vuorovaikutustaitoja. 
 
 

Metodologia 

Pro-Skillsin konsepti määrittää kaksi avainaluetta saavuttaaksemme tämän tavoitteen ja 
joihin harjoituksissa tulisi keskittyä: luottamuksen rakentaminen ja yhteyden luominen. 

Luottamus on perustekijä, jota tarvitaan yhteyden luomiseen toisiin ja toimimiseen aktiivisel-
la ja autonomisella tavalla ja sen päättämiseen, meneekö mukana, vaikuttaako vai 
vetäytyykö. 

Jokainen vuorovaikutus perustuu rationaaliselle päättelylle (vaikka me sivustakatsojat emme 
aina näekään sen rationaalisuutta). Periaatteessa tämä tarkoittaa vaihtokaupan odotusarvo-
jen pohtimista, kun päätetään osallistuako vuorovaikutukseen vai ei. Tämä on tärkeä piirre, 
kun puhumme halukkuudesta osallistua tai jättää osallistumatta. Joskus osallistumme 
vastahakoisesti ja haluttomasti, mutta myös tämä on tulosta luottamuksesta tai sen puut-
teesta ja yleensä inhimillisiä olosuhteita ja yhteyksiä toisiin, jotka on rakennettu joko 
luottamuksen tai pelon varaan, voidaan myös pitää epäluottamuksen tuloksena. 

                                                           
7 Tämä perustuu olettamukselle, että erilaiset sosiaaliset tilenteet vaativat erilaisia vuorovaikutustaitoja. Tätä 

käsitellään muun muassa seuraavassa: Aspund, J. 1987. Det sociala livets elementära former (karkeasti 
kääntäen Sosiaalisen elämän peruselementit). Tämä teos määrittää kyvyn päättää, miten vastaa erilaisiin 
vuorovaikutustilanteisiin, ts. vastaako vai ei, peruskyvyksi, jota tarvitaan toimittaessa tietoisesti erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. 

VUOROVAIKUTUSTAIDOT 
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Kommunikaatio - ryhmädy-
namiikka 

Konfliktinhallinta 

Yhteistyössä tapahtuva, 
tuottava ja kokemus- 

pohjainen oppiminen 

Elinikäinen 
oppiminen 

Ennustetavuus - arvovahtokauppa 
myöhennetty vastavuoroisuus – avoin haavoit-

tuvuus 
 

Voimme määritellä neljä eri aktiivista ulottuvuutta pelissä, kun kuvaamme luottamuksen 
ilmiötä (Straker 2009):  

Ennustettavuus – tämä kytkeytyy koheesion tajuumme (Antonovsky 1991; Frankel 1977) ja 
tarkoittaa sen kuvittelemista, mitä välinettä käytämme kohtaloomme puuttumiseen. 

Jälleen kerran, tämä voi myös perustua epäluottamukseen. 

Arvovaihtokauppa – tämä on tavallaan rationaalista päätöksentekoa ja perustuu arvioosi 
tilien tuloksesta. 

Tämä voi olla joko olosuhteiden muuttamista tai rangaistuksen välttämistä. 

Myöhennetty vastavuoroisuus – tämä vastaa sitä, mitä kutsumme solidaarisuudeksi; soli-
daarisuus ei ole vaurauden jakamista hyväsydämisistä syistä. Se on tasapuolisten osapuolien 
toiminto, joka tavallaan luottaa siihen, että sinä saat saman huomion osaksesi määrit-
telemättömässä paikassa ja ajassa. 

Avoin haavoittuvuus, liittyy tarpeeseemme olla yhteydessä toisiin ja tarpeeseemme, että 
meistä välitetään. Tämä tarve on niin suuri, että saatamme altistaa itsemme vaaralle joutua 
kaltoinkohdelluksi. Jopa rationaalisesti päätellessämme valitsemme olla osa jotain, jopa 
vaikka se vahingoittaa meitä (Fromm 1982). 

 
Näiden neljän ulottuvuuden käsittely koulutuksessa on välttämätöntä, ja muodostaa myös 
perustan kommunikaatiolle ja ryhmädynamiikalle (mukaanlukien konfliktinhallinta). Lisäksi 
tämä mahdollistaa yhteistyön ja, tässä tapauksessa, muodostaa pohjan yhteistyössä tapah-
tuvalle oppimiselle, tuottavalle oppimiselle ja kokemukseen perustuvalle 
oppimiselle. Täten tästä tulee teoreettinen malli metod- ologian lähestymistavas-
ta, johon työmme vuorovaikutustaitojen kanssa pe- rustuu. 
 
 
 
Malli vuorovaikutustaitojen hierarkiasta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun työstämme vuorovai-
kutustitoja, työsken-
telemme samanaikaisesti kaikilla tasoilla, sekä satunnaisesti työkalupakista valittujen harjo-
itusten kanssa että tosielämässä. Pääsanomamme on, että missä tahansa esimerkissä elini-
käisestä oppimisesta voimme nähdä nämä oppimisperiaatteet, kommunikaatiokaavat ja ry-
hmädynamiikan ja, lopulta, mikä tai mitkä luottamuksen ulottuvuudet ovat käytössä.  
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Tunnistamme vuorovaikutustaidot myös resurssina selvitä vihamielisissä ympäristöissä, ja 
joillekin osallistujille tämä on niiden tärkein tehtävä; toisaalta nämä pohjautuvat 
epäluottamukselle. Oheisvaikutuksena on, että kohderyhmällämme on vaikeuksia esittää 
todisteita sitä, että he itse olisivat luottamuksen arvoisia; tämä voidaan tulkita tulokseksi 
siitä, että heidän on täytynyt käyttää vuorovaikutustaitoja selviytyäkseen (Tulos vodaan 
selittää toiveellamme sekä kuulua että selviytyä erilaisiin sosiaalisiin ympäristöihin. Tätä käsi-
tellään muun muassa seuraavissa: Fromm 1982 ja Frankl 1977). Jos voimme luoda 
luottamusta luotettavassa ympäristössä (koulutuksemme), luomme myös koulutettaville 
tilaisuuksia todistaa luotettavuutensa. Tämä luo pohjan muodostaa sekä lyhyt- että 
pitkäkestoisia yhteyksiä toisiin. Harjoittelemalla yhteyden muodostamista yritämme luoda 
vahvan pohjan toiminnalle autonomisella tavalla erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja tarjota 
tilaisuuksia luottaa ja tulla luotetuksi (tässä käytämme osittain Maslowin vuosina 1943 ja 
1987 esittämiä humanistisen psykologian teorioita). 

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että laadukkaat interventiot ja niihin liittyvät ohjeistavat 
strategiat voisivat keskittyä sosiaalisiin ja tunnepohjaisiin oppimisstrategioihin, jotka 
rohkaisevat pohdiskelua ja itsetietoisuutta (Steedly et al. 2008). 

 

Miksi harjoitella vuorovaikutustaitoja? 

“Sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevat erityisesti ovat harvoin edustettuna koulutetta-

vien joukossa, tai heillä on vaikeuksia suorittaa menestyksekäästi loppuun koulutuskursseja. 

Tälle kohderyhmälle vuorovaikutustaitojen ja yksilöllisten taitojen puute voi olla potenti-

aalinen este. Aihespesifin ja käytännöllisen tiedon lisäksi sosiaaliset ja yksilölliset kompe-

tenssit ovat perustavanlaatuisia aikuistaitoja, jotka ovat ennakkoehto minkäänlaiseen 

myöhempään muodolliseeen tai epämuodolliseen koulutukseen pääsemiseen ja sen menes-

tyksekkääseen loppuun saattamiseen. Lisäksi ne ovat välttämättömiä yksilöllisen ja 

kulttuurisen identiteetin kehittämiselle ja lujittamiselle. Näemme ne tärkeinä resursseina 

terveellisen elämän elämiseen.” 

(Pro-Skills 2008) 

 

Tämä on yksi syistä harjoittaa vuorovaikutustaitoja. Toinen syy liittyy emansipaatioon ja 
aktiiviseen kansalaisuuteen ja tosiasiaan, että jokaisella miehellä ja naisella on oikeus 
hankkia pääsy tarvittaviin työkaluihin, joilla muokata elämäntilannettaan koulutuksen (Biesta 
& Säfström 2011) ja kehityksen kautta. Joskus nämä myöhemmät näkökulmat unohdetaan 
sosiaalisesti epäedullisessa asemassa oleville suunnatuissa interventio-ohjelmissa (Säfström 
2011). Tämä on syy vuorovaikutustaitojen harjoittelulle.  

 

Vuorovaikutustaitojen harjoitelun moduulit 

Vuorovaikutustaitojen koulutuskonsepti keskittyy moniin taitohin: luottamukseen, 
kommunikaatioon, yhteistyöhön ja konfliktinhallintaan. Seuraavassa esittelemme 
yksityiskohtaista taustatietoa ja lähestymistapoja eri moduuleille. Jos toteutat pidemmän 
koulutuksen, voit valita näistä materiaaleista ja pitää useita sessioita eri taidoista. Löydät 
useita harjoituksia joka sessiota varten Pro-Skillsin työkalupakista internetistä. 
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Tämän luvun lopusta löydät täysin vuorovaikutustaitoihin keskittyvän harjoitussession 
rakenteen. Se mahdollistaa keskittymisen eri taitoihin askel askeleelta tai erillisten ryhmien 
keskustelun vain yhdestä taidosta.  

 

 

LUOTTAMUS 

“Luottamus on odotus, joka nousee tavallisen, rehellisen ja 

yhteistyökykyisen yhteisön sisällä ja  joka jakaa yhteiset normit 

yhteisön muiden jäsenten kanssa.” 

F. Fukuyama 

 

Sosiaalisessa kontekstissa luottamuksella on useita konnotaatioita (McKnight & Chervany 
1996). Sosiologiassa ja psykologiassa se, kuinka paljon toinen osapuoli luottaa toiseen, 
määrittää toisen osapuolen rehellisyyteen, reiluuteen tai hyväntahtoisuuteen tunnetun 
uskon. Termi “luottamus” on sopivampi kuvaamaan uskoa toisen osapuolen kompetenssiin. 
Luottamus on kaikissa tapauksissa heuristinen päätössääntö, joka mahdollistaa sen, että 
ihminen voi käsitellä kompleksisia asioita, jotka vaatisivat epärealistista ponnistelua 
rationaalisessa päättelyssä. 

Luottamuksen kokemusten prosessointi, pohdiskelu ja kommunikaatio elinikäisen oppimisen 
aktiviteettien puitteissa voi auttaa osallistujia löytämään ja ymmärtämään paremmin 
tunteitaan, reaktioitaan ja suhteitaan toisiin aktiviteetin osallistujiin. 

 

Määritelmä 

Luottamus on henkilön “odotukset, oletukset tai uskomukset sen todennäköisyydestä, että 

toisen osapuolen tulevat toiminnot ovat hyödyllisiä, suosiollisia tai vöhintäänkään eivät 

turmiollisia omille intresseille.” (Robinson 1996).  

Käsitteellisesti luottamuksen voi ulottaa koskemaan myös sosiaalisten ryhmien sisäisiä ja 
välisiä suhteita (perheet, ystävät, yhteisöt, yritykset, valtiot jne.). Tämä on suosittu 
lähestymistapa järjestää ryhmien sisäisten ja välisten dynaamisten vuorovaikutusten suhteet 
luottamuksen osalta (Hardin 2002). Lisää tapoja määrittää luottamus löydät David Strakerilta 
(2009). 

 



European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 

Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 
 

 
 

Pro-Skills - Train-the-trainer concept 44 

 
 

Luottamuksen luominen 

 “Luottamus on psykologinen tila, joka käsittää aikeen hyväksyä haavottuva 

asema perustuen positiivisiin odotuksiin toisen aikeista tai käytöksestä.” 

D.M. Rousseau 

Ottaen huomioon David Strakerin määritelmät luottamuksesta, voimme käyttää seuraavia 
tapoja luottamuksen luomiseen: 

 

- Aktiivinen välittäminen – aktiivisen välittämisen voi asettaa passiivisen 
välittämisen vastakohdaksi. Passiivinen välittäminen pohjaa enemmänkin “älä 
aiheuta vahinkoa” –lähestymistapaan, jossa välittävä ihminen ei varta vasten näe 
vaivaa toisen henkilön auttamiseksi. Tarjoamme passivista välittämistä useimmille 
ihmisille, mutta aktiivista välittämistä vain niille, joista erityisesti välitämme ja 
pidämme. Täten aktiivinen välittäminen tarkoittaa, että “sinä olet erikoinen”.  

- Passiivinen välittäminen – passiivinen välittäminen ei ole aktiivisen välittämisen 
vastakohta. Passiivisen välittämisen vastakohta on aktiivinen vahingoittaminen, 
jossa tietentahtoen pyritään vahingoittamaan toista. Välttämällä aktiivista vahin-
goittamista implementoit passiivista välittämistä.  

- Yhteisymmärryksen rakentaminen – monia tapoja luoda luottamusta: Aktiivinen 
välittäminen / älä odota, että sitä pyydetään/; yhteissijainti /ole vain lähellä/; 
Rohkaisu /heidän saamisensa puhumaan/; Katseen pitäminen /katsekontakti/; 
Kuunteleminen /voimakas metodi saavuttaa yhteys/; Peilaaminen /toisen 
toimintojen suora kopioiminen/; Sovittaminen /toimintojen epäsuora kopi-
oiminen/; Avoin rehellisyys /oman haavoittuvuutesi paljastaminen/; Omin sanoin 
kertominen /uudelleen muotoileminen omin sanoin/; Hokeminen /toisen sanomi-
sen yksinkertainen toistaminen/; Passiivinen välittäminen /älä aiheuta vahinkoa/; 
Sanallisen tyylin heijastaminen /käytä heidän puheensa yleissävyä/; Heijastavat 
sanat /toista kaikuna heidän sanomiaan yksittäisiä sanoja/; Ole luotettava /pidä lu-
pauksesi/; Etsi neuvoa /mieluummin kuin mielipiteitä/; Synergisointi /yhdistä 
ideoita luodaksesi paremman idean/; Käytä heidän nimeään /näytä, että tunnet 
heidät/; “Yhteisymmärrys” on “tunne sympaattisesta ymmärryksestä”, jonka puit-
teissa kaksi ihmistä tuntee siteen välillään ja näin luottaa toiseen helpommin. 

- Ole luotettava – tee se, minkä olet sanonut tekeväsi. Ole täsmällinen. Maksa aina 
velkasi. Jos lupaat jotain, tee aina parhaasi pitääksesi sen. Ole myös ennustettava 
ja “normaali”. Älä tee asioita, joita toiset eivät odota. Pyri kaikin keinoin 
näyttämään, että olet luotettava. Jos et pidä lupaustasi tai olet jollain tavalla 
epäluotettava, pyytele vuolaasti anteeksi ja tarjoa vahva syy sille, miksi näin 
tapahtui.  

- Itsehallinta ja luottamus – jos haluat jonkun luottavan itseesi, on parasta, että 
näytät, että pystyt hallitsemaan itsesi. Tämä tarkoittaa yleisen itsehallinnan lisäksi 
kykyä hallita väliaikaisia impulsseja. Näin tehdessäsi voi olla tehokkaampaa, jos 
tämä prosessi on näkyvä, niin että toiset näkevät sinun kokevan sisäisen konfliktin 
ja tunteet ja silti osoittamaan selkeää itsekontrollia ja rauhallista ulkokuorta. Tee 
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tämä hienovaraisesti, hillityllä kehonkielellä, ehkäpä vähemmällä liikkeellä, tauoilla, 
pienillä kasvojen liikkeillä ja niin edelleen. 

- Samankaltaisuusperiaate – luotamme ihmisiin, jotka ovat kuten me tai ihmiset, 
joista pidämme. Näytä, että olet samanlainen kuin toinen, tai samanlainen kuin 
henkilö, johon he luottaisivat. Pukeudu kuten he, puhu kuten he ja muilla tavoilla 
näytä kuinka samanlainen olet kuin he. 

- Todistusperiaate – emme voi kieltää, mitä näemme omin silmin. 
Vuorovaikutuksessa toisten kanssa olemme usein eri mieltä ja tiedämme, että he 
yrittävät vakuuttaa meitä. Todistusaineisto on erityisen tärkeää, kun olemme 
epävarmoja. Näissä tilanteissa menemme “todisteidenetsimismoodiin”, missä 
kaikki kyseenalaistetaan. 

 

 

Luottamus ryhmässä 

“Luottamuksen rakentaminen on prosessi. Luottamus johtuu 

johdonmukaisesta ja ennakoitavasta vuorovaikutuksesta pitkän 

ajan kuluessa.” 

Barbara White 

 

Kun ryhmä muodostuu, se tyypillisesti käy läpi kehitysvaiheen (ns. “Form, Storm, Norm, 
Perform”), jonka aikana ryhmän dynamiikka muodostuu. Alussa ryhmän jäsenillä on erilaisia 
itseluottamuksen ja luottamuksen tasoja. Kun ryhmän jäsenet ovat keränneet tarpeeksi 
tietoa toisistaan ja oppineet ryhmän toimintasäännöt ja havainnoineet riittävän luottavaisen 
ympäristön, he alkavat toimia yhteistyössä ja tyypillisesti jakavat tehtävänsä tuttuihin 
rooleihin, jotka ovat heille parhaiten soveltuvia ja jotta he voivat näin kohdata ryhmän 
tarpeet yhdessä. Alla englanninkielinen malli luottamuksen muodostumisesta ryhmässä: 

On tunnettu psykologinen vaikutus, että me johdamme uskomamme asiat 
toiminnastamme, ja noviisi usein päättelee, että hän on hyväksynyt ryhmän luottamuksen 
säännöt niiden toimien johdosta, joihin hän ryhtyi liittyäkseen ryhmään (Straker 2009). 

Osallistujille on hyvin tärkeää, että he tuntevat itsensä hyväksytyiksi ja että he tuntevat 
voivansa luottaa kouluttajaan ja koulutukseen. Kuten kaikkiin ihmisiin, kouluttajiin ja 
osallistujiin vaikuttavat sympatia ja antipatia. Olisi valitettavaa, jos koulutus ei onnistuisi sen 
takia, että osallistuja ei yksilönä tulisi toimeen kouluttajan kanssa. Kouluttajaryhmän 
käyttäminen parantaa mahdollisuuksia, että jokainen osallistuja löytää henkilön, johon hän 
kokee voivansa luottaa  (Pro-Skills 2008). 
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A MODEL OF TRUST FORMATION IN THE GROUP 

I. different levels of  
self-confidence and trust 

 

 
at the start of the group forming 
 
 
 

II. increase, interaction and  
equalization of the different levels  
of self-confidence and trust 

 
 
members of the group collected enough information 
about each other, and they start to work together 

leader of the group     member of the group   level of the trust    group trust
   

III. formation of the group trust 
 
 
 

 
 
 

 
operation of  the group can be successful 
just in an adequate trusty  environment 
 

 

 

Luottamuksenrakentamisaktiviteetteja 

“Voit oppia tuntemaan ihmisen paremmin leikkimällä tunnin 

kuin keskustelemalla vuoden hänen kanssaan.” 

Platon 

Luottamuksenrakentamisaktiviteetit auttavat ihmisiä kehittämään molemminpuolista 
kunnioitusta, avoimuutta, ymmärrystä ja empatiaa. Lisäksi ne auttavat kehittämään 
kommunikaatiota ja ryhmätyötaitoja. Ne voivat myös poistaa esteitä ja rakentaa syviä 
luottamuksen ja turvautumisen tunteita yksilöiden ja pienryhmien välillä. On kuitenkin 
ensiarvoisen tärkeää osoittaa ja aktiivisesti rohkaista suurta huolenpitoa ja vastuuta ihmisiä 
kohtaan näissä harjoituksissa, joissa he ottavat riskin ja luottavat toisiin. 

Paljon riippuu roolista, jota kouluttaja esittää. Koska osallistujia pyydetään ottamaan 
psykologisia ja fyysisiä riskejä luottaessaan toisiin ihmisiin, on tärkeää luoda vakava, 
keskittynyt ja välittämistä korostava ilmapiiri. Kouluttajan tulee myös päättäväisesti puuttua 
tilanteeseen, jos hän huomaa tai tuntee, ettei täydellistä huolenpitoa harjoiteta. Joskus voi 
olla suotavaa keskeyttää luottamuksenrakennusaktiviteetti ja tehdä sen sijaan 
yksinkertaisempi harjoitus, jos on havaittavissa merkittäviä puutteita luottamuksessa ja 
vastuullisuudessa. Pidä huolta, että koko ryhmä on tietoinen, ettei harjoituksessa ole sijaa 
millekään epäluottamusta herättävälle käytökselle, mukaan lukien vitsit tai kommentit. 
Monet kouluttajat ottavat tästä johtuen käyttöön jonkinlaisen yhteisen sopimuksen ryhmän 
kanssa (ns. Full Value Contract) (Neil 2009). 

 

Lopuksi on huomioitava, että luottamuksen käsittely tulee tehdä varoen. Kuten viisaat 
sanovat, luottamuksen rakentaminen voi kestää eliniän, mutta sen menettää hetkessä. 
Yksinkertaisin tapa tehdä tämä on olla luotettava, johdonmukainen, ja välittää toisista. 
Hoida siis aktiviteettisi ryhmän kanssa varoen, opi osallistujien kulttuurista/alakulttuurista ja 
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hanki tarvittava tieto heidän psykososiaalisesta taustastaan. Jos haluat toisten luottavan 
sinuun, näytä että pystyt hallitsemaan itsesi, mukaan lukien negatiivisten tunteiden käsittely 
ja hätiköityjen päätösten välttäminen. Tämä voi olla tehokkaampaa, jos he näkevät sinun 
hieman kamppailevan tunteidesi kanssa ja pystyvän silti hillitsemään vihasi, pelkosi ja niin 
edelleen. Kerää todisteita sekä oman argumenttisi puolesta että toisia argumentteja 
vastaan ja etsi objektiivisia todisteita, joita ei voi kiistää. Etsi asioita, jotka ravistelevat toisen 
henkilön uskomuksia. Sinun pitää oppia paljon luottamuksesta, sekä kuinka se toimii että 
kuinka se rakennetaan. Jos teet sen hyvin, ryhmäsi jäsenet antavat sinulle vaikka maansa. 
Jos petät heidät, he metsästävät sinua vaikka maan ääriin. 

 

 

 

Luottamusmoduulin rakenne 

 
1) Tutustumisaktiviteetit 

Vältä luottamusaktiviteettien tekemistä liian aikaisin. Jos luottamusaktiviteetit otetaan 
käyttöön liian aikaisin tai liian nopeasti, emotianaalisia tai fyysisiä vahinkoja voi sattua, ja 
näin luottamus kärsii sen sijaan, että sitä rakennettaisiin. Tämän vuoksi suosittelemme, että 
tämä moduuli aloitetaan joillakin jäänmurtajilla ja tutustumisaktiviteeteilla. 

 

2) Lyhyt PowerPoint-esitelmä 

- Määrittely 
- Tapoja luoda luottamusta 
- Luotamuksenmuodostamismalli ryhmässä 
- Luottamuksenrakentamisaktiviteetit 

 

3) Harjoitus: Kaisla tuulessa  

- ryhmän jäsenet saavat mahdollisuuden kokea luottamuksen muodostamisen proses-
sin ryhmässä.  

- tässä harjotuksessa osallistujat voivat kehittää molemminpuolista kunnioitusta, 
avoimuutta, ymmärrystä ja empatiaa, kuten myös tehokasta kommunikaatiota ja   
ryhmätyötaitoja.  

- on hyvin tärkeää demonstroida ja aktiivisesti rohkaista suurta huolenpitoa ja vastuuta 
osallistujista tässä harjotuksessa. 

- paljon riippuu roolista, jota ryhmän johtaja esittää. Siksi tulee pitää huolta, että 
ryhmä on tietoinen, ettei minkäänlaiselle epäluottamusta herättävälle käytökselle, 
mukaan lukien vitsit ja kommentit, ole tilaa. 

Sinun pitää pystyä lukemaan ryhmän mielialoja ja sen yksilöllisten jäsenten emotionaalisia 
merkkejä. 
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Kysymysehdotuksia keskustelua varten 

- Minkälaisia tunteita huomasit? 
- Oliko ryhmään luottaminen sinusta helppoa vai vaikeaa?  
- Mikä sai sinut tuntemaan olosi luottavaiseksi? (Esim. selkeä kommunikaatio, positi-

ivinen rohkaisu jne.) 
- Mikä sai sinut tuntemaan olosi vähemmän luottavaiseksi? (Esim. nauraminen/vitsit, 

puutteet kommunikoinnissa jne.) 
- Mitä ajattelet luottamuksesta ja epäluottamuksesta?  

 

4) Arviointi 

- haastattelu 
- kyselylomake 

 

Luottamusta herättävän kielen ja käytöksen ymmärtäminen ja johdonmukainen demon-
stroiminen auttavat sinua ansaitsemaan ja pitämään niiden osallistujien luottamuksen, 
joiden kanssa työskentelet.
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KOMMUNIKAATIO 

“Kommunikaatio on mahdotonta!” 

Watzlawick 

Kommunikaation määritelmä ja tarkoitus 

Kommunikaatio on viestin välittämistä lähettäjältä vastaanottajalle jonkinlaista järjestelmää 
käyttäen (kieli, kirjeet, kuvat jne.). Tämä tarkoittaa, että kommunikaatio on enemmän kuin 
vain sanat. Viestin niin sanottu ‘lähettäjä’ haluaa puhua jostakin kokemastaan. Faktoihin 
yhdistettynä hänellä on kuitenkin oma tulkintansa tapahtuneesta, ja tämä on yhteydessä 
hänen henkilökohtaisiin arvoihinsa ja aikaisempiin kokemuksiinsa, ja tämä johtaa tunteisiin. 

Lähettäjä ei myöskään lähetä faktoja pelkästään sanoja käyttäen, vaan hän myös lähettää 
informaatiota käyttäen ääntä, eleitä ja kasvonilmeitä. 

Viestin ‘vastaanottaja’ ymmärtää sekä sanoja että ei-sanallista viestintää ja tulkitsee sitä 
omiin arvoihinsa ja kokemuksiinsa perustuen, ja hänellä on tunteita kuulemaansa kohtaan. 

Seuraavaksi vastaanottaja vastaa ja reagoi viestiin. Tämä tarkoittaa, että lähettäjä ja 
vastaanottaja vaihtavat roolejaan ja koko prosessi alkaa uudelleen! Alla englaninkielinen 
diagrammi aiheesta: 

 

 

 

Näitä yksinkertaisia hahmoja seuraamalla voi jo huomata, kuinka monta asiaa voi aiheuttaa 
väärinkäytöksiä ja vaikeuttaa kommunikaatiota! 

facts 

values 
values 

• voice 

• gestures 

• facial expression 

 

Sender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perception 

interpretation 

emotion 

 

Receiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perception 

interpretation 

emotion 
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Kommunikaatioon liittyvät kognitiiviset asiat, kuten kielitaito, rakenne ja viestin logiikka, 
voivat aiheuttaa vaikeuksia kommunikaatiossa, mutta pääsyy väärinkäsityksiin ja epäonnis-
tumisiin kommunikaatiossa on se, että usein ihmiset eivät ole selvillä eri näkökulmista ja 
alla olevista asenteista! 

⇒⇒⇒⇒ Viestin vastaanottaja määrittää viestin sisältöä yhtä paljon kuin sen lähettäjä!! 

Sekä lähettäjä että vastaanottaja ovat vastuussa omien arvojensa ja tulkintojensa kommu-
nikoimisesta! Et voi olettaa, että kommunikaatiokumppanisi a) tietää b) jakaa arvosi ja tulk-
intasi! 

Saavuttaakseen merkityksellistä ja hedelmällistä kommunikaatiota ihmisten tulee oppia 

- muuttamaan näkökulmia!  

- ottamaan huomioon kommunikaatiokumppanin näkökulmat  

- tutkimaan alla olevia tavoitteita & asenteita  

- tiedostamaan selvästi omat tavoitteet ja asenteet 

 

 

Hyödyllisiä lähestymistapoja 

 

A) Neljän korvan malli (Schultz von Thun 1981, saksalainen psykologi & kommunikaation 
tutkija) 

 

Jokaisella viestillä on neljä puolta ja jokaisella vastaanottajalla neljä korvaa, kuten alla 
olevasta englanninkielisestä kaaviosta näemme:  

 

 

 

Relationship:  
information on relationship 
between sender & receiver 

Self-revelation: 
speaker gives information on himself 

(motives, values, emotions etc.)  

Demand:  
wish or demand to the receiver 

 

Facts: 
mere data & facts of message 
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Esimerkki: (musta: hänen viestinsä; sininen: hänen tulkintansa) 

 

 

Usein ihmisillä on yksi korva, joka on herkempi kuin toiset. Tunnet varmasti jonkun, joka aina 
tulkitsee henkilökohtaista kritiikkiä tai syyttelyä hyvin yksinkertaisissa ja neutraaleissa vi-
esteissä!? Tällä henkilöllä on hyvin herkkä korva ihmissuhdeviesteille. 

Ei ole hyödyllistä kuulla vain yhtä puolta viestistä! Meidän ei tulisi tulkita viestistä sellaisia 
osia, joita ei ole selvästi lähetetty puhujan toimesta! 

 

 

B) Sisäinen ryhmä: “Monta sielua yhdessä rinnassa” (Schulz von Thun 1998) 

 

 

 

Relationship: 
“I expect that you know what it is” 

Self-revelation:  
“I don’t know what it is” 

Demand:  
“Please tell me what it is!” 

 

Facts:  
“I see something green” 

“He sees something green“ “He doesn’t like it“ 

“I shall only cook things he likes.“ “He thinks I’m a bad cook!“ 

There’s something 

green in the soup! 

• Meillä on monia rooleja eri tilanteissa (vanhempiemme lapsi, itse 
äitinä/isänä oleminen, ystävänä tai työnantajana oleminen jne.). 

• Meissä voi olla erilaisia ääniä, jotka edustavat eri intressejä.  

• Nämä sisäiset äänet voivat olla ristiriidassa keskenään. 

⇒ Tämä johtaa tilanteisiin, jossa sanallinen viesti ja ei-sanallinen 
ilmaisu vovat olla ristiriidassa keskenään! 

Esimerkki:  Suostut tekemään viikonloppuvuoron, koska yksi kollega 
teki kolme viime viikonloppua ja toinen kollega on sairas, mutta olet 
vihainen, koska olit suunnitellut viikonloppumatkaa tyttöystäväsi 

kanssa ⇒ Suostut sanallisesti, mutta kasvosi ja eleesi viestivät vihaa! 

I agree! 
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C) Kommunikaation sääntöjä:  

 

1) Sääntöjä viestien lähettämiseen:  

2) ilmaise selkeästi omat tavoitteesi ja asenteesi 

- ota huomioon, että kommunikaatiokumppanisi 
asenteet & tavoitteet voivat olla erilaiset  

- ota vastuu omista ei-sanallisista eleistäsi  

- puhu vain itsesi, älä muiden puolesta  

- hyvin tärkeissä tilanteissa vo olla hyödyllistä miettiä kommunikaatiokumppanisi po-
tentiaalisia asenteita & tavoitteita 

Esimerkki: Sinulla on työhaastattelu → mitkä ovat yrityksen periaatteet & 

päämäärät? 

 

2) Sääntöjä viestien vastaanottamiseen: 

- tiedosta, että kommunikaatiokumppanisi asenteet & tavoitteet 
saattavat erota omistasi & hän puhuu omasta näkökulmastaan  

- tiedosta omat “suosikkikorvasi”, koska ne vaikuttavat viestin 
tulkintaasi 

- kysy lisäkysymyksiä tai toista mitä ymmärsit, jos et ole varma, että 
ymmärsit 
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Kommunikaatiomoduulin rakenne  
 

1) Harjoitus: Taksin ohjeistaminen 

⇒ Osallistujat kokevat kommunikaation vaikeudet: ei pelkästään selkeiden ohjeiden 
tarpeellisuuden, vaan myös eri näkökulmien tuomat esteet. 

 

2) Powerpoint-esitelmä 

• Tausta: määritelmä / mitä kommunikoidessa tapahtui?  

• Hyödyllisiä lähestymistapoja:  

- Neljän korvan malli / esimerkki 

⇒ Harjoitus Neljä korvaa 

- Sisäinen ryhmä / esimerkki 

• Kommunikaation säännöt 

 

3) Keskustelu  

Keskustelu osallistuvien kouluttajien kesken aiheesta kommunikatio, heidän 
vaikutelmansa esitetyistä lähestymistavoista, heidän omat tunteensa tehdessään 
harjoitusta ja niiden relevanssi lopulliselle kohderyhmälle. 
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YHTEISTYÖ  

“Yhteen tuleminen on alku. Yhdessä pysyminen on edistystä. Yhteistyö on menestys.” 

 

Määritelmä  

1. Pienryhmien opastava käyttö, jotta oppilaat työskentelevät yhdessä 
maksimoidakseen oman ja toistensa oppimisen (Johnson & Johnson, 
1993, s. 9).  

2. Periaatteet ja tekniikat, jotka auttavat oppilaita työskentelemään 
yhdessä tehokkaammin (Jacobs, Power, & Loh, 2002, s. 1).  

 

Luova ryhmätyöskentely maksimoi yksilöiden vahvuudet ja minimoi heidän heikkoutensa 
johtaen tehokkaaseen, dynaamiseen ja tuottavaan ympäristöön. 

Ollakseen yhteistyökykyinen ja saavuttaakseen täyden potentiaalinsa tulee ryhmään ra-
kentaa viisi olennaista elementtiä: positiivinen keskinäinen riippuvuus, yksilön ja ryhmän 
vastuullisuus, promotiivinen vuorovaikutus, vuorovaikutustaitojen sopiva käyttö ja ry-
hmäprosessointi (Johnson & Johnson, 1989, 2005). 

 

Positiivinen keskinäinen riippuvuus luo sitoutumista toisten ihmisten onnistumiseen yhtä 
paljon kuin omaan, ja on yhteisen oppimisen ytimessä. Jos positiiviinen keskinäinen riippu-
vuus puuttuu, ei myöskään yhteistyötä ole. 

Yksilön ja ryhmän vastuullisuus – Ryhmän tulee olla vastuussa tavoitteidensa saavuttamis-
esta. Jokaisen jäsenen tulee olla vastuussa osuutensa tekemisestä (tämä varmistaa, ettei 
kukaan “ratsasta” toisten saavutuksilla). Tavoitteiden pitää olla ryhmälle selkeät ja niitä pitää 
voida mitata (a) niiden saavuttamisessa kehittymisessä ja (b) jokaisen jäsenen yksilöllisellä 
panostuksella. Yksilöllinen vastuullisuus on olemassa, kun jokaisen oppilaan suoritusta arvi-
oidaan ja tulokset annetaan ryhmälle ja yksilölle, jotta voidaan selvittää, kuka tarvitsee en-
emmän apua, tukea ja rohkaisua tehtävän suorittamisessa. 

Promotiiviinen vuorovaikutus, mielellään kasvosta kasvoihin, on käynnissä, kun jäsenet 
jakavat resursseja ja apua, tukea, rohkaisua ja kehuvat toistensa yritystä oppia. Yhteiset op-
pimisryhmät ovat sekä akateeminen tukijärjestelmä (joka oppilaalla on joku henkilö, joka on 
sitoutunut auttamaan heitä oppimaan) että henkilökohtainen tukijärjestelmä (joka oppilaalla 
on joku henkilö, joka on sitoutunut häneen ihmisenä). On tärkeitä kognitiivisia aktiviteetteja 
ja henkilöiden välisiä dynamiikoita, jotka voivat tapahtua vain, kun oppilaat tukevat toistensa 
oppimista. Tähän sisältyy sekä suullinen selitys, kuinka ongelmia ratkaistaan, käsiteltävien 
asioiden luonteesta keskusteleminen, oman tietonsa opettaminen luokkatovereille että 
nykyisen oppimisen yhdistäminen aikaisempaan oppimiseen. 
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Henkilöiden väliset ja pienryhmätaidot: Yhteisissä oppimisryhmissä oppilaiden tulee oppia 
akateeminen aineisto (tehtävätyö) ja oppia myös ryhmänä toimimiseen tarvittavat hen-
kilöiden väliset ja pienryhmätaidot (ryhmätyö). Yhteinen oppiminen on luonteeltaan moni-
mutkaisempaa kuin kilpailuun perustuva tai individualistinen oppiminen, koska oppilaiden 
tulee samanaikaisesti osallistua sekä tehtävien tekoon että ryhmätyöhön. Ryhmän jäsenten 
tulee tietää, kuinka tarjota tehokasta johtajuutta, päätöksentekoa, luottamuksen ra-
kentamista, kommunikaatiota ja konfliktinhallintaa, ja olla motivoituneita käyttämään tarvit-
tavia taitoja. 

Ryhmäprosessointi on käynnissä, kun ryhmän jäsenet keskustelevat siitä, kuinka hyvin he 
saavuttavat tavoitteensa ja pitävät yllä tehokkaita työihmissuhteita. Ryhmän tulee kuvailla, 
mitkä jäsenten toiminnot ovat hyödyllisiä ja mitkä hyödyttömiä päättääkseen, mitä käyt-
täytymismalleja tulee jatkaa tai muuttaa. Oppimisprosessin jatkuva kehitys on tulos ryhmän 
jäsenten keskinäisen yhteistyön tarkasta analyysista. 

YKSILÖLLISET TAIDOT TEHOKKAASEEN YHTEISTYÖHÖN 

� KOMMUNIKAATIO: Kommunikoi helposti paperilla selkeästi ja nopeasti. 
Esittää ideat tiiviisti ja rakennellusti. Käyttää sopivaa kieltä ja tyyliä. Puhuu 
toisille selkeästi ja helposti. Ilmaisee ideat hyvin ja esittää argumentit 
loogisesti. Välittää informaatiota ja selityksiä selkeästi ja ymmärrettävästi. 
Kuuntelee aktiivisesti toisia.  

� JOHTAJUUS: Ohjaa ryhmän aktiviteetteja taitavasti. Omaa luonnollista 
auktoriteettia ja saavuttaa toisten kunnioituksen. Osaa rakentaa tehokkaan 
ryhmän. Sisällyttää kaikki ryhmän jäsenet toimintaan ja antaa neuvoja ja apua, 
kun se on tarpeen. 

� RYHMÄN JÄSENYYS: Ymmärtää oman ja muiden roolin ryhmässä. Jakaa tietoa 
ja hankkii tarvittaessa apua. Tarjoaa ehdotuksia ja kuuntelee toisten ideoita. 

� SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI: Osaa suunnitella ja tehdä ennusteita. Osaa 
määritellä tavoitteet ja resursoida oikein. Asettaa realistisia päämääriä ja 
päättää prioriteetit. Kehittää järjestelmiä ja valvoo edistymistä. Käyttää aikan-
sa hyvin. 

� PÄÄTÖKSENTEKO: Arvioi vaihtoehtoisia toimintatapoja ja tekee oikeita 
päätöksiä. Reagoi tilanteisiin nopeasti ja osoittaa joustavuutta. 

� MOTIVAATIO: Osoittaa energisyyttä ja intoa. Tekee kovasti töitä ja on 
kunnianhimoinen. Pystyy työskentelemään itsenäisesti ja vähäisellä valvon-
nalla. 

� HENKILÖKOHTAINEN VAHVUUS: On itsevarma ja ymmärtää omat vahvuudet 
ja heikkoudet. On realistinen ja halukas oppimaan menneisyyden virheistä ja 
menestyksistä. On luotettava, rehellinen ja tunnollinen. Pystyy selviytymään 
paineista ja kontrolloimaan tunteitaan. 
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Yhteistyön tärkeys 
 

- Sosiaaliset edut 

Yhteisoppimisessa on myös sosiaalisia etuja. Eräs yhteisoppimisen tärkeimmistä elemen-
teistä on vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Ihmiset oppivat ottamaan riskejä ja he saavat 
kehuja panoksestaan. He näkevät myös muita näkökulmia kuin omansa. Tällaiset edut 
lisäävät oppimisesta saatavaa tyydytystä. Jäsenet työskentelevät ryhmässä toisten kanssa, 
joilla on erilaisia oppimistaitoja, kulttuurisia taustoja, asenteita ja persoonallisuuksia. Nämä 
erot pakottavat heidät käsittelemään konflikteja ja olemaan vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa. Sosiaalinen vuorovaikutus kehittää kommunikaatiotaitoja, jotka ovat olennaisia 
yhteiskunnassa toimimiseen. 

 

- Yhteyden muodostaminen (Bonding), tuki 

On vaikea ajatella positiivisesti jostakin, joka yrittää saada sinut häviämään. Loukatut tunteet 
ja riidat ovat usein tuloksena kilpailuhenkisestä pelistä tai leikistä. Yhteisessä pelissä tai lei-
kissä haaste, keksinnöt ja menestys jaetaan. Painotus on osallistumisessa, hyväksynnässä ja 
“pelaamisen ilossa”. Lopulta suhteesi toisiin on se, mikä lasketaan. 

 

- Joukkuepeli ja jaettu päätöksenteko 

Kilpailu tekee taitojemme, kokemuksemme ja resurssiemme jakamisen vaikeaksi, koska 
jokainen henkilö on erikseen kietoutunut omaan yksinäiseen tavoitteeseensa. Yhteistyössä 
jokaisen henkilön rooli on tärkeä ja arvostettu. Yksilöllisyyttä kunnioitetaan ja huolenpitoa 
toisten tarpeista kannustetaan. Haaste muuttuu “ykköseksi yrittämisestä” yhteistä 
päämäärää varten työskentelyksi. Idea, että me kaikki yhdessä osallistumme 
päätöksentekoon, on vahva työkalu. 

 

- Avoimuus, luottamus ja turvallisuus 

Kilpailu työssä ja pelissä johtaa usein riitoihin, loukattuihin tunteisiin ja eroihin. Monet pelit 
perustuvat salailuun ja pelotteluun, jotka johtavat siihen, että pelaajat tuntevat olonsa 
turvattomiksi. Ihmiset haluavat ja tarvitsevat tuntea olonsa turvalliseksi sekä työssä että 
pelissä ja olla avoimia ja rehellisiä ja ennen kaikkea tuntea olonsa luotetuiksi. 

Yhteistyötilanteet auttavat tämän tunnelman luomisessa, koska osallistujat antavat toisilleen 
rohkaisua ja tukea.  

 

- Omanarvontunto ja henkilökohtainen voima 

Yhteistyökyky on liitetty parempaan oppimiseen, emotianaaliseen kypsyyteen ja vahvaan 
henkilökohtaiseen identiteettiin. Osallistujat tulevat usein joustavammiksi ajattelussaan ja 
halukkaammiksi keksimään omaperäisiä ratkaisuja. Tuloksena on nautintoa, henkilökohtaista 
itseluottamusta ja omanarvontuntoa. Kun henkilökohtaiset voimasi kasvavat, saavutat sen 
“minä olen ratkaisevan tärkeä” –tunteen. 
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- Hyvinvointi  

Useimmat kilpailutilanteet ovat hyvin stressaavia. Epäonnistumisen mahdollisuus luo 
levottomuutta tai jopa suoranaista ahdistusta. Häviäminen tai karsituksi joutuminen 
aiheuttaa usein vihaa tai pelkoa, joka taas aiheuttaa nolostumista, jännitteitä ja 
vihamielisyyttä. Yhteistyöaktiviteetit eivät ole uhkaavia eivätkä tuomitsevia. Tämän 
tuloksena on rentoutumisen ja hyvinvoinnin ilmapiiri, joka on perusta aidommalle, terveelle 
ja leikkisälle, hauskanpidolle. 

 

 

Metodologia 

- Kokemusten jakaminen 
- Tarinan analyysi 
- Luentometodi 
- Keskustelumetodi 
- Pelit / ryhmäharjoitukset  
- Yksin työskentely ja pienryhmätyö 

 

Johnson, Johnson, ja Holubec (1998) kuvaavat neljä askelta yhteistyötaitojen opettamiseen: 

1. askel: Varmista, että ryhmän jäsenet ymmärtävät ryhmätyötaidon tarpeen. Saavut-
taakseen tämän kouluttaja voi toimia seuraavalla tavalla: 

• Pyydä ryhmän jäseniä koostamaan lista ryhmätyön parantamisessa tarvittavista vuo-
rovaikutustaidoista. Listasta yhtä tai kahta painotetaan. 

• Näytä ryhmälle tapaus, josta he näkevät, että on parempi tietää taito kuin olla 
tietämättä sitä. 

•  Osoita taidon tarpeellisuus roolipelillä, joka tarjoaa esimerkin siitä, kun taito selvästi 
puuttuu ryhmästä. 

2. askel: Varmista, että ryhmän jäsenet ymmärtävät, mikä  yhteistyötaito on, ja kuinka ja 
koska sitä tulee käyttää. Saavuttaakseen tämän kouluttaja voi toimia seuraavalla tavalla: 

• Määritä taito sanallisten ja sanattomien käyttäytymismallien kautta ja selitä perus-
teellisesti, mitä ryhmän jäsenten pitää tehdä. 

• Esitä ja mallinna taito ryhmän jäsenille ja selitä se askel askeleelta, jotta he saavat 
konkreettisen idean siitä, mitä taito pitää sisällään sanallisen ja sanattoman 
käytöksen suhteen. 
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3. askel: Järjestä harjoitustilanteita ja rohkaise taitojen hallitsemista. Kouluttaja ohjaa 
harjoituksia ryhmän jäsenten opetellessa taidon toiston kautta.  

4. askel: Anna ryhmän jäsenille palautetta siitä, kuinka he ovat käyttäneet taitoa. Auta heitä 
miettimään, miten he voivat ottaa taidon tehokkaammin käyttöön tulevaisuudessa. 
Oppimisprosessissa täytyy käyttää tehokasta kommunikaatiota. Yhteistyössä tapahtuvassa 
oppimisessa tarkkailija raportoi ryhmälle kerätystä tiedosta ja ryhmän jäsenet vuorostaan 
raportoivat vaikutelmistaan käyttäytymisensä suhteen. Tarkkailija tarjoaa positiivista 
palautetta kaikille ryhmän jäsenille heidän ponnisteluistaan oppia ja auttaa toisia oppimaan. 
Pienryhmäprosessointia seuraa koko luokan prosessointi. Kouluttaja antaa palautetta 
ryhmälle kokonaisuutena. 

  

 

 

Yhteistyön harjoitussession rakenne 

 

1) Lämmittely 

Lämmittely (jäänmurtaja) rentoutumista ja oppituntiin tutustumista varten, ryhmän 
muihin jäseniin tutustuminen tai aiheen ajattelun aloittaminen. Tässä vaiheessa koulut-
tajalla on tilaisuus arvioida, pystyvätkö ryhmän jäsenet suoriutumaan suunnitellusta op-
pitunnista, arvioida kuka on vahva ja kuka heikko (tulevaisuuden parin muodostamista 
varten) ja nähdä, millä tavalla ryhmän jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 

 

2) Odotukset 

Ryhmän odotusten kehittäminen antaa ryhmän jäsenille tilaisuuden jakaa syitä, joiden 
takia he ovat yhdessä. Se on hyvin informatiivista sekä ryhmälle että ohjaajalle. 
Odotusten kerääminen antaa ryhmälle osakkuuden tunteen; se tarjoaa myös ohjaajalle 
paremman käsityksen siitä, mitä ryhmä haluaisi kokea yhteisenä aikanaan. 

 

Kuinka odotuksia luodaan: 

• Selitä, mitkä odotukset ovat ryhmälle ja tarjoa pari esimerkkiä 
• Pyydä ryhmän jäseniä miettimään hiljaa muutama minuutti, mitä he haluaisivat 

saada irti kokemuksesta 
• Rohkaise ryhmää kertomaan odotuksistansa 
• Johda aivoriiheä näyttämällä vahvoja ohjaajan taitoja ja kirjaamalla odotukset ylös 
• Lue läpi odotukset ja tarkista, että koko ryhmä ymmärtää ne 
 



European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 

Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 
 

 
 

Pro-Skills - Train-the-trainer concept 59 

 
 

 

3) Harjoitukset ja pohdiskelu 

Pohdiskeleva harjotus on prosessi, joka sallii sinun saavuttaa paremman ymmärryksen 
itsestäsi, taidoistasi, kompetensseistasi, tiedoistasi ja ammatinharjoittamisesta. Vaikka-
kin useimmat meistä ajattelevat kokemuksiamme ennen niitä, niiden aikana ja niiden jä-
lkeen, tulee meidän dokumentoida ymmärryksemme ymmärtääksemme selkeästi ja 
demonstroidaksemme oppimisemme komponentit. Oppimisemme tunnistaminen pa-
kottaa meidät ajattelemaan kokemuksiamme ja harkitsemaan seurauksia arvi-
oidaksemme kokemusta ja tunnistaaksemme ajatukset, tunteet ja ymmärryksemme rel-
evanteista aiheista. Tavoitteena on tunnistaa oppimamme rakentaaksemme uusia tai er-
ilaisia toimintatapoja tulevaisuudessa, tai tunnistaa ja varmistaa oikeaksi tehokkaat 
toimintatavat tulevaisuuden käyttöä varten. 

 

4) Arviointi 

Arvionti aktiviteeteista, ryhmän ilmapiiristä, uusista tiedoista/taidoista, ja sen oppimis-
esta, kuinka niitä voi käyttää jokapäiväisessä elämässä.  

Harjoitusten arvioinnin eri metodit ovat: 

• Tarkkailu 

• Arviointilomake 

• Haastattelu 

• Päiväkirjat 

• Tiettyjen tapahtumien itsetallennus 
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KONFLIKTINHALLINTA / KONFLIKTAIDOT  

  
Konfliktinhallinnan / taidon määritelmä / merkitys 

Konfliktinhallinta tarkoittaa sellaisten stategioiden implementointia, jotka rajoittavat kon-
fliktien negatiivisia puolia ja lisäävät niiden positiivisia puolia vähintäänkin samalle tasolle 
kuin millä konflikti tapahtuu. Lisäksi konfliktnhallinnan tavotteena on parantaa oppimista ja 
ryhmien tuloksia (tehokkuus tai suorittaminen järjestöllisessä ympäristössä) (Rahim, 2002, s. 
208). Sen tarkoituksena ei ole kaikenlaisen konfliktin eliminoiminen eikä konfliktin 
välttäminen. Konflikti voi olla hyödyllinen ryhmille ja järjestöille. Sen on todettu oikein 
hallittuna parantavan ryhmien tuloksia (mm. Alper, Tjosvold, & Law, 2000; Bodtker & Jame-
son, 2001; Rahim & Bonoma, 1979; Khun & Poole, 2000; DeChurch & Marks, 2001). 

Konfliktinhallinta on konfliktien tunnistamista ja käsittelyä järkevällä, reilulla ja tehokkaalla 
tavalla. Konfliktinhallinnassa tarvitaan taitoja, kuten tehokas kommunikointi, 
ongelmanratkaisu ja intresseihin keskittyvä neuvottelu. Välittäjillä tulee olla suuri 
asiantuntemus konfliktinhallinnasta. 

 

Käsite konfliktinhallinta korreloi konfliktitaidon kanssa, joka tarkoittaa kykyä kommunikoida 
konflikteista, stressistä ja epäsuhdista tavalla, joka hillitsee kahden tai useamman henkilön / 
ryhmän jäsenen välistä konfliktia. 

Ei ole olemassa yhtä, selkeää, määritelmää siitä, mitä konflikti on. Pitää olla vähintään kaksi 
toisistaan riippumatonta henkilöä tai ryhmää, ja nämä henkilöt / ryhmät näkevät välillään 
jonkinlaisen yhteensovittamattomuuden, ja näillä henkilöillä / ryhmillä on tarve olla 
jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Heillä täytyy olla vapaaehtoinen tai 
vastentahtoinen suhde. 

Konfliktiin liittyy lähes aina vihan, turhautumisen, loukkaantumisen, ahdistuksen tai pelon 
tunteita. 

 

 
 

“Hyvää suhdetta haluavien täytyy osata 
kiistellä” 

(Lähde: Hessische Landesstelle für Suchtfragen 
e.V., URL: www.hls-online.org) 
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Konfliktien syyt voivat olla monimuotoiset ja perustua: 

• tehtäviin liittyviin syihin: tavoitteiden saavuttamiseen, yhteensopimattomiin 
intresseihin, kiistoihin strategiasta ja / tai toteutuksesta, myöhästyneistä töistä jne.  

• ulkoisiin vaikutteisiin: vieraaseen kieleen, resursseista taisteluun, puutteelliseen 
tietoon, budjetin kohdistamisiin, tehottomiin prosesseihin, kulttuurisiin / 
uskonnollisiin / eettisiin väärinymmärryksiin tai erimielisyyksiin jne. 

• emotionaalisiin laukaiseviin tekijöihin: epävarmoihin tunteisiin, vihaan, 
epäystävällisiin sanattomiin signaaleihin, epäluottamukseen, tunteeseen 
arvostamattomuudesta, eristettynä olemiseen tai siltä tuntumiseen jne.  

• käytösennakkotapauksiin: alentavaan kielenkäyttöön, kilpailuhenkiseen kulttuuriin, 
valheelliseen tietoon, vihamielisyyteen, toisista pahimman olettamiseen, itsestä 
parhaimman olettamiseen, ylimielisyyteen jne. 

 

Konfliktit voidaan ratkaista, erimielisyydet pysyvät 

Konfliktit liittyvät suurelta osin tunteisiin, suhteisiin ja henkilökohtaisiin arvoihin. 

Syynä konflikteihin on usein selkiintymättömät henkilöiden / ryhmien asemat ja heidän 
mielipiteensä (kulttuuriset, poliittiset, ks. “konfliktien syyt”). 

Jos erimielisyyksiä ei voi enää hallita, ne muuttuvat konflikteiksi – muuten kyseessä olisi vain 
kriisi (kiin. wei-ji=vaara ja tilaisuus), ongelma tai vaikea tilanne. 

Se, määritelläänkö tilanne konfliktiksi, (tai vaaraliseksi tilanteeksi) 
riippuu tilanteesta / kontekstista (esimerkiksi: parkkihalli päivällä tai 
yöllä). 

 

Konfliktitaitojen kehittämisen tärkeys 

Ratkaisemattomat konfliktit voivat olla syynä moniin eri sairauksiin (elimellisiin sairauksiin, 
henkisiin ongelmiin, psykosomaattisiin häiriöihin), ne vovat estää näkemästä ratkaisuja, ne 
voivat viedä paljon henkistä energiaa ja lisäksi ehkä rahaa / resursseja, ne ovat vastuussa 
stressistä ja epäonnistuneesta työ-, perhe- tai vapaa-ajan ilmapiiristä. 

Konflikteista, stressistä ja epäsuhdista kommunikoimisen kyky ryhmässä tai kahden 
osapuolen välillä auttaa “raja-aitojen” vähentämisessä tyhmän jäsenten väliltä. 

“Kyky hallita konflikteja positiivisella, luottamusta rakentavalla tavalla” on yksi tunneälyn 
(“EQ”: Kyky vähentää stessiä nopeasti, tunnistaa ja hallita tunteitaan, luoda yhteys toisiin 
sanatonta kommunikaatiota käyttäen, huumorin ja leikin käyttäminen haasteista 
selviämiseen ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä kyky ratkaista konflikteja positiivisesti ja 
itsevarmasti) viidestä avaintaidosta. “Neljä edeltävää tunneälyn taitoa auttavat 
erimielisyyksien ratkaisemiseen menestyksekkäästi. Kun tiedät kuinka hallita stressiä, pysyä 
emotionaalisesti läsnä ja tietoisena, kommunikoida sanattomasti ja käyttää huumoria ja 
leikkiä, olet paremmassa asemassa emotionaalisesti latautuneiden tilanteiden käsittelyyn ja 
monien erimielisyyksien huomaamiseen ja purkamiseen ennen niiden laajenemista” 
(http://helpguide.org/mental/eq5_raising_emotional_intelligence.htm). 
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Varsinkin kohderyhmässämme sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevissa henkilöissä 
huomaamme aukon tunneälyn (EQ) kohdalla. Yksi Pro-Skillsin päätavoitteista on kehittää 
näitä kompetensseja ja auttaa kohderyhmän jäseniä ratkaisemaan “vaikeita tilanteita”. 

 

 
(Lähde: http://www.trainerguide-ausbildung.de/Portals/_default/share/docs/_iceberg600.jpg) 

 

 

Konfliktitaitojen kehittämisen metodit 

PRO-SKILLSIN työkalupakista, ja myös monista muista kirjoista ja internet-sivuilta, löydät 
tuhansia harjoituksia sosiaalisten kompetenssien kehittämiseen, ja yksi niistä on konflik-
titaidot! Konflititaitojen kompetenssi kehittyy yleensä (teoreettista) persoonallisuutesi kehi-
tyksen kanssa. Tämän vuoksi on tärkeää löytää juuri sopivat harjoitukset kohderyhmälle. 

Taitojen opettamiseen pitää yhdistää käytännöllisiä harjoituksia. Ohjelmien / harjoitusten 
tulisi käyttää testattuja ja todistettuja metodisia/didaktisia metodeja. MItä kokeneempia 
osallistujat ja valmentajat ovat, sitä “todempia” konfliktitilanteita pystytään konstruoimaan. 
Voimme saada kokemuksemme ja kehittää konfliktitaitojamme roolipelien (interaktiivisen 
teatterin, “kuuman tuolin” jne.) avulla, peleillä (maailmankuulu lautapeli “Ludo” , tunnettu 
myös nimillä “Sorry”, “Trouble” tai “Mensch ärgere dich nicht”) tai sisä- tai 
ulkoseikkailupedagogialla (köysiradat, koskimelonta, vuorikiipeily, kalliokiipeily, 
selviytymiskoulutus jne.). 
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 Kokonaisen vuorovaikutustaitojen harjoitussession rakenne  

 

1) Johdanto ja lyhyt esitys vuorovaikutustaidoista 

 

2) Tilanne  

o Esitellään jokapäiväinen tilanne (pyöräilijän ja auton välinen kolari) 

o Kuvassa näkyy useita henkilöitä: pyöräilijä makaamassa kadulla, auton kuljettaja 
astumassa ulos autostaan, ohi kävelevä nainen, ikkunastaan alas katsova vanha 
nainen jne.; jokaisella henkilöllä on erilaisia ajatuksia tai he kommentoivat 
tapahtunutta; 

o Kuvaa näytettäessä korostetaan vuorollaan eri henkilöitä ja heille ilmestyy 
puhekuplat, jotka näyttävät heidän ajatuksensa tai kommenttinsa kouluttajan 
puhuessa ääneen: 

- Pyöräilijä: auttakaa minua!! Sattuu niin paljon! 
- Kokenut ambulanssikuski: Älä huolehdi, jalassasi on vain avomurtuma! 
- Vanha nainen vasemmalla: Tiedottiko joku hänen perhettään? 
- Mies kahvilassa: Siinä näkyy pyörällä ajamisen ja terveellisten elintapojen tulos, 

hahaha… 
- Nainen skootterilla: Pahuksen onnettomuus!! Minulla on kiire, elokuva alkaa 

viiden minuutin päästä! 
- Pyöräilijä taas: Missä on se kusipää, joka törmäsi pyörääni?!? 
- Auton kuljettaja: Anteeksi, kulta, se tulee hiukan myöhemmin, jokin hidasti 

minua! 
- Mies ikkunassa: Mikä onni!! Vihdoinkin jotain tapahtuu rauhallisella kadullani 
- Nuori ambulanssikuski: Toivottavasti en tee virheitä, tämä on ensimmäinen 

hätäoperaationi… 

o Osallistujat voivat kommentoida tilannetta; kouluttaja voi auttaa keskittymällä 
tilanteen vuorovaikutustaitoihin liittyviin näkökohtiin; 

 

3) Työryhmät: 

Osallistujat jaetaan kolmeen pieneen ryhmään (5-7 henkeä), jotka keskustelevat tilan-
teesta keskittyen erilaisiin taitohin (erityisnäkökohta: mitä vuorovaikutustaitoja tarvi-
taan, kun harjoitellaan perustaitoja!?): kommunikaatio / yhteistyö / konfliktitaidot  

 

4) Yleiskokouskeskustelu: 

Ryhmät kokoontuvat ja vaihtavat mielipiteitä keskusteluistaan 

 



European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 

Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 
 

 
 

Pro-Skills - Train-the-trainer concept 64 

 
 

 

 



European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 

Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 
 

 
 

Pro-Skills - Train-the-trainer concept 65 

 
 

Harjoituksia  

 

Harjoitus: Kaisla tuulessa 
  

 

Kesto: ~5 minuuttia per ryhmän henkilö 

 

Sijainti: suuri alue, mieluiten pehmeällä putoamisalustalla, esim. ruoholla 

 
Osallistujia: 8-10 henkeä 

 

Materiaali:  - 

 

Toteutus: 8-10 hengen ryhmissä yksi henkilö on vapaaehtoinen “kaisla” keskellä, sulkee 
silmänsä ja tekee “luottamusnojauksen” ja häntä “kierrätetään” ryhmän kesken.  

Ohjaaja demonstroi ”kaislan”: jalat yhdessä; silmät suljettuina, kädet ristissä ja kädet 
olkapäillä; pakarat tiukkana ja vartalo suorana; luo kontakti ryhmään (esiimerkiksi näin: 
Kaisla: Olen valmis kaatumaan. Oletteko valmmiit ottamaan minut vastaan?”; Ryhmä: 

Olemme valmiit. Kaadu vain.”; Kaisla: Kaadun.”; Ryhmä: ”OK”; tekee ”luottamusnojauksen” 
ja antaa itsenä tulla ”kierrätetyksi” ryhmän kesken. 

Ryhmälle pitää opettaa oikea tukemistekniikka: toinen jalka edessä; kädet ojennettuina, 
kyynärpäät lukittuna, sormet rentona, valmiina ja valppaana. 

Vaatii hyvää ohjausta ja kohtuullisen kypsää ryhmää. 

 

Tavoite / tarkoitus:  
rakentaa luottamusta, näyttää luotettavuutta; nauttia turvallisuudentunteesta  

 

Kysymyksiä keskustelua varten: 
Minkälaisia tunteita havaitsit? 

 

Lähde:  
www.wilderdom.com, James Neil, 2004 
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Harjoitus: Taksin ohjeistaminen 
 

 

Kesto: ~ 15 minuuttia  

 

Sijainti: sisä- tai ulkotilat 

 

Osallistujia: 2 - 20 henkeä pareittain 

 

 

Materiaali:  

- kopiot kartoista A ja B; yksi kopio per pari 
 

 

Toteutus:  

- ryhmä jaetaan pareihin 

- parit istuvat seläkkäin 

- yksi henkilö saa kartan A, toinen kartan B (tietämättä, että on eri kartat)  

- henkilöä A (“taksitoimisto”) pyydetään ohjaamaan henkilö B (“taksikuski”) sanallisin 
ohjein lähtöpaikasta (katso kartasta) oopperaan 

- Ongelma: kumpikaan henkilö ei tiedä, että heillä on kartat eri perspektiiveistä 

 

Tavoite / tarkoitus:  

- osallistujat kokevat, kuinka tärkeää selkeä kommunikointi ja eri näkökulmien ja 
mielipiteiden kommunikointi on 

 

Kysymyksiä keskustelua varten:  

Katso liuskat alhaalta! 
 

 

Lähde: Pro-Skills 2011 / Schulz von Thun, F. (1991). Miteinander reden 1: Störungen und 
Klärungen. Hamburg: rororo. 
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Harjoitus: Neljä korvaa 
 

 

Kesto: ~ 45 minuuttia  

 

Sijainti: sisätilat 

 

Osallistujia: 3 - 20 henkeä 

(harjoituksen voi toteuttaa yhdellä 3-6 hengen ryhmällä ja maksimissaan neljällä ryhmällä) 

 

Materiaali: 4 ilmoitustaulua tai pöytää; paperiliuskoja (ks. alempaa); paljon kortteja & kyniä 

- huoneen jokaisessa nurkassa on yksi ilmoitustaulu/pöytä, yksi joka keskittyy 
korvaan “faktat”, yksi “itsensäilmaisuun”, yksi “suhteeseen” ja yksi “vaatimukseen”;  

- asianmukainen paperiliuska on taululla/pöydällä; 

- jokaisella taululla/pöydällä on kortteja ja kyniä 

 

Toteutus:  

- kouluttaja selittää Schultz von Thunin neljän korvan mallin ennen harjoituksen aloit-
tamista (ks. moniste)  

- osallistujat jaetan maksimissaan neljään 3-6 hengen ryhmään;  

- jos osallistujat pystyvät siihen, he voivat keskustella ja tehdä harjoituksen 
itsenäisesti. Jos eivät, he tarvitsevat joko “oppaan”, joka johtaa ryhmiä yksi pöytä 
kerrallaan, tai sitten joka pöydässä on oma opas; 

- ryhmä voi keskustella esimerkeistä ja miettiä muita esimerkkejä omasta 
elämästään.  
 

Variaatio A) joka ryhmä tulee jokaiselle neljälle taululle, keskustelee aiheesta ja pistää 
taululle kortteja, joissa on heidän vaikutelmansa; 10 minuutin jälkeen ryhmät 
vaihtavat tauluja ja siirtyvät seuraavaan aiheeseen; 

Variaatio B) yksi ryhmä työstää vain yhtä aihetta; ryhmä keskustelee ilmoitustauluun 
esimerkistä, miettii lisää esimerkkejä omasta elämästään, valitsee yhden 
omista esimerkeistään ja valmistelee siitä lyhyen roolileikin; puolen tunnin 
jälkeen ryhmät kokoontuvat ja esittävät “oman korvansa” näyttelemällä 
roolileikkinsä ja antamalla joitakin lyhyitä kommentteja 

 

Tavoite/ tarkoitus:  

- osallistujat kokevat ja harjoittelevat erilaisia viestin ymmärtämisen ja tulkitsemisen 
näkökulmia 

- osallistujat saavat tuntuman omiin “vahvimpiin” tapoihin tulkita viesti, ja tulevat 
paremmiksi havaitsemaan kommunikaatiokumppaneidensa “vahvat korvat” 

 

Kysymyksiä keskustelua varten:  

Katso liuskat alhaalta! 
 

 

Lähde: Pro-Skills 2011 / Schulz von Thun, F. (1991). Miteinander reden 1: Störungen und 
Klärungen. Hamburg: rororo. 
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Neljän korvan malli (Schultz von Thun 1981, saksalainen psykologi & kommunikaation tutki-
ja) 

 

Jokaisella viestillä on neljä puolta ja jokaisella vastaanottajalla neljä korvaa, kuten alla 
olevasta englanninkielisestä kaaviosta näemme:  

 

 

 

Esimerkki: (musta: hänen viestinsä; sininen: hänen tulkintansa) 

 

 

Usein ihmisillä on yksi korva, joka on herkempi kuin toiset. Tunnet varmasti jonkun, joka aina 
tulkitsee henkilökohtaista kritiikkiä tai syyttelyä hyvin yksinkertaisissa ja neutraaleissa vi-
esteissä!? Tällä henkilöllä on hyvin herkkä korva ihmissuhdeviesteille. 

⇒⇒⇒⇒ Ei ole hyödyllistä kuulla vain yhtä puolta viestistä! Meidän ei tulisi tulkita viestistä sel-
laisia osia, joita ei ole selvästi lähetetty puhujan toimesta! 

 

Relationship:  
information on relationship 
between sender & receiver 

Self-revelation: 
speaker gives information on himself 

(motives, values, emotions etc.)  

Demand:  
wish or demand to the receiver 

 

Facts: 
mere data & facts of message 

Relationship: 
“I expect that you know what it is” 

Self-revelation:  
“I don’t know what it is” 

Demand:  
“Please tell me what it is!” 

 

Facts:  
“I see something green” 

“He sees something green“ “He doesn’t like it“ 

“I shall only cook things he likes.“ “He thinks I’m a bad cook!“ 

There’s something 

green in the soup! 
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Korva 1: Faktat 
 
Ensisilmäykseltä pelkkien faktojen kuuleminen vaikuttaisi parhaalta ratkaisulta 
oikeaan ymmärrykseen, mutta onko tämä totta?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Aloittakaa keskustelu:  

• Mitä tapahtuu, jos ihmiset kuulevat vain faktat viestistä? 

• Tiedätkö tilanteita tai henkilöitä elämässäsi, joilla on vahva taipumus 
kuulla faktat? 

• Miltä näiden henkilöiden kanssa kommunikointi tuntuu?

Tähdet tuik-

kivat niin kirk-

kaasti…. 

Tähdet eivät tuiki! 

Ilmakehän eri 

tasot vain halka-

isevat valoa! 
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Korva 2: Itsensäilmaisu 

 
Esimerkki: 

 

[Isä katsoo poikansa sotkuista huonetta] 

Isä: “Mikä valtava kaaos!! Olet sottapytty!!  On kauheaa elää tällaisessa 
sotkussa!” 

Poika: “Oliko sinulla huono päivä töissä, isä?” 
 

⇒ Aloittakaa keskustelu:  

• Mitä etua poika saa tulkitessaan isänsä lausuman näin? 

• Miten isä voisi muotoilla lauseensa niin, että poika, jolla on 
itsensäilmaisemisen korva, ymmärtäisi sen oikein? 

• Tunnetko henkilöitä, joilla on vahva taipumus tulkita itsensäilmaisua 
kommunikoidessaan?
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Korva 3: Ihmissuhde  

 
Esimerkki: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Aloittakaa keskustelu:  

• Mitä tässä kohtauksessa tapahtuu? 

• Minkälaisia ongelmia parilla on, jos nainen kuulee aina ihmissuhdekorval-
laan? 

• Muistatko tilanteita omasta elämästäsi, jolloin sinulla oli vahva 
ihmissuhdekorva? Mitä tapahtui ja kuinka ratkaisit tilanteen? 

Mitä tämä 

vihreä tässä 

keitossa on? 

Jos ei ruokani kelpaa, 

voit mennä syömään 

äitisi luo taas!! 
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Korva 4: Vaatimus 
 
Esimerkki:  

 
 

⇒ Aloittakaa keskustelu:  

• Mitä tapahtuu ihmisille, jotka aina tulkitsevat vaatimuksia kommu-
nikoidessaan? Kuinka muut ihmiset todennäköisesti reagoivat näihin 
vaatimustenkuulijoihin? 

• Tunnetko ihmisiä jokapäiväisessä elämässäsi, joilla on tämä vahva vaati-
muskorva? 

• Kuinka voisit suojella itseäsi niin, ettei sinulla olisi vahvaa vaatimuskorvaa?

Onko kahvia vielä? 

Keitän heti lisää 

kahvia! 
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Harjoitus: Putkisto 
 

 

Kesto: ~ 10-30 minuuttia  

 

Sijainti: sisätilat/ulkotilat  

 

Osallistujia: 3 - 20 henkeä 

 

Materiaali: 

- kourupallovarusteet 

- putkistovarusteet 

- puolikkaan putken palasia tai kapeaa kourua, marmorikuulia tai palloja, tai 
vaihtoehtoisesti voidaan käyttää vettä 

 

Toteutus:  
Tässä aktiviteetissa liikutellaan marmorikuulia tai erikokoisia palloja tai jopa vettä 
putkia pitkin. Kuinka? Jokaisella osallistujalla on vain yksi lyhyt putken pätkä, ja alku- 
ja loppupää voidaan erottaa toisistaan esteradalla. 

• Ohjaajana voit kontrolloida tehtävän vaikeuttaa. Voit viedä heidät esteiden 
yli, alas rappusia, puiden ympäri jne. Jos esimerkiksi ryhmä on 
muodostumisvaiheessa, laita heidän tiellen vain yksi helppo este ja luo 
mahdollisuus melko välittömään kokemukseen onnistuneesta 
ryhmätyöskentelystä. Jos ryhmä toimii kiinteästi yhteen, voit tehdä 
esteradasta pitemmän ja vaikeamman ja fyysisesti haastavamman 
syventääksesi heidän kokemustaan siitä, mitä he voivat saavuttaa yhdessä. 

• Opasta osallistujia lähtöviivalla ja lopussa (erottuva astia auttaa) ja anna 
heille mahdolliset lisäsäännöt, joita haluat lisätä tehtävään, kuten: jokaisen 
tulee kantaa kuulaa ainakin kerran; osallistujien tulee vuorotella tietyssä 
järjestyksessä; tai molempien jalkojen tulee pysyä lattiassa koko ajan – käytä 
luovuuttasi, jos haluat lisätä haastetta. 

 

Tavoite / tarkoitus:  

- Ryhmänmuodostamisaktiviteetti, jossa jokainen osallistuja saa yhden lyhyen 
putken palan ja ryhmän tulee työskennellä yhdessä toimittaakseen kuulan 
putkia pitkin lähdöstä maaliin. Vaatii korkean tason kommunikointia ja        
ryhmätyötä. 
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Kysymyksiä keskustelua varten:  
• Minkälainen kokemuksesi oli ryhmäsi kanssa työskentelystä? 
• Oliko kommunikaatio tehokasta? 
• Mitä ihmiset ajattelivat osallistumisestaan ja työstään projektissa? 
• Olivatko kaikki ryhmästä mukana harjotuksessa? 

 

 

Lähde: http://wilderdom.com/games/descriptions/Pipeline.html 
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MODUULI 4: ELÄMÄNHALLINTATAIDOT 
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“Itsehallintataidot muodostavat kyvyn tehdä viisaita 

valintoja, jotta saavutetaan hedelmällinen ja onnel-

linen elämä” 

 

Esittely ja määrittely 

Itsehallintataidot auttavat oppimisessa, mutta myös elämässä yleensä. Itsehallintataidot 
ovat osa kaikkea mitä teemme ja tukevat meitä elämässämme. 

 

Mitä tarkoitamme itsehallinnalla? 

• Termi yhdistää sanat “hallinta” ja “itse”. 

• Hallinta käsittää motivaation, suunnittelun, tavoitteiden asettamisen, resurssien 
laskemisen, kontrollin, sääntelyn jne. tehtävän mukaan. 

• Itsellä on kaksoismerkitys: itse autonomisena toimijana tai johtajana (ei jonakin 
ulkoisena henkilönä) ja hallinnan kohteena. 

• Teoreettiset juuret löytyvät itsehallintaterapiasta (Kanfer), joka keskittyy potilaiden 
autonomiaan tukemalla heidän itsesäätelypotentiaalia kroonisen sairauden 
kontekstissa. 

• Varsinkin kognitiivinen psykologia (esim. Bandura) ja toimintateoria (Heckhausen, 
Gollwitzer) muodostavat teoreettisen ja empiirisen pohjan itsehallinnan tärkeille  
puolille (esim. tahto, metatieto, kognitiiviset oppimisstrategiat jne.). 

 
 

Määritelmä 

Tällä hetkellä ei ole yhtenäistä määritelmää itsehallinnalle 
ja itsehallintataidoille. Joitakin painopisteitä voidaan 
määritellä: 

• strateginen tekniikka tehokkaaseen ja 
menestyksekkääseen itsesäätelyyn 

• autonomian saavuttaminen (yhteydessä voimaan-
nuttamiseen) 

• integroitu itsetoteutus (yhteydessä identiteettiin) 
 

 
Ehdotamme seuraavaa työmääritelmää: 
Itsehallintataidot ovat taitoja, joista päätämme helpottaaksemme meille tärkeiden tavoittei-
den tietoisuutta, ymmärrystä ja ylläpitoa. 

ITSEHALLINTATAIDOT 
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Itsehallinta liittyy yksilöllisiin ja vuorovaikutustaitoihin 

Itsehallintataidot käyttävät muita taitoja resursseina ja yhdistävät ne strategisesti yksilön 
tarpeiden ja tavoitteiden toimintaprosessiin. Itsesäätely, itsekontrolli, ajanhallinta jne. void-
aan nähdä itsehallinnan yhdistävinä tekijöinä. 

 

Itsehallinta ja elinikäinen oppiminen 

Oppimisen erityiskontekstissa oppimisstrategiat limittyvät yleisten itsehallintataitojen kanssa 
keskittyen oppimistavoitteisiin. 

Autonomisen itsesäädellyn oppimisen lisänäkökohdat yhdessä itsetoteutuksen kanssa 
työmääritelmämme mielessä ovat hyvin tärkeitä elinikäisessä oppimisessa. Tietoisuus omista 
taidoista oppimisprosessin toteuttamisessa ja oppimistavoitteen saavuttamisessa johtaa 
havaittuun itsetehokkuuteen, joka on olennaista motivaatiolle ja tahdolle aloittaa oma elini-
käinen oppimisprojekti. 

 

 
Itsehallinnan tärkeät askeleet 

Itsehallintataidot ovat välttämättömiä aktivi-
teettien menestyksekkääseen suunnitteluun 
ja implementointiin. Jokainen aktiviteetti – 
tietoisesti tai ei – perustuu kognitiivisiin ja 
aktiivisiin askeleisiin. 

Oppimisprosessien suhteen vodaan tunnistaa 
seuraavat askeleet: 

 

Tavoitteiden asettaminen: 

• Yksilön pitää päättää oma tarkka tavoite. 
• Päällimmäinen tavoite voi olla esimerkiksi oman elannon ansaitseminen, korkeam-

man elintason saavuttaminen tai korkeamman koulutustason saavuttaminen. 
• Seuraavaksi tarvitaan väliaikaisia tavoitteita matkalla korkeamman tason tavoit-

teeseen, joka vuorostaan vaatii kognitiivisten ja aktiivisten prosessien toteuttamista. 
 

 
Erityistä kohderyhmälle:  

On tärkeää tunnistaa ja asettaa oma tavoite, joka on realistinen ja yhteneväinen heidän 
identiteettiensä kanssa, esim. tavoitteiden asettaminen SMARTin (Doran, 1981) avulla. 

motivoivan tasapainon ylläpito 

toteutus askel askeleelta 

työprosessin tehokas suunnittelu 

resurssien & esteiden laskeminen 

tavoitteiden asettaminen 

tavoitteiden asettaminen 
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Resurssien & esteiden laskeminen 

• Yksilön tulee punnita resurssit, kuten aika, raha ja sosiaalinen tuki, ja myös ratkaista 
käytännön ongelmat, kuten lastenhoito harjoituskurssin aikana, kurssipaikalle 
pääseminen ja niin edespäin. 

• Resurssien ja esteiden punnitseminen voi myös vaikuttaa motivaatioon ja siihen, 
mitkä tavoitteet valitaan.  

 

Erityistä kohderyhmälle: 

On tärkeää analysoida resurssit ja esteet, 
keskittyä tukeviin resursseihin ja olla 
realistinen esteiden suhteen. Esteiden voittamiseen voi löytyä ratkaisuja 
ryhmäkeskusteluista. 

 

Projektin tehokas suunnittelu:  

Yksilö kehittää eräänlaisen työsuunnitelman ja realistisen aikataulun, ottaen huomioon 
käytettävissä olevat resurssit ja olemassa olevat esteet. 

  

Paljon erilaisia työkaluja ja tarkistuslistoja on 
käytettävissä. Ne pitää sopeuttaa 
kohderyhmän tarpeisiin, jotta ne eivät ole 
liian teknisiä tai monimutkaisia. 

 
 
 

Askel askeleelta implementointi:  

• Suunnitellut askeleet aktiviteetin suhteen tulee nyt menestyksekkäästi implementoi-
da oikeassa järjestyksessä. Resurssit pitää mobilisoida, esteet ylittää ja aikatauluja ja 
deadlineja noudattaa. 

• Prosessin aikana voi tulla esiin uusia 
esteitä ja kysymyksiä, joita ei aiemmin 
havaittu tai ei otettu huomioon. 
Yksilön tulee vastata joustavasti näihin 
olosuhteisiin valitsemalla tekniikoita ja 
käyttämällä resursseja, jotka auttavat 
väliaikaisen tavoitteen saavuttamis-
essa. 

Ennakomattomat ongelmat ovat kohderyhmän kriittisimpiä tilanteita. Tässä vaiheessa 
ryhmätilanne on tärkeä, jotta henkilöä tuetaan ideoilla ja avulla. 

resurssien & esteiden laskeminen 
 

tavoitteiden asettaminen 
 

työprosessin tehokas suunnittelu 
 

resurssien & esteiden laskeminen 
 

tavoitteiden asettaminen 
 

toteutus askel askeleelta 
 

työprosessin tehokas suunnittelu 
 

resurssien & esteiden laskeminen 
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Motivaation ylläpito:  

• Aktiviteetin vaatimien askelten ottaminen käyttöön saattaa vaatia hieman aikaa ja 
vaatia ennakoimattomien esteiden ylittämistä. Tämän saavuttaakseen yksilöltä vaa-

ditaan kärsivällisyyttä ja kestävyyttä, 
kuten myös jatkuvaa motivaatiota.  

• Tämä osa viittaa henkilökohtaisten 
tunteiden säätelyn taitoon ja itsek-
ontrolliin. Itsehallintataitojen 
kontekstissa on tärkeää olla varau-
tunut tilanteeseen, jossa motivaatio 
on alhainen, ja edessä on enna-
koimattomia esteitä ja pettymyksiä. 

Ratkaisuista motivaation menettämisestä prosessissa voidaan keskustella etukäteen. 

 
 

Metodologia 

 

Huomautuksia itsehallintataitojen harjoitteluun  

Kognitiivisen paradigman mukaan itsehallinta keskittyy pääasiassa analyyttisiin ja itsepohdis-
keleviin puoliin. 

Ihmiset, jotka eivät ole tottuneet kaiken pohdiskeluun, tulisi tutustuttaa siihen leikkisällä 
tavalla, askel askeleelta ja ryhmätilanteessa. Itsepohdiskelua voi oppia parhaiten               
ryhmäkeskusteluissa. 

Hyvien ja huonojen puolien ajattelu, kuten myös tukevien resurssien ja kriittisten esteiden, 
voidaan oppia ensimmäisellä askeleella, jos tämä myöhempi “sisäinen” keskustelu 
ulkoistetaan harjoitussessiossa, jossa henkilöt näyttelevät hyviä ja huonoja puolia. 

Tavoitteiden asettamisen harjoittelu ja tavoitteiden saavuttamisen suunnittelun tulisi olla 
tärkeää ja osallistujien saavutetavissa. 

 

Kuinka ottaa mukaan itsehallintataitojen pohdiskeleva osuus oppimisprosesseihin  

Joitakin esimerkkejä: 

Päiväkirja:  päiväkirjan pitäminen voi auttaa suunnittelua, tavoitteiden aset-
tamista ja saavutuksista kirjaa pitämistä  

Keskustelut:  saavutuksista, vaikeuksista ja suorituksista puhuminen voi olla 
tapa kehittää itsehallintataitoja  

Roolileikit:  mahdollisuus harjoitella uusia taitoja turvallisessa ympäristössä 
voi tarjota itseluottamusta käyttää uusia taitoja julkisessa tilan-
teessa  

motivoivan tasapainon ylläpito 
 

toteutus askel askeleelta 
 

työprosessin tehokas suunnittelu 
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Yksilöllinen pohdiskelu: saavutusten ajatteleminen on arvokas työkalu itsearviointiin ja 
tavoitteiden suunnitteluun. Pitäisi olla tarpeeksi aikaa varattuna 
saavutusten pohdintaan 

Vertaisarviointi: voi olla helpompaa ottaa vastaan rakentavaa kritiikkiä ihmisiltä, 
jotka hyväksymme vertaisiksimme kuin auktoriteeteilta 

Itsearviointi: on tärkeää tunnustaa omat saavutuksemme ja vaikeutemme 

Väittelyt:  muodolliset keskustelut tarjoavat tilaisuuksia antaa ja vastaanot-
taa rakentavaa kritiikkiä 

 

 

 
 

Kun yhdistämme vuorovaikutustaidot, yksilölliset taidot ja itse-
hallintataidot, pystymme saavuttamaan tavoitteemme! 
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Session rakenne  

 

Ehdotamme, että seuraat jonkinlaista rakennetta saadaksesi hyviä tuloksia ja taataksesi me-
nestyksekkään prosessin. 

Alla löydät ehdotuksen noin kahden tunnin session rakenteesta. Siinä harjoittelijat 
työskentelevät yhdessä lopullisen kohderyhmän kanssa.  

1) Tervetuloa 

 

2) Toisiinsa tutustuminen 

Session tämän osan tulee olla melko yksinkertainen ja helposti lähestyttävä. 
Työkalupakistamme löydät monia mukavia harjoituksia, joita voi käyttää. Yksi niistä on 
“Hyvää huomenta” –harjoitus. 

• Harjoitus “Terveisiä – hyvää huomenta” 

 

3) Teoreettinen osuus (PowerPoint-esitys) 

• Työpajan tarkoitus yhteydessä elinikäiseen oppimiseen 

• Mitä ovat hallintataidot? 

• Lähestymistavat ja metodit 

• Itsesäädelty oppiminen 

• Tuottava oppiminen 

• Yhteistyössä tapahtuva oppiminen 

• Kokemukseen pohjautuva oppiminen 

 

Itsehallintataitotehtävän harjoittelu, kuten seuraava  

Harjoitus “Jalanjäljille astuminen”  

 

4) Lyhyt palaute ja session loppu 
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Harjoituksia 

 

Harjoitus: Hyvää huomenta 
 

 
Kesto: 15 minuuttia 

 

 

Sijainti: yksi iso huone 

 

 

Osallistujia: 6 – 20  

 

 

Materiaali:  
cd-soitin ja eloisaa musiikkia 
 

 

Toteutus: 

Ohjeet osallistujille : 

Haluamme sinun kävelevän ympäri huonetta samalla, kun kuuntelet musiikkia. 
Musiikin loppuessa sinua pyydetään tervehtimään sinua lähimpänä olevaa ihmistä 
ohjeiden mukaan. Yritä aina valita eri henkilö. Sano hyvää huomenta sinua 
lähimpänä olevalle henkilölle: 

 …kuin hän olisi ystäväsi. 
 … kuin hän olisi ystäväsi vauva. 
 … kuin hän olisi naapurustosi kirkon pappi. 
 … kuin hän olisi kuuluisa poptähti. 
 … kuin hän olisi pomosi. 
 … kuin hän olisi arkkipiispa sairaalassa. 
 … kuin hän olisi poika- tai tyttöystäväsi. 

   

 

Tavoite / tarkoitus: 
Energisoida ryhmä 

 

 

Kysymyksiä keskustelua varten: 
Pyydät lyhyen palautteen. 
 

 

Lähde:  
Movement “PROTASI” – Centre of Creative Occupation – 
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Harjotus: Jalanjälkiin astuminen 
 

 
Kesto:  n. 60 minuuttia 

 

Sijainti: yksi iso huone 

 

Osallistujia:  vähintään 15 henkeä ( jos osallistujia on enemmän tai vähemmän, 
pitää toteutusta muuttaa). 

 

Materiaali: kyniä, teippiä, yhdeksän jalanjälkitarraa, kolme koria ja kolme 
symbolista tai todellista estettä 

 

Toteutus:  

Osallistujat jaetaan kolmeen ryhmään kolmen palapelin tekniikalla (Osallistujille 
jaetaan kolme kuvaa A4-paperilla, ja kuvat on leikattu viiteen erilaiseen osaan. He 
yrittävät koota palapelinsä ja näin muodostavat viiden hengen ryhmät).  

 

Alaryhmissään heidän pitää tehdä seuraava tehtävä: 

“Palatessanne kotimaihinne teidän tulee implementoda pilottikoulutus koskien 
yksilöllisiä taitoja, vuorovaikutustaitoja ja itsehallintataitoja. Teitä pyydetään 
määrittelemään kolme tärkeää askelta, jotka tarvitaan koulutuksenne paremmin 
organisoimiseen. 

Teidän viiden kesken teidän täytyy valita: 

• Yksi henkilö, joka on vastuussa koulutuksen organisoinnista (tämä henkilö voi 

myös olla kouluttaja, mutta se ei ole välttämätöntä), 

• kaksi henkilöä, jotka antavat organisoijalle koulutuksen järjestämiseen 

tarvittavat resurssit ja 

• kaksi henkilöä, jotka keskittyvät vastaan tuleviin esteisiin, jotka organisoijan 

täytyy ottaa huomioon suorittaakseen jokaisen askeleen 

Kun olette valinneet roolinne ja ennen kuin alatte astumaan jalanjäljille, miettikää 

5-10 minuuttia ja kirjoittakaa pienelle paperin palalle yksilöllisesti ja roolinne    

mukaan joko kolme mahdollista askelta tai joitakin resursseja tai esteitä. 

Nyt jokainen teistä aloittaa matkansa TAHDOSTA TAVOITTEESEEN. Pysähdytte joka 

askeleella ja keskustelette roolienne mukaisesti, ja teidän asenteenne antaa 

palautetta “astujalle”. Voitte laittaa ideanne koreihin tai siirtää estettä ja pysäyttää 

“astuja” joka kerralla, kun esitätte esteen prosessille. On hyvä pitää yllä dialogia tai 

debattia esteiden ja resurssien kanssa tekemisissä olevien osallistujien välillä. 

Lopullisen päätöksen jokaisen askeleen kohdalla tekee organisoija, ja muut neljä 

henkilöä toimivat organisoijan konsultteina”. 

Tehdäksemme harjoituksen jännittävämmäksi olemme tehneet piirroksen, josta 

näkyy asetelmat huoneessa.  
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Tavoite / tarkoitus:  

Harjoitella suunnitelmaa heidän työhönsä oikeassa elämässä ennakoiden esteitä ja 
vaikeuksia muiden ihmisten avulla ryhmätyössä.  

 

Tämä harjoitus auttaa osallistujan itsehallintataitoja ja olemassa olevien taitojen 
säilyttämistä ja uusien taitojen hankkimista ja keinojen kehittämistä, jotta projekti 
voidaan toteuttaa askel askeleelta. 
Näiden askelten ja niiden järjestyksen organisointi, samanlaiset halut ja tavoitteet 
jakavan ryhmän avustamana, syventää osallistujan syvempää ymmärrystä ongel-
masta, joka häntä pyydetään ratkaisemaan.  
Voit valita projektin, jonka toteutuminen on hyvin todennäköistä. Tavoitteena on 
valita harjoitus, joka muistuttaa tosielämässä vastaan tulevia tilanteita. 

 

Apu ihmisiltä, jotka ovat tarvittavien RESURSSIEN ja vastaan tulevien ESTEIDEN 
kohdalla ASKELMILLA, on itse asiassa ne muut “äänet”, joita meillä yksilöinä ja 
tilanteesta riippuen on, kuulemme me niitä tai emme. Tässä harjoituksessa muut 
“äänet” auttavat meitä lähestymään yritystämme holistisesti, ajattelemaan 
useampaa kuin yhtä ongelmanratkaisumallia, arvioimaan ennakoimattomia riskejä ja 
vaaroja tai parempia ideoita. Lopullinen päätös on meidän, mikä tarkoittaa, että 
olemme kantaneet vastuumme. Tehtyään tämän matkan halusta tavoitteeseen, 
osallistuja hallitsee omaa oppimisprosessiansa. 
 

 

Kysymyksiä keskustelua varten: 

• Minkälainen prosessi oli? 

• Mitä tunsit resurssien ja esteiden suhteen? 

• Mitä itsehallinnan näkökohtia tunnistit? 

• Kuinka tätä harjoitusta voidaan soveltaa kohderyhmällesi? 

• Tuntuuko sinusta, että tämä harjoitus auttoi organisoijaa kehittämään 
johtotaitojaan? 

• Mitä korjauksia sinun pitäisi tehdä harjoituksen parantamiseksi? 

 

 

Lähde: Pro-Skills  
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MODUULI 5: HARJOITTELU 
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Pro-Skillsin innovatiivinen lähestymistapa perustuu suureen dynaamisten ihmissuhdeharjo-
itusten käyttöön, jotka toimivat sen filosofiassa ilmaistujen tavoitteiden työkaluina: ne 
stimuloivat ihmisiä menemään syvemmälle tunteisiinsa ja tuntemaan kokemuksensa; ne 
tähtäävät sellaisten olosuhteiden luomiseen, että osallistujat voivat imeä tietoa tai harjoittaa 
taitoja. 

Kuten aiemmin mainitsimme, meidän mielestämme kouluttajien tulee kokea harjoitukset 
itse ennen toisten ihmisten kouluttamista, jotta he tuntevat näiden tekniikoiden dynamiikan 
ja voiman, kuten myös mahdolliset esteet, joita ihmiset kohtaavat harjoituksia tehdessään, 
ovat he syrjäytyneitä tai eivät.  Tämän lisäksi on hyvin tärkeää, että kouluttajat ovat 
tietoisia, että tämän kaltaiset harjotukset eivät koskaan ole samanlaisia, kun niitä 
sovelletaan ihmisiin. Erot persoonallisuudessa, iässä, sukupuolessa, kulttuuritaustassa jne. 
antavat melkein erilaisia tuloksia ja ihmiset reagoivat eri tavoin. Täten näitä harjoituksia ei 
tulisi nähdä resepteinä; ne eivät itsestään anna ratkaisuja, koska ainesosat eivät ole joka ker-
ralla samat. 

 

Kokenut kouluttaja voi toisaalta tietoisesti käyttää hyväksi tätä tosiasiaa. Tekniikat ja harjo-
itukset ovat osa yleiskonseptia ja toimivat työkaluina. Tähdäten kyseessä olevan koulutuksen 
tavoitteisiin, kouluttaja voi säännellä harjoitusten prosessia erikoisohjeilla ja myös 
sanattomalla käytöksellään. 

Toisaalta kouluttaja myös tiedostamattomasti vaikuttaa koulutusprosessiin koko ajan per-
soonallisuudellaan, kuten myös käytöksellään ja inhimillisillä piirteillään, kuten sympatialla 
ja antipatialla. Täten koulutuskonseptin toteuttaminen vaatii korkeaa tietoisuuden tasoa ja 
pohdiskelua kouluttajien osalta. 

 

Kouluttajan pitää aina: 

• olla tietoinen harjoituksen konkreettisista tavoitteista  

• olla tietoinen omista tunteistaan (pelot, pitämiset ja inhoamiset) koulutusta 
toteutettaessa 

• olla tietoinen kohderyhmän piirteistä ja tarpeista  

• olla vapaa ennakkoluuloista ja tulkinnoista 

• hallita hyvin erilaiset tekniikat ja harjoitukset 

• olla joustava, jotta hän voi soveltaa oikeita tekniikoita ryhmädynamiikan mukaan  

• olla tarkkaavainen ja kykeneväinen puuttumaan harjoitusprosessiin osallistujien 
reaktioiden, tunteiden ja tarpeiden mukaan 

• kyetä kokoamaan ideoita, nostamaan esiin aiheita ja auttaa kaikkien osallistujien 
ilmaisua 

 

Kouluttajien tulee olla hyvin varovaisia käyttäessään näitä tekniikoita ja harjoituksia, testata 
niitä ennen käyttöönottoa ja aina pyrkiä “sulkemaan”, jos ne on “avattu”. He eivät päästä 
tilanteita karkaamaan käsistä tai luo konflikteja ja negatiivista ilmapiiriä. Joskus henkilöt  
huomaavat näissä tekniikoissa ja harjoituksissa hyvän tilaisuuden psykoterapiaan tai hyvin 
syvien ajatusten, tunteiden ja tilanteiden tunnustamiseen. Kouluttajan pitää vetää hyvin 
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selkeät rajat harjoitussessiolle ja olla valpas hallitakseen tilanteen tarjoamalla vaihtoehtoisia 
ratkaisuja tai rajoittamalla niitä ihmisiä, jotka ylittävät sovitut rajat. 

 

Täten kouluta kouluttaja -kurssit tekevät tulevat kouluttajat tietoiseksi näistä tosiasioista 
ja tarjoavat tilaisuuden ja puitteet kokea ja harjoitella näitä kouluttajataitoja ennen oikean 
koulutustilaisuuden kohtaamista lopullisen kohderyhmän kanssa. 

Täten tämän moduulin perusidea on, että osallistujat valmistavat ja toteuttavat ainakin 
yhden harjoituksen omillaan ja johtavat harjoitukseen liittyvää ryhmäkeskustelua keskittyen 
kohderyhmän tarpeisiin, harjoituksen variaatioihin jne. 

 

 

 

Session rakenne 

 

1) Johdanto 

Koulutetavien tulee tulla tietoisiksi omasta vaikutuksestaan harjoitusprosessiin 
konkreettisilla ohjeilla, sanattomalla käytöksellä ja persoonallisuudella. 
Voit vaihdella tämän johdannon pituutta ja näin moduulin toteutusta: 

A) Pitkä johdanto: Koulutettavat saavat laajasti tietoa kouluttajan 
vaikutuksesta harjoitusten toteuttamisessa; asioista keskustellaan 
valmistautumisen ja toteutuksen alussa. Käsillä olevaa powerpoint–
esitystä voidaan käyttää tähän. 

Tärkeää: Koulutettavia ohjataan tietoisesti vaihtelemaan käytöstään ja 
ohjeita harjoitusta toteutettaessa. 

B) Lyhyt johdanto: Koulutettavia ohjeistetaan valmistamaan ja toteutamaan 
yksi harjoitus ja näin pohdiskelemaan kouluttajan vaikutusta harjoitukseen, 
mutta he eivät saa laajasti tietoa. 

 
2) Valmistelu 

Osallistujat valmistavat ainakin yhden harjotuksen, joka toteutetaan koulutettavien 
ryhmässä. He voivat tuoda omia harjotuksiaan tai heille voidaan antaa työkalupakki ja 
he voivat valita sieltä. Osallistujien tulisi työskennellä vähintään pareittain, tai 
pienryhmissä. 
Tämän käytännön osion valmistelu voi olla osa koulutusta (jos pidät kurssin yhteen 
putkeen) tai se voidaan tehdä kotitehtävänä (jos sinulla on viikottainen kurssi, joka 
kestää usean viikon).  
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3) Toteutus ja työkaluista keskustelu 

Koulutettavat toteuttavat harjoitukset ryhmässä. Pelkän toteutuksen lisäksi heidän tulee 
esittää harjotusten tavoitteet ja tarkoitus. Harjoitusten toteuttamisen jälkeen ryhmä 
keskustelee tekniikoiden vahvuuksista ja potentiaalista, variaatioista, eduista ja 
haitoista. Osallistujat antavat palautetta toteuttaville kouluttajille harjoitusten 
vaikutuksesta ja omista tunteistaan ja kokemuksistaan niitä tehdessään. Koulutettavat, 
jotka johtavat harjoitusta, antavat palautetta pohjautuen omiin tunteisiinsa ja 
vaikeuksiinsa työkalun toteuttamisessa.  

 
4) Loppupohdiskelu ja keskustelu 

Riippuen siitä, valitsitko variaation A vai B moduulin johdantoon, moduuli päätetään en-
emmän tai vähemmän kattavalla loppupohdiskelulla ja keskustelulla: 

A) Jos osallistujat tietoisesti vaihtelivat käytöstään ja ohjeitaan harjoituksia to-
teutettaessaa, he voivat nyt raportoda ideoistaan ja kokemuksistaan.  

B) Jos osallistujia ei ohjeistettu laajasti, vot koota heidän kokemuksensa kort-
teihin tai ilmoitustaululle ja koostaa ne powerpoint –esitykseen.  
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MODUULI 6: POHDISKELU / ARVIOINTI 
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Miksi tämä moduuli? 

Miksi lopetamme Pro-Skillsin kouluta kouluttaja –kurssin laajalla pohdiskelu- ja arviointi-
moduulilla!? Tähän on kolme syytä: 

 

1) Koulutettavien etu: Kuten tämän esitteen alussa huomautimme, Pro-Skillsin konseptin ja 
taustafilosofian sisäistäminen on hyvin todennäköisesti kouluta kouluttaja –kurssin tärkein 
osa. Täten viimeinen koulutusmoduuli ja –sessio keskittyy Pro-Skillsin konseptin pohdintaan 
ja arviointiin. Se saattaa auttaa tulevia kouluttajia pääsemään syvemmälle sisään Pro-Skillsin 
filosofiaan, pohdiskelemaan omaa asennettaan elinikäistä oppimista, syrjäytyneiden hen-
kilöiden muodostamaa kohderyhmää ja elämän ja oppimisen tasaveroisia mahdollisuuksia 
kohtaan ja lopulta päättämään, ovatko he valmiita työskentelemään ja kouluttamaan Pro-
Skilllsin lähestymistavan hengessä vai eivät. 

2) “Koulutettavien kouluttajien” etu: Tämän lisäksi myös kokeneet “kouluttajien koulut-
tajat” tarvitsevat palauteta opetustavoistaan ja reaktioista ja opetusprosessista, joita he 
yrittävät koulutettaville välittää. Kokeneet kouluttajat ovat vaarassa seurata vanhoja ta-
pojaan ja tulla vähemmän herkiksi koulutettaviensa tarpeille ja koulutusprosessille, joten 
kokemuksen tasosta ja erikoisalasta huolimatta: kouluttajan ei tulisi koskaan lopettaa pa-
lautteen pyytämistä. 

3) Koulutuskonseptin etu: Sanoimme jo, että Pro-Skillsin konsepti on keskeneräinen ja 
tarvitsee lisäkehitystä ja parannusta. Prosessissa mukana olevien kouluttajien ja ammattilais-
ten tulee pitää yllä kollektiivista ajattelua ja ajatustenvaihtoa ja kerätä kokemuksia Pro-
Skillsin konseptin implementoinnista sekä lopullisen kohderyhmän että kouluttajien koulu-
tuksen osalta. 

 

 

Metodologia 

Arviointimetodeista yleensä ja erityisesti eri lähestymistavoista koulutuksen arvioinnissa on 
kirjoitettu paljon. Tämä luku ei silti yritä olla tieteellinen artikkeli tai antaa perusteita sys-
temaattiseen arviointitutkimukseen. Haluamme tarjota joitakin helppoja ja helppokäyttöisiä 
työkaluja saadaksemme palautetta koulutettavilta heidän tyytyväisyydestään kurssin suht-
een, heidän asenteistaan Pro-Skillsin konseptin suhteen ja sen käyttökelpoisuudesta ja mah-
dollisesta käyttökelpoisuudesta päivittäisessä työssä. 
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Tulokset & käytettävyys: 
Muuttuiko koulutettavien asenne? 

Pystyvätkö he toteuttamaan kurssin? 
Näkevätkö he mahdollisena konseptin 

käyttämisen päivittäisessä työssä? 

Etualalla: 
koulutettavien ennakkotiedot, ala, 

lopullinen kohderyhmä & odotukset 
expectations 

Koulutus
s 

Reaktio:  
Ovatko koulutettavat tyytyväisiä? Mitä 

mieltä he ovat konseptista? 

 
Arviointimoduuli käsittää puolia ja toimia, jotka 
on toteutettu ennen koulutuksen alkua. Eh-
dotamme, että aluksi järjestetään jonkinlainen 
arviointi kurssilaisten odotuksista ja – varsinkin, 
jos osallistujat eivät entuudestaan tunne toisiaan 
– heidän ennakkotiedoistaan, alastaan ja lopul-
lisesta kohderyhmästä. 

 

Seuraava moduulin rakenne on ehdotus, joka 
keskittyy puoliin, jotka ovat meidän näkökulmas-
tamme tärkeitä ja antavat eniten hyötyä kaikille 
osapuolille. Voit toki myös tehdä omat valintasi 
tarjoamistamme vaihtoehdoista tai käyttää 
muita arviointityökaluja. 

Varsinainen arviointisessio voidaan toteuttaa 
joko heti viimeisen harjoitusmoduulin jälkeen tai 
erillisessä tapaamisessa. Koulutettavien en-
sireaktio antaa ensivaikutelman heidän tyytyväisyydestään ja vaikutelmistaan. Yksityiskoh-
taisemman arvioinnin voi toteuttaa pohdiskelun ja keskustelun jälkeen. 

Haluamme yhdistää standardisoidun kyselylomakkeen luovaan arviointiin ja palautetyöka- 

luihin. 

 

 
 
Ensi alkuun 

Riippumatta siitä minkälaisen koulutuksen järjestät, on hyödyllistä kysellä osanottajien 
odotuksista koulutuksen alussa, varsinkin jos koulutettavat ovat kokeneita kouluttajia tai 
edistyneemmän koulutuksen parissa. Voit toteuttaa tämän vaikka lähettämällä kysely-
lomakkeen koulutettaville muutamaa viikkoa ennen koulutuksen alkamista, esimerkiksi 
yhdessä muun materiaalin kanssa. Jos tarjoat varsinaisen Pro-Skillsin kouluta kouluttaja –
kurssin etkä tunne osanottajia kovin hyvin entuudestaan, on tässä mahdollisuutesi kysyä 
kysyä lisäyksityiskohtia esimerkiksi heidän alastaan, kokemuksestaan ja erikoisosaamisestaan 
elinikäisen oppimisen ja aikuiskoulutuksen alalla ja niin edespäin. Jos on mahdollista saada 
täytetyt kyselylomakkeet takaisin muutamaa päivää ennen koulutuksen alkua, voit 
räätälöidä kurssin koulutettavien odotusten mukaan tai käsitellä epärealistisia ja riittämät-
tömiä odotuksia koulutuksen alussa. 
 
Toinen mahdollisuus on tiedustella osallistujien odotuksia ja pelkoja kurssin suhteen koulu-
tuksen alussa luovan metodin, kuten “odotusten puun” avulla: 
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 Piirretään karkea luonnos puusta fläppitaulun 
paperille. Osallistujia pyydetään kirjoittamaan 
koulutusta koskevat odotuksensa ja pelkonsa pienille 
paperilapuille, odotukset ja pelot eri värisille lapuille. 
Sen jälkeen laput kiinnitetään puuhun, odotukset 
puun latvaan ja pelot puun runkoon. Osallistujat tai 
kouluttaja järjestävät laput niin, että usein toistuvat 
pelot tai odotukset tulevat esiin.  

 
Osallistujien pelot ja odotukset koulutuksen suhteen 
tulevat esiin. Vaikuttaisi olevan tärkeää keskustella 
riittämättömistä ja epärealistisista odotuksista ennen 
koulutusmoduuleiden alkua ja antaa 
lisäinformaatiota pelkojen suhteen.  

Kursson lopuksi on mahdollista muistella tas 
odotusten puuta ja keskustella, mitkä odotukset ja 

pelot täyttyivät ja mitkä eivät. 
 
 
 
Reaktio 

Osallistujien välitön reaktio koulutuskurssiin keskittyy usein koulutettavien tyytyväisyyteen 
ja ensivaikutelmiin. Koska tämä tarjoaa ensikäden tietoa, jos jotain on pahasti pielessä, on 
tämänkaltainen palaute hyödyllistä – mukaanlukien organisaatioasiat ja ryhmän tunnelma – 
jokaisen harjoitusmoduulin tai koulutuspäivän lopuksi.  
Ehdotamme koulutettavien ensireaktioiden selvittämistä luovilla metodeilla ja annamma 
kaksi esimerkkiä tämänkaltaisista arviointimetodeista alla: tunnelmalämpömittari ja 
maalimetodi. 
 
 
Tunnelmalämpömittari 
 
Tunnelmalämpömittari tarjoaa 
tilaisuuden nopeasti arvioida 
osallistujien tunnelmia tai 
tyytyväisyyttä kurssin eri aikoina. 
Ihmiset suorittavat arvionsa 
asettamalla tarran ilmapuntariin 
heidän nykyistä tunnelmaansa 
vastaavalle tasolle. 
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  tyytyväisyys   tunnelma 
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Maalimetodi 

 
Maalimetodi mahdollistaa koulutuksen 
eri puolien arvioinnin ja niistä keskuste-
lun. Ryhmän tunnelma, opetetun sisällön 
käyttökelpoisuus, kurssin organisointi ja 
koulutuksen metodologia ovat esimerk-
kejä tästä. 
“Maali” muokataan fläppitauluksi. Osal-
listujille jaetaan neljä tarraa ja he il-
maisevat tyytyväisyytensä asettamalla 
pisteen joko lähemmäs tai kauemmas 
maalilevyn keskustasta. Mitä lähempänä 
kohde on maalin keskustaa, sitä 
positiivisempi arvio. 
 

 

 
 
 
Tulokset & käyttökelpoisuus 

Ennen kuin yksityiskohtainen arvionti koulutuksesta aloitetaan, tulisi osallistujilla olla toinen 
mahdollisuus pohdiskella ja keskustella koulutuskonseptista kiinnittäen erityishuomiota 
päivittäiseen työhönsä ja lopulliseen kohderyhmäänsä. Ehdotamme pientä esitelmää koulu-
tuskonseptin ydinideoista ja koulutusmoduuleista, jotka koulutettavien kanssa toteutettiin. 
Jos kyseessä on henkilökunnan jatkokoulutus, näyttäisi olevan hyödyllistä yhdistää tämä 
keskustelu osallistujien päivittäiseen työhön ja kohderyhmään. Koska Pro-Skillsin koulutus-
konsepti ei ole jäykkä lähestymistapa, vaan avoin sovelluksille, on tärkeää tarjota koulutetta-
ville mahdollisuus pohtia konseptin mahdollisuuksia ja esteitä suhteessa sen käyttöönottoon 
heidän työssään, keskustella siitä, vastata avoimiin kysymyksiin ja työskennellä yhdessä rat-
kaisun eteen. Se, että koulutettavat saavat konkreettisen käsityksen kursseista, jotka he 
myöhemmin toteuttavat, on kouluta kouluttaja –konseptin tärkeä tavoite. 
Tämän voi toteuttaa pienissä keskusteluryhmissä tai kalamalja-metodin tyyppisellä 
keskustelustrategialla (ks. alla). Jos koulutettavana on henkilökuntaa eri instituutiosta, voi 
olla hyödyllistä rakentaa ryhmät instituution mukaan, jotta voidaan keskustella olennaisista 
olosuhteista. Ryhmät vovat tuoda esiin mahdollisia kysymyksiä ja esteitä yleiskokoukseen 
myöhemmin tai keskustella niistä pienryhmissä kouluta kouluttaja –kurssin johtajan kanssa. 
Jos koko ryhmä ei ole liian iso, kalamalja-metodi tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa nämä 
keskustelut yleiskokouksessa. 
 
Lopullinen koulutusarviointi toteutetaan standardisoidulla kyselylomakkeella. Siitä selviää 
osallistujien saamat uudet tiedot, heidän asenteensa konseptia kohtaan ja odotuksensa ja 
suunitelmansa Pro-Skillsin koulutuskurssien toteuttamisen suhteen. 

koulutuksen 
organisointi 

 

metodologia sisällön 
käytettävyys 

ryhmän tun-
nelma 
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Kuinka tuloksia voi käyttää? 

Arvioinnin tulokset tarjoavat luotettavaa palautetta tehdystä työstä. Kuinka tätä informaati-
ota voi käyttää? 

Ehdotamme, että tuloksista keskustellaan kouluttajatiimissä, jotta tulevia koulutuksia   
voidaan parantaa ja kehittää vastaamaan koulutettavien tarpeita ja mielenkiinnon kohteita. 
Toki saattaa myös löytyä koulutettavia, jotka vastustavat Pro-Skillsin filosofiaa eivätkä voi 
hyväksyä sen eettisiä tai pedagogisia periaatteita. Vaikuttaisi silti olevan hyödyllistä tutkia 
omaa toimintaansa: Onnistuimmeko yhdistämään ideamme koulutettavien en-
nakkotietoihin? Onnistuimmeko herättämään heidän mielenkiintonsa? Onnistuimmeko 
saamaan eloon Pro-Skillsin lähestymistavan koulutuksessamme? 

Pyydämme sinua myös pysymään yhteydessä sinut Pro-Skillsin lähestymistapaan esitelleisiin 
kumppaneihin tai antamaan palautetta ja esittämään kysymyksiä tai kritikkiä Pro-Skills-
tiimille esim. projektin verkkosivujen kautta. Pro-Skillsin konsepti on keskeneräinen ja 
tarvitsee lisäkehitystä ja parannusta ja sinua pyydetään pitämään yllä keskustelua ja 
ajatustenvaihtoa konseptin implementoinnista. 

Tämän lisäksi voit saada lisähyötyä arviointituloksista. Voit käyttää arviointituloksia 
tuodaksesi esille ohjelman menestystä sponsoreille ja taloudellisille tukijoille, medialle ja 
yleisölle. Konkreettisesta koulutuksesta ja sen tuloksista ja koulutettavien palautteesta 
raportoiminen herättää ihmisten mielenkiinnon ja voi tarjota mahdollisuuden tuoda koulu-
tustarjontaa julkisuuteen. 

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, arviointitulosten esittäminen voi auttaa her-
kistämään ja vakuuttamaan vastuullisia päätöksentekijöitä ja poliitikkoja tukemaan Pro-
Skillsin koulutuslähestymistavan kestävää implementointia sosiaalisesti epäedullisessa ase-
massa olevien henkilöiden auttamiseksi. 
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Session rakenne 

 
1) Energisoija: “Hyvää huomenta” / “Elefantti” 

Yhdistät sitten arviointisession viimeiseen harjotusmoduuliin tai järjestät erityisen arvio-
intitapaamisen, vaikuttaisi olevan hyödyllistä aloittaa se energisoivalla harjoituksella, 
ihmisten mielien virkistämiseksi, ryhmän jälleenyhdistämiseksi ja arviointisession 
muuttumisen tylsäksi tai kuivaksi tapaamiseksi, estämiseksi. 

“Hyvää huomenta” on mukava harjoitus, jolla voi aloittaa erillisen arviointisession; “ele-
fantin” voi toteuttaa, jos sessio tehdään heti viimeisen harjoitusmoduulin jälkeen. 

 

2) Alkureaktio: Maalimetodi 

Maalimetodin avulla (ks. yllä) osallistujat ilmaisevat spontaanin vaikutelmansa ryhmän 
tunnelmasta, koulutuskonseptin käyttökelpoisuudesta, kurssin organisoinnista ja koulu-
tuksen metodologiasta. Tuloksista ei keskustella eikä niitä kommentoda. 

 

3) Lyhyt powerpoint-esitelmä:  

Lyhyessä esitelmässä kouluttaja toistaa ja kokoaa Pro-Skillsin konseptin ydinideat, jotka 
toteutettiin ryhmän kanssa. Tämä auttaa osallistujia menemään metatasolle ja aloitta-
maan pohdiskelun. 

 

Voit käyttää moduulin 1 powerpoint-esitystä. 

 

4) Pohdiskelu & keskustelu: 

A) Sinulla on henkilökuntaa eri instituutioista, mutta useita jäseniä samasta instituuti-
osta: Rakena pieniä keskusteluryhmiä istituutioiden mukaan ja anna heille jonkin 
verran aikaa keskustella seuraavista kysymyksistä:  

- Oletko samaa mieltä Pro-Skillsin ydinarvosta ja onko se linjassa oman 
istituutiosi perusteiden kanssa? 

- Onko olemassa olevaa kehystä, jonka avulla Pro-Skillsin koulutus voitaisiin 
implementoida? Mitkä organisatoriset esteet huolestuttavat sinua? 

- Minkälaista reaktiota odottaisit lopulliselta kohderyhmältäsi? Olisivatko he 
avoimia tämänlaiselle koulutukselle? Mitkä ovat heidän esteensä ja pelkonsa? 

- Mitä konkreettisia askeleita sinun tulee tehdä, jotta vot implementoda Pro-
Skillsin koulutuksen instituutioosi? 
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B) Jos sinulla on henkilökuntaa vain yhdestä instituutiosta tai yksittäisiä jäseniä eri in-
stituutioista tai toteutat koulutuksen peruskoulutuksen puitteissa: Käytä kala-
maljametodia (ks. alla) ja anna seuraavat kysymykset keskustelua varten:  

- Oletko samaa mieltä Pro-Skillsin perusarvoista? Mitä kritiikkiä esität 
lähestymistavalle? 

- Sopiiko Pro-Skillsin pedagoginen lähestymistapa aikuiskoulutukseen / työhön 
syrjäytyneiden kanssa? 

- Mitä mieltä olet henkilökohtaisesti elinikäisen oppimisen perustaidoista, er-
ityisesti suhteessa sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevien aikuisten 
kohderyhmään? 

 

5) Arviointilomake 

Standardisoitu arviointilomake (ks. alla) jaetaan osallistujille. Heille annetaan jonkin 
verran aikaa täyttää se. Lomakkeet palautetaan laatikkoon ja näin taataan nimettömyys. 

 

6) Odotusten puu 

Jos toteutut odotusten puu -harjoituksen (ks. yllä) koulutuskurssin alussa, voit nyt 
pyytää koulutettavia käymään puun luokse ja 

- poistamaan kortit, joissa oli odotuksia, jotka toteutuivat ja kortit, joissa oli 
pelkoja, jotka eivät olleet merkittäviä; nämä kortit laitetaan pieneen laatik-
koon puun alla; 

- jätä kortit, joissa on odotuksia, jotka eivät toteutuneet ja kortit, joissa on 
pelkoja, jotka toteutuivat; nämä kortit jäävät puuhun. 

Tuloksena olevaa odotusten puuta ei tule kommentoida. 

 

7) Koulutuksen lopettaminen: Harjoitus “Verkosto” 

Tämä harjoitus on mukava peli, jolla tapaamisen voi lopettaa symboloimalla verkostoa, 
joka on kasvanut osallistujien välille. 
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Harjoituksia 

Harjoitus: Hyvää huomenta 

⇒ ks. Itsehallintataitojen moduuli! 
 
 
Harjotus: Elefantti  

 

 
kesto: 15 minuuttia 

 

Sijainti: iso huone 

 

osallistujia: 6 – 20  

 

materiaali:  
- 

 

toteutus: 

Osallistujat muodostavat ympyrän, jossa jokainen seisoo jonkun toisen takana. 
Johtaja kertoo tarinan ja samalla tekee kädellään tiettyjä liikkkeitä toisen selkää 
koskettelemalla. Toiset katsovat ja tekevät perässä tämän itse asiassa rentouttavan 
viestin. 

Olipa kerran iso metsä (Tee ympyräliikkeitä molemmilla käsillä edessä olevan 
henkilön selkään) 

Täynnä puita (Piirrä palmut pystysuoraan. Kun oikea on alhaalla, vasen kämmen on 
ylhäällä) 
Täynnä metsureita, jotka kaatavat niitä (Lyö selkää molempien kämmenten 
reunoilla) 
Puista tulee kantoja (Tee ympyräliikkeitä peukalolla) 
Sitten tuli elefantti ja astui niiden päälle (Lyö nyrkeillä) 
Poliisi tuli ja vei sen putkaan (Tartu vyötäröstä molemmin käsin) 
Elefantti kirjoittaa kirjeen äidilleen kirjoituskoneella selittäen tapahtuneen (Naputa 
sormilla) 
ja syöttää uuden paperin (vedä molempia käsiä selkää vasten) 
ja laittaa siihen postimerkin (paina peukaloilla) 
(Tarina alkaa alusta ainakin vielä kerran) 

 

tavoite / tarkoitus: 
Rentouttaa ja viihdyttää osallistujia. 

 

Lähde:  
“Communication without violence”, Nada Ignjatovic Savic 
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Harjoitus: Kalamalja (Variaatio B) 
 

 
kesto:  1 ½  tuntia 

 

sijainti: huone 

 

osallistujia: 12 – 20  

 

materiaali:  tuoleja 

 

toteutus: 
- Osallistujat muodostavat sisäisen ja ulkoisen ympyrän; sisäympyrässä on 4-5 

henkeä 
- Ihmiset sisäympyrässä aloittavat tietyn keskustelun. 
- Ulkoympyrä toimii hiljaisena yleisönä. 
- Koulutettavat ulkoympyrästä voivat pyytää osallistua keskusteluun viittaamal-

la. Jonkun sisäympyrästä on vaihdettava paikkaa keskusteluympyrän uuden jä-
senen kanssa. 

- Vaihtoehtoisesti keskusteluympyrän jäsen voi poistua ja uusi jäsen tulla tilalle. 
Kouluttaja avaa keskustelun tietyllä kysymyksellä (esim. kirjoittamalla sen taululle 
tai antamalla keskustelukortin sisäympyrälle. Hän myös tarvittaessa moderoi 
keskusteluympyrää ja antaa uuden kysymyksen jonkin ajan päästä.). 

 

tavoite / tarkoitus: 
Tietystä aiheesta voidaan keskustella isossa ryhmässä, mutta aktiivisten osal-
listujien määrä on rajattu. Kuka tahansa ison ryhmän jäsenistä voi silti osallistua. 
 

 

Kysymyksiä keskustelua varten: 

-  

 

Lähde:  
“PROTASI”-liike – Centre of Creative Occupation  
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Harjoitus: Verkosto 

 

 
kesto: 5 minuuttia 

 

sijainti: sisällä tai ulkona, kunhan on tilaa muodostaa ympyrä osallistujista  

 

osallistujia: >5 henkeä 

 

materiaali:  
lankakerä 

 

toteutus: 
Osallistujat seisovat ympyrässä. Yksi henkilö aloittaa sanomalla “näkemiin” it-
selleen ominaisella tavalla ja kertoo terveisensä ja toivotuksensa muille jäsenille; 
sitten hän heittää lankakerän toiselle osallistujalle pitäen yhdestä langan päästä 
kiinni. Henkilö ottaa pallon kiinni, sanoo näkemiin ja kertoo omat toivotuksena   
ryhmälle ja jälleen pallo heitetään jne. 
Askel askeleelta osallistujien välille muodostuu verkosto. 
Jos lankakeräverkosto yhdistää kaikkia osallistujia, kouluttaja sanoo joitakiin 
mukavia läksiäissanoja viitaten verkostoon, joka osallistujien välille koulutuskurssin 
aikana muodostui. 

 

tavoite / tarkoitus: 

Visualisoida ryhmän jäsenten mahdollinen verkosto. 

 

Lähde:  
tuntematon 

  
 
 
 
 
 
 
 

Arviontilomake 

ks. alla! 
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Hyvät osanottajat, tovomme, että nautit Pro-Skillsin kurssista ja sait uutta inspiraatiota!  
Haluaisimme pyytää sinua antamaan meille palautetta tyytyväisyydestäsi kurssin, koulutuskonseptin ja sen 
sisällön suhteen ja sen suhteen, oliko sen sisällöstä hyötyä sinulle ja työllesi. Täytäthän lomakken ja jätät sen 
osoitettuun laatikkoon ennen kurssin loppua. Kiitos etukäteen!  
 

Henkilökohtaiset tiedot 

Ikä:                   �  < 30 vuotta               � 30 – 40 vuotta              �  40 – 50 vuotta                �  > 50 vuotta 

Sukupuoli:            �  nainen                     � mies  

Työ:      �  henkilökunnan peruskoulutus (esim. yliopisto)           �  henkilökunnan jatkokoulutus 

                           �  aikuiskoulutus      �  sosiaalityö                  �  terveyden edistäminen / riippuvuuden ehkä-
iseminen 

                           �  työllisyys / työvoimatoimisto   

                           �  Muu - tarkenna: 

 
     

Organisaatio & kehykset  

Pisteytä tyytyväisyytesi seuraaviin organisatorisiin näkökohtiin:  

hyvin 
tyytymätön 

 hyvin 
tyytyväinen 

Organisaatio yleisesti � � � � 

Etukäteistieto  � � � � 

Kouluttajat � � � � 

Tunnelma kurssin aikana � � � � 
     

Pro-Skillsin lähestymistapa ja konsepti 

Ilmaise mielipiteesi seuraavista väittämistä: 

eri mieltä  samaa 
mieltä 

Odotukseni kurssin suhteen täyttyivät. � � � � 

Kokonaisuudessaan olen samaa mieltä Pro-Skillsin lähestymistavan ideoista. � � � � 

Mielestäni Pro-Skilsin pedagoginen lähestymistapa on sopiva 
aikuiskoulutukseen / työhön sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevien aiku-
isten kanssa. 

� � � � 

Mielestäni Pro-Skillsin konsepti täyttää aukon aikuiskoulutuksessa / työssä so-
siaalisesti epäedullisessa asemassa olevien aikuisten kanssa. 

� � � � 

Pidän mahdollisena Pro-Skillsin konseptin implementoimiseen päivittäisessä 
työssäni.  

� � � � 

 

Lähestymistavan kriitikot 
 

Näen lähestymistavassa joitain kriittisiä pisteitä, ja ne ovat: 
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Perustaidot Elinikäiseen oppimiseen?  

Mitä mieltä itse olet Elinikäisen oppimisen perustaidosta, erityisesti otaen huomioon kohderyhmän, 
eli sosiaalisesti epäedullisessa asemassa olevat aikuiset? 

 

 

 

 

 

 
 

     

Sano se omin sanoin 

Mikä oli hyvää? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mikä ei sopinut sinulle? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lisäkommentit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiitos palautteestasi!! 
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