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MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN 
Arvostaville kohtaamisille perustuva dialoginen työote 

Myönteisen tunnistamisen tutkimus Tampereen yliopistossa 
(perustutkimus, soveltava tutkimus, kehittämishankkeet; tiedon yhteistuottaminen)

→ Työote ammatillisiin kohtaamisiin ja työskentelyyn erit. lasten ja nuorten kanssa, 
mutta soveltuu myös aikuisten kanssa tehtävään ”kohtaamistyöhön”
→ Ammatillisen itseymmärryksen vahvistamista, työotteen kehittämistä; ei ”pyörän keksimistä 

uudelleen” vaan pikemminkin ”uudelleen sanoittamista”
→ Ennemmin ajattelutapa, työorientaatio ja toimintaperiaate kuin menetelmä, toimintamalli tai 

valmis työkalupakki
→ Sovellettavissa erilaisiin työympäristöihin, missä ihmisten väliset kohtaamiset ja toisen 

näkökulman ymmärtäminen keskeisiä (dialogisuus)
→ Auttaa huomioimaan erityisesti ihmisiä, joilla toimijuuden osalta korostuneita tuen tarpeita

→ Tutkimustietoa saatavilla suomeksi ja englanniksi, esim. 
→ Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim.) (2015) Myönteinen tunnistaminen. 

Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.
→ Myönteisesti tunnistava kestävyyskasvatus, myös podcast (Versus)

→ Sosiaalipedagogiikka, Syrjäytymisen ehkäiseminen

https://research.tuni.fi/mytu/
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/myonteinen_tunnistaminen.pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/17/9561
https://www.versuslehti.fi/podcastit/versus-podcast-skatescape-kestava-kaupunkikehittaminen-hiedanrannassa/
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/100728/tunnustaminen_n%c3%a4k%c3%b6kulmana_ja_kaytantona.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://research.tuni.fi/uploads/2020/08/f4aa9ac7-arjen-osallisuuden-tunnistaminen_final-draft.pdf


AMMATILLINEN TYÖOTE, 
EI ”TEMPPUPAKETTI”

Nää on kuitenkin sellasii perusasioita millä me tätä [työtä] tehään. 
Me voiaan kikkailla vaikka minkälaista menetelmää, mut jos meil
ei oo tietyt sellaset, ihmisen kohtaamiseen ja tämmöseen
vuorovaikutukseen liittyvät asiat, arvostus ja kiinnostus ja 
välittäminen, niinku koko ajan mielessä, niin ne ei toimi. [...] Että 
semmonen selkäranka, tavallaan, rakennettuna siihen omaan 
persoonaan, tää myönteinen tunnistaminen. 
(Nuorisotyön asiantuntija, MyTu-työpaja 15.9.2014.)

Et sä näät jonku tapahtuman, sarjan tai tilanteen erilaisten 
ajatusten kautta, tietyllä tavalla uudestaan. Todennäköstä on, että 
moni lasten ja nuorten parissa toimiva ammatillisesti taitava 
ihminen toimii juuri näin. Ja se lisäarvo voi olla just se, että 
ihminen saa tukea silleen että ’aha, mä oon tainnu olla oikeilla 
jäljillä’  ja ehkä välineitä sanoa sen työyhteisössään. Et ’mä teen 
tämmöstä työtä’  tai ’mun työssä on tämmönen painotus, jolla on 
tämmönen perustelu’. 
(Nuorisotoimen asiantuntija, MyTu-työpaja 13.8.2014)



Arvostaville kohtaamisille perustuva 
dialoginen työote 

→ Vaihtoehtoinen ja täydentävä näkökulma ongelmalähtöiselle 
ja yksilökeskeiselle lasten ja nuorten kanssa työskentelemiselle 
(vs. varhainen puuttuminen)

→ Tavoitteena hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen 
ehkäiseminen ja toimijuuden vahvistuminen 
→ Olennaista itseluottamuksen, itsetunnon ja itsearvostuksen 

tukeminen
→ Keskittyminen voimavaroihin ja mahdollisuuksiin, ongelmia 

sivuuttamatta (vs. positiivinen pedagogiikka) 
→ Sekä yksilöiden että yhteisöjen toimijuuden vahvistaminen
→ Huomion kohteena erityisesti toimijuuden haasteet arkielämässä 

→ Sosiaalisen kestävyyden lähtökohtana arkiympäristöt ja niiden 
sosiaaliset verkostot (nk. arjen poliittisuus)
→ Kohdataan yksilöllisesti, tuetaan yhteisöllisesti
→ Huolenpidon moninaisten suhteiden huomioiminen (kith & kin)



SOSIAALINEN KESTÄVYYS & 
MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN 



Taustalla kriittinen demokratia- ja kansalaisuustutkimus, jossa 
huomioidaan samanaikaisesti yksilöiden kokemusmaailma, 
yhteisöjen sosiaalinen elämä ja yhteiskunnan hallinnolliset 
näkökulmat (ethics and politics of  recognition)

Axel Honneth: ”Kuka minä olen” kehittyy kamppailussa inhimillisestä 
arvostuksesta; itsetunnon, itsekunnioituksen ja itsearvostuksen 
vahvistumisen tai heikentymisen kautta

Charles Bingham: Ihmiset elävät sosiaalisissa suhteissa, joissa he 
tulevat toistuvasti tunnistetuiksi joko identiteetilleen suotuisalla 
(myönteinen) tai sitä hajottavalla (kielteinen) tavalla

Charles Taylor: Tavoitteellista on tunnistaminen, joka koetaan oikeaksi 
(kuka minä olen) ja ohittaa kategoriset määrittelyt (mikä minä olen)

Richard Sennett: Löydettävä ne sanat, eleet ja teot, joiden kautta kukin 
voi kokea itsensä arvokkaaksi sekä omana itsenään (sense of  self) että 
osana niitä yhteisöjä ja ympäristöjä, joissa elää arkeaan (social position)



• TUTUSTUMINEN
Myönteinen tunnistaminen edellyttää henkilökohtaista tutustumista; 
muuten toimimme ennakko-oletusten ja muiden tahojen tekemien 
tulkintojen pohjalta

• TUNNUSTAMINEN
Tutustuminen auttaa lisäämään ymmärrystä siitä, mikä kullekin 
ihmiselle on erityisen tärkeää; tämän perusteella voi antaa tunnustusta 
ja saada arvostusta

• TUKEMINEN
Tavoitteellista tutustumista ja tunnustuksen antamista, jolla pyritään 
toimijuuden tukemiseen ja toimijoiden voimaannuttamiseen; 
itsetunnon, itsekunnioituksen ja itsearvostuksen kautta vahvemmaksi 
toimijaksi oman elämän kannalta keskeisissä yhteisöissä ja asioissa
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TUTUSTUMINEN 
AMMATILLISISSA KÄYTÄNNÖISSÄ

Kuraattori yrittää ihmisestä jota se ei ollenkaan tunne löytää jonkun,  no säähän oot
hyvä matikassa. Tai joku muu. Tai sullahan on mukava perhe. Jos se tuntuu et se ei oo
niin sille nuorelle, tai se on sille ihan turha asia, niin ei se toimi sillon. Sen on oltava se 
tutustuminen ensin. Mut se tutustuminen, senhän voi tehdä monellaki tavalla. 
(Nuorisotyön asiantuntija, Myönteinen tunnistaminen -työpaja 27.11.2015.)

Tutustumista tapahtuu ennakoimattomasti arjen keskellä kun joku tieto, toiminta, 
ajatus tms. saa vastakaikua lapsessa ja hän osoittaa osaavansa, tietävänsä siitä tai 
olevansa kiinnostunut. Koulussa tutustumista on usein pelkkä oppilaan ja opettajan 
välinen katse. (Opetustyön asiantuntija, kirjallinen kommentti 14.12.2014.)

Tutustumista on nuorten haastattelu ja keskustelu lähtökohtaisesti heitä itseään 
kiinnostavista asioista, jolloin tutustuminen nuoreen lähtee siitä, mistä hän haluaa 
puhua. (Nuorisotoimen asiantuntija, kirjallinen kommentti 19.12.2014.)



TUNNUSTAMINEN
AMMATILLISISSA KÄYTÄNNÖISSÄ

Se poika ei ollu kiinnostunu mistään muusta ku syvänmeren sukeltamisesta. 

Kaikki meni huonosti koulussa ja se oli epäsosiaalinen, käyttäyty huonosti. Ja se 

mitä se teki iltasin: meni kylpyammeeseen ja laitto siinä sukellustamineet päälle. 

Se oli sen elementti. Et sitte ku se löysi sen ja sitä kannustettiin – joku 

liikanohjaaja tajus sen – niin se liikahti siit eteenpäin. Ja nyt se on sukeltanu 30 

vuotta ja tehny varmaan 500 dokumenttia kaiken maailman meriltä. Et se oli 

siinä. Et se tunnustaminen on se elementti joka vie sit eteenpäin. (Sosiaalityön 

asiantuntija, Myönteinen tunnistaminen -työpaja 27.11.2014.)



TUKEMINEN
AMMATILLISISSA KÄYTÄNNÖISSÄ

Ensimmäinen askel on nuoren tukeminen omien kiinnostuksen kohteiden 

hahmottamisessa ja kiinnostuksen heräämisessä. Kun nuoriso-ohjaaja tunnistaa 

nuoressa jonkin piirteen, hänen tehtävänsä on tukea tätä hahmottamaan, miten 

itseään voi tämän ominaisuuden kautta toteuttaa tai mitä sen avulla voi itsestään 

oppia. Tukeminen onnistuu parhaiten, kun nuori oivaltaa itse tietyssä piirteessään 

olevan voiman. Nuoriso-ohjaaja auttaa nuorta hahmottamaan, millaisista asioista 

tämä tykkää ja mitkä asiat tuottavat iloa elämään. Kiinnostuksen hahmottamista voi 

tukea juttelemalla vapaa-ajasta tai toimimalla käytännössä eli saattamalla nuoren 

kokeilemaan jotain uutta. (Nuorisotyön asiantuntija, Myönteinen tunnistaminen –kirjan 

artikkeli ”Tukemisella kohti uutta harrastusta”, s.177.)



RYHMÄKESKUSTELU I: 
Mikä myönteisessä tunnistamisessa on tuttua omasta työotteestasi? 

Onko tähän mennessä ilmennyt jotain kiinnostavaa, mihin haluaisit perehtyä lisää? 
Tuleeko omasta työstä mieleen esimerkkejä tutustumista ja tunnustamista 

toteuttavasta ”kohtaamistyöstä”?



Myönteinen tunnistaminen ohjaustyössä

MAHDOLLISUUKSIA?
• Koululaisten/opiskelijoiden kohtaaminen keskiöön
• Itseluottamuksen, itsetunnon ja itsearvostuksen puute usein osa opiskeluhaasteita
• Opiskelijan kokemien akuuttien ongelmien ratkaiseminen olennaista
• Opiskelijan voimavarojen tunnistaminen tärkeää (yksilönä/sosiaalisesti)
• Opiskeluhaasteet kytkeytyvät usein yhteen muiden arkielämän haasteiden kanssa

HAASTEITA?
• Kaikissa tilanteissa ei mahdollisuutta käyttää paljon aikaa tutustumiseen ja 

tunnustamiseen ennen tukemista (erit. verkko-ohjaus, nopeat yhteydenotot)
• Koulutusinstituution kannalta keskeisten kysymysten ratkaiseminen myös tärkeää, 

riippumatta opiskelijan omasta näkemyksestä (esim. kansalliset koulutustavoitteet)
• Muita?



Arvauksia mahdollisuuksien hyödyntämisestä

• Tutustuminen sanallistettuna työotteena
• Keskiössä opiskelijoiden kohtaaminen → sosiaalinen kestävyys tarvitsee resursoidut puitteet, ml. aikaresurssit
• Opiskelijan voimavarojen tunnistaminen → sosiaalinen kestävyys perustuu ”huolenpidon verkostoille”, jotka 

tukevat yksilön toimijuutta

• Opiskeluhaasteet kytkeytyvät yhteen muiden arkielämän haasteiden kanssa → sosiaalinen kestävyys edellyttää 
moniammatillista yhteistyötä ja tunnistaa sosiaalisista rakenteista asettuvat haasteet

• Tunnustaminen ”ohjausblokkien” purkamisen välineenä
• Itseluottamuksen, itsetunnon ja itsearvostuksen puute usein osa opiskeluhaasteita → myönteisen tunnistamisen 

työote itsessään ylläpitävää sosiaalisesti kestäviä käytäntöjä, jotka ohjaavat huomion ihmiseen osana 
arkiympäristöjään, ei vain opiskelijaan osana koulutusjärjestelmää

• Paljon tukea tarvitsevat usein haastavampia tuettavia → tyypillisesti ”väärin tunnistetuksi” tulevien nuorten 
arkielämän asioiden arvon tunnustaminen ja opintohaasteiden suhteuttaminen niihin toteuttaa sosiaalista 
kestävyyttä syrjäytymisen ehkäisemisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden merkityksessä

• Tukeminen opiskelijalähtöisesti
• Opiskelijan kokemien akuuttien kysymysten ratkaiseminen olennaista → koetun ongelman ratkaiseminen ensin, 

osana laajempaa kokonaisuutta, johon voi keskittyä kun akuutti haaste ei ahdista = sosiaalinen kestävyys 
edellyttää sekä tässä-ja-nyt että pitkäjänteistä työskentelyä hyvinvoinnin edistämiseksi, syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi ja toimijuuden tukemiseksi



Arvauksia haasteisiin vastaamisesta

• Kaikissa tilanteissa ei mahdollisuutta käyttää paljoa aikaa tutustumiseen ja 
tunnistamiseen ennen tukemista (erit. verkko-ohjaus, nopeat yhteydenotot)
• Voiko tutustumiseen varautua etukäteen (esim. pyyntö taustoittaa kysymystä/haastetta)? Voiko 

tutustua pienessä mittakaavassa (Miten menee?) Voiko tutustumista tehdä etukäteen (esim. yhteinen 
opo-päivä vuoden alussa)?

• Voiko akuutin ongelman taustalla mahdollisesti vaikuttavaa laajempaa haastetta pyrkiä tuomaan esiin 
myöhempää käsittelyä varten (onko opiskelu ylipäätään jostain syystä erityisen haasteellista)?

• Onnistumisten tunnustaminen nopean kohtaamisen välineeksi (Mikä sujuu tällä hetkellä hyvin?), 
voimavaralähtöisyys avuksi (Ketkä sosiaalisista verkostoista tai moniammatillisesta tiimistä voisivat 
lisäksi auttaa ongelman ratkaisemisessa?)

• Koulutusinstituution kannalta keskeisten kysymysten ratkaiseminen myös tärkeää, 
riippumatta opiskelijan omasta näkemyksestä (esim. kansalliset koulutustavoitteet)
• Voiko institutionaalisen tilanteen avata nuorelle hänen omasta näkökulmastaan? (Lainsäädännön 

mukaan peruskoulusta on haettava toiselle asteelle → Mihin asioihin tarvitsisit ensin apua tai tukea, 
jotta toisen asteen opintojen suorittaminen tuntuisi mielekkäältä?)

• Voiko institutionaalisen kysymyksen kääntää nuoren kokemusmaailman asiaksi (Tutkinnon saaminen 
edellyttää ko. kurssin suorittamista → Mitä annettavaa tällä kurssilla voisi mielestäsi olla 
työelämässä, johon haluaisit päästä tutkinnon suoritettuasi?)



RYHMÄKESKUSTELU II: 

Mitkä ”mahdollisuuksia” koskevista arvauksista tuntuivat oikeaan osuvilta? 
Voisiko joku niistä olla avuksi omassa työssäsi? 

Mitkä ”haasteisiin” vastaamisen keinoista tuntuivat itsellesi mielekkäiltä? 
Mitä muita haasteita tunnistat tämän työotteen toteuttamiselle ohjaustyössä?


