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Kommunikoinnin perustan vahvuudet 

Seuraava jäsennys auttaa hahmottamaan, millaisilla valmiuksilla kumppanisi aloittaa 

voimauttavan vuorovaikutuksen jakson. Käytä runkoa havaintojen ja yhteisen keskustelun 

kirjaamiseen. Muista, että tuloksia ei tule käyttää oppimistavoitteiden tai jakson sisällön 

määrittelemiseen. 

Taulukko on tarkoitettu apuvälineeksi - kuvaamaan yksityiskohtaisesti millainen henkilö on ennen 

voimauttavan vuorovaikutuksen jaksoa. Havaintojen kokoaminen onnistuu parhaiten, kun se 

tehdään yhdessä lähiympäristön kanssa ja sen tekemiseen osallistuvat ne ihmiset, jotka tuntevat 

hänet parhaiten.  

Taulukossa esitellään taitoalueittain kommunikoinnin perusta ja esimerkkejä siitä, miten kukin 

perustan taidoista ilmenee käytännössä. Esimerkit on listattu sattumanvaraisessa järjestyksessä. 

Taulukossa on sekä taitoja, joiden toivotaan vahvistuvan että toimintoja, joiden toivotaan 

vähenevän jakson aikana. Esimerkkien viereiseen sarakkeeseen voit merkitä, miten kukin asia 

ilmee tällä hetkellä 

 +  toteutuu, on käytössä 

 + - toteutuu joissakin tilanteissa, joskus, on orastavasti käytössä  

-  ei toteudu  

? en tiedä, en osaa sanoa, ei ole arvioitavissa 

Havaintoja-sarakkeeseen voit kirjoittaa myös muita huomioitasi.  
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Nimi_____________________ Pvm__________ Paikka_________________ 

Havaintojen kokoajat___________________________________________________________ 

 

SOSIAALISET TAIDOT 

Miten kumppanisi toimii muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa? 

Nauttii yhdessäolosta 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

Hymyilee muiden läsnäollessa  

Vaikuttaa rennolta muiden läsnäollessa  

Hymyilee kumppaneilleen  

Nauraa ja hykertelee iloissaan muiden kanssa  

Nauraa muiden hassuttelulle  

On vuorovaikutuksessa toisten kanssa  

Vuorovaikutustilanteet kestävät pisimmillään                minuuttia 

On tunnetasolla yhteydessä muihin ihmisiin  

On vuorovaikutuksessa eri ihmisten kanssa  

On vuorovaikutuksessa ikätovereiden kanssa  

Katsoo kohti halutessaan jakaa kokemuksen tai 
yhdessäolon 

 

Pyytää apua  

Eristäytyy muista ihmisistä, vetäytyy ”omaan 
maailmaansa” 

 

Käyttäytyy haastavasti muita kohtaan / ottaa 
kontaktia ei-toivottavilla tavoilla 

 

Muita huomioita 
 

 

 

Suuntaa huomionsa toiseen ihmiseen 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

Katsoo ja seurailee muita ihmisiä  

Kuuntelee kumppaneitaan  

Tutkii kumppaninsa kasvoja, hiuksia, vaatteita  

Huomaa kumppanin tulevan paikalle  

Tunnistaa tutun ihmisen / tutun äänen  

Vastaa puheeseen  

Vastaa toisen osoittamaan huomioon  

Reagoi jos kumppanin huomio siirtyy muualle  
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Hakee kumppanin huomiota  

Liikehtii halutessaan huomiota  

Käyttää erilaisia huomionhakustrategioita, 
mitä? 

 

Kääntyy kohti kuullessaan tutun äänen  

Katsoo kohti puhuvaa kumppaniaan  

Seuraa kumppaninsa katseen suuntaa  

Osoittaa nauttivansa yhteisestä tekemisestä  

Muita huomioita 
 

 

 

Antaa olla lähellä / jakaa henkilökohtaisen tilansa 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

Antaa kumppanin olla lähellä  

Nauttii läheisyydestä  

Vaikuttaa rennolta lähikontaktissa  

Vaikuttaa rennolta ihmisten tullessa lähelle  

Muita huomioita 
 

 

 

Käyttää ja ymmärtää katsekontaktia 

Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

Ottaa katsekontin kumppaniin  

Katsekontakti on merkityksellinen  

Vastaa katsekontaktiin  

On katsekontaktissa, miten pitkään?  

Jakaa tunnekokemuksen katseen välityksellä  

Ilmaisee eri asioita katseellaan  

Katsekontakti on intensiivinen  

Tuijottaa  

Muita havaintoja 
 

 

 

Käyttää ja ymmärtää ilmeitä 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -. ?) 

On kasvokkain kumppaninsa kanssa  

On kiinnostunut kasvoista  

Nojautuu kohti kumppaninsa kasvoja, kun 
haluaa yhteyteen 

 

Hymyilee muiden ilmeille   
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Reagoi muiden ilmeisiin   

On ilmeikäs, käyttää erilaisia ilmeitä  

Ilmeet ovat hienovaraisia  

Katsoo kiinnostuneena muiden kasvoja  

Katsoo pitkään muiden kasvoja  

Yrittää jäljitellä muiden ilmeitä  

Muita havaintoja 
 

 

 

Käyttää ja ymmärtää fyysistä kontaktia 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -; ?) 

Vastaa myönteisellä tavalla kosketukseen tai 
halaukseen 

 

Hakee myönteistä fyysistä kontaktia   

Nauttii toisen ihmisen läheisyydestä  

Osoittaa tunteita koskettamalla  

Halaa / silittää toista  

Käpertyy viereen / tulee kainaloon  

Nauttii halauksista ja silityksistä  

Sietää tai nauttii fyysisestä kontaktista, miten 
pitkään?  

         minuuttia kerrallaan 

Osaa olla hellä  

Satuttaa toisia fyysisessä kontaktissa  

Osaa olla eri tavoin fyysisessä kontaktissa eri 
ihmisten kanssa  

 

Käyttää fyysistä kontaktia haluamisen tai 
tarpeiden ilmaisemisen 

 

Muita havaintoja 
 

 

 

Käyttää ja ymmärtää olemuskieltä ja muuta sanatonta viestintää 

Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

Vastaa muiden sanattomaan viestintään  

Vastaa eleisiin  

Vastaa kädestä kiinni pitämiseen  

Ilmaisee erilaisia asioita olemuksellaan, 
eleillään  

 

Vaikuttaa olemukseltaan avoimelta ja 
kutsuvalta 

 

Itsestimuloiva toiminta (esim. keinuttelu) 
vähenee, kun kumppani tulee lähelle 

 



www.tikoteekki.fi  ALOITUSTYÖKALU 
  Voimauttavan vuorovaikutuksen aloitus 
 

  12/2016 

Tavoittelee muita ihmisiä  

Ilmaisee asioita kehon kielellään  

Osoittelee  

Käyttää vakiintuneita eleitä (esim. vilkuttaa 
jne.) 
Mitä? 
 
 

 

Muita havaintoja 
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KOGNITIIVISET TAIDOT 

Miten kumppanisi osallistuu vuorovaikutukseen ja toimintaan? 

Ääntelee, käyttää sanoja ja puhetta merkityksellisesti 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

Ääntelee (esimerkkejä) 
 
 

 

Ääntelee halutessaan huomiota  
Ääntelee harvoin / usein / missä tilanteessa 
 

 

Ääntelee eri tavoin ja eri voimakkuuksilla  
Ääntely on selkeää  
Ääntely on eriytynyttä ja monimutkaista  
Vaihtelee äänensävyä, korkeutta ja intonaatiota  
Jäljittelee muiden ääntelyä  
Ääntelee tarkoituksellisesti  
Tuottaa puheen kaltaista ääntelyä  
Käyttää sanoja ja puhetta  
Ääntelyllä ilmaiseminen on ilmeikästä  
Ääntely on puheen kaltaista ja selkeää  
Muita havaintoja 
 

 

 

Keskittyy ja on tarkkaavainen 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

Keskittyy toimintaan tai tehtävään  
Pysyy keskittyneenä        minuuttia kerrallaan 

Malttaa olla paikallaan        minuuttia kerrallaan 

On virkeä  
Sietää keskeytyksiä  
Osaa vaihtaa huomiota asiasta toiseen  
Muita havaintoja 
 

 

 

Osallistuu yhteiseen toimintaan ja toimintasarjoihin 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 
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Osaa aloittaa vuorovaikutuksen  
Ketjuttaa toimintaa toimintasarjoiksi  
Jakaa toiminnan toisen kanssa  
Leikkii (kuvaile joitakin mieluisia leikkejä) 
 
 

 

Leikki on kehittynyttä, pitkäkestoista   

Leikkii harvoin / usein  

Osaa ennakoida toimintaa  

Vastaa eri tavoilla yhteisessä toiminnassa  

Pyytää jatkamaan, toistamaan toimintaa, 
”lisää” 

 

On kiinnostunut toiminnan lopputuloksesta  

Jäljittelee toisten toimintaa ja käyttäytymistä  

Mukauttaa toimintansa kumppanin toimintaan  

Noudattaa ohjeita  

On pitkäkestoisesti vuorovaikutuksessa muiden 
ihmisten kanssa 

 

Muita havaintoja 
 

 

 

Vuorottelee eli ottaa ja antaa vuoroja 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

Osallistuu vuorotteluleikkeihin ja -toimintaan  

Vuorottelee monta vuoroa peräkkäin  

Osallistuu erilaisiin vuorotteluleikkeihin tai 
toimintaan 
esim.  
liikkumalla 
tuottamalla ääntä (esim. taputtaa) 
kasvon liikkeillä 
koskettamalla / taputtamalla yhdessä 
ääntelemällä tai sanoilla 
 

Kuvaile miten? 

Odottaa, antaa tilaa toisen vuorolle  

Ennakoi seuraavaa vuoroa  

Vuorottelu muistuttaa keskustelua tai sen 
harjoittelemista 

 

Muita havaintoja 
 

 

 



www.tikoteekki.fi  ALOITUSTYÖKALU 
  Voimauttavan vuorovaikutuksen aloitus 
 

  12/2016 

TUNNETAIDOT 

Miten kumppanisi ilmaisee tunteitaan? Miten hän voi psyykkisesti, suhteessa toisiin ihmisiin? 

Osoittaa kiintymystä, virittyy, liittyy ja sitoutuu  
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

On tunnetasolla yhteydessä toiseen 
vuorovaikutuksen aikana 

 

On sensitiivinen, herkkä - osaa lukea ja virittyä 
kumppaniinsa 

 

Ymmärtää ihmissuhteen ja sen merkityksen  
Osaa hakea lohdutusta, kun tarvitsee sitä  
Muita havaintoja 
 

 

 

 

Tuntee, että toiset välittävät ja luottaa toisiin ihmisiin 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

Osaa käyttää toista ihmistä tunteiden ja 
toiminnan säätelyyn 

 

Rauhoittuu kuullessaan tutun äänen  
Hakee rauhoittelua ja tyynnyttelyä  
Pyytää apua  
Suosii tiettyjä ihmisiä  
Käyttäytyy eri tavoin eri ihmisten kanssa  
Muita havaintoja 
 

 

 

Säätelee ja kontrolloi omaa aktiivisuustasoaan 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 
Rauhoittuu kun toinen rauhoittelee  
Rauhoittuu itsekseen  
On passiivinen / hyperaktiivinen  
Vahingoittaa itseä tai muita  
Huutaa, itkee tai hakkaa  
Ilmaisee tunteitaan tilanteeseen nähden liian 
voimakkaasti 
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Toipuu ja palautuu nopeasti tunteita 
herättävästä tilanteesta 

 

Tunteet heittelevät äärilaidasta toiseen  
Sietää häviämistä tai epäonnistumista  
Kestää muutoksia  
Pystyy odottamaan rauhassa  
On rauhallinen  
Osaa ottaa tarvittaessa tauon 
vuorovaikutuksessa tai toiminnassa 

 

Muita havaintoja 
 

 

 

Tunnistaa omia ja toisen tunteita 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 
Ilmentää mielialoja käyttäytymisellään  
Näyttää erilaisia tunteita käyttäytymisellään  
Näyttää tunteita kasvojen ilmeillään  
Havainnoi kumppaninsa ilmeitä  
Välittää muista ihmisistä ja heidän tunteistaan  
Ilmaisee tunteitaan ja mielialojaan tietoisesti, 
kertoo tunteistaan muille 

 

Muita havaintoja 
 

 

 

On empaattinen, välittää miltä toisesta ihmisestä tuntuu 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 
Osoittaa olevansa tietoinen toisten ihmisten 
tunteista 

 

On herkkä muiden emotionaalisille tarpeille  
Vastaa toisten tunneilmaisuihin  
Muita havaintoja 
 

 

 

Tuntee olonsa turvalliseksi, varmaksi ja rauhalliseksi 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

On pelokas, hermostunut, ahdistunut  

On onnellinen, tyytyväinen  
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On rauhaton, onneton, vihainen  

Sopeutuu muutoksiin rutiineissa  

Katse on kirkas, kiinnostunut  

Käyttäytyy stereotyyppisesti, itsestimuloivasti  

Tutkii ympäristöään, katselee ympärilleen  

Muita havaintoja 
 

 

 

Itsetuntemus 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 
Reagoi nähdessään itsensä peilistä  

Ilmaisee persoonallisuuttaan  

On tietoinen itsestään ja omasta kehostaan  

Osoittaa mieltymyksiään, mistä pitää ja ei pidä  

Osaa ilmaista toiveitaan ja tarpeitaan  

On kiinnostunut omasta kehostaan  

Muita havaintoja 
 

 

 

Itsetunto 
Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

On itsevarma  

On sulkeutunut, pidättyväinen  

Suhtautuu kielteisesti itseensä  

Tarvitsee vahvistusta  

Vastaa kehumiseen  

Ilmaisee, kun haluaa lopettaa vuorovaikutuksen  

Muita havaintoja 
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FYYSISET TAIDOT 

Miten kumppanisi voi muuten? Mikä hänen fyysinen hyvinvointinsa on? 

Tietoisuus kehosta 

Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

On tietoinen omasta kehostaan  

Liikkeet ovat kontrolloituja  

Tasapaino ja koordinaatio   

Kömpelyys, onnettomuusherkkyys  

Muita havaintoja: 
 

 

 

Toimintakyky, fyysinen terveys ja kipu 

Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

Asento   

Pään asento, pään kohottaminen  

Istuminen ja seisominen, asento  

Istuu kasassa  

Aktiivisuus   

Ympäristön tutkiminen   

Liikkuminen  

Liikkeiden vaihtelu   

Hengittäminen  

Nukkuminen  

Vartalon ja kasvojen jänteys / rentous  

Kasvojen ilme   

Fyysinen jännittyneisyys   

Asento ja olemus   

Iho, ihon väri   

Ihon kunto   

Ahmiminen / kieltäytyminen ruoasta  

Paino   

Ruokahalu   

Ruoansulatus   

Kipu   

Muita havaintoja 
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Itsestimuloiva käyttäytyminen 

Esimerkkejä Havaintoja (esim. +, + -, -, ?) 

Itsestimuloiva toiminnan määrä  

Itsestimuloivien toimintojen kesto  

On kiinnostunut myös muusta ympäristöstä 
itsestimuloivan toimintansa aikana 

 

Itsestimuloivan toiminnan aste  

Antaa kumppanin liittyä mukaan 
itsestimuloivaan toimintaansa 

 

Rytminen, toistava liike 
Mikä?  

 

Muita havaintoja:  

 

 


