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Voimauttava vuorovaikutus pähkinänkuoressa
Voimauttava vuorovaikutus (Intensive Interaction) on käytännönläheinen tapa olla vuoro-
vaikutuksessa varhaisten taitojen varassa viestivien ihmisten kanssa. 

Yleisimmin mallia käytetään niiden kehitysvammaisten ja/tai autismin kirjon lasten ja aikuis-
ten kanssa, joilla on vaikeuksia olla tai kommunikoida toisten ihmisten kanssa vastavuoroi-
sesti. Mallin on todettu vahvistavan vuorovaikutusta myös sellaisten henkilöiden kanssa, 
joilla on pitkälle edennyt muistisairaus.

Voimauttava vuorovaikutus vahvistaa kommunikoinnin perustaa (tutustu Kommunikoinnin 
perusta -materiaaliin, liite 5). Vahva perusta luo edellytykset kommunikointitaitojen kehi-
tykselle ja muulle oppimiselle.

Voimauttava vuorovaikutus tukee myös kehitysvammaisen ja/tai autismin kirjon henkilön 
ja hänen lähi-ihmistensä vuorovaikutussuhdetta, jolloin yhdessäolosta tulee aiempaa mu-
kavampaa molemmille.

Voimauttavassa vuorovaikutuksessa varhaisten taitojen varassa viestivän henkilön lähi-
ihmiset (vanhemmat, opettajat, hoitajat, puheterapeutit jne.) pyrkivät olemaan aiempaa 
osaavampia kumppaneita. Kun lähi-ihmiset vastaavat hänen vuorovaikutus- ja kommuni-
kointitarpeisiinsa mahdollisimman hyvin, hänen itseluottamuksensa ja kommunikointinsa 
yleisemminkin vahvistuvat.

Voimauttavan vuorovaikutuksen hetkissä molemmat osapuolet nauttivat yhdessäolosta. Lä-
hi-ihmisen vuorovaikutus perustuu samoihin toimintatapoihin, jotka on tutkimuksissa tun-
nistettu vauvan ja häntä hoitavan aikuisen vuorovaikutuksesta. Olipa vuorovaikutuksen toi-
sena osapuolena oleva varhaisten taitojen varassa viestivä henkilö aikuinen tai lapsi, lähi-
ihminen kohtaa hänet sensitiivisesti ja kunnioittavasti.

Voimauttavan vuorovaikutuksen tausta

Voimauttava vuorovaikutus kehitettiin alun perin 1980-luvulla Englannissa vaikeasti kehitys-
vammaisten oppilaiden koulussa. Koulun oppilaat eivät kommunikoineet sanoilla, kuvilla tai 
viittomilla. Henkilökunnasta tuntui, että he eivät tunteneet omia oppilaitaan. Oppilaat eivät 
innostuneet työntekijöiden yrityksistä tehdä erilaisia asioita heidän kanssaan, vaan kään-
tyivät usein poispäin tai työnsivät lähelle tulevan ihmisen kauemmas. Työntekijät kokivat, 
että opettaminen oli turhaa, jos he eivät tunteneet henkilöä, jota opettavat. Kaiken perus-
ta oli työntekijöiden mielestä se, että he oppivat ensin itse olemaan parempia vuorovaiku-
tuskumppaneita oppilailleen. 
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Syntyi toimintamalli, jota kehittäjät Dave Hewett ja Melanie Nind alkoivat kutsua nimellä In-
tensive Interaction. 1980-luvulta lähtien mallia on kehitetty edelleen. Nykyisin voimautta-
vaa vuorovaikutusta käytetään yleisesti sekä lasten että aikuisten kanssa erityisesti Englan-
nissa ja Australiassa sekä lisääntyvässä määrin Euroopan eri maissa ja Aasiassa. 

Mallin syntyaikoina kehittäjiä inspiroi etenkin psykologi Gary Ephraimin näkemys siitä, että 
vaikeasti kehitysvammaisten aikuisten kanssa tulisi ensisijaisesti vahvistaa kommunikoin-
nin perustaa ja sosiaalisia taitoja. Ephraimin mukaan tämä tapahtuu parhaiten luonnollisel-
la tavalla, joka muistuttaa vauvojen ja vanhempien vuorovaikutusleikkejä. Silloin varhaisten 
taitojen varassa viestivät ihmiset eivät opi irrallisia taitoja, joita heidän on vaikea yleistää 
ja käyttää uusissa tilanteissa. Sen sijaan kun oppiminen on mukavaa ja mielekästä, he ovat 
motivoituneita siihen. Myös kommunikointi vahvistuu.

Voimauttava vuorovaikutus perustuu tutkittuun tietoon

Mallissa hyödynnetään niitä tehokkaaksi todettuja vuorovaikutustapoja, jotka pohjautuvat 
(länsimaisten) vauvojen ja vanhempien vuorovaikutukseen. Tämä tutkimustieto on karttu-
nut huomattavasti viimeisten vuosien aikana.

Vauvan ja vanhemman sensitiivinen vuorovaikutustyyli on todettu vaikuttavaksi myös ke-
hitysvammaisten ihmisten ja heidän kumppaneidensa vuorovaikutuksessa. Nindin tutki-
muksen (1996) mukaan kehitysvammaisten tutkittavien kyky tehdä vuorovaikutusaloitteita 
ja pitää vuorovaikutusta yllä lisääntyi voimauttavan vuorovaikutusjakson aikana.  Katseen, 
hymyjen ja ääntelyn käyttäminen vuorovaikutuksessa sekä kyky jäljitellä ääntelyä lisääntyi-
vät. Myös tutkittavien taidot ilmaista tarpeitaan ja tehdä valintoja ääntelyiden ja eleiden 
avulla vahvistuivat. Voimauttava vuorovaikutus vähensi myös joidenkin tutkittavien stereo-
tyyppistä käyttäytymistä. 

Nindin tutkimuksen jälkeen mallia on tutkittu edelleen laajasti (Firth 2013). Voimauttavan 
vuorovaikutuksen on todettu mm. vahvistavan eri-ikäisten kehitysvammaisten ja/tai autis-
min kirjon ihmisten aloitteellisuutta ja jaetun tarkkaavaisuuden taitoja sekä kykyä sietää 
fyysistä läheisyyttä. Malli lisää myös vastavuoroista hymyilyä ja katseen käyttämistä, äänte-
lyä sekä kehon käyttöä vuorovaikutuksessa. Malli vahvistaa myös vuorovaikutuskumppanin 
taitoja kohdata varhaisten taitojen varassa viestiviä kumppaneita.

Lähteet:
Intensive Interaction Factsheet, BILD
Firth, G. (2013) The evidence base for the use of Intensive Interaction with people with 
learning disabilities. Leeds and York Partnership NHS Foundation Trust. Verkkojulkaisu: 
http://www.leedspft.nhs.uk/_documentbank/The_evidence_base_for_the_use_of_
Intensive_Interaction_240113.pdf
Nind, M. (1996) Efficacy of Intensive Interaction, European Journal of Special Needs 
Education, 11, 1, 48-66. 
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Voimauttava vuorovaikutus -jakson 
aloittaminen havainnoimalla

TIIVISTELMÄ

Valitse kumppani, jonka kanssa aloitat voimauttavan vuorovaikutuksen.

Havainnoi kumppaniasi kahden viikon ajan niin säännöllisesti kuin mahdollista. 

VAIHE 1
● Pohdi, millaisia ajatuksia ja tunteita sinussa itsessäsi herää häntä havainnoidessasi.

VAIHE 2
● Pohdi, mitä näet ja kuulet. Keskity puhtaisiin havaintoihin, joita et tulkitse.
● Täytä ainakin neljä Havainnot-lomaketta (liite 1).
● Videoi ainakin yksi havainnoimasi tilanne ja täytä Videohavainnot -lomake (liite 2).

VAIHE 3
● Täytä jakson lopuksi Havainnot yhteen -lomake (liite 3).

Keskustele yhteisössäsi suunnitelmastasi aloittaa voimauttava vuorovaikutus. Sovi asiasta 
yhteisön esimiehen kanssa. 

Tutustu voimauttavan vuorovaikutuksen periaatteisiin. Tietoa löytyy esim.  
• http://papunet.net/tietoa/jos-vuorovaikutus-ei-etene-tavalliseen-tahtiin
• http://papunet.net/tietoa/voimauttava-vuorovaikutus
• Nind, M. & Hewett, D. (2011). Voimauttava vuorovaikutus. Opas toimintatavan käyttöön. 

Helsinki: Kehitysvammaliitto ry.
• Voimauttava vuorovaikutus -koulutus: http://papunet.net/tikoteekki/koulutus/voimaut-

tava-vuorovaikutus/

Valitse kumppani, jonka kanssa haluat aloittaa voimauttavan vuorovaikutuksen. Hän voi ol-
la lapsi tai aikuinen, joka
• viestii varhaisten taitojen varassa.  
• on vuorovaikutuksessa ja/tai kommunikoi vain vähän.
• vetäytyy sosiaalisissa tilanteissa.
• ei nauti yhdessäolosta toisten ihmisten kanssa.
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• syventyy omiin toimintoihinsa niin, että se haittaa vuorovaikutusta toisten kanssa.
• käyttäytyy haastavasti.
• käyttää jonkin verran puhetta (sanoja, fraaseja, lauseita), mutta hyötyisi kommunikoinnin 

perustan vahvistamisesta.

Jos voimauttava vuorovaikutus ei ole sinulle entuudestaan tuttu toimintamalli, aloita sellai-
sen kumppanin kanssa, jonka kanssa arvelet itse onnistuvasi helpoimmin. Kokemustesi kar-
tuttua voit käyttää mallia myös haastavampien kumppaneiden kanssa. 

Käynnistä voimauttava vuorovaikututus -jakso kumppanin havainnoinnilla. Tämä on tärke-
ää riippumatta siitä, onko kumppani sinulle ennestään tuttu vai oletko vasta tutustumas-
sa häneen.

Aloita havainnointi

• Kerro työkavereillesi, mitä olette tekemässä, jotta sinua ja häntä ei häiritä.
• Keskity havainnointihetkellä vain häneen.
• Havainnoi viisi minuuttia joka toinen päivä kahden viikon ajan.

Havainnointijakso sisältää kolme vaihetta:

VAIHE 1
Tavoite: Tyhjennä mielesi ennakkoajatuksista, älä ajattele liikaa vaan katsele ja kuunte-
le häntä. Suo itsellesi laatuaikaa, jossa keskityt vain havainnointiin ja tyhjennät mielestäsi 
muut tehtävät ja kiireet.

• Pyri siihen, että tilannetta ei keskeytetä ja häiritä.
• Katsele ja kuuntele häntä pienen välimatkan päästä. 
  - Tilanne voi olla mikä tahansa arjen hetki.
  - Hän voi olla tilanteessa yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa.
• Nauti hänen havainnoimisestaan.
• Viritä oma mielesi tutkimaan, millainen henkilö hän on - tätä virittymistapaa tulet tarvitse-

maan myöhemmin voimauttavissa vuorovaikutushetkissä. Muista, että voimauttava vuo-
rovaikutus on luonnollista ja vaistonvaraista, sitä ei suoriteta.

VAIHE 2
Tavoite a): 
Havainnoi tilanteita objektiivisemmin kuin ensimmäisessä vaiheessa. Pohdi, mitä näet hä-
nen tekevän (esim. hän koskettelee esineitä, hän ääntelee, hän pitää silmiään kiinni tms.).

• Havainnoi häntä erilaisissa paikoissa ja tilanteissa.
• Jos on tarpeen, voit tehdä muistiinpanoja havainnoinnin aikana.
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• Kirjaa tilanteen päätteeksi ajatuksesi Havainnot-lomakkeelle.
• Täytä 2-vaiheen aikana vähintään neljä Havainnot-lomaketta.

Tavoite b): 
Tallenna ainakin yksi havainnoimasi tilanne videolle, jotta saat alkutilanteen talteen.

• Pyydä kuvauslupa ennen videointia.
• Tutustu Vihjeitä videointiin -ohjeeseen (liite 4) ennen kuin kuvaat:
  -kuvaa silmän korkeudelta tai vähän sen alapuolelta
  - rajaa kuvattava alue niin, että ihmiset täyttävät siitä suurimman osan
  - kuvaa tilanne yhtäjaksoisesti - älä paina turhaan pausea.
• Videolta pystyt havainnoimaan tilannetta kuin ulkopuolisen silmin, katsomaan jotakin asi-

aa tarvittaessa yhä uudelleen ja löytämään sellaista, jota et itse tilanteessa välttämättä 
huomannut.

• Kirjaa havaintosi Videohavainnot -lomakkeelle.

VAIHE 3
Tavoite: Pohdi, mitä ajattelet ja olet oppinut henkilöstä, jonka kanssa olet aloittamassa voi-
mauttavan vuorovaikutuksen. Kirjaa ajatuksesi Havainnot yhteen -lomakkeelle. 

• Kun yhteenveto on tehty, on aika siirtyä toteuttamaan voimauttavaa vuorovaikutusta. 
Nauti yhdessäolosta hänen kanssaan. 

Voimauttavien vuorovaikutushetkien 
toteuttaminen
Voimauttava vuorovaikutus on toisaalta tapa opettaa ja opetella uutta ja toisaalta tapa olla 
yhdessä kehitysvammaisen ja/tai autismin kirjon ihmisen kanssa. Olennaista on, että olet 
tilanteessa hänen kanssaan niin, että hetken ainoa tavoite on vuorovaikutus. Yhdessäolon-
ne on voimauttavaa vuorovaikutusta, kun sinun tavastasi olla hänen kanssaan on löydettä-
vissä toimintatavan periaatteet:

Mukauta omaa käyttäytymistäsi, katsettasi, ääntäsi ja olemuskieltäsi niin, että tilanne on 
hänestä kiinnostava eikä lainkaan uhkaava.

Anna hänen johtaa ja vastaa asioihin, joita hän tekee. Voit esimerkiksi kommentoida sa-
nallisesti sitä, mitä hän tekee tai liittyä hänen tekemiseensä ja tehdä leikkisästi samaa asi-
aa kuin hän. Kun sinä seuraat häntä, eikä hän sinua, kumppanisi ei koe joutuvansa tilantee-
seen, jossa häneltä vaaditaan jotakin jota hän ei osaa tai ymmärrä. Sen sijaan kumppanisi 
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tuntee, että arvostat häntä ja nautit yhdessäolosta hänen kanssaan. Kumppanisi saa koke-
muksia siitä, miltä tuntuu johtaa tilannetta, saada asioita tapahtumaan ja päättää ”keskus-
telun aihe” oman mielenkiinnon mukaan.

Pidä kommunikointina kaikkea mitä hän tekee. Annamme muussakin viestinnässä sosiaali-
sia merkityksiä asioille, joita havaitsemme toisten käyttäytymisestä. Noudata samaa periaa-
tetta myös voimauttavassa vuorovaikutuksessa. Kun teet näin, kumppanisi saa kokemuksia 
siitä, miltä tuntuu viestiä ja tulla kuulluksi. Virity kaikkeen, mitä hän ilmaisee esim. toimin-
nallaan tai äänellään ja vastaa hänelle. Näin välillenne syntyy viesteillä vuorotteluja, keskus-
teluja. Esim. kun kumppanisi kääntää päänsä, hän saattaa viestiä haluavansa tauon, jolloin 
sinä pysäytät toimintasi. Tai kun kumppanisi ääntelee tai heiluttaa itseään, hän saattaa ko-
keilla, saako sinut mukaan leikkiin. Silloin sinä vastaat hänelle ääntelemällä tai liikkeelläsi.

Herkisty ja pohdi, kuinka hyvin vuorovaikutuksenne toimii.  Jos huomaat, että hän ei vaiku-
ta pitävän siitä, mitä teette yhdessä, mukauta vuorovaikutustasi. On tärkeää, että yhdessä-
olonne säilyy teidän molempien kannalta positiivisena ja mukavana. Pyydä työkavereitasi 
havainnoimaan vuorovaikutustanne. Tallenna kuvausluvan saatuasi tilanteita säännöllises-
ti myös videolle. Havainnoi, keskustele ja pohdi itseksesi sekä työkavereittesi tai mentori-
si kanssa, mitkä vuorovaikutustapasi toimivat ja ovat voimauttavan vuorovaikutuksen peri-
aatteiden mukaisia. Lähi-ihmisen voimauttavat vuorovaikutustavat (liite 6) on hyvä työkalu 
vuorovaikutuksesi tutkimiseen. 

Vuorovaikutustilanteita havainnoimalla ja pohtimalla saat ideoita ja ajatuksia siihen, mitä 
asioita on tärkeää säilyttää tai miten vuorovaikutus hänen kanssaan voisi muuntua ja uu-
distua. Tällä tavoin et jää jumiin tai pelkän intuitiosi varaan. 

Kiinnitä huomiota vuorovaikutuksen rytmiin ja taukoihin. Niiden avulla saat tilanteeseen 
leikillisyyttä, yllätyksellisyyttä ja draamaa, joka pitää kumppanisi mielenkiintoa yllä. Rytmi 
ja toistot auttavat kumppaniasi ennakoimaan leikin kulkua, jolloin hänen on helpompi osal-
listua ja saada kokemuksia vuorottelusta.

Huolehdi siitä, että vuorovaikutuksenne on hänestä mielekästä ja nautittavaa. Yleensä 
leikilliset vuorovaikutustilanteet ovat parhaita hetkiä. Joskus aikuispalveluissa työskentele-
vät ihmiset saattavat suhtautua leikillisyyteen kielteisesti, koska sen ajatellaan tarkoittavan 
lapsellisuutta ja sitä, että aikuiseen ei suhtauduttaisi riittävän kunnioittavasti. Voimauttava 
vuorovaikutus on kumppaniasi kunnioittavaa, sillä kohtaat hänet tavalla, jonka hän ymmär-
tää parhaiten ja jossa hän pääsee osalliseksi ja saa kokemuksia siitä, millaista on hallita kes-
kustelun sisältöä ja toteuttamistapaa.

Nauti yhdessäolosta hänen kanssaan. Voimauttavan vuorovaikutuksen tulee olla mukavaa 
ja leikkisää.  
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Toteuta voimauttavaa vuorovaikutusta päivittäin sekä spontaanisti että suunnitellusti. 
Voit olla voimauttavassa vuorovaikutuksessa hänen kanssaan missä ja milloin vain. Malli on 
tehokkain silloin, kun toteutat hetkiä sekä spontaanisti että suunnitellusti. Tartu hetkeen ja 
ole vuorovaikutuksessa hänen kanssaan päivän mittaan erilaisten arkitilanteiden lomassa, 
hiljaisina hetkinä tai aina silloin, kun kumppanisi vaikuttaa valmiilta vuorovaikutukseen. Li-
säksi on tärkeää, että olet hänen kanssaan voimauttavassa vuorovaikutuksessa joka päivä 
suunnitellusti niin, että huomiosi ei kiinnity mihinkään muuhun kuin häneen ja laadukkaa-
seen, mallin periaatteiden mukaiseen yhdessäoloonne. 

Lisää ideoita vuorovaikutushetkiin löydät Voimauttava vuorovaikutus - opas toimintata-
van käyttöön sivuilta 56 - 60.

Tutustu myös Usein kysyttyä voimauttavasta vuorovaikutuksesta -materiaaliin
 (www.papunet.net).

MUISTA

● Heittäydy tilanteeseen ja ole läsnä ilman tavoitteita. Vaikka on tärkeää olla tietoi-
nen ja pohtia, minkälaiset vuorovaikutustavat ovat hänen kannaltaan parhaita, itse 
tilanteessa sinun on olennaista tyhjentää mielesi kaikesta muusta ja antautua vuo-
rovaikutuksen vietäväksi.

● Sinä olet hänelle paras mahdollinen virikemateriaali. Mitkään aistimateriaalit, le-
lut tai painikkeet eivät korvaa sinua. Sinä olet virikemateriaalina kaikkein joustavin, 
mukautuvin, reagoivin ja kiinnostavin.

● Älä tee enempää kuin on tarpeen. Voimauttavassa vuorovaikutuksessa vähemmän 
on enemmän. Avainasia sinun vuorovaikutustavassasi on minimalismi. 

● 3 x R: Yhdessäolonne perusta ovat hänen aloitteensa ja niihin vastaaminen (Res-
ponse). Edistyminen edellyttää, että toistat (Repetition) mukavaa yhdessäoloa hä-
nen kanssaan lukuisia kertoja. Hänen tietty aloitteensa käynnistää vuorotteluleikin, 
joka tulee hänelle ja sinulle yhä tutummaksi ja tutummaksi. Kun toistatte leikkiä, toi-
mintonne alkavat muuttua ja kehitätte uusia leikkejä. Vähitellen vuorovaikutusleik-
kienne valikoima (Repertoire) laajenee.
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Lähteet
Factsheet: Intensive Interaction. Bild, British Institute of Learning Disabilities: 2004. www.
bild.org.uk
Intensive Interaction Co-ordinator course 2014 - 2015. www.intensiveinteraction.co.uk  
Intensive Interaction Information Pack for parents, carers and support staff. www.intensi-
veinteraction.co.uk  
Nind & Hewett (2011): Voimauttava vuorovaikutus. Opas toimintatavan käyttöön. Kehi-
tysvammaliitto ry. 

Voimauttavan vuorovaikutuksen vaikutusten 
seuraaminen ja laadun ylläpitäminen
Vuorovaikutustilanteita havainnoimalla, kirjaamalla ja pohtimalla saat ideoita ja ajatuksia 
siihen, mitä asioita on tärkeä säilyttää ja miten vuorovaikutus kumppanisi kanssa voi muun-
tua tai uudistua.

• Kirjaa havaintosi ja ajatuksesi muistiin jokaisesta suunnitellusta voimauttava vuorovai-
kutus -hetkestä. Käytä Päiväkirja -lomaketta (liite 7) tai sinulle sopivaa muuta kirjausta-
paa (sähköinen raportointi, ruutuvihko tms.). Poimi lisäksi uudet ja merkittävät asiat Ka-
lenteri -lomakkeelle (liite 8). 

• Videoi säännöllisesti sekä voimauttavia vuorovaikutustilanteita että sitä, miten kumppa-
nisi on ja toimii, kun hän on itsekseen. 

• Pohdi muistiinpanojesi ja kuvaamiesi videoiden avulla seuraavien vuorovaikutushetkien-
ne toteutustapoja ja seuraa vuorovaikutuksessa tapahtuneita muutoksia ja edistymistä.

• Huolehdi, että toimitte voimauttavan vuorovaikutuksen periaatteiden mukaisesti. Hanki 
tarvittaessa lisäkoulutusta tai konsultaatiota itsellesi ja yhteisöllesi.

• Tee voimauttava vuorovaikutus näkyväksi. Kirjaa tiedot voimauttavan vuorovaikutuksen 
käyttämisestä ja edistymisestä asiakkaan hoito-/ kuntoutus-/ opetussuunnitelmaan sekä 
hoitotyön kirjauksiin, kuntoutuksesta laadittaviin lausuntoihin jne. Puhu toimintatavas-
ta ja sen hyödyistä avoimesti yhteisössäsi. Järjestä myös aikaa, jossa voitte työryhmänä 
keskustella voimauttavan vuorovaikutuksen edistymisestä ja haasteista, jakaa ideoita ja 
tehdä jatkosuunnitelmia.
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Missä hän on? Kuvaile ympä-
ristöä ja keitä henkilöitä 
tilassa on.

Mitä hän tekee ollessaan 
itsekseen?

Miten hän vastaa, kun joku 
lähestyy häntä?

Mitä hän tekee silmillään?
Mihin tai mitä hän katsoo?

Mitä hän tekee käsillään? 
Mitä hän koskettaa?

Miten hän ääntelee tai käyt-
tää sanoja? Onko mahdollisel-
la ääntelyllä ja sanoilla merki-
tys? Mikä?

Miten hän ilmaisee kasvoillaan 
ja ilmeillään? Ovatko ilmeet 
merkityksellisiä, viestiikö hän 
niillä? Mitä?

Miten hän toimii ja käyttäytyy? 
Viestiikö hän toiminnallaan? 
Mitä?

Huomaatko jotakin sellaista, jo-
hon voisit liittyä tai vastata, kun 
olet myöhemmin hänen kans-
saan voimauttavassa vuorovai-
kutuksessa?

LIITE 1

Voimauttava vuorovaikutus - Havainnot-lomake (Vaihe 2)
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Mitä sellaista havaitset, jota et 
huomannut ilman videota?

Mitä hän tekee silmillään? Mi-
hin hän katsoo? Miten usein?

Millaisia havaintoja teet hänen 
kasvoistaan? Millaisia ilmeitä 
hän käyttää? Miten paljon?

Millaisia havaintoja teet hänen 
olemuskielestään? Mitä hän 
tekee kehollaan? Miten hän 
liikkuu?

Mikä tekee hänet tyytyväiseksi, 
mistä hän näyttää pitävän?

Mikä tekee hänet levottomaksi, 
mistä hän ei näytä pitävän?

Millaisia havaintoja teet mui-
den ihmisten tavasta liikkua ja 
olla vuorovaikutuksessa?

Muita havaintoja?

LIITE 2

Voimauttava vuorovaikutus - Videohavainnot-lomake (Vaihe 2)
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Millaisista asioista hän pitää?

Millaisista asioista hän ei pidä?

Miten hän viettää suurimman 
osan ajastaan?

Miten hän reagoi muihin ihmi-
siin?

Millaiset vuorovaikutus- ja kom-
munikointitaidot hänellä on?

Mitä sellaista hän tekee, johon 
voit ehkä liittyä tai vastata voi-
mauttava vuorovaikutus -het-
killä?

Mitä uutta olet mahdollisesti 
oppinut hänestä havainnointi-
jakson aikana?

Muita ajatuksia?

LIITE 3
Voimauttava vuorovaikutus - Havainnot yhteen -lomake (Vaihe 3)
Kirjaa, mitä olet oppinut hänestä ja häneltä havainnointijakson aikana:
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www.tikoteekki.fi 
 

                                                                                                              

Voimauttava vuorovaikutus - Vihjeitä videointiin 

Pidä kameraa näin: 

             

Useimmissa tilanteissa kannattaa kuvata ihmisiä silmän korkeudelta tai vähän sen alapuolelta: 

 

 

Rajaa kuvattava alue siten, että ihmiset täyttävät kuvasta suurimman osan. Huolehdi, että 
molemmat vuorovaikutuksen osapuolet näkyvät kuvassa. Jos päähenkilö siirtyy kauemmas, kuvaa 
häntä. Kuvaa keskeyttämättä, älä paina turhaan pause-nappulaa. 

 

LIITE 4
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www.tikoteekki.fi 
Voimauttava vuorovaikutus - Kommunikoinnin perusta 

Voimauttavassa vuorovaikutuksessa varhaisten taitojen varassa viestivä ihminen 
oppii  

 
 

 nauttimaan yhdessäolosta ja 
olemaan lähellä muita ihmisiä 

 suuntaamaan huomionsa 
toiseen ihmiseen ja olemaan 
läsnä 

 keskittymään ja olemaan 
tarkkaavainen 

 toimimaan yhdessä  
 vuorottelemaan eli ottamaan ja 

antamaan vuoroja 
 säätelemään ja kontrolloimaan 

omaa aktiivisuustasoaan 
 käyttämään ja ymmärtämään 

o katsekontaktia 
o ilmeitä 
o fyysistä kontaktia 
o olemuskieltä ja muuta 

sanatonta viestintää 
o ääntelyä, sanoja ja 

puhetta merkityksellisesti 
o tunneilmaisua  

(Nind & Hewett 1994, 2001, 2005) 

 
 
 
 
 

Tunnetaitoja: 
 tuntemaan, että toiset välittävät 

ja välittämään itse toisista 
 liittymään ja sitoutumaan toisiin 

ihmisiin 
 virittymään toisiin ihmisiin ja 

kiintymään 
 tuntemaan olonsa turvalliseksi, 

varmaksi ja rauhalliseksi 
 tuntemaan itsensä paremmin, 

vahvistamaan itsetuntoa 
 tunnistamaan omia ja toisten 

tunteita 
 ymmärtämään vähitellen 

tunteita 
 luottamaan 
 välittämään siitä, miltä toisesta 

ihmisestä tuntuu - empatiaa 
 

 Tunnetaitojen oppiminen aktivoi 
oikean aivopuoliskon kehitystä. 
Oikea aivopuolisko huolehtii 
myöhemmin monista 
korkeammista aivotoiminnoista.  

 

(Bowlby 1963, Lamb et al 2002, Schore 
2003)  

LIITE 5

Voimauttava vuorovaikutus - Kommunikoinnin perusta
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www.tikoteekki.fi 
 

Lähi-ihmisen voimauttavat vuorovaikutustavat  
(ryhmiteltynä Tikoteekissa kiteytetyn LOVIT-muistisäännön mukaiseen järjestykseen) 

• Ole läsnä (L) 

– Ole rento ja kiireetön 

– Virity toiseen, havainnoi 

– Viesti ilmeillä ja olemuksella läsnäoloa ja kiinnostusta 

• Odota (O) 

– Anna tilanteen viedä, älä yritä tai ohjaile liikaa 

– Älä tee liian paljon 

– Pidä taukoja, odota, anna aikaa 

• Vastaa (V) 

– Vastaa herkästi, eri tavoin 

– Liity mukaan, jäljittele kumppaniasi 

– Vastaa siihen, mitä hän tekee (ääntely, eleet, ilmeet, liikkeet ym.) 

– Kommentoi näkemääsi, toisen viestintää 

• Mukauta ilmaisua ja tarkista yhteisymmärrys (IT) 

– Toimi sopivassa tahdissa 

– Löydä sopiva hetki, jolloin voit laajentaa tekemistä ja ehdottaa uutta 

– Tee tarvittaessa itse aloite 

– Kosketa 

• Nauti yhdessäolosta 

 

LIITE 6



17
Yhteinen ilo - Ohjeita voimauttavaan vuorovaikutukseen

www.tikoteekki.fi 
 
Voimauttava vuorovaikutus - Päiväkirja hetkien kirjaamiseen 

Nimi:    Lomakkeen täyttäjän nimi:  

Päivämäärä:   Kellonaika:  

Paikka ja tilanne:  

Tilanteen kuvaus: 
 
 
 
 
 
Merkittävät tai uudet ja erilaiset asiat: 
 
 
 
 
 
Oma toimintani: 
 
 
 
 
 
Mitä kokeilen seuraavalla kerralla: 
 
 
 
 
 
Muuta: 
 
 
 
 
 
 

LIITE 7
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LIITE 8

w
w

w
.tikoteekki.fi 
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Voim
auttava vuorovaikutus - Kalenteri-lom

ake m
erkittävien asioiden kokoam

iseen 

M
erkittävät asiat _____________________n vuorovaikutuksessa ja kom

m
unikoinnissa. Kuukausi:_______________ Vuosi:_________ 
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          LIITE 9 

 

Esimerkki täytetystä Kalenteri‐lomakkeesta: 

 

 Kun huomaat kumppanisi tekevän jotakin uutta ja erilaista, kirjoita havaintosi muistiin. Jos teet 
havainnon spontaanissa vuorovaikutustilanteessa arjessa, voit tehdä kirjauksesi muistilapulle. 
Muista merkitä muistiin myös päivämäärä. Jos uusi ja erilainen asia taas tapahtuu suunnitellun 
voimauttava vuorovaikutus ‐hetkenne aikana, kirjaa havaintosi Päiväkirja‐lomakkeelle (liite 7).  

 Kokoa havaintosi muistilapuilta ja Päiväkirja‐lomakkeilta jokaisen kuukauden päätteeksi Kalenteri‐
lomakkeelle.  

 Tarkoituksena on tehdä pienet, mutta tärkeät edistysaskeleet näkyviksi ja kerätä ne talteen. 

LIITE 9
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