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MITÄ ON KANNUSTAVA KASVATUS?

Satu Keisala & Johanna Matikka

Ensi- ja turvakotien liitto

Kannusta minut vahvaksi! - hanke
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HYVIÄ MUISTOJA
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MIELIPITEITÄ HYVÄSTÄ KASVATUKSESTA
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Lapsen perustarpeista 

huolehtiminen
Ohjaus ja kosketus

• Kannustava ohjaaminen, opastus ja säätely
• Syy-seuraussuhteiden osoittaminen
• Keskusteleminen, neuvottelu ja perusteleminen
• Johdonmukaiset ja selkeät rajat
• Hellä kosketus, sylissä tai lähellä pitäminen
• Silittely, hieronta
• Rohkaiseva ja hyväksyvä katsekontakti

Hyvä hoito
• Ikätason mukainen hoito, vaatetus ja ravinto
• Ikätasoiset virikkeet
• Turva, suojelu ja asuinolosuhteet
• Koulutus
• Hygienia, terveys ja terveydenhoito
• Iänmukainen valvonta ja ohjaus
• Lapsen tarpeiden ensisijaisuusF
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Läsnäolo ja kohtaaminen
Kuvaa lapsen ja vanhemman välisiä tapahtumia / tilanteita
• Kiinnostuminen lapsesta ja lapsen aloitteiden 

seuraaminen
• Kuunteleminen, sanoittaminen, esimerkkinä oleminen
• Kannustava puhe ja palaute, vahvuuksien tukeminen
• Kiitäminen
• Lapsen stressin säätely
• Tunteiden tunnistaminen, sanoittaminen ja 

hyväksyminen
• Lapsen tunteiden ja toiminnan säätelytaitojen 

kehittymisen tukeminen

Kannustava suhde
Kuvaa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta ja
vuorovaikutusta
• Läheisyys, lämpö ja ilo
• Vanhempi on emotionaalisesti lapsen saatavilla
• Lapsen ”mielen” mielessä kantaminen
• Myönteinen ja positiivinen asenne ja suhtautuminen 

lapseen
• Kehityksellisesti sopiva vuorovaikutus lapsen kanssa
• Kyky tunnistaa lapsen yksilöllisiä rajoja
• Kyky tukea lapsen sosiaalista kehitystä
• Ilo lapsesta ja hänen kanssaan olemisesta
• Sensitiivinen suhtautuminen, tilan antaminen lapselle

Kannustava kasvatus, nelikenttä

Lapsen ohjaus ja kohtaaminen
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Riskitekijöitä väkivallan käytölle

• vanhemman väsymys ja uupumus

• kokemus arjen kannosta yksin

• omassa lapsuudessa koettu väkivalta

• parisuhdetyytymättömyys ja/tai väkivalta

• väkivallan hyväksyvä ilmapiiri

• vanhemman alhainen ikä

• lapsen uhmaikä (1-3 –vuotias)

• perheessä useita pieniä lapsia
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Ninni – näkymätön lapsi

8 18.8.2016

Tiedättehän jos jotakuta säikäytetään 

oikein usein, hän voi toisinaan muuttua 

kokonaan näkymättömäksi, eikö niin? 

Eräs täti on hoitanut Ninniä pelkästä 

velvollisuudesta. Täti ei pidä Ninnistä

yhtään, ja on siksi aivan kauhea tätä 

kohtaan. Täti ei huuda eikä vihastu, 

senhän ymmärtäisi. Hän on vain 

jäätävän ironinen, se on hirveää, aivan 

hirveää. 
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MALTTIMAISTERI
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