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Tutkimuksellinen tausta

▪ Tampereen yliopiston Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä
(SPARG)
• Sinipohjaisissa dioissa on hyödynnetty työpajojen ja kirjan aineistoa

sekä hankkeessa tutkijana muodostamaani ymmärrystä

▪ Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (Skidi-Kids) -
tutkimusohjelma (2010-2015), tutkimushankkeet
• Preventing children's marginalization through place-based participation 

(SA134949, Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio, Pia Bäcklund ja Elina 
Stenvall)

• Early recognition in curbing the marginalization risk of children and 
youth (SA264436, Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio, Riikka Korkiamäki ja 
Elina Stenvall)

▪ Tutkimuksen kolme painopistettä
• Lapsi- ja nuorisopolitiikan ja siihen liittyvän julkishallinnon tutkimus (säädökset, 

lastensuojelusuunnitelmat + strategiset dokumentit, asiantuntijahaastattelut)

• Lasten ja nuorten arkea käsittelevä etnografia (129 11–16 –vuotiasta, Helsinki, 
Tampere)

• Myönteisen tunnistamisen kehittäminen kokemusasiantuntijayhteistyössä (5 
työpajaa, 36 koulutus- ja sosiaalialan ammattilaista ja hallinnon toimijaa)



Teoreettinen tausta:
Tunnustussuhdeteoriat

▪ Axel Honneth:

• identiteetti ja itsetunto kehittyvät kamppailussa 

inhimillisestä arvostuksesta

▪ Charles Taylor: 

• tunnustamisessa kysymys tunnistetuksi tulemisesta 

tavalla, jonka henkilö kokee oikeaksi ja joka ohittaa 

ulkokohtaiset ja kategoriset määrittelyt 

• recognition, misrecognition, non-recognition

(disrecognition)

▪ Sosiaalinen identiteetti voi erota 

kokemuksellisesta subjektiviteetista



Myönteisen tunnistamisen idea

▪ Vaihtoehtoinen ja täydentävä näkökulma ongelmalähtöisille ja 
yksilökeskeisille lähestymistavoille (esim. varhainen 
puuttuminen)

▪ Huomion siirtyminen

• riskeistä resursseihin ja haitoista hyvinvointiin

• yksilöllisyydestä yhteisöllisyyteen

▪ Tavoitteena kohtaamiset ja toimintatavat, jotka tukevat toisen 
ihmisen itseluottamusta, itsetuntoa ja itsearvostusta

▪ Voi olla toimintaperiaate ammatillisissa käytännöissä (esim. 
opetus) ja rakentua osaksi yksikön toimintakulttuuria (esim. 
koulu)

▪ Olemassa olevien toimintamuotojen ja -periaatteiden 
sanallistamista, jakamista ja kehittämistä (ei uusi keksintö tai 
erillinen menetelmä)



Myönteinen tunnistaminen: 
tutustumista, tunnustamista, tukemista

1. Tutustuminen
Jotta myönteinen tunnistaminen voi toteutua, tulee ihmisten 
tutustua toisiinsa sen sijaan, että he olettavat tietävänsä 
millaisia ihmisiä toiset ovat

2. Tunnustaminen
Tutustuminen lisää tietoisuutta siitä mikä kullekin ihmiselle 
on erityisen tärkeää ja missä hän voi saada tunnustusta ja 
arvostusta

3. Tukeminen
On tutustumista ja tunnustuksen antamista tietoisena 
toimintamuotona, joka keskittyy voimavaroihin ja 
onnistumisiin (ongelmien sijaan)

▪ Arkielämässä ulottuvuudet kietoutuvat yhteen; toimimalla 
yhdessä tutustutaan, annetaan arvostusta ja tarjotaan tukea

▪ Myönteistä tunnistamista voi toteuttaa myös tavoitteellisesti 
hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi



Toimiminen myönteisen 
tunnistamisen hengessä

▪ Arkiympäristössä toimiminen

• Toimitaan siellä, missä ihmiset ovat; ei erillisiä toimintoja, 
toimitiloja, projekteja tai hankkeita

• Jokapäiväistä elämää ja arkisia kohtaamisia – jokainen voi 
vaikuttaa ajattelun syntymiseen ja vahvistumiseen

▪ Keskittyminen voimavaroihin

• Etsitään mahdollisuuksia ongelmien sijaan; erilaisten 
toimijuuksien vahvistamista

▪ Ennaltaehkäisy

• Yhteinen toimintatapa kaikissa kohtaamisissa mahdollistaa 
luottamuksellisen ilmapiirin ja asioiden esiintulo helpottuu



Myönteinen tunnistaminen -
näkökulman muodostaminen

▪ Suhteessa asiakkaaseen näyttäytyy sitoutumisena ja pysyvyytenä

▪ Suhteessa toisiin ammattilaisiin näyttäytyy yhteisenä työnä, 
vastuunjakona ja koordinaationa

▪ Perheen tarpeet keskiöön; palveluiden muotoutuminen tämän ympärille
• Perheenjäsenillä on mahdollisuus saada tuekseen henkilö, jonka he kokevat 

hyväksi

• Oikea-aikaisuus on yksilöllistä; mitä olen valmis ottamaan vastaan?

• Kiinnostuminen perheen näkökulmista ja ymmärryksen rakentaminen näistä 
käsin on oleellista

▪ Yhteisöllinen ja kokonaisvaltainen työote



Ihmisen kohtaamisen ohjeet a la 
Kierkegaard (1848)

1. Kuuntele ihmistä hänen omasta näkökulmastaan.

2. Kuuntele ennakkoluulottomasti ja anna kuulemasi tehdä itseesi vaikutus.

3. Ole kärsivällinen, kunnioittava ja suhtaudu avunhakijaan tasa-arvoisesti.

4. Aloita sieltä, missä toinen on, älä sieltä missä odotat oletat tai haluat toisen olevan.

5. Tule auttamistilanteeseen tietämättömyyden tilassa; anna toisen opettaa itseäsi.

6. Hillitse turhamaisuutesi, tärkeytesi ja tarpeesi pönkittää omaa arvoasi

Lähde

https://juhakemppinen.fi/ihmisen_kuuntelemisen_ohjeet_a_la_kierkegaard_1848

Leif Berg, FinFami Uusimaa

https://juhakemppinen.fi/ihmisen_kuuntelemisen_ohjeet_a_la_kierkegaard_1848
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