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Tavoite tälle 40 minuuttiselle 

• Innostua simulaatio-opetuksen 
mahdollisuuksista 

• Ymmärtää tempperamenttierojen vaikutus 
opetuksen onnistumiseen  

• Ymmärtää oman itsen vaikutus muiden 
oppimisessa 

Tavoitteet 



Oman persoonan ja tempperamentin merkitys 



Koirien ja lasten kasvatuksessa 



Kannustuksen tulos 
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Miten ihminen oppii? 
(William Glasser) 

1. 10 % lukemastaan 

2. 20 % kuulemastaan 

3. 30 % näkemästään 

4. 50 % kuulemastaan ja näkemästään 

5. 70 % keskustelemastaan 

6. 80 % kokemastaan, käyttämällä tietoa ja tekemällä aitoja          
            luonnollisia tehtäviä 

7. 95 % opettamastaan. 

 
Ihminen oppii 



Tärkein sääntö 

Oikeaoppisesta  ja tavoitteen mukaisesta  

toiminnasta ei tingitä! 

Tärkein sääntö  



Simulaatio-opetuksen 
onnistuminen 

Kun etumerkki on positiivinen on myös 
lopputunne positiivinen. 

Jos etumerkki on negatiivinen on 
lopputunne negatiivinen. 

Opetuksen onnistuminen 



Palautteen merkitys 

Positiivinen palaute ja 
kehittämisehdotukset? 

Palaute 



Kuinka paljon posiviista tai 
negatiivista palautetta?  
(Tulevaisuustutkija Ilkka Halava) 

 

Positiiivisen ja negatiiven palautteen määrä 



Palautteen merkitys 

6 positiivista vuorovaikutustilannetta 
vastaan 1 negatiivinen 
(Aalto-Setälä & Saarinen. Innostus. 2014. Talentum) 

 

Esimerkkinä peliteollisuus: 

1. Yhteiset arvot, joihin halutaan sitoutua 

2. Vapaus…“ihminen on hyvä” 

3. Palkitaan epäonnistumisesta, miten voisi kehittää? 

Palautteen merkitys 



Mitä kokeneenpi, sitä enemmän kestää ja 
haluaa kriittistä palautetta 

 

Palautteen laatu ei ole oleellista, mutta 
määrä on? 

Kenelle, minkälaista palautetta? 



Vuoden paras 
“palautteenantaja” 

Elastinen Kuva haettu:http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-
1288530432836.html 



Innostus 

• Ihmisen luontainen tempperamentti on 
vakio 

• Enemmän tilaa luontaiselle 
liikkumavaralle, niin luovuus ja innostus 
kasvaa 

• Tunteen “myyminen” ei onnistu 

Innostuksen filosofia 



Sanat merkitsevät 

Ymmärsittekö vai osasinko kertoa 
ymmärrettävästi? 

Sanojen merkitys 



Luovuus työpaikoilla 

95% työpaikoilla käytävistä keskusteluista 
on neutraalia, joka johda mihinkään. (Aalto 

yliopisto) 

 

 

INNOSTUS SUUNNITELMA TOTEUTUS 

Työpaikoilla 



Luottamuksellisuus 

Tasavertaisuus 

Vertaisoppiminen 

Yhteisöllisyys 

Turvallisuus  

 

 
Periaatteet simulaatio-oppimisessa 



 
“Tässä oppii tekijät ja ehkä vielä 
enemmän kun kattoo” 
 
“Tähän liittyy positiivisuus ja 
epäonnistumista ei tartte pelätä” 

Opiskelijoiden kertoamaa 



www.savonia.fi 


