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Kestävyys- ja luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen suorittavat opiskelijat, eli 

tulevaisuuden ympäristökasvattajat tulevat työssään kohtaamaan kasvavassa määrin lasten- ja 

nuorten vaihtelevia reaktioita muuttuvaan ympäristöön. Tunneälykkyyden merkitys yhtenä opet-

tajuuden keskeisenä kompetenssina vahvistuu entisestään. Tunnetaidot ovat jo elimellinen osa 

koulujemme opetussuunnitelmia. Tämän laadullisen, ekokriittis- hermeneuttisen tulkinnan tavoit-

teena on luoda kuvaa siitä millä tasolla kestävyys- ja luontokasvatuspainotteisen luokanopettaja-

koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden emotionaalisista kompetensseista rakentuva tun-

neälykkyys on. Tutkimuksen tulokset antavat eväitä opettajakoulutuksessa tapahtuvan ympäris-

tökasvatuksen suunnitteluun, mutta hermeneuttisena tulkinta se osaltaan lisää myös ymmärrystä 

siitä, miten ympäristökriisin herättämiä tunteita, eli ympäristötunteita todellisuudessa sanoitetaan.  

 

Teoreettinen viitekehys rakentuu ympäristö- ja luontokäsitteiden monimerkityksellisyyden tar-

kastelulle. Ympäristöön suhtautumista tarkastelen erityisesti Pietarisen klassisen ympäristö-

asenne luokittelun kautta, jota peilaan myös kansainväliseen luontosuhdetutkimukseen ja määrit-

telyyn. Opettajuuden kompetensseja lähestyn Luukkaisen, sekä Virtasen tuottaman teorian kautta. 

Golemanin tunneälyteoria ohjaa ymmärrystä tunneälytaitojen vaiheittaisen rakentumisen tunnis-

tamiselle. 

 

Tutkimuksen aineisto on koottu kaksiosaisena ennakkojäsentäjätehtävänä keväällä 2021 toteute-

tulla kestävyys- ja luontokasvatuksen sivuaineeseen liittyvällä projektikurssilla. kurssin tarkoi-

tuksena oli suunnitella ja toteuttaa käytännössä tunnetaitoihin liittyvä oppimiskokonaisuus alueen 

kouluissa. Tehtävänannon ensimmäisessä osassa opiskelijoiden tuli reflektoida ensin omia luon-

toon liittyviä tunnekokemuksiaan ja toisessa vaiheessa reflektoida niitä tunteita, joita lapsen tuot-

tama synkeä tulevaisuuteen liittyvä mielikuva heissä herättää. Aineisto muodostui kymmenestä 

opiskelijoiden tuottamasta kirjoitelmasta, joita tulkitsin Gadamerin jalostaman hermeneuttisen 

kehän ajatusta mukaillen. Tulkinta syveni aineistolähtöisesti niin, että ekokriittisyys toimi herme-

neuttisen lähestymisen tulkkina kiinteästi ympäristöön liittyvän tekstiaineiston tulkinnassa. Ai-

neistoa ei lähestytty tiukan teoriaohjautuneesti vaan metodologiset valinnat nousivat ymmärryk-

sen syventyessä. Tulokset osoittavat opiskelijoiden tunneälyn kehityksen olevan hyvin erilaisissa 

vaiheissa. Tuloksista näkyy myös, kuinka suuri merkitys ympäristötunteiden tunnistamisella on 

oman toimijuuden mahdollisuuden tunnistamiselle. 

 

 

Avainsanat: ympäristötunteet, tunneäly, kompetenssi, emotionaalinen kompetessi,  

ympäristökasvatus, luontoasenne, luontosuhde 
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”…When Peter is nine 
His teacher tells him that this planet is dying 
That someone needs to put an end to it all 
And so when Peter comes home 
He tells his mom 
 
I'm going out in the world to save our planet 
And I ain't comin back until she's saved 
I'll walk my way to see the King and parliament 
If they don't help I'll do it by myself 
 
I don't wanna be 
Da da dam, da da dam 
Da da da da da da, da da dam 
 
Peter is young 
He tries to talk but no one listens to him 
Everybody's busy living and dying 
Not thinking bout what they're doing 
 
But look at the boy who 
 
Went out in the world to save our planet 
 
And he ain't coming back until she's saved 
He walked his way to see the King and parliament 
But they all turned their heads and walked away 
 
Singin' 
 
Da da dam, da da dam 
Da da da da da da, da da dam 
 
And now I'm going out in the world to save our planet 
And I ain't comin' back until she's saved 
I'm walkin' in the footsteps that young Peter made 
And everybody is welcome to join 
And sing with me 
 
Da da dam, da da dam 
Da da da da da da, da da dam…” 
 
  

-Axel Ehnström 
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1 Johdanto 

 

 

Ympäristökriisi ja sen ympärillä vellova keskustelu herättää paljon tunteita. Toimia vaa-

ditaan ja toisten mielestä peli on jo menetetty. Oma lusikkansa sopassa on myös niillä, 

jotka kieltävät ilmiön tai pitävät koko ilmiötä salajuonena. Kiireellisiä, vaikuttavampia 

tai ylipäätään erilaisia toimia on helppo perustella sillä, että lastemme tulevaisuus on 

syystä tai toisesta vaakalaudalla. Puhutaan lajikadosta, ilmastonlämpenemisestä, ilmasto-

pakolaisuudesta ja muista ilmiöistä, joihin liitetyt mielikuvat maalaavat hyvin synkkää 

tulevaisuuskuvastoa. Paljon on pohdittu sitä, millaisia vaikutuksia ympäristökriisin ym-

pärillä käytävällä keskustelulla voi olla lapsiin. (Pihkala, Cantell, Jylhä, Lyytimäki, Palo-

niemi, Pulkka, Ratinen 2020, 153-171) 

 

Ympäristökriisi voi olla psyykkisesti ja psykososiaalisesti hyvin kuormittava aihe, eikä 

se ole sitä pelkästään lapsille. Myös monet aikuiset tuskailevat monenlaisten tiedostamat-

tomien ja tiedostettujen tunteiden ristiaallokossa. (Kantar TNS 2019). Eräänlaisessa eri-

laatuisen informaation ja lasten reaktioiden suoranaisessa ristitulessa ovat enenevissä 

määrin myös opettajat. Millaisin eväin opettajat ovat tähän pystyneet valmistautumaan? 

 

Psykososiaalisesti haastavien tilanteiden kohtaamisessa lähdetään usein liikkeelle omien 

tunteiden sanoittamisesta. (Väisänen 1996,13). On siis perusteltua ympäristökriisin emo-

tionaalisesti haastava luonne huomioon ottaen pyrkiä tiedostamaan, millaisia tunteita 

kriisi meissä herättää. Tunteiden sanoittaminen ja tunnistaminen voi olla kuitenkin haas-

tavaa. Opetussuunnitelmiin ovatkin vakiintuneet erityiset tunnetaidot ja niiden harjoitte-

leminen erilaisissa tilanteissa. Kun tunteet ja niiden aiheuttamat reaktiot tulevat tunnis-

tettaviksi, on niitä myös helpompi hallita ja sitä kautta hyödyntää esimerkiksi opetus- ja 

kasvatustyössä. 

 

Opettajan työn voidaan sanoa vaativan vahvaa tunneälyä ja ihmissuhdetaitoja. Opettajan 

työtä tekevät tulevaisuudessa myös luonto- ja kestävyyskasvatus painotteisen luokan-

opettajakoulutuksen suorittavat opiskelijat. Luontosuhteen rakentumisen kannalta tär-

keää, tunnekasvatukseen liittyvää tunteiden tunnistamista, sanoittamista ja sekä muita 
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tunnetaitoja opetellaan lisääntyvissä määrin aina varhaiskasvatuksesta alkaen. Mutta 

kuinka hyvin tulevat opettajat itse ovat tietoisia siitä millaisten emootioiden pohjalle hei-

dän luontosuhteensa rakentuu ja miten heidän suhtautumisensa ympäristöön vaikuttaa 

myös heidän tapaansa kohdata oppilaiden tuottamia tunnereaktioita?  

 

Tämä tutkielma luotaa kestävyys- ja luontokasvatuspainotteisesti suuntautuneiden luo-

kanopettajaopiskelijoiden tunnekokemuksia ympäristökriisin, toisaalta subjektiivisena 

kokijana, mutta myös tulevaisuuden muuttuvassa ympäristössä toimivana opettajana. 

Aiemmin kestävyys- ja luontokasvatus orientoituneita luokanopettajia ja heidän luonto-

käsityksiään ovat tutkineet Sarivaara, Keskitalo ja Ratinen (2020). Tässä tutkimuksessa 

keskiössä on kuitenkin enemmän tunneäly ja emotionaaliset kompetenssit. Tutkimus ei  

siis suoraan vastaan kysymykseen, että tarjoaako tai tarjosiko Lapin yliopiston luokan-

opettajakoulutus ympäristökasvattajan näkökulmasta työkaluja oppilaiden empaattiseen 

kohtaamiseen, vaan tutkielma tuo enemmän näkyville niitä puitteita, missä luonto- ja kes-

tävyyskasvatus sivuaineen opiskelijat tässä vaiheessa opintojaan tunneälytaitojensa ra-

kentumisessa ovat. 

 

Tutkielman kannalta keskeistä, suoranaista suomenkielistä ympäristötunne aineistoa on 

tuotettu niukasti. Esimerkiksi kansallinen metatietovaranto Melinda antaa hakusanalla 

”ympäristötunteet” ainoastaan yhden tuloksen (20.1.2021). Omat hahmotelmansa ympä-

ristötunteiden luokitteluun ja jäsentelyyn on tuottanut Helsingin yliopiston dosentti Panu 

Pihkala teoksissaan: ”Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo” (2017) ja ”Mieli 

maassa? Ympäristötunteet” (2019). Tässä tutkimuksessa olen soveltanut Pihkalan (2017, 

2018) muodostamaa käsitteistöä ja ympäristötunnesanojen sisällöllistä kuvailua, rakenta-

essani tulkintoja, sekä luokittelua tutkimusaineistossa käytetyistä ympäristötunne-

sanoista.  

 

Se miten yksilö suhtautuu ympäristössään tapahtuviin muutoksiin ja millaisena yksilö 

kokee tulevaisuutensa, riippuu paljon yksilön luontoasenteesta. (vrt. Pietarinen 1987). 

Luontoasenne voidaan nähdä pohjana luontosuhteen kehittymiselle. Luontoasenne voi-

daan nähdä myös pyrkimyksenä, tosin aina epätäydellisenä sellaisena, määrittää yksilön 

affektiivisuuta eli virittyneisyyttä, jolla yksilö on alkujaan suuntautuneena ympäristöön. 
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Tuo affektiivinen alkuasetus luo sen viitekehyksen ja tavan, jolla yksilö reagoi ympäris-

tön ärsykkeisiin. Yksilöllisten reaktioiden ja niiden herättämien tunnekokemuksien, 

emootioiden pohjalle rakentuu lopulta myös luontosuhde. (Cantell 2011, 332-338).  

Yksi tutkielman kannalta keskeinen käsite on ympäristö. Ympäristö ja sen osin rinnak-

kainen ja osin lomittuva käsite luonto, eivät ole käsitteinä kovin yksiselitteisiä. (Lahtinen 

& Lehtimäki 2008, 8). Tutkimuksen luonne yksilön kokemuksistaan tuottamaa aineistoa 

tulkitsevana hermeneuttisena tulkinta ohjaa ympäristökäsityksen rakentumista. Se ohjaa 

sitä konstruktiiviseen, yksilön tulkinnan pohjalta rakentuvaan ympäristökäsitykseen. Kä-

sitys sisältää materiaalisen todellisuuden lisäksi myös ihmisen sille, esimerkiksi sosiaali-

sessa kanssakäymisessä, antamia abstrakteja merkityksiä. Ympäristö- ja luontokäsittei-

den kompleksista ja monimerkityksellistä suhdetta avaan enemmän tutkielman toisessa 

luvussa.    

 

Ympäristö luo puitteet ihmisen toiminnalle, samalla tavalla kuin koulu luo puitteet opet-

tajan ja oppilaan kohtaamiselle. Opettajan ammattitaito sisältää muodollisen pätevyyden 

lisäksi myös sellaisia ominaisuuksia, joita ei voi välttämättä tunnustaa tutkinnoin ja to-

distuksin. Puhutaan ammatillisista kompetensseista eli sellaisista kyvyistä ja ominaisuuk-

sista, jotka auttavat opettajaa suoriutumaan hänelle annetuista tehtävistä mahdollisimman 

hyvin. (vrt. Virtanen 2013). Eräs tällainen hankalasti mitattava kompetenssi on tunneäly.  

 

Tunneälyn rakentumisesta on tieteissä esitetty monenlaisia teorioita ja niitä avaan luvussa 

kolme. Koulu ei ole irrallinen todellisuus, vaan hyvin vahvasti osa oppilaan elämänpiiriä 

ja arkiympäristöä. Arkiympäristöä, johon myös laajemmat ympäristön mullistukset luo-

vat emotionaalista painetta. Onkin opettajan tunneälytaidoista kiinni, kuinka opettaja ky-

kenee kohtamaan oppilaan reaktioita oppilaan kannalta turvallisella ja rakentavalla ta-

valla.  Tämän tutkielman päämääränä on luoda kuva siitä, millä tasolla opiskelijoiden 

tunneälytaidot ympäristökasvattajina ovat. Tavoitteena on antaa välineitä ja tietoa niin 

yksilön näkökulmasta omien tunneälytaitojen reflektointia varten, mutta myös eväitä luo-

kanopettajien kestävyys- ja luontokasvatuskoulutuksen kehittämiseen. 
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2 Ympäristö 

 
 
Ympäristö on käsitteenä hyvin monimerkityksinen ja se esiintyy tässä tutkielmassa use-

assa erilaisessa muodossa ja asiayhteydessä. Populaaristi ympäristö on ymmärretty aina-

kin neljän eri näkökulman kautta. Näkökulmia ovat subjektiivinen, sosiaalinen, raken-

nettu ja ekologinen näkökulma. (Cantell, Aarnio-Linnavuori & Tani 2020). Subjektiivi-

sen näkökulman voidaan katsoa pitävän sisällään myös muut näkökulmat.  

 

Sosiaalinen näkökulma tarkastelee ihmisten välistä vuorovaikutusta. Sosiaalinen ympä-

ristöulottuvuus kattaa niin kasvokkain tapahtuvan päivittäisen vuorovaikutuksen, mutta 

myös etäisemmät sosiaaliset yhteydet ja laajemmat sosiaaliset verkostot. (Cantell, ym. 

2020.) Sosiaalinen näkökulma ei ole välttämättä materialistisesti tavoitettavissa vaan sen 

tarkastelu tapahtuu abstraktilla tasolla. Siinä missä sosiaalinen näkökulma tarkastelee ym-

päristön rakentumisesta enemmän henkisten yhteyksien kautta, voidaan rakennetun ym-

päristön käsitettä pitää lähes puhtaan materialistisena. Rakennetulla ympäristöllä tarkoi-

tetaan nimenomaan ihmisen rakentamaa ympäristöä.  Käsitettä käytetään etenkin kaupun-

kiympäristöjen yhteydessä, mutta ihmisen kädenjälki on vahvasti nähtävissä myös viher-

rakentamisessa puistossa ja muissa julkisissa tiloissa. (Cantell, ym. 2020.) 

 

Ekologinen ympäristö ympäristökäsitteenä nähdään ihmistä ympäröivänä toisaalta bioot-

tisena eli elävien eliöiden ja toisaalta niihin vaikuttavien abioottisten eli elottomien fysi-

kaalisten ja kemiallisten tekijöiden kokonaisuutena, toisin sanoen luonnonympäristönä, 

jonka kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa. (Cantell, ym. 2020) Näin ajateltuna ympä-

ristökäsityksen voidaan katsoa supistuvan materialistiseen tulkintaan. Tässä tutkielmassa 

ekologinen ymmärrys näyttäytyy kuitenkin materialistista tulkintaa laajempana, joten 

siinä painottuvat enemmän yksilön subjektiiviset tulkinnat ympäristöstä. 

 

Subjektiivisen näkemyksen mukaan ympäristö on kaikki ympärillämme. Se tarkoittaa, 

että 2020-luvulla on otettava huomioon myös digitalisaation kehityksen myötä syntynyt 

virtuaalisen ympäristön käsite, joka linkittyy osaksi rakennettua ja toisaalta myös sosiaa-



9 
 

lista ympäristöä. Ympäristö voi käsittää myös koko ihmiskunnan. Esimerkiksi ympäris-

töongelmat ja ekokriisi ovat globaaliin ympäristöön liittyviä ilmiöitä. (Cantell, ym. 2020) 

Se miten ympäristö koetaan, näyttäytyy kuitenkin aina subjektiivisesti. Kokemus ympä-

ristöstä on sidoksissa aikaan ja paikkaan eli kokijaan. Pohjimmiltaan kyse onkin siitä, 

miten ihminen yksilönä rakentaa ymmärrystä ympäröivästä todellisuudestaan. Esimer-

kiksi ekologinen ympäristökäsitys luo koko tälle tutkielmalle kontekstin missä aineistoa 

tulkitaan ja ilmiöitä tarkastellaan. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se määrittelisi auto-

maattisesti kirjoitelmien kirjoittajien ympäristökäsityksen ekologiseksi. 

 

Tutkielmassa esiintyy käsitteitä, kuten ympäristökasvatus ja ympäristötunne, joilla pyri-

tään ohjaamaan kuvatun ilmiön tarkastelua juuri tietyssä kontekstissa. Ympäristöllä edellä 

mainituissa yhteyksissä viitataan yksilön ympärillään havainnoimaan materiaaliseen to-

dellisuuteen, opetettaviin asioihin ja myös ympäristökasvatukselle asetettuihin tavoittei-

siin. Ympäristökasvatuksella on siis tietynlainen luonne ja erityispiirteitä, jotka muodos-

tuvat siihen liitettyjen merkitysten kautta. Pelkkien ympäristö ja kasvatus sanojen ym-

märtäminen ei riitä vielä luomaan käsitystä siitä mikä on ympäristökasvatuksen todelli-

nen luonne.  

  

Luonnonympäristön ympäristökäsitteeseen integroitumisen kannalta käänteentekevänä 

ilmiönä pidetään 1960-luvulla tapahtunutta ympäristöherätystä. Tapahtui kulttuurinen ja 

yhteiskunnallinen murros, jonka seurauksena ympäristö käsite laajeni sisältämään meitä 

ympäröivien eliöiden ja ilmiöiden ohella myös koko aineellista olemassaoloamme. (Haila 

& Lähde 2003, 11-13.; Cantell, ym. 2020.) Ympäristöherätyksen keskeinen tekijä oli ha-

vahtuminen siihen, että aineellista olemassaoloamme uhkaavat omat valintamme ja toi-

memme. Syntyi ajatus ekokriisistä. 

 

Ekokriisin, tai laajemmin ympäristökriisin käsitteillä kuvataan tilannetta, jolloin maail-

man kuvataan olevan ihmisen kestämättömien elämäntapojen ansiosta kriisinomaisessa 

tilanteessa. Ympäristökriisistä puhuessa kuvataan ihmisen lähiympäristössä tai luonnossa 

maapallolla yleisesti tapahtuvia ihmisen elämäntavasta johtuvia pienen tai ison mittakaa-

van muutoksia, jotka heikentävät luonnon monimuotoisuutta, lajikirjoa ja lajien luonnol-

lisia elinympäristöjä. Ilmasto lämpenee ja napajäätiköt sulavat. Viljelyskelpoinen maa 
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vähenee, mutta väestö kasvaa. Hyvinvointi valtioissa kulutetaan silti samaan tahtiin, 

vaikka maapallon kantokyky ylittyy moninkertaisesti. (Värri 2018, 11-12.) 

   

Vaikka luonto ja ympäristö käsitteinä sisältävät paljon yhteistä, on luonto käsitteellä myös 

erillisiä merkityksiä, joita esittelen seuraavassa luvussa. Sitä seuraavassa alaluvussa 

avaan ihmisen ja ekologisen ympäristön suhdetta yksilön erilaisten luontoasenteiden nä-

kökulmasta.  
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3  Luonto 

 
 

Lahtinen ja Lehtimäki (2008, 8-9) esittelevät luonto käsitteelle kolme ilmeistä merkitystä. 

Ensiksi luonto voi tarkoittaa jonkin asian perimmäistä luonnetta tai laatua. Voimme poh-

tia esimerkiksi metsän synkkyyttä, luonnollisuutta tai tuotannollista potentiaalia. Toiseksi 

luonto voi myös tarkoittaa luontaista voimaa, joka ohjailee maailmaa, ihmistä tai molem-

pia. Kysymme esimerkiksi mikä on ihmiselle luonnollista ja millaiset vaikuttimet käytös-

tämme ohjaa. Kolmas tapa rakentaa pohjan myös tämän tutkimuksen tavalle ymmärtää 

luontoa käsitteenä ja se tapahtuu luonnon materiaalisen olemuksen kautta (Lahtinen & 

Lehtimäki 2008, 8-9.) 

  

Vaikka materialistinen tulkinta luokin pohjan luonnon ymmärtämiselle, ei ymmärryksen 

typistäminen pelkästään materiaaliseen olomuotoon tämän tutkielman puitteissa ole mie-

lekästä. Ymmärrys luonnosta syntyy kokemuksissa ja yksilön subjektiivisessa tavassa tul-

kita materiaalista ympäristöä. Tuohon tulkintaan vaikuttaa olennaisesti yksilön oma his-

toria ja kulttuuri. (Humberstone & Pederson, 2001,23). Ympäristö ja luonto subjektin 

ympärillään havaitsemaa todellisuutta havainnollistavina käsitteinä ovatkin kuitenkin ai-

nakin osittain päällekkäisiä ja rinnakkaisia, niin kuin aiemmassa ympäristön käsitettä 

avaavassa luvussa esitetään. Onkin olemassa erilaisia hahmotelmia ja rajanvetoja sille, 

missä luonto eroaa ympäristöstä.  

 

Yhden tunnetuimmista määrittelyistä tekee Taylor (1980, 3-4), joka määrittelee luonnon 

joko sellaisena tilana tai alueena, johon ihminen ei ole kajonnut kädellään tai astunut ja-

lallaan lainkaan, tai alueena, jossa ihmisen läsnäolosta tai toiminnasta on kulunut riittävän 

pitkä aika. Kaiken kaikkiaan raja ihmiselle itselleen tai ihmisen toiminnalle välillisesti 

altistuneen ja koskemattoman luonnon välillä on häilyvä. Saasteet siirtyvät ilmavirtojen 

ja vesistöjen välityksellä eri alueille, vaikka ihminen ei juuri siellä olisikaan fyysisesti 

läsnä. (Sepänmaa 1987, 169-170).  

 

Lahtinen ja Lehtimäki (2008, 8-9) huomauttavat, että joka tapauksessa luontoon ja ym-

päristöön liittyvät käsitteet ovat ristiriitaisempia, moninaisempia ja muuttuvampia, mitä 



12 
 

ihminen arkisissa viittauksissaan välttämättä edes tiedostaa. Siitä syystä esimerkiksi 

Taylorin (1980, 3-4) esittämä jyrkkä rajanveto ei ole tämän tutkielman yhteydessä miele-

käs. Tutkimus tarkastelee lopulta yksilön subjektiivisia kokemuksia, joten luonto ja ym-

päristökäsitteitäkin tulee ymmärtää esimerkiksi ympäristösosiologisessa tutkimuksessa 

esitetyn ajatukseen mukaisesti. Siinä ympäristön ja luonnon olemus rakentuu ihmisten 

kokemuksissa, puheissa ja elämyksissä rakentuvana konstruktivistisena käsityksenä to-

dellisuudesta. (Autti 2013)  

 
 

3.1 Luontosuhteet 

 
Suomalaista luontosuhdetta on kuvattu muun muassa metsäsuhteena ja suomalainen met-

säsuhde onkin liitetty osaksi Elävän perinnön kansallista luetteloa, joka on osa 

UNESCO:n tunnistamaa aineettoman kulttuuriperinnön sopimusta. (Museovirasto 2019). 

Suomalaista metsäsuhdetta ja suhteen tilaa on selvittänyt myös Maa- ja metsätalousmi-

nisteriö Suomen metsäyhdistyksen ja Suomen metsämuseo Luston kanssa teettämässään 

Kestävästi metsäsuhteessa- hankkeen yhteydessä toteutetussa tutkimuksessa (Kantar 

TNS 2018). Hanke luotaa metsäsuhdetta monipuolisesti, mutta se sulkee muunlaiset luon-

tosuhteet ulkopuolelle.  Luontosuhde on kuitenkin paljon moninaisempi ja yksilöllisempi 

kokemus. Siitä syystä tämän tutkimuksen yhteydessä tulee jättää enemmän tilaa tulkin-

noille ja ymmärtää luontosuhteen rakentumista myös laajemmin kuin pelkästään kansal-

lisena metsäsuhteena.   

 

Salonen (2005, 46-47) on esittänyt teorian luontosuhteen rakentumisesta niin, että se pei-

laa myös yksilön arvoja. Salosen (2005) mukaan luontosuhde rakentuu ihmisen ympäris-

töherkkyyden ja luontoasenteen mukaan. Ympäristöherkkyys ja luontoasenne ilmentyvät 

siinä, miten ihminen perustelee toimintojaan luontoon liittyen. Seuraava kuvio havain-

nollistaa luontosuhteen rakentumista Salosen (2005) ajatusta mukaillen. 
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Kuvio 1. Luontosuhteen rakentuminen Salosta (2005) mukaillen. 

 

Luontoasenne tai ympäristöherkkyys kuvion keskipisteessä kuvaa sitä, kuinka mainitut 

tekijät toimivat luontosuhteen rakentumisen lähtöpisteenä. (Salonen, 2005. 46-47). Luon-

tosuhde laajenee viimeiselle kehälle ympäristösuhteeksi, jolloin luontosuhde ei käsitä 

enää pelkästään materiaalisesta näkökulmasta ekologista ympäristöä, vaan kokonaisuu-

dessaan yksilön tavan suhteutua havaitsemaansa ympäristöön. (Salonen 2005. 46-47). 

 

Luontoasenteita, jotka toimivat osana luontosuhteen rakentumista, luokitellaan tässä tut-

kimuksessa Pietarisen (1987) klassisen jaottelun mukaan utilitaristiseen, humanistiseen, 

mystiseen ja primitivistiseen luontoasenteeseen. Kaikilla luontoasenteilla on Pietarisen 

(1987) mukaan omat tavoitteensa, sekä ajatus siitä, miten luonto nähdään suhteessa ta-

voitteen saavuttamiseen. Onko luonnolla esimerkiksi tavoitteen saavuttamiseksi välineel-

linen arvo, vai nähdäänkö luonto tai sen hyvinvointi itseasiassa tavoitteen todellisena pää-

määränä. Asenne ilmaisee myös, miten yksilö näkee tieteen roolin tulevaisuudessa (Pie-

tarinen 1987). 

 

Utilitaristisen luontoasenteen tavoitteena on yhteiskunnan ja sen osana ihmisten mahdol-

lisimman korkea elintaso ja hyvinvointi, jota tavoitellaan tuotannon jatkuvalla kasvulla. 

Mahdollisimman korkea elintaso ja jatkuva kasvu edellyttävät, että luonto on valjastettu 

Luontoasenne/ 
Ympäristöherkky
ys

Luontosuhde

Ympäristösuhde
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ihmisen hyvinvoinnin kohottamista varten. Luonnon resurssien hyödyntämistä pidetään 

ihmisen oikeutena. Yksilön silmissä luonto on energia, raaka-aine ja resurssivaranto, 

jonka arvo on jokin muu määre kuin sen itseisarvo. Arvoa voidaan mitata esimerkiksi 

rahassa. Tekninen kehitys tähtää vain luonnon mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntä-

miseen. Tiede, sekä tekniikka pystyvät ratkaisemaan kaikki ongelmat ihmiskunnan hy-

väksi ja eduksi.  (Pietarinen 1987, 323-325) 

 

Humanistisen luontoasenteen tavoitteena on inhimillisen ideaalin ihanteiden ja arvojen 

mukainen täydellistyminen niin älyllisesti, eettisesti kuin esteettisestikin. Luonto on 

edellä mainittujen ihanteiden saavuttamisen välikappale. Ihminen ymmärtää potentiaalin, 

jota luonto itse ei voi saavuttaa ilman ihmisen toimintaa ja se antaa ihmiselle oikeuden 

muokata luontoa kohti tuota potentiaalia. Tekniikkaa hyödynnytetään luonnossa henkis-

ten ihanteiden määrittämällä tavalla niin, että ihmisen humanistiset päämäärät eivät vaa-

rannu. Ihminen jalostuu kriisien ja kärsimysten kautta, joihin lasketaan myös ympäristön 

uhat. (Pietarinen 1987, 326-327) 

 

Mystisen luontoasenteen tavoitteena on saavuttaa intuitiivinen tai muunlainen ykseys ih-

misen ja luonnon välillä. Luonto on korkein pyhyys ja ihmiselämän arvokkuus määrittyy 

sen pyhyyden tavoittelun kautta. Luonto on henkinen entiteetti ja kokonaisuus. Tiede ja 

tekniikka ovat väkivaltainen este ihmisen ja luonnon henkisen ykseyden tavoittelussa. 

Mikään ei pysty kuitenkaan täysin tuhoamaan luonnon henkistä olemusta. (Pietarinen 

1987, 327-329) 

 

Primitivistisen luontoasenteen tavoitteena on runsas ja elinvoimainen ekojärjestelmä. 

Luonto on nähtävä itseisarvona. Ihmisellä ei ole oikeuttaa käyttää mitään luonnonsystee-

min osaa pelkän välineellisen hyödyn tavoitteluun. Ihmisellä ei ole ekojärjestelmässä eri-

tyisasemaa. Tekniikka on uhka ekosysteemille, koska se yleensä hyödyttää vain ihmistä 

jonkin muun ekosysteemin osan kustannuksella. Ekojärjestelmän eheytyminen on mah-

dollista vain, jos ihminen luopuu omasta erityisasemastaan suhteessa muuhun ekosystee-

miin.  (Pietarinen 1987, 329-330) 
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Pietarinen (1992, 40) on kuvannut primitivistiselle luontosuhteelle myös vaihtoehtoisia 

muodostustapoja kuten naturalismin. Naturalismi asettaa ihmisen osaksi kaikkea elollista 

ja luontoa ja on sitä kautta lähellä primitivististä asennetta, mutta ei samalla tavalla aseta 

ihmiselle aktiivisen toimijan roolia. Naturalismi voidaan kuitenkin nähdä pohjana primi-

tivistiselle asenteelle, joka huomioi paremmin ihmisen ja luonnon välisen toiminnan yh-

teiskunnalliset ulottuvuudet ja esittää näkemyksen siitä, miten ihmisen tulisi muovata 

omaa toimintaansa kestävän tulevaisuuden kannalta. Pietarinen (1992,40). Pietarinen 

(1992) on myöhemmin jakanut naturalismin edelleen kapeampiin luokitteluihin kuten 

sentientismiin, jonka mukaan kaikki tuntevat ovat samanarvoisia ja vitalismiin, joka antaa 

arvon kaikelle elävälle. 

 

Suomalaista luontosuhdetta ovat pohtineet Pietarisen ohella myös muun muassa Valko-

nen ja Salonen (2013), jotka lähestyvät luontosuhdetta vapaa-ajan, virkistyksen ja mat-

kailun näkökulmasta.  Laurén (2006) on perehtynyt suomalaisten kulttuuriseen luonto-

suhteeseen suotarinoiden kautta.  Suopajärvi ja Valkonen (2003) ovat tehneet esityksen 

luontosuhteiden pohjoisuuteen liittyvistä erityispiirteistä. Erilaiset lähteet maalaavat suo-

malaisesta luontosuhteesta hyvin monimuotoista ja toisaalta yksilöllistä kuvaa.  

 

Pietarisen (1987) luontoasenne luokittelu toimii tämän tutkimuksen tulkinnan pohjana, 

koska se on universaaliudessaan siirrettävissä mihin tahansa ympäristöön ja luo mahdol-

lisuuden luontosuhteiden yksilölliselle kuvailulle. Pietarisen luokittelu tarjoaa mahdolli-

suuden myös luontoasenteiden keskinäisiin vertailuihin ja asenteiden sisältämien arvola-

tausten esille tuontiin. Luontoasenne, luontosuhde ja ympäristösuhde eivät kuitenkaan ole 

luonteeltaan muuttumattomia, vaan suhtautuminen voi elämän varrella muuttua koke-

musten ja tiedostamisen kautta merkittävästi. Tiedostaminen onkin lähtöajatus sille, miksi 

luontoasenteiden havainnointi on tärkeää.   

 

Kaiken kaikkiaan luontosuhteen pohdinta suomalaisessa kontekstissa näyttäytyy moni-

puolisempana, verrattuna kansainvälisiin tutkimuksiin. Kansainvälisessä tutkimuksessa 

luontoasennetta ja sitä kautta suhdetta luontoon on määrittänyt vahva dikotomia. Yksilön 

luontosuhdetta on määritetty joko ekosentrisenä (ecosentric) tai antroposentrisenä (anth-
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roposentric). Ekosentrinen suhde antaa arvon kaikelle elävälle, kun antroposentrinen nä-

kökulma asettaa ihmisen ja yhteiskunnan kaiken keskiöön. (Munoz, Bogner, Clement, 

Carvalho 2009.) Munoz et.al (2009) on selvittänyt luontoasenteiden eroavaisuuksia edellä 

esitetyn kaksinapaisuuden kautta kuudessatoista Euroopassa ja sen lähiympäristössä si-

jaitsevassa valtiossa. Nyberg, Castrera, McEwen, Gericke ja Clement (2019) vertailivat 

ruotsalaisten ja ranskalaisten opettajien ja opettajaopiskelijoiden luontoasenteita vastaa-

vaa jaottelua mukaillen niin, että antroposentrisessä näkökulmassa korostettiin utilistista 

suhtautumista luontoon. Molemmat edellä mainitut tutkimukset toivat esille viitteitä kan-

sakuntakohtaisista eroavaisuuksista luontosuhteen kokemistavoissa.  

 

Ruotsalaisessa tutkimuskentässä on myös esitetty kritiikkiä dikotomisen jaottelun jyrk-

kyyteen. Kronlid ja Öhman (2013, 21-44) esittävät, että on olemassa myös näkemyksiä, 

jotka rikkovat dikotomiaa monessa suhteessa. Esimerkiksi ihmiskeskeisesti ajatteleva ih-

minen voi kokea luonnon suojelemisen arvoiseksi siitä syystä, että luonto tuottaa hyvin 

vointia ihmiselle. (Kronlid & Öhman 2013, 21-44). Myös Quinn, Castéra, ja Clément. 

(2016, 893–917) ovat esittäneet oman hahmotelmansa dikotomian laajentamiseksi.  

 

Cans (1997) on esittänyt eurooppalaisesta luontoyhteydestä kolme erilaista, jokseenkin 

poleemista alueellista kuvausta, joiden voidaan ajatella esittävän kärjistettyjä oletuksia 

eurooppalaisista luontosuhteista. Cansin (1997) mukaan latinalaisessa Euroopassa luonto 

on hallittua, ihmisen käden jälki näyttäytyy kaikkialla ja sitä osataan arvostaa osana ym-

päristöä. Germaanisissa maissa, joihin Cans niputtaa myös Skandinavian, luonto koetaan 

villinä ja eräänlaisena voiman lähteenä. Germaanisissa maissa harjoitetaan ulkoilma ak-

tiviteetteja ja saunotaan, mutta ei välttämättä siitä huolimatta olla aktiivisia luonnonsuo-

jelijoita. Anglosaksinen käsitys on hyvin pragmaattinen. Englantilaiset eivät surkuttele 

luonnon tilaa vaan toimivat. Cansin (1997) mukaan anglosaksisissa maissa on vahva kä-

sitys yhteiskunnallisesta toimijuudesta ja se näkyy myös ympäristön eteen tehtävissä toi-

missa. (Nyberg et.al 2019; Cans 1997, 209-211)   

 

Ranskalainen sosiologi Latour (1999) onkin esittänyt, että kansakunnan tapa rakentaa 

ymmärrystä luonnosta ja ympäristöstä sosiaalisina representaatioina on riippuvainen siitä 
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kuinka paljon sosiaalinen ja materiaalinen ympäristö ovat irtaantuneet toisistaan. Voita-

neen siis ajatella, että suomalaisen tieteen kentän tarve luontosuhteiden ja luontoasentei-

den määrittelylle heijastelee sitä, että harvaan asutussa Suomessa eletään ja toimitaan 

enemmän luonnossa ja sitä kautta luonto on myös enemmän osa päivittäistä kanssa-

käymistämme ja sosiaalista todellisuutta, kuin ehkä muissa Euroopan teollistuneissa 

maissa. 
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4 Opettajuuden kompetenssit 

 
Luukkaisen (2004, 72) mukaan opettaja saattaa omata kompetenssia eli pätevyyttä tiet-

tyyn koulutyön kannalta relevanttiin asiaan ilman, että hänellä olisi virallista tutkintoa tai 

muulla tavalla hankittua muodollista osaamista. Silloin kompetenssilla tarkoitetaan opet-

tajan muuten omaamia kykyjä ja taipumuksia, joilla opettaja saavuttaa toivotun lopputu-

loksen. Päinvastaisessa tilanteessa voidaan ajatella, että muodollisesti tunnustetusta päte-

vyydestä huolimatta, opettaja ei suoriudu tehtävästä toivotulla tavalla, eli häneltä puuttuu 

kompetenssia kyseiseen tilanteeseen. 

 

Opettajan työn kannalta kompetenssia voidaan lähestyä kahdesta näkökulmasta. Toisaalta 

työtehtävän edellyttämänä taitona tai opettajalta itseltään löytyvänä kyvykkyytenä. (Vir-

tanen 2013, 34.) Virtanen (2013,34) lainaa Mulderin (2002) sanoja, jotka yksinkertaista-

vat kompetenssin luonteen:  

 

”Kompetenssi on yksilön (tai organisaation) kyvykkyys yltää spesifisiin tu-

loksiin/saavutuksiin”.  

 

Kompetenssi muodostuu kyvyistä ja valmiuksista. Opettajuuden kannalta kompetenssit 

muodostuvat tietojen, taitojen ja asenteiden varaan. Tiedot, taidot ja asenteet muodostavat 

edellytyksen menestymiselle työtehtävissä. (Mudler 2001, 147–159). 

 

Kompetensseja ei voi todentaa todistuksilla tai stipendeillä, vaan kompetenssit tulevat 

esiin tilannekohtaisesti oikeanlaisessa toimintatavassa. Jotkin kompetenssit ovat havait-

tavissa useammissa tilanteissa, jolloin niitä voidaan myös analysoida. Tiedostamalla 

opettaja voi myös oppia hallitsemaan kompetenssejaan ja sitä kautta myös kehittämään 

niitä. (Mudler 2001, 147–159.) Ensimmäisessä alaluvussa esittelen opettajuuden kannalta 

tärkeän, opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen liittyvän kompetenssin, eli tun-

neälyn. Tunneälyä on tutkittu runsaasti ja siitä on muodostettu erilaisia teorioita, joista 

avaan keskeisimmät. Sitä seuraavassa alaluvussa kuvailen tunneälyyn liittyviä emotio-

naalisia kompetensseja ja millaisia tunneälytaitoja ne sisältävät. 
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4.1 Tunneäly 

 
Nykyaikaiset kognitiiviset tunneteoriat eivät erottele tunnetta järjestä tai tunteitten tiedos-

tamista älykkyydestä, vaan näkevät sen jopa yhdeksi tiedon muodoksi. Siitä syystä tun-

teen ja järjen tiukasta erottelusta olisi pyrittävä pois ja ennemminkin nähdä niiden sulau-

tuvan toisiinsa, niin kuin mieli ja keho tekevät. Keho tuottaa emotionaalisia signaaleja, 

jotka ohjailevat yksilön valintoja ja päätöksentekoa hyöty- ja haitta-arvion pohjalta. (Vir-

tanen 2013, 46 ;Damasio 2001, 260-261) Tässä luvussa esittelen sovelletun psykologian 

tietosanakirjaa (Cherniss 2004) mukaillen kolme erilaista tunneälymallia niiden kehittä-

jien mukaan nimettyinä.  

 

Bar-On: in tunneälymalli rakentuu viiden eri toisiinsa heijastelevan emotionaalis- sosiaa-

lisen tekijän pohjalle. Ensimmäinen tekijä on intrapersoonallisuus, johon liittyy itsetun-

temus, omien tunteiden tiedostaminen, vakuuttavuus, itsenäisyys ja itsensä toteuttaminen. 

Toinen tekijä on interpersoonallisuus, johon liittyy empaattisuus, sosiaalinen vastuu ja 

vuorovaikutustaidot. Kolmas on paineensietokyky, johon sisältyy stressin sieto ja impuls-

sien hallinta. Neljäs on sopeutumiskyky, johon sisältyy todellisuudentaju, joustavuus ja 

ongelmanratkaisutaidot. Viides on yleinen hyvinvointi, joka koostuu optimismista ja on-

nellisuudesta. (Cherniss 2004, 314) 

 

Salovey - Mayerin tunneälymallia voidaan kutsua niin sanotuksi kykymalliksi. Mallissa 

tunneäly muodostuu neljän tunnetaidon pohjalle. Ensimmäinen on tunteiden havaitsemi-

nen ja ilmaiseminen, joka muodostuu kyvystä tunnistaa tunteita itsessään ja muissa sekä 

kyvystä ilmaista omia tunteitaan ja niihin mahdollisesti liittyviä tarpeita. Toinen tunne-

taito on tunteiden käyttäminen ajatteluun, joka muodostuu kyvystä valjastaa tunteet edis-

tämään erilaisia tietoisia kykyjä kuten päättelyä ja ongelmanratkaisua. Kolmas taito on 

tunteiden ymmärtäminen, joka muodostuu kyvykkyydestä käsittää tunteiden kieltä ja ym-

märtää monimutkaisia tunteiden välisiä yhteyksiä sekä kyvystä ymmärtää ja tulkita tun-

teiden merkityksiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Neljäntenä tunnetaitona on tuntei-

den reflektiivinen säätely eli kyky hallita ja säädellä tunnetiloja niin itsessä kuin muissa. 

(Cherniss 2004, 314-315) 
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Golemanin tunneälymallia voidaan kutsua niin sanotuksi suoritus- tai työtulosmalliksi.   

Golemanin malli on kaksijakoinen. Ensin se sisältää kyvyn tunteiden havaitsemiseen ja 

sen jälkeen myös säätelyyn, ensin itsessä ja sitten myös muissa. Malli sisältää myös tun-

neälyn neljä osa-aluetta: itsetietoisuuden, itsehallinnan, sosiaalisen tietoisuuden ja henki-

lösuhteiden hallinnan. Osa-alueita nimitetään emotionaalisiksi kompetensseiksi ja ne ra-

kentuvat erilaisten tunneälytaitojen varaan. Malliin sisältyvien kykyjen oppiminen johtaa 

parempaan suoriutumiseen ja sitä kautta tulokseen. (Cherniss 2004, 315-316) 

 

Tässä tutkielmassa tunneälyä lähestytään Golemanin tunneälymallin neljää osa-aluetta 

hermeneuttiseen tulkintaan soveltaen. Golemanin malli on mahdollista tulkita asteittain 

eteneväksi, subjektista itsestään ulospäin laajenevaksi kompetenssiksi. Näin ollen se an-

taa mahdollisuuden aineiston tulkinnan perusteella tunnistaa millä tasolla kirjoitelman 

kirjoittaja ilmentää tunneälyään. Toisessa alaluvussa esitellään Golemanin tunneälymal-

lin mukaisesti neljä emotionaalista kompetenssia ja niihin sisältyvät tunneälytaidot. 

 

4.2 Emotionaaliset kompetenssit  

 
Virtanen (2013) on tutkinut väitöskirjassaan luokanopettajien ja opettajaksi opiskelevien 

emotionaalisia kompetensseja. Virtasen (2013,65) mukaan emotionaalisella kompetens-

silla tarkoitetaan opettajan kykyä kohdata työssään tunnetasolla haastavia ja monimuo-

toisia tilanteita. Kohtaamisen onnistuminen muodostuu opettajan kyvystä tunnistaa tun-

teita itsessään, kyvystä kontrolloida tunteita itsessään ja kyvystä kontrolloida tunteita 

myös muissa. 

 

Goleman, Boyatzis ja Mckee (2002,39) erottelevat tunneälyn rakentumisen kannalta 

oleelliset emotionaaliset kompetenssit neljään. Jokainen sisältää vaihtelevan määrän eri-

laisia tunneälytaitoja. Ulottuvuudet ovat itsetietoisuus, itsehallinta, sosiaalinen tietoisuus 

ja henkilösuhteiden hallinta. Itsetietoisuus sisältää kolme tunneälytaitoa, jotka ovat emo-

tionaalinen itsetietoisuus, itsetuntemus ja itseluottamus. Itsehallinta sisältää kuusi tun-

neälytaitoa, jotka ovat itsekontrolli, luotettavuus, sopeutumiskyky, suorituskyky ja aloit-

teellisuus. Sosiaalinen tietoisuus sisältää kolme tunneälytaitoa, jotka ovat empaattisuus, 
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organisaation tuntemus ja palvelualttius. Henkilösuhteiden hallinta sisältää kuusi tun-

neälytaitoa, jotka ovat kannustavuus, vaikutusvaltaisuus, kyky kehittää muita, käynnistää 

muutoksia, hallita konflikteja ja hyvät ryhmätyötaidot. (Goleman, ym. 2002, 39 ,51-52 ,  

255-256; vrt. Virtanen 2013, 56-62) Seuraavassa kuviossa Golemanin, Boyatzisin ja 

McKeen (2002) mukainen emotionaalisten kompetenssialueiden ja niihin sisältyvien tun-

neälytaitojen jaottelu, niin kuin Virtanen (2013, 63) sen näkee. 

 

 

 

 

Kuvio 2. Tunneälyn kompetenssialueet ja niihin liittyvät tunneälytaidot (Virtanen 

2013,63) 
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Goleman (2002) jakaa tunneälyä rakentavia emotionaalisia kompetensseja henkilökoh-

taisiin ja sosiaalisiin kompetensseihin. Itsetietoisuus ja itsehallinta tunneälytaitoineen 

edustaa Golemanin (2002) mukaan henkilökohtaisia kompetensseja ja sosiaalinen tietoi-

suus ja henkilösuhteiden hallinta tunneälytaitoineen sosiaalisia kompetensseja. Goleman 

(2002) esittää, että tunneälykäs ihminen omaa jokaisesta osaa alueesta vähintään yhden 

ominaisuuden, jota ilmentää toiminnassaan. 

 

Tämän tutkimuksen aineisto ja tehtävänanto, jonka avulla aineisto on kerätty ohjaavat 

tarkastelemaan tiettyjä emotionaalisia kompetensseja ja niiden ilmentymistä. Tarkastelen 

erityisesti opiskelijoiden kykyä tunnistaa tunteita itsessään, kykyä optimistiseen ajatte-

luun, kykyä empaattisuuteen ja kykyä käynnistää muutoksia. Mainitut neljä kompetenssia 

mukailevat myös ympäristökriisin tuottaman ahdistuksen kohtaamisen mallia, joka lähtee 

erilaisten tunteiden käsittelystä ja hyväksymisestä ja etenee eritasoiseen toimintaan yksi-

lön omassa elämänpiirissä aina kansalaisvaikuttamiseen saakka. (Pihkala 2017,2019).  

Tämän tutkimuksen puitteissa tunneälyn kehittymisessä pitkällä olevan ihminen ilmentää  

kaikkia neljää Golemanin mallin mukaista emotionaalista kompetenssia. 
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5 Tutkimusprosessi 

 
 

5.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

 
Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

keskiössä on tarve ymmärtää ja selittää ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä. Kvalitatiivi-

seen tutkimukseen liitettään useasti vankka teoriaohjaavuus. Lopputuloksen kannalta 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa olennaisessa osassa ovat tutkimusvälineet ja ihmisten il-

miöille antamat merkitykset. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 20.) Vaikka tämä tutkimus on 

aineistolähtöinen ja sisältää yhtymäkohtia laadulliseen sisällönanalyysiin, on kyseessä 

ennen muuta hermeneuttinen analyysi. Hermeneutiikan lähtökohtana on ymmärtämisen 

tulkinta (Niskanen 2009, 110).  

 

Hermere (1991, 240-242) on esittänyt tulkinnalle kaavan, jonka avulla voidaan konkreti-

soida sitä miten kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillinen tavoite ymmärryksen lisäänty-

misestä tämän tutkimuksen puitteissa rakentuu. Hermeren kaavassa X:n tehtävänä on tul-

kita Y:n Z:na U:lle, jotta V toteutuu. X on tulkitsija, Y on tulkittava kohde, Z on tulkitta-

vasta kohteesta muodostettu tulkinta, U on kohdeyleisö, jolle tulkinta esitetään ja V edus-

taa tulkitsijan päämäärää, joka tulkinnan esittämisellä tietylle kohderyhmälle pyritään 

täyttämään.  

 

X= Tutkija   

Y= Aineisto   

Z= Tutkijan tulkinta aineistosta  

U= Tieteellinen keskustelu, jolle tulkinta aineistosta esitetään 

V= Päämäärä on tarkastella millä tasolla opiskelijoiden tunneäly tässä vaiheessa opintoja 

on 

 

Tässä tutkimuksessa X on tutkimuksen tekijä, joka esittää tulkinnan Z opiskelijoiden tuot-

tamaan aineiston Y pohjalta. U on tieteellinen keskustelu, johon tutkimus samaistuu. 

Opiskelijan ympäristötunteiden sekä luontosuhteen tarkastelu osana opettajan tunneälyn 
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ja emotionaalisen kompetenssin kehittymistä muodostavat tutkimuksen monikärkisen 

V:n. 

 

Vaikka tämän tutkielman analyysia ohjaa aineisto, ei aineistolähtöiseenkään analyysiin 

lähdetä täysin ilman etukäteen valmisteltuja eväitä. Analyysi etenee vaiheittain ja meto-

dologiset valinnat ja käsitteelliset lähestymistavat tarkentuvat analyysin edetessä. Aineis-

toanalyysi on ennen kaikkea tutkijan tulkinta aineistosta. (Santaoja 2013, 80-81).  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2018) korostavat myös kvalitatiivisen tutkimuksen teoriaohjautu-

vuutta, mutta tässä tutkimuksessa lähestytään tutkimusprosessia toisenlaisesta näkökul-

masta. Tutkimuksessa sovelletaan Hans-Georg Gadamerin (1900-2002) määrityksiä her-

meneuttiseen tieteenfilosofiaan liittyvästä hermeneuttisen analyysin kehämäisestä luon-

teesta. Analyysiä värittää ekokriittinen ote, joka heijastuu ympäristö- ja sen kriisiin liitty-

västä teemasta, joka myös aineistoa hallitsee. 

 

Gadamer ei halunnut luoda hermeneuttiseen tulkintaan metodologista mallia, vaan päin-

vastoin kyseenalaisti ylipäätään metodologista lähestymistapaa ihmistieteissä. Gadamer 

ilmaisee, että metodologinen merkitys nousee vasta jälkikäteen tutkimusta jäsenneltäessä, 

mutta itse tulkintaa ei voi tehdä tiettyjen sääntöjen mukaan. (Oravakangas 2009, 264-

272.) Gadamerin kuvaamaa hermeneuttista tulkinnan prosessia eli hermeneuttista kehää 

on tosin käytetty ja käytetään pohjana myös metodologisille malleille (Anttila 2005). 

Tässä tutkimuksessa Gadamerin ajatus ymmärretään aineiston mahdollisimman avoi-

mena lähestymisenä. Aineistoa ei lähestytä valmiin malli tai teorian kautta, vaan tulkintaa 

ohjaa aineistosta nousseet kysymykset ja ymmärryksen syventymisen ohjaama jatkotar-

kastelu. Näin ollen metodologia tarkentuu aineistolähtöiseksi ekokriittis-hermeneut-

tiseksi tulkinnaksi, jossa ymmärrys syvenee hermeneuttisen kehän ajatusta mukaillen. 

 

Varhaisten hermeneutikkojen tarkoituksena oli lopullisten totuuksien löytäminen. Ga-

damerin mukaan ymmärtäminen on kuitenkin aina toisinymmärtämistä, jolloin voidaan 

todeta, että mitään tekstin sisältämään sanomaa ei ole olemassakaan. Ymmärtäjä tulkitsee 

tekstiä aina omasta perinteestään käsin. (Oravakangas 2009, 264-272.) Tämänkään tutki-

muksen tarkoitus ei ole löytää lopullista totuutta, vaan esittää tutkijan tulkinta aineistosta.  
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Varsinainen tulkinnallinen hermeneuttinen analyysi keskittyy erityisesti kielen, käytetty-

jen ilmaisujen ja tekstien tulkintaan ja se edellyttää että, tulkitsijalla on olemassa kielel-

liset perustaidot ja kyky ymmärtää tuotettua sisältöä myös kulttuurisesti merkityksellisten 

sisältöjen tasolla osana esiymmärrystään. (Nikander, 2004, 7-13) Gadameriläinen herme-

neuttinen tulkinta ei sinänsä siis tulkitse alkuperäistä ilmiötä, vaan sitä mitä siitä ilmiöistä 

on välillisesti kielen keinoin tuotettu (Oravakangas 2009, 264-272). 

 

Tontti (2001, 219-238) kuvaa gadameriläisen hermeneutiikan kielellisyyttä, eli mainittuja 

kielellisiä perustaitoja analyysin ja tulkinnan lähtökohtina. Kielellisyys liittyy hermeneut-

tisen kehän päättymättömään luonteeseen. Tontin (2001, 219-238) mukaan kaikki tul-

kinta ja ymmärrys ovat myös eksistentialis-ontologisissa kysymyksissä kehämäistä. Mi-

tään kokonaisuuden osaa ei voida ymmärtää irrallisena osana kokonaisuudesta. Esimer-

kiksi:  

 

”Osan ja kokonaisuuden suhde ymmärtämisessä on kehämäinen ja holisti-

nen. Osan ymmärtäminen on mahdollista vain kokonaisuuden muodosta-

maa taustaa vasten, mutta myöskään kokonaisuus ei ole valmiiksi annettu, 

vaan sitä konstruoidaan tulkinnan edetessä jatkuvasti osien avulla.” (Tontti 

2001, 219-238.)  

 

Hermeneuttisen tieteenfilosofian juuret ulottuvat myös Gadameriä syvemmälle histori-

aan. Niskasen (2009, 89-90) mukaan, Wilhelm Dilthey (1833-1911) toi tulkinnan idean 

hermeneuttiseen traditioon. Diltheyn mukaan hermeneutiikkaan kuuluu myös metodolo-

ginen tulkinnan teoria eli ymmärtämisen metodi. Diltheytä on sen myötä pidetty moder-

nin hermeneutiikan selkiyttäjänä. Hermeneutiikan painopisteiksi nousivat hänen ajatte-

lunsa myötä historiallisuus ja elämänfilosofia.  

 

Erityisen merkittävänä ansioina hermeneutiikan kannalta voidaan pitää Diltheyn muodos-

tamaa jakoa. Dilthey määrittelee luonnontieteiden ja ihmistieteiden tieteenfilosofista ja 

ontologista eroa asettamalla luonnontieteellisen tutkimuksen pyrkimykseksi selittämisen 
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ja ihmistieteiden pyrkimykseksi ymmärtämisen. (Niskanen 2009, 89-90.) Diltheyn ajat-

telussa keskeistä on se, että ihmistieteiden tulee kehittää omaan tutkimustraditioonsa so-

piva epistemologia ja metodologia. Diltheyn mielestä luonnontieteissä vallalla ollut selit-

tämismalli ei ole sopiva ihmistieteisiin. Ihmistieteiden keskiössä tulee olla ymmärtämi-

nen, joka puolestaan vaatii historiallista ymmärtämisyhteyttä. Täten todellisuutta ja ilmi-

öitä tulee lähestyä historiallisesta lähtökohdasta käsin. Ihmistieteiden tutkimuksen koh-

teita ovat siis kokemus, sen ilmaisu ja sen ymmärtäminen. (Niskanen 2009, 93-95.) 

 

Gadameria pidetään ajattelijana, joka edelleen jalosti hermeneuttista ajattelua ja erityi-

sesti hermeneuttisen kehän ajatusta. Eväitä kehämäisen tulkinnan prosessin kuvaamiseen 

Gadamer sai opettajaltaan Heideggeriltä, vaikka Heideggerin kehän ajatellaankin liitty-

neen enemmän eksistenssifilosofiaan (Oravakangas 2009). Seuraava kuvio tuo näkyville 

hermeneuttisen kehän ajatuksen mukaista tiedon syventymistä tässä tutkimuksessa. 
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Kuvio 3. Ymmärryksen syveneminen hermeneuttisen kehän ajatusta mukaillen. 

 

Hermeneuttisen kehän alkupäässä on esiymmärrys, josta tulkitsijan ymmärrys lähtee ke-

hittymään. Ymmärrys tulkittavasta kohteesta kehittyy sitä mukaa kun tulkitsija lähestyy 

aineistoa uudelleen ja uudelleen. Jokaisella kerralla, kun tulkitsija lähestyy aineistoa uu-

delleen, hän saa siitä uuden syvemmän käsityksen. Tuohon uuteen käsitykseen on vaikut-

tanut se, miten tulkitsijan esiymmärryksen pohjalle rakentunut ymmärrys on uuden tiedon 

myötä kehittynyt.   

 

Gadamer on kuvannut hermeneuttisen tulkinnan etenemistä myös muilla tavoin. Kehä-

mäisesti syvenevää tulkintaa Gadamer kuvaa myös tulkitsijan ja kohteen väliseksi vuo-

ropuheluksi. Tulkintaa syvenee sitä mukaan kuin tutkija voi lisääntyneen tiedon avulla 

esittää uusia kysymyksiä aineistolle. Tiedon syventymisen ohella Gadamer on kuvannut 

Vaikutushistoria

Esiymmärrys

Kirjoitettu 
aineisto

Aineiston 
tulkinta

Syventynyt 
ymmärrys
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ymmärryksen lisääntymistä myös tulkitsijan ja kohteen horisonttien yhteensulautumisen 

ajatuksella (Oravakangas 2009,269.) 

  

Hermeneuttisesta tulkintaa ohjaa kielellisen ymmärryksen lisäksi myös muita tekijöitä. 

Tiedon ja sitä kautta ymmärryksen syvenemiseen vaikuttaa myös tutkijan vaikutushisto-

riallinen käsitys, sekä tutkijan muodostama esiymmärrys aiheesta. (Oravakangas 2009, 

264-272.) Vaikutushistoriallinen käsitys tarkoittaa sitä, että tulkitsijalla on olemassa oma 

historiansa, joka vaikuttaa siihen, miten aineiston tulkitsija lähestyy tutkittavaa aineistoa. 

Tulkitsijan tulee olla tietoinen tuosta historiasta. Vaikutushistoriallinen käsitys on lähellä 

toista tulkinta prosessin keskeistä lähtökohtaa eli esiymmärryksen käsitystä. Esiymmärrys 

kuvaa vielä vaikutushistoriallista käsitystä tarkemmin tulkitsijan ennakkoasenteita ja ym-

märrystä, jota tulkitsijalla itsellään tulkinnan kohteesta jo on ja sitä, miten ne vaikuttavat 

niihin valintoihin, joita tulkitsija tekee esimerkiksi esittäessään kysymyksiä aineistolle 

(Koski 1995,110; Oravakangas 2009). 

 

Esiymmärrys muodostuu ennen kaikkea käsitteellisistä käsityksistä suhteessa tutkittavaan 

aihepiiriin, mutta pitää sisällään myös tutkijan tieteenfilosofisia vaikuttimia. Tieteenfilo-

sofiset vaikuttimet tulevat esiin tutkija tekemien valintojen kautta. Tutkijat tarvitsevat tie-

teenfilosofista näkökulmaa tutkimuksen teossa, koska tieteenfilosofiaan perehtymisellä 

on tieteellisen merkityksen ohella myös soveltava arvo. (Perttula & Latomaa 2009, 10.)  

Hermeneuttisen ajatuksen soveltaminen tutkimuksessa alkaa hermeneuttisen kehän hy-

väksymisellä ja esiymmärryksen avaamisella. Esiymmärrys, kuten aikaisemmissa lu-

vuissa on todettu, kuuluu olennaisena osana hermeneuttiseen tutkimukseen, ja sillä tar-

koitetaan tutkijan alkukäsityksiä tutkimuskohteesta. Tässä tutkimuksessa tutkijan esiym-

märrystä edustaa keskeisten käsitteiden avaaminen ja teoreettinen viitekehys, mutta myös 

johdanto, joka auttaa lukijaa liittämään tutkielman oikeaan teoreettisen taustaan.  

Tutkijana minun tuli tiedostaa hermeneuttisen kehän ydinajatus, joka on toistuva ja sy-

ventyvä vuoropuhelu aineiston kanssa. Tästä syystä tutkijana tutustuin ja palasin aineis-

toon aina uudestaan ja uudestaan, jolloin esiymmärrys lopulta syveni ja muuttui laajem-

maksi ymmärrykseksi, joka tulee näkyville tutkimuksen tulosten myötä. Tutkimuksen 

analyysin loppuvaiheessa, hermeneuttista lähestymistapaa noudattaen, tavoitteena oli 
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löytää ensimmäisten spontaanien tulkintojen sijaan, todennäköisin ja uskottavin tulkinta 

siitä, mitä itseään reflektoineet opiskelijat ovat tarkoittaneet.   

Hermeneuttisen kielen ja sisällön tulkinnan ohjaavana tekijänä tässä tutkimuksessa on 

myös ekokriittinen tutkimusote. Ekokritiikki on erityisesti ympäristöstä ja luonnosta tuo-

tetun kirjoituksen analyysiin erikoistunut tutkimussuuntaus, jonka juuret ovat kirjalli-

suustieteissä ja eritysesti ympäristökysymyksiä käsittelevissä yhteiskuntatieteissä. 

Ekokritiikin tehtävänä on tarkastella sitä, millaisia esityksiä luonnosta, sen kokemisesta 

ja käsityksistä on tuotettu. Ekokriittisen tutkimuksen lähtökohtana on materiaalisen maa-

ilman ja siitä tuotettujen kulttuuristen esitysten tulkinta. Tarkoituksena on avata, miten 

luontoa kuvataan ja mihin näillä kuvauksilla pyritään tai mitä ne ilmentävät. Luonnosta 

tuotettu teksti on aina välillistä, eli jonkun subjektiivinen kokemus luonnosta. Näin ollen 

se ei pysty sellaisenaan ilmentämään välttämättä, sitä mitä luonto todellisuudessa on. 

(Lummaa 2010, 22-23) 

Lahtisen & Lehtimäen (2008, 8) mukaan ekokritiikin perimmäinen tarkoitus on tutkia 

sitä, mitä merkityksiä annamme luonnolle ja miten annetut merkitykset vaikuttavat siihen, 

kuinka kohtelemme luontoa. Ekokritiikin pohjalta voidaan esittää kysymyksiä kuten, 

kuinka luonnosta käyttämämme metaforat kuvastavat luontosuhdettamme tai millä ta-

valla kirjalliset tuotokset kuvaavat koko ihmiskunnan tapaa suhtautua luontoon?  

Ympäristötietoisuuteen ja ympäristökysymyksistä esitettyyn kirjallisuuteen on liitetty 

aina 1960-luvun poliittisesta ympäristöherätyksestä asti vahvoja retorisia keinoja, sekä 

apokalyptista ja pastoraalista kuvastoa, joiden voidaan katsoa antaneen kirjoituksille hy-

vin kaunokirjallisen leiman. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi ympäristökirjallisuu-

dessa on käytetty runsaasti kaunokirjallisia alluusioita, eli viittauksia itse käsiteltävän 

kontekstin ulkopuolelle, jotka synnyttävät mahdollisuuden tarkastella kirjoitettua tietoa 

enemmän kaunokirjallisuuteen liitettyjen menetelmien avulla (Lahtinen & Lehtimäki 

2008, 10.)    

Hermeneuttisen tulkinnan ja ekokriittisen otteen päämäärät ovat ytimeltään samakaltai-

sia. Molempien tarkoitus on tarkastella tutkittavasta tai tarkkailtavasta kohteesta tuotettua 
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kirjoitusta. Tässä tutkimuksessa hermeneuttinen lähestymistapa on laajempi tieteenfilo-

sofinen ohjenuora, joka ohjaa tutkimuksen etenemistä ja ekokriittisen otteen tehtävä on 

enemmänkin määrittää tutkimuksen ympäristöön liittyvää taustaa ja kielellistä kontekstia.  

 

5.2 Tutkimusaineiston keruu 

 
Aineisto koostuu kymmenestä kaksiosaisesta Lapin yliopiston luonto- ja kestävyyskas-

vatuspainotteisen luokanopettakoulutuksen opiskelijoiden tuottamasta lyhyestä kirjoitel-

masta. Aineisto on kerätty kevätlukukaudella 2021 järjestetyllä Kestävyys- ja luontokas-

vatusta soveltava projekti- kurssilla, joka kuuluu pakollisena osana luonto- ja kestävyys-

painotteiseen luokanopettajakoulutukseen. Kurssille osallistui 18 opiskelijaa, joista 11 

antoi suostumuksen omien kirjoitelmien käyttämisestä tutkimuksessa. Yhtä kirjoitelmaa 

ei palautettu määräaikaan mennessä, joten sitä ei huomioitu osaksi aineistoa. Aineisto 

muokattiin anonyymiksi, ennen kuin tutkielman tekijä sai aineiston haltuunsa. Aineistosta 

ei ilmene minkäänlaisia tunnistetietoja tai yksilöiviä tekijöitä, jotka paljastaisivat kirjoi-

telman tekijän ikää tai sukupuolta suoraan. 

 

Opiskelijoiden tehtävänä oli vastata kaksiosaiseen tehtävänantoon. Ensimmäinen osio oh-

jasi reflektoimaan omia tunteita liittyen ympäristöön, luontoon ja niihin liittyviin ilmiöi-

hin. Tehtävänanto oli seuraava:  

 

"Keskity pohtimaan kuvan avulla millaisia tunteita ympäristö, luonto ja nii-

hin liittyvät ilmiöt sinussa herättävät? Reflektoi toi tuntemuksiasi 400 sanan 

verran"  
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Tehtävän toisessa osiossa opiskelija reflektoi omia tunteitaan suhteessa oppilaan tuotta-

maan tulevaisuus kuvaan. Tehtävänanto kuului seuraavasti: 

 

”Keskity nyt pohtimaan millaisia tunteita sinussa herättää lapsen kuvassa 

hahmottelema tulevaisuuden näkymä? Reflektoi tuntemuksiasi 400 sanan 

verran." 

 

Tehtävänannon ensimmäisen osan tarkoitus oli johdatella opiskelijaa pohtimaan lapsen 

tuottamien tulevaisuuskuvien aiheuttamia tunteita itsessään. Molemmista osioista opis-

kelijat tuottivat noin liuskan verran kirjoitusta.  

 

Tehtävä toimi myös projektikurssilla ennakkojäsentäjätehtävänä liittyen kurssin teemaan 

tunnekasvatuksesta ympäristökasvatuksen kontekstissa. Tehtävästä tuotettu teksti ei vai-

kuttanut kurssin arviointiin. Kirjoittamisen tukena molemmissa tehtävissä oli aiheeseen 

liittyvä kuva. Seuraavissa kahdessa alaluvussa esittelen kuvat ja mikä niiden tarkoitus 

tehtävänannossa oli. 

 

Ensimmäinen kuva, jonka pohjalta tehtävänä oli reflektoida opiskelijan omia tuntemuk-

sia, oli valokuva Ylöjärveläiseltä Tiitiäisen metsä- nimiseltä metsänsuojelualueelta. Ku-

vassa näkyvä metsämaisema on lähtökohdiltaan neutraali, mutta sisältää kuitenkin sel-

laista valon ja varjon leikkiä, joka voisi ruokkia mielikuvitusta ja toimia sitä kautta opis-

kelijan kirjoittamista motivoivana tekijänä. 
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Kuva1. Tiitiäisen metsä Ylöjärvellä. Kuvaaja: Ari-Pekka Auvinen 

https://luonnonperintosaatio.fi/fi/suojelualueet/pirkanmaa/tiitiaisen-metsa  

katsottu 9.12.2020 

  

 

Tehtävän tarkoituksena ei ollut tehdä kuvien pohjalta kuva-analyysia ja se mainittiin 

myös ohjeistusta antaessa. On kuitenkin tärkeää tiedostaa se mahdollisuus, että kirjoittaja 

jumiutuu analysoimaan kuvaa. Kuva on valikoitunut tehtäväänsä ennen kaikkea siitä 

syystä, että se kuvaa luontoa niin, ettei tehtävän kannalta kuvan katsoja voi erehtyä luu-

lemaan sen esittävän jotain muuta.  Kuvan tarkoitus tehtävässä on suunnatta kirjoittajan 

mieltä kohti ympäristöä ja luontoa ja olla sitä kautta itsereflektion tukena. 

 

Toisessa kuvassa on kahdeksasluokkalaisen tussilla piirretty näkemys globaalista ilmas-

tokysymyksestä. Piirroksessa on esitettynä kahtia jakautunut näkemys maapallon toi-

https://luonnonperintosaatio.fi/fi/suojelualueet/pirkanmaa/tiitiaisen-metsa
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saalta tämän hetken tilanteesta, mutta toisaalta tilanteesta kolmenkymmenen vuoden ku-

luttua. Verrattuna tehtävän ensimmäisen osan kuvaan, kuva ei ole neutraali, vaan oppilas 

maalaa siinä hyvin synkkää kuvaa maapallon tulevaisuudesta ekokriisin ryöpytyksessä.  

 

 

 

Kuva 2. Kahdeksasluokkalaisen näkemys globaalista ilmastokysymyksestä – maailma 

tänään (alla) ja 30 vuoden kuluttua (yllä). 

https://yle.fi/uutiset/3-11609944?utm_source=facebook&utm_campaign=yleuuti-

set&utm_medium=social 

katsottu 9.12.2020 

Vaikka kyseessä on tietyn lapsen tuottama näkemys tulevaisuudesta, on tehtävänannon 

kannalta tärkeää, että kuvan viesti välittyy selkeänä. Kuvassa käytetyt ympäristökriisiä 

kuvaavat elementit kuten jääkarhu, tehtaat ja kuivuva maaperä ovat tuttua kuvastoa po-

pulaarikulttuurin parissa tuotettujen, ympäristöä koskevien kriisikuvausten kirjossa. 

Kuva esittää ilmiön niin, että katsoja ei erehdy ajattelemaan sen esittävän jotain muuta. 

https://yle.fi/uutiset/3-11609944?utm_source=facebook&utm_campaign=yleuutiset&utm_medium=social
https://yle.fi/uutiset/3-11609944?utm_source=facebook&utm_campaign=yleuutiset&utm_medium=social
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5.3 Hermeneuttinen tutkimusprosessi 

 
Tässä luvussa esittelen tutkimusprosessin kulun. Kuvailu etenee hermeneuttisen kehän 

syvenemistä mukaillen. Ensimmäinen vaihe kuvaa tutkimusaineistoon tutustumista ja en-

sivaikutelman luomista intuitiivisen lähestymisen kautta. Sen jälkeen esittelen tutkimuk-

sen etenemistä ja analyysin syventymistä vaihe kerrallaan kielellisellä tasolla, alkaen sa-

natason tarkastelusta ja edeten ymmärrystä syventävään luokitteluun. Lopuksi kuvailen, 

kuinka hermeneuttinen analyysi syvenee sanatason tarkastelusta osaksi laajempaa ilmiötä 

ekokriittistä sisällönanalyysiä hyödyntäen. 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on kokonaisvaltaisen ekokriittis-hermeneuttisen tarkas-

telun avulla analysoida luonto- ja kestävyyskasvatuspainotteisen luokanopettajakoulu-

tuksen opiskelijoiden tuottamia kirjoitelmia. Kirjoitelmat on tuotettu kaksiosaisen tehtä-

vänannon pohjalta itsereflektiivisesti omia tunnekokemuksia pohtien. Kirjoitelmista teh-

tyjen havaintojen perusteella luodaan kuvaa siitä, miten opiskelijat ilmentävät kirjoitel-

missaan Golemanin (1997) tunneälyteorian mukaisia emotionaalisia kompetensseja. 

Emotionaaliset kompetenssit rakentuvat tunneälytaitojen pohjalle ja edustavat näin ollen 

myös yhtä keskeisistä luokanopettajan ammatillisista kompetenssialueista. (Virtanen 

2013) 

 

Ekokriittis-hermeneuttista lähestymistapaa tässä tutkielmassa kuvaa hyvin erityisesti 

Hans-Georg Gadamerin jalostama ajastus hermeneutiikalle tyypillisestä ymmärryksen 

kehämaisesti syvenevästä luonteesta. Hermeneuttinen kehä edustaa tässä tutkielmassa 

enemmän abstraktia ajatusta, joka auttaa jäsentämään tutkimuksessa tapahtuvan tulkin-

nan etenemistä, kuin konkreettista askel askeleelta etenevää metodia. 

 

Lummaa (2008, 50-51) viittaa ekokriittisyyteen tutkimuksena, joka yhdistää tekstin ana-

lyysiin ekologista tietämystä ja käsitteitä. Ekokriittisyydessä korostuvat tulkitsijan mer-

kitykset. Korostuneisuus johtuu tulkinnan kontekstuaalisuudesta ja toisaalta ideologisuu-

desta. Tässä tutkimuksessa ympäristökriisi luo aineiston taustalle sen kontekstin, jota vas-

ten aineistoa jatkossa tarkastellaan.  
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Ensimmäisenä halusin luoda aineistosta kokonaiskuvan ja saada käsityksen millaisen ai-

neiston kanssa olen tekemisissä, joten ensimmäisenä luin aineisto intuitiivisesti läpi. Nis-

kasen (2009, 91) mukaan tutkija luo näin ennakkoaavistuksen tiedosta. Ensimmäisellä 

lukukerralla ei ole tarkoitus tehdä pitkälle eteneviä tulkintoja sisällöstä.  

 

Ensimmäisen lukukerran jälkeen jaoin aineiston kahteen osaan, koska havaitsin tehtä-

vänannon ensimmäisen osan tekstien muodostavan omanlaisensa kokonaisuuden ja teh-

tävänannon toinen osa omanlaisensa. Tämä on seurausta tehtävänannon kaksi vaiheisuu-

desta. Ensimmäinen osa ilmentää pääasiassa Golemanin (1997) mukaisia henkilökohtai-

sia emotinaalisia kompetensseja, kun tehtävänannon toisen osan tekstit tarkastelevat 

enemmän sosiaalisia kompetensseja. Tästä eteenpäin käsittelin aineistoa kahdessa osassa. 

Ensimmäinen osa sisältää tehtävänannon ensimmäiseen vaiheeseen liittyneet vastaukset 

ja toinen osa tehtävänannon toiseen osioon liittyneet vastaukset. Lisäksi numeroin ja kir-

jain koodasin tekstit itseäni varten, jotta pystyin tunnistamaan ja yhdistämään anonyymit 

kirjoitelmien osat jatkossa.  

 

Merkille pantavaa oli, että molempien osien vastauksissa tuli esille kirjoitelmia, joissa oli 

päädytty kuva-analyysin kaltaiseen ilmaisuun. Tähän voi olla syynä, joko tehtävänannon 

epäselvyys, mutta myös itsereflektioon liittyvät tekijät. Henkilökohtaisiin tunteisiin ja nii-

den käsittelyyn orientoituminen on voinut ottaa aikansa. Osassa teksteistä kuitenkin edet-

tiin kohti itsereflektiota kuva-analyysin kautta. Ensimmäisen osan teksteistä useat lähes-

tyivät tunteita lapsuusmuistojen kautta. Tekstit sisälsivät myös runsaasti kuvailuja erilai-

sista tavoista kokea luontoa. Luonnon merkitystä pohdittiin eri näkökulmista. Teksteissä 

oli käytetty myös jonkun verran laulun sanoja ja runoja tunneilmaisun tukena. Edellä mai-

nitut elementit ohjasivat tutkimusprosessia niin, että päätin lähestyä toisella tarkastelu-

kerralla aineistoa sanatasolla ja edetä näin tekstien pienimpien osien tarkastelun kautta 

kohti laajempaa ilmiötä. 

 

Toisella tarkastelun kerralla havainnoin, millaisia tunnelatauksia opiskelijoiden tuottamat 

käsitteet kirjoitelmille antavat ja miten opiskelijat näitä tunnelatauksia käsittelevät itses-

sään. Tarkastelin, miten luonnonherättämät tunteet näyttäytyivät opiskelijan tavassa suh-
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tautua tulevaan. Antaako luonto voimaa, vai onko esimerkiksi ahdistus tunteena niin val-

litseva ja raskas, että se syö voimavarat ja elämän ilon. Tällä kehällä tapahtuva tarkastelu 

voidaan liittää Golemanin (1997) teoriassa itsehallintaan liittyvään emotionaaliseen kom-

petenssiin. Itsehallintaan liittyviä tunneälytaitoja ovat itsekontrolli, luotettavuus, sopeu-

tumiskyky, suorituskyky ja aloitteellisuus. 

 

Kielellinen ymmärrys on hermeneuttisen analyysin keskiössä. Tunnetta ilmaisevien sa-

nojen poiminnan, luokittelun ja tarkastelun tarkoituksena on tuoda näkyville sitä, millai-

silla käsitteillä tunnekokemuksia on pyritty sanoittamaan. Sanatason analyysi syventää 

tutkielman tekijän ymmärrystä aineistossa käytetystä kielestä. Ymmärryksen syvenemi-

nen on myös ehtona sille, että aineiston ymmärtämisessä on mahdollista edetä seuraavalle 

tasolle hermeneuttisen kehän ajatusta mukaillen.  

 

Kun tarkastelin teksteistä tunneilmauksia, tarkastelin erityisesti ympäristökontekstiin lii-

tettyjä tunneilmauksia ja peilasin, niitä Panu Pihkalan (2019) luomaan ympäristötunne-

sanastoon. Kun olin jakanut tunnesanat perustunteiden mukaisiin kategorioihin syvensin 

sanojen tarkastelua. Yhdistelin taulukoinnissa käytettyjä perustunteita niin, että ne muo-

dostivat tunneteemoja. Muodostin teemat niin, että pystyin liittämään niihin positiivisen 

tai negatiivisen varauksen.  

 

Varauksen tehtävänä oli kuvata sitä, millaista tunnetilaa ne sanallistavat. Positiivinen va-

raus viittaa onnen, ilon ja hyvänolon tunteisiin. Negatiivinen varaus viittaa ahdistuksen, 

pelon, vihan, inhon, syyllisyyden, surun ja masennuksen tunteisiin. Poikkeuksen tekee 

perustunne hämmästys, joka muodostaa itsenäisesti oman teeman. Hämmästyskategoria 

sisältää sekä positiivisesti, että negatiivisesti varautuneita tunnesanoja. Positiivisen ja ne-

gatiivisen varauksen käyttö ei ole aivan ongelmatonta, koska tunteen negatiivisuus voi 

muuttua sen aiheuttaman toiminnan laadun mukaan hyvinkin kannattavaksi ja taas kevyt-

kenkäinen tuudittautuminen epärealistiseen iloon, voi muuttua ikävällä tavalla liian myö-

hään heränneeksi huoleksi. Pihkalan (2017, 22) mukaan esimerkiksi lähtökohtaisesti ne-

gatiivisesti varautuneeseen ympäristöahdistukseen voi sisältyä positiivista levottomuutta 

(engl. eco-anxiety). 
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Kun ymmärrys eteni seuraavalle kehälle, tarkastelin erityisesti opiskelijoiden tuottamia 

tunteita liittyen lapsen synkkään tulevaisuuskuvaan. Golemanin (1997) teorian kolman-

nessa emotionaalisessa kompetenssissa tunneälytaitojen suuntautuneisuus kääntyy si-

säänpäin suuntautuneista taidoista, myös ympäristön reaktiot huomioon ottaviin taitoihin. 

Sosiaalinen tietoisuus sisältää kolme tunneälytaitoa, jotka ovat empaattisuus, organisaa-

tion tuntemus ja palvelualttius. Tarkastelu keskittyi pääasiassa aineiston toisen vaiheen 

kirjoitelmiin, jotka käsittelevät erityisesti lapsen tulevaisuuden kuvan herättämiä ajatuk-

sia. Tarkastelussa oli, miten kirjoitelmat ilmensivät esimerkiksi empatiaa ja toisaalta aut-

tamishalukkuutta. 

 

Kun olin eritellyt aineistosta tunnesanat ja luokitellut tunnetta ilmaisevia virkkeitä, aloin 

luokitella aineistoa edellä mainittujen osumien mukaan määrällisesti. Numeroin tekstit ja 

sijoittelin ne taulukkoon. Jaoin aineiston runsaasti osumia eli tunnesanoja ja virkkeitä si-

sältäviin teksteihin, vähän osumia saaneisiin teksteihin ja teksteihin, jotka saivat joko yh-

den osuman tai eivät saanet osumia ollenkaan. Seuraavaksi lähdin vertailemaan keske-

nään aineiston ensimmäisen osan tekstejä, jotka saivat taulukkosijoittelussa saman arvon.  

 

Yhdistelin siis laadulliseen tarkasteluun määrällistä tulkintaa, jonka jälkeen siirryin sana-

tason tarkastelusta vähitellen kohti syvempää sisällön tulkintaa. Lähestyin aineistoa teksti 

kerrallaan, esittäen sille ekokriittisyydelle tyypillisiä kysymyksiä. Tarkastelin sitä, miten 

aineiston tekstit kontekstualisoituivat ympäristöön ja millaista luontosuhdetta ne edusti-

vat. Kontekstualisoitumisella tarkoitan niitä luontoelementtejä ja maisemia, joihin oppi-

laat itsereflektiossaan tunteet ja kokemuksensa liittävät. Sen jälkeen tarkastelin teksteissä 

käytettyä metaforallisuutta, eli sitä miten ympäristöön liitettyjä ulottuvuuksia, kuten luon-

toa itsessään, luontosuhdetta tai muita ympäristökeskusteluun liittyviä elementtejä teks-

teissä esitetään,  esimerkiksi erilaisten vertauskuvien kautta. Viimeisenä tarkastelin sitä, 

kuinka oppilaiden tuottamat kirjoitelmat suhteutuvat tässä ajassa käytävään ympäristö-

keskusteluun. Kyseessä ei kuitenkaan ole ekokriittinen kirjallisuudentutkimus, vaan 

ekokriittisyyden tehtävänä on auttaa syventämään tulkintaa, jonka avulla oppilaiden tun-

neälytaidot saadaan näkyville. 
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Golemanin (1997) neljäs emotionaalinen kompetenssi on henkilösuhteiden hallinta ja se 

sisältää kuusi tunneälytaitoa, jotka ovat kannustavuus, vaikutusvaltaisuus, kyky kehittää 

muita, käynnistää muutoksia, hallita konflikteja ja hyvät ryhmätyötaidot. Neljännen emo-

tionaalisen kompetenssin tunneälytaidot voidaan heijastaa myös laajemmin yhteiskuntaa 

ja siinä toimimiseen. Kirjoitelmista tarkastelinkin erityisesti sitä, miten opiskelijat näke-

vät oman toimijuutensa suhteessa lapsen tuottamaan tulevaisuus kuvaan.  

 

Kun olin tarkastellut tekstejä edellisiä seikkoja huomioiden, vertasin luontoasenteen ja 

luontosuhteen laadun yhteyttä siihen, miten opiskelijat tuottivat tunnesanastoa tai ilmen-

sivät toiveikkuutta ja toimijuutta teksteissään. Viimeiseinä tarkastelin edellä mainitussa 

valossa myös sitä, oliko tekstien yhteiskunnalliseen keskusteluun suhteutumisella, yh-

teyttä muihin tuloksiin.  

 

Kaiken kaikkiaan Niskanen (2009, 89) viittaa hermeneutiikkaan tekstin ymmärtämisen 

taiteena. Tutkijana ymmärrän ajatuksen tapana olla avoimesti suuntautuneena aineistoon, 

mutta toisaalta tiedostan myös hermeneuttisen prosessin jatkuvan, päättymättömän luon-

teen. Tehdyt tulkinnat ohjaavat tekemään myös aineistolle aina vain uusia kysymyksiä. 

Tutkimuksella on oltava alku ja loppu, joten hermeneuttisen ymmärryksen syvenemisen 

ja päättymättömän luonteen voi nähdä jatkuvan pohdinnassa esitetyissä jatkotutkimusky-

symyksissä.   

 

 

5.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tämä tutkimus noudattaa Tutkimuseettisen lautakunnan (2019) määrittelyn mukaisesti 

tunnustettuja toimintatapoja eli rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, 

aineiston käsittelyssä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen ja niiden 

tulosten arvioinnissa. Tutkimuksessa sovellan tieteellisen tutkimuksen kriteerien ja eetti-

sen tarkastelun kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointi menetelmiä. Tutkimuk-

sessa toteutan tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiede-

viestintää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. 
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Edelleen Tutkimuseettisen lautakunnan (2019) määrittelemän hyvän tieteellisen käytän-

nön hengessä otan tutkimuksessani muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukai-

sella tavalla huomioon niin, että kunnian ajatuksista ja tutkimuksellisista tuloksista saavat 

he kenelle kunnia kuuluu. Viittaan muiden tutkijoiden julkaisuihin asianmukaisella ta-

valla ja annan muiden tutkijoiden saavutuksille niille kuuluvan arvon ja merkityksen 

omassa tutkimuksessani. 

 

Hankin kaikilta tutkimukseen osallistuvilta opiskelijoilta tutkimusluvan (Liite 2). Vaikka 

aineiston muodostavat kirjoitelmat ovat olleet osa pakollista kurssisuoritusta, ei kirjoi-

telma ole ollut arvosteltava kurssitehtävä. Jokainen kirjoitelman tutkimuskäyttöön luo-

vuttanut on saanut itse päättää, luovuttaako kirjoitelman tutkimuskäyttöön. Käsittelen ai-

neistoa anonyymisti. 

 

Laadulliseen tutkimukseen kohdistuu hieman erilaisia luotettavuustekijöitä verrattuna 

määrälliseen tutkimukseen. Siinä missä määrällinen tutkimuksen päämääränä voi olla 

mahdollisimman suuri otanta ja sitä kautta tehtävät yleistykset ja johtopäätökset, niin laa-

dullisen tutkimuksen päämääränä voidaan sanoa olevan tutkittavan ilmiön ymmärtämi-

nen. Tämän tutkimuksen yhteydessä ymmärtämisellä viitataan erityisesti ilmiöstä välilli-

sesti tuotettujen sanallisten reaktioiden ymmärtämiseen ja liittämiseen osaksi laajempaa 

kontekstia.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta keskeinen tekijän on tutkimuksen logii-

kan, eli tutkimuksen käytännöllisen toteutuksen ja rekonstruktion, eli tutkimuksen tulok-

sen mahdollisimman tarkka kohtaaminen. Menetelmien ja valintojen tulee edetä ymmär-

rettävästi tulokseen. (Eskola & Suoranta 1998.) Näin ollen pelkkä tutkimusprosessin ete-

nemisen tekninen läpinäkyvyys ja kuvailu ei ole yksinään riittävä mittari tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnin kannalta, vaikka se itsessään onkin laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta lisäävä tekijä. Tutkimusprosessin ja tuloksen kohtaaminen tulee olla ym-

märrettävä myös tutkimuksen lukijalle.  
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Tämän tutkimus ei pyri todentamaan mitään ennalta asetettuja oletuksia. Tämän tutki-

muksen hedelmä syntyy tutkimuksen herättämistä jatkokysymyksenasetteluista. Tutki-

mustulostenhyödyntäjän arvioitavaksi jää onko tutkimus toistettavissa toisenlaisen koh-

deryhmän kanssa toisenlaisessa kontekstissa.  

 

Laadulliselle tutkimukselle ominainen ymmärtämisen eetos johtaa siihen, että tutkimuk-

sen tekijän asema tutkimuksellisena subjektina korostuu. Tällöin tutkijan positio suh-

teessa tutkittavaan aiheeseen tulee olla näkyvillä. On todettava, että omaan esiymmärryk-

seeni ja asemoitumiseeni suhteessa käsiteltävään aiheeseen on kieltämättä vaikuttanut 

taustani luonto- ja kestävyyskasvatus painotteisen luokanopettajatutkinnon suorittavana 

opiskelijana, mutta myöskin käytännön työkokemus päihde- ja mielenterveyshoitajana 

sosiaalipalveluiden avopalveluissa ja psykiatrisessa sairaalahoidossa.  Olen tietoinen esi-

merkiksi siitä, millaisia opintoja opiskelijoilla on takanaan tutkinto-ohjelmassa ja millai-

sen teorian valossa opiskelijat pääasiallisesti aihepiiriä tarkastelevat. Omaan käytännön 

kokemusta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kohtaamisesta traumaattisissa elä-

mäntilanteissa, jonka perusteella tiedostan myös tunteiden tarkastelun intiimin luonteen 

vaativan sensitiivisyyden.   

    

On tärkeää tarkastella tutkimuksessa käytettyä tieteenfilosofista tai metodologista lähes-

tymistapaa kriittisesti ja tiedostaa tulkinnallisuuteen liittyvät kompastuskivet koko tutki-

musprosessin ajan. Esitän avoimesti kuinka hermeneuttista tieteenfilosofiaa sovelletaan 

missäkin tutkimuksen vaiheessa ja miten oma subjektiivinen ymmärrys tutkimusta ohjaa. 

 

Tutkijana tiedostan, että tutkimus ei edusta perinteistä kasvatustieteellistä tutkimusta. 

Suorantaa ja Eskolaa (1998) mukaillen voi kysyä, onko mielekästä tehdä perinteisin me-

todein varman päälle tuloksellisia tutkimuksia, vai kulkea omaa polkua ja nostaa uusia 

hedelmällisiä kysymyksiä?  Mahdollisuus osallistua oman alan keskusteluun todellisilla 

argumenteilla, tiedostaen samaan aikaan harhaan lankeamisen riskin, on tiedettä eteen-

päin puskeva voima.  
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6 Tutkimuksen tulokset 

  

6.1 Ympäristötunteen ilmaisua 

 
Goleman (1997, 341-342) on luokitellut tunteita kahdeksan erilaisen perustunteen alle. 

Goleman (1997) on muodostanut tunneluokittelut yleisellä tasolla, mutta koska tutkimus-

aineisto on kerätty nimenomaan luonto- ja kestävyyskasvatus painotteisen luokanopetta-

jakoulutuksen opiskelijoilta, käytin tunnesanojen luokittelun pohjana Pihkalan (2019) 

tuottamaan jaottelua ympäristötunnekäsitteistä. Pihkala (2019) on käyttänyt tunnesana ja-

ottelussaan seitsemääkymmentä kahdeksaa ilmaisua, jotka on jaettu kymmenen päätun-

teen alle.  

 

Ympäristötunteiden tarkastelu on tärkeää myös hermeneuttisen tulkinnan kielellisyyden 

kannalta. Tunneilmaisujen tarkastelun myötä tutkija tietää, miten aihepiiriä sanoitetaan ja 

pystyy näin myös syventämään ymmärrystään koskemaan myös aihepiirin laajempia 

kulttuurillisia merkityksiä. Taulukko 1 esittelee tunteiden jakautumisen kymmenen pe-

rustunteen alle Pihkalaa (2019) mukaillen. 

 

Taulukko 1. Ympäristötunteet Pihkalaa (2019) mukaillen 

 

 

 

Taulukko 1 esittää eri tunteiden jakautumisen perustunteiden hämmästys, ahdistus, pelko, 

viha, inho, syyllisyys ja häpeä, suru, masennus, elpyminen ja ilo alle. Taulukossa nimetyt 

Hämmästys Ahdistus Pelko Viha Inho Syyllisyys Suru Masennus Elpyminen Ilo

Kiitollisuus Ahdistus Huoli Turhautuminen Vastenmielisyys Syyllisyys Suru Väsymys Kaipaus Tyytyväisyys

Rakkaus Eksis.ahdistus Pelko Epäreiluuden tunne Inho Syyttämisen halu Surullisuus Epätoivo Havahtuminen Rauha

Yllätys Levottomuus Pelokkuus Suuttumus Torjumishalu Häpeä Haikeus Masennus Rohkeus Suloisenhaikeus

Pettymys YliviritteneisyysKammo Viha Riittämättömyys Kaiho Mielipuolisuus Uskallus Ilo

Järkytys Turtuneisuus Kauhu Raivo Alakulo Pakonomaisuus Uhma Riemu

Trauma Sääahdistus Avuttomuus Epäluulo Melankolia Päättäväisyys Into 

Ylitsekäyvyys Kateus Luopumisen tuska Toivo Valppaus

Hämmennys Kopeus Repivä suru Merkityksellisyys Ylpeys

Ulkopuolisuus Katkeruus Murhe Myötätunto Yhteenkuuluvuus

Pahantahtoisuus Katumus Elinvoimaisuus

Hyvittämisen halu Järisyttävyys

Kelvollisuus

Helpotus

Uteliaisuus

Luottamus
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perustunteet ja tunnesanat toimivat apuna tutkimusaineistossa esiintyvien tunnesanojen 

tarkastelussa ja luokittelussa.  

 

Kaiken kaikkiaan tämän tutkimuksen aineistoissa oli käytetty kuuttakymmentäkahta eri-

laista tunnesanaa. Aineistossa esiintyi yhdeksäntoista sellaista tunneilmaisua, jotka löy-

tyivät myös Pihkalan luokittelusta. Tutkimusaineiston ensimmäisestä osasta tein 63 tun-

nesana poimintaa ja toisesta osiosta tein 50 poimintaa.  Poiminnat jakautuvat aineiston 

osa kerrallaan yllä esitetyn taulukon mukaisesti kymmeneen perustunteen alle. Taulukko 

2 esittelee tutkimusaineiston ensimmäisen osan poimintojen jakautumisen kymmenen pe-

rustunteen alle. 

 

Taulukko 2. Aineiston ensimmäisenosan tunnesanat Pihkalaa (2019) mukaillen  

 

 

  

Taulukossa 2 esiintyy kuusikymmentäkolme tunneilmaisua. Numero sanan perässä ilmai-

see, kuinka monta kertaa ilmaisu aineiston ensimmäisessä osassa esiintyy. Seuraavassa 

taulukossa on tutkimusaineiston toisen osan tunnesanat vastaavasti jaoteltuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hämmästys Ahdistus Pelko Viha Inho Syyllisyys Suru Masennus Elpyminen Ilo 

Kiitollisuus 3 Ahdistus Huoli Ärsytys Huono-omatunto Harmitus Alistuneisuus Seikkailu Vapaus

Hämmästys Epätietoisuus Surullisuus Voimattomuus Turvallisuus 5 Nautinto 2

Mystisyys Jännitys Haikeus Toivo 3 Rauha 4

Ihmetys Epäilys Kaipaus Herkistyminen Ilo 3

Elähdyttää Elinvoimaisuus

Kotoisuus Energisyys 2

Velvollisuus Onnellisuus 2

Huojennus Mielihyvä

Uteliaisuus Kiireettömyys

Luottamus Onnistuminen

Inhimillisyys Selkeys

Vaikuttuneisuus

Mykistyneisyys
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Taulukko 3. Aineiston toisen osan tunnesanat Pihkalaa (2019) mukaillen 

 

 

 

Taulukossa 3 esiintyy viisikymmentä tunnetta ilmaisevaa sanaa. Niin kuin ensimmäisessä 

taulukossakin, jos sana on mainittu tutkimusaineistossa useampaan otteeseen, ilmoitetaan 

mainintojen määrä numerolla sanan perässä.  

 

Aineiston ensimmäisessä osiossa käytettiin kuusikymmentäkaksi kertaa tunnetta ilmaise-

vaa sanaa. Sanoista kolmekymmentä kahdeksan ilmaisivat positiivisia tunteita ja kaksi-

kymmentä neljä negatiivisia tunteita. Edellä esitetyn taulukon mukaisista päätunteista 

muodostin positiivisesti ja negatiivisesti varautuneita teemoja. Elpyminen ja ilo edustaa 

positiivisia tunnekokemuksia. Negatiivisia teemoja edustaa syyllisyys, suru ja masennus, 

ahdistus ja pelko, sekä viha ja inho. Sekä positiivisia ja negatiivisia tunnekokemuksia 

edustaa hämmästys teema.  Kuvio 4 kuvaa kuinka tunnesanat jakautuvat teemojen mu-

kaan aineiston ensimmäisessä osassa. 

 

 

Hämmästys Ahdistus Pelko Viha Inho Syyllisyys Suru Masennus Elpyminen Ilo 

Pettymys 4 KyllästyneisyysHuoli 2 Tympääntyneisyys Pienuuden tunne Surullisuus 5 Epätoivo 5 Toivo 5

Epäselvyys Ahdistus 3 Pelko 2 Suuttumus Haikeus Lamaannus Vastuu

Kahtiajakautuneisuus Viha 2 Harmitus Toivottomuus Toiveikkuus

Katkeruus Alakulo Voimattomuus Uteliaisuus

Epäreiluus

Kiukku
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Kuvio 4. Tunnesanojen jakautuminen aineiston ensimmäisessä osassa. 

 

Kuvio 4 kertoo elpymistä ja iloa kuvaavien tunnesanojen olleen tutkimusaineiston ensim-

mäisessä osassa selkeästi pääosassa. Siihen liitettyjä sanoja esiintyy 38 kappaletta. Eniten 

mainintoja on sanalla turvallisuus, joka mainitaan viisi kertaa ja sanalla rauha, joka mai-

nitaan neljä kertaa. Toivo ja ilo saavat molemmat kolme mainintaa. Nautinto, energisyys 

ja onnellisuus saavat kaikki kaksi mainintaa.   

 

Vaikka seuraavaksi suurin osa tunnesanoista on luokiteltu syyllisyys, suru ja masennus 

teeman alle, on hyvä huomata, että hämmästyskategoria sisältää, sekä negatiivisesti että 

positiivisesti varautuneita tunnesanoja. Ensimmäisessä osassa kaikki hämmästys teeman 

alle luokitellut sanat omaavat positiivisen varauksen. Sana kiitollisuus, saa kolme mai-

nintaa. Muut kolme maininnan saanutta ovat hämmästys, mystisyys ja ihmetys. 

 

Ensimmäisen osan syyllisyys, suru ja masennus teemassa esiintyvät tunnesanat ovat huo-

nonomantunnon-tunne, surullisuus, haikeus, kaipaus, alistuneisuus ja voimattomuus. 

Näistä sanoista haikeus ja kaipaus ovat ilmaisuja, jotka eivät ole selkeän negatiivisia, vaan 

voivat sisältää myös positiivisia tunnelmia.  

 

Syyllisyys, suru 
ja masennus

13 %

Ahdistus ja pelko
8 %

Viha ja inho
2 %

Hämmästys
12 %

Elpyminen ja ilo
65 %

TUNNESANOJEN JAKAUTUMINEN 
TEEMOITTAIN. 1. OSA.
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Toisessa osiossa tunnesanoja käytettiin viisikymmentäkertaa. Toisen osion tunnesanoista 

positiivisia oli vain kahdeksan ja negatiivisia neljäkymmentä kaksi.  Kuvio 5 esittelee 

tutkimusaineiston toisen osan tunnesanojen jakautumista teemojen mukaan. 

 

 

 

Kuvio 5. Tunnesanojen jakautuminen aineiston toisessa osassa. 

 

Kuvio 5 näyttää, että valtaosa tunnesanoista sijoittuu negatiivisesti varautuneiden teemo-

jen syyllisyys, suru ja masennus sekä ahdistus ja pelko alle. Syyllisyys, suru ja masennus 

teemassa mainintoja on 17 kappaletta. Eniten mainintoja saavat tunnesanat surullisuus ja 

epätoivo molemmat viisi kappaletta. Ahdistus ja pelko teemaan sopivia tunnesanoja esiin-

tyi kahdeksan kappaletta. Niistä ahdistus saa kolme mainintaa huoli ja pelko molemmat 

kaksi. Viha ja inho teemassa esiintyy seitsemän sanaa, joista tunnesana viha saa kaksi 

mainintaa. Viha ja inho sisältää myös negatiivisen varauksen. Edellä mainittujen lisäksi 

molempia varauksia sisältävän hämmästys kategorian sanat saavat kuusi mainintaa ja 

kaikki sisältävät toisessa osiossa negatiivisen varauksen. Tunnesanoja ovat pettymys, epä-

selvyys ja kahtia jakautuneisuus. Pettymys tunnesanalla on neljä mainintaa. Elpyminen ja 

ilo sisältää kahdeksan mainintaa, joista viisi mainintaa on tunnesanalla toivo. 

  

Syyllisyys, suru 
ja masennus

37 %

Ahdistus ja pelko
18 %

Viha ja inho
15 %

Hämmästys
13 %

Elpyminen ja ilo
17 %

TUNNESANOJEN JAKAUTUMINEN 
TEEMOITTAIN. 2.OSA.
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Aineistossa oli myös kirjoitelmia, joista lukijana pystyi aistimaan kirjoittajan tunnetilaa, 

vaikka kirjoittaja ei tekstissään sanallistanut tunteitaan.  Käytettiin virketason ilmaisuja, 

joissa tuotetaan tunnekokemusta, mutta ei välttämättä käytetä suoranaista tunnesanastoa 

tai eksakteja ilmaisuja. Esimerkki tällaisesta virkkeestä:  

 

Luonto ja jo luontokuvan katsomien herättää minussa rauhallisia ja turval-

lisia tunteita.  

 

Tässä vaiheessa rajasin tarkastelun ulkopuolelle myös runot ja laululyriikat, vaikka niillä 

tunteita mahdollisesti pyrittiinkin ilmaisemaan. 

 

Tarkastellessani virkkeitä keskityin nimenomaan virkkeisiin, joissa tuotettiin reflektiota 

kirjoittajan omista tunteista. Jätin pois sellaiset virkkeet, joista olin jo poiminut tunne-

sanan. Kun olin tuonut virkkeet itselleni näkyviin, jaottelin ne edellisissä kappaleissa esit-

telemieni teemojen alle. Teemoihin jakaminen toi näin olleen näkyviin myös lauseisiin 

sisältyvän positiivisen tai negatiivisen tunnevarauksen.  

 

Aineistosta nousi viisitoista virkettä, joissa kuvattiin kirjoittajassa itsessä herännyttä tun-

nekokemusta. Virkkeistä neljätoista liittyivät aineiston ensimmäiseen osaan ja vain yksi 

toiseen osaan. Ensimmäisen osan neljästätoista yhtä lukuun ottamatta kaikki ilmaisivat 

positiivista tunnetta. Ainoa negatiivinen tunneilmaus liittyi luonnonvoimien luonteeseen, 

ei sinänsä ympäristökriisiin ilmiönä:  

 

”Luonto on aina sääilmiöistä johtuen pelottava”. Toisen osan virke nostaa esiin 

toivoksi luokiteltavaa positiivista tunneta: ”Ensimmäisenä nousee jonkinlainen 

tsemppaava tunne siitä, että luojan kiitos on lapsia, jotka ymmärtävät luonnon ku-

lutuksen vaikutukset”. 
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6.2 Kokemisen kirjava kuvasto 

 
Golemanin (1997) tunneälyteorian ensimmäisen emotionaalisen kompetenssin keskiössä 

on kyky tunnistaa tunteita itsessään. Toinen kompetenssi tarkastelee sitä, miten yksilö 

suhtautuu itsessään tunnistamiinsa tunteisiin. Tunnistettujen tunteiden määrä kertoo myös 

osaltaan opiskelijan kyvystä tarkkailla omia tunnereaktioitaan, suhteessa ympäristökrii-

siin. Kriisi syntyy tilanteessa, jossa opiskelija joutuu kohtaamaan oppilaan tuottamaan 

synkän kuvan, joka on ristiriidassa tunnekokemuksen kanssa, joka opiskelijassa heräsi 

tämän pohtiessa omaa luontosuhdettaan ilman, että tehtävän annossa olisi tietoisesti tuo-

tettu uhkakuvia.  

 

Kirjoitelmia tarkasteltiin yksikerrallaan. Aineiston ensimmäinen osio sisältää kuusi teks-

tiä, joissa on runsaasti tunnetta ilmaisevia sanoja ja virkkeitä. Kaksi tekstiä sisälsi vähän, 

eli kahdesta kolmeen osumaa ja kaksi tekstiä saivat vain yhden tai ei osumia lainkaan. 

Aineiston toisen osion teksteistä runsaasti tunnesanoja ja virkkeitä sisältää viisi tekstiä. 

Vähän osumia saaneita tekstejä on kaksi. Tekstejä, joissa on niukasti tai ei ollenkaan osu-

mia on kolme. Taulukko 4 esittelee, kuinka osumat jakautuivat aineistossa. 

 

Taulukko 4. Tunnesanojen määrä kirjoitelma kohtaisesti 

 

Kirjoitelma 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

osa 

B C C C B C C C A A 

2.osa C C B A A C C B C A 

 

 A= yksi tai ei lainkaan osumia B= kahdesta kolmeen osumaa C= neljä tai useampi osuma 

 

Ryhmä C:tä, eli ryhmää, jossa käytetään eniten tunnetta kuvaavaa kieltä, yhdistää tun-

neilmauksien pääasiallinen positiivisuus, yhtä tekstiä lukuun ottamatta. Ilmauksien posi-

tiivisuus tuottaa vaikutelman luonnon voimaannuttavasta vaikutuksesta. Enemmän posi-

tiivisia tunnesanoja, vahvempi vaikutelma luonnon kokemisesta voimavarana. 
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Tekstissä numero 3, ilmauksien varaus jakaantuu puoleksi positiiviseen ja negatiivisiin 

erottaen sen näin ollen sen muista ryhmän teksteistä. Vaikka tunteet on jaettu positiivisiin 

ja negatiivisiin tunteisiin tässä tutkimuksessa, voidaan negatiivisetkin tunteet nähdä ikään 

kuin hopeareunuksina pilvinä. Negatiivisetkin tunteet voivat käynnistää positiivista muu-

tosta.   

Aineiston ensimmäisessä osassa tekstien yksi ja viisi yhdistävänä tekijänä voidaan pitää 

hienoista epävarmuuden ja huolen ilmaisua. Epävarmuus ja huoli ovat juuri sellaisia tun-

teita, jotka oikein kohdattuina, voivat johtaa lamaannuksen sijasta positiiviseen toimin-

taan. Tekstin yksi ilmaisuja ovat haikeus, huoli ja velvollisuuden tunne ja tekstin viisi 

sanat ovat huojennus, toivo ja epätietoisuus.  

 

Ensimmäisenosan tekstejä yhdeksän ja kymmenen yhdistää kerronnan sadunomaiset piir-

teet ja se, että niissä ei tuoda ilmi kirjoittajan tunnetta. Ensimmäisen osan teksteissä, joissa 

on vähän osumia tai vain yksi osuma, käytetyt sanat viittaavat enemmän kuvan analy-

sointiin, kuin omien tunteiden reflektioon. Esimerkiksi yhdessä tekstissä kuvan tunnel-

man arvioidaan olevan turvallinen, mikä ei viittaa kirjoittajassa tunteisiin, vaan enemmän 

kuvan ominaisuuksiin. Kuva-analyysin piirteet voivat viitata epäselvään tehtävänantoon, 

mutta myös hankaluuteen kohdata omat tunteet. Tehtävänannossa oli erikseen ohjeistettu 

välttämään kuva-analyysiä, joten tekstien tunteettomuus viittaa kyvyttömyyteen tunnistaa 

tunteita itsessään. 

 

Aineiston toisen osan tekstit yksi, kaksi, kuusi, seitsemän ja yhdeksän sisältävät runsaasti 

tunneilmaisuja. Tekstiä yhdeksän lukuun ottamatta kaikki sisälsivät negatiivisesti varau-

tuneiden tunneilmaisujen lisäksi myös jonkinlaisen toivon ilmentymän. Aineiston jälkim-

mäisen ryhmän tekstejä yhdisti tunneilmauksien negatiivisuus. Käytettyjä ilmauksia oli-

vat surullisuus, huoli ja harmitus ja edelleen tekstissä kahdeksan epätoivo ja kyllästymi-

nen. Jälleen negatiivisten tunteiden vahingollisuuden määrittää se, että millaisen toimin-

nallisuuden se kokijassaan herättää.  

 

Kolmea tekstiä, joissa on käytetty vähiten tunneilmaisuja, kuvaava tekijä on itsereflektion 

puute. Muuten tekstit ovat heterogeenisiä. Tekstissä neljä vahva turhautuneisuus ja viha 
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puskevat tekstissä läpi. Vaikutelmaa vahvistaa jopa voimasanan käyttö. Turhautuneisuus 

kohdistuu riittämättömiin toimiin ympäristökriisin hoitamisessa. Vallitseva tunnetila 

näyttäytyy niin ylitsekäyvänä, että muunlaiselle kuin vihan ilmentymiselle ei jää tilaa. 

Tekstissä viisi käytetään ilmaisua epätoivo, jota vahvistaa kysymys: mitä siis voisimme 

tehdä? Tekstissä kymmenen kyseenalaistetaan koko ympäristökriisi ainakin ihmisen 

osuudelta osin. 

 

Seuraavaksi tarkastelin niiden vastausten yhtäläisyyksiä, joissa sekä aineiston osat yksi 

ja kaksi sisälsivät runsaasti tunneilmaisuja.  Ensimmäisenä tarkastelin tekstejä kaksi, 

kuusi ja seitsemän, jotka kuuluivat molemmissa aineiston osissa ryhmään C.  Tekstejä 

yhdistää aiemmin mainitun toivon ilmaisun lisäksi ajatus omasta toimijuudesta. Ajatusta 

omasta toimijuudesta ilmaistiin tekstissä kaksi eräänlaisena luottamuksellisena kunnia-

tehtävänä:  

 

Sinällään tunnen toivoa ja ylpeyttä siitä, että pääsen opettajana vaikuttamaan ti-

lanteeseen ja tuomaan toivoa nuorten ja lasten ilmastokysymyksiin.  

 

Useassa tekstissä oli havaittavissa jonkinlaista vastuullisuuden kuvausta toimijuuden 

ohella. Vastuullisuuden ajatus vaikuttaa heräävään juuri reaktiona oppilaan herättämistä 

synkistä tulevaisuus kuvista. Vastuu ei vaikuta myöskään ei heijastuvan minkäänlaisena 

taakkana, vaan se näyttäytyy luonnollisena osana toimijuuden ajatusta: 

 

a: Ehkä myös kiukuttaa, koska syyn sälyttäminen on vastuunpakoilua, kuin kuiten-

kin voimme osallistua ja kantaa vastuumme.  

 

b: Haluan ehdottomasti olla levittämässä toivoa myös muihin ihmisiin ympärilläni 

sekä lapsiin, joita tulevassa työssäni tulen opettamaan 

 

c: Lasten tunteisiin ympäristöasiat vaikuttavat varmasti paljon, ja toivon, että itse 

pystyn olla vaikuttamassa tunteisiin positiivisesti. 
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6.3 Toivo toimijuuden perustana 

 
Toivon merkitystä onnistuneelle ympäristökasvatukselle ja tasapainoiselle suhtautumi-

selle ympäristökriisiin on korostanut muun muassa psykologian dosentti Maria Ojala 

(2012, 2017). Yleisemmin on tutkittu, että stressaavia tilanteita kohdatessaan tunneälyk-

käät ihmiset pystyvät näkemään tilanteet uhkien sijaan mahdollisuuksina. Tunneälykäs 

ihminen hyödyntää itsereflektiota ja tunteiden tunnistamista tilanteista selviämiseen. 

Tunneälykäs yksilö omaa usein myös suuremman luottamuksen omiin kykyihinsä (Mi-

kolajczak & Luminet, 2008; Schutte, Malouff, Simunek & McKenley, 2002). Äärimmil-

lään tunneälykkäät ihmiset voivat pyrkiä jopa säätelemään tunteitaan tilanteesta selviä-

misen kannalta suotuisampaan suuntaan. (Pena-Sarrionandia, Mikolajczak & Gross, 

2015) 

 

Aineiston tarkastelusta käy ilmi, että mitä enemmän opiskelija käytti kirjoitelmissaan tun-

nesanoja, sitä todennäköisemmin opiskelija ilmensi jälkimmäisessä tekstissään jonkin-

laista toivoa. Jos opiskelija käytti paljon tunnesanoja, ilmensi hän todennäköisemmin 

vahvaa toivoa ja vahvaa käsitystä omasta toimijuudesta. Tällaisia kirjoitelmia aineistossa 

esiintyi kolme.  

 

Jos edes toinen kirjoitelma sisälsi vähemmän kuin kolme tunnesanaa, oli silloin nähtä-

vissä myös yhteys siihen, miten kirjoitelma ilmensi toivon tai toimijuuden ajatusta. Jos 

ensimmäinen kirjoitelma sisälsi enemmän kuin kolme tunnesanaa, oli olemassa jonkin-

lainen mahdollisuus siihen, että tutkielma sisälsi edes häivähdyksen toivoa, vaikka jäl-

kimmäisessä tehtävänosassa ei käytetty runsasta tunnesanastoa. Näin tapahtui kahdessa 

tapauksessa. Toinen näistä ilmensi heikon toivon lisäksi myös jonkinlaisen toimijuuden 

ajatuksen. Toisessa heikko toivo ei riittänyt tunnistettavaan ajatukseen toimijuudesta.  

 

Jos toinen kirjoitelmista jäi kokonaan vaille tunnesanastoa, ei tällöin ollut havaittavissa 

myöskään minkäänlaista toivoa. Vain yksi aineiston teksteistä oli sellainen, että se ei si-

sällä lainkaan tunnesanastoa kummassakaan osassa tehtävänantoa. Kyseisessä tapauk-
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sessa oli nähtävissä selkeästi koko ympäristökriisin kyseenalaistavia ajatuksia. Seuraa-

vassa taulukossa viisi tunnesanojen määrän lisäksi esitetään, millaisena toivon ja toimi-

juuden ajatukset välittyvät aineistossa. 

 

Taulukko 5. Toivon ja toimijuuden ajatusten ilmeneminen aineistossa. 

 

Kirjoitelma 

               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. osa B C C C B C C C A A 

2.osa C C B A A C C B C A 

Toivo HT VT ET ET ET VT VT HT ET ET 

Toimijuus ET VT ET ET ET VT VT HT ET ET 

 

A =0-1 tunnesanaa B = 2-3 tunnesanaa C=4 tai useampi tunnesana 

ET= ei toivoa   HT= heikko toivo VT= vahva toivo 

ET= ei toimijuutta HT= heikko toimijuus VT= vahva toimijuus  

 

Taulukoinnin perusteella tekstin sijoittelu jommassakummassa aineiston osassa ryhmään 

A oli yhteydessä siihen, että toivoa ei pystytty havaitsemaan ja sitä kautta myöskään toi-

mijuuden ajatusta ei ilmaistu. Jos molemmissa aineiston osissa kuuluu ryhmään C, il-

maistaan tekstissä myös toimijuutta. Jos ensimmäisessä osaa kuuluu ryhmään C ja toi-

sessa osassa johonkin muuhun ryhmään, kolmessa tapauksessa neljästä toivo ja toimijuus 

häviää. 

 Poikkeustapauksessa, jossa tekstin kahdeksan ryhmä C muuttuu ryhmäksi B, vahva huo-

len tunne näyttäytyy muiden tunteiden ohessa molemmissa teksteissä. On mahdollista 

ajatella, että ilman huolta jostain, ei ole olemassa myöskään toivetta asioiden kulun posi-

tiivisesta jatkumisesta tai asian laidan parantumisesta. Huolta voitaneen siis pitää jonkin-

laisena toivon tai toisaalta epätoivon jalostumattomana esiasteena.   
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Tapauksessa, jossa ryhmä muuttuu C:stä A:han, tekstistä välittyvä viha ja turhautuminen 

on niin vahva, että se peittää muut tunteet alleen. Tunnetta ei reflektoida itsessä, vaan se 

välittyy muiden ilmaisujen kautta. Jos ensimmäisessä osassa ei sanoitettu tunteita ja 

vaikka jälkimmäisessä tunteita sanoitetaan runsaasti, ei toivoa tai toimijuutta havaita. 

 

6.4 Jännitteinen luontosuhde 

 
Chawla ja Gould (2020) ovat tutkineet erityisesti lapsuuden luontosuhteen merkitystä yk-

silön myöhemmille ympäristöön liittyville toimille ja keränneet aiheesta laajan tutkimus-

katsauksen. Myös Cantell (2011) korostaa lapsuuden luontokokemusten merkitystä luon-

tosuhteen kehittymiselle. Iso osa tämänkin tutkimuksen aineiston kirjoitelmista ilmensi 

suoraan tai epäsuorasti juuri lapsuuden kokemukset merkittävimmiksi tekijöiksi luonto-

suhteen kehityksen kannalta. 

  

Suomalaista luontosuhdetta on erityisesti kansallisromanttisessa kirjallisuudessa ja edel-

leen teollisuuden imagonrakennus pyrkimyksissä pyritty kuvaamaan metsäsuhde käsit-

teen kautta.  Tämän tutkimuksen aineistossa metsäsuhde ei ollut osuva kuvaus luontosuh-

teelle, kuin kahdessa tapauksessa kymmenestä. Molemmissa metsäsuhdetta ilmentävässä 

kirjoitelmassa oli havaittavissa mystinen luontoasenne. Yleisin luontoasenne tutkimuk-

sessa oli humanistinen, joka oli havaittavissa viidessä tapauksessa kymmenestä. Huma-

nistiseen luontoasenteeseen liittyi poikkeuksetta metsäsuhdetta laajempi vaikutelma 

luontosuhteesta. Laajempi luontosuhde näyttäytyi kirjoitelmissa kuvailuina, joissa ympä-

ristöön liittyviä kysymyksiä ja ympäristön merkitystä pohdittiin laajemmin kuin vain met-

sässä tapahtuvina asioina: 

  

 Olen kasvanut luonnon ympäröimänä, saanut viettää siellä aikaa ja tutus-

tua niin kasvillisuuteen kuin sienilajeihin, maisematyyppeihin ja vuodenai-

koihin. Olen solminut ystävyyksiä luonnossa ja ihmissuhteeni liittyvät 

useilla eri tavoilla luontoon.  
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Aineiston kymmenestä tekstistä kolme kirjoitelmaa edustavaa mystistä luontoasennetta. 

Kolmesta mystistä luontoasennetta edustavasta tekstistä kaksi ilmensi metsäsuhdetta ja 

kolmas yleisempää luontosuhdetta. Taulukko 6 näyttää millaisen luentoasenteen ja luon-

tosuhteen aineiston kirjoitelmat sisälsivät. 

 

Taulukko 6. Luontoasenteet ja luontosuhteet aineistossa.      

 

Kirjoitelma 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Luonto-

asenne 

Myst. Myst. Myst. Hu-

man. 

Epä-

selvä 

Hu-

man. 

Hu-

man. 

Hu-

man. 

Hu-

man. 

Epä-

selvä 

Luonto-

suhde 

Met-

säs. 

Luon-

tos. 

Met-

säs. 

Luon-

tos. 

Epä-

selvä 

Luon-

tos. 

Luon-

tos. 

Luon-

tos. 

Luon-

tos. 

Epä-

selvä 

 

 

Tyypillisiä viittauksia mystiseen luontoasenteeseen ilmensivät erilaiset viittaukset tari-

noihin, satuolentoihin ja erilaisiin metsänhenkiin. Esimerkiksi aineistossa viitattiin satu-

jen ja lapsuuden kokemusten kautta siihen, miten metsän olemus vaihtelee maantieteelli-

sesti:  

 

Vuosia myöhemmin muuttaessani xxx:ään ja löydettyäni paikallisen ikivan-

han metsän, ymmärsin valtavan suuren eron satujen metsien välillä. xxx:än 

metsissä asuivat huomattavasti selkeämmin lapsuuteni keijut, siinä missä 

Suomen metsät vaativat jopa satuolennoilta sitkeämpää luonnetta ja sisua 
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Samainen kirjoitelma ilmentää mystisen luontoasenteen lisäksi vahvaa metsäsuhdetta. 

Metsäsuhde ilmeni myös metsien suojelutarpeena ja sitä kautta ilmensi myös yhtymäkoh-

tia ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun:  

 

Nähtyäni ja koettuani muita metsiä kasvoi halu ymmärtää ja suojella omaa 

kotimaan metsää ennennäkemättömästi… Tämän suhteen mahdollisuuden 

luonnon ja lapsien välille tahdoin tarjota myös omalle lapselleni… Kerron 

eteenpäin samoja tarinoita ja rakennamme majoja.  

 

Lapsuuden merkitys luontosuhteen rakentumiselle on keskeinen. Cheng & Monroe 

(2012) ovat eritelleet neljä ulottuvuutta lasten tavassa olla affektiivisesti suuntautuneena 

luontoon. Ulottuvuuksia olivat luonnosta nauttiminen, empatian kokeminen kaikkea elä-

vää kohtaan, ykseyden tunne luonnon kanssa ja vastuun tunteminen ympäristöä kohtaan. 

Affektiivisuus voidaan määritellä tavaksi olla suuntautuneena ja auki maailmaan. (Von 

Scheve, 2017). Edellä mainitut ulottuvuudet määrittivät lasten tapaa osallistua luonnossa 

tapahtuviin aktiviteetteihin. Lasten kokemukset luonnosta, vanhempien heijastamat arvot 

ja sitä myötä syntynyt luontoyhteys heijastelivat positiivisesti ympäristöystävälliseen 

käytökseen myöhemmin elämässä (Cheng & Monroe 2012). 

 

Toinen kirjoitelma, jossa kuvastuu myös mystinen luontoasenne ja metsäinen luonto-

suhde, tuottaa ajatusta myös ympäristösuhteen ylisukupolvisesta periytyvyydestä:  

 

Ukki vei meidät usein satumetsään ja kertoi kulkiessa tarinoita metsän men-

ninkäisistä… Haluaisin viedä metsätarinoiden perinnettä ja olenkin suku-

laislasten kanssa käynyt talviaikaan retkiä jossa on seurattu vain pupujen 

jälkiä ja samalla kerrottu tarinaa pupusta sekä muista jäljistä…  

 

Edellän mainittuja kirjoitelmia yhdistää myös niissä ilmaistu metsiensuojelun tärkeys, 

joka ilmentää myös selkeästi mystisen metsäsuhteen ja utilitaristisemman luontosuhteen 

välistä jännitettä. Mystinen metsäsuhde näkee aineiston perusteella utilitaristisen luonto-

asenteen ympäristön suurimpana uhkana. Merkille pantava havainto on myös se, että yk-
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sikään teksti ei suoranaisesti ilmentänyt utilitaristista luontoasennetta pääasiallisena asen-

teena. Toki teksteissä oli viitteitä metsänantimien hyödyntämiseen ja luonnon yleiseen 

hyödyntämiseen henkisenä voimavarana tai sen tuottajana, mutta hyvin luonto kunnioit-

tavaan sävyyn.  

 

Kolmannessa mystistä luontoasennetta, vaikkakin hieman hentoisemmin ilmentävässä 

kirjoitelmassa, vaikuttaa yleisempi luontosuhde. Myös tekstissä esille tuotu kasvattajan 

vastuu informaation jälkeisen ajan todellisuudessa, kuvastaa yleisempää yhteiskunnalli-

sempaa huolta:  

 

Lapsille on tullut hyvin paljon tietoa ja luonnon ja ympäristön tilasta ja 

jatkuvaa paniikkia lietsotaan jatkuvasti lapsen kasvuympäristössä…Kas-

vattajilla ja alan asiantuntijoilla on tässä kysymyksessä paljon tehtävää, 

jotta saamme toivon merkityksen näkyviin. 

 

   

Yleisin luontoasenne oli humanistinen. Humanistista luontoasennetta ilmensi viisi opis-

kelijaa kymmenestä. Kaikkia humanistisia kirjoitelmia yhdisti myös se, että ne ilmensivät 

sellaista luontosuhdetta, joka ei ollut tarkennettavissa mihinkään tiettyyn maisemaan. Hu-

manistisen näkökulman mukaan ihmisen elon kestävyys perustuu ihmisyyden korkeille 

ihanteille ja sitä ilmennettiin kirjoitelmissa eri tavoin. Osassa ratkaisu nähtiin ihmisissä 

yleensä, mutta osassa ratkaisun nähtiin lähtevän yksilöstä itsestä.  

 

Inhimillinen vastuu kuvastuu myös siinä, miten tekstit suhteutuvat yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. Useissa kirjoitelmassa ilmaistaan huolta siitä, että suurin vastuu ympäris-

tökriisin seurauksista on kaatumassa nuorten ja lasten niskaan:  

 

a: Eniten ääntä ja julkisuutta minun somekuplassani tähän asiaan on saa-

nut Greta Thunberg ja hänen voimaannuttavat nuoret. Aikuiset tuntuvat 

olevan kaavoihin kangistuneita ja hitaita, ja voivottelevat päätöksien vai-

keutta. Jos olisivat perkele toimineet heti ja hitaammin…   
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b: Haluaisin halata piirroksen piirtänyttä lasta… Jotta voisimme välttyä 

piirroksen kaltaiselta tulevaisuudelta, aiheista täytyy puhua, silmänsä um-

mistaneiden silmät täytyy avata, ja ahdistus tulevaisuudesta muuttaa toi-

minnaksi paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi. 

 

Kahta teksteistä yhdistää se, että sen sijaan, että ne liittäisivät itseään selvästi mihinkään 

yhteiskunnalliseen keskusteluun, korostuu niissä humanistisen asenteen ja laajasti luon-

toa käsittävän luontosuhteen lisäksi vahva käsitys oman toimijuuden merkityksestä kes-

tävän tulevaisuuden kannalta:  

 

a: Ympäristö herättää välittömästi mielessäni yhteyden suojeluun ja kasvat-

tamiseen. Ympäristökasvatus on lähellä sydäntäni ja haluan toteuttaa sitä. 

  

 

b: Haluan ehdottomasti olla levittämässä toivoa myös muihin ihmisiin ym-

pärilläni sekä lapsiin, joita tulevassa työssäni pääsen opettamaan.  

 

Viidennessä humanistista luontosuhdetta ilmentävässä kirjoitelmassa luonnon kestävyy-

den kannalta suurimmaksi uhaksi koetaan jälleen utilitaristinen suhtautuminen luontoon 

resurssina, mutta toisaalta ollaan myös huolissaan nuorten tuottamasta ahdistuksesta:  

 

Suhtaudun epäilevästi siihen, miten mediassa (esim. Lapin Kansan mainok-

set), edelleen markkinoidaan pääte- eli avohakkuita ainoana oikeana met-

sänhoitomenetelmänä…Talouskasvun tulisi olla mahdollista vain elinym-

päristömme kantokyky huomioiden…Toisaalta tulee mieleen, miten tärkeää 

on että lapsilla ja nuorilla on erilaisia itseilmaisun keinoja tuoda esiin esi-

merkiksi ympäristöahdistusta. 

 

Aineistossa on myös kaksi tekstiä, jotka eivät ilmennä selkeästi mitään luontoasennetta 

tai luontosuhdetta. Ensimmäinen teksteistä ilmentää jonkinlaista hentoista humanistista 

asennetta siinä, miten ratkaisujen ilmaistaan olevan ihmisten käsissä:  
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Toki yksilöt pystyvät hidastamaan omaa hiilijalanjälkeänsä, mutta suuriin 

muutoksiin tarvitaan suuria tekijöitä.  

 

Tekstissä tuotetaan toiveita siitä, että nykyinen olotila säilyisi jotenkin, mutta keinot ja 

oma sijainti jää kysymysten tasolle. 

 

Toinen teksti, joka ei ilmennä suoraan mitään asennetta, ilmentää toisaalta välillä niitä 

kaikkia yhtä aikaa ja toisaalta vaihdellen. Kirjoitelmassa on mystisprimitivistisiä piirteitä 

siinä, miten kirjoitelmassa kuvaillaan keijuja ja satuolentoja ja toisaalta pohditaan millai-

nen luonto olisi ilman ihmistä:  

 

Tämä metsä näyttää sen maailman, mikä olisi ilman meitä ihmisiä – rau-

hallista, seesteistä ja harmonista. Jokainen tekee yhteistyötä keskenään 

kaikkien yhteiseksi hyväksi. Metsään mahdollisesti tulevat saasteet pestään 

yhdessä tuumin pois ja autetaan metsää toimimaan saasteita vastaan. 

Metsä tuottaa enemmän hyvää, kuin mikään taho pystyy tuottamaan pahaa. 

Tämä metsä on hyvän maailman tyyssija. Kaikki tapahtuu luonnon ehdoilla 

ja luonnon omissa sykleissä. Ei ole olemassa kvartaaleja tai likaista ra-

haa… Saati obligaatioita tai osakkeita. on vain vihreää kultaa. Ja hiljai-

suutta.  

 

Toisaalta tekstissä on piirteitä utilitaris-humanistisesta toiveikkuudesta, jonka mukaan ih-

misellä on mahdollista saavuttaa myös kaikki aineellinen vauraus ja ympäristön hyvin-

vointi samaan aikaan:  

 

Tehtaat syöltävät meille tavaroita, joita ilmankin eläisimme hyvin ja kenties 

jopa onnellisemmin kuin niiden tavaroiden kanssa. Teollistuminen ei kui-

tenkaan ole pelkästään huono asia ja näin tuntuu nykyään olevan, jos kuun-

telemme valtamedioita. Meidän ei ole valittava joko tai, vaan voimme saada 

niin sanotusti kaiken, mutta kohtuudella. Ylituottaminen on ongelma ja se 

tulisi saada loppumaan.  
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Kirjoitelma on ristiriitainen, mutta se selkeästi osallistuu ympäristökriisi keskusteluun 

sellaisen narratiivin kautta, joka tyypillisesti liitetään denialistiseen ajatteluun. Samalla 

kirjoittaja tulee myös avanneeksi ekokriisiin liitettyihin puheenvuoroihin heijastuvaa dis-

sonanssia samaan tapaan kuin joku, joka olisi juuri jäänyt kiinni jostain luvattomasta. 

Dissonanssin takana voi olla alitajuinen tieto siitä, että tunnistaa ilmiön todelliseksi, mutta 

sen sijaan että oltaisiin valmiita kohtaamaan itsemme, etsitään syyllistä jostain muualta:  

 

Ilmastonmuutoksesta vielä sen verran, että kuka pystyy varmuudella sano-

maan, ettei muutoksia olisi tullut joka tapauksessa? Nyt on todettu, että ih-

misen toimien seurauksena hiilidioksidin määrä on noussut, mutta kukaan 

ei voi tietää olisiko se noussut muutoinkin. Emme näe toiseen todellisuu-

teen, joissa näkisimme seuraukset, jos olisimme tehneet näin tai noin. Ih-

misluonne etsii helposti syntipukkia ja nyt se on löytänyt sellaisen toisista 

ihmisistä. ”Ne muut” tekee koko ajan väärin… 

 

Aineistosta oli havaittavissa, että luonnon kestävyyden kannalta vahingollisimmaksi 

luontoasenteeksi koettiin puhtaan utilitaristinen suhtautuminen luontoon. Täysin primi-

tiivistä asennetta, joka voidaan nähdä myös eritavoin muiden asenteiden vastakohtana, ei 

ilmennyt lainkaan. Lieviä utilitaristisia piirteitä ilmeni kuitenkin useissa kuvauksissa, 

jotka käsittelivät luonnonantimien hyväksikäyttöä, kuten marjanpoimintaa ja luonnon vir-

kistyskäyttöä, mutta näissä yhteyksissä ei esiintynyt negatiivisia kaikuja. Ihmisen tekojen 

merkitys, erittelemättä tekoja yksilön tai ihmiskunnan tasolle, oli läsnä suurimmassa 

osassa kirjoitelmia. Luottamus ihmiseen kykyyn ratkaista ongelmat, voidaan nähdä myös 

luottamuksena humanistisien arvojen kykyyn ohjata ihmiskuntaa kestävämpää tulevai-

suuteen.     
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7 Pohdinta 

 

Tämä tutkimus lähestyy aineistoa monesta eri näkökulmasta. Eri tutkimuksen vaiheet 

vuorottelevat ja herättävät uusia kysymyksen asetteluja. Pohdintaluvun tehtävänä on 

koota kaikki tutkimuksen vaiheet ja polut yhteen. Tarkastelen tuloksia laajemmin kuin 

vain erillisinä kokonaisuuksina, tarkoituksenani muodostaa tutkimuksen tuloksista tul-

kintoja, jotka ovat enemmänkin kuin vain osiensa summa. Kiinnitän pohdinnassani myös 

huomioita siihen, miten tulkinnat suhteutuvat alan tieteelliseen keskusteluun ja siihen 

millaisia jatkokysymysten asetteluita tutkimus herättää. 

7.1 Tulosten tarkastelua 

 
Konstruktionistinen tapa ajatella luontoa ja ympäristöä yksilöllisten kokemusten kautta, 

antaa mahdollisuuden myös niitä koskevien ongelmien tarkasteluun yksilön näkökul-

masta. (vrt. Autti 2013,21). Mutta, jotta voi ymmärtää mistä puhutaan, kun puhutaan yk-

silön kokemista ympäristötunteista, on perehdyttävä siihen kieleen, jota käytetään. Tontti 

(2001,) tiivistää hermeneuttisen tarkastelun kielellistä ulottuvuutta:  

 

”Sana voidaan ymmärtää vain osana lausetta, lause osana tekstiä ja teksti 

osana kulttuurista traditiota.”    

 

Kun julkisessa keskustelussa puhutaan ympäristössä aiheutuvista muutoksista heräävistä 

tunteista, käytetään termejä kuten ilmastoahdistus tai ympäristöahdistus. (Pihkala et.al 

2020). Ahdistus on yksittäisenä käsitteenä liian epämääräinen, vaikkakin juuri siitä syystä 

se sopiikin kuvaamaan epätietoisuudesta ja ristiriitaisuudesta kumpuavaa epämiellyttävää 

tunnetta myös ympäristökontekstissa. Tämän tutkimuksen aineistossa tunnesanoja käy-

tettiin kaiken kaikkiaan satakolmetoista kertaa. Erilaisia tunnesanoja oli kuusikymmentä 

kaksi.  Ahdistus oli yksi sana ja sitä käytettiin neljä kertaa. Ilmiön typistäminen yhden 

käsitteen ympärille olisi kapeakatseista. Ilman käytettyjen sanojen tarkempaa tarkastelua 

ymmärrys aineistosta olisi muodostunut hyvin erilaiseksi. 

 



60 
 

Golemanin (1997) tunneälyteoriassa emotionaaliset kompetenssit ovat jaettuna neljän ka-

tegorian alle. Kaksi niistä käsittelevät yksilön sisäiseen tarkasteluun liittyviä tunneälytai-

toja ja kaksi ulkoiseen sosiaaliseen kanssa käymiseen liittyviä tunneälytaitoja. Tunneälyn 

nähtiin tämän tutkimuksen puitteissa kehittyvän vaiheittain siten, että ensimmäisessä vai-

heessa on kyky itsereflektioon, toisessa kyky optimistisuuteen eli toivoon, kolmannella 

kyky empaattisuuteen eli toisen ihmisen tunteiden kohtaamiseen ja neljännellä kyky 

käynnistää muutos eli toimijuuden ajatus.  

 

Jokaisen vaiheen voidaan katsoa kuvastavan Golemanin (1997) teorian mukaista emotio-

naalisen kompetenssin osa-aluetta. Vahva tunneäly vaatii ilmetäkseen kaikki neljä vai-

hetta. Seuraava kuvio havainnollistaa neljää vaihetta, jotka tämän tutkimuksen konteks-

tissa rakentavat tunneälyä. 

  

 

 

Kuvio 6. Tunneälyn kehittymisen neljä vaihetta tässä tutkimuksessa ja niitä vastaava Go-

lemanin (1997) mukainen tunneälytaito 

 

Kun tarkasteltiin sitä, minkä verran tunteita sanoitettiin, pystyttiin tuomaan esille opiske-

lijoiden eroja sen suhteen, millä tasolla heidän tunneälytaitonsa tällä hetkellä ovat. Gole-

Itsereflektio •Kyky tunnistaa 
tunteita itsessä

Toivo •Optimistisuus

Empaattisuus
•Kyky 

tunnistaa 
tunteita 
toisessa

Toimijuus
•Kyky 

käynnistää 
muutos
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manin (1997) tunneälyteorian tunneluokittelun lähtökohtaisena tarkoituksena ei ole kui-

tenkaan arvottaa tunnekokemuksia toisiinsa nähden. Tunteiden arvo määrittyy subjektin 

kokemuksissa. Se,miten yksilö tulee tunteidensa kanssa kohdatuksi, on ennen kaikkea 

tasa-arvo- ja valtasuhdekysymys, joka laittaa esimerkiksi koulutyössä kasvattajan tun-

neälytaidot todelliseen testiin. 

 

Pihkalan (2019) ympäristötunnesanojen luokittelun soveltaminen Golemanin (1997) vas-

taavaan, auttoi luomaan välineen, jonka avulla pystyttiin kuitenkin tuomaan esille tunne-

kokemuksien määrän lisäksi tunnekokemuksiin positiivisia ja negatiivisia varauksia. Sen 

avulla saatiin näkyväksi oppilaiden kykyä hyödyntää positiivisia kokemuksia voimaan-

nuttavina tekijöinä ja muutoksia toimijuuden kautta aikaansaavana toimintakykynä. Toi-

saalta saatiin esiin myös kykyä kohdata ikäviä tuntemuksia sekä itsessä, että muissa. Sa-

malla nähdään myös se, että kaikilta tämä ei ilman tietoista harjoittamista onnistu. 

 

Tunneälyn rakentuminen lähtee kyvystä tunnistaa ympäristön ja siinä tapahtuvien muu-

toksien herättämiä tunteita yksilössä itsessään. Tutkimuksen kymmenestä kirjoitelmasta 

vain yksi jäi täysin vaille tunteisiin liittyvää reflektiota. Lisäksi kolmessa muussa tapauk-

sessa vähintään toinen kirjoitelman osista jäi vaille tunnereflektiota kokonaan. Voidaan 

siis sanoa, että aineiston kirjoitelmista neljä edustaa tunneälyn rakentumisen ensimmäistä 

vaihetta. On tärkeää muistaa, että kyseessä ei ole yksilön potentiaalin huippu, vaan taso, 

jolla tällä hetkellä tutkijan tekemien havaintojen perusteella ollaan. 

  

Kun tarkastellaan lähemmin täysin ilman tunneilmaisuja jäänyttä kirjoitelmaan, havaitaan 

myös luontoasenteen epäselvyyttä ja ristiriitaisuutta, jota muissa kirjoitelmissa ei ole ha-

vaittavissa yhtä selkeästi. Kirjoitelmassa on myös selkeitä viitteitä koko ympäristökriisin 

kyseenalaistamiseen ja jopa kieltämiseen. Denialistisen ajattelun ja tunteiden tunnistami-

sen haasteet vaatisivat ehdottomasti oman tutkimuksensa, mutta esimerkiksi Autti (2013) 

on tehnyt havaintoja aiheeseen liittyen tutkiessaan Kemijoen valjastuksen aiheuttamia re-

aktioita jokivarren asukkaissa. Autti (2013) havaitsi haastatellessaan jokivartisia heidän 

omista kokemuksistaan ja läheisten reaktioista, että tunnekokemuksen käydessä liian ras-

kaaksi tai vaikeaksi käsitellä, voi seurauksena olla tunteiden sivuuttamista, vaientamista 

tai kieltoreaktio.  
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Pihkala (2017) on kuvannut tilannetta yksilön dissonanssin kautta. Sisimmässään yksilö 

tunnustaa ilmiön todelliseksi, tässä tapauksessa ympäristökriisin, mutta mieli on niin 

täynnä ajatuksia erilaisista selviytymiskeinoista, että ollaan valmiita takertumaan fanaat-

tisesti myös sellaisiin oljenkorsiin, joilla ei ole järjellistä perustetta. Tässä tapauksessa 

kirjoittaja on hakeutunut opiskelemaan kestävyyskasvatusta, joten voisi ajatella yksilön 

tiedostavan ilmiön todellisuuden. Kuitenkin yksilö on valmis kyseenalaistamaan itsekin 

edustamansa tiedeyhteisön uskottavuuden esittäessään ajatuksen, että lapsille syötetään 

vahingollisia ajatuksia ja että ilmiö ei olisikaan niin vakava mitä on annettu ymmärtää. 

Syntyy ristiriita eli dissonanssi, joka voi aiheuttaa myös ilmiönä itsessään eritasoista ah-

distusta, vaikka on kuitenkin perimältään luontainen defenssi. Kieltämisen takana on 

suuri tunnelataus, koska aihe on yksilölle niin tärkeä.  (kts.myös. Pihkala 2017, 90-106.) 

 

Mistä denialismi sitten ekokriisiin liittyvään keskusteluun oikein juontuu. Yksi selittävä 

tekijä voi olla kokemus indoktrinaatiosta, eli tässä yhteydessä siitä, että opiskelija kokee 

olevansa vain tiedonsiirron kohde. Suuria tunteita herättävien asioiden, kuten ilmaston-

muutos ja ympäristökriisin käsittelyssä, on tärkeää rakentaa yksilön ymmärrystä kon-

struktiiviseen tiedekäsitykseen nojaten. Tieteellisen käsityksen vastaiset reaktiot voivat 

olla vastareaktioita ja muutoskapinaa tilanteessa, jossa ihmisen perustavanlaatuiset tavat 

käsittää ympäristöä koetaan olevan uhattuna.  Tästä kielii myös aineiston kirjoitelma, joka 

pyrkii kieltämään ympäristökriisin tieteellisiä lähtökohtia. Kirjoitelmasta oli mahdotonta 

erottaa selkeää ympäristöasennetta tai ympäristösuhdetta, vaan erilaiset keskenään risti-

riitaiset ajatukset sekoittuivat toisiinsa. 

   

Traditionaalinen faktojen syöttäminen, ilman konstruktiivista tiedonrakentumisen proses-

sia on omiaan lisäämään kokemusta indoktrinaatiosta. Etenkin kun empiirinen ympäris-

tön tarkkailu ei välttämättä tue ilmiötä tukevia havaintoja ja erilaatuista informaatiota on 

tarjolla mielin määrin. Tässä ajassa indoktrinaatiolla on kolikon molemmat puolet. Toi-

saalta on tärkeää purkaa talousjärjestelmän syöttämää ajatusta jatkuvan talouskasvun ja 

kulutuksen välttämättömyydestä. Toisaalta on tärkeää välttää julistavaa valistusotetta ja 

luottaa siihen, että tulevat sukupolvet ovat tunneälyssään niin vahvoja, että ne ymmärtä-



63 
 

vät mikä on tärkeää ja säilyttämisen arvoista. Tulevaisuuteen optimismia tuottavana esi-

merkkinä voidaan pitää myös nuorten aktiivista ympäristöliikehdintää. Toiminnan yti-

messä on ajatus, että uudet sukupolvet eivät enää sulata päättäjien väheksyvää suhtautu-

mista ympäristökriisiin. 

 

Muutoksen kannalta keskiössä on myös laadukas koulutus, joka ottaa huomioon oppijan 

myös empaattisesti. Tunteiden tunnistaminen lähtee kuitenkin yksilöstä itsestään ja sitä 

päämäärää toteuttaa myös tämän tutkimuksen aineiston keräämisen lähtökohtana ollut 

tehtävänanto. Koulutuksen tarkoitus ei ole ohjata ajattelemaan yhden totuuden kautta. 

Koulutuksen päämäärä on tukea lasta ajattelemaan itsenäisesti. Se tarkoittaa kasvatta-

mista itsenäiseen ajatteluun ja lähdekritiikkiin, mutta se tarkoittaa myös kasvattamista 

tunteiden tunnistamiseen, sekä itsessä, että muissa.  

  

Tunnetaitoihin liittyvän kasvatuksen merkitys nousee näkyville myös aineiston kirjoitel-

missa, joista vähintään toinen osa on jäänyt vaille tunteisiin liittyvää itsetutkiskelua. Kun 

tunteita ei pystytä tunnistamaan tai jokin tunne on niin ylitsekäyvä, että se peittää muut 

tunteet alleen, huomataan että myöskään muut emotionaaliset kompetenssit eivät pääse 

esiin. Emotionaalisten kompetenssien näkymättömyyden lisäksi kirjoitelmilla ei ole juuri 

yhdistäviä tekijöitä.   

 

Ensimmäinen edellä mainituista kolmesta ei kiellä ympäristökriisiä ilmiönä, vaan kirjoi-

tuksesta huokuu enemmän lamaannus ja toiveita siitä, että kun vain asiat pysyisivät täl-

laisenaan mahdollisimman pitkään. Kirjoitetaan, että ratkaisut ovat suurempien toimijoi-

den käsissä ja että yksilö on niin vähäpätöinen, ettei hänen toimillaan ole juurikaan mer-

kitystä. Tekstistä välittyy melankolinen tunnelma, jota Pihkalaa (2017,87) mukaillen 

voisi kutsua myös apatiaksi. Pihkala kuvaa apatiaa naamioksi, jonka tarkoituksena on 

suojata todellisia suuria tunteita, jotka voivat olla jälleen liian raskaita käsitellä. 

 

Seuraava kirjoitelma, jossa puuttuvat tunnesanat vähintään toisessa osassa, edustaa apa-

tian vastakohtaa siinä suhteessa, että siinä vihan tunne läikkyy niin vahvana, että se oike-

astaan estää muunlaiset tunteet näkymästä. Kirjottaja samaistuu Greta Thunbergiin, joka 

myös osaltaan on tuottanut vahvoja ja vihaisia turhautuneisuuden viestejä päättäjille. 
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Thunbergin voidaan toisaalta katsoa edustavan myös toimijuutta aktivismillaan. Thun-

bergin toimijuus ei kuitenkaan synny Golemanin tunneälymallin mukaisesti, joten se vaa-

tisi oman tutkimuksensa. Voi siis olla, että vaikka kyseisen kirjoitelman väkevä suhtau-

tuminen ei tämän tutkimuksen tarkastelussa näyttäydy vahvan tunneälyn valossa, voisi 

toisenlainen tutkimusasetelma tai tarkastelu tuoda kirjoitelman vahvassa latauksessa nä-

kyviin myös positiivisia piirteitä. 

 

Kolmannessa tapauksessa välittyy jo kirjoitelman ensimmäisessä osassa ainoana tunteena 

suru. Luonto on selkeästi kirjoittajalle rakas, mutta kirjoitelmasta välittyy jo ajatus siitä, 

että tuo rakas on jo lipumassa pois. Sitä myöten toivoa ei enää esiinny. Kirjoittaja esittää 

jopa, että nuoren synkkä tulevaisuuden kuva esittää tulevaisuuden näkymät positiivisem-

massa valossa kuin kirjoittajan oma. Tekstistä on havaittavissa yhteneväisyyksiä läheisen 

menettämisen herättämään akuuttiin suruun. 

 

Edellä esiin nostetut esimerkit herättävät myös ajatuksen, että itse asiassa ennen kuin tun-

neälytaidot voivat kehittyä täyteen potentiaaliinsa tai tulla näkyviin, olisi tärkeää tiedos-

taa yksilön tuntemista häiritsevät ylitsekäyvät tunnekokemukset tai tunnelukot. Edellä 

mainitut tekijät voivat estää tunteiden laajemman itsereflektion. Ensin on nähtävä tukki 

omassa silmässä, ennen kuin voi kohdata tikun toisen silmässä. 

 

Aineistossa on kaksi kirjoitelmaa, joista voidaan nähdä toteutuvan yksilön emotionaalis-

ten kompetenssien tekijät, mutta niin, että toivo heijastuu vain heikkona. Toivo on niin 

hentoinen, että se joko kantaa vain heikkoon ajatukseen omasta toimijuudesta tai sitten 

toimijuus ei herää lainkaan. Toivon ja optimismin merkitystä ei voi vähätellä ympäristö-

kriisiin liittyvien tunteiden käsittelyssä. Pihkala (2017) mukaillen toivoon liittyy aina vä-

hintäänkin ripaus realismia, jotta toiveikkuus toimisi liikkeelle panevana voimana. Toi-

voon liittyy ajatus siitä, että asiat voivat muuttua paremmaksi. Realismi ilmenee siinä, 

että pelkällä odottamisella asiat eivät muutu miksikään, vaan lusikka on otettava jokaisen 

omaan käteensä. Toivo laittaa vähintäänkin kyseenalaistamaan vallitsevan olotilan ja ky-

symään, että miten voisi olla toisin. Juuri niin tekevät myös edellä mainitut kaksi kirjoi-

telmaa, joissa toivoa pilkahtelee.   
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Kirjoitelma, joka ei heijasta toimijuuden ajatusta, kuvastaa mystistä luontoasennetta.  Kir-

joitelman mystinen luontoasenne kuvaa vahvaa tunnesidettä omaan tuttuun metsään ja 

sen suojeluun. Kirjoittaja kuvaa myös, kuinka ei tiedä, miten itse voisi tehdä riittävästi, 

kun valta kuitenkin on ylikansallisilla korporaatioilla. Kirjoittaja kysyy myös, että miten 

voi suojella jotain, mitä ei itse tunne.  

 

Toinen kirjoitelma kuvastaa jonkinlaista toimijuutta, vaikka toivo välittyykin heikonlai-

sesti. Parempi ilmaisu voisikin olla huoli, joka heikon toimijuuden ajatuksen myötä ei ole 

vielä jalostunut toivoksi. Toimijuus välittyy kysymysten kautta, joissa ilmaistaan että, jo-

tain pitäisi tehdä, mutta miten? Kysymyksen asetteluissa kirjoittajan näkemys omasta 

roolista jää kuitenkin vielä hämärän peittoon. Viimeksi mainitut kirjoittajat on helppo 

nähdä kukkina, jotka toivo on saanut nupulleen ja jotka lisääntyvä tieto voisi auttaa puh-

keamaan kukkaan. 

 

Aineistossa on myös kolme kirjoitelmaa, joissa esiintyvät kaikki emotionaaliset kompe-

tenssialueet ja joiden voidaan näin ollen sanoa ilmentävän vahvaa tunneälyä Golemanin 

(1997) mallia mukaillen. Kaksi kirjoitelmaa ilmentää humanistista luontoasennetta ja kol-

mas mystistä. Kaikkia kirjoitelmia yhdistää vahvan itsereflektion lisäksi se, miten luonto 

heitä voimaannuttaa. Luontosuhde ei näyttäydy vain jonkin tietyn tyyppisenä, vaan ym-

päristöön suhtaudutaan laajasti ja luotetaan siihen, että on vielä toivoa kunhan ihminen 

toteuttaa korkeita humanistisia arvojaan niin, että luontoa ei nähdä vain utilitaristisena 

resurssina. Toivo ei jää myöskään vain ilmaan leijumaan, vaan se ilmenee vahvana käsi-

tyksenä siitä, että omalla toimijuudella, eli omalla toiminnalla ympäristökasvattajana on 

tärkeä merkitys tulevaisuuden kannalta.   

 

Taulukko 6 kokoaa yhteen sen, miten opiskelijat sijoittuvat eri vaiheisiin emotionaalisia 

kompetensseja ilmentävien tunneälytaitojensa mukaan.  
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Taulukko 6. Opiskelijoiden jakautuminen emotionaalisia kompetensseja ilmentävien tun-

netaitojen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 6 näyttää, kuinka erilaisissa vaiheissa opiskelijat ovat tunneälyn ja emotionaa-

listen kompetenssien kanssa. Neljä opiskelijaa ilmensi kykyä korkeintaan itsereflektioon 

ja kaksi opiskelijaa ilmaisi itsereflektion lisäksi jonkinasteista toivoa. Yhdellä opiskeli-

jalla itsereflektion ja toivon lisäksi oli havaittavissa empaattisia tunteita. Kolme opiskeli-

jaa ilmensi kaikkia neljää emotionaalista kompetenssia, mikä voidaan tulkita merkiksi 

vahvasta tunneälystä.  

 

Opiskelijan sijoittuminen tietylle tasolle ei tarkoita sitä, että se tulisi olemaan opiskelijan 

taso myös jatkossa. Taulukko ja tutkimus ilmaisevat kuitenkin sitä, että opiskelijoiden 

tunneälytaidot voivat olla hyvin eritasoisia. Osalla opiskelijoista voi olla tekijöitä, kuten 

tunnelukkoja, jotka estävät tunneälykkään toiminnan täysin. Siitä syystä tunteiden tiedos-

taminen ja tunneälytaitojen opiskeleminen on tärkeää myös luokanopettajakoulutuksessa. 

   

Itsereflektio – Toivo – Empaattisuus – Toimijuus  
 
 

Itsereflektio – Toivo – Empaattisuus                 
 
 

Itsereflektio – Toivo 

 
 

Itsereflektio 

3 opisk. 
 
 
1 opisk. 
 
 
2 opisk. 
 
 
4 opisk. 

Vahva 
tunneäly 
 
 
 
 
 
 
Heikko 
tunneäly 

Emotionaaliset kompetenssit 



67 
 

Pääasiassa opiskelijoiden luontoasenteet näyttäytyivät tutkimuksessa humanistisina tai 

mystisinä. Utilitaristinen ja primitivistinen asenne puuttuivat lähes täysin. Tätä selittää 

todennäköisesti pieni ja homogeeninen otanta. Luokanopettajaksi hakeudutaan oletusar-

voisesti suhteellisen humaanilla arvomaailmalla ja sen voi katsoa olevan linjassa vanhem-

man ruotsalaisen tutkimuksen kanssa, joka käsitteli ihmisten suhtautumista vesivoimaan. 

Havaittiin, että haastateltavan ammatillisen suuntautuneisuuden ja asenteiden välillä on 

ollut selkeä yhteys. (Andersen & Midtunn 1985, 317-335). 

 

Luontoasenteiden peilaus kansainvälistä tutkimusta ja sen dikotomista (kts. luku 3.1) ase-

telmaa vasten osoittaa, että ekosentrinen ja antroposentrinen kuvailu ovat liian pinnallisia 

ja yksinkertaistavia kuvailuja yksilön luontosuhteelle. Tutkielman humanistista luonto-

asennetta ilmentävät kirjoitelmat eivät juurikaan ilmennä utilistisia ajatuksia, vaan sisäl-

lyttävät ihmiskeskeiseen luontokäsitykseen myös vastuun. 

  

Toisaalta jos tutkimusta laajennettaisiin koskemaan kaikkia luokanopettajaopiskelijoita, 

eikä pelkästään luonto- ja kestävyyskasvatus painotteiseen koulutukseen vapaaehtoisesti 

hakeutuneita, olisi tulos todennäköisesti ollut edelleen monipuolisempi. Tämänkaltainen 

tutkimus luo ymmärrystä siitä, miten erilaisilla tavoilla me yksilöinä tarkastelemme ym-

päristöä. Tutkimus herättää yksilöä tarkastelemaan omia tunnereaktioitaan, mutta se aut-

taa myös koulutuksenjärjestäjiä ottamaan huomioon opiskelijoiden tunteet oppimista 

edistävinä, mutta toisallata myös jarruttavina tekijöinä. Kaiken kaikkiaan oppilaiden ho-

listinen huomioon ottaminen psyko- fyysis- sosiaalisina kokonaisuuksina, jota tunteiden 

tunnistaminen olennaisesti on, auttaa tukemaan myös osaltaan opiskelijoiden mielenter-

veyttä. 

 

Opiskelijoiden vaihtelevat älytunnetaidot herättävät ennen kaikkea kysymään, että kuinka 

tunneälykäs meidän koulujärjestelmässämme itseasiassa tällä hetkellä on? Onko koulu-

järjestelmällämme kyky tunnistaa omia kipupisteitään ja vahvuuksiaan? Herättävätkö ne 

toiveikkuutta tulevaisuutta silmällä pitäen ja miten se kohtaa oppilaidensa tunnereaktiot? 

Ennen kaikkea, löytyykö koululla ymmärrys oman toimijuutensa merkityksestä ja sitä 

kautta kykyä johtaa muutosta kestävämpään tulevaisuuteen?  
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LIITTEET 

 

Kaikki tarkastelut yhteen kokoava taulukko 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. osa B C C C B C C C A A

2.osa C C B A A C C B C A

Toivo OT VT ET ET ET VT VT OT ET ET

Toimijuus ET VT ET ET ET VT VT OT ET ET

Luontoasenne Myst Myst. Myst. Human. epäselvä Human. Human. Human. Human. epäselvä

Luontosuhde Metsäs. Luontos. Metsäs. Luontos. epäselvä Luontos. Luontos. Luontos. Luontos. epäselvä
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Liite 2 

Tutkimuslupa-anomus luokanopettajaopiskelijoita koskevaan aineistonkeruuseen 

Pro gradu- tutkimusta varten 

 

Pro gradu- tutkielman tarkoituksena on tutkia luokanopettajaopiskelijoiden tunnekoke-

muksia ympäristökasvatuksen viitekehyksessä. 

Tutkimuksen käytännön toteutus 

 

Tutkimus toteutetaan analysoimalla opiskelijoiden osana Luonto- ja kestävyyskasva-

tusta soveltava projekti (LAER2405) - kurssia tuottamia anonyymisoituja kirjoitelmia. 

Tutkimuseettiset näkökulmat 

 

Tutkimuksen toteutuksessa noudatetaan tarkasti tutkimuseettisen neuvottelukunnan oh-

jeita. Aineisto käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yksittäisen vastaajien nimet ja 

vastaukset tule julki tutkimuksen tekijälle missään vaiheessa. Kurssin vastuuopettaja 

anonyymisoi aineiston, ennen kuin se luovutetaan Pro gradu tutkielman tekijän haltuun. 

Osallistuminen tutkimukseen ei vaikuta kurssiarvosanaan. Sähköinen aineisto säilytään 

Lapin yliopiston salasanalla salatulla palvelimella, jonne on pääsy vain Ilkka Ratisella. 

Aineistoa säilytetään palvelimella tutkimustarkoitusta varten vuoden 2022 loppuun, 

jonka jälkeen se tuhotaan. 

Tutkimuksen tekijä ja toteutuspaikka 

Perttu Karjalainen 

Kasvatustieteellinen tiedekunta 

Lapin yliopisto pekarjal@ulapland.fi 

 

Ymmärrän tutkimuksen luonteen ja osallistun tutkimukseen 

 

Allekirjoitus ja päivämäärä Nimenselvennys 

  

mailto:pekarjal@ulapland.fi

