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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata perusopetuksen alakoulun 

luokanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia tunnetaitojen opetuksesta koulussa. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten tärkeänä opettajat pitävät tunnetaitojen 

opettamista sekä millaisia onnistumisia, haasteita sekä kehittämisajatuksia heillä on 

koskien tunnetaitojen opettamista. Tutkimus edusti laadullista tutkimusta, ja 

aineistonkeruu tapahtui sähköisesti kyselylomakkeella, jossa oli avoimia kysymyksiä. 

Tutkimushenkilöinä oli kuusi luokanopettajaa, joista kaikki toimivat alakoulussa 1-6- 

luokilla opettajina. 

Teoriataustassa tarkasteltiin tunteita, tunnetaitojen kehittymistä sekä 

tunnekasvatusta. 

Tutkimuksen empiirisessä toteutuksessa lähtökohtana pidettiin fenomenografista 

tutkimusotetta. Aineiston analyysissa tuotettiin neljä kuvauskategoriaa, jotka kuvasivat 

luokanopettajien käsityksiä tunnetaitojen opettamisesta ja niiden merkityksestä 

alakoulussa. Kuvauskategorioita olivat onnistumiset ja toimivat käytänteet 

tunnetaitojen opettamisessa, haasteet tunnetaitojen opettamisessa, tunnetaitojen 

merkitys sekä käsitykset tunnetaitojen opettamisen kehittämisestä. 

Tutkimus osoitti sen, että luokanopettajat pitävät tunnetaitojen opettamista 

olennaisena osana perusopetusta. Heidän käsityksensä mukaan jo varhaisessa 

lapsuudessa tunnetaidoille luodaan pohja, jota on tärkeää työstää ikätason ja 

oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Luokanopettajat kertoivat kohtaavansa työnsä 

lomassa päivittäin useita erilaisia tilanteita, jotka vaativat tunnetaitoja ja jotka myös 

haastavat sekä oppilaita että opettajaa. Tunnetaitojen merkitystä korostettiin 

elinikäisen oppimisen välineenä; niiden opetteleminen jatkuu koko elämän. 

Luokanopettajat korostivat omien tunteiden hallintaa, käsittelyä ja ymmärtämistä 

merkityksellisinä sekä oppilaiden että myös oman henkilökohtaisen kasvun kannalta. 

Opettajien käsitysten mukaan tunnetaitojen opettaminen vaatisi kehittyäkseen 

enemmän aikaa, täydennyskoulutusta ja oppimateriaaleja sekä moniammatillista 

yhteistyötä. 



Avainsanat: Tunnetaidot, tunnekasvatus, luokanopettaja, laadullinen tutkimus, 

alakoulu 
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1 JOHDANTO  

 

Olen valinnut graduni aiheeksi luokanopettajien käsityksiä tunnetaitojen 

opettamisesta. Aihe kiinnosti sen ajankohtaisuuden vuoksi, joten se oli helppo valita 

tutkimusaihetta miettiessäni. Lisäksi koen, että tunnetaitojen merkitystä ei voi koskaan 

korostaa tarpeeksi, joten halusin tutkielmallani kasvattaa omaa tietämystäni aiheesta. 

Opiskelen itse luokanopettajaksi ja tunnetaitojen opettaminen on ammatin puolesta 

itselleni hyvin tärkeä. Itseäni henkilökohtaisesti harmittaa miten vähän 

luokanopettajaopinnoissa on puhuttu tunnetaitojen merkityksestä lapsen 

kehityksessä. Olen kuitenkin saanut jo arvokasta työkokemusta luokanopettajan 

työstä kentällä ja siellä olen huomannut kuinka paljon yhden päivänkin aikana erilaisia 

tunnetaitoja vaativia tilanteita tulee vastaan. Tilanteet voivat olla tavallisia arkipäiväisiä 

esimerkiksi välitunteihin tai ruokailuun liittyviä. Olen itsekin päässyt todistamaan 

monia tilanteita, joissa luokanopettajan omat tunnetaidot ovat saaneet oppilaan 

ajattelemaan omaa toimintaansa ja kehittymään tunteiden ilmaisussa. Niissä olen 

huomannut itse kuinka tärkeä merkitys luokanopettajan omalla suhtautumisella ja 

käytöksellä tilanteissa on. Tutkimuskenttä tunnetaitojen tutkimisessa on hyvin laaja, 

joka vaikutti päätökseeni rajata tutkittava aihe nimenomaan peruskouluun ja 

luokanopettajien käsityksiin tunnetaidoista.  

Tunnekasvatus ja tunnetaitojen merkitys lapsen elämässä on varsin ajankohtainen 

aihe, sillä ne ovat keskeisessä osassa lapsen kehitystä. Tunnetaidoilla on tärkeä 

merkitys elämässä eri osa-alueilla. Tunnetaidot aiheena on hyvin ajankohtainen ja siitä 

onkin tehty melko paljon niin kansainvälistä kuin myös suomalaista tutkimusta.  

Tänä päivänä koulukasvatuksen rooli nähdään suurena ja sen pääpainon tulisi olla 

tunnetaidoissa, itsetunnon tukemisessa sekä yksilöllisten vahvuuksien 

huomioimisessa. Näiden asioiden huomioiminen on kirjattu ylös myös perusopetuksen 

opetussuunnitelmaan, jossa on linjattu tunnekasvatuksen näkymisestä jossakin 

muodossa perusopetuksessa (POPS 2014). Opettajan tietoisuus omasta 

opetuksestaan sekä opetusta ohjaavat arvot, asenteet, uskomukset ja tiedot 

vaikuttavat tunnekasvatuksen määrällisyyteen.   
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Opettajien ammattitaidon keskiöön ovat nousseet opettajan emotionaalinen 

osaaminen ja tunteet. Niillä on vaikutusta niin työtehtävien hoitoon sekä yhteyksiin ja 

odotuksiin kollegoiden, esimiehen ja sidosryhmien välillä. Työn moninaiset haasteet 

kompleksisena kasvatustodellisuutena ja muuttuvana työympäristönä saa niin tutkijat 

kuin myös kentällä toimivat opettajat olemaan yhtä mieltä siitä, että opettajan työ on 

muutoksessa kohti vaativampaa tasoa ja osaamista. Jotta oppimistilanteista saadaan 

emotionaalisesti ja sosiaalisesti tasapainoisia, vaatii se opettajalta paljon. 

Luokanopettajana tulee pystyä ohjaamaan ja säätelemään omien tunteiden lisäksi 

oppilaiden tunteita ja olemaan oppilaalle mallina ja turvallisena aikuisena tunnetaitojen 

oppimisen polulla. (Virtanen 2015, 12–13.) 

Tutkielmani teema keskittyy nimenomaan alakouluun ja perusopetukseen, jonka 

opetussuunnitelmassa tunnetaidot on kirjattu julkisesti näkyviin ja jossa tunnetaitojen 

opettamista pitäisi erityisesti korostaa. Tunnetaitojen oppiminen on läpi elämän 

kestävä prosessi, jossa peilaamme omia tunteitamme ja sanoitamme niitä suhteessa 

muihin ihmisiin. Ihmisen vuorovaikutuksellisuus ja vuorovaikutus muiden ihmisten 

kanssa vaatii yksilöltä tunnetaitoja. Toivon, että tämä tutkielma herättäisi keskustelua 

ja antaisi hyödyllistä tietoa ja kenties uusia ideoita erityisesti luokanopettajille, mutta 

myös muille alan toimijoille siitä, miksi tunnetaitojen merkitys on lapsen kehityksen 

kannalta niin tärkeää. Tärkeimpänä sanomana haluan omalla tutkielmallani kertoa, 

että luokanopettajien merkitys ja heidän käsityksensä tunnetaitojen opettamisessa 

ovat merkityksellisiä.  
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2 TUNNETAIDOT JA NIIDEN KEHITTYMINEN  
 

2.1 Tunteiden määritelmää  
 

Ihmisten arjessa koko ajan läsnä olevat tunteet vaikuttavat myös ympäristön 

havainnointiin ja tulkintaan, säätelevät ihmisen vireystilaa ja ohjaavat sosiaalista 

toimintaa (Nummenmaa 2010, 11). Tunteet toimivat suunnannäyttäjinä 

hyvinvointimme kannalta, sillä niiden avulla laitamme asioita tärkeysjärjestykseen ja 

välttelemme asioita, jotka ovat huonoksi hyvinvoinnillemme (Kokkonen 2010, 11). 

Tunteet toimivat ensisijaisesti käyttäytymisen motiivina (Keltikangas- Järvinen 2000, 

152-153). Niillä on monenlaisia tehtäviä. Eräs tärkeimmistä tunteiden tehtävistä on 

laittaa asiat henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeysjärjestykseen. Ne saavat 

hakeutumaan tärkeiden asioiden äärelle (Kokkonen 2010, 11-13.) 

Automaattiset tunnereaktiot sekä tiedostetut tunnekokemukset liittyvät tunteisiin. 

Tunteiden syntymisen taustalla on automaattinen tunnereaktio, joka syntyy silloin, kun 

ihminen havaitsee jotain. Ihmisen toiminnan automaation taustalla ovat kehon ja 

mielen kokonaisvaltaiset prosessit eli tunnereaktiot. Nämä prosessit muuttavat 

aivojen, kehon ja käyttäytymisen toimintaa. Usein tiedostamatta syntyvät 

automaattiset tunnereaktiot valmistavat kohtaamaan havaitun haasteen. Tietoinen 

osa tunneprosessia olevassa tunnekokemuksessa ihminen tulee tietoiseksi omista 

tunnemekanismeistaan eli mieli reagoi kehon toimintaan ja siitä saataviin viesteihin 

(Nummenmaa 2010, 16–19.) 

Useissa nykyaikaisissa tunneteorioissa emootion ja tunteiden käsitteet erotetaan 

toisistaan. Alkupäässä tunneprosessissa ovat emootiot. Ne ovat automaattisesti 

syntyviä tunnereaktioita kun taas tunteet ovat tiedostettuja tunnekokemuksia.  
Yläkäsitteenä emootiolle ja tunteelle toimii affekti. (Kokkonen 2010, 14.) Automaattiset 

tunnereaktiot sekä tiedostetut tunnekokemukset liittyvät tunteisiin. Tunteiden 

syntyminen tapahtuu niin, että ihminen havaitsee jotain, jonka seurauksena syntyy 

automaattinen tunnereaktio. Kehon ja mielen kokonaisvaltaisina prosesseina 

tunnereaktiot saavat ihmisen toimimaan automaattisesti.  Tunnereaktiot muuttavat 

aivojen, kehon ja käyttäytymisen toimintaa. Usein tiedostamatta syntyvät 
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automaattiset tunnereaktiot valmistavat kohtaamaan havaitun haasteen. 

Tunneprosessissa tietoinen osa on tunnekokemus, jolloin ihminen tulee tietoiseksi 

omista tunnemekanismeistaan. Tunnekokemus on siis mielen reaktio kehon 

toimintaan. (Nummenmaa 2010, 16–19.)  

Tunteet omaavat sekä biologisen että kulttuurisen pohjan. Biologinen pohja näyttäytyy 

kulttuurisessa valossa, joka tarkoittaa sitä, että on olemassa tiettyjä perustunteita, 

jotka ilmenevät kaikissa kulttuureissa. (Keltikangas-Järvinen 2000, 165.) 

Perustunteista on olemassa neljä tunnettua teoriaa, joiden mukaan perustunteiden 

määrä vaihtelee. Yhtäläistä näissä teorioissa on se, että perustunteiksi nähdään 

ainakin ilo, suru, viha ja pelko. Eri teorioissa perustunteiden määritelmä vaihtelee eri 

teorioiden mukaisesti kuitenkin painottaen sitä yhteistä asiaa, että perustunteet ovat 

toisistaan erillisiä tunteita, jotka ilmenevät tietyllä tavalla neurologisesti ja kehollisesti. 

(Tracy & Randles 2011, 389–399.) 

Keltikangas- Järvisen (2000) mukaan tunteet ilmenevät kolmella eri tasolla. Tasot ovat 

fysiologinen, ilmaisullinen ja elämyksellinen. Tunteisiin kuuluvat fysiologiset reaktiot 

liittyvät tunteiden fysiologiseen tasoon. Kun taas tavat, joilla ihminen osoittaa 

tunteitaan joko motorisesti tai kielellisesti kuuluu tunteiden ilmaisemisen tasoon. 

Motorisen tunneilmaisun avulla tunteita ilmaistaan kehon kautta esimerkiksi ilmein ja 

elein, kun taas kielellinen ilmaisu sisältää tunteista puhumisen. Tunteiden 

havaitseminen ja kokeminen liittyy elämykselliseen tasoon.  (Keltikangas-Järvinen 

2000, 174–177.) 

Perustunteet eivät riitä kokonaan kuvaamaan ihmisen subjektiivisesti kokemaa 

tunnemaailmaa. Niiden lisäksi on olemassa muitakin tunteita, jotka voidaan jaotella 

käyttäytymistiloiksi, motivaatiotiloiksi, mielialoiksi sekä sosiaalisiksi tunteiksi. Ne ovat 

sidoksissa kulttuureihin. (Nummenmaa 2010, 33-36.) Kulttuurin ja sosiaalisen 

kehityksen myötä tunteiden määrä on lisääntynyt perustunteista. Kehitys on niin 

rikastuttanut ihmisen elämää kuin myös tuonut samalla erilaisia tunne-elämän 

ristiriitoja. (Keltikangas- Järvinen 2010, 162-163.) 

Ihminen hakeutuu tunteiden avulla merkityksellisten asioiden luokse ja toisaalta 

tunteet suojelevat ihmistä hyvinvoinnille vahingollisilta asioilta. Toimintamme muuttuu 

tunteiden myötä tilanteiden mukaan. Pelko valmistaa kehon pakenemaan, viha 

puolustamaan ja suru luopumaan.  (Kokkonen, 2017, s. 11–12.) Oppimiseen, 
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muistamiseen ja keskittymiseen vaikuttavat tunteet. Mieleen painettavan asian 

vastatessa tunnetilaa, jää asia paremmin mieleen. (Kokkonen, 2017, s. 12–13.) 

Vaistomaisena kokemuksena tunteella on vaikutusta niin ihmisen kehoon, mieleen 

kuin myös käyttäytymiseen. Pohjimmiltaan tunteet ovat yllykkeitä tietynlaiseen 

toimintaan, evoluution myötä kehittyneitä pikaohjeita elämän hallitsemiseksi. 

Jokaisella tunteella on ihmisen tunneskaalassa oma ainutlaatuinen tehtävänsä, joka 

näkyy tunteiden biologisista tunnemerkeistä. (Goleman 1997, 23.) Kokkonen (2010, 

14) on määritellyt tunteen käsitettä seuraavalla tavalla: tunteet koostuvat 

vuorovaikutteisesti toimivista fysiologisten reaktioiden, tunneilmaisujen omakohtaisten 

kokemusten osa-alueista. Myös henkilökohtaiseksi elämykseksi jäsennelty tunne 

vaihtelee mielialasta koko kehon valtavaan tunteeseen. Sosiaalisena tapahtumana 

ilmenevät tunteet näyttäytyvät muille eleinä, ilmeinä, puheena ja sosiaalisena 

käyttäytymisenä. (Virtanen 2015, 25.) Ennen kaikkea tunteet koetaan kehon 

tuntemuksina ja fysiologisina muutoksina. Sisäisten tai ulkoisten havaintojen ja niistä 

tekemiemme tietoisten tai alitajuisten tulkintojen herättämät tunteet ohjaavat toimintaa 

niin, että tarpeemme tyydyttyvät. (Jääskinen 2017, 12.) 

Tunteet syntyvät aina ihmisen ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Reaktiot syntyvät 

ulkoisista tapahtumista ja niiden tulkinnoista, joita kutsutaan tunteiksi. Mielen ja kehon 

muutokset liittyvät tunnereaktioihin. Vain osa tunteista nousee tietoisuuteemme niiden 

automaattisuuden ja esitietoisuuden vuoksi. Keholliset reaktiot, jotka liittyvät tunteisiin, 

tapahtuvat automaattisesti ja esitietoisesti. Kehon reaktioiden tiedostamisen jälkeen 

voi ymmärtää kokevansa jotain tunnetta, jolle annetaan nimi. Edellytys tunteen 

kokemiselle on muutokset kehon fysiologiassa ja muutosten havaitsemisessa, sekä 

tapahtuman tiedollisessa arvioinnissa eli tulkinnassa. Erilaisen tulkinnan myötä 

täsmälleen samanlainen tilanne ja kehon reaktiot voivat aiheuttaa erilaisen 

tunnekokemuksen. (Myllyviita 2016, 19–20.) 

 

Ihmisen aivoissa tunneasioihin erikoistunut mantelitumake on ihmiselle 

merkityksellinen, sillä kaikki tunteet ovat riippuvaisia siitä (Goleman 1997, 33). Tunne 

alkaa siitä, kun aivojen mantelitumake reagoi aistimiinsa ärsykkeisiin ja arvioimiinsa 

uhkiin sadasosasekunneissa. Aistien lisäksi ärsyke voi tulla myös toista reittiä 

aivokuoren kautta ajatuksen muodossa. Hippokampuksen merkitys mantelitumakkeen 
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toiminnassa on merkittävä, sillä mantelitumake käyttää sen tallentuneita kokemuksia 

tilanteen arvioinnin apuna.  (Jääskinen 2017, 14.) 

 

 

2.2 Tunteiden kehittyminen ja sen itsesäätely 
 

Yleensä taitavia tunteiden säätelyssä ovat sosiaalisesti taitavat ihmiset. Tunnetaitoja 

ovat esimerkiksi tunteiden tunnistaminen, säätely ja hyväksyminen. Käyttäytymistä ja 

vuorovaikutustilanteita ohjaavat tunnetaidot ovat sosiaalisten taitojen perusta.  

Tunnetaitojen tietoista käyttöä tarvitaan sen jälkeen, kun tunne on syntynyt, jotta 

tunteesta päästään yli. Jääskisen (2017) mukaan tunnetaidot tarkoittavat sitä, miten 

kohtaamme itsessä ja ympärillä tapahtuvia asioita. Tunnetaidot jaetaan tunteiden 

tunnistamiseen, sietämiseen, säätelyyn, purkamiseen ja käsittelyyn sekä 

ilmaisemiseen ja voimaantumiseen. (Jääskinen 2017; 9, 34.) Muut tunnetaidot voivat 

rakentua tunteiden tunnistamisen eli ensimmäisen taidon päälle. Tunteen 

tunnistaminen ajallisesti on hetki, jolloin tunne on muuttunut kehossa tunnistettavalle 

tasolle. Tunnistettavuus vaatii kehollisen aistimuksen havainnointia eli riittävää 

tietoisuutta itsestä sekä eri tunteiden nimeämisen taitoa. (Jääskinen 2017, 36.) 

Jääskisen (2017) mukaan tunteen sietäminen on vaikein tunnetaito ja siksi monet ovat 

alitajunteisesti oppineet kieltämään tunteitaan. Pystyäkseen havainnoimaan 

impulsseja, joita tunne herättää, tunteen sietäminen vaatii tahdonvoimaa.  Tietoinen 

tunteen sietäminen kasvattaa hetkeä ärsykkeen ja siihen reagoimisen välissä. 
Välitöntä reagoimista vähentävä sietäminen ja tunteen tarkkailu antavat tilaa 

paremman valinnan tekemiselle. Yksi tärkeimmistä elämässä tarvittavista taidoista on 

epämukavien tunteiden ja olosuhteiden sietäminen. (Jääskinen 2017, 39–40.) 

Tunteiden voimakkuutta voi säädellä, kun tunnetta on sietänyt hetken aikaa.  
Tarkoituksena on saavuttaa itselle riittävän hyvä olotila. Tunteita on mahdollista 

säädellä myös etukäteen vaikuttamalla omiin ajatuksiin ja tunnistamalla edessä 

olevan tilanteen tarpeet. (Jääskinen 2017, 42.) Tärkein tehtävä tunteiden säätelyssä 

on kuormittaviksi kokemien tunteiden lievittäminen tasapainotilan saavuttamiseksi. 

Käytännössä se on kuormittavien tunteiden hillitsemistä. (Kokkonen 2010, 20.) 
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Käsitteenä emotional intelligence eli emotionaalinen älykkyys on vielä melko uusi. Se 

on tunteen ja järjen yhteistoimintaa, jossa on kyse kyvystä havaita sekä omia että 

muiden tunteita ja emootioita, kuin myös erotella niitä toisistaan ja käyttää tietoa oman 

ajattelun sekä toiminnan ohjaamisessa. Itsetuntemus, taito ilmaista omia tunteitaan 

sopivalla tavalla sekä empatiataidot liittyvät myös olennaisesti näihin taitoihin. 

Negatiivisten tunteiden käsitteleminen tavalla, joka ei häiritse tai hallitse toimintaa on 

emotionaalista älykkyyttä. Lapsen tunne-elämän valmiudet eivät ole aikuisen kanssa 

samalla tasolla, joten niitä ei voida verrata toisiinsa. Ne aivojen osa-alueet ovat vasta 

kehitysvaiheessa, joissa tunne-elämän valmiudet kehittyvät.  Tästä johtuen lapsella ei 

ole vielä valmiuksia säädellä tunteitaan samalla tavalla, joten lapsi tarvitsee harjoitusta 

näiden taitojen oppimisessa. Oppiminen on läpi elämän kestävä prosessi. (Kauppila 

2006, 128- 129.) 

Tunneilmaisua pidetään usein yksilöllisenä, jonka pohjalta ihmistä sekä hänen 

persoonaansa kuvaillaan. Ihmisen tunneilmaisuun vaikuttaa temperamentti.  

(Keltikangas-Järvinen 2000, 152–153.) Tunneilmaisu on enemmän kulttuurin ja 

kasvatuksen tulosta kuin yleisesti ajatellaan. Tunteita opitaan ilmaisemaan oman 

kulttuurin rajoissa. Se, millä tavoin tunteita ilmaistaan, mitkä tunteet ovat sallittuja ja 

mitä tunteita on hyväksyttävää tuntea, on kulttuurin määrittelemää. Kyse 

tunneilmaisujen yksilöllisyydessä on siitä, miten yksilö kykenee mukauttamaan 

tunteensa kulttuuriin sopiviksi ja millainen kasvatus yksilöllä on ollut. Valmiudet 

tunteisiin on kaikilla ihmisillä samanlaiset, mutta kulttuuri muokkaa tunneilmaisuja. 

(Keltikangas-Järvinen 2000, 152–153.) 

Ihminen, joka pystyy tunnistamaan tunteita, on kykenevä myös säätelemään niitä 

(Goleman 1995, 65). Ihmisillä on luontainen tarve kokea tasapainoa ja mielihyvää. 

Joko tietoisesti tai tiedostamattomasti tapahtuvan tunteiden säätelyn avulla pyritään 

pääsemään tunne-elämän tasapainoon. (Kokkonen 2010, 19–20.) Tunteiden säätely 

ei ole tunteiden tukahduttamista, vaan ne pyritään säätelemään olosuhteisiin sopiviksi. 

Taitava tunteiden hallitsija pystyy kokemaan negatiivisiakin tunteita ilman, että 

negatiivisuus sysää kaikki positiiviset tunteet syrjään. (Goleman 1995, 65, 81–82.)  

Erityisen tärkeää tunteiden säätely on silloin, kun tunne on sopimaton tilanteeseen 

nähden, eikä se auta tavoitteen saavuttamiseen. Tällaisessa tilanteessa tarpeellista 

on korvata vallitseva tunne sellaisella, joka auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Joskus 
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taas vastaavasti vallitsevaa tunnetta täytyy vahvistaa, jotta siitä olisi hyötyä. 

(Kokkonen 2010, 21.) Tunteiden säätelyssä omien tunteiden lisäksi on mahdollista 

säädellä myös muiden tunteita. Positiivisista lähtökohdista tapahtuva toisen tunteiden 

hallinta voi olla esimerkiksi sitä, että yritetään auttaa toista pääsemään yli surusta tai 

vihasta. Tunteiden hallinta voi olla myös yksilöä hyödyntävää, jolloin pyritään toisten 

tunteita hallitsemalla edistämään omaa toimintaa. (Mayer ym. 2016, 294.) 

Tunteita voidaan säädellä eri keinoja käyttämällä riippuen koetusta tunnetilasta. 

Vaikeimmin hallittavissa tunteista on todettu olevan viha. Tämän johdosta aiemmin on 

ajateltu, että vihan purkaminen olisi hyväksyttävää toimintaa. Nykyisin sen kuitenkin 

ajatellaan olevan tehotonta ja aiheuttavan haittaa ulkopuolisille. Vihaa tulisi tarkastella 

ja arvioida riittävän ajoissa, jotta tunnetila saataisiin laantumaan.  Jotta viha saadaan 

laantumaan, vaatii se tilanteen kyseenalaistamista sekä näkemistä myönteisemmästä 

näkökulmasta.  Rauhoittuminen lamaannuttaa vihan tunnetta ja esimerkiksi 

poistuminen riitatilanteesta vähentää mielen kiintyneisyyttä, koska uudet vihan 

ärsykkeet poistuvat. (Goleman 1995, 85–86, 88–91.) Ihminen voi myös tietoisesti 

laskea kehon vireystasoa ajattelemalla jotain muuta kuin vihan kohdetta tai 

rentoutumaan esimerkiksi syvään hengittämisellä (Matthews 2006, 53). 

Samojen keinojen käyttö, tunteen kyseenalaistaminen ja rentoutuminen 

huolestuneisuuden tunteen säätelyssä ovat todettu hyödyllisiksi keinoiksi.  Normaali 

huolestuneisuus on meille hyväksi, sillä sen avulla löydämme ratkaisuja mieltä 

painaviin asioihin. Jos huolista ei päästä eroon, saattaa huolestuneisuuden kierre 

ottaa mielen valtaansa. Keinoja huolen hallitsemiseen ovat tunteiden havaitseminen 

ajoissa sekä rentoutuminen. Huolen alkuperän kyseenalaistaminen auttaa tunteesta 

irtautumiseen ja huolen kierteen katkaisemiseen. (Goleman 1995, 92, 96.)  

Aktiivisimmin tunteiden säätelyssä pyritään pääsemään eroon surun tunteesta. 

Lyhytaikaisena se voidaan nähdä positiivisena asiana, koska sureminen auttaa 

pääsemään eteenpäin. Usein surumielisyys saattaa pitkittyä, jolloin ihminen voi ruveta 

pyrkimään melankoliasta eroon itse esimerkiksi viettämällä aikaa muiden ihmisten 

kanssa ja suuntaamalla ajatukset muualle. Mitä enemmän omaa surumielisyyttä 

pohtii, sitä enemmän se pitkittyy. (Goleman 1995, 97–100.) 

Näiden haastavien ja negatiivisten tunteiden hallinta on yksi keskeisimmistä 

tavoitteista opittaessa tunteiden säätelyn taitoja. Koulussa tunteiden säätelyyn liittyy 
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läheisesti oppilaiden taito oppia hillitsemään impulsseja sekä aggressioita (Elias ym. 

1997, 30.) Merkittävänä opeteltavana itsesäätelytaitona jo lapsuudessa näyttäytyvä 

taito viivyttää impulssia on kyky hallita tunteiden aiheuttamia impulsseja. Taidolla on 

kauaskantoiset positiiviset vaikutukset, sillä se vaikuttaa myöhempiin elämän 

sosiaalisiin sekä akateemisiin taitoihin. (Goleman 1995, 110–112.) Negatiiviset tunteet 

ja niiden käsitteleminen ovat tärkeitä taitoja lapsen kehityksen kannalta. On kuitenkin 

tärkeää muistaa, että myös positiiviset tunteet ovat lapselle tärkeitä. Lapsen olisi 

tärkeää oppia kanavoimaan positiivisia tunteita sekä itseä että myös ympäröiviä 

ihmisiä ja asioita kohtaan (Elias ym. 1997, 30).  

Tunteiden säätely ja käyttäytymisen säätely ovat yhteydessä toisiinsa. Opettajana on 

tärkeää muistaa, että negatiivisten tunteiden hillitsemisen oppiminen on yhteydessä 

häiritsevän käyttäytymisen vähenemiseen. Oppilaan häiritsevän käyttäytymisen 

muuttaminen on mahdollista vahvistamalla myönteisiä tunteita esimerkiksi kehumalla 

tai kiittämällä. (Kokkonen 2010, 21–22.) 

Tunteista itsesäätelykyky nähdään osana tunneälyä ja se vaikuttaa esimerkiksi siihen, 

kuinka asetamme tavoitteita ja toimimme niiden saavuttamiseksi. Ihmisen kykyyn 

motivoitua ja harjoitella sinnikkäästi tiettyä asiaa vaikuttaa tunteista innokkuus ja sisu. 

Hyvään suoriutumiseen toiminnassa edesauttaa motivoitumiskyky ja positiiviset 

tunteet. Positiiviset tunteet lisäävät myös joustavaa ajattelukykyä, joka taas 

puolestaan lisää yksilön ongelmanratkaisukykyä. (Goleman 1995, 109, 115.) 
Itsesäätelykyvyn omaava ihminen kykenee tietoisuuden kautta tarttumaan tunteeseen 

ja suuntaamaan keskittymisen ja tunnetilan haluamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi 

(Mayer ym. 2016, 294). 

 

Toiveikkuuden tunne on yksi positiivisista tunteista, jotka auttavat tavoitteiden 

asettamisessa ja niiden päämäärätietoisessa toteuttamisessa. Luottamusta itseen 

lisäävä toiveikkuus auttaa saavuttamaan tavoitteita ja haasteet sekä vastoinkäymiset 

tuntuvat helpommin ylitettäviltä. Optimistisuus auttaa näkemään epäonnistumiset 

mahdollisuuksina, joihin voi vaikuttaa ja parantaa ensi kerralla. (Goleman 1995, 117, 

119.) Opettajalla on merkittävä rooli optimistisen asenteen kehittymisessä oppilaalla. 

Opettajana on mahdollista tukea oppilaiden optimistisuuden ja pystyvyyden tunnetta 

osoittamalla uskonsa heidän kykyihinsä esimerkiksi huomioimalla oppilaiden 
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vahvuuksia.  Oppilaiden uskoa omiin kykyihin ja positiiviset tunteet itseä kohtaan 

opettaja luo aidon positiivisen palautteen avulla. (Leskisenoja 2016, 106–107.) 

 

 

2.3 Tunnetaidot ja niiden kehittyminen 
 

Yhdessä lapsen fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen kehityksen kanssa kehittyvät 

tunnetaidot. Tunnepätevyys ja sosiaalinen pätevyys sekä niihin liittyvät taidot ovat 

yhteydessä toisiinsa yksilön kehityksen edetessä. Tästä huolimatta lasten 

emotionaalisen kehityksen pääpiirteitä voidaan hahmotella ikäkausittain. (Klemola & 

Kokkonen 2013, 209.) Tunne-elämä kehittyy tunteiden ja niiden kokemusten kautta, 

joita lapsi saa omissa tunnetilanteissaan (Jääskinen 2017, 74).  

Lapsen ja vanhemman välinen kiintymyssuhde on tunnekasvatuksen perusta.  

Klemolan ja Kokkosen (2013) mukaan ensimmäinen kehitysvaihe on imeväisikä, joka 

käsittää lapsen kaksi ensimmäistä elinvuotta. Tässä vaiheessa lapsi oppii vanhempien 

kanssa hallitsemaan perustunteiden ilmaisua, erikoistuneita reaktioita aikuisten 

tunteisiin sekä vastavuoroista tunteiden ilmaisua. Lapsi hyödyntää tilanteita 

tulkitessaan vielä aikuisten kasvojen ilmeitä (Klemola & Kokkonen 2013,210.)  Aikuiset 

ovat myös tärkeässä roolissa auttamassa tunteiden säätelemisessä, esimerkiksi 

silittämällä tai tuudittamalla. (Klemola & Kokkonen 2013, 210). Tunteita on jo 

vastasyntyneellä vauvalla, mutta lapsen tunnemaailma on täysin kehittynyt vasta kun 

keskushermosto on kypsä (Goleman 1997, 325). 

Webster-Stratton (2011, 247) näkee myös vanhempien roolin tärkeänä vauvan 

tunteiden säätelyssä. Kun lapsi itkee, vanhemmat pyrkivät ymmärtämään lasta ja 

rahoittamaan tätä. Tunteiden säätely pohjautuu myös lapsen omaan toimintaan, joka 

näyttäytyy esimerkiksi peukalon imemisenä tai pään pois kääntämisenä. Tämän 

kehitysvaiheen lopussa lapsi osaa nimetä joitakin omia tunteitaan ja tunnistaa tunteita 

esimerkiksi kasvokuvien avulla. (Klemola & Kokkonen 2013, 210.) Tunneilmaisu 

pienellä vauvalla on luonnostaan välitöntä ja aitoa. Vauva ilmaisee kehon aistimat 

vaaratilanteet itkulla. Tunneilmaisut ovat vauvalla alkeellisia, kuten imemistä ja pään 

kääntämistä pois uhkaavasta kohteesta. (Jääskinen 2017, 75.) 
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Ikävuosia noin kahdesta kolmeen nimitetään taaperoiäksi. Taaperoiässä lapsi osaa jo 

ilmaista sosiaalisia tunteita, esimerkiksi häpeää, syyllisyyttä ja empatiaa sekä 

jaottelemaan tunteita hyviksi ja pahoiksi. Tunteiden säätely muuttuu lapsella 

itsenäisemmäksi ja passiivisten tunteiden säätelyn keinot aktiivisemmiksi.  Päiväkoti-

ikä käsittää ikävuodet kolmesta kuuteen. Tässä iässä opitaan tunnistamaan ja 

nimeämään perustunteita sekä niitä tilanteita, jotka herättävät tunteita.  Päiväkoti-

ikäisellä lapsella kieli kehittyy paljon, mikä helpottaa tunteiden säätelyä. Tämän lisäksi 

kiinnostutaan myös toisten ihmisen tunteista ja niiden syistä. Lapsi oppii myös 

kokemaan ja ilmaisemaan eri tunteiden yhdistelmiä. (Klemola & Kokkonen 2013, 210–

211.) 

Webster-Stratton (2011, 248) näkee tämän kehitysvaiheen lasten tunteiden 

säätelyssä puolestaan niin, että tunteiden säätely siirtyy osittain vanhemmilta lapselle 

itselle. Leikki-ikäisellä lapsella alkaa olla jo laajempi tunteiden kirjo. Kyky ilmaista 

tunteita moniulotteisemmin kehon ja sanojen kautta mahdollistaa sen, että lapsi 

säätelee tunteita enemmän toiminnallisesti kuin mielensisäisesti. Tunnekokemuksia 

käsitellään leikin, mielikuvituksen ja satujen avulla. (Jääskinen 2017, 75.) Päiväkoti-

iässä heräävät sosiaaliset tunteet, kuten nöyryys, epävarmuus, kateus, 

mustasukkaisuus, ylpeys ja itsevarmuus, jotka vaativat vertailua toisiin. Se kertoo 

myös kognitiivisten valmiuksien kehittymisestä, eli taidosta vertailla omia 

ominaisuuksia muihin vastaaviin.  (Goleman 1997, 325–326.) 

Varsinainen tunnetaitojen opettelu alkaa, kun lapsi aloittaa koulunkäynnin. Sosiaaliset 

taidot ja sitä kautta tunnetaidot korostuvat koulussa entisestään. Jo kouluikäinen 

pystyy säätelemään tunneilmaisua sosiaalisten odotusten mukaiseksi ja arvioimaan 

oman tunteen ilmaisun vaikutusta muihin. Kouluikäisenä opitaan tutkimaan omia 

tunteita, niiden syntymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi lapset pystyvät 

pohtimaan tunteiden säätelyn keinoja. (Jääskinen 2017, 75–76.) Alakouluikäinen lapsi 

pystyy ymmärtämään ihmisellä olevan erilaisia tunteita samaa asiaa kohtaan. Lisäksi 

lapsen stressinhallinta kehittyy ja hän alkaa käyttämään itsenäisesti tiedollisia 

tunteiden säätelykeinoja. Tämän johdosta suora ja spontaani tunteiden ilmaisu 

vähenee. (Klemola & Kokkonen 2013, 211.) 

Tunteiden säätelykeinojen valikoima on nuorilla laajempi. Nuori kykenee 

ymmärtämään tunteiden olevan ainutlaatuisia ja ristiriitaisia. Emotionaalinen 



17 
 

itsenäistyminen vanhemmista ja muista aikuisista alkaa nuoruusiässä. (Klemola & 

Kokkonen 2013, 211.) Hämmennystä nuorelle saattaa aiheuttaa epävarmuus itsestä, 

omista tunteista sekä kehosta (Jääskinen 2017, 76). Golemanin (1997,326) mukaan 

murrosikä on tärkeä tunnekykyjen ja sosiaalisten taitojen oppimisen kannalta.  Siksi 

se onkin yksi tunne-elämän herkkyyskausista (Kemppinen 2000,3). 

Ominaisuudet yksilön perimässä ja neurobiologiassa määrittävät tunteiden säätelyä ja 

sen kehittymistä. Tunteiden säätelyyn vaikuttavat välittäjäaineista erityisesti 

serotoniini ja sen toimintaan liittyvät geenit ja niiden muunnokset.  (Kokkonen 2010, 

76.) Tunne-elämän kehitykseen vaikuttavat muiden henkisten kykyjen, kuten 

tiedollisen ajattelun muutokset sekä aivojen ja kehon biologinen kypsyminen 

(Goleman 1997,325). 

Lapsen luontainen temperamentti ja synnynnäinen hermoston herkkyys sekä muut 

lapsen elämässä olevat aikuiset ja ikätoverit vaikuttavat lapsen tunnekehitykseen 
(Jääskinen 2017, 81). Melko pysyvänä ominaisuutena temperamentti vaikuttaa 

esimerkiksi tunteiden säätelyn kehittymiseen. Temperamenttia määrittää se, kuinka 

tarkkaavaisuutta onnistutaan suuntaamaan ja hillitsemään suhteessa esiin pyrkivien 

reaktioiden ympäristössä sekä itsessä tapahtuvissa muutoksissa.  Nämä 

suuntautumisen tavat ovat synnynnäisiä ja ovat riippuvaisia perimästä sekä 

otsalohkon etuosan hermoverkkojen biologisesta kypsymisestä. Ihmisen tuntevat 

temperamentin ansiosta enemmän negatiivisia tai positiivisia tunteita ja ovat joko 

harkitsevia tai impulsiivisia. (Kokkonen 2010, 77.) 

Tärkeässä roolissa lapsen tunnetaitojen kehittymisen kannalta ovat vanhemmat ja 

koti. Kotona opitaan mitä itseään kohtaan tunnetaan, tunteisiin vastaamista ja niihin 

suhtautumista sekä niiden pohjalta toimimista. Lapset ovat nopeita oppimaan, joten 

perheen tunneviestien vaistoaminen on helppoa. Joukon tunne-elämän malleja lapsi 

saa elämänsä varhaisista tapahtumista sekä myönteisistä ja kielteisistä kokemuksista 

hoitajista. Ensimmäisillä elinvuosilla on vaikutusta lapsen empatiakyvyn 

kehittymiselle, koska varhainen lapsuus muovaa empatian kehittymistä. Pienetkin 

asiat, kuten lapsen ja hoitajan välinen herkkä läheisyyden hetki luo perustan tunne-

elämälle. (Goleman 1997; 42, 129–132, 232.) 
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Huolimatta siitä, että lapsen tunteiden säätelykyky on kytköksissä myös 

aivorakenteisiin, vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen merkitystä ei tule 

väheksyä. Lasten tunteiden säätelyn kehittymiseen vaikuttaa perheen tunneilmasto, 

joka kielteisenä ja tunteita väheksyvänä hankaloittaa lasten tunteiden säätelyn 

kehittymistä. Tunteita mitätöivässä ilmapiirissä ei anneta lapselle mahdollisuuksia 

harjoitella tunteiden säätelyn taitoja. Lasten tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen 

on vaikeaa, jolloin tunteiden säätelyn keinoja on etsittävä esimerkiksi vanhempien 

toiminnasta ja esimerkeistä.  Vanhempien vuorovaikutustyylillä, toimintatavoilla ja 

kasvatustoimenpiteillä on merkitystä lasten tunteiden säätelyn kehittymiselle. 

(Kokkonen 2010; 79, 85, 90–91.) 

Vanhempien virittäytyminen nähdään tärkeänä, sillä se saa lapsen ajattelemaan 

muiden ihmisten olevan kiinnostuneita hänen tunteistaan. Puute virittäytymisessä 

saattaa järkyttää lasta ja vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen lapsen empatian 

ilmaisemisen ja tuntemisen puutteina. Vastaaminen pelkkiin kielteisiin tunteisiin 

vahvistaa lapsen negatiivisia tunteita. Kuitenkaan pelkät negatiiviset tunne-elämän 

kokemukset kotona eivät välttämättä häiritse lapsen tunne-elämän kehittymistä, jos 

lapsella on elämässään myös muita ihmissuhteita. Ne voivat korjata vaurioita, sillä 

tunnetaitojen kehittyminen on jatkuva, koko elämän kestävä prosessi. (Goleman 1997, 

133.)  

 

 

 

 

 

 

2.4 Tunneäly  
 

Kun puhutaan tunneälystä, on otettava huomioon kolme toisistaan eroavaa 

teoriapohjaa. Alkuperäisenä määritelmänä pidetään John Mayerin ja Peter Saloveyn 

teoriaa, populaarisesti tunnetuimpana Daniel Golemanin teoriaa ja tunneälyn 
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mittauksessa tunnetuin on Reuven Bar- Onin teoria (Köngäs 2018, 30.) Neurologisena 

valmiutena ymmärretty tunneäly vastaanottaa, ymmärtää ja käsittelee tunteita, sekä 

kehittää näitä valmiuksia taidoiksi. Tämän seurauksena yksilö voi edesauttaa omaa ja 

toisten hyvinvointia säätelemällä tunneprosessejaan ja tunnereaktioitaan. Jo 

sikiöaikana aivojen kehittyessä myös tunneäly kehittyy, mutta tunneälyn kehityksen 

kannalta tärkeimmät ajanjaksot sijoittuvat varhaislapsuuteen. Aivojen synapsiratojen 

harjaannuttamisella ja reaktioiden uudelleenautomatisoinnilla voidaan opettaa 

tunneälyn käyttöä. (Goleman 2013; Mayer.)  

Alana tunneäly liittyy vahvasti älykkyyden, tunteiden ja persoonallisuuden psykologian 

tutkimuskirjallisuuteen. Tunnekokemukseen viittaava emootio ilmaisee informaatiota 

tietyssä kontekstissa. Valmiuteen arvioida todenmukaisesti edellä mainittua 

informaatiota vaaditaan älykkyyttä. Tunnepohjaiseen tietojen käsittelyyn on 

yhteyksissä tunneäly, joka samalla tavoin kielellisen älykkyyden kanssa käsittelee 

älyllistä valmiutta arvioida verbaalista informaatiota ja tämän tiedon vaikutuksia 

ajatteluun ja toimintaan. Spatiaalinen älykkyys taas käsittelee valmiutta arvioida 

moniulotteista tietoa ja tämän vaikutuksia ajatuksiin ja toimintoihin. (Mayer, Salovey & 

Caruso 2000b, 397-399; Köngäs 2018, 30.)  

Tunneäly ymmärretään osana laajempaa kokonaisuutta muiden älykkyyksien rinnalla, 

jolloin se voidaan nähdä laajemmin mentaalisen valmiuden piirteenä. Laajemmin 

ajateltuna tunneäly on osa luonteenpiirteitä tai persoonallisuutta. Yksilön elämässä se 

voi toimia positiivisena elementtinä, mutta se voi aiheuttaa myös negatiivisia 

tuntemuksia. Merkittävänä tekijänä elämän joihinkin tärkeisiin toimintamalleihin voi 

liittyä tunneäly  (Köngäs 2018, 31.)  

Kokonaisuutena ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, jossa tunneäly 

toimii yhtenä osana persoonallisuuden ja älykkyyden kanssa. Ihmisellä on laaja 

valikoima niin älyllisiä kykyjä kuin myös mitattavia emotionaalisia kykyjä, jotka 

vaikuttavat yksilön toimintaan ja ajatteluun. (Mayer, Salovey & Caruso 2000a, 267;)  

 

On olemassa useita tiivistäviä ja laajoja taitoalueita kuvaavia käsitteitä ja teorioita 

tunnetaidoista. Alkuperäinen määritelmä on John Mayerin ja Peter Saloveyn luoma 

teoria. (Köngäs 2018, 30.) Mayer ja Salovey (1990) esittelevät tunneälyn käsitteen ja 

jaottelevat sen pohjalta siihen kuuluvan omien sekä muiden ihmisten tunteiden 
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arviointia ja ilmaisemista, tunteiden säätelyä sekä niiden käyttämistä joustavaan 

suunnitteluun, luovaan ajatteluun, huomion suuntaamiseen ja motivaatioon. (Mayer & 

Salovey 1990, 190.) 

John Mayer ja Peter Salovey ovat alkuperäisen tunneälyteorian luojat, mutta 

myöhemmin mukaan tuli myös David Caruso. 80-luvulla Salovey teki tutkimusta Yalen 

yliopistossa tunteista ja kognitioista ja samanaikaisesti Mayer tutki tunnetiloja ja 

muistia New Hampshiren yliopistossa. Laboratoriotutkimuksissaan he pyrkivät 

tuottamaan koehenkilölle tunteita nähdäkseen niiden vaikutuksen ajatusprosesseihin. 

Ihmisten vaihtelevuus tunteiden tulkinnassa, ymmärtämisessä, reagoinnissa ja 

säätelyssä yllätti heidät, mutta se kuitenkin aluksi sivuutettiin tutkimuksen varsinaisen 

tarkoituksen tieltä. Tutkimuksen varsinainen tarkoitus oli löytää piirteitä, joissa 

tunnetilat edistivät hyviä ratkaisuja eivätkä vaikeuttaneet päätöksentekoa ja ulosantia. 

(Köngäs 2018,32.) 

Mayer ja Salovey huomasivat enemmän tutustuttuaan tunneälyyn, että sitä oltiin 

käytetty joissakin julkaisuissa, mutta sillä ei ollut kuitenkaan yhtenäistä 

käsitteellistämistä tai teoriapohjaa. Innostus kehittää tunneälyteoria lähti liikkeelle siitä, 

kun Mayer ja Salovey huomasivat älykkyysmittareiden puutteellisen yksilöllisten 

erojen emotionaalisen informaation havaitsemisessa ja hallinnassa. Mayerilla oli 

toiveena kehittää teoria, joka voisi keskitetymmin ottaa huomioon yksilöllisyydestä 

kokonaisuutena ja tutkia persoonan kokonaisvaltaista luonteenlaatua sekä kuvata sen 

vaikutuksia. (Köngäs 2018, 32.) 

Mayerin ja Saloyveyn (1990) mukaan omien tunteiden arvioinnilla ja ilmaisemisella 

tarkoitetaan kielellistä tai sanatonta tapaa tuoda omia tunteitaan näkyväksi. 
Tarkoituksenmukainen sosiaalinen toiminta vaatii taitoa prosessoida emotionaalista 

tietoa, jolloin omien tunteiden arviointi ja sanoittaminen on tärkeää. (Mayer & Salovey 

1990, 192–193.) Tunneälyyn liitetään taidokas toisten tunteiden tunnistaminen ja 

empatiakyky, jotka mahdollistavat sopivan sosiaalisen käyttäytymistavan 

valitsemisen. Tunteiden säätely voi puolestaan johtaa sopivampiin ja vahvempiin 

mielentiloihin, joka näkyy niin omien tunteiden kuin myös muiden tunteiden 

säätelemisessä. (Mayer & Salovey 1990, 195–198.) 
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Mayerin ja Saloveyn (1990) luomaa tunneälyn määritelmää oman tunnetun teoriansa 

pohjalla käyttänyt Goleman jakaa tunneälyn eri osa-alueisiin: omien tunteiden 

tiedostamiseen, tunteiden hallitsemiseen, motivaation löytämiseen, muiden tunteiden 

havaitsemiseen eli empatiaan sekä ihmissuhteiden hoitoon. (Goleman 1997, 65-66.) 

Näkemyksen mukaan tunneälyyn kuuluu itsensä motivointi ja sinnikkyys, mielihalujen 

hillitseminen ja kyky siirtää tarpeiden tyydytystä, omien mielentilojen hallinta, taito 

ajatella selvästi kaikissa tilanteissa sekä empatia ja toivo (Goleman 1997, 54-55). 

Kemppisen (2000) määrittelemä tunneäly sijoittuu aika lähelle Golemanin (1997) 

määritelmää. Tunneäly merkitsee omien tunteiden tiedostamista, omien mielihalujen 

hillitsemistä, itsensä tsemppaamista suoritukseen kerta toisensa jälkeen, itsekuria ja 

viettielämän houkutusten siirtämistä kauemmaksi sekä hyvää ihmissuhdetaitoa. 

(Kemppinen 2000, 5.) 

Tunteita kannattaa sanoittaa heti kun on mahdollista. Keinoja tunteen ilmaisemiseen 

ovat tunteen sanoittaminen eli kertominen, luovuus, kehollisuus, ja liike. Esimerkiksi 

musiikki ja laulaminen, maalaaminen, kirjoittaminen sekä piirtäminen ovat luovia 

keinoja tunteen ilmaisussa. Kehollisia ovat puolestaan esimerkiksi itkeminen, 

hymyileminen, huutaminen ja kosketus. Tunteita voi myös ilmaista liikkeen avulla 

esimerkiksi tanssien, juosten tai muuten liikkuen.  (Jääskinen 2017, 44.) 

Tunteen purkaminen on tunteen päästämistä ulos kehosta ja mielestä. Käsittely on 

tunteen katsomista, tutkimista ja muokkaamista erilaisin keinoin eli puhutaan tunteen 

näkyville tuottamisen tavoista. Tarvetta tunteen käsittelylle ja purkamiselle ei aina ole, 

sillä jo tunteen sietäminen, säätely ja ilmaiseminen voivat vaikuttaa tarpeeksi vahvasti. 

Myös voimaantuminen on osa tunnetaitoja, jossa ihminen kokee onnistumisia ja on 

kykenevä toimimaan itsensä puolesta. Lopullisena tavoitteena tunnetaitojen 

kehittymisessä pidetään voimaantumista. (Jääskinen 2017, 45–46.) 

 

 

 

2.5 Sosioemotionaaliset taidot  
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Sosioemotionaaliset taidot tarkoittavat sekä sosiaalisia että emotionaalisia taitoja 

(Huilla & Isokoski 2013, 13-14). Kyky tunnistaa ja hallita omia tunteita, tehokkaat 

ongelmanratkaisutaidot sekä sosiaalisten suhteiden rakentaminen on osa 

sosioemotionaalista oppimista (Zins & Elias 2006, 1). Lapsi tai nuori, joka on 

sosioemotionaalisesti taitava, tulee toimeen muiden kanssa. Hän osaa tehdä 

yhteistyötä ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ongelmanratkaisutaidoissa 

lapsi osaa ottaa huomioon toisten ihmisten näkökulmat. (Huilla & Isokoski 2013, 13.) 

Monimuotoisena kokonaisuutena sosioemotionaalinen älykkyys sisältää 

emotionaaliset ja persoonalliset kyvyt sekä ihmissuhdetaidot, jotka 

vuorovaikutuksessa muiden persoonallisten kykyjen kanssa vaikuttavat henkilön 

taitoon selvitä päivittäisistä paineista ja vaatimuksista (Bar- On 2000, 373; Huilla & 

Isokoski 2013, 13). Itsetunto nähdään osana emotionaalista kompetenssia. 

Itseluottamuksen kautta syntyy emotionaalinen osaaminen, jossa tunteet ohjaavat 

sosiaaliseen toimintaan ja haluttuun päämäärään. (Huilla & Isokoski 2013, 14.)  

Sosiaalista toimintaa ohjaavat tunteet muokkaavat kehon vireystilaa automaattisesti. 

Se, miten tulkitsemme ympäristöä ja sen tapahtumia on riippuvainen tunteista.  

(Nummenmaa, 2010, s. 11.) Usein muille ihmisille välittyvät tunneilmaisut, jotka 

näyttäytyvät kasvojen ilmeiden ja eleiden tai puheäänen kautta. Ne auttavat ihmisiä 

toimimaan yhdessä ja ymmärtämään paremmin toisten kokemia tunnetiloja sekä 

ennustamaan mahdollisesti toisen ihmisen käyttäytymistä. Sosiaalisia suhteita 

pidetään yllä tunteiden avulla ja ne vaikuttavat myös ryhmän jäsenten välisiin 

suhteisiin ja ryhmän toimivuuteen. Ryhmää sitouttaa myönteiset tunteet, jolloin 

ryhmässä syntyy halu auttaa toinen toista ja tehdä yhteistyötä. Selkeyttä ryhmän 

sisäisiin rooleihin ja valtasuhteisiin tuovat tunteet.  (Kokkonen, 2017, s. 13–15.) 

Sosioemotionaalinen oppiminen on prosessi, jonka kautta opitaan keskeisiä elämässä 

tarvittavia taitoja. Näitä taitoja ovat tunteiden tunnistaminen ja hallinta, sosiaalisten 

suhteiden luominen, empatia, vastuullisten päätösten tekeminen ja ristiriitatilanteissa 

vastuullisesti ja eettisesti oikein toimiminen.  Sosioemotionaalisten taitojen 

oppimiseen on olemassa useita eri ohjelmia. Näiden ohjelmien järjestelmällisellä ja 

jatkuvalla käytöllä on ollut tutkimuksien mukaan myönteistä vaikutusta akateemiseen 

oppimiseen, vertaissuhteiden luomiseen, empatian kokemiseen ja yhteisöön 

kuulumiseen.   (Huilla & Isokoski 2013, 15-16.) Myönteisiä tuloksia on saatu myös 
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sosioemotionaalisten taitojen kehittymisestä, asenteista itseä ja muita kohtaan, 

ongelmanratkaisutaidoissa ja stressin käsittelyssä (Huilla & Isokoski 2013, 16). 

Ohjelmat, jotka on kehitetty sosioemotionaalisten taitojen vahvistamiseen, vaikuttavat 

suoraan ja epäsuorasti lapsen kehitykseen. Kasvatuksen ja opetuksen tukena 

ohjelmien käyttö edistää esimerkiksi turvallisen oppimisympäristön luomisessa ja se 

edistää sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä. (Denham & Weissberg 2004, 2; 

Huilla & Isokoski 2013, 16.) 
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3 KOULU JA TUNNEKASVATUS  
 

 

3.1 Tunnekasvatus  
 

Keskeinen rooli lasten ja nuorten kasvuprosessissa on tunnekasvatuksella 

(Kemppinen 2000, 3–5). Opetettavissa olevia tunnetaitoja ja ihmissuhdetaitoja voi 

oppia ja harjoitella läpi elämän. (Klemola & Kokkonen 2013, 224) Kokkonen (2010) 

näkee teoksessaan tunteiden säätelyn jokaisen opittavissa olevana taitona. Rajat 

tunteiden säätelyn oppimiselle asettaa erilaiset biologiset ja kasvatukselliset asiat, 

mutta jokainen ihminen voi oppia niistä huolimatta tunteiden säätelyä ja kehittämään 

olemassa olevia taitoja. Tunteiden säätelyn nähtäessä taitona pystytään sitä myöskin 

opettamaan. Kotona vanhempien on mahdollista opettaa lapsilleen tunteiden säätelyn 

taitoja. Vanhempien lisäksi aikuiset voivat opettaa tunteiden säätelyä osana 

ammattiinsa kuuluvaa kasvatustyötä esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa sekä 

harrasteryhmissä. (Kokkonen 2010, 44–45.) 

Tunnekasvatuksen tarkoitus on pyrkiä muodostamaan lämpimiä ihmissuhteita.  

Tietoista tunnekasvatusta on mahdollista toteuttaa koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. 

Opittujen tunne- ja empatiataitojen avulla voidaan ratkaista esimerkiksi sosiaalisia 

ristiriitatilanteita ja selvitä yksinäisyydestä. Tunnekasvatus ei ole korvattavissa millään 

muulla kasvatuksellisella tekijällä. (Kemppinen 2000, 3–5.) 

Kirvesoja (2013) määrittää tunnekasvatuksen merkityksen lapsen tunteiden 

ilmaisussa ja tunnistamisessa. Näiden lisäksi lapsi oppii sanoja ja käsitteitä, jotka 

toimivat apuna tunteiden ja tunnetilojen nimeämisessä. (Kirvesoja 2013, 16.) 
Tunnekasvatuksen tarkoituksena on pyrkiä kehittämään lapsen tunne-elämän 

monipuolisuutta. Tunteiden merkityksistä ja taidosta osata tulkita niitä sekä pystyvyys 

vaikuttaa omiin tunteisiin vaatii lapsen tietoiseksi tulemista näistä asioista. (Puolimatka 

2010, 68.)  

Jotta tunnetaitoja opitaan, vaatii se pitkän aikavälin harjoittelua ja paljon toistamista. 

Jo lapsuudesta alkava harjoittelu kestää läpi elämän. (Jääskinen 2017, 92.) Vastuu 

oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen valmiuksista on kasvattajalla.  Omalla 



25 
 

toiminnallaan kasvattaja antaa mallin, miten toimitaan ja tunteita käsitellään ja 

ilmaistaan esimerkiksi ristiriitatilanteissa. (Klemola & Talvio 2017, 160.) Erilaiset 

ristiriitatilanteet ovat otollisia tilanteita harjoitella koulussa tunteiden säätelyä, sillä 

niissä tilanteissa ihminen on usein kiihtynyt ja uuden opin vastaanottaminen on 

hankalaa. Tässä tilanteessa korostuu ulkopuolisen ihmisen rooli, sillä hän voi auttaa 

osapuolia kuuntelemaan ja ymmärtämään toisiaan esimerkiksi tarkentavilla 

kysymyksillä. (Goleman 1995, 317, 319.) Opettajana voidaan ohjata lasta oman 

sisäisen puheen kuuntelemiseen sekä näkemään asiat myös muiden ihmisten 

näkökulmasta (Webster-Stratton 2011, 246). 

 

3.2 Tunnekasvatus perusopetuksen opetussuunnitelmassa 
 

Strategisena ja pedagogisena asiakirjana perusopetuksen opetussuunnitelmana se 

määrittelee perusopetuksen tavoitteet, tehtävät, arvot ja asenteet. Tavoitteena 

opetussuunnitelmassa on se, että perusopetuksessa toteutuu tasa-arvo ja opetus 

tukee oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista yhdenvertaisesti kaikki yksilöt huomioon 

ottaen. Opetussuunnitelmassa määrätyt tavoitteet ja tehtävät perustuvat 

perusopetuslakiin. Opettajalle perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat 

tärkeitä, koska se ohjaa opetustyötä. Opetuksen suunnittelutyötä ohjaa siis 

opetussuunnitelma, jota mukaillaan omassa opetuksessa. (POPS 2014, 9.) 

Jokaisella on oikeus kasvaa ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sellaisena kuin 

on perusopetuksen arvojen mukaan.  Tunnekasvatuksen voidaan sanoa olevan siis 

olennainen osa perusopetuksen arvoja. Tietojen ja taitojen lisäksi on tärkeää, että 

oppilas oppii reflektoimaan omia tunteitaan. Tämä oppimiskäsitys huomioi myös, että 

oppiminen tapahtuisi vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutussuhteiden ylläpitoon 

tarvitaan tunnetaitoja. Opetussuunnitelmassa tuodaan esille oppilaiden tunteiden 

merkityksen vaikutukset oppimisprosessin ohjaamiseen ja motivaatioon. Tunteet ja 

tunnetaidot nähdään myös opetettavina oppisisältöinä. (POPS 2014, s. 15, 17–18.) 

Yhteiskunnassa oman paikkansa löytämisessä oppilaita auttaa tunnekypsyys. 

Perusopetuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa on määritelty yhteiskunnan 

jäseneksi kasvamisen tavoite, joiden pohjalta myös perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet on laadittu. (POPS 2014, s.19.) 
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Tunnekypsyyden opettaminen tunnekasvatuksen avulla kouluissa on erityisen 

tärkeää, sillä yhteiskunnallinen kasvu tapahtuu hyvän itsetunnon ja tunnetaitojen 

avulla. Oppilaat oppivat kriittistä ajattelua, reflektointia ja positiivista suhtautumista 

yhteiskunnan rakentamiseen ja ongelmien kohtaamiseen. (Matthews, 2006, s. 20–21). 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan tiedot, taidot, arvot, asenteet ja tahto 

muodostavat kokonaisuuden, jota sanotaan laaja-alaiseksi osaamiseksi. Laaja-

alainen osaaminen on kykyä käyttää tietoja ja taitoja tarkoituksellisesti ja tilanteen 

mukaisesti ja sen osaamisen tavoitteissa tunnetaitoja on kuvattu erilaisista 

näkökulmista. Esimerkiksi tunnistamalla omia vahvuuksia ja 

kehittymismahdollisuuksia sekä rohkaistua arvostamaan itseään ovat osa laaja-

alaisen osaamisen tavoitteita. Laaja-alaiset osaamisen kokonaisuudet on jaettu 

seitsemään eri kokonaisuuteen. Niistä “Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus  ja 

ilmaisu”- kokonaisuus ohjaa oppilaita asettumaan toisen ihmisen asemaan eli 

kehittämään empatian taitoja. Kokonaisuus ohjaa arvostamaan omaa kehoa 

tunneilmaisun apuna. “Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot” osaamiskokonaisuus 

ohjaa monipuolisesti kehittämään oppilaan tunnetaitoja. (POPS 2014, s. 20–22.) 

Alkuopetuksessa tunnetaidot linkittyvät erityisesti laaja-alaisen osaamisen 

kokonaisuuteen “Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot”. Oppilaat keskittyvät omiin 

tunteisiinsa, niiden tunnistamiseen ja ilmaisuun. Opettaessa tunnetaitoja keinona 

käytetään leikkiä ja draamaa. Opetussuunnitelmassa tunnetaidot esiintyvät 

alkuopetuksessa ympäristön oppiaineen tavoitteissa, jossa korostuvat tunnetaitojen 

harjoittelu sekä itsensä ja muiden arvostus ikäkausi huomioon ottaen. Muista 

oppiaineista erityisesti uskonnossa nousevat tunnetaidot esille. Opetussuunnitelman 

mukaan uskonnon oppiaineen sisällöt tukevat tunnetaitojen kehitystä. Empatiakyky ja 

erityisesti erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen ja erilaisuuden hyväksyminen 

sekä muiden mielipiteiden kunnioittaminen nähdään tärkeinä taitoina oppiaineen 

näkökulmasta. Näiden kahden oppiaineen lisäksi liikunta oppiaineena tarjoaa lapselle 

hyvät mahdollisuudet tunneilmaisujen harjoitteluun vuorovaikutustilanteissa toisten 

lasten kanssa erilaisissa tilanteissa. (POPS 2014, s. 100, 132–135, 148–149.) 

 

Ylemmillä vuosiluokilla 3-6 alakoulussa tunnetaitojen harjoitteleminen näkyy laaja-

alaisessa osaamisessa empatiakyvyn harjoittelemisena, tunnetaitojen kehittymisenä 
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vuorovaikutuksessa sekä kehollisena ilmaisuna. Alkuopetuksen tapaan uskonnon 

sisällöt tarjoavat monipuolisesti erilaista sisältöä, joka tukee lapsen 

vuorovaikutuksellisten taitojen ja tunnetaitojen kehittymistä.  Uskonnon lisäksi 

tunneilmaisua ja kehollista viestintää harjoitellaan musiikin avulla. Liikunta tarjoaa 

otollisen ympäristön tunteiden säätelyn ja muiden tunnetaitojen harjoittelulle 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Alkuopetusta enemmän yläluokilla korostuu 

tunteiden säätelyn merkitys, koska esimerkiksi ristiriitatilanteita voi olla enemmän. 

Opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus on tärkeää, sillä lasten kanssa 

keskustellaan ja harjoitellaan erilaisten tunteiden kohtaamista ja niiden hallitsemista 

eri tilanteissa. Äidinkielessä harjoitellaan erilaisten esitelmien ja esitysten kautta oman 

mielipiteen esittämistä toiset huomioon ottaen. Alkuopetukseen verraten yläluokilla 

syvennytään enemmän tunnekasvatuksessa mielenterveystaitoihin ja oman mielen ja 

kehon viestien havainnointiin sekä tunnistamiseen. (POPS 2014, s. 156, 163, 246, 

250, 263–265, 274–276, 283.) 

 

 

 

 

3.3 Ensimmäiset kouluvuodet otollisinta aikaa tunne- ja ihmissuhdetaitojen 
oppimiseen  
 

Lapsi on aina osallisena vähintään kahteen kulttuuriin, jotka ovat hänen itsensä luoma 

sekä aikuisten aikaansaama. Nämä kulttuurit toimivat yhdessä, limikkäin sekä 

rinnakkain päivittäin. Lapsen tasapainoilu kahden kulttuurin välissä luo omat 

haasteensa päiväkotiarkeen, jossa aikuisten luomat rutiinit keskeytyvät. Lapsi voi 

purkaa tätä epävarmuutta esimerkiksi vuorovaikutuksessa toisten vertaisten kanssa 

(Köngäs 2018, 28.)  

Päiväkodissa vertaiskulttuurissa ollessaan lapsi kohtaa päivittäin tunteita laidasta 

laitaan. Keskeisiä tilanteita ja niiden aiheuttamia tunneskaaloja, joita lapsi usein 

päiväkodissa kohtaa ovat jakaminen, sosiaalinen osallisuus, hämmennyksen tunteet, 

huolet, pelot, konfliktit sekä aikuisten asettamien sääntöjen noudattaminen (Köngäs 
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2018, 28). Päiväkodissa useat tavat siirtyvät usein ikäryhmältä toiselle, mutta se ei 

tarkoita, että lapsi astuisi valmiiksi rakennettuun yhteisöön. Kulttuuriset erityispiirteet 

muodostuvat paikalla olevien lasten kesken, jotka säilyvät pohjana tulevaisuuden 

sosiaalisiin kohtaamisiin. (Köngäs 2018, 28.)  

Lasten itsensä luomaan päiväkotikulttuuriin kuuluminen voi parhaimmillaan luoda 

pitkälle aikuisuuteen emotionaalista turvaa (Köngäs 2018, 28). Omille leikeille ja 

toiminnalle luodaan tila, jota halutaan suojella (Köngäs 2018, 29). Tilanteena leikki on 

hauras hetki jakamisen tunteesta johtuen, jota halutaan puolustaa. Aikuiselle tilanne 

voi näyttäytyä kiusaamisena tai itsekkyytenä. (Köngäs 2018,29.) Aikuisen rooli näissä 

tilanteissa on olla leikkien kehittymisen tukena ja osata pysähtyä seuraamaan leikin 

tapahtumia lasten näkökulmasta (Köngäs 2018, 29).  

Esikouluikä ja ensimmäiset kouluvuodet ovat lasten tunne- ja ihmissuhdetaitojen 

muokkaamisen ja oppimisen puolesta parhainta aikaa (Klemola & Kokkonen 2013, 

212). Häiritsevä käyttäytyminen yleensä vähenee, kun lapsi oppii hillitsemään 

kielteisiä tunteita. Lapsen myönteistä käyttäytymistä lisää myönteisten tunteiden 

kehuminen ja kiittäminen (Kokkonen 2010, 21–22.) Tunteista puhumista tulisi 

rohkaista kuitenkin välttäen liikaa tunteiden ohjailemista. Tärkeää olisi saada lapsi 

ymmärtämään ihmisillä olevan erilaisia tunteita samaa ihmistä kohtaan ja sama asia 

voi herättää erilaisia tunteita ihmisestä riippuen. (Webster-Stratton 2011, 251.) 

 

3.4 Opettajan tunnetaidot 
 

Opettajan emotionaalinen osaaminen ja tunteet ovat nousseet opettajien 

ammattitaidon keskiöön. Ne vaikuttavat niin työtehtävien hoitoon sekä kollegoiden, 

esimiehen ja sidosryhmien yhteyksiin ja odotuksiin. Tutkijoiden ja kentällä toimivien 

opettajien mielipiteet ovat yhteneväiset siitä, että opettajan työ on muutoksessa kohti 

vaativampaa osaamista. Työssä kohdataan moninaisia haasteita, kompleksinen 

kasvatustodellisuus ja nopeasti muuttuva työympäristö.  Jotta oppimistilanteet ovat 

emotionaalisesti ja sosiaalisesti tasapainoisia, opettajana tulee pystyä ohjaamaan ja 

säätelemään omia sekä oppilaiden tunteita. (Virtanen 2015, 12–13.) Emotionaalista 

osaamista pidetään opettajien keskuudessa opetus- ja kasvatustyön lähtökohtana.  Ei 

olekaan ihme, että opettajaa kutsutaan tunnetyöläiseksi. (Virtanen 2015; 33, 181.) 
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Tiedollista oppimista tärkeämpää tulevaisuuden kannalta saattaa olla tunteiden 

tunnistamisen ja hallinnan oppiminen. Isokorven (2004) mukaan tämä johtuu siitä, että 

uusien asioiden oppiminen vaatii toimivaa tunnepohjaa. Vanhempien lisäksi vastuu 

lasten tunnetaitojen oppimisella on kaikilla lasten kanssa tekemisissä olevilla aikuisilla. 

Koulussa opettaja toimii lapsen apuna tunteiden säätelyssä ja olemisensa 

jäsentelyssä sekä käyttäytymisessä ja oppimisessa. (Isokorpi 2004, 127.) 

Koulussa lapsi oppii tunnetaitoja aikuisen kanssa tunteiden jakamisen avulla. 

Oppiminen tapahtuu katsomalla, samaistumalla ja kokemalla. Opettaja toimii 

esimerkin näyttäjänä erilaisten tunteiden ilmaisussa ja käsittelyssä. Lapsella ei ole 

vielä kaikkia tarvittavia valmiuksia tunteiden käsittelyssä, joten hän tarvitsee aikuisen 

mallia esimerkiksi vihan tunteen kanavoimiseksi hyväksyttävään muotoon. 

Mahdollisuuksia tuntea ja kokea erilaisia tunteita on tärkeä tarjota lapselle, jotta hän 

oppii kokemaan, tunnistamaan ja näyttämään tunteita ja hillitsemään niitä.  
Tunnetaidot ovat aivan yhtä tärkeitä oppia kuin muutkin oppiaineet. (Isokorpi 2004; 

129, 136.) Tunteilla ja oppimisella on selvä yhteys, sillä tunteet edistävät keskittymistä 

ja muistamista. Jos oppimiseen yhdistyy jokin tunne, on se helpompi oppia. Niillä on 

siis vaikutusta moniin havaitsemis- ja ajattelutoimintoihin. (Kokkonen 2010, 11–12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Tutkimuksia tunnekasvatuksen taustalla  
 

Aikaisemmin luokanopettajien näkökulmasta tutkitussa tunnekasvatuksessa on 

hyödynnetty opettajien näkemyksiä ja kokemuksia. Näitä näkemyksiä ja kokemuksia 



30 
 

on käytetty myös osana opetussuunnitelmaa. (Kirvesoja 2013, 2.) Tunnetaidot 

näkyvät opetussuunnitelmassa aiempaa näkyvämmin, joka konkreettisesti tarkoittaa 

sitä, että jokaisella opettajalla on velvollisuus toteuttaa tunnekasvatusta omassa 

työssään. Kirvesojan (2013) mukaan opettajilla on tietoisuus tunnetaidoista ja valmius 

opettaa ja kehittää niitä. Tutkimuksen perusteella luokanopettajat ovat sitä mieltä, että 

spontaanit tilanteet kouluarjessa ovat tilanteita, joissa tunnekasvatusta tapahtuu 

eniten. Lisäksi tutkimuksen tuloksista kävi ilmi se, että opettajat toivoisivat 

tunnekasvatuksen olevan suunnitelmallisempaa ja sitä tulisi painottaa enemmän myös 

opetussuunnitelmassa. (Kirvesoja 2013,2.) 

Suomalaisessa perusopetuksessa tunnekasvatuksen toteutus on sekä 

suunnitelmallista että jatkuvasti arjen tilanteissa näyttäytyvää. Suunnitelmallisuutta 

voidaan toteuttaa esimerkiksi jonkin strukturoidun tunnekasvatusohjelman avulla. 

Harju (2016) on tutkimuksessaan tehnyt yhteenvedon tavoista, joilla tunnekasvatusta 

toteutetaan perusopetuksessa. Menetelmät, joita tunnekasvatuksessa käytetään, 

voidaan jakaa yksilöön tai ryhmään kohdistuviin menetelmiin sekä ohjelmiin. Niillä 

pyritään vaikuttamaan joko suoraan yksilön käyttäytymiseen tai sen takana 

vaikuttaviin kognitioihin tai ryhmän rakenteeseen. (Harju 2016, 23-24.) 

Harjun (2016) tutkimuksen tulosten pohjalta yksilömenetelmiä ovat esimerkiksi 

palautteet, palkinnot, käyttäytymisen ohjaaminen käskyjen ja kehotusten avulla sekä 

vaihtoehtoisten toimintamallien opetteleminen. Ryhmämenetelmiksi Harju mainitsee 

keskustelut, erilainen työskentely ryhmissä ja valmiit tunnekasvatusohjelmat. (Harju 

2016, 23–24.)  

 

 

 

 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET  
 

Osa nykyistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa (POPS 2014) olevaa 

tunnekasvatusta tulisi opettaa perusopetuksessa. Sen toteutus kuitenkin riippuu 
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opettajan tietoisuudesta omasta opetuksestaan sekä arvoista, asenteista, 

uskomuksista ja tiedoista, jotka ohjaavat opetusta. (Ojanen, 2009). Tutkielmani 

tarkoituksena onkin kuvata, millaisia käsityksiä ja kokemuksia luokanopettajilla on 

tunnetaitojen opettamisesta.  

Tutkielman tarkoituksena on myös kuvata, millaisissa tilanteissa tunnetaitojen 

opettaminen on otollisinta opettajien käsitysten mukaan. Lisäksi tutkielman 

tarkoituksena on tarkastella tunnetaitojen opettamisen haasteita, kehityskohteita sekä 

niiden merkityksellisyyttä. Tavoitteena on pohtia näitä asioita ja niiden merkitystä 

luokanopettajan työhön peilaten sekä sitä, mitä asioita voitaisiin parantaa, jotta 

tunnetaitojen opetusta voitaisiin opetustyössä viedä eteenpäin. 

Olen asettanut tutkimukselleni yhden pääkysymyksen, johon sisältyy neljä 

alakysymystä. Vastaan näihin kysymyksiin tutkimukseni vaiheiden mukaisesti.  

Pääkysymys: Millaisia käsityksiä ja kokemuksia opettajilla on tunnetaitojen 

opettamisesta?  

Alakysymykset:  

1. Mitkä tilanteet ovat otollisia tunnetaitojen opettamiseksi opettajien käsitysten 

mukaan? 

2. Millaisia haasteita tunnetaitojen opettamiseen liittyy opettajien käsitysten 

mukaan? 

3. Miten tärkeinä opettajat pitävät tunnetaitojen opettamista?  

4. Miten tunnetaitojen opettamista voisi kehittää opettajien käsitysten mukaan?  

 

 

 

 

5 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTUS  
 

Tämä luku käsittelee tutkielmani toteutusta, sen lähestymistapaa, tutkimukseen 

osallistuneita henkilöitä sekä aineistoa ja sen analyysitapaa. Luvussa kuvaillaan 
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valitsemaani laadullista tutkimusotetta, fenomenografista tutkimusotetta sekä 

tutkimuksen aineistoa ja sen keräämistapaa.  

 

  5.1 Laadullinen tutkimusote 
 

Tutkimukseni edustaa laadullista tutkimusperinnettä. Laadullisen tutkimuksen 

tehtävänä on pyrkiä ymmärtämään tutkimusaineistosta nousseita merkityksiä, jotka 

nousevat esiin tutkittavien henkilöiden ajattelusta ja toiminnasta. (Ahonen 1994, 124, 

143.) Laadullista tutkimusmenetelmää voi kuvailla oppimisprosessiksi, jossa tutkijan 

uudet näkemykset ja tulkinnat muotoutuvat kerätyn aineiston ja analysoinnin pohjalta. 

Laadullinen tutkimus on muuntautumiskykyinen ja myötäilee prosessin jäsenneltyjä 

vaiheita eikä näin ollen noudata valmista kaavaa. Tästä esimerkkinä on aineistonkeruu 

ja siihen käytettävän menetelmän muotoutuminen, kun samaan aikaan tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys rakentuu. Tutkijan on jatkuvasti pohdittava tutkimusprosessin 

aikana vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tehdä päätöksiä.  (Kiviniemi 2018, 73–74.) 

Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata luokanopettajien käsityksiä tunnetaitojen 

opettamisesta ja merkityksestä koulussa, joten fenomenografisen tutkimuksen 

valitseminen oli luontevin valinta.  Fenomenografisen tutkimuksen painopiste on 

tutkijoiden lojaaliudessa tutkittavaa ilmiötä kohtaan (Niikko 2003, 30). Omassa 

tutkimuksessani olen sitoutunut tutkimaan tunnetaitojen opettamista ja sen merkitystä 

lapselle opettajien käsitysten mukaan ja pyrkinyt sen avulla rajaamaan aihettani 

koulumaailmaan sopivaksi teoreettisen viitekehyksen avulla. 

 

 

 

  5.1.1 Fenomenografia 
 

Fenomenografia on tutkimusotteena ympäröivän maailman ilmenemisen ja 

rakentumisen tutkimista, joka tapahtuu ihmisen tietoisuudessa (Marton & Booth 1997, 

83). Tästä syystä valitsin tutkimukseeni laadullisen tutkimusotteen metodiksi 
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fenomenografian, sillä sen avulla pystyn selvittämään yksittäisen henkilön käsityksiä 

tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman selkeästi (Häkkinen 1996, 14). Tutkimuksena 

fenomenografia pyrkii välttämään pinnallisen tiedon keräämistä. Sen sijaan se 

keskittyy tutkimuksena kohdistamaan ymmärryksensä tutkimuskohteen tietoisuutta 

kohti vuorovaikutuksen avulla. (Ahonen 1994, 115, 122.) 

Fenomenografiassa tutkittavat ilmiöt ovat yksilön henkilökohtaisia, omia ajatuksia ja 

tunteita. Tutkimuksessa ei olla siis niinkään kiinnostuneita ajattelun prosessista tai 

ajatteluun liittyvistä havainnoista vaan enemmänkin ajattelun sisällöstä (Niikko 

2003,29). Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkija siis ymmärtää ihmisen 

rakentavan omaa ymmärrystään tekemällä johtopäätöksiä kokemistaan asioista. Eli 

ihminen pyrkii ymmärtämään ja selittämään itselleen ympärillään olevaa maailmaa 

rinnastaen ne aikaisempiin käsityksiinsä ja näin ollen oppii jokaisesta 

kokemuksestaan. (Syrjälä ym., 1994, 114, 116, 121–122) Uusien kokemusten myötä 

ja ajan saatossa ihmisten kokemukset tutkittavasta asiasta voivat muuttua. (Niikko 

2003, 13, 15.) Marton (1988) linjaa ettei fenomenografia pyri luomaan käsitystä 

maailmasta itsestään, vaan ymmärtämään ihmisten käsityksiä maailmasta ja 

ymmärtämään käsityksiä sitä kautta (Marton 1988, 145).  

Käsitysten ja käsitteellistämisen tutkimukseksi nimitetyssä fenomenografiassa 

painottuu kokemuksellinen taso. Kiinnostuksen keskiössä ei ole itse ilmiön tutkiminen 

vaan ihmisryhmän käsitykset ja kokemukset tästä ilmiöstä, jotka painottuvat 

voimakkaasti empiriaan. (Åkerlind 2005a, 321.) On olemassa oletus siitä, että ihmiset 

kokevat ilmiöitä laadullisesti eri tavoin. Useat eri osatekijät, jotka vaikuttavat 

yhtäaikaisesti koetussa ilmiössä yhdistävät eri tilanteita. Tilanteen sisällä rakentuvia 

ilmiöitä ei voi erottaa tilanteesta erilleen. Jonkin tilanteen näkökulmasta katsottuna 

olemme tietoisia ilmiöstä. (Marton & Booth 1997, 83.)  

Käsitteiden hahmottamiseen vaikuttavat sisältö, toimintaympäristö ja konteksti 

(Metsämuuronen 2005, 211). Fenomenografiassa tutkija tutkii ihmisten kokemusten 

pohjalta syntyneitä käsityksiä ja reflektoi niitä (Niikko 2003, 22). Käsitys- termiä 

voidaan tarkastella Häkkisen (1996) mukaan ihminen ja ympäröivä maailma- position 

kautta. Siihen liittyy vahvasti ihmisen ja hänen kokemusmaailmansa välinen suhde, 

jonka kautta käsitykset asiasta muovautuvat. Sitä voidaan nimittää konstruktivistiseksi 

menettelytavaksi, jossa toisinaan ihminen ajattelee oman käsityksensä olevan 
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yleisesti vallitseva. Fenomenografia painottaa ihmisen oman käsityksen merkitystä 

todellisuuden muovautumiseen, jolloin toisten ihmisten käsitykset samasta asiasta tai 

ilmiöstä voivat kuitenkin olla täysin eriäviä omista käsityksistä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että kaikille yhteistä todellisuutta ei voida määrittää olemassa olevaksi. (Häkkinen 

1996, 23-24.) 

Lisäksi Häkkinen (1996) toteaa, että käsitysten muotoutumisessa 

merkityksenhakuprosessilla on iso merkitys. Käytännön tasolla se tarkoittaa sitä, että 

yksilö rakentaa jonkin kokonaisuuden ympärille merkityksiä, joista muodostuu jokin 

ilmiö. Ihminen muodostaa käsityksiä kokonaisuuksista kytkemällä näitä ilmiöitä siihen. 

Häkkinen (1996) nostaa myös kielellisen ilmaisun ja sen avulla omien käsitysten 

näkyväksi tekemisen tärkeäksi elementiksi. Oma käsitys saadaan sanoa ääneen, 

mutta on muistettava, että se on kuitenkin yksilöllinen ja voi merkitä eri ihmisille eri 

asioita. Samaa tarkoittavat asiat voidaan ilmaista myös hyvin eri tavoilla. Tutkimusta 

tehdessä on ymmärrettävä oma kontekstinsa, sillä hänen tehtävänsä on tulkita 

haastateltavien ilmaisuja. (Häkkinen 1996, 23–24, 27–29.) 

 

  

 

 

 

 

 

5.2 Tutkimusaineisto ja sen hankinta  
 

Laadullisen tutkimuksen aineiston hankintaan käytetään useimmin haastattelua 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 85-86). Myös suullinen tai kirjallinen kysely ovat 

käyttökelpoisia tiedonhankintatapoja. Laadullisessa haastattelussa tutkijan täytyy 

ottaa huomioon kysymysten eettisyys, jotta tutkimuksen eettiset lähtökohdat ovat 

näkyvissä. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 19–20.) Yksi tyypillinen fenomenografisen 
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tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä on kirjallinen kysely, jonka valitsin myös tähän 

tutkimukseen. Koin, että kirjoituspyynnön avulla saisin hyvin esiin tutkimushenkilöiden 

erilaiset käsitykset tutkittavasta ilmiöstä. (Åkerlind, Bowden & Green, 2005, 83, 87.) 

Kirjallinen kysely tuotti runsaan aineiston ja sen analysoinnista muodostui itselleni 

antoisa työvaihe (Metsämuuronen 2008, 39–40). 

Kielen avulla ihminen ilmaisee omia käsityksiään sekä ymmärrystään, joka 

fenomenografiassa nähdään keinona ymmärtää maailmaa.  Fenomenografiassa 

ollaan kiinnostuneita eri tavoista ymmärtää ilmiöitä, joten tutkimusmenetelmistä myös 

haastattelu olisi voinut tulla kysymykseen. Kirjallisen teema-aiheisiin perustuvan 

kyselyn avulla tutkimushenkilöt voivat ilmaista omaa ymmärrystään tutkittavasta 

ilmiöstä. (Syrjälä ym., 1994, 114, 116, 121–122.) Teemahaastattelun periaatteiden 

mukaisesti seikkoja, joita on otettava huomioon ovat yksilöiden omat kokemukset, 

tulkinnat ja merkityksenannot asioille. Laatimani teemakyselyrunko on liitteenä 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Tutkimushenkilöt 
 

Tutkimuksen kannalta tärkeää on ymmärtää se, ketä tutkitaan ja kenen tuottama tieto 

tutkittavan aiheen kannalta relevanttia (Johnson & Onwuegbuzie, 2004, 16). 

Ensimmäiseen vaiheeseen valittavat tutkimushenkilöt eli luokanopettajat valikoituivat 

tutkimukseen mukaan, koska olettamukseni oli se, että luokanopettajat kohtaavat 
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työssään päivittäin tilanteita oppilaidensa kanssa, joihin voidaan rinnastaa hyvin 

erilaisia tunteita.  

Pyrin valitsemaan haastatteluihin henkilöitä, joilla on paras tieto ja kokemusta 

tutkittavasta ilmiöstä (Etikan, Musa & Alkassim, 2016, 3). Valitsin tutkimushenkilöt sen 

perusteella, että tutkimushenkilöt ovat päteviä luokanopettajia, joilla on yliopistotason 

vaatima koulutus.   

Kun tutkimushenkilöt oli valittu, lähestyin heitä ensin sähköpostitse ja kysyin halusta 

liittyä tutkimukseeni tutkimushenkilöiksi. Tämän jälkeen, kun henkilöt ilmaisivat 

halustaan liittyä tutkimukseen, lähetin heille saatekirjeen sekä haastattelulomakkeen, 

johon he pystyivät vastaamaan suoraan vastauksensa rauhassa omaan tahtiinsa.  

Saatekirjeessä kerroin tutkimukseni aiheesta ja halusta saada kyseinen henkilö 

haastateltavaksi, koska hänen ajatuksensa ja kokemuksensa olisivat asioita, jotka 

olisivat merkityksellisiä tutkimukseni kannalta. Haastattelun kysymykset muotoilin 

mahdollisimman avoimiksi, mutta kuitenkin selkeiksi, jotta haastateltavat saisivat 

vastata niihin haluamallaan tavalla ja heidän erilaiset kokemuksensa tulisivat esille. 

Yhtenä huolenaiheena fenomenografisessa tutkimuksessa pidetään sitä, kuinka 

tutkija voi olla vaikuttamatta tutkimushenkilön vastauksiin. (Anyan 2013, 3–4; Cope 

2004, 12–13.) Omassa tutkimuksessani otin tämän huomioon kyselylomaketta 

tehdessäni ja tietoisesti jätin kysymykset tarpeeksi avoimiksi, jolloin vastaajat pystyivät 

vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman itsenäisesti ilman johdattelua. Näin 

vastaajien omat kokemukset ja näkemykset tulivat parhaiten vastauksista ilmi. 

 

Tutkielmani aineisto koostuu jo työelämässä useamman vuoden ja jopa 

vuosikymmenen olleista luokanopettajista, jotka kaikki ovat naisia. Haastateltavia 

luokanopettajia tutkimuksessani on kuusi, joista neljä on toiminut alalla jo yli 21 vuotta. 

Kaksi haastateltavista on toiminut alalla alle kymmenen vuotta, jonka lisäksi toinen 

näistä opettajista työskentelee tällä hetkellä pienluokassa erityisopettajana. Tässä 

tutkielmassa halusin nimenomaan tutkia jo alalla kauan olleiden luokanopettajien 

käsityksiä. He ovat työskennelleet alalla pitkään, joten he ovat kokeneet vuosien 

aikana paljon ja omaksuneet toimivat käytänteet, jotka ovat kokeneet hyödyllisiksi. 

Kaikki haastateltavat opettajat työskentelevät vuosiluokilla 1-6, jossa 

tunnekasvatuksen tulisi nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
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mukaan näkyä laaja-alaisten tavoitteiden, eri oppiaineiden sekä arvoperustan kautta 

(POPS 2014). 

 

 

5.4 Aineiston analyysi  
 

Tutkimuksen kulkua ja analyysiprosessia voidaan kuvata nelivaiheisena prosessina 

fenomenografisessa tutkimuksessa. Ensimmäiseksi kiinnitetään huomiota asiaan tai 

käsitteeseen, josta on olemassa erilaisia käsityksiä ja kokemuksia. Kun aiheeseen on 

perehdytty teoreettisesti, tiedosta jäsennetään alustavasti siihen liittyviä näkökohtia. 

Tämän jälkeen hankitaan tutkimusaineisto erilaisia käsityksiä kokemusmaailmansa 

kautta omaavia henkilöitä. Kyselystä tai haastattelusta saatujen tietojen pohjalta 

tutkimushenkilöiden käsitykset luokitellaan niiden merkityksen perusteella. 

Merkitykset kootaan yhteen tekemällä niistä abstraktimpia merkitysluokkia.  (Niikko 

2003, 33-37.)   

Lähdin analysoimaan aineistoa laadullisen sisällönanalyysin mukaisesti, jota kuvataan 

kolmevaiheiseksi prosessiksi. Ensimmäisenä vaiheena on aineiston redusointi eli 

pelkistäminen, toisena aineiston klusterointi eli ryhmittely ja viimeisenä abstrahointi eli 

teoreettisten käsitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 109.) Saatuani kaikilta 

kuudelta tutkimushenkilöltäni vastaukset kyselyyni, aloin perehtymään niihin lukemalla 

vastauksia useaan kertaan. Vastauksista pyrin karsimaan pois tietoa, joka on 

tutkimuksen kannalta epäolennaista tietoa tai jota en kokenut tarvitsevani 

tutkimuksessani. Karsittuani vastauksista mielestäni turhat asiat pois aloin 

muodostamaan klusterointia varten pelkistettyjä ilmauksia omiin ryhmiinsä (Tuomi& 

Sarajärvi 2018, 110).  

Klusteroinnissa eli aineiston ryhmittelyssä etsin vastauksista samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä, joiden pohjalta samaa kuvaavat käsitteet 

ryhmitellään ja yhdistetään eri luokiksi, joista muodostuvat alaluokat. Nämä alaluokat 

nimetään luokan sisältöä kuvaavilla käsitteillä. Pyrin tiivistämään luokittelussa 

aineistoa ja sisällyttämään yksittäisiä tekijöitä yleisimpiin käsitteisiin. Klusteroinnin 

tehtävänä on luoda pohja kohteena olevan tutkimuksen perusrakenteelle sekä 

alustava kuvaus tutkittavalle ilmiölle. Jatkoin luokittelua muodostamalla alaluokkia ja 
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yhdistelin niitä ja muodostin niiden pohjalta yläluokkia. Yläluokkia yhdistelemällä 

muodostin pääluokkia, jotka nimesin aineistosta nousevan ilmiön kuvaavan aiheen 

mukaan. Näiden pohjalta muodostin vielä yhdistävän luokan, joka on yhteydessä 

tutkimustehtävään. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 111.) 

Viimeisenä vaiheena on aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen, jossa 

tutkimuksen kannalta olennainen tieto erotetaan muusta ja valikoidulla tiedolla 

muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Edellisen vaiheen klusteroinnin katsotaan olevan 

osa abstrahointia. Abstrahoinnissa edetään alkuperäindatan käyttämistä kielellisistä 

ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Tässä vaiheessa jatkoin 

luokituksien yhdistelemistä, niin kauan kuin se aineiston sisällön näkökulmasta oli 

mahdollista. Pyrin tarkkailemaan koko analyysin ajan sitä, että aineistossa säilyy 

yhteys alkuperäisdataan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 112-113.) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 

Fenomenografinen tutkimus kohdistuu ihmisten muodostamiin käsityksiin, jolloin se 

asettaa tiettyjä kynnyskysymyksiä luotettavuuteen (Ranta 2020, 49). Seuraavaksi 

nostan esille näitä fenomenografiseen tutkimusotteeseen rinnastettavia 

luotettavuuteen liittyviä tekijöitä. Fenomenografinen tutkimus on saanut kritiikkiä 

tiedonkeruumenetelmiensä takia. Merkityksellisiä eroja tutkimustuloksiin voivat tuoda 
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haastateltavien lausunnoista tehdyt käsitteet ja niistä tehdyt tulkinnat tutkijan 

näkökulmasta. (Sin, 2010, 308.) Lisäksi fenomenografisen tutkimuksen yhteydessä on 

tuotu esille se, miten haastateltavat kykenevät pukemaan ajatuksiaan sanoiksi. 

Esimerkkeinä on mainittu erilaiset kielelliset ilmaisut, vaikka niiden merkitys olisi sama 

tai samojen kielellisten ilmaisujen käyttö kuitenkin tarkoittaen eri asioita.(Anderberg 

ym. 2008, 3.) On tärkeää pohtia fenomenografista tutkimusta tehdessä, että onko 

haastateltavilla todellinen mahdollisuus omien ajatuksien ilmaisulle 

tarkoituksenmukaisesti ja kuinka henkilökohtaista ymmärrystä ilmaistaan. Kritiikkiä on 

osakseen saanut myös tutkijan oma subjektiivisuus sekä tutkijan ja haastateltavan 

tutkimushenkilön välinen suhde; eli kuinka tutkija ymmärtää tutkimushenkilön sanojen 

merkityksen. (Burns, 1994, 73) 

Tutkimukseni luotettavuutta pohdin tarkastelemalla sen uskottavuutta, siirrettävyyttä, 

luotettavuutta ja vahvistettavuutta. Tutkimuksessani uskottavuutta arvioin 

tutkimushenkilöiden valinnan, teemahaastattelun rakenteen ja aineiston analyysin 

näkökulmista. Siirrettävyys on tutkimuksessa tarkoittaa sitä, kuinka ja missä määrin 

tutkimustuloksia voidaan mahdollisesti soveltaa muissa konteksteissa tai aiheissa. 

Tutkimuksen toistettavuus vaatii sen luotettavuutta, eli ovatko tutkimustulokset 

samanlaisia, jos tutkimus toistetaan samojen tai samanlaisten tutkimushenkilöiden 

kanssa? Vahvistettavuudessa on tarkoituksena tarkastella omia sitoumuksiani, 

positiota, avoimuutta ja riippumattomuutta. (Guba, 1981, 79–81.) 

Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkimushenkilöt rakentavat omaa ymmärrystään 

tekemällä johtopäätöksiä kokemistaan asioista. Aikaisemmilla kokemuksilla on 

vaikutusta siihen, miten ilmiöitä tutkitaan ja kuvataan. Ilmiöitä tulkitaan ja kuvataan 

aikaisempien kokemusten pohjalta.  (Richardson 1999, 53.) Valitessani tutkimukseni 

tutkimushenkilöitä heidän taustansa merkitys korostui entisestään. Asetin tarkat 

kriteerit tutkimukseen osallistuville henkilöille arvioimalla heidän asiantuntemustaan 

tutkittavaa ilmiötä kohtaan. Kriteereissä kiinnitin huomiota tutkimushenkilön 

koulutukseen, tehtävänkuvaan sekä työkokemukseen. Jokainen tutkimushenkilö 

työskentelee luokanopettajan tehtävissä alakoulussa, joten työnkuva tarjoaa 

tutkimushenkilöille laajan perspektiivin tarkastella tunnetaitojen merkitystä luokan ja 

koulun arjessa eri tilanteissa. Tutkimushenkilöiden koulutuksen tuli vastata 

nykymuotoisia säädöksiä siitä, että tutkimushenkilö on pätevä vastaamaan 

haastattelun kysymyksiin. Eli toisin sanoen vastaajalla tuli olla luokanopettajan 
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pätevyys, joka on hankittu yliopistotutkinnolla. Useat työvuodet mahdollistivat sen, että 

vastaajilla oli jo paljon kokemusta alalta ja mahdollisia tilanteita enemmän, joissa 

tunnetaidot nousevat esille.  

Mitä tulee tutkimuksen toistettavuuteen, on syytä ottaa huomioon se seikka, kuinka 

muut tutkijat pystyvät ymmärtämään tutkimuksen toteutuksen (Sandberg 1997, 205). 

Pyrin tuomaan tutkimustani raportoidessa sen eri vaiheet mahdollisimman selkeästi 

esille. Tutkimuksen eri vaiheiden tarkalla kuvaamisella voidaan ymmärtää paremmin 

tutkittavien havaintoja ja niiden ilmenemistä aineistossa (Creswell, 2007, 204). Näiden 

asioiden huomioon ottaminen osana tutkimusta lisää tutkimuksen luotettavuutta.  

Yksilö rakentaa fenomenografisessa tutkimuksessa tietoa ottaen huomioon oman 

kokemusmaailmansa ja todellisen maailman (Åkerlind, 2005, 322–323). Kun 

tarkastellaan jotakin ilmiötä tiettynä ajankohtana tiettyyn tematiikkaan liittyen, on 

otettava huomioon yksilön ymmärryksen kontekstisidonnaisuus, jonka laukaisee hyvin 

todennäköisesti jokin tilanne. Erilaiset tulkinnat ja painopistealueet johtuvat erilaisista 

konteksteista. (Cope, 2004, 10–11.) 

Tutkimusta tehdessä on tärkeää arvioida sitä, ymmärtävätkö tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt kysymykset samalla tavalla kuin niiden esittäjä. Tämän lisäksi 

tulisi kiinnittää huomiota siihen, vastasiko tiedon analysointi tutkittavien käsityksiä 

aiheesta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 25.) Kyselyä muodostaessani 

pidin huolen siitä, että kyselyn teemat olivat tarpeeksi avoimia, jolloin 

tutkimushenkilöiden omat kokemukset nousisivat esille. Kysely oli tarpeellista rajata, 

jotta tutkimushenkilöt osaisivat antaa vastaukset tutkimuskysymyksiin. (Niikko, 2003, 

31.) 
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6 TULOKSET  
 

Tämän luvun tarkoituksena on avata tutkielmani tuloksia ja niiden tulkintaa. 

Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen ensimmäistä tutkimuskysymystä eli 

pääkysymystä ja tuon sitä kautta esille luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia 

tunnetaitojen opettamisesta. Toinen alaluku käsittelee tunnetaitoihin liittyviä 

onnistumisia ja toimivia käytänteitä. Kolmas alaluku keskittyy haasteisiin, joita 

vastaajat ovat kokeneet tunnetaitojen opettamiseen liittyen. Neljännessä alaluvussa 

tuon ilmi vastaajien ajatuksia tunnetaitojen tärkeydestä. Viimeinen alaluku käsittelee 

tunnetaitojen opettamisen kehityskohteita ja ideoita siitä, millaisia muutoksia siihen 

voitaisiin tehdä.  

 

 

6.1 Käsityksiä tunnetaitojen opettamisesta 
 

Luokanopettajilla oli paljon käsityksiä ja kokemuksia tunnetaitojen opettamisesta. 

Vastauksissa korostuivat erilaiset tilanteet koulupäivän aikana, joissa tunnetaitojen 

merkitys erityisesti näyttäytyi isosti. Tällaisia tilanteita olivat esimerkiksi erilaiset 

siirtymätilanteet, välitunnit, ruokailut sekä ryhmätyöskentelytilanteet. Vastauksissa 

korostui tilanteiden toistuvuus ja arkipäiväisyys; tunnetaitoja vaativia tilanteita on 

päivittäin.  

 

“Koen, että merkittävimmät tilanteet ja kokemukset, joissa tunnetaitoja koulussa tarvitaan, 

ovat niitä joita tapahtuu päivittäin; välitunnit, siirtymät, ruokailut yms...Niissä tilanteissa usein 

sattuu ja tapahtuu, saatetaan ottaa kaverin kanssa yhteen ja sitten selvitellään open kanssa 

mitä on tapahtunut. Ne ovat monesti niitä antoisimpia hetkiä lapselle, koska niissä opitaan 

tärkeitä taitoja, miten eri tilanteissa näytetään omia tunteita, miten niitä voidaan sanoittaa, 

miten toisten tunteita tulkitaan ja otetaan huomioon.” (lo6) 

 

“Mielestäni tunnetaitoja voi opettaa ja tunnetaitoja opetetaan luokanopettajan työssä 

jokapäiväisissä arjen tilanteissa. Usein oppituntien alussa saatetaan miettiä yhdessä 
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oppilaiden kanssa välitunnilla tapahtunutta juttua, jossa joku on pahoittanut mielensä tms. 

Mietitään, miltä jostakin oppilaasta on tuntunut ja miksi hän on toiminut niin, miten 

kannattaisi toimia, jos omaa tunnettaan ei hallitse jne.” (lo3) 

 

Eri tilanteiden ohella vastauksissa toistuivat tietyt tilanteet, erityisesti ristiriita- tai 

kiusaamistilanteet. Omia tunteita voi olla joskus vaikea hallita ja erityisesti erilaiset 

negatiiviset tuntemukset voivat nousta pintaan haastavissa tilanteissa. Silloin 

vastaajien mukaan tunnetaitojen merkitys korostui entisestään. Tilanne käytiin 

yhdessä osallisten kanssa läpi ja mahdollisesti myös koko luokan kanssa. Näin 

oppilaat oppivat parhaiten tunnetaidoista, kun niitä käsitellään yhdessä läpi.  

 

“Kun tulee esim. kiusaamistilanne tai tilanne, jossa toinen oppilas on pahoittanut mielensä 

ilman varsinaista syytä. Silloin on hyvä kertoa, miten eri tavalla asiat jokainen voi kokea ja 

tuntea.” (lo4) 

“Tunnetaitoja tulee luonnollisesti myös erilaisissa tilanteissa, joissa ilmenee voimakkaita 

tunteita esim. ristiriitatilanteissa, surussa, aggressioissa ym. Tapahtumien tunteita täytyy 

tietenkin käydä osallisten kanssa heti, mutta niitä voi käsitellä sitten tilanteen jälkeen koko 

luokan kanssa.” (lo1) 

“Tunnetaitoja on hyvä opettaa kaikenikäisille sosiaalisista taidoista riippumatta, mutta silloin 

tunnetaitojen merkitys korostuu erityisesti, kun lapsella on vaikeuksia omien tunteidensa 

säätelemisessä. “(lo5) 

 

Opetussuunnitelmassa tunnetaidot esiintyvät perusopetuksessa vuosiluokilla 1-6 

esimerkiksi ympäristöopissa, uskonnossa, musiikissa ja liikunnassa (POPS2014). 

Luokanopettajien vastauksista kävi ilmi, että tunnetaitoja voi opettaa hyvin eri 

oppiaineissa. Monessa oppiaineessa on jo valmiina materiaalia tunnetaidoista, joka 

on sisällytetty osaksi oppiainekokonaisuutta. Tunnetaitojen käsittelyyn oppitunneilla oli 

valmiissa materiaalissa annettu hyvin laajasti. Keskustelut ja vuorovaikutustilanteet 

toisten kanssa olivat yleisiä käytänteitä, joita hyödynnettiin osana tunnetaitojen 

opettamista. Näiden lisäksi vastauksista nousi esille itseilmaisu oman kehon kautta 

sekä draama. Pienten lasten kanssa alkuopetuksessa hyödynnettiin myös paljon 

leikkejä ja tarinoita osana tunnetaitojen oppimista.  
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“Tunnetaitoja voi opettaa (ainakin alkuopetuksessa) minkä oppiaineen kohdalla vain ja 

useiden oppiaineiden opettajanoppaat sisällyttävätkin tunnetaitoja oppiaineen sisältöön. 

Esimerkiksi matematiikassa on Dragonbox-oppimateriaalisarja, jonka hahmot eli “noomit” on 

luotu hahmoiksi, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Yksi on pelokas, toinen auttavainen jne. 

Oppilaat osaavat hyvin erottaa matikan hahmoista, millaisia he itse ovat tai kenen noomin 

kaltaisia, kun niistä on keskusteltu yhteisesti. Aapisen tarinoissa on tosi paljon tunnetaitoihin 

viittaavaa sisältöä, jotka herättävät luokassa hyvää pohdintaa.“(lo3) 

 

“Tunnetaitoja voi opettaa esim. tarinoiden, esimerkkitapausten, pelien, leikkien, draaman ja 

musiikin avulla.” (lo5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Onnistumiset tunnetaitojen opettamisessa 
 

Vastauksista kävi ilmi, että vastaajat ovat saaneet paljon onnistumisen kokemuksia 

tunnetaitojen opettamisessa. Erityisesti toiminnallisuus ja oppilaiden osallistaminen 

osaksi tunnetaitojen harjoittelemista toi sekä oppilaille että opettajalle tunteen siitä, 

että tunnetaitojen opetteleminen on mukavaa. Vastauksissa korostuivat myös 

opettajan omat tunnetaidot ja niiden hyödyntäminen osana tunnetaitojen opettamista. 

Jaoin tulosten pohjalta onnistumisen kokemukset omiin alakategorioihinsa, jotka ovat 

opetuksen toiminnallisuus sekä opettajan merkitys tunnetaitojen oppimisessa.  
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Opetuksen toiminnallisuus 

 

Vastaajat käyttivät opetuksen tukena paljon toiminnallisuutta, joka antoi onnistumisen 

kokemuksia niin lapsille kuin aikuisille. Erityisesti alkuopetuksessa toiminallisista 

menetelmistä leikit, pelit ja itseilmaisusta erityisesti draama toimivat hyvin 

tunnetaitojen opetuksen tukena. Vastaajat nostivat esille sen, että tunteiden 

näytteleminen oli lapsista hauskaa ja niiden näytteleminen oli helppoa, koska 

tunnetilat olivat tavallisia lähes jokapäiväisiä tunteita, joihin lasten on helppo 

samaistua. Toiminnallisuuden kautta lapset saavat harjoitella tunteita turvallisesti ja 

he oppivat tilanteissa tunteiden hallintaa ja sietämistä ohjatusti.  

 

“Toiminnalliset menetelmät toimivat usein oppilaiden kanssa: pelit ja leikit. Eri tunteiden 

näytteleminen on oppilaista hauskaa.” (lo5) 

 

“Pienet näytelmät ja draama onnistuvat hyvin. Olen käyttänyt esimerkiksi käsinukke-esityksen 

aiheena anteeksi pyytämistä, surua, pettymystä jne. Lapset pääsevät draaman avulla 

harjoittelemaan oikeita tunnetiloja ja tilanteita turvallisesti.” (lo4) 

 

“Olen pienten opettaja, niin käytän tunnetaitojen opetuksessa paljon näyttelemistä, 

nukketeatteria, videomateriaalia, kortteja. Usein parhaat onnistumisen elämykset tulevat esim. 

näytelmien avulla. Viime vuonna oppilaat saivat erilaisia tunteisiin liittyviä aiheita 

nukketeatteriin ja sen jälkeen keskusteltiin aiheista. Nukkejen avulla saatiin hienoja 

keskusteluja vaikeistakin tunteista.“ (lo1) 

 

Tunteiden ilmeneminen tarinoiden kautta oli vastaajien mielestä oppilaille helppo 

tunteiden samaistumisen kohde. Vastaajat toivat esille sen, että tarinoilla on helppo 

saada oppilaiden kiinnostus, koska he jaksavat usein kuunnella niitä esimerkiksi 

opettajan lukemana. Tarinoiden samaistuttavuus helpotti vastaajien mielestä 

tunteiden tunnistamista, koska oppilaat osasivat esimerkiksi tarinan pohjalta nimetä 

tilanteita, joissa heillä on ollut samanlainen tunne.  
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“Varsinkin pienemmät oppilaat ovat kyllä kiinnostuneita myös tarinoista ja kaikista 

mahdollisista tunnekuvista, joissa on vaikkapa eläimiä.” (lo5) 

 

“Luokan kanssa usein satuja luettaessa oppilaat osaavat erottaa hyvin tunteita ja miettiä 

tilanteita, joissa heillä on ollut samanlainen tunne. Satujen yhteydessä he osaavat myös 

asettua hyvin toisen asemaan.” (lo3) 

 

 

Opettajan merkitys tunnetaitojen oppimisessa 

 

Vastauksissa toistui opettajan merkitys lasten tunnetaitojen kehittymisessä. 

Vastaajien mukaan omalla esimerkillä ja turvallisen ilmapiirin luomisella voidaan 

saavuttaa onnistumisen tunteita tunnetaidoissa. Opettajana olemalla itse avoin omista 

tunteistaan ja kannustamalla oppilaita tekemään samoin, voi se vastausten mukaan 

lisätä luokassa avoimuutta ja luottamusta. Kun lapsilla on konkreettinen malli, joka 

tulee esimerkiksi opettajan omasta toiminnasta, on lasten helpompi sanoittaa ääneen 

omia tunteitaan ja käsitellä niitä. Lisäksi vastaajat korostivat sitä, että opettajan on 

oltava läsnä ja luotava lasten kanssa hyvä vuorovaikutuksellinen suhde, jolloin lapset 

ovat opetuksenkin suhteen vastaanottavaisempia.  

 

“Yleensä tunnetaitojen opetus onnistuu, jos oma vireystila on hyvässä ”moodissa” ja 

vuorovaikutus lasten kanssa hyvää. Usein etenkin pienet oppilaat ovat hyvin 

vastaanottavaisia. Tällainen tilanne saattaa vaatia opettajalta vahvaa lapsen johtamista ja 

ohjaamista, mutta palkitsee kyllä. Lapsi saavuttaa aikuisen kanssa luottamuksen kehän ja se 

palkitsee jatkossakin. “(lo3) 

 

“Pyrin olemaan oppilaille avoin omista tunteistani ja sanon myös oppilaille, että omista 

tunteistaan saa kertoa. Lasten on helpompi sanoittaa tunteita, kun on konkreettinen malli tai 

esimerkki. Läheisyys oppilaisiin helpottaa tunteiden käsittelyä ja sitä, että oppilaat osaavat ja 
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uskaltavat olla avoimia omista tunteistaan. Turvallinen ilmapiiri luokassa helpottaa tunteiden 

käsittelyä. Tärkeää on se, että kaikkien mielipiteet sallitaan, kenellekään ei naureta ja 

keskustellaan avoimesti siitä, miten eri tavalla tunnemme tilanteissa.” (lo1) 

 

Konkreettiset arkipäiväiset tilanteet toistuivat vastaajien vastauksissa onnistumisen 

hetkinä. Vastaajat kokivat tavallisten ja aitojen tilanteiden olevan tunnetaitojen 

kannalta hyödyllisiä, koska ne herättävät keskustelua ja konkreettista ymmärrystä 

tilanteesta. Lapsi oppii tunnetaitoja olemalla itse tilanteessa läsnä, jolloin hänen on 

käsiteltävä tunteita tilanteen sisällä ja rakentaa ymmärrystä niistä. Näissäkin 

tilanteissa opettajan merkitys korostui tunteiden suunnannäyttäjänä ja ohjaajana, 

jolloin lapsen täytyi käsitellä tunteita opettajan johdolla.  

 

“Onnistumista olen kokenut tilanteissa, joissa oppilailla on tullut erimielisyyttä ja olemme 

saaneet käytyä asian läpi niin, että molemmat ovat ymmärtäneet, että olisivat voineet toimia 

toisin riidan välttämiseksi. Jos oppilas on ollut voimakkaan esim. pettymyksen tai jopa 

aggressiivisen tunteen vallassa ja olen saanut ohjattua lasta niin, että hän on päässyt 

tilanteessa eteenpäin eikä ole jumittanut.” (lo3) 

 

“Tunnetaitojen opettaminen on parhaimmillaan ja aidoimmillaan silloin, kun tunteet kumpuavat 

jostain aidosta hetkestä joka herättää keskustelun. Luin eräänä päivänä kirjaa, joka olikin niin 

surullinen, että aloin itkeä. Yksi oppilaista otti kirjan ja sanoi, että hän voi jatkaa lukemista, kun 

en kyennyt. Siitä tulikin hyvä keskustelu missä tilanteissa itkettää ja pitääkö itkua pidätellä, jos 

vaikka pelkää jonkun nauravan.” (lo1) 
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6.3 Tunnetaitojen opettamisen haasteet 
 

Haasteita tunnetaitojen opettamisessa oli paljon. Erityisesti vastauksista nousi esille 

oppilaiden erimielisyydet asiaa kohtaan sekä haasteet tilanteiden 

vastaanottamisessa. Vastaajat kokivat, että jos oppilas ei ole opetuksen tai jonkin 

asian suhteen vastaanottavainen, toi se haasteita esimerkiksi tunnetaitojen 

opetukseen. Tunteiden väheksyminen ja mielipiteiden eroavaisuudet oppilaiden välillä 

toivat haasteita tunnetaitojen opettamiseen.  

 

“Tunnetaitojen opettamisessa on joskus ollut hankalaa, kun luokassa on joku ”pelle”, jonka 

on vaikea päästää irti roolistaan ja tämä pelleily haittaa työrauhaa ja keskittymistä asiaan.“ 

(lo2) 

“Jos luokka ei ole vastaanottavainen asialle ja he ikään kuin väheksyvät asiaa tai alkavat 

pelleilemään sen kustannuksella, tunnetaidoista voi olla vaikea keskustella. Joskus on ollut 

oppilas, joka kommentoi olemalla eri mieltä. Silloin tunnetaitojen opettamisessa voi olla 

haasteita.  (lo3) 

 

Erilaiset tilanteet, joissa oppilas ei tajua itse tekevänsä tai käyttäytyvänsä väärin, toi 

vastaajien mielestä haasteita tilanteiden selvittämiseen. Esimerkiksi 

kiusaamistilanteissa, kun oppilas ei myönnä olevansa syyllinen, vastaajat kokivat 

tilanteen ratkomisen haasteellisena. Myös tilanteet, joissa oppilas pelleilee, eikä ota 

asiaa vakavasti, tuntui vastaajien mielestä haasteelliselta selvittää. 

 

“Jos oppilas ei koskaan myönnä tekevänsä väärin tai olevansa syyllinen esim. 

kiusaamistilanteessa, on tosi vaikea keksiä keinoja, millä hänet saa tunnustamaan ja 

samalla katkaistua valehtelemisen kierteen. Opettaja ei näe aina tilanteita ja varsinkin pienet 

lapset kertovat tilanteet omasta näkökulmastaan. Koen myös, että vahingonilon 

katkaiseminen on välillä vaikeaa. Jotenkin se tuntuu opitulta taidolta ja lapselle on ehkä 

naurettu tai itsetunto murennettu.” (lo4) 
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“Paljon tulee tilanteita, joissa oppilas ei myönnä tehneensä väärin. Tilanteita on tosi vaikea 

ratkoa, kun lapsi ei ymmärrä sitä, että asioista ei saa valehdella eikä niitä saa vääristää.” 

(lo1) 

 

Oppilaan käyttäytymisen haasteet  

 

Vastaajat mainitsivat myös oppilaiden käyttäytymisen haasteet, jotka vaikuttavat 

tunnetaitojen kaikkiin osa-alueisiin. Haasteet tunteiden hallitsemisessa ja niiden 

sanoittamisessa on tuonut vastaajille tilanteita, jolloin oppilas on jumittanut, eikä ole 

pystynyt olemaan tilanteessa normaali. Tilanteen ratkaiseminen ja siitä eteenpäin 

pääseminen koettiin joskus haasteellisena, koska oppilas ei ole ollut opettajan 

lukuisista yrityksistä huolimatta tilanteessa vastaanottavainen.  

 

“Yksittäisen oppilaan kanssa on ollut joskus tilanne, että oppilas ei ole osannut hallita 

tunteitaan ja on mennyt aivan jumiin. Silloin olen kokenut epäonnistumista tai vaikeutta, kun 

lapsi on vain niin jumissa, että en osaa auttaa häntä tunteen hallinnassa tai tilanteen 

selvittämisessä. Olisin halunnut tuossa tilanteessa opettaa lapselle tunnetaitojen hallintaa, 

mutta se ei vain ole onnistunut.” (lo3) 

 

Vastauksissa nostettiin esille myös muut käyttäytymisen haasteet, kuten itsehillinnän 

pettäminen ja suuttuminen. Asioista on saatettu osata keskustella opettajan kanssa, 

mutta oikeassa tilanteessa omat itsehillinnän taidot ovat pettäneet. Jo opittua asiaa ei 

ole osattu siirtää käytäntöön ja oikeaan tilanteeseen, josta on osattu tunnilla 

keskustella oikein. Vaikka asiaa osattaisiin tunnilla käsitellä oikein, sen siirtäminen 

käytäntöön on koettu haasteelliseksi. 

 

“Haastavasti käyttäytyvillä lapsilla on luonnollisestikin vaikeuksia kaikilla tunnetaitojen osa-

alueella. Heidän kanssaan on ollut vaikeaa siirtää opetettua asiaa käytäntöön. Vaikka lapsi 

osaisikin esimerkiksi opetustilanteessa kertoa ja pohtia, mitä saa tehdä ja mitä ei voi tehdä, 

kun harmittaa –niin oikean tilanteen tullessa kuitenkin itsehillintä pettää.” (lo5) 
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Ammatillinen ote omien tunteiden näyttämisessä 

 

Vastaajat toivat esille myös haasteet omissa tunnetaidoissa ja käyttäytymisessä, kun 

oppilaan kanssa on tilanne, joka vaatii tilanteeseen sopivaa reagointia ja ammatillista 

otetta. Erityisesti tilanteet, jotka ovat surullisia tai käsittelevät muuten vaikeita tunteita 

ja kuolemaa, tuntuivat vastaajien mielestä vaikeilta itsellekin. Vastaajia mietitytti 

tilanteissa se, osaako itse reagoida tilanteissa oikein ja osaako auttaa oppilasta.  

 

“Itselle hankalia tilanteita ovat olleet myös sellaiset, kun ollaan puhuttu esimerkiksi surusta ja 

oppilas on kertonut jostain sellaisesta surullisesta asiasta, mikä ihan silminnähden meinaa 

häntä itkettää. Silloin meinaa itsekin herkistyä ja joskus voi olla vaikea löytää sopivia 

lohduttavia sanoja.” (lo5) 

 

Oikeanlaisen reagoinnin ja auttamisen lisäksi vastaajia mietitytti se, että aiheuttaako 

omalla käytöksellään ahdistusta tai muita negatiivisia tunteita lapsessa, joka voisi 

vaikuttaa häneen ei toivotulla tavalla. Yksi vastaaja koki itsensä herkäksi vaikeiden 

tunteiden äärellä ja itsensä kasassa pitäminen tuntuu vaikealta. Hän koki itse 

haasteena omat tunteensa ja niiden vaikutuksen oppilaisiin.  

 

“Olen itse tosi herkkä itkemään, joten minulle on hurjan vaikeaa puhua esim. kuoleman 

aiheuttaman surun tunteesta. Tosi vaikea pitää itseä kasassa siten, ettei aiheuta lapsille 

mitään ahdistusta asiasta.” (lo1)  
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6.4 Tunnetaitojen opettamisen tärkeys 
 

Vastaajat pitivät tunnetaitojen opettamista merkityksellisenä lapsen kehityksen 

kannalta ja erityisesti vastaajat korostivat tunnetaitojen opettamisen merkityksen 

tärkeyttä lapsen elämässä ja tulevaisuudessa. Eritysesti koulun merkitys tunnetaitojen 

kehittymisessä nähtiin tärkeänä, koska se voi olla jollekin ainut paikka, jossa 

tunnetaitoja voi oppia kasvotusten. Koulu on ympäristönä sellainen, jossa joutuu 

olemaan tekemisissä ja vuorovaikutuksessa niin monien aikuisten kuin myös erilaisten 

lasten kanssa. Vuorovaikutuksellisissa tilanteissa lapsi oppii tunnetaitojen lisäksi 

sosiaalisia taitoja ja käyttäytymistä. 

 

“Näen tunnetaitojen opettamisen erittäin tärkeänä. Koulumaailmassa lapsi oppii valtavasti 

muilta lapsilta kuin myös vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa tunnetaitoja.” (lo6) 

 

“Some-aikana olemme entistä vähemmän kasvotusten toisten kanssa. On tärkeää, että 

osaamme edelleen toimia erilaisten ihmisten kanssa. Vaikka töitä tehdään entistä enemmän 

etänä, ihmisten kohtaamista ei saa unohtaa. Epävakaa maailman tilanne aiheuttaa pelkoa ym. 

kielteisiä tunteita. Näitä tulisi pystyä ja osata käsitellä myös koulussa. Kaikkien kotona tähän 

ei kyetä, joten olisi hienoa, jos koulussa siihen olisi aikaa.” (lo4) 

 

“Opetan itse erityislapsia pienluokassa ja heillä on paljon haastavaa käyttäytymistä. 

Tunnetaitojen opettaminen varsinkin tällaisessa ryhmässä korostuu, koska vaikeudet 

tunnistaa ja säädellä omia tunteita näkyy ihan joka päivä heidän kanssaan. Tunnetaitojen 

oppiminen tukee myös sosiaalisia taitoja ja käyttäytymistä. ” (lo5) 
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Toisilta ihmisiltä voi oppia jotain uutta 

 

Vastaajat toivat esille erilaisten tunteiden merkityksen, toisten ihmisten 

huomioonottamisen ja itsetunnon kehityksen. Erityisesti empatiakykyä korostettiin 

tärkeänä taitona sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna. Vastaukset toistivat samaa 

kaavaa siitä, että omien tunteiden hallitseminen ja hyväksyminen on yksilön kannalta 

erityisen tärkeää, jonka avulla on mahdollista myös oppia tulemaan toimeen myös 

muiden ihmisten kanssa ja hyväksymään heidän erilaisuutensa ja erilaiset tunteet. 

Toisilta ihmisiltä voi oppia uusia asioita asettumalla heidän asemaansa ja 

omaksumalla näitä taitoja myös itselle.  

 

“Lapsen empatiakyky kasvaa, hän oppii ottamaan toiset lapset huomioon ja sanoittamaan, 

tulkitsemaan sekä ymmärtämään omia ja toisten ihmisten tunteita paremmin.” (lo6) 

 

“On tärkeää, että jokainen oppii tunnistamaan erilaiset tunteet, hyväksymään ne ja oppii myös 

sen, miten tunteiden kanssa oppii elämään ja hallitsemaan ja kestämään erilaisia tilanteita 

sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla.” (lo1) 

 

“On tärkeää luoda tilanteita, jossa lapsi voi asettua toiseen rooliin ja voi harjoittaa tätä uutta 

vahvuutta.“ (lo2) 

 

Vaikutus pitkälle tulevaisuuteen 

 

Vastaajat näkivät tunnetaitojen merkityksen myös lapsen tulevaisuuteen ja 

myöhempien ihmissuhteiden rakentamiseen. Omien tunteiden tunnistaminen ja 

tunteiden sanoittaminen nähtiin vastaajien mielestä tärkeänä taitona, jolloin näitä 

asioita on myös mahdollista peilata myöhemmissä ihmissuhteissa. Olemalla itse avoin 

näyttäytyy se positiivisena asiana ihmissuhteissa, jolloin suhdetta on mahdollista 

kehittää myös eteenpäin.  
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“Näen tunnetaitojen opettamisen erittäin tärkeänä, koska se vaikuttaa paljon lapsen 

itsetuntoon ja ihmissuhteisiin myöhemminkin elämässä.” (lo3) 

 

“Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen on todella tärkeää tulevaisuuden kannalta, 

kun lapsi alkaa luomaan kaverisuhteiden lisäksi muita ihmissuhteita. Näiden ominaisuuksien 

ansiosta yksilön on mahdollista olla avoin ihmissuhteessa ja kehittää sitä myös eteenpäin.“ 

(lo6) 

 

 

 

6.5 Käsityksiä tunnetaitojen opettamisen kehittämisestä  
 

Yksi selkeä kehityskohde tunnetaitojen opettamisessa nousi ajankäyttöön liittyen. 

Vastaajat korostivat vastauksissaan sitä, että ajanpuute on yksi yleisimmistä syistä, 

miksi tunnetaitojen opettaminen voi jäädä vähemmälle. Kiireiset koulupäivät ja päivän 

odottamattomat tilanteet voivat sotkea päivän suunnitelmia, jolloin kaikkia haluttuja 

asioita ei keretä päivän aikana tehdä. Lisäksi muutama vastaaja nosti esille sen, että 

kaikki opettajat eivät pidä tunnetaitojen opettamista niin tärkeänä verrattuna muihin 

oppiaineisiin. Näin tunnetaitojen opettamisesta on helppo ottaa aikaa vaikka jonkin 

toisen asian opettamiseen. Vaikka erilaisia tunnetaitoja vaativia tilanteita tulee vastaan 

joka päivä, niitä ei esimerkiksi keretä käsitellä koko luokan kanssa yhteisesti vaan 

pelkästään tilanteessa mukana olleiden.  

 

“Sille löytyisi ihan opetustunti, koska ajanpuute koulun arjessa on niin suuri. Osa opettajista 

käyttää mieluummin ylimääräisen ajan esimerkiksi matematiikan tai jonkun muun aineen 

opettamiseen. Jos tunnetaidoille olisi lukujärjestyksessä merkattu oma tuntinsa, kynnys sen 

skippaamiseen olisi suurempi. Kaikki opettajat eivät koe tunnetaitojen opettamista niin 

tärkeänä.” (lo4)  

“Koulupäivät ovat aina niin kovin erilaisia ja suunnitelmat päivän sisällä voivat elää monta 

kertaa. Siinä vaiheessa tulee monesti mietittyä, että otanko nyt käsittelyyn tämän uskonnon 

tunnin, jossa käsitellään kaveritaitoja vai matikan uuden aiheen, koska se on niin vaikea. 

Asioita pitää joskus valitettavasti priorisoida ja typistää jostakin. Joskus “onneksi” tulee 
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samaan päivään joku ristiriitatilanne, jota pääsee ratkomaan. Eiväthän ne kivoja ole lapsen 

eikä openkaan näkökulmasta, mutta niissä oppii tärkeitä vuorovaikutuksellisia taitoja ja 

ratkomaan tilanteita.” (lo6) 

 

Opetusmateriaaliin selkeyttä 

 

Opetusmateriaalia tunnetaitoihin liittyen vastaajien mielestä oli melko hyvin saatavilla. 

Parista vastauksesta kävi ilmi, että jos materiaalia olisi enemmän tarjolla esimerkiksi 

opetustunnin tai jopa opetusjakson verran, kynnys sen opettamiselle olisi varmasti 

pienempi. Lisäksi eräs vastaaja nosti esille sen, että opettajille voitaisiin tarjota 

enemmän käytännönläheistä koulutusta sekä oppaita ja kirjallisuutta tunnetaitojen 

opettamisen tueksi.  

 

“Materiaalia on mielestäni paljon tarjolla, toki jos sitä osaa käyttää hyödyksi ja oikein. Itse 

alkuopetuksen opettajana näiden materiaalien hyödyntäminen on helppoa. Toki yläluokillekin 

materiaalia on, mutta koetaanko sen käyttäminen opettajien toimesta yhtä hyödylliseksi, sitä 

en osaa sanoa.” (lo1) 

 

“Materiaalia on toki paljon, mutta itse koen ehkä jopa vähän aikaa vievänä ja välillä 

vaivalloisena eri materiaalien etsimisen tunnetaitoihin liittyen. Jos olisi valmiina esimerkiksi 

jokin alusta, jossa olisi paljon materiaalia ja valmiita tuntisuunnitelmapohjia ja jaksoja, 

helpottaisi se meidän opettajien taakkaa, kun monesti tuntuu ettei aika ja jaksaminen vain 

tahdo millään riittää kaikkien oppiaineiden tarkkaan suunnitteluun aina.” (lo6) 

 

“Materiaalia on onneksi jo paljon olemassa, mutta ehkä voisi tarkemmin miettiä, millaista 

tunnetaitojen opettaminen eri luokka-asteilla voisi olla ja miten asioita olisi hyvä käydä läpi eri 

ikäisten kanssa. Opettajille voisi olla enemmän käytännönläheistä koulutusta aiheeseen 

liittyen ja kirjallisuutta sekä oppaita nimenomaan koulumaailmaan kaipaan.” (lo5) 
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Pari vastaajaa toi esille, että heidän paikkakunnallaan on suunniteltu yleisesti kaikille 

kouluille tunnetaitojen vuosikello, jonka tarkoituksena on lisätä kouluarkeen 

tunnetaitoja esimerkiksi erilaisten tehtävien kautta. Vastaajat kokivat tämän 

toimintamallin tervetulleena lisänä osaksi kouluarkea, joka voisi kuulua säännöllisesti 

kouluarkeen eikä vain nyt korostetusti yhtenä vuonna. Materiaaleista sai vinkkejä 

käytännön toteutukseen, joten niitä oli helppo hyödyntää omassa opetuksessa.  

 

“Nykyään puhutaan paljon tunnetaidoista ja niiden opettamista on varmasti kehitettykin 

tuomalla niitä moniin oppiaineisiin. Meillä esim. pienillä kouluilla on otettu käyttöön yhteinen 

tunnetaitojen vuosikello. Siinä voisi olla mallia muillekin kouluille. Toki vuosikelloa pitää sitten 

käyttää eikä se saa jäädä puheen asteelle.” (lo3) 

“Tänä vuonna koulussamme on monialaisena teemana tunnetaidot ja jokaisella luokalla 

tunnetaitojen opettamista tapahtuu viikoittain jossakin muodossa. Tunnetaidot voisivat kuulua 

muulloinkin säännöllisesti viikko-ohjelmaan, eikä vain tällaisena teemavuonna.” (lo5) 

“Tunnetaitojen vuosikello on toiminut mielestäni meillä hyvin. Se on antanut paljon käytännön 

vinkkejä sekä uusia ideoita, joita voisi omassa opetuksessa hyödyntää. Hienoa, että tällainen 

on suunniteltu osaksi koulun toimintaa. Toki toivoisin, että se jatkuisi vuosittain, eikä vain nyt 

tänä vuonna.” (lo6) 

 

Moniammatillinen yhteistyö 

 

Vastaajat mainitsivat muiksi kehityskohteiksi moniammatillisen yhteistyön, jossa olisi 

hyvä mahdollisuus hyödyntää tunnetaitojen opettamista. Esimerkiksi yhteistyö 

psykologien, koulukuraattoreiden sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden 

kanssa lisäisi tietämystä tunnetaidoista ja voisi tuoda tunnetaitojen opettamiseen 

jotakin uutta. Vastaajat kokivat, että esimerkiksi psykologeilla ja terveysalan 

ammattilaisilla voisi olla enemmän kokemusta ja tietämystä tunnetaitoihin liittyvissä 

asioissa ikäryhmille suunnatulla tavalla, josta olisi hyötyä lapsen kehityksen kannalta. 

Moniammatillinen yhteistyö olisi vastaajien mielestä toivottava lisä kouluun.  
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“Tunnetaitojen opettamisessa voisi olla hyvä sauma tehdä moniammatillista yhteistyötä 

sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden kanssa: esim. psykologit, koulukuraattorit jne.” 

(lo5) 

“Olen huomannut sen, että esimerkiksi psykologien ja koulukuraattoreiden tarve kouluissa on 

kasvanut valtavasti. Siinä voisi olla yksi tervetullut lisä, että esimerkiksi tunnetaitojakin 

käsiteltäisiin moniammatillisesti näiden ammattilaisten kanssa. Heillä olisi varmasti 

annettavanaan jotakin lisää, mitä ei itse opettajana aina hoksaa. Moniammatillista yhteistyötä 

kaipaisin kyllä lisää.“ (lo1) 

 

Tunnetaitojen kehittäminen on jatkuva prosessi 

 

Pari vastaajaa korosti sitä, että tunnetaitojen kehittäminen on jatkuva prosessi, joka 

kestää läpi elämän ja sen pohja luodaan jo päiväkodissa. Tärkeää on luoda hyvä 

yhteys lapseen olemalla turvallinen ja kuunteleva aikuinen, joka välittää lapsesta. 

Lapselle tulee turvallinen ja hyväksytty olo ja hän kokee, että voi kertoa aikuiselle 

huolista ja murheista.  

 

“Hyvä kontakti lapseen luodaan jo päiväkodissa, josta matka jatkuu kouluun. Mielestäni on 

tärkeää luoda hyvä vuorovaikutus kaikkiin lapsiin. KOHTAA, KUUNTELE ja KANNUSTA. 

Tämä on koulumme kristallissoitu teema, jonka uskomme kantavan hedelmää pitkälle lasten 

tulevaisuuteen. Näiden turvallisten aikuisten siipien alla lapsen on hyvä kasvaa ja tuntea 

olevansa hyväksytty juuri sellaisena kuin hän on. Tämän teeman alla tunnetaitojen 

opettaminen mahdollistuu ja on läsnä kaikessa kohtaamisessa. Lapsi kokee, että aikuiselle 

hän on ollut tärkeä ja hänestä välitetään. Tämä tapa kohdata lapsi on mielestäni loistava keino 

tunnetaitojen opettamiseen.” (lo2) 

“Lapselle on tärkeää se tunne, että hänestä välitetään. Olemalla turvallinen ja välittävä 

aikuinen, tulee lapsellekin turvallinen olo. Hän uskaltaa helpommin kertoa asioistaan ja on 

valmiimpi vastaanottamaan asioita. Tunnetaitojen kehittyminen tapahtuu turvallisessa 

ympäristössä, jossa lapsi voi olla oma itsensä.” (lo6) 
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7 POHDINTA 
 

 
7.1 Tulosten yhteenvetoa 
 

Tutkielmani tulosten perusteella voidaan sanoa, että kaikki vastaajat kokivat 

tunnetaitojen opettamisen merkityksen todella tärkeänä ja he toteuttivat sitä 

opetuksessaan itselleen parhaaksi kokemallaan tavalla. Tulosten valossa tämä on 

tärkeä havainto, koska tunnekasvatus on linjattu osaksi perusopetuksen 

opetussuunnitelmaa (POPS 2014). Näin ollen sen toteuttaminen jossakin muodossa 

omassa opetuksessa on osa luokanopettajien ammatillista velvollisuutta. 

Tulosten valossa oli mielenkiintoista huomata se, että opettajilla oli melko samanlaisia 

käsityksiä ja kokemuksia tunnetaitojen opettamisesta. Tärkeä havainto oli se, että 

tunnetaitoja vaativia tilanteita tuli päivittäin. Samankaltaiset metodit, kuten itseilmaisun 

ja kehollisen toiminnan hyödyntäminen, opetuksessa näyttivät toimivan hyvin 

vastaajien mielestä. Omien tunteiden ilmaiseminen kehollisesti ja sanoittaen antaa 

oppilaalle mahdollisuuden ilmaista itseään monikanavaisesti itselle parhaiten sopivalla 

tavalla. Tunteiden harjoitteleminen ohjatusti monipuolisesti sekä eri ilmaisun keinoja 

käyttäen antaa lapselle mahdollisuuden kehittää omia tunnetaitojaan turvallisesti.  

Tulosten puolesta osasin odottaa, että vastaajat nimeävät useita erilaisia 

vuorovaikutuksellisia tilanteita, joissa tunnetaitojen harjoittelemista ja ilmenemistä on 

tapahtunut, koska tunnetaidot ohjaavat käyttäytymistä ja vuorovaikutustilanteita. 

Koulupäivät voivat olla sisällöltään hyvin erilaisia ja yllättäviäkin muutoksia voi 

tapahtua päivän aikana. Erilaiset ristiriitatilanteet ja erimielisyydet olivat tilanteita, joita 

mainittiin vastauksissa eniten ja se ei tulosten puolesta ole yllättävää.  

Mielenkiintoista tuloksissa oli se, miten paljon opettaja voi vaikuttaa omalla 

toiminnallaan ja käytöksellään tunnetaitojen ilmenemiseen luokassa. Opettajan 

ollessa avoin ja hyväksyvä omien tunteidensa kanssa, on hänen helppo myös antaa 

lapselle hyväksyvä kuva lapsen tunteista. Se luo lapselle kuvan siitä, että kaikki tunteet 

ovat sallittuja ja niiden näyttäminen on turvallista. Tulosten puolesta oli mielenkiintoista 

myös se, että vastaajat kokivat omien tunteidensa ja niiden näyttämisen joissakin 

tilanteissa jopa haasteellisena. Erityisesti haastavat tilanteet, joissa kohdataan 
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esimerkiksi surua, tuntui vastaajien mielestä vaikeilta käsitellä ammattimaisesti 

oppilaiden kanssa.  

Kasvatuksen päävastuun on voitu ajatella aikaisemmin kuuluneen oppilaiden koteihin 

ja koulun rooli on ollut tukea tätä kasvatusta. Tänä päivänä koulun kasvatuksellinen 

rooli on huomattavasti suurempi kuin koskaan aikaisemmin ja roolit kodin ja koulun 

välillä ovat kokeneet jopa vaihdoksen. Tästä johtuen myös luokanopettajiin 

kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet. Luokanopettaja nähdään opettajan roolin 

lisäksi kasvattajana, jonka tehtävänä on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. 

Lisäksi opettaja toimii ikään kuin oppaana lapselle erilaisissa tilanteissa ja pyrkii 

omalla toiminnallaan auttamaan lasta toimimaan erilaisissa tilanteissa oikealla tavalla.  

Luokanopettajan kasvatuksellisen vastuun nähdään yltävän myös lapsen tunnepuolen 

osa-alueelle. Erilaiset tilanteet ja ihmiset, joita lapsi koulupäivien aikana kohtaa 

aiheuttaa hänessä myös erilaisia tunteita, joiden käsitteleminen voi olla joskus 

hankalaa. Luokanopettaja toimii tilanteissa ohjaavana osapuolena ja pyrkii auttamaan 

lasta käsittelemään tunteitaan oikein. Vuorovaikutuksellisuus muiden lasten ja 

aikuisten kanssa luo lapselle lukuisia erilaisia tilanteita, joissa lapsi joutuu peilaamaan 

omia tunteitaan suhteessa muihin. Lapsi joutuu omien tunteidensa tarkastelun ja 

niiden kohtaamisen lisäksi ottamaan huomioon myös muiden tunteet ja niiden 

tarkoitusperän. Aina kaikkien näiden asioiden sisäistäminen ei ole lapselle helppoa ja 

usein vaikeat tilanteet voivat näyttäytyäkin ulkopuolisille kiukkuna ja itsehillinnän 

puutteena.  

Jos ajatellaan koulumaailmaa tunnekasvatuksen kannalta keskeisenä tekijänä lapsen 

kehityksessä, ei voida olla väärässä. Koulussa lapsi saa eniten erilaisia sosiaalisia ja 

vuorovaikutuksellisia tilanteita päivän aikana, joissa hän joutuu käyttämään 

tunnetaitoja. Ympäristönä koulu tarjoaa tunnetaitojen opettelua, omaksumista ja 

tunteiden peilaamista suhteessa toisiin ihmisiin. Koulussa opittuja tunnetaitoja 

tarvitsee myös muissa ympäristöissä ja tilanteissa. Ne valmistavat lasta tulevaisuuden 

vuorovaikutukselliseen elämään.  
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7.2 Tulosten tarkastelua 
 

Tutkimukseni tulosten perusteella voidaan todeta se, että tunnetaitojen opettamisen 

tarve on valtava ja syyt siihen ovat hyvin moninaiset, koska lapsen tunnetaidot eivät 

ole vielä kehittyneet aikuisen kanssa samalle tasolle. Koska tunne-elämän valmiudet 

eivät ole lapsella vielä aikuisen kanssa samalla tasolla, niitä ei voi vertailla keskenään 

ja lapsi tarvitsee jatkuvaa harjoittelua näiden taitojen oppimiseen.  (Virtanen 2015, 25-

31). Jääskisen (2017) mukaan sosiaaliset taidot ja tunnetaidot korostuvat koulussa 

entisestään, joten tunnetaitojen opettelu alkaa lapsen aloittaessa koulutaipaleen 

(Jääskinen 2017, 75-76). Lapsella on mahdollisuus oppia näitä taitoja jatkuvasti 

koulussa joka päivä valvotusti.   

Jääskisen (2017) mukaan kouluikäinen lapsi pystyy säätelemään tunneilmaisua 

sosiaalisten odotusten mukaisesti ja arvioimaan tunteen ilmaisun vaikutusta muihin 

(Jääskinen 2017, 75-76). Tutkimukseni tulosten mukaan vastaajat kokivat lasten 

osaavan jo melko hyvin säädellä tunteitaan ja näkemään niiden vaikutusta myös 

muihin. Tunteita osattiin nimetä ja niiden syntymistä pohtia rakentavasti. Tunnetaitojen 

oppiminen vaatii pitkän aikavälin harjoittelua ja paljon toistoja (Jääskinen 2017, 92). 

Oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen valmiuksien vastuu on kasvattajalla eli tässä 

tapauksessa opettajalla (Klemola & Talvio 2017, 160). Tämän saman huomion 

tutkimuksen vastaajat olivat tehneet pohtiessaan tunnetaitojen harjoittelemista. 

Vastauksissa toistuivat ristiriitatilanteiden ratkominen, jossa korostuivat opettajan 

taidot toimia tilanteissa sekä tunteiden käsittely.  

Virtasen (2015) mukaan opettajan työ on muutoksessa kohti vaativampaa osaamista, 

jota puoltaa tutkijoiden ja kentällä toimivien opettajien mielipiteet (Virtanen 2015, 12-

13). Haasteita koulumaailmasta löytyy hyvin laajasti lapsen tunnetaitojen 

harjoittelemisesta ajanpuutteeseen ja resurssipulaan, kuten tutkimuksen vastauksista 

voidaan päätellä. Alati muutoksessa oleva opettajan työ vaatii luokanopettajalta 

emotionaalisesti ja sosiaalisesti tasapainoisen työympäristön luomista lapselle, jossa 

opettajan tulee pystyä ohjaamaan ja säätelemään omia sekä oppilaiden tunteita (ks. 

Virtanen 2015). Tämä on melkoinen haaste luokanopettajille, koska työ on jo valmiiksi 

haastavaa ja muutokset tuovat siihen oman lisänsä.  
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Kirvesojan (2013) tutkimuksen perusteella luokanopettajien mielestä spontaaneissa 

tilanteissa tapahtuu kouluarjessa tunnekasvatusta eniten (Kirvesoja 2013, 2). Näitä 

samoja havaintoja tein omassa tutkimuksessani. Vastaajat nostivat esille tilanteita 

esimerkiksi välitunneilta, ruokailuista ja siirtymätilanteista, joissa tarvittiin tunnetaitoja 

ja tunnekasvatusta tilanteen selvittämiseksi. Hyvä nosto omasta tutkielmastani oli 

tilanne, jossa opettaja oli ruvennut itkemään luettuaan surullista kirjaa. Yksi oppilaista 

tarjoutui auttamaan ja lukemaan kirjan loppuun, koska opettaja ei siihen pystynyt. 

Tilanne oli synnyttänyt luokassa hyvää pohdintaa ja keskustelua, miten omia tunteita 

ei kannata häpeillä.  

 

7.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 
 

Tutkimukseni tuotti tietoa niihin kysymyksiin, mihin toivoinkin saavani vastauksen. 

Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että tunnetaitojen opettamisen ja niiden 

oppimisen nähdään vastaajien mielestä tärkeinä asioina, joilla on vaikutusta myös 

pitkälle lapsen tulevaisuuteen. Tunnetaitojen oppimisen keskiössä eivät ole vain 

yksilön omat tunteet ja niiden tarkastelu, vaan tunnetaitojen opetteleminen nähdään 

tärkeänä taitona myös vuorovaikutuksellisten taitojen oppimisen kannalta. Toisten 

ihmisten kanssa toimeen tuleminen vaatii yksilöltä oikeanlaista tunteiden käsittelyä ja 

toisten ihmisten huomioonottamista.  

Tulosten valossa erityisesti lasten tunnetaitojen kehittymiseen nähtiin vaikuttavan 

myös luokanopettajan henkilökohtaiset tunnetaidot. Luokanopettaja pystyy omalla 

toiminnallaan ja tunteidenkäsittelytaidoillaan edesauttamaan lapsen tunnetaitojen 

kehittymistä ja tarjoamaan omilla tunnetaidoillaan mallin, jota lapsi voi hyödyntää 

omien tunnetaitojensa kehittymisen tukena. Luokanopettajan merkitys tunnetaitojen 

kehittymisessä on mielenkiintoisen valtava. Koska luokanopettajankin työ on 

jatkuvassa muutoksessa ja vastuu sekä työnkuva muuttuvat kokoajan, vastuu 

kasvatuksessa ja tunnetaitojen kehittämisessä tulee varmasti kasvamaan ajan myötä 

myös luokanopettajilla. 

Tutkimukseni tuo arvokasta tietoa erityisesti luokanopettajille siitä, miksi tunnetaitojen 

opettaminen lapsille on tärkeää. Tulokset osoittavat, että tunnetaitojen ilmenemistä ja 
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toteutusta on hyvin monenlaista, joten tutkimuksen vastauksista voi saada jotain 

kehitysideaa myös oman opetuksen toteutukseen tai koulun toimintamalliin.  

Tutkielmani vastaajat sijoittuvat maantieteellisesti samalle alueelle ja osa jopa samalle 

paikkakunnalle, joten olisi mielenkiintoista toteuttaa tutkimus uudestaan niin, että 

vastaajia olisi ympäri Suomea, jolloin alueelliset erot näkyisivät mahdollisesti 

paremmin ja tutkimustietoa saisi laajemmalta alueelta. Jatkotutkimusaiheena voisikin 

olla se, että onko eri paikkakuntien tai alueiden välillä eroa siinä, miten tunnetaitojen 

opettamista toteutetaan. Vaikka tutkielmani vastaajat sijoittuvatkin maantieteellisesti 

samalle alueelle, oli heidän vastauksissaan pieniä eroja sen suhteen, millä tavoin 

esimerkiksi heidän koulunsa toimintamallin mukaan tunnetaitoja opetetaan.  
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LIITTEET  

 

KYSELYLOMAKE  

 

Hyvä vastaanottaja, arvoisa tuleva luokanopettajakollegani  

 

Käännyn puoleesi tehdessäni pro gradu-opinnäytetyötä Lapin yliopistossa luokanopettajan 
maisteriohjelmassa.  

Tarkoituksenani on kuvata opettajien käsityksiä ja kokemuksia tunnetaitojen opettamisesta. 
Tutkimuksessani haluan paneutua siihen, miten tunnetaitojen opettaminen onnistuu, mitkä tekijät sitä 
vaikeuttavat ja miksi niitä pitäisi opettaa? On olemassa erilaisia määritelmiä tunnetaidoista. Niitä ovat 
ainakin kyky havaita tunteita, ymmärtää ja sanoittaa tunteita sekä säädellä ja hallita tunteita. Kun 
vastaat kysymyksiin, voit käyttää näitä piirteitä apuna omien kokemustesi kuvaamiseen. 

Kyselylomakkeella antamasi vastaukset ovat täysin luottamuksellisia. Käsittelen vastaukset 
anonyymisti, eikä sinun henkilöllisyytesi tule missään tutkimusprosessin vaiheessa tutkimuksessani 
esille.  

Kysymyksiin vastaaminen vie aikaasi jonkin verran, mutta toivon kuitenkin, että käyttäisit hetken 
aikaasi ja vastaisit kysymyksiin ajatuksella. Pidän osallistumistasi tutkimukseeni tärkeänä, sillä juuri 
sinun kokemuksesi ovat ensiarvoisen tärkeitä halutessani tukea opettajia ja opettajankoulutusta 
tunnetaitojen opettamisessa.  

Pyydän ystävällisesti palauttamaan vastaukset mieluiten viimeistään 19.9.2022 mennessä 
sähköpostitse. Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiin. Minut tavoittaa parhaiten 
sähköpostitse. 

Haluan esittää jo etukäteen sydämelliset kiitokset arvokkaasta vaivannäöstäsi ja suuresta avustasi 
kohti valmistumistani! 

Aino-Maija Saastamoinen 

sähköpostiosoite:  

Puh.  

 

 

 

 

Perustiedot 

Sukupuoli (mies, nainen, muu) : 

Ikä (alle 25, 25-35, 36-45, 46-55, yli 56) : 
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Työkokemus opettajana (alle 5 vuotta, 6-10 vuotta, 11-20 vuotta, yli 21 vuotta) : 

 

Tunnetaitojen opettaminen 

1. Tunnetaitojen opettamisen mahdollisuudet 

(avoin kysymys, ja pyydän vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin): 

Missä tilanteissa tunnetaitoja voi opettaa luokassa? Missä oppiaineissa ja milloin tunnetaitoja on hyvä 
opettaa? Miten tunnetaitoja voi opettaa?) 

 

2. Pyydän, että kertoisit omista kokemuksistasi koskien tunnetaitojen opettamista. Pyydän, 
että kertoisit kokemuksistasi mahdollisimman avoimesti ja monipuolisesti sekä ihan 
konkreettisten esimerkkien myötä. 

Milloin olet onnistunut hyvin tunnetaitojen opettamisessa, missä tilanteissa, milloin ( kerro 
esimerkkejä) 

Milloin tunnetaitojen opetus on ollut itsellesi hankalaa tai vaikeaa? Millaiset esteet tai haasteet ovat 
vaikeuttaneet omaa tunnetaitojen opettamistasi? (kerro esimerkkejä) 

 

 

3. Miten tärkeänä pidät tunnetaitojen opettamista? 

a) erittäin tärkeänä b) tärkeänä, c) tarpeettomana 

Miksi? 

 

4. Millaisena näet tunnetaitojen merkityksen lapsen elämässä ja tulevaisuudessa? 

 

 

5. Miten tunnetaitojen opettamista voisi kehittää? 
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