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1. Johdanto 
 

Tunteet ja tunnetaidot ovat olleet lähellä sydäntäni koko lyhyen, mutta tunteita täynnä 

olleen opettajanurani ajan. Olen työssäni luokanopettajana huomannut, että tunteet ovat 

vahvasti läsnä koulun arjessa, ja lapset ja nuoret tarvitsevat jatkuvaa ohjausta ja tukea 

tunnetaitojensa kehittämisessä. Vaikka tunnetaitojen kehittäminen on kirjattu opetus-

suunnitelmaan (POPS, 2004), ei tunnekasvatukselle koulussa tunnu riittävän tarpeeksi 

aikaa ja osaamista  

 

Viimeaikainen tutkimus (mm. Goleman, 1997; Greenhalg, 1994) on vahvistanut tuntei-

den tutkijoiden parissa vähitellen leviävää käsitystä siitä, että tunteet ja järki eivät ole 

kaksi erillistä puolta ihmisessä. On osoitettu, että tunteet ovat mukana lähes kaikessa 

mitä teemme, myös oppimisessa, ja että tehokas oppiminen on riippuvainen henkisestä 

kasvusta (Greenhalg, 1994, 21). Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on koulu-

tusalan tutkijoiden ja käytännön toimijoiden tietämys myös sosio-emotionaalisten on-

gelmien ehkäisemisestä parantunut huomattavasti. Käytössä on jatkuvasti kasvava mää-

rä ohjelmia, strategioita ja tekniikoita terveen henkisen kehityksen edistämiseen sekä 

negatiivisten lopputulosten ehkäisemiseen, ja samalla tunnekasvatuksen kenttä on saa-

nut taakseen vahvemman empiirisen pohjan (Greenberg ym.,2003). Tunnekasvatuksen 

kohteena olevien sosiaalisten kykyjen ja tunnetaitojen on osoitettu olevan lähes välttä-

mättömiä elämässä onnistumiselle ja vähentävän riskiä sopeutumisongelmiin, epäonnis-

tuneisiin suhteisiin, väkivaltaan, päihteiden väärinkäyttöön ja onnettomuuden tuntee-

seen (Zins & Elias, 1997; Zins, Weissberg ym. 2004  

 

Lapset ja nuoret viettävät suuren osan valveillaoloajastaan koulussa, mutta kuinka pal-

jon heidän tunnepuolen kasvuaan ohjataan ja tuetaan siellä? Laineen (1998, 117) mu-

kaan pitäisi vakavasti kiinnittää huomiota siihen, ettei kouluissa ole kehitetty sellaisia 

keskustelun, kohtaamisen ja yhdessä tutkimisen muotoja, joiden avulla voitaisiin raken-

taa avointa ja turvallista työskentelyilmapiiriä ja hoitaa erilaisia ihmissuhdevaikeuksia. 

Oppilaiden lisäksi myös opettaja tarvitsee emotionaalisia taitoja joka päivä työssään. Ne 

ovat taitoja, jotka kumpuavat persoonallisuudesta, mutta jotka myös ovat kehitettävissä 

lähinnä yksilön omin ponnistuksin. Opettajan tunnepuolen osaamista ja hallintaa ei tuli-

si laiminlyödä, sillä se on keskeistä opettajan ydinosaamista vuorovaikutustaitojen kan-

nalta. (Laine, 1998, 117-118) 
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Vuoden 2012 keväällä sain yliopistoni sähköpostilistan kautta viestin, jossa Suomen 

Mielenterveysseura etsi opinnäytteiden tekijöitä ”Mielenterveystaidot alakouluun”-

hankkeeseensa, ja kiinnostuin heti. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hank-

keessa kehitetään valtakunnallinen koulutusmalli sekä opetusmateriaalia ja työvälineitä 

alakoulun opettajille mielenterveystaitojen opettamiseen ja niiden ottamiseen osaksi 

luokanopettajan ammatillisesta osaamista osana omaa opettajan työtään. Pilotti kestää 

keväästä 2012 syksyyn 2014, ja sen aikana opettajat saavat laajan koulutuskokonaisuu-

den, kehittävät ja kokeilevat omassa työssään mielenterveystaitojen osaamista, työväli-

neitä ynnä muuta hankkeen aikana syntynyttä materiaalia. 

 

Tutustuttuani hankkeeseen tarkemmin tutkimukseni kohteeksi valikoitui hankkeessa 

mukana olevien pilottiopettajien käsitykset tunnetaidoista ja tunnekasvatuksesta, sekä 

tutkittavien opettajien työssään toteuttama tunnekasvatus. Päätin valita tutkittavakseni 

juuri opettajat, sillä koulussa tarjottavassa tunnekasvatuksessa on opettajilla luonnolli-

sesti suuri rooli. Oppilaan tärkein suhde on suhde opettajaan, eikä kukaan henkilö kou-

lujärjestelmästä kykene vaikuttamaan oppilaisiin niin suuresti kuin opettaja (Gordon, 

2006, 387). 
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 2. Tunnekasvatus peruskoulussa 
 

2.1  Tunteet osana ihmistä 

 
2.1.1 Mitä tunteet ovat? 

 

Tunteet ovat olleet jo kauan tutkijoiden kiinnostuksen kohteena, mutta siitä huolimatta 

on yhä useita erilaisia näkemyksiä siitä, mitä tunteet ovat, ja millä tavoin niitä 

ilmaistaan. Miten tarkalleen ottaen psykologinen konstruktio sitten selittää kaikki 

tunteiksi laskettavat ilmiöt? Ensimmäinen askel on tunnistaa jokaisen tunteen ilmaisun 

koostuvan monista tekijöistä, kuten ilmeistä äänensävyistä, muutoksissa hermostoissa, 

subjektiivisista kokemuksista ja niin edelleen. (Russell 2009 s.1264-1265) 

 

Ydinaffekti (core affect) on esikonseptuaalinen primitiivinen prosessi, 

neuropsykologinen tila, joka heijastuu tietoisuuteen pelkästään yksinkertaisena hyvän 

tai pahan olon tunteena, flegmaattisuutena tai energisyytenä. Sen olemassaolo 

tietoisuudessa voi olla keskeinen, vähäinen tai ajoittain jopa kokonaan olematon.  

Empiiriset kokeet ovat osoittaneet ydinvaikutuksen liittyvän muutoksiin autonomisessa 

hermostossa, kasvojen eleissä ja äänensävyissä, välineelliseen käyttäytymiseen, 

reflekseihin ja lukuisiin muihin seikkoihin (Russell 2003). Tästä huolimatta 

ydinvaikutus on näistä reaktioista käsitteellisesti irrallinen. (Russell 2009 s.1264-1265) 

 
Ydinaffekti ei myöskään ole synonyymi tunteille tai tunteiden lähde: se ei ole välttämä-

tön osa tunteita tai tuntemuksia. Prototyyppiset emotionaaliset tuntemukset ovat yleensä 

sellaisia jotka ensin alkavat ja vähän ajan päästä päättyvät. Ydinvaikutus taas vaikuttaa 

tavalla tai toisella yksilöön jatkuvasti, joskus muuttuen nopeasti, joskus hitaasti, ilman 

alkua tai loppua. Prototyyppiset tunteet kohdistuvat yleensä johonkin: yksilö kokee vi-

haa, pelkoa tai surua jotain tiettyä asiaa kohtaan. Sitä vastoin ydinaffekti ei välttämättä 

kohdistu mihinkään. (Russell 2009 s.1264-1265) 

 

Joskus ihmiset ovat peloissaan, joskus vihaisia, surullisia jne. Tällaiset tiedostetut 

tuntemukset ovat todellisia, mutta ei ole tarpeellista olettaa tällaisten tuntemusten 

(feeling) johtuvan varsinaisista tunteista (emotion). Russellin (2009, 1264-1265) 

näkemyksen mukaan tunteet eivät aiheuta tuntemuksia. Hän näkee Jamesin (1884) 

tapaan, tällaisten kokemuksien olevan havaintoja (perceptions): pelon tuntemus on 
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itsensä kokemista pelokkaaksi (ks. Prinz 2004). Russell (2009, 1264-1265) luonnehtii 

tällaisia tuntemuksia metakokemuksiksi, koska ne edellyttävät muita kokemuksia: 

ydinvaikutuksia, somatosensorista palautetta, tilannearvioita, arvottamista, uskomuksia, 

haluja, suunnitelmia ja käyttäytymistä. 

 

Tunteista on luotu eri teorioita, joiden avulla tunteita kyetään käsitteellistämään ja erot-

telemaan. Kaksi hallitsevaa teoriaa tunteiden rakenteesta ovat diskreetit ja dimensionaa-

liset tunneteoriat. (Lopatovska & Arapakis, 2010, 2) Diskreettien tunneteorioiden edus-

tajien mukaan tunnemaailma koostuu erillisistä perustunteista joilla on ollut tärkeä rooli 

ihmisen evoluution kehityksessä (Ekman, 1999; Izard, 1977). Perustunteet erilaisine 

motiiveineen ovat ohjanneet ihmistä vaihtelevissa tilanteissa pyrkien säilyttämään hy-

vinvoinnin ja olemassaolon. Perustunteet ovat eroteltavissa toisistaan fysiologisten akti-

vaatioiden, kasvonilmeiden sekä sisäisten kokemuksien kautta. Perustunteiden lukumää-

rästä tutkijat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen. Kasvonilmeiden ja tunteiden yhte-

yttä jo vuosikymmenet tutkinut Paul Ekman (1999) on päätynyt siihen, että on olemassa 

kuusi universaalia perustunnetta: ilo, suru, inho, hämmästys, viha ja pelko. Vaikka 

säännöt ja normit koskien tunteiden ilmaisua vaihtelevat, tutkimukset osoittavat, että 

nämä perustunteet voidaan löytää kaikista maista ja kulttuureista.  (Lopatovska & Ara-

pakis, 2010, 2-3) 

 

Diskreettien tunneteorioiden mukaan muut tunteet kuin perustunteet ovat joko perustun-

teiden yhdistelmiä tai vuorovaikutuksessa opittuja variaatioita näistä tunteista, esimer-

kiksi, syyllisyys ja yksinäisyys ovat variaatioita surusta (Bower, 1992). Diskreettien 

tunteiden lähestymistapa, palaa kielen alkulähteille, jolloin sanat ja eleet syntyivät mer-

kitsemään erilaisia asioita. Tällä lähestymistavalla on historiallis-tieteellistä pohjaa, sillä 

behavioristisen tieteen synnystä alkaen tutkijat ovat käyttäneet tunnesanoja (emotion 

words) analysoidakseen ihmisten tunnekokemuksia. Darwin (1998) on tehnyt tästä lä-

hestymistavasta hyväksyttävän biologisissa ja yhteiskuntatieteissä esittämällä joukon 

evolutionaarisesti jatkuvia ”perustunteita” (”basic emotions”) ja määrittelemällä näihin 

perustunteisiin liittyviä tarkkailtavissa olevia fysiologisia ja ilmaisullisia reaktioita. Dis-

kreettien tunteiden lähestymistapa tukeutuu luokitteluun joka heijastuu kielellisissä, tun-

teita koskevissa semanttisissa rakenteissa. Syy kielen muodostaman rakenteen hyväk-

symiseen on se, että kielen muodostamat kategoriat vaikuttavat vastaavan uniikkeja res-
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ponsiivisia malleja esimerkiksi ilmeistä, äänensävyistä ja fysiologisista reaktioista. (Lo-

patovska & Arapakis, 2010, 3-4) 

 

Koska kielikategorioilla on primaarinen rooli tunteiden kuvaamisessa, diskreettien tun-

teiden lähestymistapaa kannattavat tutkijat käyttävät tutkimusmetodeinaan itsearvioivia 

raportteja, jotka voivat sisältää monenlaisia asteikkoja (nominaalinen, järjestyksellinen, 

välimatka-asteikollinen). Yleensä tutkija antaa vastaajalle listan tunteita koskevia terme-

jä ja vastaajan tulee joko valita termit, jotka parhaiten kuvaavat koettua tunnettua (no-

minaaliasteikko) ja osoittaa joko kolmi- tai viisiportaisella asteikolla kokiko hän tunteen 

vähän, jonkin verran, vaiko vahvasti (järjestysasteikko/ordinal scale) tai käyttää analo-

gista asteikkoa osoittaakseen, kuinka paljon hän tunnetta koki (esim. asteikolla yhdestä 

sataan – välimatka-asteikko/interval scale). (Russell, 2009 s.1264-1265) 

 

Diskreettien tunteiden tutkimusmetodit vaihtelevat keskenään siinä, tuleeko vastaajan 

vastata vain osuvimmalla tunteita mittaavalla skaalalla, kahdella eri asteikolla mahdol-

listen tunnesekoitusten selvittämiseksi vai kenties jopa vastata kaikilla kolmella em. as-

teikolla (vastaten siis 0 tai jättäen tyhjäksi ne asteikot, jotka eivät vastaajan mielestä ole 

sopivia koetun tunteen mittaamisessa). Vaikka edellä kuvatun kaltaisia standardoituja 

instrumentteja on olemassa (kuten Izardin Differential Emotion Scale; Izard 1991), 

useimmat tutkijat haluavat luoda ad hoc-tyyppisiä listoja niistä tunnekategorioista, jotka 

vaikuttavat relevanteilta spesifisissä tutkimuskonteksteissa. Vaikkakin tutkimustulokset, 

joita tällä lähestymistavalla saavutetaan, ovat hyvin vakuuttavan tuntuisia ja helposti 

tulkittavia (koska niissä käytetään yleisiä kielellisiä kuvauksia), tutkimustulosten väli-

sessä vertailussa on suuria ongelmia kun niissä käytetyt kielelliset kuvaukset saattavat 

olla toisistaan poikkeavia. Lisäksi, saatujen tulosten tilastollinen analyysi kärsii puuttu-

van tiedon suuresta määrästä (kaikki ne kohdat, joihin vastattiin 0 tai jätettiin tyhjäksi). 

Lisäksi moninaisten ja usein poikkeuksellisten tunnesekoitusten analysointi ja tulkinta 

on usein vaikeaa (Scherer 1998; Scherer & Ceschi 2000). (Russell, 2009 s.1264-1265) 

 

Dimensionaalisten tunneteorioiden mukaan on olemassa teoriasta riippuen kaksi tai use-

ampi ulottuvuus, dimensio, jotka kuvaavat ja erottelevat tunteita (Barrett et al., 1999; 

Russell, 1994; Russell & Mehrabian, 1977; Russell & Steiger, 1982). Dimensionaalises-

sa mallissa kaikki tunteet, myös perustunteet, voidaan sijoittaa näihin ulottuvuuksiin 

(ryynänen). Lähes kaikissa dimensionaalisissa tunneteorioissa esiintyvät valenssin 
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(miellyttävä-epämiellyttävä) ja aktivaation (aktiivinen-passiivinen) ulottuvuudet. Di-

mensionaalinen tunneteorian vahvuus verrattuna diskreettiin tunneteoriaan on sen kyky 

kuvaa tunteiden eri variaatioita monipuolisemmin. (Lopatovska & Arapakis, 2010, 2-3) 

Toinen metodi, nimeltään ulottuvuudellinen (dimensional) lähestymistapa, sai alkunsa 

Wilhelm Wundtin (1905) pyrkiessä kehittämään strukturaalisen kuvauksen subjektiivi-

sista, introspektion avulla kuvattavissa olevista tuntemuksista (feeling). Wundt ehdotti, 

että näitä subjektiivisia tuntemuksia voi kuvata kolmella eri asteikolla: valenssi (positii-

vinen-negatiivinen), kiihottuminen (rauhallinen-innostunut) ja jännitys (jännittynyt-

rentoutunut). Wundt uskoi tuntemuksen, joka on henkinen tunne ja jota voi kuvata näil-

lä kolmella asteikolla, olevan yhteydessä myös mitattavissa oleviin ruumillisiin reakti-

oihin, kuten vaikka fysiologiseen kiihottumiseen. (Russell, 2009 s.1264-1265) 

 

Wundtin ajatuksilla on ollut valtava vaikutus niin tuntemuksien mittaamiseen (esim. 

Schlosberg 1954) kuin kielellisten konseptien yleisiin emotionaalisiin konnotaatioihin 

(esim. Osgood ym. 1957). Ottaen huomioon sen, miten vaikeaa kolmas ulottuvuus (esi-

merkiksi jännittyneisyys) on varmuudella erottaa toisesta ulottuvuudesta, monet nyky-

aikaisista ulottuvuudellisen lähestymistavan kannattajista keskittyvät kahteen ensim-

mäiseen ulottuvuuteen, väittäen toisinaan tuntemuksien sijoittuvan ympyränmuotoisiin 

rakenteisiin näissä kahdessa ulottuvuudessa (Russell 1983). Tutkimuksellisesti ulottu-

vuudellinen lähestymistapa käyttää metodologiaa, jossa vastaajalta kysytään kuinka po-

sitiiviselta/negatiiviselta tai innostuneelta/kiihottuneelta hänestä tuntuu (joko kahdessa 

erillisessä vaiheessa tai antaen vastaajalle kaksiulotteinen pinta, johon merkitä koke-

mansa tunne mahdollisimman tarkasti). Seurauksena vastaajan emotionaalinen tuntemus 

määrittyy tälle valenssi-kiihottuminen-asteikolle. Tämä itsearvioinnin metodi on yksin-

kertainen, suoraviivainen ja yleensä ottaen melko luotettava. Se mahdollistaa myös ke-

hittyneen tilastollisen prosessoinnin, sillä vastaukset on mahdollista asettaa välimatka-

asteikolle. Toisaalta, vastaukset ovat rajoittuneet positiivisen ja negatiivisen sekä ruu-

miillisen innostuneisuuden asteikolle. Suurimpana puutteena, toisin kuin aiemmin kuva-

tussa diskreettien tuntemusten lähestymistavassa, ulottuvuudellinen lähestymistapa tuot-

taa hyvin vähän tietoa siitä, mistä kuvatut tunteet ovat peräisin ja millä tavoin yksilö ne 

tulkitsee vastatessaan tutkimukseen. ). (Russell, 2009 s.1264-1265) 
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2.1.2 Mitä tunnetaidot ovat? 

 

Kansainvälisen CASEL-järjestön (Collaborative for Academic, Social and Emotional 

Learning) (2003) mukaan sosioemotionaalisiin taitoihin kuuluu kyky tunnistaa ja hallita 

tunteita, ratkaista ongelmia tehokkaasti ja muodostaa myönteisiä ihmissuhteita toisten 

ihmisten kanssa. (CASEL, 2003) Tässä tutkimuksessa noita sosioemotionaalisia taitoja 

nimitetään tunnetaidoiksi. 

 

Tunnetaidot ovat keskeisessä yhteydessä itsetuntoon (self-esteem). Jo varhaiset 

psykologian tutkijat esittivät pyrkimyksen itsetuntoon olevan ihmisen käytöksen 

pohjimmainen vaikutin (mm. Adler, 1930; Allport, 1937; Horney, 1937; James, 1890; 

Murphy, 1947). Tällä pyrkimyksellä on vaikutuksia niin ihmisen ajatteluun, tunteisiin, 

kuin käytökseenkin (Greenberg 2008, 48). Greenbergin (2008, 50) mukaan itsetunto on 

viime kädessä tunne siitä, että yksilö on itsessään arvokas. Itsetunnon lisäksi toinen 

tunnetaitojen kulmakivi on kyky empatiaan. Salovey ja Mayer (1990, 194) määrittelevät 

empatian olevan kyky ymmärtää toisen tunteita ja samaistua niihin.  

 

Tunnetaitoihin liittyy keskeisesti tunneälyn (emotional intelligence) käsite, jota käytti-

vät ensimmäistä kertaa Salovey ja Mayer vuonna 1990. Tunnetaitojen ja tunneälyn kä-

sitteet menevät eri tutkijoiden käyttäminä välillä limittäin ja niihin liitetään osaksi sa-

moja ominaisuuksia. Tunneäly-käsitettä käytettäessä viitataan usein kuitenkin enemmän 

mitattavissa olevaan ominaisuuteen, kun taas tunnetaidot mielletään selkeämmin opitta-

vissa oleviksi taidoiksi. Salovey ja Mayer (1990, 189) määrittelevät tunneälyn kyvyksi 

havainnoida omia ja toisten ihmisten tunteita, erotella tunteita toisistaan ja käyttää näin 

saatua informaatiota oman toimintansa ja ajatuksiensa ohjaamiseen. Muita tunneälyn 

keskeisiä tutkijoita ovat Goleman (1997), joka popularisoi ajatuksen tunneälystä, sekä 

Bar-On (1997), joka loi käsitteen EQ (emotional quotient) tarkoituksenaan erotella tun-

ne-elämän älykkyys tiedollisesta/kognitiivisesta älykkyydestä. (Elksnin & Elksnin, 

2003, 63)  

 

Hyvään tunneälyyn kuuluvat olennaisena osana ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. 

Niitä ovat muun muassa ystävien saamiseen ja pitämiseen liittyvät sosiaaliset taidot ja 

vuorovaikutukselliset käyttäytymismallit, kuten vuorovaikutustilanteeseen mukaan me-
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neminen ja kohteliaisuuksien antaminen; luokan muiden oppilaiden arvostamat ikätove-

reiden kanssa toimimiseen liittyvät taidot, kuten kyky jakamiseen ja yhteistyössä toi-

mimiseen; opettajaa miellyttävät tiedolliseen (academic) suosioon liittyvät sosiaaliset 

taidot, kuten kuunteleminen ja ohjeiden noudattaminen; yksilöön itseensä liittyvät käyt-

täytymismallit, kuten asioiden loppuun vieminen ja stressinsietokyky; viestinnälliset 

taidot kuten puhujavuorossa olevan henkilön kuuntelu ja oman puheenvuoron odottami-

nen; sekä jämäkkyys (Elksnin & Elksnin, 2003, 68) 

 

Tunneälyyn kuuluu myös taito ilmaista ja säädellä tunteita emotionaalisen ja älyllisen 

kasvun edistämiseksi. (Salovey & Mayer, 1990, 5). Tunnesäätely on Russellin (2003, 

165) mukaan ydinaffektin, tiedostetun toiminnan, kasvonilmeiden ja muiden ilmaisu-

muotojen hallitsemista. Tunteiden säätelyllä tarkoitetaan tunteisiin liittyvien fysiologis-

ten toimintojen tai sisäisten tunnetilojen esiintymisen, voimakkuuden tai keston ylläpi-

tämistä tai muuttamista siten, että tunteet eivät aiheuttaisi stressiä ja häiriökäyttäytymis-

tä, vaan tukisivat vastuuntuntoista ja joustavaa tunne-elämää. Tunteiden säätely voi 

kohdistua sekä myönteisiin että kielteisiin tunteisiin. (Nurmi ym., 2006, 186) Tunteiden 

säätely ei tarkoita tunteiden tukahduttamista vaan tunnetilan käsittelyä siten, että mielen 

tasapaino ja toimintakyky säilyisivät mahdollisimman hyvinä. Se voi tapahtua tarkaste-

lemalla tilanteita monipuolisesti ja pyrkimällä ymmärtämään niihin johtavia tekijöitä ja 

toisen näkökulmaa (perspective taking). (Nurmi ym., 2006, 106) 

 

Vaikka tunneälyn ennustavuus on vielä hämärän peitossa (Saloveyym., 2000), poikki-

leikkaustutkimukset osoittavat eri tavoin mitatun tunneälyn kuitenkin nivoutuvan ih-

miselämän eri puoliin: terveyteen, työelämään, ja ihmissuhteisiin. Tunneälyn ja sekä it-

searvioidun psyykkisen että fyysisen terveyden väliset yhteydet ovat tähän mennessä 

näyttäneet kiehtoneen tutkijoita eniten. Tunneälyn on havaittu olevan yhteydessä vähäi-

sempään ahdistukseen (Newsome ym., 2000), vähäisempään masennukseen ja somaatti-

siin oireisiin (Dawda & Hart, 2000) sekä parempaan itsetuntoon ja myönteisempään 

mielialaan (Schutte, Malouff, Simunek, McKenley & Hollander, 2002). Lisäksi tun-

neäly näyttää korreloivan adaptiivisten, minää vahvistavien puolustusmekanismien 

kanssa (Pellitteri, 2002). 

 

Samansuuntaista tietoa on tarjolla myös tunneälyn eri osa-alueiden ja terveyden välisis-

tä yhteyksistä. Tunteen säätelyn tutkimuksen saralla on havaittu, että omien tunteiden 
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säätelykyky on yhteydessä vähäisempään masennukseen (Ciarrochi, Deane & Ander-

son, 2002; Salovey ym., 1995; Salovey, Stroud, Woolery & Epel, 2002), vähäisempään 

tulevaisuuteen liittyvään toivottomuuteen ja itsemurha-ajatuksiin (Ciarrochi ym., 2002), 

vähäisempään ahdistukseen ja vähäisempiin itseraportoituihin fyysisiin oireisiin (Gold-

man, Kraemer & Salovey, 1996; Salovey, Stroud ym., 2002), parempaan sosiaaliseen 

toimintakykyyn ja elinvoimaisuuteen, vähäisempään masentuneisuuteen, hermostunei-

suuteen ja kipuiluun (Extremera & Fernandez-Berrocal, 2002), mutta parempaan itse-

tuntoon (Salovey ym., 2002). (Kokkonen, 2003, 118) 

 

2.1.3 Tunteiden merkitys oppimiselle 

 

Tunteemme ja ihmissuhteemme vaikuttavat oppimiseen ja siihen miten opittuja asioita 

sovelletaan elämän eri osa-alueilla. Tunteiden avulla on mahdollista saavuttaa ja pitää 

yllä kiinnostusta oppimiseen, sillä tunteet ovat tärkeässä osassa toiminnan välittöminä 

motivoivina tekijöinä. Ne ovat mukana tavoitteen valitsemisessa ja siihen sitoutumises-

sa. Tunteilla on tärkeä rooli myös tavoitteen toteutumista ylläpitävässä, muutosta hake-

vassa tai tavoitteesta luopuvassa toiminnassa. (Isokorpi & Viitanen, 2001, 37)  

 

Toisaalta käsittelemätön ahdistus ja huono impulssikontrolli häiritsevät keskittymistä 

sekä muistia ja saavat osaltaan aikaan oppimista häiritsevää käytöstä. Tunteet vaikutta-

vat työmuistiin ja sitä kautta kykyyn pitää mielessä käynnissä olevaan tehtävään liitty-

vät tiedot. Työmuisti on henkisen elämän keskus, joka mahdollistaa kaikki muut mielen 

toiminnot, tavallisesta puheesta matemaattisen ongelman ratkaisemiseen. (Goleman, 

1997, 108)  

 

Koulussa tapahtuva oppiminen on itsessään sosiaalinen ja vuorovaikutteinen prosessi: 

se tapahtuu yhteistyössä opettajan kanssa, ikätovereiden seurassa ja perheen tukemana. 

Siksi kyvyt tunnistaa ja hallita tunteita sekä muodostaa ja pitää yllä myönteisiä ihmis-

suhteita vaikuttavat sekä oppimiseen valmistautumiseen että kykyyn hyötyä oppimis-

mahdollisuuksista. (CASEL, 2013) Vygotskyn (1978, 37) sosio-kulttuurisessa teoriassa 

vuorovaikutuksella on keskeinen rooli ajattelun kehittymisessä sekä oppimisessa. Hänen 

mukaansa kaikki opitaan kahdella tasolla; ensin vuorovaikutuksessa toisten kanssa, ja 

sen jälkeen integroituna yksilön tiedollisiin rakenteisiin. Tähän ajatukseen liittyy kes-

keisenä malli lähikehityksen vyöhykkeestä (zone of proximal development). Oppimises-
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sa tämä malli tarkoittaa, että sekä lapset että aikuiset oppivat vuorovaikutuksessa toisten 

ihmisten kanssa ja kehittelevät yhdessä erilaisia yhdessä oppimisen muotoja ja käsitteel-

lisiä välineitä. Nämä välineet muuttuvat vähitellen opiskelijan omaksi toiminnaksi (Vy-

gostky, 1979, 38)  

 

Ajatus lähikehityksen vyöhykkeestä ymmärretään usein kuitenkin vain älyllisestä näkö-

kulmasta. Viime aikoina on kuitenkin tuotu esiin näkemyksiä siitä, että lähikehityksen 

vyöhyke itse asiassa sisältää kaikki oppimisen ulottuvuudet, kuten järjen, tunteet ja toi-

minnan. Vygotsky itse esitti jo vuonna 1934 teoksessaan ”Kieli ja ajattelu”, ettei ajattelu 

sinänsä tuota ajatuksia vaan luo tietoisuuteen motivaation ja kiinnostuksen tilan, joka on 

uusien ajatusten takana. Mahn & John-Steiner, (2002, 6) käsittelevät tarkemmin tätä 

Vygotskyn vähemmän tunnettua tunnehavaintokokemukseksi (ven. perezhivanie) kutsut-

tua ajatusta ja termiä. Tunnehavaintokokemus viittaa siihen, kuinka ihmiset havaitsevat, 

kokevat ja käsittelevät sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä tunteita (Mahn & John-

Steiner, 2002, 6). Oppimisen onnistumisen kannalta kriittistä on se, miten ihmiset pys-

tyvät tukemaan ja kannustamaan toistensa oppimista. Tietojensa, taitojensa ja ymmär-

ryksensä äärirajalla – lähikehityksen vyöhykkeellä – toimivat ihmiset ovat erityisen 

haavoittuvaisia. Latistava ja ahdistusta ruokkiva ilmapiiri saattaa vähentää heidän mah-

dollisuuksiaan oppia. Tunteisiin perustuva kannustus saattaa sen sijaan auttaa ihmisiä 

jakamaan ajatuksiaan, antamaan rakentavaa palautetta sekä luo eräänlaisen turvallisuus-

vyöhykkeen (engl. safety zone), jonka puitteissa ihmiset voivat kehittyä sekä älyllisesti, 

että kasvaa ihmisinä (Mahn & John-Steiner, 2002, 12). Tällaisessa tunnehavaintokoke-

muksessa olennaista on itseluottamuksen lahja. Käsitettä käytti alun perin ranskalainen 

filosofi Jean-Paul Sartre, ja se merkitsee tunnehavaintokokemusta, joka syntyy jaetussa 

oppimisessa ja yhteistyössä toisten ihmisten kanssa. Itseluottamuksen lahja tarjoaa yksi-

lölle voimavaroja, joita tarvitaan oman itsensä ylittämisessä ja sosioemotionaalisesti 

kuormittavassa rajojen rikkomisessa. (Mahn & John-Steiner, 2002, 5-6) 

 

2.2 Tunnekasvatus koulussa 

 

2.2.1 Mitä tunnekasvatus koulussa on? 

Psykologi David Hamburg (1992, lähteessä Goleman, 1997, 326) pitää ikävuosia 6-11 

lapsen sosiaalisen kehityksen tärkeimpinä aikoina. Näinä ikävuosina koulu on äärim-
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mäisen tärkeä kokemus lapselle, ja lapsen omanarvontunto riippuu vahvasti hänen kou-

lumenestyksestään. Epäonnistumisen kokemukset koulussa voivat vaikuttaa voimak-

kaasti lapsen minäkuvaan ja elämänkulkuun vuosienkin kuluttua. (Hamburg, 1992, läh-

teessä Goleman, 1997, 326) Hamburgin (1992, lähteessä Goleman, 1997, 326) mukaan 

koulunkäynnistä hyötyminen vaatii ensisijaisesti kykyä lykätä mielihyvää, osoittaa sosi-

aalista vastuuta oikealla tavalla, tunteiden hallintaa ja optimismia; toisin sanottuna tun-

netaitoja ja tunneälyä.  

Monilla oppijoilla, erityisesti ne joiden suoriutuminen koulussa on heikkoa, ei ole niitä 

tunnetaitoja, joita tarvitaan tunneälykkyyteen. Näitä taitoja kuitenkin voidaan ja pitäisi 

opettaa. (Elksnin & Elksnin, 2003, 74) Golemanin (1997, 56) mukaan tunteiden tunnis-

taminen ja hallinnan oppiminen on lapselle jopa tärkeämpää kuin tiedollinen oppiminen 

ja tiedon hankkiminen, sillä uusien asioiden tehokas oppiminen vaatii toimivaa tunne-

pohjaa.  

CASEL-järjestö (2003) määrittelee sosio-emotionaalisen oppimisen olevan prosessi, 

jossa yksilö omaksuu tietoja, taitoja ja asenteita, jotka vahvistavat hänen sosiaalista ja 

emotionaalista kompetenssiaan. Tässä tutkimuksessa sosioemotionaalista oppimista ni-

mitetään tunnekasvatukseksi. CASEL (2003) on jakanut tunnekasvatuksen kohteena 

olevat kognitiiviset, affektiiviset ja käytökselliset taidot viiteen toisiinsa liittyvään ydin-

taitojen osa-alueseen. Nämä osa-alueet ovat: 

• Itsetuntemus: Kyky tunnistaa omat tunteensa ja ajatuksensa sekä niiden vaiku-

tus omaan käytökseensä, taito arvioida totuudenmukaisesti omat vahvuutensa ja 

rajoituksensa, terve itsetunto ja kyky myönteiseen ajatteluun. 

• Itsehallinta ja tunteiden säätely: Kyky säädellä omia tunteitaan, ajatuksiaan ja 

käytöstään eri tilanteissa mukaan lukien kyky stressinhallintaan, impulssikont-

rolliin, itsensä motivointiin sekä kyky asettaa itselleen tavoitteita ja työskennellä 

niiden saavuttamiseksi. 

• Sosiaalinen tilannetaju ja empatia: Kyky katsoa asioita eri näkökulmista ja 

eläytyä erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevien ihmisten asemaan, kyky 

ymmärtää käyttämiseen liittyviä sosiaalisia ja etnisiä normeja sekä kyky tunnis-

taa perheen, koulun ja yhteisön tarjoamat voimavarat ja tukimuodot. 
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• Sosiaaliset taidot: Kyky muodostaa ja ylläpitää hyvinvoivia ja palkitsevia ih-

missuhteita erilaisten yksilöiden ja ryhmien kanssa. Tähän luetaan mukaan sel-

keä kommunikointi, aktiivinen kuuntelu, yhteistyön tekeminen, haitallisen ryh-

mäpaineen vastustaminen, konfliktien rakentava ratkaiseminen ja avun etsimi-

nen ja tarjoaminen tarvittaessa. 

• Kyky tehdä päätöksiä huomioiden kaikki oleellinen informaatio: Käyttäy-

tymiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvien rakentavien ja vastuullis-

ten valintojen teko, jossa otetaan huomioon eettiset standardit, turvallisuusteki-

jät, sosiaaliset normit, realistiset arviot eri tekojen seurauksista ja sekä yksilön 

oma että toisten ihmisten hyvinvointi. (CASEL, 2003) 

 

Kuvio 1. Tunnekasvatuksen ydintaidot (CASEL, 2003) 

 
Samoin kuin lapset koulussa oppivat akateemisia taitoja, he oppivat ja harjoittelevat 

tunnetaitoja osallistumalla positiivisiin aktiviteetteihin luokkahuoneessa ja sen ulkopuo-

lella. Heillä jo valmiina olevat taidot vahvistuvat, hioutuvat ja yhdistyvät uusiin opittui-
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hin taitoihin. (CASEL, 2003 Tunnetaitojen oppimiseen (tai tunnekasvatukseen) kuuluu 

menetelmiä, jotka tukevat tunnetaitoja ja tunneälykkyyttä (Elksnin & Elksnin, 2003, 

64). Tunneäly ei määräydy geeneissä samoissa määrin kuin perinteinen älyk-

kyysosamäärän määritelmä, joten sen opettaminen on mahdollista. Tunneälyn eri osa-

alueet/eri tunnetaidot limittyvät niin, että yhden osa-alueen/taidon harjoituttaminen ke-

hittää myös muita osa-alueita/taitoja. (Elksnin & Elksnin, 2003, 64) 

Tehokkaat tunnekasvatusmenetelmät ovat aktiivisia, osallistuttavia ja sitouttavia. Tällai-

siin menetelmiin kuuluvat muun muassa: 

• lasten harjoituttaminen omien ja toisten tunteiden tunnistamiseen, sekä lapselle 

tunnemallina toimiminen 

•  ongelmanratkaisutaitojen vahvistaminen, sekä oppilaiden ohjaaminen vuoropu-

helun kautta heidän harjoitellessaan tunnetaitoja uudessa kontekstissa 

• oppilasryhmässä tehtävät yhteiset päätökset ja koko luokkaa koskevien sääntö-

jen laatiminen 

• yhteistyön ja tiimityön harjoitteleminen joukkueurheilun ja pelien kautta 

• ikäryhmien välinen mentorointi, jossa eri-ikäiset oppilaat työskentelevät yhdessä 

voi olla tehokas tapa vahvistaa itseluottamusta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

oppimistaitoja. (CASEL, 2003) 

Tunnekasvatus perustuu ajatukseen, jonka mukaan oppiminen tapahtuu parhaiten kun 

kannustavissa ihmissuhteissa, jotka tekevät oppimisesta haastavaa, sitouttavaa ja tarkoi-

tuksellista. Tunnetaidot ovat äärimmäisen tärkeitä niin opiskelussa kuin koulumaailman 

ulkopuolellakin. Monivuotisilla, yhtenäisillä tunnekasvatusohjelmilla jotka kehittävät 

oppilaiden tunnetaitoja voidaan estää ja vähentää monia haitallisia käyttäytymismalleja 

kuten huumeiden käyttö, väkivalta ja koulun keskeyttäminen. Tehokas tunnekasvatus 

kestää koko lapsen koulunkäynnin ajan. (CASEL, 2003) 

Turvallinen, huolehtiva ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö on välttämätöntä 

sosioemotionaalisten taitojen oppimiselle (CASEL, 2003). Itsenäisyyden, itsekurin ja 

etiikan kehittyminen on todennäköisempää ympäristöissä, joissa molemminpuolinen 

kunnioitus, yhteistyö, välittäminen ja yhteinen päätöksenteko ovat normi (Bear, 2005). 

Tällaiset ympäristöt rohkaisevat oppilaita kokeilemaan uusia tapoja oppia, tarjoavat 

heille mahdollisuuden tuoda helposti esille omia tarpeitaan ja ongelmiaan, sekä auttavat 
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heitä muodostamaan myönteisiä ihmissuhteita muiden oppilaiden ja koulun aikuisten 

kanssa. Tämän seurauksena oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi eivätkä pelkää tehdä 

virheitä.  (Zins & Elias, 2006, 3) 

 

Tunnekasvatus perustuu tunnerehellisyyteen. Tunnerehellisyys on vuorovaikutukseen 

kuuluvaa molemminpuolista tunteiden aitoa ja rehellistä ilmaisemista. Tunnerehellisyy-

den avulla vuorovaikutus paranee ja luottamus lisääntyy. Tunnerehellisyys vaikuttaa 

lapsen itsetuntoon ja edistää tasa-arvoisten ihmissuhteiden syntymistä. (Isokorpi, 2004, 

133) 

 

Tunnerehellisyyteen ei kuulu salailu eikä olemassa olevien asioiden piilottaminen, vaan 

Oleellista on, tunteet koetaan ja näytetään rehellisesti muille. Jokainen tunne, niin lap-

sen kuin aikuisenkin oma tunne on aito ja oikea, hyväksyttävä. Elämässä lapsi joutuu 

tekemisiin kaikenlaisten tunteiden, ristiriitojen ja erilaisten mielipiteiden kanssa. Oleel-

lista on se, että lapsi on hyväksyttävä silloinkin, kun hän tekee jotain ei-toivottavaa. 

Vaikka lapsi hyväksytään, lapsen tekoa ei tarvitse hyväksyä ja lasta voi torua tekemisis-

tään ja hänelle voi asettaa rajat. (Isokorpi, 2004, 135) 

 

Tunnerehellinen lapsi tuntee itsensä hyvin. Hän tietää vahvuutensa ja heikkoutensa. Hän 

tietää, mikä saa hänet vihaiseksi ja mistä hän tulee onnelliseksi. Lapsi tulee myös toi-

meen niiden ominaisuuksien kanssa, jotka eivät ole kovin toivottuja, kuten ahneus, lais-

kuus ja itsekkyys. Hän myös ymmärtää, että kaikki eivät pidä hänestä, eikä hän pidä 

kaikista. (Isokorpi, 2004, 135) 

 

2.2.2 Tunnekasvatusohjelmien tuloksellisuus 

 

Tunnekasvatuksesta voivat hyötyä sekä riskiryhmässä haitallisia toimintamalleja ajatel-

len olevat, että myös oppilaat joilla on jo selkeitä ongelmia. Useimpien tunnekasvatus-

ohjelmien painopiste on kuitenkin ongelmien ennaltaehkäisyssä sekä tunnetaitojen hyö-

dyllisyydestä tiedottamisessa. Ne eivät siis tällöin ole varsinaisia suoria interventioita 

käytettäviksi jo kriisiytyneissä tilanteissa. Siinä kun jotkut lapset saattavat tarvita inten-

siivisempää hoitoa tunnetaitojensa parantamiseen, kouluissa tapahtuvien tunnekasvatus-

ohjelmien tavoite on parantaa lasten kasvua yleisesti, auttaa heitä luomaan toimivia 
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käyttäytymismalleja ja ennaltaehkäistä sopeutusongelmia ja käytöshäiriöitä. (Zins & 

Elias, 2006, 2) 

Tunnekasvatusohjelmista on tehty useita satoja tutkimuksia (mm. Greenberg ym., 

2003;  Zins ym., 2004), joissa kokeellisilla tunnekasvatusmalleilla saatuja tuloksia on 

verrattu kontrolliryhmään. Nämä tutkimustulokset osoittavat, että tunnekasvatusohjel-

milla on positiivinen vaikutus erilaisista taustoista tuleviin ja eri ympäristöissä asuviin 

lapsiin aina esikouluikäisistä nuoriin aikuisiin. Durlak ym. (2011) tekivät 300 tunnekas-

vatusohjelman tuloksista tutkimussynteesin, jonka tulokset osoittivat ohjelmien paran-

taneen niihin osallistuneiden lasten suoriutumista tiedollista osaamista mittaavissa stan-

dardisoiduissa testeissä keskimäärin 11 prosenttiyksikköä. Lisäksi tunnekasvatusohjel-

maan osallistuneilla lapsilla oli selkeästi vähemmän poissaoloja koulusta, he häiritsivät 

vähemmän oppitunneilla, suoriutuivat paremmin koulussa ja pitivät koulunkäynnistä 

enemmän. (Durlak ym., 2011, 412-413) 

Maailmalla on käytössä noin kaksikymmentä erilaista ohjelmaa, jotka painottavat esi-

merkiksi mielenterveysosaamista, koko koulua yhteisönä tai opettajien kouluttamista. 

Näistä tunnekasvatusohjelmista on satoja tutkimuksia, joista valtaosa raportoi ohjelmien 

olleen vaikuttavia mitattuna oppilaiden, koululuokkien tai perheiden tasolla. Niillä on 

ehkäisty masennusta ja ahdistusta ja lisätty psyykkistä hyvinvointia. Tutkimuksissa on 

todettu mielenterveyttä painottavien ohjelmien olevan vaikuttavampia kuin häiriöihin 

fokusoivien ohjelmien. (Wahlbeck & Hannukkala, 2012) 

Tunnekasvatusohjelmien kohdistuminen mielenterveyden hyvinvoinnin kannalta tärkei-

siin osa-alueisiin näkyy tutkimustuloksissa lasten sosiaalisten suhteiden parantumisena 

ja heidän oppimismotivaationsa sekä koulua kohtaan tuntemansa osallisuuden lisäänty-

misenä. Lisäksi tunnekasvatusohjelmiin osallistuneiden lasten ja nuorten antisosiaalinen 

käytös, väkivalta ja huumeidenkäyttö olivat vähentyneet. Tutkimukset viittasivat siihen, 

että parhaimmat tulokset saadaan tunnekasvatusohjelmista, jotka kestävät useita vuosia, 

perustuvat tietopohjaisten ohjeistavien menetelmien sijaan vuorovaikutteisuuteen ja 

ovat integroituja koulun arkeen. (Durlak ym., 2011, 412-413; CASEL, 2003) 

Ainoastaan tunnekasvatusohjelmien korkeatasoisella toteutuksella saadaan aikaan posi-

tiivisia tuloksia. Tunne-elämän kehitykseen vaikuttavat muiden henkisten kykyjen, 

etenkin tiedollisen ajattelun, muutokset, sekä aivojen ja kehon biologinen kypsyminen. 
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Jotta tunnekasvatus olisi tehokasta, sen on otettava huomioon lapsen kehitysvaiheet ja 

sitä on toistettava eri ikäkausina tavoilla, jotka vastaavat lapsen kehityskykyä ja tämän 

kohtaamia haasteita. (Goleman, 1997, 324-325) Avaintekijät ohjelman tehokkuutta mi-

tattaessa ovat sen vaikutukset koulun yleiseen ilmapiiriin, oppilaiden käytökseen ja hei-

dän akateemiseen suoriutumiseensa. Yksi työkalu tunnekasvatusohjelmien toimivuuden 

tarkkailuun on CASEL:in (2006) koulujenvälinen ohjeistus (Practice Rubric for 

Schoolwide Implementation, tutkijan oma suomennos). Ohjeistus auttaa kouluja selvit-

tämään millaisia toteutusmuotoja niillä on käytössä ja auttaa selvittämään, miten koulut 

voivat toimia syventääkseen niissä toteutettavien tunnekasvatusohjelmien tehokkuutta. 

(CASEL, 2006) 

 

2.2.3 Käytännön tunnekasvatusohjelmia Suomessa 

 

1980-luvun puolivälistä lähtien suomalaiset koulut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä usei-

den kolmannen sektorin järjestöjen kanssa, jotka ovat tarjonneet maksullisia tunnekas-

vatusohjelmia. Näistä ovat esimerkkejä Nuorten keskuksen vuodesta 1982 lähtien opet-

tajille tarjoamat Thomas Gordonin oppeihin perustuvat lukuisat vuorovaikutus- ja ih-

missuhdekoulutukset. Poikien ja tyttöjen keskus järjestää Arnold Goldsteinin kehittä-

mää aggressiokasvatusohjelmaa (ART). Myös Aseman Lapset ry. on työskennellyt ai-

kuisten ja lasten välisen vuorovaikutuksen tukemisen puolesta vuodesta 1990. Heidän 

toimintamuotoihinsa kuuluu muun muassa koulutuksia, luentoja sekä opetusmateriaale-

ja selviytymis- ja tunnetaitojen opettamisesta kuten australialainen lapsuusiän ahdistu-

neisuuden ja masennuksen ehkäisyyn pyrkivä ohjelma FRIENDS. Suomen Lions-liitto 

ry. on vuodesta 1991 kouluttanut Lions Quest-ohjelman avulla opettajia, vanhempia se-

kä muita lasten kanssa työskenteleviä. Yhdysvaltaloissa kehitetty Askelettain-ohjelma 

(Second Step) on ollut tarjolla Suomessa kasvatusalan ammattilaisille vuodesta 2005 

lähtien. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tarjolle tullut yhä useampi suomalainen 

tunnekasvatusohjelma, kuten esimerkiksi Peltosen ja Kullberg-Piilolan (2005) kehittä-

mä Tunnemuksu ja Raisa Cacciatoren (2008) Aggression portaat.  (Kokkonen, 2011, 9-

10)  

 

Kaupallisten usein kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamien tunnekasvatusohjelmien 

lisäksi kouluilla on mahdollisuus parantaa oppilaidensa tunnetaitoja osallistumalla ak-

tiivisesti vapaaehtoisiin tieteellisiin tutkimusprojekteihin koskien tunnetaitoja ja tunne-
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kasvatusta. Suomi on hyvin tutkimusmyönteinen maa, ja koulut ovat yleensä ottaneet 

mielellään vastaan mahdollisuuden osallistua ja samalla tukea erilaisia tutkimusprojek-

teja. Tieteellisiin tutkimuksiin osallistumiseen ei suomalaisessa koulujärjestelmässä 

useimmiten tarvitse saada erikseen koulun johtokunnan hyväksyntää, joten osallistumi-

seen on tarvittu vain rehtorin suostumus sekä vanhempien kirjallinen suostumus lapsen-

sa osallistumiseen. (Kokkonen, 2011, ??) 

 

 

3. Opettaja tunnekasvattajana 

 

3.1. Opettajan merkitys tunnekasvatuksessa  

 

Vastuu lapsen tunnetaitojen oppimisesta on paitsi vanhemmilla, myös kaikilla lasten 

kanssa tekemisissä olevilla aikuisilla (Isokorpi, 2004, 127). Lapset viettävät koulussa 

suuren osan valveillaoloajastaan, ja myös koulussa lapsi tarvitsee aikuisen tunteita ole-

mistaan, käyttäytymistään ja oppimistaan säätelevänä ja jäsentävänä kasvun välineenä. 

(Isokorpi, 2004, 12) Nykyaikana monet vanhemmat voivat itsekin huonosti, joten hei-

dän kykynsä antaa lapsilleen riittävät tunnetaidot voi olla ainakin hetkellisesti puutteel-

linen. Tällöin koulun ja sitä kautta opettajien rooli tunnekasvattajana lapsen elämässä 

korostuu (Gottberg, 2007, 18)  

 

Lapsi oppii koulussa tunnetaitoja katsomalla, samaistumalla ja kokemalla, sekä opetta-

jan kanssa tapahtuvan tunteiden jakamisen avulla. (Isokorpi, 2004, 129).  Opettaja antaa 

lapsen havainnoimille ja kokemille tunteille nimen. On erittäin tärkeää, että opettaja 

keskustelee lapsen kanssa siitä, minkä nimisestä tunteesta on kyse, ja siitä, miten lapsi 

ja opettaja itse tunteen kokevat. Vygotskyn mukaan ohjaus- tai opetuskeskustelu helpot-

taa lapsen roolia ajattelijana: ajattelemalla lapsen kanssa aikuinen tukee tätä hienovarai-

sin vihjein ja kysymyksin. Vihjeitä ja kysymyksiä käytetään juuri sen verran kuin oppi-

laan kannalta on välttämätöntä. Aikuisen tukea häivytetään vähitellen, ja lopuksi lapsel-

le selitetään käsitteiden ja asioiden välisiä yhteyksiä siten, että lapsi kykenee paremmin 

ymmärtämään, mistä oli kyse. Opetus- ja ohjauskeskusteluissa lasta muistutetaan siitä 

mitä hän on näyttää parhaillaan olevan tekemässä. Opetusprosessissa käytetään myös 

hyväksi mallintamista ja ääneen ajattelua. (Nurmi ym., 2006, 87) 
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Opettajan tulee osoittaa hyväksyvänsä lapsen sellaisena kuin hän on (Isokorpi, 2004, 

133). Vähitellen lapsi alkaa ymmärtää tunteiden syitä ja aiheuttajia. Tämä ymmärrys on 

edellytys tunteiden hallinnan oppimiselle.  (Isokorpi, 2004, 129) 

 

Lapsi seuraa, miten opettaja ilmaisee ja käsittelee erilaisia tunteitaan, ja opettajan kom-

munikointi- ja ongelmanratkaisutavat toimivat lapselle käyttäytymisen ja toiminnan 

malleina. (Jalovaara, 2005, 96) Lapsi peilaa aikuisen tunnereagoinnin kautta omia tun-

teitaan. Koska tunnetaitojen oppiminen on vastavuoroista vuorovaikutusta, opettajan re-

hellinen käsitys itsestään ihmisenä välittyy lapselle. Samoin välittyy heidän minäkuvan-

sa, oli se sitten positiivinen, horjuva tai heikko. Opettajan onkin tärkeä tutustua omaan 

itseensä ja siihen, mitä hän ajattelee itsestään. Esimerkiksi aikuisen esimerkki ja kyky 

empatiaan välittyy lapselle jo aivan pienenä. (Isokorpi, 2004, 134)  

 

Opettajan tehtävänä on säädellä omilla tunteillaan sitä, mitä lapsi tuntee. Lapset ovat 

oppimisessa erilaisia ja yksilöitä, joten opettajan on osattava muunnella toimintatapaan-

sa erilaisten lasten kanssa.  Se mahdollistuu, kun aikuisen ja lapsen välille syntyy tun-

neside. Prosessin aikana aikuinen oppii olemaan juuri kyseisen lapsen kanssa ja oppii 

tekemään yhteistyötä hänen kanssaan.  Tärkeää on, että opettaja ilmaisee kaikenlaisia 

tunteita ja toimii lapsille tunnemallina. Opettajan tehtävänä on helpottaa lapsen tunne-

kuormaa rauhoittamalla, lohduttamalla, ja tuomalla esiin iloa ja riemua. (Isokorpi, 2004, 

129) Opettaja saa työssään osakseen myös lasten tunteet. Jotta opettaja pystyy virittäy-

tymään lapsen tunteelle, hänen oman tunneskaalansa pitäisi olla laaja. Aikuiselta pitäisi 

löytyä avointa tunnetilaa niin, että siihen mahtuu kaikenlaisia tunteita ja kaikkien lasten 

tunteet. (Isokorpi, 2004, 130) 

 

Opettajan tehtävänä on keskittyä jokaisen lapsen yksilöllisiin mahdollisuuksiin riippuen 

lapsen luonteesta, ympäristöstä ja älyllisistä kyvyistä. Tärkeää on kasvattajan oma itse-

tunto. Hän on lapselle malli ja merkittävä henkilö, luottamuksen ja arvostuksen arvoi-

nen. (Isokorpi, 2004, 130) 

 



 

20 
 

 

 

3.2 Opettajan identiteetti tunnekasvatuksen työvälineenä 

 

Jokaisella ihmisellä on käsitys siitä, kuka ja mitä on. Käsitystä itsestä voi kutsua yhtey-

destä riippuen minuudeksi, minäkuvaksi tai identiteetiksi. Itseä kuvaavista käsitteistä 

laajin on identiteetin käsite, kokonaiskäsitys itsestä. (Tuomaala, 2013) Terve identiteetti 

ilmenee hyvänolontunteena. Yksilö kokee kehonsa itselleen kuuluvaksi, on tyytyväinen 

työhönsä tai opiskeluunsa, hänellä on tulevaisuuden suunnitelmia, hän tietää mitä elä-

mältään haluaa. Identiteetti muotoutuu läpi koko elämän jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

yksilön ja ympäristön välillä. (Laine, 1998, 111) 

 

Jos persoonallinen identiteetti vastaa kysymykseen, kuka minä olen, vastaa opettajan 

ammatillinen identiteetti kysymykseen, kuka minä olen opettajana. (Stenberg, 2011, 27) 

Ammatti-identiteetti on erotettava persoonallisesta identiteetistä, joka kattaa ihmisen 

olemassaolon laajemmin kuin pelkästään ammatin harjoittajana (Kari, 1986, 103) Am-

matti- identiteetti on yksilön käsitys itsestään ammattinsa edustajana. Ammatti-

identiteettiin kuuluvat ammattia koskevat arvot, eettiset ulottuvuudet ja tavoitteet. (Vä-

häsantanen, 2007, 157) 

 

Ammatti-identiteetin rakentumisessa korostuvat sosiokulttuuriset olosuhteet, normit ja 

arvot sekä yksilöllinen elämänhistoria, persoonalliset näkemykset ja uskomukset. (Vä-

häsantanen, 2007, 157) Toisaalta ammatti-identiteetti on erotettava opettajan roolista, 

jolla tarkoitetaan lähinnä ympäristön opettajan kohdistamia odotuksia (Kari, 1986, 103). 

Opettajan rooli rakentuu niistä käsityksistä, joita yhteisöllä on opettajuudesta. Nämä kä-

sitykset välittyvät oppilaiden, vanhempien sekä opettajankouluttajien reaktioista ja suh-

tautumistavoista. Myös julkinen sana ylläpitää tiettyä opettajakuvaa arvottamalla, uu-

tisoimalla ja tuomitsemalla erilaisia opettajuuteen liittyviä ilmiöitä. (Laine, 1998, 111) 

 

Opettajan työssä korostuu eettinen näkökulma, sillä hän on tekemisissä alaikäisten las-

ten kanssa, jotka eivät välttämättä tiedä omia oikeuksiaan tai joilta puuttuu keinoja ja 

tietämystä hoitaa omia asioitaan. Eettisyys liittyy myös siihen, että ollaan tekemisissä 

älyllisten toimintojen kehittämisen kanssa, sillä ne liittyvät ratkaisevalla tavalla ihmisen 

myöhempään elämään ja elämässä selviämiseen. (Laine, 1998, 112) 
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Toisaalta kasvatustehtävään liittyy myös keskeisesti mallina olo, halusipa opettaja sitä 

tai ei (Laine, 1998, 112). Laineen mukaan yhteiskunnan opettajan työlle asettamat odo-

tukset ja vaatimukset ovat niin vahvat, että voidaan puhua opettajan ammattiin liittyväs-

tä niin sanotusta mentaalisesta ympäristöstä, joka on erilainen kuin minkään muun am-

matin. (Laine, 1998, 113)  

 

Stenbergin (2011, 27) mukaan opettajan ammatillisen identiteetin ytimenä voidaan pitää 

opettajan henkilökohtaista käyttöteoriaa, eli sitä ammatillista viitekehystä, joka opetta-

jan opetustyötä ohjaa. Opettajan käyttöteoriasta on tehty kasvatustieteessä paljon tutki-

musta, ja sitä on nimitetty eri tavoin: opetuksen skeemaksi, subjektiiviseksi kasvatuksen 

teoriaksi, opetuksen filosofiaksi ja niin edelleen Kaikki nämä tutkimukset osaltaan ker-

tovat, että opettajilla on opetus-opiskelu-oppimisprosessista henkilökohtainen käsitys, 

joka ohjaa hänen työtään. 

 

Kettle ja Sellars (1996, 2-3)ovat määritelleet kolme piirrettä, jotka ovat tyypillisiä opet-

tajan käyttöteorialle. Ensinnäkin se on henkilökohtainen: opettaja rakentaa teoriaansa 

omien kokemustensa ja tulkintojensa pohjalta. Toiseksi käyttöteoria on luonteeltaan dy-

naaminen, mikä tarkoittaa, että se muuntuu ja muuttuu ajan ja uusien kokemusten myö-

tä. Kolmanneksi henkilökohtaiseen käyttöteoriaan on vaikea päästä käsiksi suoraan. Se 

on usein hiljaista tietoa, ja siksi opettaja ei välttämättä edes ole täysin tietoinen siitä. 

(Kettle & Sellars, 1996, 2-3) 

 

Mutta samoin kuin persoonallinen identiteetti, opettajan tulisi tiedostaa myös oma ope-

tuksen käyttöteoriansa, koska se ohjaa hänen pedagogista päätöksentekoaan töissä. Jos 

opettajan käyttöteoria on tiedostamaton, hänen opetustaan voivat ohjata hyvinkin pint-

tyneet uskomukset, perustelemattomat ajatukset, käsitykset ja olettamukset opettamises-

ta, opiskelusta ja oppimisesta. Oman käyttöteorian tiedostamattomuus saattaa luoda 

opettajalle jatkuvan tunteen työn pirstaleisuudesta ja sitä kautta omasta riittämättömyy-

destä; kun viitekehys puuttuu, puuttuu selkeys. (Stenberg, 2011, 27-28) Oman käyttö-

teorian tiedostaminen auttaa uupumiseen ja toimii voimavarana opettajan työssä. (Laine, 

1998, 28-29). Tiedostetun käyttöteorian avulla opettaja työskentely on ammatillista ja 

luovaa, ja hän voi tehdä perusteltuja ja tietoisia päätöksiä koskien työtään (Stenberg, 

2011, 37). 
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3.3 Opettajan työssä jaksaminen 

 

Reflektio on terminä keskeinen kasvatustieteessä ja opettajankoulutuksessa, mutta niin 

tutkijat kuin opettajankouluttajatkin käyttävät termiä eri tavoin ja eri merkityksissä. 

Stenbergin (2011, 41) mukaan vaaran termin yksiselitteisen määritelmän puuttumisessa 

on, että reflektiosta tulee mantra, jota hoetaan ilman tietoisuutta siitä, mitä se oikeasti 

tarkoittaa, jolloin koko termi menettää merkityksensä. (Stenberg, 2011, 41) 

 

Stenberg (2011, 41) itse määrittelee reflektion oman toiminnan, ajattelun tai tunteiden 

tietoiseksi havainnoinniksi, tarkasteluksi ja pohtimiseksi. Stenbergin (2011, 41) mukaan 

reflektion avulla voi aidosti yrittää ymmärtää tarkastelun kohteena olevaa asiaa pohti-

malla sitä eri näkökulmista. Nykyajan opettajuus on moni-ilmeistä ja -ulotteista, ja par-

haimmillaan reflektio auttaa jäsentämään sitä.  Opettaja voi työssään käyttää reflektiota 

apuna esimerkiksi oppilaitaan pohtiessa, tuntisuunnittelussa, käydessään läpi jollain yk-

sittäisellä tunnilla tapahtunutta asiaa tai vaikka omaa mielipahaansa purkaessaan. Ref-

lektio voi toimia opettajalle tärkeänä pedagogisena työvälineenä. Ilman oman toimin-

nan, ajattelun ja tunteiden tietoista tarkastelua työ helposti muuttuu pirstaleiseksi suorit-

tamiseksi tai puuhasteluksi, jossa on vaikea erottaa olennaista kokonaisuudesta. (Sten-

berg, 2011, 41) 

 

Korthagen ja Vasalos (2010, 533-538) ovat luoneet  niin sanotun reflektion sipulimallin 

(onion model). Mallissa kuvataan niitä alueita, joihin opettaja voi reflektion eli pohtivan 

ja kriittisen ajattelunsa kohdistaa. Kysymys on pohjimmiltaan opettajan identiteetistä: 

Sisemmät renkaat koskevat opettajan persoonallista identiteettiä eli vastaavat kysymyk-

siin, kuka minä olen, mistä olen tullut ja mihin olen menossa. Uloimmat renkaat taas 

liittyvät opettajan ammatilliseen identiteettiin eli kysymykseen, kuka minä olen opetta-

jana. (Stenberg, 2011, 42)  

 

Stenbergin (2011, 44) mukaan opettajan on hyvä tehdä säännöllistä identiteettityötä. 

Keinoja siihen voivat olla esimerkiksi omiin päivän mittaan mieleen tuleviin ajatuksiin 

perustuvan pohdintapäiväkirjan kirjoittaminen, tai säännöllisesti kokoontuva ryhmä, 

jossa opettajat voivat yhdessä havainnoida ja pohtia niitä teemoja, jotka kulloinkin ovat 

osallistujille ajankohtaisia. Ryhmässä voidaan keskustella esimerkiksi omiin pohdinta-

päiväkirjoihin kirjattujen ajatusten pohjalta, tai vaikkapa Parker Palmerin ohjeiden mu-
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kaan. Palmer kannustaa case-tyyppiseen työskentelyyn, jossa opettajat vuorollaan tuo-

vat omia tapauksiaan ryhmässä yhteisesti pohdittavaksi. Tällaisen ryhmän toimintaan ei 

tarvita koulutettua työnohjaajaa, vaan ainoastaan omaa opettajuuttaan pohtivia ihmisiä. 

Olennaista on, että ryhmän jäsenten välillä vallitsee kunnioitus, sillä omien kokemusten 

ääneen pohtiminen luo riskin haavoittuvuudelle. Ryhmässä ei ole tarkoitus neuvoa tai 

arvostella, vaan ainoastaan olla aidosti kiinnostunut toisen kokemuksista ja sen kautta 

toimia peileinä toinen toiselle. (Stenberg, 2011, 44-45) 

 

Opettajien loppuun palaminen on nykyisin varsinkin nuorten opettajien keskuudessa 

huolestuttava tosiasia (Stenberg, 2011, 133). Työskentely tunnevaltaisella ihmissuhde-

työn alalla vaatii ihmisen kokonaisvaltaista panosta, ja on näin ollen psyykkisesti vaati-

vaa ja kuormittavaa. ( Isokorpi, 2004, 140; Laine, 1998, 100). Opettajan työnkuva on 

jatkuvan muutoksen alla ja haasteita täynnä. Lisäksi nykyajan kiireiset perheet eivät ai-

na ehdi vastata lastensa tunne-elämän tarpeisiin, jolloin ne jäävät opettajien vastuulle 

(Isokorpi, 2004, 140; Isokorpi, 2006, 222). Näin ollen opettajan työssä selviytyminen 

edellyttääkin omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista, sekä työn rajaamisen 

oppimista (Laine, 1998, 110). 

 

Itsetuntemuksen jatkuva laajentaminen on opettajalle välttämätöntä, sillä työn keskeise-

nä välineenä käytetään omaa persoonaa (mm. Laine, 1998, 110). Keski-Luopan (2001, 

lähteessä Isokorpi, 2006, 222-223) mukaan persoonan käyttö tarkoittaa, että opettaja 

erittelee ja jäsentää omaa sisäistä maailmaansa siirtäen etualalle niitä puolia ja ominais-

piirteitä, joita kulloinkin tarvitaan tilanteen jäsentämiseksi, ja vastaavasti syrjään sellai-

sia puolia tai ominaispiirteitä, jotka kyseisen tilanteen jäsentämisessä vain haittaavat 

hänen toimintaansa. Tällöin opettajan koko persoona on elävästi mukana, mutta se, mit-

kä puolet siitä kulloinkin ovat etualalla ja mitkä taka-alalla, on hänen tietoisessa hallin-

nassaan. (Isokorpi, 2006, 222-223)  

 

Tällainen oman persoonan omaksuminen ammattimaiseksi työvälineeksi ei tapahdu 

minkäänlaisen suoran opetusmenetelmän kautta nopeana prosessina, vaan siihen tarvi-

taan henkilön omaa aktiivista mukanaoloa ja vuorovaikutusta toisten kanssa. Kasvatus-

tieteessä ollaan tietoisia opettajan persoonallisuuden merkityksestä, mutta kasvatustie-

teellisessä tutkimuksessa on ollut vaikea vastata kysymyksiin, mistä tärkeät henkilökoh-

taiset ominaisuudet koostuvat, mikä on niiden suhde opettajien muuhun ammatilliseen 
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ja käytännölliseen osaamiseen, ja miten ne kehittyvät. (Laursen, 2004, 10). Keskeistä on 

ihmisen oma sisäinen tarve muutokseen. Vuorovaikutuksesta saaduista palautteista ja 

kokemuksista ihminen rakentaa oman tietoisuuden laajentumistaan ja uskaltautuu muut-

tumaan tuen avulla. Tietoisuuden laajentuminen on kiinteässä yhteydessä identiteetin ja 

ammatillisen identiteetin vahvistumiseen. Tällöin ihminen kokee itsensä tarpeeksi voi-

makkaaksi kokemaan myös mahdolliset ammatilliset vaikeudet ja työssä esiintyvät krii-

sit. (Isokorpi, 2006, 223) 

 

 

4. Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimuksen tutkimustehtävä on kaksiosainen. Ensimmäinen tutkimustehtävä on kuva-

ta, analysoida ja tulkita, mitä ”Mielenterveystaidot alakouluun”-hankkeen kehittelyvai-

heeseen osallistuvien pilottiopettajien mielestä tunnetaidot ovat ja mikä merkitys niillä 

tutkittavien opettajien mielestä on heidän työssään. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, 

mitä tutkittavien opettajien mielestä on koulussa annettava hyvä tunnekasvatus, millai-

sina tunnekasvattajina tutkittavat opettajat näkivät itsensä, sekä millainen oli heidän 

ammatillinen identiteettinsä tunnekasvattajana. Toinen tutkimustehtävä on kuvata, ana-

lysoida ja tulkita, tutkittavien opettajien tutkimusjakson aikana työssään antamaa tunne-

kasvatusta, ja sitä kokivatko tutkittavat opettajat, että heidän käsityksissään tunnetai-

doista tai tunnekasvatuksen merkityksestä on tapahtunut muutosta tutkimusjakson aika-

na. 

 

Tutkimuksen tutkimuskysymykset olivat: 

 

1. Mitä tutkittavien opettajien mielestä tunnetaidot ja hyvä tunnekasvatus koulussa ovat? 

2. Millaisina tunnekasvattajina tutkittavat opettajat näkevät itsensä ja millainen on heidän 

ammatillinen identiteettinsä tunnekasvattajana? 

3. Millä tavoin tutkittavat opettajat toteuttivat tunnekasvatusta työssään tutkimus-

jakson aikana? 

4. Onko tutkittavien opettajien näkemyksissä tunnetaidoista tai tunnekasvatuksen 

merkityksestä tapahtunut muutosta ”Mielenterveystaidot alakouluun”-hankkeen 

”Tunnetaidot”-osuuden aikana? 
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5. Tutkimuksen toteutus 
 

5.1 Tutkimusasetelma 

 
Tutkimus on toteutettu osana Suomen Mielenterveysseuran ”Mielenterveystaidot ala-

kouluun”-hanketta. ”Mielenterveystaidot alakouluun” on Opetus- ja kulttuuriministeriön 

rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on kehittää valtakunnallinen koulutusmalli sekä 

opetusmateriaalia ja työvälineitä alakoulun opettajille mielenterveystaitojen opettami-

seen ja niiden ottamiseen osaksi luokanopettajan ammatillisesta osaamista osana omaa 

opettajan työtään. Hankkeessa on mukana opettajia neljästä eri alakoulusta. Opettajat 

työskentelevät mukaan hankkeeseen ilmoittautuneissa kouluissa, ja olivat itse halukkai-

ta osallistumaan projektiin. ”Mielenterveystaidot alakouluun”-hankkeen kesto on ke-

väästä 2012 syksyyn 2014, ja sen aikana opettajat saavat laajan koulutuskokonaisuuden, 

kehittävät ja kokeilevat omassa työssään mielenterveystaitojen osaamista, työvälineitä 

ym. hankkeen aikana syntynyttä materiaalia. Mielenterveystaitojen osa-alueisiin kuului-

vat ”Mielenterveystaidot alakouluun”-hankkeessa keväällä 2013 tunnetaidot, kaveritai-

dot, hyvä arki, rauhoittuminen ja läsnäolo, turvataidot ja kun mieli voi pahoin, itsetunto 

ja osallisuus, arvokkaat asiat elämässä, erilaisuus ja samanlaisuus, turvaverkko ja sel-

viytyminen. (Mielenterveystaidot alakouluun -hanke 2012-2014, Suomen Mielenterve-

ysseura) 

 

Tässä tutkimuksessa on keskitytty ”Mielenterveystaidot alakouluun”-hankkeen ”Tunne-

taidot”-koulutusjaksoon ja tarkemmin ottaen sen alkuosaan ajalla 2.11.2012 - 

26.2.2013. Tällä aikavälillä koulutusjakson tavoitteena oli ymmärtää, mitä ovat tunne-

taidot ja mihin niitä tarvitaan, ymmärtää empatiataitojen merkitys ja niiden kehittymisen 

periaatteita, sekä motivoitua huomaamaan ja kehittämään omia tunnetaitoja opettajana. 

Hankkeessa ei tämän tutkimuksen tutkimusjakson aikana käsitelty varsinaisesti tun-

nesäätelyä eikä aggressiota tai muita haastavia tunteita. (Mielenterveystaidot alakouluun 

-hanke 2012-2014, Suomen Mielenterveysseura) 

 

Tutkimuksen kohteena ovat ”Tunnetaidot”-jaksoon osallistuneiden kuuden pilottiopetta-

jien käsitykset tunnetaidoista, hyvästä tunnekasvatuksesta koulussa sekä itsestään tun-

nekasvattajana. Lisäksi tutkimuskohteena on näiden kuuden opettajan työssään tutki-

musjakson aikana antama tunnekasvatus, sekä tutkimusaikana opettajien käsityksissä 
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edellä mainituissa asioissa tapahtuneet merkityksen muutokset. Tutkimusjaksolla tarkoi-

tetaan tässä tutkimuksessa aikaväliä 2.11.2012 ”Tunnetaidot”-jakson aloittaneesta kou-

lutuspäivästä maalis-huhtikuun 2013 vaihteessa suoritettuun aineistonkeruuseen asti. 

Aineistonkeruu ajoitettiin tuolle ajalle, koska tutkittaville opettajille haluttiin antaa ai-

kaa perehtyä saamaansa materiaaliin sekä toteuttaa työssään tunnekasvatusta sekä mate-

riaalien pohjalta, että niiden ulkopuolelta.  

 

Tutkimus on lähestymistavaltaan laadullinen. Laadullisen tutkimuksen idea on löytää 

aineistosta jotakin uutta ja ennen havaitsematonta, uusia jäsennyksiä ja uusia merkityk-

siä (Ruusuvuori ym., 2010, 16). Sen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen 

(Hirsjärvi, 2004, 152). Laadulliselle tutkimukselle on ominaista että sen eri elementit – 

esimerkiksi tutkimustehtävä, teorianmuodostus, aineistonkeruu ja aineiston analyysi – 

limittyvät toisiinsa ja muotoutuvat vähitellen tutkimuksen kuluessa. Koska aineistonke-

ruun välineenä toimii tutkija itse, kehittyvät aineistoon liittyvät näkökulmat ja tulkinnat 

tutkijan tietoisuudessa vähitellen tutkimusprosessin edetessä. (Kiviniemi, 2001, 

68)Tutkimusmenetelmänä työssä on käytetty laadullista sisällönanalyysiä. Laadullinen 

sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen 

tutkimuksen perinteissä. Sisällönanalyysia voidaan pitää paitsi yksittäisenä metodina 

myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonai-

suuksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2008, 91 

 

5.2 Tutkimusaineiston koonti 

 

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruussa käytetään menetelmiä, jotka vievät tutkijan 

lähelle tutkittavaa kohdetta (Kiviniemi, 2001, 68). Tässä tutkimuksessa aineistonkeruu-

menetelmänä on käytetty tutkimuksellista teemahaastattelua sekä puolistrukturoitua ky-

selylomaketta. Haastattelun tavoite on selvittää se, mitä jollakulla on mielessään. Haas-

tattelu on eräänlaista keskustelua, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja on hänen johdatte-

lemaansa. (Eskola & Suoranta, 1999, 86) Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastat-

telumuoto, jossa käydään läpi samat teemat, aihepiirit, mutta kysymysten muoto ja jär-

jestys voivat vaihdella (Tiittula & Ruusuvuori, 2005, 11). Teemahaastattelussa edetään 

tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysy-

mysten varassa. Haastattelija varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet 

käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastat-
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telusta toiseen. (Eskola & Suoranta, 1999, 87) Metodologisesti teemahaastattelussa ko-

rostetaan ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioille antamiaan merkityksiä, sekä sitä, 

miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Tiittula & Ruusuvuori, 2005, 11) Ky-

sely on Eskolan (1975) mukaan menettelytapa, jossa tutkittava itse täyttää hänelle esite-

tyn kyselylomakkeen joko valvotussa ryhmätilanteessa tai kotonaan. Puolistruktu-

roidussa kyselylomakkeessa tutkittava vastaa kirjallisesti etukäteen määriteltyihin ky-

symyksiin vapaamuotoisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2003, 75)  

 

Tutkija oli paikalla sekä ”Tunnetaidot”-jakson koulutuspäivässä marraskuussa 2012 että 

koulutuspäivässä jaettua tunnekasvatusmateriaalia koskevassa palautetilaisuudessa 

tammikuussa 2013. Koulutuspäivässä pilottiopettajat saivat opetusta tunnetaidoista ja 

tunnekasvatuksesta muun muassa asiantuntijaluentojen ja erilaisten harjoitusten avulla. 

Harjoituksien yhteydessä käytävissä keskusteluissa opettajilla oli myös mahdollisuus 

saada vertaistukea toisiltaan ja kuulla muiden ajatuksia ja kokemuksia tunnetaidoista ja 

niiden opettamisesta. Koulutuspäivän päätteeksi pilottiopettajat saivat mukaansa mate-

riaalipaketin tunnetaidoista ja tunnekoulutuksesta kokeiltavakseen omien oppilaidensa 

kanssa. Materiaaleihin kuului lyhyt teoriapaketti koskien tunnetaitoja, erilaisia tunnetai-

toihin liittyviä leikkejä ja harjoituksia, tunteiden nimeämiseen ja tunnistamiseen suun-

natut työkalut ”Tunnepilvet” ja ”Tunteiden tuulimylly”, sekä ”Tunnepilvi”-aineistoon 

liittyviä harjoituksia. Opettajat kertoivat mielipiteitään materiaalista palautetta tammi-

kuussa 2013 pidetyssä palautetuokiossa. Materiaalia muokataan pilottiopettajien palaut-

teen perusteella koko hankkeen ajan. 

 

Molemmissa koulutuspäivissä tutkija kertoi toiveestaan tehdä pro gradu-työnsä pilot-

tiopettajien tunnekasvatuksesta heijastaen sitä käynnissä olevaan ”Tunnetaidot”-jakson 

alkuosaan, ja palautetilaisuuden päätteeksi toisella tapaamiskerralla mahdollisia vapaa-

ehtoisia pyydettiin ilmoittamaan yhteystietonsa pilottiopettajille lähetettävän koulutus-

palautelomakkeen kautta. Hankkeessa mukana olevista neljästätoista opettajasta seitse-

män ilmoittautui vapaaehtoisiksi tutkimushenkilöiksi, ja hankkeen projektisuunnittelija 

toimitti heidän koulutuspäiväpalautteeseen syöttämänsä yhteystiedot tutkijalle. 

 

Toisesta koulutuspäivästä oli aineistonkeruun alkaessa kulunut noin kaksi kuukautta, jo-

ten tutkija otti ennen haastattelujen aloittamista yhteyttä vapaaehtoisiksi ilmoittautunei-

siin opettajiin varmistaakseen heidän halukkuutensa osallistua tutkimukseen. Kaikki 
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opettajat olivat edelleen kiinnostuneita osallistumaan. Seitsemästä vapaaehtoisesta pilot-

tiopettajasta viittä haastateltiin kolmen viikon aikavälillä. Haastattelut toteutettiin yksi-

löhaastatteluina ja ne nauhoitettiin. Koska haastattelussa tärkeintä on saada mahdolli-

simman paljon tietoa halutusta asiasta, haastateltaville lähetettiin sähköpostitse etukä-

teen nähtäväksi tutkimuksen tutkimuskysymykset ja haastattelurunko. Näin haluttiin tar-

jota haastateltaville mahdollisuus halutessaan jäsentää omaa ajatteluaan tutkittavasta ai-

heesta. Lisäksi haluttiin varmistaa, että lomakkeessa käytetyt termit kuten ”tunnekasva-

tus” eivät jääneet epäselviksi haastateltaville, vaan haastattelija ja haastateltava puhuisi-

vat samoista asioista ja haastattelu onnistuisi mahdollisimman hyvin. (Tuomi & Sara-

järvi, 2008, 73; Fontana & Frey, 2000, 660) Neljä haastatteluista toteutettiin tutkittavien 

työpaikalla, ja yksi tutkittavan kotona. Haastattelujen yhteydessä sovittiin, että tutkija 

lähettää tutkimuksensa nähtäväksi tutkimushenkilöille samana päivänä kuin palauttaa 

työnsä ohjaajalle arvioitavaksi. 

 

Yhden vapaaehtoisen kanssa emme löytäneet molemmille sopivaa aikaa toteuttaa ai-

neistonkeruu johtuen osaksi työni nopeasta toteutusaikataulusta, ja osaksi aineistonke-

ruun haastateltaville kiireiseen elämäntilanteeseen ajoittumisesta. Näistä samoista syistä 

yhden tutkittavan kanssa sovittiin, että haastattelu toteutetaan hänen kohdallaan puoli-

strukturoituna kyselynä tutkittavalle sähköpostitse lähetettävän kyselylomakkeen avulla. 

Kyselylomakkeena käytettiin teemahaastattelurunkoa, joka oli rakenteeltaan tarpeeksi 

tarkka myös tällaiseen käyttötarkoitukseen. Ennen kyselylomakkeen lähettämistä tutkija 

antoi puhelimitse ohjeet kyselyn täyttämisestä, kertoi tutkimuksen luottamuksellisuu-

desta, sekä sopi tutkittavan kanssa tulosten raportoinnista tutkittavalle työn valmistuttua. 

 

On makukysymys, pitääkö teemahaastattelussa kaikille haastateltaville esittää kaikki 

suunnitellut kysymykset, pitääkö kysymykset esittää tietyssä ja samassa järjestyksessä 

ja pitääkö sanamuotojen olla jokaisessa haastattelussa samat (Tuomi & Sarajärvi, 2008, 

73). Tässä tutkimuksessa haastatteluissa edettiin pääasiallisesti valmiiksi tehdyn teema-

haastattelurungon mukaisesti. Kaikki suunnitellut kysymykset esitettiin, ja sen lisäksi 

tutkija esitti lisäkysymyksiä tarpeellisiksi näkemissään kohdissa. Laadullisessa tutki-

muksessa tarkastelu voi näkemyksen kehittyessä kohdentua uusiin mielenkiinnon koh-

teisiin. Keskeistä onkin löytää tutkimuksen kuluessa ne johtavat ideat, joihin nojaten 

tutkimuksellisia ratkaisuja tehdään. (Kiviniemi, 2001, 71) Tutkija kiinnitti ensimmäistä 

tutkimushaastattelua tehdessään huomiota siihen, kuinka tutkittava kuvaili omaa rooli-
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aan opettajana ja tämän roolin suhdetta hänen työssään toteuttamaansa tunnekasvatuk-

seen. Tästä näkökulmasta kiinnostuneena tutkija pyysi myös myöhemmissä haastattelu-

tilanteissa sekä kyselylomaketta koskevassa ohjeenannossa tutkimushenkilöitä kuvaile-

maan omaa mahdollista ammatti-identiteettiään sekä kokemusta omasta mahdollisesta 

roolista, josta käsin he opettajan työtä toteuttavat. 

 

Tutkimushaastattelut nauhoitettiin. Nauhoituksen etuna on, että haastatteluihin voidaan 

palata uudelleen myöhemmin, ja niistä voidaan raportoida tarkemmin. Nauhoituksia 

kuuntelemalla voidaan selvittää, kuinka paljon tutkimuksellisissa teemahaastatteluissa 

saadut vastaukset ovat vastaajan omaa tuotosta, ja kuinka paljon haastattelijan omista 

kategorisoinneista tai kysymysten muotoiluista nousevia (Tiittula & Ruusuvuori, 2005, 

15, Silverman, 2000, 29). Nauhoitetut tutkimushaastattelut litteroitiin eli muutettiin kir-

jalliseen muotoon mahdollisimman pian haastattelujen teon jälkeen, yleensä parin päi-

vän kuluessa. Litteroinnin tarkkuus on riippuvainen tutkimustehtävästä ja tutkimusot-

teesta (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 139). Koska tutkimushaastattelujen tarkoituksena oli 

selvittää haastateltavien omia käsityksiä ja kokemuksia, eikä niinkään vuorovaikutusta 

tutkijan ja haastateltavan välillä, litteroinnin tarkkuus suhteutettiin tutkimuskysymyk-

siin; mikäli haastattelussa esiintyvä pieni tauko ei ollut relevantti aineiston kannalta, ei 

sitä litteroitu (Tiittula & Ruusuvuori, 2005, 16).¨ 

 

Haastatteluaineistoni litteroitiin pian haastattelujen teon jälkeen haastattelujen laadun li-

sättävyydeksi (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 185). Litteroinnin tarkkuus määritetään tutki-

musongelman ja metodisen lähestymistavan perusteella (Ruusuvuori, 2010, 424). Mikä-

li tutkijan kiinnostus kohdistuu haastattelussa esiin tuleviin asiasisältöihin, ei kovin yk-

sityiskohtainen litterointi ole tarpeen (Ruusuvuori, 2010, 425). Tässä tutkimuksessa 

haastattelut on litteroitu sanatarkasti, mutta koska tutkimuksen tarkoituksena ei ole tul-

kita aineisto diskursiivisesta näkökulmasta tai tutkia haastattelijan ja haastateltavan vä-

listä vuorovaikutusta, on litteroimatta jätetty pienet tauot, puheen sävyerot ja puheen 

nopeuden. Litteroitu on kuitenkin ne pidemmät tauot, huokaukset ja naurahdukset, jotka 

koettiin oleellisiksi tutkimuskysymysten kannalta. (Ruusuvuori, 2010, 424) Samoin on 

litteroitu haastattelijan omat puheenvuorot, jotta analyysivaiheessa voitaisiin päätellä, 

millä tavoin kysymyksen muotoilutapa on vaikuttanut tutkittavan vastaukseen (Ruusu-

vuori, 2010, 425).   
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5.3 Aineiston analyysi 

 
Laadullisessa haastattelututkimuksessa on varsin yleistä tehdä analyysi nimenomaan lit-

teroidusta aineistosta, sillä isompien kokonaisuuksien hahmottaminen nauhoitettua pu-

hetta kuuntelemalla on vaikeaa, ellei mahdotonta (Ruusuvuori, 2010, 427). Edellä mai-

nitusta syystä myös tämän tutkimuksen analyysi on tehty litteroiduista haastatteluista. 

Laadullisessa tutkimuksessa oleellista on valita analyysitapa, joka parhaiten tuo vasta-

uksen ongelmaan tai tutkimustehtävään (Hirsjärvi ym. 2004, 212) Tutkimusongelma 

suuntaa sitä, mikä valikoituu analyysin välineistöksi ja havaintoyksiköksi aineistoa lä-

pikäytäessä, koodattaessa ja tulkittaessa. Samalla tutkimusongelma ohjaa myös aineis-

tosta tehtäviä empiirisiä ja teoreettisia päätelmiä. (Ruusuvuori ym., 2011, 11) Tässä tut-

kimuksessa analyysitapana on käytetty laadullista sisällönanalyysia.  

 

Tässä tutkimuksessa aineistoa lähestyttiin teorialähtöisesti, eli tutkijan teoreettiset näkö-

kulmat ja vähitellen käsitteellistyvät näkemykset tarkastelevana olevan ilmiön luontees-

ta osaltaan suuntasivat tutkimuksen kulkua (Kiviniemi, 2001, 72).  

 

Aineiston luokittelu on laadullisen sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe. Luokittelun 

tehtävänä on aineiston järjestelmällinen läpikäynti tutkimusongelman, keskeisten käsit-

teiden ja lähtökohtien määrittämällä tavalla (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, 

18). Tässä tutkimuksessa luokittelu toteutettiin lukemalla litteroitua aineisto useaan ker-

taan läpi. Näin pyrittiin saamaan kokonaiskuvan aineistosta, sekä näkökulmia analyy-

siin. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 143; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, 16). 

Tämän pohjalta aineistosta etsittiin ilmauksia ja käsitteitä, jotka voitiin jakaa luokkiin. 

Luokittelussa käytettiin apuna tutkimuksen teemahaastattelurunkoa. Näin syntyneet 

teemat yhdisteltiin, ja niiden keskeiset sisällöt pyrittiin nostamaan esiin ja vetämään yh-

teen. Teemoja selkiyttämään ja avaamaan lisättiin itse analyysin joukkoon tekstisitaatte-

ja. 
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6. Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

6.1 Käsitykset tunnetaidoista ja niiden tärkeydestä 

 

Tunnetaitoina mainittiin kyky tunnistaa ja nimetä omia ja toisten ihmisten tunteita, kyky 

ilmaista tunteita, kyky hyväksyä omat tunteensa ja tulla toimeen niiden kanssa, kyky 

säädellä tunteitaan, kyky käyttää tunteitaan oikein, kyky sanallistaa ja eritellä tunteitaan 

(mistä jokin tunne johtuu), sekä kyky vastata toisten tunteisiin.  

 

”No se on sitä mun mielestä että tunnistaa niitä ja nimeää ja sitten taval-

laan että tulee niiden tunteittensa kanssa sinuksi omien tunteittensa ja sitten 

kun niitä tunteita tulee sitten ulkopuolelta niin myös hyväksyy ne muiden 

tunteet---.”  
 
”Tunnetaidot on mun mielestä kaikennäköstä jotka liittyy tunteisiin, siis lap-

si osaa tunnistaa tunteita, osaa näyttää niitä tunteita --” 
 

Tutkittaville tunnetaitojen käsite oli tuttu, ja haastattelutilanteissa määritelmät tunnetai-

doista syntyivät luontevasti. Tähän on todennäköisesti osaltaan vaikuttanut tunnetaitoi-

hin keskittyneen jakson aikana tapahtunut käsitteen monipuolinen avaaminen esimer-

kiksi jakson aloittaneessa koulutuspäivässä. Pyydettäessä nimeämään jokin/joitain tär-

keitä tunnetaitoja, neljä kuudesta haastateltavasta nosti ensimmäisenä esille empatian. 

 

”Jos ne (oppilaat) kykenee empatiaan ja mitä empaattisempii ne lapset on 

niin sitä vähemmän ne kykenee esim kiusaamaan toisia.  

 

” No se (empatia) liittyy siihen ryhmässä olemiseen ja ymmärrykseen et sil-

lon tulee muut ymmärretyksi ja ehkä myös oma niin kun oma itse tulee ym-

märretyksi jos empatiakyky on niinku kaikilla et se on tosi tärkeää.” 

 

Muina tärkeinä tunnetaitoina tutkittavat nostivat esille itsetunnon, kyvyn eritellä ja sa-

noittaa tunteita ja niiden syitä, kyvyn ymmärtää tunteiden ja kehollisten reaktioiden yh-

teys, sekä kyvyn tuntea iloa ja suhtautua asioihin positiivisesti.  

 

Toki se (empatia) on jo aika korkeelle kehittyny tunnetaito et sitä ennen kyl 

täytyy varmaan jo osata ensinnäki vaikka tunnistaa niitä tunteita et huomaa 

et ahaa kyyneleet valuu ja hartiat on painunu alas ja pää alas et se on var-

maan surullinen.” 
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”Mä toivoisin, ett ne kokis päivittäin iloa siitä niinkun oppimisestaan ja yh-

dessä olemisesta ja siit sosiaalisesta kontekstista missä ollaan.” 
 

Tarkastellessa tutkimushenkilöiden vastauksia tunnetaitojen osalta, voidaan perustellusti 

”Tunnetaidot”-jakson onnistuneen tavoitteissaan kehittää pilottiopettajille ymmärrys 

tunnetaitojen ja empatian olemuksesta ja merkityksestä. Tutkittavien opettajien käsityk-

set tunnetaidoista olivat hyvin yhteneväisiä sekä keskenään, että CASEL-järjestön 

(2003) virallisen tunnetaitojen määritelmän kanssa. On tärkeää ottaa huomioon, että tut-

kimusjakson aikaisessa koulutusjaksossa ei keskitytty lainkaan haastavien tunteiden kä-

sittelyyn tai tunnesäätelyyn liittyviin tunnetaitoihin. Tämä näkyi myös tutkittavien vas-

tauksissa. Neljä kuudesta tutkimushenkilöstä nosti mielestään tärkeitä tunnetaitoja lue-

tellessaan esille empatian, ja lisäksi heidän puheissaan esiintyi muita tunnetaitoihin kes-

keisesti liittyviä käsitteitä kuten itsetunto (Salovey & Mayer, 1990, 194; Greenberg, 

2008, 48) Kukaan tutkittavista ei maininnut tunneälyn käsitettä, vaan koulutusjaksossa 

käytetty termi tunnetaidot oli selkiytynyt ja vakiintunut heidän käyttöönsä.  

 

Samoin kuin Elksnin & Elksnin (2003, 68) ja CASEL-järjestö (2003) kaikki tutkittavat 

yhdistivät tunnetaidot kykyyn tulla toimeen toisten ihmisten kanssa ja toimia ryhmässä. 

Ilman tunnetaitojen ainakin jonkinasteista hallintaa ei lasten vuorovaikutusta toisten 

kanssa tai ryhmätyöskentelyä pidetty mahdollisena.  

 

”---että kyl se on aika pitkälle sitä että pärjää muiden kanssa että tulee toi-

meen kaikennäköisten lasten ja aikuisten kanssa.” 

 

”Jos sä et hallitse siitä ett miltä susta tuntuu tai miten sä suhtaudut siihen 

ryhmään tai miten se ryhmä suhtautuu suhun tai minkälaisella mielellä sä 

itse olet, niin voi olla tosi haastavaa lähtee jonkun tehtävän pariin tai teke-

mään jos must nyt tuntuu suhteessa tohon toiseen tältä niin miten sä teet sen 

kans paritöitä jos sä ett niinkun pääse yli siitä ett se on jotenkin esimerkiks 

epämiellyttävä.” 
 
”Luokan keskinäinen yhteistyö ei onnistu, jos lapsi ei ymmärrä miltä toises-

ta tuntuu, jos mä lyön sitä tai jos mä sanon sille pahasti.” 

 

Kuten useat tässä tutkimuksessa jo aiemmin mainitut tutkijat (mm. Goleman, 1997, 108; 

Isokorpi & Viitanen, 2001, 37) ja CASEL-järjestö, näkivät tunteiden ja tunnetaitojen 

sekä oppimisen välillä olevan selkeän yhteyden. Oppimisen ei nähty olevan mahdollis-

ta, mikäli oppilas oli esimerkiksi surun, pelon tai ahdistuksen vallassa.  
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”Kyllä ne tunteet  on tosi paljon yhteydessä oppimiseen, että esimerkiks jos 

sulla on vaikka pelko tai suuri huoli vaikka jossain kotona olevasta asiasta, 

äiti on sairas tai muuta, niin sillon se oppiminen on kyllä kans estyny.” 

 

”Mun mielestä ja siis ihan tämmösestä simppeleistä asioista lähetään liik-

keelle, että ett kyllä esimerkiks jos on älyttömän paha olo jos on älyttömän 

paha ja tuskanen olo tai jos sä jännität ihan kauheesti, niin eihän sulla oo 

tavallaan sehän vie sun energian  ei sun tarkkaavaisuus voi olla oppi-

miseenkaan ollenkaan niin hyvä.” 
 

Tutkittavien näkemys tunnetaitojen tarpeellisuudesta koulumaailman lisäksi elämässä 

ylipäänsä oli yhteneväinen CASEL-järjestön (2003) kanssa. Tutkittavat pilottiopettajat 

eivät kokeneet opettavansa tunnetaitoja vain opettamisen vuoksi, tai siksi, että vuoro-

vaikutus ja oppiminen koulussa olisi helpompaa, vaan taustalla on opettajan vilpitön ha-

lu antaa oppilailleen hyvät eväät elämään myös koulun ulkopuolella ja sen jälkeen.  

 

”No mun mielestä niitä tarvitaan koko elämässä ihan kaikessa. Työssä, va-

paa-aikana, ihan joka paikassa. Koulussa totta kai ilman muuta (tarvitaan 

tunnetaitoja), mutta niinkun ihan pienestä pienestä ihan kuolemaan saakka 

se on niinku semmonen.” 

 

”Kyl mä nään hirmuisen pitkällä sen tunnetaidon sitä kautta, että minkä-

laisiks ihmisiksi lapset tulee kehittyy vuosien myötä, tavallaan et se on sitä 

elämän koulua varten.” 

 

6.2 Käsitykset hyvästä tunnekasvatuksesta koulussa 

Kaikki tutkittavat korostivat arkipäivän tilanteissa tapahtuvan tunnekasvatuksen merki-

tystä. Heistä hyvä tunnekasvatus koulussa on pääasiallisesti arkipäivän tilanteissa tapah-

tuvaa tunnetaitojen harjoittelua esimerkiksi tavallisten oppituntien sisältöihin integroi-

tuna tai ristiriitatilanteiden selvittelyissä. Tutkittavien näkemys saa tukea muun muassa 

Durlakin ym. (2011, 412-413) ja  CASEL-järjestön tekemistä tutkimuksista, jotka viit-

taavat siihen, että parhaimmat tulokset saadaan tunnekasvatusohjelmista, jotka perustu-

vat tietopohjaisten ohjeistavien menetelmien sijaan vuorovaikutteisuuteen ja ovat integ-

roituja koulun arkeen. (Durlak ym., 2011, 412-413; CASEL, 2003) 

”No siis sillon kun se (tunnekasvatus koulussa) on hyvää, niin se kulkee siel-

lä piilo OPSissa mukana niinku koko ajan, ett sitä varten ei rakenneta vält-

tämättä tai se ei oo pelkästään sitä, ett rakennetaan oppitunteja ja sit ope-

tellaan olemaan ilosia tai surullisia ja miten ollaan vihasia oikein---.”  
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”Johonkin lukukirjan kappaleeseen voi liittyä semmosta ett niillä hahmoilla 

on jotain erilaisia tunteita tai voimakkaita tunteita niin niitten kanssa se lä-

pikäyminen ja niin edelleen, ett ett ne yksittäiset tosissaan ne tunnit ois vaan 

semmosia yksittäisiä mutt ett se kulkis läpi siinä arjessa niin se ois must 

kaikkein parasta tunnetaitojen kasvattamista tai niitten kehittämistä.” 

 

”ett se kulkis läpi siinä arjessa niin se ois must kaikkein parasta tunnetaito-

jen kasvattamista tai niitten kehittämistä.” 5 

 

Kuudesta tutkittavasta viiden mielestä hyvään tunnekasvatukseen kuuluivat myös erilli-

set tunnetaitoihin keskittyvät oppitunnit. Oppitunneilla tutkittaville opettajille tarjoutui 

mahdollisuus harjoittaa monien tutkijoiden (mm. Bond & Hauf, 2004; Hawkins, Smith, 

& Catalano, 2004; Nation et al., 2003; Weare & Nind, 2011) mainitsemaa tunnekasva-

tuksessa tärkeää ohjaustoimintaa ja oppilaiden myönteisiin aktiviteetteihin sitouttamista. 

Erillisillä tunnetaito-oppitunneilla saatiin tilaisuus pohtia ja harjoitella eri tunteita ja 

tunnetaitoja rauhassa monipuolisesti. Näillä oppitunneilla opettajat myös kävivät läpi ja 

syvensivät aiemmin koulun arjessa esiinnousseita tunteisiin ja tunnetaitoihin liittyviä ti-

lanteita. Tällaisten oppituntien merkitys tunnekasvatuksessa korostui varsinkin, jos op-

pilaat olivat vielä nuoria, tai opettaja selvästi näki tunnetaidoissa olevan puutteita. 

 

”--- se (tunnetaitoihin keskittyvä oppitunti) tuo ihan eri näkökulman siihen 

tekemiseen plus et päästään vähän muihinkin tunteisiin kuin mitä jatkuvasti 

pyöritetään just näitä mielipahan tunteita tai mielihyvän tunteita et pääs-

tään vähän toisenlaiseenkin näkökantaan esimerkiks itsetunto ---.” 

 

”--- mun mielestä ne syvenee ne jutut ja ne sillon niistä tulee niinku ehkä 

isommalla porukalla ehkä niitä tulee käytyä sanallisesti läpi ja niitä voi-

daan kokeilla niit erilaisia tuntemuksia oppilaat saa rauhemmassa miettiä 

niitä.” 
 

Tutkittavien vastauksissa näkyi Kokkosen (2011, 9) näkemys siitä, että tunnekasvatus 

suomalaisissa kouluissa perustuu vahvasti käsitykseen oppilaasta aktiivisena, itsenäise-

nä oppijana passiivisen opettajien tarjoaman tiedon vastaanottajana sijaan. Tutkittavat 

pitivät erilaisia leikkejä, harjoituksia ja materiaaleja tärkeänä osana hyvää tunnekasva-

tusta. Heidän mukaansa niiden avulla saatiin etäisyyttä vaikeisiin tilanteisiin ja tuntei-

siin, keveyttä ja huumoria sekä mahdollisuus kokeilla erilaisia rooleja ja peilata toisten 

tunteita. Käsitys toiminnallisista menetelmistä välineinä toimivaan tunnekasvatukseen 

saa tukea myös CASEL-järjestön (2003) näkemyksestä siitä, että tehokkaat tunnekasva-

tusmenetelmät ovat juuri aktiivisia ja osallistuttavia. 
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”--- niitä arkitilanteita voi niissä harjoituksissa ja jutuissa etäännyttää vä-

hän ja vähän niinku muuttaa toisenlaisiks ja kuitenkin niinku kyl ne oppilaat 

ei ne tyhmiä oo (naurahtaa) kyl ne niinku oivaltaa”  

 

“Erilaiset materiaalit (kuvat, pelit) ovat hyviä apukeinoja, pelkkä kasvok-

kain istuminen ja asiasta puhuminen saattaa olla niin ahdistava tilanne, että 

lapsi haluaa siitä nopeasti pois (ja sanoo kaiken olevan ok, mikään ei hai-

ttaa, ei oo välii..).“ 

 

Keskustelu oppilaiden kanssa oli kaikkien tutkittavien mielestä osa hyvää tunnekasva-

tusta.. Puhuminen ja tilanteiden sanallistaminen oppilaiden ovat tärkeitä paitsi tilantei-

den purkamisessa, myös niihin etukäteen valmistauduttaessa. Tällaisessa toiminnassa 

opettajat toteuttivat tehokasta tunnekasvatusta vahvistamalla oppilaiden ongelmanrat-

kaisutaitoja, sekä ohjaamalla oppilaita heidän harjoitellessaan tunnetaitoja uudessa kon-

tekstissa (CASEL, 2003). 

 

”--- koko ajan, aina kun ollaan siis aina kun ollaan sosiaalisessa kontekstis-

sa niin harjotellaan sitä ett miten siinä ollaan ja niiss tilanteissa useinkin 

oppilaiden kanss on jotain riitatilanteita tai semmosia niin sanallistetaan 

se.” 

 

”Mun mielestä puhuminen on tosi tärkeetä niinkun tavallaan ennakoiminen, 

puhutaan asioista ennakkoon ja opetellaan vähän sitä ennakkoon niitä asi-

oita ja sit toisaalta kun ne on jollain tavalla opiskeltu niin sitten myös niin-

kun tartutaan kaiken näköisiin tilanteisiin.  
 
”Hyvä tunnekasvatus no siit mä lähen liikkeelle siit mä lähen kyl liikkeelle 

siitä että käydään yhteisiä sääntöjä ja juttuja läpi ja sillä perusteella ne aut-

taa ett miks meillä on täällä hyvä ja turvallinen olo.”  

 

Hyvän koulussa tapahtuvan tunnekasvatuksen vaikeuttajana tutkittavat opettajat näkivät 

arjen kiireisyyden ja varsinaisten oppiaineiden suuret oppisisällöt. Arkisten tilanteiden 

huomioimiselle ja käsittelylle toivottiin enemmän aikaa, sillä kuten tässä luvussa aiem-

min kuvattiin, niissä tutkittavien mielestä tunnekasvatus oli aidoimmillaan. 

 

Tuollahan koulussa tapahtuu päivittäin ihan valtavasti kaikenlaisia yhteen-

törmäyksiä ja on hienoja asioita, ei ne aina oo negatiivisia mut et sitä et olis 

aikaa puuttua ja olis aikaa yksilölliseen keskusteluun ja ryhmäkeskusteluun-

kin et pysähdyttäis näiden pikkutapahtumien ääreen ettei ohiteta niitä.” 

 

”Kyl mä nään sen arkijutun paljon tärkeempänä jotenkin siihen mun mieles-

tä pitäis panostaa enemmän. Näitä tilanteitahan tulee koulussa niin paljon 
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et useinhan me opettajat ollaan vähän kiireisiä ja ne jää rempalleen ja niis-

tähän tulee niitä kiusauskierteitä helposti kun ei ehdi niitä selvitellä että jo-

tenkin haluis että siihen ois enemmän aikaa. Et onhan noi miellyttävii tom-

moset teoreettiset lukemis- tekemishommat jotka etukäteen suunnitellaan, 

nehän on kivoja ja niinku antosia ihan sinänsä mut et jotenkin musta tuntuu 

et se arkipäivän työskentely on tärkeempää.” 

 

 

6.3 Tutkittavien opettajien omat tunnetaidot ja tunnekasvattajuus 

 
Tutkittavien opettajien kuvaukset omista tunnetaidoistaan vaihtelivat. Kolme tutkittavis-

ta piti tunnetaitojaan ”kohtalaisina”, ”suhteellisen hyvinä” tai ”ihan hyvinä”, ja koki 

niissä olevan vielä tilaa kehittymiselle. 

 

”Ihan hyvin menee tällä hetkellä mut ett kyl tässä vielä matkaa on varmasti 

semmoseen niinku täysin ammatilliseen suhtautumiseen.” 

 

”Me vaaditaan ehkä lapsilta mutta siinä on varmaan monella aikuisella, 

minulla ainakin, vielä harjoteltavaa on se tavallaan et sulle tuleeko tunne-

reaktio mut miten sä sitten toimit sen tunnereaktion mukaan.” 

 

Kolme tutkittavista kertoi olevansa herkkiä vaistoamaan tunteita, kahden tutkittavan 

mielestä välillä jopa liian herkkiä.  Vaikka tunneherkkyyden nähtiin olevan opettajan 

työssä ja tunnekasvatuksessa myös etu, liian herkkyyden koettiin aiheuttavan vaikeutta 

rajata omia tunteita toisten tunteista. Tällöin toisten tunteet tarttuivat tutkittavaan itseen-

sä helposti, jonka taas koettiin olevan yhteydessä henkiseen uupumiseen. Edellä kuvat-

tujen kolmen opettajan voidaan ajatella olevan tunneälykkäitä siinä mielessä, että he 

aistivat herkästi oppilaiden ja työtovereiden tunnetilat ja heillä oli vahva empatiakyky 

(Salovey & Mayer, 1990, 189). Heiltä kuitenkin saattoi puuttua tietynlaista jämäkkyyt-

tä, sekä keinoja säädellä sitä, kuinka paljon he ottivat toisten tunteita kantaakseen 

(Elksnin & Elksnin, 2003, 68)  

 

“--- siinä unohtaa itsensä ja omat tarpeensa, jos huomioi liikaa muita.“ 

  

Kaikki kuusi tutkittavaa korostivat toteuttavansa tunnekasvatusta opettajan työssään en-

sisijaisesti koulun arjessa vastaan tulevissa jokapäiväisissä tilanteissa. Tunnekasvatuk-

sen nähtiin olevan kiinteä osa opettajan työtä, ja tilanteita tunnekasvatuksen spontaaniin 

toteuttamiseen kuvattiin tulevan eteen päivittäin tai jopa tunneittain. Tällöin etukäteen 

suunnitellut oppitunnit saivat väistyä.  
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 ”--- ett mä en välttämättä etukäteen suunnittele niitä tilanteita, ett tässä 

näin ja tässä näin  (annan tunnekasvatusta) mut mä oon pyrkiny tiedosta-

maan ne tilanteet ett heti ku tulee joku semmonen että oppilaat kyseenalais-

taa toistensa käyttäytymistä tai käyttäytyy jotenki poikkeavalla en nyt tarko-

ta epänormaalia vaan että tapahtuu jotain. Olipa se niinku positiivista tai 

sitte jotain haastavampaa niin mää pyrin tarttumaan niihin tilanteisiin ---” 
 
”No jotenki sitä vaan suhteuttaa sitä opetustaan että tekee ehkä eri tavalla 

mitä on suunnitellu ja yrittää jotenki ratkasta sen tilanteen. Et jos siellä on 

ollu jotain surua jonkun marsu on kuollu niin eihän siitä tuu yhtään mitään, 

et se pitää käydä läpi ja sen jälkeen sit lähetään oppimaan.” 
 

Opettajan työn luonteesta johtuen tunnekasvatus useasti tapahtuu ison oppilasryhmän 

keskellä. Useampi haastateltavista esimerkiksi kuvasi tilanteita, joissa välkkäriitojen 

selvittelyssä samalla harjoiteltiin tunnetaitoja. Kaksi tutkittavista mainitsi purkavansa 

luokan oppilaiden väliset ristiriitatilanteet yhdessä koko luokan kesken.  Tämän koettiin 

edesauttavan lasten empatiataitoja, vahvistavan yhteishenkeä sekä toimivan mallioppi-

misena tunnetaidoissa niillekin oppilaille, jotka eivät olleet itse osallisena ristiriitatilan-

teessa. Tällaisella menettelytavalla opettaja CASEL-järjestön (2003) mukaan toimii tun-

teidenkäsittelyn mallina oppilaille ja tarjoaa heillä mahdollisuuksia harjoitella ja sovel-

taa tunnetaitojaan käytäntöön ohjatussa ja turvallisessa tilanteessa.  Vygotskyn (1978, 

38) mukaan tämänkaltainen ohjaus- tai opetuskeskustelu helpottaa lapsen roolia ajatteli-

jana: ajattelemalla lapsen kanssa aikuinen tukee tätä hienovaraisin vihjein ja kysymyk-

sin. 

”--- en mä ota sieltä lapsia erikseen kovinkaan usein et nyt selvitetään tätä 

näiden kanssa ja muut tekee muuta vaan sit me ollaan koko poppoo selvitte-

lemässä ja miettimässä et miten tästä eteenpäin et miten tää homma sit toi-

mii.”  
 
”--- me hirveesti puhutaan niist oppilaiden kans niinku koko porukalla ett 

vaikka se ois niinku jonkun tunne niin sit sanallistetaan ja käydään koko 

luokan kanssa sitä läpi jos se tilanne on sopiva.”  
 

Kysyttäessä tunnekasvatuksen tärkeydestä työssään vastasivat kaikki kuusi tutkittavaa 

sen olevan hyvin tärkeää. Kuten edellisistäkin luvuista käy ilmi, kokivat opettajat tunne-

taitojen olevan edellytys sekä oppilaan selviytymisessä muiden oppilaiden kanssa, että 

itse oppimisessa. Tästäkin lähtökohdasta lienee luonnollista, että opettajat kokivat tun-

netaitojen oppimisen lähtökohtana kaikelle muulle koulussa tapatuvalle toiminnalle.  
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”--- kyl mä lähen siit liikkeelle. Tottakai ilman muuta on tärkeetä äikkä ja 

matikka, oppiaineet onhan se mun velvollisuuski opettaa niitä mutta ensin-

näki se, että ett mä saan hyvän tunnelman luokkaan, mä saan sellasen fiilik-

sen ett täällä välitetään toisista, tääl kannetaan vastuuta itsen lisäks toisis-

ta, ei pilkata eikä kiusata vaan päinvastoin tuetaan ja autetaan niin taval-

laan sen jälkeen on myöskin hyvä opiskella. Ja sen niinku se pohja kantaa.”  

 

6.4 Tutkittavien opettajien ammatti-identiteetti 

 

Kysyttäessä tutkittavilta kokevatko he olevansa tunnekasvatusta opettajan työssään to-

teuttaessaan samanlaisia kuin vapaa-ajallaan, kuudesta tutkittavasta viisi erotti Karin 

(1986, 103) määritelmän mukaisesti persoonallisen identiteettinsä ammatillisesta identi-

teetistään ja näki toimivansa työssään opettajana jonkinlaisen ammatillisen identiteetin 

tai roolin suojissa. 

 

”--- onhan siis sillä lailla se opettajan rooli et sähän otat sen haltuun tietyl-

lä tavalla eri tavalla kun sä meet kotiin ---se on erilaista siellä se tunteiden 

näyttäminen et tietyllä tavalla se kilpi on oltava edessä tuolla kun sä oot 

opettajana---.” 

 

Rajanveto henkilökohtaisen identiteetin ja ammatillisen identiteetin välillä tunnekasvat-

tajana toimiessa ei kuitenkaan ollut tutkittavien mielestä kovin yksinkertaista, eikä voitu 

suoraan nähdä ammatti-identiteetin kattavan Stenbergin (2011, 27) määritelmän mukai-

sesti vain suoraan opettajan työssä toimimiseen liittyviä käsityksiä yksilöstä itsestään. 

 
”----  koulussa mä oon kuitenkin oon se ope et vaikka minä oon minä opena 

niin siitä huolimatta se on sen ammatti-identiteetin takana olemista sitten 

tietysti --- sitä rajaa ei varmasti voi vetää niin ettei voi sanoo ett putosin 

sinne niinku minä (oma nimi):na puolelle tai että näin et siellä ammattiroo-

lin takana kyllä mut että mut ett totta kai siin on iso osa minua mukana.”  
 

Haastavissa tilanteissa, kuten aggressiivisen lapsen kanssa, väsyneenä tai sairaana, 

omaksuttiin ammatillinen rooli vahvemmin. Tällöin ammattirooli toimi keinona rajata 

työtä ja omaa persoonaa, sekä suojella omaa jaksamista (Laine, 1998, 110) Näissä tilan-

teissa ammatillisen roolin myös koettiin pettävän herkemmin, ja esim. voimakkaiden 

tunnereaktioiden näkyvän ulospäin selkeämmin.  

 

Yksi kuudesta tutkittavasta ei kokenut, että hänellä olisi mitään varsinaista ammattiroo-

lia. 
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”--- et ei mulla oo semmosta selkeetä opettajaminää ja sit se minä tuolla 

jossain muualla ettei oo sitä semmost et mä vedän jonku roolin päälle tässä 

näin ja vähän etäisenä vaan mä oon niinku se ihan jotenkin aika sama (oma 

nimi) mikä mä oon muuallakin---” 

 

Loput viisi tutkittavaa opettajaa, jotka erottivat itsessään erillisen ammattiroolin, koki-

vat tuon roolin olemassa olon olevan selkeässä yhteydessä omaan työssäjaksamiseensa. 

 

” --- sit piti ihan tehä rajaa --- mä oon kuitenkin opettaja mä en haluu men-

nä liian lähelle sinne semmosiin syövereihin mitä siellä oli et siinä olis hy-

vin ittensä voinut ajaa loppuun---” 
 
” --- ehkä välillä se oma tapa opettaa tai luoda niitä suhteita oppilaisiin on  

vähän rankkakin koska sitten kun niistä tulee henkilökohtasesti merkittävii 

ja tärkeitä  niin sitten niihin voi pettyä paljon enemmän ku se että pitäis 

semmosen hyvin etäisen suhteen.” 
 

Ammatillisen identiteetin taakse menemisen kautta etäisyyden ottamisella pyrittiin 

oman jaksamisen lisäksi suojelemaan myös oppilaita ja estämään heitä muodostamatta 

liian voimakasta kiintymyssuhdetta opettajaan. 

 

”--- et mikä on se oikea taso ett kuitenkin mä oon vaan opettaja tälle lapsel-

le  mä niinku oon sen elämässä tällä hetkellä mut ei niinku etten tulisi myös-

kää liian tärkeäksi.”  

 

”--- et joku semmonen raja täytyy olla must en mä tiiä onks se enempi vielä 

voisko se olla niinpäin kun jotenkin suojelee niit oppilaita kun mä aikuisena 

ymmärrän kuitenkin koko ajan että tää ei oo niinku ikuinen ihmissuhde---

että ehkä se on molemminpuolista kuitenkin tavallaan se suojaaminen siinä 

myös.”  

 

Kaikkien tutkittavien vastauksissa näkyi, että vaikka opettaja opettaessaan ja toteuttaes-

saan tunnekasvatusta toimisikin jonkinlaisessa ammatillisessa roolissa, täytyy tämän 

myös antaa itsestään jotain tarttumapintaa oppilaille. Mahnin (?, 5) mukaan tunnetaidot 

rakentuvatkin välittämistä osoittavan tuen kautta. Opettajan tehtävä tunnekasvatuksessa 

on toimia lapselle käyttäytymisen ja toiminnan, sekä tunteiden ilmaisun ja käsittelyn 

mallina (Jalovaara, 2005, 96). Tämä ei luultavasti onnistu ilman opettajan ainakin tie-

tynasteista avoimuutta ja oman persoonallisen identiteettinsä käyttämistä työnsä väli-

neenä. Opettajien kuvauksissa näkyi myös heidän tunnekasvatuksessaan toteuttama tun-
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nerehellisyys; tunteet näytettiin melko pitkälle avoimesti ja lapsi hyväksyttiin kaikkine 

tunteineen. (Isokorpi 2004, 133-135) 

 

”--- vaikka me kaikki ollaan opettajia niin mehän toimitaan kaikki eri taval-

la ja näytetään tunteitamme eri tavalla et kyl niinkun lapsi näkee sen ootko 

sä aidosti siin läsnä vai yritäksä esittää tai peitellä jotain tunteitasi kyl ne 

on niin hyvii lukijoita---” 
 

6.5 Tutkittavien toteuttama tunnekasvatus tutkimusjakson aikana 

 

Tunnekasvatusta oli tutkimusjakson aikana tapahtunut sekä arkipäivän tilanteissa, että 

erikseen tunnetaitojen harjoitteluun varattuina hetkinä. Kaikki tutkittavat olivat käyttä-

neet pilottihankkeen mukana saatua tunnekasvatusmateriaalia ainakin jossain määrin. 

Materiaalipaketissa mukana olleet leikit ja harjoitukset koettiin tervetulleena apuväli-

neenä koulun tunnekasvatukseen. 

 

”Nää on ollu hirveen hyvät käytössä, lapset rakastaa näitä yli kaiken nää 

elämän tärkeet asiat kortit. Siis nää on ollu mikä on meidän porukkaan jo-

tenkin iskenyt et näistä me ollaan tehty kauheen hyviä just --- mitkä on neljä 

tärkeintä asiaa sulle nyt, mitkä tuntuu susta just nyt hyvältä --- ja 

ne(oppilaat) on käyttäny näitä vihkoon, tehneet vihkoon  ja ett tämmösii ei 

ehkä suoraan täältä kaikki oleenkaan mut sit silleen soveltaen.” 

 

”Nää (materiaalit)on tosiaan tuonu sitä kättä pidempää sii-

hen(tunnekasvatukseen) ja semmonsta niinkun --- monipuolistunu ja nyt se 

on helpompaa huomattavasti.” 

 

Materiaalin käytön määrään vaikuttivat arjen kiireisyys sekä opettajan arviot ja havain-

not oppilaittensa kyvystä toteuttaa joitain harjoituksia. Golemanin (1997, 324-325) aja-

tus siitä, että tehokas tunnekasvatus ottaa huomioon lapsen kehitysvaiheet näkyi tutkit-

tavien vastauksissa. 

 

”En mä sitä (ole käyttänyt) --- siinä on niin paljon vaikeita tunteita siinä tai 

semmosia mihin niillä ei vielä ehkä jotenki kielitaito riitä ees ---” 
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6.6 Muutokset tunnetaidoissa ja tunnekasvatuksessa ja niiden merkityksessä 

 

Kuudesta tutkittavasta viisi kuvasi tunnekasvatuksen ja siihen liittyvien käsitteiden 

konkretisoituneen tutkimusjakson aikana ja tunnekasvatuksensa muuttuneen tätä kautta 

tiedostetummaksi. Voidaan siis sanoa heidän käyttöteoriansa vahvistuneen (Stenberg, 

2011, 27). Nämä viisi tutkittavaa näkivät tutkimusjakson jälkeen tunnekasvatuksen 

omana osa-alueenaan, jonka harjoittaminen oli nyt lisääntyneen tietoisuuden ja tarjotun 

materiaalin avulla helpompaa kuin ennen. He kokivat koulutusjakson myötä myös tun-

netaitojen ja tunnekasvatuksen merkityksen suurempana, ja pyrkivät toteuttamaan sitä 

aktiivisemmin. 

 
”---se (tunnekasvatus) muuttaa muotoa et siinä näkee sen semmosen puna-

sen langan mikä siinä kulkee minkä takia mä tätä teen et minkä takia mä 

otan vaikka sit empatiakyvyn tai jonku kilpailuhengen---.” 
 
”ehkä niinku vielä aktiivisemmin ruvennu nimeämään oppilaitten kanssa 

sitten niitä tunteita tai sitten niinku kun on tehty ikään kuin samoja harjoi-

tuksia näistäkin mitä on tehty aikasemminki --- mut nyt se tavote on ollu toi-

sella tavalla asetettu, se on niinku taas luonu jotenkin sitä omaa käyttöteo-

riaa tai sanallistanu sitä ja pakottanu ajattelemaan” 
 
Tunnekäsitteen konkretisoitumisen myötä sille oli uskallettu myös ottaa enemmän ai-

kaa, sillä luottamus omiin taitoihin ja näkemys tunnekasvatuksen tärkeydestä oli koulu-

tusjakson aikana lisääntynyt. 

 
”--- aikasemmin mä en oo ehkä niin paljon pitäny niitä ihan oppitunteja 

näistä asioista kun nyt et ihan selkeesti tällä koulutuksella on ollu vaikutusta 

siihen et mä oon antanut itseni pysähtyä siihen enkä oo miettinyt et mitä on 

opetussuunnitelmassa.” 
 
Yksi tutkittavista ei kokenut omissa tunnetaidoissaan tai tunnekasvatuksessaan eikä nii-

den tärkeydessä itselleen tapahtuneen tutkimusjakson aikana juurikaan muutosta. Hän 

koki kuitenkin saaneensa vahvistusta omalle tavalleen osoittaa tunteitaan luokassa mel-

ko avoimesti. Myös toinen tutkittavista kuvasi saaneensa rohkaisua kuullessaan selkeäs-

ti ääneen sanottuna, että opettajakin saa työssään näyttää tunteitaan. Tällaisen vahvis-

tuksen saaminen ja sitä kautta saavutettava itsetuntemus on Laineen (1998, 110) mu-
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kaan opettajalle välttämätöntä, sillä työn keskeisenä välineenä käytetään omaa persoo-

naa. 

 

”Musta se on hirveen hyvä ollu sellasta lohdullista et opettajan ei tarvitse 

olla sellanen aina joka tilanteessa jämpti vaan että senkin tunteet saa näkyä 

me ollaan kans kokonaisvaltasia ihmisiä me opettajat omalla persoonallaan 

se näkyy.” 
 
 

6.7 Tutkittavien ajatuksia tutkimusjakson päättyessä 

 

Tutkimusaineistoa kerättäessä kysyttiin tutkittavilta kokevatko he jatkoa ajatellen tar-

vetta tai kiinnostusta kehittää tunnekasvatustaitojaan sen hetkisestä tilanteesta. Kuudesta 

vastaajasta neljä oli sitä mieltä, etteivät he tällä hetkellä tarvitse lisäkoulutusta tähän 

koulutusjaksoon liittyvien tunnetaitojen koulutuksessa. 

 
”Nää on älyttömän hyvii nää harjotukset ja niitä on vähän nyt kerätty lisää 

niin kyl mä uskon että se niinkun laitto lumipallon liikkeelle että nyt ei tartte 

varsinaisesti enää muuta koulutusta vaan että se lähtee itsestä automaatti-

sesti ja hakee sitä sillon voimakkaammin mutta ei nyt välttämättä tartte 

enää erillistä koulutusta.” 

 

”---  koska must tuntuu, et on niinku vasta päästy alkuun kuitenkin vasta 

näissä ja sit just sitä materiaalia kokeiltavaa on niinkun on paljon enemmän 

kuin on ehtinyt käydä. Eli tavallaan nää pitää nyt sisäistää ensin (naurah-

taa) ja tavallaan pikku hiljaa ottaa käyttöön.” 

 
Vaikka nämä neljä vastaajaa kokivatkin saaneensa riittävät pohjan jatkaa ja hyödyntää 

tunnekasvatusta työssään, nousi jälleen kerran koulun arjen kiireisyys esille haasteena 

tämän saavutetun taitotason hyödyntämiselle. 

 

”Kyl mä oon aika tyytyväinen tohon tilanteeseen mikä nyt on että sellanen 

ajan puutehan meillä on koko ajan kun ryhmät on mitä on ja paljon siel on 

lapsia joilla on paljon ongelmia, niin että jotenkin sitä aikaa haluis enem-

män.” 
 
”Välineet löytyy ja osaamista löytyy mut se on se ajan puute ja sellanen että 

joskus tulee ohitettua asioita joihin myöhemmin tajuaa että olis pitänyt 

puuttua ja olis ihan rauhassa pitänyt käydä se asia läpi ja niinku miettiä 

asia uudestaan mutta sitten vaan se on sitä kiirettä.” 
 

 



 

43 
 

Kaksi tutkittavista oli halukkaita saamaan vielä lisää koulutusta tunnekasvatuksessa. 

Toinen sanoi olevansa yleisesti kiinnostunut tunneasioista, eikä usko koulutuksesta ole-

van koskaan haittaa näissä asioissa. Toinen näistä tutkittavista toivoi lisäapua niiden 

oppilaiden kohtaamiseen, jotka eivät ilmaisseet tunteitaan kovin avoimesti ja olivat 

melko vetäytyviä tilanteissa, joissa yhdessä harjoiteltiin tunnetaitoja. Mahn (?, 14) esit-

telee tämänkaltaisiin tilanteisiin yhdeksi ratkaisuksi niin kutsutun ”vuoropuhelupäivä-

kirjan” (dialogue journal, tutkijan oma käännös), jonka sivuilla oppilas ja opettaja kir-

joittavat toisilleen sillä hetkellä mielessä olevista asioista ja käyvät ikään kuin kirjallista 

vuoropuhelua keskenään.  

 

Kaikki tutkittavat olivat hyvin tyytyväisiä koulutusjaksoon, ja kokivat sen olleen todella 

hyödyllinen ja positiivinen kokemus. Tutkittavien puheesta kävi selvästi ilmi, että tällai-

selle koulutukselle on kouluissa suuri tarve. Pilottihankkeen pitkälle aikavälille sijoittu-

va ja vertaistukea ja mahdollisuutta reflektointiin tarjonnut prosessi nähtiin suurena te-

kijä siinä, että hankkeen oli koettu tukeneen opettajien tunnekasvatustaitoja niin merkit-

tävästi. Tähän liittyen yksi haastateltavista kertoikin olevansa huolissaan siitä, kuinka 

pilottihankkeen jälkeen tunnekasvatusohjelmaan kuuluva opettajien perehdyttäminen 

saataisiin järjestettyä niin, että he saisivat myös riittävät tiedot ja taidot aiheesta. 

 

”--- jos mulle ois vaan lykätty valmiit materiaalit niin ei välttämättä ois niin 

tullu niihin tartuttuu --- noiden koulutuspäivien ansiosta kyllä se on pistäny 

niin paljon sellasta ajatuksen muutosta ja miettimistä --- kun pohditaan nii-

tä asioita siel lähtee jotain tapahtuu joka lähtee liikkeelle ihan eri tavalla” 

 
 
”Prosessi vaatii tilaa ja kun koulumaailma on niin valtavan hektinen ja niin 

paljon työnnetään joka suunnasta jotain et jos ei sitä tilaa löydy niin kyl se 

jää aika paljon heikommalle vaikka olis kiinnostunu niistä asioista. Tietysti 

jos tarpeeks kiinnostaa niin kyl sitä rupee kokeileen mut vaikka itekin on 

kiinnostunut ollu aina noista mut kyl se on ihan eri asia nyt kun niitä on 

pyöritelly.” 

 

6.8 Yhteenveto 

 

Gottbergin (2007, 19) mukaan vaikka tunnekasvatusta ei olekaan kouluissa yleensä sen 

kummemmin merkitty erikseen lukujärjestykseen, on opettajilla yleensä edes jonkinlai-

nen näkemys sen olemuksesta ja siitä, kuinka sitä tulisi toteuttaa. Tämä oli totta myös 

tämän tutkimuksen tutkimushenkilöiden kohdalla. Tutkittavien opettajien käsitykset 
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tunnetaidoista ja hyvästä tunnekasvatuksesta olivat hyvin yhteneväisiä. Tunteiden näh-

tiin olevan kiinteästi yhteydessä koulun jokapäiväiseen arkeen, joten tunnetaitojen hal-

lintaa ja tunnekasvatusta koulussa pidettiin perusteltuna ja tärkeänä. Kukaan tutkittavis-

ta ei kyseenalaistanut tai pitänyt tunnekasvatuksen ideaa keinotekoisena; kaikki tutkitta-

vat näkivät kuten Elksnin ja Elksnin, (2003, 74) tunnetaitojen olevan opeteltavissa oleva 

asia.  

 
Keskustelu ja ääneen mallintaminen, erilaiset leikit ja harjoitukset sekä tunnekasvatuk-

sen liittäminen aitoihin jokapäiväisiin tilanteisiin mahdollistavat lapsen tunnetaitojen 

monipuolisen kehittymisen. Tutkittavat opettajat näkivät tunnetaitojen ja oppimisen vä-

lillä selkeän yhteyden; samoin kuin Goleman (1997, 108) oppimisen ajateltiin olevan 

mahdotonta ilman kykyä tunnistaa, hallita ja ilmaista tunteita. Tämän lisäksi tutkittavien 

käsityksiin tunnetaidoista sisältyi arvokas tavoite ohjata tunnekasvatuksella lasta paitsi 

parempiin oppimistuloksiin, myös kohti tasapainoisempaa nuoruutta ja aikuisuutta.  

 

Yksi tunnekasvatuksen perusajatuksista on käsitys opettajasta oppilaiden tunteiden 

tulkkina, ohjaajana ja säätelijänä (Isokorpi, 2004, 129). Opettajan toimiminen tunnemal-

lina lapselle edellyttää myös opettajalta omien tunteidensa ilmaisua ja tunnerehellisyyttä 

(Isokorpi, 2004, 134). Tämä ajatus on ristiriidassa työelämässä perinteisesti vallinneen 

käsityksen kanssa, jonka mukaan tunteet tulisi töissä siirtää syrjään, eikä toimia ”tunne-

pitoisesti” tai tehdä ratkaisuja ”tunnepohjalta”. (Keltikangas-Järvinen, 2000, 151-152) 

Tutkittavien vastauksista käy ilmi, että heidän mielestään toteuttaessaan tunnekasvatusta 

työssään opettaja käyttää ainakin joissain määrin omaa persoonaansa työvälineenään, ja 

tätä kautta tunteiden siirtäminen työpäivän ajaksi syrjään ei ole mahdollista. Opettajan 

avoimuuden koettiin olevan vahvuus, sillä sen uskottiin antavan oppilaille tarttumapin-

taa, vahvistavan kiintymyssuhdetta ja mahdollistavan näin tuloksellisen tunnekasvatuk-

sen.  

 

Tutkittavista viisi kuudesta korosti sitä, että pelkkä opettajan avoimuus ja tunnerehelli-

syys eivät riitä hyvään tunnekasvatukseen, vaan siihen vaaditaan tietoisuus tunnekasva-

tuksen taustalla vallitsevista käsitteistä ja ajatusrakenteista, käyttöteoria (Stenberg, 

2011, 27). Tämän tietoisuuden tärkeys tutkittavien ajatusrakenteissa näkyi myös siinä, 

että koulutuksen hyödyistä puhuttaessa tutkittavat eivät kuitenkaan kuvanneet sitä kuin-

ka heidän omat tunnetaitonsa olisivat varsinaisesti kehittyneet vaan he sen sijaan puhui-
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vat toimintansa muuttumisesta tiedostetummaksi, eli oman käyttöteoriansa vahvistumi-

sesta (Stenberg, 2011, 27). Vaikuttaa siltä, että tutkittavien mielestä onnistuneessa tun-

nekasvatuksessa avainasemassa on opettajan tiedostettu käyttöteoria, jonka avulla hän 

ohjaa oppilaitaan. He kokivat, että satunnaiset merkit opettajan väsymyksestä tai muu 

hetkellinen herpaantuminen ei kaada maailmaa; kunhan ilmapiiri pysyy oppilaista tur-

vallisena, saa opettajakin olla ihminen.  

 

Osa tutkittavista kuvasi helpotusta koulutuksen kautta saadusta varmistuksesta, että 

heillä on oikeus näyttää tunteitaan avoimesti luokassa. Toisaalta vastauksissa kuului 

selkeä huoli hyvin tunneherkkien opettajien työssä jaksamisesta. Laineen (1998, 110) 

mukaan opettajan työssä selviytyminen edellyttääkin omien vahvuuksien ja heikkouksi-

en tunnistamista, sekä työn rajaamisen oppimista, joten tutkittavien huoli on perusteltu. 

 

Toisena suurena haasteena hyvän tunnekasvatuksen toteuttamisessa nähtiin koulun ar-

jessa jatkuvasti läsnä oleva kiire. Opettajan ainakin jonkinasteinen työrooli sekä tiedos-

tettu ammatillinen identiteetti auttaa tutkittavien mukaan opettajaa jaksamaan työssään. 

Isokorven (2006, 223) mukaan tietoisuuden laajentuminen onkin kiinteässä yhteydessä 

identiteetin ja ammatillisen identiteetin vahvistumiseen. Tällöin ihminen kokee itsensä 

tarpeeksi voimakkaaksi kokemaan myös mahdolliset ammatilliset vaikeudet ja työssä 

esiintyvät kriisit. (Isokorpi, 2006, 223)Tämän roolin saavuttaminen saattaa vaatia var-

sinkin nuorilta opettajilta tasapainoilua tunneherkkyyden ja ammatillisuuden käsitteen 

välillä. Kiireen kanssa tasapainoiluun tutkittavat opettajat taas olivat löytäneet ainakin 

osittaisen ratkaisun päätöksestä järjestää tietoisesti aikaa tunnekasvatukselle. Syyllisyys 

satunnaisen matikantunnin väliin jäämisestä lievittyi koulutuksen avulla selkiytyneen 

tutkittavien omaa työtä koskevan tärkeysjärjestyksen voimin. 

 

Tutkittavilla opettajille oli Vähäsantasen (2007, 142) kanssa yhtenäinen näkemys siitä, 

että yhteiskunnassamme tarvittaisiin entistä enemmän sellaisia koulutuksen ja yhdessä 

oppimisen muotoja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia yksilöiden aktiiviseen identiteetti-

työhön ja minuuden vahvistamiseen. 
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7. Luotettavuus 

 
Metodikirjallisuudessa tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään yleensä validi-

teetin (tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu) ja reliabiliteetin (tutkimustulosten 

toistettavuus) käsittein (Tuomi & Sarajärvi, 2003, 133). Nämä käsitteet ovat kuitenkin 

syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä, ja kvalitatiivisen tutkimuksen arvioitavuu-

desta käydyssä keskustelussa on esitetty kuitenkin näkemyksiä (mm. Lincoln & Guban, 

1985; Mäkelä, 1990) joiden mukaan validiteetti ja reliabiliteetti niiden perinteisessä 

merkityksessä eivät sellaisinaan sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden pe-

rusteiksi. (Eskola & Suoranta, 1999, 212) 

 

Eskola ja Suoranta (1999, 212-213) puhuvat laadullisen tutkimuksen luotettavuuden ar-

vioinnin yhteydessä tutkimuksen uskottavuudesta, siirrettävyydestä, varmuudesta ja 

vahvistuvuudesta. Uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa sitä, miten tutkija on 

työssään tavoittanut tutkittavien todellisuuden. Tässä tutkimuksessa uskottavuuteen on 

pyritty nauhoittamalla haastattelut ja litteroimalla ne pian haastattelujen teon jälkeen ja 

tarpeeksi tarkasti, kysymällä haastattelutilanteessa jatkokysymyksiä, lähettämällä tar-

kentavia kysymyksiä kyselylomakkeen täyttäjälle, lukemalla aineisto huolellisesti läpi 

moneen kertaan, lisäämällä analyysin joukkoon tekstisitatteja, sekä pitämällä tutkimuk-

sen teon eri vaiheissa mielessä tutkijan subjektiivisuus. Tutkimuksen luotettavuutta olisi 

voinut parantaa, jos tutkittavat olisivat saaneet lukea työn läpi ja antaa mahdollisia kor-

jausehdotuksia ennen sen palautusta. Ei ole kuitenkaan varmaa, että tämä olisi lisännyt 

tutkimuksen uskottavuutta, sillä tutkittavien samoin kuin kenen tahansa ihmisen voi olla 

vaikea tarkastella omaa ajatteluaan ja toimintaansa subjektiivisesti. (Eskola & Suoranta, 

1999, 212-213) 

 

Tutkimuksen uskottavuuteen pyrittiin toteuttamalla aineistonkeruu mahdollisimman 

puolueettomasti. Tutkimukseen haastatellut henkilöt olivat vapaaehtoisia, sillä haastatte-

luun motivointia ja suostuttelua ei voi välttämättä pitää kovin eettisenä toimintana. (Es-

kola & Suoranta, 1999, 93) Ensikontaktissa haastateltavan kanssa haastateltaville selvi-

tettiin tutkimusta suorittava laitos, perustelut sille, miksi juuri häntä pyydettiin haasta-

teltavaksi, selvitettiin tutkimuksen tarkoitus ja korostettiin tutkimuksen luottamukselli-

suutta sekä yhteistyön vapaaehtoisuutta. (Eskola & Suoranta, 1999, 94) Koska haastatte-

lun anti, sen ”tulos” on suoraan riippuvainen siitä, saavuttaako haastattelija haastatelta-
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van luottamuksen, koitettiin edellä mainituilla toimenpiteillä, sekä pyrkimyksellä mah-

dollisimman avoimeen vuorovaikutukseen tutkimuksen kuluessa saamaan aikaan luot-

tamuksellinen ilmapiiri. (Eskola & Suoranta, 1999, 94) Haastateltaville tarjottiin mah-

dollisuus valita haastattelupaikka itse (Eskola & Suoranta, 1999, 92). . Koska haastatte-

lussa tärkeintä on saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta, haastateltaville 

lähetettiin sähköpostitse etukäteen nähtäväksi tutkimuksen tutkimuskysymykset ja haas-

tattelurunko. Tutkimuskysymysten esittäminen tutkittaville ennen aineistonkeruuta saat-

toi ohjata tutkimushenkilöiden vastauksia. Toisaalta se myös auttoi rajaamaan keskuste-

lua tutkijaa kiinnostavien aihepiirien ympärille. 

 

Haastattelu on vuorovaikutusta, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Haas-

tattelu on osa normaalia elämää, joten normaalit fyysiset, sosiaaliset ja kommunikaati-

oon liittyvät seikat vaikuttavat haastattelutilanteeseen. (Eskola & Suoranta, 1999) Vaik-

ka yhteistyö tutkittavien kanssa sujui hyvin, ja vuorovaikutus oli sujuvaa, on mahdollis-

ta että esimerkiksi haastattelujen suorittaminen sekä tutkittavien että tutkijan työpäivän 

päätteeksi on vaikuttanut jommankumman tai molempien vireystilaan, vaikka selkeitä 

merkkejä tästä ei ollutkaan havaittavissa. 

 

Tutkittavan ja tutkijan välillä ei saa vallita sellaista riippuvuussuhdetta, joka voi vaikut-

taa olennaisesti tietojen antamisen vapaaehtoisuuteen (Eskola & Suoranta, 1999, 55). 

Tutkittavien vastauksissaan harjoittamaa kaunistelua vähentääkseni kerroin ennen ai-

neiston keräämistä, että olen tutkijana riippumattomaton, enkä esimerkiksi työsuhteessa 

Suomen Mielenterveysseuraan. Pyysin heitä olemaan mahdollisimman rehellinen vasta-

tessaan kysymyksiin ja kertomaan suoraan, jos vaikka tunnekasvatukselle ei ole juuri-

kaan tutkimusjakson aikana riittänyt aikaa. Tietojen käsittelyssä kaksi keskeistä käsitet-

tä ovat luottamuksellisuus ja anonymiteetti (Eskola & Suoranta, 1999, 57). Kerroin tut-

kimushenkilöilleni, että heidän henkilöllisyyttään ei voi päätellä työstä, ja että tutkimus 

ei ole näyttämään ketään tutkittavista kyseenalaisessa valossa. Sovimme tutkimusaineis-

ton keruun yhteydessä, että lähetän valmiin työn tutkimushenkilöilleni samana päivänä, 

kun palautan sen arvioitavaksi. Kukaan tutkittavista ei pyytänyt työtä nähdäkseen ennen 

sen luovuttamista arvioitavaksi.  

 

Vahvistuvuus tarkoittaa sitä, että tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista vastaavaa ilmiötä 

tarkastelleista tutkimuksista. (Eskola & Suoranta, 1999, 212-213). Tämän tutkimuksen 
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vahvistuvuus on melko hyvä. Aiemmat tunnetaitoja, tunnekasvatusta ja tunnekasvatus-

ohjelmia koskevat tutkimustulokset ovat melko yhdensuuntaisia tässä tutkimuksessa 

tehtyjen johtopäätösten kanssa. 

 

Siirrettävyys luotettavuuden kriteerinä liittyy tutkimuksen sovellettavuuteen. Se viittaa 

siihen, miten hyvin tutkimustulokset ovat siirrettävissä toiseen kontekstiin. (Eskola & 

Suoranta, 1999, 212-213) Tämän tutkimuksen kohdalla siirrettävyys ei ole mahdollista, 

sillä kyseessä on pieni, vain kuuden henkilön tutkimusote. Lisäksi tutkittavat ovat mu-

kana erityisessä tunnekoulutusohjelmassa. Tutkimusotokseni on niin suppea, ettei sen 

perusteella voida nostaa esiin mitään yleistettäviä tuloksia siitä, millaista tunnekasvatus-

ta opettajat koulussa toteuttavat ja miten. Voidaankin siis todeta tämän tutkimuksen tar-

koituksena olevan laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti tutkia tiettyä ilmiötä syvem-

min ja rikkaammin yrittämättä muodostaa yleispätevää mallia opettajien tunnekasvatuk-

sesta.  

 

Yleisesti ottaen laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole välitöntä vaikutusta 

eikä merkitystä tutkimuksen onnistumiseen. Aineiston tulee kuitenkin toimia tutkijan 

apuna rakennettaessa käsitteellistä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Tarkoitus ei ole 

ainoastaan kertoa aineistosta, vaan pyrkiä rakentamaan siitä teoreettisesti kestäviä nä-

kökulmia. (Eskola & Suoranta, 1999, 62) Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein 

varsin pieneen määrään tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman pe-

rusteellisesti. Aineiston tieteellisyyden kriteeri ei näin ollen olekaan sen määrä, vaan 

laatu, käsitteellistämisen kattavuus. Tutkija pyrkii sijoittamaan tutkimuskohteen yhteis-

kunnallisiin yhteyksiinsä ja antamaan siitä mahdollisimman tarkan kuvan. Harkinnanva-

raisessa otannassa on kyse tutkijan kyvystä rakentaa tutkimukseensa vahvat teoreettiset 

perustukset, jotka osaltaan ohjaavat aineiston hankintaa. (Eskola & Suoranta, 1999, 18) 

Tämän tutkimuksen luotettavuuteen saattaa osaltaan vaikuttaa tutkimusaineiston vähäi-

syys .Tutkimukseen osallistuvista pilottiopettajista vain osa oli vapaaehtoisia tutkimus-

henkilöiksi, ja yhden vapaaehtoisen kanssa aikataulut eivät sopineet yhteen aineistonke-

ruun melko nopean aikataulun takia. Yksi tapa mahdollisesti lisätä tutkimuksen luotet-

tavuutta olisi ollut mitata tutkittavia myös kvantitatiivisin menetelmin. 

 

Aineiston rajaamisessa on olennaista, että rajaus on perusteltu johdonmukaisesti (Ruu-

suvuori ym., 2010, 15). Tässä tutkimusaineistossa aineisto on rajattu niin, että aineisto, 
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jonka ei koettu vastaavan tutkimuskysymyksiin, jätettiin analyysin ulkopuolelle. Tutki-

muskysymys, sekä tutkijan lukemisen tapa, tulkinta ja valinnat ohjaavat ja jäsentävät ai-

neiston käsittelyä.  Aineistoa rajattaessa on pohdittava, vastaako rajatun aineiston osa 

tutkimuskysymyksiini riittävällä tavalla. Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymysten ky-

symystenasettelulla pyrittiin luomaan tutkimusasetelma, jossa tutkitaan tiettyyn projek-

tiin osallistuvien tiettyjen henkilöiden tunnekasvattajuutta, eikä pyritty esimerkiksi arvi-

oimaan opettajia yleensä tunnekasvattajina, tai tällaisten tunnekasvatusohjelmien toimi-

vuutta. Tarkoituksena ei myöskään ollut tutkia tämän ohjelman vaikuttavuutta, koska 

sellaista ei tällaisesta aineistosta voida selvittää. Tutkimuksessa on oltu kiinnostuneita 

tutkimukseen osallistuvien tavat antaa merkityksiä asioille, merkityksissä mahdollisesta 

havaittavista yhteneväisyyksistä ja eroista, ja siitä mitä nämä yhtäläisyydet ja erot ker-

tovat. (Ruusuvuori ym., 2010, 17)  

 

Myös tietoja julkistaessa pitää huolehtia luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja ano-

nyymiteettisuojasta . (Eskola & Suoranta, 1999, 57). Haastateltavan on voitava luottaa 

siihen, että hänen kertomisiaan käsitellään luottamuksellisesti (Eskola & Suoranta, 

1999, 86) Periaatteena on oltava, että henkilöllisyyden paljastuminen tehdään mahdolli-

simman vaikeaksi. Kuitenkin tehdään tutkimuksia, joissa tutkittavien nimiä ei paljasteta, 

mutta joiden tiedot ovat niin yksityiskohtaisia, että ainakin tutkittavan lähipiiri saattaa 

tunnistaa tämän. (Eskola & Suoranta, 1999, 57) Tässä tutkimuksessa on edellä kuvatun 

kaltainen riski. Pyrin tutkimusraporttia kirjoittaessani noudattamaan Eskolan ja Suoran-

nan (1999, 58) ohjetta, jonka mukaan tutkija ei saa loukata tutkittavan ihmisarvoa tai 

arvokkuutta. Tutkimuksen aihe ja lähestymistapa on pyritty rakentamaan sellaiseksi, et-

tä kenenkään toimintaa tai persoonaa ei arvoteta, eikä työssä paljasteta liian yksityis- tai 

henkilökohtaisia tietoja.  

 

Kun aineiston analyysin perustana on litteroinnin avulla tuotettu tekstiaineisto kuten 

tässä tutkimuksessa, litteroinnin avulla tavoitetaan vain pieni osa haastattelutilanteessa 

tarjolla olevasta informaatiosta. Vaikka tutkija kirjaisi kaiken kuulemansa puheen, jää 

osa aina kuulematta tai havaitsematta tai kuultu viesti voidaan ymmärtää väärin. Lisäksi 

suuri osa haastatteluaineistosta on muuta kuin sanallista vuorovaikutusta: nyökkäykset 

ja pään pudistukset, huokailut ja naurahtelut ovat tärkeä osa merkitysten luomista. 

(Ruusuvuori, 2010, 427) Myös tämän työn tutkimusaineistoa litteroidessaan tutkija jou-

tui jatkuvasti tekemään valintaa sen suhteen, mikä nähtävissä tai kuultavissa oleva in-
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formaatio on tutkimuksellisesti relevanttia. (Ruusuvuori, 2010, 428) (Ruusuvuori, 2010, 

427) Tässä tehtävässä koettiin kuitenkin onnistutun hyvin.  

 

Aineiston purkaminen, lukeminen tai sen alustava koodaaminen eivät ole analyyttisesti 

neutraaleja vaan pohjautuvat tutkijan epistemologiselle ja ontologiselle esiymmäryksel-

le siitä, millaisia ilmiöitä aineisto sisältää, mikä siinä on olennaisinta ja mihin analyysis-

sa erityisesti keskitytään. (Ruusuvuori ym., 2010, 15) Tämän tutkimuksen analyysissa 

on aineistoa kuitenkin pyritty tarkastelemaan aineistoa hypoteesittomasti. Laadullisessa 

tutkimuksessa hypoteesittomuus tarkoittaa sitä, että tutkijalla ei ole lukkoon lyötyjä en-

nakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. Tietenkin on otettava 

lukuun, että hypoteesittomuuteen tietoisestikin pyrittäessä havaintomme ovat aina latau-

tuneet aikaisemmilla kokemuksillamme. (Eskola & Suoranta, 1999, 19-20)  Myös tässä 

tutkimuksessa tutkijan henkilökohtainen kiinnostus tunnekasvatukseen sekä näkemys 

sen tärkeydestä on varmasti tiedostamattomalla tasolla vaikuttanut kaikkeen tutkimus-

ongelman määrittelystä aineiston analyysiin asti. Vaikka laadullinen tutkimus pyrkiikin 

paljastamaan tutkittavien käsityksiä ja heidän ajatuksiaan, varmasti omat näkemykseni 

tunnekasvatuksen tärkeydestä ja ennakkotietoni aiheesta ovat vaikuttaneet tutkimuksee-

ni aina tutkimuskysymysten valinnasta tähän hetkeen asti (Seale, ym., 2007, 20). Tutki-

jan objektiivisuus syntyy nimenomaan oman subjektiivisuutensa tunnistamisesta. (Esko-

la & Suoranta, 1999, 17) 
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8. Pohdinta 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kuuden Suomen Mielenterveysseuran ”Mie-

lenterveystaidot alakouluun”-hankkeen ”Tunnetaidot”-koulutusjaksoon osallistuvan pilot-

tiopettajan tunnekasvattajuutta. Tutkimuksen tutkimustehtävinä oli selvittää, mitä ”Mie-

lenterveystaidot alakouluun”-hankkeen kehittelyvaiheeseen osallistuvien pilottiopettajien 

mielestä tunnetaidot ovat, ja mikä merkitys niillä tutkittavien opettajien mielestä on hei-

dän työssään. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, mitä tutkittavien opettajien mielestä oli-

vat koulussa annettava hyvä tunnekasvatus, millaisina tunnekasvattajina he näkivät itsen-

sä, sekä millainen oli heidän ammatillinen identiteettinsä tunnekasvattajana. Tutkimuk-

sessa pyrittiin myös kartoittamaan tutkittavien opettajien tutkimusjakson aikana työssään 

antamaa tunnekasvatusta, ja sitä kokivatko tutkittavat opettajat, että heidän käsityksissään 

tunnetaidoista tai tunnekasvatuksen merkityksestä oli tapahtunut muutosta tutkimusjakson 

aikana. 

 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen, ja siinä tarkasteltiin näiden kuuden hankkeeseen 

osallistuvan pilottiopettajan tunnekasvattajuutta ja siihen liittyviä käsitteitä. Tutkimuksen 

tarkoituksena ei ollut tuottaa opettajien tunnekasvattajuuteen laajemmin yleistettävissä 

olevia tuloksia tai luoda teoreettisia malleja koskien tunnekasvatusta.  

 

Tutkittavien vastauksista nousi esiin opettajan henkilökohtaisen käyttöteorian suuri 

merkitys tunnekasvattajuudessa. Vaikuttaa siltä, että tutkittavien mielestä onnistuneessa 

tunnekasvatuksessa avainasemassa on opettajan tiedostettu käyttöteoria, jonka avulla 

hän ohjaa oppilaitaan. Tämän tietoisuuden tärkeys tutkittavien ajatusrakenteissa näkyi 

myös siinä, että koulutuksen hyödyistä puhuttaessa tutkittavat eivät kuitenkaan kuvan-

neet sitä kuinka heidän omat tunnetaitonsa olisivat varsinaisesti kehittyneet, vaan he sen 

sijaan puhuivat toimintansa muuttumisesta tiedostetummaksi, eli oman käyttöteoriansa 

vahvistumisesta. 

 

Kaikkien tutkittavien mielestä tätä henkilökohtaista käyttöteoriaa vahvistamaan tarvi-

taan kuitenkin opettajille suunnattua tunnekasvatuskoulutusta. Tehokas tunnetaitokoulu-

tusohjelma tarjoaa tietoa ja taitoa, käytännön harjoituksia, tilaisuuden osallistua itse ak-

tiivisesti oppimisprosessiin, sekä tilaa ajattelulle, reflektiolle ja vertaistuelle. Tämän tut-
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kimuksen tutkittaville opettajan henkilökohtainen käyttöteoria oli tärkeä osa opettajan 

tunnekasvattajuutta; täten sen vahvistaminen saattaisi olla keino tehokkaiden tunnekas-

vattajien kouluttamiseen. Tunnekasvatusta antavilla opettajilla olisi tärkeää olla käyttö-

teoriaan liittyvän koulutuksen lisäksi saatavilla asianmukaista koulutusta ja ohjausta liit-

tyen myös muihin tunnekasvatukseen ja tunnetaitojen osa-alueisiin. Parhaan mahdolli-

sen tuloksen saavuttamiseksi tulisi tunnekasvatusohjelmia opettajiin toteuttaessa koulut-

taa koulun koko henkilökunta (Gottberg, 1997, 20). Näin meneteltäessä tarjoutuisi myös 

työyhteisössä luontevia kumppaneita tunnekasvatuksen vaikuttuvuuteen näiden tutkitta-

vien vastauksien valossa keskeisesti vaikuttavaan reflektioon. 

 

Tunnekasvatuksen ja siihen liittyvien käsitteiden konkretisoitumisen ja tunnekasvatuk-

sen punaisen langan löytymisen myötä nähtiin tutkimustuloksissa pilottiopettajien luot-

tamuksen omiin taitoihinsa ja näkemyksen tunnekasvatuksen tärkeydestä lisääntyneen 

tutkimusjakson aikana. He olivat myös uskaltaneet varata tunnekasvatukselle enemmän 

aikaa koulun arjessa. Voisiko siis ratkaisu kaikkien tutkittavien opettajien kuvaamaan 

tunnekasvatuksen toteuttamista häiritsevän kiireen tunteen peittoamiseen olla opettajien 

käyttöteorian tiedostamiseen ja vahvistamiseen keskitetty tunnekasvatusohjelma? 

 

”Tunnetaidot”-koulutusjakson voidaan tämän tutkimuksen valossa sanoa onnistuneen 

hyvin tavoitteissaan vahvistaa koulutukseen osallistuvien pilottiopettajien käsityksiä 

tunnetaidoista ja tunnekasvatuksesta sekä motivoida heitä huomaamaan ja kehittämään 

omia tunnetaitoja opettajana. Neljä kuudesta tutkittavasta koki koulutusjakson päätteek-

si, että koulutusjaksosta oli saatu riittävät taidot ja itsevarmuus toteuttaa tunnekasvatusta 

itsenäisesti, eikä tarvetta lisäkoulutukselle aiheesta ollut ainakaan välittömästi. Myös 

loput kaksi tutkittavaa kokivat hyötyneensä koulutuksesta, ja tunnekasvatustaitojensa 

olevan hyvällä tolalla. He kuitenkin näkivät, että aiheesta voi aina oppia lisää, ja joitain 

kehittämisen kohteita näin laajassa ja tärkeässä aihepiirissä löytyy kyllä. ”Tunnetaidot”-

jakson tehokkuuden puolesta puhui myös se, että vaikka kolme kuudesta tutkimushenki-

löstä koki olleensa jo lähtökohtaisesti melko tunnetaitoisia, he kuvasivat silti koulutuk-

sen tuoneen varmuutta tunnekasvattajuuteensa ja jäsentäneen heidän käyttöteoriaansa.  

 

Tutkittavat opettajat kuvasivat koulutusjakson olleen suureksi osaksi niin onnistunut, 

koska se oli hyvin vuorovaikutuksellinen, ja tarjosi tilaisuuksia oman toiminnan reflek-

tointiin, yhdessä pohtimiseen ja vertaistukeen. Myös materiaali oli ilmeisen onnistunut-
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ta; kaikki tutkittavat käyttivät sitä ja antoivat positiivista palautetta. Motivaattorina ma-

teriaalin käyttöönottoon toimi osaltaan varmasti pilottiopettajille tarjottu mahdollisuus 

sekä perehtyä materiaaliin koulutuspäivien yhteydessä ja niiden välissä, että osallistua 

sen kehittämiseen edelleen. Kaikki tutkittavat opettajat olivat aineistonkeruuhetkellä 

hyvin kiinnostuneita tunnekasvatuksesta ja tunnetaidoista. He näkivät tämänkaltaisilla 

tunnekasvatusohjelmiila olevan suuri tilaus koulumaailmassa, eikä kukaan kyseenalais-

tanut näkemystä tunnetaidoista opittavana ominaisuutena. Ehkäpä käytännön kokemus 

koulutyöstä oli jo osoittanut edellä kuvatun hypoteesin todeksi.  

 

Vaikka tämän tutkimuksen tulokset eivät olekaan yleistettävissä koskemaan opettajien 

käsityksiä tunnekasvatuksesta yleensä, ovat edellä kuvatun kaltaiset tulokset toki hyvin 

rohkaisevia tunnekasvatusohjelmien tulevaisuutta ajatellen. Ikävä kyllä onnistunut tun-

nekasvatus ei tapahdu ilman selkeitä tavoitteita ja tehokasta toteutusta. Tässäkin tutki-

muksessa aiemmin esitellyn teorian valossa voidaan sanoa myös tutkimuksen tulosten 

väitettä tukiessa, että tunnekasvatus on jollain tasolla koulun arjessa läsnä koko ajan ja 

on pohja kaikelle oppimiselle. Mistä kuitenkin johtuu, että tieteellisen tutkimuksen ja 

lukuisten opettajien koulun arjen keskeltä välittämä viesti tunnekasvatuksen tärkeydestä 

ei toteudu käytännössä? Voidaan kysyä mikä merkitys on tietoa pursuavilla oppikirjoil-

la, joiden sisältöä uupuneet opettajat koittavat iskostaa oppilaidensa mieliin, jos oppi-

lailla ei ole elämän lähes kaikkiin osa-alueisiin vaikuttavia tunteidenhallinta- ja vuoro-

vaikutustaitoja? Opettajat ja koko yhteiskunta puhuvat kiireestä; mihin meillä oikein on 

kiire? Eivätkö opiskelu- ja ajattelutaidot ole loppujen lopuksi se keskeisin asia, jolle täy-

tyisi löytää aikaa. Oma näkemykseni on, että tunnekasvatus on saatava konkreettisem-

min näkyviin opetussuunnitelmaan ja koulun arkeen, ja sen toteuttamiseen tarvitaan te-

hokas ja osallistuttava, tutkimustuloksiin perustuva tunnekasvatusohjelma, jonka lansee-

raamiseen tulisi käyttää aikaa ja vaivaa koulua ylemmilläkin päätäntätahoilla. 

 

Tehokkain tunnekasvatus tapahtuu tutkittavien pilottiopettajien ja myös muiden laajem-

pien tutkimusten mukaan koulun arjessa ja tutkimustuloksetkin tukevat tätä väitettä. 

Kuinka tällaista arjen tilanteisiin tarttuvaa ja niihin pysähtyvää, sekä lapsen yksilönä 

kohtaavaa tunnekasvatusta voidaan toteuttaa isoissa oppilasryhmissä, joissa monet oppi-

laat oireilevat hyvinkin voimakkaasti. Vastaus tähän ongelmaan voisi olla tunnekasva-

tuksen perusidea, jonka mukaan se toimii ennaltaehkäisevänä välineenä ja lasten hyvin-

voinnin ja mielenterveystaitojen edesauttajana. Siirtymävaihe ennen tunnekasvatusoh-
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jelmien tehokasta käyttöönottoa ja niiden vaikutuksien näkymistä oppilaissa ei ole var-

masti helppo, mutta luultavasti tulokset olisivat vaivan arvoisia.  

 

Mahdollinen jatkotutkimusaihe voisi olla lisätutkimus opettajan ammatillisesta identi-

teetistä tunnekasvatuksessa. Koska opettajan persoonallinen identiteetti on luultavasti 

ainakin jollain tasolla mukana tunnekasvatusta toteuttaessa, on tämä silloin myös her-

kempi pahoittamaan mielensä ja uupumaan. Millainen tunnekasvattaja on tunneälykäs, 

mutta suojelee silti omaa jaksamistaan? Voisiko tällaisen tutkimuksen tulosten kautta 

saada työkaluja työssäjaksamisen ja opettajien ammatillisen identiteetin vahvistamiseen 

erityisesti nuoria uupumuksen vaaravyöhykkeessä olevia opettajia ajatellen? 

 

Toinen kiinnostava tutkimusaihe voisi olla tarkastella, kuinka oppilaiden toisilleen tar-

joaman vertaistuen potentiaalia voitaisiin hyödyntää opettajan kapasiteetin vapauttami-

seksi ja tunnekasvatuksen tehostamiseksi. 
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Liite 1 Tutkimushenkilöille lähetetyt tutkimuskysymykset ja haastattelurunko 
 
 
TUTKIMUSKYSYMYKSET: 

1. Mitä tutkittavien opettajien mielestä tunnetaidot ja hyvä tunnekasvatus koulussa ovat?  
2. Millaisina tunnekasvattajina tutkittavat opettajat näkevät itsensä? 
3. Miten tutkittavat opettajat toteuttivat tunnekasvatusta työssään tutkimusjakson aikana? 
4. Onko ”Mielenterveystaidot alakouluun”-hankkeen ”Tunnetaidot”-osuus on vaikuttanut tutkittavien 

opettajien näkemyksiin tunnetaidoista tai tunnekasvatuksen merkityksestä? 

 

(Kohta 3:ssa sekä myöhemmin haastattelukysymyksissä tarkoitan tutkimusjaksolla aikaa 2.11. pide-

tystä ”Tunnetaidot”-koulutuspäivästä tähän päivään asti.) 

 

 

HAASTATTELURUNKO:  
 
TUNNETAIDOT JA TUNNEKASVATUS 
 

1. Mitä mielestäsi ovat tunnetaidot?  
2. Mitä mielestäsi on hyvä tunnekasvatus koulussa? 
3. Miten tärkeänä pidät tunnekasvatusta opettajan työssä?  
4. Millaiset ovat mielestäsi omat tunnetaitosi? 
5. Millainen tunnekasvattaja mielestäsi olet? 
6. Kuinka suuri rooli tunnetaitojen opettamisella ja tunnekasvatuksella on työssäsi? (yleensä, ei 

vain tutkimusjakson aikana) 
 
TUNNEKASVATUS TUTKIMUSJAKSON AIKANA 
 

7. Miten olet toteuttanut tunnekasvatusta työssäsi tutkimusjakson aikana? 
8. Onko tutkimusjakson aikana työssäsi toteuttamasi tunnekasvatus eronnut työssäsi yleen-

sä/ennen tutkimusjaksoa toteuttamastasi tunnekasvatuksesta? Jos on, niin miten? 

9. Näetkö nyt tunnekasvatuksen eri tavoin kuin ennen tutkimusjaksoa? 
10. Näetkö nyt itsesi tunnekasvattajana eri tavoin kuin ennen tutkimusjaksoa? 
11. Koetko jatkoa ajatellen tarvetta tai kiinnostusta kehittää tunnekasvatustaitojasi siitä, mitä ne 

tällä hetkellä ovat? 
 

 
Iso kiitos avustasi jo etukäteen! ☺ 
 
-Pamela Bredbacka 

 

 



 

 
 

Liite 2. Pilottiopettajille jaettu materiaalipaketti 
 

TUNTEET JA MIELENTERVEYS 
 

Osion tavoitteet opettajalle: 

 

• ymmärtää, mitä ovat tunnetaidot ja mihin niitä tarvitaan 

• ymmärtää empatiataitojen merkitys ja niiden kehittymisen periaatteita 

• motivoitua huomaamaan ja kehittämään omia tunnetaitoja opettajana  

 

 
 

Tunneäly ja tunnetaidot 

 
Tunteilla ja tunnetaidoilla on keskeinen merkitys ihmisen hyvinvoinnissa ja mielenterveyden ylläpitämises-

sä. Tunneälykkyys voidaan määritellä osaksi sosiaalista älykkyyttä ja kognitiivisia kykyjä. Se sisältää esimer-

kiksi omien ja muiden tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun sekä omien ja muiden tunteiden säätelyn. Näitä 

voidaan kutsua myös tunnetaidoiksi. Tunneälykäs ihminen pyrkii tunnistamaan ja käyttämään omaa ja tois-

ten tunnetilaa ongelmien ratkaisemisessa ja käyttäytymisen säätelyssä (Mayer & Salovey 1997). 

 

Kyky oppia kokemaan, tunnistamaan ja näyttämään tunteita on yhtä tärkeä tunnetaito kuin omien tuntei-

den hillitsemään oppiminen joissakin tilanteissa (Peltonen 2005). Myönteisiä tunteita on hyvä osata ilmais-

ta niin, että ne eivät jää vain omaan tietoon. Ilon, toisista välittämisen ja muiden lämpimien tunteiden il-

maisu lisää mielihyvän, yhteenkuuluvuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunteita (vahvistamo.fi). 
 

Empatia osana tunnetaitoja 

Empatia on keskeinen osa tunneälyä (Goleman 1998; Salovey & Mayer 1990) ja se on erityisesti yhteydessä 
tunteiden säätelyyn (Kokkonen 2003). Empatia on ymmärtävää vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa – 

toisen ihmisen mielentilan tunnesuuntautunutta ymmärtämistä menemättä mukaan toisen tunnetilaan. 

(Kauppila 2005).  Sympatian ja empatian eroa voi havainnollistaa seuraavalla metaforalla: ”Jos kaveri on 

pudonnut kuoppaan, eikä pääse sieltä omin avuin ylös, sympaattinen ihminen hyppää kaverin seuraksi 

kuoppaan, kun taas empaattinen kuuntelee kuopan reunalla, mikä on hätänä, ja hakee sitten tikkaat aut-

taakseen kaverin ylös”.  

Empatian kannalta tärkeää on sosiaalinen sensitiivisyys eli herkkyys havaita toisten tunteita ja asettua toi-

sen tunneaaltopituudelle. Empatia edellyttää myös toisen tunteiden arviointia ja tunnistamista sekä em-

paattista viestintää vuorovaikutuksessa, jossa eläydytään toisen tunne- ja ajatusmaailmaan (Kauppila 2005).  

Empatia perustuu vastavuoroisuuteen: se edellyttää kykyä tunnistaa tunteita itsessä, jotta niitä tunnistaisi 

myös toisessa (Saaristo 2011). Samanaikaisesti empatian kehittämisen kanssa tulisi kiinnittää huomiota 

toisten auttamiseen ja siihen, saako hyvän mielen toisten auttamisesta. Auttamisen halu, avun tarve ja em-



 

 
 

paattisuus eivät ole heikkouden, vaan inhimillisyyden merkkejä (Isokorpi 2004). Prososiaalinen käytös ilme-

nee esimerkiksi antamisena, jakamisena, tukemisena, huolenpitona ja lohduttamisena. Prososiaaliseen 

käyttäytymiseen vaikuttavat voimakkaimmin empaattisuus ja kyky havaita toisen tunnetila (Laine 2005). 

Empatian oppiminen edellyttää, että on itse saanut osakseen empatiaa. Empatiaa voi oppia pohtimalla toi-

sen ihmisen elämää ja yrittämällä eläytyä tämän tunne-elämään. Empatiaa voi harjoitella kuuntelemalla 

toista ihmistä aidosti (Salovaara & Honkonen 2008). Empatian oppiminen voidaan nähdä sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen oppimisena, johon toisilla on synnynnäisesti paremmat taipumukset kuin toisilla. Sekä empati-

an että sosiaalisten taitojen oppimiseen lapsi saa virikkeitä kotoa ja koulusta ja niitä voidaan oppia elämän 

eri vaiheissa. Mallioppimisella on keskeinen merkitys empatian oppimisessa (Kauppila 2005).  

Lasten empatiakykyjen kehittymisessä voidaan erotella: 

1. kyky nimetä ja eritellä toisten tunteita 

2. kyky ymmärtää toisen rooli ja näkökulma 

3. kyky emotionaaliseen vastavuoroisuuteen (Kauppila 2005) 

 

Opettaja tunnekasvattajana 

Lapsi oppii tunteita katsomalla, samaistumalla ja kokemalla. Oppilas seuraa, miten opettaja ilmaisee ja kä-

sittelee erilaisia tunteitaan. Opettaja on siis oppilailleen aina myös tunnemalli. Opettajan tehtävänä on sää-

dellä omilla tunteillaan sitä, mitä oppilas tuntee: opettaja helpottaa oppilaan tunnekuormaa, rauhoittaa, 

lohduttaa, mutta tuo esille myös iloa ja riemua. Oppilaiden tunteiden tunnistamiskyvyn kehittymiselle on 

merkityksellistä se, kuinka paljon ja millaisia tunnesanoja opettaja käyttää ja miten hän sanoittaa erilaisia 

tunteita (Isokorpi 2004; Kullberg-Piilola 2005). 

Tunnekasvatuksen voidaan ajatella perustuvan tunnerehellisyydelle. Se on lapsen ja aikuisen välistä mo-

lemminpuolista aitoa ja rehellistä tunteiden ilmaisemista. Tunnerehellisyys opettaa myös empatiaa. Tunne-

rehellisyyteen ei kuulu salailu, eikä olemassa olevien asioiden piilottaminen. Toisaalta esimerkiksi opettajan 

olisi tiedostettava omat tunteensa ja osattava säädellä niitä, jotta ei pura omia patoutuneita tunteitaan op-

pilaaseen esimerkiksi negatiivisilla kommenteilla. Tunnerehellisyyteen kuuluu siis myös oman tunteen il-

maisutavan säätely sekä hienotunteisuus (Isokorpi 2004; Kullberg-Piilola 2005). Kasvattajan heikko empa-
tiakyky näkyy muun muassa kriittisyytenä vieraiden ihmisten suhteen, vaikeutena kuunnella toista ihmistä 

ja lähestyä toista sympaattisesti (Saaristo 2011). 

Tunnekasvatuksen olisi hyvä myötäillä lapsen tiedollisen ajattelun kehittymistä sekä aivojen ja kehon biolo-
gisia kypsymisvaiheita. Koulun ensimmäisillä luokilla voidaan opetella erityisesti tunteiden nimeämistä ja 

ilmaisemista. Ylemmillä alakoulun luokilla voidaan edetä tarkemmin ihmissuhteiden hoitoon: toisten tun-

teiden tunnistamiseen, empatiaan, impulssien hallintaan ja vihan hillitsemiseen (tunteiden säätelyyn). Tun-

nekasvatuksen on todettu parantavan etenkin oppilaiden omien tunteiden havaitsemista, tunteiden hallin-

taa (säätelyä), tunteiden hyödyntämistä, empatiaa ja toisten tunteiden havaitsemista ja ihmissuhteiden 

hoitoa sekä esimerkiksi koulumenestystä (Goleman 1998). 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Minä-viestit tunteiden ilmaisemisen välineenä (Gordon 2006) 

Minä-viestien tarkoitus on parantaa ihmisten välistä tunnesuhdetta ja lisätä empatian syntymistä ilmaise-

malla omia tunteita toiselle. Minä-viesti kertoo, mitä ajattelen, tunnen, haluan, arvostan ja mihin en suostu 
ja miksi. Myönteisessä minä-viestissä kuvataan esimerkiksi oppilaan käyttäytyminen, sen aiheuttama tun-

netila ja mahdollinen konkreettinen seuraus: ”Kun autoitte minua pulpettien järjestämisessä (käyttäytymi-

nen), tulin iloiseksi (tunne), koska minullekin jäi aikaa olla välitunnilla (konkreettinen seuraus)”.  

Myönteisten minä-viestien käyttöä olisi usein hyvä suosia mieluummin kuin kehumista, joka voidaan kokea 

leimaavana kuten: ”Oletpa sinä kiltti tyttö, kun siivosit luokan!”. Oppilas voi kokea paineita tämän ”kiltin ty-

tön” maineen säilyttämiselle. Kehumisen sijaan opettaja olisi voinut käyttää myönteistä minä-viestiä kuten: 

”Minusta tuntuu todella hyvältä, kun siivosit luokan ja pääsemme etenemään opetuksessa”. 

Ongelmaan tarttuvaa minä-viestiä käsitellään osiossa Haastavat tunteet.  

 

Tiedostava tunnekasvattaja: (Lankinen 2011) 

• tiedostaa omat tunnetilansa sekä pystyy nimeämään ja säätelemään tunteitaan 

• ohjaa lapsia tai nuoria tunnistamaan, nimeämään ja säätelemään tunteitaan 

• kunnioittaa lapsen ja nuoren rajoja, hyväksyy hänen keskeneräisyytensä ja yksilöllisyytensä 

• uskaltaa sanoittaa kasvatustilanteissa ja vanhempien kanssa havaitsemiaan tunteita ja luottaa kasvatta-

jan vaistoonsa 

• havainnoi itsessään herääviä tunteita lasten ja heidän vanhempiensa kanssa käytävissä keskusteluissa 

• huolehtii kasvattajana omasta hyvinvoinnistaan psyykkisellä, fyysisellä ja sosiaalisella tasolla 

• tarvittaessa ohjaa lapsen tai nuoren ammatillisen tuen piiriin 

 

Pähkinöitä purtavaksi: 

1. Millainen merkitys tunteilla on omassa luokassani ja opetuksessani? 

 

2. Miten autan omia oppilaitani tunne- ja empatiataitojen kehittymisessä? 

 

3. Millaiset ovat omat tunnetaitoni opettajana – millainen tunnemalli olen oppilailleni? 
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Tunnetaitoharjoituksia 
 

Keskeiset oppimistavoitteet: 

- oppia tunnistamaan, ilmaisemaan ja nimeämään tunteita 

- harjaantua empatiataidossa 

- ymmärtää, että kaikki tunteet ovat sallittuja. Oppilaalle tulee tutuksi periaate ”hyväksy tunteesi, 

hallitse käytöksesi”. 

- oppia omista rajoista huolehtimista jämäkän ilmaisun ja minä-viestien avulla 

 

 

Orientoivia leikkejä ja harjoituksia 

 

Heitä hymy 

Tavoite: harjoitella tunteiden ilmaisua 

Oppilaat ja opettaja istuvat piirissä. Opettaja nappaa ilmassa leijuvan tunteen käteensä ja vie tunteen, esim. 

pelästymisen, kasvoilleen. Hetken päästä hän pyyhkii tunteen pois kädellään ja heittää sen jollekin oppilaal-

le, joka puolestaan nappaa tunteen kädellä kiinni ja vie kasvoilleen. Näin jatketaan, kunnes halutaan vaihtaa 

tunne joksikin muuksi. Vinkki: tämän harjoituksen voi liittää kirjaan tai tarinaan, jota luokassa on luettu. 

Esimerkkejä tunteista:  

• ilahtuminen ystävän näkemisestä 

• inhon tunne rotan, käärmeen, hämähäkin tai muun inhoamasi asian näkemisestä 

• suru siitä, että kaveri kertoo muuttavansa pois 

• jännitys ennen vuoristoradan liikkeelle lähtemistä 

 

Tunne kasvaa ja pienenee 

Tavoite: vapauttaa ilmapiiriä ja rohkaistua tunteiden ilmaisussa  

Oppilaat ja opettaja seisovat piirissä. Sovitaan ensin tunne (esimerkkejä edellisessä harjoituksessa). Ensim-

mäinen oppilas ilmaisee tunnetta kehollaan ja äänellään vain hyvin pienesti, tuskin havaittavasti. Seuraava 

oppilas ilmaisee samaa tunnetta hiukan voimakkaampana, kolmas vielä voimakkaampana ja niin edelleen, 

kunnes seuraavana vuorossa olevasta oppilaasta tuntuu, ettei tunnetta enää voi voimistaa. Sama toistetaan 

päinvastoin eli niin, että ensimmäinen ilmaisee sovittua tunnetta mahdollisimman isosti ja seuraavat oppi-

laat pienentävät ilmaisua asteittain. Vinkki: opettajan kannattaa ohjata harjoitusta niin, että se etenisi mel-

ko nopeassa tempossa: yksittäisen oppilaan ”liian” pienellä tai suurella ilmaisulla ei ole väliä. Tärkeintä on 

pitää hauskaa ja saada rohkaisua tunteiden ilmaisussa! 



 

 
 

Tahtojen taistelu – integrointi liikuntakasvatukseen 

Tavoite: harjoitella jämäkkyyttä ja oman puolen pitämistä 

Harjoitus tehdään liikuntasalissa. Oppilaat ottavat suurin piirtein oman kokoisensa parin ja sopivat, kumpi 

pareista on A ja kumpi B. Kaikki A:t asettuvat riviin ja B:t asettuvat heitä vastapäätä, oman parin eteen. A:n 

repliikki on ”Täältä tullaan!” ja B:n ”Etkä tule!”. Tehtävänä on työntää pari vastakkaiselle seinustalle parin 

harteilta kiinni pitäen ja omaa repliikkiä toistellen. Opettajan äänimerkistä pysähdytään ja katsotaan, kum-

man tahto voitti tällä kierroksella ja aloitetaan harjoitus alusta, nyt repliikkejä vaihtaen. Harjoituksen voi to-

teuttaa myös repliikeillä ”Anna se tänne!” ja ”Enkä anna!”. Vinkki: tahtojen taistelua voidaan harjoitella lii-

kuntatunneilla koulupainin avulla: 

http://www.edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista/koulupaini/harjoitteita/kisailuja_ja

_kamppailuja 

 

Tunteet hississä  

Tavoite: saada mielihyvää hauskasta ilmaisuharjoituksesta ja vapautua ilmaisemaan erilaisia tunteita omas-

sa ryhmässä 

Liikutaan vapaasti tilassa musiikin mukaan. Kellon kilinästä hakeudutaan lähellä olevien luokkakavereiden 

kanssa pienryhmiksi ja muodostetaan still-kuvat eli patsaat tunnepitoisista tilanteista hississä. Esimerkiksi: 

• kolme kiireistä liikemiestä myöhässä seuraavasta tapaamisestaan 

• neljä itsevarmaa ja itsetietoista huippumallia astumassa valokuvaajien kuvattavaksi  

• kaksi pelokasta potilasta matkalla hammaslääkärin vastaanotolle  

• äiti ja kaksi lasta ilmiriidassa 

• huonoa käytöstään katuva oppilas matkalla rehtorin puhuteltavaksi 

• kosinta hississä: yksi kosii toista, molemmat rakastuneita toisiinsa 

• koko futisjoukkue (kaikki osallistujat) pettyneinä juuri käytyyn otteluun 

• koko futisjoukkue (kaikki osallistujat) voitonriemuisia: joukkue on yllättänyt itsensä ja voittanut juu-

ri pahimman vastustajansa 

 

 

Tunneseinä 

Tavoite: harjoitella tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista  

Harjoitus tehdään salissa tai muussa tilassa, jossa on tilaa liikkua. Sovitaan, mikä seinä on tunneseinä. Sovi-

taan kaikille tuttu tunne, jota halutaan tutkia, esimerkiksi harmistuminen, ärsyyntyminen, onnistumisen 

tunne tai ihailu. Mitä voimakkaammin koit viikon sisällä kyseistä tunnetta, sitä lähemmäksi tunneseinää 

asetut. Opettajan merkistä (esimerkiksi taputuksesta) saat ottaa asennon, joka mielestäsi ilmaisee tunnetta 

ja sen voimakkuutta. Purku: kurkistele ympärillesi ja katso, miten toiset ovat kokeneet kyseisen tunteen. 

Hetkeä, jolloin koit tunteen, ei tarvitse paljastaa. 



 

 
 

Varsinainen työskentely 

 

Empaattinen kuuntelu 

Tavoite: ymmärtää, mitä on empaattinen kuunteleminen ja harjoitella empatiaa  

 

 

 

 

 

1. Ensin keskustellaan opettajan johdolla siitä, millainen on hyvä kuuntelija.  Kootaan yhdessä hyvän 

kuuntelijan muistilista (vrt. yllä), joka jätetään luokan seinälle.  

2. Harjoitellaan toisen asemaan asettumista seuraavan harjoituksen kautta: opettaja lukee pienen ta-

rinan ääneen ja oppilaat pohtivat pareittain, millaisia tunteita tarinan henkilö mahdollisesti kokee. 

Opettaja heijastaa esille Tunnepilvet (1.-3. -luokkalaisille) tai Tunteiden tuulimyllyn (3.-6. -

luokkalaisille) tunteiden nimeämisen avuksi. Tarinat: 

 

Artulla on tulossa syntymäpäivät, joista hän on intoillut jo monta päivää. Kun kutsukortit on jaettu, Emppu 

huomaa olevansa luokan ainoa poika, jota Arttu ei ole kutsunut juhliin. Miltä Empusta tuntuu? Keskustele parin 

kanssa. Nimetkää tunteet!  

Ella tekee matikankoetta. Hän huomaa, ettei aika millään riitä kaikkien laskujen laskemiseen. Ja juuri tästä ko-

keesta Ella oli päättänyt saada hyvän numeron! Miltä Ellusta tuntuu? Keskustele parin kanssa. Nimetkää tun-

teet! 

Maisalle sattuu vahinko: hän kompastuu omiin jalkoihinsa keskellä koulun ruokasalia ja hän lentää rähmälleen. 

Tarjotin ja astiat lentävät lattialle rämähtäen ja sata koulun oppilasta kääntää katseensa Maisaan. Miltä Mai-

sasta tuntuu? Keskustele parin kanssa. Nimetkää tunteet! 

Opettaja kehuu ensimmäistä kertaa Emilin piirrosta koko luokan kuullen. Miltä Emilistä tuntuu? Keskustele 

parin kanssa. Nimetkää tunteet! 

 

3. Työskentelyä voidaan jatkaa oppilaiden ja opettajan oman elämän tarinoilla! 

 

 

 

Hyvän kuuntelijan muistilista: 
• katso sitä, joka puhuu 

• keskity kuuntelemaan 

• yritä ymmärtää, miltä puhujasta tuntuu 

• varmista, että olet ymmärtänyt puhujan asian ja tunteet oikein 

• rohkaise puhujaa tekemällä lisäkysymyksiä 



 

 
 

 

Sinä-viesteistä minä-viesteiksi 

Tavoite: harjoitella minä-viestejä, joilla ilmaistaan omia rajoja ja sitä, mitä ajattelen, tunnen, haluan, arvos-

tan ja mihin en suostu ja miksi. Oppia tunnistamaan sinä-viesti, joka koetaan syyttäväksi ja arvostelevaksi ja 

joka johtaa usein vastapuolen hyökkäävään käytökseen.  

1. Opettaja mallintaa ensin minä- ja sinä-viestit esimerkiksi seuraavalla esimerkillä: 

 

Anni pelaa Kaisan ja Paulan kanssa polttopalloa, mutta aina Annin saatua osuman Kaisa väittää, ettei pallo 

osunut häneen. Sinä-viesti tilanteessa olisi: ”Aina sinä huijaat!”.  Minä-viesti tilanteessa olisi: ”Minua harmittaa 

se, että sinä väität, ettei pallo osunut. Etkö voisi pelata sääntöjen mukaan?” 

 
2. Oppilaan tehtävänä on muuttaa opettajan sanomat sinä-viestit minä-viesteiksi. Opettajan harkin-

nan mukaan minä-viestit joko sanotaan ensin ääneen parille ja keskustellaan sitten ehdotuksista 

yhdessä tai kirjoitetaan Hyvän mielen vihkoon.  

 

Antti lainasi kännykkäänsä Petelle. Pete tiputti kännykän ja astui vahingossa sen päälle, jolloin näyttöön tuli 

paha halkeama. Antti sanoi: ”Tunari! En ikinä enää lainaa sinulle mitään!” Miten Antti voisi ilmaista tunteensa 

minä-viestillä? Miten Pete voisi vastata Antille minä-viestillä?  

Leena on jo pitkään haaveillut rei’istä korvissa. Eräänä päivänä Leena huomaa kateellisena, että hänen ystäväl-

lään Astalla on reiät ja uudet, kauniit korvakorut korvissa. Leena sanoo: ”Taasko sinä diivailet!”. Miltä Astasta 

tuntuu? Miltä Leenasta tuntuu? Miten Leena voisi kertoa tunteistaan Astalle minä-viestiä käyttämällä, pahoit-

tamatta Astan mieltä? 

3. Kertokaa vastaavia tilanteita omasta elämästä ja keksikää, miten niissä olisi voinut käyttää minä-

viestiä! Voitte myös käyttää edellisen harjoituksen (Empaattinen kuuntelu) tilanteita työskentelyn 

pohjana. 

 

 

Portti tunteesta toiseen – integrointi kuvataidekasvatukseen tai kädentaitoihin  

Tavoite: ilmaista voimakkaita tunteita kuvataiteen keinoin 

Rakentelutehtävä pienryhmissä: rakennetaan pienoismallina portti, joka johdattaa yhdestä voimakkaasta 

tunteesta toiseen, kuten vihan valtakunnasta rakkauden valtakuntaan tai ilon valtakunnasta surun valta-

kuntaan. Esimerkiksi: Millaisia ovat kasvit, rakennukset, eläimet ja ihmiset vihan valtakunnassa? Entä rak-

kauden valtakunnassa? Millainen on itse portti? 

Tarvikkeet: maaleja ja erilaista rakentelumateriaalia, kuten askartelumassaa tai muovailuvahaa, eri värisiä 

papereita ja kangaspaloja, rautalankaa, mahdollisesti kanaverkkoa, puutikkuja, kuivia luonnonmateriaaleja 

kuten jäkälää tai oksia, piippurassia, pumpulia, helmiä jne. 



 

 
 

Vinkki: harjoituksen voi toteuttaa myös tunnelaatikkona. Kukin oppilas voi tehdä oman pienoismallinsa yh-

destä tunteesta kenkälaatikkoon. Esim. kauhun, pelon, hellyyden tai ällistyksen valtakunta.   

Vanhat sanonnat ja kehotietoisuus 

Tavoite: ymmärtää kehon reaktioiden ja tunteiden välinen yhteys vanhojen sanontojen avulla. 

Opettaja lausuu ja kirjoittaa esiin sanontoja, jotka kuvaavat tunteiden vaikutusta kehoon. Keskustellaan sii-
tä, mitä tunteita sanonnat kuvaavat ja miksi. Miten keho reagoi tunnepitoisessa tilanteessa? Jatketaan kes-

kustelua joko yhdessä tai parin kanssa siitä, mitä sanontojen mukaisia omia kehollisia kokemuksia oppilailla 

on erilaisista tilanteista. Sanontoja: jalat vetelinä, kiristävä vanne pään ympärillä, vatsasta kouraisee, hävetä 

silmät päästänsä, korvia kuumottaa, voisi vajota maan rakoon, nähdä punaista, silmissä sumenee, polttaa 

hihat, perhosia vatsassa, polvet makaronia, suu kuivana, sydän hakkaa, vihreänä kateudesta, intoa täynnä 

kuin ilmapallo, iloinen kuin pieni orava. Keksitään lisää omia sanontoja, jotka kuvaavat tunteen vaikutusta 

kehoon! 

 

Kotitehtävä: Oppilaat saavat tehtäväkseen kerätä kotiväeltään tai isovanhemmiltaan lisää sanontoja ja sa-

nanlaskuja, joissa kuvataan tunteita. Sananlaskut tuodaan kouluun ja jatketaan keskustelua kehon reaktioi-

den ja tunteiden välisestä yhteydestä. 

Sanontojen lähde: Salminen, Mari 2008. Tunne-etsivä. Opetusmateriaalia peruskoulun ja lukion tunnekas-

vatukseen. 

 

Musiikkimaalaus – integrointi kuvataide- ja musiikkikasvatukseen 

Tavoite: herkistyä musiikin herättämille tunteille ja saada kokemus tunteiden ilmaisusta kuvataiteen kei-

noin.  

Opettaja valitsee kaksi erilaista sävellystä, jotka ilmaisevat voimakkaita tunteita (esim. Astor Piazzollan mu-

siikki ja elokuvamusiikki kuten piirrettyjen Disney-elokuvien soundtrackit). Kuunnellaan musiikkia ja maala-

taan sormiväreillä tai peiteväreillä kummastakin musiikista omat ei-esittävät maalauksensa. Tarkastellaan 

oppilaiden maalauksia samanaikaisesti niin, että ensin katsotaan ensimmäisen sävellyksen inspiroimat maa-

laukset ja nimetään tunteita, joita teokset ilmaisevat. Apuna tunteiden nimeämisessä voidaan käyttää Tun-

nepilvet -mallia. Käsitellään toiset maalaukset samaan tapaan ja vertaillaan kappaleiden herättämiä tuntei-

ta toisiinsa. Keskustellaan lopuksi siitä, miten taiteet – kuten musiikki ja kuvataide – voivat auttaa ihmistä 

purkamaan ja ilmaisemaan iloa, surua, kiukkua, pelkoja, rakkautta ym. tunteitaan.     

 

Tunteiden ilmaisu varjoteatterin avulla 

Tavoite: tutkia erilaisten tunteiden kehollista ilmaisua ja tarjota mahdollisuus ilmaisuun anonyymisti, varjo-

teatterin avulla  

Etukäteisvalmistelu: Hämärretään tila ja kohdistetaan piirtoheittimen (tai muun kirkkaan valonlähteen, ku-

ten 75-wattisen kohdevalaisimen) valo valkoiseen lakanaan, joka on ripustettu napakasti noin kolmen met-

rin päähän valonlähteestä esim. ständien varaan. Tila kannattaa järjestää niin, että muu luokka mahtuu is-



 

 
 

tumaan varjokankaan toisella puolella muutaman oppilaan tehdessä varjokuvia kankaan toisella puolella. 

Pienryhmien ideoinnin avuksi voi tarjota Tunnepilvet -mallia. Ohjeiden annossa opettaja voi painottaa ko-

keilevaa otetta, ”laboratorio-työskentelyä”, jonka tarkoituksena on tutkia tunteiden ilmaisua: oppilas saa 

varjoja tehdessään tutkia sitä, miten tunne välittyy parhaiten (esim. sivuprofiilista vai rintamasuunta kan-

kaaseen päin).  

Vaihtoehto 1. Arvaa tunteemme 

Yhdestä kolmeen oppilasta kerrallaan saa mennä varjokankaan taakse ilmaisemaan tunnetta, jonka muu 

luokka saa arvata. Oppilaat voivat itse keksiä tunteen tai tunne voidaan arpoa opettajan tekemien tunne-

lappujen avulla. Vinkki: Tunnetilaa kannattaa ihailla ensin hetken ja antaa vasta sitten lupa arvaamiseen. 

Vaihtoehto 2. Tunne kasvaa -harjoitus varjoteatterina 

Kolme oppilasta muodostaa patsasketjun, joka kuvastaa sovitun tunteen ilmaisun kasvamista. Harjoitus 

voidaan toteuttaa myös arvausleikkinä. 

Vaihtoehto 3. Arvaa tilanteemme 

Kaksi tai kolme oppilasta suunnittelee tilanteen, joka herättää roolihenkilöissä suuria tunteita. Katsotaan ti-

lanne ensin rauhassa läpi ja arvataan tilanne vasta sitten. 

Vaihtoehto 4. Toimiminen kertomuksen mukaan 

Kolme oppilasta saa toimia kukin omalla tavallaan varjokankaan takana opettajan kertomuksen mukaisesti. 

Kukin toteuttaa siis saman tarinan samanaikaisesti omalla tavallaan niin, että yleisö saa nauttia kolmesta 

samanaikaisesta, mutta erilaisesta ilmaisusta. Kertomus: ”Olet suunnitellut pitkään syntymäpäiväjuhliasi, 

jotka alkavat ihan pian. Kaikki kaverisi ovat tulossa ja olet laittautunut parhaimpiin vaatteisiisi. Miltä sinusta 

tuntuu odottaessasi ovikellon soimista? Nostat vielä lasisen mehukannun pöytään. Mutta voi! Kannu puto-

aa lattialle ja hajoaa tuhansiksi sirpaleiksi, juuri ennen juhlien alkua. Miltä sinusta tuntuu, kun katselet lasin-

siruja pitkin lattiaa ja kun huomaat, että juhlavaatteesi ovat märkinä mehusta? Siivoat äkkiä jäljet ja sitten 

ovikello jo soikin. Kurkistat ovisilmästä ja huomaat, että se on juuri hän, jota odotit kaikkein eniten. Miltä 

sinusta tuntuu? Avaat oven, mutta ystäväsi sanookin, ettei hän voi jäädä: hänen täytyy lähteä katsomaan 

äkillisesti sairastunutta mummiansa sairaalaan. Miten tieto sinuun vaikuttaa? Miltä sinusta nyt tuntuu? Juh-

lat sujuvat kuitenkin hyvin. Miltä sinusta tuntuu juhlien päätyttyä? 

Vaihtoehto 5. Painajainen 

Tarvikkeet: värikalvoja ja varjokuvaltaan kiinnostavia materiaaleja, kuten verkkoa, karvaista lankaa, lasipul-

lo, myrskylyhty tai peruukki. Voidaan tarjota myös mahdollisuus soittaa jännittäviä ääniä, esim. äänitehoste 

-cd-levyltä (kirjastosta), tiedostosta (internetin äänitehostepankista) tai kosketinsoittimella. 

Pienryhmän tehtävänä on toteuttaa painajainen varjoteatterina. Oppilaat saavat käyttää kehojaan ilmaisun 

välineinä sekä, jos ryhmä niin haluaa, annettua materiaalia joko pitelemällä niitä käsissään tai päässään tai 

asettamalla niitä piirtoheittimen päälle. Taustalla voidaan soittaa jännittäviä äänitehosteita. Painajaisesitys-

ten jälkeen keskustellaan siitä, mitkä asiat pelottavat ja onko ok pelätä. Kenelle voin kertoa peloistani? Vai-

heen voi toteuttaa myös Elämän tärkeät asiat -korttien avulla: Raivataan luokkaan tyhjää tilaa ja levitetään 

mahdollisimman kauas toisistaan lattialle sanakortit äiti, isä, sisko, veli, isovanhemmat, muut aikuiset, opet-

taja, ystävät, lemmikki ja harrastus / harrastuksen ohjaaja). Oppilas vastaa opettajan kysymyksiin asettu-



 

 
 

malla vastauksensa mukaisen sanakortin luokse. Kysymyksiä: Kenelle kerrot, jos olet nähnyt painajaisia? 

Kenelle voit kertoa, jos sinua pelottaa koulun pihalla? Kenelle voit kertoa, jos sinua pelottaa mennä sellai-

sen kaverin kotiin, jolla on pelottava lemmikkieläin? Keksitään lisää pelkoja, joista voi kertoa jollekulle.    

Prinssi, jolla ei ollut tunteita 

Tavoite: ymmärtää, mihin tunteita tarvitaan 

Prinssi, jolla ei ollut tunteita 

Olipa kerran kuningas ja kuningatar, jotka toivoivat hartaasti itselleen lasta. Kun lapsi vihdoin ja viimein 

syntyi, oli hän vanhempiensa mielestä suloisin ja haurain pieni olento maan päällä. Kuningas ja kuningatar 

säälivät puolustuskyvytöntä poikavauvaansa ja heidät valtasi halu suojella tätä kaikelta pahalta. ”Mitä jos 

pienen prinssimme sydän särkyy? Jos hän kiintyy meihin ja meidän kuoltua hän suree itsensä näännyksiin? 

Jos joku kiusaa häntä ja hän täyttyy vihalla?”, he murehtivat. Niinpä he päättivät eristää prinssin muulta 

maailmalta ja he sulkivat hänet torniin. Torni oli täynnä mitä ihmeellisimpiä leluja ja koneita, jotka opettivat 

hänet liikkumaan ja puhumaan. Linnan palvelusväki toimitti oviluukun kautta hänelle valtakunnan parhai-

den kokkien valmistamaa ruokaa. Poika eli tornissaan ilman ystäviä ja ilman vanhempiensa syliä. Niin hä-

nestä kasvoi lapsi, joka ei tiennyt mitään tunteista: ei ilosta eikä surusta, ei rakkaudesta eikä vihasta, ei rii-

doista eikä niiden sopimisesta. Mikään ei tuntunut hänestä miltään. 

Kun poika oli kymmenvuotias, hänen vanhempansa kuolivat ja hänestä tuli valtakunnan kuningas. Prinssi 

pääsi ulos tornistaan ja hän kohtasi heti joukon asioita, joita hän ei ymmärtänyt. Mitä ovat nuo erilaiset ää-

net, joita ihmiset päästivät suustaan? Miksi yksi kurtistaa otsaansa ja toisen suu pyöristyy ja kolmannen kä-

det puristuvat nyrkkiin ja silmät suorastaan loimuavat? Hän halusi heti ymmärtää, mistä on kysymys ja siksi 

hän pyysi viisaita neuvonantajiaan opettamaan häntä. Neuvonantajat oivalsivat kyseen olevan tunteista ja 

niinpä he opettivat prinssille, mitä tunteet ovat. 

 

Työskentelyn vaiheet 

1. Opettaja lukee ensin eläytyen sadun prinssistä, jolla ei ollut tunteita. 

2. Opettaja tekee oppilaiden kanssa draamasopimuksen esimerkiksi tähän tapaan: ”Haluatteko astua 

rooleissa tähän tarinaan ja opettaa prinssille tunteita?”. Opettaja ottaa roolin prinssinä (roolimerk-

kinä esimerkiksi kruunu tai viitta tai vaihtoehtoisesti teatterinukke kuten prinssikäsinukke) ja antaa 

oppilaille roolit neuvonantajina. Prinssi jakaa jokaiselle lapun, jossa lukee yksi tunne. Prinssi pyytää 

oppilaita jakautumaan pienryhmiin tunnelappujen mukaisesti (ilo, suru, inho, yllätys, kiukku, pelko 

ja rakkaus). Pienryhmien tehtävänä on kertoa lyhyen valmisteluajan päästä prinssille omasta tun-

teestaan: millaisissa tilanteissa kyseinen tunne herää? Miltä se tuntuu omassa kehossa? Miten sitä 

ilmaistaan? Ohjeet on hyvä heijastaa esiin. 



 

 
 

3. Opettaja kuuntelee tietämättömän prinssin roolissa pienryhmien opetustuokioita ja tekee tarken-

tavia kysymyksiä. Prinssi voi esimerkiksi kysyä: ”Ahaa, kiukku siis näyttää tuolta. Voinko ilmaista 

kiukkua ihan missä ja milloin vain?”.  

4. Lopuksi prinssi (opettaja roolissa) kysyy kaikilta neuvonantajilta: Miksi tunteet ovat tärkeitä? Mihin 

tunteita tarvitaan? Prinssi kokoaa vastaukset näkyviin esimerkiksi taululle.  

5. Opettaja ja oppilaat riisuvat roolinsa esimerkiksi ravistelemalla roolin pois kehosta.  

6. Miten prinssi hyötyi tunnetiedoistaan ja -taidoistaan siitä lähtien? Prinssin tarinan loppuratkaisu 

sepitetään joko pienryhmissä tai kirjoitetaan se itsenäisesti omaan vihkoon.  

 

Sinä pystyt 

 

Tavoite: Harjoitella tapoja, joilla yksinäistä oppilasta voisi lähestyä ja saada hänet mukaan porukkaan. Em-

patian tunteminen yksinäistä oppilasta kohtaan. Harjoitella suostumista kaveriksi ja ryhmän jäseneksi.  

Työskentely perustuu Sinä pystyt -runoon. 

 

SINÄ PYSTYT 

 

Koulun piha täynnä väkeä, 

pienet lapset laskevat mäkeä. 

Minä näen jo sinut. 

Näetkö sinä minut? 

Keinut hyvin suloisesti, 

hieman alakuloisesti.   

 

”Onko kaikki hyvin? 

Saanko liittyä seuraan?” 

haluaisin sinulta kysyä, 

en vain paikallani pysyä. 

Syytän tyhmää suutani, 

jäyhää leukaluutani,                                     

joka ei millään aukea. 

Pienet lapset huutavat: 

”Tule mukaan! Tule mukaan!” 

Sinä käännät äkisti pään. 

Kauniit kasvosi vihdoin nään. 

 

”Onko kaikki hyvin? 

”Saanko liittyä seuraan?” 

haluaisin sinulta kysyä, 

en vain paikallani pysyä. 

Syytän omia lyhyitä jalkoja: 

nehän muistuttavat aivan halkoja, 

jotka eivät millään liiku. 

 

Sinä näet minut. 

Minä näen sinut. 

 

Hymyilet, ja vihdoinkin minä tajuan: 

Miksen tekisi, mitä itse haluan? 

Annukka Turunen 2012 

 



 

 
 

Työskentelyn vaiheet: 

1. Opettaja lukee eläytyen runon ”Sinä pystyt”. Opettaja kertoo, että harjoituksen tavoitteena on 

harjoitella tapoja, joilla yksinäistä oppilasta voisi lähestyä ja saada hänet mukaan porukkaan. 

2. Annetaan ensin nimet kummallekin runon henkilölle: sille, joka keinuu koulun pihalla yksin sekä 

sille, jota ujostuttaa lähestyä yksinäistä oppilasta. Opettaja kirjaa näkyville luokan ideat runon 

henkilöiden taustoista: ikä, perheenjäsenet, harrastukset, kaverit, lempiaine koulussa ja mitä hän 

puuhailee vapaa-aikanaan. 

3. Jos sinä olisit yksinäinen, miten haluaisit, että sinua lähestyttäisiin? Ideoidaan ja harjoitellaan 

pienryhmissä kohtaus siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ujosteleva oppilas vastaa yksinäisen oppi-

laan hymyyn, menee lähemmäksi ja…  

4. Esitetään kohtaukset ja pohditaan, miltä tilanne mahtoi roolihenkilöistä tuntua. Työskentelyn sy-

ventäminen: Opettaja voi harkintansa mukaan käyttää seis! -toimintoa, jolla kohtauksen rooli-

henkilöt pysäytetään patsaaksi eli still-kuvaksi. Kuka tahansa oppilaista saa mennä patsaan taak-

se sanomaan roolihenkilön ajatusäänen ääneen. Apuna voi käyttää tunnepilvimallia. Tavoitteena 

on herättää empatiaa roolihenkilöitä kohtaan ja tulkita heidän tunteitaan. 

 

Huom! Lisää tunneharjoituksia osiossa Taidekuva ja mielen hyvinvointi sekä pöytäteatterimateriaalissa 

teemoissa auttaminen, ulkopuolelle jättäminen, itsetunto ja kannustaminen, jämäkkyys ja pelko. 

 

Eheyttäviä harjoituksia 

Pesä (esi- ja alkuopetusluokille) 

Tavoite: antaa aikaa rauhoittumiselle. Itsensä rauhoittaminen on tunnesäätelyn taito. 

Tila hämärretään ja annetaan oppilaiden etsiä itselleen pesän luokasta tuolien ja pulpettien alta. Vaihto-

ehtoisesti opettaja peittelee lattialla makaavat oppilaat leikkivarjon alle. Opettaja laittaa rauhallista mu-

siikkia soimaan ja antaa lasten rauhoittua pesissään oppitunnin päätteeksi. 

 

Kynttilänpuhallus 

Tavoite: harjoitella autonomisen hermoston tietoista rauhoittamista syvähengityksen avulla 

Tila hämärretään. (Opettaja voi laittaa rauhoittavaa musiikkia soimaan hiljaisella äänenvoimakkuudella.) 

Oppilaat istuvat pulpettiensa ääressä ja ojentavat etusormensa 10 cm päähän suun eteen. Kuvitellaan, 

että sormi on kynttilä, jossa palaa liekki. Tehdään yhteisessä tempossa hengityssarja, jossa puhalletaan 

yhteisessä tempossa ”liekkiin” neljä kertaa niin, ettei tuli sammu ja neljä kertaa niin, että se sammuu. 

Toistetaan hengityssarja enintään neljä kertaa. Lopuksi voidaan laskea pää pulpetille ja rentoutua siinä 

hetken aikaa.  
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Tunnetaitoharjoituksia Tunnepilvi-aineiston avulla 

 
Tavoitteena on oppia tunnistamaan, nimeämään ja ilmaisemaan tunteita tunnepilvi -aineiston avulla. 

 

Orientoivia leikkejä ja harjoituksia 

Tunteen vallassa toimijat 

Tavoite: Harjoitella tunteiden ilmaisua vapautuneessa ilmapiirissä. 

Esivalmistelu: Liitteen 1 verbien ja tunnesanojen leikkaaminen irti ja jakaminen kahteen pinoon, tekstipuoli 

alaspäin. 

Harjoitus voidaan toteuttaa joko pienryhmissä tai koko luokan kanssa yhtäaikaisesti. Jakaudutaan 3-5 hen-

kilön pienryhmiin ja järjestetään luokasta tilaa pienryhmäesityksille. Ensimmäinen ryhmä ottaa verbipinosta 

ja tunnesanapinosta päällimmäiset kortit ja näyttelee korttien ilmaiseman toiminnan ja tunteen. Esimerkik-

si sanoista ”iloinen” ja ”hiihtää” muodostuu sanapari ”hiihtää iloisesti”, jota ryhmän jäsenet yhtäaikaisesti 

esittävät. Muun luokan tehtävänä on arvata, mistä toiminnasta ja tunteesta on kysymys. Vinkki: opettaja 

voi antaa arvausluvan vasta äänimerkin jälkeen: esitystä katsellaan hetki, ennen kuin opettaja kilauttaa kel-

loa tai lyö kätensä yhteen ja vasta sitten saa arvata. Näin hitaamminkin reagoivat lapset ehtivät arvausleik-

kiin mukaan.     

 

Tunnevalokuvat 

Tavoite: Harjoitella tunteen ilmaisua ja tulkintaa. 

Tarvikkeet: Yksi kamera (tai kännykkäkamera) paria kohden (BYOD eli Bring Your Own Device). Tunnepilvi-

malli heijastetaan esiin.  

Oppilaat jaetaan pareiksi. Parien tehtävänä on kuvata kaikki tunnepilvien tunteet kasvokuviksi kameraan: 

vuorotellen toinen kuvaa ja toinen ilmaisee tunnetta. Kun tunteet on valokuvattu, ne näytetään toiselle pa-

rille, joka arvaa, mistä tunteesta on kulloinkin kysymys. Vinkki: kultakin oppilaalta voidaan tulostaa hänen 

itsensä valitsema tunnekuva ja kuvat kiinnitetään tunnepilvikorttien kanssa seinälle.  

 

Varsinainen työskentely 

Täydennä lause! 

Tavoite: Kuvailla, miltä erilaiset tunteet tuntuvat. 

Tarvikkeet: Hyvän mielen vihot 
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Opettaja heijastaa Tunnepilvi-mallin esiin ja pyytää oppilaita täydentämään tunnepilvi-lauseiden alut koko-

naisiksi lauseiksi omiin Hyvän mielen vihkoihin. Harjoitus puretaan keskustelemalla siitä, miksi kaikki tun-

teet ovat sallittuja ja miksi on tärkeää jakaa tunteita kaverin, vanhemman tai muun läheisen kanssa. Opet-

tajalle voi myös tulla kertomaan tunteista, jotka askarruttavat. 

 

Sarjakuvat tunteiden tulkkina – integrointi kuvataiteisiin 

Tavoite: Ilmaista tunteita sarjakuvan keinoin. 

Esivalmistelu ja tarvikkeet: Liitteen 2 kopioiminen oppilaille. Tyhjiä papereita ja lyijykyniä, kumeja ja mustia 

tusseja oppilaiden omien sarjakuvien piirtämistä varten. 

Vaihe 1. Opettaja antaa tehtävän: Tehtävänä on leikata oheisen sarjakuvan ruudut, järjestää ne haluttuun 

järjestykseen ja täydentää tyhjät puhekuplat. Tarkoituksena on tehdä tarina jonkun voimakkaan tunteen 

kohtaamisesta ja pohtia (Tunnepilvien tai Tunteiden tuulimyllyn) avulla, mistä tunteesta on kyse ja miten 

tarinoissa ilmenevä ristiriita ratkaistaan.  VINKKI: Jos oppilas ehtii, sarjakuvan voi värittää: esimerkiksi kiu-

kustuneen tai nolostuneen hahmon kasvot voi värittää punaiseksi.  

Tutkitaan syntyneitä tarinoita koko luokan kanssa yhdessä dokumenttikameran avulla: tekijä saa lukea sar-

jakuvan ja luokka voi nimetä tunteet, joita tarinassa ilmenee. Jos itse olisit tarinan ”uhri”, haluaisitko, että 

ristiriita ratkaistaan esitetyllä tavalla? Mikä sinusta olisi reiluin tapa sopia ristiriita? 

Vaihe 2. Jokainen oppilas saa valita jonkun tunteen Tunnepilvistä ja piirtää ja kirjoittaa oman sarjakuvansa, 

jossa tunne ilmenee. Harkinnan mukaan opettaja voi rajoittaa kuvien määrän kolmeen. Käsitellään synty-

neet tarinat vaiheen 1 tapaan dokumenttikameran avulla. 

   

Kokoavia harjoituksia 

Tunteet pyykkinarulla 

Tavoite: Tehdä tunteiden tunnistamisesta ja ilmaisemisesta arkipäiväistä ja tarjota oppilaille matalan kyn-

nyksen tapa ilmaista tunteitaan.  

Tarvikkeet: Tunnepilvet koossa A4, sinitarraa, pyykkinarua ja kiinnittimet pyykkinarulle (esim. ilmastointi-

teippiä tai koukut) ja pyykkipoika jokaiselle oppilaalle. 

Kiinnitetään tunnepilvet yhteen riviin vierekkäin seinälle oppilaille sopivalle korkeudelle ja pingotetaan 

pyykkinaru tunnepilvien alle. Jokaiselle oppilaalle annetaan pyykkipoika, johon hän saa kirjoittaa oman ni-

mensä. Tunteiden pyykkinarua voi käyttää monenlaisissa tilanteissa: oppilas voi kiinnittää pyykkipojan tun-

temansa tunteen kohdalle aamulla kouluun tullessaan, iltapäivällä koulusta lähtiessään, oppitunnin päät-

teeksi kuvaamaan tunnin herättämiä tunteita ja oppitunnilla opettajan tehtävänantojen mukaan. 
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ILOINEN JÄNNITTYNYT 

YLLÄTTYNYT HILPEÄ 

NAUTTIVA TYLSISTYNYT 

INNOSTUNUT LEVOTON 

IHASTUNUT ÄLLISTYNYT 

SURULLINEN ONNETON 

APEA POLLEA 

VIHAINEN TYYTYVÄINEN 

ÄRTYNYT EPÄLUULOINEN 

IVALLINEN INHOAVA 

PELOKAS HUOLESTUNUT 

HERMOSTUNUT KATUVA 

NOLOSTUNUT SYNKEÄ 

 

KÄVELLÄ VATKATA TAIKINAA 

ISTUA MAALATA 

HYPPIÄ HYPPYNARULLA HEITTÄÄ KEIHÄSTÄ 

HIIHTÄÄ TYÖNTÄÄ KUULAA 
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HÖLKÄTÄ KEILATA 

KAMMATA TUKKAA PELATA SULKAPALLOA 

HARJATA HAMPAITA KÄTELLÄ 

POIMIA KUKKIA KIRJOITTAA KIRJETTÄ 

PUKEA LEIKATA SAKSILLA 

VASAROIDA KIIKAROIDA 

LUKEA KIRJAA KATSOA TV:TÄ 

SAHATA SYÖDÄ POPCORNIA 

SYÖDÄ PUUROA NOSTELLA KÄSIPAINOJA 

LEIPOA PULLIA RIPUSTAA PYYKKIÄ NARULLE 
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Tunnepilvet 

 
Kaikki tunteet ovat sallittuja! 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miltä sinusta tuntuu? 
 

 

 

Suomen Mielenterveysseura © 
 

  ILO 
YLLÄTYS 

VI-
HA 

RAK-
KAUS 

SURU 

IN-
HO 

MIELI-
HYVÄ 

PELKO NOLOUS 

 

Olen iloinen siitä, 
että> Olen vihainen, 

koska> 
Tykkään> 

Olen surullinen, koska> 

Minua nolottaa> 
Minua yllättää se, että> 

Inhoan> 

Pelkään> 

Minusta on ihanaa> 
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