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1 JOHDANTO  

 

Tunteet määrittävät ihmisten työtä ja toimintaa, vaikkei sitä joka hetki huomaakaan. Arki-

havainnot osoittavat, että positiiviset tunteet kuten intohimo ja kiinnostus saavat ihmiset 

ylittämään itsensä ja saavuttamaan mahdottomiakin tavoitteita. Pelko ja masennus taas 

voivat aiheuttaa estoja ja jopa lamaannusta. Ihmiselämässä on tärkeää kyetä sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen ja yhteisössä toimimiseen. Tämän vuoksi tunteita säädellään niin, ettei 

oma tai toisten hyvinvointi kuitenkaan vaarannu kaikenlaisten tunteiden lyödessä sisimpää. 

Tunteiden säätely on jokapäiväinen asia, jotta pystymme kuitenkin toimimaan ja elämään 

ympäristössämme.  

 

Koska on tunteiden säätelyä, on myös tunnesääntöjä. Siis sääntöjä siitä, kuinka tietyssä 

tilanteessa on sopivinta tuntea, ja millaista tasapainoa kohti tunnesäätely tähtää. Tunne-

säännöt voivat muotoutua huomaamattomasti ajan kuluessa, tai joku voi olla ne päättänyt 

ääneen. Joka tapauksessa teoriat toteavat, että ihmiset usein tuntevat tilanteen odotusten 

mukaisesti. 

 

Tunnesäännöt voivat julkisina ja tunnettuina helpottaa toimintaa, kun odotukset tilanteessa 

ovat selkeät. Joskus tunnesäännöt kuitenkin aiheuttavat ongelmia. Minulla on tästä koke-

musta. Olen toiminut järjestökouluttajana partiossa jo kahdeksan vuoden ajan, kouluttaen 

partiojohtajia vapaaehtoistyön pariin. Suomen Partiolaiset on maamme suurin lasten ja 

nuorten harrastusjärjestö, jonka parissa toimii paljon innokkaita ja reippaita aikuisia. Yksi 

ongelma on kuitenkin kalvanut mieltäni. Partiojohtajien uupumisesta ja väsymisestä ei 

puhuta, vaikka tämä vapaaehtoistyö on välillä hyvin aikaa vievää, vastuullista ja rankkaa. 

Kun toiminnassa uupuu, partiojohtajat saattavat lopettaa toiminnan kuin seinään, eivätkä 

halua enää koskaan olla tekemisissä minkään partioon liittyvän asian kanssa, vasta kuin 

ehkä vuosikymmenten jälkeen.  

Tunnesääntöjen tutkimuksiin perehtyessä oivalsin, että partiotoimintaa sävyttävät tietyt, 

partioarvoihin liittyvät tunnesäännöt. Partiolaisten julkilausuttuja ihanteita ovat kunnioittaa 

toista ihmistä, rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä, olla luotettava, rakentaa ystävyyttä 

yli rajojen, tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen, kehittää itseään ihmisenä ja etsiä elämän 

totuutta. Näistä johtopäätöksenä partiojohtajat voivat tuntea, ettei heidän kuulu tuntea muu-
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ta kuin vastuullisuutta ja reippautta toimeen tarttumiseksi. Uupuminen ja väsymys eivät 

siis tunnu kuuluvan partioon. Uupumuksen tunne voi tuntua liian ristiriitaiselta partiotyös-

sä toimimiseen, mikä voi olla syynä koko touhun lopettamiseen. Mikäli aihe kuitenkin  

nostettaisiin yleiseen keskusteluun, voisi syntyä uusia tunnesääntöjä kuten ”partiojohtaja 

ottaa vastuuta oman jaksamisensa puitteissa”. Vapaaehtoisuuteen perustuva järjestö kun on 

ennen kaikkea pitkäaikaisten toimijoiden varassa.  

 

Vapaaehtoistyöstä palkkatyön pohdintaan; tunnesäännöt eroavat eri ammattikunnissa. 

Opettajan tunnesääntö voi olla tykätä jokaisesta oppilaasta. Myyjän pitäisi olla aina innos-

tunut. Lentoemännän tulisi olla palvelualtis. Haudankaivajien odotetaan olevan vakavamie-

lisiä. Tällaisia sääntöjä, jotka havainnollistavat ammattimaista käyttäytymistä eri töissä, voi 

keksiä loputtomasti. Toisesta näkökulmasta tunnesäännöt voivat olla ongelmallisia, toi-

minnassa syntyneitä tabuja. Mitä jos opettaja ei tykkääkään kaikista lapsista? Mitä jos len-

toemäntä kokeekin vihaa asiakkaita kohtaan? Säännöt ovat ammattien kannalta positiivisia, 

mikäli henkilö tunnistaa säännöt, uskoo niiden tarpeellisuuteen ja niiden mukaisesti pyrkii 

hyvään työhön. Negatiivisia silloin, kun ne rajoittavat normaalia tunneilmaisua sekä aihe-

uttavat ristiriitoja ja ahdistusta. 

 

Tunnesääntöjä paljastamalla tunnetietoisuus lisääntyy. Sen vuoksi tässä pro gradu -

tutkielmassa haluan paljastaa ja käsitellä tunnesääntöjä ja niihin liittyvää tunnetyötä. Oulun 

yliopiston Kasvatuspsykologian klinikalla on tutkittu oppilashuollon ammattilaisia, minkä 

vuoksi oman tutkielmanikin kohde valikoitui heihin.  Oppilashuollon työkenttä on mo-

niammatillinen, täynnä haasteita, ja työn merkitys lasten ja nuorten tulevaisuudelle on kiis-

tämätön. Tällaisen tunneammatin harjoittaminen vaatii selvästi tunteiden hallintaa niin, että 

ammattilainen kykenee tekemään kuuntelevaa ja asiakaskeskeistä työtä ymmärtävällä ot-

teella, mutta samalla käsittelemään tunteitaan niin, ettei työterveys horju.  Kokemuskuva-

ukset syventävät tietoa oppilashuollon ammatti-identiteeteistä sekä alan vaatimasta tuntei-

den hallinnan taidosta. Tutkimus antaa myös tärkeää tietoa oppilashuollon työntekijöille ja 

järjestävälle taholle alan tämänhetkisistä kysymyksistä. 

Tunnetyöstä eri ammateissa on tehty jonkun verran tutkimusta kansainvälisesti ja myös 

Suomessa. Ulkomailla kuuluisin tunnetyön tutkija Arlie Hochschild teki alaa tunnetuksi 

lentoemäntiä koskevassa tutkimuksessaan (Hochschild 2003). Suomessa tunnetyötä on 

tutkittu esimerkiksi vanhustyössä (Molander 2003) ja sosiaalitoimistossa (Rostila 1990). 
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Myös puhelinmyyjien ja poliisien tunteet ovat olleet käsittelyssä. Näissä tutkimuksissa 

painotus on ollut kuvailla, kuinka ammattilaiset vaikuttavat asiakkaan tai potilaan tuntei-

siin omalla tunnetyöllään. Oppilashuollon alalta tunnetyön tutkimusta ei ole tehty, vaikka-

kin hoito- ja sosiaalialan tutkimukset tulevat lähelle.  

 

Päätavoitteeni on siis löytää oppilashuollon solmukohtien kuvailusta yhteisön tunnesääntö-

jä, ja kirjata ne julki. Lisäksi tutkin, millaisia tunnetyön tekniikoita oppilashuollon tunne-

sääntöjen värittämässä arjessa ilmenee. Oman tutkimukseni rajauksena on keskittyä am-

mattilaisten henkilökohtaiseen tunnetyöhön. Tunnetyön sosiaalisen vaikuttavuuden arvi-

ointi jää siis tarkastelun ulkopuolelle.  

 

Käyttämäni tutkimusaineisto on kerätty Oulun yliopiston Kasvatuspsykologian klinikalla, 

SOLMU –ohjaustaitojen koulutuksen yhteydessä. Koulutukseen osallistui oppilashuollon 

työntekijöitä Oulun alueelta. Koulutukseen sisältyi luentoja, ohjausharjoittelua ja ryhmä-

keskusteluja. Tässä käyttämäni varsinainen aineisto koostui tiivistelmistä, joita yksittäisen 

osallistujan puheesta on koostettu koulutuksen jälkeen tutkijoiden toimesta. Tiivistelmien 

aiheet liittyvät työssä kohdattuihin ajankohtaisiin ja merkityksellisiin kysymyksiin, joita 

nimitetään työn solmukohdiksi. (Suorsa 2014, 122-124.) 

Oma orientaationi tutkielmaan on kasvatuspsykologinen. Kasvatuspsykologia on määritel-

ty Soinin mukaan ”tieteeksi, joka tutkii ihmisen psyykkistä kehitystä ja kasvua sekä kasvun 

ohjauksen psykologisia ehtoja” (Soini 2008, 358). Alan pääkäsitteitä ovat muun muassa 

kasvu, kehitys, oppiminen, vuorovaikutus ja organisaatiot. Oppilashuollon työntekijöiden 

tunnesäännöt liittyvät tutkimuskohteena työntekijöiden ammatilliseen kasvuun pohtien, 

millaiseen tunnemaailmaan työnteossa sopeudutaan. Tunnesääntöjen tutkimus on myös 

vuorovaikutuksen tutkimusta; millaiset tunnekokemukset ja ilmaukset ovat ammatillisessa 

vuorovaikutuksessa sallittuja. Yksilöiden kokemat tunnesäännöt kertovat myös työorgani-

saatioiden ilmapiireistä, sekä nostavat esiin työntekijöiden tunnehallinnan rajoituksia. Tun-

nesäännöt voi mielestäni lukea eräänlaisiksi kasvun ohjauksen psykologisiksi ehdoiksi, 

sillä ne antavat tietoperustaa työntekijöiden tunne-elämästä keskusteluun ja työn psykolo-

gisen terveellisyyden kehittämiseen.  

Kasvatuspsykologia voidaan nähdä monitieteisenä tieteenalana, joka rakentaa siltoja mui-

hin tiedealoihin kasvun, kehityksen ja oppimisen konteksteissa (Lonka 2008, 345). Tässä 

kasvatuspsykologinen näkökulma laajentuu kognitiiviseen psykologiaan ja sosiaalipsyko-
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logiaan. Lisäksi tutkimusaineiston perusteella aihe sitoutuu oppilashuoltotyön ammattiin. 

Työn taustalla vaikuttaa kasvatuspsykologian kandidaatin tutkielmani Tunteiden säätelyn 

käsite ja sen strategioiden fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset (2014), joka on 

kirjoitettu yhdessä Ulla Kaijalan kanssa (Kaijala & Karhu 2014.)  

Tunteista puhumista ei yleisesti nähdä kovin arvokkaana tai rationaalisena, mikäli psyko-

logian kenttää ei lasketa. Kuitenkin on tärkeä ymmärtää, että ihmiset mukauttavat tuntei-

taan työssä, luottavat tunteisiin päätöksissä ja ongelmanratkaisussa, ja sairastuvat mikäli 

tunteet ovat jatkuvasti ristiriidassa toimintaan nähden. Tunteet ovat arvokkaita viestejä 

siitä, mitä kannattaa lähestyä, mitä välttää, ja millä on merkitystä. Tärkeää on siis erottaa 

tunnesäännöt ja omat tunteet toisistaan, jotta henkilökohtaiset tunteet eivät sumene esimer-

kiksi ammatillisissa paineissa.  
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2 TUNNESÄÄNNÖT TUTKIMUSKOHTEENA  

 

Tunne kuvataan usein ilmiönä, jolla ei ole rajoja. Verbit kummuta, nousta, viritä ja vallata 

kertovat siitä, kuinka tunteiden ajatellaan puhtaasti tulevan jostain ihmisen sisimmästä so-

peutumatta ja lupia kyselemättä. Tieteellisissä tutkimuksissa tunteiden on kuitenkin todettu 

noudattavan tiettyjä säännönmukaisuuksia, ja yhteisöllisessä toiminnassa tunteiden rajoit-

taminen onkin selvästi tarpeellista. Suorasukainen tunteiden ja halujen mukaan eläminen 

kun hajottaisi itsekkäällä perustallaan yhteisöllisyyden pohjan. Voidaan todeta tunteille ja 

niiden ilmaisulle olevan tiettyjä sääntöjä, joihin sopeudutaan yhteisöllisen elämisen vuoksi.  

Kalifornian yliopiston sosiologian professori Arlie Russell Hochschild on nostanut tunne-

sääntöjen käsitteen tieteelliseen keskusteluun. Hänen mukaansa sosiaalipsykologiassa ei 

ollut aiemmin käsitelty sosiaalisen ympäristön vaikutusta yksilön tunnesäätelyyn, sillä tun-

teiden ajateltiin olevan ympäristön ulottumattomissa. Hochschild on kuitenkin tutkinut 

paljon, kuinka erilaiset tilanteet asettavat erilaisia raameja yksilön ja yhteisön tunnemaail-

malle. Tätä kautta on syntynyt myös ammattiyhteisöjen tunnesääntöjen tutkimusta. (Hoch-

schild 1979, 551.) 

Tunnesäännöt tarkoittavat Hochschildin mukaan erilaisia sosiaaliskulttuurisia normeja sii-

tä, kuinka tietyssä tilanteessa on sopivinta tuntea tai ilmaista tunteita (Hochschild 1979, 

564). Tunnesäännöt tämän tutkimuksen pääkäsitteenä ohjaa tässä tutkielmassa kahden nä-

kökulman tarkasteluun: kognitiivisen psykologian ja sosiaalipsykologian. Kognitiivisen 

psykologian kannalta on tärkeä pohtia, mitä on yksilön tunnesäätely kognitiivisena proses-

sointina. Sosiaalipsykologiassa taas on alun perin esitetty tunnesäännön ja tunnetyön käsit-

teet, joiden avulla on tutkittu yksilön tunteita suhteessa ryhmään, kulttuuriin ja yhteiskun-

taan.   

Tässä luvussa avataan aluksi tunnetutkimuksen historiaa siitä, kuinka ajatus tunnesäännöis-

tä on kehkeytynyt. Tämän jälkeen määritellään tunnesäätely, tunnesäännöt sekä tunnetyö, 

ja mitä nämä käsitteet kertovat tunteiden henkilökohtaisesta ohjauksesta.  
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2.1.Tunnehallinnan historiallisia näkökulmia  

Tunnesääntöjen tutkimuksella voi nähdä pitkät juuret historiassa, aina antiikin Kreikan 

filosofeihin saakka.  Ilo, suru, viha, halu, pelko, rakkaus, into, himo, nautinto, kärsimys. 

Ainakin näitä tunteita on tunnistettu aina osana ihmisyyttä. Tunteiden tunnistamisesta joh-

tuu välittömästi paljon kysymyksiä, mikä on tunteiden merkitys ja tehtävä, miten ne vai-

kuttavat, ja kuinka tunteita tulisi ilmaista ja hallita.   

Tunnesäännöt liittyvät historialliseen ikuisuuskysymykseen siitä, mikä on sielun ja ruu-

miin, psyykkisen ja fyysisen suhde. Tunteet on hyvin vaikeasti selitettävä ilmiö, etenkin 

jos lähtökohta ihmisyyteen on ruumiin ja sielun välinen tiukka kahtiajako. Varhaisessa 

filosofiassa tunteiden ajateltiinkin olevan ruumiintoiminto, ja siis alempiarvoinen asia kuin 

sielullisuudesta kumpuava järki. Esimerkiksi Platon on kirjoituksissaan korostanut järjen 

ylivoimaa ruumiista. Platon kuvasi sielua kolmiosaiseksi, jossa järki oli vahvin osa ja si-

jaitsi päässä. Alemmat osat, eli halusielu (alavatsassa) ja intosielu (rinnassa) oli valjastettu 

ikään kuin hevoset ohjastajan, eli järjen, käyttöön tuomaan voimaa ja rohkeutta. Järkisielu, 

halusielu ja intosielu käyvät kuitenkin jatkuvaa taistelua ihmisen valtaamisesta. Tällä teori-

alla Platon kuvasi ajatusta, että vaikka järki on ruumiista erillistä, yrittävät ruumiin tunteet 

viedä usein vallan. Tunteen huuman hälvettyä järjen äänen tulisi kuitenkin voittaa. Tämä 

on myös historiallinen perustelu tunnetyölle: käytä järkeä tunteen määräykseen, ettei se vie 

mukanaan! (ks. Niiniluoto 1996, 109-110.)  

Kaikkia antiikin tunneteorioita on kuvailtu kognitiivisiksi. Platon ja esimerkiksi stoalaiset 

uskoivat suorastaan järjen ylivoimaan ja tunteiden täyteen eliminointiin. Aristoteles poik-

kesi muista teoreetikoista kuitenkin siinä, että hänen kirjoituksissaan tunteilla nähdään jo-

kin merkitys. Hänen mukaansa henkilökohtaiset tunteet sitoutuvat sosiaalisiin sääntöihin, 

ja näiden monimutkaisten tunnejärjestelmien toimivuus kuuluu hyvään elämään. Toisin 

sanoen, jo Aristoteles puhui tunnesäännöistä, joihin liittyvä osaaminen vaikuttaa ihmisen 

hyvinvointiin.  Antiikin filosofisia tunneteorioita ovat laajemmin kuvailleet esim. Forten-

baugh (2002) ja Nussbaum (1989). (Ks. Knuuttila 1996, 17.) 

1600-luvulla filosofi René Descartes teorisoi myös tunteen. Antiikin ajattelijoista poiketen, 

Descartesin teoria oli dualistinen ja uskoi siis ruumiin ja sielun yhteyteen, kokonaisuuteen. 

Descartes käyttää tunteesta ilmausta mielenliikutus, jota voidaan verrata järjen ajatukseen. 

Mielenliikutukset ovat kuitenkin laadultaan sekavia ja hämäriä, koska johtuvat pohjimmil-

taan fyysisen ruumiin tiloista. Mielenliikutukset ovat joka tapauksessa todiste siitä, kuinka 
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ruumis ja sielu ovat yhtä. Descartes uskoi myös tunnetyöhön ja tunteiden hallintaan, mutta 

ei kuitenkaan tunne-eliminaatioon. Hän näki mielenliikutukset hyvinä ja hyödyllisinä, jopa 

ilostuttavina, mikäli ymmärtää liikutuksen tavoitteen (pako tai taistelu) ja osaa hallintakei-

noja. (ks. Alanen 1996, 26-27, 33.)   

1700-luvulla Immanuel Kant oli kartesiolaisesti myös dualisti. Teoriassaan hän jakoi ihmi-

syyden niin aistiolennoksi, joka toimii luonnonlakien mukaan, kuin älyolennoksi, jota mää-

rää ainoastaan järki. Aistiolennon tahto olisi aina alistettava järjelle. Järjellisyyttä korosta-

va Kant kannusti myös aktiiviseen tunnehallintaan ja rohkeaan järjen käyttöön muun mu-

assa eettisissä kysymyksissä. (ks. Molander 2003, 15.) 

Edellä kuvattua tunteen ja järjen vastakohtaisuutta on käsitelty eri muodoissa koko länsi-

maisen filosofian historian ajan. Rationalistit ovat kautta aikain pelänneet intohimon val-

taa, ja emotivistit ovat nähneet puhtaan järjen kylmänä ja epäinhimillisenä. Nykyaikaa lä-

hestyttäessä keskustelu on siirtynyt ääripäistä kohti erilaisia yhdistelmiä ja välimallin teo-

rioita. Esimerkiksi Thiodolf Rein  pohti, etteivät tieto, tunne ja tahto olekaan itsenäisiä il-

miöitä, vaan esiintyvät aina yhdessä, joten tunne on siis aina tilaan ja tietoon sitoutunutta 

(Rein 1884, 42). Keskustelua tunteen ja tiedon filosofisesta suhteesta on nykyään jatkanut 

muun muassa Ilkka Niiniluoto (1996).  

Nykyään tunteiden tutkimuksessa voidaan erottaa kolme paradigmaa, jotka ohjaavat tun-

teiden teoreettista tulkintaa. Nämä paradigmat ovat naturalistinen, kognitiivinen ja kon-

struktiivinen. Naturalistisen paradigman keskiössä ovat ihmisen perustunteet, joiden ajatel-

laan pohjautuvan biologiaan ja ihmisen lajikehitykseen. Toisin sanoen, tunteet nähdään 

osana ihmisen havaitsemis- ja viestimisjärjestelmää, jonka avulla ihminen selviää, suojau-

tuu, suojelee poikasiaan ja ryhmäytyy turvan takaamiseksi. Perustunteita on lueteltu eri 

teorioissa eri tavoin, mutta esimerkiksi Oatley ja Jonson-Laird ovat listanneet seuraavat 

kymmenen: häpeä, yllättyneisyys, suru, viha, epäluulo, halveksunta, pelko, ujous, ilo, on-

nellisuus (Oatley & Jonson-Laird 1996, 374). Perustunteet nähdään primaaritunteiksi, jotka 

kertovat ihmisen lajikehityksellisistä valmiuksista. Muut tunneilmaukset, kuten vaikka 

raivo tai kateus, voidaan nähdä sekundaaritunteina jotka eivät ilmenny suoraan, vaan ihmi-

sen tunnesäätelyn ja sosiaalisten odotusten kautta. (Varila 2004, 94-95.)  

Kognitiivisen paradigman mukaan tunteet eivät kuitenkaan viriä suoraan, kumpua puhtaa-

na ihmisyyden ytimestä, kuten naturalistisista primaaritunteista ajatellaan. Kognitiivisesti 

tunteen ajatellaan olevan yksilön mentaalisella toiminnalla värittynyt, eli tunnistama, ni-
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meämä, havaitsema ja tulkitsema. Yksilön tulkinta siis vaikuttaa siihen, mitä ja millaisia 

tunteita hän päätyy kokemaan. Vaikka kognitiivisessa paradigmassa ei primaaritunteisiin 

uskota, niin tunteiden prosessoinnissa on kuitenkin huomioitu primaarinen arviointi. Tämä 

tarkoittaa sitä salamannopeaa tunteen valtaamista, joka virittää ihmisen kohtaamaan ympä-

ristön aiheuttaman haasteen, esimerkiksi säikähtäneen jähmettyminen tai mustasukkaisen 

mykistyminen. Primaariarviointi ajatellaan kuitenkin arviointina, eli kognitiivisena toimin-

tana. Mikäli tunneärsyke ei ole liian uhkaava, siirtyy prosessointi eteenpäin sekundaariar-

viointiin, jolloin ihminen tekee ikään kuin tunnepäätelmän omien subjektiivisten uskomus-

tensa kautta. Tämä tarkoittaa siis primaariarviointia tarkempaa tunteen muokkaamista. 

Kognitiivisen tunneparadigman teorioissa mielen henkilökohtainen manipulointi, toisin 

sanoen kognitiivinen itsesäätely, on tärkeä tutkimuskohde. (Varila 2004, 96.)  

Kolmas, eli konstruktiivinen paradigma, tulkitsee tunteita biologian ja kognition lisäksi 

kulttuurisesti. Konstruktiivisesti ajateltuna tunteet ovat sosiokulttuurisesti syntyviä ja myös 

sosiokulttuurisesti muuttuvia. Suuntauksen edustajista esimerkiksi Heelas on todennut, 

etteivät tunnekokemukset ole yleisiä. Antropologiset tutkimukset eivät siis ole osoittaneet 

samoja tunnekokemuksia vain eritavoin kuvailtuna, vaan löytäneet pohjimmiltaan erilaisia 

tunnekokemuksia. Vaikka kokemuksen katsotaan rakentuvan samoista osista (esim. arvi-

ointiprosessi, tulkinta), ovat itse tunnekokemukset kulttuurista riippuvaisia. (Heelas 1996, 

192). Ne yhteisöt joihin ihminen liittyy, määrittävät siis sen, milloin tunteita koetaan, mil-

laisena niitä ilmaistaan vai pitäisikö tunne peittää tai muuttaa toiseksi. Konstruktivistisessa 

paradigmassa on korostettu myös kielen merkitystä tunnetiedon välityksessä. Vaikka eri 

kulttuureissa tunnepuheen määrä ja laatu voivat erota paljon, voidaan kieltä pitää joka ta-

pauksessa tunteidenkin määrittelijänä. (Varila 2004, 97.)  

Nykyajan tunneteoreettisia paradigmoja ajatellen, tunnesäännöt tutkimuskohteena liittyy 

selkeästi konstruktiiviseen suuntaukseen. Tunnesäännöt nimenomaan ajatellaan yhteisölli-

senä koodistona, käyttäytymisen skripteinä, jotka määräävät tunteiden kokemista ja hyväk-

syttävää ilmausta. Mielestäni konstruktivistinen ote antaa myös mahdollisuuden lähestyä 

ammatillisen ryhmän jakamaa tunnemaailmaa kielen konstruktioiden kautta. Varila kuiten-

kin huomauttaa, että vaikka yksi paradigma olisikin muita sopivampi omaan tutkimukseen, 

ei toisia näkökulmia kannata sulkea pois. Naturalistisella ajattelulla voi lähestyä ihmisen 

perustarpeita ja hyvinvointia, ja kognitiivinen tutkimus lisää yksilöprosessien ymmärrystä 

suhteessa yhteisöön. (Varila 2004, 99.) Laajan näkökulman tavoittaakseni, tarkastelenkin 
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seuraavaksi tunnehallintaa ensin kognitiivisesti ja sitten sosiaalipsykologisen, konstruktii-

visen teorian pohjalta.  

 

2.2.Tunnesäätely 

Hyvästä tunteiden hallinnasta tulee mieleen henkilö, joka kykenee täydelliseen itsehillin-

tään mutta toisaalta nauttii elämästä täysin rinnoin. Tämä mielikuva johtunee yleisestä kä-

sityksestä, mikä on onnistunutta tunteiden hallintaa, ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Mitä sitten kun hermot pettää, järki lähtee ja pannu palaa pohjaan? Voidaanko puhua enää 

hallinnasta? 

Kognitiivisen psykologian näkökulmasta vastaus riippuu yksilöstä, sillä eri ihmiset ohjau-

tuvat oman tiedonkäsittelynsä kautta erilaisiin tunnekokemuksiin ja erilaiseen toimintaan. 

Tutkimuksen kannalta tunnesäätely on kuitenkin käsite, jonka avulla henkilökohtaista tun-

nehallintaa, niin hillintää kuin purkauksiakin, voi lähestyä. Tunnesäätelyn teorioissa sekä 

itsehillintää, kirjoittamista ja keskustelua mutta myös raivoamista, sulkeutumista ja juopot-

telua voidaan pitää yrityksinä säätää tunnekokemusta. Verrattuna ilmaisuun ”tunteiden 

hallinta”, tunnesäätely on laaja-alaisempi. Käsitykseni mukaan tunteiden hallintaa voi ta-

pahtua vain silloin, kun tunnekokemus on jo tietoinen. Hallita-verbi viittaa sen arvottami-

seen, onko tunneilmaisu onnistuttu pitämään sopivissa rajoissa vai saiko tunne sittenkin 

vallan. Tunnesäätely on siis laajempi ja neutraalimpi käsite tutkimuksellisiin tarkoituksiin, 

huomioiden tunteiden säätely-yritysten moninaisuuden.  

Tunnesäätely, englanniksi emotion regulation, tarkoittaa siis tunteiden suuntaamista sään-

nön mukaisiksi tai säännöllisiksi (latinan sana regula tarkoittaa sääntöä). Tunnesäätelyn 

taustalla vallitsee käsitys, että ihminen on kykeneväinen itsesäätelyyn: tiedostaa ja ymmär-

tää tunteita ja ilmaisuja, sekä kykenee muuttamaan tunnekokemusta. Käsite on siis hyvin 

kognitiivinen, ihmisen itsesäätelyä ja tiedonkäsittelyä kuvaava. Käytännöllisesti ajateltuna 

tunnesäätely voidaan nähdä kompetenssina, joka edesauttaa ihmisen toimintakykyä erilai-

sissa tilanteissa ja ihmissuhteissa. Kykenemättömyys säädellä tunnekokemusten voimak-

kuutta tai kestoa taas heikentää yksilön toimintakykyisyyttä. (Boekaerts 2011, 415.) 

Henkilökohtaisen tunnesäätelyn tavoite on mielen tasapaino, hyvinvointi ja toimintakyky 

(Kokkonen 2010, 19).  Toisin sanoen, tunnesäätely pyrkii saamaan tunnetilan hallittavalle 
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tasolle. Onnistunut tunnesäätely ei kuitenkaan tarkoita täyttä itsekontrollia, vaan yksilön 

omaa ja läheisten hyvinvointia kunnioittavaa tunteiden hallintaa. Tunnesäätely tukee myös 

pyrkimystä mielihyvään ja omien tavoitteiden saavuttamiseen. (Eisenberg, Fabes, Guthrie 

& Reiser, 2000, 136-157.) 

Stanfordin yliopiston psykologian professori James Gross on omissa tunnesäätelyn teori-

oissaan korostanut tunteen viriämisen prosessia ja sen merkitystä säätelyssä (mm. Gross 

2001). Kuten aiemmin mainittu, tunnesäätely viittaa ihmisen kykyyn säätää tunnekoke-

musta, ja tunnehallinnasta voidaan puhua loogisesti mikäli uskotaan ihmisen olevan tietoi-

nen koko ajan kaikista tunteistaan ja näin ollen pystyvän valikoimaan ja toimimaan hallit-

sevasti. Tämä oletus ei kuitenkaan kerro, kuinka tunne viriää, ja voiko tunnesäätelyä tapah-

tua automaattisesti tai tiedostamattomasti. 

Grossin (2001) mallinnus tunneprosessista valottaa niin tunteen viriämistä kuin tunnesääte-

lyn mahdollisuuksia eri vaiheissa.  Tunneprosessi alkaa vallitsevasta tilanteesta, huomion 

kohdistamisesta,  johtaa merkityksenantoon, ja lopulta viriää tietoiseksi ja ilmenee tun-

neilmaisuina. Tärkeää on huomata, että Grossin teoriassa tilannearvio, huomion kohdistus 

ja merkityksenanto tapahtuvat nopeasti ja tiedostamattomasti. Vasta tunneprosessin loppu, 

eli kokemus ja tunneilmaisut tulevat siis ihmiselle tietoisiksi. Alla olevassa kuviossa on 

hahmotettu tunneprosessin kulku Grossin mukaan. (Gross 2001, 215.) 

 

Kuva 1. Tunneprosessin malli (Gross 2001, 215) 
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Prosessin eri vaiheissa tunnesäätelylle on erilaisia mahdollisuuksia, niin tiedostamattomasti 

kuin tietoisestikin. Esimerkiksi tilanteen valinta ja tilanteen muokkaus ovat tunneprosessin 

alkuun vaikuttavaa tunnesäätelyä: ne vaikuttavat siihen, mitä tunteita alun alkaen lähtee 

viriämään. Merkityksenannossa tunnesäätelyllä voi vaikuttaa siihen, mitä merkitystä tilan-

teelle antaa, ja toisin sanoen ”ensimmäisen” merkityksen voi muuttaa kognitiivisella sää-

tämisellä. Tunneilmaisun mukauttaminen tasapainoisemmaksi tai sopivammaksi on taas 

prosessin loppuvaiheessa näkyvää tunnesäätelyä. (Gross 2008, 500-501.) 

Miten tunnesäätely ilmenee toiminnassa? Säätelytoimintaa eli tunteisiin vaikuttamisen kei-

noja kutsutaan tarkemmin sanottuna strategioiksi. Tunteen viritessä henkilö käyttää siis 

tiettyjä persoonallisia tunnesäätelyn strategioita päästäkseen tavoitteeseen, eli mielen tasa-

painoon. Mikäli kysyttäisiin sadalta henkilöltä, miten he esimerkiksi pyrkivät laannutta-

maan vihaa tai hillitsemään ylitsepursuavaa intoa, saataisiin varmaankin sata erilaista vas-

tausta. Niissä ehkä toistuisi muutama yleinen strategia, mutta varmasti löytyisi myös hyvin 

yksilöllisiä säätelykeinoja.  

Juuri tällä periaatteella Parkinson ja Totterdell (1999) lähtivät määrittelemään ja luokitte-

lemaan tunnesäätelyn strategioita. He pyysivät laajassa aineistonkeruussaan vapaita lau-

suntoja siitä, millaisin keinoin tutkittavat säätelevät tunteitaan. Saamastaan aineistosta luo-

kitellen he pystyivät poimimaan 162 erillistä tunnesäätelyn strategiaa, joita tutkittavat osa-

sivat arkielämässään tunnistaa ja nimetä. Tältä pohjalta yhdisteltiin erilaisia strategialuok-

kia. Erotteluja tehtiin muun muassa kognitiivisiin ja behavioraalisiin strategioihin ja tun-

teen torjunnan tai siihen kohdistamisen strategioihin. (Parkinson & Totterdell 1999,  284-

300.) 

Parkinsonin ja Totterdellin (1999) tutkimuksesta voi poimia muutamia esimerkkejä tun-

nesäätelyn strategioista. Kognitiivisia strategioita ovat esimerkiksi ikävien ajatusten torju-

minen, mukaviin tai rentouttaviin ajatuksiin suuntaaminen, tilanteen uudelleen arviointi ja 

ratkaisujen etsiminen. Behavioraalisiin strategioihin luokitellaan ahdistavien tilanteiden 

välttely, mielihyvää tuottava tekeminen, muuhun tekemiseen keskittyminen, tunteenpurka-

ukset, turvanhaku sekä tilannetekijöiden muuttaminen ongelman poistamiseksi. (Parkinson 

& Totterdell, 1999, 300). Kuten sanottu, tunnesäätelyn strategiat ovat erittäin persoonakoh-

taisia hallintakeinoja. Edellä esitetyt strategiat voidaan nähdä yläkategorioina lukuisille 

variaatioille yhdestä strategiasta. Esimerkiksi mielihyvää tuottava tekeminen voi tarkoittaa 

iltakävelyä luonnossa, lemmikin hoitoa, lukemista tai vaikkapa suklaan syöntiä.  
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Tässä luvussa olen kuvannut, kuinka kognitiivisen psykologian parissa on tunnesäätelyä 

määritelty. Tunteet on ajateltu viriävän ikään kuin puhtaana, mutta säätelytoiminnalla ih-

minen mukauttaa kokemuksia ja ilmauksiaan sopivammiksi. Tämä toiminta nähdään tär-

keänä elämässä suhteessa muihin ihmisiin ja ympäristöön, ei pelkästään yksilökeskeisesti.  

On huomattu, että tunnesäätelyn taustalla on myös yhteiskunnallisia merkityksiä: tunnesää-

tely on osittain myös tilanteeseen sopeutumista sekä ”soveliaisuutta”. Tunnesäätely on siis 

kognitiivinen väline, jolla ihminen voi sopeuttaa tunnekokemuksiaan vaikuttavien normien 

mukaisiksi ja näin tehden edistää omia ja yhteisöllisiä tavoitteita. Seuraavassa luvussa laa-

jennan tunnesäätelyn kognitiivista näkemystä tutkimalla sosiaalipsykologisesta näkökul-

masta, mitä on tunnetyö ja tunnesäännöt.  

 

2.3.  Tunnesäännöt ja tunnetyö  

Sosiaalipsykologiassa tunteiden säätely saa uuden ulottuvuuden, kun sitä tarkastellaan yh-

teisön näkökulmasta. Mitä tapahtuisi, jos ihmisryhmässä kukaan ei säätäisi tunteitaan? Eh-

käpä nähtäisiin vapautunutta iloa ja onnea, ja naurunpurskahduksia aina kun jotain hyker-

ryttävää tapahtuu. Toisia lähestyttäisiin suorasukaisesti, varsinkin rakastumistapauksissa. 

Parisuhteita silti tuskin olisi, sillä vietit vetäisivät parit ennen pitkää eri teille. Pelko uusia 

asioita kohtaan saisi ihmiset pakenemaan ennalta tuntemattomia asioita, ja jämähtämään 

kehityksessä. Viha ja katkeruus aiheuttaisivat silmitöntä väkivaltaa. Yhteisöissä vallitsisi 

kaaos, eikä yhteisistä tavoitteista voitaisi koskaan päästä sopimuksiin. Voi myös pohtia, 

olisiko yhteisöjä edes olemassa, vai pelkästään tilaa täynnä yksilöitä omine haluineen ja 

tarpeineen. Tai olisiko edes yksilöitä, kun yhteisön suojaa eloonjäämiselle ja suvunjatka-

miselle ei olisi.  

Tunteiden säätäminen on yhteisöelämässä siis välttämättömyys. Tämän vuoksi tunteille on 

sosiaalisia normeja, eli toimintaympäristön koodistoa sille, mitkä tunteet ovat julkisesti 

hyväksyttyjä, mitkä eivät, milloin tunnetta tulee voimistaa ja milloin hillitä. Näiden normi-

en tarkoitus on palvella yhteisön hyvää, mutta turvata myös osallistuvien yksilön tasapai-

noa.  Perustavanlaatuisia normeja ovat esimerkiksi, ettei saa aggressiivisuudessa tappaa 

ihmistä, tai pelätä liikaa jos uusien asioiden kohtaamisesta on hyötyä. (Ansela & Malinen, 

2014, 59.)  
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Yhteisöjen käyttäytymistä säätelevät normit ovat kehittyneet aikojen saatossa hienosyi-

semmiksi ja yhteisörelatiivisiksi. Joissakin itämaiden kulttuureissa on hyvin tiukkoja sään-

nöksiä yleisestä tunteiden ilmaisusta, jotta kuri säilyisi yleisten tavoitteiden saavuttamisek-

si. Länsimaissa taas on alettu luottaa ihmisten sivistyneisyyteen niin, että käyttäytymisen 

normeista on voitu alkaa joustamaan. Toisaalta, Hannu Lauermaa lainaten, nykyajan ih-

misten tunnejärjestelmä on edelleen samalla tasolla kuin kirjolohilla: yksioikoinen lähes-

tymis- tai välttämiskäyttäytyminen on voimakasta. (Lauerma 2014, puheenvuoro.)  

Arlie Russell Hochschild, kalifornialainen sosiologian professori, on tutkinut tunteiden, 

tunneilmausten ja kulttuuristen normien välistä yhteyttä ja esittänyt ajatuksen tunnesään-

nöistä ja tunnetyöstä. Hochschildin mukaan sosiaalipsykologia oli aiemmin jättänyt huo-

mioimatta sen, kuinka paljon sosiaaliset normit vaikuttavat tunteisiin. Normien ja käyttäy-

tymisen välistä suhdetta oli tarkasteltu paljon, mutta tunteet oli nähty ”puhtaina” ja normi-

en vaikutusten ulottumattomissa. Sosiaalisia normeja Hochschild on tarkastellut erityisesti 

eri ammattien näkökulmista. (Hochschild, 1979, 551.)  

Tunnesäännöt (feeling rules) ovat siis sosiaaliskulttuurisia normeja siitä, kuinka tietyssä 

tilanteessa on sopivinta tuntea (Hochschild, 1979, 564). Säännöt voivat olla tiedostettuja ja 

tunnustettuja, tai niin sanottua hiljaista tietoa, eli sellainen ajatus tai uskomus joka vaikut-

taa toiminnan taustalla, mutta on vaikea ääneen artikuloida (Pohjalainen, 2012, 2). Todis-

teita tunnesääntöjen olemassaolosta löytyy ihmisten puheista ja kirjoituksista. Sanamuodot 

kuten ”yritän tuntea” ja ”tahtoisin tuntea” kertovat jo tunteen ohjauksesta. Vahvimmin tun-

nesääntöjen olemassaoloa perustelee ilmaisu ”sinulla on oikeus tuntea niin”. Tietty tilanne 

oikeuttaa siis tietyt tunteet. Tunnesäännöt eivät kuitenkaan Hochschildin mukaan ole sel-

keitä rajoituksia, vaan ikään kuin vyöhykkeitä, jotka kyllä sallivat useanlaisia tunteita ja 

ilmaisuja jonkin verran joustaen. (mt. 564-565.) 

Tunnesäännön käsitettä ammatillisissa konteksteissa on jaettu neljään alalajiin. Jotkut 

säännöt määräävät, mitä tunteita saa näyttää ja miten. Toiseksi säännöt voivat koskea, ke-

nellä henkilöllä on työpaikalla oikeus tiettyjen tunteiden näyttämiseen. Kolmanneksi sään-

nöt liittyvät aikaan ja tilaan, milloin ja missä tunteita saa näyttää. Neljänneksi tunnesääntö 

voi koskea johdonmukaisuutta työidentiteetissä, eli kuinka paljon työntekijä saa muuttaa 

tunneilmaisun tyyliään verrattuna aiempaan käyttäytymiseensä. (Ilmonen 1999, 319–321.)  

Mistä tunnesäännöt tulevat? Tuntuu järjettömältä ajatella, että joku olisi päättänyt kaikki 

toimintaympäristömme tunnesäännöt. Kyse onkin varmaan siitä, että se tunne joka ylei-
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simmin esiintyy ihmisillä tietyssä tilanteessa, muotoutuu ikään kuin säännöksi. Tunnesään-

töjä ei ole kirjoitettu virallisiksi laeiksi, mutta niitä voi löytää erilaisista aatteellisista tai 

ohjeistavista teksteistä. Suomalaiseen kulttuuriin on historian saatossa vahvasti vaikuttanut 

luterilainen usko. Katekismuksen kymmenestä käskystä ainakin yksi kuulostaa tunnesään-

nöltä: kunnioita isääsi ja äitiäsi. Yleisissä etikettisäännöissä on myös joitakin tunnesääntö-

jä, kuten äänen korottaminen on juhlissa epäasiallista.  Toisaalta eri ammatteihin liittyy 

erilaisia tunnesääntöjä: lentoemäntä on hyväntuulinen, myyntimies on innostunut, poliitik-

ko on neutraali.  

Tunnetyö (emotion work) on taas tunnesääntöjen mukaista ja niihin sopeutuvaa toimintaa. 

Sillä pyritään joko muuttamaan tunteen voimakkuutta tai laatua, itsessä tai toisissa ihmisis-

sä. Määritelmä painottaa sanaa pyrkimys, sillä lopputuleman onnistumista ei voi aina en-

nustaa. Ammattien näkökulmasta, vain sosiaalisia tavoitteita sisältävässä työssä tehdään 

tunnetyötä. Tällöin ammattilaisen vuorovaikutustaidot ja persoona on valjastettu työn tar-

koituksiin, saamaan minä tuntemaan halutulla ammattilaisuudella, ja saamaan toinen tun-

temaan toivotulla tavalla. Toisen tunteisiin vaikuttamista voi kuvata jatkamalla aiempia 

esimerkkejä; Lentoemäntä on hyväntuulinen, jotta asiakkaat kokevat olonsa mukavaksi. 

Myyntimies on innostunut, jotta vakuuttaisi asiakkaansa tuotteen erinomaisuudesta. Polii-

tikko on neutraali, jottei herättäisi äänestäjissä epäluottamusta. (Hochschild 2003, 154-

156.)  

Huomattavaa on, että tunnetyö ja edellisessä luvussa kuvaamani tunnesäätely ovat määri-

telty hyvin samankaltaisesti. Molemmat viittaavat sääntöihin ja säätämiseen. Molemmat 

vaikuttavat toimintana tunteen voimakkuuteen, laatuun tai kestoon, joko henkilökohtaisesti 

tai toiseen vaikuttaen. Molemmissa huomioidaan joko lähestymiseen tai välttämiseen liit-

tyvä tunnekäyttäytyminen. Siinä missä tunnesäätelyn yhteydessä puhutaan strategioista, 

tunnetyön yhteydessä puhutaan tekniikoista. Käsitteiden määritelmissä ainoa eroavaisuus 

näyttää olevan, että tunnesäätelyllä viitataan kognitiiviseen tutkimusperinteeseen kun taas 

tunnetyöllä sosiaalipsykologiseen. (Hochschild, 1979, 561; Boekaerts 2011, 415.)   

Tunnehallintaan viittaavat käsitteet muodostavat laajan ja hajanaisen käsitemeren, jossa 

pohjimmiltaan on kyse samasta asiasta. Tunnesäätely, tunnetyö, tunteiden hallinta, tun-

neälykkyys, ja vaikkapa tunnetaidot ovat suomenkielisiä esimerkkejä. Englanniksi tunne-

hallintaan viittavia käsitteitä ovat emotion work, emotional labour, emotion regulation, 

emotional display rules, feeling rules, affect management, mindfulness, coping ja monet 



15 

 

 

muut.  Selkeyden ja oman orientaationi valossa olen valinnut omiksi pääkäsitteikseni tun-

nesäännöt ja tunnetyön.  

Tunnetyö tapahtuu siis suhteessa tunnesääntöihin, ja sitä voidaan havainnoida kahdella 

tasolla. Pinnallinen tunnetyö (surface acting) on tunnesäännön mukaista käyttäytymistä tai 

ilmaisua, vaikka henkilön todelliset ajatukset olisivat muuta. Syvällinen tunnetyö (deep 

acting) on taas henkilön aktiivista kognitiivista toimintaa, jotta hän saavuttaisi tunnesään-

nön mukaisen tunnetilan. Näiden kahden tason lisäksi on myös vastakkaista toimintaa, eli 

tunnesääntöjen uhmaamista. Uhmaaminen näkyy käytännössä rajojen rikkomisena, ironia-

na tai välinpitämättömyytenä, sekä huomion hakemisena. (Hochschild 1979, 568-569.)  

Ashforth ja Humphrey (1995) jakoivat institutionaalista tunnetyötä neljään kategoriaan, 

joita ovat neutralointi, puskurointi, säätely ja normalisointi. Neutraloinnin esimerkkinä voi 

ajatella sairaanhoitajia, jotka pyrkivät rutiineilla ja kiireisyydellä etääntymään potilaita 

koskevista tunteistaan, jottei esimerkiksi liika myötätuntoisuus uhkaa heidän työkykyään. 

Puskurointia tarvitaan taas nopeiden päätösten työmaailmassa, kuten osakemarkkinoilla. 

Tätä varten saatetaan luoda erityisiä puskurirooleja, eli asiakaspalvelijoita, jotka vastaanot-

tavat asiakkaiden tunteita niin, että itse päätöksentekijät voivat toimia asiakkaista tunneva-

paasti. Säätely viittaa työpaikkojen tunnesääntöjen luomiseen niin, että ammattilaiset pal-

velevat sekä organisaation että asiakkaiden tarpeita. Kun tunnesäännöistä poiketaan liikaa, 

on organisaatioissa erityisiä normalisoivia toimia, jotka pyrkivät palauttamaan työntekijät 

ruotuun. Vastaista käytöstä voidaan yleisesti paheksua tai heidän arvostustaan alentaa, 

ikään kuin muistuttaen tunnesääntöjen olemassaolosta. (Ashforth & Humphrey 1995, 97-

125.) 

Yksittäisen ammattilaisen kannalta, tunnetyön vaatimus nostaa esiin kolme tärkeää kysy-

mystä. Ensinnäkin, kuinka voi identifioitua työrooliin, ilman että uppoaa siihen täysin? 

Kun työnteossa omat tunteet ja empatia ovat käytössä, voi olla vaikea erottaa työminää 

omasta persoonasta, ja työtä omasta vapaa-ajasta. Toiseksi, kuinka voi toimia työroolissa ja 

tehdä tunnetyötä, jos ei usko siihen? Esimerkiksi sosiaalityössä voi olla haastavaa välittää 

lapselle turvallisuuden kokemusta, mikäli ei usko pystyvänsä vaikuttamaan mitenkään lap-

sen asioihin. Työrooli voidaan tällöin kokea huijaamiseksi ja luottamuksen pettämiseksi. 

Kolmas kysymys onkin, kuinka voi säilyttää ammatillisen itsetunnon kyynistymättä, jos 

pitää koko ajan esittää?  Kyynistyminen nimittäin uhkaa jo pahasti työterveyttä. Näitä ky-



16 

 

 

symyksiä jokaisen tunnetyötä tekevän ammattilaisen tulisi tarkastella omassa työssään, 

terveen työminän tukemiseksi. (Hochschild 2003, 132-134.)  

Tunnetyötä voidaan tulkita itseen ja toiseen vaikuttamisen lisäksi myös sosiaalisena vaih-

tona. Tunteet voidaan nähdä siis ikään kuin valuuttana. Palveluksen saamisesta annetaan 

vaihdossa kiitollisuutta. Puoliso voi antaa elättämisen vaihdoksi rakkautta ja huolenpitoa. 

Asiakaspalvelija osoittaa asiakkaalle kohteliaisuuksia vastalahjaksi sille, että asiakas on 

tuonut yritykselle rahaa. (Hochschild 2003, 82–85.) 

Tunnesääntöjen ja tunnetyön tutkimus antaa kiinnostavan näkökulman siitä, kuinka tunteet 

eivät ole vain puhtaita viestejä tai reaktioita ympäristövasteisiin. Teoria antaa ymmärtää, 

että tunteet ovat itse käsittelemiämme, ja itse asiassa jokin yksilön ulkopuolinen taho voi 

määrätä mitä tunnemme ja miten. Lisäksi huomataan, että tunteet on valjastettu työelä-

mänkin tarpeisiin, erityisesti sosiaalisilla aloilla. Siksi on perusteltua yrittää löytää ja jul-

kistaa vallitsevia tunnesääntöjä, jotta yksilö voisi arvioida omaa toimintaansa ja tunnetyö-

tään. Seuraavaksi tarkastelen tutkimukseni kohdealuetta, oppilashuoltotyön ammattia ja 

vaatimuksia.  
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3. OPPILASHUOLTOTYÖN VAATIMUKSET  

 

Oppilashuolto on koulunkäyntiä tukevaa työtä, jossa lasten ja nuorten psyykkisiä, fyysisiä 

ja sosiaalisia valmiuksia tuetaan. Yleisenä tavoitteena on edistää oppilaiden hyvää oppi-

mista, terveyttä ja yleistä hyvinvointia. (L 30.12.2013/ § 2). Oppilashuoltotyötä määrittävät 

niin laki, ammattikohtaiset vaatimukset kuin ajankohtaiset oppilaiden tarpeet.  

Suomessa oppilashuollolla on jo pitkät juuret, alkaen 1800-luvun jälkipuoliskon kansakou-

luajoilta. Alkuaikoina tärkeimmät oppilashuollolliset toimet liittyivät oppilasasuntoloiden 

ja kesäsiirtoloiden järjestämiseen. Kouluruokailu yleistyi 1900-luvun alkupuolella, tullen 

pakolliseksi 1940-luvun lopussa. Samoin terveysvalistus, koululääkärit ja hammashuolto 

yleistyivät koulunkäynnin tukitoimiksi 1900-luvun alkupuoliskolla. Historian saatossa 

työmuodot ovat muuttuneet ja tarkentuneet yleisestä huollosta kohti yksilöllisempää tuke-

mista. (Jauhiainen 2001, 67-70.)  

Nykyaikana oppilashuolto on monimuotoista ja moniammatillista toimintaa, jota säätelee 

oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (L 30.12.2013/1287). Kouluruokailu, koulukuljetukset, 

asuntolatoiminta toisen asteen koulutuksissa ja esimerkiksi oppilaanohjaus ovat vakiintu-

neet jo koulunkäynnin tukemisen itsenäisiksi osa-alueiksi, joista ei enää puhuta oppi-

lashuoltona. Varsinaisena oppilashuoltona ajatellaan opetussuunnitelman mukaista opiske-

luhuoltoa ja koulukuraattoreiden ja –psykologien toimintaa sekä kouluterveydenhoitoa. 

Periaatteena pidetään jokaisen oppilaan oikeutta saada tarvitsemaansa tukea, ja tämän 

vuoksi tukimuotoja on ryhmitelty yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tasoihin. Tukea jär-

jestetään koulukohtaisesti luokissa ja erityisryhmissä, mutta myös alueellisesti ja koulujen 

välisesti. (Koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki 2015.)  

Pro gradu –tutkielmani kohteena ovat oppilashuollon työntekijät. Heidän ammattinimikkei-

tään ovat muun muassa erityisopettaja, rehtori, koulunkäynninohjaaja, lastenhoitaja, kou-

lupsykologi, koulukuraattori, lastentarhaopettaja ja erityislastentarhaopettaja. Tässä luvus-

sa pyrin hahmottamaan kokonaiskuvaa siitä, millaisia vaatimuksia oppilashuollossa työs-

kentelylle asetetaan.  Jätän kuitenkin kouluterveydenhuollon tarkastelun ulkopuolelle, ai-

neistoni rajallisuuden vuoksi.  
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3.1. Laki oppilashuollon järjestämisestä 

Oppilashuollon toteutumista määrää laki oppilas- ja opiskelijahuollosta, joka astui uusittu-

na voimaan 1. elokuuta 2014. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki koskee kouluja esiopetukses-

ta lähtien toisen asteen koulutuslaitoksiin. Laissa säädetään toiminnan yleiset säännökset, 

opiskeluhuollon järjestäminen, yksilökohtaisen opiskelijahuollon toteuttaminen ja opiske-

luhuollon ohjaus ja valvonta. Sekä oppilas- että opiskelijahuollosta käytetään laissa yhteis-

nimitystä opiskeluhuolto. Lain tarkoitukseksi on määritelty seuraavaa:  

1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta 

ja ehkäistä ongelmien syntymistä;  

2) edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyt-

tä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja op-

pilaitoksen välistä yhteistyötä;  

3) turvata varhainen tuki sitä tarvitseville:  

4) turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalveluiden yhdenvertai-

nen saatavuus ja laatu; 

5) vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena koko-

naisuutena ja monialaisena yhteistyönä (L 30.12.2013/1287, 2§.)  

 

Uusi laki lisäsi erityisesti kuntien vastuuta toisen asteen koulutuksen opiskelijahuollon 

palveluiden takaamisessa. Myös oppilas- ja opiskelijahuollon pätevyysvaatimuksia kiristet-

tiin niin, että esimerkiksi vastaavan koulukuraattorin pätevyydeksi vaaditaan nyt sosiaali-

työntekijän koulutus. Aiemmin vastaava tai soveltuva koulutus tehtävään on riittänyt. La-

kiin lisättiin myös määräajat, joiden puitteissa koulukuraattorin tai koulupsykologin tulee 

olla tavattavissa. Pyynnön jälkeen tapaamisaika tulee järjestyä seitsemän oppilaitoksen 

työpäivän kuluessa, ja kiireellisissä asioissa heti samana tai seuraavana päivänä. Muita 

uudistuksia olivat esimerkiksi salassapitovelvollisuuden tarkentaminen ja monialaisten 

oppilashuollon ohjausryhmien edellyttäminen. (Suomen kuntaliitto, 2014)  

 

Lain pykälissä 3-7 on määritelty opiskeluhuollon toteuttamisen kokonaisuus, joka jakautuu 

toisaalta opetussuunnitelman mukaiseen huoltoon ja kuraattoreiden ja psykologien palve-

luihin, ja taas toisaalta yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opetussuunni-

telman mukainen oppilashuolto on sellaisten opetuksen ja tukitoimien suunnitelmallista 

järjestämistä, jotka tukevat hyvinvointia ja ehkäisevät oppimisen esteitä. Psykologien ja 
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kuraattoreiden palvelujen tavoite on sama, mutta he vastaavat yksilöllisiin ja ajankohtaisiin 

tarpeisiin, joita ei pystytä opetussuunnitelmassa huomioimaan. (L 30.12.2013/1287, § 3,6-

7.) 

 

Osana kokonaisuutta on yhteisöllinen opiskeluhuolto. Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoit-

taa toimintakulttuuria, jossa kaikki opiskeluhuoltoa toteuttavat toimijat ovat mukana. Kou-

lun yhteisenä vastuuna on opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointi, sekä oppilaitos-

ten ja kotien välisen yhteistyön onnistuminen. Tästä erikseen on määritelty myös yksilö-

kohtainen opiskeluhuolto. Tämä on yksittäiselle opiskelijalle annettavia terveydenhuollon, 

psykologin, kuraattorin, monialaisen opiskeluhuoltoryhmän tai erityisoppilaitosten sosiaa-

li- ja terveydenhuollon palveluja. Kokonaisuuden osaksi katsotaan myös koulu- ja opiske-

luterveydenhuolto. (L 30.12.2013/1287, § 4-5, 8.)  

 

Opiskeluhuollon järjestämisvastuu jakautuu sekä koulutuksen järjestäjälle että kunnalle. 

Koulujen vastuulla on toteuttaa opiskeluhuoltosuunnitelmaa yhdessä viranomaisten kanssa 

niin, että oppilashuollon kokonaisuus toteutuu hyvin. Kunnan vastuulla taas on järjestää 

psykologi- ja kuraattoripalvelut kaikkien kunnan oppilaiden saataville lain mukaisella ta-

valla. Kunta vastaa myös kouluterveydenhuollon järjestämisestä. Huomioitavaa on, että 

oppilashuollon palvelut ovat maksuttomia asiakkailleen. Oppilashuollon suunnittelua, ke-

hittämistä, ohjausta ja arviointia varten kokoontuvat monialainen oppilashuollon ohjaus-

ryhmä, sekä koulukohtaisesti oppilashuoltoryhmä. (L 30.12.2013/1287, § 9,14.)  

Esimerkiksi Oulussa useimmissa peruskouluissa oppilashuoltoryhmään on nimetty koulu-

psykologi ja – kuraattori, rehtori, opinto-ohjaaja, luokanopettaja, erityisopettaja, koulun-

käynninavustajat ja kouluterveydenhoitajat.  Tarvittaessa mukaan kutsutaan myös viran-

omaisia, kuten lastensuojelun edustajia. Tukitoimista riippuen ryhmään voi kuulua myös 

puheterapeutteja ja muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Oulun suurissa kou-

luissa on myös erilaisia, uusia ammattinimikkeitä oppilashuollollisissa toimissa, kuten kou-

lupsyykkareita (psykiatrinen sairaanhoitaja) ja koulumentoreita (sosionomi tai vastaava). 

(Oulun kaupunki, 2014.)  

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa on myös määritelty ohjeet asioiden käsittelyyn ja salas-

sapitoon. Asioiden käsittely perustuu yhteistyöhän oppilaan ja vanhempien kanssa. Toi-

saalta, oppilas voi painavasta syystä kieltää huoltajaa osallistumatta oppilaan asioiden kä-



20 

 

 

sittelyyn. Oppilaan omat toiveet ja mielipiteet on aina huomioitava hänen henkilökohtais-

ten edellytystensä mukaisesti. Huoltajalle ei anneta laissa oikeutta kieltää alaikäistä käyt-

tämästä hänelle suunniteltuja oppilashuollon palveluja. Kaikki yksittäistä oppilasta koske-

va asiankäsittely on kuitenkin tehtävä oppilaan tai hänen huoltajansa suostumuksella. 

Kaikki oppilashuollon tiedot ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä, joten myös tietojen 

luovutukseen vaaditaan suostumus. Oppilashuollon toimijoilla on kuitenkin oikeus antaa 

toisilleen sellaiset välttämättömät tiedot, joita tarvitaan opiskeluhuollon järjestämisessä ja 

jatkamisessa. Lisäksi salassapidosta saa poiketa vain, mikäli oppilashuollon toimijalla on 

aiheellinen huoli ilmoittaa poliisille väkivallan uhkasta. (L 30.12.2013/1287, § 18-19, 22-

23.)  

Edellä kuvattu oppilas- ja opiskelijahuollon laki määrää siis oppilashuollon edellytykset ja 

toimintatapojen ohjeita. Uusitun lain tarkoitus on taata yhdenvertaiset mahdollisuudet op-

pilashuollon palveluihin kaikissa Suomen kunnissa. Oppilashuollon järjestäminen voi kui-

tenkin käytännössä toteutua eri tavoin, riippuen esimerkiksi koulun koosta, oppilasmääris-

tä, koulujen yhteistyöstä sekä siitä, järjestävätkö koulut kaikki palvelut itsenäisesti vai 

kunnallisesti. Kokonaisuudessa oppilashuollon toteuttamisen vastuu on kuitenkin jaettu 

yksittäisille työntekijöille, oppilashuoltoryhmille, kouluille, kunnille ja valtiolle.  

 

3.2. Oppilashuolto ammattina   

Lakien ja säädösten lisäksi oppilashuollossa työntekoa määräävät ammattikohtaiset vaati-

mukset. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki asettaa yhteisöllisen opiskeluhuollon koko koulun 

tehtäväksi (L 30.12.2013/1287, § 4). Kuitenkin, erityisesti rehtorit, erityisopettajat, koulu-

kuraattorit, koulupsykologit ja koulunkäynninohjaajat ovat oppilashuollon asiantuntijoita ja 

pitkälti oppilashuollollisissa tehtävissä. Siksi onkin kiinnostavaa, millaisia rooleja ja vaa-

timuksia näille ammattinimikkeille asetetaan.  

Rehtorien rooli on johtaa lainmukaisen oppilashuollon toteutumista koulussa. Oppilaitok-

sen johtajina rehtorit huolehtivat, että koulun oppilashuoltoryhmä toimii suunnitelmallises-

ti ja tavoitteellisesti. Lisäksi rehtorit, kiinteistöjen hallinnoijina, vaikuttavat oppilashuollon 

tilojen ja muiden resurssien hankinnoista. Henkilöstöjohtajina rehtorit myös rekrytoivat 

oppilashuoltoon työntekijät, vähintään erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat, joten heil-

lä täytyy olla tieto ammatin vaatimista kompetensseista. Rehtorien vastuulla on myös yh-
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teistyön kehittäminen alueellisesti, mikä nykyajan oppilashuollossa on korostanut merki-

tystään. (Honkanen 2012, 12.)  

Rehtorin rooli on siis olla viime kädessä vastuussa koulujen oppilashuoltotyön onnistumi-

sesta. Vastuu on kuitenkin johtaa, ei välttämättä tuottaa, oppilashuollollisia toimia. Kuiten-

kin, usein oppilaita koskevat haastavat tilanteet, joiden selvittely vaatii useiden tahojen 

läsnäoloa, hoidetaan rehtorin kautta. Lisäksi koulun oppilashuollon työntekijät tiedottavat 

paljon rehtorien kautta. Rehtorien rooli oppilashuollossa on siis pääosin johtajuutta, yhteis-

työtä ja tiedotusta. (Honkanen 2012, 12-14.) 

Erityisopettajien roolina on tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetus. Erityisopetuksen 

tarpeen voi aiheuttaa oppilaan terveydellinen tai sosiaalinen syy, vammaisuus, kehityksen 

viivästyminen tai esimerkiksi tunne-elämän häiriöt. Erityisopettajan pätevyysvaatimuksena 

on olla kasvatustieteen maisteri erityispedagogiikkaan suuntautuen. Työministeriön Am-

mattinetti-palvelussa erityisopettajan työn vaatimukseksi esitetäänkin asiantuntijuus eri-

tyispedagogiikasta, opetustyö oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, erilaisuu-

den ymmärtäminen, joustavuus ja pitkäjänteisyys ja yhteistyön tekeminen huoltajien, opet-

tajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. (Työministeriö 2015a.)  

Erityisopettajien lisäksi peruskouluissa toimii erityisluokanopettajia. Työnjako heidän vä-

lillä on usein niin, että erityisluokanopettajat vastaavat oppilashuollollisesta yleisestä tuesta 

normaaliluokissa, kun taas erityisopettajat opettavat erityisluokkia (esim. Mietola 2014, 

73-74).  Varhaiskasvatuksessa erityisopettamisesta vastaa erityislastentarhaopettaja. Joka 

tapauksessa erityisopettajien voi päätellä tuntevan oppilaat hyvin, sillä he vastaavat tuen 

tarpeessa olevien oppilaiden päivittäisestä opetuksesta. Opettajat yleensäkin ovat heitä, 

jotka havainnoivat muutoksia lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, ja usein esittävät huolen 

oppilashuoltoryhmässä.  

 

Koulunkäynnin ohjaajat (ent. koulunkäyntiavustaja) toimivat kouluissa erityistä tukea tar-

vitsevien oppilaiden kanssa. Ohjaajat voivat olla yhden tai useamman oppilaan henkilö-

kohtaisia avustajia. Päivätyö on pääasiassa oppimistilanteiden ohjausta, ja luokassa työs-

kentelyä yhdessä vastaavan opettajan kanssa. Oppilaan henkilökohtaisena tukena koulun-

käynnin ohjaajan rooli kasvattajana on tärkeä. Ohjauksen tavoitteena on mahdollistaa op-

piminen henkilökohtaisista haasteista huolimatta, mutta kuitenkin oppilaan itsenäisyyttä ja 

autonomisuutta tukien. (Koulunkäynnin ohjaajan opas 2013, 5.)  
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Koulunkäynnin ohjaajaksi voi pätevöityä lähihoitajan tutkinnolla tai koulunkäynnin ohja-

uksen näyttötutkinnolla. Ammatin vaatimuksena on erityisesti yksilöllisten tarpeiden ym-

märtäminen ja huomiointi. Työhön voi melko laajasti kuulua oppimisen ohjauksen lisäksi 

myös hoitotoimenpiteitä ja moniammatillista yhteistyötä.  Lisäksi koulunkäynnin ohjaajal-

ta vaaditaan kärsivällisyyttä, kekseliäisyyttä, hyvää mielikuvitusta ja järjestelmällisyyttä. 

Oppilashuollon kannalta koulunkäynnin ohjaajat ovat oppilasta lähellä, toteuttaen oppilaal-

le suunnattuja tukitoimenpiteitä. (Työministeriö 2015b.) 

Koulukuraattorin ammatti taas on olla koulun sosiaalityöntekijä, joka käsittelee muun mu-

assa työrauhan, opiskelumotivaation, kiusaamisen tai oppilaan kodin ongelmia. Kouluku-

raattorin työn pätevyysvaatimukset muuttuivat vuoden 2014 lain myötä, joten nykyään 

kaikilla vastaavilla koulukuraattoreilla tulee olla sosiaalityöntekijän koulutus (L 

30.12.2013/1287, § 7). Päivittäinen työ on sekä yksittäisten oppilaiden asioiden hoitamista 

kuin välittäjäasiantuntijana toimimista. Koulukuraattorien vastuulla on myös muiden ta-

voin opetushuoltoryhmässä toimiminen sekä yksittäisten oppilaiden asioissa kaikkiin asi-

aan liittyvien tahojen kanssa yhteistyön tekeminen. Myös opetus- ja kasvatustyön kehittä-

minen kuuluvat kuraattorin tehtäviin. (Huhtanen 2007, 197–198.)   

Oppilashuollossa koulukuraattorin palvelut ovat merkittävässä roolissa, ja vastaavat oppi-

laiden ajankohtaisiin sosiaaliongelmiin yksilöllisesti ja mahdollisimman nopeasti. Työmi-

nisteriö kirjaa ammatin vaatimuksiksi kiinnostuksen lapsiin ja nuoriin, helposti lähestyttä-

vän luonteen, yksilö-, perhe- ja yhteisötason vuorovaikutustaidot sekä tuntemus opetus-

alasta, sosiaalialasta ja lainsäädännöstä. Lisäksi koulukuraattoreilta odotetaan suvaitsevai-

suutta, myönteistä asennetta, paineensietokykyä ja henkistä vahvuutta. (Työministeriö 

2015c.)  

Koulupsykologi on psykologian maisteri, ja tehtävässään asiantuntija oppimisvaikeuksista 

ja esimerkiksi koululaisten mielenterveysasioista. Koulukuraattorien lisäksi myös koulu-

psykologien asemaa on myös vahvistettu oppilashuoltolaissa niin, että jokaisessa koulussa 

tulee olla koulupsykologi tavattavissa. Koulupsykologi myös arvioi oppilaiden tuen tarpei-

ta ja osallistuu opetuksen suunnitteluun. (Ahtola & Kiiskimäki 2010, 235.)  

Koulupsykologin tehtäviä ei ole selkeästi määritelty. Tutkimusten mukaan koulun henkilö-

kunta näkee psykologin tehtäväksi olla oppilaita hoitava terapeutti ja muille tietoa antava 

diagnostikko. Kansainvälisen tradition mukaan koulupsykologian tulisi kuitenkin ensisijai-

sesti tukea koulun opetus- ja kasvatustyötä opettajiston kanssa. Tehokkainta olisikin työs-
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kennellä niiden opettajien ja vanhempien kanssa, jotka pitkäaikaisesti vaikuttavat lasten 

elämässä. Yleinen näkökulma koulupsykologeista viittaa kuitenkin lasten tapaamisiin ja 

psykologisiin tutkimuksiin. Koulupsykologin erityinen rooli oppilashuollossa on psykolo-

gisen teoriatiedon hyödyntäminen oppilashuollon asioiden ratkaisuissa ja kehittämisessä. 

(Ahtola & Kiiskimäki 2010, 235.)  

Sekä koulukuraattorien että koulupsykologien tehtävissä on paljon vaihtuvuutta. Amma-

tinkuvia onkin kuvailtu erittäin vaativiksi, yksinäisiksi ja oppilasmääriä liian suuriksi, min-

kä vuoksi työstä hakeudutaan usein muualle (ks. Koivisto 2004). Kuraattorien ja psykolo-

gien työt ovat myös hyvin laaja-alaisia, koska työtä tulisi tehdä ennaltaehkäisevästi, selvit-

televästi ja korjaavasti, kaikilla eri tasoilla yksilöstä ryhmään ja yhteisöstä organisaatioon 

asti.  Oppilasmäärät vaihtelevat alueittain sadasta oppilaasta jopa neljään tuhanteen. Työn-

kuvien vaativuustaso antaa ymmärtää, että ammattilaisilla tulee olla luonteen lujuutta, pit-

käjänteisyyttä ja omien rajojen ymmärrystä, erinomaisilla vuorovaikutustaidoilla höystet-

tynä. (Ahtola & Kiiskimäki 2010, 245-246; Huhtanen 2007, 198.) 

Yleisesti ajatellen oppilashuoltotyössä toimii siis monia ammattilaisia, niin johtajana, opet-

tajana, ohjaajana, tukijana ja asiantuntijana. Kaikki tehtävät tähtäävät kohti yhtä tavoitetta, 

joka on jokaisen oppilaan oppimisen, terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden ja yhdenver-

taisuuden edistäminen koulunkäynnissä.  

 

3.3. Oppilashuollon ajankohtaisia kysymyksiä  

Merkittävä oppilashuollon arkea määrittävä tekijä on se, millaisia tarpeita lapsilla ja nuoril-

la nykyaikana on oppilashuollollisille tukitoimille. Millaisia oppimisen haasteita kouluissa 

nykyään näyttäytyy? Entä millaiset ongelmat vaikeuttavat koulunkäyntiä nykyaikana? Mitä 

aiheita oppilashuollossa päivittäin käsitellään?  

Mietolan (2014) etnografisessa tutkimuksessa listattiin yläkoulun oppilashuoltoryhmissä 

yleisimmin käsiteltyjä aiheita. Näitä olivat konfliktit tai tappelut, kiusaaminen, poissaolot 

ja muutokset oppilaan koulunkäynnissä/koulumenestyksessä/yleisessä hyvinvoinnissa. 

Syksyisin painotettiin 7. luokkalaisten yläkoulun aloitusta ja sopeutumista, ja keväällä kes-

kusteltiin 9. luokkalaisten opintojen loppuun saattamisesta ja yhteishausta. (Mietola 2014, 

75-76.)  



24 

 

 

Koulukiusaaminen onkin viime vuosikymmenen aikana ollut mediassa esillä runsaasti. 

Koulukiusaamisen tarinoita on alettu julkaista ja ehkäisevää työtä on kehitetty. Esimerkiksi 

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyn 2013 tuloksissa näkyy, että 

peruskoulun pojista 8-10 % kokee koulukiusaamista joka viikkoa, ja tytöistä 5-7 %. Vaikka 

vuonna 2015 koulukiusaamisen vähentymisestä on kirjoitettu mediassa, ei Kouluterveys-

kyselyn tulokset osoita merkittävää vähenemistä, vain parin prosentin vuosittaisia heittoja. 

Lisäksi koulukiusaamisen määrittely on nykyaikana vaikeutunut cyber-kiusaamisen, eli 

internetin keskustelupalveluissa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvan kiusaamisen, yleisty-

essä. Kiusaamista on, mutta mikä on koulukiusaamista ja mikä vapaa-ajan kiusaamista? 

(Luopa, Kivimäki, Matikka, Vilkki, Jokela, Laukkarinen & Paananen 2014, 25.)  

Työrauhan ongelmat ovat myös opetushuollossa säännöllisesti esillä. Opetushallituksen 

teettämässä selvityksessä (2009) työrauhaa ja sen ongelmia on puitu erilaisten kansallisten 

ja kansainvälisten tutkimusten valossa. Työrauhalla näyttää olevan yhteys oppilaiden ja 

opettajien väliseen suhteeseen, erityisesti kuinka myönteisenä oppilaat kokevat opettajat. 

Huono työrauha on taas yhteydessä autoritaariseen opetukseen, mikä johtaa kysymykseen, 

kumpi johti kumpaan. Sukupuoli, ryhmien koot tai sosioekonominen asema eivät näyttä-

neet olevan työrauhaongelmiin liittyvinä syinä. Jo aiemmin viitattu Kouluterveyskysely 

sisälsi myös työrauhaan liittyviä teemoja. Sen mukaan työrauhan ongelmat voivat johtua 

oppimisympäristöstä, esimerkiksi luokkien ahtaudesta. Eri tutkimukset toteavat, että työ-

rauha on ilmiönä koulukohtainen, eli eri kouluissa on erilainen työrauha. Työrauhan ko-

kemus on myös hyvin yksilöllinen ja voi vaihtua nopeasti. Toisaalta Kouluterveyskyselyn 

tuloksissa näkyy, että työilmapiirin koetaan parantuneen peruskouluissa viimeisen kym-

menen vuoden aikana. Silti työilmapiirin ongelmista raportoi 26 % peruskoululaisista, jo-

ten aihepiirin ongelmat ovat hyvin ajankohtaisia. (Holopainen, Järvinen, Kuusela & Packa-

len 2009, 29-40; Luopa ym. 2014, 26.) 

Oppilaiden hyvinvoinnissa erityishuolta nykyään aiheuttavat mielenterveysongelmien ja 

päihteiden käytön lisääntyminen jo peruskouluiässä. Kouluiässä havaitaan jo syrjäytymisen 

riskejä, kuten jatkuvaa poissaoloa ja vaikeita sopeutumisongelmia. Opettajat osaavat kyllä 

havaita lasten mielenterveysongelmia ja esimerkiksi käyttäytymisen häiriöitä hyvin.  Las-

ten mielenterveys- ja päihdeasioiden hoidossa vanhemmat ja koulun ulkopuolisten tasojen 

resurssit aiheuttavat kuitenkin ongelmia. Vanhemmat voivat vastustaa tai kieltää lapsen 

tukitarpeet tai joissakin tapauksissa sosiaaliviranomaisilla ei ole resursseja puuttua koulus-

sa havaittuun ongelmaan tarpeeksi ajoissa. Näissä tapauksissa oppilashuollon täytyy toimia 
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resurssiensa mukaisesti, mutta hyvällä yhteistyöllä pyrkiä edistämään kehitystä positiivi-

seen suuntaan. Myös seksuaalisen aktiivisuuden on huomattu alkavan jo entistä varhai-

semmin, jo peruskouluiässä. Tähän oppilashuollon tulee vastata varhain aloitetulla ja rehel-

lisellä seksuaalivalistuksella. (Koskela 2009, 41-47.) 

Opiskeluvaikeudet peruskoulussa näyttävät lisääntyneen, erityisesti tytöillä. Jopa kolmas-

osa peruskoulun tytöistä koki vaikeuksia opiskelussa. Pojilla vaikeuksia on ollut hieman 

tyttöjä yleisemmin, mutta tilastollisesti ei poikien kohdalla ole tapahtunut muutosta viimei-

sen kymmenen vuoden aikana. (Luopa ym. 2014, 28-29). Opiskeluvaikeudet ovat kuiten-

kin melko laaja ilmiö, jonka syyt voivat liittyä niin psykologisiin, sosiaalisiin kuin ympä-

ristön tekijöihin. Oppilashuollossa opiskeluvaikeuksiin suhtaudutaankin yksilökohtaisesti. 

Tilastoista kun ei näy, kuinka suhtautuminen oppimisvaikeuksiin on viime aikoina muuttu-

nut entistä psykologisoivammaksi ja diagnostiseksi. Kun oppimisvaikeuksia on entistä tar-

kemmalla luupilla etsitty, on niitä varmasti myös löydetty.  

Huhtasen (2007) tutkimuksessa havaittiin, että koulukuraattorit kohtaavat paljon motivaa-

tio-ongelmia koulunkäyntiä kohtaan. Tähän liittyviä ilmiöitä ovat myös riippuvuus känny-

köihin ja tietokoneisiin sekä peleihin (Huhtanen 2007, 198). Motivaation ongelmiin puut-

tuminen vaatiikin selvitystä ja asiantuntijuutta, mistä ongelma on peräisin ja kuinka sitä 

koulussa tuetaan. Tietokoneet ja kännykät ovat tiivis osa nykyajan lasten ja nuorten elä-

mää, mihin ei koulumaailmassa ole vielä täysin sopeuduttu.  

 

Vismasen (2011) selvityksessä Helsingin oppilashuollosta huomattiin, että nykyaikana 

opettajien työnkuva vaatii enemmän kasvatusta varsinaisen opetustyön rinnalla. Lisäksi on 

huomattu, että kouluissa on kasvava tarve sosiaaliselle tuelle, esimerkiksi nuorisotyölle.  

Oppilasaines on koko ajan monikulttuurisempaa, ja toisaalta yhteiskunnan eriarvoistuessa 

myös suomalaistaustaisten oppilaiden sosiaaliset ongelmat ovat paikoin syventyneet. Tä-

män vuoksi oppilashuollon toiminnalle on jatkuvasti kasvava tarve. (Vismanen 2011, 121.)  

Erityistuen tarve oli 2000-luvun alussa kasvusuunnassa. Koko Suomessa erityistukea tar-

vitsevia oppilaista oli vuonna 2000 viisi prosenttia, ja vuonna 2009 yhdeksän prosenttia. 

Kuitenkin, vuodesta 2011 asti toteutettu kolmiportainen tukimalli (yleinen, tehostettu ja 

erityinen tuki) on vaikuttanut lukuihin niin, että vuonna 2014 erityisopetettavien osuus oli 

laskenut 7 %:in. Tämä tarkoittaa, että osa erityistukea tarvitsevien osuudesta on siirtynyt 

kolmiportaisen mallin keskiaskeleelle, tehostetun tuen piiriin. Toisaalta, tehostetun ja eri-
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tyisen tuen oppilaiden yhteenlaskettu määrä on noussut melkein 14 % osuuteen kaikista 

peruskoulua suorittavista oppilaista. Syynä tähän voi olla tukimuotojen saatavuuden paran-

tuminen. (Suomen virallinen tilasto 2014.) 

Olen edellä käynyt läpi muutamia, oppilashuollon yleisiä kysymyksiä 2000-luvulla. Esitel-

lyt kysymykset ovat aiheena yhteisöllisen oppilashuollon tukitoimiin ja projekteihin sekä 

kansallisiin hankkeisiin. Oppilashuollossa oppilaita käsitellään pitkälti yksilökohtaisesti, 

jolloin oppimishaasteiden ilmiöt näyttäytyvät jokaisen kohdalla erityisinä. Yleisesti ottaen 

oppilashuollossa toimiminen vaikuttaa vaativalta. Lakia on noudatettava tarkasti ja jousta-

matta. Eri ammateissa on oltava vahvaa asiantuntijuutta ja kyettävä itsenäiseen toimintaan, 

mutta toisaalta tehtävä tehokkaasti yhteistyötä. Lasten ja nuorten tarpeisiin on pystyttävä 

vastaamaan nopeasti ja yksilöllisesti. Kiinnostavaa onkin, millaiset tunnesäännöt tätä am-

mattikuntaa yleisesti sitovat.    
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4. TUTKIMUSSTRATEGIA   

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli analysoida työntekijöiden tunnesääntöjä ja tunnetyötä op-

pilashuollon alalla. Tutkimuksessa käytin SOLMU-koulutuksessa kerättyä tiivistelmäai-

neistoa oppilashuollon työntekijöiden keskusteluista. Tutkimus selvittää tunnesääntöjä ja 

tunnetyötä kuvauksissa, joissa keskeisessä osassa on työn huolet tai ongelmallisiksi koetut 

tilanteet. 

 

4.1. Tutkimuskysymykset    

Muodostin kolme tutkimuskysymystä ensinnäkin tunnesääntöjen ja tunnetyön ilmiöiden 

tutkimiseksi, mutta toisaalta aineistoon sopiviksi. Aineiston konteksti liittyy oppilashuolto-

työn solmukohtien kuvailuun, joten ensimmäinen kysymys taustoittaa näitä teemoja. Sol-

mukohtien selvittämisen jälkeen tutkin kerronnan taustalla vaikuttavia tunnesääntöjä. Tä-

män jälkeen analysoin, millaista tunnetyötä eli tunteen säätelyä tai tunnesääntöön sopeu-

tumista kerronnassa ilmenee.  Kysymyksiä siis ovat:  

 

1. Millaisia solmukohtia oppilashuoltotyön ammattilaiset kuvaavat työssä? 

2. Millaisia tunnesääntöjä voi löytää oppilashuollon solmukohtien kuvailuista?  

3. Millaista tunnetyötä solmukohtien kuvailussa esiintyy?  
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4.2. Aineiston kuvaus  

Tutkimusaineistoni on kerätty ja koostettu Oulun yliopiston Kasvatuspsykologian klinikan 

SOLMU-projektista, joka on ollut käynnissä vuodesta 2005 lähtien. SOLMU on lähtökoh-

taisesti ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen koulutus, joka soveltuu opiskelijoille, kasva-

tusalalla työskenteleville sekä yritysten esimiehille ja työntekijöille. (Suorsa 2014, s. 121-

123.)  

SOLMU-projektin tavoitteena on kouluttamisen lisäksi kerätä aineistoa kasvatuspsykologi-

selle tutkimukselle. Ohjausvuorovaikutuksen tutkimus sekä ohjaustyön menetelmien ja 

ammattikäytäntöjen kehittäminen ovat aineistonkeruun perusteena. Projektin pääkäsitteitä 

ovat ohjausvuorovaikutus, konsultatiivinen ohjaus, ohjauskokemukset, ohjausprosessi ja –

strategiat. Tarkoitus on siis ollut hyödyttää ammattilaisia kouluttamalla ja tutkijoita aineis-

tonkeruulla. (SOLMU PROJEKTI – Ohjaustaitojen koulutus- ja tutkimusprojekti.) 

SOLMU-koulutukseen kuuluu luentoja, harjoituksia ja ryhmäkeskusteluja.  Ohjausharjoit-

telu on keskeisin osa koulutusta ja tapahtuu konsultatiivisessa asetelmassa. Tämä tarkoittaa 

harjoittelua, jossa yksi osallistuja on ohjaaja, yksi asiakas, ja muut osallistujat toimivat 

havainnoijina. Superviisori eli pääkouluttaja hallinnoi harjoitusten kulkua. Ohjauskeskuste-

lujen aiheet ovat oikeita, asiakkaan roolissa olevien pulmia. (Soini, Rantanen & Suorsa 

2012; Suorsa 2014, 121-123.) 

 Asiakkaan roolissa olevaa henkilöä siis pyydetään kuvaamaan jokin hänen työhönsä liitty-

vä ajankohtainen ja merkityksellinen kysymys, ja ohjaajan roolissa oleva ohjaa kahdenkes-

kistä keskustelua tästä kysymyksestä. Vaikka SOLMU-projekti keskittyy ohjaukseen, ovat 

ohjaustaitojen harjoituksissa esiin tulevat työn ongelmat myös merkityksellisiä. Näitä ai-

heita voi nimetä työn solmukohdiksi. Ohjaajan roolissa olevan tehtävänä on kuunnella ja 

tarkentaa asiakkaan solmukohdan kuvausta, kysymällä erityisesti aiheeseen liittyvistä aja-

tuksista, tunteista ja toimintamahdollisuuksista. Ohjaaja pyrkii siis ymmärtämään asiak-

kaan keskeisen ongelman ja ohjaamaan tätä asian käsittelyssä. (Suorsa 2014, 122.)  

Tämän pro gradu -tutkielman aineisto liittyy kolmen eri harjoitusryhmän ohjauskeskuste-

luihin, jotka on käyty yhden vuoden kuluessa. Harjoitusryhmiin osallistujia oli yhteensä 

24. Osallistujat toimivat asiakkaan roolissa kaksi kertaa vuoden kuluessa. Tarkemmin sa-

nottuna aineistoni koostuu tiivistelmistä, jotka koskevat asiakkaiden roolissa olleiden ker-

rontaa ohjausharjoituksissa. Ohjaajien roolissa olleiden tiivistelmät olen rajannut aineiston 
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ulkopuolelle. Tiivistelmiä on 47 kappaletta, eli yhtä asiakastiivistelmää ei ole poissaolon 

vuoksi. Tiivistelmät on koostettu ohjausharjoituksen ja sen jälkeisen vapaan keskustelun 

pääkohdista. Niihin on sisällytetty yhdestä harjoituksesta asiakkaan tilanteen kuvailu, tun-

teet, ajattelu ja toiminta, mahdolliset toimintaperusteet, sekä asiakkaan aikoma seuraava 

askel. Tiivistelmät ovat minämuotoisia ja noudattavat asiakkaan itsensä käyttämää kieltä ja 

sanavalintoja.  Ne on myös koostettu mahdollisimman johdonmukaisiksi niin, että vaikka 

todellinen keskustelu olisi ollut hyppivää tai aiheissa vaihtelevaa, käsitellään tiivistelmissä 

yhtä aihetta kerrallaan. Tiivistelmiin on sisällytetty vain ne osat keskusteluista, jotka liitty-

vät pääteeman ymmärtämiseen. (Suorsa 2014, 126.)  

Sain tiivistelmäaineiston käyttööni salassapitovelvollisena. Aineistona tällaiset tiivistelmät 

ovat harvinaisia ja jo varsin pitkälle analysoitua tutkimustietoa. Miksi tällaisia tiivistelmiä 

on sitten tehty? Oulussa Kasvatuspsykologian klinikalla on valmisteltu tiivistelmiä SOL-

MU-harjoituksista kehittäen kasvatuspsykologista kokemuksen tutkimusta systeemisellä ja 

subjektitieteellisellä orientaatiolla. Suorsa esittää tiivistelmien teon osana tutkimusmene-

telmää, jossa henkilön kerronnasta voidaan muodostaa analysoimalla perustelumalli. Pe-

rustelumalli on ”teoreettinen väite premissien ja toimintaperusteiden välisestä suhteesta, 

jonka valossa kulloisenkin toiminnan subjektiivinen funktionaalisuus käy ilmeiseksi” 

(Suorsa 2014, 67). Perustelumallit siis kiteyttävät muutamaan lauseeseen henkilön koke-

muksen, toiminnan ja sen, miksi toiminta koetaan tietyssä tilanteessa mielekkääksi. Perus-

telumallien taustalla voi nähdä myös kaavan ”olosuhteessa X, ajattelen ja/tai tunnen ja/tai 

toimin tavalla Z, koska Y” (Suorsa 2014, 127).  

Tiivistelmät ovat siis perustelumallien muodostamisen välivaihe, tai itsessään jo laajoja 

perustelumalleja. Tutkija koostaa tiivistelmän tarkan litteroinnin ja jäsentelyn avulla. Alus-

tava tiivistelmä esitetään kertojalle itselleen, jotta tutkija voi varmistua pääteeman ja mer-

kittävimpien kohtien ymmärtämisestä. Kertoja saa myös korjata tiivistelmää halutessaan. 

Tämän jälkeen tutkija voi muodostaa tiivistelmistä perustelumalleja. (Suorsa 2014, 127.) 

Pro gradu -tutkielmani aineisto on siis jo tutkijoiden tiivistämää tietoa SOLMU-

koulutuksen asiakasrooleissa olevien kertomuksista. Käytännössä yksi tiivistelmä on noin 

sivun pituinen teksti.  

SOLMU-koulutukseen osallistujat olivat oppilashuollon ammattilaisia Oulun seudulta. 

Keskustelujen aiheet liittyvät siis erityisopettajien, koulupsykologien, kuraattoreiden, opet-

tajien, erityislastentarhaopettajien ja muiden oppilashuoltotyön ammattilaisten päivätyöhön 
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(Suorsa 2014, 121).  Tutkielmassani en ole erotellut tiivistelmiä ammatin mukaan, vaan 

käsittelen henkilöitä pääasiassa oppilashuollon ammattilaisina tai työntekijöinä.  

 

4.3. Sisällönanalyysin vaiheet  

Tutkimuksen sisällönanalyysi muotoutui kolmen tutkimuskysymyksen mukaan kolmeksi 

analyysiprosessiksi. Ensimmäinen analyysi, eli oppilashuoltotyön solmukohtien selvittä-

minen tapahtui jatkuvan vertailun menetelmällä. Jatkuvan vertailun menetelmässä (eng. 

Grounded Theory) aineistoa lähestytään sellaisenaan ilman ennakoivia hypoteeseja tai 

taustateorioita. Analyysi koostuu vaiheittain alkaen induktiivisesta koodauksesta, jatkuen 

kategorioiden muotoiluun ja kategoriamallin muodostamiseen sekä lopuksi tutkimusaineis-

ton koostamiseen raportiksi. Tällä tavalla pyritään saamaan johtopäätöksiä, jotka ovat re-

hellisesti nousseet aineistosta, ja jotka eivät ole värittyneet teoreettisilla ennakko-

oletuksilla. Oikeastaan Grounded Theory ei ole yksittäinen menetelmä vaan pikemminkin 

metodologinen paradigma puhtaan aineistolähtöiseen tulkintaan. Metodologian ovat esitel-

leet ensimmäisen kerran Glaser ja Strauss kirjassaan Discovery of Grounded Theory: 

Strategies for qualitative research (1976). (ks. Metsämuuronen 2003, 176-177.) 

Toinen analyysi koski tunnesääntöjen rekonstruoimista ja kolmas tunnetyön muotojen sel-

vittämistä ja nimeämistä. Näitä analyysejä ohjasivat vahvat teoreettiset käsitteet tun-

nesäännöistä ja tunnetyöstä, joten sisällönanalyysin menetelmät olivat teorialähtöisiä. Teo-

rialähtöisessä sisällönanalyysissä ensimmäinen vaihe on muodostaa analyysirunko, joka 

pelkistää aineistossa käytettävää teoreettista viitekehystä analyysin tueksi. Analyysirunko 

sisältää luokittelua ja kategorisointia sillä tavalla, että rungon perusteella aineistosta voi 

koodata siihen kuuluvat asiat. Koodauksen jälkeen sisällönanalyysi etenee samoin kuin 

jatkuvan vertailun menetelmässä, eli kategorioiden muotoiluun, kategoriamallien muodos-

tamiseen ja lopuksi koostavaan raportointiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 116-117.) 

Laadulliseen sisällönanalyysiin ei ole olemassa sellaista yleispätevää ja tarkkaa metodia, 

joka takaisi totuuden löytämisen aineistosta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 101-102). Siksi täs-

säkin tutkimuksessa on yleisten metodisten ohjeiden, teoreettisen viitekehyksen ja käsitel-

tävän aineiston luonteen pohjalta muotoutunut erityinen tutkimuksen logiikka, jolla pyrin 
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mahdollisimman johdonmukaiseen ja objektiiviseen tulkintaan. Seuraavaksi esittelenkin 

tätä logiikkaa, eli kuinka sisällönanalyysi on käytännössä toteutettu.  

Tutkimusaineisto koostui kirjallisista tiivistelmistä, joten ensimmäinen askel analyysiin oli 

lähiluku. Tutustuin tiivistelmien muotoon ja sisältöihin samalla pohtien, mistä aineisto ker-

too. Poimin tiivistelmistä kiinnostavia kohtia ja testasin erilaisia tutkimuskysymyksiä tun-

nesääntöteorian pohjalta. Tätä työvaihetta voikin sanoa alustavaksi analyysiksi, joka jäsen-

si tutkimustehtävää ennen varsinaista tutkimusta.  

Solmukohtien aineistolähtöinen analyysi alkoi etsimällä tiivistelmistä merkityksellisiä il-

mauksia, jotka liittyivät työssä koettuun ajankohtaiseen ja merkitykselliseen kysymykseen. 

Koodasin ilmauksia niin, että löysin yhden tai kaksi tärkeintä solmukohtaa, joihin kaikki 

muu kuvailu yhdessä tiivistelmässä liittyi. Kun olin koodannut tärkeimmät solmukohdat, 

aloin luokitella niitä jatkuvalla vertailulla eri kategorioihin. Lopputuloksena muodostin 

kategorioista käsitekartan, jossa on kuvattu kuusi yläkategoriaa alakategorioineen. Yläka-

tegorioita voi nimetä oppilashuoltotyön yleisiksi solmukohdiksi.  

Tunnesääntöjen ja tunnetyön teorialähtöisissä analyyseissä lähtökohtana oli analyysirun-

gon tekeminen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 116). Kirjasin analyysirunkoon käsitteiden mää-

ritelmät, ominaisuuksia ja ulottuvuuksia. Analyysirungossa yhdistyy teoreettisen viiteke-

hyksen pääkohdat sekä aineistolähtöisesti luokitteluun liittyviä havaintoja. Rungon ulko-

puolelle jäävät ilmiöt luokittelin omaksi ryhmäksi. Analyysirunko siis toimi minulle ikään 

kuin kompassina aineiston koodauksessa. Apuna käytin QSR NVivo –kvalitatiivisen ai-

neistoanalyysin ohjelmistoa. Analyysirunko on esitettynä taulukossa 1.   
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Taulukko 1.   Analyysirunko tunnesäännön ja tunnetyön tunnistamiseen  

 

KÄSITE 

 

MÄÄRITELMÄ 

 

OMINAISUUKSIA  

 

ULOTTUVUUKSIA  

 

Tunnesääntö  

 

Sosiaaliskulttuurinen 

normi siitä, kuinka 

tietyssä tilanteessa on 

sopivinta tuntea 

 

Yleisesti hyväksyttyjä 

sääntöjä, mutta huonos-

ti tunnistettuja.  

 

Mitä pitäisi, haluaisi tai 

pitäisi haluta tuntea 

tietyssä tilanteessa?  

 

Usein auktoriteettien 

määrittelemiä. Vihjeitä 

voi löytää ohjeistuksis-

ta, koulutuksista, alan 

säännöistä.  

 

 

Tunnesäännön voi 

huomata syvällisestä 

tunnetyöstä.  

 

Esiintyy toiminnan 

perusteluissa, muttei 

välttämättä voi havaita 

toiminnasta.  

 

Voidaan kuvailla 

ikäänkuin ympäristön 

odotuksena. 

 

Voi tunnistaa myös 

ilmaisusta ”yleensä 

ajattelisin…”  

 

 

Tunnetyö 

 

Toimintaa, joka pyr-

kii vaikuttamaan tun-

teen voimakkuuteen 

tai laatuun. 

 

Sopeutumista  

tunnesäännön mukai-

seen ajatteluun. 

 

Tunnetyötä voi eritel-

lä tunnetyön teknii-

koiksi, erityisiksi sää-

telykeinoiksi. 

 

Voi olla sosiaalista 

vaihtokauppaa – tun-

teilla ansaitsemista ja 

velkaa olemista (esim. 

kiitollisuus).   

 

Liittyy työelämässä 

tuloksellisuuden ja toi-

mivuuden edistämiseen. 

  

Tekniikat voi olla per-

soonallisia tai yleisesti 

hyväksyttyjä 

 

Tunnetyön tarkoitus on 

joko voimistaa tai hilli-

tä tunteita kohti tavoit-

teellista tunnekokemus-

ta  tai tunneilmausta.  

 

 

Pinnallista tai syvällis-

tä.  

 

Onnistumista voi mi-

tata sosiaalisesta vuo-

rovaikutuksesta, ei 

yksilökohtaisesti.   

 

Tunnetyön tekniikoita 

voidaan luokitella 

esim. toiminnallinen – 

ajatuksellinen,  

lähestyvä – välttävä 

jatkumoilla.   

 

(Tunnetyö voi olla 

omiin tai toisen tun-

nekokemuksiin vai-

kuttamista.) 

 

 

(koostettu lähteestä Hochschild, 2003) 
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Tunnesääntöjen etsinnässä ja tulkinnassa vaadittiin erityistä tarkkuutta. Aineistosta löytyi 

harvoin suoria tunnesäännön ilmauksia. Arvioin kuvauksia analyysirunkoon verraten ja 

pohdin, mitä erilaiset kielelliset ilmaukset missäkin yhteydessä tarkoittaa. Esimerkiksi 

”tuntuu uskomattomalta” voi tarkoittaa eri tapauksissa hämmennystä, yllättyneisyyttä, pöy-

ristystä tai järkytystä. On siis huomattava että analyysirungon lisäksi koodauksessa oli käy-

tettävä tunneilmausten tarkkaa tilannearviointia osana kerronnan kokonaisuutta.  

Tunnesääntöjen analyysin merkitysyksiköiden koodaamisen jälkeen rekonstruoin tunne-

sääntöjä. Esimerkiksi: 

- ”Itse ajattelen, että omassa työssäni on tilanteita, joita täytyy jaksaa ja kestää, 

joille ei heti voi mitään.”  

Tunnesääntö: Ratkaisemattomissa tilanteissa tulee olla pitkäjänteinen.  

 

- ”Luonnollisesti tulen osallistumaan palavereihin ja pyrin suhtautumaan per-

heeseen ymmärtäväisesti.”  

Tunnesääntö: Ammattilainen on perheitä kohtaan ymmärtäväinen.  

 

- ”Ajattelen, että asiat eivät ole mahdottomia hoitaa, jos vain välillä on aikaa py-

sähtyä miettimään niitä.”  

Tunnesääntö: Ratkaisujen löytymiseen tulee uskoa.  

 

Jatkoin tutkimusta kategorisointiin. Kategorisoin yksittäisiä tunnesääntöjä selkeiden sa-

mankaltaisuuksien ja erojen perusteella. Tein kategorisoinnin useaan kertaan varmistaak-

seni lopullista kategoriamallia. Kategorisoinnissa ilmeni myös epäselviä tai toimintaan 

perustuvia sääntöjä, jotka jäivät luonnollisesti tunnesääntöjen analyysin ulkopuolelle. Lo-

pullisen kategoriamallin muotoilin yleisten tunnesääntöjen listaukseksi, jossa kuvataan 

kahdeksan yleistä tunnesääntöä.  

Kolmas analyysi eli tunnetyön tekniikoiden analyysi tapahtui pitkälti samalla kaavalla kuin 

tunnesääntöjenkin kohdalla. Analyysirungon avulla koodasin tiivistelmistä aluksi kaikki 

kohdat, jotka jollain tavoin kuvailivat työn solmukohtaan liittyvien tunteiden voimistamis-
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ta, hillitsemistä tai muuttamista. Nimesin kohdat yksittäisiksi tunnetyön tekniikoiksi seu-

raavien esimerkkien tavalla:  

- ”Luulen sen johtuvan siitä, että [kollegojen]työsuhteet ovat määräaikaisia, ja 

kukaan ei halua leimautua hankalaksi tyypiksi.” 

Tunnetyön tekniikka: toisen näkökulman ottaminen, empatia 

 

- ”Pohdimme asiaa myös johtajan kanssa huomenna olevassa palaverissa. Voi 

olla, että hänellä on ratkaisu tilanteeseen.”  

Tunnetyön tekniikka: keskustelu, tunteiden jakaminen  

 

- ”Olen osallistunut kirjelmän laatimiseen, jolla pyrimme tekemään huoltamme 

tiettäväksi.”  

Tunnetyön tekniikka: toiminnalla vaikuttaminen  

  

Yksittäisten tunnetyön tekniikoiden kirjaamisen jälkeen muodostin kategoriakarttoja ver-

tailevalla menetelmällä. Tulokseksi sain oppilashuoltoa kuvaavia yleisiä tunnetyön teknii-

koita, jotka raportoin myös listauksen muodossa. Näitä yleisiä tunnetyön tekniikoita muo-

dostin ja nimesin yhdeksän kappaletta.  

Aineistoanalyysiin ja tulkintaan sain tukea ryhmäkeskusteluista. SOLMU-projektin aineis-

toja käytti kanssani samaan aikaan muutama opiskelija ja tutkija. Heidän kanssaan ko-

koonnuimme kevään 2015 aikana noin kahden viikon välein. Keskustelimme aineiston 

käytöstä ja tulkinnasta jokaisen oman tutkimusintressin näkökulmasta. Nämä keskustelut 

avarsivat näkökulmia ja selkeyttivät omaa tutkimustavoitettani. Sain myös palautetta tut-

kimusstrategiani loogisuudesta ja toimivuudesta, minkä voi katsoa lisäävän myös tutki-

mukseni luotettavuutta.  

Käsittelin aineistoa NVivo – ohjelmistossa, mutta kokosin koodauksien perusteella jokai-

sesta tiivistelmästä myös paperikortin, johon kirjasin solmukohdan, tunnesäännön sekä 

tunnetyön ilmaukset. Paperikortit olivat hyödyllisiä, sillä pystyin toisintamaan tietokoneel-

la tekemiäni kategorisointeja esimerkiksi suurelle pöydälle, ja kokeilemaan ja varmista-

maan lopullisia ryhmittelyjä kortteja siirtelemällä. 
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4.4. Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys  

Kvalitatiivisessa sisällönanalyysissä luotettavuutta ei voi mitata numeerisesti. Sen sijaan 

luotettavuus perustuu tutkimuksen arvioitavuuteen, erityisesti aineiston tulkinnan kohdalla. 

Olen pohtinut oman tutkimukseni luotettavuutta Mäkelän (1990) listaamien seikkojen pe-

rusteella. Niitä ovat aineiston yhteiskunnallinen tai kulttuurinen paikka, aineiston tuotan-

non ehdot, aineiston riittävyys, analyysin kattavuus sekä analyysin arvioitavuus ja toistet-

tavuus. (Mäkelä 1990, 47–48.)  

Tiivistelmäaineisto on Oulun yliopiston Kasvatuspsykologian klinikalla kerättyä. Tiivis-

telmät ovat tutkijan tekemiä ja niiden taustalla on aiemmin kerrotusti SOLMU-projektiin 

kuuluva ohjauskoulutus. Yhteiskunnallisesti aineiston paikka voidaan määritellä oululaista 

oppilashuoltotyötä koskevaksi, 2000-luvulla. Tiivistelmien tuotantoehtoina näen, että hen-

kilöt tiivistelmien taustalla olivat vapaaehtoisesti osallistuneet ohjauskoulutukseen. Tämän 

vuoksi aineistoon on valikoitunut ohjaustaitojen kehittämisestä motivoituneita oppilashuol-

lon työntekijöitä. Kaikki osallistujat ovat naisia, mikä toisaalta heijastaa oppilashuollon 

sukupuolijakaumaa yleisestikin Suomessa. Kuitenkin tunnesääntöjen näkökulmasta suku-

puolella voi olla merkitystä tuloksissa.  

Ohjauskoulutuksen aikana kerätty aineisto herättää kysymyksen, kuinka aidosti ja laajasti 

henkilöt ovat uskaltaneet kuvailla työn kysymyksiään, kun kuuntelijoina on alan kollegoita 

ja tutkijoita. Tilanteeseen on myös liittynyt arviointia, mikä on voinut vaikuttaa joidenkin 

henkilöiden kertomiin. Toisaalta koulutustilanne saattoi nimenomaan lisätä tunnesääntöjen 

ilmaisuja, eli osallistujat kertoivat työnsä solmukohdista ammattialalle sopivin tunnesanoin 

ja –ilmaisuin. Lisäksi SOLMU-koulutuksesta oli saatu hyvää palautetta ilmapiirin osalta. 

Silti voi pohtia, kuinka paljon henkilöt rajoittivat ja säätivät kertomaansa sen mukaan, mitä 

kokivat kuulijoiden haluavan kuulla, ja mitä he voivat kertoa kasvojaan menettämättä.  

Tiivistelmät on tehty tutkijoiden toimesta heidän oman tutkimusorientaationsa mukaisesti. 

Olen hyväksynyt tiivistelmät aineistoksi sillä perusteella, että ne käsittelevät ohjauskeskus-

telujen pääteemoja ja niihin sisältyy pääteemaan liittyvät toiminnan, ajattelun ja tunteiden 

kuvaukset. On kuitenkin huomattava, että tiivistelmistä on voinut karsiutua sellaista tunne-

sääntöihin ja tunnetyöhön liittyvää kuvailua, joka olisi rikastanut tutkimustani. Olen kui-
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tenkin tutkimusryhmään osallistuessani voinut katsoa alkuperäisiä ohjausharjoitusten vide-

oita ja varmistua, että tiivistelmistä tekemäni analyysi on asianmukainen.  

Aineisto on mielestäni ollut riittävä. Kun käsittelyssä oli 24 henkilön kuvailut ja edustettu-

na oli erilaisia oppilashuoltotyöhön liittyviä ammatteja, uskon että tuloksissani on aineksia 

myös yleiseen oppilashuollon työntekijöiden tunnemaailmaa koskevaan keskusteluun. Toki 

työn solmukohdat, tunnesäännöt ja tunnetyö ovat persoonallisesti koettuja ilmiöitä, mikä 

on tulkinnassa ja yleistyksissä huomioitava. Analyysin kattavuutta perustelen sillä, että 

olen pyrkinyt hallinnoimaan aineistoa tasapuolisesti. Käyttämäni analyysirunko oli apuna 

siinä, että tulkintani perustui systemaattiseen tunnistus- ja jäsennystyöhön.  

Analyysin arvioitavuutta voi perustella myös sisällönanalyysin vaiheiden julkikirjoittami-

sella sekä pyrkimyksellä johdonmukaisuuteen. Periaatteessa olen mahdollistanut lukijalle 

tulkintani arvioimisen oikeaksi tai vääräksi. Tunnesäännöt aiheena vaikeuttaa kuitenkin 

arvioitavuuden periaatetta. Tunteiden kuvailu ei tavallisessa suomenkielisessä kerronnassa 

ole kovin yleistä, ainakaan niin että käytettäisiin yleiskielisiä tunnesanoja kuten ilo, suru tai 

pelko. Kielikuvia sen sijaan käytetään paljon. Mikä tunne on kyseessä, kun puhutaan ma-

ton alta vetämisestä, kissanhännän vedosta, ylikävelemisestä tai kupin nurin menemisestä? 

Tulokset ovat siis myös henkilökohtaisia tulkintojani tunnesääntöjen ja tunnetyön teorioi-

den ja suomenkielen ymmärtämisen pohjalta.  

Tulkinnan luotettavuutta tukee se, että olen osallistunut analyysin edetessä SOLMU-

aineiston tutkimusryhmään ja graduryhmään aiemmin kuvatulla tavalla. Näissä keskuste-

luissa olen saanut palautetta ja ohjeita analyysiini.  

Eettisyys tässä tutkimuksessa liittyy pitkälti salassapitoon. Henkilöt ovat aineistosta tunnis-

tettavissa, mikä on pitänyt häivyttää kirjallisista tuotoksista. Olen pääasiallisesti häivyttä-

nyt käyttämistäni esimerkeistä ammatit, sukupuolet sekä tilanteiden tunnistamiseen liitty-

vät yksityiskohdat. En myöskään ilmoita, minkä vuoden harjoitusryhmää analyysi koskee.  

Koska oppilashuollon ongelmakohdat voivat välillä olla hyvinkin vakavia, jopa elämän ja 

kuoleman kysymyksiä, en ole kokenut asiakseni retostella näillä aiheilla, vaan tässä käsit-

telyssä olen keskittynyt yläkategorioiden kuvailuun tutkimuskysymysteni mukaisesti.  
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Yleisesti ottaen, tämä tutkielma pyrkii tukemaan oppilashuollon alan kehitystä ja antamaan 

hyvää tietoa oppilashuollon työntekijöille. Pyrin esittämään johtopäätökseni niin, että se 

mahdollistaa työntekijöiden henkilökohtaista reflektointia, mutta perustelee myös tunneil-

mapiirin kehittämistä alalla. Osoitan myös oppilashuollon työntekijöiden ammattilaisuuden 

ja ammatin tavoitteiden syvällisen sisäistämisen. Koen tämän näkökulman valinnan myös 

eettisenä valintana ja tutkimuksen osallistujia kunnioittavana.  
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5. TUNNESÄÄNNÖT OPPILASHUOLLON SOLMUKOHDISSA 

 

Tutkimukseni koostui kolmesta erillisestä analyysistä, jotka koskivat oppilashuollon sol-

mukohtia, tunnesääntöjä ja tunnetyön tekniikoita. Työn solmukohdat näyttivät keskittyvän 

pääosin resurssipulan ja työyhteisön sisäisten ongelmien kuvaukseen. Tunnesäännöistä 

muodostui lista, joka kuvaa työn tunnemaailman säännönmukaisuuksia ja työn vaatimuk-

sia. Tunnetyön tekniikoissa näkyi sekä persoonallisia että ammatissa soveliaita tunteen 

säätelyn tapoja. Tässä luvussa esittelen analyysieni tarkat tulokset omien alaotsikoiden alla.  

 

5.1.Solmukohtia 

Oppilashuoltotyön solmukohtien analyysissä poimin 47:stä asiakastiivistelmästä 50 erilais-

ta työn solmukohtaa. Pyrin löytämään jokaisesta tiivistelmästä sen yhden, tärkeimmän 

pääongelman, mutta kolmessa tapauksessa pääongelmia oli kaksi. Työssä koetut solmu-

kohdat olivat jokaisen henkilön kohdalla erityisiä, tietyissä olosuhteissa esiintyneitä pul-

mia, eikä kahta täysin samanlaista kuvausta löytynyt. Selkeitä yhteneväisyyksiä oli kuiten-

kin todettavissa. Aineistosta hahmottui pääasiassa kuusi teemaa: resurssipula, huoli oppi-

laasta/asiakkaasta, ongelma vanhemman kanssa, henkilökohtainen väsymys, huono työil-

mapiiri ja kollegan epäammattimaisuus. Nämä teemat olen koonnut esimerkkeineen ja 

frekvensseineen käsitekarttaan (Kuva 2).  
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Kuva 2: Oppilashuoltotyössä kohdattuja solmukohdat  

 

 

 

Resurssipula oli yleisin solmukohtien teema ja siihen liittyviä ongelmia mainittiinkin tii-

vistelmissä 19 kertaa. Aikapula, liian suuri työmäärä tai omaan työnkuvaan kuulumattomat 

tehtävät mainittiin useita kertoja arkea kuormittavaksi ongelmaksi. Ammattilaiset kokivat 

vaikeana myös lastensuojelun tilanteen, sillä esimerkiksi huostaanottoa jouduttiin vaikeissa 

tilanteissa odottamaan kokemusten mukaan liian pitkään. Konkreettisempina solmukohtina 

mainittiin asiallisten tilojen puute heillä, jotka vierailevat koululla noin kerran viikossa, 

sekä myös pätevien sijaisten löytämisen vaikeus. Palkkaongelmat koettiin tietynlaisena 

henkilökohtaisena resurssipulana, kun muun muassa työmatkoista tai kriisipäivystyksestä 

ei saada ammattilaisten mielestä asiallista korvausta. Erilaisia resurssipulan kuvauksia oli 

siis paljon. Yleisesti oppilashuollon työntekijät kokivat työn tarpeen lisääntyneen mutta 

samalla resurssien niukentuneen.  
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Huonon työilmapiirin teemaan liittyviä solmukohtia oli yhdeksässä tapauksessa. Oppi-

lashuollon ammattilaisilla oli kokemuksia työyhteisön kahtiajakautumisesta, erimielisyyk-

sistä, keskusteluongelmista sekä toivottomuutta poikivasta valittamisen kulttuurista. Muu-

tamassa tapauksessa työyhteisön ongelmaksi nähtiin epäselvät palaverikäytännöt tai kes-

kusteluihin liittyvät arvovaltataistelut. Tällöin työyhteisön toimintaa ei koettu asioita edis-

täväksi vaan pikemminkin hankaloittavaksi. Yleisesti ottaen me-hengen puuttuminen näh-

tiin solmukohdaksi erityisesti tilanteissa, joissa oppilaiden asioiden hoito vaati kollegoiden 

välistä yhteistyötä.  

Kollegan epäammattimaisuus erottui työilmapiirin kategoriasta erilliseksi luokakseen, ja 

tähän liittyvistä solmukohdista kerrottiin myös yhdeksässä tapauksessa. Tässä kategoriassa 

kuvailtu solmukohta kohdistui ongelmaan suhteessa yksittäiseen kollegaan. Osalla oli sel-

keästi riitaiseksi kärjistynyt suhde, joka ilmeni kollegan toimien arvosteluna. Yhtenä on-

gelmana koettiin kollegan epäasiallisuus työskentelyssä, kuten kielteinen suhtautuminen 

oppilaisiin, johon kertojat kokivat vastuuta puuttua. Solmukohdaksi kuvailtiin myös huo-

limattomuus salassapitovelvollisuutta kohtaan, kun oppilaan asioista puhuttiin oppilashuol-

tolain vastaisesti epävirallisissa yhteyksissä. Tämä aiheutti kertojissa suuttumusta ja myös 

vastuuta puuttua puhetapaan.  

Huoli oppilaasta tai asiakkaasta tarkoittaa teemaa, jossa kertojat kuvasivat työtä erityisen 

haastavan oppilaan tai asiakkaan kanssa. Tällaisia tapauksia oli kuusi. Huolenaiheina oli, 

ovatko oppilashuollon tukitoimet riittäviä asiakkaan tilanteen edistämiseksi, tai auttaako 

tukitoimet ollenkaan. Tässä teemassa korostui riittämättömyyden tunteet sekä työn rajojen 

pohtiminen: kuinka pitkälle voi asiakasta auttaa, entä kuinka pitkälle voi perhettä oppi-

lashuollon keinoin tukea. Yhdessä tapauksessa solmukohtana oli myös pitkän ja kiinteän 

asiakassuhteen päättäminen, joka oli välttämätöntä mutta haastavaa niin asiakkaalle kuin 

työntekijälle.  

Ongelma vanhemman kanssa (4 tapausta) erottui omaksi kategoriakseen, vaikka oppi-

lashuollon kohderyhmää ovatkin lapset ja nuoret. Jotkin oppilashuollolliset tukitoimet voi-

vat vanhemmista tuntua ikäviltä ja oppilasta leimaavilta, vaikka asiantuntijat uskovatkin 

tuen olevan lapsen etu. Vanhempien kanssa oli syntynyt erimielisyyksiä ja suoria riitoja-

kin. Joissain tapauksissa oppilashuollon ammattilainen oli huolissaan vanhempien toimin-

nasta suhteessa lapseen, tai ylipäänsä perheen tilanteesta. Vanhempien koettiin välillä vas-

tustavan tukitoimia tarpeettomasti tai aiheuttavan oppilaalle lisäongelmia.   
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Henkilökohtainen väsymys suhteessa omaan työhön näkyi myös omana kategoriana (3 

tapausta). Päivittäistä työtä kuvailtiin välillä hyvin raskaaksi, ja itsenäinen työskentely ko-

ettiin toisaalta joskus yksinäiseksikin. Uupumukseen oli johtanut useat tekijät, kuten re-

surssipula, asioiden muuttumattomuus, kyllästyminen ja jatkuva sopeutuminen. Yhdessä 

tapauksessa vastuu oppilaiden edun toteutumisesta koettiin esteenä omien unelmien toteut-

tamiselle, mikä turhautti työntekijää.  

Kuten mainittu, resurssipula näyttäytyi yleisimpänä työn solmukohtana. Mainintoja resurs-

sipulasta oli myös vahvasti muidenkin teemojen yhteydessä. Esimerkiksi huoli oppilaasta 

saattoi pääasiassa johtua siitä, etteivät käytettävissä olevat tukitoimet olleet kertojan mie-

lestä riittäviä. Yleisesti ottaen pula ajasta, työntekijöistä, tiloista ja palveluista näyttäytyi 

monien riittämättömyyden tunteiden ja kärjistyneiden tilanteiden taustalla.  

Huomattava osa, yli kolmannes, solmukohdista liittyi työilmapiiriin tai työkaveriin. Yleis-

tettynä työyhteisöä koskevat ongelmat nousivat resurssipulan rinnalle yleisimmiksi solmu-

kohdiksi. Oppilashuollon työntekijät suhtautuivat vakavasti me-hengen puuttumiseen tai 

kollegan epäammattimaiseen käyttäytymiseen. Työilmapiirin ja kollegan epäammattimai-

suus –kategorioissa kuvastui myös toive voimavarakeskeisyydestä ja kohteliaasta yhteis-

työstä. Työkavereiden haluttaisiin siis olevan positiivisia, kunnioittavan toisiaan ja puhal-

tavan yhteen hiileen.  

Työnohjaukselle koettiin paljon tarvetta. Työyhteisöä koskevissa pulmissa työnohjauksesta 

toivottiin ikään kuin kolmannen osapuolen selvittelyapua kriisiytyneisiin tilanteisiin. Li-

säksi monet toivoivat yksilötyönohjausta oman työskentelyn tueksi. Oppilashuollossa toi-

mii paljon itsenäisiä työntekijöitä, joilla on aivan erityiset työtehtävät. Valitettavasti resurs-

sipula koettiin olevan myös työnohjauksen esteenä. 
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5.2. Tunnesäännöt 

Aineiston 47 tiivistelmästä 39 tapauksessa löytyi tunnesääntöihin liittyviä ilmauksia. Toi-

sin sanoen, kahdeksassa tiivistelmässä oli suurimmaksi osaksi keskitytty tiukasti tilanteen 

kuvailuun ilman suurempia tunnepohdiskeluja, jolloin tunnesäännön muodostaminen oli 

mahdotonta. Toiminnansääntöjen ilmentäjinä karsiutuneet tapauksetkin ovat kuitenkin tär-

keitä.  Muutamassa tapauksessa tunnesäännöstä tuli aavistus, mutta sääntö jäi epätarkaksi. 

Näitä sääntöjä kategorisoin varovaisesti, lähinnä tarkistaen vahvistavatko ne muita katego-

rioita. Niissä tiivistelmissä, joissa tunnesääntöjä pystyi muodostamaan, saattoi löytyä yh-

destä kolmeen erilaista tunnesääntöä, joten yksittäisiä tunnesääntöjä kirjasin analyysissä 69 

kappaletta Yläkategorioista muodostin kahdeksan kohdan listan, joiden perässä ilmoitin 

tunnesääntöjen frekvenssit. Nämä yleiset tunnesäännöt kuvaavat, mitä oppilashuollon työn-

tekijän pitäisi tai pitäisi haluta tuntea tilanteesta riippumatta työskentelyssään.  

 

Taulukko 2.  Oppilashuollon yleisiä tunnesääntöjä  

 

YLEINEN TUNNESÄÄNTÖ 

 

Frekvenssi 

1. Työyhteisössä tulee olla kohtelias 17 

2. Yhteistyötä tulee arvostaa 15 

3. Työssä tulee olla positiivinen ja voimavarakeskeinen asenne. 13 

4. Pitää uskoa, että kaikkiin ongelmiin on ratkaisu 12 

5. Lapsen tai nuoren etu menee aina edelle 12 

6. Perheitä tulee kunnioittaa. 8 

7. Asiakkaisiin tulee suhtautua tasavertaisesti. 6 

8. Ammattilaisen tulee olla asiantuntijana vahva.  6 
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Yleisten tunnesääntöjen frekvenssien summa on 89. Tämä johtuu siitä, että monet tunne-

säännöt pystyi lukemaan kahden eri yläkategorian alle. Esimerkiksi yksittäisen säännön 

”Ongelmiin tulee etsiä yhdessä ratkaisuja” olen laskenut sekä toisen että neljännen yleisen 

säännön alle. Myös ”Unelmia täytyy toteuttaa ja omia puoli pitää” sääntö liittyi sekä kol-

manteen että kahdeksanteen yleiseen tunnesääntöön. Seuraavaksi kuvailen yksityiskohtai-

semmin jokaisen nimeämäni yleisen tunnesäännön sisältöä.   

1: Kohteliaisuuden tunnesääntö kumpusi kaikkien niiden ongelmien läpi, joita työyhtei-

sön toiminnassa kuvattiin. Sekä kollegoilta että itseltä odotettiin kohteliaisuutta. Useiden 

solmukohtien lähtökohtana nähtiinkin esimerkiksi selän takana puhuminen, valittaminen, 

kiittämättömyys tai kiukuttelu. Etenkin puhumattomuus tai kilpailullisuus koettiin epäkoh-

teliaaksi. Eräs työntekijä kuvasi kokemustaan palavereista seuraavasti: ”Olen kokenut tietyt 

palaverit kaoottisiksi: osallistujat puhuvat kilvan eivätkä kuuntele toisiaan. --- minun on 

sanottava asiani jyrkästi, jotta saan suunvuoron, otettava puheenvuoro väkisin.--- Olen 

miettinyt, onko tämä sellainen asia, mikä minun täytyy vain sietää”. 

Myös omaa kohteliaisuutta reflektoitiin: enhän jyrännyt toista, muistinhan kuunnella, 

muistinko kiittää. Eräs opettaja pohti omaa toimintaansa tilanteessa, jossa oli auttanut kol-

legaa oppitunnilla: ”Mielestäni opettaja ei toiminut kaikilta osin oikein meneillään olevas-

sa tilanteessa enkä pystynyt kokonaan asettumaan hänen puolelleen. --- Jälkeenpäin mie-

tin, olisiko minun sittenkään pitänyt ottaa sellaista roolia tilanteessa: pohdin olinko ikään 

kuin vetänyt mattoa opettajan alta”.  

Muutamassa tapauksessa kollegan kohteliaisuus noteerattiin erityisenä, positiivisena asia-

na. Kiitos hyvästä työstä tuntui antavan työntekijöille itsevarmuutta ja valoisuutta. Tasa-

puolinen huomiointi arjessa vahvisti me-henkeä työyhteisössä. Yleisesti ottaen arkikohte-

liaisuus vaikutti työntekijöille tärkeältä asialta. Kohteliaisuuden yläkategoriaan lukeutui 

kuitenkin myös pitkä kieltolista, millaiset käytöstavat eivät kuulu työntekoon. Ei saa jyrätä, 

ei saa kävellä yli, ei saa valittaa koko ajan, ei saa puhua selän takana, ei saa edistää synk-

kyyttä, ei saa pahoittaa mieltä työasioista keskusteltaessa. Näistä kaikista kuvauksista 

muodostin ensimmäisen tunnesäännön, joka peräänkuuluttaa, että työyhteisössä tulee olla 

kohtelias.   

Vaikka kohteliaisuus ei varsinaisesti ole tunnesana, sen merkitys liittyy vahvasti tunteen 

säätelyyn. Mielestäni kohtelias käytös tarkoittaa sellaista tunteiden säätelyä, jossa vältetään 
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toisten loukkaamista ja pyritään edistämään hyvää ilmapiiriä, samalla antaen itsestä miel-

lyttävä kuva toisille ihmisille.  

2: Yhteistyön arvostaminen liittyy kiinteästi edelliseenkin tunnesääntöön, mutta on mer-

kitykseltään syvempi kuin käytöstapoja koskeva. Yhteistyön arvostamisen kategoriassa 

ilmeni, että kollegoiden välisen yhteistyön voimaan ja hyödyllisyyteen pitää työssä oikeasti 

uskoa. Näennäinen yhteistyö, jossa vastuu oli käytännössä vain yhdellä henkilöllä, koettiin 

turhauttavaksi. Esimerkiksi eräällä opettajalla oli pulmia yhteistyön sujuvuudessa, mutta 

ratkaisujen pohdinnassa hän ilmaisee: ”Uskon kyllä, että tällaisessa opettajien välisessä 

yhteistyössä on paljon hyviä mahdollisuuksia, ja olen myös huomannut sillä olevan positii-

visia vaikutuksia enemmän tukea tarvitseviin oppilaisiin”. Ratkaisua lähdettiin etsimään 

siis yhteistyön kehittämisestä, ei sen lopettamisesta.  

Yhteistyön arvostamiseen sisältyi tarkemmin ottaen kolme alakategoriaa: ongelmista kes-

kustelu kasvokkain, erilaisten toimintatapojen kunnioitus ja yhteistyön vaaliminen oppi-

lashuollon verkostossa. Nämä voidaan kuvata myös sivulauseina; Oppilashuollon työnteki-

jöiden on arvostettava yhteistyötä niin paljon, että he ratkaisevat ongelmat keskustelemalla, 

kunnioittavat kollegan erilaisia työtapoja yhtä hyvinä, sekä vaalivat yhteistyösuhdetta mui-

hin verkoston tahoihin.  

Ongelmien ratkaisu keskustelemalla nousi omaksi alakategoriaksi, sillä keskusteluyhtey-

den katkeaminen koettiin todella haastavaksi solmukohdaksi ja heikensi myös yhteistyötä 

vaativien töiden hoitamista. Kommunikointi pelkästään sähköpostien, puheluiden tai muis-

tilappujen avulla koettiin liian aikaa vieväksi ja erimielisyyttä syventäväksi. Keskusteluyh-

teyden ylläpitäminen vaatii huomattavaa tunnetyötä, kuten vihan tukahduttamista ja posi-

tiiviseen suuntaavaa ajattelua. Silti työntekijät olivat sitä mieltä, että aina on kyettävä pu-

humaan kasvokkain. 

Erilaisten toimintatapojen kunnioitus katsottiin myös yhteistyötä edellyttäväksi tunnesään-

nöksi. Toisiin työntekijöihin on luotettava ja heidän työtapansa on arvosteltava yhtä hyväk-

si kuin omat, jotta tehokas työnjako mahdollistuu. Muutamassa tapauksessa työntekijä ar-

veli, etteivät kollegat kykene yhtä hyvin tiettyyn tehtävään kuin itse kykenisi. Pohdinnan 

edetessä ajattelu kääntyi kuitenkin arvostavaksi, sillä toisiin työntekijöihin on useissa tapa-

uksissa pakko luottaa. Työnjakoa on myös tehtävä, jottei yksi työntekijä kuormitu liikaa. 
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Yhteistyö oppilashuollon verkostossa tarkoittaa myös luottamusta ja uskoa. Tämä alakate-

goria kumpusi vahvasti resurssipulan solmukohdista. Esimerkiksi lastensuojelun kanssa 

tehtävä työ on tärkeää, mutta lastensuojelu ei pysty vastaamaan oppilashuollosta esitettyi-

hin tarpeisiin sataprosenttisesti. Tämän vuoksi usko vaikkapa huostaanoton onnistumiseen 

on koetuksella, mutta heidän työtään on silti arvostettava. Aineiston työntekijät halusivat 

luottaa, että muissakin instituutioissa kuin kouluissa työntekijät tekevät parhaansa. Alaka-

tegoria on erillinen myös sen vuoksi, että oppilashuollossa, lastensuojelussa, sosiaalitoi-

mistossa tai vaikkapa perheissä on erilaisia tavoitteita, erilaista ymmärrystä ja vaihtelevia 

toimintatapoja. Vaikka koko ajan ei olla samalla aaltopituudella, täytyy yhteistyötä vaalia 

ja siihen luottaa.   

3: Työssä tulee olla positiivinen ja voimavarakeskeinen asenne, mikä tarkoitti työnteki-

jöiden halua pysyä valoisana ja keskittyä onnistumisiin.  Aineistossa oma negatiivisuus 

katsottiin esteeksi ratkaisujen etsinnässä ja kollegoiden negatiivisuutta arvosteltiin. Työyh-

teisön kielteinen ilmapiiri nähtiin tarttuvaksi, mikä vaikutti työssä jaksamiseen ja yhteis-

työn onnistumiseen.  

Yhdessä kuvauksessa verkostotyössä toimiva työntekijä viittaa positiivisuuden säilyttämi-

seen seuraavasti: ”Minua mietityttää tiimin toiminta kuntaliitosten yhteydessä. Olen me-

nossa ensimmäistä kertaa järjestettävään kehityskeskusteluun. --- Menen kuitenkin keskus-

teluun avoimin mielin, koska en ole varma, mitä asioita siellä käsitellään.--- Tulevassa 

keskustelussa en aio lähteä valituslinjalle, vaikka resurssit ovat niukat. Sen sijaan pyrin 

tuomaan esille tiimin nykyisen toimintamuodon säilyttämisen tärkeyttä”. Tämä työntekijä 

halusi säilyttää positiivisen suhtautumisen, vaikka tulevat muutokset mietityttävätkin. Ku-

vauksen voi tulkita niin, että työntekijä uskoo positiivisten asioiden korostamisen vaikutta-

van tulevassa keskustelussa paremmin kuin valittamisen.  

Lapsiin ja nuoriin haluttiin suhtautua myös ehdottoman positiivisesti ja voimavarakeskei-

sesti. Kielteinen suhtautuminen nähtiin oppilashuollossa vääräksi. Esimerkiksi: ”Minua on 

häirinnyt eräässä koulussa tapa, jolla oppilaista puhutaan. --- ammattilaiset korostivat 

oppilaan negatiivisia puolia. --- Koin, että neuvottelutilanteessa ei päästy tällä tavalla 

ensinnäkään eteenpäin. --- Itse olen tottunut pikemminkin voimavarakeskeiseen lähesty-

mistapaan, ja ajatus siitä, että liikkeelle lähdettäisiin jostakin muualta, tuntuu oudolta.”  

Tässä työntekijä koki toisten ammattilaisten ongelmakeskeisen asenteen tehottomaksi, 

huonoksi ja jopa oudoksi.  
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Positiivisuuden tunnesääntö tuntui liittyvän pitkälti työssä jaksamiseen. Oppilashuollossa 

asiakasmäärät ovat suuria, työntekijöitä koettiin olevan liian vähän ja ylipäänsä resursseista 

pula. Tällaisessa työtilanteessa toiminta vaatii ymmärrettävästi positiivista asennetta jak-

samisen tueksi. Positiivisuus liittyy myös toimijuuden kokemuksen säilyttämiseen: vaikka 

resurssit ovat vähäiset, on omalla toiminnalla mahdollisuus kehittää työtä.  

4: Pitää uskoa, että kaikkiin ongelmiin on ratkaisu. Tämä tunnesääntö ilmeni myös 

muodoissa ”kaikkiin ongelmiin on löydettävä ratkaisu”. Tunteita ohjaavana normina tämä 

on erittäin vaativa ja kuvastaa kuinka suurta vastuuta työntekijät oppilashuollossa kokevat 

kantavansa. Eräs työntekijä kuvaa ratkaisun etsintää näin: ”Väkivalta on noussut viime ai-

koina esiin uudella tavalla. --- Viranomaisten taholta en useinkaan saa apua, ja on pakko 

keksiä omia ratkaisuja; onneksi nekin toimivat joskus. Usein pystymme todella auttamaan 

lasta tämän vaikeassa tilanteessa; tämä auttaa minua jaksamaan työssäni”.  

Myös toisessa tapauksessa työntekijä kuvaa sitä, ettei viranomaisilta ole saatu toivottua 

apua: ”Omasta mielestäni paras ratkaisu lapsen kannalta olisi sijoitus --- , mutta sijoitus-

jonot ovat niin pitkiä, että sijoitus ei ole toistaiseksi onnistunut. Ainoa ratkaisu on näyttä-

nyt olevan uusien palavereiden järjestäminen ja uusien avohuollon tukitoimien etsiminen 

ja kokeileminen. Itse en usko ratkaisun löytyvän tätä kautta. --- Omalta osaltani pyrin kui-

tenkin suuntaamaan toimintaani niin, että lapsi voitaisiin sijoittaa jonnekin.” 

Yllä kuvatuissa esimerkeissä kerrotaan tilanteista, joissa työntekijän mielestä paras ratkaisu 

on mahdoton toteuttaa. Ensimmäisessä otteessa todetaan, että vaihtoehtoisten ratkaisujen-

kin keksiminen tuottaa usein tulosta, mikä edesauttaa työssä jaksamista. Toisessa otteessa 

työntekijä ei taas usko vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, mutta suuntaa toimintaansa jotta paras 

ratkaisu ajan myötä mahdollistuisi. Molemmat kuvaukset liittyvät lapsen tai nuoren vaike-

aan tilanteeseen. Tästä voikin päätellä, ettei vaikeissa tilanteissa ole muuta, ammattimaisen 

tunnesäännön mahdollisuutta. Yhdessä tapauksessa lapsen uskoutumisen omasta ongel-

mastaan koettiin lisäävän painetta löytää ratkaisu, edes jollain keinolla auttaa lasta. Vaikka 

solmukohdat useassa tapauksessa liittyivät juuri siihen, ettei ratkaisua tunnu löytyvän ja 

tilanne vain pahenee, halusivat työntekijät siis uskoa että omalla aktiivisuudella voi saada 

aikaan muutoksia. 

5: Lapsen tai nuoren etu menee aina edelle, mikä on ilmeistä oppilashuollon tavoitteita 

lukiessa. Oppilashuollon kohderyhmäksi kun on selkeästi määritelty lapset ja nuoret. Tun-

nesääntönä oppilaiden edun ajattelulla ei kuitenkaan löytynyt selviä rajoja. Meneekö lap-
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sen etu työntekijän yksityiselämän edelle? Meneekö lapsen etu ryhmän edun edelle? Tätä-

kin oppilashuollon työntekijät lähestyivät monesta näkökulmasta.  

Eräs opettaja pohti nykyisen opetustyön jättämistä ja uralla etenemistä: ”Olen kokenut, että 

oma työni on raskasta mutta antoisaa. Olen kuitenkin pitkään haaveillut, että saisin tehdä 

myös muunlaista työtä.--- Olen huolissani, mitä tämä muutos merkitsee oppilaille, jotka 

ovat kokeneet elämässään kovia, ---.  Asia on vaikea, koska minun etuni ja koululaisten etu 

eivät välttämättä ole yhteneväisiä tässä tapauksessa. Minun pitäisi ratkaista kumman etua 

ajattelen.” Tässä tapauksessa työntekijä asettaa oppilaiden edun oman uralla etenemisensä 

edelle, ainakin hetkellisesti. Tämä vaikuttaa olevan suuri henkilökohtainen myönnytys 

työlle ja työn kohderyhmän eduksi. Esimerkki kuvastaa jopa altruistista suhtautumista lap-

siin.  

Toisessa tapauksessa työntekijä pohtii, kuinka paljon lapsen asiat sitovat koko perhettä 

oppilashuollon asiakkaaksi: ”Tapaamisessa vanhempi kuvasi perheen muita huolia niin 

vuolaasti, että lapsen asiaa ei tässä tapaamisessa viety millään tavalla eteenpäin. --- Ajat-

telen, että tällainen vuodatus voidaan ottaa kertaluontoisesti vastaan, mutta luonnollisesti-

kaan emme alkaisi tapaamaan vanhempaa hänen asioihinsa liittyen. Asiakkaalle ei kuiten-

kaan voi sanoa, että hänen asiansa eivät kuulu näihin tapaamisiin.” Työntekijä näkee 

luonnollisena, etteivät perheen muut ongelmat liity oppilashuoltoon, vaan asioiden tulisi 

pitkällä aikavälillä keskittyä kuitenkin lapsen tai nuoren asioiden edistämiseen.  

6: Perheitä tulee kunnioittaa. Tämä tunnesääntö kertoi oppilashuollon vaikutusmahdolli-

suuksien rajaamisesta. Oppilashuollon työ tähtää, edellä kerrotusti, lasten ja nuorten asioi-

den edistämiseen. Välttämättömästi perheet liittyvät työkenttään, mutta heihin tulee suh-

tautua kunnioittaen: vanhemmilla on päätösvalta lastensa asioihin, mutta he eivät ole oppi-

lashuollon kohderyhmää. Oppilashuollon ja perheiden välinen vuorovaikutus nähdään 

ihanteellisena, kun se on yhteistyötä ”samalla puolella”.  

Oppilashuollon asiantuntijat kokivat kuitenkin joissa tapauksissa vastuuta puuttua perheen 

toimintaan, mikäli sillä oli selkeitä kielteisiä vaikutuksia lapseen tai nuoreen. Eräässä tapa-

uksessa eroperheen asumisjärjestelyt aiheuttivat työntekijässä huolta: ”Olen miettinyt, mis-

sä määrin vanhemmat näissä tilanteissa ajattelevat lapsen etua, ja mitä tällaisten perhei-

den kanssa voisi tehdä, ja kenen se olisi tehtävä. --- kuinka pitkälle voin mennä, missä on 

raja. Toisaalta ajattelen, että kyse on perheen omasta valinnasta, mutta myös päiväkodilla 

on tässä tärkeä tehtävä toimia kasvatuskumppanina ja kertoa asiantuntijan näkemys ---.” 
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Esimerkissä tuodaan esille tämän tunnesäännön haaste: perheet tekevät omat valintansa, 

mutta ammattilaisen vastuulla on toisaalta puuttua asiaan jos niin kokee.  

Tunnesääntönä perheiden kunnioitus kehottaa siis yhteistyöhön, mutta myös varovaisuu-

teen. Perheiden tilanteita tulee seurata ja asioista keskustella, mutta puuttua saa vasta kun 

se on lapsen/nuoren edun kannalta selkeästi perusteltua. Tunnesääntö muistuttaa myös ko-

konaiskuvasta, sillä perheet voivat kieltäytyä lapsen tukitoimista kokonaan, mikäli eivät 

luota oppilashuollon työntekijöihin.  

7: Asiakkaisiin tulee suhtautua tasavertaisesti. Tasavertaisuuden tunnesääntö muistuttaa 

jokaista työntekijää pitämään mielessä koko asiakaskuntansa, sekä velvollisuutensa kaikkia 

kohtaan. Toisaalta tunnesääntö ehkäisee liikaa kiintymystä: tasavertaisuuden nimissä ei voi 

keskittyä vain yhden asiakkaan tapaukseen. Tasavertaisuutta peräänkuulutettiin myös tilan-

teissa, joissa asiaan liittyi useita tahoja. Jokaista tahoa tulisi kuunnella ja asioida heidän 

kanssaan tasapuolisesti, eikä suosia yhtä näkökulmaa muiden yli. Tämä on tunnesääntönä 

ymmärrettävä ja kuvastaa diplomaattista suhtautumista asioiden hoitoon.     

Tasavertaisuuden tunnesääntöä reflektoitiin myös omasta työskentelystä. Seuraavassa esi-

merkissä erityislapsi oli aiheuttanut luokassa ongelmia, ja opettaja pohtii toimintaansa: 

”Kahden kesken lapsi on usein yhteistyökykyinen ja keskustelevakin. Toisaalta hän on ko-

kenut jotkin järjestämäni tukitoimet hänen kiusaamisekseen tai rangaistukseksi. Olenkin 

miettinyt paljon, olenko kohdellut häntä tasapuolisesti. Mielestäni olen.”  

Muutamassa tapauksessa pohdittiin tasavertaisuuden onnistumista, kun erityisopettajan 

työpiiriin voi kuulua satoja oppilaita. Asiantuntijoina henkilöt ymmärsivät, että olisi hienoa 

pystyä vastaamaan oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin nopeasti ja kyetä innostamaan jokais-

ta. Omassa työssään he kuitenkin tyytyivät tekemään parhaansa resurssien puitteissa.  

Esimerkit osoittavat, että tasavertaisuuden arviointi oli ammattilaisille välillä vaikeaa. Op-

pilashuollossa pyritään tarjoamaan yksilöllistä ja tarpeiden mukaista tukea. Toiset tarvitse-

vat paljon tukea, toiset eivät ollenkaan. Myös tukitoimien onnistuvuutta on haastava ennus-

taa etukäteen, joten aina ei voi tietää onko järjestetyt toimet turhia vai ei. Tasavertaisuuden 

arvioinnissa tarvitaan siis vankkaa asiantuntemusta 

8: Ammattilaisen tulee olla asiantuntijana vahva. Viimeinen tunnesääntö muodostui 

yleisenä kuvana siitä, millaisena oppilashuollon työntekijän nähdään parhaimmillaan ole-

van. Vahvuus ominaisuutena nähtiin yhtäältä rohkeudeksi ja toisaalta kestävyydeksi. Ihan-
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neammattilainen hallitsee tunteitaan niin, että kykenee ottamaan vastaan haastavia työteh-

täviä, pysyy rauhallisena vaikka ympärillä kuohuisi, ja on itsevarma omista valinnoistaan 

ja tuloksistaan.  Tähän liittyen ammattilaisuutta kuvailtiin muun muassa näin:  

”Sinänsä olen tottunut erilaisiin ”puuskahduksiin” työntekijöiden taholta, ja 

ajattelenkin että työhöni kuuluu myös eräänlaisena ”roskakorina” olemi-

nen.”  

”Minun täytyy olla jämäkkänä heidän kanssaan. --- Koen että minun täytyy 

olla tarkkana, että en ajautuisi epätoivottaviin tilanteisiin. ”  

”Välillä minun tekee mieli työntää sormet korviin --- haluaisin sanoa ”pitä-

kää siellä, minä en pysty ottamaan enempää oppilaita, ettei hutera tornini 

kaadu”. Ajattelen kuitenkin, että torni on mahdollista saada jykeväksi: asioi-

hin pitäisi saada selkeys. --- Minun täytyy asennoitua sopivalla ärhäkkyydel-

lä.”  

Vahvuuden tunnesäännön varjopuolena näyttäytyi heikkouden kieltäminen. Eräs työntekijä 

kuvailee: ”Olemme työssämme monenmoisessa ristitulessa – työnohjaus auttaisi pitämään 

”pään pinnalla” ja tuomaan oman näkökulman paremmin esille. --- Ajattelen että työn ei 

pitäisi olla koko ajan sitä, että joutuu tsemppaamaan pitääkseen oman näkökulmansa; työ 

voisi olla myös hauskaa.” Se, että pitää olla vahva, osoittaa myös selkeän tarpeen sille, että 

työntekijöiden oma tuki tulisi olla vahva. Työnohjauksen tarve esitetään tässä kategoriassa 

useita kertoja.  

Kuten luvun alussa mainitsin, aineistossani oli myös kahdeksan tiivistelmää, jotka kuvasi-

vat mielestäni enemmän toimintaan kuin tunteisiin liittyviä sääntöjä. Näissä tapauksissa 

puhuttiin esimerkiksi salassapidosta. Työntekijät olivat huolestuneita uuden oppilashuolto-

lain (L 30.12.2013/1287) mukaisen salassapitovelvollisuuden toteutumisesta työyhteisössä. 

Huomattavaa on, että aineistonkeruu on tapahtunut ennen uuden lain voimaantuloa. Lo-

puissa tapauksissa aiheina oli esimerkiksi vaikuttamisen hierarkia tai oppilashuollon työn-

tekijän virallinen pätevyys. Koska nämä aiheet eivät analyysirungon mukaan kääntyneet 

tunnesäännöiksi tai tunnetyön kuvailuiksi, jätin ne tästä kohtaa käsittelyä pois.  
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5.3. Tunnetyön tekniikoita  

Kaikista aineistoni tiivistelmistä löytyi kuvailuja, millä tavoin oppilashuoltotyön työnteki-

jät pyrkivät joko muuttamaan, voimistamaan tai hillitsemään työn solmukohtiin liittyviä 

tunteitaan. Kaiken kaikkiaan 47 tiivistelmässä mainittiin tunnetyön tekniikoita yhteensä 

120 kertaa. Yksittäisten tunnetyön tekniikoiden nimeämisen jälkeen, ryhmittelyssä löytyi 

helposti yhdeksän yleistä tunnetyön tekniikka. Taulukossa 1. olen kuvannut yleiset tunne-

työn tekniikat, frekvenssit, sekä nuolilla niiden vaikutuksen tunteeseen. 

 

Taulukko 3.   Oppilashuollon yleisiä tunnetyön tekniikoita  

 

TUNNETYÖN TEKNIIKKA 

 

Frekvenssi 

 

Vaikutus 

tunteisiin 

1. Keskustelu 25 ↓↑ 

2. Perustelu 19 ↑ 

3. Tilanteeseen vaikuttaminen 17 ↓ 

4. Ammatillinen etääntyminen  15 ↓ 

5. Positiivisiin asioihin kohdistaminen 14 ↓ 

6. Empatia 13 ↓ 

7. Tsemppaus  11 ↓↑ 

8. Välttely 5 ↓ 

9. Tukahdutus 1 ↓ 

 

 

Kaikista yleisimmäksi tunnetyön tekniikaksi nousi keskustelu, mikä mainittiin 25 kertaa, 

eli yli puolessa tiivistelmistä. Tämän jälkeen oman näkökulman/toiminnan perustelu ja 

tilanteeseen vaikuttaminen esiintyvät myös usein.  Listauksen hännille jäivät välttelyn ja 

tukahdutuksen tekniikat, joiden frekvenssit olivat vain viisi ja yksi.  
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Taulukossa 1. nuolien suunnat kuvaavat, oliko tunnetyön tekniikan tarkoitus voimistaa vai 

hillitä tunteita. Keskustelun tekniikkaan olen merkinnyt nuolet sekä ylös että alas. Tämä 

johtuu siitä, että keskustelu saattoi merkitä joko huolen jakamista, jotta muut vahvistaisivat 

tunnetta (↑) tai jotta tunteen käsittelyyn saisi apua (↓). Perustelu on tunteita voimistavaa, 

koska sillä haettiin oikeutusta omille tunteille. Tilanteeseen vaikuttaminen taas on tunteita 

hillitsevää, koska työntekijä tällöin pyrki muuttamaan tilannetta tunteiden kannalta hel-

pommaksi. Samoin etäännytys, positiivisiin asioihin kohdistaminen ja empatia olivat tek-

niikoita, joissa työntekijä halusi hillitä tunnekokemusta eri näkökulmia ottamalla. Tsemp-

pauksen tulkitsin myös sekä voimistavaksi että hillitseväksi. Työntekijä saattoi tsempata 

itseään joko tunteen mukaiseen toimintaan (↑) tai toisaalta odottamaan ja jaksamaan tilan-

teiden ja tunteiden helpottamista (↓). Välttelyn ja tukahduttamisen tekniikat pyrkivät mo-

lemmat hillitsemään tunnekokemusta sitä pakenemalla.  

1: Keskustelun tekniikka toistui siis aineistossa usein, melkein jopa samoilla sanoilla: ”ai-

on ottaa asian esille” tai ”olen keskustellut tästä”. Suurimmassa osassa tapauksista keskus-

telu haluttiin käydä kollegan tai esimiehen kanssa. Muutamassa tapauksessa vanhempaa tai 

lapsia koskevasta ongelmasta haluttiin keskustella itse vanhemman, lapsen tai koulun ul-

kopuolisen viranomaisen kanssa. Kuten mainittu, keskustelun tekniikan tarkoitukset olivat 

sekä tunteita voimistavia tai hillitseviä, riippuen keskustelun odotetusta lopputuloksesta.  

2: Perustelun tekniikka nousi yläkategoriaksi niistä yksittäisistä tunnetyön tekniikoista, 

joissa omalle tunnekokemukselle esitettiin perusteita, oikeutusta tai vahvistusta. Yleisenä 

tekniikkana tätä voisi kutsua myös oman näkökulman oikeuttamiseksi. Perustelut liittyivät 

esimerkiksi tunnekokemuksen yleisyyteen, solmukohdan vaikeuden yksityiskohtaiseen 

kuvailuun, tai että kokemus on yleisesti toistuva. Eräs työntekijä perusteli näkökulmaansa 

lapsen tukitarpeisiin, vaikka vanhemmat olivat asiasta eri mieltä: ”Itse ajattelen, että [tuki-

toimenpide] on lapsen näkökulmasta joissain tapauksissa oikea ratkaisu, koska epäonnis-

tumisen ja huonommuuden kokemukset voivat vaikuttaa kielteisesti lapsen koulu-uraan ja 

itsetuntoon.” Tässä työntekijä vahvisti omaa asiantuntijanäkemystään perusteluilla lapsen 

kannalta.  

3: Tilanteeseen vaikuttaminen tarkoitti toiminnallisia tunnetyön keinoja, joilla tunteet 

pyrittiin kanavoimaan tilanteen konkreettiseen kehittämiseen. Tilanteeseen vaikuttamisen 

keinoja esiintyi useita, tietysti koetusta solmukohdasta riippuen. Useassa tapauksessa toi-

minta liittyi työnjaon tai pelisääntöjen selkeyttämiseen joko työyhteisössä tai luokassa. 
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Yksittäisiä keinoja oli muun muassa uusien toimintamuotojen kehittäminen, uusien verkos-

tojen luominen tai uuden tilaisuuden järjestäminen. Tavallaan keskustelukin voidaan nähdä 

konkreettisena toimintana. Keskustelun tekniikalla ei kuitenkaan aina pyritty tilanteen ko-

hentamiseen, joten se on erotettu omaksi yläkategoriakseen.  

4: Ammattimainen etääntyminen tarkoitti tässä yhteydessä sitä, että työntekijä etäännytti 

ongelmaa itsestään joko pohtimalla työnsä vaikuttavuuden rajallisuutta tai että kuuluko 

ongelma edes hänen työnkuvansa piiriin. Etäännyttämisen tekniikka hillitsee tunteita, alen-

tamalla haastavaksi koetun tilanteen merkitystä itselle. Eräässä tiivistelmässä todettiin: 

”ajattelen, että olemme tehneet kaiken mitä päiväkodin mandaatilla voi tehdä.” Tämä 

etäännyttää ongelmasta siksi, että kaikki mahdolliset ratkaisumahdollisuudet työntekijän 

roolissa tuntuu olevan kokeiltu, ja vaikuttamisen rajat tulivat jo vastaan. Yksi työntekijä 

pohti omaa vahvuuttaan työyhteisössä, ja päätyi kuvailemaan seuraavasti: ”Kyseessä ei 

ehkä olekaan oma jämäkkyysongelmani kuin kysymys siitä, miten voisimme parantaa kes-

kinäistä yhteistyötämme [työyhteisössä].” Hän siis yleisti ongelman koskemaan koko työ-

yhteisöä, samalla pienentäen sen merkitystä vain itselle.   

5: Positiivisiin asioihin kohdistaminen tarkoitti ajattelun muutosta, jossa oppilashuollon 

työntekijä halusi keskittyä ongelman sijaan positiivisiksi koettuihin asioihin. Positiivisuu-

teen kohdistaminen esti työntekijöitä vaipumasta liikaa haasteellisiin tunteisiin ja muistut-

tamaan onnistumisista ja voimavaroista. Eräs haastavan asiakkaan tapausta pohtiva työnte-

kijä muistutti itseään: ”Taustat tietäen, minua ilahduttaa, että asiakkaani on avautunut 

minulle.” Vaikka asiakkaan tilanne koettiin joissain määrin epätoivoiseksi, ajatteli työnte-

kijä avautumisen olevan jo askel positiiviseen suuntaan. Asiakkaiden tilanteiden kehitty-

minen ja hyvät työkaverit mainittiin monesti ilahduttaviksi asioiksi, joihin haluttiin keskit-

tyä.  

6: Empatialla tarkoitan tässä yhteydessä toisen, kollegan tai asiakkaan, näkökulmaa tilan-

teeseen. Empaattisella ajattelulla pyrittiin ymmärtämään solmukohdan toisen osapuolen 

mahdollisia näkemyksiä asiasta. Esimerkiksi eräällä työntekijällä oli ongelmia lastensuoje-

lun kanssa tehtävään työhön, mutta hän pyrki ymmärtämään myös heitä: ”Voi tietysti olla, 

että siellä on työntekijävaihdoksien vuoksi syntynyt informaatiokatkoksia.”  

7: Tsemppauksen yleinen tunnetyön tekniikka viittaa henkilökohtaiseen kannustamiseen 

jaksaa jatkamaan tai odottamaan. Tsemppauksen yläkategoriaan kuului myös usko siihen, 

että tulevaisuudessa asioihin löytyy ratkaisuja. Tämä tekniikka liittyi usein perustelun tek-
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niikkaan. Kun työntekijä oli oikeuttanut tunteensa, hän kannusti itseään. Tällaisia kuvauk-

sia olivat esimerkiksi: ”Uskon olevani vastaisuudessa rohkeampi tuomaan kantani esille”. 

/ ”Voi olla että on aikaavievää siirtyä uusiin käytänteisiin, mutta en usko, että tästä syntyy 

mitään kitkaa.” / ”Työnjakokysymystä käsitellään myös yleisemmällä tasolla, ja todennä-

köisesti kahden, kolmen vuoden kuluessa siihen saadaan tyydyttävä ratkaisu.”  

8: Välttelyn tekniikka oli toiseksi harvinaisin aineistossani, ja esiintyi vain viisi kertaa. 

Välttelyllä tarkoitan asian tai henkilön välttämistä, sitä pakenemista tai siitä puhumatto-

muutta. Yhdessä tapauksessa välttelyn kohde oli vanhempi, jonka kanssa suhde oli muut-

tunut erimieliseksi ja työntekijä pelkäsi kohtaamisia. Yhdessä tapauksessa keskusteluun 

haluttiin ottaa kolmas osapuoli mukaan, jotta keskustelunaihe pysyttäytyy työasioissa, eikä 

siirry keskustelukumppaneiden välisten erimielisyyksien puintiin.   

9: Tukahduttamisen tekniikka oli havaittavissa vain yhdessä tiivistelmässä yhden kerran. 

Tukahduttaminen erottui välttelystä niin, että solmukohtaa pyrittiin aktiivisesti olemaan 

ajattelematta. Tukahduttamisen tekniikkaa kuvattiin sanoin: ”Olen yrittänyt aikani olla 

ajattelematta tätä asiaa – ajatella että asia ratkeaisi itsestään.”  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tunnesäännöt oppilashuollon solmukohdissa muodostivat ihannekuvan siitä, miten alan 

ammattilaisen tulisi tuntea työssä. Tunnesääntöjen ja tunnetyön tekniikoiden yhteys oli 

selkeä, muodostaen kokonaiskuvan siitä, mitä tunteita halutaan kokea ja miten tunteita 

käsitellään. Tunnesäännöt eivät varsinaisesti liittyneet työssä kohdattuihin ajankohtaisiin 

ongelmiin. 

Oppilashuollon solmukohtien tuloksissa resurssipulaan ja työyhteisöön liittyvien ongelmi-

en yleisyys yllätti. Resurssipulan, kollegan epäammattimaisuuden ja huonon työilmapiirin 

solmukohdat kun kattoivat kolme neljäsosaa koko aineistossa esiintyneistä solmukohdista. 

Huoli oppilaasta, ongelma vanhemman kanssa tai henkilökohtainen väsymys kuvailtiin 

solmukohdaksi selkeästi harvemmin.  

Solmukohtien kuvailuista paistoi, kuinka vaativa oppilashuollon työkenttä on. Työnteko 

vaatii itsenäistä asiantuntijuutta mutta myös vahvaa yhteistyötä eri ammattilaisten kanssa. 

Oppilashuollon tarpeen koettiin lisääntyneen, mutta suhteessa resurssit olivat jääneet vä-

häisiksi. Työyhteisön toimivuus nähtiin edellytyksenä oppilashuollon toimimiselle, joten 

kollegoihin kohdistuvat ongelmat koettiin vakaviksi. On siis ymmärrettävää, että kolmessa 

tiivistelmässä kuvailtiin selkeästi henkilökohtaista väsymystä työhön. Oppilaisiin ja van-

hempiin liittyviä solmukohtia kuvailtiin kokonaisuuteen verraten vähän. Tämä voi johtua 

siitä, että oppilaisiin ja vanhempiin suhtaudutaan asiantuntijamaisesti, opittuja toimintata-

poja noudattaen. Resurssien vähyyden ja työyhteisön kanssa selviämiseen vastaavanlaista 

asiantuntijuutta ei välttämättä ole.  

Tunnesääntöjen paljastaminen vaati solmukohtien kuvailujen tarkkaa analysointia. Muo-

dostin kahdeksan säännön listan kuvailemaan, millaisia tunteita oppilashuollon ammatissa 

odotetaan. Listaa voisi helposti kutsua oppilashuollon kultaisiksi säännöiksi, sillä se muis-

tuttaa entisajan tarkkoja ja aatteellisia ohjeita työntekoon. Yleiset tunnesäännöt antavat 

ymmärtää, että oppilashuollossa on suvaittavinta olla positiivinen, kohtelias, tasavertainen 

ja yhteistyökykyinen ongelmanratkaisija, joka ajattelee aina lapsen etua ja kunnioittaa per-

heitä. Näiden lisäksi pitää olla myös vahva, jotta pystyy toimimaan haasteellisessa työken-

tässä aktiivisesti.  
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Tunnesäännöt ovat selkeästi linjassa oppilas- ja opiskelijahuoltolain asettaman tavoitteen 

kanssa (L 30.12.2013/ 1287). Esimerkiksi kohteliaisuuden ja yhteistyön tunnesäännöt vas-

taavat lakiin kirjattujen yhteisöllisyyden ja monialaisuuden vaateisiin. Lain tarkoitus edis-

tää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia tekee myös ymmärrettäväksi positii-

visuuden ja lasten edun ajattelemisen tunnesäännöt. Laki myös toistaa ammattilaisten vas-

tuuta edistää, turvata ja vahvistaa oppilashuoltoa, mikä tekee ymmärrettäväksi vahvuuden 

ja ongelmanratkaisun ihannoinnin. Tunnesäännöt kuvaavat myös ammattikohtaista, koulu-

tuksen ja oman työnkuvan kautta kerrytettyä tietoa siitä, millainen tunnekäyttäytyminen 

edistää parhaiten oppilaiden kehitystä.  

Johtopäätöksenä voi todeta, että oppilashuollon työntekijät ovat omaksuneet ammatin vaa-

timukset hyvin, jopa niin että ne määrittävät, millaisia tunteita ja tunneilmaisuja työssä 

pyritään käyttämään tavoitteiden saavuttamiseksi. Asia ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. 

Yleisten tunnesääntöjen listaus ei näytä, millaisia ristiriitoja tunnesäännöt työssä aiheutta-

vat. Mitä sitten, kun yhteistyötä haluaisi arvostaa, mutta työkaverin kanssa keskustelu vain 

ärsyttää? Entä kun lapsen etu tulisi mennä edelle, mutta oma etu on vaarassa? Kuinka py-

syä positiivisena, kun ei ole resursseja auttaa enempää? Ja kuinka olla vahva, kun on oike-

asti väsynyt ja heikko? Voikin huomata, että henkilökohtaisen tunteen ja tunnesäännön 

ristiriita oli monien solmukohtien alku.  

Tunnetyön tekniikoiden selvittäminen auttoi ymmärtämään, millaisin keinoin solmukohtiin 

liittyviä tunteita käsiteltiin. Aineistoni perusteella käytetyimmät tunnetyön tekniikat olivat 

keskustelu, perustelu, tilanteeseen vaikuttaminen, etäännytys, positiivisiin asioihin kohdis-

taminen sekä empatia ja tsemppaus. Tutkimieni tunnesääntöjen valossa näyttäisi siltä, että 

nämä ovat myös hyväksytyimmät tavat käsitellä tunteita oppilashuollon alalla. Tätä johto-

päätöstä vahvistaa myös se, että välttelyn ja tukahdutuksen tekniikat, jotka ovat ristiriitaisia 

ongelmanratkaisun ja vahvuuden tunnesääntöjen kanssa, esiintyi aineistossa vain yhteensä 

kuusi kertaa.  

Löytämieni tunnesääntöjen ja tunnetyön tekniikoiden yhteys on selkeä niin, että tunne-

säännöt johtavat tietynlaisiin tunnetyön tekniikoihin. Tunnesääntö oli arvostaa yhteistyötä, 

mikä johtaa käyttämään tunnetyön tekniikkana kollegoiden kanssa keskustelua. Tunne-

sääntönä oli ajatella lapsen etua, mikä johtaa perustelemaan omia ratkaisuja lapsen edun 

näkökulmasta ja olemaan empaattinen. Tunnesääntö oli uskoa, että kaikkiin ongelmiin on 

ratkaisu, mitä laittoi työntekijät toimimaan tilanteeseen vaikuttamiseksi. Tunnesääntönä oli 
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myös olla positiivinen, joten tunnetyössä haluttiin myös kohdistua pieniinkin positiivisiin 

havaintoihin.  

Nämä johtopäätökset antavat aineksia oppilashuollon työntekijöiden hyvinvoinnin tukemi-

seen työyhteisöissä. Tunnesäännöt pitäisi ottaa työpaikoilla keskustelun aiheeksi. Aluksi 

voi miettiä, koetaanko nämä tunnesäännöt hyviksi ja ovatko ne yksittäisessä työyhteisössä 

tavoittelun arvoisia. Mikäli näin todetaan, ovat tunnesäännöt hyvä muistutus kaikille siitä, 

miten yhteiseen oppilashuollon tavoitteeseen tunteiden kannalta tähdätään. Jotkin tässä 

tutkimuksessa löytämäni tunnesäännöt ovat kuitenkin hyvin vaativia, kuten esimerkiksi 

vahvana pysyminen. Työyhteisöissä kannattaisikin pohtia, millaisia joustoja tässä tunne-

säännössä voi nähdä. Pitäisikö työssä jaksamisesta keskustella enemmän? Uskalletaanko 

työpaikalla kertoa väsymisestä ajoissa? Tällaisten keskustelujen kautta voidaan mahdolli-

sesti tukea terveyttä ja tunnetasapainoa työpaikoilla ja myös helpottaa työntekijöiden suu-

reen vaihtuvuuteen liittyviä ongelmia.   

Tulokseni tunnesäännöistä ja tunnetyön tekniikoista osoittivat, että oppilashuollon työnte-

kijät olivat todella sitoutuneita oppilashuollon päämääriin. Raportoimani solmukohdat kui-

tenkin huutavat työhön lisäresursseja, erityisesti lisää työntekijöitä jakamaan vastuuta. 

Myös selkeämpiä pelisääntöjä työyhteisössä toimimiseen tarvittaisiin. Työn huolista pu-

humiseen ei näyttänyt olevan muuta selkeää ratkaisua kuin työnohjaus, johon resurssien ei 

myöskään koettu riittävän. 
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7. POHDINTA  

Olin asettanut tutkielmani tavoitteeksi selvittää oppilashuollon alan tunnesääntöjä ja tunne-

työtä. Aiheen taustoittamiseksi myös selvitin alkuun, millaisia solmukohtia oppilashuollon 

työntekijät kokivat työssään, koska tämä oli käyttämäni aineiston kantava teema. Näistä 

muodostui kolmiosainen analyysi solmukohdista, tunnesäännöistä ja tunnetyön tekniikois-

ta.  

Solmukohtien analyysissä resurssipulan ja työyhteisöön liittyvien ongelmien kuvaukset 

olivat yleisimpiä. Tunnesäännöt osoittivat työntekijöiden haluavan olla kohteliaita, yhteis-

työtä arvostavia, uskoa ongelmien ratkaisuun, positiivisia, tasavertaisia ja asiantuntijoina 

vahvoja. Lisäksi lapsen tai nuoren etu pyrittiin asettamaan etusijalle ja perheitä haluttiin 

kunnioittaa. Näistä tunnesäännöistä kummuten, tunteita haluttiin myös käsitellä keskuste-

lulla, perustelulla, tilanteeseen vaikuttamalla, ammattimaisella etääntymisellä, positiivisella 

asenteella ja empaattisuudella.  

Solmukohtien analyysissä saatu tulos on hyvin linjassa muiden vastaavien tutkimustulosten 

kanssa. Esimerkiksi Väestöliiton kyselyssä vuonna 2012 kysyttiin kasvatusalan ammatti-

laisten kokemista vaikeista tai haastavista tunteista. Yleisimpinä haastavien tunteiden aihe-

uttajina nähtiin ohjattavat lapset (49 %), resurssipula (46 %), työpaikan ilmapiiri (33 %), 

yhteydenpito huoltajan tai vanhemman kanssa (vajaa 30 %) ja oma elämäntilanne (8 %). 

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi, mitkä tekijät ovat vahvimmin yhteydessä haasteellisten 

tunteiden kokemiseen. Tilastoanalyysissa työntekijöiden väliset suhteet nousivat voimak-

kaimmaksi ennustajaksi haasteellisten tunteiden kokemiseen kasvatustyössä. (Rotkirch 

2013, 10, 14-15.)  

Solmukohtien analyysin metodologia perustui Grounded Theory – aineistolähtöiseen teori-

aan. Analyysin luotettavuutta tukevat huolellinen aineiston lähiluku, tutkimusryhmässä 

analyysistä keskustelu, sekä edellä esitetty vastaavuus muiden tutkijoiden tuloksiin. Tut-

kimusryhmässä toinen tutkija toteutti myös omassa työssään solmukohtien analyysiä jat-

kuvalla vertailulla samasta aineistosta, ja huomasimme päätuloksiemme olevan hyvin sa-

mankaltaiset. Tämä vahvisti kategoriamallin luotettavuutta.  
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Lähteisiin tutustuessani en löytänyt metodisia esimerkkejä siitä, kuinka tunnesääntöjä voi 

tarkalleen ottaen tunnistaa tai nimetä. Tunnetyön ja tunnesääntöjen yleistä kuvailua löysin 

kyllä runsaasti. Jouduinkin tekemään paljon työtä, jotta pääsin asettamaani tavoitteisiin: 

selkeisiin, säännöiltä kuulostaviin tunnesääntöjen yleisiin ilmauksiin. Halusin tunnesääntö-

jen listauksesta mahdollisimman ytimekkään, jotta se palvelisi oppilashuollon työntekijöi-

den hyötyä. He voisivat yhdellä silmäyksellä nähdä esittämäni tunnesäännöt ja joko sa-

maistua niihin tai kieltää ne.  

Muodostin tunnesääntöjen ja tunnetyön analyyseihin melko väljän analyysirungon, yhdis-

täen sekä teoreettiset määrittelyt että aineistolähtöiset havainnot samaan runkoon. Myö-

hemmin ymmärsin, että analyysirunko voisi olla myös paljon strukturoidumpi, niin että se 

yksiselitteisesti valikoisi ja karsisi aineistoa. Tällaisen analyysirungon muodostaminen 

vaatisi enemmän aiempaa kokemusta tunnesääntöjen ja tunnetyön tunnistamisesta. Toisaal-

ta, analyysirunkoni oli kyllä pitkällisen perehtymisen tulos, enkä ole törmännyt vastaaviin 

työkaluihin tunnesääntöjen ja tunnetyön tutkimuksissa. Analyysirunko on siis toisaalta eräs 

tulos sinänsä, ja mahdollisesti askel tulevaisuuden systemaattisempaan tunnesääntöjen ja 

tunnetyön analyyseihin.  

Löytämäni tunnesäännöt olivat osittain johdannaisia alaa määrittävästä lakitekstistä ja am-

mateille asetetuista vaatimuksista. Suurin osa tunnesäännöistä on siis varmaankin hyvin 

tiedostettuja oppilashuollon alalla, eivätkä mitenkään piileviä. Kirjoittamani listaus voi 

kuitenkin yllättää suorasukaisuudellaan ja aiheuttaa kysymyksiä. Jos pitää olla vahva, saa-

ko olla heikko? Tai jos pitää olla positiivinen, voiko työtä tehdä ollenkaan pahantuulisena 

päivänä? Tunnesääntöjen vyöhykkeitä tulisikin tutkia tarkemmin, esimerkiksi pohtimalla 

tilannetekijöitä; missä kaikissa tilanteissa tulee olla vahva ja missä ei, missä tilanteessa 

täytyy huokua positiivisuutta ja missä voi purkaa kielteisiäkin ajatuksia.  

Teoreettisessa viitekehyksessä esittelin erottelun pinnallisen ja syvällisen tunnetyön välillä 

(Hochschild, 1979, 568-569). Analyysissä en pystynyt eroa kuitenkaan tekemään, koska en 

voinut varmistua, kuvaavatko työntekijät oikeasti tekemäänsä tunnetyötä vai jotain sellais-

ta, mitä he uskoivat keskustelussa odotettavan. Tätä pohdin erityisesti keskustelu-tekniikan 

kohdalla. Puolessa tiivistelmistä sanottiin, että työntekijä aikoo ottaa asian esille työyhtei-

sössä. Kasvokkain keskustelu ei ole kuitenkaan aina helppo tunnetyön tekniikka, joten us-

kon että osa mainitsi tämän vain koska se kuulostaa hyvältä ja reippaalta. Tunnetyön tek-

niikoiden kohdalla muutenkin näytti siltä, että työntekijät pyrkivät käsittelemään tunteitaan 
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hyvin asiantuntijamaisesti, ja pääasiassa hilliten tunnekokemuksiaan. Pohdittavaksi jää, 

vastaavatko nämä tunnetyön tekniikat myös heidän vapaa-ajan elämänsä tunnehallintaa vai 

välittyivätkö ne puhtaasti ammattiminän kautta.  

Toteutin tutkimuksen valmiin tiivistelmäaineiston avulla, joka oli alun perin prosessoitu 

erilaista tutkimusintressiä varten. Tiivistelmistä ei siis suoraan voinut nähdä tunnesääntöjä 

ja tunnetyötä, ennen kuin olin puristanut sen analyysirunkoni läpi. Jälkeenpäin ajateltuna 

pohdin, oliko intoni tunnesääntöjen löytämiseksi niin suuri, että näin tunnesäännön ilmauk-

sia myös siellä missä niitä ei todellisuudessa ollut. Olen kuitenkin kirjoittanut analyysipro-

sessini vaiheet auki, joten analyysin vaiheiden seuraaminen pitäisi olla selkeää. Vaikka 

tiivistelmäaineisto oli prosessoitu perustelumallien muodostamisen näkökulmasta, palveli 

se myös hyvin omaa näkökulmaani. Tunnesäännöt kun ovat normeja, ja näillä normeilla 

omaa toimintaa perustellaan.  

Tunnetyön tekniikoiden analyysissä tulee huomata tutkielmani rajallisuus: kuvasin henki-

lökohtaisia ammatillisuuden kokemuksia, jotka ilmenivät SOLMU-koulutuksesta kerätystä 

aineistosta. Tutkimukseni arvo onkin oppilashuollon työntekijöiden henkilökohtaisten ko-

kemusten tutkimuksessa ja vertailussa. Työntekijöillä oli erityisiä ja erilaisia ajankohtaisia 

solmukohtia, joissa yhdenmukaisuudet kärjistyivät resurssipulaan ja työyhteisön ongel-

miin. Työntekijät yksilöllisten kuvailujen taustalta pystyi löytämään tunnesääntöjä, joiden 

avulla voidaan lähestyä oppilashuollon alan tunnemaailmaa. Tunnetyön tekniikat kertoivat 

työntekijöiden vahvasti pyrkivät asiantuntijamaiseen ja vastuulliseen vuorovaikutukseen 

työssä.  

Tunnetyön sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi jäi kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle. 

Merkittävä jatkotutkimusaihe olisikin tutkia, millaisia tunnetyön tekniikoita oppilashuollon 

ammattilaiset käyttävät suhteessa asiakkaisiin, ja kuinka eri tunnetyön tekniikat toimivat 

käytännön vuorovaikutustilanteissa. Tällainen tutkimus laajentaisi näkökulman tunnetyön 

sosiaaliseen vaikuttavuuteen. SOLMU-koulutuksessa osallistujat perehtyivät ohjaustaitoi-

hin. Tunnetyön tekniikat osana ohjaustaitoja voisi olla myös otsikkona tuleville tutkimuk-

sille, sillä tunnetyö on tärkeä osa hyvän ohjaussuhteen muodostamista. Tällaiset tutkimuk-

set voisivat lisätä oppilashuollon alalla tietoa ammatillisuudesta ja hyvistä käytänteistä. 

Jatkotutkimuksissa tiedonkeruun menetelminä olisi myös kiinnostava käyttää havainnoin-

tia ja yksilöhaastattelua, jotta tietoa saadaan autenttisesti työn arjesta ja vuorovaikutustilan-

teista.  



60 

 

 

Kokonaisuudessa ajattelen vastanneeni alussa määrittelemääni tavoitteeseen hyvin. Tutki-

musprosessin aikana kartutin tietämystäni tunteiden hallinnasta ja oppilashuollosta mones-

ta eri näkökulmasta. Valitut sisällönanalyysin menetelmät toimivat hyvin tutkimustehtä-

vässä, ja tulkinnan logiikka on perusteltu ja aukikirjoitettu. Uskon että tulokseni tarjoavat 

sellaisen yleisen näkemyksen työn solmukohdista, tunnesäännöistä ja tunnetyön tekniikois-

ta, että työyhteisökohtaisille keskusteluille on pohjaa ja vertailun mahdollisuuksia. Toi-

voisinkin saavani palautetta oppilashuollon ammattilaisilta, kuinka paljon he voivat sa-

maistua tutkielmani tuloksiin, ja tätä kautta haluaisin käydä yleistettävyyden keskustelua.  

Näen tuloksissa monia hyötyjä. Selvitykseni perusteella voisi kehittää työmuotoja, jotka 

vastaavat oppilashuollon työntekijöiden omiin yksilöllisiin tarpeisiin, ehkäisten työnteon 

esteiden syntymistä. Toisin sanoen, oppilashuollon työntekijähuoltoa voisi alkaa ideoi-

maan! Tukimuotoja voisivat esimerkiksi olla jokaviikkoinen mahdollisuus puhua huolista 

ja tunteista kollegoiden kanssa, tai pajat joissa kehitetään ratkaisuja työntekijöiden välisten 

ongelmien selvittämiseen. Oppilashuollon ala on vaativaa, kiireistä ja vastuullista, mutta 

jokaisen työn tulisi antaa tekijöilleen luvan tuntea terveesti ja tasapainoisesti, jotta työnte-

kijä voi antaa työlle parhaansa.  



61 

 

 

LÄHTEET  

 

Ahtola, A., & Kiiski-Mäki, H. (2010). Koulupsykologinen työ Suomessa: opettajien ja 

 muun oppilashuoltohenkilöstön käsityksiä. Psykologia 45 (2010): 3. 

Alanen, L. (1996) Tunteita koskeva tieto ja tunteiden kognitiivinen rooli Descartesin

  teoriassa. Teoksessa I. Niiniluoto & J. Räikkä, (toim.) Tunteet. Helsinki: 

 Yliopistopaino, 25-45.  

Ansela, M., & Malinen, A. (2014).  Aika puhua tunteista! Yliopistopedagogiikka 1/2014,

  59-60.  

Ashforth, B. E., & Humphrey, R. H. (1995). Emotion in the workplace: A reappraisal.

   Human relations, 48(2), 97-125. 

Boekaerts, M. (2011). Emotions, emotion regulation, and self-regulation of learning. 

 Handbook of self-regulation of learning and performance, 408-425. 

Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., & Reiser, M. (2000). Dispositional emotionality

  and regulation: their role in predicting quality of social functioning. Journal 

 of personality and social psychology, 78(1), 136. 

Fortenbaugh, W. W. (2002). Aristotle on emotion: a contribution to philosophical 

 psychology, rhetoric, poetics, politics, and ethics. 

Stenström, M. L. (1993). Ammatillisen identiteetin kehittyminen. Teoksessa A. Eteläpelto

  & R. Miettinen,(toim.) Ammattitaito ja ammatillinen kasvu. Helsinki: Valtion

  painatuskeskus, 31-45. 

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for

  qualitative research. New York: Aldin. 

Gross, J. J. (2001). Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Current 

 directions in psychological science, 10(6), 214-219. 

Gross, J. J. (2008). Emotion regulation. Handbook of emotions, 3, 497-513. 



62 

 

 

Heelas, P. (1996). Emotion talk across cultures. The emotions: Social, cultural and 

 biological dimensions, 171-199. 

Hochschild, A. R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure. American 

 journal of sociology, 551-575. 

Hochschild, A. R. (2003). The managed heart: Commercialization of human feeling, 

 With a new afterword. Univ of California Press. 

Holopainen, P., Järvinen, R., Kuusela, J., & Packalen, P. (2009). Työrauha tavaksi. 

 Kohtaaminen, toimintakulttuuri ja pedagogiikka koulun arjessa. Helsinki,

  Opetushallitus. 

Honkanen, M. (2012). Rehtorit ja oppilaitosjohtaminen. Opetushallituksen muistio. 

Huhtanen, K. (2007). Kun huoli herää. Jyväskylä: Ps-Kustannus. 

Ilmonen, K. (1999). Työelämä ja tunteet. Teoksessa S. Näre (toim.) Tunteiden sosiologiaa 

 II. Historiaa ja säätelyä. Helsinki: SKS, 299-324. 

Jauhiainen, A. (2001). Oppilashuollon kehityslinjoja Suomessa. Teoksessa Jahnukainen, 

 Markku (toim.): Lasten erityishuolto ja–opetus Suomessa. Lastensuojelun

  keskusliitto. Helsinki, 67-78. 

Kaijala, U. & Karhu, J. (2014). Tunteiden säätelyn käsite ja sen strategioiden psyykkiset,

  fyysiset ja sosiaaliset vaikutukset. Kasvatuspsykologian kandidaation työ.

  Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto.  

Knuuttila, S. (1996). Keskusteluja emootioista Oxfordissa 1300-luvulla. Teoksessa I. 

 Niiniluoto & J. Räikkä, (toim.) Tunteet. Helsinki: Yliopistopaino, 13-24.  

Koivisto, T. (2004). Koulupsykologien psykososiaalisen työympäristön ja työuupumuksen

  yhteys. Lisensiaattityö, Psykologia, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto.  

Kokkonen, M. (2010). Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. 

 Jyväskylä: PS-kustannus. 

Koskela, T. (2009). Perusopetuksen oppilashuolto Lapissa opettajien käsitysten mukaan. 

 Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 48.  



63 

 

 

Koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki. Oulun kaupunki. Web-sivusto. Viitattu 14.4.2015.

  http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/oppimisen-tuki  

Koulunkäynnin ohjaajan opas. (2013). Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty.  

L 30.12.2013/1287. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Valtion säädöstietopankki Finlex,

  Ajantasainen lainsäädäntö. Viitattu 14.4.2015.  

  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 

Lonka, K. (2008) Kasvatuspsykologia sillanrakentajana. Teoksessa P. Siljander & A. 

 Kivelä (toim.) Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosi-

 vat, mitä jäljellä? Turku: Suomen Kasvatustieteellinen seura, 345-356.  

Lauerma, H. (2014). Puheenvuoro. Via vis –väkivaltatyön päätösseminaari 30.10.2014,

  Oulu.  

Luopa, P., Kivimäki, H., Matikka, A., Vilkki, S., Jokela, J., Laukkarinen, E., & Paananen,

  R. (2014). Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013-Kouluterveyskyselyn

  tulokset. Raportti: 2014_025. 

Metsämuuronen, J. (2003). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. International

  Methelp Ky. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 

Mietola, R. (2014). Hankala erityisyys: Etnografinen tutkimus erityisopetuksen käytän-

 nöistä ja erityisyyden muotoutumisesta yläkoulun arjessa. Kasvatustieteelli-

 siä tutkimuksia. 

Molander, G. (2003). Työtunteet: esimerkkinä vanhustyö. Työterveyslaitos. 

Mäkelä, K. (1990) Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteet. Teoksessa K. Mäkelä

  (toim.) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus,

  42-61.   

Niiniluoto, I. (1996). Tunne ja tieto. Teoksessa I. Niiniluoto & J. Räikkä (toim.) Tunteet. 

 Helsinki: Yliopistopaino, 109-117. 

Nummenmaa, L. (2010). Tunteiden psykologia. Tammi. 

Nussbaum, M. (1989). The fragility of goodness. Cambridge: Cambridge UniversityPress. 



64 

 

 

Oppilashuolto.Laanilan koulu, Oulun kaupunki. Web-sivusto. Viitattu 14.4.2015.  

 http://www.ouka.fi/oulu/laanilan-koulu/oppilashuolto  

 

Oppilasterveydenhuolto. Oulun Steinerkoulu. Web-sivusto. Viitattu 14.4.2015. 

  http://www.oulun-steinerkoulu.fi/fi/15/oppilasterveydenhuolto.html  

 

Oulasmaa, M., & Riihonen, R. (2013). Ammattikasvattajan kielletyt tunteet. Helsinki.  

Oulun kaupunki (2014) Oppilashuolto. Web-sivusto. Viitattu 14.4.2015.

 http://www.ouka.fi/oulu/laanilan-koulu/oppilashuolto 

Parkinson, B., & Totterdell, P. (1999). Classifying affect-regulation strategies. Cognition

  & Emotion, 13(3), 277-303. 

Pohjalainen, M. (2012). Hiljaisen tiedon käsite ja hiljaisen tiedon tutkimus: katsaus viime-

 aikaiseen kehitykseen. Informaatiotutkimus, 31(3). 

Rein, T.(1884) Sielutieteen oppikirja. Helsinki: Otava.  

Rostila, I. (1990). Tunnetyö sosiaalitoimistossa. Sosiologia 27, 257-266. 

Rotkirch, A. (2013) Vastaajat ja taustat. Teoksessa M. Oulasmaa & R. Riihonen (toim.)

  Ammattikasvattajan kielletyt tunteet, Helsinki, 8-17.   

Soini, H. (2008) Kasvatuspsykologian haasteet. Teoksessa P. Siljander & A. Kivelä (toim.)

  Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljel-

 lä? Turku: Suomen Kasvatustieteellinen seura, 357-366. 

Soini, H., Rantanen, A., & Suorsa, T. (2012). Ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja oppimaan:

  Konsultatiivinen työote ohjaustaitojen koulutusmenetelmänä. Oulun kau-

 pungin ja Kiimingin kunnan oppilashuollon kehittämisverkosto.  Oulu: 

 Multiprint. 

SOLMU PROJEKTI – Ohjaustaitojen koulutus- ja tutkimusprojekti. Viitattu 16.1.2015.

  http://wwwedu.oulu.fi/klinikka/solmu.htm 

Suomen kuntaliitto (2014) Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta voimaan 1.8.2014. 

 Viitattu16.4.2015. 



65 

 

 

 http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/opeku/opetus_lakiasiat/opeku-

 lakiasia/oppilashuoltolaki/  

Suomen virallinen tilasto (SVT) (2014). Erityisopetus. Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu: 

 17.4.2015. http://www.stat.fi/til/erop/2013/erop_2013_2014-06-

 12_tie_001_fi.htm 

Suorsa, T. (2014). Todellisinta on mahdollinen. Systeeminen ja subjektitieteellinen näkö

 kulma kasvatuspsykologiseen kokemuksen tutkimiseen. Oulun yliopisto. 

 Väitöskirja. Acta universitatis Ouluensis E 147.   

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi. 

Työministerö (2015a) Erityisopettaja. Web-sivusto Ammattinetti. Viitattu 13.4.2015.

  http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/96_ammatti. 

Työministeriö (2015b). Koulunkäynninohjaaja. Web-sivusto Ammattinetti. Viitattu 

 13.4.2015. http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/293_ammatti 

Työministeriö (2015c). Koulukuraattori. Web-sivusto Ammattinetti. Viitattu 

 13.4.2015.http://www.ammattinetti.fi/ammattinetti/ammatit/detail/12/2/

 287_ammatti 

Varila, J. (2004). Tunteet aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteeksi. Aikuiskasvatus 24

  (2004): 2. 

Vehviläinen, S. (2004). Tunteet ja vuorovaikutus. Aikuiskasvatus 24 (2004): 2. 

Vismanen, E. (2011). Oppilashuolto Helsingissä. Odotukset, toiveet ja arjen todelli-

 suus. Tutkimuksia, 1. 


