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1 JOHDANTO 

 

 

Se, miten lapsi tai nuori kokee esimerkiksi oman luokkansa tai ylipäänsä koulun on perus-

taltaan hyvin tunneperäistä (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, 

2014). Nurmen ym. (2014) mukaan tunteet ovat tärkeä tekijä ihmisten vuorovaikutuksessa 

ja kyky ilmaista sekä tulkita niin omia kuin muidenkin tunteita kehittyy asteittain yhdessä 

muun kehityksen kanssa. Tunnetaidot pitävät sisällään esimerkiksi tunteiden tunnistamisen, 

nimeämisen, ilmaisun ja tunteiden säätelyn taitoja sekä empatian, jotka puolestaan liittyvät 

yksilön itsetuntemukseen. 

 

Kandidaatintyössäni aihepiirinä ovat tunnetaidot, joiden viitekehyksessä tarkastelen nuoren 

itsetuntoa. Työni kirjoitusprosessin aikana tämä rajaus osoittautui mielekkääksi. Aiheeni 

kumpuaa käytännön arjesta ja omasta henkilökohtaisesta kiinnostuksesta tunnetaitojen osa-

alueisiin ja ilmiöihin. Viitekehykseltään tutkielmani on kasvatuspsykologinen. Olen hah-

mottanut ja lähestynyt aihetta kirjallisuuden sekä omien havaintojeni kautta. Tunnetaidot 

kiinnostavat minua aihealueena ja tämän päivän arjessa tunnetaidot mielestäni korostuvat 

merkittävästi. Näen tunnetaidot kiinteänä osana itsetuntoa, koska omien tunteiden kuuntele-

minen on väylä tutustua omaan itseemme. Mitä enemmän tunnemme itseämme ja osaamme 

ilmaista itseämme, sitä enemmän itsetuntomme kasvaa. 

 

Kandidaatintutkielma on teoreettinen työ, jonka perusta on kirjallisuudessa. Aiheesta on laa-

dittu aiemmin esimerkiksi pro gradu- tutkielmia liittyen lasten tunnetaitoihin ja itsetuntoon 

sekä tunnetaitojen vahvistamiseen. Aiempien tutkimusten kautta löydän uusia näkökulmia 

aiheeseen sekä relevanttia kirjallisuutta. Näkemykseni mukaan juuri nuoruuden kontekstiin 

liittyen laaditut tutkielmat ovat vähäisiä, mutta tutkimus aihepiiriin liittyen olisi hyvin arvo-

kasta. 

 

Tunnetaidot nousivat kiinnostukseni kohteeksi erityisesti, kun olin tekemisissä lasten ja 

nuorten kanssa, joiden tunnetaidoissa oli puutteita ja haasteita. Tunnetaidot ja niiden tuke-

minen ovat tärkeitä seikkoja kuitenkin kaikkien kohdalla, vaikkei suoranaisia puutteita niissä 
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ilmenisikään. Tähän tarpeeseen esimerkiksi opetussuunnitelmauudistus pyrkii aiempaa te-

hokkaammin vastaamaan ja tunnekasvatusta pyritään tuomaan entistä enemmän koulun ar-

keen. Nuoruus kontekstina kiinnostaa minua, ja päädyin siksi tarkastelemaan tunnetaitojen 

yhteyttä juuri nuoren itsetuntoon. Nuoren itsetunnon ailahtavuudesta puhutaan usein, mutta 

Keltikangas-Järvinen (2010) kuitenkin korostaa, ettei tämä pidä sinällään paikkansa vaan 

perusitsetunto pysyy melko samana mielialojen heilahtelusta huolimatta.  

 

Työni alussa määrittelen tutkimuskysymykseni ja tavoitteeni. Tutkimuskysymyksiksi olen 

asettanut seuraavat: 1. Miten tunnetaidot ovat yhteydessä nuoren itsetuntoon? 2. Miten nuo-

ren tunnetaitojen kehittäminen edistää itsetunnon vahvistumista? Tutkielmassani pyrin vas-

taamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja löytämään uusia yhteyksiä. Työssäni määritte-

len aluksi nuoruuden käsitettä sekä itsetuntoa. Sen jälkeen käsittelen tunnetaitoja ja niihin 

oleellisesti liittyviä piirteitä kuten tunteiden ilmaisua, tunnistamista ja säätelyä. 
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2 NUOREN ITSETUNTO 

 

Näen itsetunnon merkityksen nuoruudessa erittäin tärkeänä tarkastelukohteena. Nuoruus on 

kuohuntaa, muutoksia ja kehitystä. Elämänvaiheena se on erittäin kiinnostava ja kieh-

tova.  Useat eri tutkijat ovat lähestyneet nuoruutta omana ikäkautenaan. Tässä työssä rajaan 

aluksi nuoruuden kontekstin työlleni hyödyntäen muun muassa Aalbergin ja Siimeksen 

(2007) nuoruuskäsitystä sekä Dunderfeltin (1998, 2011) elämänkaariajattelua mukaillen. 

Tämän jälkeen määrittelen, mitä tarkoitan itsetunnolla. Käsittelen myös tässä yhteydessä it-

setunnon kehitystä nuoruudessa. 

 

2.1 Nuoruus tässä työssä 

 

Ajallisesti nuoruus sijoitetaan ikävuosien 10 - 22 väliin (Aalberg & Siimes, 2007; Vuorinen, 

1997), ja tuolloin fyysisen kehityksen rinnalla psyykkinen kehitys ja kasvu ovat hyvin voi-

makasta.  Karkeasti jaettuna, nuoruudesta voidaan erottaa kolme eri vaihetta, jotka ovat var-

haisnuoruus, varsinainen nuoruus ja jälkinuoruus (mm. Aalberg & Siimes, 2007; Aaltonen, 

Ojanen, Vihunen & Vilén, 2003). Aalberg ja Siimes (2007) kuvaavat nuoruutta lapsuuden 

ja aikuisuuden väliin jäävänä psyykkisenä kehitysvaiheena, jolloin nuori löytääkseen uuden 

identiteettinsä, joutuu irrottautumaan lapsuudesta.  

 

Varhaisnuoruus käytännössä sijoittuu ikävuosien 12- 14 väliin, ja siihen liittyy läheisesti 

puberteetti sekä kehossa tapahtuvat fyysiset muutokset (Aalberg & Siimes, 2007). Koska 

nuori kohtaa juuri tässä vaiheessa Aalbergin ja Siimeksen (2007) mukaan oman selkiyty-

mättömyytensä, on hänen vaikea sietää esimerkiksi ärtymyksen ja levottomuuden tuntei-

taan. Tähän nuori heidän mukaansa tarvitsee tueksi muita nuoria sekä aikuisia myös per-

heen ulkopuolelta (Aalberg & Siimes, 2007).   

 

Aalberg ja Siimes (2007) liittävät varsinaisen nuoruuden ikävuosiin 15–17, jossa yleisesti 

ottaen korostuu seksuaalisuuden kehitys sekä tämän kehityksen vaikutus hänen ihmissuh-

teisiinsa. Nuoren persoonallisuus on kehittymisessä he korostavat kavereiden ja ikätoverei-



4 

 

 

den merkitystä, jolloin oleellista on esimerkiksi oma kelpaavuutensa muiden silmissä (Aal-

berg & Siimes, 2007). Jälkinuoruuden Aalberg ja Siimes (2007) kuvaavat eräänlaisena jä-

sentymisen vaiheena, jolloin omaa itseä hahmotetaan aiempien kokemusten kautta naisena 

ja miehenä sekä lähestymistyyli vanhempiaan kohtaan muuttuu aiempaa tasa-arvoisem-

maksi. Empatiakyvyn kerrotaan lisääntyvän siinä missä myös valinnanteko tulevaisuutta 

silmällä pitäen lisääntyy (Aalberg & Siimes, 2007). Tässä työssä tarkastelen nuoruuden 

psyykkistä puolta ja siihen liitettynä nuoren itsetuntoa. Nuoruuden käsitteellä viittaan tässä 

tutkimuksessa varhaisnuoruuteen ja varsinaiseen nuoruuteen, jolloin nuoruuden konteksti 

liittyy ikävuosiin 12–17. Päädyin tarkastelemaan juuri varhaisnuoruutta ja varsinaista nuo-

ruutta, jättäen työn ulkopuolelle jälkinuoruuden.  

 

Dunderfelt (1998, 2011) kuvaa nuoruutta kolmen jakson kautta, ja sijoittaa nuoruuden 12- 

20 ikävuosiin. Ensimmäinen vaihe eli nuoruusiän varhaisvaihe (Dunderfelt, 1998, 2011) on 

niin sanottua varsinaista biologista murrosikää, jolloin nuori esimerkiksi protestoi vanhem-

piaan vastaan ja luo uusia ystävyyssuhteita. Dunderfeltin (1998,2011) mukaan nuoruusiän 

keskivaihe sisältää identiteettikriisin, jolloin nuori kokee samaistumisia ja ihastumisia. Sa-

malla kokemus omasta itsestä selkiytyy ja ihmissuhteet muuttuvat syvällisemmiksi. Loppu-

vaiheessa, kun nuori saavuttaa ideologisen kriisin ajan, hän elää tavallaan seestymisvaihetta 

sekä pohtii itseään ja omaa rooliaan maailmassa. Tähän vaiheeseen liittyy myös itsenäisen 

elämän aloittaminen (Dunderfelt, 2011).  

 

Vuorista (1997) mukaillen, voidaan todeta, että nuoren kehityksen yksilöllisyydestä huoli-

matta, jokaisen kohdalla nuoruus muodostaa yhtenäisen jakson. Tätä hän perustelee sillä, 

että jokainen nuori omalla luonteenomaisilla tavoillaan kohtaa samoja kehitystehtäviä. Nuo-

ruuden kehityksen päälinjoina Vuorinen (1997) nostaa esille tunnekohteiden murroksen, 

identiteetin etsinnän ja minän eli minuuden sosialisaation. Tunnekohteiden murroksella tar-

koitetaan noin 12 -15 vuoden iässä ihmissuhteisiin heijastuvaa psyykkistä kehitystä. Erityi-

sesti esille nousee nuoren suhde vanhempiinsa ja ikätovereihin. Esimerkiksi suhde vanhem-

piin heilahtelee ja nuori saattaa toisinaan hyvinkin kaivata läheisyyttä, mutta toisena hetkenä 

vaatia mahdottomia sekä kiukutella. Tämä on ikään kuin vaihtelua nuoren sisäisen avutto-

muuden sekä hänen osoittamansa ajattelukyvyn ja itsehallinnan välillä (Vuorinen, 1997).  
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Identiteetin etsinnän eräänlaisena ilmentymänä Vuorinen (1997) mainitsee samastumisen 

kokemuksen nuoruudessa. Tähän liittyy erityisesti julkisten ihailu ja heihin samastuminen, 

jotka puolestaan voivat vahvistaa ja kohentaa nuoren itsetuntoa. Minän sosialisaatio on myö-

häisnuoruuden kehitystehtävä, johon Vuorinen (1997) liittää omakohtaisen maailmankuvan 

ja elämänkatsomuksen luomisen intressit. Nuoruuden aikana yksilölle kehittynyt tunteiden 

hallinta haastaa nuorta työstämään kokemuksiaan jatkuvasti (Vuorinen, 1997). Tunteiden 

säätelyä ja hallintaa tulen käsittelemään työssäni myöhemmin. 

 

 

2.2 Itsetunto käsitteenä 

 

Keltikangas-Järvisen (2010) mukaan se, kuinka paljon ihminen näkee itsessään hyviä omi-

naisuuksia, on itsetuntoa. Hän korostaa itsetuntoa tärkeänä ihmisen toiminnan ja hyvinvoin-

nin selittäjänä (Keltikangas-Järvinen, 2010). Tässä työssä puhun itsetunnosta muuttuvana ja 

kehityskykyisenä ominaisuutena, joka samaan aikaan on niin sanottua myönteistä realismia 

omista mahdollisuuksista ja rajoitteista (mm. Keltikangas-Järvinen, 1998). Aho (2005) liit-

tää itsetuntoon itsearvioinnin sekä voimakkaat subjektiiviset eli yksilölliset kokemukset tun-

netasolla. Tämä käsitys toimii työssäni tausta-ajatuksena, kun lähden pohtimaan tunnetaito-

jen yhteyttä itsetuntoon. 

 

Itsetuntemuksen ja itsetunnon rooli ihmisen minäkuvassa ja minäkäsityksessä on merkittävä 

(Dunderfelt, 2006; Keltikangas-Järvinen, 2010). Dunderfelt (2006) kuvailee, että minäkäsi-

tys sekä itsetunto ovat osaksi opittuja, ja niiden kehittymiseen vaikuttaa merkittävästi mui-

den käyttäytyminen meitä kohtaan ja se mitä he meistä ajattelevat. Minäkuvalla tarkoitetaan 

ihmisen käsitystä itsestään (Keltikangas-Järvinen, 2000) ja tämä näkyy esimerkiksi siinä 

kuinka ihminen itseään kuvaa. Keltikangas-Järvinen (2000) täydentää, että itsetunto on kä-

sitystä siitä, onko “minä” huono vai hyvä eli itsetunto on minäkuvan laadullista arviota (Bau-

meister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003).  

 

Erkko ja Hannukkala (2013) mainitsevat itsetunnon olevan yksilön käsitys siitä, kuinka hyvä 

on, mutta se kuitenkin erotetaan itsekkyydestä. Heidän mukaansa tunteet viestittävät meille 
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tärkeitä asioita niin itsessä kuin muissa tapahtuvista asioista ja sitä kautta tunnetaidot vah-

vistavat itsetuntemusta (Erkko & Hannukkala, 2013). Itsetunnosta erotetaan usein yksityinen 

ja julkinen puoli (mm. Erkko & Hannukkala, 2013.; Keltikangas-Järvinen, 2010), johtuen 

siitä, että itsetunto näyttäytyy mahdollisesti eri tavoin ulospäin mitä ihminen ajattelee sisäl-

länsä.  

 

Vaikka itsetunto on itsessään melko “näkymätön” (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huo-

vinen, 2009), on sillä hyvin paljon merkitystä ja näkyvyyttä, koska se vaikuttaa ja on läsnä 

jatkuvasti. Erityisesti korostuu itsetunnon vaikutus ihmisen tekoihin, ajatuksiin ja ylipäänsä 

olemukseen sekä lisäksi siihen, kuinka muut ymmärtävät häntä ja suhtautuvat häneen (Cac-

ciatore ym., 2009).  Käsitykset itsetunnosta kaiken arjen keskellä voivat hyvin poiketa siitä, 

mitä se todellisuudessa on. Esimerkiksi se, että ihminen on ujo tai arka, ei Keltikangas-Jär-

visen (2000) mukaan ole ilmentymää hänen itsetunnostaan. Sen sijaan hän kertoo niiden 

olevan sosiaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavia temperamenttipiirteitä (Keltikangas-Järvi-

nen, 2000). 

 

Itsetuntemukseen liitettynä tunteiden ymmärtämisen taito nousee merkittäväksi. Dunderfelt 

(2006) korostaa tunteiden voimakkuuden vaihtelua; toisinaan tunteet voivat olla aivan huo-

maamattomia, toisinaan edestakaisin aaltoilevia emootioita sekä joskus todella suuria tun-

nevyöryjä. Hän nostaa esille myös tunteiden fysiologisen puolen, koska kehollisuus usein 

kytkeytyy tunteiden kokemiseen. esimerkiksi surun tunne koko kehossa, jännitys tai pelko 

vatsassa ovat tällaisia kehollisia kokemuksia (Dunderfelt, 2006). 

 

Usein puhutaan itsetunnosta joko heikkona tai hyvänä. Cacciatoren, Korteniemi-Poikelan ja 

Huovisen (2009) mukaan hyvä itsetunto ilmenee esimerkiksi toiveikkaana suhtautumisena 

itseensä, ympäristöön ja tulevaisuuteen. Hyvä itsetunto tukee nuoren keskittymistä omiin 

tavoitteisiinsa ja opiskeluun ja lisäksi hyvän itsetunnon omaava pääsee ylipäänsä elämässään 

helpommin eteenpäin (Cacciatore ym., 2009). Kuten aiemmin totesin, itsetunnon olevan niin 

sanottua myönteistä realismia, on se myös näkemykseni mukaan optimismia tulevaisuutta ja 

tavoitteita kohtaan.  

 

Keltikangas-Järvisen (2000, 2010) mukaan hyvän itsetunnon omaavan henkilön minäkuvaa 

ilmentää totuudenmukaisuus ja hän näkee virheensä arvostaen samalla itseään. Itsetunnon 
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käsitteeseen rinnastetaan itsearvostus sekä itseluottamuksen ja itsevarmuuden määrä. Hyvän 

itsetunnon omaava näkee oman elämänsä arvokkaana ja ainutkertaisena, jolloin tunne kum-

puaa yksilön sisäisestä itsearvostuksesta. Yksilö myös hyväksyy itsensä sellaisena kun on, 

niin omat heikkoutensa kuin vahvuutensakin (esim. Keltikangas-Järvinen, 2000; Keltikan-

gas-Järvinen, 2010; Saarinen, 2001). Oman itsensä arvostamisen lisäksi terveellä itsetun-

nolla Keltikangas-Järvinen (2000) tarkoittaa myös toisten huomioon ottamista ja arvosta-

mista sekä myös kykyä osata kehua, kiittää ja ihailla toisia ja heidän saavutuksiaan. 

 

Kun taas puhutaan heikosta itsetunnosta, voi sitä usein ilmentää hyvän itsetunnon ominai-

suuksien puute. Ihminen, jolla on huono tai heikko itsetunto, rakentaa usein elämäänsä ylei-

sen mielipiteen mukaan, kun taas terveen itsetunnon omaavalla ei ole jatkuvaa hyväksynnän 

tarvetta ja huolta muiden arvostuksesta (Keltikangas-Järvinen, 2000). Cacciatore, Korte-

niemi-Poikela ja Huovinen (2009) korostavat kuinka itsetunnon suuri vaikutus perustuu 

myös siihen, että sillä on lähes itseään toteuttava ennuste. Usein nuoren tuumatessa, ettei 

hän pysty johonkin, käy helposti niin, ettei hän pystykään. Itsetunto voi heiketä myös suo-

riutumisen näkökulmasta, koska heikosti suoriutuva voi ajatella olevansa huonompi kuin 

muut, jolloin hänen itsetuntonsa heikkenee (Cacciatore ym., 2009). Baumeister ja hänen kol-

legansa (2003) korostavat itsetunnon merkitystä yksilön mielenterveydelle, mutta myös yli-

päänsä hyvinvoinnille. Heidän mukaansa heikon itsetunnon omaava voi olla helpommin 

haavoittuvat elämäntilanteiden ollessa vahingollisia, ja sitä kautta heidän riski masentua on 

suurempi (Baumeister ym., 2003).    

 

Koivisto (2007) on väitöskirjassaan luonut aiempia tutkimuksia mukaillen itsetunnolle hie-

rarkkisen rakennemallin. Hänen mallissaan yläkäsitteenä on yleinen itsetunto, minkä alle 

sijoittuvat itsetunnon neljä osa-aluetta. Fyysinen itsetunto tarkoittaa Koiviston (2007) mu-

kaan yksilön omien fyysisten ominaisuuksien, tässä tapauksessa motoristen taitojen hyväk-

syntää sekä tuntemusta. Sosiaalinen selviytyminen ja suosio ovat asioita, joita yksilö arvioi 

sosiaalisen itsetuntonsa mukaan (Koivisto, 2007). Suoritusitsetunnolla Koivisto (2007) ku-

vaa sitä, kuinka yksilö tiedostaa kykynsä ja luottaa niihin. Neljäs osa-alue on emotionaalinen 

itsetunto, minkä itse yhdistän oleelliseksi tässä työssä. Yksilön emotionaaliseen itsetuntoon 

liittyy, se kuinka hän tuntee ja hyväksyy omat luonteenpiirteensä sekä tunteensa (Koivisto, 

2007). 
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2.3 Itsetunto nuoruudessa 

 

Lapsen ja nuoren kehitys on hyvin yksilöllistä. Yksilöllisyys viittaa siihen, että yksilöllä on 

oma persoonallisuutensa ja tietynlainen temperamentti. Tietyt kehityksen lainalaisuudet ja 

herkkyyskaudet ohjaavat kuitenkin kehitystä eteenpäin ja muodostavat yhteneväisyyksiä yk-

silöiden kehitykseen (Jarasto & Sinervo, 1997). Itsetunnon muodostumisen aineksia on tuo-

nut esille muun muassa Dunderfelt (2006). Hän pohtii kuinka käsitys omasta itsestä sekä 

hyvästä tai huonosta arvosta muodostuu. Oppimisen kautta muodostamme käsityksen 

omasta itsestämme ja perustana on muilta esimerkiksi äidiltä ja isältä sisäistetyt käsitykset. 

Tämä tarkoittaa, että omaksumme käsityksiä liittyen siihen millainen on hyvä ja kelvollinen 

ihminen ja miten sellaiseksi tullaan (Dunderfelt, 2006). Haasteiden kynnyksellä näitä mal-

leja sovelletaan ja muokataan sopiviksi eri tilanteisiin ja vastaamaan sen hetkistä todelli-

suutta.  

 

Golemanin (2005) mukaan psykologit kutsuvat tietoisuutta omista tunteista metatunteeksi, 

mikä puolestaan juontaa juurensa metakognition käsitteestä eli tietoisuudesta omista ajatte-

luprosesseista. Itsetuntemuksen (Goleman, 2005) käsite viittaa jatkuvaan tietoisuuteen 

omista tunteista. Hänen mukaansa itsetuntemus perustuu aivotoimintaan, mikä ylläpitää ko-

vienkin tunteiden keskellä itsetutkiskelua (Goleman, 2005). Voidaan ajatella, että yhtenä 

pohjana nuoren hyvälle itsetunnolle on itsetuntemus. Aho (2005) näkeekin nuoruuden yh-

tenä tärkeimpänä tehtävänä itsetuntemuksen syventämisen, minkä jälkeen nuori alkaa vähi-

tellen kyetä itsereflektioon eli oman toimintansa arviointiin. 

 

Aalberg ja Siimes (2007) nostavat esille, kuinka nuoren itsetuntemus on vasta rakentumassa, 

mikä puolestaan selittää korostuneen itsetietoisen käyttäytymisen. Heidän mukaansa nuoren 

suhde esimerkiksi omiin vanhempiin ja ikätovereihin muuttuu ja oman kokemusmaailman 

muuttumisen kautta se vaikuttaa aikaisempiin ihmissuhteisiin. Aalberg ja Siimes (2007) 

mainitsevat, että vanhemmat antavat lapselleen itsetunnon tukea ja ylläpitoa, mitä nuori ei 

voi enää käyttää hyväkseen, vaan hän jää itsetuntonsa kanssa ikään kuin tyhjiöön. Jotta nuori 

kykenee ylläpitämään heilahtelevaa itsetuntoaan, turvautuu hän varhaisiin narsistisiin ratkai-

suihin, kuten tyhjiön täyttämiseen kaikkivoipaisuuskuvitelmilla itsestään (Aalberg & Sii-
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mes, 2007). Näiden kaikkivoipaisten suuruuskäsitysten kerrotaan vuorottelevan oman mität-

tömyyden ja kelpaamattomuuden tunteiden kanssa (Aalberg & Siimes, 2007), jolloin pieni-

kin pettymys saattaa horjuttaa nuoren käsitystä omasta itsestään.    

 

On selvää, että monet asiat itsetunnon kehityksessä vaikuttavat siihen, millaiseksi se ajan 

kuluessa muodostuu. Vuorinen (1997) kertoo eri kehityksen vaiheissa kohdattavien tyydy-

tys- ja pettymyskokemusten vaikuttavan itsetunnon rakentumiseen. Kun siis kohtaamme tar-

peeksi hetkiä, jotka luovat hyvänolon tunnetta ja sopivasti pettymyksiä, voimme helpommin 

luottaa siihen, että hyvä olo voi jatkua pettymyksistä huolimatta. Vuorisen (1997) mukaan 

hyvä itsetunto näkyykin juuri siinä, kuinka pyrimme haavoittuvuudestamme huolimatta mui-

den kanssa avoimeen vuorovaikutukseen.  

 

Keltikangas-Järvinen (2010) mainitsee, että murrosikäisen itsetunnosta esimerkiksi kirjalli-

suudessa esitetyt käsitykset voivat hyvin poiketa toisistaan. Yleinen ajatus on hänen mu-

kaansa murrosikäisen helposti haavoittuva itsetunto ja ailahteleva itsevarmuudentunne, 

vaikka samaan aikaan suurin osa tutkimuksista kertoo itsetunnon olevan oletettuakin pysy-

vämpi murrosiässä ja suuret vaihtelut eivät ole niin itsestään selvä asia. Perusitsetunto pysyy 

kuitenkin jo vakiona 12–14 vuoden iässä, mutta silloin muutokset liittyvät lähinnä mielialan 

vaihteluihin ja ovat jokseenkin melko tilapäisiä (Aho, 2005; Keltikangas-Järvinen, 2010). 

Lapsuuden hyvän itsetunnon kerrotaan tukevan itsetuntoa läpi nuoruuden (Keltikangas-Jär-

vinen, 2010 

 

 

2.4 Sosioemotionaalinen kompetenssi ja tunneäly 

 

Tunnetaitoihin liitetään useita eri käsitteitä esimerkiksi tunneäly sekä emotionaalinen ja so-

siaalinen kompetenssi eli pätevyys (mm. Mayer & Salovey, 1997; Saarni, 2000). Käsittee-

seen sosioemotionaalinen kompetenssi puolestaan liittyvät niin ikään sosiaalisen kompetens-

sin ja sosiaalisten taitojen sekä tunteiden ja niiden säätelyn dimensiot (Keltikangas-Järvinen, 

2010; Saarni, 2000). Mielestäni sosioemotionaalinen kyvykkyys toimii myös hyvänä perus-

teluna sille, miksi tunnetaitojen oppiminen ja kehittäminen ovat tärkeitä asioita. Lisäksi 
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avaan myös tunneälyn määritelmää ja erotan sen tunnetaitojen käsitteestä, koska niillä on 

merkityseroa. 

 

Saarnin (2000) mukaan tunneälyn käsite liittää yhdeksi älyn osa-alueeksi tunnetaidot, jotka 

voidaan edelleen jakaa alemman tason taidoista kehityksellisesti edistyneempi taitoihin. Hän 

määrittelee emotionaalisen kompetenssin olevan minäpystyvyyden ilmaisua tunteita esiin 

tuovassa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tässä yhteydessä Saarni (2000) tarkoittaa minä-

pystyvyydellä yksilön uskomista omaan kapasiteettiin ja taitoja saavuttaa haluttu tulos. 

Emotionaaliseen kompetenssiin vaikuttaa minuus (identiteetti), moraalinen luonteenlaatu ja 

yksilön kehityshistoria (Saarni, 2000). Nurmirannan, Leppämäen ja Horpun (2009) mukaan 

emotionaalisella kompetenssilla tarkoitetaan kykyä tunnistaa ja käsitellä tunteita. Käsittee-

seen liitetään myös yksilön kyky tunnistaa toisen ihmisen tunteita sekä myös ymmärtää niitä. 

Koko lapsuuden ajan emotionaalinen kompetenssi kehittyy siinä, missä myös tunteiden il-

maisun tavat kehittyvät (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu, 2009).  

 

Sosiaalinen kompetenssi ja sosiaaliset taidot sen sijaan ovat Keltikangas-Järvisen (2012) 

mukaan ihmisen kykyjä muiden ihmisten kanssa toimeen tulemiseen. Esimerkiksi taito ana-

lysoida sosiaalisia tilanteita ja kyky tulkita muiden ihmisten mielialoja ovat osa sosiaalisia 

taitoja. Tähän Keltikangas- Järvinen (2012) liittää myös erilaiset ongelmanratkaisumallit so-

piviin tilanteisiin. Sosiaalinen kompetenssi laajentaa näkemyksen yleisesti kyvyksi olla vuo-

rovaikutuksessa toisten kanssa. Käsitteen määritteleminen ei ole helppoa, mutta siihen voi-

daan selkeästi liittää tarkoituksenmukaisten sosiaalisten päämäärien tavoittelu ja saavutta-

minen sekä kyky solmia ja ylläpitää ihmissuhteita (Keltikangas-Järvinen, 2012).  

 

Junttilan (2010) mukaan sosiaalinen kompetenssi viittaa taitoihin ymmärtää sosiaalisia tilan-

teita, kykyyn tehdä niistä tilannekohtaisia tulkintoja ja toimia muita loukkaamatta omia ja 

yhteisiä päämääriä edesauttavalla tavalla. Sosiaaliseen kompetenssiin liittyy myös yksilön 

kyky tunteiden ilmaisuun tilanteeseen sopivalla tavalla (Junttila, 2010). Nuoruuden kehityk-

sessä Laineen (2005) mukaan yhdistyvät niin emotionaalisen ja sosiaalisen kompetenssin, 

ystävyyssuhteiden ja kaverisuhteiden kuin myös moraalisen ajattelun kehittyminen.  

 

Tunteet ajatellaan usein arkisesti järjen vastakohtana ja ne vaikuttavat ajatuksiin sekä ihmi-

sen käyttäytymiseen ja valintoihin. Eräänlaisena tunteen ja järjen yhdistelmänä nostan esille 



11 

 

 

tunneälyn käsitteen. Käsitteelle on useita määritelmiä, mutta tässä työssä esittelen Mayerin 

ja Saloveyn (1993) määritelmän, sillä he ovat tunneälyn tieteellisen tutkimuksen uranuurta-

jia ja perustajia. Tunnetaidot ovat tunneälyä laajempi käsite, ja toisin kuin tunneäly ja sitä 

kautta suhteellisen pysyvä älykkyys, tunnetaidot ovat opittavissa.  

 

Tunneälyn (emotional intelligence) käsitteeseen sisältyy neljä toisiaan tukevaa taitoaluetta 

(Mayer & Salovey, 1997). Mayerin ja Saloveyn (1997) tunneälymallissa ne ovat kyky tun-

teiden tunnistamiseen, tunteiden hyödyntäminen ajattelussa ja toiminnassa, tunteiden ym-

märtäminen sekä omien ja muiden tunteiden hallinta. Isokorpi (2004) määrittelee tunneäly-

taitojen käsitettä. Hänen mukaansa tunneälytaitoinen ihminen on tietoinen itsestään, pystyy 

ajattelemaan asioita myös muiden ihmisten kannalta sekä luottaa itseensä. Isokorpi (2004) 

liittää tunneälytaitoisuuteen myös sovinnollisuuden taidon, koska loukkaukset ja loukkaan-

tuminen peitetään helposti ja ne vievät paljon energiaa, joten siksi sovinnollisuuden oppimi-

nen näyttäytyy tärkeänä.  

 

Mayer, Salovey ja Caruso (2000) lähestyvät tunneälyä kolmesta lähtökohdasta, mitkä ovat 

tunneäly ajan henkenä, persoonallisuutena ja henkisenä kykynä. Heidän mukaansa tunneäly 

on tietoisuutta niin omista kuin toisten ihmisten tunteista. Tämä piirre tunneälyn käsitteessä 

tekee siitä yhden sosiaalisen älykkyyden muodon. Tunneälyn ajatellaan koostuvan viidestä 

eri osasta, jotka ovat itsetietoisuus, itsesäätely, motivaatio, empaattisuus ja sosiaaliset taidot. 

Tunneälyn käsitteellä pyritään kuvaamaan ihmisen toimintakykyyn ja elämänlaatuun vai-

kuttavien tunteiden havaitsemiseen, käyttämiseen, ymmärtämiseen ja säätelyyn liittyvää 

älykkyyttä (Mayer, Salovey & Caruso, 2000). Tunneälytaitoja esimiestyössä on tutkinut 

muun muassa Simström (2009) väitöskirjassaan. Hänen mukaansa tunneälytaitoja pidetään 

esimerkiksi esimiehen ja myös opettajan yksinä tärkeimpinä taitoina (Simström, 2009).  

 

Miksi tunneälystä puhutaan niin paljon ja miksi niitä tarvitaan? Isokorven (2004) mukaan 

yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvointiin liittyviksi ovat tulleet taloudellisen ja tiedollisen pää-

oman lisäksi sosiaalisen pääoman ja emotionaalisen osaamisen ulottuvuudet. Tunneälytaidot 

viestivät yksilön ihmissuhteiden pysyvyydestä, aidosta lämmöstä ja kyvystä empatiaan, jol-

loin tunneälyllä on hyvin läheinen merkitys vuorovaikutukseen (Isokorpi, 2004). Onnistunut 

ja toimiva vuorovaikutus edellyttää jäsenten tunneälytaitoja. Silloin, kun vuorovaikutus on 

mielekästä, edistää se sosioemotionaalista hyvinvointia ja myönteistä itsetuntoa. 
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Tunneälyn kehittäminen on tärkeää elämän eri osa-alueilla menestyäkseen, koska hyvät tun-

neälytaidot tukevat Brackettin ja Katulakin (2007) mukaan itsetuntoa sekä realistisen ja sel-

keän minäkuvan muodostumista. Heidän sanoin tämä tapahtuu, kun yksilön kyky tun-

teidensa hallitsemiseen lisääntyy ja eri tilanteissa tekee järkeviä valintoja. Ilman tunnetaitoja 

voi olla hyvin hankalaa hallita tunteitaan (Brackett & Katulak, 2007).  Zeidner, Matthews ja 

Roberts (2009) korostavat, että tunneälyn harjaannuttaminen esimerkiksi kouluissa ja työ-

paikoilla tarjoaa arvokkaita ratkaisuja yksilölle hahmottaa yksilöllisiä, kansallisia ja maail-

manlaajuisia tarpeita. Tunneälyllä kun on merkitystä henkilökohtaisiin suhteisiin, työhön ja 

kasvatuksellisiin prosesseihin (Zeidner, Matthews & Roberts, 2009). 
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3 TUNNETAIDOT  

 

Puhuttaessa tunteiden yhteydessä tiedoista ja taidoista, ei Isokorven ja Viitasen (2001) mu-

kaan puhuta valmiista tai määritelmän omaisesta tiedosta eikä opittuna varastossa olevasta 

taidosta. Erkon ja Hannukkalan (2013) sanoin tunnetaidot ovat osa mielenterveyttä ja niitä 

vahvistetaan harjoittelemalla. Opettelun kautta omia tunteita voidaan ilmaista rakentavalla 

tavalla. Tunnetaidot osaltaan tukevat mielenterveyttä ja hyvinvointia (Erkko & Hannukkala, 

2013). Tässä työssäni tarkoitan tunnetaidoilla koko elämän ajan harjoiteltavia ja opittavia 

taitoja, joita ovat esimerkiksi tunteiden ilmaiseminen ja säätely sekä toisten tunteiden tun-

nistaminen. Erityisesti lähestyn tunnetaitoja itsetunnon vahvistamisen näkökulmasta.  

 

 

3.1 Tunnetaitojen käsite  

 

Goleman (1999) on jaotellut tunnetaitoja esimerkiksi henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin tunne-

taitoihin. Henkilökohtaisia tunnetaitoja ovat Golemanin (1999) mukaan itsetuntemus, itse-

hallinta sekä lisäksi motivoituminen. Toisten ihmisten kanssa toimiessa on vaikutusta sosi-

aalisilla kyvyillä, empatialla ja sosiaalisilla taidoilla (Goleman, 1999). Goleman (1999) ja-

kaa tunneälyn viiteen eri osa-alueeseen ja ryhmittelee tunnetaidot sen mukaan, mihin näistä 

osa-alueista ne kuuluvat. Tunneälyn osa-alueita ovat omien tunteiden tunnistaminen ja tul-

kinta, tunteiden hallinta, motivointi (Goleman, 1999). Muita osa-alueita ovat Golemanin 

(1999) mukaan toisten ihmisten tunteiden tunnistaminen ja saadun tunnetiedon kautta vuo-

rovaikutussuhteiden kehittyneempi hallinta.  

 

Pietiläisen (2012) mukaan taidoilla, arvoilla ja asenteilla on keskeinen merkitys mielenter-

veyden edistämisen kannalta. Tunnetaidot yhdessä muiden elämäntapataitojen kuten vuoro-

vaikutustaitojen kanssa, ovat positiivisen mielenterveyden taitoja. Positiivinen mielenter-

veys pitää sisällään esimerkiksi elämänhallinnan, itsetunnon ja psyykkisen vastustuskyvyn 

(Pietiläinen, 2012). Erkko ja Hannukkala (2013) mainitsevat tunnetaitojen tärkeän roolin 

itsetuntemuksen vahvistajana sillä perustein, koska tunteet viestivät meille esimerkiksi siitä, 
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mitä itsessä ja muissa tapahtuu. Mahdollisuudet ihmissuhteiden luomiseen ja niiden ylläpi-

tämiseen kasvavat, kun nuorella on keinoja omasta itsestään ja ajatuksistaan kertomiseen 

(Erkko & Hannukkala, 2013). Käsittelen itsetunnon vahvistamisen kannalta oleellisimmiksi 

tunnetaidoiksi määrittelemiäni tunnetaitoja, joita näen olevan tunteiden tunnistamisen ja il-

maisun, tunteiden säätelyn lisäksi empatiakyvyn. 

 

 

3.2 Tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu 

 

Ihmisen kerrotaan oppivan havaitsemaan tunteitaan sen kautta, kuinka kasvatus ja kulttuuri 

sitä ohjaavat. Keltikangas-Järvinen (2000) mainitsee hyvänä esimerkkinä tunteiden kieltä-

misen, koska se on hyvinkin kulttuurisidonnaista. Kun tunne ensin havaitaan, täytyy se sitten 

nimetä. Nimeämisen kautta tunne saa luonteensa ja kertoo, kuinka tunteen kanssa tulee toi-

mia ja miten sitä käsitellään. Tunteen tunnistamisen ja nimeämisen prosessista voidaan pu-

hua tunteen haltuun ottamisena (Keltikangas-Järvinen, 2000).  

 

Tunteet voidaan ajatella nousevan esille kolmella tasolla (esim. Kerola, Kujanpää & Timo-

nen, 2015), jotka ovat fysiologinen taso, kokemuksellinen taso ja ilmaisullinen taso. Fysio-

loginen taso merkitsee tunteen fysiologiaa ja niiden tuntumista kehossa. Kokemuksellinen 

taso puolestaan viittaa tunteen kokemuksen subjektiivisuuteen ja omakohtaisuuteen liittyen 

siihen, mitä tunne tarkoittaa ja tuo mieleen. Tapa nimetä tunteita ja ilmaista niitä käyttäyty-

misen kautta kuvastavat ilmaisullista tasoa. Moni asia kuten esimerkiksi ympäristö, vuoro-

vaikutustilanteet ja toiset ihmiset vaikuttavat tunneilmaisuun (Kerola, Kujanpää & Timonen, 

2015). Keltikangas- Järvinen (2000) kuvaa elämyksellistä eli kokemuksellista tasoa ”ai-

doimpana” tasona, koska tunteista puhuttaessa puhutaan usein juurikin tästä tasosta. Tuntei-

den havaitseminen ja kokeminen sekä voimakkuus ja pitkäkestoisuus ovat tunteen kokemuk-

sellista tasoa (Keltikangas- Järvinen, 2000). 

 

Työskennellessäni lasten ja nuoreen kanssa olen huomannut, kuinka tunteiden ilmaisun kei-

noja on monia ja ne lisääntyvät kehityksen edetessä. Esimerkiksi pienen vauvan tapa ilmaista 

tunteita on erilainen kuin vaikkapa 13- vuotiaan. Erkon ja Hannukkalan (2013) mukaan tär-
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keä osa nuoruuden hyvinvointia ja mielenterveyttä ovat niin tunteet kuin ihmissuhteet-

kin.  He korostavat nuoren tarvitsevan kannustusta, jotta hän rohkenisi puhua ajatuksistaan 

ja ilmaista tunteitaan, koska niiden jakaminen voi toisinaan olla hyvinkin haasteellista. Luot-

tamuksellinen suhde vahvistaa tunneilmapiiriä, jolloin huolista ja tunteista on helpompi pu-

hua (Erkko & Hannukkala, 2013). 

 

Ihmisen emotionaaliseen kehitykseen ja tunteiden ilmaisuus liittyen voidaan nostaa käsitte-

lyyn kiintymyssuhdeteoria (Sinkkonen, 2004), minkä on alun pitäen rakentanut Bowlby 

(1979). Teoriaan sisältyy kiintymyssuhdetyypin perusteella eritasoista tunteiden ilmaisua. 

Kiintymyssuhdeteorian mukaan ihmisellä on taipumus muodostaa voimakkaitakin tunnesi-

teitä muihin ihmisiin. Teoria pyrkii selittämään tahattomista erokokemuksista ja menetyk-

sistä johtuvia stressin muotoja esimerkiksi tunteiden eristämistä. Kiintymyssuhteet ilmene-

vät eri tavoin, sen mukaan ovatko ne turvattomia, turvallisia vai ristiriitaisia. Jotta lapsi voi 

kehittyvä hyvällä tavalla, tarvitsee hän vähintään yhden riittävän hyvän kiintymyssuhteen ja 

ennakoitavan ympäristön. Lapsen kanssa toimivan aikuisen tulisi sietää myös negatiivisia 

tunteita ja antaa lapsen ilmaista niitä ilman rankaisua (Sinkkonen, 2004). 

 

Nostin kiintymyssuhdeteorian esille juuri tässä kohdassa siksi, että lapsuuden kiintymys-

suhde ja etenkin sen laatu heijastuu myös nuoruuteen sekä ylipäänsä myöhempään elämään. 

Sinkkosta (2010) mukaillen turvallinen kiintymyssuhde mahdollistaa sen, että nuori uskaltaa 

tuoda vuorovaikutukseen myös kielteisiä tunteita tietäen silti, että häntä ei hylätä tai vihata. 

Turvaton kiintymyssuhde päinvastoin voi johtaa siihen, ettei nuori ilmaise tunteitaan samalla 

tavalla, vaan enemmänkin tukahduttaa niitä. Kiintymyssuhde voi olla myös ristiriitainen 

(Sinkkonen, 2010), jolloin suhde vanhempaan voi olla toisaalta vihamielinen ja toisaalta taas 

riippuvainen. Usein nuoren käytös voi näyttää ristiriitaiselta, vaikkakin olisi turvallisesti 

kiintynyt, mutta tämän Sinkkonen (2010) kertoo olevan ohimenevää. Hän myös korostaa, 

ettei esimerkiksi turvaton kiintymyssuhde suoraan takaa rajua nuoruutta tai päinvastoin tur-

vallinen tasapainoisuutta. Nuoruus nähdään eräänlaisena uutena mahdollisuutena, mutta kui-

tenkin yhtenä tyypillisenä piirteenä on, että kiintymyssuhteen painopiste siirtyy pikkuhiljaa 

vanhemmista muihin ihmisiin esimerkiksi läheiseen ystävään (Sinkkonen, 2010).   
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Keltikangas-Järvinen (2000) kuvailee tunteiden ilmaisun tasoa, johon liittyy tunteiden osoit-

taminen muille ja niiden osoittamista havaittavalla tavalla. Tunteiden ilmaiseminen voi ta-

pahtua esimerkiksi motorisesti ilmein ja elein tai verbaalisesti nimeämällä ja kuvailemalla. 

Kulttuuri vaikuttaa paljon omaksuttuun tapaan ilmaista tunteita. Kulttuurista riippuu mil-

laista tunteiden ilmaisua kulloinkin pidetään merkityksellisimpänä. Keltikangas-Järvisen 

(2000) mukaan länsimaisessa kulttuurissa tunteista puhuminen on ylivertainen tunteiden il-

maisukeino. Tunteista puhuminen edellyttää kuitenkin tunteiden tunnistamista ja nimeä-

mistä. Usein tunteista puhumista ja ääneen kertomista edeltää kuitenkin tunteen psyykkinen 

käsittely äänettömästi (Keltikangas-Järvinen, 2000).  

 

Keltikangas-Järvinen (2000) kuitenkin korostaa, ettei tunteesta kertominen vielä osoita ky-

kyä käsitellä tunnetta tai että yksilö on saanut otteen tunteestaan.  Voi nimittäin olla niin, 

etteivät tunteen sanallinen ilmaisu ja yksilön tunnekokemus kohtaa toisiaan (Keltikangas-

Järvinen, 2000). Nähtävästi voi olla vaikea tunnistaa tunteen perimmäinen olemus, mistä voi 

seurata väärinymmärryksiä. 

 

Havaintojeni perusteella on selvää, että toisille tunteiden tunnistaminen on vaivatonta ja il-

maiseminen sujuu hallitusti. Kuitenkin toisinaan tunteiden tunnistaminen asettaa haasteita ja 

niiden ilmaiseminen on toisinaan hyvinkin hallitsematonta. Kokemukseni mukaan tällainen 

näkyy selkeästi koulumaailmassa, jossa ympäristö selkeästi odottaa tietynlaista tunteiden il-

maisua. Silloin hallitsematon ilmaisu osoittautuu haasteelliseksi. Tärkeää on kuitenkin tie-

dostaa, kuten Keltikangas- Järvinen (2000) mainitsee, ihmisellä on oikeus kaikenlaisiin tun-

teisiin, mutta ei oikeutta niiden kaikenlaiseen ilmaisuun.  

 

Puolimatkan (2004) sanoin tunteet ja niiden tulkitseminen ovat hyvin paljon sidoksissa kult-

tuuriin. Kulttuuri opettaa meille tapoja tulkita tunteita ja se puolestaan vaikuttaa siihen, miltä 

meistä tuntuu. Se, millainen merkitys tunteille annetaan kasvatuksessa, vaikuttaa hyvin pal-

jon siihen millainen merkityksen ihminen tunteille antaa, koska kasvatus itsessään on kult-

tuurista käytäntöä (Puolimatka, 2004). Dunderfelt (2006) toteaa hyvin paljon vaihtelevan 

sen, koetaanko tunteet luonnollisena tapana kommunikoida vai epäilyttävinä psyykkisinä il-

miöinä. Hänen mukaansa tunteita ei niiden liikkuvan luonteensa vuoksi voida aina niin hel-

posti määritellä ja analysoida (Dunderfelt, 2006).  
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3.3 Tunteiden säätely 

 

Kerolan, Kujanpään ja Timosen (2015) sanoin tunteidensäätelytaidoilla tarkoitetaan kykyä 

vaikuttaa tunteiden kestoon ja voimakkuuteen sekä kykyä säädellä tunnetilan aiheuttamaa 

käyttäytymistä. He kuitenkin korostavat, että tunteiden työntäminen syrjään esimerkiksi tun-

teiden tukahduttaminen, ei ole tunteiden säätelyä. Jotta tunteita oppii hallitsemaan, on tär-

keää osata tunnistaa tunteita. Itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaidot ovat tärkeässä asemassa, 

kun tunteet tuntuvat myrskyävän. Myös positiivisten tunteiden näkökulmasta, tunteidensää-

telytaito on taitoa vahvistaa ja tuottaa hyvän olon tunnetta (Kerola, Kujanpää & Timonen, 

2015). Tunteiden säätelyn taito ei Webster-Strattonin (2011) mukaan ole synnynnäinen kyky 

ja vastuu omasta tunteiden hallinnasta kasvavat iän myötä. Hänen mukaansa tunteiden sää-

telyllä tarkoitetaan yksilön kykyä hallita omia tunnereaktioitaan asiaankuuluvalla tavalla. 

Murrosiässä nuoren tunteiden hallintaan astuu mukaan hormonit ja tämä haastaa aiemmin 

opitun tunteiden hallinnan (Webster-Stratton, 2011).  

 

Nurmen ym. (2014) mukaan kymmenenteen ikävuoteen mennessä lapsi on pääsääntöisesti 

oppinut ja omaksunut tunteiden säätelyn strategioita. Esimerkiksi ristiriitatilanteisiin suhtau-

tumisessa on yksilöllisiä eroja. Erot näkyvät siinä, kuinka aggressiivisissa tilanteissa käyt-

täydytään kuin myös erilaisista tavoista ja yrityksistä ratkaista ristiriitoja (Nurmi ym. 2014). 

Tunnetaidoissa voi ilmetä puutteita ja niitä voidaan havaita useissa erilaisissa tilanteissa. 

Lapsella voi ilmetä haasteita esimerkiksi kyvyssä leikkiä, solmia kontakteja ja toiminnas-

saan ikätovereiden kanssa esimerkiksi ulospäin lapsi saattaa vaikuttaa tunteettomalta, sillä 

hänellä on vaikeuksia nähdä tilanteita toisen näkökulmasta sekä tulkita ja kontrolloida omia 

tunnetilojaan (Kerola, Kujanpää & Timonen, 2015). 

 

Murrosikä vaikuttaa nuoren elämään ja tarpeisiin sekä silloin nuoren mieliala ja tunteet voi-

vat olla hyvinkin vaihtelevia (Murrosiässä tarvitaan vielä vanhempia).  Jotta näiden tuntei-

den kanssa oppii elämään, tulee nuoren opetella taitoja näitä varten, mutta nuorelta ei kui-

tenkaan voida vielä odottaa aikuiselta vaadittavaa tunteiden säätelyä. Aikuisen rooli esi-

merkkinä tunteiden ilmaisemisessa ja rakentavassa käsittelyssä on tärkeä. Suomen mielen-

terveysseura nostaa esille nuoren kehitystehtävän, jossa hänen tulee tunnistaa ja ilmaista niin 
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myönteisiä kuin kielteisiäkin tunteitaan tavalla, jolla ne tulevat kuulluksi ja hyväksytyksi 

(Murrosiässä tarvitaan vielä vanhempia).  

 

Keltikangas-Järvinen (2000) puolestaan puhuu tunteiden säätelyn sijaan tunteiden hallin-

nasta. Hän painottaa, etteivät tunteet ole ikinä täysin ihmisen määrättävissä ja hallittavissa. 

Tunteiden heräämistä ihminen ei voi estää, mutta Keltinkangas-Järvisen (2000) sanoin ih-

minen voi työstää tunteitaan ja sitä kautta esimerkiksi vähitellen laimentaa vihan tunnetta. 

Tunteiden hallinta voidaan paremminkin ymmärtää siten, etteivät tunteet johda negatiiviseen 

kuten epätoivoiseen, itsetuhoiseen tai ympäristöä loukkaavaan käytökseen (Keltikangas-Jär-

vinen, 2000). 

 

 

3.4 Empatia 

 

Empatian eli myötäelämisen taidon merkitys on tärkeä tunnetaitojen osalta kuin ylipäänsä 

elämäntaitona (Goleman, 2005). Se korostuu Golemanin (2005) mukaan etenkin sosiaali-

sissa suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Goleman (2005) kertoo empatian rakentuvan itsetun-

temukselle, koska muiden mielialojen lukeminen ja tulkinta edellyttää omien tunteiden ym-

märtämistä. Yleisesti empatian ajatellaan olevan kykyä luontaisesti kuvitella miten muut 

ajattelevat ja tuntevat (Arnold, 2010). Arnold (2010) nostaa esille empaattisen älykkyyden 

käsitteen, mikä on empatiaa monimutkaisempi, mutta tarpeellista liittää siihen. Hänen mu-

kaansa empaattinen älykkyys on jatkuva psyykkisen, kognitiivisen, tunteisiin vaikuttavan, 

sosiaalisen ja eettisen toiminnan systeemi (Arnold, 2010).  

 

Tässä työssä tarkoitan empatialla kykyä asettua toisen asemaan ja kykyä ajatella toisen tun-

teita. Goleman (2005) on nostanut mielenkiintoisella tavalla esille empatian kehitystä. Hän 

kertoo kehityspsykologien havainnoista, joissa lasten kerrotaan tuntevan niin sanottua em-

paattista huolta jo ennen kuin huomaavat olevansa muista erillisiä yksilöitä. Empatian kehit-

tyminen etenee myöhäislapsuuteen, jolloin lapsi alkaa tuntea myötätuntoa esimerkiksi ko-

konaisia ryhmiä, kuten köyhiä kohtaan ja tämä ymmärrys puolestaan voi tukea nuorelle tyy-

pillistä moraalista vakaumusta lievittää epäoikeudenmukaisuutta (Goleman, 2005). Manner-

heimin lastensuojeluliiton mukaan tunne-elämän kuohunnasta viestii usein myös se, ettei 
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nuori kykene ottamaan toisia huomioon ja hänen energiansa eivät riitä empatiaan (Persoo-

nallisuuden ja tunne-elämän kehitys).    

 

Hyvä itsetunto ei Keltikangas-Järvisen (2000) mukaan takaa kykyä empatiaan, eikä heikko 

itsetunto päinvastoin vähennä empatiakykyä. Hyvän itsetunnon omaava henkilö voi kohdata 

melkoisia haasteita, mikäli häneltä puuttuu empatiakyky ja sosiaaliset taidot. Varsinkin mi-

käli hän on lisäksi liiankin itsevarma (Keltikangas-Järvinen, 2000). Empatia kuitenkin ra-

kentuu itsetuntemukselle ja näkemykseni mukaan empaattisuus voi jollain tapaa estää ih-

mistä käyttäytymästä hyökkäävästi, koska empaattinen ihminen osaa asettua toisen ihmisen 

asemaan. Empatian merkitys esimerkiksi työelämässä ja kasvatuksessa on käsin kosketel-

tava. 
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4 TUNNETAITOJEN KEHITTÄMINEN 

 

Tunnetaitojen tukeminen ja kehittäminen itsessään olisi tutkimisen arvoinen aihe, mutta 

tässä kohtaa nostan sen esille itsetunnon tukemisen näkökulmasta. Pohdin toisen tutkimus-

kysymykseni puitteissa, kuinka nuoren tunnetaitojen kehittäminen edistää ja tukee itsetun-

non vahvistumista. Mietin mitä keinoja tunnekasvatus siihen nuoren kohdalla tarjoaa, sekä 

sitä kautta niin kodin kuin myös koulun tukea itsetunnon vahvistamiseksi tunnetaitojen nä-

kökulmasta. 

 

 

4.1 Tunnekasvatuksen keinot 

 

Isokorven (2004) mukaan varhaislapsuudessa omaksutaan tunnetaitojen oppimisen pohjaa 

ja niitä ohjaa alun pitäen jo vaistonvaraisuus. Oppimisen ja kasvun paikka liittyy tunteiden 

kuuntelemiseen ja käyttöönoton rohkaisuun. Aikuisen esimerkkien ja tuen kautta lapsi saa 

omia tunteitaan esiin, mutta hyvin tärkeässä roolissa ovat leikit ja sadut. Niin vanhemman 

kuin muiden lapsen elämään kuuluvien aikuisten tehtävänä on luoda turvallinen ja tunnetai-

toja tukeva ilmapiiri (Isokorpi, 2004). Isokorpi(2004) mainitsee tunteiden jakamisen olevan 

keino tunnetaitojen oppimiseen esimerkiksi koulussa. Tunnetaitojen jakamisella hän tarkoit-

taa lapsen oppimista katsomisen, samaistumisen ja kokeilemisen kautta.  

 

Isokorven ja Viitasen (2001) sanoin tunnetaitojen harjoittelu ja oppiminen perustuu koke-

mukselliseen oppimiseen. Kun kokemus vaikuttaa yksilön sisäiseen tunnemaailmaan muut-

taen sitä ja samalla vaikuttaa myös tietoisuuden laatuun, vaikutus kohdistuu yksilön emotio-

naalis- kognitiiviseen perustaan (Isokorpi & Viitanen, 2001). Mielestäni tunnetaitojen kehit-

täminen ovat hyvin kokonaisvaltaista kokemuksesta oppimista, koska tunnetaitoja opitaan 

monessa eri kontekstissa ja opitut asiat vaikuttavat hyvin moneen osa-alueeseen yksilön elä-

mää esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin ja oman mielen hyvinvointiin.  

 

Nuori on tunne-elämän kehityksen herkkyyskauden vuoksi herkkä tunnekasvatukselle ja 

siksi nuoren kasvuprosessissa tunnekasvatuksella onkin merkityksellinen rooli (Kemppinen, 

2000). Kemppisen (2000) mukaan tunnekasvatuksen tärkeimpiä näkökulmia ovat tunteiden 
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havaitseminen sekä tunteiden hallinta. Koko lapsuuden ja nuoruuden ajan toteutettavalla tie-

toisella tunnekasvatuksella hän tarkoittaa opittuja tunne- ja empatiataitoja. Niiden avulla yk-

silö voi oppia ratkomaan vaikkapa sosiaalisia ristiriitatilanteita (Kemppinen, 2000). Kemp-

pinen (2000) korostaa, että nuoruuden tunnevalintojen merkitys on hyvin suuri aikuisen tun-

nevalintoihinkin verrattuna, ja siksi nuoren kanssa työskennellessä tulee osata tulkita hänen 

tunteitaan.  

Puolimatkan (2004) mukaan teoreetikot ovat eri mieltä siitä, voidaanko kasvatuksella vai-

kuttaa tunteisiin. Hän toteaa kuitenkin että, kasvatuksen kautta voidaan yleisesti ottaen vai-

kuttaa tunteiden tiedostamiseen ja ilmaisuun (Puolimatka, 2004). Kaavana tunnetaitoharjoit-

telussa pätee tunteen tunnistaminen, nimeäminen, ilmaisun sääteleminen ja harjoitteleminen. 

Usein lapsen kanssa harjoitellessa kuvalla on suuri merkitys ja sitä kannattaakin käyttää 

kommunikoinnin puutteiden täydentämiseen sekä merkityksen tehostamiseen. Kuvien li-

säksi tunnekasvatuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi satuja, tarinoita ja elokuvia (Ke-

rola, Kujanpää & Timonen, 2015). Hyvin monet sadut inspiroivat syvempään ajatteluun ja 

ovat hyviä välineitä keskustelua herättämään. Niin kuin kasvatus ylipäänsä, myös tunnekas-

vatus toteutuu arjen keskellä kaikessa tekemisessä ja olemisessa. 

 

Ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen perustana olevat tunteet vaikuttavat hyvin paljon ih-

missuhteisiin (Kerola, Kujanpää & Timonen, 2015). Laine (2005) korostaa, että nuoruudessa 

ryhmän hyväksyntä ja arvot sekä ylipäänsä kuuluminen sellaiseen ovat hyvin tärkeää ja mer-

kittävää. Samaan aikaan ystävyyssuhteet ovat pysyviä ja ystävät samanhenkisiä kuin nuori 

itse (Laine, 2005). Nuoren positiiviseen kehitykseen kuten itsetunnon kehitykseen vaikutta-

vat myös Nurmen ja hänen kollegoidensa (2014) mukaan vuorovaikutus ja molemminpuo-

linen hyväksyntä. Näkisin ihmissuhteiden roolin hyvin tärkeänä, koska niiden kautta nuori 

rakentaa myös omaa itsetuntemustaan. Silloin kokemus siitä, että minulla on ystäviä, vah-

vistaa itsearvostusta, siinä missä yksinäisyyden kokeminen puolestaan voi latistaa sitä.    

 

Isokorpi (2004) korostaa, että lapsena on hyvä kokea kaikenlaisia tunteita, niin positiivisia 

ilon aiheita kuin negatiivisia tunnemörköjä. Kun lapsi esimerkiksi kokee pahan mielen tun-

netta ja kertoo siitä aikuiselle, kehittyy hänen taitonsa käsitellä tunnekokemusta (Isokorpi, 

2004). Kun lapsi siirtyy myöhemmin nuoruuden vaiheeseen, hänen aiemmilla tunnekoke-

muksillaan ja tunnesanastollaan on merkitystä. Se, miten hän on käsitellyt aiemmin petty-

myksensä ja kokeeko hän kotinsa tunneilmapiirin turvalliseksi on hyvin tärkeää. Varhaisen 
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tunnekasvatuksen ja tunne-elämän kehityksen ylipäänsä, voidaan nähdä olevan vaikutusta 

tunnetaitoihin hyvin paljon. 

 

 

4.2 Kodin tuki  

 

Kodin tuki persoonallisuuden ja tunne-elämän kehityksessä on tärkeää. Tunnetaitojen har-

joittelu tapahtuu aluksi vanhempien sekä muiden läheisten avulla, ja kun ikää tulee lisää, 

korostuu kodin ulkopuolelta tulevien virikkeiden osuus (Erkko & Hannukkala, 2013). Erkko 

ja Hannukkala (2013) korostavat murrosiässä koulu- ja kaverisuhteita tunnetaitojen harjoi-

tuskenttänä, mutta nostavat esille myös kodin ulkopuolisten aikuisten kuten nuorisotyön am-

mattilaisten merkityksen tunnehallinnan keinojen tukemisessa tärkeäksi. Kodin tuen lapsuu-

dessa voinee ajatella luovan pohjaa nuoruuden tunne-elämän kehitykselle.  

 

Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan olennaista on se, että vanhemmat tunnistavat ja 

hyväksyvät nuoren yksilölliset piirteet sekä vahvuudet. Nuoren yksilöllisyydestä seuraa, että 

jokainen tarvitsee yksilöllistä kohtaamista eli toisin sanoen tukea, rohkaisua, rajoja, kannus-

tusta ja hillintää. Siinä missä toinen ei tarvitse korostettuja rajoja, saattaa toinen nuori tarvita 

paljon selkeämpiä ja rajuilta kokeiluilta suojaavia rajoja (Mannerheimin lastensuojeluliitto, 

2009). 

 

Kemppisen (2000) mukaan tunnesiteiden taustalla oleva perusluottamus syntyy hyväksymi-

sestä. Tämä hyväksytyksi kokeminen syntyy esimerkiksi kun aikuinen ja nuori tekevät yh-

dessä asioita sekä keskustelevat yhteisistä kokemuksista tilanteiden yhteydessä. Läsnäolo ja 

kokemuksista kysyminen sekä aikuisen omien ajatusten kertominen vahvistaa keskusteluil-

mapiiriä (Kemppinen, 2000). Hienotunteisuus tulisi säilyttää, jottei aikuisen ja nuoren suhde 

pääse katkeamaan, mitä Kemppisen (2000) sanoin voi pyrkiä estämään tottumuksella puhua 

keskenään tai pohtimalla yhdessä ratkaisua eri tilanteisiin sekä molemminpuolisilla taidoilla 

näyttää tunteita. 

 

Sinkkonen (2010) korostaa kuinka vanhemmat huomaavat nuoruusiän muistuttavan lapsen 

uhmaikää. Yhtäläisyyttä tukee ajatus molempien kohdalla olevasta siirtymävaiheesta. Siinä 
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missä lapsi peilaa käyttäytymistään vanhempiin ja vanhemmat toimivat yleisönä sekä ihas-

televat lapsen uusia taitoja, on varhaisnuoren yleisönä puolestaan kaverit. Ikätovereiden 

kautta analysoidaan vaatteet, hiukset ja kaikki muu mikä nuoren elämään vain voi liittyä. 

Samaan aikaan nuori tarvitsee aikuisen läsnäolon ja hyväksynnän tukemaan oman identi-

teettinsä kehitystä (Sinkkonen, 2010).  Mielestäni vanhemman kiinnostus ja läsnäolo yli-

päänsä on tärkeää, koska sitä kautta nuori kokee olevansa tärkeä ja arvostettu. Arvostus itseä 

kohtaa sekä muiden suunnalta tuleva arvostus yhdessä vahvistavat itsetuntemusta.  

 

 

4.3 Koulun tuki 

 

Tunnetaitojen kehittämisen ja itsetunnon vahvistamisen kohdalla myös koululla on merkit-

tävä rooli. Koulu tarjoaa eri oppiaineiden ja tilanteiden kautta tilanteita, joissa nuori voi har-

joitella tunnetaitojaan. Kuusela ja Lintunen (2010) mainitsevat tästä hyvänä esimerkkinä lii-

kuntatunnit, joissa törmätään aitoihin tapahtumarikkaisiin tilanteisiin, joissa yhteistyö ja toi-

minnallisuus korostuvat. Tunnetaitoja siis opitaan jokapäiväisessä elämässä. Emotionaalis-

ten taitojen tukeminen on hyvin kokonaisvaltaista ja yksilöllistä jokaisen nuoren kohdalla. 

Webster-Srattonin (2011) mukaan koulun ja opettajien panostus tunneopetukseen vaikuttaa 

lapsen ja nuoren tunteiden hallintaan. Vaikutusta on myös sillä kuinka opettaja puhuu tun-

teista ja reagoi kielteisiin tunteisiin ristiriitatilanteessa. Samoin perheen keskustelutavat vai-

kuttavat siihen, kuinka lapsi tai nuori kehittää tunteiden ilmaisun tapojaan ja tunteiden hal-

lintaansa (Webster-Stratton, 2011).   

 

Goleman (2005) nostaa esille tunteiden kouluttamisen yhteydessä tutkimuksen, jossa tunne-

opetusta saaneita oppilaita verrataan vastaaviin ei-opetusta saaneisiin. Hänen listaamiaan 

muutoksia esimerkiksi omien tunteiden havaitsemisessa on, että omia tunteita huomataan ja 

nimetään helpommin. Myös tunteiden syyt ymmärretään paremmin tunneopetuksen seu-

rauksena. Tunteiden hallintaan ja hyödyntämiseen liittyen tapahtui myös kehitystä, mikä nä-

kyy muun muassa turhautumisen siedon ja kiukun hillinnän tehostumisena ja parempana 

keskittymiskykynä. Merkittävänä asiana tunnetaitoja ajatellen nousi tutkimuksesta esille 

myös kehitystä empatian ja ihmissuhteiden hoitamisen osalta. Oppilailla havaittiin parempaa 

kykyä asettua toisen asemaan ja kokea herkkyyttä toisten tunteille. Samaan aikaan oppilaalle 
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muodostui kehittynyttä ymmärrystä ihmissuhteista ja kyky ratkoa vastaantulevia ihmissuh-

deongelmia ja neuvotella ristiriitatilanteissa (Goleman, 2005). 

 

Koulun tarjoaman tuen taustalla on opetussuunnitelma (Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet, 2014), joka nostaa vuosiluokkien 7-9 eräänlaiseksi teemaksi yhteisön jäsenenä 

kasvamisen. Opetussuunnitelma (2014) korostaa vuosiluokkien aikana tapahtuvaa voima-

kasta kehitystä, minkä vuoksi oppilaita ohjataan ymmärtämään omaa kehitystään sekä kan-

nustetaan itsensä hyväksymiseen. Näen, että juuri itsensä hyväksymiseen kannustaminen ke-

hittää nuoren itsetuntemusta ja sitä kautta itsetuntoa. 

 

Laaja-alainen osaaminen ilmenee oppiaineiden tavoitteissa ja sisältöalueissa (Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet, 2014). Edellä mainitulla laaja-alaisella osaamisella tar-

koitetaan opetussuunnitelmaa lainaten “tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muo-

dostamaa kokonaisuutta” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 20). 

Päänäkökulmat ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuoro-

vaikutus ja ilmaisu (L2), itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), monilukutaito (L4), tieto- 

ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) sekä osallistumi-

nen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) (Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet, 2014). 

 

Osioon arjen taidot ja oppimaan oppiminen sisältyy taitoja ja kykyjä, jotka toimivat pohjana 

kaiken muun osaamisen kehittymiselle sekä elinikäiselle oppimiselle (Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteet, 2014). Sellaisia ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiden(2014) mukaisesti esimerkiksi omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen ja tun-

netaitojen kehittäminen. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot tähtäävät siihen, että oppilaat 

oppisivat perusopetuksen aikana tulkitsemaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tekijöitä. 

Tavoitteeseen liittyen he oppivat kantamaan vastuuta niin omasta kuin yhteisestä työstä. Li-

säksi heillä on mahdollisuus tunnetaitojensa ja sosiaalisten taitojensa kehittämiseen (Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014). Tunnetaidot ovat mielestäni välttämätöntä 

huomioida niin opetussuunnitelmassa kuin käytännössä koulun arjessa, koska nämä taidot 

kehittyvät vuorovaikutuksessa. Lähtökohtaisesti näen, että tunteiden olemassaoloa ylipäänsä 

itse oppimisprosessissa ei voida unohtaa, ja se voikin toimia eräänlaisena tausta-ajatuksena 

kaikessa tekemisessä.  
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) on lisäksi kirjattu spesifimmin, 

kuinka laaja-alainen osaaminen näkyy vuosiluokilla 7-9. Laaja-alaisen osaamisen kehitty-

misen edellytykset paranevat oppilaan kasvun kautta, mutta samalla mainitaan esimerkiksi 

kouluarjen hallinnan haasteiden lisääntyvän (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 

2014). Yhtenä tärkeänä näkökulmana opetussuunnitelma (2014) korostaa, että koulun on 

tärkeä luoda puitteita ja mahdollisuuksia nuoren itsetuntoa vahvistaville onnistumisen koke-

muksille sekä samalla ohjata nuorta tunnistamaan vahvuutensa ja mahdolliset kehittämistar-

peet. 

 

 

 

 



26 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tunnetaidot ovat nousseet yleiseen keskusteluun 2000- luvun aikana ja keskustelua on syn-

tynyt esimerkiksi liittyen tunteiden säätelyyn ja ylipäänsä tunnetaitojen merkitykseen. Ajat-

telin jo työtä aloittaessa mielessäni tunnetaidot kiinteänä osana itsetuntoa. Tämä näkemys 

syntyi, koska tunteita kuuntelemalla tutustumme itseemme. Mitä enemmän tunnemme ja ky-

kenemme ilmaisemaan itseämme, sitä varmemmin itsetuntomme vahvistuu. Tunteet ovat 

kuitenkin aina väistämättä mukana elämässä ja läsnä kaikessa toiminnassa. Siksi niiden roo-

lia on hyvä miettiä ja tarttua tarkastelemaan niiden näkymistä esimerkiksi koulumaailmassa. 

Tunteet viestivät hyvinvoinnin kannalta tärkeistä asioista ja omat merkityksellisiä itsetunte-

mukseen liitettynä. 

 

Tässä työssä selvitin vastausta tutkimuskysymyksiin, joista ensimmäinen oli, kuinka tunne-

taidot ovat yhteydessä nuoren itsetuntoon. Lukemani perusteella voin olettaa, että kyky ha-

vaita ja tiedostaa omia tunteita, ovat niin tunnetaitojen kuin myös itsetuntemuksen perusta. 

Itsetuntemus puolestaan on pohjana itsetunnolle. Empatiakyvyn voidaan ajatella edellyttä-

vän hyvää itsetuntemusta ja hyvää itsetuntoa. Päinvastoin, kun yksilö tuntee itsensä, on hä-

nen helpompi olla empaattinen.  

 

Yksi tulkitsemani johtopäätös on, että itsearvostuksen lisääminen kehittää tunnetaitoja. Suo-

men mielenterveysseuran mukaan itsearvostus voidaan ajatella tunnetaitojen eräänlaisena 

perustana. Itsearvostus nousee merkittäväksi nuoren itsetunnon kannalta ja pitää sisällään 

muun muassa itsekunnioitusta, itsensä hyväksymistä ja minäpystyvyyden (Suomen mielen-

terveysseura). Uskoon omiin kykyihin vaikuttaa mielestäni moni asia kuten aiemmat koke-

mukset ja palaute. Se, millaista palautetta nuori ympäriltään saa, on hyvin merkityksellistä 

itsetunnon kannalta. Riittävän hyvän itsetunnon kerrotaan esimerkiksi suojaavan mielenter-

veyttä (Erkko & Hannukkala, 2013).   

 

Toisena tutkimuskysymyksenä mietin miten nuoren tunnetaitojen kehittäminen edistää itse-

tunnon vahvistumista. Näkisin, että tunnetaitoja harjoittelemalla voi kehittää itsetuntemus-

taan esimerkiksi tunnustelemalla omia kokemuksiaan ja havainnoimalla itseään. Ja kun itse-
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tuntemusta kehittää, tarkoittaa se samalla omien tunteiden tunnistamista, nimeämistä, ja sää-

telyä. Erityisesti tunteita käsitellessä ja käsittelyä harjoiteltaessa niin omat tunnetaidot mutta 

myös itsetuntemus vahvistuu. 

 

Tunnetaidot ovat tämän tutkimuksen mukaan tärkeässä roolissa itsetuntoa vahvistaessa. 

Nuoren minäkuvalle on merkitystä sillä, millaiset tunnetaidot hän omaa. Minäkuva vahvis-

tuu kun tunnetaitoja opitaan ja sitä kautta näkisin myös itsetunnon vahvistuvan. Koska tun-

netaitoihin liitetään myös sosiaalisia taitoja ja empatia, vahvistuu itsetunto myös sitä kautta 

esimerkiksi koulussa kohdattavissa ryhmätilanteissa ja onnistumisen kokemuksissa vaik-

kapa riitoja selvittäessä. Johtopäätöksenä voin olettaa, että tunnetaitojen opettamisen rooli 

itsetunnon vahvistamisessa on suuri.  

 

Keltikangas-Järvinen(2010) korostaa oman itsen ja omien tunteiden käsittelemisen sekä 

hallitsemisen eli itsesäätelyn olevan osa itsetunnon kehitystä. Näen tunteiden säätelyn tär-

keänä itsesäätelyssä, ja siksi tunteiden säätelyn kyky on hyvin merkityksellinen ylipäänsä 

itsetunnon kannalta. Tunteiden säätelyä voi harjoitella ja kehittää esimerkiksi miettimällä 

vaihtoehtoista tekemistä kuten suuttumus- ja ärtymystilanteisiin kuten menemällä lenkille. 

Olennaista nuoren itsetuntemukselle ja itsetunnolle on mielestäni se, että nuori tunnistaa 

omat vahvuutensa ja kykynsä. Aikuinen voi tukea ja ohjata nuorta vahvuuksiensa löytämi-

seen ja tiedostamiseen. 

 

Useassa kohtaa esille lukemistani teksteistä nousi ystävyyden merkitys nuoruudessa (esim. 

Laine, 2005). Ystävyyden nähdään antavan hyväksytyksi tulemisen tunteita sekä tunteita 

yhteenkuulumisesta ja toveruudesta. Samaan aikaan se luo emotionaalista turvallisuutta 

(Laine, 2005), mikä osaltaan vaikuttaa nuoren itsetuntoon. Ilman näitä tuntemuksia, voi 

nuori tuntea yksinäisyyttä, mikä puolestaan on vaarana itsetunnolle. Tämä johtuu mielestäni 

siitä, että juuri vuorovaikutus on meidän välineemme rakentaa itsetuntemusta ja tunnetaitoja.  

 

Nuoren tunteiden ilmaisu voi aiheuttaa kitkaa esimerkiksi nuoren ja vanhemman välille. 

Tunteiden ilmaisulle tulisi kuitenkin luoda salliva ilmapiiri, jossa nuori voi kehittää ilmaisun 

taitojaan. Niin kuin aiemmin totesin, ei tunteiden tukahduttaminen hyödytä ketään. Sekä ne-

gatiivisia että positiivisia tunteita olisi hyvä pystyä ilmaisemaan ja käsittelemään. Tämän on 
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sisäistänyt myös Muumilaakson tarinoissa Pikku Myy todetessaan Ninnille, joka suuttues-

saan saa alun pitäen näkymättömänä olleet kasvonsa näkyviin: 

 

"Hän ei osaa suuttua, ” sanoi Pikku Myy ”Se hänessä on vikana." 

 

Mitä paremmin nuori osaa tunteitaan tunnistaa ja sietää niitä toimimatta impulsiivisesti tun-

teidensa mukaan sekä osaa säädellä ja purkaa niitä jumittumatta, sitä paremmin nuori kyke-

nee ilmaisemaan itseään ja tunteitaan. Kun nuori huomaa tulevansa toimeen ja pystyvänsä 

toimimaan tunteidensa kanssa, hän voi pian huomata kuinka hän voi kontrolloida olotilaansa 

ja ylipäänsä paremmin elämäänsä. Sitä kautta hänen itsetuntonsa väistämättä kasvaa. Itse-

tuntoon läheisesti liittyviä tarpeita voidaan ajatella olevan kuulluksi ja ymmärretyksi tule-

minen, yhteenkuuluvuuden kokeminen, kokemus omasta riittävyyden tunteesta. Kokemus 

siitä, että riitän tällaisena kuin olen.  
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6 POHDINTA 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa lähestyin teorian ja kirjallisuuden kautta tunnetaitoja, ja eri-

tyisesti niitä yhdistettynä nuoren itsetuntoon. Aiheen rajaaminen osoittautui yllättävän haas-

teelliseksi, vaikka en sen aivan yksinkertaista ajatellut olevankaan. Varasin tiedonhakua var-

ten paljon aikaa ja samalla se oli työssäni jokseenkin työläin vaihe. Halusin kuitenkin käyttää 

aikaa tiedonhakuun ja aihepiiriin syventymisen merkeissä. Tutustuin kirjallisuuden avulla 

tunnetaitojen aihepiiriin melko laajasti, mikä osaltaan vaikutti rajaamisen vaikeuteen.   

 

Työni kirjoitusprosessin haasteista huolimatta, minua palkitsi hyvin paljon tunne siitä, että 

itse työn kirjoittaminen antoi oppimisen kokemuksia ja toimi oppimistilanteena. Koin hyö-

tyväni hyvin paljon siitä, että käytin aikaa tiedonhakuun ja hyödynsin esimerkiksi tarjolla 

olevaa informaatikon apua. Oma kiinnostukseni tunnetaitojen aihepiiriin omalta osaltaan 

vaikutti innostukseen etsiä tietoa laajasti. Työni ulkopuolelle jäi paljonkin näkökulmia, joi-

hin jonkin verran perehdyinkin jo. Niistä tulee varmasti olemaan hyötyä jatkoa ajatellen, kun 

kiikarissa on jo tutkijoita ja tutkimuksia aiheesta. 

 

Myöhemmin pro gradun puitteissa voisin laajentaa samassa aihealueessa pysyen työtäni em-

piirisellä osalla. Hyvin mielenkiintoinen näkökulma olisi pro gradussa lähteä tarkastelemaan 

tunnetaitoja esimerkiksi myönteisen minäkuvan ja -käsityksen kokemisessa. Minua myös 

kiinnostaisi nuoruuden kontekstissa lähteä tutkimaan samastumista ja sen vaikutusta nuoren 

itsetuntoon. Käsite jäi vähemmälle käsittelylle tässä työssä mielenkiintoisuudesta huoli-

matta. 

 

Erittäin tarpeellisia jatkotutkimuksen aiheita olisivat myös, millaisia käytännön keinoja nuo-

ren kanssa toimiessa tunnekasvatukseen liittyen on sekä median rooli tunnekasvatuksessa. 

Jälkimmäinen nousi mieleeni etenkin tutustuessani Kemppisen(2001) teokseen tunne-elä-

män häiriöistä. Hän nostaa esille näkökulman, minkä mukaan tunnekasvatus saattaa jäädä 

koneiden opettamaksi ja koneet ovat tunteiden korvikkeita, mistä seuraa esimerkiksi tunne-

elämän häiriötä ja häiriökäyttäytymistä. Kiinnostaisikin miettiä lisää, olisiko medialla mah-

dollisesti jotain annettavaa tunnekasvatukselle, jolloin sitä katsottaisiin positiivisesta suun-

nasta. 
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