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Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan, millaisin keinoin varhaiskasvatuksessa voidaan tukea 
lapsen tunnetaitoja. Tutkimuskysymyksenä on: ”Miten lapsen tunnetaitoja voidaan tukea varhaiskas-

vatuksessa?”. Tutkielma on toteutettu kuvailevana, integroivana, kirjallisuuskatsauksena. Sen teo-

reettinen viitekehys koostuu kehityspsykologisesta tunteisiin ja tunnetaitoihin liittyvästi käsitteis-

töstä ja teoriasta, sekä niiden kehittymisestä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi varhaiskasvatuksen ja esi-

opetuksen asiakirjojen pohjalta tarkastellaan, miten ne velvoittavat tukemaan lasten tunnetaitoja. 

Tunnetaitojen, kuten tunteiden säätelyn, ongelmat näkyvät yhä enemmän myös varhaiskasvatusikäi-

sissä lapsissa, ja lapsen osallistuessa varhaiskasvatukseen vastuu lapsen tunnetaitojen tukemisesta 

on myös varhaiskasvatuksen ammattikasvattajilla. Tunnetaitojen tukeminen vaatii kasvattajilta tie-

toista panostusta sekä aiheeseen perehtymistä. Tämän tutkielman yhtenä tavoitteena on omalta 

osaltaan olla apuna tunnetaitojen ja niiden tukemisen merkityksen osoittajana sekä antaa tietoa 

siitä, miten tätä tukemista voidaan toteuttaa varhaiskasvatuksessa ja myös sen ulkopuolella. 

Tutkimustulosten perusteella tunnetaitoja voidaan tukea varhaiskasvatuksessa kasvattajan ja lapsen 

sekä lasten vertaissuhteiden välisessä vuorovaikutuksessa ja osana varhaiskasvatuksessa toteutetta-

vaa toimintaa. Kasvattajan ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa lapsen tunnetaitoja tuetaan muun 

muassa tunteita nimeämällä, niiden syistä keskustelemalla ja erilaisia säätelykeinoja opettamalla. Tu-

kemisen keinoja ovat myös lapsen tunteiden kunnioittaminen ja hyväksyminen sekä rohkaiseminen 

tunteiden ilmaisemiseen sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Osansa lapsen tunnetaitojen tukemi-

sessa on myös kasvattajien tarjoamalla mallilla ja kasvattajan omilla tunteilla. Vertaissuhteissaan ja 

vertaistensa kanssa leikkiessään lapsi hioo tunnetaitojaan muun muassa toverien hyväksynnän ja 

torjunnan vaikutuksesta. Osana varhaiskasvatuksessa toteutettavaa toimintaa tunnetaitojen tukemi-

nen voidaan huomioida muun muassa draaman, satujen lukemisen, liikunnan ja sosioemotionaalisia 

taitoja harjoittavien ohjelmien avulla. Myös tämän toiminnan osana on vuorovaikutus, ja lapsen tun-

netaitojen tukemisen voidaan katsoa tapahtuvan ennen kaikkea vuorovaikutuksessa, sillä silloin lap-

sen kokemat tunteet ja tunteiden syyt ovat oikeita ja tapahtuvat oikeissa tilanteissa. 
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1 JOHDANTO 

Ensimmäinen kosketukseni lasten tunnetaitojen tukemiseen tapahtui työskennellessäni lu-

kion jälkeisenä välivuotenani päiväkotiavustajana eräässä päiväkodissa. Tässä päiväkodissa 

oli käytössä lasten sosioemotionaalisten taitojen harjoittelemista tukeva ohjelma, jonka to-

teuttamista pääsin seuraamaan. Näiden pienten erillisten tuokioiden aikana oli mielenkiin-

toista nähdä, kuinka lapset muu muassa tunnistivat tunteita ja pohtivat niiden syitä. En kui-

tenkaan ajatellut näiden tuokioiden merkitystä kovin paljoa, kunnes varhaiskasvatuksen 

opintojeni ja niihin kuuluvien päiväkotiharjoitteluiden myötä tietoni on lisääntynyt ja olen 

ymmärtänyt paremmin lasten tunnetaitojen tukemisen merkityksen. Kandidaatintutkielmas-

sani olen kiinnostunut ihmisen elämän ensimmäisen kuuden vuoden aikana tapahtuvasta tun-

teiden ja tunnetaitojen kehittymisestä, sekä siitä, kuinka tätä kehitystä voidaan tukea var-

haiskasvatuksessa.  

1990- ja 2000-luvun lapsilla ja nuorilla on todettu olevan enemmän tunne-elämän ongelmia 

kuin ennen (Kemppinen, 2000, viii), eivätkä kaikki ihmiset kykene säätelemään tunteitaan 

parhaalla mahdollisella tavalla (Kokkonen, 2010, 8). Hankalat tunteet asettavat erityisen 

haasteen tunteiden ja käyttäytymisen säätelylle, jonka opettelu alkaa jo vauvaiässä (Aro, 

2011a). Lapsi, joka kokee voimakkaita negatiivisia tunteita eikä kykene säätelemään niitä, 

on vaarassa käyttäytyä impulsiivisesti ja joutua konflikteihin muiden kanssa. Vastaavasti 

lapsi, joka kykenee säätelemään tahdonalaisesti tunnekäyttäytymistään, kykenee taitavam-

paan vuorovaikutukseen muiden kanssa. (Repo, 2013, 19.) Tämä on yksi syy siihen, miksi 

olen kiinnostunut lapsen tunnetaitojen tukemisesta kandidaatintutkielmani aiheena. Olen 

esimerkiksi harjoitteluissani huomannut, kuinka monelle lapselle etenkin negatiivisten tun-

teiden käsittely, ilmaiseminen ja säätely on vaikeaa. Tällaisissa tilanteissa olen nähnyt var-

haiskasvatuksen ammattikasvattajien toimivan hyvin erilailla ja eritasoisesti heidän tukies-

saan lapsen tunnetaitoja, mikä on toinen syy kiinnostukseen kandidaatintutkielmani aihetta 

kohtaan. Haluan selvittää, mitä ovat ne keinot, joiden avulla varhaiskasvatuksen ammatti-

kasvattajat voivat tukea lapsen tunnetaitoja yhtä laadukkaasti. 

Esimerkiksi päiväkotien henkilökunnan puheiden perusteella lasten tunteiden säätelyn on-

gelmat näkyvät yhä enemmän jo päiväkodeissa. Tämä aihe puhuttaa myös mediassa (ks. 

esim. Yle Uutiset 8.2.2017) ja on näin ollen ajankohtainen kandidaatintutkielman aiheena. 

Toki tunnetaitojen tukeminen on tärkeää aina, vaikka mitään lisääntynyttä ongelmaa ei edes 
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olisi. On myös kiinnostavaa, kuinka viime vuosina esimerkiksi lastenkirjallisuudessa ja –

elokuvissa on käsitelty tunteisiin ja tunnetaitoihin liittyviä aiheita. Näistä mainittakoon esi-

merkkeinä Katri Kirkkopellon Molli-kirja (2016) sekä Disney-Pixarin elokuva Inside Out: 

Mielen sopukoissa (2015). Tunnetaitojen tukemisella on siis kysyntää myös lastenkulttuu-

rissa, jonka avulla lapsille voidaan tuoda nämä aiheet heidän tasolleen. 

Aiheeni rajaus varhaiskasvatusikäisiin lapsiin ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvaan tunnetai-

tojen tukemiseen on luonnollista tutkijan positioni kannalta, sillä varhaiskasvatuksen opis-

kelijana tulen todennäköisesti työskentelemään valmistuttuani lastentarhanopettajana. Li-

säksi moni lapsi viettää varhaiskasvatuksessa ison osan päivästään, joten haluan selvittää, 

millainen rooli varhaiskasvatuksen ammattikasvattajilla on lapsen tunnetaitojen tukemi-

sessa. Varhaiskasvatuksessa lapsella on myös paljon vertaissuhteita, jotka omalta osaltaan 

vaikuttavat lapsen tunnetaitoihin. Varhaiskasvatuksessa kasvattajilla on koulutuksensa ja 

kokemuksensa myötä mahdollisuus kiinnittää lapsen tunnetaitojen tukemiseen huomiota pe-

dagogisesti, niin arjessa kuin ohjatussa toiminnassa. Kandidaatintutkielmani myötä pyrin 

löytämään keinoja näihin mahdollisuuksiin.  
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2 TUTKIELMAN TOTEUTTAMINEN 

Kandidaatintutkielmani tavoitteena on tutkia, millä tavoin lapsen tunnetaitoja voidaan tukea 

varhaiskasvatuksessa. Tutkielmani teoreettinen viitekehys koostuu kehityspsykologisesta 

tunteisiin ja tunnetaitoihin liittyvästä käsitteistöstä ja teoriasta, sekä niiden kehittymisestä 

varhaislapsuudessa. Tulee kuitenkin huomioida, että kasvatustieteiden opiskelijana opin-

toihini ei ole sisältynyt paljoa kehityspsykologiaa, ja lähestyn aihettani kasvatustieteen nä-

kökulmasta. Tämä vaikuttaa kompetenssiini arvioida kehityspsykologisia tekstejä. Lisäksi 

tarkastelen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakirjojen sisältämiä velvoitteita lasten tun-

netaitojen tukemiseen. Kandidaatintutkielmani tavoitteen pohjalta tutkimuskysymyksekseni 

muodostuu:  

1) Miten lapsen tunnetaitoja voidaan tukea varhaiskasvatuksessa? 

Toteutan tutkielmani kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla voidaan tutkia jo tehtyä tutki-

musta, eli koota yhteen jo tehtyjen tutkimusten tuloksia, joiden perusteella alkuperäisistä 

aineistoista tehdään omia johtopäätöksiä ja rakennetaan kokonaiskuvaa jostain tietystä ai-

heesta. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja tiivistää valmiina ole-

via ja julkaistuja tutkimusaineistoja, joita tutkijat, tiedemiehet ja käytännön asiantuntijat ovat 

tehneet. (Salminen, 2011, 1, 3, 5.) Luotettavia lähteitä aiemmista tutkimuksista ovat muun 

muassa lisensiaattityöt, väitöskirjat, tieteelliset artikkelit, oppikirjat, käsikirjat ja klassikot 

(Metsämuuronen, 2003, 13–15). Oman kandidaatintutkielmani olen koonnut aiheesta tehdyn 

tutkimuksen, vertaisarvioitujen artikkeleiden, aiheeseen liittyvien käsikirjojen, kokoomate-

osten ja alan oppikirjojen pohjalta, eikä se sisällä empiiristä tukimusta. Tarkemmin kirjalli-

suuskatsauksen eri tyypeistä käytän kuvailevaa kirjallisuuskatsausta ja sen sisältämää orien-

taatiota, integroivaa kirjallisuuskatsausta. Kuvaileva, integroiva, kirjallisuuskatsaus mahdol-

listaa väljien tutkimuskysymysten asettamisen, tutkittavaksi valitun ilmiön mahdollisimman 

monipuolisen kuvaamisen sekä laajan erilaisten aihetta käsittelevien aineistojen käytön, eikä 

niiden valintaa rajata metodisin säännöin. (Salminen, 2011, 6-8.)  

Se, miten ja millaisia lähteitä käytetään, on yksi hyvälle tutkimukselle asetetuista kritee-

reistä. Kriteerejä ovat myös esimerkiksi tutkimuksen eettinen kestävyys ja luotettavuus. Tut-

kimuksen eettisyyttä voidaan tarkastella esimerkiksi sen kautta, onko aineiston kerääminen, 

analyysi ja tutkimustulosten esittäminen luotettavaa, ja millä lailla tutkimusaiheet on valittu, 

eli mitä on pidetty tärkeänä. Tutkimusaiheen valintaan liittyy myös kysymys siitä, kenen 
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ehdoilla aihe on valittu ja miksi koko tutkimus aiotaan toteuttaa. Tutkimuksen luotettavuutta 

puolestaan lisäävät muun muassa sen todenperäisyys ja objektiivisuus sekä tutkimuksen ko-

konaisuuden ja johdonmukaisuuden kuvaaminen, eli kertomalla esimerkiksi mitä ja miksi 

aihetta tutkii, millä lailla siihen on sitoutunut tutkijana ja millä tavoin aineistoa on kerätty ja 

analysoitu. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 124–125, 131, 135, 138.)  

Tutkielmassani vaikutan sen eettisyyteen ja luotettavuuteen esimerkiksi perustelemalla hy-

vin tutkielmani aiheen ja käytettyjen lähteiden valinnan sekä kertomalla tutkielmani vaiheet, 

eli esimerkiksi sen, millaisilla hakusanoilla ja mistä tietokannoista olen etsinyt lähteitä tut-

kielmaani varten. Tutkielmani luotettavuutta lisää myös lähteiden monipuolisuus, eli olen 

pyrkinyt löytämään mahdollisimman paljon eri lähteitä ja näkökulmia aiheeseen liittyen. 

Erilaisten näkökulmien huomioiminen lisää myös tutkielmani objektiivisuutta, sillä olen 

pyrkinyt olemaan valikoimatta tutkielmani aineistoa oman ennakkokäsitykseni ja näkemyk-

seni pohjalta. Tutkija on itse vastuussa sekä tieteellisen käytännön että rehellisyyden ja vil-

pittömyyden noudattamisesta (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 130), mikä on koko tutkielmani 

toteuttamisen eettinen perusta. 

Tutkielmani aineisto on kotimaista ja kansainvälistä. Myös tämä lisää tutkielmani luotetta-

vuutta, koska käyttämäni lähteet ovat monipuolisempia verrattuna siihen, että käyttäisin ai-

noastaan kotimaisia lähteitä. Hakusanoina olen käyttänyt pääsääntöisesti sanoja tunne, tun-

netaidot, tunteiden säätely, itsesäätely, tunteiden kehittyminen, päiväkoti, varhaiskasvatus, 

esikoulu ja varhaiskasvatus, sekä niiden englanninkielisiä vastineita emotion, emotional 

skill, emotion regulation, self-regulation, emotional development, kindergarten, early child-

hood education, preschool ja early childhood. Olen käyttänyt sanojen erilaisia yhdistelmiä 

ja katkaistuja muotoja AND- ja OR-operaattoreiden avulla. Aineistoni hakuun olen käyttä-

nyt kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja, pääasiassa Oula-Finnaa ja Ebscoa. Löytämäni 

kansainväliset artikkelit olen lukenut pääasiassa Google Scholarin kautta. Olen löytänyt läh-

teitä myös käyttämieni lähteiden sekä aiheeseen liittyvien opinnäytetöiden lähdeluetteloista. 

Tutkielmani kolme seuraavaa lukua muodostavat tutkielmani teoreettisen viitekehyksen. 

Kolmannessa luvussa käsittelen kehityspsykologista tunteisiin ja tunnetaitoihin liittyvää kä-

sitteistöä ja teoriaa, minkä jälkeen tarkastelen neljännessä luvussa tunteiden ja tunnetaitojen 

kehittymistä varhaislapsuudessa. Viimeinen osa tutkielmani teoreettista viitekehystä on vii-

des luku, jossa käyn läpi varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmia siitä näkökulmasta, miten 

ne velvoittavat tukemaan lasten tunnetaitoja. Tutkimuskysymykseeni vastaan kuudennessa 
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luvussa, jossa olen jakanut lapsen tunnetaitojen tukemisen varhaiskasvatuksessa kahteen nä-

kökulmaan. Ensimmäinen näkökulma on tunnetaitojen tukeminen vuorovaikutuksessa, joka 

sisältää sekä kasvattajan ja lapsen että lasten vertaissuhteiden välisen vuorovaikutuksen. 

Toinen näkökulma on tunnetaitojen tukeminen osana varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa toi-

mintaa. Seitsemännessä luvussa kokoan tutkielmani yhteen ja tuon esille omia ajatuksiani, 

joita minulle on tutkielmani myötä herännyt.  
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3 TUNTEISTA 

Tunteiden ja tunnetaitojen on todettu liittyvän muun muassa ennen kaikkea hyvään psyyk-

kiseen ja psykosomaattiseen terveyteen, joiden lisäksi myös fyysiseen terveyteen (Schutte, 

Malouff, Thorsteinsson, Bhullar & Rooke, 2007). Tunteet ja tunnetaidot ovat välttämättömiä 

myös sosiaalisissa suhteissa. Tunteet, joita ihminen kokee ja ilmaisee, auttavat sekä muo-

dostamaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita että vahvistamaan tai ylläpitämään omaa so-

siaalista asemaansa suhteessa muihin. Tunteet kehittyvät muun muassa sosiaalisissa tilan-

teissa, joissa tunteet auttavat käsittelemään sosiaalisen ympäristön muodostamia haasteita. 

(Fischer & Manstead, 2008, 456, 464.) Esimerkiksi heikko kyky säädellä tunteita on yhtey-

dessä muun muassa ihmisen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen toisia kohtaan (Kokkonen, 

2010, 8).  

3.1 Mitä tunteet ovat 

Tunteet ovat kaiken aikaa läsnä ihmisen elämässä ja ne vaihtelevat tilanteesta riippuen. Tun-

teet ohjaavat ihmisen toimintaa, säätelevät vireystilaa ja vaikuttavat ympäristön tapahtumien 

havaitsemiseen ja tulkitsemiseen. (Nummenmaa, 2010, 11.) Tunteet ovat yleensä lyhytkes-

toisia (Kokkonen, 2010, 16; Shuman & Scherer, 2014, 15) ja melko voimakkaita (Kokkonen, 

2010, 16) ja ne heräävät jollain tietyllä hetkellä erilaisten ärsykkeiden ja tilanteiden vaiku-

tuksesta (Kokkonen, 2010, 16; Shuman & Scherer, 2014, 15; Webster-Stratton, 2011, 246). 

Tunteita herättävät ärsykkeet tai tilanteet voivat olla siinä hetkessä tapahtuvia, muistoja ta-

pahtuneista tai kuviteltuja tapahtumia (Shuman & Scherer, 2014, 15). Lisäksi tunteisiin vai-

kuttavat ihmisen omat muisti- ja mielikuvat sekä kasvatus ja kulttuuri (Kokkonen, 2010, 14).  

Tunteet voidaan jakaa muun muassa perustunteisiin ja sosiaalisiin tunteisiin. Perustunteet 

ovat kulttuurista riippumattomia, muita tunteita useammin koettuja tunteita, joihin liittyvät 

kasvonilmeet tunnistetaan samalla tavalla lähes kaikkialla maailmassa (Nummenmaa, 2010, 

34). Niitä on todettu olevan vain muutama (Shuman & Scherer, 2014, 21), esimerkiksi Num-

menmaa (2010, 33) määrittelee niitä olevan kuusi: mielihyvä (tai ilo), pelko, viha, inho, suru 

ja hämmästys. Perustunteet ovat kehittyneet evoluution myötä (Shuman & Scherer, 2014, 

20) sellaisissa merkityksellisissä ja toistuvissa tapahtumissa, joissa on tarvittu valmiutta rea-

goida selvitäkseen ja etua saadakseen (Nummenmaa, 2010, 34). Osa tunteista, kuten häpeä 

ja syyllisyys, ovat puolestaan oppimisen kautta syntyneitä ja kulttuurin muovaamia (Kokko-

nen, 2010, 13). Näitä tunteita kutsutaan sosiaalisiksi tunteiksi, joiden toiminnasta opitaan 
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esimerkiksi tarkkailemalla muiden reaktioita erilaisissa tilanteissa (Nummenmaa, 2010, 37). 

Sosiaaliset tunteet rajoittavat sosiaalisesti kielteistä käyttäytymistä ja helpottavat arvojen ja 

normien oppimista, eli mukauttavat siihen kulttuuriin, jossa ihminen elää (Kokkonen, 2010, 

13). Näin ollen niiden kokemisessa ja ilmaisemisessa on paljon enemmän yksilöiden ja kult-

tuurin välistä vaihtelua kuin perustunteissa (Nummenmaa, 2010, 173).  

Tunteesta ja sen kokemisesta voidaan käyttää nimitystä tunnereaktio, joka muodostuu aina-

kin kehon fysiologisista muutoksista, käyttäytymisen muutoksista ja kognitiivisesta, subjek-

tiivisesta kokemuksesta, eli tietoisuudesta tunteesta (Nummenmaa, 2010, 21; Webster-Strat-

ton, 2011, 246–247). Kehon fysiologisia ja käyttäytymisen muutoksia aiheuttavat automaat-

tiset tunnereaktiot. Esimerkiksi ihmisen suuttuessa kehon fysiologiset reaktiot aiheuttavat 

muun muassa kasvojen punehtumisen ja sykkeen nousemisen. Käyttäytymisen tasolla suut-

tuminen voi näkyä esimerkiksi ilmeenä, itkuna, vetäytymisenä tai uhkaavana käytöksenä. 

(Webster-Stratton, 2011, 247.) Automaattiset tunnereaktiot ovat ihmisen lajikehityksessä 

muokkautuneita (Shuman & Scherer, 2014, 14), biologisesti määräytyneitä elimistön puo-

lustusjärjestelmiä, joiden tarkoituksena on muokata ihmisen kehon ja mielen tilaa niin, että 

ihmisen on helpompi kohdata ympäristön tapahtumat (Nummenmaa, 2010, 16). Ensisijai-

sesti tunteet ovat säätelyjärjestelmä, jonka tarkoituksena on puolustaa ihmisen hyvinvointia 

sen ollessa uhattuna sekä lisätä ihmisen hyvinvointia entisestään. (Nummenmaa, 2010, 17).  

Automaattiset tunnereaktiot voivat viritä ilman tunnereaktion aiheuttajan tiedostamista 

(Nummenmaa, 2010, 16; Shuman & Scherer, 2014, 15) ja usein ihmisestä riippumatta yrit-

täen yleensä ratkaista tilanteen automaattisesti, ilman että ihmisen tarvitsee itse tietoisesti 

puuttua tapahtuneeseen (Nummenmaa, 2010, 16, 18). Usein ihminen kuitenkin tulee tie-

toiseksi tunteistaan, minkä mahdollistaa tunnekokemus, joka kertoo, miltä ihmisestä tuntuu 

tunnereaktion aikana (Nummenmaa, 2010, 16). Tunnekokemuksien avulla ihmisellä on 

mahdollisuus toimia tarpeen vaatiessa tahdonalaisesti esimerkiksi pelon tunteet aiheutta-

vassa vaaratilanteessa (Nummenmaa, 2010, 18), kuvailla tunteitaan kielellisesti (Webster-

Stratton, 2011, 247) tai vaikuttaa ainakin yhteen tunnereaktion osa-alueeseen, kuten käyt-

täytymiseen (Nummenmaa, 2010, 164). 

Automaattiset tunnereaktiot ja tunnekokemukset näyttäytyvät lähtökohtaisesti tunneilmai-

suina, jotka ovat ulospäin havaittavia, sekä näkyviä että kuuluvia, käyttäytymisen muutok-

sia. Ne mahdollistavat tunnetilojen välittämisen ja välittymisen muille, usein automaattisesti, 
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ja niitä seuraamalla voi esimerkiksi ennakoida muiden toimintaa, aikeita ja tavoitteita erilai-

sissa tilanteissa. Joitakin voimakkaita tunneilmaisuja voi olla vaikea muokata, mutta mo-

nissa tapauksissa niiden voimakkuutta voi säädellä tai ne voidaan jättää kokonaan näyttä-

mättä. (Nummenmaa, 2010, 76. 80, 103.) Ihminen tarvitsee kykyä arvioida, millaista tuntei-

den ja toiminnan säätelyä eri tilanteet vaativat, sillä kaikki tunteet ja niistä johtuva toiminta 

eivät ole hyväksyttyjä kaikissa tilanteissa (Fischer & Manstead, 2008, 464–465). Tunteiden 

näyttösäännöt tarkoittavat sosiaalista yhteisymmärrystä siitä, millaisia nämä sallitut tunteet 

eri tilanteissa ovat (Goleman, 1997, 146). Näyttösäännöt opitaan hyvin varhain, sekä mal-

lioppimisen että kasvattajien antamien suorien ohjeiden avulla (Goleman, 1997, 147), ja ne 

voivat olla hyvinkin erilaisia kulttuurista ja sosiaalisesta ryhmästä riippuen (Goleman, 1997, 

146; Shuman & Scherer, 2014, 14). Golemanin (1997, 146) mukaan taito ilmaista tunteensa 

sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla on yksi ihmisen tärkeimmistä sosiaalista kyvyistä.  

3.2 Tunteiden säätely osana tunnetaitoja 

Ilmaistakseen tunteensa sosiaalisesti hyväksyttävästi ja hallitakseen tunteitaan asiaankuulu-

valla tavalla ihminen tarvitsee tunteiden säätelyn taitoa (Webster-Stratton, 2011, 247). Tun-

teiden säätely on aktiivinen prosessi, jossa säätely tapahtuu lähes jatkuvasti automaattisesti 

sekä monissa tilanteissa myös tietoisesti (Nummenmaa, 2010, 152). Hieman laajemmin tun-

teiden säätely ja siihen liittyvä käyttäytymisen säätely tarkoittaa sitä, että ihminen pystyy 

ymmärtämään ja hyväksymään tunnekokemuksensa sekä kykenee säätelemään tunteidensa 

ilmaisua ja niihin liittyviä toimintoja (Aro, 2011a, 11). Tunteiden säätelyyn kuuluu myös 

mahdollisuus hyödyllisten tunteiden tuottamiseen ja voimistamiseen sekä tunne-elämän 

avoimuuden ja joustavuuden lisäämiseen (Kokkonen, 2010, 33). Tunteiden säätelyn tavoit-

teena on, että toiminta on sosiaalisesti suotavaa ja tavoitteiden mukaista. Tunteiden säätely-

taidon vahvistuminen mahdollistaa muun muassa vuorovaikutussuhteiden kehittymisen. 

(Aro, 2011a, 11.) 

Tunteiden säätelyn perusedellytyksenä on tunnistaa virinneet tunnereaktiot ja niiden aiheut-

tajat. Tunteiden säätelyn perustehtävinä pidetään puolestaan tunnetilan ennakoimista, yllä-

pitämistä ja muuntamista. Tunnereaktion ja sen aiheuttajan tunnistamisen jälkeen on mah-

dollistaa vaikuttaa sekä tunnereaktion aiheuttajaan että virinneeseen tunnereaktioon ja tun-

nekokemukseen. (Nummenmaa, 2010, 149.) Tavat säädellä tunteita voidaan jakaa kahteen: 

Ennakoivilla säätelykeinoilla voidaan ennakoida ennen tunteen viriämistä tilanteissa, joiden 
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tiedetään aiheuttavan jonkin tietyn tunteen, ja pyrkiä muokkaamaan tätä tilannetta. Jo virin-

neisiin tunteisiin vaikuttavilla säätelykeinoilla pyritään puolestaan muokkaamaan jo virin-

nyttä tunnereaktiota. (Nummenmaa, 2010, 149–150; Poikkeus, 2011, 97.) Tiedollisia tuntei-

den säätelyn keinoja ovat muun muassa ajatusten siirtäminen pois ikävien asioiden myön-

teisiin puoliin tai kokonaan pois ikävistä asioista; asioiden, tapahtumien tai ihmisten merki-

tysten muuttaminen ja mielikuvaharjoittelu. Toiminnallisia tunteiden säätelyn keinoja ovat 

esimerkiksi tilanteesta poistuminen, keskusteleminen ja erilaiset harrastukset, kuten liikunta, 

kirjoittaminen ja musiikki. (Kokkonen, 2010, 51–72.)  

Tunteiden säätely on yksi tunne-elämän tasapainoisuutta parantavista tunnetaidoista. Se si-

joittuu tunnetaitojen hierarkiassa korkealle ja sitä edeltää muun muassa tunteiden tiedosta-

minen, ymmärtäminen ja hyväksyminen. (Kokkonen, 2010, 37–39.) Tunnetaitojen tutkimi-

nen on varsin uutta, sillä tutkijoiden kiinnostus niitä kohtaan syntyi toden teolla vasta 1980-

luvulla. Tätä seuraavina vuosikymmeninä kiinnostus johti yksittäisten, mutta toisiinsa kyt-

keytyneiden tunnetaitoja tiivistävien käsitteiden syntyyn. (Kokkonen & Klemola, 2013, 

205.) Tunteiden säätelyn taito sisältyy moniin keskeisimpiä tunnetaitoja kuvaaviin tunnekä-

sitteisiin, joista lasten keskeisimpiä tunnetaitoja kuvaa käsite emotionaalinen pätevyys (Kok-

konen, 2010, 40). Tunnetaidoilla on välttämätön rooli esimerkiksi myönteisissä ihmissuh-

teissa, mikä korostuu muun muassa käsitteessä sosioemotionaalinen pätevyys (Kokkonen & 

Klemola, 2013, 205). Tuon tutkielmassani nämä käsitteet esiin, koska ne kertovat, millaisten 

tunnetaitojen tukemista lapsi esimerkiksi tarvitsee. Tutkielmassani en kuitenkaan käytä erik-

seen näiden käsitteiden nimiä, vaan puhun yleisesti tunnetaidoista. 

Emotionaalinen pätevyys koostuu kyvyistä tiedostaa omat tunteensa; havaita toisten tunteita; 

käyttää kulttuurille ominaista tunnesanastoa ja –ilmaisua; myötäelää toisten tunteita empaat-

tisesti ja sympaattisesti; ymmärtää, ettei tunnekokemus välttämättä vastaa tunneilmaisua; 

vaikuttaa ikävien tai stressaavien tunteiden kestoon ja voimakkuuteen tunteiden säätelyn 

avulla; tiedostaa, että ihmissuhteiden rakenne ja luonne määrittyy osittain tunteiden viesti-

misen laadun kautta sekä kyetä tunteisiin liittyvään minäpystyvyyteen (Saarni, 1997, 47–

58). Sosioemotionaalinen pätevyys sisältää kyvyt itsetietoisuuteen, kuten omien tunteiden 

ymmärtämiseen; itsehallintaan, kuten tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn; sosiaaliseen 

tietoisuuteen, kuten tunteiden ymmärtämiseen, empatiaan ja sympatiaan; sosiaaliseen ongel-

manratkaisuun sekä ihmissuhdetaitoihin, kuten yhteistyöhön, kuuntelemiseen, vuoron odot-

tamiseen ja avun etsimiseen (Denham, 2005, 2).  
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4 TUNTEIDEN JA TUNNETAITOJEN KEHITTYMINEN VARHAIS-

LAPSUUDESSA 

Tunnetaidot, kuten keinot säädellä tunteita, rakentuvat kehityksen ja vuorovaikutuksen 

myötä (Poikkeus, 2011, 97). Niiden kehittyminen on nopeaa ja perusteellista ja ne vaikutta-

vat muun muassa lapsen itsetuntoon, vuorovaikutukseen muiden kanssa sekä oikean ja vää-

rän ymmärtämiseen (Dowling, 2010, 78). Tunteisiin liittyvät valmiudet ovat olemassa heti 

lapsen syntymästä asti ja nopeaa kehitystä tapahtuu tunteiden kokemisessa, ilmaisemisessa, 

säätelemisessä sekä tietoisessa ymmärryksessä tunnejärjestelmien, kuten tunteiden tarttumi-

sen, toiminnasta (Nummenmaa, 2010, 166).  

Tunteet ovat vastasyntyneen lapsen ensimmäinen kieli ja merkkijärjestelmä (Nummenmaa, 

2010, 165), sillä vauva ei vielä kykene viestittämään ajatuksiaan kielellisesti, vaan hän vies-

tittää havainnoistaan ja tuntemuksistaan muun muassa elein, ilmein, itkullaan ja seuraamalla 

katseellaan (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, 86). Vauvan varhaisista tunneilmauksista ylei-

simpiä ovat kielteisiin tunteisiin liittyvä itkeminen ja myönteisiin tunteisiin liittyvä hymyi-

leminen. Vauva myös pyrkii matkimaan kasvoillaan ilmeitä, joita aikuinen hänelle esittää. 

(Nummenmaa, 2010, 167.) Vastasyntyneellä on kyky tunnistaa aikuisen ilmeissä esimer-

kiksi yllätyksen, pelon ja surun välinen ero, minkä hän osoittaa ilmaisemalla samanlaisia 

ilmeitä (Airas, 2005, 15), ja vähitellen vauva alkaa oppia, että eleiden ja ilmeiden perusteella 

voidaan viestittää esimerkiksi tunteista (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, 86). Erityisesti äidin 

kasvojen ilmaisemat tunneviestit ja äidin läsnäolo sekä halukkuus emotionaalisen vuorovai-

kutukseen ovat tärkeitä vauvan koko kasvun ajan, mikä vaikuttaa ratkaisevasti vauvan emo-

tionaalisen kehityksen ja tunteiden säätelyn kehittymiseen (Airas, 2005, 15–16). Puoleen 

vuoteen mennessä vauva pystyy ilmaisemaan kaikkia perustunteita ja kykenee tunnistamaan 

niitä myös muissa (Airas, 2005, 15; Kronqvist & Pulkkinen, 2007, 129). 

Lapsen tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn kehittymiseen vaikuttavat muun muassa ympä-

ristön tuki ja siltä saatu palaute. Ollessaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, lapsi 

muovaa käsitystään sekä omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa asioihin että säädellä itseään 

ja toimintojaan. (Aro, 2014, 268.) Pieni lapsi osaa kokea yksinkertaisia tunteita, muttei osaa 

vielä säädellä niitä itse (Nummenmaa, 2010, 181). Tällöin jää aikuisen tehtäväksi toimia 

lapsen ulkoisena tunteiden säätelijänä ja auttaa lasta tunnetilojen säätelyssä arvioimalla, 

mistä lapsen tunnetila johtuu ja pyrkimällä löytämään sellaisia säätelyn keinoja, joilla tunne 

esimerkiksi häviää (Nummenmaa, 2010, 181; Webster-Stratton, 2011, 247). Vauvasta 
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lapseksi kasvaessaan lapsen tunteidensäätelyjärjestelmä kehittyy ja tunteiden säätely siirtyy 

hiljalleen vanhemmilta myös lapselle. Yksi tunnesäätelyn kehittymisen tärkeistä vaiheista 

on lapsen puhumaan oppiminen. (Webster-Stratton, 2011, 248.) 

Taaperoikään tultaessa kielen kehittyminen noin 18 kuukauden iässä jäsentä uudella tavalla 

lapsen sisäistä maailmaa. Kun lapsen tunteet on vauvavaiheessa tunnistettu ja nimetty oikein, 

lapsi alkaa vähitellen käyttää itse sanoja. Ennen puhumaan oppimista lapsi pystyy ilmaise-

maan itseään ja tunteitaan vain toiminnalla, kuten itkemällä tai potkimalla, mutta lapsen op-

piessa puhumaan hän pystyy kuvaamaan oloaan, tunteitaan ja halujaan niin, että ne tulevat 

lapsen tietoisen ajatuksen ja minän hallinnan piiriin. (Airas, 2005, 24.) Myös tunnereaktioi-

den säätely on tehokkaampaa, kun lapsi pystyy kertomaan kielellisesti tarpeistaan ja tunteis-

taan. Osittain tämä tarkoittaa sitä, että lapsi voi viestiä kielellisesti aikuiselle, mitä tarvitaan, 

jotta hän rauhoittuu. (Webster-Stratton, 2011, 248.) Kieli kehittyy nopeasti 2–3 vuoden 

iässä, mikä johtaa myös tunnesanaston nopeaan kehittymiseen. Kielen puhuminen ja ym-

märtäminen mahdollistaa omien tunteiden lisäksi myös toisten tunteiden kielellisen käsitte-

lyn. (Nummenmaa, 2010, 174.) Lähes heti oppiessaan puhumaan lapsi alkaa kertoa omista 

ja muiden tunteista sekä heijastaa näitä tunteita leikeissään leluihin ja keksittyihin hahmoi-

hin. Senhetkisen tunteen lisäksi lapsi pystyy kielen avulla puhumaan myös tulevaisuudessa 

koettavista ja jo koetuista tunteista. (Harris, 2008, 321–322.)  

Jo noin kolmevuotiaana lapsi pystyy päättelemään ja kuvailemaan, millaisia tunteita erilaiset 

tapahtumat aiheuttavat. Tässä vaiheessa lapsi ei kuitenkaan pysty vielä tiedostamaan, että 

samanlaiset tapahtumat eivät välttämättä aiheuta samanlaisia reaktioita kaikissa ihmisissä. 

Tämän tyyppinen empatiakyky kehittyy myöhemmin. Ymmärtäessään erilaisten tapahtu-

mien ja niistä seuraavien tunteiden välisen yhteyden, lapsi oppii myös vaikuttamaan oman 

käyttäytymisensä avulla toisten tunteisiin, mistä on luonnollisesti apua sosiaalisissa tilan-

teissa. (Nummenmaa, 2010, 174–175.) Lapsi alkaa kuitenkin osoittaa empatiaa jo taape-

roiässä reagoimalla toisten huoleen ja osoittamalla myötätuntoa sekä halua auttaa apua tar-

vitsevaa (Airas, 2005, 25).  

Lapsi oppii aluksi perheessään, miten tuntea itseään kohtaan, miten muut vastaavat lapsen 

tunteisiin, miten erilaisiin tunteisiin pitää suhtautua ja millä tavalla eri tunteiden pohjalta voi 

toimia sekä kuinka havaita tunteita muissa. Lapsi oppii näitä taitoja sekä vanhempien ohjei-

den mukaan että vanhempien omien tunteiden hallinnan mallia seuraamalla. Sosiaaliset tun-

teet, kuten kateus, epävarmuus, ylpeys ja itsevarmuus, vaativat itsensä vertaamista muihin, 
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ja lapsessa ne heräävät varhaiskasvatusiässä. (Goleman, 1997, 232, 325.) Tässä iässä lapsi 

osaa verrata toimintaansa muiden toimintaan tai siihen, miten hän olettaa muiden haluavan 

hänen toimivan tietyissä tilanteissa. Sosiaalisten tunteiden kehittymisen perustana on minä-

käsityksen syntyminen, jolloin lapsi ymmärtää, että hän on omanlaisensa yksilö muiden yk-

silöiden joukossa. (Nummenmaa, 2010, 172–173.) 

Taaperoiän jälkeen lapset käsitykset tunteista ja niiden suotavasta ilmaisemisesta jäsentyvät. 

Samalla lapsen kyky hillitä tunteenpurkauksiaan ja mielitekojaan paranee. Näihin vaikuttaa 

mielenteorian kehittyminen, eli lapsen ymmärrys siitä, että toisilla on oma tietoisuus, aja-

tukset ja tunteet. Yhdessä mielenteorian kehittymisen kanssa nämä uudet käsitykset ja kyvyt 

johtavat siihen, että lapsen on helpompi toimia yhdessä muiden lasten kanssa. Lapsi osaa 

esimerkiksi huomioida tovereidensa tarpeita ja toiveita sekä mukauttaa omaa toimintaansa 

niihin. (Aro, 2014, 268.) Lapsen pyrkimykset kontrolloida käytöstään ja tunteitaan kasvavat 

sitä mukaa, mitä järjestäytyneemmäksi lapsen ryhmätoiminta muuttuu. Varhaiskasvatuk-

sessa lapsi oppii, että voimakkaat tunteet saattavat herättää toisissa lapsissa hämmennystä. 

Lapsen omat tunteet ovat kuitenkin vielä niin pinnalla, että ristiriitatilanteessa lapsen oma 

etu menee muiden edelle. Etenkin esikouluiässä lapsen kiinnostus alkaa kohdistua yhä vah-

vemmin ikätovereihin, joilta lapsi haluaa saada hyväksyntää (Aro, 2011b, 27), minkä vuoksi 

lapsi pyrkii suurempaan ulkoiseen kontrolliin kuin aiemmin (Kullberg-Piilola, 2005, 20). 
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5 TUNNETAITOJEN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSEN JA 

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimintaa ohjaavat asiakirjat, jotka velvoittavat laa-

timaan paikalliset varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmat näiden asiakirjo-

jen perusteiden mukaan. Varhaiskasvatuksessa toimintaa ohjaa Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet (2016), ja esiopetuksessa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014). 

Molempien asiakirjojen mukaan lapsella on oikeus ilmaista itseään ja ajatuksiaan sekä käsi-

tellä tunteita ja ristiriitoja, minkä vuoksi lapselle on tarjottava mahdollisuuksia kehittää tun-

netaitojaan (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 15; Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet, 2016, 19). Ja koska lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuk-

sellisesti moninaisessa maailmassa, on tärkeää opetella vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. 

Sekä vuorovaikutustaidot että kyky ilmaista itseään ja ymmärtää muita kehittävät identiteet-

tiä, toimintakykyä ja hyvinvointia. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 22.) Yksi 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävistä on siis edistää ja tarjota lapselle mahdollisuuk-

sia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 

2014, 17; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 23.) 

Lapsia tulee auttaa, rohkaista ja ohjata tunteiden tunnistamisessa, ilmaisussa ja säätelyssä. 

Näitä tunnetaitoja vahvistetaan opettelemalla havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään 

tunteita. Lisäksi lasten kanssa harjoitellaan esimerkiksi asettumista toisen asemaan, asioiden 

tarkastelua eri näkökulmista ja ristiriitojen ratkaisemista rakentavasti ja toiset huomioon ot-

tavasti. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 23; Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet, 2016, 23.) Näitä taitoja harjoitellaan arjen tilanteissa. Kasvattajien on lisäksi 

huomioitava, että lapsille välittyy mallina heidän tapansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa. 

Opetuksessa on myös mahdollista hyödyntää erilaisia tunne- ja sosiaalisia taitoja kehittäviä 

opetusohjelmia ja materiaaleja. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 22, 35, 

38.) 

Yksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeisistä työtavoista on leikki (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2014, 28; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 38), 

ja leikillä on tärkeä merkitys esimerkiksi tunteiden käsittelyn kehittymisessä (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2014, 23). Tunteita herättävät kokemukset virittävät lapsen 

leikkiin. Tunnetaidot kehittyvät etenkin ryhmässä leikkiessä, sillä sen avulla lapsi oppii sää-

telemään tunteitaan ja tahtomistaan sekä huomioimaan muiden näkökulman. Leikkiessään 
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ryhmässä lasten yhteisöllisyys kasvaa, mikä vahvistaa myös myönteistä tunneilmastoa. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 38–39.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016, 39–47) mukaan varhaiskasvatuksessa on 

viisi oppimisen aluetta, jotka ovat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 30–

38) oppimiskokonaisuuksien mukaisesti 1) kielten rikas maailma, 2) ilmaisun monet muo-

dot, 3) minä ja meidän yhteisömme, 4) tutkin ja toimin ympäristössäni sekä 5) kasvan, liikun 

ja kehityn. Nämä oppimisen alueet kuvaavat toteutettavan pedagogisen toiminnan keskeisiä 

tavoitteita ja sisältöjä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 39), niiden tavoitteena 

on tukea lasten kokonaisvaltasista kasvua ja hyvinvointia (Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet, 2104, 30) ja ne kaikki, pois lukien ”tutkin ja toimin ympäristössäni”, sisältävät 

myös tunnetaitojen tukemiseen liittyviä ajatuksia.  

Lapsen kielen kehityksen tukeminen edistää esimerkiksi lapsen kykyä ilmaista itseään ja olla 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 40). Esi-

opetusiässä lapsi saa kielestä yhä vahvemman välineen ajatteluun, ilmaisuun ja vuorovaiku-

tukseen, joten lapsen kielellisen kehityksen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen on yksi esi-

opetuksen tavoitteista (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 32–33). Musiikil-

linen, kuvallinen, sanallinen ja kehollinen ilmaisu ovat varhaiskasvatuksessa toteutettavan 

ilmaisun osa-alueita (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 41), esiopetuksessa näi-

den lisäksi ilmaisua harjoitellaan käsitöiden perustaitoja harjoittelemalla (Esiopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteet, 2014, 31). Tutkiessaan, tulkitessaan ja ilmaistessaan itseään eri-

laisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla, lapsen valmiudet esimerkiksi sosiaalisten taitojen ja 

myönteisen minäkuvan vahvistamiseen kehittyvät. Erilaiset ilmaisutavat tukevat myös lap-

sen itsesäätelytaitojen ja keskittymiskyvyn kehittymistä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet, 2014, 31.)  

Kun lapsi siirtyy varhaiskasvatuksen piiriin, hänen elinpiirinsä laajenee ja lapsi kohtaa esi-

merkiksi uusia toimintamalleja sekä tapoja ajatella ja toimia. Varhaiskasvatuksessa toteutet-

tavan eettisen ajattelun avulla lasten kanssa voidaan keskustella esimerkiksi oikeasta ja vää-

rästä sekä erilaisten tunteiden, kuten pelon, surun tai ilon, aiheista. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet, 2016, 43.) Lasten vuorovaikutustaidot vahvistuvat arjen eettisiä valintoja 

pohtimalla, omia tunnetaitoja kehittämällä ja rakentavan käyttäytymisen harjoittelulla. Eet-

tinen kasvatus tulee liittää lasten arkeen ja sellaisiin käytännön tilanteisin, joihin liittyy tun-

teita ja eettisiä valintoja. Tunteiden tunnistaminen, ystävällinen ja vastuullinen toiminta sekä 
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ristiriitatilanteiden rakentava ratkaiseminen ovat asioita, joihin lasta tulee ohjata. Näitä voi-

daan opetella esimerkiksi yhteisen keskustelun, roolileikkien sekä satujen ja median kerto-

muksien avulla. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 34–35.)  

Säännöllinen ja ohjattu liikunta on tärkeä osa lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tuke-

mista. Liikkuminen ryhmässä kehittää muun muassa lapsen sosiaalisia taitoja, kuten vuoro-

vaikutus- ja itsesäätelytaitoja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 46.) Liikun-

nan ja esimerkiksi hyvien ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnille ja terveydelle nostetaan 

lapsille esiin. Etenkin arjen tilanteissa harjoitellaan kaveruutta ja toisen huomioon ottamista 

sekä tunteiden tunnistamista ja hallintaa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 

38.) 

Oppimisympäristöjen avulla tuetaan lasten kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta (Esiope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 23). Oppimisympäristöstä luodaan ilmapiiril-

tään turvallinen ja muita kunnioittava. Tätä edistävät yhteisesti sovitut säännöt ja toiminta-

tavat. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 24; Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, 32.) Turvallisessa ympäristössä lapsille sallitaan erilaisten tunteiden näyttä-

minen, ja kasvattajien tulee auttaa lapsia tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lapsen aut-

taminen tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä edellyttää kasvattajilta esimerkiksi taitoa ha-

vaita lapsen aloitteita ja tunnetiloja sekä muuttaa ja suunnata omaa toimintaansa niiden mu-

kaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 32, 38.) 
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6 TUNNETAITOJEN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 

Teoreetikoilla on erilaisia näkemyksiä siitä, voidaanko tunteisiin itseensä vaikuttaa kasva-

tuksella. Melko yleisesti kuitenkin tunnustetaan, että kasvatus vaikuttaa ainakin tunteiden 

tiedostamiseen ja niiden ilmaisuun. (Puolimatka, 2011, 42.) Kokkosen (2010, 44–45) mu-

kaan tunteiden säätelyn taito on jokaisen opittavissa ja sitä pystyy myös opettamaan. Esi-

merkiksi varhaiskasvatuksessa tunteiden säätelyä tulisi opettaa osana kasvatustyötä. Lasten 

tunne- ja ihmissuhdetaitojen määrätietoisen ja suunnitelmallisen kehittymisen tukeminen 

vaatii kuitenkin kasvattajalta riittävästi tietoa ja ymmärrystä aiheesta. (Kokkonen & Kle-

mola, 2013, 219.)  

Kemppinen (2000, 3–4) käyttää tunnetaitojen kehittymisen tukemisesta nimitystä tunnekas-

vatus, jossa on hänen mukaansa kyse tunnetaitojen, kuten tunteiden havaitsemisen ja hallin-

nan sekä empatiataitojen, harjoittamisesta. Myös Jalovaara (2005, 95–96) käyttää nimitystä 

tunnekasvatus, joka vaatii hänen mukaansa asiantuntemusta ja sen tulisi läpäistä esimerkiksi 

varhaiskasvatuksessa kaikkea toimintaa. Tunnekasvatuksella on tärkeä osa lasten ja nuorten 

kasvuprosessia, sillä ihmisen tunne-elämän kehityksen herkkyysvaiheet sijoittuvat varhais-

lapsuuteen sekä murrosikään (Kemppinen, 2000, 3), jolloin hormonit aiheuttavat muutoksen 

tunteiden hallinnassa (Webster-Stratton, 2011, 248). Lapset ja nuoret ovat näiden kehitys-

vaiheiden aikana erityisen herkkiä tunnekasvatukselle, minkä vuoksi tietoista tunnekasva-

tusta tulisi toteuttaa koko lapsuus- ja nuoruusvaiheen ajan, eikä sitä voi korvata millään 

muulla kasvatuksellisella tekijällä (Kemppinen, 2000, 3–4).  

Revon (2013, 19) mukaan yksi varhaiskasvatuksen keskeisimmistä tehtävistä on opettaa lap-

sille omien negatiivisten tunteiden hallintaa ja kehittää heidän itsesäätelytaitojaan. Lapsen 

tunnetaitojen tukemisen tulisi olla varhaiskasvatuksessa päivittäistä luonnollisissa tilanteissa 

ja etenkin ongelmien ilmaantuessa. Luonnollisten tilanteiden lisäksi olisi hyvä olla säännöl-

lisiä toimintatuokioita ja opetustilanteita, joiden aikana voidaan pohtia ja harjoitella esimer-

kiksi tunteiden ilmaisemista ja säätelyä. (Laine, 2005, 72.) Varhaiskasvatuksen toimintaa 

ohjaa pedagogiikka, joka painottuu lapsen suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa kasvatuk-

sen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonaisuudessa (Varhaiskasvatuslaki, 580/2015, 

1§). Eri tilanteiden pedagogisten mahdollisuuksien tunnistaminen on osa henkilöstöltä edel-

lytettävää ammattitaitoa. Näitä pedagogisia mahdollisuuksia ovat muun muassa lasten tun-

netilojen tunnistaminen ja sitä kautta lasten tunnetaitojen tukeminen. (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet, 2016, 38.) 
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6.1 Tunnetaitojen tukeminen vuorovaikutuksessa 

Varhaiskasvatus on yhteistyöhön perustuvaa toimintaa, mikä antaa mahdollisuuden harjoi-

tella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja erilaisissa tilanteissa erilaisten ihmisten, niin lapsen 

vertaisryhmän kuin aikuisten, kanssa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 

17; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 23.) Tunnetaitojen oppimisen perusta on 

varhaislapsuudessa, ja saadakseen nämä taidot esiin lapsi tarvitsee opettelua, tukea ja esi-

merkkejä (Isokorpi, 2004, 127). Pienen lapsen tunnesäätelyn taidot ovat vielä kehittymättö-

mät, ja siksi lapsi on riippuvainen aikuisen tuesta, ohjauksesta ja opetuksesta. Aikuisen rooli 

on merkittävä tunnetaitojen opettamisen ja oppimisen kannalta, ja lapsen vertaisryhmä on 

keskeisessä asemassa näiden taitojen hioutuessa. (Repo, 2013, 19, 119.)  

6.1.1 Lapsen ja kasvattajan välinen vuorovaikutus tunnetaitojen tukijana 

Laineen (2005, 69) mukaan erityisesti ammattilaisten on tärkeä ymmärtää, että heidän on 

mahdollista tukea lapsen myönteistä tunteiden kehitystä. Vanhempien lisäksi vastuu lapsen 

tunnetaitojen tukemisesta on esimerkiksi myös varhaiskasvatuksen henkilökunnalla, sillä ja-

kaessaan tunteitaan erilaisten ja eri rooleissa olevien aikuisten kanssa, lapsi oppii hallitse-

maan tunteitaan ja toimintaansa monenlaisissa tilanteissa monenlaisten ihmisten kanssa (Iso-

korpi, 2004, 127). Lapsen tunne-elämän ja tunnetaitojen tukemisen tulisi olla tietoista (Kok-

konen, 2010, 89) ja järjestelmällistä (Poikkeus, 2011, 97). Lisäksi kasvattajien tulisi olla 

vahvasti ja tietoisesti sitoutuneita siihen (Poikkeus, 2011, 97).  

Lapsen tunteiden ja tunnetaitojen tukemisen lähtökohta on lapsen tunteiden nimeäminen ja 

tunteiden syistä keskusteleminen (Kokkonen, 2010, 89). Uuden tunteen oppiakseen lapsella 

täytyy olla tunteesta omakohtainen kokemus ja tunteelle nimi, ei riitä, että hän näkee uuden 

tunteen esimerkiksi kuvassa tai näytelmässä (Repo, 2013, 120). Pienellä lapsella tunnesanas-

ton puuttuessa hänen on helpompi tavoittaa tunnekokemuksensa esimerkiksi kehollisen il-

maisun avulla tai kehossa tuntuvan tunteen kuvailulla. Esimerkiksi jännityksestä johtuva 

vatsan kivistäminen kertoo lapsen tunteesta, vaikkei hän vielä löytäisikään sille tunnesanaa. 

Tässä vaiheessa kasvattajan tehtävä on kertoa lapselle kehollista tunnetta vastaava tunne-

sana. (Kanninen & Sigfrids, 2012, 77.) Tunteita yhdessä nimeämällä lapsi alkaa vähitellen 

ymmärtää erilaisten tunteiden syitä ja aiheuttajia (Isokorpi, 2004, 129), ja auttamalla lasta 

näkemään toistuvia kaavoja käyttäytymisessään ja syitä voimakkaille reaktioilleen, lapsi op-

pii hyväksymään ja säätelemään tunteitaan (Dowling, 2010, 92). Tunteista keskusteleminen 



18  

 

  

auttaa lasta myös eläytymään toisen asemaan ja ymmärtämään, kuinka muut tuntevat, siis 

ymmärtämään muiden näkökulmia (Dowling, 2010, 130).  

Tunteista keskustellessa lapselle tulee osoittaa, että tunteet ovat normaaleja ja hyväksyttäviä 

tuntea (Repo, 2013, 120). Lapsen tunnetaitojen kehityksen kannalta on tärkeää, että aikuinen 

reagoi lapsen tunteisiin antamalla niihin oikeuden (Schulman & Nurmi, 2013, 133) ja kun-

nioittaa ja ottaa vakavasti sekä lapsen että hänen tunteensa (Dowling, 2010, 93). Tunteiden 

tukahduttamisen ja hillitsemisen sijaan lapsen tulisi oppia tunnistamaan ja näyttämään tun-

teensa sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla (Isokorpi, 2004, 129), siis oppia olemaan toimi-

matta kaikkien tunteiden ohjaamana, vaan esimerkiksi ilmaista tunteensa puhumalla niistä 

(Laine, 2005, 70). Kasvattajan tehtävä on myös tukea lasta tunnekuohun vallassa ja tunteiden 

säätelyssä (Aro, 2011b, 26). Kun lapsen ja kasvattajan välillä on riittävä hoivasuhde, lapsella 

on perusturvallinen olo, ja aikuinen kykenee lukemaan ja säätelemään lapsen tunteita. Kas-

vattajan avulla lapsen pahat tunteet muuttuvat hyväksi ja lapsen epämääräinen tunne eriytyy 

monenlaisiksi tunteiksi. (Kanninen & Sigfrids, 2012, 80.) 

Kasvattaja välittää lapselle tunteisiin ja tunteiden säätelyyn liittyviä asioita (Kanninen & 

Sigfrids, 2012, 77) muun muassa tarjoamalla lapselle käyttäytymismalleja ja esimerkkejä 

(Aro, 2011b, 26). Yksi osa lapsen tunnetaitojen tukemista on myös kasvattajan oma asen-

noituminen tunteisiin. Ajatteleeko kasvattaja esimerkiksi, että negatiiviset tunteet pitää tu-

kahduttaa tai tyydyttää pikaisesti, vai ajatteleeko hän myös näiden tunteiden tuovan arvo-

kasta tietoa omasta itsestä, toisesta ja tilanteesta. (Kanninen & Sigfrids, 2012, 82.) Kasvat-

tajan omat lapsuudenkokemukset ja arvomaailma vaikuttavat siihen, miten hän suhtautuu 

tunteisiin (Kanninen & Sigfrids, 2012, 82; Schulman & Nurmi, 2013, 140) ja ne heijastuvat 

esimerkiksi niihin motiiveihin, joiden perusteella hän saattaa rajoittaa lapsen tunneilmaisua 

(Schulman & Nurmi, 2013, 140). Kasvattajan työ on pitkälti tunnetyötä, minkä vuoksi kas-

vattajan olisi tärkeä tunnistaa ja hallita omat tunteensa erityisesti ristiriitatilanteissa, joissa 

kasvattajan tulisi kyetä tiedostamaan omat piilossa pitämänsä ongelmat ja olla toimimatta 

niiden mukaan (Talib, 2002, 57–59).  

Lasten kanssa työskenneltäessä on hyväksyttävä, että lapset ilmaisevat tunteitaan monin ta-

voin, ja nämä ilmaisut saattavat olla välillä hyvinkin voimakkaita (Laine, 2005, 71). Dow-

lingin (2010, 92–93) mukaan aikuiset vastaavat lasten tunteisiin eri tavoin kuitenkin hyväk-

syen aina positiiviset tunteet ja huomioimalla negatiiviset tunteet eri tavoin, mikä joko vah-
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vistaa tai heikentää niitä. Lasten tunteiden purkautuessa kasvattajan kärsivällisyydellä ja hy-

väksynnällä on ratkaiseva rooli lapsen opetellessa tulemaan toimeen omien reaktioidensa 

kanssa (Laine, 2005, 71). Kasvattajan tulisi kuitenkin muistaa, että itse lapsi ei ole pahek-

suttava, vaan lapsen käytös. Lapsen pitää saada varmuus siitä, että hän on edelleen hyväk-

sytty käytöksestään huolimatta, ja että hänellä on mahdollisuus yrittää uudelleen. (Dowling, 

2010, 135.) 

6.1.2 Lasten väliset vertaissuhteet ja leikki tunnetaitojen vahvistajina 

Vertaissuhteilla ja vertaisten kanssa leikkimisellä on yhteys lapsen kehitykseen ja itsesääte-

lytaitoihin (Lehtinen, Turja & Laakso, 2011, 236). Lapsen kasvaessa ja kehittyessä hänen 

ympäristönsä laajenee kattamaan myös lapsen toverit. Nämä vertaissuhteet muiden lasten 

kanssa tarjoavat lapselle mahdollisuuden tarkastella, miten muut käyttäytyvät, mitä käyttäy-

tymisestä seuraa sekä verrata omaa toimintatapaansa tähän. Lapsen tunnetaidot, kuten tun-

teiden ilmaiseminen, kehittyvät muun muassa tovereiden hyväksynnän ja torjunnan kautta. 

(Aro, 2014, 269.) Lapsi siis pyrkii ilmaisemaan tunteitaan ja käyttäytymään tavalla, jolla hän 

saa hyväksyntää ja ystäviä (Aro, 2011b, 27). Esimerkiksi kyky säädellä tunteita ja ymmärtää 

toisten tunteita ovat ehtoja ryhmässä toimimiselle ja toisten kanssa leikkimiselle (Fleer & 

Hammer, 2013, 241). Vastavuoroisesti ryhmässä toimiminen ja leikkiminen opettavat lap-

selle, että toisilla lapsilla on samanlaisia tunteita kuin hänellä, eikä tunteiden ilmaisemista 

tarvitse salata. Samalla lapsi oppii myös empatian tunnetta ja taitoa. (Isokorpi, 2004, 136.) 

Tunnetaitojen harjoitteleminen on luontevaa leikin turvin (Aro, 2011b, 30). Leikin avulla 

lapsi voi esimerkiksi siirtää tunnetilansa lelulle tai roolihahmolle ja kuvitella esimerkiksi, 

että tietyllä tavalla tunteva ja toimiva onkin nukke tai eläin eikä lapsi itse.  Tämän kuvittelun 

avulla lapsi voi tarkastella, jäsennellä ja tutkia muun muassa tunteitaan itsensä ulkopuolella 

ja liikkua leikissä tunnetilasta toiseen palaten välillä todellisuuteen. (Airas & Brummer, 

2003, 165–166.) Lehtinen, Turja ja Laakso (2011, 237) käyttävät tästä Piagetin teorian (ks. 

Piaget, 1962) mukaan nimitystä symbolileikki, jonka ”kehittymisen katsotaan tasapainoitta-

van lapsen tunne-elämää”, sillä sen avulla lapsi voi käsitellä elämänsä tapahtumia itsensä 

ulkopuolella, symbolisesti. Symbolileikit voidaan jakaa rakentelu- ja roolileikkeihin (Lehti-

nen, Turja & Laakso, 2011, 237), joista esimerkiksi roolileikit antavat lapselle mahdollisuu-

den harjoitella turvallisessa ympäristössä erilaisten tunteiden ilmaisua sekä tilanteiden hal-

lintaa (Aro, 2014, 268). 
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Galyer ja Evans (2001) selvittivät tutkimuksessaan mielikuvitusleikin ja tunteiden säätelyn 

yhteyttä. Lapset, jotka osoittivat kykyä tunteiden säätelyyn mielikuvitusleikeissä, osoittivat 

parempaa tunteiden säätelyä arjessa. Säännöllinen mielikuvitusleikki kokeneemman leikki-

toverin, tässä tutkimuksessa lapsen vanhemman, kanssa oli yhteydessä korkeampaan ylei-

syyteen lapsen kyvyissä mukauttaa tunnereaktioitaan, osoittaa empatiaa ja olla tietoinen tun-

teistaan. Mielikuvitusleikkien säännöllisyydellä todettiin olevan suurempi yhteys tunteiden 

säätelyyn kuin mielikuvitusleikkien laadulla. (Galyer & Evans, 2001, 103–104.) Myös Lind-

sey ja Colwell (2003) ovat tutkineet mielikuvitusleikin ja tunteiden säätelyn yhteyttä. Heidän 

tutkimustuloksensa osoittivat, että korkeatasoiseen mielikuvitusleikkiin kykenevät lapset 

ymmärsivät paremmin tunteita, joskin vain tytöillä tämä kyky näyttäytyi lisäksi myös pa-

rempana tunteiden säätelyn kykynä ja parempana emotionaalisena pätevyytenä vertaissuh-

teissa. Toisaalta pojat, jotka kykenivät korkeatasoiseen fyysiseen leikkiin, olivat emotionaa-

lisesti pätevämpiä vertaissuhteissa. (Lindsey & Colwell, 2003, 47–48.) 

Lasten välisessä leikissä ei pidä unohtaa kasvattajan roolia. Varhaiskasvatuksessa tapahtu-

vaa kiusaamista tutkinut Repo (2013, 180) pitää tärkeänä, että aikuinen on paikalla lasten 

vapaan leikin aikana, sillä hänen mukaansa kiusaamistilanteet tapahtuvat pääsääntöisesti va-

paissa leikkitilanteissa, ja vähintään leikeissä syntyneet ristiriidat ovat tavallisia. Myös 

Nurmi ja Schulman (2013, 40) korostavat, että aikuisen pitäisi olla paikalla jo hyvissä ajoin 

lasten ristiriitatilanteissa, eikä vasta silloin kun joku itkee. Aikuisen läsnäolo vapaan leikin 

aikana ehkäisee ristiriitatilanteiden syntymistä ja myös jo syntyneen tilanteen selvittäminen 

helpottuu, kun aikuinen on ollut paikalla ja nähnyt tilanteen. Näin tilanteen selvittäminen ei 

ole vain lasten kertoman ja aikuisen ennakkokäsityksen varassa siitä, mitä on tapahtunut ja 

millaista lasten välinen vuorovaikutus on ollut. Tilanteen selvittyä lapsi oppii pitkäjäntei-

syyttä ja saa kokemuksen siitä, että erilaisia ristiriitatilanteita voi tulla, mutta niistä päästään 

yli ja leikkiä voidaan jatkaa. (Repo, 2013, 180, 182.) Samalla lapsi saa aikuisen mallin siitä, 

miten haasteellisia tilanteita voidaan selvittää (Nurmi & Schulman, 2013, 40).  

6.2 Tunnetaitojen tukeminen osana varhaiskasvatuksessa toteutettavaa toimintaa 

Lasten tunnetaitojen tukemisessa voidaan käyttää apuna muun muassa draamaa, musiikkia, 

taidetta ja liikuntaa (Jalovaara, 2005, 97; Weare, 2004, 32), kirjojen lukemista (Repo, 2013, 

121) sekä satuja ja kertomuksia (Schulman & Nurmi, 2013, 134). Esimerkiksi erilaisia il-
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maisun keinoja käyttäen lapsen on mahdollista puhua tunteistaan ikätasoisesti, omalla kie-

lellään, vaikkei hänellä vielä olisi kovin monipuolista tunnesanastoa (Schulman & Nurmi, 

2013, 134). Draaman keinoin voidaan muun muassa sosiodraamojen avulla dramatisoida 

lapsille, mitä esimerkiksi lasten välisessä leikkitilanteessa on tapahtunut ja mistä sen herät-

tämät tunteet ovat johtuneet. Lasten ollessa itse mukana draamaprosessissa, he pääsevät ko-

keilemaan erilaisia rooleja ja niissä toimimista. (Lehtinen, Turja & Laakso, 2011, 259–260.) 

Satujen sisältämät tunteet ja tunnepitoiset tapahtumat auttavat lasta tulemaan tietoiseksi 

omista tunteistaan ja tunnetiloistaan (Fleer & Hammer, 2013, 243) sekä pohtimaan tuntei-

taan ja niiden ilmaisemista (Laine, 2005, 70). Lapsi saattaa myös samaistua satujen henki-

löihin ja myötäelää tunteita sadun hahmojen kautta kuunnellessaan satuja sekä toistaessaan 

satujen tarinoita ja satujen henkilöiden kokemia tunteita leikeissään (Fleer & Hammer, 2013, 

248–249, 251). El’Koninova (2001, 40) viittaa artikkelissaan tutkimuksiin, joiden mukaan 

lapsi kokee ja tuntee sadun henkilöiden tunteita ja tuntiessaan liikaa hän yrittää lopettaa sen 

esimerkiksi pyytämällä aikuista jättämään osan tarinasta pois tai kääntymällä sadusta pois-

päin. Lapsi siis liikkuu sadun ja todellisuuden välillä heittäytyen välillä sadun maailmaan ja 

pyrkien välillä takaisin todellisuuteen (El’Koninova, 2001, 40–41). Sadussa olevien tuntei-

den myötäeläminen ja esimerkiksi pelottavissa kohdissa takaisin todellisuuteen pyrkiminen 

edistävät lapsen tunteiden säätelyn kykyä. Sadut siis tarjoavat yhden pedagogisen lähesty-

mistavan lasten tunnetaitojen tukemiseen. (Fleer & Hammer, 2013, 243, 252.) 

Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa (2005, 14, 17) painotetaan liikunnan roolia esi-

merkiksi lasten tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukemisessa, sillä liikuntakasvatuk-

sen tavoitteina nähdään liikuntaan kasvattamisen lisäksi kasvattaminen liikunnan avulla. Eri-

laiset pelit ja kisailut herättävä lapsessa erilaisia, välillä hyvinkin vahvoja tunteita (Kokko-

nen & Klemola, 2013, 216; Pönkkö & Sääkslahti, 2011, 138) ja yhteispeleihin ja –leikkeihin 

osallistuminen edellyttää lapselta muun muassa sääntöjen noudattamista (Pönkkö & Sääks-

lahti, 2011, 138). Nämä saattavat välillä aiheuttaa lasten välillä ristiriitoja, joiden ratkaise-

miseen lapsi tarvitsee muun muassa tunnetaitoja (Kokkonen & Klemola, 2013, 216). Liikun-

tatuokioiden aikana vallitseva tunne- ja motivaatiotila (Kokkonen & Klemola, 2013, 216), 

ryhmään kuuluminen ja ryhmässä toimiminen (Pönkkö & Sääkslahti, 2011, 138) sekä vas-

tavuoroinen vuorovaikutus ja sosiaalisen kanssakäymisen eri muotojen oppiminen liikunnan 

avulla kehittää lapsen taitoja huomioida muita osallistujia säätelemällä tunteiden ilmaisua ja 

omaa toimintaa (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005, 17).  
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Takala, Kokkonen ja Liukkonen (2009) selvittivät tutkimuksessaan, millaisia sosioemotio-

naalisia taitoja 3–4-vuotiaiden päiväkotilasten liikuntatuokioiden aikana ilmeni ja millaisia 

muutoksia niissä tapahtui kahdeksan kuukauden intervention aikana. Koeryhmään kuulunei-

den lasten sosioemotionaalisia taitoja kehitettiin kerran viikossa tähän tarkoitukseen suunni-

tellun liikuntakasvatusohjelman avulla, kontrolliryhmän liikuntatuokiot toteutettiin ilman 

erillistä liikuntakasvatusohjelmaa. Sekä koe- että kontrolliryhmän sosioemotionaaliset taidot 

paranivat tilastollisesti merkittävästi, vaikkakin koeryhmän lapsilla usean yksittäisen sosio-

emotionaalisen taidon kehittyminen oli kontrolliryhmän lapsia suurempaa. Kokonaisuutena 

eroja ryhmien välille ei kuitenkaan syntynyt, joten liikuntatuokiot näyttävät tarjoavan ym-

päristön, jossa sosioemotionaalisia taitoja voi oppia ja kehittää. Tutkijat kuitenkin huomaut-

tavat, että tuloksia tarkastellessa tulee huomioida, että lasten sosioemotionaaliset taidot ke-

hittyvät myös itsestään lapsen yleisessä kehityksessä. (Takala, Kokkonen & Liukkonen, 

2009, 22, 26.) 

Tunnetaitoja voidaan tukea myös erillisten harjoitteluohjelmien avulla, joiden tavoitteena on 

opetella esimerkiksi erilaisia rauhoittumisen keinoja. Harjoitteluohjelmissa hyödynnetään 

muun muassa keskustelua ja tunnekuvia. (Poikkeus, 2011, 97–98.) Tunnekuvat ovat kuvia, 

joiden avulla lapset opettelevat tunnistamaan tunteita kuvissa olevien ihmisten ilmeistä ja 

asennoista (Weare, 2004, 32). Erilaisia harjoitteluohjelmia tutkii ja arvioi muun muassa CA-

SEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning), joka on sosiaalista ja 

emotionaalista oppimista tukeva järjestö, jonka tavoitteena on saada sosioemotionaalisesta 

kasvatuksesta kiinteä osa opetusta varhaiskasvatuksesta lukioon. Tekemiensä arvioiden pe-

rusteella CASEL esittää suosituksia hyvistä harjoitteluohjelmista. Sen kriteerejä hyvälle so-

sioemotionaalisia taitoja harjoittavalle ohjelmalle ovat muun muassa ohjelman suunnitel-

mallisuus, tutkimusperustaisuus, luokkahuoneeseen soveltuvuus ja monivuotisuus. Ohjel-

man pitää myös sisältää sekä harjoituksia että materiaaleja toteutusta varten. Yksi CASEL-

järjestön suosittelemista harjoitusohjelmista muun muassa varhaiskasvatukseen on Suomes-

sakin käytössä oleva Askeleittain-ohjelma (ks. Makkonen, 2005). (CASEL, 2012, 4, 16–17, 

60.)  

Low, Cook, Smolkowski ja Buntain-Ricklefs (2015) arvioivat tutkimuksessaan Askeleittain-

ohjelman päivitettyä versiota. Tutkimukseen osallistui lapsia varhaiskasvatuksesta toiselle 

luokalle ja sen ensisijainen tavoite oli tutkia Askeleittain-ohjelman vaikutuksia lasten sosio-

emotionaalisiin taitoihin. Tulokset tukivat ohjelman kelpoisuutta, mutta toivat ilmi, että sen 

hyödyt näkyivät ennen kaikkea lapsilla, joilla oli enemmän ongelmia sosioemotionaalisissa 
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taidoissa sekä käyttäytymisessä. Kaikki lapset eivät siis hyötyneet yhtä lailla ohjelmasta. 

Tutkijoiden mukaan tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että lapset kehittyvät taidoissa eri tah-

tiin ja ottavat ohjelman vastaan eri tavoin. Heidän mukaansa tässä tutkimuksessa juuri ne 

lapset, joilla oli ongelmia sosioemotionaalisissa taidoissa, olivat vastaanottavaisempia oh-

jelmaa kohtaan. Ohjelman todettiin kuitenkin edistävän lasten empatiataitoja ja lasten ver-

taissuhdeongelmien ratkaisua ja vähintään ylläpitävän niiden lasten sosioemotionaalisia tai-

toja, jotka olivat jo ohjelman alkaessa riittävällä tasolla. Tutkijat huomauttavat, että ohjel-

masta hyötyvät ainakin epäsuorasti luokkahuonetasolla myös ne, joilla ei ole erityisiä ongel-

mia sosioemotionaalisissa taidoissa. Ohjelma nimittäin edistää ainakin sellaisten lasten tai-

toja, jotka saattaisivat haitata työskentelyä häiritsevällä käytöksellään. (Low, Cook, Smol-

kowski & Buntain-Ricklefs, 2015, 465, 474–475.) 

Sosioemotionaalisia taitoja harjoittavista ohjelmista tulee kuitenkin muistaa, että minkään 

tietyn materiaalin käyttö ei ole välttämätöntä (Poikkeus, 2011, 98), vaan niitä voidaan halu-

tessa käyttää edistämään lasten sosiaalista ja emotionaalista oppimista (Kokkonen, 2010, 

102). Revon (2013, 120) mukaan erilaiset ”sosiaalisia taitoja harjoittavat ohjelmat toimivat 

erinomaisena tukena tunteiden ja sosiaalisten taitojen opettamisessa, mutta ne eivät yksinään 

riitä”. Hän korostaa, että lapsi kokee tunteita ja elää oikeissa tilanteissa, joten aikuisen on 

oltava riittävän sensitiivinen ja lapsen saatavilla, jotta hän voi kertoa ja näyttää lapselle tar-

vittavista taidoista juuri silloin, kun lapsi tarvitsee niitä (Repo, 2013, 120–121).  
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7 TUTKIELMAN YHTEENVETO JA POHDINTA 

Kandidaatintutkielmassani olen kuvannut, miten varhaiskasvatuksessa voidaan tukea lapsen 

tunnetaitoja. Tutkimuskysymykseni oli: ”Miten lapsen tunnetaitoja voidaan tukea varhais-

kasvatuksessa?”. Tutkielmani teoreettinen viitekehys muodostui tunteisiin ja tunnetaitoihin 

liittyvästä käsitteistöstä ja teoriasta, tunteiden ja tunnetaitojen kehittymisestä varhaislapsuu-

dessa sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmien esittämistä velvoitteista 

lasten tunnetaitojen tukemiselle. Tutkimuskysymykseeni vastatessa siihen muodostui kaksi 

näkökulmaa. Ensimmäinen näkökulma käsitteli tunnetaitojen tukemista sekä kasvattajan ja 

lapsen että lasten vertaissuhteiden välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Toinen näkö-

kulma käsitteli tunnetaitojen tukemista osana varhaiskasvatuksessa toteutettavaa toimintaa. 

Tunnetaidot kehittyvät ihmisen kehityksen mukana nopeaa vauhtia jo varhaislapsuudessa, 

minkä vuoksi lapsen tunnetaitojen tukemisen tulisi olla osa varhaiskasvatuksen toimintaa. 

Varhaiskasvatuksen ammattikasvattajat tekevät sitä sekä tietoisesti että tiedostamattomasti. 

Sitä tapahtuu niin luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa lapsen ja kasvattajan välillä kuin 

osana varhaiskasvatuksessa toteutettavaa toimintaa. Molempien näkökulmien voidaan aja-

tella olevan ennen kaikkea vuorovaikutusta lapsen oikeiden tunteiden kanssa. Tunnetaitojen 

tukeminen vaatii varhaiskasvatuksen ammattikasvattajilta tietoista toimintaa sekä riittävästi 

tietoa ja ymmärrystä siitä. Voidaan kuitenkin pohtia, onko kaikilla kasvattajilla samanlaista 

tietoa tai halua, joista olisi hyötyä lapsen tunnetaitoja tuettaessa. Eriävät mielipiteet esimer-

kiksi sosiaalisesti hyväksytyistä tunteista ja tunteiden ilmaisemista voivat aiheuttaa erilaisia 

suhtautumistapoja lasten tunnereaktioihin. Esimerkiksi negatiivisten tunteiden ilmaisun kiel-

tämisen lisäksi kuulee usein kiellettävän lapsilta myös niin sanotun ”tyhjän nauramisen”, siis 

ilon tunteen. Kaikkia positiiviseksi miellettäviä tunteita ei siis nähdä aina sosiaalisesti hy-

väksyttävinä.  

Voidaan myös pohtia, miten lapsen tunnetaitojen tukeminen onnistuu suurissa päiväkotiryh-

missä, etenkin arjen vuorovaikutuksessa. Suurissa lapsiryhmissä huomio kiinnittyy helposti 

enemmän niihin lapsiin, jotka ilmaisevat näkyvästi ja mahdollisesti häiritsevästi tunteensa. 

Esimerkiksi ulkoisesti hiljainen ja sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla käyttäytyvä lapsi tar-

vitsee yhtä lailla tunnetaitojen tukemista kuin jatkuvasti konfliktitilanteisiin joutuva lapsi, 

jolla on vaikeuksia säädellä negatiivisten tunteidensa ilmaisua. Voihan olla, että tällä hiljai-

sella ja sosiaalisesti hyväksyttävästi käyttäytyvällä lapsella ei ole keinoja ilmaista tunteitaan 
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ja niiden näyttämisen sijaan hän patoaa ne sisälleen. Haasteena lasten tunnetaitojen tukemi-

sessa varhaiskasvatuksessa voisi siis nähdä esimerkiksi tuen tasapuolisen jakautumisen kaik-

kien lasten kesken, sekä ammattikasvattajien mahdollisen eritasoisen osaamisen lasten tun-

netaitojen tukemisessa.  

Tunnetaidoilla on kiinteä yhteys sosiaalisiin taitoihin, ja lapsi pääsee harjoittelemaan näitä 

molempia taitoja muun muassa vertaissuhteissaan. Varhaiskasvatukseen siirtyessään lapsi 

tulee osaksi isoa ryhmää saman ikäisiä lapsia, jolloin tunnetaitojen merkitys korostuu. 

Kaikki lapset eivät tietenkään osallistu varhaiskasvatukseen, mutta he saattavat osallistua 

esimerkiksi erilaisiin kerhoihin ja musiikki- tai liikuntaleikkikouluihin, jotka ovat myös ryh-

mässä tapahtuvaa toimintaa. Viimeistään kouluun siirtyessään saman ikäisten lasten kanssa 

ryhmässä toimimisen taidot tulevat tarpeellisiksi ja ajankohtaisiksi kaikille lapsille. Esimer-

kiksi varhaiskasvatuksessa lapsi kokee sekä itse että muiden lasten kautta laajan kirjon eri-

laisia tunteita ja erilaisia keinoja säädellä niitä. Tunteiden säätelystä ja muista tunnetaidoista 

on hyötyä esimerkiksi toisten lasten kanssa leikittäessä, sillä yhteisleikit ja niissä mahdolli-

sesti syntyvät konfliktitilanteet vaativat lapselta myös muiden ja omien tunteiden huomioi-

mista. Leikkien avulla lapsi voi myös harjoitella erilaisia tunnetaitoja ja löytää myös näin 

itselleen keinoja, joita käyttää oikeissa tilanteissa.  

Lasten väliset konfliktitilanteet vaativat usein myös kasvattajan apua, minkä vuoksi kasvat-

tajan tulisi olla lasten saatavilla. Oman kokemukseni perusteella lasten vapaan leikin aikana 

kasvattajien huomio on kuitenkin välillä muissa asioissa kuin lasten leikissä. Tämän vuoksi 

ristiriitatilanteita saattaa syntyä helpommin ja niiden selvittäminen voi olla välillä vaikeaa, 

jos kasvattaja ei ole nähnyt, mitä on tapahtunut. Syyttävä sormi saattaa helposti osoittaa sii-

hen lapseen, joka on aiheuttanut lapsen itkun, vaikka myös itkevällä lapsella on saattanut 

olla osansa konfliktitilanteen syntymisessä. Siksi olisikin tärkeää, että kasvattavat olisivat 

valppaana lasten leikkien aikana ja pyrkisivät aktiivisesti auttamaan lapsia tunnetaitoja vaa-

tivissa tilanteissa tekemättä sitä kuitenkaan täysin lasten puolesta. Tulee muistaa, että lapsille 

on annettava mahdollisuus harjoitella tunnetaitoja myös itsenäisesti sekä kannustaa lapsia 

tähän. 

Mielestäni yksi keskeisistä tutkielmassani nousseista tunnetaitojen tukemisen keinoista on 

lapsen tunteiden hyväksymisen ja kunnioittamisen merkitys. Minkään tunteen ei pitäisi olla 

kielletty eikä lasta saisi käskeä tukahduttamaan tunteitaan, vaan auttaa näyttämään ne hy-

väksyttävällä tavalla. Koko tutkielman tutkimustulosten pohjalta voidaan kuitenkin pohtia, 
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miksi niin moni näkökulma tunnetaitojen tukemiseen on ongelmalähtöinen, kuten negatii-

visten tunteiden käsittelyn ja säätelyn oppiminen ja opettaminen. Harvoin kuulee lapselle 

sanottavan, että hän on osannut näyttää hienosti olevansa iloinen tai osoittaneen kauniisti 

ystävyyttään toiselle lapselle. Lähinnä tällä tavoin sanotaan, jos lapsi on osannut osoittaa 

jonkin negatiivisen tunteen sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Lapsen positiiviset tunteet 

ja niiden näyttäminen ovat yhtä tärkeitä kuin negatiiviset, joten lasten positiivisten tunteiden 

tukemisen tulisi olla yhtä lailla osa lasten tunnetaitojen tukemista. Lapsia voi tukea myös 

iloitsemaan. 

Kandidaatintutkielman kirjoittamisen aikana tunnetaitojen tukemisen merkitys on korostu-

nut minulle entisestään. Ihminen tarvitsee tunnetaitoja päivittäin varhaislapsuudestaan 

saakka, joten lapsen tukeminen näissä taidoissa on tärkeää. Tutkielmani kirjoittamisen ai-

kana olen tutustunut aiheeseeni syvällisemmin ja erilaiset mahdollisuudet tukea lasten tun-

netaitoja ovat tulleet näkyvimmiksi. Oma tietoni aiheesta on siis lisääntynyt ja toivon, että 

myös tutkielmani lukevat saisivat aiheesta enemmän tietoa ja keinoja lasten tunnetaitojen 

tukemiseen varhaiskasvatuksessa ja myös sen ulkopuolella. Kandidaatintutkielman proses-

sin myötä aiheen tutkiminen on alkanut myös kiinnostaa minua entistä enemmän. Jatkotut-

kimuksena aiheesta olisi mielenkiintoista tehdä empiirinen tutkimus esimerkiksi siitä, millä 

tavalla lapset itse käsittävät tunteet ja tunnetaidot, tai selvittää lastentarhanopettajien koke-

muksia ja mielipiteitä lasten tunnetaitojen tukemista kohtaan.  
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