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1 Johdanto 

Emotionaalinen osaaminen on noussut keskeiseen rooliin opettajan ammatissa, sillä opetta-

jan työ on muuttumassa vaativammaksi esimerkiksi jatkuvasti muuttuvan kouluympäristön, 

kompleksisen kasvatustodellisuuden sekä muiden moninaisten haasteiden vuoksi (Virtanen 

2015, 12). Tunnetaidot ovat keskeisiä mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevia taitoja. Tun-

netaidot vahvistavat itsetuntemusta, sillä tunteet kertovat tärkeitä asioita siitä mitä itsessä ja 

muissa tapahtuu. Kun lapsella ja nuorella on välineet kertoa itsestään ja ajatuksistaan, on 

hänellä paremmat mahdollisuudet ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen ja näin ollen 

myös kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. (Erkko & Hannukkala 2015, 75.) 

Tunnetaitojen oppiminen on siis oleellinen osa kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Tun-

netaitojen opetusta onkin uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa syven-

netty ja täsmennetty (Opetushallitus, 2014). Esimerkiksi yksi perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteiden esittämistä osaamiskokonaisuuksista on nimeltään “Itsestä huolehtimi-

nen ja arjen taidot”. Kyseinen osaamiskokonaisuus määrittää keskeiseksi opittavaksi asiaksi 

muun muassa itsestä ja toisista huolehtimisen sekä omaan hyvinvointiin vaikuttavien teki-

jöiden merkityksen ymmärtämisen. Lisäksi kokonaisuus sisältää tavoitteen omien tunnetai-

tojen sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseksi. (Opetushallitus 2014, 22.) Opetussuunnitel-

man perusteiden (Opetushallitus 2014) mukaan tunnetaitoja tulisi opetella esimerkiksi leik-

kien ja draaman kautta, oppilaiden yhteisissä tilanteissa sekä muun muassa ympäristöopin 

oppiaineessa. 

Opettajan tunnetaito-osaaminen vaikuttaa keskeisesti oppilaiden tunnetaitojen oppimiseen 

ja vahvistumiseen, sillä ilman opettajan tunnetaitoja kyseisten taitojen opettaminenkin voi 

olla suuri haaste. Tunnetaitojen tulisikin olla tärkeä osa-alue opettajan ammattitaitoa kehi-

tettäessä emotionaalisen osaamisen ollessa keskeisessä roolissa opettajan työssä. Opettajat 

pitävät emotionaalista osaamista kasvatus- ja opetustyön lähtökohtana. (Virtanen 2015, 15, 

33.) Myös luokanopettajan koulutusohjelmassa yhtenä oppimistavoitteena on kyetä toimi-

maan opetus- ja kasvatustilanteissa empaattisesti (Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmat). 

Koska tunnetaitojen merkitys on suuri ja se on tunnustettu paremmin uusissa opetussuunni-

telman perusteissa, opettajilla tulisi olla riittävästi välineitä ja taitoja käsitellä ja harjoitella 

tunnetaitoja oppilaiden kanssa. Mielestämme on kuitenkin aiheellista kysyä, onko pian val-

mistuvilla luokanopettajilla tarpeellisia valmiuksia ja kykyjä tunnetaitojen käsittelemiseen 
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oppilaiden kanssa. Itse maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoina koemme, että tunnetai-

toja ei käsitellä opettajankoulutuksessa riittävästi niiden ollessa kuitenkin keskeisimpiä elä-

misen taitoja. Monilla luokanopettajaopiskelijoilla käsitykset tunnetaidoista voivat olla 

puutteellisia. Jopa käsite “tunnetaidot” saattaa tuntua vieraalta. Koulun tunnekasvatuksen 

lisäksi tunnetaitojen hallinnasta voisi olla myös hyötyä siinä suhteessa, kuinka hyvin vasta-

valmistuneet opettajat selviävät henkisesti ensimmäisistä työvuosistaan, jolloin koetut tun-

teet voivat olla hyvin intensiivisiä. 

Tämän kvalitatiivisen tapaustutkimuksen tarkoituksena on antaa tietoa luokanopettajaopis-

kelijoiden käsityksistä tunnetaidoista ja niiden merkityksestä peruskoulussa, heidän omien 

tunnekasvatusvalmiuksiensa tasosta sekä opettajaopiskelijoiden kokemuksista tunnetaitojen 

ja opettajankoulutuksen suhteesta. Edellä mainittuja asioita tutkimme fenomenografisella 

tutkimusotteella, maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoille toteutettujen teemahaastatte-

luiden avulla. Tulosten perusteella voidaan pohtia, olisiko tunnekasvatuksesta aiheellista pu-

hua enemmän jo luokanopettajakoulutuksen aikana, jotta opiskelijat saisivat varmuutta ja 

välineitä työelämän tunnekasvatus-haasteiden kohtaamiseen. Tutkimuksemme perusteella 

luokanopettajakoulutusta voitaisiin lähteä kehittämään kohti tunnetaitavampia luokanopet-

tajia. 

Tutkielmamme viitekehys koostuu tunteiden, tunneälyn ja tunnetaitojen käsittelystä, sekä 

tunnekasvatuksen ja peruskoulun suhteen tarkastelusta. Viitekehyksen ensimmäisessä lu-

vussa avaamme tunteiden käsitettä muun muassa erilaisten tunteiden määritelmien kautta. 

Lisäksi kerromme tunteiden merkityksestä ihmiselle sekä tunteiden säätelystä. Toisessa lu-

vussa taas syvennymme tunneälyn ja tunnetaitojen käsitteisiin, sekä esittelemme hieman ai-

kaisempia tutkimuksia tunnetaitojen ja opettajuuden suhteesta. Viitekehyksen viimeisessä 

luvussa perehdymme tunnekasvatukseen peruskoulussa. Kyseisessä luvussa käsittelemme 

opettajan työn tunnevaltaisuutta, tunnetaitojen oppimista ja opettamista, tunnetaitojen ja 

opettajankoulutuksen suhdetta sekä tunnetaitojen asemaa perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa 2004 ja 2014. 

Viitekehyksen jälkeen esittelemme tutkimuksemme toteuttamisen, mukaan lukien tutkimuk-

sen tavoitteet, tutkimuskysymykset, metodologiset lähtökohdat sekä tutkimuksen etenemi-

sen. Kyseisessä luvussa avaamme myös tutkimuksemme luotettavuutta ja eettisyyttä. Seu-

raavassa luvussa esitämme tutkimuksemme analyysin tulokset edeten tutkimuskysymys ker-

rallaan. Viimeinen luku pitää sisällään tulosten yhteenvetoa ja pohdintaa tutkimuksestamme. 
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2 Tunteet 

Tunteet ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Tunteet ovat tärkeitä yksilön hyvinvoinnin, so-

peutumisen ja kehittymisen kannalta ja niillä on hyvin suuri vaikutus toimintaamme. Tunteet 

ovat esillä jatkuvasti ja ovat näin elämässämme keskeisessä osassa. (Laine 2005, 60.) Tässä 

luvussa syvennymme tarkemmin tunteiden olemukseen kartoittamalla ensin mitä tunteet 

ovat eri teoreetikoiden määritteleminä sekä mikä tunteiden merkitys on ihmiselle. Lopuksi 

avaamme mitä tunteiden säätely tarkoittaa. 

Tunteista on ihmiselle paljon hyötyä. Esimerkiksi pelon tunne saa ihmisen olemaan varovai-

nen ja pakenemaan tarvittaessa, siinä missä suuttumus ja viha taas auttavat puolustamaan 

itseään ja muita. Lisäksi tunteiden avulla voimme asettaa asioita tärkeysjärjestykseen. Tun-

teet myös ohjaavat tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Erityisesti myönteiset tunteet voi-

vat tutkimusten mukaan parantaa muistia, sekä edistävät luovaa ongelmanratkaisua ja jous-

tavuutta päätöksenteossa. Lisäksi tunteet ovat hyödyllisiä ihmissuhteiden kentällä, sillä tun-

teet tuovat tietoa sosiaalisista suhteista. Yhteisötasolla tunteet hahmottavat ryhmien rajoja, 

vahvistavat ryhmäänkuuluvuutta ja selkeyttävät ryhmän sisäisiä rooleja. (Kokkonen 2010, 

11–14; Saarinen & Kokkonen 2003, 13–16.) Tunteisiin liittyy aina myös merkityksiä ja tun-

teet tekevätkin elämästämme merkityksellisen. Elämän arvoa mitataan tunteilla, esimerkiksi 

kiintymyksen, hyvyyden ja rakkauden kokemuksilla. (Kokkonen 2010, 11; Turunen 2004, 

167.)  

Ihmisen tunne-elämän kehitys alkaa varhaisista vanhemman ja lapsen vuorovaikutustilan-

teista, joissa lapsi saa kokemuksia omasta itsestään ja läheisistä ihmisistään. Jo pieni vauva 

tutkii äitinsä ilmeitä ja äidin tehtävä on viestiä äänenpainollaan, eleillään ja ilmeillään lap-

selle siitä, mikä on pahaa ja mikä hyvää. (Myllyviita 2016, 35; Oatley, Keltner & Jenkins 

2007 202–205.) Lapsi havainnoi ja päättelee hoitajansa perusteella tuleeko uuteen ärsykkee-

seen, esimerkiksi ihmiseen tai tilanteeseen, luottaa vai tulisiko sitä välttää (Scharfe 2000, 

250). Lapsi esimerkiksi saa kokea vastataanko hänen tarpeisiinsa ja avunpyyntöihinsä. Jos 

vanhemman käytös painottuu vuosien varrella luotettavaan tai epäluotettavaan käytökseen, 

sitä selvemmin lapselle muodostuu käsitys turvallisuudesta, vuorovaikutusmahdollisuuksis-

taan sekä muiden luotettavuudesta. Kehityspsykologi Erik Eriksonin mukaan lapsi oppii 

näin joko perusturvallisuutta tai perusturvattomuutta. Tällaiset vuorovaikutushetket synty-

mästä alkaen opettavat tunne-elämästä muodostaen lapselle tunneasenteiden ja tunnekyky-
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jen ytimen. Vanhempien kyky vastata lapsen tarpeisiin ja odotuksiin auttaa lasta muokkaa-

maan käsityksiään ihmissuhteiden tunneulottuvuuksista, jotka vaikuttavat hänen ihmisenä 

toimintaansa myönteisesti tai kielteisesti. Tutkimusten mukaan vanhempien välinpitämättö-

myys voi olla lapselle vahingollisempaa kuin fyysinen pahoinpitely. Varhaisten kokemusten 

merkitys lapsen tunne-elämän kehitykselle on siis erittäin keskeinen. (Goleman 1998, 237–

239.)  

Kyetäkseen toimimaan tunteiden kanssa ihmisen on tärkeää hyväksyä elämän tunnevaltai-

suus. Kaikkien tunteiden tunteminen on hyväksyttävää, mutta tunteiden ilmaisu muuttuu 

lapsesta aikuiseen, sillä lapsen on tärkeää saada ilmaista tunteensa vaikka lattialla raivoten, 

mutta aikuisen tulee kyetä hillitsemään tunteitaan harkitummin.  On tärkeää hyväksyä että 

jokaisella yksilöllä on kaikkia tunteita, eikä mistään tunteesta ole haittaa, vaan tunteet ovat 

välineitä joilla ihmiset tunnistavat itselleen tärkeät asiat. Kukaan ei ole kuollut joutuessaan 

kohtaamaan omat tunteensa, mutta tunteiden pelkäämiseen ja välttelyyn on. (Kokkonen & 

Saarinen 2003, 37.) 

 

2.1 Tunteiden määritelmiä 

Sanat motiivi ja emootio perustuvat latinankieliseen kantasanaan motere, liikuttaa. Tunteet 

ovat voimia, joiden avulla voimme liikkua kohti tavoitteitamme. Motiivit taas ovat perusteita 

toiminnallemme. Motiivit jaotellaan esimerkiksi emotionaalisiin, sosiaalisiin ja toiminnalli-

siin motiiveihin. Tunteet säätelevät siis motiivejamme, ja motivaatio vaikuttaa siihen mitä 

teemme. (Jalovaara 2006, 40; Kokkonen 2010, 14.) Tunteiden tehtävä onkin saada ihminen 

toimimaan. Tunteet eli emootiot ovat näin ollen mielentiloja jotka johtavat toimintavalmiu-

teen ja sitä kautta käyttäytymiseen. Emotionaaliset signaalit auttavat ihmistä punnitsemaan 

ärsykkeitä hyötyjen ja haittojen suhteen, jolloin emootiot auttavat ihmistä toimimaan tarpeen 

mukaisella ja sopivalla tavalla. (Virtanen 2015, 26.) Tunteiden tehtävä on ohjata yksilön 

käytöstä ja tarjota informaatiota joka auttaa yksilöä pääsemään tavoitteisiinsa (Brenner & 

Salovey 1997, 170). 

Määritelmiä tunteista on useita ja eri määritelmät ovat usein ristiriidassa toistensa kanssa. 

Tunteet sisältävät kuitenkin joka näkökulmasta neljä osa-aluetta: ilmaiseva tai motorinen 
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alue (kasvonilmeet, kehonkieli, äänensävy ja puheen sisältö), kokemuksellinen alue (tuntei-

den tunnistaminen, “tuntemukset”), tunteita säätelevä (esim. kiukunpurkauksen hallinta) 

alue sekä muiden tunteiden tunnistus (tunteentunnistus kasvoilta, kehonkielestä tai äänensä-

vystä) alue. Jokainen näistä osa-alueista liittyy aivotoimintaamme. (Greenberg & Snell 

1997, 96–97.)  

Tunteisiin liittyvät tilat voidaan jakaa emootioihin (lyhytkestoisia reaktioita), aistinten mie-

lihyvään (lyhytkestoisia ja liittyvät vaistonvaraiseen tarpeen tyydytykseen) sekä mielialoihin 

(pitkäaikaisia tunnetiloja). Mielialat, esimerkiksi tyytymättömyys tai onnellisuus ovat siis 

laaja-alaisempia ilmiöitä eivätkä ne kohdistu suoraan tiettyyn kohteeseen. Tunneilmaisut 

sekä autonomiset muutokset kestävät muutamista sekunneista minuutteihin, kun taas itse 

tunteet kestävät minuuteista tunteihin ja päiviin. Mielialat voivat kestää tunteja, päiviä tai 

viikkoja ja ovat usein matalan intensiteetin tuntemuksia. Jos tietynlaiset mielialat kestävät 

viikoista vuosiin, voidaan puhua tunnehäiriöistä. (Oatley ym. 2007, 30; Ojanen 2007, 44, 

47.) 

Tunteilla voidaan siis tarkoittaa mielenliikkeitä ja niihin liittyviä elämyksiä ja ajatuksia, bio-

logisia ja psykologisia tiloja sekä toimintayllykkeitä. Tunteita on yhteensä satoja kaikkine 

muunnelmineen, sekoituksineen ja alalajeineen. Tunteiden luokittelu herättää tieteellisellä 

kentällä suurta keskustelua ja väittelyä, sillä tunteiden luokitteluun ei näytä löytyvän ilmeisiä 

vastauksia. Tutkimukset kuitenkin antavat ymmärtää että olisi olemassa neljä perustunnetta 

(pelko, mielihyvä, viha ja suru), joihin liittyvät ilmeet tunnistetaan kulttuurista riippumatta. 

Tällaisen yhteneväisyyden tunteiden välillä pani ensimmäisenä merkille Darwin, joka näki 

asian liittyvän evoluution jälkiin keskushermostossa. Darwinin mukaan tunteet ovat yhtey-

dessä ihmisen selviytymiseen. (Goleman 1997, 341–342; Oatley ym. 2007, 4–5.) Voidaan 

siis ajatella että on olemassa perustunteet, joiden sekoituksia kaikki tunteet ovat. Perustun-

teet ovat näin ollen vain osa tunteiden suurta roolia ihmisen elämässä. Niinä voidaan pitää 

muun muassa vihan, surun, pelon ja mielihyvän lisäksi myös iloa, rakkautta, hämmästystä, 

inhoa ja häpeää. Nämä ovat tunteita jotka on helppo nimetä itsessä tai toisessa, joten usein 

tunteista puhuttaessa ihminen ajattelee vain tätä perustunteiden joukkoa. Kaikkine muunnel-

mineen tunteiden luokittelu on kuitenkin haastavaa eikä siitä voida antaa yksiselitteisiä vas-

tauksia. (Blomberg 2010, 43–44; Goleman 1998, 341–342; Kanninen & Sigfrids 2012, 76; 

Mayer & Salovey 1997, 9; Uusikylä 2006, 131–132.)  
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Tunteita voidaan tarkastella myös primaarien, sekundaaristen sekä instrumentaalisten tun-

teiden kautta. Primaaritunteet eli ydintunteet ovat niin sanotusti selkäytimestä tulevia tun-

teita kuten suru menetyksestä tai pelko uhkatilanteessa. Yleensä tällaiset tunteet menevät 

nopeasti ohi, mutta joskus tunnesysteemin ollessa epätasapainossa primaaritunteet voivat 

esimerkiksi aktivoitua liian helposti tai jäädä päälle pitkäksi aikaa. Sekundaaritunteet taas 

ovat ihmisen puolustuskeino omiin primaaritunteisiin. Ihminen saattaa esimerkiksi tuntea 

raivoa vaikka todellisuudessa hän kokee sisäistä häpeää. Jos omia todellisia tunteitaan ei 

tunnisteta, ne saattavat helposti muuttua toisiksi. Instrumentaaliset tunteet vaikeuttavat osal-

taan aitojen tunteiden tunnistamista, sillä ne ovat tunteita, joiden on opittu herättävän tietty 

reaktio toisessa. Lapsi voi esimerkiksi itkeä jotta saisi tahtonsa läpi. Tärkeintä olisi siis kes-

kittyä tämän hetkisiin primaaritunteisiin, joiden kautta tavoitetaan ne perustarpeet, jotka vaa-

tivat huomiota. (Kanninen & Sigfrids 2012, 77–79; Myllyviita 2016, 22–24.) 

Kuten sanottua, perustunteisto on synnynnäisesti ja objektiivisesti kaikilla samanlainen. 

Tunteet ovat kuitenkin yksilön subjektiivisia reaktioita ärsykkeisiin ja tilanteisiin, sillä eri 

ihmiset reagoivat eri tavoin. Jokaisella tunteella on oma dynamiikkansa, joka kehittyy yksi-

löillä eri ikävaiheissa. Tunne-elämä vaihtelee eri ihmisillä synnynnäisen yksilöllisyyden ja 

yksilöllisten kokemusten vuoksi, vaikka perustunteisto onkin jokaisella sama. (Turunen 

2004, 160.) Tunnekokemus on siis jokaiselle yksilöllinen ja siihen liittyy useita eri ulottu-

vuuksia. Yksilö arvioi tunnettaan sen intensiteetin eli voimakkuuden kautta, hän antaa tun-

nekokemukselleen tietyn arvon sekä myös arvioi tunteen kestoa. Lisäksi yksilön tunnekoke-

mukseen vaikuttaa kokemus siitä, pystymmekö hallitsemaan ja säätelemään kyseessä olevaa 

tunnetta sekä tunteen vaikutus omaan toimintakykyyn ja tunteen koettu hankaluus. (Barrett, 

Merquita, Ochsner & Gross. 2007; Myllyviita 2016, 24.) 

 

2.2 Tunteiden merkitys 

Tunteet toimivat elämässämme elämyksellisyyden ja merkityksellisyyden tuojina, sillä tun-

teet muokkaavat merkityksiä joita annamme esimerkiksi ihmissuhteillemme, vuorovaikutus-

kokemuksillemme ja sisäisille tiloillemme. Tunteita voidaan ajatella myös prosesseina, jotka 

yhdistelevät arkipäiväisessä elämässämme aivoihin tulevaa tietoa ja ohjaavat ihmistä oike-

aan suuntaan. Tunteet toimivat siis ikään kuin keskuksena, jossa toimiva emotionaalinen 
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prosessointi organisoi kaoottista tietotulvaa esimerkiksi nostamalla joitakin vaihtoehtoja etu-

sijalle ja poistamalla osan vaihtoehdoista. Suuntaava emootio herää vastineena sisäisiin tai 

ulkoisiin signaaleihin, esimerkiksi onko jokin asia huomionarvoinen tai tärkeä. Aivot tulkit-

sevat onko vastaanotettu signaali hyvä vai huono, minkä jälkeen keho aktivoituu päätöksen-

tekoon ja toimimaan tehdyn tulkinnan mukaisesti, esimerkiksi lähestymään tai välttämään. 

Mielemme ja kehomme toimivat siis emootioiden kautta. (Goleman 1998, 49; Kanninen & 

Sigfrids 2012, 76.) 

Tunteet ovat lisäksi keskeisessä asemassa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Ei olla 

päästy selvään yksimielisyyteen siitä, mitkä ovat sosiaalisia ja mitkä emotionaalisia kykyjä, 

sillä kyseiset taidot lomittuvat toisiinsa. Voidaan siis sanoa että kaikki tunteet ovat sosiaali-

sia ja sosiaalinen kanssakäyminen säätelee tunteidemme toimintaa. (Goleman 2008, 92.) 

Kun ihmisellä on empatiakykyä, eli taitoa samaistua toisen ihmisen mielentilaan ja ymmär-

tää miltä toisesta tuntuu, hän pystyy sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ilman tunteita ja tun-

teiden tunnistamista tällaiseen vuorovaikutukseen ei kyetä. (Jalovaara 2006, 38.) Empatialla 

tarkoitetaan myös välitöntä, tunne- ja älyperäistä toisen ihmisen ongelmien tajuamista (Talib 

2002, 60–61). Empatian tunteen kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa. Empatiataidot 

auttavat muun muassa lasta pärjäämään sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden kanssa. Em-

patiataitojen kehittymiseen vaikuttavat lapselle annettava kannustava palaute sekä virheet ja 

erehdykset ja tärkeää on myös antaa lapsen olla erehtyväinen. Sen sijaan empatiakyvyn ke-

hittymistä eivät edistä lapsen vähätteleminen ja syyttely. (Saarinen 2001, 73–74; Isokorpi 

2004, 134.)  

Tunteista puhuttaessa on huomioitava myös, että ne tarttuvat. Jos joku ilmaisee toiselle ne-

gatiiviset tunteensa, vastaanottajan aivoissa voivat aktivoitua samat hermoradat, jotka ai-

heuttivat toisen osapuolen ahdistavat tunteet. Vastaanottajalla voi myös viritä tunnereagoin-

nin vastareaktio, esimerkiksi pelko tunnepurkausta kohtaan. Yleisesti ottaen ihminen kyke-

nee laukaisemaan toisessa minkä tahansa tunteen ja omaksumaan mitä tahansa tunteita 

muilta, niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. (Isokorpi 2008, 91–92; Jalovaara 

2006, 27; Myllyviita 2016, 132–133.) Opetuksessa ja kasvatuksessa keskeistä on positiivis-

ten tunteiden tarttuminen ja sitä kautta lasten innostaminen ja motivoiminen. Kasvatustilan-

teessa kasvattajan aito innostus voi tarttua lapseen ja herättää näin hänessä sisäisen motivaa-

tion. (Jalovaara 2006, 10, 28.) 
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Tunteiden merkitys ihmisen elämän kannalta on siis keskeinen, sillä tunteet motivoivat ja 

ohjaavat ihmisen käytöstä antamalla ihmiselle vihjeitä, jotka ohjaavat ajattelua ja toimintaa. 

Lisäksi tunneilmaisu voi motivoida ja ohjata myös muiden ihmisten toimintaa ja tekoja. 

(Izard, Trentacosta, King, Morgan & Diaz 2007, 127.) Näin ollen tunteiden merkitys tulee 

huomioida myös kouluissa keskeisenä osana ihmisen elämää. 

 

2.3 Tunteiden säätely 

Tunteiden säätely tarkoittaa tiivistetysti niitä prosesseja jotka saavat ihmisen reflektoimaan, 

arvioimaan ja muuttamaan tunnereaktioitaan, jotta ihminen pääsisi omiin tavoitteisiinsa ja 

omaa toimintakykyä pystyttäisiin ylläpitämään mahdollisimman hyvänä (Pulkkinen 2002, 

69; Saarni 1997, 60). Tarkemmin ilmaistuna tunteiden säätely voidaan määritellä prosessiksi 

johdattaa, ylläpitää ja muokata sisäisten tunnetilojen sekä emotionaalisten fysiologisten pro-

sessien laatua, intensiteettiä ja kestoa, jotta ulkoisen tilanteeseen voidaan reagoida emotio-

naalisesti sopivalla tavalla (Eisenberg, Fabes & Losoya 1997, 153). Näin ollen tunteiden 

säätely, toisin sanoen itsesäätely, tarkoittaa yksilön joustavia kykyjä hallita tekojaan, ajatuk-

siaan ja tunnekokemuksiaan sopeutuakseen erilaisiin fyysisiin tai sosiaalisiin konteksteihin 

(Saarni 1997, 39). 

Itsesäätelylle tärkeitä ominaisuuksia ovat ihmisen hyvinvointi, itsevarmuus ja kokemus mi-

näpystyvyydestä sekä yhteisöllisyyden tunne muihin. Hyvä itsesäätely ei kuitenkaan tarkoita 

ainaista iloisuutta, täysin riidattomia ihmissuhteita tai sitä, ettei ihminen ikinä tuntisi epävar-

muutta. Optimaalinen itsesäätelykyky on, kun yksilöllä on rikas tunne-elämä, jonka hän voi 

jakaa muiden kanssa, sekä hänellä on selviytymiskeinoja haasteita kohdatessaan. (Saarni 

1997, 39.) Heikko itsesäätely johtaa siihen että tunteet ottavat ihmisen valtaansa ja vaikutta-

vat näin ollen ihmisen harkinta- ja toimintakykyyn (Pulkkinen 2002, 69). Tunteiden säätelyn 

kannalta olennaista on yksilön taito olla läsnä ja pysähtyä omien tunteidensa äärelle. Rau-

hallisuus ja tyyneys toimivat tasapainoisena pohjana muille tunnetiloille. (Myllyviita 2016, 

30.) 

Pienten lasten tunnesäätely on yleensä vanhempien tukemaa. Lapsen kyky säädellä omia 

tunteitaan kasvaa siinä iässä, kun he eivät ole enää niin riippuvaisia vanhempiensa huolen-

pidosta. (Izard ym. 2007, 134; Myllyviita 2016, 37; Scharfe 2000, 252–253.) Esikouluun 
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mennessä lapset osoittavat kasvavaa kyvykkyyttä säädellä omia tunteitaan. Kehitys ulkoi-

sesta tunteiden säätelystä kohti sisästä säätelyä on läheisesti yhteydessä nopeaan motoristen 

taitojen sekä kognitiivisten prosessien kehittymiseen varhaislapsuuden aikana. Niihin aikoi-

hin kun lapset menevät alakouluun, suurimmalla osalla heistä on jo kehittynyt moninaisia 

säätelystrategioita, vaikkakin tunteidensäätelyn kehitys jatkuu koko lapsuuden ja murrosiän 

ajan. (Izard ym. 2007, 134; Myllyviita 2016, 37–38.) 

Tunnesäätelykykyä voidaan harjoitella. Perustavanlaatuinen taito tunnesäätelyn kannalta on 

tunteiden tunnistaminen, sillä tunteiden säätely käy helpommin jos tiedämme mistä tunteesta 

on kyse, eikä vain esimerkiksi epämääräisestä pahasta olosta. Tunteiden säätely jakautuu 

karkeasti sekä ajattelun että toiminnan kautta tapahtuvaan säätelyyn. Toiminnan kautta 

voimme esimerkiksi hakeutua mielihyvää tuottavien ihmisten, paikkojen tai tapahtumien pa-

riin, sekä voimme pyrkiä välttämään mielipahaa aiheuttavia tekijöitä tiettyyn rajaan asti. 

Myös esimerkiksi liikuntaa voi käyttää keinona säädellä vaikeita ja kielteisiä tunteita. Muita 

toiminnallisia säätelykeinoja ovat esimerkiksi musiikki tai tunteista kirjoittaminen. Aina tun-

teiden säätelyyn eivät kuitenkaan riitä toiminnalliset keinot, vaan tunteita voidaan käsitellä 

myös ajatuksen voimalla, esimerkiksi rauhoittumalla ja rentoutumalla sekä erilaisilla ajatte-

luharjoituksilla. Keskeistä on opetella ajattelemisen kautta muuttamaan suhdettaan olosuh-

teisiin, jos olosuhteita ei voida muuttaa. Toiminnan ja ajatusten lisäksi voidaan myös tur-

vautua muihin ihmisiin ja heiltä saatuun tukeen. Jo tunteista puhuminen jollekin toiselle aut-

taa tunteiden käsittelyä merkittävästi. (Kokkonen & Saarinen 2003, 54–68; Pulkkinen 2002, 

69.) Lyhyesti sanottuna tunteita voi siis säädellä esimerkiksi vaikuttamalla siihen millaisiin 

tilanteisiin hakeutuu, yrittämällä vaikuttaa itse tilanteeseen sekä pyrkimällä kiinnittämään 

huomionsa tilanteen eri puoliin. Lisäksi voidaan pyrkiä arvioimaan tilannetta eri tavalla sekä 

muuttamaan omia reagointitapojaan tilanteessa. (Gross 2002, 282–283.)  

Tunnesäätely ei siis tarkoita tunteiden tukahduttamista tai tunteettomuutta, vaan pikemmin-

kin tunnekokemuksia ja tunneilmaisua omaa ja muiden hyvinvointia tukevalla tavalla. Tun-

teiden säätelyn kautta voimme yrittää saada esiin mukavalta tuntuvia tunteita, esimerkiksi 

iloa, tai sitten voimme pyrkiä päästämään irti epämukavista tunteista, esimerkiksi pelosta tai 

surusta. Mikäli esimerkiksi ahdistuksesta ei pääse täysin eroon, tunnesäätelyn avulla voi pyr-

kiä ainakin laskemaan tunteen voimakkuutta ja lyhentämään sen kestoa. Tunteiden säätely 

on kuitenkin vaativaa, ja usein tunnesäätely toimii tiedostamatta ja meitä ehkä vahingoitta-

villakin tavoilla, esimerkiksi lohtusyömisen kautta. (Kokkonen & Saarinen 2003, 54–55.) 
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Kokonaisuudessaan tunnesäätely on olennainen elämän osa-alue, sillä on havaittu että tun-

nesäätelyn hallitsevat lapset muun muassa kykenevät yhteistyöhön, säilyttämään ja luomaan 

kaverisuhteita sekä olemaan pidettyjä kavereiden keskuudessa (Kokkonen 2010, 43). 

Kun ihminen tuntee voimakkaasti, hänen verenpaineensa saattaa tilapäisesti kohota merkit-

tävästi. Kun tunnekuohu on ohi, verenpaine yleensä tasoittuu normaaleihin lukemiin. Siksi 

on tärkeää, että ihminen osaisi purkaa tunteitaan ilmaisemalla niitä sanoilla tai myönteisellä 

toiminnalla eli esimerkiksi puhumalla tai liikkumalla. Kyvyttömyys tunneilmaisussa voi joh-

taa jopa ruumiillisiin vaivoihin ja sairauksiin. (Jalovaara 2006, 53–54.) Erityisesti ahdistavat 

tilanteet voivat lukita tunneilmaisuamme ja itseilmaisumme voi muuttua niukkaeleiseksi ja 

-sanaiseksi. Itse tunteet eivät silti häviä, vaan salatut tunteet päinvastoin muodostavat voi-

makkaan tukahdutetun latauksen. (Kokkonen & Saarinen 2003, 34.) Tunteisiin pätee niin 

sanottu tulivuori-teoria. Jos tunteita pidättelee eikä yksilö pura ja vapauta niitä, ne voivat 

kasaantua ja purkautua räjähdysmäisesti heikentäen näin ollen yksilön kykyä toimia mukau-

tuvasti. (Brenner & Salovey 1997, 170.) 
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3 Tunneäly ja tunnetaidot  

Käsitteet tunneäly ja tunnetaidot liittyvät olennaisesti tunteisiin ja tunteiden säätelyyn. Tun-

neäly ja tunnetaidot ovat keskenään läheisiä käsitteitä, mutta niissä on myös vivahde-eroja. 

Käsitteiden ollessa niin läheisiä, avaamme seuraavassa osiossa tunnetaitojen ohella tun-

neälyn käsitettä. Lisäksi kartoitamme tunneälyä tutkimuskohteena sekä tunnetaitoihin ja 

opettajuuteen liittyviä aiempia tutkimuksia. 

Lyhyesti sanottuna tunneäly on kykyä tiedostaa omat ja toisten tunteet, hallita omia tunteita 

sekä kykyä toimia sosiaalisesti (Virtanen 2015, 40). Tunnetaidot tiiviisti määriteltynä ovat 

taas kykyä ymmärtää omia ja toisen tunteita, sietää ongelmia ja suvaita muita yksilöitä omine 

tunteineen ja mielipiteineen (Jalovaara 2006, 69, 96). Näiden määritelmien perusteella tun-

neäly ja tunnetaidot ovat siis käsitteinä hyvin samansisältöisiä, ja voitaisiin ajatella että tun-

netaidot pohjautuu vahvasti tunneälyn käsitteeseen. Tunneäly kytkeytyy käsitteenä kuiten-

kin läheisesti älykkyyden käsitteeseen, ja monet saattavat mieltää tunneälyn ikään kuin an-

nettuna ja vaikeasti muuttuvana ominaisuutena.  

Kuten mainittua, tunneälyn käsite liittyy kuitenkin keskeisesti tunnetaitoihin. Tunnetaidot 

on käsitteenä uudempi ja vähemmän käytetty kuin tunneäly, mutta silti suurin osa aihealuet-

tamme käsittelevistä tutkimuksista lähestyy kiinnostuksemme kohteena olevaa ilmiöitä 

useimmiten tunneäly-käsitteen kautta. Me itse päädyimme kuitenkin rajaamaan oman tutki-

muksemme käyttämään käsitettä tunnetaidot, sillä se korostaa mielestämme enemmän sitä, 

että tunnetaitoja, kuten mitä tahansa taitoja, voi kehittää ja harjoitella. Myös opetussuunni-

telman perusteissa käytetään käsitettä tunnetaidot (Opetushallitus 2014).  

 

3.1 Tunneäly 

Meidän aikamme yhteiskunta näkee tunteet usein sekavina voimina jotka häiritsevät yksilön 

kykyä toimia järkevästi (Brenner & Salovey 1997, 169; Ojanen 2007, 38). Järjen on ajateltu 

olevan rationaalista päätöksentekoa, loogista ajattelua, laskelmointia ja ylipäätään älyk-

kyyttä. Tunteet taas on nähty järjen vastakohtana pitäen sisällään muun muassa järkisyillä 

perustelematonta intuitiota, reagointia tunteenomaisesti ja irrationaalista päätöksentekoa. 

Viime aikoina tällainen vastakkainasettelu on kuitenkin kyseenalaistettu, sillä niin sanottu 



12  

 

  

kylmä älykkyys ei takaa ihmisen kykyä tehdä hyviä ratkaisuja elämänsä kannalta. Elämän-

hallinta ei perustu pelkkään järkeen vaan tunteiden ja järjen yhteistyöhön. (Ojanen 2007, 

222; Revonsuo 1998, 24–25.) Mielekkään elämän kannalta ihminen tarvitsee siis molempia, 

sekä järkeä että tunteita. Tunteet riepottelisivat ihmistä sinne tänne jos järkeä ei olisi, ja il-

man tunteita emme tietäisi mikä elämässä on tärkeää. Kun tunteita ja järkeä käytetään tasa-

painoisessa yhteistyössä, ihmisen elämässä näkyy joustavuutta arkipäivän tilanteissa, sosi-

aalista sujuvuutta sekä empatiaa eli kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää toi-

sen kokemusta. (Saarinen & Kokkonen 2003, 11, 92–101.) 

Se, mitä esimerkiksi koulussa on mielletty älykkyydeksi, on erittäin vähän tekemisissä ih-

misen tunne-elämän kanssa. Ihmiset, joilla on korkea älykkyysosamäärä, saattavat olla täy-

sin kyvyttömiä selviytymään oman tunne-elämänsä kanssa. Tunneäly käsitteenä on siis ero-

tettava käsitteestä älykkyys. Tunneäly tarkoittaa muun muassa sinnikkyyttä vaikeuksia koh-

datessa, kykyä siirtää tarpeiden tyydytystä ja hillitä omia mielihaluja, kykyä hallita omia 

mielentiloja, empatiaa sekä taitoa ajatella selkeästi kaikenlaisissa tilanteissa. (Goleman 

1998, 54–55.) Tunneälyllä tarkoitetaan myös tunteiden hyväksi käyttämistä ja niiden hallin-

taa. Se on myös kykyä tuntea tunteita sekä käyttää hyväksi niiden tuomaa informaatiota. 

Tunneäly tarkoittaa toisaalta myös kykyä ottaa etäisyyttä omiin tunteisiin ja ymmärtää, että 

jokaiseen tunteeseen ei tarvitse reagoida. (Lantieri & Goleman 2008, 11.) Tunneälykkäälle 

toiminnalle ominaista on tietoisuus omista tunteista, vakuuttavuus, impulssien hallinta sekä 

todellisuudentaju. Myös onnellisuus, vuorovaikutus, ongelmanratkaisu ja itsensä toteuttami-

nen ovat tunneälyn piirteitä. (Saarinen 2001, 27.) 

Tunneäly voidaan myös määritellä kyvyksi hahmottaa tunteita, tuottaa ja käyttää tunteita 

ajattelemisen ja toiminnan tukena eli säädellä niitä, sekä ymmärtää tunteita ja olla yleisesti 

emotionaalisesti tietoinen. Tämä määritelmä yhdistää tunteen ja älyn kahdella tavalla: tär-

keää on kyky tuntea, mikä tekee ajattelusta älykkäämpää ja toisekseen tärkeää on kyky aja-

tella älykkäästi tunteista. (Mayer & Salovey 1997, 5.) Tunneäly voidaan myös määritellä 

jakautuvaksi neljään haaraan, joista ensimmäinen on kykyä havaita ja ilmaista tunteita ja 

toinen on kyky kognitiivisesti ymmärtää tunteiden syntyä ja tunneprosesseja. Kolmas haara 

on kyky ymmärtää laaja-alaisesti tunnekokemuksia ja esimerkiksi päällekkäisiä tunteita tai 

ihmissuhteiden emotionaalisia signaaleja. Viimeinen eli neljäs haara on yksilön kykyä hal-

lita tunteita edistääkseen omaa kasvuaan ja päästäkseen tavoitteisiinsa. (Mayer, Salovey & 

Caruso 2000, 108–110.)  
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Tunneälystä puhuttaessa keskeinen käsite on myös sosiaalinen äly, joka voidaan nähdä 

osaksi tunneälyä. Sosiaalinen äly on aitoa välittämistä ja se kuuluu jokaiseen terveeseen ih-

missuhteeseen. Sosiaalisesti älykäs ihminen kykenee toimimaan ihmissuhteissaan älykkäästi 

ja ymmärtämään niitä. Puhuttaessa sosiaalisesta älystä näkökulma yksilön tasolta laajenee 

ihmisten väliselle tasolle, eli sosiaalinen äly on ihmissuhteen osapuolten yhdessä osoittamia 

kykyjä toimia vastavuoroisesti. (Isokorpi 2008, 16.) Tunneäly ja sosiaalinen äly voidaan 

nähdä samanarvoisina rinnakkaisina käsitteinä, jossa tunneäly pitää sisällä tietoisuuden 

omasta minästä sekä itsehallinnan, siinä missä sosiaalinen äly taas sosiaalisen tietoisuuden 

sekä kyvykkyyden (Goleman 2008, 341). 

 

Tunneäly tutkimuskohteena 

Tunneälyn juuret juontavat kaukaa historiasta ja jo Platon totesi tunteilla olevan vahva vai-

kutus ihmisen käyttäytymiseen. Sen pohjalta pohti hän ihmisen perustunteita, kuten iloa, 

vihaa ja rohkeutta. Myös jo 1200-luvulta on löydetty eepos ”Kuninkaan peili”, jossa on vii-

kinkien vanhoja tunnetaitoihin liittyviä viisauksia siitä, kuinka käyttäytyä kohteliaasti, ystä-

vystyä ja olla iloinen sekä sopeutua uusiin ympäristöihin. (Saarinen 2001, 24.) Tunneäly eli 

emotionaalinen älykkyys (emotional intelligence) on kuitenkin käsitteenä suhteellisen uusi 

verrattuna esimerkiksi älykkyysosamäärän käsitteeseen. Tunteita ja järkeä pidettiin täysin 

vastakkaisina ja erillisinä käsitteinä aina 1980-luvulle asti, jolloin tunteet tulivat suosituksi 

psykologisen tutkimuksen kohteeksi. (Virtanen 2015, 28–29.) Tieteelliseen keskusteluun 

tunneäly tuli vuonna 1990 Peter Saloveyn ja John Mayerin toimesta. Laajempaan tietoisuu-

teen käsite pääsi vuonna 1995 kun psykologi Daniel Goleman julkaisi laajasti menestyneen 

kirjan Tunneäly - lahjakkuuden koko kuva. (Saarinen & Kokkonen 2003, 16.) Tunneälyä on 

tutkittu jo yli kolmessakymmenessä maassa, mukaan lukien Suomi ja Ruotsi. Muun muassa 

Israel, Ruotsi, Yhdysvallat sekä Suomi ovat menestyneet hyvin tunneälytesteissä. (Saarinen 

2001, 28.) 

Tunneälyä on lähestytty eri tutkimusnäkökulmista ja niistä on saatu melko yhteneväisiä tu-

loksia. Toisaalta on tutkittu hyvinvoivia ja elämäänsä tyytyväisiä ihmisiä ja toisaalta taas 

tutkimuksen kohteena ovat olleet ihmisen lahjakkuuden eri ilmenemismuodot. Tutkimus-

suuntien tulos on se, että tunneälykkäillä ihmisillä näyttäisi olevan kyvykkyyttä tulla toi-

meen niin itsensä kuin muidenkin ihmisten kanssa niin ajattelun että toiminnankin tasolla, 
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eli toisin sanoen heillä on hyvät intra- ja interpersoonalliset tunneälytaidot. (Saarinen & Kok-

konen 2003, 16–17.) Tutkija Howard Gardner ei varsinaisesti puhunut aikanaan vielä tun-

neälystä, vaan juuri interpersoonallisesta ja intrapersoonallisesta älykkyydestä eli persoonal-

lisista älykkyyden lajeista. Interpersoonallinen älykkyys on yhteydessä sosiaalisiin taitoihin 

ja se tarkoittaa muun muassa kykyä ymmärtää muita ihmisiä. Intrapersoonallinen älykkyys 

taas on yhteydessä itsetuntemukseen ja kykyyn luoda totuudenmukainen kuva itsestä. (Iso-

korpi 2003, 68–69; Männikkö 1998, 243.) 

Tunneälymalleja löytyy erilaisia, esimerkiksi Mayer-Saloveyn, Bar-Onin ja Golemanin esit-

telemät mallit. Vaikka eri tutkijoiden tunneälymallit ovat kukin omanlaisensa, on niillä kui-

tenkin kaikilla yhteisiä tekijöitä. Yleisesti ottaen kaikki mallit pitävät sisällään kyvyn tun-

nistaa ja säädellä omia ja toisen tunteita. Jokainen tunneälymalli sisältää käsityksen tuntei-

den hallinnasta, itsetietoisuudesta, sosiaalisesta kyvykkyydestä sekä sosiaalisesta tietoisuu-

desta. Edellä mainitut neljä ominaisuutta ovat siis yhteisiä kaikille malleille, vaikka eri tut-

kijat saattavat ilmaista asian terminologisesti eri tavoilla. (Virtanen 2015, 30.) 

 

3.2 Tunnetaidot 

Tunnetaitojen merkitys nykypäivän maailmassa on erittäin tärkeä ja siksi tunnetaitoja tulisi 

opettaa jo pienestä lähtien. Tunnetaitoja käytetään päivittäin sekä tietoisesti että tiedostamat-

tomasti osana sosiaalista käyttäytymistä. Tunnetaidot ovat mukana arjessa ohjaamassa toi-

mintaamme, päätöksiä ja tekojamme. (Peltonen 2005, 12.) Kun ihmisellä on hyvät tunnetai-

dot, hän ymmärtää niin omia kuin toistenkin tunteita ja tarpeita. Näin ollen tunnetaidot ovat 

keskeisessä roolissa koulun ilmapiirin kannalta muun muassa koulukiusaamisen ja muiden 

häiriöiden vähenemisessä. Tunnetaidot ovat myös kykyä käsitellä ja sietää erilaisia ongelmia 

ja turhautumia, sekä hallita omia impulssejaan eli hetken mielijohteita. Lisäksi tunnetaitoa 

on suvaitsevaisuus ja taito kohdata erilaisia ihmisiä omine mielipiteineen ja ajatuksineen. 

(Jalovaara 2006, 69, 96.) Tunnetaidot ovat yksi tärkeimmistä mielenterveyttä ja hyvinvointia 

tukevista taidoista. Tunnetaidot vahvistavat itsetuntemusta, sillä tunteet kertovat tärkeitä asi-

oita siitä mitä itsessä ja muissa tapahtuu. Kun nuorella on välineet kertoa itsestään ja ajatuk-

sistaan, hänellä on paremmat mahdollisuudet ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen ja 

näin ollen myös kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. (Erkko & Hannukkala 2015, 75.) 
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Usein ajatellaan, että ihminen hallitsee tunnetaidot, jos hän osaa puhua tunteistaan. Tunne-

taitavan ihmisen välineet ovat kuitenkin monipuoliset: kosketus, sana, äänenpaino, ilme, ele, 

asento, teko tai tekemättä jättäminen. Voidaan ajatella että tunnetaidot ovat kaikissa sisään-

rakennettuina, jolloin ihmisen tarvitsee vain olla hetkessä, kuunnella tunteitaan ja uskaltaa 

käyttää niitä. Tunnetaidoista puhuttaessa on tärkeää muistaa, ettei oikeita ja vääriä tunteita 

ole. Jokaisen kokema tunne on aito, oma kokemus ja sellaisenaan hyväksyttävä. Tutkimusten 

ja jokaisten omien kokemustenkin mukaan ihminen voi paremmin, jos hän pystyy koke-

maan, näyttämään ja vastaanottamaan erilaisia tunteita. Henkiselle hyvinvoinnille voi olla 

jopa vaarallista, jos ei kykene tai saa koskaan näyttää esimerkiksi negatiivisia tunteita. (Pel-

tonen 2005, 12–17.) Puutteellisten tunnetaitojen takia monet ihmiset, niin lapset, nuoret kuin 

aikuisetkin, jopa pelkäävät sosiaalisia tilanteita joissa he joutuvat huomion kohteeksi. Täl-

laiset pelot voivat rajoittaa sosiaalista elämää ja monet voivat saada monenlaisia psykofyy-

sisiä oireita, jopa paniikkikohtauksia. (Jalovaara 2006, 76–77.)  

Hietasen ja hänen kollegoidensa (2016) tutkimuksen mukaan tunteet voivat tuntua fyysisinä-

kin tuntemuksina kehossa, esimerkiksi lasten mielestä ilon tunne voi tuntua pyörryttämisen 

tunteena vatsassa ja päässä. Kun lapsen tietoisuutta kasvatetaan tunteista sekä tunteiden ja 

kehon tuntemusten välisestä suhteesta, oppii hän tulemaan paremmin toimeen suhteessa ym-

päristöönsä. Tietoisuuden kasvaessa ihminen oppii iän myötä hallitsemaan ja hillitsemään 

tunteitaan ja tunteenpurkauksiaan. (Hietanen, Glerean, Hari & Nummenmaa 2016.) Yhtä 

tärkeää kuin tunteiden hillinnän oppiminen, on oppia tunnistamaan, kokemaan ja näyttämään 

tunteitaan. Tunteet voivat tuntua myös epämiellyttäviltä ja ylitsepääsemättömän vaikeilta. 

Sekä lapsilla että aikuisilla voikin olla niin sanottu tunnelukko, jolloin itsessään ei tunnisteta 

mitään tunteita. Tällaisessa tilanteessa voi päästä eteenpäin uskaltamalla kokeilla eri tunteita, 

opettelemalla nimeämään ja tunnistamaan niitä turvallisessa ympäristössä esimerkiksi yh-

dessä toisten lasten kanssa tai oman perheen kanssa. (Peltonen 2005, 13–14.)  

Lapselle tulisi opettaa siis tunteiden hillintää ja hienotunteisuutta. Lapsen on myös tärkeää 

oppia, että luonnollisimmalta tuntuva tapa näyttää tunteensa on hänelle ainoa oikea. Lisäksi 

opettamalla millaisia tunteita ihmisillä yleensä on ja miten ne vaikuttavat, lapsi oppii tutus-

tumaan omaan tunnemaailmaansa. Omien tunteiden hyväksyminen ja salliminen auttaa hy-

väksymään myös kavereiden erilaiset tunteet. (Kullberg-Piilola 2005, 31–32.) 
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Tunnetaitoja opitaan ja harjoitellaan syntymästä lähtien, ja niitä vahvistetaan koko elämän 

ajan. Lapsen yksi tärkeä kehitystehtävä on oppia tarkasti ilmaisemaan ja tunnistamaan tun-

teita sekä ymmärtämään tunneilmaisua. Näiden taitojen avulla lapsi selviää sosiaalisessa 

maailmassa. (Scharfe 2000, 244.) Psykologian professori John Gottman on todennut tutki-

muksissaan, että jos lapsella on vanhemmat jotka ovat taitavia ohjaamaan tunnetaitojen ke-

hitystä, on hänellä silloin paremmat kyvyt säädellä tunteitaan, tunnistaa ja nimetä tunteita, 

rauhoittua hermostuessaan sekä asettua toisen asemaan. Lisäksi tällaiset lapset muun muassa 

sairastavat vähemmän sekä heille on ennustettavissa parempaa koulumenestystä. (Kanninen 

& Sigfrids 2012, 75.)  

Lapset siis oppivat tunnetaitoja, kuten tunteiden ilmaisua, ymmärtämistä ja säätelyä aluksi 

heidän vanhempiensa, sisarustensa ja muiden ikätoveriensa kanssa (Scharfe 2000, 245). 

Kaikki lapset eivät kuitenkaan saa tunnetaitoihinsa parhaita mahdollisia välineitä kotoa. 

Lapsen iän karttuessa kodin ulkopuolisten virikkeiden, koulun ja kaverisuhteiden roolit tun-

netaitojen oppimisessa korostuvat. (Erkko & Hannukkala 2015, 75.) On havaittu, että teini-

iän jälkeen älykkyysosamäärä ei juuri muutu, mutta tunneälyssä tapahtuu muutoksia oppi-

misen ansiosta. Tunnetaitojen opettaminen on siis erittäin suotavaa ja hyödyllistä kaikissa 

lapsen ja nuoren elämän ympäristöissä. (Jalovaara 2006, 39.) 

 

3.3 Aikaisempia tutkimuksia liittyen tunnetaitoihin ja opettajuuteen 

Kasvatustieteellisellä kentällä emotionaalisen älykkyyden tutkimus on lisääntynyt viime 

vuosikymmenen aikana, joten myös asian merkityksen tietoisuus on laajentunut opettajien 

keskuudessa. Tutkimusten näkökulmat vaihtelevat kuitenkin suuresti. Tutkimuksia opettajan 

työn emotionaalisista aspekteista on löydettävissä vain vähän, mutta ne osoittavat kuitenkin 

tunteiden olevan opettajan ammatissa keskeisessä asemassa. (esim. Virtanen 2015, 39–40.)  

Aihepiiriin liittyen on julkaistu muun muassa Mirjam Virtasen väitöskirja “Opettajan emo-

tionaalinen kompetenssi - Tutkimus luokanopettajien ja luokanopettajiksi opiskelevien tun-

neälytaidoista ja niiden tärkeydestä” (2013), joka tutki opettajien emotionaalista kompetens-

sia, luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden tunneälytaitoja sekä niiden tärkeyttä. 

Tutkimus pyrki muun muassa selvittämään millaisiksi opettajat arvioivat omat tunneälytai-
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tonsa sekä kuinka tärkeiksi ne koetaan opettajan työssä. Tutkimuksen tulosten mukaan opet-

tajien tunneälytaidot olivat keskitasoa. Tunneälytaitojen tasoon vaikuttivat tutkimuksen mu-

kaan muun muassa sukupuoli, ikä ja työkokemus. Nuoremmat opettajat arvioivat taitota-

sonsa matalammaksi kuin vanhemmat kollegansa. Lisäksi tutkimuksen mukaan tunneälytai-

dot koettiin keskeisiksi opettajan työssä. Opiskelijoita tutkittaessa kävi ilmi, että luokanopet-

tajaopiskelijat arvioivat tunneälytaitojen merkityksen tärkeämmiksi kuin mitä valmiit opet-

tajat. Esille tuli myös se, että naiset pitivät tunneälytaitoja tärkeämpinä kuin miehet. Lisäksi 

kyseisessä väitöskirjassa opettajankoulutus nähdään riittämättömänä ja tunteet nähdään ai-

hepiirinä laiminlyödyksi opettajankoulutuksessa. Väitöskirjassa esitetään, että opettajaopis-

kelijoille pitäisi koulutuksessa antaa enemmän emotionaalisia valmiuksia ja tunneälytaitojen 

kehittäminen olisi syytä lisätä opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaan. (Virtanen 2013, 

3–4, 23–25, 215–217.)  

Markus Talvion väitöskirja “How do teachers benefit from training on social interaction 

skills?: developing and utilising an instrument for the evaluation of teachers' social and emo-

tional learning” (2014) käsittelee opettajien vuorovaikutushaasteita työssään. WHO:n tutki-

muksen mukaan yli kaksi kolmannesta oppilaasta koki, ettei opettaja ollut heistä kiinnostu-

nut, mikä taas osaltaan vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin. Väitöskirjassa tutkittiin sitä, vai-

kuttiko opettajien osallistuminen Toimiva koulu -kurssille positiivisesti heidän tunne- ja 

vuorovaikutustaitoihinsa. Tutkimuksen tulosten mukaan opettajat hyötyivät koulutuksesta, 

sillä heidän vuorovaikutus- ja tunnetaitonsa kehittyivät, mikä vaikutti myös oppilaiden ja 

koko oppimisympäristön hyvinvointiin. Tämänkin väitöskirjan mukaan opettajien tunne- ja 

vuorovaikutustaidoilla on siis suuri merkitys oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvoin-

nille, joskaan ne eivät ilman lisäkoulutusta ole välttämättä tarpeeksi hyvällä tasolla.  

Marja Vatjus-Sunin väitöskirja “Tunneäly tavoitteena - käsitteestä käytäntöön. Opettajien 

käsityksiä ja kokemuksia” (2009) selvitti opettajien käsityksiä tunneälykkäästä henkilöstä, 

tunneälykkyydestä sekä heidän kokemuksiaan tunneälytaitojen opettamisesta. Tämä kvali-

tatiivinen tapaustutkimus keräsi teemahaastattelujen avulla tietoa siis muun muassa opetta-

jien käsityksistä tunneälykkyydestä. Tutkimuksen mukaan käsitykset eivät eronneet suuresti 

väitöskirjan teoriaosassa esitetyistä määritelmistä, mikä antaa hyvän pohjan opetustyölle. 

Tutkimuksen mukaan voidaan kuitenkin tehdä myös johtopäätös siitä, että opettajat tarvitsi-

sivat lisää välineitä tunneälytaitojen opetukseen, sillä haastattelujen mukaan niiden opetus 

koettiin suurelta osin haasteellisena.  
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Ulla Klemolan väitöstutkimus “Opettajaksi opiskelevien vuorovaikutustaitojen kehittämi-

nen liikunnan aineenopettajakoulutuksessa” (2009) käsitteli vuorovaikutustaitojen opettami-

sen kehittämistä sekä opettajaopiskelijoiden kokemuksia kyseisten taitojen oppimisesta ja 

käytöstä. Vuorovaikutustaidot sisälsi käsitteenä tunnetaidot sekä vuorovaikutustaidot. Tut-

kimuksen mukaan vuorovaikutuskoulutukselle oli opettajaopiskelijoiden keskuudessa kiin-

nostusta ja tarvetta. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että vuorovaikutuskoulutuksessa ope-

tettuja taitoja osattiin käyttää hyödyksi opetusharjoittelussa. Monet kielteiset kokemukset 

muuttuivat myönteisiksi moninaisia vuorovaikutus- ja tunnetaitoja käytettäessä. Väitöskir-

jan mukaan vuorovaikutustaitojen avulla on mahdollista luoda oppimisilmapiiri, joka tukee 

niin oppilasta kuin opettajaakin. Tutkimuksen opettajaopiskelijat saivat vuorovaikutuskou-

lutuksen aikana varmuutta ammatilliseen identiteettiinsä sekä opettajuuteensa.  

Edellä esitellyt tutkimukset ovat esimerkkejä tunnetaito-tutkimuksista. Niitä kaikkia yhdis-

tää se, että tunnetaidot ja niiden oppiminen ja opettaminen on koettu hyödylliseksi, koska 

niiden taso ei ole riittävä nykyisillä opettajilla eikä nykyisessä opettajankoulutuksessa.  
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4 Tunnekasvatus peruskoulussa 

Tunteet ja tunnetaidot ovat ihmisen elämässä merkittävässä asemassa niin kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin kuin sosiaalisten suhteidenkin kannalta. Tunteet ja tunnetaidot ovat iso osa 

myös peruskoulun arkea, jossa tunnekasvatus on näiden lisäksi tänä päivänä yhä selkeämmin 

ja laaja-alaisemmin nähtävillä. Seuraavassa luvussa käsittelemmekin tunnetaitoja peruskou-

lun näkökulmasta. Kartoitamme muun muassa tunnetaitojen oppimista ja opettamista sekä 

tunnetaitojen suhdetta opettajankoulutukseen. Lisäksi esittelemme valtakunnallisten perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 sisältöjä tunnetaitoihin liittyen. Lo-

puksi teemme kokoavasti vertailua näiden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

välillä. Tässä luvussa sekä myöhemmässä tekstissä käytämme OPS-lyhennettä kuvaamaan 

valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden käsitettä. 

Puolimatkan (2004, 41–42) mukaan siitä, voidaanko tunteisiin vaikuttaa kasvatuksella, ol-

laan tutkijoiden keskuudessa montaa mieltä. Suhteellisen yksimielisiä voidaan kuitenkin olla 

siitä, että kasvatuksella pystytään vaikuttamaan tunteiden tiedostamiseen ja niiden ilmai-

suun. Lapsen olisi jo varhaisessa vaiheessa hyvä oppia tunnistamaan ja ilmaisemaan järke-

västi tunteitaan sekä arvioimaan tekojensa seurauksia, jotta hänen tunneälynsä kehittyisi. 

Perusta luodaan kotona, mutta kouluympäristössä opettelu jatkuu muun muassa tunneim-

pulssien hallitsemisen ja muiden huomioimisen opettelulla. (Uusikylä 2006, 132.) Vastuu 

lapsen tunnetaitojen oppimisesta on siis ensisijaisesti vanhemmilla, mutta myös kaikilla lap-

sen kanssa tekemisissä olevilla aikuisilla. Vaikka tunteet ovatkin suuri osa perheen sisäisiä 

ihmissuhteita, ei niitä voi jättää vain kodin sisäpuolelle. Myös päivähoidossa ja koulussa on 

aikuisella ja tämän tunteilla tärkeä rooli lapsen kehityksessä. Lapsi tarvitsee aikuisen tunteita 

käyttäytymistään, olemistaan ja oppimistaan jäsentävänä ja säätelevänä kasvun välineenä. 

Jotta lapsi oppii hallitsemaan omia tunteitaan ja toimintaansa erilaisissa tilanteissa, tulee hä-

nelle antaa mahdollisuus jakaa tunteitaan eri aikuisten kanssa. (Isokorpi 2004, 127.)  

Kun puhutaan tunnetaidoista, keskeistä on hetkessä elämisen taito. Lasten kanssa toimiessa 

tämä on usein itsestäänselvyys, koska silloin tunteita koetaan paljon ja ne vaihtuvat hetkessä. 

Lapsen maailmassa ajan kuluminenkin on erilaista kuin aikuisilla, sillä tuntikin voi tuntua 

ikuisuudelta. Siksi on viisasta reagoida lapsen tunteeseen siinä hetkessä. Lasten kannalta 

olisi tärkeää, että esimerkiksi koulussa tai kerhossa olisi aikaa ja tilaa tunteiden ilmaisulle, 

sillä silloin lapsi saa myös kokemuksen turvallisuuden tunteesta, mikä puolestaan auttaa 
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lasta ryhmään sopeutumisessa. Tunteakseen itsensä osaksi ryhmää, on saatava olla oma it-

sensä ja pystyä ottamaan huomioon myös toiset ja heidän tunteensa. (Peltonen 2005, 14–15; 

Isokorpi 2004, 130.)  

On huomattavissa ristiriita siinä, että koulutuksen päämäärinä pidetään tasapainoista, per-

soonallista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä sosiaalisia taitoja, mutta näiden taitojen 

oletetaan syntyvän kuin itsestään muun intellektuaalisen opetuksen sivutuotteena (Virtanen 

2015, 12). Tunnetaitoja tulisikin opetella siinä missä muitakin oppiaineita ja niiden opiskelu 

olisi syytä sisällyttää arjen käytäntöihin ja koulujen opetussuunnitelmiin (Isokorpi 2004, 

136). Eliaksen ja Butlerin (1999) mukaan kriittisiä ikävuosia sosiaalisten ja emotionaalisten 

taitojen kehittymiselle ovat ikävuodet 10-13, sillä puberteetin aikana kehitytään henkisesti 

ja fyysisesti. Toisin kuin biologinen kehitys, psykososiaalinen kehitys ei tapahdu automaat-

tisesti. Siksi perusopetuksella on tärkeä rooli auttaa oppilaita kehittymään ja oppimaan tun-

netaitoja. (Elias & Butler 1999, 75–80.) Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen harjoittelemi-

nen positiivisessa ja yhteisöllisessä hengessä auttaa lapsia saamaan itseluottamusta, roh-

keutta sekä tahtoa vastustaa kiusauksia kuten erilaisia päihteitä ja huumeita (Jalovaara 2006, 

79). 

 

4.1 Tunnetaitojen oppiminen 

Tunnetaitojen oppimisen perusta löytyy varhaislapsuudesta. Kaikki inhimilliset tunteet ovat 

meissä sisäänrakennettuina syntymästä alkaen ja ovat olemassa vaistonvaraisesti, myös tun-

netaidot. Ihmisen tulee vain oppia kuuntelemaan omia tunteitaan ja uskaltaa käyttää niitä. 

Lapsi oppii iän myötä oivaltamaan ja ymmärtämään erilaisia tunteita. Lapsi tarvitsee opet-

telua, tukea ja esimerkkejä tunteiden esiin saamiseksi ja tässä aikuisella on tärkeä rooli. (Iso-

korpi 2004, 127, 129.) Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen oppiminen auttaa arkaa ja ujoa 

lasta vähentämään pelkojaan ja ystävyyssuhteiden luominen helpottaa empaattisuuden ja yh-

teistyökyvyn kasvaessa. Lapsi saa hyviä kokemuksia ja rohkaistuu, jolloin hän oman tempe-

ramenttinsa kanssa pystyy selviämään erilaisista sosiaalisista tilanteista. (Jalovaara 2006, 

78.) Uusien asioiden tehokas oppiminen vaatii toimivaa tunnepohjaa, ja siksi tunteiden tun-

nistaminen ja hallinnan oppiminen on jopa tärkeämpää kuin tiedollinen oppiminen (Isokorpi 

2004, 127). 
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Tunnetaitoja opitaan prosessuaalisesti. Prosessuaalisuudella tarkoitetaan virtaavuutta ja siitä 

seuraavaa hallitsemattomuutta. Siinä jokainen ryhmä synnyttää itse käsiteltävät asiat ja op-

piminen perustuu aitoihin vuorovaikutussuhteisiin. Oppiminen onnistuu parhaiten ohjaajan 

ja työparin tai ryhmän välisenä oppimisprosessina. Taitojen kehittämisprosessissa pääpaino 

on siinä, mitä tapahtuu ja nousee tarkasteltavaksi vuorovaikutustilanteessa. Oppimisen ja 

kehittymisen prosessia ei ole mahdollista suunnitella etukäteen, sillä se sisältää paljon muun-

tuvaa ja yllätyksellistä. Tunnetaitojen oppiminen ei ole informatiivista, vaan henkilökohtai-

sesti koettua ja saavutettua. (Isokorpi 2004, 50–52.)   

Tunnetaitojen syvällisessä oppimisessa tärkeää on estää ei-toivotun toimintatavan esiin tu-

lemisen sekä saada kannustavaa palautetta tunneälykkäästä toimintatavasta. Tunnetaitojen 

oppimista edistää myös aito, sisäinen motivaatio. (Saarinen 2001, 229–230.) Ratkaisevaa on 

ihmisen tahto oppia kohtaamaan omat tunteensa ja toimintansa seuraukset, sekä toimimaan 

tunneälykkäämmin. Oppimisprosessia voi hidastaa aleksityymisyys eli vaikeus tiedostaa ja 

hyödyntää omia ja toisten tunteita sekä pitkäaikainen tunteiden torjunta. (Isokorpi 2004, 65.)  

Tunnetaitojen oppimisen haasteena on ymmärtää, etteivät ne synny tyhjästä eivätkä asetu 

ihmisiin tai ihmisten välisiin suhteisiin itsestään. Tunteet syntyvät vuorovaikutuksessa ja 

niillä on historiansa ja taustansa. Mutkikkaat tunteet siirtyvät yksilön sisäisiksi ilmiöiksi sen 

jälkeen, kun ne ovat ensin syntyneet ihmisten välisissä suhteissa. Tunnetaitojen oppiminen 

ja kehittäminen on hidasta ja pitkäjänteistä puuhaa, ja tämä aiheuttaakin haasteita niin opet-

tajalle kuin oppilaillekin. Tunnetaitojen oppimisessa ei voi käyttää oikoteitä eikä ihmisenä 

kasvun prosessia ole mahdollista jouduttaa ulkopuolelta. Tunteiden osalta on jokaisen ihmi-

sen aloitettava aina alusta, joten niitä ei voi siirtää myöskään sukupolvelta toiselle. Tunne-

taitojen kehittämiseen ei voi antaa valmiita ratkaisuja, sillä ne ovat yksityisintä ja yksilölli-

sintä ihmisessä. Syyt tunnetaitojen oppimisen vaikeuksiin ovat syvällä persoonan raken-

teissa. Nämä mentaaliset mallit juurruttavat ihmistä menneisyyteen ja pitävät tiukasti kiinni 

ihmisen tavoista suhtautua ympäröivään maailmaan ja siinä toimimiseen. Näitä malleja ih-

minen voi kuitenkin uudistaa samalla, jos hän joutuu niitä kyseenalaistamaan tai testaamaan. 

(Isokorpi 2004, 42–65.) Opettajaa haastaa työssään henkilökohtaisten vaatimusten ja kyvyk-

kyyden merkityksen korostuminen koulumaailmassa. Opettajalta edellytetäänkin huomatta-

via kykyjä havaita ja hallita erilaisia kasvatus- ja opetustilanteita. (Blomberg 2010, 39.) 
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Itseohjatun oppimisen malli 

Isokorven (2004, 39) mukaan tunnetaitojen oppiminen tapahtuu itseohjatun oppimisen mal-

lin mukaisesti. Malli korostaa näkemystä siitä, kuka olen ja kuka minä haluan olla. Henkilön 

tulee tuntea hyvin todellinen minänsä sekä hänen täytyy luoda vahva näkemys ihanneminäs-

tään. Itseohjatun oppimisen malli sisältää viisi oivallusta, jotka johtavat muutokseen ja ke-

hittymiseen. Jokainen kehitysvaihe vaatii paljon ponnisteluja eikä kehittyminen ole tasaista. 

Harjoittelu vaikuttaa henkilön todelliseen minään ja toimintatapoihin sekä usein myös hen-

kilön ihanteisiin ja toiveisiin. Itseohjatun oppimisen sykli kestää läpi eliniän omana kasvu- 

ja sopeutumisprosessina. (Isokorpi 2004, 39.) 

Itseohjatun oppimisen mallin motivoivana tekijänä ja ensimmäisenä oivalluksena on ihan-

neminä. Se motivoi esimerkiksi opettajaa kehittämään omia taitojaan ohjata sekä tapaansa 

olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa. Ihanteet, arvot ja moraalinen vastuu luovat 

intohimoa ja toivoa uuden oppimiseen. Itseohjatun oppimisen toisena oivalluksena on it-

sensä oppimaan tunteminen. Kuka minä todella olen, miten toimin, mitä minä pohjimmiltani 

ajattelen ja mihin uskon sekä millä tavalla muut ihmiset minut näkevät. Mikäli omista omi-

naisuuksista kumpuavat havainnot ja tulkinnat vastaavat ihanneminää, ovat ne henkilön vah-

vuuksia. Kun henkilö tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa, on hän valmis kehittä-

mään itseään ja työskentelytapojaan. Kolmanteen oivallukseen kuuluu kehittymissuunnitel-

man laatiminen. Henkilön kehittyminen vaatii suunnitelman siitä, miten hänen tulisi omia 

taitojaan parantaa. Edellytyksenä on omien vahvuuksien kehittäminen sekä uusien taitojen 

päivittäinen harjoittaminen. Neljäs itseohjatun oppimisen oivallus on uusien tapojen kokei-

leminen ja harjoittaminen. Joka kerta, kun opettaja esimerkiksi motivoi oppilaitaan uuteen 

haasteeseen, hän tekee sen aikaisempien kokemustensa pohjalta. Samalla hän vahvistaa ky-

seisiä hermoyhteyksiä ja tapa toimia vahvistuu. Viidentenä, ja samalla keskeisenä oivalluk-

sena on se, että ihminen tarvitsee myös toisia ihmisiä voidakseen rakentaa ihanneminäänsä 

sekä tunnistaa todellisen minänsä. Ympärillä olevat ihmiset auttavat henkilöä muun muassa 

näkemään omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä antavat turvallisen mahdollisuuden tun-

temattomampien toimintatapojen kokeilemiseen ilman riskiä. (Isokorpi 2004, 39–42.) 



23 

 

 

4.2 Tunnetaitojen opettaminen 

Opettajan tavoitteena on toimia ohjaajana tavalla, joka edistää oppilaan oppimista. Opettajan 

on syytä huomioida jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet sekä valita sopivat pedagogiset rat-

kaisut jolloin ilmapiiri on turvallinen ja luottamuksellinen, ja osallistuja uskaltaa kertoa mikä 

oppimisessa on helppoa ja vaikeaa. Opettaja saa sopivilla pedagogisilla ratkaisuilla ja oike-

anlaisella suhtautumisella ryhmässä aikaan keskustelua tunnekokemuksista, jotka edelleen 

liittyvät oppimiseen. (Isokorpi 2004, 51–52, 136.) Mikäli opettajalla on käsitys oppilaidensa 

tunnetason tarpeista ja hän pystyy huolehtimaan niistä, voi hän muun muassa kosketusta 

lisäämällä ja katsekontaktia vähentämällä vähentää lähes puolella luokassa ilmenevää ag-

gressiivisuutta (Antola-Robinson 1994, 17). Tietoisuus toimintojen ja valintojen taustalla 

piilevistä syistä auttaa kasvattajia ymmärtämään paremmin myös oppilaita. Yksi opettajan 

tärkeimmistä tehtävistä onkin opastaa ja auttaa oppilaita oman identiteettinsä rakentami-

sessa. Joillekin oppilailla opettaja voi olla ainoa toivoa antava henkilö. Opettajan tulee voit-

taa oppilaan luottamus ja kunnioitus ja tämä onnistuu olemalla avoin, rehellinen ja aito. (Ta-

lib 2002, 66.)  

Tärkeimmäksi tunteiden kasvattajaksi muodostuu henkilön oma perhe ja lähipiiri. (Talib 

2002, 64.) Lapsi oppii päiväkotiryhmässä tai koululuokassa mitä elämä on ja mihin elämässä 

voi luottaa ja mihin ei. Erilaisten ihmissuhteiden kautta lapsi oppii mitä saa ja mitä ei saa 

tehdä, miten toisten lasten ja opettajien kanssa tullaan toimeen sekä sen, miten omien toivei-

den ja tarpeiden kanssa selviää. Ihmissuhteet auttavat lasta myös oppimaan tiedostamaan 

erilaisia ohjeita, sääntöjä, rajoja sekä kurin merkityksen. (Isokorpi 2004, 127–128.) Juuri 

ujoimpia lapsia auttaa sosiaalisuuden ja tunnetaitojen harjoitteleminen positiivisessa, kan-

nustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä. Itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu tois-

ten lapsen kanssa onkin tärkeää. Myös murrosikäisten keskuudessa tunneilmaisun harjoitte-

leminen ja ymmärtäminen on tärkeässä roolissa, sillä usein masennuksen taustalla on käsit-

telemätön tunne. (Jalovaara 2006, 27.) 

Talibin (2002, 62) mukaan vain tunteilla voi opettaa toisille tunteita. Lapsi oppii parhaiten 

toisia katsomalla, samaistumalla ja kokemalla. Lapsi seuraa etenkin opettajaansa ja miten 

tämä ilmaisee ja käsittelee erilaisia tunteitaan. (Talib 2002, 62.) Aikuisen olisikin hyvä myös 

itse ilmaista kaikenlaisia tunteita. On erittäin tärkeää, että aikuinen antaa tunteille nimen ja 

keskustelee lapsen kanssa siitä, miten itse kokee tunteen. Vähitellen lapsi itse oppii ymmär-
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tämään mikä tunteita synnyttää ja aiheuttaa ja tämä onkin edellytys tunteiden hallinnan op-

pimiselle. Tärkeää on myös antaa lapsen kokea, tuntea ja näyttää kaikenlaisia tunteita sekä 

antaa mahdollisuus niistä puhumiseen. Tunteiden kehittymisen kannalta on jatkuvuus erityi-

sen tärkeää. Päiväkodissa ja koulussa olisi hyvä näyttää ja käsitellä pysyvyyttä ja jatkuvuutta 

suosivia tunteita, kuten turvallisuuden tunnetta, välittämistä sekä toisen huomioimista.  Me-

kaaninen tunnetaitojen opettaminen onnistuu vain teoreettisesti ja käsitteiden tasolla, eikä 

tällainen oppiminen johda suuriin ihmisen käyttäytymisen tason muutoksiin. (Isokorpi 2004, 

50, 129–130, 136.) 

Lapsi oppii tunneilmaisua heijastamalla omia tunteitaan toiseen ihmiseen ja oppimalla toisen 

reagointitavoista. Perimmäisenä tarkoituksena lapsella on saada sisällään myllertävät tunteet 

järjestykseen ja tunnistettavaan muotoon. Lapsi oppii ymmärtämään tunteitaan, kun hän 

huomaa, että muillakin on samanlaisia tunteita. Mitä järjestäytyneemmäksi lapsen iän mu-

kaisesti muuttuva ryhmätoiminta muuttuu, sitä enemmän lapsi oppii ja pyrkii kontrolloimaan 

omia tunteitaan ja käytöstään. Erilaisuus pelottaa lapsia ja niin ollen myös erilaisten, voi-

makkaiden tunteiden näyttäminen. Kun lapsi on oppinut, että kaikki tunteet ovat sallittuja, 

hänen on hyvä oppia nimeämään tunteitaan myös ryhmässä, toisten lasten läsnäollessa. Lapsi 

oivaltaa silloin, ettei tunteissa ole mitään noloa tai salailtavaa. Lapselle on tärkeää huomata, 

että muillakin lapsilla on samanlaisia tunteita. Usein lapset kuitenkin kasvatetaan päiväko-

deissa ja kouluissa “piilo-opetussuunnitelman” mukaisesti siihen, että tunteiden hillitsemi-

nen on kiltteyttä, tunteiden näyttäminen ryhmässä ei kuulu hyviin käytöstapoihin ja että yk-

silölliset tunteet häiritsevät ryhmän toimintaa. Kollektiiviset tunteet nähdään kuitenkin sal-

littuina. (Kullberg-Piilola 2005, 29–31.)   

Leikki ja sadut ovat parhaimpia tapoja harjoitella erilaisia tunteita ja niiden tunnistamista, 

tuottamista sekä kokemista itse (Isokorpi 2004, 127). Yksinä parhaina välineinä tunteiden 

ymmärtämisessä ja opettamisessa voidaan pitää myös omia tarinoita. Mielenkiintoiset, rik-

kaat tarinat ja kertomukset tempaavat mukaansa. Näiden kuunteleminen auttaa henkilöä kä-

sittelemään omia tunteitaan ja ymmärtämään omaa elämäänsä paremmin sekä vertaamaan ja 

käsittelemään omia kokemuksiaan. Yleisenä käsityksenä kuitenkin on, että yksilöiden omat 

elämäntarinat ja kokemukset tulisi pitää irrallaan oppimistilanteesta. (Talib 2002, 63.) 
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4.3 Tunteet opettajan työssä 

Emotionaalinen osaaminen on noussut keskeiseen rooliin opettajan ammatissa, sillä työn-

kuva on muuttumassa vaativammaksi esimerkiksi jatkuvasti muuttuvan kouluympäristön 

sekä muiden moninaisten haasteiden takia. Tunteet ovat keskeisessä asemassa opettajan 

työssä, sillä ne vaikuttavat muun muassa työtehtävien hoitoon, opettajan omaan asemaan ja 

odotuksiin sekä esimerkiksi suhteisiin opettajakollegoiden välillä. Omien tunteidensa hal-

linnan lisäksi opettajan tulee osata säädellä ja ohjata oppilaiden tunteita, jotta oppimistilan-

teet pysyvät emotionaalisesti tasapainoisina. (Virtanen 2015, 12–13.) Koulun päivittäiseen 

arkeen kuuluvat ristiriidat, normien vastainen toiminta ja häiriökäyttäytyminen, jotka synty-

vät kyvyttömyydestä tunnistaa ja käsitellä tunne-elämän eri puolia. Näiden myötä opettajan 

työaika kuluu reilusti erilaisten konfliktitilanteiden selvittelyyn, mikä häiritsee opettajan 

psyykkistä jaksamista. (Launonen & Pulkkinen 2004, 39.) 

Opetustyötä voidaan luonnehtia enemmän tunnetyönä kuin tieteelliseen tietoon perustuvana 

asiantuntijuutena. Opettajia voitaisiin siis kutsua tunnetyöläisiksi, sillä he tekevät vaativaa 

ihmissuhdetyötä jossa he säätelevät omia tunteitaan ja niiden ilmaisemista. (Blomberg 2010, 

43.) Yleensä tunteet on nähty työelämän haittatekijöinä, jotka tulisi pitää työpaikan ulko-

puolella. Kuitenkin todellisuudessa joka työpaikalla, varsinkin koulussa, niin negatiiviset 

kuin positiivisetkin tunteet ovat arkipäivää. Niin opetus kuin oppiminenkin ovat vuorovai-

kutusta ja näin ollen perustuvat pitkälti tunteisiin. On varsin uusi, mutta nopeasti voimistuva 

näkökulma, että vuorovaikutus- ja tunnetaidot olisivat keskeisessä asemassa opettajan am-

mattitaidossa. Opettajan tunnetaito-osaaminen vaikuttaa kuitenkin suuresti oppilaiden tun-

netaitojen oppimiseen ja vahvistumiseen, sillä ilman opettajan tunneälyä kyseisten taitojen 

opettaminenkin voi olla suuri haaste. Tunneälyn tulisikin olla tärkeä osa-alue opettajan am-

mattitaitoa kehitettäessä. Opettajat pitävät emotionaalista osaamista kasvatus- ja opetustyön 

lähtökohtana. Virtasen tutkimuksen mukaan luokanopettajilla on tarve kehittää omia tun-

neälytaitojaan, sillä omat tunneälytaidot arvioitiin alhaisemmiksi suhteessa niiden tärkey-

teen opettajan työssä. (Virtanen 2015, 15–21, 33–34.)  

Opettajalta vaaditaan henkilökohtaisia ja sosiaalisia tunnetaitoja sekä kykyä sietää epävar-

muutta ja ristiriitoja. Tunnetaitoinen opettaja kykenee kohtaamaan toisia ihmisiä sekä yllä-

pitämään oppilaiden hyvinvointia edistävää vuorovaikutusta. (Blomberg 2010, 48–49.) 

Orientoituminen opettajan ammattiin alkaa jo lapsuudessa. Opetustyössä tarvitaan tunteiden 
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tunnistamista, ilmaisemista ja hallintaa, sekä sosiaalisten viestien tulkintaa. Nämä ovat kyt-

köksissä esimerkiksi stressin sietoon. Opettajan on tärkeä tuntea oma itsensä, sillä hän voi 

tiedostamattaan purkaa lapsuudessaan väärin sijoitettuja tunteita toisiin ihmisiin. Opettajan 

ja oppilaan yhteentörmäyksiltä voidaankin välttyä, mikäli opettaja on tietoinen omista pii-

lossa pitämistä ja syrjään työntämistä ongelmistaan. (Talib 2002, 58–59, 62–64.) Opettajan 

oman identiteetin sekä ammatti-identiteetin muotoutumiseen uskotaan olevan tärkeä merki-

tys lapsuuden ajan kokemuksilla, kotikulttuurilla, persoonallisuudella sekä sosialisaatiotai-

doilla. Tähän vaikuttavat myös omien opettajien antamat vaikutteet ja roolimallit sekä hen-

kilökohtaisesti merkittävien henkilöiden vaikutus. (Aho 1995, 24–26.)  

 

4.4 Tunnetaidot ja opettajankoulutus 

Opettajuus perustuu enemmän tunnetyöhön konflikti- ja vuorovaikutustilanteissa kuin ratio-

naaliseen tai tieteellisen asiantuntijuuteen. Blombergin tutkimusten mukaan opettajan työ 

koetaan emotionaaliseksi niin hyvässä kuin pahassa. Koska tunteet ovat merkittävästi mu-

kana opettajan työssä, tarvitsisivat opettajat tarpeeksi tutkimustietoa esimerkiksi tunteiden 

muodostumisesta ja muuttumisesta opetustyössä. (Blomberg 2010, 43–45.) Vaikka opettajan 

työ onkin tunnetyötä ja opetus tapahtuu affektiivisessa ja kognitiivisessa maastossa, ei opet-

tajankoulutuksessa juurikaan opeteta tunteita. Työssään opettajat joutuvat usein kohtaamaan 

yllättäviä tilanteita ja konflikteja, joita tuo koulun arkeen kulttuurien monimuotoisuus. Opet-

tajat eivät ole välttämättä saaneet koulutuksesta valmiuksia tällaisten tilanteiden kohtaami-

seen, jolloin he joutuvat tukeutumaan omaan intuitioonsa sekä toimintamalleihin jotka ovat 

muokkautuneet hänen omien elämänkokemustensa kautta. (Talib 2002, 58.)  

Opettajan työssä onnistumisen kannalta on keskeistä se, millaisia valmiuksia ja millaista tu-

kea koulutus antaa opettajaksi opiskelevalle työskentelemiseen ja oppimisen ohjaamiseen 

(Räsänen 2005, 82). Koulutus vahvistaa opettajan roolia tiedon jakajana, ja tämä vaikuttaa 

opettajan opetuskäytäntöihin. Opettajan toiminnalla taas on suora yhteys oppilaiden käytök-

seen ja opettajan positiiviset ja negatiiviset asenteet vaikuttavat oppilaiden koulumenestyk-

seen. Affektiivisen puolen laiminlyöminen vaikuttaa muun muassa tietojen oppimiseen. 

(Steinberg 1980, 76–78; Talib 2002, 57.)  
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Luokanopettajan koulutusohjelmassa yhtenä oppimistavoitteena on kyetä toimimaan opetus- 

ja kasvatustilanteissa empaattisesti (Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmat). Näin ollen on tär-

keää tuoda esiin tunteiden keskeinen asema opettajan ammatissa.  Opettajankoulutus ei kui-

tenkaan juurikaan tarjoa valmiuksia opettajaopiskelijoille ryhmän ongelmien kohtaamiseen 

ja syvälliseen käsittelyyn (Kallas, Nikkola, Rautiainen & Räihä 2007, 89). Myös Kujalan 

(2008) mukaan tunteille ja niiden käsittelylle ei välttämättä ole sijaa opettajankoulutuksessa 

tai kouluyhteisössä, vaikka tunteiden merkitys opettajankoulutuksessa on kiistattoman suuri. 

Tieto muuttuu taidoksi vasta käytännön ongelmia kohdatessa. Siksi opettajankoulutus pitäisi 

järjestää niin, että opiskelijalla on mahdollisuus pohtia teorian ja käytännön kokemusten 

kautta opettajan työtä ja sen haasteita. (Rausku-Puttonen 2007, 10–11.)  

Yleisesti ottaen opettajankoulutuksessa keskitytään pedagogiikkaan, opetussuunnitelmaan, 

opetuksen suunnitteluun sekä arviointiin. Vuosien saatossa opettajankoulutuksen emotio-

naalista puolta on tutkittu, ja on tultu siihen tulokseen, että opettajan työn emotionaalinen 

puoli on jäänyt koulutuksessa liiaksi huomiotta. On kuitenkin todettu, että tunteet ovat lä-

heisesti mukana jokaisessa opetus- ja oppimisprosessissa. (Gallant 2013, 164.) Muun mu-

assa emotionaalinen itsesäätely onkin opettajan työn edellytys, sillä opettajien oletetaan sää-

televän omia tunteitaan sekä ohjaavan oppilaita kyseisessä asiassa. Opettajankoulutuksessa 

ei ole kuitenkaan puhetta tunteiden säätelystä, eikä opettajia usein valmisteta tai edes varoi-

tella etukäteen opettajan ammatin tunnetyön määrästä. (Woolfolk Hoy 2013, 266.) Myös 

Launonen ja Pulkkinen (2004, 45) nostavat esille, että jo opettajankoulutuksessa pitäisi olla 

enemmän sisältöjä lasten emotionaalisen kehityksen tukemisesta. Heidän mielestään tunne-

kasvatuksen pitäisi olla lisäksi nykyistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Tunne-

kasvatusta kehitettäessä olisi tärkeää kiinnittää huomiota moniammatilliseen yhteistyöhön 

ja sen kehittämiseen, etteivät opettajat jäisi yksin tunnekasvattajina (Launonen & Pulkkinen 

2004, 45, 56).  

Opettajankoulutuksen tavoitteena on ollut kouluttaa opettajista aktiivisia omaa ammattitai-

toaan itsenäisesti kehittäviä. Tutkimusten mukaan vaihtelee kuitenkin suuresti, kuinka opet-

tajat suhtautuvat uudistuksiin ja toimivat niiden suhteen. Siksi ei voida aina luottaa että opet-

tajat etsivät aktiivisesti tietoa uusista asioista, esimerkiksi tunnetaidoista. (Rausku-Puttonen 

2007, 10.) Koska tunnetaitojen merkitys on noussut yhä keskeisemmäksi osaksi ihmisen 

kasvua ja elämää, ei voida jättää täysin vastavalmistuneen opettajan vastuulle perehtyä asi-

aan itsenäisesti ilman minkäänlaista koulutuksen tarjoamaa tietopohjaa. 
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4.5 Tunnetaidot perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ja 2014 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on ohjata ja tukea koulutyötä ja 

opetuksen järjestämistä sekä edistää yhtenäisen ja yhdenvertaisen perusopetuksen toteutu-

mista. Paikallinen opetussuunnitelma laaditaan aina opetussuunnitelman perusteiden poh-

jalta. Opetussuunnitelma sisällyttää muun muassa yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 

sekä arvot ja toiminta-ajatuksen. Perusopetuksen tehtävä on mahdollistaa monipuolinen 

kasvu, oppiminen ja terveen itsetunnon kehittyminen sekä luoda perusta oppilaiden yleissi-

vistykselle. Sen tulee myös luoda uutta kulttuuria, uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja sekä 

kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti. Vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadin-

nasta ja kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. (Opetushallitus 2004, 10–11, 14; Opetus-

hallitus 2014, 9.)  

 

4.5.1 Tunnetaidot perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 

Olemme koonneet tähän tunnetaitoihin liittyvät asiat, jotka löytyvät opetussuunnitelman pe-

rusteista. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ei mainita suoraan käsitteitä 

tunnetaito tai tunneäly, eikä siinä puhuta tunnetaitojen opettamisesta. Opetussuunnitelmassa 

tunnetaidot ovat kuitenkin nähtävissä eri nimikkeillä ripoteltuna ainekokonaisuuksien sisäl-

töihin ja tavoitteisiin. Rajasimme mukaan ensisijaisesti tunteiden tunnistamista ja nimeä-

mistä sekä tunteiden ilmaisua ja säätelyä koskevat asiat. Käsitteeseen tunnetaidot ovat kyt-

köksissä kuitenkin myös muun muassa vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, empatia sekä 

ristiriitojen käsitteleminen, joten otimme myös niitä koskevat sisällöt ja tavoitteet toissijai-

seen tarkasteluun mukaan. 

Jo oppimisympäristöön ja työtapoihin paneutumalla voidaan edistää oppilaiden tunnetaitoja 

vaikuttamalla esimerkiksi oppilaiden ajattelun, vuorovaikutus- sekä sosiaalisten taitojen ke-

hittymiseen. Sosiaalisen ja psyykkisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat op-

pilaan kognitiiviset ja emotionaaliset piirteet sekä vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liit-

tyvät tekijät. Opetuksen oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua 

ja oppimista, kuten myös opettajan ja oppilaan sekä oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Tun-

netaidot näkyvät myös työtavoissa. Opetussuunnitelman perusteissa määritellään työtapojen 

tehtäviksi oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun, työskentelyn ja sosiaalisten taitojen 
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kehittämisen sekä aktiivisen osallistumisen. Työtavat tulisi valita niin, että ne edistävät so-

siaalista joustavuutta, vastuun kantamista toisista sekä kykyä toimia rakentavassa yhteis-

työssä.  (Opetushallitus 2004, 18–19.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden opetuksen yhdeksi keskeiseksi sisällöksi 

on kirjattu opetuksen eheyttäminen. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on kasvuympäris-

tön luominen, mikä tukee yksilöllisyyden, terveen itsetunnon sekä suvaitsevuuteen pohjau-

tuvan yhteisöllisyyden kehitystä. Päämääränä on myös kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutus-

taitoja. Keskeisenä sisältönä on muun muassa omien tunteiden ja ajatusten ilmaisu ja niiden 

käyttö eri tilanteissa. Opetuksen eheyttämisen tavoitteisiin lukeutuu myös muutoksien, epä-

varmuuden ja ristiriitojen kohtaaminen ja käsitteleminen sekä yritteliäästi ja aloitteellisesti 

toimiminen. (Opetushallitus 2004, 39–40.) 

Ympäristö- ja luonnontiedon keskeisiin sisältöihin 1–4 vuosiluokilla kuuluu vuorovaikutuk-

sen ja tunteiden tunnistamisen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Hyvän arvosa-

nan edellytyksenä on, että oppilas osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita, pystyy toimi-

maan ryhmässä sekä tietää että tunteiden ilmaisua voidaan myös säädellä. Vuosiluokilla 5–

6 opetettavan biologian keskeisiin sisältöihin on kirjattu suvaitsevaisuus sekä ihmissuhtei-

siin ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät. Hyvä osaaminen edellyttää, että oppi-

las osaa esimerkein kuvata tunteiden ilmaisun säätelyä, asioiden tarkastelua toisen ihmisen 

näkökulmasta sekä ihmisten erilaisuutta tunneilmaisussa. (Opetushallitus 2004, 173, 178.) 

Tunnetaitojen oppiminen on sisällytetty myös 7–9 vuosiluokilla opetettavaan terveystietoon. 

Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan sosiaalisia ja tiedollisia, tunteiden säätelyä ohjaa-

via, eettisiä ja toiminnallisia valmiuksia. Terveystiedon keskeisiin sisältöihin on kirjattu ris-

tiriitojen selvittäminen, kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset sekä kriisit ja 

niistä selviytyminen. Terveystiedon opetussisältöihin kuuluu myös tunteet ja niiden ilmaise-

minen, sosiaalinen tuki ja turvaverkostot sekä vuorovaikutustaidot. Oppilaan hyvään osaa-

miseen 9. luokan päättyessä lukeutuu erilaisten tunteiden nimeäminen, tunnistaminen ja il-

maiseminen sekä niiden syiden kuvaaminen. Oppilaan tulee myös osata tehdä havaintoja 

tuntemuksistaan sekä antaa esimerkkejä, kuinka tunteisiin perustuvaa vuorovaikutusta ja 

käyttäytymistä voidaan säädellä eri tilanteisiin sopivalla tavalla. (Opetushallitus 2004, 200–

202.) 



30  

 

  

Äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteisiin on tunnetaidot sisällytetty muun muassa vuorovai-

kutustaitojen kautta. Vuosiluokkien 1–2 tavoitteisiin on kirjattu vuorovaikutustaitojen kart-

tuminen ja omien tietojen, kokemusten, ajatusten sekä mielipiteiden ilmaiseminen. Vuosi-

luokilla 3–5 oppilaan tavoitteena on oppia osallistumaan keskusteluihin sekä pyrkiä otta-

maan vastaanottaja huomioon omassa viestinnässään. Luokilla 6–9 keskeisiin sisältöihin lu-

keutuu ristiriitatilanteissa menettely, eriävien näkemysten hyödyntäminen sekä palautteen 

antaminen ja vastaanottaminen. Oppilaan hyvään osaamiseen 9. luokan päättyessä sisältyy 

rakentavan palautteen antaminen, tavoitteellinen työskenteleminen myös ryhmässä sekä ra-

kentavasti toimiminen myös silloin, kun asioista ollaan eri mieltä. (Opetushallitus 2004, 46, 

49, 51–53, 55.) 

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen näkyy lisäksi kerhotoiminnan ja oppilashuollon toimin-

nan yhteydessä. Kerhotoiminnan tavoitteisiin on kirjattu sosiaalisten taitojen kehittäminen 

sekä yhteisöllisyyteen kasvaminen. Kerhotoiminnan tulee tarjota oppilaille tilaisuuksia 

myönteiseen vuorovaikutukseen aikuisten sekä toisten lasten kanssa. Oppilashuollolla taas 

edistetään kouluyhteisön välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimin-

takulttuuria. Vuorovaikutustaidot on sisällytetty myös muun muassa ruotsin sekä saamen 

oppiainesisältöihin sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä keskeisiin sisältöihin. Lisäksi oppi-

laanohjauksen tavoitteena on oppia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Esimerkiksi luokilla 

3–6 tulee oppilasta ohjata yhteistoiminnallisuuteen sekä toisten ihmisten huomioon ottami-

seen. (Opetushallitus 2004, 24–25, 80–81, 98, 101, 258.) 

 

4.5.2 Tunnetaidot perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tunnetaidot ovat nähtävillä 

selvästi. Tunnetaidot on sisällytetty OPS:in yleisiin sisältöihin ja tavoitteisiin sekä ripoteltu 

eri oppiaineiden keskeisiin sisältöihin. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on käytetty 

suoraan käsitettä tunnetaidot ja puhuttu tunteiden tunnistamisesta ja nimeämisestä sekä tun-

teiden ilmaisemisesta ja säätelystä. Nämä käsitteet ovat ensisijaisen tarkastelumme koh-

teena. Lisäksi olemme rajanneet mukaan myös tunnetaitoihin kytköksissä olevia käsitteitä, 

kuten vuorovaikutustaidot ja ristiriitatilanteiden hallinnan.  
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Opetussuunnitelman perusteiden yleisissä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa kehotetaan 

ohjaamaan oppilaita arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan sekä käyttämään sitä tun-

teiden, näkemysten ja ajatusten ilmaisemiseen. Oppilaat saavat mahdollisuuden kehittää 

omia tunnetaitojaan sekä sosiaalisia taitojaan ja oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin. Op-

pilaita ohjataan tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista sekä asettumaan toisen 

asemaan. Tavoitteena on myös kehittää vuorovaikutustaitoja, yhdessä työskentelemisen, 

neuvottelemisen, sovittelemisen ja ristiriitojen ratkaisemisen taitoja sekä asioiden kriittistä 

tarkastelua. Oppimisympäristöt tulee valita niin, että ne edistävät vuorovaikutusta ja osallis-

tumista sekä tukevat yksilön ja yhteisön kasvua. (Opetushallitus 2014, 21–22, 24, 29.) 

Täsmennettyihin, vuosiluokkien 1–2 laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin on kirjattu myön-

teiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön rohkaiseminen. Itsestä huolehtimisen ja arjen tai-

toihin lukeutuu myös omien tunteiden tunnistamisen ja ilmaisemisen harjoittelu sekä tunne-

taitojen kehittäminen esimerkiksi leikkien ja draaman avulla. Vuosiluokilla 3–6 laaja-alai-

seen osaamiseen sisältyy vuorovaikutus-, tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen, 

kuten myös ristiriitojen käsitteleminen ja ratkaisujen etsiminen yhteisessä työskentelyssä. 

Tavoitteena on harjoitella yhteistyötä sekä toisen asemaan asettumista ja asioiden tarkastelua 

eri näkökulmista. Vuosiluokilla 7–9 laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sisältävät samoja asi-

oita, ja lisäksi tavoitteisiin lukeutuu yhdessä ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten kohtaaminen 

ja hallinta, oman kehon arvostaminen ja hallitseminen, sekä sen käyttäminen tunteiden ja 

näkemysten ilmaisemiseen. (Opetushallitus 2014, 100, 156–158, 282–283.) 

Vuosiluokilla 1–2, 3–6 sekä 7–9 äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainesisällöt ovat tunnetai-

tojen tiimoilta kutakuinkin saman sisältöisiä, joskin 3–6 ja 7–9 luokilla hieman laajemmat. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden yhtenä tehtävänä on oppilaiden kieli- ja vuorovaikutustaitojen 

kehittäminen ja tavoitteena on ohjata oppilasta vahvistamaan taitojaan toimia erilaisissa vuo-

rovaikutustilanteissa. Vuorovaikutustaidot painottuvat myös muissa äidinkielen oppimää-

rissä, kuten viittomakielessä sekä saamen, romanin ja ruotsin kielessä. Suomi toisena kielenä 

tavoitteisiin lukeutuu myös omien ajatusten, mielipiteiden ja tunteiden ilmaiseminen tilan-

teeseen sopivalla tavalla. Vuosiluokilla 7–9 myös muun muassa toisen kotimaisen sekä eng-

lannin kielen oppiaineiden keskeisiin tehtäviin lukeutuu tunteiden käsittely. Opetuksessa 

voidaan tarpeen mukaan myös käsitellä vaikeita asioita koulun opetuskielellä. (Opetushalli-

tus 2014, 103–119, 185, 314 326, 348.) 



32  

 

  

Vuosiluokilla 1–2 uskonnon oppiaineen tehtävänä on rohkaista oppilaita tunnistamaan ja 

ilmaisemaan tunteitaan ja mielipiteitään, sekä harjaannuttamaan toisten tunteiden tunnista-

mista ja mielipiteiden huomioon ottamista. Oppilaita myös ohjataan toimimaan vastuullisesti 

ja oikeudenmukaisesti sekä rohkaistaan hyväksymään erilaisuutta. Myös luokilla 3–4 paino-

tetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen tärkeyttä. Lisäksi oppilaita rohkaistaan myönteiseen 

luokka- ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan. Vuosiluokkien 

1–2 evankelisluterilaisen uskonnon oppiainesisällöt mukailevat yleisen uskonnon opetusta. 

3–6 vuosiluokilla tärkeinä näkökulmina on lisäksi nostettu esille itsetuntemus ja tunnetaidot. 

Myös luokilla 1–2 opetettavassa juutalaisessa uskonnossa oppilasta rohkaistaan tunnista-

maan ja ilmaisemaan tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilai-

suutta. (Opetushallitus 2014, 134–135, 137, 139, 246–250.) 

Vuosiluokilla 1–2 elämänkatsomustiedon opetuksen painopiste on oppilaiden yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Keskeisiin tavoitteisiin lukeutuu toisten oppilaiden 

mielipiteiden ja ajattelun kuunteleminen sekä oman ajattelun ja tunteiden ilmaiseminen eri 

tavoin. Vuosiluokilla 3–6 opetuksessa keskeistä on kyky ilmaista omia näkemyksiään sekä 

niiden perusteita. Lisäksi harjoitellaan toisen ihmisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien 

arvostamista. (Opetushallitus 2014, 139, 253–254.) 

Vuosiluokilla 1–2 ympäristöopin yhtenä keskeisenä sisältönä on tunnetaitojen ja mielen hy-

vinvoinnin edistämisen harjoitteleminen, kuten itsensä ja muiden arvostaminen. Ympäristö-

opissa harjoitellaan myös yhteistyötaitoja ja käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa. Vuo-

siluokilla 3–6 keskeisinä tavoitteina ovat ryhmässä toimiminen eri vuorovaikutustilanteissa, 

muiden kuunteleminen sekä omien tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja sääteleminen. 

Vuosiluokilla 7–9 erillisenä oppiaineena opetettavan terveystiedon tunne- ja vuorovaikutus-

taitojen keskeisissä sisällöissä huomio kiinnittyy tunteiden ilmaisuun ja säätelyyn sekä vuo-

rovaikutustilanteissa toimimiseen. Lisäksi paneudutaan ristiriitojen ja ongelmatilanteiden ra-

kentavaan käsittelyyn. Hyvä osaaminen 9. vuosiluokan päättyessä edellyttää, että oppilas 

osaa nimetä useita eri tunteita ja osaa antaa esimerkkejä tunteiden ja käyttäytymisen välisestä 

vuorovaikutuksesta sekä käyttäytymisen säätelystä. (Opetushallitus 2014, 132, 240–241, 

400–402.) 

Liikunnan opetuksen tehtäväksi vuosiluokilla 1–2, 3–6 sekä 7–9 on listattu muun muassa 

toisia kunnioittava vuorovaikutus, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen mi-

näkäsityksen kehittyminen. Opetuksen tavoitteena on tukea yhdessä työskentelyn taitoja 
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sekä ohjata oppilasta säätelemään tunneilmaisuaan ja toimintaansa vuorovaikutuksellisissa 

liikuntatilanteissa. Liikunnan opetus auttaa oppilaita myös kohtaamaan emotionaalisesti 

vaihtelevia tilanteita kuten kisailuissa ja peleissä koetut tilanteet. Vuosiluokilla 3–6 ja 7–9 

liikunnanopetuksessa autetaan lisäksi myönteisten tunteiden kokemista, jotka puolestaan 

vahvistavat myönteistä minäkäsitystä ja pätevyyden kokemuksia. (Opetushallitus 2014, 

148–149, 273–276, 433–435.) 

Musiikin opetuksessa vuosiluokilla 3–6 kannustetaan oppilasta keholliseen kuvien, musii-

kin, tarinoiden sekä tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen. Lisäksi oppilasta 

rohkaistaan rakentamaan myönteistä ryhmähenkeä yhteisössään.  Vuosiluokilla 7–9 musii-

kin opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin erilaisia merkityksiä sekä jäsentämään mu-

siikkiin liittyviä kokemuksia ja tunteita. 3–6 sekä 7–9 luokkalaisten kuvataiteen opetuksen 

tavoitteena on luoda vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri koulussa sekä koulun 

ulkopuolisissa ympäristöissä. Kuvataiteen opetuksessa voidaan hyödyntää vaihtoehtoisia lä-

hestymistapoja erityisesti tunteiden ja havaintojen visuaalisen ilmaisun kehittämisessä. 

(Opetushallitus 2014, 265, 268, 428, 422.) 

Myös vaikeasti vammaisten oppilaiden opetuksen yhtenä toiminta-alueena ovat sosiaaliset 

taidot. Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on osallisuuden ja ryhmässä toimimisen 

taitojen kehittyminen. Opetuksen tulee tukea vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua. 

(Opetushallitus 2014, 72.) 

Vuorovaikutustaitojen tärkeys painottuu läpi opetussuunnitelman perusteiden niin yleisissä 

laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa kuin myös oppiaineiden tarkennetuissa tavoitteissa ja 

sisällöissä. Perusopetuksen keskeisenä tehtävänä on inhimillisten ja sosiaalisten taitojen kar-

tuttaminen. Oppilaille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista ja ti-

lannetietoista käyttäytymistä sekä hyviä tapoja. Vuorovaikutustaidot ovat esillä muun mu-

assa kerhotoiminnan ja kaksikielisen opetuksen tavoitteissa sekä vuosiluokilla 3–6 eri us-

kontojen oppiainesisällöissä. Peruskoulun oppilaanohjauksen tehtävänä on muun muassa 

luoda valmiudet oppilaiden vuorovaikutustaitojen kehittämiselle ja lisäksi luokilla 3–6 oh-

jauksella tuetaan ryhmässä toimimisen ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Myös 1–2 vuo-

siluokkien matematiikan opetus kehittää viestintä, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. (Ope-

tushallitus 2014, 18, 42, 50, 89, 128, 150, 248–252, 277, 442.)  
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4.5.3 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 vertailua 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on selkeitä eroja sekä itse dokumenttien ra-

kenteessa, että sisällöissä etenkin tunnetaitojen osalta. Olemme keskittäneet tarkastelumme 

tunnetaitoja sekä suoraan tunteita käsitteleviin asioihin kuten tunteiden säätely ja tunnista-

minen. Lisäksi olemme ottaneet tarkasteluumme mukaan myös muita tunnetaitoihin kytkök-

sissä olevia käsitteitä, kuten vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, suvaitsevaisuus sekä ris-

tiriitatilanteiden hallinnan. Aluksi erittelemme hiukan perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden rakenteita. Tämän jälkeen esittelemme opetussuunnitelman perusteiden sisältöjä 

tunnetaitoihin ja niihin liittyviin käsitteisiin liittyen. 

Vanhemmat, vuoden 2004 ja 305 sivuiset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat 

koottu niin, että aluksi esitellään opetussuunnitelman yleiset asiat, kuten opetuksen järjestä-

misen lähtökohdat ja opetuksen toteuttaminen. Sitten esitellään erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden sekä kieli- ja kulttuuriryhmien opetus ja lopuksi opetettavat aineet oppiaine ker-

rallaan. Kunkin oppiaineen alla on määritelty vuosiluokkien 1–2, 3–5 sekä 6–9 opetuksen 

tavoitteet, keskeiset sisällöt sekä kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta kyseisen vuosiluokan 

päättyessä. Uuden, vuoden 2014 OPS:n sisällöt ovat laajemmat ja sivuja tässä oppaassa on 

473. Tämän opetussuunnitelman perusteiden rakenne on hieman monimuotoisempi. Ensin 

käsitellään aiempaa OPS:aa perusteellisemmin opetuksen yleiset tehtävät ja laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteet. Opetussuunnitelman perusteissa on erikseen nostettu esille muun mu-

assa oppimisen arviointi, oppilashuolto sekä valinnaisuus perusopetuksessa. Oppiaineet on 

listattu vuosiluokittain 1–2, 3–6 ja 7–9. Oppiaineista on määritelty erikseen tehtävä, tavoit-

teet sekä tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet. Lisäksi oppiaineiden alta löytyy oppi-

misympäristöjä ja työtapoja koskevat tavoitteet sekä tukeen, ohjaukseen, eriyttämiseen ja 

oppimisen arviointiin liittyviä näkökulmia.  

Opetussuunnitelman perusteet eroavat merkittävästi tunnetaitojen osilta. Tunnetaitojen opet-

taminen on ollut opetussuunnitelmassa jossain määrin jo vuonna 2004, mutta uusissa perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa tunnetaitojen opetusta on syvennetty ja täsmen-

netty. 2014 opetussuunnitelman perusteissa on puhuttu suoraan tunnetaidoista sekä tunteiden 

kohtaamisesta, tunnistamisesta ja nimeämisestä sekä tunteiden säätelystä ja ilmaisemisesta. 

Nämä löytyvät yleisistä perusopetuksen tavoitteista sekä jopa seitsemästä eri oppiaineen si-

sällöistä. Vastaavasti vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa ei mainita laisinkaan kä-



35 

 

 

sitettä tunnetaidot. Opetussuunnitelman perusteissa puhutaan kuitenkin tunteiden tunnista-

misesta, nimeämisestä sekä tunteiden säätelystä ja ilmaisemisesta. Nämä on sisällytetty ylei-

seen perusopetuksen eheyttämistä koskevaan osioon sekä vuosiluokkien 1–6 ympäristöopin 

ja vuosiluokkien 7–9 terveystiedon oppiainesisältöihin.  

Uudempien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sisällöt ovat laajemmat myös 

vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen osalta kuin vanhemman opetussuunnitelman perustei-

den. Molemmissa OPS:eissa ovat vuorovaikutus-, yhteistyö- sekä sosiaaliset taidot sisälly-

tetty yleisiin opetuksen tavoitteisiin. Kummassakin OPS:ssa vuorovaikutustaitojen merkitys 

on suuri etenkin äidinkielen ja kirjallisuuden sekä muiden äidinkielen oppimäärien ja vierai-

den kielien sisällöissä. Molemmissa opetussuunnitelmien perusteissa vuorovaikutustaidot 

ovat usein kytköksissä tunnetaitojen opettamiseen. Uudemmassa OPS:ssa on vuorovaiku-

tustaidot nostettu erikseen esille lähes jokaisen oppiaineen sisällöissä, kun taas vanhemmissa 

ne eivät ole yhtä vahvasti esillä. Lisäksi suvaitsevaisuus on nähtävillä vanhemmissa opetus-

suunnitelman perusteissa viiden yleisten oppiaineen sisällöissä, kun uudemmissa se löytyy 

ainoastaan elämänkatsomustiedon yleisistä tehtävistä. 

Kaiken kaikkiaan uudempien, 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden, sisäl-

löt ovat tunnetaitojen osalta laajemmat ja kattavammat kuin vanhemmissa, vuoden 2004 

opetussuunnitelman perusteissa. Uudemmassa OPS:ssa tunnetaidot on sisällytetty selvästi 

yleisiin opetuksen sisältöihin ja tavoitteisiin ja lisäksi ne ovat löydettävissä useiden oppiai-

neiden sisällöissä. Uudemmassa OPS:ssa asiasta puhutaan suoraan käsitteenä tunnetaidot, 

toisin kuin vanhemmassa OPS:ssa. 2004 OPS:sta ei löydy lainkaan mainintaa tunnetaidot-

käsitteestä ja tunteista on puhuttu yleensäkin huomattavasti vähemmän. Molemmissa ope-

tussuunnitelmien perusteissa käsitellään tunnetaitoihin kytköksissä olevia asioita, kuten ris-

tiriitatilanteiden kohtaamista, sosiaalisia taidoista ja vuorovaikutustaitoja. Kummassakin 

OPS:ssa nämä näkyvät niin opetuksen yleisissä osissa kuin eri oppiainesisällöissäkin, tosin 

uudemmassa OPS:ssa korostetummin. 
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5 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tässä luvussa kartoitamme tieteellisen tutkimuksen toteuttamisen lähtökohtia. Kerromme 

tutkimuskirjallisuuden valossa tieteellisen tutkimuksen toteuttamisesta ja siihen liittyvistä 

tekijöistä yleisesti. Tämän ohella erittelemme oman tutkimuksemme tavoitteita ja metodo-

logisia valintoja sekä kerromme tarkemmin tutkimuksemme toteutuksen vaiheista. Lisäksi 

pohdimme luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviä tekijöitä niin oman tutkimuksemme kan-

nalta kuin tieteellisestä tutkimuksesta yleisesti.  

 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimustyön tehtävänä on löytää vastaus johonkin ajattelussa syntyneeseen probleemaan 

tai toiminnallisista käytännöistä nousseeseen kysymykseen. Tarkoituksena on luoda uutta 

tietoa, jolla on käyttöä sekä käytännön tilanteissa, että tieteen kehityksessä. Jokaisella tutki-

jalla on omat syynsä tutkimuksen suorittamiseen ja yleensä se on halu tietää enemmän. Tut-

kimustyön päämääränä voi lisäksi olla erilaisten tietojen kartoittaminen sekä aineiston ke-

rääminen ja luokitteleminen. (Järvinen & Järvinen 2004, 3–5, 8; Varto 2005, 8.) Huczynski 

ja Buchanan (1991, 17) ovat eritelleet tieteelliselle tutkimukselle neljä mahdollista tarkoi-

tusta: kuvaaminen, selittäminen, ennustaminen ja kontrolli. Meidän tutkimuksemme prob-

leema nousi esiin omista kokemuksistamme siitä, kuinka vähän tunnetaitoja oli käsitelty 

opettajankoulutuksen aikana. Aikaisempaa tutkimusta kyseisestä aiheesta ei varsinaisesti ol-

lut, joten kiinnostuimme selvittää muun muassa opettajaopiskelijoiden käsityksiä tunnetai-

doista. Aiheesta nousseita kysymyksiä tutkimalla ja niihin vastaamalla halusimme saada tie-

toa, jota voitaisiin käyttää hyväksi muun muassa opettajankoulutuksen kehittämisessä.  

Tieteelliseksi tutkimukseksi kutsutaan tutkimustyötä, jota tehdään tieteellisten vaatimusten 

mukaan. Näitä on muun muassa tiedon luotettavuus, tutkijan kriittisyys sekä tutkimustyön 

eettiset vaatimukset. Tieteellinen tutkimus vaatii tutkijalta koulutusta, jossa tutkija perehtyy 

etenkin oman tieteensä perinteeseen, tutkimuksen metodologiaan ja tieteelliseen raportoin-

tiin, sekä tieteellisiin tutkimustapoihin. Tutkimus edellyttää tutkijalta myös asian ja ongel-

man taustan tuntemista sekä kykyä arvioida omaa tutkimustyötään, käytettyjä menetelmiä ja 

saavutettuja välituloksia niin, että tutkijan on mahdollista korjata tutkimusasetelmaansa. Pel-

kät havainnot ja kokemukset voivat osoittautua liian hataraksi perustaksi ilman pätevää pe-

rustelua ja varmennusta. Tieteellisen tutkimuksen raportoinnissa on lisäksi tuotava esille 
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kaikki tutkimukseen liittyvät asiat, jotta kuka tahansa voi arvioida tutkimuksen tuloksia. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 20, 23–25; Varto 2005, 9–10.)  

Jo alun alkaen tavoitteenamme oli toteuttaa laadukasta tutkimustyötä. Aloittaessamme omaa 

tutkimustamme perehdyimme ensin tutkijoina esimerkiksi edellä mainittuihin tutkimustyön 

vaatimuksiin, kuten tutkijan ja haastattelijan rooleihin, sekä tutkimuksen teon luotettavuu-

teen ja eettisyyteen. Lisäksi tutustuimme tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin, minkä 

perusteella valitsimme omalle tutkimuksellemme sopivimmat vaihtoehdot. Tutkimustyön 

alussa syvennyimme tutkittavaan ilmiöön laajemmin ja selvitimme sen taustoja. Lisäksi 

koko tutkimusprosessin aikana arvioimme työskentelyämme ja tutkimusprosessimme etene-

mistä kriittisesti. 

Kaikkeen tutkimukseen liittyy mielenkiinto, jota tutkija tuntee aihettaan tai kohdettaan koh-

taan, myös silloin kun tutkimus syntyy pelkästään ulkoisten syiden ohjaamana. Tällä tarkoi-

tetaan nimenomaan tutkimuksellista mielenkiintoa, eikä tavallisesta uteliaisuudesta syntyvää 

kiinnostusta. Tämä mielenkiinto on erotettu kiinnostuksesta käyttämällä siitä nimitystä “in-

tressi”. Tutkimuksellinen mielenkiinto voidaan ymmärtää tapana, jolla tutkija asennoituu 

tutkimukseensa, sen aiheeseen, kohteeseen ja metodologiaan. Siitä on erotettavissa hyvin 

karkeasti kaksi tapaa, käytännöllinen ja teoreettinen. Käytännöllinen mielenkiinto suuntaa 

tutkijan etsimään soveltavaa ja yksittäistapauksiin sopivaa tietoa, kun taas teoreettinen mie-

lenkiinto yleistettävää, teoriaan tähtäävää ainesta. (Varto 2005, 36–37.) Tutkimuksemme 

kannalta oli hyvä asia, että intressimme tutkimukseemme nousi vahvasti oman mielenkiin-

tomme ja omien kokemustemme pohjalta, sillä tutkijoina kykenimme siten suuntautumaan 

syvällisemmin tutkimusaiheeseen, kohdejoukkoon sekä tutkimukseemme sopivaan metodo-

logiaan. Sisäinen intressimme kyseistä aihetta kohtaan motivoi meitä toteuttamaan tutkimus-

tamme laadukkaasti.  

Tutkimustyön merkityksellisyys on kiistattoman suuri ja sen vastuuta yhteiskunnassa koros-

tetaankin yhä painokkaammin. Tutkimustyö ohjaa tapaamme ymmärtää todellisuutta, ja on 

yhä selvemmin osana hallinnollisten kysymysten ratkaisemista. Tutkimustyön tulokset kie-

toutuvat osaksi yleistä merkitysten maailmaa ja samalla ihmisten tapaa ymmärtää kaikkea 

näkemäänsä ja kokemaansa. (Varto 2005, 19.) Aaltolan mukaan (2007, 14) tiede on toimin-

nallaan ja tuloksillaan vaikuttanut hyvin laajasti kulttuurimme muotoutumiseen, joka on 

nähtävillä selvimmin tekniikan nopeassa ja jatkuvasti kiihtyvässä kehityksessä. Perustutki-

muksen tuloksia myös muunnetaan nopeaa tahtia erilaisiksi sovellutuksiksi ja esimerkiksi 
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koulutuspolitiikan ja koulutuksen suunnittelussa sekä toteutuksessa käytetään laajasti huma-

nististen ja yhteiskuntatieteiden tuloksia. Teoria ja tehdyt havainnot synnyttävät jatkuvasti 

uusia tutkimusintressejä ja kysymyksiä, jotka puolestaan motivoivat uusien tutkimusmene-

telmien kehittämiseen. (Aaltola 2007, 14–15.) 

Blombergin (2010) mukaan erityisesti tunteisiin ja tunteiden ymmärtämiseen kohdistuva tut-

kimustyö koetaan hyvin tärkeäksi opetustyöhön heijastuvan yhteiskunnallisen murroksen 

saattelemana. Tunnetaidot ovat ajan saatossa nousseet merkittävämpään rooliin ihmisten tie-

toisuudessa ja niiden keskeinen rooli lapsen kehityksessä sekä ihmisen elämässä on tunnis-

tettu. (Blomberg 2010, 45–46.) On siis tärkeää tutkia kuinka esimerkiksi opettajankoulutus 

osaa vastata kyseiseen kehitykseen. Tutkimuksemme tavoitteena on näin ollen paljastaa 

mahdollisia kehityskohteita opettajankoulutuksessa, minkä avulla koulutusta voitaisiin ke-

hittää ja opettajien ammattitaitoa parantaa entisestään.  

 

5.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimusprosessi lähtee yleensä liikkeelle jostain mieltä painavasta ongelmasta tai kysy-

myksestä, johon halutaan löytää vastaus. Tutkimusideat syntyvät usein soveltamalla jotain 

teoriaa käytäntöön ja tekemällä havaintoja, taikka intuitiosta muiden tutkimuksia lukiessa 

tai asioita pohdittaessa. Tutkijan on hyvä valita sellainen tutkimuskysymys, joka on sopivan 

laaja ja vaikea ongelma, johon on kuitenkin löydettävissä jonkinlainen ratkaisu. Tutkimus-

kysymys voi olla hyvin valittu esimerkiksi silloin kun vastaus on mielenkiintoinen, oli se 

sitten kielteinen tai myönteinen. (Järvinen & Järvinen 2004, 4.) Metsämuurosen (2003, 8–9) 

mukaan tutkittava kysymys on sellainen, jonka vastaus täsmentää, kuvaa, selittää, korvaa 

aiempaa tietoa, ennustaa tai luokittelee tietoa. Hypoteesien ja tutkimusongelmien asettamista 

voi helpottaa, mikäli aihepiiristä on jo suoranaisia aiempia tutkimuksia.  

Tutkimuksemme tavoite on jakautunut kolmeen tutkimuskysymykseen. Ensinnäkin olemme 

kiinnostuneita siitä, millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on käsitteestä tunnetai-

dot, tunnetaitojen ilmiöstä sekä tunnetaitojen merkityksestä peruskoulussa. Toisekseen 

meitä kiinnostaa tutkijoina se, kuinka luokanopettajaopiskelijat kokevat omat tietonsa ja tai-

tonsa peruskoulun tunnetaitokasvatuksen suhteen ja kokevatko he taitonsa riittäviksi tule-
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vina tunnetaitokasvattajina. Lisäksi tutkimuksemme tavoitteena on selvittää, millaisia koke-

muksia luokanopettajaopiskelijoilla on luokanopettajakoulutuksen heille tarjoamista val-

miuksista peruskoulun tunnetaitokasvatusta varten, eli onko heidän mielestään koulutuksen 

panostus ollut riittävää näiden taitojen kehittymistä ajatellen vai tulisiko koulutusta kehittää 

heidän kokemustensa perusteella. Näin ollen muodostimme kolme tutkimuskysymystä: 

1. Millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on tunnetaidoista ja niiden merki-

tyksestä peruskoulun kannalta? 

2. Millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on omista tiedoistaan ja taidoistaan 

peruskoulun tunnekasvatuksen suhteen? 

3. Millaisia kokemuksia luokanopettajaopiskelijoilla on opettajankoulutuksen heille 

peruskoulun tunnekasvatukseen tarjoamista valmiuksista? 

Tutkimuksen teossa ongelman tunnistaminen ja määrittely ovat osa tutkimusprosessia. Jotta 

tutkija pystyy panostamaan tutkimuskysymyksen laaja-alaiseen tunnistamiseen, tulkitsemi-

seen ja ratkaisemiseen, on tutkimuksen aloitusvaiheessa tärkeää valita juuri oikeanlainen lä-

hestymistapa eli tutkimusmenetelmä. Tutkimuskysymys tai- ongelma on hyvä suhteuttaa 

omiin resursseihin ja mahdollisuuksiin, jolloin myös itse tutkimuksen toteuttaminen on mah-

dollista. Tutkimusta suorittaessa tulee tutkijalla olla käytettävissä tarpeelliset tutkimuslait-

teet, riittävästi avustavaa henkilökuntaa, pääsy tarpeellisiin tietokantoihin sekä riittävät omat 

tutkimustiedot ja -taidot esillä olevan ongelman ratkaisemiseksi. (Järvinen & Järvinen 2004, 

4, 8–9.) Pyrimme jo alun alkaen muodostamaan tutkimuskysymyksemme resursseihimme 

sopiviksi, ja suunnittelimme näin ollen tutkimuksemme meille mahdolliseksi toteuttaa. 

 

5.3 Metodologiset lähtökohdat 

Tutkiminen on lähtökohdiltaan aina valintojen ja päätösten tekoa, ja nämä päätökset koetaan 

usein ongelmallisiksi. Valinnan kohteina on päättää mitä tutkitaan, minkälaista aineistoa tu-

lisi kerätä ja mitä lähestymistapaa tutkimuksessa tulisi käyttää. Tutkijan valinnat ennen ai-

neiston keruuta voidaan jakaa neljään eri tasoon: ongelmanasettelun taso, tieteenfilosofian 

taso, tutkimusstrategian taso sekä teoreettisen ymmärtämisen taso. Kun tutkijan valinnat 

ovat yhteensopivia näillä tasoilla, on tutkimus hyvällä pohjalla. Tutkimuksen eri elementit, 
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kuten tutkimustehtävä, teorian muodostuminen, aineistonkeruu ja aineiston analyysi, limit-

tyvät toisiinsa sekä kehittyvät ja muotoutuvat tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi ym. 2002, 

111–112; Kiviniemi 2007, 70–71.)  

Ihmistieteellisessä tutkimuksessa tutkitaan ihmistä laajasti. Mitään ominaista metodologiaa 

ei ole, vaan kasvatustieteellinen tieto hankitaan samoilla menetelmillä kuin muissakin tie-

teissä. Metsämuuronen (2003, 4) jakaa ihmistieteellisen tutkimuksen karkeasti neljään eri 

alueeseen: toiminnan vastaanottajaa (oppijaa tai asiakasta/potilasta) koskeva tutkimus, toi-

minnan ensisijaista suorittajaa (opettajaa tai hoitajaa) koskeva tutkimus, toimintaa (opetusta 

tai hoitamista) koskeva tutkimus sekä laajasti käsittäen kaikkia toimintaa (oppimista, opet-

tamista, hoidon antamista tai ottamista) sääteleviä tai rajoittavia tekijöitä koskeva tutkimus. 

Kasvatustieteellisestä näkökulmasta tutkimuskohteena on kasvatustodellisuus. Pyrkimyk-

senä on löytää yleisiä sääntöjä, eli kasvatustodellisuutta ja -ilmiöitä kuvaavia malleja siitä, 

kuinka ilmiö on havaittavissa. (Metsämuuronen 2003, 4.) Kvalitatiivisen tutkimuksen piiriin 

kuuluukin hyvin erilaista tutkimusta, joissa metodologiset perinteet ja käytännöt poikkeavat 

toisistaan. Kuitenkin myös kvalitatiiviselta tutkimukselta löytyvät omat metodologiset pe-

rinteensä ja koulukuntansa. (Pyörälä 1995, 11–12.)  

Oman tutkimuksemme menetelmäsuuntaukseksi valitsimme kvalitatiivisen tutkimuksen, 

sillä mielenkiinnon kohteenamme olivat luokanopettajaopiskelijoiden omat kokemukset ja 

käsitykset asian tiimoilta. Pyrkimyksenämme ei ollut kvantitatiivisen tutkimuksen tavoin 

määrällinen tulosten esittäminen, vaan kuten Ahonenkin (1995, 126) kvalitatiivista tutki-

musta luonnehtii, ihmisten toiminnan ja ajattelun ymmärtäminen. Fenomenografisessa tut-

kimuksessa on tarkoituksena muun muassa Creswellin (2007, 57–58) mukaan kartoittaa ih-

misten käsityksiä todellisuuden ilmiöistä. Mielenkiinnon kohteena ovat arkipäiväiset ilmiöt 

ja ihmisten erilaiset käsitykset niistä (Huusko & Paloniemi 2006, 162). Tutkimuksemme 

lähtökohtia pohtiessamme luonnollinen ratkaisu oli siis päätyä fenomenografiseen tutkimus-

otteeseen.  
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5.3.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen 

ja pyrkimyksenä tutkia kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Pääpaino ei ole selit-

tämisessä, vaan tavoitteena on ihmisen toiminnan tai ajattelun ymmärtäminen. Ymmärtä-

mistä voidaan pitää yhtenä ihmistieteiden metodina, jossa tutkija eläytyy tutkimuskohtee-

seen liittyviin motiiveihin ja ajatuksiin. Tämä lähestymistapa on selittävää, sillä se osoittaa 

mistä henkilöiden käsitysten vaihtelussa on kysymys. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on 

yleensä ottaen tavoitteena pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo ole-

massa olevia väittämiä. (Ahonen 1995, 126; Hirsjärvi ym. 2002, 152; Miles & Huberman 

1984, 6.)  

Laadullisen tutkimuksen kohteena voivat olla maailmassa vallitsevat tosiasiat, ihmisen ko-

kemukset ja tunteet sekä kulttuuriset rakenteet ja erottelut. Lisäksi laadullisella tutkimuk-

sella voidaan etsiä tietoa vuorovaikutusprosesseista. (Peräkylä 1995, 41–43.) Varton (2005, 

28) mukaan laadullisen tutkimuksen kohteena on yleensä elämismaailma, joka muodostuu 

ihmisestä ja hänen elämästään. Elämismaailmalla tarkoitetaan yleisintä kokonaisuutta, jossa 

ihmistä yleensä voidaan tarkastella. Tämä merkitysten kokonaisuus muodostuu tutkimuksen 

kohteista, joita ihmistutkimuksessa usein tarkastellaan. Tällaisia ovat muun muassa yksilö, 

yhteisö, sosiaalinen vuorovaikutus ja yleisesti ihmisten väliset suhteet. Nämä tutkimuksen 

kohteet saavat lähtökohtansa ja merkityksensä koko ajan läsnäolevasta ihmisten kokemus-

todellisuudesta. (Varto 2005, 28.)  

Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan erilaisia tulkinnallisia tutkimuskäytäntöjä. Tesch 

(1992, 58) on alun perin laatinut listan, jota myöhemmin on pyritty täydentämään, jopa 43 

eri kvalitatiivisen tutkimuksen lajista. Kvalitatiivista tutkimusta onkin vaikea tarkasti mää-

ritellä, koska sillä ei ole omaa teoriaa tai paradigmaa, kuten ei myöskään omia metodeja. 

(Denzin & Lincoln 2000, 3.) Metsämuuronen (2006, 88) nostaa kvalitatiivisen metodologian 

keskeisimmiksi tutkimusmetodeiksi havainnoimisen, tekstianalyysin, haastattelun ja litte-

roinnin. Tutkimuksen etenemisen eri vaiheet eivät kuitenkaan aina ole etukäteen jäsennettä-

vissä selkeisiin eri vaiheisiin, ja tutkimustehtävää tai aineistonkeruuta koskevat ratkaisut 

voivatkin muodostua vähitellen tutkimuksen edetessä. Laadullista tutkimusta voidaankin 

luonnehtia tietynlaiseksi prosessiksi. (Kiviniemi 2007, 71.) 
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Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston keruussa pyritään käyttämään menetelmiä, jotka tuo-

vat tutkijan mahdollisimman lähelle tutkittavaa ilmiötä. Tällaisia ovat esimerkiksi haastat-

telu, tarkkailu ja kirjallisen materiaalin käyttö, mutta myös valokuvien ja elokuvallisen ma-

teriaalin, projektiivisten tehtävien sekä elämäkerrallisen aineiston käyttäminen. Yleensä py-

ritään käyttämään pieniä, tarkoin valittuja testijoukkoja. Olennaista on, että tutkijan on mah-

dollista tutkimusaineiston perusteella ymmärtää tutkittavien näkemykset tutkittavana ole-

vasta ilmiöstä riittävän tarkasti ja laaja-alaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusase-

telmia koskevan tiedon rajaaminen on välttämätöntä, eikä kaikkea kerättyä aineistoa kannata 

yrittää sisällyttää tutkimusraporttiin. (Gröhn 1989, 1-32; Kiviniemi 2007, 73; Metsä-

muuronen 2003, 185.) Alasuutarin (2011, 204) mukaan kvalitatiivisella tutkimuksella saa-

daan varsin syvällistä, mutta samalla huonosti yleistettävää tietoa. Voidaankin todeta, että 

yleensä tutkimuksen kohteeksi pyritään valitsemaan ilmiö, josta tehdyt tutkimukset ja saadut 

tulokset on helppo yleistää.  

Hirsjärvi kollegoineen (2002, 155) on koonnut kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piir-

teitä seuraavaan listaan: 

1. tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineisto kootaan 

luonnollisissa, todellisissa tilanteissa, 

2. tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina, jolloin tutkija luottaa 

ennemmin omiin havaintoihin ja keskusteluihin tutkittavien kanssa kuin mittausvä-

lineisiin, 

3. tutkimuksessa käytetään induktiivista analyysia, jolloin lähtökohtana on aineiston 

yksityiskohtainen ja monitahoinen tarkastelu, 

4. aineiston hankinnassa käytetään laadullisia metodeja, kuten teemahaastattelua tai 

osallistuvaa havainnointia, 

5. tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, 

6. tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä, sekä 

7. tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. 

Laadullinen tutkimus eroaa huomattavasti määrällisestä, eli kvantitatiivisesta tutkimuksesta. 

Muun muassa Silverman (1993) on verrannut toisiinsa näiden kahden metodologian erilaisia 

metodien käyttötapoja. Kvalitatiivinen tutkimusote pohjautuu eksistentiaalis-fenomenolo-

gis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan, kun taas kvantitatiivinen tutkimusote pohjautuu po-

sitivistiseen tai postpositivistiseen tieteen ihanteeseen. Glesnen ja Peshkinin (1992) mukaan 
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kvantitatiivinen tutkimus pyrkii ennustettavuuteen, yleistettävyyteen ja kausaaliselityksiin, 

kun taas kvalitatiivinen tutkimus painottaa kontekstuaalisuutta, tulkintaa ja toimijoiden nä-

kökulman ymmärtämistä. Laadullisessa tutkimuksessa vastaukset pyritään löytämään ja se-

littämään aineiston sisällön ymmärtämisen kautta numeraalisten tutkimustulosten sijaan. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei tutkimusyksiköiden ja tilastollinen argumentaatiotapa ole 

tarpeen (Alasuutari 2011, 39). Koska erot tutkimusotteiden välillä ovat suuret, on näistä jär-

kevää valita jompikumpi pääasialliseksi tutkimusotteeksi. Kuitenkin samassa tutkimuksessa 

voi olla useammanlaisia ongelmia, joten voi siinä käyttää myös monenlaisia menetelmiä. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 27; Metsämuuronen 2003, 167, 208; Metsämuuronen 2006, 88.) 

Tutkimusmenetelmiä ei siis ole tarkoitus asettaa toistensa vastakohdiksi, vaan pitää niitä toi-

siaan täydentävinä menetelminä. Kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta voidaan yhdis-

tää sekä tietojenkeruumenetelmän, että aineiston analyysin osilta. Yhdistäminen voi tapah-

tua monella tavalla, kuten kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen vaiheen vuorottelulla tai käyttä-

mällä niitä rinnakkain tai ns. sisäkkäin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 28–31.) Alasuutari (2011, 

203) toteaa, että määrällisen aineiston tavoin, voidaan laadullista aineistoa analysoitaessa ja 

tuloksien argumentoinnissa käyttää apuna myös määrällisiä suhteita, kuten prosenttiosuuk-

sia sekä tilastollisia yhteyksiä eri tekijöiden välillä. Tämän edellytyksenä kuitenkin on, että 

tapauksia on riittävästi.  Mikäli laadullisen aineiston kokoa mitataan esimerkiksi haastatel-

tavien lukumäärän perusteella, voidaan yleensä todeta että kvantitatiivinen analyysi ei ole 

mahdollinen aineiston suppeuden vuoksi. (Alasuutari 2011, 203–204.)  

Kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu tutkimukseen erityisen hyvin silloin, kun ollaan kiin-

nostuttu tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista eikä niinkään niiden yleisluontoisesta 

jakaantumisesta, tai ollaan kiinnostuneita tietyissä tapahtumissa mukana olleiden yksittäis-

ten toimijoiden merkitysrakenteista. Kvalitatiivinen tutkimusote voidaan valita myös silloin, 

kun halutaan tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei voida järjestää kokeeksi tai joissa ei voida 

kontrolloida läheskään kaikkia vaikuttavia tekijöitä. Mikäli tutkijalta löytyy halua saada tie-

toa tiettyihin tapauksiin liittyvistä syy-seuraussuhteista joita ei voida tutkia kokeen avulla, 

sopii tutkimusotteeksi kvalitatiivinen tutkimus. (Syrjälä 1994, 12–13.) Kvalitatiivinen tutki-

mus voi olla vaihtoehtona myös silloin, kun halutaan selvittää käyttäytymisen merkitys ja 

sen konteksti (Hirsjärvi & Hurme 2000, 27).  

Päädyimme kvalitatiivisen tutkimustavan valintaan lähinnä sen ihmisläheisen luonteen 

vuoksi. Ahonen (1995, 126) luonnehtii laadullista tutkimusta ymmärtäväksi tutkimukseksi, 
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jossa pääpaino ei ole selittämisessä, vaan pyrkimyksenä on nimenomaan ihmisen toiminnan 

tai ajattelun ymmärtäminen. Olemme kiinnostuneita yksilöistä ja heidän käsityksistään tun-

netaidoista, joten määrällinen tulosten selittäminen ei olisi antanut meille toivomaamme tut-

kimustietoa. Pyrimme teemahaastattelun avulla saamaan haastateltavilta esiin mahdollisim-

man paljon heidän omia henkilökohtaisia mielipiteitään, kokemuksiaan ja ajatuksiaan aihee-

seen liittyen. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana voidaan pitää ihmisten todellisen elä-

män kuvaamista ja kvalitatiivisen tutkimuksen pyrkimyksenä on tutkia kohdetta mahdolli-

simman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi 2002, 152). Näin ollen kvalitatiivinen tutkimus vali-

koitui sopivaksi tutkimustavaksi meidän tutkimusaiheellemme, sillä haluamme juuri kuvata 

ja ymmärtää tutkimuskohdettamme, emmekä niinkään selittää siihen liittyviä asioita. 

 

5.3.2 Fenomenografinen tutkimusote 

Fenomenografia on laajalti kasvatustieteellisessä tutkimuksessa käytetty tutkimusote. Feno-

menografisessa tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena ovat arkipäiväiset ilmiöt ja ihmisten 

erilaiset käsitykset niistä. (Huusko & Paloniemi 2006, 162.) Fenomenografiassa ei ole tar-

koitus löytää todellisuutta sellaisena kuin se on ja näin ollen fenomenografisessa tutkimuk-

sessa ei esitetä väitelauseita todellisuudesta. Tarkoituksena on pikemminkin kartoittaa ih-

misten käsityksiä todellisuuden ilmiöistä. (Creswell 2007, 57–58; Lichtman 2013, 83; Heik-

kinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 342; Häkkinen 1996, 11.) Ilmiöt siis nähdään fe-

nomenografiassa rakentuviksi eri ihmisten käsitysten perusteella. Fenomenografinen tutki-

mus pyrkii kartoittamaan erilaisia kokemisen tapoja ja sitten yleistämään ja hierarkisoimaan 

ne. Keskeistä on kartoittaa ja kuvata maailmaa sellaisena kuin tietty ihmisryhmä sen kokee. 

(Niikko 2003, 20, 23.) Meidän tutkimuksemme tarkoituksena on fenomenografisen tutki-

musotteen tyyliin sopivasti kuvata tunnetaitojen ja -kasvatuksen sekä opettajaopiskelijoiden 

ja opettajankoulutuksen suhdetta sellaisena kuin opettajaopiskelijat sen itse kokevat. Kartoi-

tamme siis opiskelijoiden käsityksiä kyseisistä ilmiöistä.   

Fenomenografia tarkoittaa ihmisen maailmaa koskevien käsitysten tutkimista laadullisin 

keinoin. Sanana fenomenografia muodostuu sanoista “ilmiö” ja “kuvata”, eli se tarkoittaa 

ilmiön kuvaamista. Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on siis ymmärtää miten ih-

misen tietoisuus rakentaa ja ilmentää ympäröivää maailmaa. Luonnollisesti nämä käsitykset 

maailmasta vaihtelevat sisällöllisesti henkilöstä toiseen, sillä ihmisten kokemustaustat ovat 
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yksilölliset. Keskeistä fenomenografisessa tutkimuksessa on näin ollen kiinnostus ihmisten 

käsitysten sisällöllisiin eroihin. (Ahonen 1995, 113–115; Anttila 2006, 334–335; Metsä-

muuronen 2003, 174.) 

1970-luvulla Ference Marton Göteborgin yliopistosta alkoi tutkia, millaisia erilaisia käsityk-

siä opiskelijoilla on oppimisesta. Toisena fenomenografian keskeisempänä kiinnostuksen 

kohteena on eri tiedonalojen tiedonmuodostus. Marton ajatteli, että ilmiön kokemis-, ym-

märtämis, ja käsitystapoja on rajallinen määrä. Tarkoitus on näin ollen löytää nämä erilaiset 

käsitystavat ja kuvata niiden erilaisuutta. Marton alkoi käyttää tutkimusotteestaan nimitystä 

fenomenografia 1980-luvun alussa. (Ahonen 1995, 115; Huusko & Paloniemi 2006, 163; 

Metsämuuronen 2003, 175.) Nykyisin fenomenografisen tutkimusotteen käyttö on levinnyt, 

ja sen käyttö on ollut yleisintä erityisesti Pohjoismaissa, Iso-Britanniassa ja Australiassa 

(Webb 1997, 196). 

Fenomenografiassa keskeisiä termejä ovat käsitys ja kokemus. Kokemukset nähdään sub-

jektin ja todellisuuden välisinä sisäisinä suhteina, joiden perusteella omaa ajattelua ja omia 

käsityksiä maailmasta rakennetaan. Kokemukset voidaan nähdä tapoina, joilla tietty ilmiö 

koetaan. Kokemuksen käsitteen ohella tärkeä termi on käsitys. Fenomenografiassa käsitys 

merkitsee jonkin ilmiön tai asian syvää ymmärtämistä tai näkemystä siitä. Jonkin asian kä-

sittäminen sisältää myös merkityksen antamisen. Kuten todettua, kokemukset johtavat käsi-

tyksiin, ja käsitysten kautta heijastuvat ihmisen kokemukset. Voidaan ajatella, että ihmisen 

koko aiempi kokemusmaailma on mukana prosessissa missä käsitykset syntyvät. (Häkkinen 

1996, 11, 23–24; Niikko 2003, 18, 25.)  

Fenomenografisessa tutkimuksessa käsitys ei tarkoita samaa asiaa kuin mielipide, sillä käsi-

tys on rakentunut vankemmalle pohjalle. Käsitys on rakentunut jostain asiasta tietyistä pe-

rusteista käsin. Tällöin rakentuneiden käsitysten perusteella ihminen jäsentää kyseistä asiaa 

koskevaa uutta tietoa jota hän vastaanottaa. Ihminen nähdään näin ollen rationaalisesti ajat-

televana olentona, joka prosessoi mielessään tapahtumia ja olioita, ja liittää ne yhteyksiin 

toistensa kanssa. Näin muodostetaan käsityksiä koetuista ilmiöistä. Fenomenografisessa tut-

kimuksessa halutaan selvittää sisällöllisesti erilaiset tavat, joilla maailmaa käsitetään. (Aho-

nen 1995, 116–117.) Olennaista on ymmärtää käsitysten luonne. Käsitykset muodostuvat 

aina suhteessa johonkin, ne saavat merkityksensä kokonaisuuksissa ja ne rakentuvat sosiaa-

lisesti. Käsityksiä tutkiessa on siis huomioitava niiden kontekstuaalisuus, mikä näkyy erityi-
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sesti tulkinnassa, raportoinnissa sekä tutkimushenkilöiden tarkoituksenmukaisessa valin-

nassa. Tärkeää on esimerkiksi huomioida käsitysten ilmenemisyhteydet sekä hahmottaa tul-

kinnalliset ajatuskokonaisuudet. (Huusko & Paloniemi 2006, 166; Häkkinen 1996, 23–28.) 

Fenomenografian perusajatuksena on se, että henkilön käytös syntyy siitä, millaisia käsityk-

siä heillä on ilmiöiden ja asioiden välisistä suhteista. On kuitenkin huomioitava, että toimin-

nan ja käsitysten välillä ei voida nähdä suoraa yhteyttä, joten käsitykset eivät vastaa suoraa 

siihen mitä todellisuudessa tapahtuu ja miten todellisuudessa toimitaan. (Niikko 2003, 28.) 

Tieteenfilosofisilta taustaoletuksiltaan fenomenogragia on läheinen fenomenologian kanssa 

(Heikkinen ym. 2005, 348). Sekä fenomenologia että fenomenografia ovat kiinnostuneita 

ilmiöistä. Tutkittavat ilmiöt, esimerkiksi ajattelu, mielikuvat ja tunteet, rakentuvat psyykki-

sesti ihmisen tajunnassa. Fenomenologian keskiössä on ilmiöiden rakenteiden selvittäminen 

siinä missä fenomenografiassa kiinnostuksen kohteena ovat lähinnä ilmiöiden sisältöjen sel-

vittäminen ja kuvaaminen. (Niikko 2003, 13.) Martonin mukaan fenomenologiassa tavoit-

teena on hahmottaa ihmisten kokemusten ja käsitysten kautta itse ilmiöitä, siinä missä feno-

menografian kiinnostuksen kohteena ovat käsitysten eroavaisuudet. Hänen mukaansa voi-

daan ajatella, että fenomenologia on enemmänkin tieteenfilosofinen suuntaus ja fenomeno-

grafia tutkimusote. (Marton 1986, 40.) Niikon (2003, 30) mukaan taas fenomenografiaa ei 

voida pitää pelkkänä tutkimusmetodina eikä myöskään pelkkänä kokemuksen teoriana, 

vaikka siitä on löydettävissä elementtejä molemmista.  

Fenomenografisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita niin sanotusta toisen asteen näkö-

kulmasta eli kiinnostuksemme kohteena ovat juuri opiskelijoiden näkemykset ja kokemuk-

set, joiden kautta pyrimme ymmärtämään tutkimuksemme kohteena olevaa ilmiötä eli tun-

netaitoja. Kun tutkimusta tehdään ensimmäisen asteen näkökulmasta, ympäröivään todelli-

suuteen suuntaudutaan taas suoraan tutkijan oman kokemuksen kautta. Kuvataan siis jotain 

maailman ulottuvuutta suoraan ja siitä tehdään päätelmiä. Ensimmäisen näkökulman tapa 

kuvata maailmaa ei huomioi vaihtoehtoisia toisen ihmisen tapoja kokea sitä, siinä missä toi-

sen asteen näkökulman keskiössä ovat juuri toisten ihmisten tavat kokea asioita. Toisen as-

teen näkökulma on epäsuora menetelmä, sillä siinä todellisuuden ilmiötä kuvataan tietyn 

ihmisryhmän kokemusten ja käsitysten perusteella. (Creswell 2007, 59; Niikko 2003, 24–

25.) 
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Fenomenografisen tutkimuksen teossa on tietyt analyysivaiheet, joiden aikana tulkintojen ja 

merkitysten kartoittaminen tapahtuu. Jokaisessa analyysivaiheessa tehdyt valinnat vaikutta-

vat seuraaviin valintoihin ja merkityksiin. Koska ilmiön luonne on riippuvainen kokonai-

suudesta, käsitellään aineistoakin kokonaisuutena keskittymättä vastauksiin liikaa yksittäi-

sinä tapauksina. (Häkkinen 1996, 39.) Ensimmäisessä vaiheessa tutkija huomaa ilmiön, 

asian tai käsitteen josta ihmisillä näyttää olevan toisistaan eroavia käsityksiä. Meidän tutki-

musprosessimme alussa kiinnostuimme muun muassa opettajaopiskelijoiden käsityksistä 

tunnetaidoista. Toisessa vaiheessa tutkija tutustuu kiinnostuksen kohteena olevaan ilmiöön 

tai käsitteeseen teoreettisesti ja jäsentää itselleen sen keskeisimmät sisällöt ja näkökulmat. 

Seuraavassa vaiheessa tutkija haastattelee henkilöitä, meidän tapauksessamme opettajaopis-

kelijoita, ja kuulee heidän käsityksiään tutkimuksen alla olevasta asiasta. Viimeisessä eli 

neljännessä vaiheessa tutkija järjestelee käsityksiä luokittelemalla niitä niiden merkitysten 

perusteella ja muodostamalla niistä edelleen ylemmän tason merkitysluokkia. Varsinaiset 

fenomenografisen tutkimuksen vaiheet ovat siis teoreettinen perehtyminen, ongelmanaset-

telu, aineiston hankinta sekä tulkitseva analyysi (Ahonen 1995, 115, 137–143; Metsä-

muuronen 2003, 175.) 

Fenomenografisessa tutkimuksessa käytetään aineistolähtöistä lähestymistapaa, minkä takia 

teoria ei suoranaisesti toimi käsitysten luokittelurunkona, eikä tutkimuksessa testata teoriasta 

johdatettuja olettamuksia. Aineisto järjestyy kategorisoinnin pohjalta, ja tulkinnat tehdään 

vuorovaikutuksessa aineiston kanssa. Tulkinnat ja teoria kuitenkin keskustelevat toistensa 

kanssa. (Huusko & Paloniemi 2006, 166.) Tutkiessamme opettajaopiskelijoiden käsityksiä 

tunnetaidoista suhtauduimme siis avoimin mielin aineistoomme, ja pyrimme etsimään ai-

neistosta esiin nousevia käsitysten luokittelumahdollisuuksia.  

 

5.4 Tutkimuksen suorittaminen 

Pro gradu -tutkielmamme on kvalitatiivinen tutkimus, jossa olemme käyttäneet fenomeno-

grafista tutkimusotetta. Kuten Hirsjärven ja hänen tutkijakollegoidensa (2002, 123) mukaan 

fenomenografisen tutkimusotteen vaiheisiin kuuluu, tutustuimme ensin tutkimuksemme ai-

healueeseen liittyvään teoriaan ja kirjallisuuteen, joihin pohjautuen muodostimme tutkiel-

mamme teoreettisen viitekehyksen. Seuraavaksi suoritimme aineistonkeruun teemahaastat-

teluiden avulla, minkä jälkeen siirryimme aineiston analyysivaiheeseen. Tutkimuksemme on 
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tapaustutkimus eli case study, joka ei pyri yleistettävään tietoon (Hirsjärvi ym. 2002, 123), 

vaan kuvaa juuri paikallisen koulutusohjelman opiskelijoiden käsityksiä kiinnostuksen koh-

teena olevasta aiheesta eli tunnetaidoista. Tavoitteenamme on siis tutkimuksen kohteena ole-

van ilmiön kuvailu. 

 

5.4.1 Tutkimuksen kohdejoukko 

Tutkimuksemme suoritettiin Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa laaja-alaisen 

luokanopettajakoulutuksen opettajaopiskelijoille. Kaikki haastateltavat olivat viidennellä 

vuosikurssilla eli he olivat maisterivaiheen opiskelijoita ja pian valmistumassa, sekä siirty-

mässä työelämään. Halusimme haastatella juuri pian valmistumassa olevia opiskelijoita, 

sillä heidän ajatuksensa ovat jo suuntautumassa työelämän haasteisiin sekä heillä on ollut 

mahdollista kerätä opettajankoulutuksessa pisimmän aikaa tietoa ja kokemusta tunnetai-

doista ja -kasvatuksesta.  

Pyysimme haastatteluun yhteensä 15 opiskelijaa. Luonnollisesti osa heistä oli meille tutum-

pia ja osa vähemmän tuttuja opiskeluidemme ajalta. Toiveissamme oli, että kaikki haastatel-

tavat olisivat jo suorittaneet kaikki harjoittelujaksot, mutta koska sopivia haastateltavia oli 

suhteellisen vähän, oli meidän otettava haastatteluihin myös opiskelijoita, joilla viimeinen 

eli maisterivaiheen koulutyöskentely oli joko kesken tai kokonaan käymättä. Haastatelta-

vista seitsemän oli suorittanut maisterivaiheen koulutyöskentelyjakson, neljällä kyseinen 

jakso oli kokonaan vielä käymättä, sekä neljällä harjoittelujakso oli juuri meneillään. 

Koemme että 15 haastateltavaa tarjosi meille riittävän määrän erilaisia käsityksiä ja koke-

muksia tutkimustamme varten. Eskolan ja Suorannan (1998, 62–63) mukaan laadullista tut-

kimusta toteuttaessa aineistoa tarvitaan juuri sen verran, kuin on aiheen ja asetetun tutkimus-

kysymyksen kannalta välttämätöntä. Yksi tapa arvioida aineiston riittävyyttä on kylläänty-

minen eli saturaatio. Kun saturaation raja on ylitetty, eivät uudet tapaukset tuo enää uutta 

tietoa tutkimusongelman kannalta, eli aineiston alkaa niin sanotusti toistaa itseään. Tällöin 

aineistoa voisi siis ajatella olevan tarpeeksi. (Eskola & Suoranta 1998, 62–63.) Huoma-

simme jo puolessa välissä haastatteluja, että opiskelijoiden vastaukset alkavat selvästi muis-

tuttaa toisiaan. Näin ollen ajattelimme saavuttaneemme riittävän saturaation viidellätoista 
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haastattelulla, ja saavamme näin tarpeeksi kattavan tutkimusaineiston. Lisäksi kyseinen 

haastattelumäärä oli meidän resursseillamme hyvin toteutettavissa. 

Viidestätoista haastateltavasta kymmenen oli naisia ja viisi miehiä. Ottaen huomioon koulu-

tusalamme sukupuolijakauman koemme, että kolmasosa haastateltavista eli viisi henkilöä on 

tarpeeksi suuri joukko miehiä kohdejoukon kokonaiskuvan kannalta. Tutkimuksemme kes-

keinen päämäärä ei ole erityisesti vertailla miesten ja naisten välisiä käsityksiä ja kokemuk-

sia, joten miesten osuus tutkimuksessamme on mielestämme riittävä.  

 

5.4.2 Teemahaastattelu 

Haastattelutyyppejä ovat avoin haastattelu, strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu 

sekä niiden välimuoto puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu. Metsämuurosen 

(2003, 189) mukaan teemahaastattelu sopii hyvin tilanteisiin, joissa tutkittava ilmiö on arka 

tai intiimi, tai joissa halutaan tutkia asioita, jotka tiedostetaan heikosti. Teemahaastattelussa 

aihealue on määritelty pääpiirteittäin eli teemoittain, mutta valmiiden kysymysten sijaan 

käytetään vain keskustelua ohjaavia apukysymyksiä. Haastatteluista saatu tieto on syvää, ja 

vastaajien määrä voidaan teemahaastatteluissa pitää melko pienenä. Teemahaastattelut vaa-

tivat kuitenkin tutkijalta suurta paneutumista aiheeseen, ne ovat melko aikaa vieviä sekä 

analyysivaiheen työmäärä on suuri. (Metsämuuronen 2003, 189.) 

Fenomenografiselle aineistolle tavallisin tiedonkeruumenetelmä on juuri haastattelu, sillä 

haastatteluissa voidaan toteuttaa fenomenografiselle tutkimukselle ominaista intersubjektii-

visuutta. Intersubjektiivisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kun haetaan tietoa ihmisen 

ajattelusta, on kyseisessä prosessissa mukana myös tutkijan oma tietoisuus, joka heijastuu 

siihen miten toisen ihmisen ilmaisua tulkitaan. Intersubjektiivisuudelle on tärkeää haastatte-

lijan ja haastateltavan välinen luottamus, jonka syntymisessä olennaista on muun muassa se, 

että haastattelija tiedostaa omat lähtökohtansa keskustelun aiheena olevaan ilmiöön. Toisek-

seen luottamuksen kannalta tärkeää on se, että haastattelija aidosti ja aktiivisesti kuuntelee 

haastateltavaa. On olennaista kuulla ihmisiltä kokonaisia ja aitoja käsityksiä asioista. Lisäksi 

olennaista luottamuksen syntymiselle on se, että haastattelija voi luottaa tutkijaan ja haastat-

telu on keskustelua eikä kuulustelua. (Ahonen 1995, 136–138.) Haastattelun on oltava siis 
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reflektiivinen ja dialoginen, joten tutkijan tulee olla herkkä lukemaan haastateltavaa, jotta 

käsitykset ja kokemukset kuultaisiin mahdollisimman aidosti (Niikko 2003, 31). 

Muihin tiedonkeruutapoihin verrattuna haastatteluissa on se etu, että aineiston keruuta voi-

daan säädellä joustavasti ja yksilöllisesti tilanteet ja vastaajat huomioiden. Haastatteluissa 

ihmistä korostetaan subjektina eli kokijana, jolle annetaan mahdollisuus kertoa kokemuksis-

taan ja käsityksistään vapaasti, aktiivisesti ja merkityksiä luoden. Haastattelun tarkoituksena 

on kartoittaa haastateltavan tunteita, mielikuvia, arvoja, uskomuksia, käsityksiä, kokemuksia 

sekä ymmärrystä maailmasta ja tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelun etuna on näin ollen myös 

se, että saatuja vastauksia on mahdollista selventää ja syventää. (Hirsjärvi ym. 2002, 192; 

Niikko 2003, 32.)  

Haastattelut ovat kuitenkin suhteellisen aikaa vieviä, sillä ihmisten kertomuksille tulee antaa 

rauhallinen ympäristö ja tarpeeksi aikaa. Lisäksi haastattelun valmistelu ja haastattelijan roo-

liin valmistautuminen vievät aikaa ja resursseja. Haastattelun luotettavuutta heikentävänä 

asiana voidaan pitää sitä, että usein haastateltavat henkilöt antavat tahtomattaankin sosiaali-

sesti hyväksyttäviä vastauksia. Haastateltava saattaa haluta antaa itsestään tietynlaisen ku-

van. (Hirsjärvi ym. 2002, 193–194.) Lisäksi meidän tutkimuksessamme osa haastateltavista 

oli meille tuttuja, mikä osaltaan saattoi vaikuttaa haastateltavien vastauksiin.  

Teemahaastattelu korostaa haastateltavien tulkintoja asioista sekä niille annettuja merkityk-

siä. Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu on välimuoto strukturoidusta eli loma-

kehaastattelusta ja avoimesta haastattelusta. Siinä haastattelun teemat eli aihepiirit on ennalta 

päätetty, mutta kysymysten asettelu ja järjestys eivät ole niin sidottuja. Haastattelu etenee 

valittujen teemojen ja tarkentavien kysymysten varassa. (Hirsjärvi ym. 2002, 194–196; 

Tuomi & Sarajärvi 2012, 73–75.) Valitsimme haastattelutyypeistä omaan tutkimukseemme 

teemahaastattelun, sillä koimme, että se vastaa parhaiten tutkimuskysymystemme laatuun, 

koska halusimme tutkia luokanopettajaopiskelijoiden ajatuksia, käsityksiä ja kokemuksia 

tunnetaidoista. Teemahaastattelussa voimme saada mahdollisimman paljon tietoa ihmisen 

käsityksistä ja ajatuksista koskien tutkimusaihetta. 

Teemahaastatteluiden kannalta keskeistä on luoda tutkimusongelmiin perustuvat teema-alu-

eet, joiden pohjalta haastattelu etenee (Hirsjärvi & Hurme 2000, 66). Loimme haastattelu-

rungon tutkimuskysymyksistämme muodostettujen teemojen pohjalta. Muodostimme jokai-

sen teeman alle apukysymyksiä, joiden pohjalta keskustelu eteni. Haastattelun alussa ky-



51 

 

 

syimme haastateltavalta taustatietoina iän, vuosikurssin, suoritetut harjoittelut sekä varmis-

timme, oliko haastateltava etsinyt tietoa tunnetaidoista haastattelua varten, sillä olimme toi-

voneet että tietoa ei etsittäisi. Teemamme jakautuivat seuraavasti: 

1. Teema: Tunnetaidot käsitteenä 

2. Teema: Omat valmiudet tunnekasvatukseen 

3. Teema: Tunnetaidot ja opettajankoulutus 

Ensimmäisessä teemassa halusimme selvittää, kuinka tuttuna haastateltava koki käsitteen 

tunnetaidot ja kokiko hän käsitteestä keskusteltaessa olonsa varmaksi tai epävarmaksi. Li-

säksi olimme kiinnostuneita siitä, millaisia käsityksiä haastateltavalla oli käsitteiden tunne-

taidot ja tunneäly suhteesta. Halusimme myös kuulla haastateltavan käsityksiä siitä, kuinka 

merkityksellinen käsite tunnetaidot on peruskoulun kannalta, ja esiintyykö kyseinen käsite 

heidän käsitystensä mukaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.  

Toisessa teemassa olimme kiinnostuneita kuulemaan luokanopettajaopiskelijoiden käsityk-

siä omista tiedoistaan ja taidoistaan tunnekasvatukseen liittyen. Tutkimuksemme tavoitteena 

oli siis selvittää vastaajien käsityksiä valmiuksistaan opettaa tunnetaitoja peruskoulussa. Ha-

lusimme myös kuulla opiskelijoiden varmuuden tai epävarmuuden kokemuksia tunnekasva-

tuksen suhteen.  

Kolmannessa teemassa halusimme selvittää opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia siitä, 

kuinka opettajankoulutus on vaikuttanut heidän omiin tunnetaitoihinsa, käsitykseensä tun-

netaidoista sekä kykyihin opettaa tunnetaitoja. Halusimme kuulla myös yleisesti siitä, oliko 

opettajankoulutuksessa ylipäätään ollut puhetta tunnetaidoista opiskelijoiden kokemusten 

perusteella. Olimme kiinnostuneita kuulemaan millaisissa yhteyksissä tunnetaitoja on käsi-

telty ja onko koulutus antanut opiskelijoille heidän mielestään tarpeeksi välineitä tunnetai-

tokasvatukseen. Halusimme lisäksi selvittää opiskelijoiden käsityksiä siitä, olisiko opetta-

jankoulutusta syytä kehittää tällä saralla, ja jos olisi niin millä keinoin. 

Luotuamme ensimmäisen version haastattelurungosta, suoritimme Hirsjärveä ja hänen tut-

kijakollegoitaan (2002, 72–73) mukaillen esitutkimuksen eli pilottitutkimuksen. Sen avulla 

halusimme testata haastattelurungon toimivuutta käytännössä, kysymysten asettelun sel-

keyttä, kysymysten määrää sekä järjestystä. Testasimme haastattelurungon kolmella tunte-

mallamme opiskelijalla. Pilottihaastatteluiden perusteella muokkasimme hieman haastatte-

lurunkoamme toimivampaan suuntaan esimerkiksi kysymyksiä muotoilemalla. Haastattelut 
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sujuivat kuitenkin jo pilottivaiheessa niin hyvin, ettei suurempia muutoksia tarvinnut tehdä. 

Pilottihaastateltavien mielestä haastattelurunko (ks. liite 2) oli selkeä ja sopivan mittainen, 

eikä sitä tarvinnut heidänkään mielestään juuri muokkailla. Näin ollen uskalsimme pienten 

hienosäätöjen jälkeen suorittaa varsinaiset haastattelut.  

 

5.4.3 Tutkimuksen eteneminen 

Toteutimme tutkimuksemme marras- ja joulukuussa 2016. Haastattelut järjestettiin yksi ker-

rallaan yliopiston tiloissa. Haastattelut nauhoitettiin tablettitietokoneelle ladatulla nauhoitus-

sovelluksella myöhemmin tapahtuvaa litterointia varten. Ennen haastattelua lähetimme 

haastateltaville sähköpostitse informaatiokirjeen (ks. liite 1), jossa kerroimme lyhyesti tut-

kimusaiheestamme sekä tulevasta haastattelusta. Ohjeistimme haastateltavia olemaan etsi-

mättä tietoa käsitteestä tunnetaidot, jotta saisimme mahdollisimman aitoa tutkimustietoa 

juuri opettajankoulutuksen vaikutuksesta kyseisen käsitteen tuntemisesta. Lisäksi ohjeis-

timme heitä halutessaan pohtimaan ennalta esimerkiksi tunnetaitojen ja peruskoulun tai tun-

netaitojen ja opettajankoulutuksen suhdetta, jotta haastattelutilanteessa heillä saattaisi olla 

tulla helpommin mieleen kokemuksia ja käsityksiä kyseisistä aihepiireistä.  

Haastattelut sujuivat suunnitelmien mukaisesti ja ne kestivät keskimäärin 34 minuuttia. Ly-

himmillään yksi haastattelu kesti 22 minuuttia ja pisimmillään 48 minuuttia. Haastateltavien 

vastaamisen laajuudessa oli luonnollisesti eroja vastaajien välillä. Vastaajien vireystasossa 

oli eroja johtuen esimerkiksi meneillään olevasta harjoittelujaksoista ja muista kiireistä. 

Siksi osa haastateltavista oli motivoituneempia pohtimaan asioita syvällisemmin kuin toiset. 

Lisäksi haastatteluissa kävi usein ilmi, että aihealue koettiin vastaajien mukaan haastavaksi. 

Siksi haastateltavien puheissa esiintyi usein epäilyä ja arvailua, mikä heijastaa osaltaan myös 

tutkimusongelmiemme aihetta. Aiheen haastavuus näkyi haastateltavien puheessa, mikä ker-

too siitä, että tunnetaidot eivät ehkä ole niin tuttu aihe kuin niiden olisi hyvä olla.  

Toteutimme haastattelut tutkimusparimme kanssa yhdessä niin, että toinen keskusteli haas-

tateltavan kanssa ensimmäisestä ja toisesta teemasta, ja toinen toteutti viimeisen osion, sillä 

se oli laajempi suhteessa kahteen ensimmäiseen.  Lisäksi toisen tutkijan haastateltaessa, saat-

toi toinen tarvittaessa esittää haastateltavalle tarkentavia kysymyksiä tai lisätä väliin omia 
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kommentteja. Koimme osioiden jakamisen järkeväksi ratkaisuksi, sillä se helpotti ja sel-

keytti haastatteluiden toteuttamista. Tällä tavalla tutkimustilanne sujui johdonmukaisesti il-

man sekaannuksia, ja keskustelu oli selkeä ja helposti seurattava myös haastateltavalle. 

 

5.4.4 Aineiston analyysi 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on valittavissa eri vaihtoehtoja aineiston keräämiseen 

ja käsittelemiseen sekä saadun tutkimustiedon analysointiin. Muun muassa Eskola (2007, 

162–166) erittelee kolme analyysitapaa: teorialähtöinen analyysi, teoriasidonnainen analyysi 

sekä aineistolähtöinen analyysi. Teorialähtöisessä analyysissa tutkimus rakentuu teorian 

pohjalle ja empiirisen osuuden jälkeen palataan uudelleen tarkastelemaan teoriaa. Teo-

riasidonnaisessa eli abduktiivisessa analyysissa tutkijan tekemä analyysi on kytköksissä teo-

riaan, mutta ei suoraan pohjaudu siihen. Aineistolähtöisessä eli induktiivisessa analyysissä 

tutkijan pyrkimyksenä on rakentaa tutkimuksen teoria kootun aineiston pohjalta. (Hirsjärvi 

ym. 2002, 136; Tuomi & Sarajärvi 2012, 100.) Meidän tutkimuksessamme käytimme jäl-

kimmäisintä eli induktiivista analyysiä, eli tutkimuksessamme aineisto oli teoriamme lähtö-

kohtana. 

Fenomenografiassa teoriaa ei käytetä ennakkoon käsitysten luokitteluun tai valmiiden olet-

tamusten testaamiseen. Aineiston avoimella käsittelyllä tutkija saa enemmän uutta informaa-

tiota. (Ahonen 1995, 123.) Lisäksi fenomenografisessa tutkimuksessa tuloksia esitettäessä 

pitäydytään arkikielessä, jotta henkilöiden kokemukset ja käsitykset pääsevät parhaiten 

esiin. Tuloksissa esiintyy siis suoria sitaatteja, jotka esitetään tiettyjen kuvauskategorioiden 

yhteydessä. Näin ollen lukija pystyy seuraamaan tutkijan tulkintoja, päättelyitä ja perusteluja 

kuvauskategorioiden esittelyissä. (Niikko 2003, 39.) 

Fenomenografisen tutkimuksen aineiston analyysiin on esitetty useiden tutkijoiden taholta 

erityiset analyysivaiheet. Uljensia (1991) mukaillen fenomenografisen tutkimuksen analyysi 

etenee seuraavien vaiheiden kautta: ensimmäisessä vaiheessa analyysiä tehdessä aineistoon 

tutustutaan ja se luetaan useaan kertaan huolellisesti läpi, jotta tekstistä löytyy tärkeitä il-

mauksia ja ihmisten kokonaiskäsityksiä. Toisessa vaiheessa analyysiä aineistosta aletaan et-

siä, lajitella ja ryhmitellä niin sanottuja merkityksellisiä ilmauksia omiksi teemoikseen. Ai-
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neistosta etsitään siis eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia, mutta myös harvinaisempia il-

mauksia. Kolmannessa analyysivaiheessa analyysissä muodostetut teemat muodostetaan ka-

tegorioiksi, jolloin yksittäiset kategoriat ovat selkeästi suhteessa toistensa kanssa. Kunkin 

kategorian tehtävä on kuvata ilmiötä jollain tavalla. Fenomenografiselle tutkimukselle omi-

naisesti kategoriat syntyvät analyysin edetessä, eikä niitä määritetä etukäteen. Neljännen 

analyysivaiheen tehtävänä on yhdistellä kategorioita teorian pohjalta laajemmiksi kuvaus-

kategorioiksi. Kuvauskategoriat ovat ikään kuin yhteenvetoja aineistosta ja toimivat tutki-

muksen päätuloksina. (Niikko 2003, 33–37; Uljens 1991, 89–101.) 

Alasuutarin (2011, 39–47) mukaan laadullinen analyysi taas koostuu kahdesta vaiheesta, ha-

vaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Aineistoa tarkasteltaessa kiinnite-

tään huomiota siihen, mikä on olennaista kysymyksenasettelun ja teoreettisen viitekehyksen 

kannalta. Näin saatu aineisto pelkistetään hallittavammaksi määräksi erillisiä ns. raakaha-

vaintoja. Seuraavaksi näitä havaintoja pelkistetään edelleen yhdistelemällä raakahavainnot 

harvemmaksi joukoksi tai yhdeksi havainnoksi. Tämä onnistuu, kun havainnoista etsitään 

yhteinen piirre, nimittäjä tai sääntö, joka siltä osin pätee poikkeuksetta koko aineistoon. Laa-

dullisessa tutkimuksessa yksikin poikkeus siis niin sanotusti kumoaa säännön. Poikkeavuu-

det suhteutetaan kokonaisuuteen, joka on itse tutkimuksen kohteena. Tämä usein johtaa abst-

raktitason nostamiseen tai teoreettisen viitekehyksen tai näkökulman muuttumiseen. Toinen 

laadullisen analyysin vaihe on arvoituksen ratkaiseminen. Tällöin tutkittavasta ilmiöstä teh-

dään merkitystulkinta tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta. 

Usein arvoituksen ratkaisemisen yhteydessä esiin nousseet uudet kysymyksenasettelut joh-

tavat uusiin pelkistämisen vaiheisiin ja aineiston osien operationalisointeihin. Kun pelkistet-

tyjä havaintoja tulkitaan johtolankoina, tulee viitata tilastotietoihin, muuhun tutkimukseen 

ja teoriakirjallisuuteen. (Alasuutari 2011, 39–47.) 

Myös Eskola (2007, 169–171) esittää oman näkemyksensä aineiston analyysin vaiheista, 

jotka osin mukailevat edellä mainittuja tapoja. Eskolan mukaan teemahaastatteluilla kerä-

tylle aineistolle tyypillistä on ensimmäisenä järjestää aineisto teemoittain. Käytän-

nössä haastatteluista etsitään kuhunkin teemaan liittyvät kohdat. Tämä edellyttää haastatte-

luihin tutustumista ja niiden lukemista monta kertaa ennen varsinaisen analyysin aloitta-

mista.  Kun kohdat on etsitty, ne kerätään teemoittain tekstitiedostoon leikkaa ja liimaa -

periaatteella. Tässä analyysivaiheessa aineistoa ei vielä karsita vaan ainoastaan järjestetään 

uudelleen.  
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Kun teemoittaminen on suoritettu seuraa varsinainen analyysivaihe. Kyseisessä vaiheessa 

aineistoa luetaan läpi ja siitä tehdään tulkintoja. Analyysin ja tulkintojen avulla aineiston on 

tarkoitus tiivistyä. Aineistoa näin ollen tiivistetään, järjestetään ja jäsennetään niin, että kas-

vatetaan kaiken olennaisen informaatioarvoa. Tätä prosessia kuvaavat termit aineiston tee-

moittelu ja tyypittely. Teemoittelussa aineistoa pyritään järjestämään ryhmiin tutkimusky-

symyksiin liittyvien teemojen mukaan ja nostetaan niihin liittyviä sitaatteja tulkittaviksi. 

Tyypittelyssä haastatteluista taas tiivistetään yleisimpiä vastaustyyppejä, jotka kuvaavat 

haastateltavien vastauksia laaja-alaisesti. (Eskola 2007, 172–174.) 

Analyysin neljännessä vaiheessa Eskolan mukaan tutkija poimii keskeisimmät kohdat ai-

neistostaan. Tutkija voi tehdä valinnan nostaako hän aineistosta mielenkiintoisimmat ha-

vainnot vai pyrkiikö hän kuvaamaan aineistoaan tasapuolisesti. Yleensä laadullisessa tutki-

muksessa suositaan ensimmäistä vaihtoehtoa. Tutkija voi rakentaa analyysiaan vaakasuo-

raan haastateltava kerrallaan ja rakentaa niin sanottuja tapauskuvauksia tai tyyppejä. Ana-

lyysi voidaan suorittaa myös pystysuoraan etenemällä teemojen mukaisesti. Kyseessä ole-

vassa neljännessä vaiheessa aineistoa on tarkoitus kirjoittaa auki ja liittää siihen omia ha-

vaintoja ja tulkintoja, jolloin yhdistellään esimerkkejä aineistosta sekä tutkijan ajattelua. Vii-

dennessä vaiheessa mukaan liitetään esille nostettuihin asioihin liittyvää teoriaa ja aikaisem-

pia tutkimuksia. Kuudennessa vaiheessa kirjoitettu teksti hiotaan lopulliseksi tekstiksi. (Es-

kola 2007, 173–174.) 

Edellä esitetyt esimerkit aineiston analyysiin ovat samankaltaisia toistensa kanssa, mutta 

niissä on myös pieniä eroja ja niissä käytetään eri käsitteitä. Toisten tutkijoiden analyysitavat 

ovat hiukan monivaiheisempia kuin toisten, kuten esimerkiksi Eskolan kuuden vaiheen mit-

tainen analyysi on tarkemmin määritelty kuin Alasuutarin kaksivaiheinen analyysitapa. Pää-

piirteittäin jokaisen tutkijan esittelemän työtavan tavoitteena on kuitenkin etsiä tutkittavien 

vastauksista samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, joiden pohjilta aineistosta erotetaan tär-

keitä ja merkityksellisiä ilmauksia. Nämä ilmaukset kootaan yhteen, joista edelleen erotte-

lemalla ja yhdistelemällä luodaan laajempia joukkoja. Saaduista joukoista pystytään tulkit-

semaan tutkimustulokset ja johtopäätökset, jotka samalla liitetään aikaisempiin tutkimuksiin 

ja teorioihin.  

Meidän tutkimuksemme analyysi muistuttaa läheisimmin edellä mainittuja Eskolan analyy-

sivaiheita. Tutkimuksemme analyysi alkoi litteroimalla eli puhtaaksikirjoittamalla haastat-

telut. Litteroimme aineiston melko tarkasti, jättäen kuitenkin usein toistuvat välisanat kuten 
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“niinku” pois tekstistä. Kun olimme tutustuneet aineistoon, jaoimme kunkin tutkimuskysy-

myksen omiin teemoihinsa, jotka muodostuivat melko pitkälti haastatteluiden sisällön mu-

kaisesti. Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme käsittelee vastaajien käsityksiä tunnetai-

doista ja niiden merkityksestä peruskoulun kannalta. Jaoimme tämän kysymyksen neljään 

teemaan: vastaajien määrittelyjä tunnetaidoista, vastaajien käsitykset tunnetaitojen ja tun-

neälyn suhteesta, käsitykset tunnetaitojen merkityksestä koulussa sekä käsitykset opetus-

suunnitelmien perusteiden sisällöistä tunnetaitojen osalta.  

Jaettuamme ja taulukoituamme aineiston omiin teemoihinsa, aloimme tutustua siihen tar-

kemmin ja toteutimme sille teemoittelun ja tyypittelyn. Suoritimme analyysiin pystysuoraan 

eli etenimme teemojemme mukaisesti. Kun aineisto oli purettu, se luettiin useaan kertaan 

läpi, jolloin sieltä alkoi erottua samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia vastaajien käsityksissä. 

Teemoittelussa jaoimme tutkimusaineistoa alateemoihin vastausten mukaan, eli etsimme lit-

teroinneista kuhunkin teemaan sopivat kohdat ja keräsimme ne taulukkoon Eskolan leikkaa 

ja liimaa -periaatteella.  Ensimmäisessä teemassa koskien tunnetaitojen määritelmiä, alatee-

moiksi muodostuivat ne tunnetaitoihin liitetyt piirteet, jotka nousivat vastaajilta yleisimmin 

esille. Nämä alateemat eli vastaustyypit koodasimme litterointitiedostoihin kyseisen vas-

tauksen kohdalle koodein ”A1, A2, A3” ja niin edelleen.  Samalla nostimme aineistosta nii-

hin liittyviä sitaatteja tulkittavaksi.  

Tämän jälkeen tyypittelyssä tiivistimme alateemoihin nostamiamme vastauksia niitä laaja-

alaisesti kuvaaviksi kategorioiksi, toisin sanoen muotoilimme vastaustyypeille niitä parhai-

ten kuvaavat nimet. Kuten muun muassa Hirsjärvikin kollegoineen (2002, 138, 147–150) 

toteaa, fenomenografisen tutkimuksen päätuloksena toimivat muodostuneet (kuvaus)kate-

goriat, sillä kyseiset kategoriat eivät kuvaa vain yksittäisten ihmisten ajattelua vaan laaja-

alaisemmin erilaisia ajattelutapoja yhteensä. Myös meidän tutkimuksessamme muodostuivat 

kategorioista lopulliset tutkimustulokset, joita olivat tässä kysymyksessä ja teemassa muun 

muassa tunneilmaisu, toisen tunteiden ymmärtäminen, omien ja toisten tunteiden tunnista-

minen ja niin edelleen (ks. luku 6). Kategorioiden muodostamisessa kiinnitimme Häkkistä 

(1996, 35) mukaillen huomiota muun muassa luokkien olennaisuuteen, olivatko luokat toi-

sensa pois sulkevia eivätkä päällekkäisiä, kuinka luokat olivat yhteydessä toisiinsa, olivatko 

luokat toistensa kanssa eriarvoisia vai samanarvoisia sekä kuinka paljon vastauksia kukin 

luokka sisälsi. 
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Analyysin viimeisissä vaiheissa kirjoitimme tutkimuskysymys kerrallaan aineistomme auki. 

Liitimme tekstiin omia tulkintojamme ja pohdintojamme aineistosta ja opiskelijoiden vas-

tauksista.  Liitimme tekstiin jo taulukoiduista sitaateista parhaiten haastateltavien käsityksiä 

kuvanneita sitaatteja tukemaan aineistosta nousseita tuloksia ja niistä tekemiämme tulkin-

toja. Suoritimme aineistolle myös teorian takaisinliitännän, eli liitimme saatuihin tuloksiin 

teoriaa viitekehyksestämme. Seuraavaan kaavioon kokosimme vielä aineistomme analyysin 

vaiheet: 

 

Kuvio 1.  Aineistomme analyysin vaiheet 

 

Seuraavaksi esittelemme pätkän alkuperäisestä taulukosta, johon toteutimme ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen analyysin. Jaottelimme 1. tutkimuskysymyksen neljään teemaan (tau-

lukossa nähtävillä vain osa ensimmäisestä teemasta), joiden alle kokosimme vastaajien kä-

sityksiä omiin alateemoihin, jotka edelleen tiivistimme omiksi kategorioiksi. Samalla nos-

timme aineistosta vastaajien käsityksiä parhaiten kuvaavia sitaatteja. Taulukkoon merkka-

simme vielä kunkin alakategorian yhteyteen sen maininneen vastaajan koodin ”H1, H2, H3” 

ja niin edelleen, ja samat koodit löytyvät myös kunkin sitaatin perästä. Taulukossa jatkuu 

ensimmäisen teeman teemoittelu ja tyypittely, jonka jälkeen tulee 2. teeman eli vastaajien 

käsityksien tunnetaitojen ja tunneälyn suhteesta, teemoittelu ja tyypittely ja niin edelleen. 

 

Litterointi ja aineistoon tutustuminen

Jako teemoihin tutkimuskysymyksittäin

Teemoittelu (= alateemat) ja sitaattien taulukointi

Tyypittely (= kategoriat = tutkimustulokset) 

Lopullinen kirjoittaminen
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Taulukko 1.  Alkuosa ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysikaaviosta  

Tutkimuskysymys 1: Millaisia käsityksiä vastaajilla on tunnetaidoista ja niiden merki-

tyksestä peruskoulun kannalta? 

Teema 1: Vastaajien määrittelyjä tunnetaidoista 

Alateemat: Kategoriat: Aineistosta nostetut sitaatit: 

A1:  

Kyky ilmaista eri 

tunteita 

(H1, H13) 

 

Tunneilmaisu 

 

“no ehkä mulla ekana tulee mieleen se että se on kykyä 
ilmaista eri tunteita” H1 

 

“ – – miten, osaako ilmasta erilaisia tunteita.” H13 

A2: 

Toisen tunteisiin 

vastaaminen 

(H6) 

 

Kyky ottaa huo-

mioon toisen tun-

teet (H8, H10) 

 

Oppilaan tun-

teiden huomi-

oiminen (H15) 

 

Toisen tun-

teiden huomi-

oiminen 

 

 
“Ja vaikka (osaa) vastata niihin lapsen tunteisiin, että 

jos lapsella on paha mieli niin osaa lohduttaa tai ei ai-
nakaan tee enempää pahaa mieltä – – ” H6 

 

“No mun mielestä tunnetaidot on sitä että osaa ottaa 
huomioon niiden toisten osapuolten tunteet, kenen kaa 

toimii. Että esimerkiks koulussa se oppilas osais miet-

tiä, että miten nää mun teot vaikuttaa nuihin toisiin, 
että miten ne tunteet mitä ite vaikka purkaa, nii miten 

voi vaikuttaa siihen toiseen.” H8 

A3:  

Omien tunteiden 

tunnistaminen 

(H3, H4, H5, H7, 

H9, H11, H12, 

H14) 

Toisten tunteiden 

näkeminen/aavis-

taminen (H7, 

H12) 

 

Toisten tunteiden 

tunnistaminen 

(H3, H4, H5) 

 

Omien tuntei-

den tunnistami-

nen 

 

Toisten tuntei-

den tunnistami-

nen  

 

 

“ – – no mä ymmärtäisin sen ihan niinku ton sanan pe-

rusteella että ihminen osaa tunnistaa tunteita itessä ja 
toisissa – – ” H3 

 

“ – – jos puhutaan vaikka oppilaasta, niin on sellaset 

taidot tai työkalut joilla pystyy tunnistamaan (oppilaan) 

tunteita että miltä nyt tuntuu, onko surullinen, onko 
iloinen, onko väsynyt – – ” (H5) 

 

“Ainaki se että miten pystyy jotenkin ehkä näkemään ja 
aavistamaan muitten tunteita – – ” H7 

 

A4:  

Jne. 

  

 

Litterointien analyysi kahden tutkijan voimin onnistui aineistoa jakamalla ja tulkintojamme 

vertailemalla. Haastatteluissa nauhoitetut äänitteet jaoimme puoleksi ja litteroimme kumpi-

kin omat osamme. Aineistot litteroituamme toteutimme itse analyysin tutkimuskysymys ker-

rallaan. Tutustuimme kumpikin alustavasti omiin litterointeihimme, jonka jälkeen näistä te-
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kemiemme tulkintojen pohjilta jaoimme aineiston yhdessä omiin teemoihinsa. Sitten toteu-

timme kumpikin omiin litterointeihimme teemoittelun, jolloin kokosimme aineistosta nous-

seet alateemat yhteen taulukkoon, johon samalla keräsimme vastaajien sitaatit. Kun olimme 

saaneet tämän tehtyä, vaihdoimme aineistoja päikseen ja vertailimme omia tulkintojamme 

toisen niistä jo tekemiin. Tämän jälkeen työskentelimme jälleen yhdessä, jolloin jaoimme 

omat tulkintamme toisillemme ja tiivistimme taulukkoon jo syntyneistä alateemoista kate-

goriat eli lopulliset tutkimustulokset. Lopuksi jaoimme aineiston jälleen puoliksi ja kirjoi-

timme tutkimustulokset auki omilta osilta, joita täydensimme kumpikin omilla tulkinnoil-

lamme, pohdinnoillamme ja johtopäätöksillämme. Toimimme näin jokaisen tutkimuskysy-

myksen kohdalla. Kuten läpi koko tutkielmamme, teimme analyysivaiheen ajan tiivistä yh-

teistyötä, vaikka välillä työskentelimmekin erillämme.  

 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen luotettavuudelle olennaista on tutkijan oma subjektiivisuus, eli sen tiedostami-

nen, että tutkijan aikaisemmin kertyneet tiedot ja odotukset vaikuttavat tutkimuksen tekemi-

seen tahdosta riippumatta. Luotettavuuden kannalta tärkeää on tiedostaa tutkijana omat läh-

tökohdat ja rehellisesti tunnustaa, että ne ovat mukana tutkimuksen teon alusta loppuun. 

Näin ollen niitä voidaan tietoisesti käsitellä esimerkiksi aineiston hankinnan ja johtopäätös-

ten teon aikana. (Ahonen 1995, 122.)  

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää useita erilaisia mittaus- ja tutki-

mustapoja. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa tulosten toistettavuutta eli sen kykyä antaa 

ei-sattumanvaraisia tuloksia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaksi tutkijaa 

päätyy samanlaisen tulokseen tai samaa henkilöä tutkittaessa saadaan sama tulos eri tutki-

muskerroilla, ja tällöin tutkimustuloksia voidaan pitää reliaabelina. Reliabiliteettikysymyk-

set ovat ajankohtaisia ensisijaisesti siinä tutkimuksen vaiheessa, kun siirrytään empiirisestä 

aineistosta ja sen analyysista aineiston tulkintaan. (Hirsjärvi ym. 2002, 213.; Pyörälä 1995, 

11–12.) Reliabiliteettikäsitteen valossa vaihtelua, joka esiintyy tutkimusmittausten yhtey-

dessä, pidetään usein ongelmallisena. Sen katsotaan johtuvan tutkimusinstrumentin tai mit-

tauksen luonteen puutteista.  (Kiviniemi 2007, 81; Pyörälä 1995, 15–16.) 
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Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius. Aineiston validiteetilla tarkoite-

taan sen pätevyyttä, eli onko tutkimusmenetelmä tai mittari mitannut juuri sitä, mitä oli tar-

koitettu mitattavan. Eri mittarit ja menetelmät eivät aina toimikaan kuten tutkija oli ajatellut, 

ja vastaaja on esimerkiksi voinut käsittää jotkin kysymykset eri tavalla kuin tutkija. Aineis-

ton luotettavuutta arvioitaessa on siis kyse ennen kaikkea sen aitoudesta: aineisto on aitoa, 

mikäli tutkimushenkilöt puhuivat samasta asiasta kuin tutkija oletti. (Ahonen 1995, 129; 

Hirsjärvi ym. 2002, 213–214; Syrjälä, Ahonen, Syrjäinen & Saari 1994, 129–130.) Tutki-

muksen validiutta voidaan lisäksi arvioida eri näkökulmista, joita ovat ennustevalidius, tut-

kimusasetelmavalidius sekä rakennevalidius (Hirsjärvi & Hurme 2000, 186–187). Laadulli-

sen aineiston luotettavuus ja siitä nousseiden merkitysten ja merkityskategorioiden luotetta-

vuus riippuu kahdesta tekijästä: siitä, miten ne vastaavat tutkimushenkilöiden ilmaisussaan 

tarkoittamia merkityksiä sekä missä määrin ne vastaavat teoreettisia lähtökohtia. Laadullisen 

aineiston luotettavuudessa on siis erityisesti kyse tulkintojen validiteetista. Aineiston on ol-

tava lisäksi relevanttia ongelmanasettelun taustana olevien teoreettisten käsitteiden suhteen. 

(Ahonen 1995, 129; Pyörälä 1995, 15.) 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voi kohentaa tarkalla selostuksella tutkimuksen to-

teuttamisesta. Olosuhteet, joissa aineisto on kerätty, tulisi kertoa mahdollisimman totuuden-

mukaisesti. Tutkimuksessa kerrotaan esimerkiksi paikoista, joissa tutkimus kerättiin, haas-

tatteluihin käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat haastattelussa ja tutkijan 

oma itsearviointi tilanteesta. Lukijalle on lisäksi kerrottava aineiston analyysissa syntynei-

den luokittelujen alkujuuret ja luokittelujen perusteet. Tutkijan olisi hyvä tuoda esille myös 

perusteet, joihin hän pohjaa päätelmänsä. Tässä lukijaa auttaa aineistosta poimitut suorat 

haastatteluotteet tai muut autenttiset dokumentit, sillä kokonaiset haastattelulainaukset 

osoittavat tutkijan tulkinnat päteviksi. (Hirsjärvi ym. 2002, 214–215.) Kiviniemen (2007, 

83) mukaan raportointia voidaan luonnehtia laadullisen tutkimuksen kulmakiveksi, ja kes-

keisenä luotettavuuden osa-alueena voidaan pitää itse tutkimusraporttia. Hyvin perusteelli-

sesti toteutettu tutkimustyö voidaan pilata huonosti viimeistellyllä raportoinnilla, eikä tutki-

mustuloksia voida pitää täysin luotettavina. Olennaista tutkimuksen luotettavuuden kannalta 

on luonnollisesti myös se, että tutkija ei ylitulkitse aineistoaan eikä nosta asioita irti asiakon-

tekstista. (Ahonen 1995, 154–155; Kiviniemi 2007, 83.)  

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa ja validiutta tarkentaa käyttämällä useita me-

netelmiä samassa tutkimuksessa. Tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä kutsutaan termillä tri-
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angulaatio. Denzin (1970, 301–307), joka on termin varhaisimpia käyttäjiä, jaotteli triangu-

laation neljään tyyppiin. Metodologinen triangulaatio tarkoittaa edellä mainittua useiden me-

netelmien käyttöä. Tutkijatriangulaatiolla tarkoitetaan useiden tutkijoiden osallistumista ai-

neistonkerääjinä sekä tulosten analysoijina ja tulkitsijoina. Aineistotriangulaatiossa saman 

ongelman ratkaisemiseksi kerätään useita erilaisia tutkimusaineistoja ja teoreettisesta trian-

gulaatiosta puhuttaessa ilmiötä lähestytään eri teorioiden näkökulmista. (Denzin 1970 301–

307.) Burgess (1982, 165–167) taas käyttää termiä monimetodinen lähestymistapa (multiple 

research strategies) puhuttaessa eri menetelmien käyttämisestä tutkimuksessa. Tutkijoiden 

tulisi valita sellaisten menetelmien joukko, joka sopii juuri kyseisen tutkimuksen kohteena 

olevan ongelman ratkaisemiseen.  Menetelmien käyttöä laajentamalla saadaan esiin laajem-

pia näkökulmia ja näin ollen voidaan lisätä tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 38–39.) 

Laadullisen aineiston luotettavuutta ei pystytä tarkistamaan tutkimusta toistamalla. Ensinnä-

kään tutkijan ja tutkittavan intersubjektiivista luottamusta ja vuorovaikutusta ei voi toteutua 

samoilla ehdoilla eri tutkijan ollessa kyseessä. Lisäksi tutkimusta toteuttaessa tutkija itse on 

“tutkimusmittari” teoreettisen perehtyneisyytensä ja prosessin intersubjektiivisuuden perus-

teella, eikä toisella tutkijalla voi olla täysin samaa connoisseurshippia kuin alkuperäisellä 

tutkijalla. Kuitenkin joitain tutkimuksen vaiheita voidaan tarkistaa uusimalla esimerkiksi 

rinnakkaisluokittelijaa apuna käyttäen. Rinnakkaisluokittelija sijoittaa tutkimushenkilöiden 

ilmaisut tutkijan valitsemiin merktyskategorioihin ja sen jälkeen katsotaan, päätyykö hän 

samoihin kategorioihin tutkijan kanssa.  (Ahonen 1995, 130–131.)  

Kun tutkimus kohdistuu ihmisiin, on erityisen tärkeää huolehtia tutkimuksen eettisistä läh-

tökohdista ja otettava huomioon erityisesti humaanin ja kunnioittavan kohtelun edellyttämät 

näkökohdat. Tutkittavilta täytyy pyytää suostumus tutkimukseen osallistumisesta ja heidän 

tulee olla mukana täysin omasta vapaasta tahdostaan. Tutkittaville tulee kertoa rehellisesti 

tutkimuksen luonteesta ja sen seurauksista. Lisäksi tutkimukseen osallistuneiden on tärkeää 

ymmärtää täysin mihin he ottavat osaa ja heidän tulee olla kypsiä ja päteviä tekemään ratio-

naalisia ratkaisuja. Eettisesti oikein meneteltäessä tutkijat noudattavat vaitiolovelvollisuut-

taan sekä huolehtivat tutkittavien yksityisyydestä. Tutkimus on suoritettava täysin anonyy-

misti, eikä siis tutkimukseen osallistuneiden henkilötietoja tule tuoda julki. Tutkimus tulee 

myös tallentaa asianmukaisesti. (Christians 2000, 138–139; Hirsjärvi ym. 2002, 26–27.)  



62  

 

  

Tutkimustyössä tulee välttää epärehellisyyttä kaikissa sen osavaiheissa. Tutkimuksen eetti-

syyteen vaikuttaa myös tutkimuksen tarkkuus ja luotettavuus. Tutkimustulosten muuttami-

nen ja väärentäminen sekä tutkimustiedon poisjättäminen on ensinnäkin ei-tieteellistä sekä 

myöskin täysin epäeettistä. Myöskään raportointi ei saa olla harhaanjohtavaa tai puutteel-

lista, eikä tuloksia tule yleistää kritiikittömästi. Muita tutkimustyön eettisyyteen vaikuttavia 

tekijöitä on toisten tai omien tekstien ja tutkimusten plagioiminen. Itseplagioimalla tutkija 

muuttaa vain pieniä osia tutkimuksestaan ja tuottaa silloin näennäisesti uutta tutkimusta. Jo-

kaisella on itsetuottamaansa tekstiin copyright-oikeus, jolloin tekstiä lainattaessa on lainaus 

osoitettava asianmukaisin lähdemerkinnöin. Tutkimuksen tekee epäeettiseksi lisäksi toisten 

tutkijoiden osuuden vähätteleminen sekä tutkimukseen myönnettyjen määrärahojen väärin-

käyttäminen. (Christians 2000, 140–141; Hirsjärvi ym. 2002, 27–28.)  

Omaa tutkimustamme toteuttaessa pyrimme ottamaan huomioon niin eettisyyteen kuin luo-

tettavuuteenkin liittyvät tekijät. Halusimme parantaa tutkimuksemme luotettavuutta haastat-

telemalla naisvaltaiselta alalta myös miehiä. Saimme alamme sukupuolijakaumastakin joh-

tuen miehiä haastatteluun kuitenkin vain viisi henkilöä. Kohdejoukkoon sopivia miehiä ei 

löytynyt yhtä helposti kuin naisia. Viisi miestä oli kuitenkin kolmasosa koko kohdejoukos-

tamme, joten koemme, että se tuo tarpeeksi laajasti esiin myös miesten näkökulman, joskaan 

tutkimuksemme tarkoitus ei ollut vertailla miesten ja naisten käsitysten välisiä eroja. Tällai-

sia eroja ei myöskään tutkimuksessa varsinaisesti ilmennyt. Tutkimuksen luotettavuutta olisi 

ehkä parantanut se, että miehiä olisi ollut yhtä monta kuin naisia, mutta on huomioitava, että 

opettajiksi ei opiskele miehiä ja naisia tasaisessa suhteessa.  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa yhtenä tekijänä voidaan pitää tutkimuksen yleistet-

tävyyttä. Tuomen ja Sarajärven (2002, 90) mukaan suhteellisen pienestäkin aineistosta voi-

daan tehdä vain kyseistä aineistoa koskevia yleisempiä päätelmiä, mikäli aineisto alkaa tois-

taa itseään. Tästä voidaan käyttää myös termiä kyllääntyminen eli saturaatio. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2002, 90.) Tutkimustamme toteuttaessa huomasimme tutkimustulosten alkavan muis-

tuttaa selvästi toisiaan, ja uskoimme aineistomme olevan lähellä saturaation rajaa. Vaikka 

tutkimuksemme ei ole sen laadullisen luonteensa vuoksi juurikaan yleistettävissä (esim. Ala-

suutari 2011, 204), voimme kuitenkin pitää tutkimustamme suhteellisen luotettavana. Koko-

naisuudessaan koemme, että yhteensä viisitoista maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijaa, 

joista kolmasosa oli miehiä ja loput naisia, on tarpeeksi laaja kohdejoukko joka tarjosi riit-

tävästi käsityksiä kuvaamaan tutkimuksen aiheena olevaa ilmiötä. 
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Tutkimuksemme luotettavuuteen voi vaikuttavaa joltain osin myös se, että haastateltavat 

opiskelijat olivat meille ainakin jollain tapaa tuttuja. Se että tunsimme haastateltavat, saattoi 

vaikuttaa osin siihen, että kaikki eivät välttämättä halunneet vastata kysymyksiin totuuden-

mukaisesti tai he saattoivat vastata kysymyksiin niin kuin he uskoivat meidän olettavan, sillä 

he ehkä halusivat pitää itsestään yllä hyvää ja ammatillista kuvaa. Toisaalta haastateltavien 

tunteminen teki haastattelutilanteesta rennomman, joten tutkittavia ei luultavasti jännittänyt 

tutkimustilanne niin paljon, ja he pystyivät keskittymään käsitystensä ja kokemustensa muis-

telemiseen, pohtimiseen ja niistä kertomiseen. Tilanteen rentoudesta huolimatta pyrimme 

pitämään tutkimustilanteen niin sanotusti virallisena, eli pysyimme keskusteluissamme 

haastattelun aiheissa, emmekä kommentoineet vastauksia ohjailevasti tai tuoden omia mie-

lipiteitämme esiin. Pyrimme siis säilyttämään haastattelutilanteen suhteellisen virallisena, 

sekä oman roolimme haastattelijana tilanteeseen sopivana, vaikka haastateltavat olivatkin 

meille tuttuja.  

Koimme toimivaksi ja mielekkääksi ratkaisuksi toteuttaa tutkimuksemme kanssatutkijoina 

yhdessä kaverin kanssa, josta käytetään myös termiä tutkijatriangulaatio (esim. Denzin 

1970). Kaksi tutkijaa samassa tutkimuksessa voi olla tutkimuksen luotettavuutta parantava, 

mutta toisaalta myös sitä huonontava tekijä. Kiviniemen (2007, 83) mukaan joku toinen tut-

kija voi painottaa samassa aineistossa enemmän joitain muita aineistosta löytyviä ulottu-

vuuksia ja löytää toisenlaisen luokitusperustan. Tästä näkökulmasta katsottuna kaksi tutkijaa 

tuo mahdollisesti laajemman ja rikkaamman tulkintojen kirjon, jolloin myös itse tutkimuk-

sen analyysista voi saada hyvin kattavan. Lisäksi kun tutkijoita on kaksi ja asioista keskus-

tellaan yhdessä ja avoimesti, esimerkiksi monia eettisiä puolia voi pohtia paljon laaja-alai-

semmin, kun tarjolla on kahden ihmisen mielipiteet ja näkemykset. Mahdollisuus keskustella 

yhdessä asioista tuo näin ollen tutkimukselle myös esimerkiksi selkeyttä, sillä asiat tulee 

selittää ensin tutkimusparille ja molempien on oltava yksimielisiä esitetyistä asioista. Tällöin 

tutkimuksen suhteen tehdyt ratkaisut saattavat olla hiotumpia ja loppuun asti mietittyjä, sillä 

ne on pitänyt perustella ja käsitellä jo kanssatutkijuuden puolesta. 

Kun on kaksi eri tutkijaa omine tulkintoineen ja johtopäätöksineen, voi haasteeksi muodos-

tua näiden tulkintojen yhteensovittaminen sekä niiden esittäminen johdonmukaisesti ja sel-

keästi. Kanssatutkijuus voi tuoda haasteena suuriakin näkökulmaeroja, joista voi olla han-

kala päästä yhteisymmärrykseen. Usein tällaisissa tilanteissa viriää kuitenkin antoisaa kes-

kustelua joka voi viedä parempaan lopputulokseen. Lisäksi voi olla tilanteita joissa on pakko 
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tehdä kompromisseja, eikä kumpikaan saata olla lopputulokseen täysin tyytyväinen. Haas-

teena voivat olla myös erilaiset käsitykset esimerkiksi aikatauluista, laatuvaatimuksista ja 

muista tavoitteista, joiden kuuluisi olla yhteisiä. Koemme kuitenkin, että meidän yhteis-

työmme oli antoisaa ja työskentelymme sujui hyvin. Näin ollen voidaan sanoa, että kanssa-

tutkijuus paransi pro gradu -tutkielmamme laatua ja luotettavuutta.  

Tutkimuksen eettiset aspektit otimme huomioon toteuttamalla tutkimuksen rehellisesti, 

haastatteluun osallistuneiden oikeuksia unohtamatta. Ennen tutkimukseen osallistumista lä-

hetimme jokaiselle osallistujalle infokirjeen, josta kävi ilmi tutkimuksen luonne ja sisältö 

yleispiirteittäin. Lisäksi haastattelutilanteessa ennen jokaista tutkimusosiota selitimme haas-

tateltavalle, mitä seuraavan osion kysymykset käsittelevät. Näin varmistimme sen, että tut-

kimukseen osallistuneilla on rehellinen käsitys siitä, mitä tutkimus koskee ja mitä tavoitteita 

tutkimuksella on. Ennen haastattelua emme kuitenkaan voineet kertoa yksityiskohtaisesti, 

kuinka tilanne tulee etenemään, sillä meillä ei teemahaastattelun mukaisesti ollut valmiita 

kysymyksiä, emmekä halunneet liialti vaikuttaa haastateltavien vastauksiin. Haastattelun 

alussa pyysimme myös luvan haastattelun nauhoittamiseen.  

Tutkimusta toteuttaessa pyrimme ottamaan tutkimuksen eettisyyden huomioon myös nou-

dattamalla vaitiolovelvollisuuttamme ja huolehtimalla haastateltavien yksityisyydestä. 

Haastattelut toteutimme täysin luottamuksellisesti ja säilytimme osallistuneiden anonymi-

teetin. Tutkimuksemme raportoinnissa kerroimme taustatietoina ainoastaan yleisesti haas-

tattelujoukon opiskelupaikan ja -vuoden sekä sukupuolijakauman. Emme siis nostaneet yk-

sittäisiä haastateltavia esille emmekä erotelleet tai jaotelleet heitä tunnistettavasti. Huoleh-

dimme tutkimuksen eettisyydestä myös muissa tutkimuksen toteutuksen vaiheissa. Tähän 

pyrimme toteuttamalla tutkimuksen mahdollisimman tarkasti ja johdonmukaisesti. Seli-

timme tutkimustulokset totuudenmukaisesti turhaan yleistämättä sekä mitään muuttamatta 

tai pois jättämättä. Lisäksi tekstiä kirjoitimme ketään plagioimatta viittaamalla alkuperäisiin 

tekstien lähteisiin asianmukaisesti. 
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6 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa esittelemme saamamme tutkimustulokset tutkimuskysymys kerrallaan. Jokai-

nen alaluku käsittelee yhtä tutkimuskysymystä. Olemme jaotelleet jokaisen tutkimuskysy-

myksen edelleen omiin teemoihinsa, jotka käsittelevät kukin omia aiheitaan tutkimuskysy-

myksen sisällä. Kuvailemme aineistosta esiin nousseita tuloksia niistä tekemiemme tulkin-

tojen ja oman pohdintamme sekä aikaisempien tutkimusten vuoropuhelun ohessa. Tutkimus-

tulosten sekä omien tulkintojemme tueksi nostimme aineistosta esiin haastateltavien käsi-

tyksiä ja kokemuksia parhaiten kuvaavia sitaatteja. Kyseisten sitaattien perään merkitsemme 

kyseisen haastateltavan numeroidun koodin “H1, H2, H3” ja niin edelleen. Lisäksi olemme 

koonneet joistakin keskeisistä tutkimustuloksista kaavioita tulosten esittämisen selkeyttä-

miseksi sekä niiden tulkitsemisen tukemiseksi. 

 

6.1 Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä tunnetaidoista 

Ensimmäinen kolmesta tutkimuskysymyksestämme on “Millaisia käsityksiä luokanopetta-

jaopiskelijoilla on tunnetaidoista ja niiden merkityksestä peruskoulun kannalta?”. Kyseisen 

tutkimuskysymyksen jaoimme neljään teemaan: tutkimme luokanopettajaopiskelijoiden kä-

sityksiä tunnetaidot-käsitteen sisällöstä ja sen suhteesta tunneälyn käsitteeseen, sekä lisäksi 

olimme kiinnostuneita kuulemaan opiskelijoiden näkökulmia kyseessä olevan käsitteen mer-

kityksestä peruskoulussa, kuten myös heidän käsityksistään tunnetaitojen käsitteestä valta-

kunnallisissa perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa.  

 

Tunnetaitojen määritelmät ja käsitteen suhde tunneälyyn 

Ennen haastattelua esitimme haastateltaville toiveen, etteivät he selvittäisi etukäteen tunne-

taitojen määritelmää itselleen, jotta me saisimme tutkittua heille “luonnollisesti” tähän men-

nessä kertynyttä tietoaan tunnetaidoista. Haastattelun alussa pyysimme haastateltavia mää-

rittelemään käsitteen tunnetaidot heidän sen hetkisten tietämyksensä valossa. Haastatelta-

vien vastauksista on löydettävissä yhteisiä tekijöitä käsitykseen tunnetaitojen käsitteen sisäl-

löstä. Määritelmät kuitenkin erosivat paljonkin toisistaan pituudeltaan ja laajuudeltaan, 

mutta jokainen haastateltava osasi vastata ainakin yhden tunnetaidoksi mieltämänsä asian. 



66  

 

  

Tunnetaitojen määritelmissä esiin nousivat seuraavat kategoriat: tunneilmaisu, toisen tuntei-

den ymmärtäminen, omien ja toisten tunteiden tunnistaminen, tunteiden sanoittaminen, tun-

teiden säätely, tunteiden käsittely, toisen tunteiden huomioiminen sekä empatiakyky.  

Vain kaksi haastateltavaa mainitsi tunnetaitojen määritelmässään kyvyn ilmaista ja näyttää 

tunteita. Lisäksi kaksi henkilöä määritteli tunnetaitojen osaksi kyvyn ymmärtää toisen ihmi-

sen tunteita.  Haastateltavista neljä mainitsi osaksi tunnetaitoja kyvyn huomioida toisen tun-

teet: 

“Ja vaikka (osaa) vastata niihin lapsen tunteisiin, että jos lapsella on paha mieli niin 

osaa lohduttaa tai ei ainakaan tee enempää pahaa mieltä – – ” H6 

“No mun mielestä tunnetaidot on sitä että osaa ottaa huomioon niiden toisten osapuol-

ten tunteet, kenen kaa toimii. Että esimerkiks koulussa se oppilas osais miettiä, että 

miten nää mun teot vaikuttaa nuihin toisiin, että miten ne tunteet mitä ite vaikka pur-

kaa, nii miten voi vaikuttaa siihen toiseen.” H8 

Yllä esitetyt lainaukset kiteyttävät osan Jalovaaran (2006, 69) esittämästä tunnetaitojen mää-

ritelmästä. Hyvät tunnetaidot omaava ihminen siis ymmärtää omien tunteidensa lisäksi myös 

toisten ihmisten tunteita ja tarpeita, sekä osaa vastata niihin. Lisäksi kaksi haastateltavaa liitti 

empatiakyvyn osaksi tunnetaitojen määritelmää, joka on hyvin samansisältöinen ilmiö kuin 

toisen tunteiden huomioiminen. Jalovaaran (2006, 38) ja Talibin (2002, 60–61) mukaan em-

patiakyky on taitoa samaistua toisen ihmisen mielentilaan ja ymmärtää miltä toisesta tuntuu, 

ja sen avulla ihminen kykenee sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 

Haastateltavista noin puolet nimesi tunnetaidoiksi kyvyn tunnistaa omia tunteitaan, sekä kol-

masosa mainitsi kyvyn tunnistaa tunteita toisissa: 

“ – – no mä ymmärtäisin sen ihan niinku ton sanan perusteella että ihminen osaa 

tunnistaa tunteita itessä ja toisissa – – ” H3 

“ – – jos puhutaan vaikka oppilaasta, niin on sellaset taidot tai työkalut joilla pystyy 

tunnistamaan tunteita että miltä nyt tuntuu, onko surullinen, onko iloinen, onko väsy-

nyt – – ” H5 

“Ainaki se että miten pystyy jotenkin ehkä näkemään ja aavistamaan muitten tunteita 

– – ” H7 

Osassa haastateltavien määritelmissä osattiin siis nimetä tunnetaitoihin keskeisesti sisältyvät 

kyvyt ilmaista, ymmärtää ja tunnistaa tunteita niin itsessä kuin muissakin. Kuten ensimmäi-

sessä lainauksessa tulee ilmi, tunnetaidot-sana voi itsessään jo herättää mielikuvan näistä 
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taidoista. Muun muassa Scharfe (2000, 244) on todennut, että ihmisen yksi tärkeimpiä kehi-

tystehtäviä on oppia ilmaisemaan ja tunnistamaan tunteita sekä ymmärtämään tunneilmai-

sua. Kyseiset tunnetaidot muodostavat sosiaalisessa maailmassa selviytymisen ytimen. 

Lisäksi tunnetaitojen määritelmissä esiin tuli tunteiden sanoittaminen ja nimeäminen. Kol-

masosa haastateltavista mainitsi tunnetaitojen määritelmässään kyvyn sanoittaa tunteita: 

“No mun mielestä tunnetaidot on sitä että tunnistetaan omia tunteita ja pystytään sa-

noittamaan niitä – – ” H4 

“ – – ja sitten pystyy sanottamaan sen, että onko tämä tunne nyt semmonen joka on 

positiivinen ja tämä tunne on negatiivinen tai jos yksityiskohtaisesti haluaa niin tämä 

tunne on nyt innostunut tai niitä nyt on miljoona… Mutta mun mielestä se liittyy siihen 

että osaa sanottaa.” H5 

Tunteiden nimeäminen on tärkeä osatekijä tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden kokemisen 

harjoittelussa (Peltonen 2005, 13–14). Tunteiden sanoittaminen muodostaa siis tärkeän osan 

tunnetaitojen kokonaisuutta.  

Myös tunteiden säätely ja käsittely tuli esiin monien vastauksissa. Kolmannes haastatelta-

vista mainitsi vastauksessaan tunteiden säätelyn:  

“ – – ja sitte sen että sää pystyt hallitsemaan omia tunteitas ja ohjailemaan niitä jo-

honkin toivottavasti suotuisaan suuntaan.” H3 

“ – – se että mitenkä pystyy vaikuttamaan omaan toimintaansa sen pohjalta että tun-

nistaa omia tunteita – – ja mitenkä pystyy ehkä muuttamaan omaa toimintaansa sitten 

sen perusteella että mitenkä on sen oman tunteensa tunnistanu.” H5 

“Ja sitten myös sitä, että osaa niinkö hillitä niitä omia tunteitaan, että ei päästä kaik-

kia ilmoille, vaan osaa ottaa ne huomioon.” H8 

Vastauksissaan haastateltavat kuvailivat omin sanoin tunteiden säätelyä. Saarnin (1997, 60) 

mukaan tunteiden säätely tarkoittaa tiivistetysti niitä prosesseja, jotka saavat ihmisen reflek-

toimaan, arvioimaan ja muuttamaan tunnereaktioitaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Kuten 

Eisenberg kollegoineen (1997, 153) on todennut, tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi tun-

netiloihin liittyvien fysiologisten tilojen laadun, intensiteetin sekä keston muokkaaminen tai 

ylläpitäminen. Tunteiden säätelykyky on siis myös keskeinen osa tunnetaitoja. Osa haasta-

teltavista ilmaisi tunteiden säätelyn omin sanoin käyttämällä esimerkiksi termiä tunteiden 

“kontrollointi” tai “hallinta”. Kyseiset sanat viittaavat vahvasti tunteiden säätelyyn, mutta 

tunteiden täysi kontrollointi ei ole mahdollista saati toivottua. Käsitykset tunteiden säätelyn 

intensiteetistä siis vaihtelivat vastaajien kesken.  
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Tunteiden käsittely muodostaa tunteiden säätelyn kanssa tiiviin yhdistelmän. Noin puolet 

haastateltavista mainitsi määritelmissään tunteiden käsittelyn: 

“ – – jos tuntee vaikka epäonnistumisen pelkoa niin mitenkä sen pystyy käsittele-

mään.” H5 

“ – – periaatteessa se että voiko käsitellä niitä hyvin tai huonosti tai siitä väliltä.” H9 

“No se on taitoa niinkö ne omat tunteet käsitellä – – mutta myös taitoa niinkö käsitellä 

niitä muitten tunteita – – ” H10 

Jalovaaran (2006, 53–54) mukaan on tärkeää, että ihminen osaisi purkaa tunteitaan ilmaise-

malla niitä sanoilla tai myönteisellä toiminnalla eli esimerkiksi puhumalla tai liikkumalla. 

Kyvyttömyys tunteiden käsittelyssä voi johtaa niin psyykkisiin kuin fyysisiinkin ongelmiin. 

On siis positiivista huomata, että noin puolet vastaajista osasi mainita tunteiden käsittelyn 

osana tunnetaitoja.  

Tunnetaitojen määritelmiä analysoidessa oli mielenkiintoista huomata, että muutamia tun-

netaitoja ei maininnut yksikään haastateltava. Peltosen (2005, 13–14) määritelmässä hyvin 

perustavanlaatuinen tunnetaito on kyky kokea tunteita. Se ei ole itsestäänselvyys, mutta se 

saatetaan kokea sellaisena, joten yhdelläkään haastateltavalla ei tullut mieleen mainita ky-

seistä taitoa. Myös omien tunteiden hyväksyminen ja salliminen on tärkeä tunnetaito (Kull-

berg-Piilola 2005, 31–32). Sekin taito jäi kuitenkin mainitsematta jokaiselta haastateltavalta. 

Lisäksi tunnetaidot ovat kykyä käsitellä ja sietää erilaisia ongelmia ja turhautumia (Jalovaara 

2006, 69, 96). Juuri näillä sanoilla kukaan ei määritellyt tunnetaitoja, mutta kyseiset taidot 

voidaan toisaalta ajatella kuuluviksi tunteiden säätelyn ja käsittelyn piiriin. Jalovaara on 

määritellyt tunnetaidoiksi myös suvaitsevaisuuden ja taidon kohdata erilaisia ihmisiä omine 

mielipiteineen ja ajatuksineen. Yksikään haastateltava ei kuitenkaan maininnut kyseistä tai-

toa omissa määritelmissään.  

Yleisesti ottaen on kuitenkin huomioitava, että monet tunnetaidoista ovat läheisiä toistensa 

kanssa ja voivat limittyä toistensa sisältöihin. Siksi ei voida olettaakaan, että jokainen tun-

netaito osattaisiin eritellä täysin omalla nimellään. Kokonaisuudessaan haastateltavat mää-

rittelivät tunnetaidot kattavasti, vaikkakin yksittäisten opiskelijoiden määritelmät erosivat 

toisistaan laajuudeltaan, eikä yksikään esittänyt määritelmässään kaikkia esiin tulleita tun-

netaitoja. Tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia Marja Vatjus-Sunin väitöskirjan (2009) 
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tulosten kanssa, jossa tutkittiin opettajien käsityksiä tunneälykkyydestä. Tutkimuksen mu-

kaan käsitykset eivät eronneet suuresti väitöskirjan teoriaosassa esitetyistä määritelmistä, 

mikä antaa hyvän pohjan opetustyölle.  

Seuraavasta kaaviosta (kuvio 2) käyvät ilmi ne määritelmät, joita luokanopettajaopiskelijat 

liittivät käsitteeseen tunnetaidot. Kaaviosta kategoriat eli tutkimustulokset löytyvät pystyak-

selilta (vastaajien määritelmiä tunnetaidoista) ja vastaajien lukumäärä vaaka-akselilta. Ko-

kosimme kuvioon myös ne määritelmät, jotka haastateltavilla jäivät mainitsematta, mutta 

mitkä kuitenkin tutkimuskirjallisuudessa nousivat olennaisiksi piirteiksi tunnetaitoihin liit-

tyen: 

 

Kuvio 2.  Luokanopettajaopiskelijoiden määritelmiä tunnetaitojen käsitteestä (N=15) 

 

Haastatteluissa olimme kiinnostuneita myös siitä, kuinka läheisesti vastaajat liittävät tunne-

taidot tunneälyn käsitteeseen, joka on sisällöllisesti hyvin samanlainen tunnetaitojen kanssa, 

mutta herättämiltään mielikuvilta mahdollisesti erilainen. Haastateltavien vastaukset jakau-

tuivat kolmeen kategoriaan. Käsitteillä koettiin olevan joko jotain yhteistä, ne koettiin syno-

nyymeiksi tai toisistaan täysin erillisiksi. Kolmea haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki ko-

kivat, että tunnetaitojen käsitteellä on ainakin jotain samaa tunneälyn käsitteen kanssa: 
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“Mun mielestä ne on niinku eri (käsitteitä)... Silleen et ne ei oo ihan sama käsite, mut 

niissä on paljon samaa.” H2 

“Mää ajattelen että tunneäly vois olla semmonen kattokäsite ja sitte tunnetaidot on 

yks osa sitä.” H6 

“Ehkä ei täysin eri käsitteitä, mut ei täysin samakaan. Että jotain siitä väliltä. On 

niissä samoja asioita, mutta sitte on myös eri painotuksia mitä niihin kuuluu.” H8 

Jäljelle jääneet kaksi haastateltavaa kokivat tunneälyn olevan synonyyminen käsite tunne-

taitojen kanssa, sekä yksi koki kyseisten käsitteet toisistaan erillisiksi.  

Mayerin ja Saloveyn (1997, 5) määritelmän mukaan tunneäly voidaan määritellä kyvyksi 

hahmottaa tunteita, tuottaa ja käyttää tunteita ajattelemisen ja toiminnan tukena eli säädellä 

niitä, sekä ymmärtää tunteita ja olla yleisesti emotionaalisesti tietoinen. Tunnetaidot taas 

lyhyesti Jalovaaran (2006, 69, 96) määritteleminä ovat kykyä ymmärtää omia ja toisen tun-

teita, sietää ongelmia ja suvaita muita yksilöitä omine tunteineen ja mielipiteineen. Tunne-

taidoista puhuttaessa keskeistä on lisäksi aina niiden oppiminen, sillä tunnetaitoja opitaan ja 

harjoitellaan syntymästä lähtien, ja niitä vahvistetaan koko elämän ajan (Scharfe 2000, 244). 

Tunneälyn ja tunnetaitojen määritelmät ovat siis päällisin puolin erittäin samansisältöisiä. 

Näin ollen käsitteet ovat toisilleen hyvin läheisiä, mutta niiden käyttöyhteydet eroavat toi-

sistaan. Käsitteenä tunnetaidot korostaa enemmän ihmisen kykyä opetella kyseisiä taitoja ja 

se liitetään nykyään enemmän kasvatuksen kentälle. Näin ollen myös opetussuunnitelman 

perusteissa käytetään käsitettä tunnetaidot (Opetushallitus, 2014). Lähes kaikki haastatellut 

luokanopettajaopiskelijat olivat siis kuitenkin oikeilla jäljillä käsitteiden läheisyyden kanssa. 

Täysiksi synonyymeiksi käsitteitä ei ehkä kuitenkaan voida nimetä, eivätkä ne ole myöskään 

toisistaan täysin erillisiä.  

 

Tunnetaitojen merkitys peruskoulussa 

Tutkimuksessa selvitimme luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä yleisesti tunnetaidoista 

peruskoulussa. Kartoitimme haastateltavilta heidän käsitystään siitä, kokevatko he tunnetai-

dot merkitykselliseksi peruskoulun kannalta. Vastaukset olivat melko yksimielisiä ja tunne-

taidot koettiin yleisesti tärkeiksi peruskoulussa, eikä yksikään vastaajista kokenut tunnetai-

toja turhiksi tai ei-tärkeiksi. Kysymykseen kokevatko opiskelijat tunnetaidot merkityksel-
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liseksi peruskoulun kannalta saimme vastauksia, joiden mukaan analyysin keskeisiksi kate-

gorioiksi nousivat tunnetaitojen kokeminen melko merkityksellisenä ja erittäin merkityksel-

lisenä. 

Ainoastaan kolme vastaajista koki tunnetaidot melko merkityksellisiksi peruskoulun kan-

nalta. He pitivät tunnetaitoja tärkeänä osana peruskoulua, mutta eivät kuitenkaan painotta-

neet niiden merkitystä oppilaiden tai opettajan näkökulmasta. Vastaajat linkittivät tunnetai-

dot jokapäiväiseen kouluarkeen ja siihen, kuinka tunteet vaikuttavat muun muassa omaan 

oppimiseen ja hyvinvointiin:  

“ – –  Et se ilmenee sitte kuitenki siinä päivittäisessä tekemisessä mun mielestä nii 

paljon. Se tunteiden käsittely ja niistä puhuminen ja kaikki, kaikki mitä siihen liittyy, 

nii kyllä se mun mielestä on semmonen aika merkittävä.” H12 

“ – – Että onhan ne nyt melko tärkeitä, että jos sulla on vaikka kokoajan semmonen 

olo että mää en kuulu tänne tai että mua pelottaa tai että mulla ei oo varma olo niin 

ethän sää opi sitte niinku mittään varsinaisia sisältöjä sitte niinku sen päivän aikana.” 

H3 

Tunnetaidot ovatkin yksi tärkeimmistä mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevista taidoista. 

Tunteet välittävät paljon informaatiota ja kertovat tärkeitä asioita siitä mitä itsessä ja toisissa 

tapahtuu. Hyvät tunnetaidot auttavat näin vahvistamaan itsetuntemusta sekä luovat parem-

mat mahdollisuudet ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. (Erkko & Hannukkala 

2015, 75.) 

Tunnetaidot ovat erittäin tärkeitä ja osa jokapäiväistä arkeamme. Tunteiden merkitys on hy-

vin keskeinen ihmisen elämän kannalta, sillä tunteet motivoivat ja ohjaavat käytöstämme, 

toimintaamme sekä tekemiämme päätöksiä. (Izard ym. 2007, 127.)  Peltosen (2005, 12) mu-

kaan niitä olisikin tärkeä opettaa lapsille jo pienestä pitäen. Myös loput vastaajistamme ko-

kivat tunnetaidot erittäin merkityksellisiksi peruskoulussa. He olivat selvästi sitä mieltä, että 

tunnetaidot kuuluvat peruskouluun ja niiden opettaminen on erityisen tärkeää. Opiskelijat 

kokivat tunnetaidot tärkeiksi muun muassa vuorovaikutuksen sekä itse opiskelun ja oppimi-

sen kannalta. Kaksi haastateltavaa oli sitä mieltä, että tunnetaidot ovat jopa elintärkeitä ja 

ratkaiseva tekijä ihmisen elämässä ja siitä selviytymisessä:  

“Aivan elintärkeiksi ja mulla on tosi paljon oppilaita joiden monet vaikeudet ja haas-

teet saatais siltä selätettyä että ne oppis tunnistaan omia tunteitaan ja toimimaan sen 

perusteella. – – Että ei oikeestaan oo kovin montaa tilannetta missä ei tarvisi jonku-

laisia tunnetaitoja.” H5  
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“ – – Jos ajattellee yksilöä, niin ratkasevimpia ominaisuuksia, et kuinka hyvin tulee 

elämässä pärjäämään ja sillai. Mun mielestä ehottomasti tärkiä asia koulussa.”  H9 

Luokanopettajaopiskelijat kokivat tunnetaidot merkityksellisiksi lisäksi opettajan ammatin 

kannalta. Samoja tuloksia on antanut myös Virtasen tutkimus (2013, 23–25) luokanopetta-

jien ja luokanopettajiksi opiskelevien tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä. Sen mukaan 

tunnetaidot koetaan opiskelijoiden keskuudessa hyvin keskeisiksi opettajan työtä ajatellen. 

Tutkimus osoitti myös, että luokanopettajaopiskelijat arvioivat tunneälytaitojen merkityksen 

tärkeämmiksi kuin mitä valmiit opettajat.  

Oli mielenkiintoista huomata, kuinka yksimielisesti haastateltavat puhuivat tunnetaitojen 

merkityksestä peruskoulussa. Yleisesti ottaen jokainen vastaajamme piti tunnetaitoja tär-

keinä peruskoulun kannalta ja esille nousi samoja teemoja muun muassa oppimiseen ja vuo-

rovaikutukseen sekä itse tunnetaitojen kehittämiseen liittyen. Uusikylä (2006, 132) toteaa, 

että lapsen olisi hyvä jo varhaisessa vaiheessa oppia tunnistamaan ja ilmaisemaan järkevästi 

omia tunteitaan sekä arvioimaan tekojensa seurauksia. Perusta tunnetaitojen oppimiselle luo-

daan kotona, mutta opettelu jatkuu kouluympäristössä muun muassa muiden huomioimisen 

harjoittelulla. (Uusikylä 2006, 132.) Tunnetaitoja tulisi opetella siinä missä muitakin oppi-

aineita ja onkin erityisen tärkeää, että tulevaisuuden opettajat tiedostavat niiden merkityksen 

ja huomioivat ne omassa työssään.  

 

Tunnetaidot perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ja 2014 

Kartoitimme lisäksi opiskelijoiden tietämystä opetussuunnitelman perusteiden sisällöistä. 

Pyysimme haastateltavia kertomaan uskovatko he, että valtakunnallisissa opetussuunnitel-

man perusteissa 2004 ja 2014 mainitaan tunnetaidot jollain tavalla. Mikäli vastaaja kertoi 

uskovansa siellä tunnetaidot mainittavan, esitimme jatkokysymyksenä, että osaavatko he ni-

metä mitään yhteyksiä, missä tunnetaidot ovat siellä nähtävillä. Suurin osa uskoi opetus-

suunnitelmien perusteissa mainittavan tunnetaidot ja heistä alle puolet tiesi eritellä joitain 

sisältöjä tunnetaitoihin liittyen. Kyseisen kysymyksen vastauskategorioiksi nousivat: uskoo 

mainittavan (vanha OPS), ei usko mainittavan (vanha OPS), ei osaa sanoa (vanha OPS), ei 

osaa sanoa (uusi OPS), uskoo mainittavan (uusi OPS), ei usko mainittavan (uusi OPS), osaa 

mainita sisältöjä (vanha OPS) ja osaa mainita sisältöjä (uusi OPS).  
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Yli puolet vastaajista uskoi, että tunnetaidoista on mainintaa vanhoissa eli 2004 opetussuun-

nitelman perusteissa. Yhdelläkään vastaajista ei kuitenkaan ollut varmaa tietoa asiasta, vaan 

he käyttivät muun muassa ilmauksia: 

“On ne varmana josaki mainittu, mutten mää ainakaan oo ite niitä.. Ei oo ainakaan 

mitään omaa osiota niistä mielestäni.” H10 

“No ei se oo sieltä kyllä tullu eteen mutta saattaa se olla siellä jos oikeen kaivais mutta 

en usko että on mitenkään selkeesti.” H11 

Neljä vastaajista oli taas sitä mieltä, että vanhassa OPS:ssa ei mainita tunnetaitoja lainkaan. 

Heistä puolet ilmaisivat selkeästi tietävänsä, että tunnetaidoista ei löydy minkäänlaista mai-

nintaa. Loput taas eivät olleet aivan yhtä varmoja, mutta heidän käsityksensä oli, että niitä 

ei todennäköisesti sieltä löydy. Heille opetussuunnitelman perusteiden sisältö ei ilmeisesti 

ole niin tuttu, että he osaisivat vastata kysymykseen varmasti. Kolme vastaajaa ei osannut 

lainkaan sanoa, löytyvätkö tunnetaidot sieltä vai eivät. Heistä kaksi kertoikin syyksi sen, että 

he eivät kokeneet dokumenttia niin tutuksi, että osaisivat eritellä sen sisältöjä.  

Lähes kaikki vastaajat uskoivat että uusissa, 2014 opetussuunnitelman perusteissa mainitaan 

tunnetaidot jollain tavalla. Heistä ainoastaan kolme vastasi selvästi tietävänsä ne siellä mai-

nittavan. Loput taas tuntuivat olevan epävarmempia tietämyksensä suhteen ja käyttivät esi-

merkiksi ilmaisuja “uskon”, “veikkaan” ja “on varmaan”. Ainoastaan yksi vastaajista ei us-

konut siellä olevan minkäänlaista merkintää tunnetaidoista. Lisäksi yhdellä vastaajista ei ol-

lut lainkaan tietämystä, löytyvätkö tunnetaidot sieltä vai ei: 

“No toivotaan että siihen ois tullu jotain. Ei oo kyllä itellä tullu vastaan, en oo nii 

tarkasti kattonu.” H8 

“Veikkaan että niitä ois ehkä nostettu enemmän esille. Ei oo kyllä tullu vastaan niiltä 

osin mitä oon sitä käyny läpi. Voi olla etten oo lukenu niitä osia justiinsa missä siitä 

on sitte enemmän puhuttu.” H6 

“Mut on varmaan sielläki jossaki määrin, ehkä enemmän ku tuolla vanhassa opsissa.” 

H10 

Haastateltaville, jotka uskoivat opetussuunnitelman perusteissa 2004 mainittavan tunnetai-

dot, esitimme jatkokysymyksenä että tietävätkö he missä yhteydessä niistä siellä puhutaan. 

Kahdeksasta vastaajasta ainoastaan kaksi osasi luetella joitain sisältöjä tunnetaitoihin liit-

tyen. Kumpikin vastaajista uskoi, että tunnetaidot on sisällytetty äidinkielen oppisisältöihin 
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ja toinen vastaajista yhdisti tunnetaidot lisäksi yleisiin opetuksen tavoitteisiin. Todellisuu-

dessa vanhemmassa OPS:ssa on mainintaa tunteiden tunnistamisesta ja nimeämisestä sekä 

tunteiden säätelystä ja ilmaisemisesta yleisessä perusopetuksen eheyttämistä koskevassa osi-

ossa sekä vuosiluokkien 1-6 ympäristöopin ja vuosiluokkien 7-9 terveystiedon oppiainesi-

sällöissä (Opetushallitus 2004, 39–40, 173, 178, 200–202).  

Kolmestatoista vastaajasta, jotka uskoivat opetussuunnitelman perusteissa 2014 mainittavan 

tunnetaidot, kuusi osasi mainita jotain yhteyksiä. Opiskelijat listasivat niin erillisiä oppiai-

neita kuin OPS:ien yleisiä sisältöjä ja tavoitteita. Kolme vastaajista linkitti tunnetaidot lii-

kunnan oppiaineen sisältöihin ja kaksi uskoi niiden esiintyvän äidinkielen oppiainesisäl-

löissä. Myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteet nousivat esille useaan otteeseen. Yksi vas-

taajista uskoi tunnetaitojen löytyvän myös terveystiedon ja yhteiskuntaopin oppiaineiden si-

sällöistä. Opetussuunnitelman perusteissa nämä löytyvät yleisistä perusopetuksen tavoit-

teista sekä muun muassa äidinkielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon, ympäristöopin, ter-

veystiedon sekä liikunnan oppiainesisällöistä (esim. Opetushallitus 2014, 103–119, 132, 

134–135, 148–149, 265–268).   

 

Kuvio 3.  Vastaajien käsitykset opetussuunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 sisällöistä 

tunnetaitojen osalta (N=15) 

 

Kokosimme kuvioon 3 vastaajien käsitykset opetussuunnitelman perusteiden 2004 ja 2014 

sisällöistä tunnetaitojen osalta helpottamaan tutkimustulosten jakauman hahmottamista. 

0 2 4 6 8 10 12 14

Ei osaa sanoa mainitaanko OPSissa 2004

Ei osaa sanoa mainitaanko OPSissa 2014

Ei mainita OPSissa 2004

Ei mainita OPSissa 2014

Osaa mainita OPSin 2004 sisältöjä

Osaa mainita OPSin 2014 sisältöjä

Mainitaan OPSissa 2004

Mainitaan OPSissa 2014

Vastaajaa (hlö)
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Kaavio on luettavissa niin, että pystyakselille on merkattu kategoriat (käsitykset OPS:ien 

sisällöistä) ja vaaka-akselille vastaajien lukumäärä. Kuten kaaviosta näkee, suurin osa vas-

taajista uskoo, että tunnetaidot mainitaan ainakin toisessa OPS:ssa, mutta silti heistä vain 

alle puolet osaa mainita opetussuunnitelman perusteiden sisältöjä tunnetaitojen osilta. Muu-

tama vastaajista taas uskoo, että OPS:issa ei ole mainintaa tunnetaidoista, eikä muutamalla 

vastaajista ole tästä lainkaan tietoa. 

Yllättävää olikin, että vaikka useat vastaajat uskoivat perusopetuksen opetussuunnitelmien 

perusteissa olevan mainintaa tunnetaidoista, niin silti alle puolet osasi kertoa, että missä yh-

teydessä tunnetaidoista siellä puhutaan. Lisäksi ainoastaan kahdella vastaajista oli varmaa 

tietoa opetussuunnitelman perusteiden sisällöistä tunnetaitojen osalta, ja loput puhuivat lä-

hinnä omien uskomusten pohjalta. Voidaankin pohtia, johtuuko luokanopettajaopiskelijoi-

den epävarmuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sisällöistä kenties koulu-

tuksen puutteista, vaiko esimerkiksi opiskelijoiden omista lähtökohdista kuten motivaatiosta 

niiden opiskeluun. Joka tapauksessa ei kuitenkaan kovin monella opiskelijalla tuntunut ole-

van perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sisällöt hyvin hallussaan. 

 

6.2 Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä tunnekasvatusvalmiuksistaan 

Toinen tutkimuskysymyksemme on “Millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on 

omista tiedoistaan ja taidoistaan peruskoulun tunnekasvatuksen suhteen?”. Tässä osiossa tut-

kimme sitä, kuinka luokanopettajaopiskelijat tuntevat tunnetaidot käsitteenä, sekä luokan-

opettajaopiskelijoiden käsityksiä siitä, millaisiksi he kokevat omat taitonsa peruskoulun tun-

nekasvatukseen. Lisäksi olimme kiinnostuneita opiskelijoiden käsityksistä siitä, onko heillä 

riittävästi välineitä opettaa tunnetaitoja. Halusimme myös kuulla, kokevatko opiskelijat var-

muutta tai epävarmuutta tulevasta roolistaan tunnekasvattajina.  

 

Käsitteen tuttuus 

Käsitteenä tunnetaidot on suhteellisen uusi, eikä voida olettaa että kaikki tietävät mitä se 

tarkoittaa. Siksi olimme kiinnostuneita kuulemaan luokanopettajaopiskelijoiden kokemuk-

sia siitä, vaikuttaako käsite heille enemmän tutulta vai vieraalta. Jos käsite itsessään tuntuu 

vieraalta, vaikuttaa se luonnollisesti myös henkilön kykyihin opettaa tunnetaitoja. Tulosten 
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perusteella käsite ei ollut opettajaopiskelijoille erityisen tuttu. Yleisesti ottaen tunnetaidot 

koettiin joko jossain määrin tutuksi tai vieraaksi. 

Kahta haastateltavaa lukuun ottamatta jokainen haastateltava koki käsitteen tunnetaidot edes 

jossain määrin tutuksi: 

“Se on tullu monessa paikkaa esiin mutta ei sitä oo koskaan kunnolla avattu ja en oo 

ite myöskään hirveesti ettiny tietoa siitä että mitä se tarkottaa.” H7 

“Hankala sanoa että tuttu vai vieras, emmää osaa sanoa että on suoraan tuttukaan, 

koska en mää siitä ikinä oo lukenu niinku varsinaisesti mitään, mut sillai ku ajattelee 

sitä nii kyllä se nyt sillä lailla tuntuu että tietää ainaki jotai mitä siihen kuuluu.” H8 

“En voi sanoo että ois tuttu, mut en voi sanoo että ois ihan täysin vieraskaan. Et on 

kuullu, mutta en välttämättä osais lähtee oikeesti oikeaoppisesti sitä määrittelemään.” 

H13 

Moni haastateltava oli siis kuullut käsitteen, mutta ei kuitenkaan voinut sanoa olevansa 

varma sen sisällöstä. Yksikään vastaajista ei arvioinut käsitettä täysin tutuksi, vaan jokaisen 

vastaajan kohdalla ilmeni ainakin jonkinasteista epäröintiä, vaikka sanana käsite olisikin tul-

lut vastaan. Kaksi haastateltavista oli selkeästi vielä epävarmempia käsitteen suhteen kuin 

muut, ja arvioivat käsitteen melko vieraaksi.  

Marja Vatjus-Sunin väitöstutkimuksessa (2009) tutkittiin teemahaastatteluilla opettajien kä-

sityksiä tunneälykkyydestä. Kyseisen tutkimuksen tulosten perusteella käsite tunneäly miel-

lettiin melko tutuksi, sillä tunneäly osattiin määritellä suhteellisen hyvin, ja haastatteluissa 

annetut määritelmät eivät eronneet suuresti tutkimuksen teoriassa esitetystä tunneälyn mää-

ritelmästä. Näin ollen meidän tutkimuksemme ei tue Vatjus-Sunin tutkimuksen tuloksia, 

vaikka se ei vastaakaan suoraan kyseistä tutkimusta. Voidaan kuitenkin todeta, että meidän 

tutkimuksemme opiskelijat olivat epävarmempia käsitteen suhteen verrattuna Vatjus-Sunin 

tutkimuksen opettajiin.  

 

Omat taidot tunnekasvatukseen 

Toisen haastatteluosion aluksi keskustelimme haastateltavien kanssa siitä, millaisiksi he ko-

kevat omat taitonsa peruskoulun tunnekasvatusta ajatellen. Yleisesti ottaen opiskelijat eivät 

arvioineet omia taitojaan erityisen hyviksi. Oli mielenkiintoista huomata, että yksikään vii-
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destätoista haastateltavasta ei arvioinut taitojaan tunnekasvattajana edes suhteellisen riittä-

viksi.  Vastaajat jakautuivat kahteen kategoriaan. Omat taidot arvioitiin joko suhteellisen 

riittämättömiksi tai keskinkertaisen riittäviksi. Noin puolet vastaajista arvioi taitonsa suh-

teellisen riittämättömiksi:  

“No riittämättömät taidot, että se perustuu semmoseen, vaan omaan ajatteluun ja poh-

dintaan, että en oo siihen mielestäni saanu koulutusta tai tutkimustietoon perustuvaa 

näkemystietämystä.” H11 

“No mun mielestä aika huonot, ei missään nimessä mitkään hyvät taidot. Että en esi-

merkiks osais sanoa että miten vois lähtä harjottelemaan näitä tunnetaitoja siellä. Toki 

varmasti tulee monissa tilanteissa että miten me voitas pelkästään niitä miettiä siinä, 

nii en ossais kyllä sanoa.” H8 

“No en ehkä menis sanomaan että riittävät nyt niinku tässä vaiheessa, mutta toisaalta 

on tää semmonen aihe mikä on hirveen mielenkiintonen, niin on mulla semmonen luot-

tavainen olo että sitten ku on aika niinku työskennellä niitten asioitten kans niin siihen 

niinku löytyy semmonen oma tyyli ja se jotenki varmasti se vaikuttaa tosi paljon se 

ryhmä kenen kans sitä asiaa käsittelee et minkälaista se on.” H3 

Virtasen väitöstutkimuksen (2013) mukaan omien tunneälytaitojen tasoon vaikuttivat muun 

muassa ikä ja työkokemus. Lisäksi nuoremmat opettajat arvioivat taitotasonsa matalam-

maksi kuin vanhemmat opettajat. Näin ollen on ymmärrettävää, että suuri osa tutkimus-

tamme varten haastatelluista opettajaopiskelijoista koki omat taitonsa vielä melko riittämät-

tömiksi. Kuten jälkimmäisestä lainauksesta käy ilmi, joissakin vastauksissa näkyi luottamus 

siihen, että vaikka taidot ovat riittämättömät, niitä on mahdollista oppia tulevaisuuden työ-

elämässä oman kiinnostuksen ja motivaation innostamana.  

Virtasen väitöstutkimuksen (2013) mukaan luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoi-

den tunneälytaitojen taso oli keskitasoa. Kyseistä tutkimustulosta tukee myös meidän tutki-

muksemme toinen puoli vastaajista, jotka käsittivät omat taitonsa keskinkertaisen riittäviksi: 

“Tavallaan se että koska mää koen sen tärkeeksi niin sitten on perehtyny siihen niin 

varsin hyvät siinä mielessä, mutta sitten että vien sen nyt käytännössä tuonne niin joo 

pystyn sitä jokapäiväisessä ottamaan huomioon mutta sitten että ei nyt ilman mitään 

vaivannäköä onnistuis.” H4 

“Ei riittämättömät eikä riittävät. Ei ne oo sillä lailla riittävät että mä osaisin vaikka 

kaikkiin tilanteisiin valita oikeen ratkasun tai osaisin opettaa niitä muille sellasenaan 

ku niitä pitäis opettaa, mutta ei taas siinä mielessä riittämättömät että mä olisin niinku 

ihan tunteitteni vietävissä ja ois niinku kauheaa semmosta tykitystä päivästä toi-

seen…” H5 
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Haastateltavat toivat tämän kategorian vastauksissa usein esiin sen, että tunnetaidot itsellä 

voivat olla suhteellisen hyvät, mutta käytännön opetustilanteisiin ei ole tarpeeksi tietämystä, 

mikä osaltaan laskee varmuutta tunnekasvatusta kohtaan. Oma motivaatio ja näkemys tun-

netaitojen tärkeydestä kuitenkin lisäävät varmuuden tunnetta tunnekasvatuksen suhteen. 

 

Omat välineet tunnekasvatukseen  

Seuraavassa osiossa keskityimme hieman konkreettisempaan näkökulmaan ja halusimme 

kuulla luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia siitä, onko heille kertynyt esimerkkejä 

konkreettisia välineistä tai erilaisia metodeja peruskoulun tunnekasvatukseen. Konkreetti-

silla välineillä tarkoitamme esimerkiksi tunnekortteja ja tunteisiin liittyviä lautapelejä sekä 

metodeilla muun muassa tunneleikkejä ja -ryhmäharjoitteita. Näitä kaikkia opetusvälineitä 

ja -metodeita kuvaamme tutkimuksessamme käsitteellä välineet. Yleisesti ottaen omat väli-

neet tunnekasvatukseen koettiin joko suhteellisen riittämättömiksi tai suhteellisen riittäviksi. 

Viidestätoista haastateltavasta yksitoista arvoi välineensä tunnekasvatukseen suhteellisen 

riittämättömiksi. He olivat sitä mieltä, että eivät koe omaavansa riittävästi konkreettisia vä-

lineitä tai metodeja tunnetaitojen opettamiseen peruskoulussa: 

“Sellaisia taitoja mulla ei oo että mä pystyisin kaikille opettaa huomioiden kaikkien 

yksilölliset eroavaisuudet, niin sellasia taitoja mulla ei oo eikä työkaluja siihen.” H5 

“No ei. Ku ei niitä oo tullu sillai missään vaiheessa, ne pitäs ite hankkia.” H10 

Kuten aikaisemmissakin kategorioissa, kyseessä olevassa osiossa useat haastateltavat toivat-

kin esiin oman motivaationsa ja kyvykkyytensä etsiä välineitä ja metodeja tulevaisuudessa, 

vaikka ne tällä hetkellä tuntuvatkin riittämättömiltä. Riittämättömiksi työkalupakkinsa arvi-

oineista viisi ilmaisi oman kyvykkyytensä etsiä näitä itse lisää:  

“ – – ei kyllä tältä istumalta, en pitäis sitä työkalupakkia riittävänä. Mutta pikku val-

mistautumisella, mää tiiän että on valmiita materiaaleja olemassa, varmaan ihan suh-

teellisen tuoreitaki tähän tarkotukseen.” H11 

“On mulla ainaki riittävästi varmaan tietoa sillain että osaisin lähtä hakemaan jos 

tarvisin. Ja, muttei mulla kuitenkaan tällä hetkellä, hetkellä hihassa ole semmosta val-

mista kaavaa.” H9  

Positiivista on kuitenkin huomata, että vaikka useat opiskelijat eivät koe omaavansa tarvit-

semiaan välineitä ja metodeja peruskoulun tunnekasvatukseen, kokevat he silti että heiltä 
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löytyvät tarvittavat taidot ja välineet etsiäkseen lisää tietoa asiasta. Kasvatustieteellisellä 

kentällä emotionaalisen älykkyyden tutkimus on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana, 

joten myös asian merkityksen tietoisuus on lisääntynyt opettajien keskuudessa (Virtanen 

2015, 39–40). Lisääntyvä tutkimustieto voi osaltaan edesauttaa opettajaopiskelijoiden pe-

rehtymistä asiaan itsenäisesti. Myös opettajankoulutus on todennäköisesti vaikuttanut opis-

kelijoiden valmiuksiin tiedon etsimiseen. Opettajankoulutuksen yhtenä tavoitteena onkin an-

taa opettajaopiskelijoille valmiudet kehittää omaa ammattitaitoaan itsenäisesti. (Rausku-Put-

tonen 2007, 10.)  

Haastateltavista neljä arvioi omat välineensä suhteellisen riittäviksi. Heidän vastauksistaan 

tuli esille se, että he kokevat omaavansa ennemmin riittävästi kuin riittämättömästi konk-

reettisia välineitä tai metodeja peruskoulun tunnekasvatukseen. Riittävyys pohjautui kah-

della vastaajista draamakasvatuksen sivuaineeseen. Myöhemmissäkin teemoissa draamakas-

vatuksen sivuaine nousi vahvasti esiin tunnekasvatus-valmiuksien edistäjänä:  

“Koen että se draamakasvatuksen sivuaine on antanu mulle aika paljon semmosia 

työvälineitä toimia näitten asioiden parissa.” H1 

“Joo, esim. draamakasvatus sivuaineena… Koen että sitä kautta pystyy opettaan kaik-

kee ja nimenomaan sitä kasvatusta ja just tunnetaitoja ja muita vahvuuksia, niin ta-

vallaan sitä kautta on tosi hyvät valmiudet ja mitä on saanu materiaalia.” H4 

On mahdollista, että vastaajien mainitsema draamakasvatus ja edelleen tunnekasvatuksen 

sisällyttäminen draamakasvatuksen sivuaineen opetussisältöihin kumpuavat valtakunnalli-

sista opetussuunnitelman perusteista. Esimerkiksi uuden OPS:n vuosiluokkien 1–2 laaja-

alaisen osaamisen tavoitteissa mainitaan omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaisemisen har-

joittelu sekä tunnetaitojen kehittäminen leikkien ja draaman avulla. Myös yleisissä laaja-

alaisen osaamisen tavoitteissa mainitaan muun muassa oman kehon arvostaminen ja hallit-

seminen sekä sen käyttäminen tunteiden, näkemysten ja ajatusten ilmaisemiseen. (Opetus-

hallitus 2014, 21, 100.) Draamakasvatus onkin oiva alusta erilaisille tunnekasvatuksen har-

joitteille, joissa voidaan hyödyntää niin erilaisia leikkejä kuin draamaharjoituksiakin koko-

naisvaltaisesti koko kehoa apuna käyttäen. 

Kaiken kaikkiaan vastaajamme kokivat omat konkreettiset välineet ja metodit vaillinaisiksi 

peruskoulun tunnekasvatusta ajatellen, mikä onkin harmi sinänsä. Vatjus-Sunin (2009) tut-

kimus osoittaa, että opettajat tarvitsisivat lisää välineitä tunneälytaitojen opetukseen, sillä 
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tunneälytaitojen opetus koettiin suurelta osin haasteelliseksi. Isokorpi (2004, 127) muistut-

taa, että tunteiden tunnistaminen ja hallinnan oppiminen on jopa tärkeämpää kuin tiedollinen 

oppiminen. Tästä voisikin päätellä, että tunnetaitoja ei ole tehokkainta opetella suoraan kir-

joista lukemalla, vaan erilaisilla käytännön harjoitteilla - ja tätä käytännön tunnekasvatusta 

on opettajan helpompi toteuttaa erilaisin metodein ja välinein. Isokorven (2004, 49) mukaan 

tunnetaidot ovat ihmisessä yksityisintä ja yksilöllisintä, eikä niiden kehittämiseen voi antaa 

valmiita ratkaisuja. Siksi opettajalla olisikin hyvä olla kattava pakki erilaisia metodeja sekä 

tarvittavat tietotaidot tunnetaitojen opettamiseen, jotta hänellä olisi valita tilanteeseen ja 

omille oppilailleen sopivat opetusmenetelmät.  

 

Oma varmuus tunnekasvatuksen suhteen 

Toisessa osiossa olimme kiinnostuneita kuulemaan luokanopettajaopiskelijoiden tietojen ja 

taitojen lisäksi heidän omista varmuuden tai epävarmuuden kokemuksistaan peruskoulun 

tunnekasvatuksen suhteen. Vastaajat jakaantuivat kolmeen kategoriaan, joiden mukaan he 

kokivat olonsa suhteellisen varmaksi, suhteellisen epävarmaksi tai ei varmaksi eikä epävar-

maksikaan. 

Kuusi haastateltavaa koki olonsa suhteellisen varmaksi, mikäli lähtisi nyt opettamaan tun-

netaitoja peruskoulun oppilaille. Varmuus omiin kykyihin perustui osalla vastaajista pitkälti 

omiin tunnekasvatus-kokemuksiin, sivuainevalintoihin sekä kiinnostukseen aihetta kohtaan: 

“Tuolla harjoittelussa kun sai sitten kokeilla niitä, sen niinkö draaman kautta harjo-

tella niitä tunneasioita, niin on mulla ainaki paljon varmempi olo tällä hetkellä. – – 

Että se anto ainaki lisää sitä varmuutta, että mulla on ainaki jotaki takataskussa, mitä 

voi sitte käyttää siellä työelämässä.”  H1 

“ – – (koen) varmuutta tällä hetkellä ja varmaan nimenomaan sen oman kiinnostuksen 

ja omien sivuainevalintojen vuoksi.” H4 

Kolme vastaajista taas koki olonsa suhteellisen epävarmaksi tulevaisuuden tunnekasvatuk-

sen suhteen. Heidän vastauksistaan tuli selvästi esille epävarmuus omista taidoistaan opettaa 

tunnetaitoja peruskoulussa ja osa vastaajista koki olonsa jopa jännittyneeksi pohtiessaan 

omia kykyjään asian suhteen: 

“No kyllä sitä vähän jännittää että tavallaan…Sitä tietosesti yrittää tehä, mutta sitte 

että osaako sitä tehä riittävästi että ossaa kasvattaa oppilaista semmosia tunnetaito-

sia.” H6 
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Vajaa puolet haastateltavista eli kuusi vastaajaa ei arvioinut oloaan tunnekasvatuksen suh-

teen sen enempää varmaksi kuin epävarmaksikaan. Suurin osa vastaajista koki aihealueen 

teoreettisesti tutuksi, mutta itse tunnekasvatus tuotti epävarmuuden tunteita. Muutaman 

haastateltavan vastauksesta paistoi kuitenkin luottamus siihen, että he voivat päästä epävar-

muutensa yli: 

“No en ehkä silleen suoranaista epävarmuutta tai voisko sanoa näin että mää koen 

varmuutta siitä että mää pääsen sen epävarmuuden yli, on tietenki semmosia päiviä 

että mää koen että voi hirviä… Mut enimmäkseen näin.” H3 

“Ehkä jonku verran epävarmuutta, että mie en oo tutustunu juurikaan OPS:issa siihen 

tai muutenkaan että miten tunnetaitoja kasvatetaan, mutta toisaalta varmuutta että se 

ei oo kumminkaan mikään semmonen outo alue itelle.” H7 

Saamiemme tutkimustulosten valossa on todennäköistä, että kohta valmistuvat opettajaopis-

kelijat ovat lähes yhtä epävarmoja tunnekasvatustaidoistaan opettajan ammattiin astuessaan, 

kuin mitä he olivat tutkimukseen osallistuessaan. Launosen ja Pulkkisen (2004, 56) mukaan 

tunnekasvatusta kehitettäessä olisikin tärkeää kiinnittää huomiota myös moniammatilliseen 

yhteistyöhön ja sen kehittämiseen, etteivät opettajat jäisi yksin tunnekasvattajina. Tämä on 

tärkeää opettajien työhyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen kannalta etenkin, mikäli 

opettaja tuntee olonsa epävarmaksi tunnekasvatuksen suhteen ja kokee tarvitsevansa kolle-

goiltaan tukea asian kanssa.  

 

Kuvio 4.  Luokanopettajaopiskelijoiden tuntemuksia peruskoulun tunnekasvatuksen suh-

teen (N=15) 

 

6; 40 %

3; 20 %

6; 40 %

Suhteellisen varma

Suhteellisen epävarma

Ei varma eikä epävarma
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Edellä oleva kuvaaja (kuvio 4) vielä havainnollistaa vastaajien jakaumaa. Kuviosta käyvät 

ilmi vastaajien tuntemukset peruskoulun tunnekasvatuksen suhteen, kokevatko he siis olonsa 

varmaksi vai epävarmaksi mikäli he nyt lähtisivät opettamaan tunnetaitoja peruskouluun. 

Kuvaajaan on merkattu kunkin arvopisteen arvo (vastaajien lukumäärä) sekä prosenttiosuus 

vastauksista. Kuviosta oikealta on luettavissa avopisteiden selitteet, eli aineistosta nousseet 

kategoriat.  

 

6.3 Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä opettajankoulutuksen tarjoamista  

valmiuksista peruskoulun tunnekasvatukseen 

Viimeinen tutkimuskysymyksemme on “Millaisia kokemuksia luokanopettajaopiskelijoilla 

on opettajankoulutuksen heille peruskoulun tunnekasvatukseen tarjoamista valmiuksista?”. 

Kyseisessä haastatteluosiossa kuulimme luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia siitä, 

kuinka itse luokanopettajakoulutus on vaikuttanut heidän omiin tunnetaitoihinsa, heidän kä-

sityksiinsä tunnetaidoista, sekä heidän kykyihinsä opettaa tunnetaitoja. Lisäksi opiskelijat 

kertoivat kokemuksiaan siitä, ovatko tunnetaidot olleet esillä luokanopettajakoulutuksessa, 

sekä millaisia välineitä luokanopettajakoulutus on heille tarjonnut. Olimme myös kiinnostu-

neita kuulemaan luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä siitä, tulisiko luokanopettajakoulu-

tuksessa olla enemmän puhetta tunnetaidoista, ja jos tulisi, niin millainen opetus olisi heidän 

mielestään hyödyllisintä.  

 

Koulutuksen vaikutus omiin tunnetaitoihin 

Olimme kiinnostuneita kuulemaan, onko opettajankoulutus vaikuttanut luokanopettajaopis-

kelijoiden mielestä heidän omiin tunnetaitoihinsa. Vastauskategorioiksi muodostuivat jon-

kinlainen vaikutus, epäsuora vaikutus sekä suhteellisen suuri vaikutus ja suhteellisen pieni 

vaikutus. Jokainen haastateltava arvioi koulutuksella olleen siis jonkinlaista vaikutusta joko 

suorasti tai epäsuorasti. Hiukan vajaa puolet opiskelijoista arvioi, että koulutuksella on ollut 

jonkinlainen vaikutus heidän omiin tunnetaitoihinsa, jolloin vaikutus ei ole ollut erityisen 

suurta eikä erityisen pientä: 

“Alussakin sanoin sitä että täällä hirveesti on joutunu pohtimaan itseään. Kyllä se 

varmaan jollakin tavalla on vaikuttanu…” H1 
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“On joo varmasti vaikuttanu. Että nii paljon täällä ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, 

että väkisinki ne on varmaan kehittyny tässä ne tunnetaidot. Että sitten ku se tekeminen 

on nii monipuolista mitä täällä on, että ollaan tekemisissä nuiden eri oppiaineiden 

kans esimerkiksi, nii sieltä voi tulla vaikka mitä lapsuudenmuistoja ja tuommosia, jos-

sai kuviksessa, ja sitä kautta sitte avautua kaikkia tuntemuksia ja tolleen. Nii kyllä niitä 

varmaan oppii tunnistaan sitte sieltä.” H12 

Jonkinlaiseksi koulutuksen vaikutuksen arvioineista haastateltavista viisi toi kuvailuissaan 

esiin koulutuksen epäsuoran vaikutuksen omiin tunnetaitoihinsa. Tällöin opiskelija on oppi-

nut tai käsitellyt tunnetaitoja esimerkiksi koulussa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 

kanssa tai itsenäisesti oman toimintansa reflektoimisen kautta:  

“On varmasti vaikuttanu, ei varmaan mitenkään silleen suoraan, en muista että mis-

sään meillä on hirveesti mainittu mittään, mutta musta siihen liittyy se puoli että luo-

tetaan siihen että opintojen aikaa opiskelijat oppii ja joutuu reflektoimaan omaa teke-

mistään ja pohtimaan syvällisemmin asioita niin sitä kautta.” H4  

“Varmaan se on ollu aika kehittyny jo ja sitte se mikä sitä kehittää, nii ei välttämättä 

oo koulu. Että kyllä se on ne muut ihmissuhteet sitte mikä kehittää niitä tunnetaitoja. 

Mutta tietyllä tavalla joo.” H8 

“No se on tuota epäsuorasti vaikuttanu. Täällä ei sillain oo harjoteltu tai puhuttu 

näistä asioista. Mutta täällä toki saa epäsuorasti harjotusta jo ihan siinä että on tois-

ten ihmisten kans vuorovaikutuksessa. Ja sieltä saa semmosia kokemuksia mistä voi 

oppia. Ja sitten omalla ajalla tai miten sen sanois, muuten, on niinku niitä asioita 

miettiny, niin totta kai ne opiskeluiden kokemuksetki on prosessoinu matkassa.” H9 

Kaikki, eli viisitoista haastateltavaa, toivat siis esiin sen että koulutuksella on ollut ainakin 

jonkinasteista vaikutusta heidän omiin tunnetaitoihinsa. Vastaajat toivat vahvasti esiin kou-

lutuksen aikana kertyneet kokemukset ihmissuhteissa ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, 

sekä oman pohdinnan ja reflektoinnin merkityksen tunnetaitojen kehittymisessä. Vastaajista 

kaksi koki, että opettajankoulutuksen vaikutus heidän omiin tunnetaitoihinsa oli suhteellisen 

olematonta. Vastaavasti vain yksi haastateltava koki opettajankoulutuksella olleen suhteel-

lisen suuri vaikutus hänen omiin tunnetaitoihinsa. Hänen mukaansa koulutus on ennen kaik-

kea ohjannut omien tunnetaitojensa kehittämiseen sekä oman toiminnan syiden reflektoimi-

seen. 

Haastateltavien vastauksista on havaittavissa, että tunnetaitojen kehittymiseksi koetaan 

muun muassa oman itsensä ja tunteidensa syvällisempi reflektointikyky sekä muiden ihmis-

ten kanssa toimeen tuleminen. Varsinaisen tunnetaitojen määritelmän sisäisiä asioita ei kui-

tenkaan noussut erityisen vahvasti esiin, vaan tunnetaitojen kehittyminen käsitettiin yleisem-
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mällä tasolla erityisesti itsensä ja toisten kanssa toimeen tulemiseksi. Yleisellä tasolla koet-

tiin siis tapahtuneen ainakin jonkinlaista vaikutusta omiin tunnetaitoihin erilaisten vuorovai-

kutustilanteiden tai oman reflektoinnin kautta, mutta yksittäisistä tunnetaidoista, kuten tun-

teiden säätelystä, ei noussut esiin kehityskokemuksia. Esimerkiksi edellä mainittu emotio-

naalinen itsesäätely on opettajan työn edellytys. Woolfolk Hoyn tutkimuksen (2013, 266) 

mukaan opettajankoulutuksessa ei kuitenkaan ole puhetta tunteiden säätelystä, eikä myös-

kään yleisemmin valmisteta opettajia tulevan työnsä tunnepitoiseen puoleen. 

 

Koulutuksen vaikutus omiin käsityksiin tunnetaidoista 

Haastateltavat jakautuivat viiteen kategoriaan keskusteltaessa siitä, onko luokanopettajakou-

lutuksella ollut vaikutusta heidän käsitykseensä tunnetaidoista ja niiden merkityksestä. Vas-

tauskategorioiksi nousivat jonkinlainen vaikutus, suhteellisen suuri vaikutus, suhteellisen 

pieni vaikutus, epäsuora vaikutus sekä ei vaikutusta. Vajaa puolet haastateltavista koki, että 

koulutus on laajentanut heidän käsitystään tunnetaidoista jossain määrin, ei erityisen paljon 

eikä erityisen vähääkään: 

“No ehkä se on korostunu se että miten tärkeitä ne sitten on, ku tuli tähän kouluun niin 

ajatteli et se on enemmän sitä opettamista, sitä didaktista puolta mutta sitten heti 

alusta asti on ollu selkeetä että se kasvattaminen ja se vuorovaikutus ja siinähän ne 

on tosi tärkeet ne tunnetaidot.” H2 

“No siis on. Koska jos mää mietin että ku mää tänne tulin 2012, ja jos multa ois sitä 

ennen joku kysyny vaikka tunnetaidoista tai tälleen nii en mää varmaan, oisin ollu 

silleen et mikä, en mää oo ikinä kuullukkaa. Et niinku nyt ees jotain tietää.” H13 

Haastatteluissa opiskelijat toivat esiin muun muassa sen, että tunnetaitojen tärkeys ja merki-

tys itselle on kasvanut. Ennen koulutusta tunnetaidoista ei saattanut olla minkäänlaista käsi-

tystä, joten käsitykset tunnetaidoista ovat laajentuneet koulutuksen myötä. Kaksi haastatel-

tava koki, että opettajankoulutus oli vaikuttanut selvästi hänen omiin käsityksiinsä tunnetai-

doista ja eritoten tunnetaitojen merkitykseen peruskoulussa. 

Kuitenkaan jopa kolmasosan kokemusten perusteella koulutus ei ollut juurikaan laajentanut 

heidän käsitystään tunnetaidoista. Heistä kaksi koki koulutuksella olleen suhteellisen pieni 

vaikutus, jolloin heidän omat käsityksensä olivat pysyneet melko samanlaisina, mutta olivat 

kuitenkin kohdistuneet enemmän koulumaailmaa ja lapsia ajatteleviksi. Yksi haastateltava 

koki, että itse koulutus ei ollut näihin juuri vaikuttanut, toisin kuin koulussa toisten ihmisten 
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kanssa toimiminen. Lisäksi muutama haastateltava ei kokenut koulutuksen vaikuttaneen 

omiin käsityksiin tunnetaidoista millään tavalla:  

“En muista että sitä ois oikeestaan missään käsitelty sillain että no niin nyt puhutaan 

tunnetaidoista ja se on tätä ja tätä… Että ei… Se on ollu semmosta ommaan pohdin-

taan perustuvaa se vähä mitä on sitä miettiny. “ H3 

“Ei oikeestaan. Mä en laita sitä opettajankoulutuksen hyvyydeksi, enemmän siihen 

että on ollu niiden ihmisten kanssa jotka siellä koulutuksessa ollu ja se on ehkä vai-

kuttanu. Mutta sehän ois voinu tapahtua jossain muuallakin.” H5 

Haastateltavat siis kokivat, että tunnetaidoista ei ole ollut puhetta koulutuksessa, joten myös-

kään oma käsitys niistä ei ole laajentunut. Sen sijaan oma käsitys on voinut laajentua oman 

pohdinnan tai ihmissuhteiden kautta, riippumatta kuitenkaan itse opettajankoulutuksesta. 

 

Koulutuksen vaikutus omiin kykyihin opettaa tunnetaitoja 

Kun kysyimme haastateltavilta, onko luokanopettajakoulutus vaikuttanut heidän kykyihinsä 

opettaa tunnetaitoja, vastaukset jakautuivat neljään kategoriaan: jonkin verran vaikutusta, 

suhteellisen pieni vaikutus, suhteellisen suuri vaikutus sekä ei vaikutusta. Kuuden opiskeli-

jan kokemusten perusteella koulutus on vaikuttanut jossain määrin heidän kykyihinsä opet-

taa tunnetaitoja:  

“No joo, onhan se vaikuttanut...Siellä draamakasvatuksessa koen että siitä sivuai-

neesta nimenomaan oon saanu niitä työvälineitä siihen.” H1 

“No aika vähän, mutta jotaki. Ne harjottelut on ollu semmosia että niissä, niinkö mo-

nessa muussaki asiassa, nii harjotteluiden kautta se kuitenki sitte tulee sieltä se kai-

kista paras ja hyödyllisin käytännön oppi ja tuommonen.” H12 

“Joo no ehkä varsinki harjottelussa on ehkä päässyt sitten kokemaan sitä miten niitä 

vois opettaa, mutta en mää tiiä onko se muuten vaikuttanu.” H15 

Jotkut haastateltavat toivat esiin draamakasvatuksen sivuaineen, jonka nähtiin vaikuttaneen 

suurelta osin omiin kykyihin opettaa tunnetaitoja. Lisäksi esiin tuotiin opetusharjoitteluiden 

keskeinen rooli. Yllä olevista lainauksista käy myös ilmi, että useiden haastateltavien mie-

lestä vaikutusta on ollut, mutta se on kuitenkin ollut melko vähäistä.  

Ainoastaan kaksi haastateltavista arvioi, että koulutuksella on ollut suhteellisen suuri vaiku-

tus heidän kykyihinsä opettaa tunnetaitoja. Heistä toinen oli saanut erityisen paljon harjoi-

tusta tunnetaitojen opettamiseen maisterivaiheen koulutyöskentely jaksolta. 
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Lähes puolet opiskelijoista arvioi, ettei koulutuksella ole ollut erityistä tai minkäänlaista vai-

kutusta heidän kykyihinsä opettaa tunnetaitoja. Heistä kolme arvioi koulutuksella olleen 

suhteellisen pieni vaikutus, ja heistä muutama olisikin toivonut koulutukselta enemmän 

apuja tunnetaitojen opettamiseen. Loput neljä vastaajaa ei kokenut koulutuksella olleen lain-

kaan vaikutusta omiin kykyihin opettaa tunnetaitoja: 

“No ei mun mielestä. En mää oo oikeen saanu sillai mittään, niinku just niitä konk-

reettisia välineitä sun muita, tai en oo ainakaa huomannu.” H10 

“Mm, no ei hirveesti. Ku niinku sanoin, nii en oikeesti muista semmosta kurssia millä 

ois suoraan puhuttu vaan tunnetaidoista. Ehkä draaman kurssilla käsiteltiin tunnetai-

toja jonku verran, mutta tuntuu että sitä on vähän sivuttu siellä sun täällä mutta ei 

sillain, sellasta niinku valmista materiaalipakkia ei kyllä oo, en mää muista ainakaa 

että ois ollu.” H14 

Yhtä henkilöä lukuun ottamatta opettajaopiskelijat kokivat siis koulutuksella olleen jonkin-

laista, joskin useimmiten melko vähäistä vaikutusta tai ei vaikutusta ollenkaan heidän ky-

kyihinsä opettaa tunnetaitoja. Poikkeuksena nousivat esiin draamakasvatuksen sivuaineen 

valinneet sekä muutaman haastateltavan kokemukset opetusharjoitteluista. Kokonaisuudes-

saan koulutuksen vaikutus koettiin kuitenkin vähäiseksi tai olemattomaksi.  

Opettajan työ perustuu enemmänkin tunnetyöhön erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ratio-

naalisen tai tieteellisen asiantuntijuuden sijaan. Blombergin tutkimusten mukaan opettajan 

työ koetaan monella tasolla hyvin emotionaaliseksi. Näin ollen opettajat tarvitsisivat tutki-

mustietoa esimerkiksi tunteista, tunneprosesseista ja tunteiden muodostumisesta, jotta heillä 

olisi kykyjä huomioida tunteet ja tunnetaidot paremmin tunnevaltaisessa työssään. (Blom-

berg 2010, 43–45.) Meidän tutkimuksemme mukaan tällaisia kykyjä tai rakennusaineita 

opettajankoulutus ei ole kuitenkaan tarjonnut.  

Seuraavaan kaavioon (kuvio 5) kokosimme vielä yhteen kolmannen tutkimuskysymyksen 

kolmen ensimmäisen teeman tutkimustulokset, eli opiskelijoiden käsitykset opettajankoulu-

tuksen vaikutuksista omiin tunnetaitoihin, omiin käsityksiin tunnetaidoista sekä omiin ky-

kyihin opettaa tunnetaitoja. Kaaviossa tutkimustulokset on esitetty limittäin, joka helpottaa 

niiden vertailua. Kaavio on luettavissa niin, että pystyakselilla on vastaajien lukumäärä ja 

vaaka-akselilla haastateltavien vastauksista muodostunet kategoriat. Oikealta löytyvät arvo-

pisteiden selitteet, eli tutkittavat teemat.  
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Kuvio 5.  Kuvio opettajankoulutuksen vaikutuksista opettajaopiskelijoiden tietoihin ja tai-

toihin tunnetaitojen suhteen (N=15) 

 

Tunnetaitojen esilläolo koulutuksessa 

Kun haastattelimme opettajaopiskelijoita heidän kokemuksistaan opettajankoulutuksen tar-

joamista tunnekasvatusvalmiuksista, olimme luonnollisesti kiinnostuneita kuulemaan myös 

opiskelijoiden muistikuvia siitä, miten tunnetaidot ovat olleet esillä opettajankoulutuksessa. 

Käsittelemme tässä opetusharjoitteluita erillään varsinaisesta opettajankoulutuksesta, sillä 

ne miellettiin useissa haastatteluissa kahdeksi erilliseksi kokonaisuudeksi. Ensimmäiseksi 

käsittelemme varsinaisen opettajankoulutuksen osuuden. Tutkimustuloksista nousi esille 

kolme keskeistä kategoriaa: opiskelijat joko kokivat tunnetaitojen esilläolon opettajankou-

lutuksessa erittäin vähäiseksi, tai he kokivat tunnetaitojen tulleen esille koulutuksen sivuai-

neessa tai jollain yksittäisellä kurssilla. 

Seitsemän luokanopettajaopiskelijaa kuvaili kokemuksiaan tunnetaitojen esilläolosta opet-

tajankoulutuksessa erittäin vähäiseksi tai niin vähäiseksi, ettei heille olleet siitä edes erityisiä 

muistikuvia jääneet:  

“En vaan muista, se on varmaan tiiäkkö tullu jossaki sivulauseessa, mutta ei missään 

oo puhuttu niinkö että “noniin nyt meillä on tämä tunnetaidot-kurssi tässä” tai niinkö 

ei, en muista.” H1 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Suhteellisen
suuri vaikutus

Jonkinlainen
vaikutus

Suhteellisen
pieni vaikutus

Epäsuora
vaikutus

Ei vaikutusta

V
as

ta
aj

aa
 (

h
lö

)

Vaikutus omiin tunnetaitoihin

Vaikutus omiin käsityksiin
tunnetaidoista

Vaikutus kykyihin opettaa
tunnetaitoja



88  

 

  

“No tosi vähän. Jollaki kurssilla, en muista yhtään että mikä kurssi se oli, mut siellä-

hän puhuttiin esimerkiks suuttuneen kohtaamisesta tai niinku semmosesta, että taval-

laan ehkä siltä kannalta on. Mut ei semmoselta kannalta että niitä ois niinku esitelty 

tai että ois puhuttu niinku käsitteestä. En ainakaan muista.” H8 

“Joo, no on tainnu olla sanana jossaki, mutta ei mun mielestä siihen oo ikinä pureu-

duttu sillä lailla konkreettisesti missää, ei niinku käsitteellisesti, ei missään detaljissa 

eikä käytännössä harjoteltu.” H9 

Noin puolet vastaajista koki törmänneensä tunnetaitoihin joissain opintojensa sisäl-

löissä.  Heistä kuusi muisti tunnetaitojen tulleen esiin sivuaineissaan. Kolme mainitsi esi- ja 

alkuopetuksen sivuaineen, kaksi draamakasvatuksen sivuaineen sekä kaksi erityispedagogii-

kan sivuaineen. Lisäksi kahdeksan opiskelijaa mainitsi jonkin yksittäisen kurssin tai oppiai-

neen, joissa asia on noussut ehkä jollain tapaa esille. Yleisimpiä olivat liikunnan, draaman 

sekä äidinkielen kurssit: 

“Varmaan liikunnan kursseilla jotaki harjotuksia tehtiin tunteitten ilmasuun ja aina 

piti laittaa tunteisiinki liittyvä tavote tuntisuunnitelmaan.” H6 

“Draamassa ja sitte äidinkielessä ehkä jonku verran ku ollaan kirjallisuutta, lasten 

kirjallisuuteen, nii ollaan puhuttu siitä että niinkö just kirjallisuuden avulla pystytään 

kehittämään tunnetaitoja ja näitä.” H14 

Kuten lainauksistakin voi tulkita, osa näistä maininnoista oli kuitenkin monella haastatelta-

valla hyvin epävarmoja ja osin jopa “arvailuja”.  

Keskustelimme lisäksi tunnetaitojen esilläolosta koulutyöskentelyharjoitteluissa. Oulun yli-

opiston luokanopettakoulutukseen kuuluu kolme varsinaiseen koulutyöhön sidottua koulu-

työskentelyjaksoa: orientoiva koulutyöskentely (OKT), kandidaattivaiheen koulutyösken-

tely (KKT) sekä maisterivaiheen koulutyöskentely (MKT). Jätimme OKT:n pois tutkimuk-

sestamme ja kysyimme haastateltavilta heidän kokemuksistaan KKT:n ja MKT:n liittyen. 

Tämä siitä syystä, että orientoiva koulutyöskentely on hyvin lyhyt harjoittelu ja enemmänkin 

pintaraapaisu koulumaailmaan tutustumisessa. OKT on lähinnä koulutyöhön orientoitumista 

ja luokan toiminnan observointia, emmekä ajatelleet siellä olevan tunnetaitoja esillä sen 

enempää. Haastateltavat kokivat asian tulleen esille joko kandidaattivaiheen koulutyösken-

telyssä tai maisterivaiheen koulutyöskentelyssä ja osa opiskelijoista ei kokenut asian tulleen 

esille koulutyöskentelyissä lainkaan. 
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Seitsemän haastateltavan mukaan koulutyöskentelyjaksoilla tunnetaitoihin liittyviä asioita 

saattoi tulla esille muun tekemisen ohella, mutta erikseen siellä ei tunnetaitoja juurikaan kä-

sitelty niin ohjaavien opettajan kuin muiden opiskelijoidenkaan kanssa: 

“Hmm, en muista että oltais ohjaajien kans vaikka puhuttu erityisesti niistä tunnetai-

doista. Siellä se oli jotenki nii, aika lailla just että miten sää sen oppimistilanteen jär-

jestät ja ryhmän hallinta ja semmoset. Ja että ei niinku erityisemmin.” (KKT) H11 

“No tietenki nyt niitä, niitä käytännön tilanteita tuli. Mutta ei, ei, ei niinku missään 

ohjauksessa tai opetuksessa, tai meijän opiskelijoiden opetuksessa, ei, ei sillain.. 

Mutta käytännössähän kaikki kohtaa semmosia tilanteita, tai koko ajan ne tunnetaidot 

on käytössä tietenki.” (MKT) H9 

Kuusi opiskelijaa muisteli tunnetaitojen olleen jollain tasolla esillä kandidaattivaiheen kou-

lutyöskentelyjaksolla. Lisäksi viisi opiskelijaa muisteli tunnetaidoista olleen puhetta mais-

terivaiheen koulutyöskentelyjaksolla. Näistä vastaajista jopa yhdeksän kertoi jutelleensa 

tunnetaitoihin liittyvistä asioista ohjaavan opettajan kanssa. Monella opettajaopiskelijalla 

maininnat olivat kuitenkin tässäkin tapauksessa epävarmoja, eivätkä välttämättä varsinai-

sesti juuri käsitteestä “tunnetaidot”. Tunnetaitojen esilläolo ei myöskään ollut haastatelta-

vien mukaan ollut suurta, vaikka jotain siitä olikin mainittu:  

“Oli varmaan sillai, sillä tavalla että mää en ees tienny että siinä puhutaan tunnetai-

doista. Että miten sitä kannattaa puhua esimerkiksi oppilaalle tai miten kannattaa an-

taa oppilaiden puhua keskenään tai minkälaista, minkälaista kulttuuria, toimintakult-

tuuria sinne luokkaan kannattaa luoda.” H12 

“Ja sitten nyt varsinki tuolla harjottelussa erkan didaktikon kanssa eka kertaa jutteli 

ja kun on enemmän jutellu noiden erityisen tuen oppilaiden kanssa niin monella kui-

tenki monet ongelmat pohjautuu siihen että tunnetaidoissa on puutetta, tai vaikka ei 

pohjautuistaan niin kuinka paljon voidaan edesauttaa jos ne on hallinnassa.” H4 

Tutkimustuloksistamme voisikin päätellä, että opettajankoulutuksessa ei todellisuudessa ole 

tarpeeksi puhetta tunnetaidoista, sillä vain muutama opiskelija koki selvästi saavansa koulu-

tuksessaan opetusta tunnetaitoihin liittyen. Saamamme tulokset eivät kuitenkaan sinänsä yl-

lätä, sillä kuten Gallantkin (2013, 164) toteaa, on vuosien saatossa opettajankoulutuksen 

emotionaalista puolta tutkittu ja tultu siihen tulokseen, että opettajan työn emotionaalinen 

puoli on jäänyt koulutuksessa liiaksi huomiotta. Yleisesti ottaen opettajankoulutuksessa kes-

kitytään pedagogiikkaan, opetussuunnitelmaan, opetuksen suunnitteluun sekä arviointiin. 

Ristiriitaista tästä tekee sen, että Gallantin mukaan on todettu, että tunteet ovat kuitenkin 

läheisesti mukana jokaisessa opetus- ja oppimisprosessissa. (Gallant 2013, 164.)  
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Koulutuksen tarjoamat välineet tunnekasvatukseen 

Haastatteluissa kuulimme lisäksi luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä siitä, ovatko he 

saaneet koulutuksesta välineitä tai metodeja tunnekasvatukseen. Yli puolet, eli kahdeksan 

haastateltavaa ei mielestään ollut saanut minkäänlaisia välineitä tai metodeja peruskoulun 

tunnekasvatukseen. Loput seitsemän haastateltavaa olivat saaneet jonkunlaisia välineitä, 

joista viisi haastateltavaa nosti esiin draamakasvatuksen tunnekasvatusvälineitä tarjonneena 

oppiaineena: 

“Draaman sivuaineesta… Ja se draamakasvatuksen peruskurssi niin sielläkihän oli jo 

jotakin, että millä tavalla voidaan käsitellä tunteita ja minkälaisten harjotteiden 

avulla.” H1 

“Siellä draamassa tavallaan semmosta eläytymistä ja roolien ottamista ja sitten niit-

ten kautta toisen asemaan asettumista ja pohditaan myös yhdessä ja että on luvallista 

kokea kaikkia niitä tunteita mut sitten niistä irtaannutaan sen harjotuksen lopuksi 

niistä kaikista tunteista mitä siinä on ja niitä käsitellään yhessä” H2 

On huolestuttavaa huomata, kuinka heikosti opettajaopiskelijat kokevat saavansa koulutuk-

sestaan konkreettisia välineitä ja metodeja tunnetaitojen opettamiseen. Opettajalta vaaditaan 

sekä hyviä tunnetaitoja ja kykyä sietää epävarmuutta ja ristiriitoja (Blomberg 2010, 48–49), 

että itse ammattitaitoa opettaa tunnetaitoja peruskoulussa. Isokorven (2004, 51–52, 136) mu-

kaan opettajan on syytä huomioida jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet sekä valita tilanteen 

mukaan kuhunkin opetustilanteeseen sopivat pedagogiset ratkaisut. Opettaja saa sopivilla 

opetusmenetelmillä ja oikeanlaisella suhtautumisella ryhmässä aikaan muun muassa keskus-

telua tunnekokemuksista, joka puolestaan liittyy edelleen oppimiseen (Isokorpi 2004, 136.) 

Vaikka saamamme tutkimustiedon mukaan opettajaopiskelijat kokivat omaavansa valmiu-

det etsiä itse tietoa tunnetaidoista, ei Rausku-Puttosen (2007, 10) mukaan voida silti aina 

luottaa siihen, että opettajat etsivät aktiivisesti tietoa uusista asioista, kuten tunnetaidoista. 

Olennaista on myös huomata se, että oli opetettava asia mikä hyvänsä, on opetustyö käytän-

nössä aina eri asia kuin kirjoista luettuna. Peruskoulun tunnekasvatusta ajatellen olisikin siis 

tärkeää, että luokanopettajaopiskelijat saisivat suoraan koulutuksestaan esimerkkejä erilai-

sista käytännön opetusvälineistä ja -metodeista tunnetaitojen opettamiseen.  
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Käsitykset tulisiko tunnetaidoista olla koulutuksessa enemmän puhetta sekä koulutuksen ke-

hitysideat 

Koska yleisesti ottaen opettajankoulutuksen panostus luokanopettajaopiskelijoiden val-

miuksiin tunnekasvattajina tuntui olevan puutteellinen, olimme kiinnostuneita kuulemaan 

tulisiko opiskelijoiden mielestä koulutusta kehittää lisäämällä opetusta tunnetai-

doista.  Haastattelemamme 15 luokanopettajaopiskelijaa olivat yksimielisiä siitä, että luo-

kanopettajakoulutuksessa tarvittaisiin lisää opetusta tunnetaidoista: 

“Kyllä mun mielestä, että ne on niin semmonen… tai että niillä tässä elämässä pärjä-

tään. Sitä mieltä mie oon, että kyllä niitä pitäs olla paljon enemmän täällä koulutuk-

sessa.” H1 

“No joo, kyllähän se vois olla ihan paikallaan että jos on tarkotus itellä opettaa niitä 

jollekin niin sehän vois olla hyvä ensin ite tietää mitä ne on ja ite osata niitä taitoja.” 

H3 

Poimimme keskusteluista myös opiskelijoiden kehitysideoita koulutukseen. Opiskelijat ja-

kaantuivat kahteen kategoriaan, joista osa lisäisi luokanopettajaopiskelikoiden koulutukseen 

oman kurssinsa tunnetaidoista ja osa hajauttaisi tunnetaidot eri oppiaineisiin. Vastaajat ko-

kivat, että myös opetusharjotteluihin voisi lisätä tunnetaitojen sisältöjä. Siellä vastaajiemme 

mukaan koulutus voisi tapahtua sisällytettynä tunti- tai jaksosuunnitelmiin tai ohjaavan 

opettajan kautta. 

Kun puhuttiin opettajankoulutuksen kehittämisestä, lähes jokaisen haastateltavan kokemus-

ten mukaan olisi hyvä jos tunnetaidoista ja -kasvatuksesta tarjottaisiin oma kurssinsa:  

“Toisaalta vois olla ihan hyvä että ois semmonen yks kurssi, missä ihan oikeesti pa-

neuduttais siihen asiaan ihan kunnolla, koska sitten jos sitä ripotellaan sinne ja tänne, 

ja en tiiä onko sitä sitten ollukki, niin ainaki on päässy unohtumaan itellä että en vaan 

muista. Niin kokisin että jos ois yks kurssi niin se ehkä muistuis paremmin mieleen.” 

H1 

“Emmää tiiä ehkä miksei sitä vois liittää vaikka että “Ryhmänhallinta ja tunnetaidot”, 

varmaan joku maisterivaiheen kurssi niinku että konkreettisia keinoja lähtä oikeesti 

kouluarkeen opettajana.” H4 

“No vois ehkä olla joku erillinen kurssi jossa vois käyä sitte vähän enemmän teoriaa 

ja antaa jotain konkreettisia välineitä niistä ohjelmista mitä on olemassa, että minkä 

kautta niitä voi sitte opettaa.” H6 
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Lisäksi yhdeksän opiskelijan mielestä tunnetaitoja voitaisiin käsitellä opettajankoulutuk-

sessa hajautetusti eri oppiaineissa. Heistä kaksi mainitsi, että tunnetaitojen olisi hyvä olla 

korostetummin esillä eri oppiaineiden sisällöissä, etenkin monialaisissa opinnoissa: 

“Se vois olla ehkä semmone mitä voitais ees jollain tavalla sivuta niinku eri kursseilla. 

Mää sanon tän ehkä siks että musta tuntuu että se on helpompi toteuttaa, että täällä 

vois jokainen opettaja miettiä jos on vaikka itellä jotaki tietoa siitä että miten sen vois 

liittää siihen oman kurssin sisältöön” H3 

“Semmonen vähän sama kun vaikka digitaalisuus on että ei tarvittaisi mitään yhtä tvt-

kurssia, se ei niinku ratkaise mitään vaan että kaikilla kursseilla se olis niinku sinne 

sisäänrakennettuna.” H5 

“Siinä mielessä se ois parempi että se ois ripoteltu eri kokonaisuuksiin, että sieltä tulis 

varmaan enemmän niitä käytännön esimerkkejä sitte. Että jos se ois kaikissa vaikka 

monialasissa enemmän esillä, nii ehkä, ehkä se ois kuitenki parempi.” H12 

Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki kokivat, että myös opetusharjoittelut olisivat 

hyvä paikka, jossa tunnetaitoja voitaisiin käsitellä enemmän: 

“Joo se kuullostais kyllä hyvältä. Koska siellä sitä näkee oikiasti. Taas sitte luennoilla 

ku sä vaan luet sitä teoriaa, nii ei se oo sama asia. Se on parempi että näät sen käy-

tännössä.” H8 

“Joo ehottomasti siellä. Et siellä on kuitenki aika hyvin resursseja ja aikaa siihen 

niinkö ohjaukseen. Että ei mun mielestä yliopistolla pääse missään jutteleen jonku pe-

dagogin kans niinkö päivittäin tuntikaupalla näistä asioista.“ H12 

Kysyttäessä millaista ohjauksen harjoitteluissa tulisi olla, kolme haastateltavaa mainitsi, että 

harjoitteluissa tunnetaidot olisi tärkeää huomioida tunti- tai jaksosuunnitelmissa. Tällöin jo-

kaisen harjoittelijan tulisi kiinnittää tunnetaitoihin enemmän huomioita jo tuntien suunnitte-

luvaiheessa. Kolme vastaajaa toivoi lisäksi käytännön harjoitusta tunnekasvatukseen esimer-

kiksi tunnekasvatusoppitunteja pitämällä. Loput haastateltavat olivat sitä mieltä, että tunne-

kasvatukseen ohjaamisen olisi hyvä tapahtua opetusharjoitteluluokan ohjaavan opettajan lu-

ennoimana tai hänen kanssaan asiasta keskustellen: 

“No ohjaaja vois vaikka kertoa jos hänellä on jotakin… sehän ois ihana tilanne jos 

ohjaajalla ois jotain asiantuntemusta tai tietoa siitä aiheesta ja hän pystyis vaikka 

kertomaan että miten siellä luokassa on käsitelty niitä asioita ja sitte ossais niinku 

ohjata minua siihen että sääki voit tehä tämmöstä.” H3 

“No varmaan semmosta että mentäis niinkö niihin esimerkkeihin, että ei vaan että 

”nämä ovat nyt tunnetaitoja”, vaan että mietittäs niitten henkilöitten kautta tai niitten 

oppilaitten kautta vaikka niitä tunnetaitoja. – – Nii, voishan sen tehä vaikka niin että 
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sen luokan harjottelijat miettis vaikka jotain semmosia esimerkkejä sieltä mitä ne nä-

kee siellä luokassa liittyen niihin tunnetaitoihin. Ja sitte sen ohjaajan kans voitas 

yhessä niinku keskustella siitä, sen mielipiettä siitä.” H8 

Seuraavaan kaavioon (kuvio 6) on koottuna luokanopettajaopiskelijoiden kehitysideat kou-

lutukseensa tunnetaitojen osilta. Pystyakselilta on luettavissa vastaajien lukumäärä ja vaaka-

akselilta vastauskategoriat, eli vastaajien kehitysideat opettajankoulutukseen. Kuten kuvi-

osta käy ilmi, jakautuminen eri kategorioihin on melko tasaista. Yleisimmin vastaajat mai-

nitsivat yksi tai kaksi ajatusta koulutuksen kehittämiseen, jolloin he sijoittuvat yhteen tai 

useampaan eri kategoriaan.  Toiseksi yleisemmin vastaaja toivoisi koulutukseen omaa kurs-

sia tunnetaidoista. Vajaa kymmenen vastaajaa taas haluaisi koulutukseen lisää tunnetaidoista 

hajautetusti eri oppiaineisiin, joista kaksi toivoi yleensäkin tunnetaitoja korostetummin 

esille. Heistä jotka toivoivat tunnetaidoista lisää opetusta opetusharjoitteluiden yhteyteen, 

yli puolet siirtäisi sen ohjaavan opettajan vastuulle, kun taas loput käsittelisivät tunnetaitoja 

mieluummin oppitunteja suunniteltaessa ja pitäessä. 

 

Kuvio 6.  Luokanopettajaopiskelijoiden kehitysideoita opettajankoulutukseen tunnetaitojen 

osilta (N=15) 

 

Olemme itse haastateltavien kanssa samoilla linjoilla siitä, että etenkin opetusharjoittelut 

olisivat hyvä paikka tunnetaitojen opiskeluun. Opetustyö on hyvin käytännönläheistä työtä, 
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ja kaikki esimerkit käytännön tilanteista sekä opetusvälineistä- ja metodeista ovat olennainen 

osa tulevien opettajien ammattitaitoa. Opetusharjoitteluissa kohdataankin päivittäin erilaisia 

tilanteita oppilaiden kanssa, joista voi seurata oivia oppimiskokemuksia opettajaopiskeli-

joille sekä nousta esille mielenkiintoisia keskusteluaiheita asian tiimoilta niin toisten opis-

kelijoiden kuin ohjaavien opettajienkin kanssa.  

Kaiken kaikkiaan jokainen haastattelemamme luokanopettajaopiskelija koki, että luokan-

opettajakoulutukseen tarvittaisiin lisää opetusta tunnetaidoista. Samansuuntaisia tutkimus-

tuloksia on esillä myös esimerkiksi Virtanen väitöskirjassa (2013). Virtasen mukaan opetta-

jankoulutus nähdään riittämättömänä ja tunteet nähdään aihepiirinä laiminlyödyksi opetta-

jankoulutuksessa. Väitöskirjassa esitetään, että opettajaopiskelijoille pitäisi koulutuksessa 

antaa enemmän emotionaalisia valmiuksia ja tunneälytaitojen kehittäminen olisi syytä lisätä 

opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaan. (Virtanen 2013, 3–4, 23–25, 215–217.) Myös 

Launonen ja Pulkkinen (2004, 45) nostavat esille, että jo opettajankoulutuksessa pitäisi olla 

enemmän sisältöjä lasten emotionaalisen kehityksen tukemisesta. Heidän mielestään tunne-

kasvatuksen pitäisi olla myös nykyistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. 
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7 Tulosten yhteenveto ja pohdinta 

Tutkimustulosten runsauden vuoksi päätimme koota ne ensin yhteen, sillä toivomme sen 

auttavan lukijaa hahmottamaan kokonaiskuvaa tutkimuksen tuloksista. Esittelemme tulosten 

yhteenvedon tämän luvun alussa. Sen jälkeen pohdimme muun muassa tutkimuksemme 

merkitystä ja toteutusta sekä saamiamme tutkimustuloksia ja esittelemme niistä vetä-

miämme päätelmiä. Luvun lopussa nostamme lisäksi esiin mahdollisia jatkotutkimusaiheita 

tunnetaitoihin liittyen. 

 

Tutkimuskysymys 1  

Tutkimuksemme ensimmäisessä osiossa olimme kiinnostuneita kuulemaan opettajaopiske-

lijoiden käsityksiä tunnetaitojen käsitteestä sekä niiden merkityksestä peruskoulun kannalta. 

Tulosten perusteella haastateltu opiskelijajoukko osasi kokonaisuudessaan määritellä tunne-

taitojen käsitettä kattavasti. Esiin nostettiin suurin osa tutkimuskirjallisuudessakin maini-

tuista tunnetaidoista. Noin puolet vastaajista mainitsi omien tunteiden tunnistamisen tai ky-

vyn käsitellä tunteita. Kolmasosa mainitsi kyvyn tunnistaa toisen tunteita, sanoittaa tunteita 

tai säädellä tunteita. Hieman alle kolmasosa vastaajista mainitsi kyvyn huomioida toisen 

tunteita. Vain muutama vastaaja mainitsi vastauksissaan kyvyn ymmärtää toisen tunteita, 

ilmaista tunteita tai empatiakyvyn. Kokonaan mainitsematta jäivät muun muassa kyky kokea 

tunteita, omien tunteiden hyväksyminen ja salliminen sekä suvaitsevaisuus ja kyky kohdata 

ja toimia erilaisten ihmisten kanssa. Kokonaisuudessaan tunnetaidot tulivat kuitenkin mää-

ritellyksi suhteellisen kattavasti, vaikka on huomioitava, että yksittäinen haastateltava ei 

maininnut välttämättä omassa vastauksessaan kuin yhden tai muutaman tunnetaidoista. Kes-

kustellessamme tunnetaitojen merkityksestä koulussa haastateltavat olivat yleisesti ottaen 

melko yksimielisiä. Alle kolmasosa vastaajista (3/15) piti tunnetaitoja peruskoulun kannalta 

melko merkityksellisinä. Loput vastaajista pitivät tunnetaitojen ja peruskoulun suhdetta erit-

täin merkityksellisenä.  

Kysyessämme opiskelijoiden tietämyksestä tunnetaitojen ja perusopetuksen opetussuunni-

telmien perusteiden suhteesta, suuri osa uskoi opetussuunnitelmien perusteista löytyvän mai-

nintaa tunnetaidoista. Yleisesti ottaen he eivät kuitenkaan osanneet mainita millaisia sisäl-

töjä niistä löytyy. Vain kaksi haastateltavaa mainitsi joitakin sisältöjä, esimerkiksi äidinkie-

len oppiaineen. Yli puolet vastaajista uskoi, joskin asiaa epäillen, että vuoden 2004 OPS:ssa 
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mainitaan tunnetaidot. Alle kolmasosa (4/12) ei uskonut, että tunnetaidoista on mainintaa 

kyseisissä opetussuunnitelman perusteissa ollenkaan. Kolme vastaajaa ei ollut asiasta lain-

kaan varma. Lähes kaikki vastaajista kuitenkin uskoivat, että uudessa OPS:ssa (2014) mai-

nitaan tunnetaidot, joskin vain kolme heistä oli siitä täysin varma. Lisäksi yksi vastaaja ei 

uskonut, että tunnetaidot mainitaan kyseisissä opetussuunnitelman perusteissa sekä yhdellä 

vastaajalla ei ollut asiasta minkäänlaista tietoa. Kuusi opiskelijaa osasi liittää tunnetaidot 

joihinkin sisältöihin, kuten liikunnan tai äidinkielen oppiainesisältöihin. Myös laaja-alaiset 

oppimiskokonaisuudet nousivat esille. Kokonaisuudessaan voidaan siis todeta, että erityi-

sesti uusissa (2014) perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tunnetaitojen uskottiin 

olevan vahvemmin esillä, mutta sisältöjen nimeäminen oli kuitenkin jokseenkin puutteel-

lista. Tiedot myöskin perustuivat suurelta osin arvauksiin ja uskomuksiin, sillä vain pieni 

osa toi esiin varmuutensa asian suhteen.  

 

Tutkimuskysymys 2 

Toisessa haastatteluosiossa halusimme kuulla kuinka luokanopettajaopiskelijat kokevat tun-

tevansa käsitteen tunnetaidot, sekä millaisiksi he kokevat omat taitonsa ja välineensä tunne-

kasvatukseen. Lisäksi olimme kiinnostuneita kuulemaan tuntevatko opiskelijat olonsa var-

maksi tai epävarmaksi tulevaisuuden roolissaan tunnekasvattajana. Melkein jokainen opis-

kelija arvioi käsitteen tunnetaidot edes jossain määrin tutuksi. Käsite oli siis sanana tuttu, 

mutta sen sisällöstä ei oltu aivan varmoja. Lisäksi kaksi opiskelijaa arvioi käsitteen vieraaksi. 

Yleisesti ottaen käsite ei tuntunut siis olevan erityisen tuttu kenellekään.  

Omia taitoja tunnekasvatukseen ei myöskään arvioitu erityisen hyviksi. Noin puolet haasta-

teltavista arvioi omat taitonsa suhteellisen riittämättömiksi ja toinen puoli arvioi ne keskin-

kertaisen riittäviksi. Kun pyysimme haastateltavia arvioimaan, onko heillä välineitä tunne-

kasvatukseen, hieman reilu kaksi kolmasosaa arvioi välineensä suhteellisen riittämättömiksi. 

Heistä osa kuitenkin ilmaisi selkeästi oman kyvykkyytensä välineiden hankkimiseen. Loput 

haastateltavista (4/15) arvioi välineensä suhteellisen riittäviksi.  

Hieman vajaa puolet haastateltavista ei arvoinut oloaan tulevaisuuden tunnekasvattajana sen 

enempää varmaksi kuin epävarmaksikaan. Yhtä monta opiskelijaa koki olonsa suhteellisen 

varmaksi. Kolme opiskelijaa tunsi olonsa suhteellisen epävarmaksi. Yleisesti ottaen tulosten 
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perusteella tunnekasvatuksen suhteen ei siis koeta opiskelijoiden osalta suurta epävarmuutta 

mutta ei myöskään varmuutta.  

 

Tutkimuskysymys 3 

Viimeisessä osiossa olimme kiinnostuneita opettajankoulutuksen roolista opiskelijoiden tun-

nekasvatusvalmiuksien parantamisessa. Halusimme kuulla, oliko koulutus heidän kokemus-

tensa perusteella vaikuttanut heidän omiin tunnetaitoihinsa, heidän käsityksiinsä tunnetai-

doista sekä heidän omiin kykyihinsä opettaa tunnetaitoja. Lisäksi halusimme kuulla koke-

muksia siitä kuinka paljon tunnetaidot ovat olleet esillä koulutuksessa, millaisia välineitä 

koulutus on heille tarjonnut sekä mielipiteitä siitä tulisiko koulutusta kenties kehittää tunne-

kasvatuksen osalta.  

Kaikki opiskelijoista arvioivat, että opettajankoulutuksella on ollut jonkinlainen vaikutus 

heidän omiin tunnetaitoihinsa. Haastateltavasta viisi toi esille käsityksen siitä, että vaikutus 

on ollut enemmänkin epäsuoraa. Heidän lisäkseen yksi arvioi vaikutuksen olleen melko 

suurta sekä kaksi arvioi sen olleen suhteellisen olematonta. Keskusteltaessa koulutuksen vai-

kutuksista omiin käsityksiin tunnetaidoista, suurin osa koki käsitystensä laajentuneen jossain 

määrin. Neljä vastaajaa taas koki, etteivät omat käsitykset olleet laajentuneet koulutuksen 

ansiosta. Kun kysyimme opiskelijoiden käsityksiä siitä, ovatko heidän omat kykynsä opettaa 

tunnetaitoja laajentuneet koulutuksen ansiosta, vajaa puolet kokivat, että koulutuksella on 

ollut jonkin verran vaikutusta. Kolme vastaajaa taas koki vaikutuksen olleen hyvin pientä ja 

vajaa kolmasosa eivät kokeneet koulutuksella olleen minkäänlaista vaikutusta. Lisäksi kaksi 

henkilöä koki, että koulutuksella on ollut suuri vaikutus heidän kykyihinsä. Yleisesti ottaen 

vaikutus siis koettiin kuitenkin melko vähäiseksi tai olemattomaksi. 

Keskustellessamme opettajankoulutuksen ja tunnekasvatuksen suhteesta, noin puolet opis-

kelijoista kokivat, että tunnetaitojen esilläolo koulutuksessa on ollut erittäin vähäistä tai jopa 

niin vähäistä että muistikuvia siitä ei ole ollenkaan. Reilu kolmasosa muisti tunnetaitojen 

tulleen jotenkin esiin heidän sivuaineessaan. Lisäksi vajaa kaksi kolmasosaa haastateltavista 

mainitsi yksittäisen kurssin, jossa asia on mahdollisesti tullut joskus esille. Oli kuitenkin 

havaittavissa, että monella haastateltavalla kokemukset olivat usein epävarmoja arvailuja. 

Seitsemän haastateltavaa ei kokenut, että koulutyöskentelyjaksolla olisi ollut puhetta tunne-
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taidoista. Kuusi haastateltavaa muisteli asian olleen jotenkin esillä kandivaiheen koulutyös-

kentelyjaksolla, sekä viisi mainitsi sen esilläolon maisterivaiheen koulutyöskentelyjaksolla. 

Maininnat olivat kuitenkin tässäkin osassa epävarmoja, eikä tunnetaitojen esilläolo ollut ol-

lut opiskelijoiden mukaan suurta, vaikka siitä olisikin joskus mainittu.  

Lisäksi kuulimme, onko koulutus tarjonnut opiskelijoille heidän kokemustensa mukaan min-

käänlaisia välineitä tunnekasvatukseen. Noin puolet haastateltavista ei kokenut saaneensa 

minkäänlaisia välineitä tai metodeja ja kolmasosa haastateltavista nosti esiin draamakasva-

tuksen tunnekasvatusvälineistöä kerryttäneenä oppiaineena. Viimeiseksi halusimme kuulla, 

tulisiko koulutuksessa olla opettajaopiskelijoiden kokemusten perusteella enemmän ope-

tusta tai puhetta tunnetaidoista sekä tunnekasvatuksesta. Haastateltavat olivat yksimielisiä 

siitä, että koulutuksessa tulisi olla enemmän puhetta tunnetaidoista. Lähes jokaisen (12/15) 

mielestä tunnekasvatusta varten olisi hyvä järjestää oma kurssinsa. Lisäksi noin kaksi kol-

masosaa toivoi, että tunnetaitoja käsiteltäisiin hajautetusti eri oppiaineissa. Yhtä haastatelta-

vaa lukuun ottamatta jokainen opiskelija koki, että myös opetusharjoittelut olisivat hyvä 

paikka käsitellä tunnekasvatusta esimerkiksi ohjaavan opettajan johdolla, tunti- ja jak-

sosuunnitelmissa tai itse tunnekasvatustuntia pitämällä. Tutkimuksemme tulosten perus-

teella voidaan siis selkeästi tulla siihen tulokseen, että tunnekasvatusta kaivataan kipeästi 

osaksi opettajankoulutusta, sillä sen rooli koetaan nykyisessä opettajankoulutuksessa kovin 

vähäiseksi tai jopa olemattomaksi.  

 

Päätelmiä ja pohdintaa 

Tunnetaidot ovat melko uusi asia käsitteellisellä tasolla. Viimeisten vuosien aikana kyseinen 

käsite on saanut osakseen paljon mediahuomiota erityisesti uuden OPS:n myötä, jossa tun-

netaitojen merkitystä on tuotu enemmän esille ja tunnetaitojen opetusta on sisältönä täsmen-

netty ja syvennetty. Käsitteen tuntemuksen kasvattaminen on positiivista kehitystä matkalla 

kohti tunnetaitavampia lapsia ja aikuisia. Kuten olemme tutkielmassamme tuoneet esiin, tun-

netaidot ovat hyvin keskeisessä asemassa esimerkiksi yksilön itsetuntemuksen, ihmissuhtei-

den, mielenterveyden ja näin ollen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin suhteen. Nykyi-

set ja tulevat opettajat ovat siis suuren haasteen äärellä opettaessaan lapsille näitä elintärkeitä 

taitoja ja kasvattaessaan lapsista omien ja toistensa tunteiden kanssa toimeentulevia tunne-

taitureita.  
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Koulussa on aina oppilaita, jotka eivät pysty keskittymään opetukseen esimerkiksi sosiaalis-

ten tai emotionaalisten ongelmien vuoksi. Näin ollen oppilaat eivät kykene saavuttamaan 

heille koulussa asetettuja tavoitteitaan. Tällaisilla oppilailla joilla tunnetaidot ovat puutteel-

lisia, on usein sosiaalisia ja emotionaalisia ongelmia, ja sen vuoksi he eivät kykene esimer-

kiksi ilmaisemaan tai käsittelemään kielteisiä tunteitaan järkevästi. Näin ollen opetustapah-

tuma saattaa kärsiä laajemminkin, sillä kyvyttömyys tunnetaidoissa esiintyy usein häiritse-

vänä käyttäytymisenä. On tärkeää, että koulussa opetettaisiin taitoja kuten stressin sietoky-

kyä, sosiaalisten ongelmien ratkaisemista, impulssien hallintakykyä sekä empatiaa, sillä kai-

kille kyseiset taidot eivät ole itsestäänselvyyksiä. Tunnetaidot määrittävät siis laajasti koko 

koulupäivän sujumista ja muodostavat keskeisen osan jokaisen elämää. (Kuusela 2005, 19–

20.) 

On kuitenkin huolestuttavaa, ovatko opettajat tarpeeksi päteviä opettamaan tunnetaitoja sekä 

huomioimaan kyseisen asian jokapäiväisessä koulumaailmassa. Moni saattaa mieltää tunne-

taidot itsestään selviksi taidoiksi, jotka syntyvät lapselle kuin itsestään lapsen kasvaessa. 

Keskeistä opettajankoulutuksessa olisi mielestämme ensinnäkin tuoda esiin tunnetaitojen 

käsite, tunnetaitojen luonne ja ilmiön keskeisyys elämän kannalta. Tunnetaidot ovat taitoja 

joita voidaan oppia ja opettaa monissa eri tilanteissa ja monin eri keinoin. Muun muassa 

Virtasen (2013) väitöstutkimuksen mukaan opettajat kyllä tiedostavat hyvin emotionaalisen 

osaamisen merkityksen opetustyössä, mutta opettajankoulutus nähdään riittämättömänä ky-

seisellä saralla.  

Ajatus siitä, miksi halusimme alkaa tutkimaan luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja ko-

kemuksia tunnetaidoista ja niiden roolista peruskoulussa, kumpusi vahvasti omista koke-

muksistamme opettajankoulutuksen ajalta. Olimme viimeisen kahden vuoden aikana tutus-

tuneet oman kiinnostuksemme ja motivaatiomme johdosta tunnetaitojen käsitteeseen ja il-

miöön, ja olimme alkaneet kasvavassa määrin tiedostamaan kyseisen asian tärkeyden perus-

koulun ja lasten tasapainoisen ja kokonaisvaltaisen kasvun kannalta. Lisäksi olimme tietoisia 

siitä, että uusissa valtakunnallisissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tunne-

taitojen rooli oli kasvanut. Olimme kuitenkin tulleet oman koulutuksemme johdosta siihen 

tulokseen, ettei tunnetaidoista ole ollut ainakaan meidän kohdallamme puhetta tai opetusta. 

Aloimme pohtia, ovatko pian valmistuvat opettajat kykeneviä huomioimaan tunnetaidot 

koulumaailmassa, jos he eivät ole saaneet koulutuksessa välineitä asian käsittelyyn tai jos he 

eivät ole törmänneet käsitteeseen oman mielenkiintonsa pohjalta. Mielenkiintomme heräsi 

selvittämään, miten luokanopettajaopiskelijat todella tuntevat kyseisen käsitteen, miten he 
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käsittävät esimerkiksi kyseisen ilmiön tärkeyden peruskoulun kannalta, sekä kokevatko he 

itse olonsa varmaksi tai epävarmaksi tunnekasvatuksen suhteen.  

Motivaatiomme kyseisen tutkimuksen suorittamiseen heräsi vahvasti melko kielteisten ko-

kemustemme pohjalta, joten meidän täytyi koko tutkimusprosessin ajan tiedostaa omat kä-

sityksemme ja mahdolliset ennakko-olettamuksemme aiheesta. Haastatteluihin ryhtyes-

sämme odotimme ehkä kuulevamme tietynlaisia vastauksia esimerkiksi tunnekasvatuksen 

vähyydestä opettajankoulutuksessa tai tunnetaitojen suuresta merkityksestä peruskoulussa. 

Tiedostamalla kyseiset ennakko-oletukset yritimme parhaamme mukaan suhtautua jokai-

seen haastatteluun avoimin mielin, emmekä ohjailleet haastateltavia olettamaamme suun-

taan. Huomasimme kuitenkin, että haastateltavien opiskelijoiden kokemukset ja käsitykset 

aiheesta vastasivat suurelta osin meidän omia käsityksiämme ja ennakko-oletuksiamme. 

Yleisesti ottaen tunnetaidot eivät olleet opiskelijoille tarpeeksi tuttu käsite, mutta niiden mer-

kitys peruskoulun kannalta koettiin suureksi. Omat tiedot ja taidot koettiin kohtalaisiksi, 

mutta niiden kehittymiseen kaivattiin lisää tukea. Lisäksi opettajankoulutuksen panostus ky-

seisten taitojen kehittymiseen koettiin liian vähäisenä, ja opiskelijat toivoivat koulutuksen 

kehittämistä tunnetaitojen osalta. 

Onnistuimme mielestämme toteuttamaan selkeän ja kattavan pro gradu -tutkielman. Tutki-

muksemme vastasi niihin kysymyksiin, joihin sen oli tarkoituskin ja saimme mielenkiintoi-

sen tutkimusaineiston aikaiseksi. Koemme että tutkimusaiheemme valinta oli onnistunut, 

sillä se on tärkeä ja ajankohtainen. Lisäksi tutkimustulosten perusteella olimme selvästi oi-

keilla jäljillä siinä, kuinka opettajaopiskelijat käsittävät tunnetaidot ja tunnekasvatuksen, 

sillä saamamme tutkimustulokset mukailevat aiemmin tehtyjä tutkimuksia asian tiimoilta. 

Onnistuimme siis osaltamme laajentamaan tutkimuskenttää tämän vähän tutkitun mutta kes-

keisen ilmiön suhteen. Tutkimustulosten sekä sen toteutuksen myötä koemme tutkimuk-

semme olevan suhteellisen luotettava. Lisäksi tutkimusta toteuttaessamme huolehdimme 

eettisistä lähtökohdista onnistuneesti. Koemme, että kaksi tutkijaa omine näkökulmineen 

mahdollisti kattavamman ja syvällisemmän aineiston analyysin. Ennakko-oletuksemme ja 

niiden pohjalta syntynyt vahva kiinnostus aihetta kohtaan toivat meille myös motivaatiota 

työskennellä aiheen parissa intensiivisesti. 

Tutkimuksen luotettavuutta olisi ehkä parantanut esimerkiksi se, että miehiä olisi ollut yhtä 

monta kuin naisia, jolloin myös sukupuolieroja olisi ollut mahdollista tutkia. Lisäksi tutkit-



101 

 

 

tavien joukko olisi voinut olla laajempi, joka olisi osaltaan parantanut tutkimuksemme yleis-

tettävyyttä. Luokanopettajaopiskelijoita olisi ollut mahdollista valita esimerkiksi yliopis-

toista eri puolilta Suomea, joka olisi tuonut oman ulottuvuutensa tutkimustuloksiin. Myös 

täysin tuntemattomien opiskelijoiden valitseminen satunnaisesti olisi saattanut tuoda erilai-

sia tutkimustuloksia ja näin ollen parantaa osaltaan tutkimuksemme luotettavuutta. Tällöin 

emme olisi tienneet lainkaan minkä henkisiä opiskelijoita haastateltavaksi saamme. Tutuissa 

haastateltavissa on myös se mahdollisuus, että vastaajat eivät kehtaa tai halua vastata totuu-

denmukaisesti. Tutkimuksen heikkoutena voisi nähdä myös omat vahvat ennakko-oletuk-

semme kyseessä olevasta aiheesta. On kuitenkin todettava, että suhtauduimme haastattelui-

hin avoimin mielin, emmekä antaneet ennakko-oletustemme tunkeutua vastauksiin tai tutki-

muksen tuloksiin.  

Kyseessä olevaa aihepiiriä eli tunneälyä ja tunnetaitoja koskevaa tutkimusta on tehty melko 

vähän, puhumattakaan koulumaailmaan keskittyvistä tutkimuksista. Teoreettisessa viiteke-

hyksessämme esitellyt Vatjus-Sunin (2009), Klemolan (2009), Virtasen (2013) sekä Talvion 

(2014) väitöstutkimukset tukevat kuitenkin osaltaan meidän tutkimuksemme tuloksia. Tut-

kimuksemme on linjassa edellä mainittujen kanssa esimerkiksi siinä suhteessa, että emotio-

naalisen osaamisen tärkeys tunnustetaan luokanopettajaopiskelijoiden keskuudessa, mutta 

opettajankoulutus panostus opettajaopiskelijoiden tunneosaamisen sekä tunnekasvatusval-

miuksien kehittymiseen koetaan riittämättömäksi. Lisäksi meidänkin tutkimuksemme tukee 

sitä havaintoa, että tunnetaidot tunnetaan käsitteenä kohtalaisesti, mutta välineitä niiden 

opettamiseen kaivataan enemmän. Vaikka 15 henkilön tapaustutkimuksemme tuloksia ei 

voida yleistää, viittaavat tulokset varsin yksimielisesti siihen, että opettajankoulutusta olisi 

syytä kehittää tunnekasvatuksen saralla. Oli kuitenkin positiivista huomata, että tunnetaitoja 

ei pidetty täysin vieraana asiana ja opiskelijoilla oli huomattavissa motivaatiota ja kiinnos-

tusta tulevaisuuden työelämän tunnekasvatuksen suhteen.  

Usea haastateltava toi tutkimushaastattelussa esiin kuinka hyödylliseksi ja mieluisaksi ta-

pahtumaksi he kyseisen haastattelun tunnetaitoja koskien kokivat. Monet olivat sitä mieltä, 

että koska tunnetaidoista ei ole ollut paljoa puhetta koulutuksen aikana, meidän haastatte-

lumme tarjosi edes pienen kanavan kyseiseen aiheeseen ja se sai heidät pohtimaan tunnetai-

tojen ja tunnekasvatuksen tärkeyttä enemmän. Seuraava haastateltava kiteytti asian seuraa-

vasti: 
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“Tällainen keskustelu kun ois käyty sillon kun alotti opinnot joskus, niin olis ollu tosi 

hyödyllinen. Olis varmasti saanut paljon enemmän irti kaikesta koulutukseen ja har-

jotteluun liittyvästä, kun ois osannu kiinnittää niihin (tunnetaitoihin) huomiota. Jotain 

tällasta, nyt kun sitä asiaa miettii, oisin kaivannu sinne alkuun. Ihan jos rehellisesti 

voi sanoa, niin ei vaikka ensimmäisenä opiskeluvuotena ollu juurikaan käsitystä tun-

netaidoista. Niin se että ois oppinu huomioimaan niitä koulussa, niin se ois ollu tosi 

iso asia. Että se vähän jäi sen alle että piti muka opettaa opettamaan jollain tietyllä 

lailla. Mun mielestä paljon arvokkaampi asia on tunnetaidot, ku se että miten opete-

taan joku asia. Koska kyllä nyt kaikki osaa opettaa jollain lailla.” H5 

Aiheemme opettajaopiskelijoiden käsityksistä tunnetaidoista ja tunnekasvatuksesta on jat-

kotutkimuksia ajatellen erittäin antoisa. Jatkoa tutkimukselle voisi tehdä esimerkiksi tutki-

malla jo valmistuneiden opettajien käsityksiä tunnetaidoista ja tunnekasvatuksesta peruskou-

lussa. Tutkimuksella voisi selvittää työelämässä olevien opettajien mielipiteitä ja valmiuksia 

tunnetaitojen opetuksesta ja että ovatko he koulutuksensa tai työnantajansa puolesta saaneet 

minkäänlaista tukea ja ohjausta asiaan liittyen. Mahdollista olisi myös toteuttaa tämä tutki-

muksemme esimerkiksi parin vuoden päästä silloisille viidennen vuoden opettajaopiskeli-

joille nähdäksemme eroavatko heidän käsitykset tunnetaidoista tämän tutkimuksen osallis-

tuneiden opiskelijoiden käsityksistä millään tavalla. Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteiden uudistusten myötä tunnetaitojen osalta olisi mielenkiintoista seurata, pysyvätkö 

myös opettajaopiskelijoiden opintojen sisällöt sekä jo valmistuneiden opettajien koulutus 

kehityksessä mukana. 

Aihetta olisi mahdollista tutkia myös oppilaiden näkökulmasta. Olisi mielenkiintoista kuulla 

oppilaiden kokemuksia ja näkemyksiä tunnekasvatuksesta; kokevatko he sen kuinka katta-

vana ja monipuolisena ja onko se heidän mielestään hyödyllistä ja tarkoituksenmu-

kaista.  Näin nähtäisiin, käyttävätkö opettajat todella tunnetaitojen opettamisessa apunaan 

erilaisia välineitä ja metodeja, tai onko koulussa ylipäätään tunnekasvatusta ja opettajilla 

tarvittavia tietoja ja taitoja tunnekasvatukseen.  

Kuten oman tutkimuksemme, olisi myös jatkotutkimusten tutkimustuloksia mahdollista 

hyödyntää esimerkiksi opettajien koulutuksen sisällön suunnittelussa tunnetaitojen ja tunne-

kasvatuksen osalta. Kun kuunnellaan opettajien ja oppilaiden totuudenmukaisia käsityksiä 

asiasta, voidaan melko tarkastikin selvittää, millaisia uudistuksia tunnetaitojen osalta voisi 

opettajien koulutukseen ja peruskoulun opetukseen tehdä. Opettajille voisi myös koostaa 

jonkinlaisen info- ja välinepaketin, johon olisi koottuna tarpeellista tietoa tunnetaidoista ja 

niiden oppimisesta ja opettamisesta, sekä eri luokka-asteille soveltuvia käytännön välineitä 

ja metodeja tunnekasvatuksen tueksi. 
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LIITE 1 

 
Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä tunnetaidoista -teemahaastattelu 

 

Informaatiokirje 

 

 

 

Hei, 

 

Kiitos kun suostuit haastatteluumme. Olet meille suuri apu! 

 

Tutkimuksemme aihe lyhyesti sanottuna on maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoiden 

käsitykset tunnetaidoista. Olemme kiinnostuneita tutkimaan luokanopettajaopiskelijoiden 

tietämystä tunnetaidoista, eli esimerkiksi onko tunnetaidot käsitteenä tuttu vai vieras luokan-

opettajaopiskelijoille. Lisäksi olemme kiinnostuneita opettajaopiskelijoiden kokemuksista 

omista tunnekasvatusvalmiuksistaan. Kolmanneksi tutkimme tunnetaitojen ja opettajankou-

lutuksen suhdetta, eli esimerkiksi opiskelijoiden kokemuksia siitä, onko opettajankoulutus 

tarjonnut tarpeeksi tietoa tunnetaidoista.  

 

Tutkimuksemme kannalta olisi hyvä, että et varsinaisesti etsisi tietoa tunnetaidoista tai sel-

vittäisi käsitettä itsellesi vain tämän tutkimuksen takia, sillä haluamme tutkia opiskelijoiden 

tämän hetkistä tietoutta ja näkemyksiä puhtaasti koulutuksemme tarjoaman tiedon valossa. 

Voit siis halutessasi pohtia tunnetaidot-käsitettä, tunnetaitojen ja peruskoulun suhdetta sekä 

tunnetaitojen ja opettajakoulutuksen suhdetta jo etukäteen tämän hetkisen tietosi valossa, 

mutta muuten sinun ei tarvitse valmistautua haastatteluun.  

 

 

Kiitos jo etukäteen! 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Hilla Wesenius ja Suvi Rekinen 

 
 

 

  



 

 

 

LIITE 2 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä tunnetaidoista ja omista tunne-

kasvatusvalmiuksistaan -teemahaastattelupohja 

 

 

Instruktio:  

Näiden haastatteluiden avulla tutkimme maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoiden nä-

kemyksiä tunnetaidoista sekä tunnetaitojen ja opettajankoulutuksen suhteesta.  

 

Vastaukset eivät vaadi sinulta suurta tietämystä asiasta, eikä sinun tarvitse pelätä vastaatko 

“oikein” tai “väärin”, sillä olemme kiinnostuneita sinun näkemyksistäsi ja mielipiteistäsi 

asioiden suhteen. Lähinnä vain ensimmäisessä osiossa kartoitamme itse tietämyksesi tasoa 

tunnetaitojen suhteen. Toisessa osiossa saat arvioida omia valmiuksiasi tunnekasvatuksen 

suhteen. Kolmannessa osiossa olemme kiinnostuneita kokemuksistasi tunnetaitojen ja opet-

tajankoulutuksen suhteessa.  

 

 
Taustatiedot  

- ikä  
- sukupuoli 
- vuosikurssi  
- mitkä harjoittelujaksot on käynyt 

- onko etsinyt tietoa tunnetaidoista haastattelun takia 

 
 
Teema 1: Tunnetaidot käsitteenä 

-käsite tuttu vai vieras 
-tunnetaitojen määritelmä 
-käsitteen määrittelyssä varmuutta tai epävarmuutta 

-käsitteiden tunnetaidot ja tunneäly välinen suhde 
-tunnetaitojen merkityksellisyys peruskoulun kannalta 
-vanha OPS (2004), tunnetaitojen esilläolo 

- tunnetaanko sisältöjä 

-uusi OPS (2014), tunnetaitojen esilläolo 
- tunnetaanko sisältöjä 

 
– – jos tunnetaidot tuntuu käsitteenä vieraana, tässä välissä se määritellään lyhyesti haas-

tateltavalle jotta loppukeskustelu on helpompaa – – 



 

 

 

 
 

Teema 2: Omat valmiudet tunnekasvatukseen 

- Omat tiedot ja taidot peruskoulun tunnekasvatukseen 

- riittävät/riittämättömät 

- Omat välineet peruskoulun tunnekasvatukseen 

- riittävät/riittämättömät 

- Oma tunne selviääkö tunnekasvattajana tulevaisuudessa 

- koetaanko varmuutta/epävarmuutta 

 

 
Teema 3: Tunnetaidot ja opettajankoulutus 

- Opettajankoulutuksen vaikutus 
-> omiin tunnetaitoihin 
-> käsitykseen tunnetaidoista 
-> kykyihin opettaa tunnetaitoja 

- Tunnetaitojen esilläolo koulutuksessa 
- miten ja missä yhteydessä tunnetaitoja on käsitelty koulutuksessa 

- millaisissa kokonaisuuksissa käsitelty 
- Koulutuksen tarjoamat välineet/metodit 
- Tarvitaanko opettajankoulutukseen lisää opetusta tunnetaidoista 

- mitä pitäisi lisätä 

 

- Tunnetaitojen esilläolo KKT:ssa 
- miten ja missä yhteydessä 

- Tunnetaitojen esilläolo MKT:ssa 
- miten ja missä yhteydessä 

- Tulisiko tunnekasvatuksen olla opetusharjoitteluissa enemmän esillä 

- millaista puhetta, ohjausta ja tukea kaipaisi 

 

 
Haastateltavan mahdolliset lisäkommentit aiheeseen 
 

 

 

 

 


