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Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka tunne- ja sosiaalinen äly vaikuttavat yksilön vuoro-

vaikutustaitojen taustalla. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yksilön emotionaalista ja kognitii-

vista toimintaa ohjaavat aivorakenteet yhtenevät jossain määrin toisiinsa. Yksilön älyllinen toi-

minta ei siten ole selitettävissä vain älykkyysosamäärään perustuen, vaan myös tunteilla on 

merkittävä rooli yksilön älykkään toiminnan taustalla. 

Tutkielman teoreettiset lähtökohdat perustuvat ajatukseen älykkyyden moninaisuudesta. Per-

soonallisen älykkyyden lajit, intra- ja interpersoonallinen älykkyys, toimivat perustana tunne- 

ja sosiaalisen älyn tutkimukselle. Vuorovaikutustilanteita ja niissä toimimista ymmärtääkseen 

tarvitaan tietoa yksilön vuorovaikutustaitojen taustalla vaikuttavista tekijöistä. 

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka keinoin tutkielmassa pyri-

tään rakentamaan yhtenäinen kokonaiskuva käsiteltävästä asiakokonaisuudesta, arvioimaan ja 

yhdistämään keskeisiä teorioita, ymmärtämään käsiteltyjen teorioiden historiallista kehityskul-

kua sekä tunnistamaan aineistosta ilmeneviä ristiriitaisuuksia. Tutkimusaineisto koostuu pää-

osin kansainvälisistä tunne- ja sosiaalista älyä käsittelevistä tieteellisistä tutkimusartikkeleista. 

Lisäksi tutkimusaineistoon kuuluu vuorovaikutusta käsittelevää kotimaista tutkimuskirjalli-

suutta. Tutkimusaineiston kriittinen tarkastelu kuului olennaisena osana aineiston analysointiin.  

Tutkielmassa havaittiin, että tunne- ja sosiaalinen äly vaikuttavat yksilön vuorovaikutustaitojen 

taustalla tunne- ja sosiaalisina taitoina ilmentyen. Keskeistä tunne- ja sosiaalisissa taidoissa on 

tietoisuus ennen kyvykkyyttä; tunne- ja sosiaalisesti älykkään toiminnan lähtökohtana on tie-

toisuus itsestä ja toisista. Inhimillisessä kanssakäymisessä tarvitaan niin älykkyyttä kuin vuo-

rovaikutusta, jotta vuorovaikutustilanne etenee sujuvasti tarkoituksenmukaiseen suuntaan. 

Tunne- ja sosiaalisen älyn vaikutusta vuorovaikutustaitojen taustalla on tutkittu kansainvälisesti 

jonkin verran, mutta kotimaista tutkimusaineistoa kyseisetä asiayhteydestä löytyy vähemmän. 

Tutkielma tarjoaa kattavan katsauksen vuorovaikutustaitojen taustalla vaikuttaviin tekijöihin, 

jotka tiedostamalla ja joita tietoisesti työstämällä voi kehittyä paremmaksi vuorovaikuttajaksi.  

Avainsanat: moniälykkyysteoria, sosiaaliset taidot, tunnetaidot, tunneäly, vuorovaikutustaidot  



 

3 

 

Sisältö 

1 JOHDANTO ................................................................................................................................................ 4 

2 TUNNEÄLY ................................................................................................................................................. 6 

2.1 Keskeiset teoriat tunneälytutkimuksen taustalla ....................................................................................... 6 

2.1.1 Gardnerin moniälykkyysteoria ........................................................................................................ 7 

2.1.2 Mayerin ja Saloveyn tunneälyn kykymalli ....................................................................................... 9 

2.1.3 Bar-Onin emotionaalis-sosiaalinen älykkyys ................................................................................ 11 

2.2 Tunneälyn osatekijät ............................................................................................................................... 13 

2.2.1 Tunteiden tasot .............................................................................................................................. 13 

2.2.2 Älykkyyden määrittely ja identifioiminen ...................................................................................... 15 

3 SOSIAALINEN ÄLYKKYYS .................................................................................................................. 17 

4 VUOROVAIKUTUS ................................................................................................................................. 20 

4.1 Tunnetaidot ............................................................................................................................................. 21 

4.2 Sosiaaliset taidot ..................................................................................................................................... 22 

4.3 Sosioemotionaalisen oppimisen malli ..................................................................................................... 25 

4.3.1 Minätietoisuus ............................................................................................................................... 25 

4.3.2 Itsensä johtaminen ........................................................................................................................ 26 

4.3.3 Sosiaalinen tietoisuus .................................................................................................................... 26 

4.3.4 Ihmissuhdetaidot ........................................................................................................................... 27 

4.3.5 Vastuullinen päätöksenteko ........................................................................................................... 28 

5 YHTEENVETO ......................................................................................................................................... 29 

6 POHDINTA ............................................................................................................................................... 33 

Lähteet ................................................................................................................................................................. 36 

 

  



 

4 

 

1 JOHDANTO 

 

Kohtaamme arkipäiväisessä elämässämme jatkuvasti sosiaalisia tilanteita, joissa tavalla tai toi-

sella olemme vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ihmisten toimintatavat näissä vuorovaikutus-

tilanteissa poikkeavat pitkälti toisistaan luoden jokaisesta vuorovaikutustilanteesta ainutlaatui-

sen. Vuorovaikutuksessa on kyse vastavuoroisesta prosessista, jossa hyödynnetyt vuorovaiku-

tustavat vaikuttavat tilanteen etenemiseen ja siihen, kuinka osapuolet tilanteen kokevat (Kle-

mola & Talvio, 2017, 7, 12). 

Kandidaatintutkielmani aihevalinta pohjautuu kiinnostukseeni vuorovaikutteista kanssakäy-

mistä kohtaan. Olen kiinnostunut yksilöstä vuorovaikutustilanteen keskiössä ja niistä tekijöistä, 

jotka vaikuttavat yksilön toimintatapojen taustalla sosiaalisissa tilanteissa. Näitä toimintatapoja 

tarkastelen yksilön tunne- ja sosiaalisen älyn ohjaamina, käytännössä tunne- ja sosiaalisina tai-

toina ilmentyvinä vuorovaikutusosaamisen keinoina. Tässä tutkielmassani en aiheenrajauksen 

vuoksi tarkastele keinoja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen enkä myöskään lapsen vuorovai-

kutustaitojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Keskityn aikuiseen yksilöön vuorovaikutusti-

lanteessa ja hänen vuorovaikutustaitojensa taustalla vaikuttavien tekijöiden tarkastelemiseen.  

Tunneälyn käsite juontaa juurensa aivotutkimuksiin, joissa on havaittu aivojen emotionaalisen 

ja kognitiivisen systeemin olevan luultua yhtenäisempiä (Caruso, Mayer & Salovey, 2000, 96). 

Ihmisen älylliseen toimintaan vaikuttaa siten älykkyysosamäärällä mitatun kognitiivisen älyk-

kyyden lisäksi myös emotionaalinen puoli. Isokorpi (2004) esittää nykyaikaista yhteiskuntaa 

kuvaavan ajatuksen siitä, ettei yhteiskunnan ja siinä elävien ihmisten hyvinvointia ja menes-

tystä selitä pelkästään taloudellinen ja kognitiivinen pääoma. Yhä enemmän korostetaan sosi-

aalista pääomaa ja emotionaalista osaamista. Tunne- ja sosiaalinen äly sekä tunne- ja sosiaaliset 

taidot ovat olennainen osa toimeentulemista niin intra- kuin interpersoonallisesti eli niin itsensä 

kuin muidenkin kanssa (Isokorpi, 2004, 10–13).  

Tutkielmani teoreettinen viitekehys pohjautuu Gardnerin moniälykkyysteoriaan, jossa hän esit-

teli ihmisen älykkään toiminnan taustalla vaikuttavat seitsemän älykkyyden lajia. Näistä tut-

kielmani kannalta merkittäviä ovat persoonallisen älykkyyden lajit, intra- ja interpersoonallinen 

älykkyys. Moniälykkyysteorian jälkeen esittelen kaksi merkittävää tunneälyteoriaa, Mayerin ja 

Saloveyn tunneälyn kykymallin sekä Bar-Onin emotionaalis-sosiaalisen älykkyysteorian. Tun-
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neälystä on esitetty lukuisia keskenään ristiriitaisiakin määritelmiä, joiden tarkastelussa vaadi-

taan kriittisyyttä. Mayerin ja Saloveyn sekä Bar-Onin tunneälyteoriat valitsin niiden tieteelli-

sessä tutkimusaineistossa systemaattisesti ilmenevään merkittävyyteen perustuen. Tunneäly-

teorioiden jälkeen käsittelen sosiaalista älykkyyttä sitä alun perin määritelleen Thorndiken sekä 

sittemmin sosiaaliseen älykkyyteen perehtyneen Golemanin teorioiden pohjalta. Gardnerin mo-

niälykkyysteoria yhdessä tarkastelemieni tunneälyteorioiden sekä sosiaalisen älykkyyden mää-

ritelmän kanssa tarjoaa toisiaan täydentävän ja kokonaisvaltaisen viitekehyksen tutkimuksel-

leni.  

Tutkimuskysymykseni ovat 1) miten tunneäly ja sosiaalinen älykkyys vaikuttavat yksilön vuo-

rovaikutustaitojen taustalla ja 2) miksi sujuvaan kanssakäymiseen tarvitaan älykkyyttä ja vuo-

rovaikutusta. Olennainen osa tutkimustani on käsitteiden ja teorioiden kehityskulun tarkastelu 

ja siten asiayhteyksien ja -sidonnaisuuksien hahmottaminen. Tällaisesta asiayhteydet huomioon 

ottavasta näkökulmasta lähden tutkimuskysymyksiäni tarkastelemaan.  

Kandidaatintutkielmani on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksen valinta 

tutkimusmenetelmäksi perustuu Salmisen (2011) artikkelissaan viittaamiin neljään kirjallisuus-

katsausta tukevaan perusteeseen. Näihin perusteisiin nojautuen on tavoitteenani kirjallisuuskat-

sauksen keinoin arvioida esitettyjä teorioita, rakentaa kokonaiskuvaa persoonallisen älykkyy-

den ja vuorovaikutuksen asiakokonaisuudesta, pyrkiä tunnistamaan tutkimusaineistosta ilme-

neviä ongelmia ja ristiriitaisuuksia sekä lopuksi ymmärtää käsittelemieni teorioiden historial-

lista kehitystä (Salminen, 2011, 3).  

Salminen (2011) esittää kolme kirjallisuuskatsauksen päätyyppiä, jotka ovat kuvaileva kirjalli-

suuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Näistä kuvaileva kirjallisuus-

katsaus vastaa parhaiten tutkielmani toteutustapaa. Kyse on yleiskatsausmaisesta menetel-

mästä, jossa pyritään esittämään tutkittava ilmiö laaja-alaisesti. Kuvailevasta kirjallisuuskat-

sauksesta on erotettavissa kaksi sisällöltään jossain määrin toisistaan poikkeavaa orientaatiota: 

narratiivinen ja integroiva katsaus. Tutkimusmenetelmässäni yhdistyvät nämä molemmat 

orientaatiot. Narratiiviselle yleiskatsaukselle ominaisesti pyrin tiivistämään aiemmin tehtyjä 

tutkimuksia ja kuvailemaan käsiteltävän aiheen historiallista kehityskulkua. Integroivan kat-

sauksen tapaan pyrin kuvaamaan käsiteltävää aihetta monipuolisesti yhdistämällä keskeisiä teo-

rioita ja tarjoamalla niihin pohjautuen uuden näkökulman jo tutkittuihin ilmiöihin. Lisäksi tar-

kastelen tutkimusaineistoani kriittisesti, mikä kuuluu erityisesti integroivan mutta myös narra-

tiiviseen kirjallisuuskatsauksen orientaatioon (Salminen, 2011, 6–9). 
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2 TUNNEÄLY 

 

Goleman (1998) pohjustaa tunteiden merkitystä ihmisyksilön ajattelussa todeten näkemyksen 

rationaalisesti järjellä ajattelevasta ihmisestä jo lähtökohtaisesti vääräksi. Homo sapiens (jär-

kevä ihminen) on hänen mukaansa tunne-elämän merkityksen pois sulkeva nimitys ihmislajin 

edustajasta. Neurobiologisen tutkimuksen kehityttyä on tunteiden merkitystä ihmisyksilöä oh-

jaavana tekijänä alettu ymmärtää yhä paremmin. Järki ja tunteet toimivat neurobiologisesti 

omilla reiteillään, mutta niiden aivorakenteet kuitenkin liittyvät toisiinsa, mistä juontaa juu-

rensa käsite tunneälystä (Goleman, 1998, 20–27). 

Tunneälytutkimuksen edetessä on vanha paradigma tunne – logiikka -vastakkainasettelusta kor-

vattu ajatuksella tunteiden logiikasta (Raz, Zysberg, 2014, vii). Mayerin ja Saloveyn (1997) 

mukaan psykologit ovat 1700-luvulta alkaen keskustelleet ihmismielen kolmiosaisesta jaosta 

kognitioon, affektiin ja motivaatioon. Tunneälystä esitetyt määritelmät painottavat vaihtelevasti 

eri osa-alueita tästä ihmismielen kolmiosaisesta jaottelusta, keskittyen eritoten kognitiiviseen 

ja affektiiviseen osuuteen. Kognitiivinen alue pitää sisällään muistin, arvioinnin, päättelyn, jär-

keilyn, harkinnan ja abstraktin ajattelun toiminnot. Älykkyydellä on viitattu kykyyn harjoittaa 

näitä kognitiiviseen alueeseen kuuluvia toimintoja. Emootiot puolestaan kuuluvat mielen af-

fektiiviseen osuuteen, joka sisältää tunteiden ja emootioiden lisäksi mielialoja (Mayer & Salo-

vey, 1997, 4).  

 

 

2.1 Keskeiset teoriat tunneälytutkimuksen taustalla 

 

Seuraavaksi esittelen kolme keskeistä tunneälytutkimuksen taustalla vaikuttanutta teoriaa. 

Aloitan Howard Gardnerin moniälykkyysteoriasta, joka kumosi käsityksen älykkyyden jaka-

mattomasta luonteesta (Goleman, 1998, 59). Teoriassaan Gardner (1993, 9) esitteli kaksi per-

soonallisen älykkyyden lajia, intra- ja interpersoonallisen älykkyyden, jotka pohjustavat tun-

neälytutkimusta. Gardnerin moniälykkyysteoriasta jatkan esittelemällä varsinaisen tunneäly kä-

sitteen luojiksi kutsuttujen (Bailey, Boyatzis & Seal, 2006, 192) Mayerin ja Saloveyn tunneälyn 
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kykymallia. Kykymallin jälkeen esittelen Bar-Onin mallin emotionaalis-sosiaalisesta älykkyy-

destä, joka laajensi tunneälyn tarkastelua kykyjen rinnalla taitoihin ja yksilön sisäisestä ulottu-

vuudesta yhä enemmän sosiaaliseen ulottuvuuteen (Bar-On, 2000, 13–14).  

 

2.1.1 Gardnerin moniälykkyysteoria 

Golemanin (1998) mukaan käsitys muun kuin pelkästään kognitiivisen älykkyyden olemassa 

olosta keräsi laajempaa huomiota Howard Gardnerin vuonna 1983 esittämän moniälykkyys-

teorian myötä. Gardnerin moniälykkyysteorian sisältämä jaottelu kahdesta persoonallisen älyk-

kyyden muodosta lähestyi tunneälyn käsitettä jo ennen Mayerin ja Saloveyn vuonna 1990 esit-

tämää tunneälytutkimuksen mullistavaa tunteet älykkyyteen yhdistävää teoriaa (Goleman, 

1998, 58–61). 

Keskeistä Howard Gardnerin moniälykkyysteoriassa tutkielmani kannalta on käsitys älykkyy-

den moninaisuudesta, jonka Goleman (1998) tuo tunneälyä käsittelevässä teoksessaan esille. 

Älykkyys ei ole kapeakatseisesti mitattavissa vain älykkyysosamäärällä, vaan kattaa laajan kir-

jon toisistaan poikkeavia älykkyyden lajeja (Goleman, 1998, 57–61). Nämä älykkyyden lajit 

ovat jaoteltavissa seitsemään pääluokkaan, jotka ovat kielellinen, matemaattis-looginen, ava-

ruudellinen, musikaalinen, kinesteettinen, intrapersoonallinen ja interpersoonallinen älykkyys 

(Gardner, 1993, 8–9; Goleman, 1998, 59–61). Älykkyyden lajit vaikuttavat ihmisissä erilaisina 

yhdistelminä ja erilaisissa suhteissa yksilökohtaisesti (Gardner, 1993, 9–12). 

Gardner (1993) kuvaa, kuinka perinteiset älykkyysosamäärä- eli ÄO-testit keskittyvät mittaa-

maan lähinnä loogisia tai kielellisiä kykyjä. Tästä johtuen älykkyydestä vallitsee yleisesti ra-

joittunut käsitys kykyinä, joita hyödynnetään ratkaistaessa loogisia ja kielellisiä ongelmia. Mo-

niälykkyysteoria uskoo nimensä mukaisesti ihmisen kognitiivisen pätevyyden kuvaamiseen 

joukkona taitoja ja kykyjä, mukaan lukien mentaaliset kyvyt. Tällaista eri älykkyyden lajit huo-

mioivaa moniälykkyysteoriaa voidaan pitää inhimillisempänä, totuudenmukaisempana ja riit-

tävämmin ihmisen älykästä toimintaa kuvastavana teoriana (Gardner, 1993, 14–15). 

Gardnerin (1993) mukaan moniälykkyysteoriassa kuvatut älykkyyden lajit ovat huomattavan 

itsenäisiä toisiinsa nähden. Lahjakkuus tietyllä älykkyyden osa-alueella ei siis lineaarisesti kor-

reloi lahjakkuuteen toisilla osa-alueilla. Tästä syystä perinteisten ÄO-testien luotettavuutta voi-
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daan pitää kyseenalaisena; testien tehtävät mittaavat kykyä vastata nopeasti loogis-matemaatti-

siin tai kielellisiin tehtäviin ja antavat näiden perusteella hyvin kapeakatseisen tuloksen yksilön 

ongelmanratkaisutaidoista ja älykkyydestä. Todellisuudessa ihmisiä tulisi ajatella ainutlaatui-

sina kokonaisuuksina eri älykkyyden lajien mahdollistamia kykyjä ja taitoja. Yksilölliset vah-

vuudet ja heikkoudet kunkin älykkyyden lajin kohdalla luovat meistä erilaisissa tilanteissa ja 

tehtävissä pärjääviä yksilöitä (Gardner, 1993, 26–27). 

Hatchin katsauksen mukaan Gardner ajatteli moniälykkyysteoriassaan kyvyn käsitellä omia ja 

toisten tunteita muodostavan kaksi toisiinsa liittyvää, mutta erillistä älykkyyden lajia – intra- ja 

interpersoonallisen älykkyyden (Hatch, 1997, 71). Näitä Gardner (1993) nimittää yhteisesti per-

soonallisen älykkyyden lajeiksi. Sekä intra- että inter-persoonallinen älykkyys pitävät molem-

mat sisällään yksilön ja koko lajin kannalta merkityksellisiä ongelmanratkaisupyrkimyksiä 

(Gardner, 1993, 9, 25). 

Gardnerin (1993) määritelmässä intrapersoonallinen älykkyys tarkoittaa tietämystä yksilön si-

säisistä aspekteista. Intrapersoonallisesti älykäs yksilö pääsee käsiksi henkilökohtaiseen tunne-

elämäänsä ja emootioiden joukkoon kyeten erottamaan kokemansa tunteet toisistaan. Erotta-

malla ja nimeämällä tunteet intrapersoonallisesti älykäs yksilö oppii hyödyntämään tunteidensa 

tunnistamista oman käytöksensä ohjauksessa ja ymmärtämisessä (Gardner, 1993, 24–25). Mo-

ranin (2009) mukaan intrapersoonallinen älykkyys käsittelee itseen kytköksissä olevaa tietoa, 

identiteettiä, ohjaten itseä elämässä. Ajan myötä ja suhteessa muihin intrapersoonallinen älyk-

kyys voi kehittyä itseymmärrykseksi (Moran, 2009, 143–144). Goleman kiteyttää Gardnerin 

teoriaa intrapersoonallisesta älykkyydestä todeten sen toimivan itsetuntemuksen kulmakivenä 

(Goleman, 1998, 61).  

Toinen persoonallisen älykkyyden laji, interpersoonallinen älykkyys, ilmenee ihmisten väli-

sissä sosiaalisissa tilanteissa (Handayani, 2016, 151). Gardner määrittelee interpersoonallisen 

älykkyyden kykynä havaita yksilöiden erikoislaatuisuutta, kykynä ymmärtää toisten tarkoitus-

periä, tunteita, mielialoja ja motivaatiota (Gardner, 1993, 23). Interpersoonallisesti älykäs ih-

minen voi kyetä niin sanotusti näkemään toisen ihmisen sisimpään ymmärtäen tämän sielun-

maailmaa, intressejä, näkemyksiä ja asenteita (Handayani, 2016, 151). 

Ihmisen emotionaalisen eli tunteiden ohjaaman toiminnan voidaan katsoa olevan älykästä toi-

mintaa vedoten Gardnerin moniälykkyysteoriassa esittämiin persoonallisen älykkyyden lajei-

hin. Nähdäkseni tietoisuus intra- ja interpersoonallisen älykkyyden muodoista on ollut merkit-

tävä tekijä tunneälyn käsitteellistämisen ja sen tutkimuksen taustalla. Tunneälyteoriat on luotu 
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kyetäksemme perusteellisemmin ymmärtämään ihmisen emotionaalisesti älyllistä toimintaa, 

jonka takana intra- ja interpersoonallinen älykkyys vaikuttavat.  

 

2.1.2 Mayerin ja Saloveyn tunneälyn kykymalli  

Mayerin ja Saloveyn (1990) mukaan tunneäly on jo ennen sen varsinaista käsitteellistämistä 

ollut osa perinteistä älykkyyden tutkimuskenttää. Älykkyyden tutkijat ovat tutkineet älykkyy-

den eri alalajeja, kuten sosiaalista käyttäytymistä ja satunnaisesti myös tunteita (Mayer & Sa-

lovey, 1990, 186). Tunneälyä määriteltäessä oli Mayerin ja Saloveyn (1997) mukaan tärkeää 

kyetä erottamaan se piirteistä, kuten sosiaalisuudesta, ja ei-älyllisistä kyvyistä/taidoista, kuten 

taidosta soittaa pianoa. Älykkyydessä täytyi olla kysymys muustakin kuin arvostetuista luon-

teenpiirteistä ja lahjakkuudesta. Tunneälyn määritelmässään Mayer ja Salovey korostivat men-

taalisia kykyjä, kuten kykyä havaita, kuinka toinen ihminen tuntee. Tällainen mentaalinen ky-

vykkyys voitiin siten erottaa sekä ei-älyllisistä kyvyistä/taidoista että luonteenpiirteistä ja ni-

metä se virallisesti älykkyyden lajiksi: tunneälyksi (Mayer & Salovey, 1997, 8).  

Mayer ja Salovey (1997) yhdistävät tunneälyn määritelmässään älykkyyden ja tunteet toisiinsa 

linkittyviksi tekijöiksi. Tunneäly on yhtä kuin järkeily, joka ottaa tunteet huomioon. Mayer ja 

Salovey selittävät tunneälykkyyttä kykynä havaita, arvioida ja ilmaista tunteita; tunneäly tar-

koittaa kykyä päästä käsiksi tunteisiin ja tuottaa niitä ajattelun helpottamiseksi. Tunneäly on 

kyky ymmärtää tunteita ja emotionaalista tietämystä sekä kyky säädellä tunteita emotionaalisen 

ja älyllisen kehityksen tukemiseksi. Määritelmä yhdistää ajatukset siitä, että tunteet tekevät 

ajattelusta älykkäämpää ja että yksilö ajattelee älykkäästi tunteistaan (Mayer & Salovey, 1997, 

4–10).  

Ominaisuutena tunneälyn ja positiivisen mielenterveyden voidaan katsoa korreloivan keske-

nään (Geher & Mayer, 1996, 90; Mayer & Salovey, 1990, 201). Mayerin ja Saloveyn (1990) 

mukaan tunneälykäs yksilö on tietoinen omista ja muiden tunteista kyeten tarkastelemaan avoi-

mesti niin positiivisia kuin negatiivisia kokemusmaailman aspekteja. Tunneälykäs yksilö tun-

nistaa ja kykenee nimeämään eri tunteita ja tunnetiloja, mistä seuraa myös kyky säädellä omia 

ja toisten tunnereaktioita. Tämä vaikuttaa positiivisesti niin tunneälykkään yksilön henkilökoh-

taiseen hyvinvointiin kuin muiden hänen seurassaan olevien hyvinvointiin. Tunneälykäs yksilö 
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kykenee itsensä säätelyyn ymmärtäen, että henkilökohtainen kasvu ja tavoitteiden saavuttami-

nen voivat vaatia uhrauksia, ikävien tunteiden kohtaamista ja emotionaalista sitkeyttä (emoti-

onal toughness). Siten tunneälykkäät yksilöt havaitsevat tunteitaan tarkoin ja hyödyntävät ko-

konaisvaltaisia ja hienostuneita lähestymistapoja tunteiden säätelyssä saavuttaakseen tärkeitä 

päämääriä (Mayer & Salovey, 1990, 201). 

Perusteellisin tunneälystä esitetty malli on alun perin Mayerin ja Saloveyn esittämä tunneälyn 

kykymalli, joka koostuu neljästä laajasta emotionaalisia kykyjä kuvaavasta luokasta (Agrawal, 

Kewalramani & Rastogi, 2015, 178; Cherniss, 2010, 114; Mayer & Salovey, 1997, 10 – 11; 

Reichard & Riggio, 2008, 170). Tätä tunneälyn neliosaista kykymallia on jäsennetty hierarkki-

sessa kyvykkyyden kasvun mukaisessa järjestyksessä seuraavasti: 1) kyky havaita ja arvioida 

omia ja toisten tunteita sekä ilmaista tunteita tarkoituksenmukaisesti, 2) kyky hyödyntää tun-

teita ajattelun tukena sekä kyky tunteiden keskinäiseen arviointiin, 3) kyky ymmärtää tunteita 

ja niiden ainutlaatuista sisältöä sekä kyky järkeillä niiden perusteella ja 4) kyky hallita ja sää-

dellä tunteita itsessä ja muissa, esimerkiksi kyky rauhoittua vihastumisen jälkeen tai kyky lie-

vittää toisen henkilön ahdistuneisuuden tunnetta (Caruso, Mayer & Salovey, 1999, 270; Mayer 

& Salovey, 1997, 11).  

Caruson, Mayerin ja Saloveyn (2004) mukaan tunneälyn kykymallin järjestys tunteiden havait-

semisesta niiden hallintaan osoittaa, missä määrin kyky integroituu muihin tärkeimpiin psyko-

logisiin osajärjestelmiin eli yksilön persoonallisuuteen kokonaisuudessaan. Kyse on niin ikään 

hierarkkisesti rakentuvasta kokonaisuudesta. Alueita voidaan kuitenkin tarkastella suhteellisen 

erillisinä tiedonkäsittelyalueina, jotka kaikki ovat sidottuja emotionaaliseen systeemiin ja joissa 

kaikissa yksilö voi kehittyä (Caruso, Mayer & Salovey, 2004, 199).  

Caruso kollegoineen (2004) on kehittänyt tunneälyä mittaavan testin nimeltään The Mayer-

Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) (Caruso ym., 2004, 200). MSCEIT jul-

kaistiin alkuperäisessä muodossaan vuonna 2000 ja se oli ensimmäinen testi, joka mittasi tun-

neälyä kykynä (Antonietti, Fiori, Hansenne, Mikolajczak & Rossier, 2014). Nykyisessä muo-

dossaan MSCEIT pitää sisällään kahdeksan tehtävää, jotka mittaavat jokaista Mayerin ja Salo-

veyn esittämän tunneälyn kykymallin neljää osa-aluetta (Caruso ym., 2004, 200; Mayer & Sa-

lovey, 1997, 11). Kyseessä on suoritusperustainen arviointityökalu yksilön tunneälyn tutkimuk-

seen (Reichard & Riggio, 2008, 170). 
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Caruso kollegoineen (1999) esittää MSCEIT-testissä ensimmäistä osa-aluetta eli kykyä havaita 

tunteita mitattavan hyödyntämällä kasvojen ilmeitä ja valokuvia; tarkoituksena on testata osal-

listujan kykyä tunnistaa näistä välittyviä tunteita. Toista osa-aluetta eli kykyä hyödyntää tun-

teita ajattelun tukena mitataan aistimusten perusteella, jossa tarkoituksena on, että osallistuja 

vertaa tunteita muihin kosketus- ja aistiärsykkeisiin. Lisäksi toista osa-aluetta mitataan perus-

tuen osallistujien kykyyn tunnistaa tunteita, jotka parhaiten ja tarkoituksenmukaisimmin hel-

pottaisivat ajattelua. Kolmatta osa-aluetta eli tunteiden ymmärtämistä mitataan muutosten 

kautta testaten yksilön kykyä tunnistaa olosuhteet, joissa kyky eläytyä tunteisiin (emotional 

intensity) kasvaa ja laskee sekä ymmärtää, kuinka tunnetilat yleisesti muuttuvat. Kolmatta osa-

aluetta mitataan myös yksilöiden kyvyllä tunnistaa monimutkaisissa affektiivisissa tiloissa läs-

näolevia tunteita. Neljännen eli tunteiden hallinnan osa-alueen mittaus perustuu testiin, jossa 

osallistujille esitettävien hypoteettisten skenaarioiden avulla selvitetään, kuinka he vastaavassa 

tilanteessa ylläpitäisivät tai muuttaisivat tunteitaan. Lisäksi neljännen osa-alueen mittauksessa 

perehdytään tunnesuhteisiin selvittäen, kuinka osallistujat kykenevät hallitsemaan toisten tun-

teita toivotun lopputuleman saavuttamiseksi (Caruso ym., 1999, 200). 

Keskeinen käsitys tunneälyn kykymallissa on Agrawalin, Kewalramanin ja Rastogin (2015) 

katsauksen mukaan se, että tunneäly muistuttaa muita kykyjä käsitteiden, kehityskulun ja arvi-

ointivälineiden suhteen. Mallissa tunneäly edustaa älykästä ja emotionaalista informaatiota pro-

sessoivaa systeemiä, joka siten muistuttaa vakiintuneiden älykkäiden järjestelmien keskeisiä 

osia. Tunneäly on neljään osa-alueeseen jaettavissa oleva yhtenäinen ja moniulotteinen läpi-

leikkaus sekä kognitiivisesta että emotionaalisesta systeemistä (Agrawal ym., 2015, 178). 

 

2.1.3 Bar-Onin emotionaalis-sosiaalinen älykkyys 

Tunneälytutkimuksen käsitteistössä on sen historian aikana esiintynyt paljolti päällekkäisyyk-

siä, mistä johtuen Bar-On viittaa tähän laajaan käsitteistöön yleisesti käsitteellä emotional and 

social intelligence (ESI) eli emotionaalis-sosiaalisena älynä (Bar-On, 2000, 363). Bailey kolle-

goineen esittää Bar-Onin pyrkineen osoittamaan teoreettisen yhteyden aiempien tunneälyä ja 

sosiaalista älykkyyttä koskevien käsitysten välillä (Bailey ym., 2006, 192). Mayerin ja Salo-

veyn tunneälyteoriaan verrattuna Bar-On esittikin tunneälystä kokonaisvaltaisemman teorian, 

joka otti huomioon myös interpersoonallisen ulottuvuuden. 
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Bar-Onin (2006) mallin mukaan emotionaalis-sosiaalinen äly koostuu lukuisista toisiinsa liit-

tyvistä intra- ja interpersoonallisista, toisin sanoen emotionaalisista ja sosiaalisista, kyvyistä ja 

taidoista. Näiden kykyjen ja taitojen yhteisvaikutus saa Bar-Onin mukaan aikaan yksilön älyk-

kään käyttäytymisen. Yhdessä kyvyt ja taidot määritelevät, kuinka tehokkaasti ilmaisemme ja 

ymmärrämme itseämme, ymmärrämme toisia ja kykenemme samaistumaan heidän tunteisiin ja 

ajatuksiinsa sekä selviämme jokapäiväisestä elämästä sen mukana tuomine haasteineen ja vaa-

timuksineen (Bar-On, 2006, 13–14).  

Bar-Onin (2006) mallissa esitetyt emotionaalis-sosiaalisesti älykkään käyttäytymisen osatekijät 

perustuvat intra- ja interpersoonallisiin taitoihin. Emotionaalis-sosiaalisesti älykäs yksilö on in-

trapersoonallisten taitojensa ansiosta tietoinen itsestään, omista vahvuuksista ja heikkouksis-

taan sekä kykenee ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan rakentavasti. Interpersoonallisella ta-

solla emotionaalis-sosiaalisesti älykäs yksilö havainnoi ja on tietoinen toisten tunteista, emoo-

tioista ja tarpeista sekä kykenee luomaan ja ylläpitämään yhteistoiminnallisia, rakentavia ja 

molemminpuolisesti tyydyttäviä ihmissuhteita. Emotionaalis-sosiaalisesti älykäs yksilö kyke-

nee hallitsemaan tunteitaan riittävän optimistisella ja itseohjautuvalla otteella siten, että niitä 

voi hyödyntää ajattelun ja toiminnan tukena. Yhtä lailla hän kykenee joustavasti ja realistisesti 

hallitsemaan henkilökohtaisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä muutoksia sopeutumalla välittö-

miin olosuhteisiin ja kykenemällä toimimaan niissä tilanteen vaatimalla tavalla (Bar-On, 2006, 

14). 

Bar-On (2000) oli ensimmäisen tunneälytestin kehittäjä, jonka psykologinen testikustantamo 

julkaisi. Vuonna 1997 julkaistun Emotional Quotient Inventory (EQ-i) -testin tarkoituksena on 

yksilön itsearviointiin perustuen tutkia emotionaalisesti ja sosiaalisesti älykästä käyttäytymistä. 

Bar-On korostaa EQ-i -testin tarjoavan kokonaisvaltaisen arvion nimenomaan yksilön emotio-

naalis-sosiaalisesta älykkyydestä, ei persoonallisuuspiirteistä tai kognitiivisista ominaisuuk-

sista. EQ-i koostuu 133 kohdasta lyhyitä lauseita, joihin vastataan viisiluokkaisen Likert-as-

teikon mukaisesti vastausten ääripäiden ollessa ”pätee minuun hyvin harvoin tai ei ikinä” ja 

”pätee minuun hyvin usein tai aina”. EQ-i:n antama kokonaispistemäärä muodostuu Bar-Onin 

tutkimustensa pohjalta määrittelemiin viiteen emotionaalis-sosiaalisen älykkyyden päätekijään 

ja viiteentoista osatekijään perustuen. Keskeiset ominaisuudet, joita testin asteikot mittaavat 

ovat : 1) intrapersoonallinen (sisältäen itsetunnon, itsetietoisuuden, itsevarmuuden, itsenäisyy-

den ja itsensä toteuttamisen), 2)  interpersoonallinen (sisältäen empatian, sosiaalisen vastuun ja 



 

13 

 

ihmissuhteet), 3) stressin sietokyky (sisältäen stressitoleranssin ja impulssikontrollin), 4) so-

peutumiskyky (sisältäen todellisuudentajun testauksen, joustavuuden ja ongelmanratkaisutaito) 

ja 5) yleinen mieliala (sisältäen optimismin ja onnellisuuden) (Bar-On, 2000, 364–365). 

 

 

2.2 Tunneälyn osatekijät 

 

Seuraavaksi esittelen tunneälyn osatekijöitä, joita ovat tunteet ja älykkyys. Tunneälyn koko-

naisvaltaisen ymmärryksen takaamiseksi on keskeistä ymmärtää käsitteen muodostamien osa-

tekijöiden sisältö ja ulottuvuudet (Mayer & Salovey, 1997, 4). Esittelen Dunderfeltin tekemän 

selvityksen tunteiden ja emootioiden erosta, joista englanninkielisessä tutkimusaineistossa käy-

tetään yleisesti yhteistä käsitettä emotion. Kyse on kuitenkin sisällöltään jokseenkin erilaajui-

sista käsitteistä, joiden ero on olennaista ymmärtää. Älykkyyttä käsittelevässä luvussa esitän 

käsitteellisen määritelmän lisäksi standardia älykkyyttä koskevat kriteerit. Kriteerejä noudate-

taan identifioidessa ja käsitteellistäessä älykkyydenlajeja, jotka pohjautuvat jatkuvasti kehitty-

vän älykkyystutkimuksen myötä syntyvään uuteen tietoon. 

 

2.2.1 Tunteiden tasot 

Dunderfelt (2006) kuvaa tunteiden olemusta ensisijaisesti subjektiivisina, henkilökohtaisina 

kokemuksina. Tämän lisäksi tunteisiin liittyy fysiologisia toimintoja ja niiden ilmaisu tapahtuu 

tyypillisesti interpersoonallisessa kanssakäymisessä. Tunteiden määrittely, niiden jako tiettyi-

hin tasoihin ja tunteiden jyrkkä erottaminen esimerkiksi emootioista ovat ongelmia, joista tut-

kijat eivät ole kyenneet esittämään yhdenmukaista näkemystä (Dunderfelt, 2006, 19–23). 

Ruusuvuori (2007) esittää kaksi näkökulmaa tunteiden tarkasteluun, jotka molemmat painotta-

vat Dunderfeltin tapaan yksilön tunnekokemusta, sen syntymistä, ilmenemistä ja välittymistä 

sosiaalisissa konteksteissa. Ruusuvuoren mukaan on tehtävä ero sen välille, tarkastellaanko tun-

teita ennen kaikkea yksilön kokemuksen ilmaisimina vai interpersoonallisen kanssakäymisen 

välineinä. Ensimmäinen näkökulma perustuu kasvojen ilmeisiin yksilön sisäisten tunnetilojen 
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ilmaisijoina. Kyse on kasvolihasten neuraalista stimuloitumisesta perustunnetilan kokemuksen 

seurauksena. Toinen näkökulma perustuu emootioiden ilmaisemiseen sosiaalisen vuorovaiku-

tusten välineinä. Ilmeet kytkeytyvät interpersoonallisiin vuorovaikutustilanteisiin, joissa ha-

vaittavien ilmeiden tarkoitus on viestiä toisille vuorovaikutuksen osapuolille yksilön toiminta-

aikomuksista (Ruusuvuori, 2007, 127). 

Dunderfelt (2006) esittää tunteiden kolme tasoa, jotka niiden kokemisjärjestyksessä ovat tunte-

mukset, varsinaiset tunteet ja viimeisenä tunnereaktiotyylit eli emootiot. Ensimmäisenä koetta-

vat tuntemukset lähtevät liikkeelle psyykkisinä kokemuksellisina tiloina, jotka sitten paikantu-

vat jossain kehon osassa koettaviksi fyysisiksi tuntemuksiksi. Hengitysrytmi reagoi tuntemuk-

siin muuttuen niiden mukana. Yksilö kokee tuntemuksia jatkuvasti niitä aina edes tiedosta-

matta. Tuntemukset ovat kuitenkin välittömässä yhteydessä kehoon muun muassa hengitysryt-

min osalta, joka reagoi tuntemuksiin muuttuen niiden mukana (Dunderfelt, 2006, 20–21). 

Dunderfeltin (2006) mukaan tuntemuksia on vaikea käsitteellistää tietyiksi tunteiksi. Tunte-

mukset kuitenkin muuttuvat nopeasti varsinaisiksi tunteiksi. Varsinaisten tunteiden jaottelusta 

tiettyihin perustunteisiin on käyty paljon tieteellistä keskustelua. On esitetty yksinkertainen ja-

ottelu mielihyvää ja mielipahaa tuottaviin tunteisiin sekä jako kuuteen perustunteeseen, jotka 

ovat pelko, viha, häpeä, rakkaus, suru ja ilo. Globaali ihmisten ilmeiden perusteella tulkittu 

tunteiden jako jakautuu kymmeneen tunteeseen: ilo, suru, suuttumus, inho, pelko, hämmästys, 

häpeä, syyllisyys, nolous ja ylenkatse. Kyseiset jaottelut eivät kuitenkaan kerro eksaktia to-

tuutta olemassa olevista tunteista vaan tarjoavat lähinnä skaalan, jonka rajoissa jokainen voi 

omaan harkintaansa perustuen tunteita tarkastella (Dunderfelt, 2006, 20–22). 

Kolmanneksi tunteiden tasoksi Dunderfelt (2006) nimeää tunnereaktiotyylit eli emootiot. Dun-

derfelt painottaa usein tieteellisissäkin yhteyksissä synonyymeina käytettyjen käsitteiden, 

emootion ja tunteen, erottamista toisistaan sisällöltään poikkeavina käsitteinä. Dunderfelt kä-

sittää emootion tunteena, johon liittyy olennaisena osana ajatuksia, uskomuksia ja tulkintaa. 

Emootioihin vaikuttavat henkilökohtainen kokemushistoriamme ja sosiaalisen kontekstimme 

tavat ja säännöt. Emootiot eivät siten ole yhtä lailla hetkessä eläviä, kuten tunteet, vaan niihin 

vaikuttaa merkittävästi niin mennyt kuin odotukset tulevan suhteen. Emootiot ovat yksilökoh-

taisesti muodostuvia tunnereaktio- tai tunnekäyttäytymismalleja, joihin skriptit ja skeemat eli 

aikaisempiin kokemuksiin ja tietoihin perustuvat käsityksemme vaikuttavat (Dunderfelt, 2006, 

22). 
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Olennainen ero hetkelliseen tunteeseen verrattuna on Dunderfeltin (2006) mukaan emootion 

kokonaisvaltaisempi vallitsevuus. Dunderfelt toteaa, että yksilö kärsii tunteita enemmän emoo-

tioista. Tätä hän havainnollistaa siten, että yksilö esimerkiksi ahdistuu enemmän tunteen aiheut-

tamista seuraamuksista kuin itse tunteesta (Dunderfelt, 2006, 22–23). Kyseisen kaltainen tun-

teesta aiheutuva ahdistus voidaan siis nähdäkseni katsoa emootioksi eli tunnereaktiomalliksi. 

Mayer ja Salovey (1990) määrittelevät emootiot järjestäytyneinä ja eri psykologisten osajärjes-

telmien rajat ylittävinä vasteina. Emootiot ilmenevät vasteina niin sisäisiin kuin ulkoisiin ta-

pahtumiin, joilla on joko positiivisesti tai negatiivisesti sävyttynyt merkitys yksilölle. Verra-

tessa emootioita mielialoihin, emootioille tyypillistä on niiden lyhytkestoisuus ja intensiivisyys 

(Mayer & Salovey, 1990, 186).  

 

2.2.2 Älykkyyden määrittely ja identifioiminen 

Tunneälyä käsittelevässä artikkelissaan Mayer ja Salovey (1990) esittävät tunnetuista älykkyy-

den määritelmistä paljon käytetyn David Wechslerin määritelmän, joka pitää sisällään älykkyy-

den eri lajeja erotellen toisistaan abstraktin, mekaanisen ja sosiaalisen älykkyyden. Määritel-

män mukaan älykkyys on yksilön kokonaisvaltainen ja globaali kyky toimia tarkoituksenmu-

kaisesti, ajatella rationaalisesti sekä käsitellä ympäristöään tehokkaasti (Mayer & Salovey, 

1990, 186–187). Caruso kollegoineen (2004) täydentää määritelmää esittämällä tutkijoiden tar-

kastelleen älykkyyttä kykynä suorittaa rationaalisen ajattelun rinnalla abstraktia ajattelua sekä 

yleisesti kykynä oppia ja sopeutua ympäristöönsä (Caruso ym., 2004, 198). 

Mayer ja Salovey (1990) korostavat, että älykkyys itsessään on erotettava älykkyyden malleista. 

Älykkyys kattaa laajan joukon erilaisia kykyjä. Älykkyyden mallit puolestaan ovat yleensä ra-

joittuneempia järjestymiä, jotka soveltuvat parhaiten henkisten kykyjen ja niiden keskinäisten 

riippuvuuksien tarkasteluun. Esimerkiksi se korreloiko tunneäly muiden älykkyyden lajien 

kanssa ei tämän käsityksen mukaan vaikuta sen määrittelemiseen yleisesti älykkyydeksi. Mer-

kittävintä älykkyyden määrittelyssä on, että se täsmää älykkyydestä esitettyyn käsitteelliseen 

määritelmään, esimerkiksi yllä mainittuun Wechslerin määritelmään (Mayer & Salovey, 1990, 

187). 

Caruso kollegoineen (1999) esitti kolme toisiinsa nähden melko erillistä kriteeriä standardille 

älykkyydelle. Ensimmäinen on käsitteellinen kriteeri, jonka mukaan älykkyyden tulisi kuvastaa 
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ennemmin henkistä suorituskykyä kuin pelkästään suotuisia käyttäytymisen tapoja, yksilön it-

setuntoa tai ei-älyllisiä taitoja. Tässä yhteydessä henkisen suorituskyvyn tulisi selkeästi mitata 

kulloinkin kyseessä olevaa käsitettä, esimerkiksi tunteisiin liittyviä kykyjä. Toisena on korre-

laatiokriteeri, joka kuvaa empiirisiä standardeja. Sen mukaan älykkyyden tulisi kuvata toisiinsa 

läheisesti liittyvien kykyjen joukkoa, jotka ovat samankaltaisia, mutta kuitenkin riittävän eril-

lisiä jo olemassa olevien älykkyyksien yhteydessä kuvattuihin henkisiin kykyihin nähden. Kol-

mannen eli kehityksellisen kriteerin mukaan älykkyyden tulee kehittyä iän ja kokemuksen 

myötä (Caruso ym., 1999, 269–272). 

Älykkyyden identifioimisessa Mayer ja Salovey (1997) korostavat neljää välttämätöntä vai-

hetta: 1) älykkyys on määriteltävä, 2) on kehitettävä tavat mitata sitä, 3) on osoitettava sen 

osittainen tai täydellinen riippumattomuus muista tunnetuista älykkyyksistä ja 4) on kyettävä 

osoittamaan, että kyseinen älykkyys ennakoi joitain todellisia tunnusmerkkejä. Keskeisin tekijä 

älykkyyden lajin identifioimisessa on sen riittävä eroavuus jo tunnetuista älykkyyksistä; mikäli 

kaksi älykkyyden lajia korreloivat vahvasti keskenään, voidaan katsoa olevan kyse samasta 

älykkyydestä. Kuitenkin – Mayer ja Salovey korostavat edes jonkinasteisen korrelaation mer-

kitystä, jotta tutkittava ominaisuus voidaan ylipäänsä määritellä älykkyydeksi. Tyypillistä toi-

sistaan erotetuille älykkyyden lajeille onkin, että ne korreloivat keskenään kohtalaisesti (Mayer 

& Salovey, 1997, 5–6). 
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3 SOSIAALINEN ÄLYKKYYS 

 

Goleman (2007) esittää tutkijoiden spekuloineen siitä, kuinka sosiaalinen älykkyys ylitse mui-

den kykyjen olisi ollut tekijä, joka alun alkaen erotti Homo sapiensin edukseen muista kädelli-

sistä ihmisapinoista (Hominideista). Sosiaalisten aivojen kehitys on evoluution tulosta. Sosiaa-

liset aivot ja sosiaalinen äly ovat kehittyneet vastaamaan ihmislajin alati muuttuvia elämisen 

haasteita (Goleman, 2007, 339). 

Goleman (2007) esittää Edward Thorndiken havainneen älykkyyden moninaisen luonteen jo 

ennen Gardnerin moniälykkyysteoriaa. Jo 1920-luvulla Thorndiken tutkimukset osoittivat, että 

yksilön älykkyys koostuu vaihtelevista määristä eri älykkyyden lajeja (Goleman, 2007, 340). 

Thorndike jaotteli älykkyyden kolmeen toisistaan ominaisuuksiltaan poikkeavaan pääluokkaan, 

jotka olivat mekaaninen, sosiaalinen ja abstrakti älykkyys (Thorndike, 1920, 228–231).  

Thorndike oli alkuperäisen sosiaalisen älyn käsitettä määritellyt tutkija (Goleman, 2007, 19). 

Sosiaalisen älykkyyden Thorndike määritteli kykynä ymmärtää miehiä, naisia, tyttöjä ja poikia 

sekä toimia viisaasti ihmissuhteissa (Thorndike, 1920, 231). Perusteellisemmin hän määritteli 

sosiaalisen älykkyyden Mayerin ja Saloveyn (1990) katsauksen mukaan kykynä sekä havaita 

että ymmärtää omia ja muiden sisäisiä tiloja, motiiveja ja käyttäytymistä; sosiaalinen älykkyys 

on kykyä toimia toisia kohtaan parhaansa mukaan näiden tietojen perusteella ja ne huomioon 

ottaen (Mayer & Salovey, 1990, 187). 

Golemanin (2007) mukaan sosiaalisen älyn käsitettä tarvitaan, jotta vuorovaikutustilanteissa 

tapahtuvaa kanssakäymistä kyettäisiin perusteellisemmin ymmärtämään. Kyse on tunneälyn 

rinnalla tiiviisti vaikuttavasta käsitteestä, jossa näkökulmaa on laajennettu yksilön sisäisestä 

yksilöiden väliseen psykologiaan.  Interpersoonallinen näkökulma mahdollistaa myös muiden 

tunne- ja sosiaaliseen älyyn liittyvien kykyjen tarkastelemisen. Sosiaalista älykkyyttä on ihmis-

suhteiden ymmärtämisen lisäksi kyky toimia niissä älykkäästi (Goleman, 2007, 13, 19–20). 

Golemanin (2007) määritelmän mukaan sosiaalinen äly on jaettavissa kahteen osaan: sosiaali-

seen tietoisuuteen ja sosiaaliseen kyvykkyyteen. Jotta kykenemme toimimaan sosiaalisissa vuo-

rovaikutustilanteissa, tarvitsemme näitä molempia sosiaalisen älyn komponentteja. Sosiaali-

sella tietoisuudella Goleman tarkoittaa sitä, kuinka taitavasti havaitsemme ja ymmärrämme 
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toisten tunteita ja ajatuksia. Sosiaalisen tietoisuuden alle luokitellaan emotionaalinen virittäy-

tyminen, sosiaalinen kognitio ja empatia eli toisten tunteisiin samaistuminen ja toisten tunteiden 

sekä ajatusten ymmärtäminen. Sosiaalinen kyvykkyys täydentää sosiaalista tietoisuutta mah-

dollistaen käytännössä toimivan ja tarkoituksenmukaisen vuorovaikutuksen. Sosiaaliseen ky-

vykkyyteen kuuluvat muun muassa välittäminen ja huolehtiminen toisten tarpeista sekä kyky 

sujuvaan sanattomaan vuorovaikutukseen (Goleman, 2007, 92–94). 

Jotta sosiaalisen älyn ulottuvuuksia pystytään perusteellisemmin ymmärtämään, tulee sen tut-

kimuksessa Golemanin (2007) mukaan keskittyä kognitiivisten kykyjen rinnalla ”ei-kognitii-

visten” kykyjen tarkastelemiseen. Sosiaalista älyä vaaditaan kyetäkseen sosiaaliseen kogniti-

oon, mutta myös empatiaan, vuorovaikutukseen ja toisista huolehtimiseen. Pelkkien kognitii-

visten kykyjen tarkastelu tarjoaa siten hyvin rajoittuneen käsityksen sosiaalisten aivojen kapa-

siteetista (Goleman, 2007, 92, 339–340). Sosiaalisten tilanteiden tiedollisen hallinnan lisäksi 

toimiva vuorovaikutus edellyttää osallisilta myös inhimillisiä kykyjä (Isokorpi, 2004, 16). Tun-

teet ja emootiot voivat ohjata käyttäytymistä prososiaalisella eli toisten psyykkiseen ja fyysi-

seen hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavalla tavalla, minkä vuoksi niiden merkitystä ei tulisi 

aliarvioida (Mayer & Salovey, 1990, 187). 

Mayer ja Salovey (1990) esittävät, että positiivissävytteisistä sosiaalisen älykkyyden määritel-

mistä poiketen käsitettä on usein määritelty myös manipulatiivisemmalla tavalla. Sosiaalista 

älykkyyttä on määritelty kykynä manipuloida toisten reaktioita tai karkeasti kykynä saada toiset 

toimimaan johdonmukaisesti, kuten itse haluaa (Mayer & Salovey, 1990, 187). Kauppilan 

(2005) esittämä evolutiivinen katsaus sosiaalisen vuorovaikutuksen historiaan tukee manipula-

tiivissävytteistä määritelmää. Esi-isiemme aikaisessa hierarkkiseksi interaktioksi kutsutussa 

vuorovaikutuksessa toinen osallisista edusti selkeästi hallitsevaa eli dominoivaa ja toinen alis-

tuvaa osapuolta (Kauppila, 2005, 21).  

Manipulatiivissävytteisissä sosiaalisen älykkyyden muodoissa on nähdäkseni kyse äärimuo-

doista. Kyseisten muotojen yhteydessä voidaan tarkastella yksilön luonnevaurioita (Keltikan-

gas-Järvinen, 2010, 78–104) ja epätervettä minäkäsitystä (Isokorpi, 2004, 34). Keltikangas-Jär-

vinen (2010) kuvaa toisten manipuloimisen kykyä muun muassa yhtenä narsistiseen luonne-

vaurioon kuuluvana ominaisuutena. Narsistinen ihminen on sosiaalisesti hyvinkin älykäs ja 

osaa käyttäytyä sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla, mutta häneltä puuttuu empatia, herkkyys sekä 

aito kiinnostus ja samaistumisen taito toisia kohtaan (Keltikangas-Järvinen, 2010, 103). Perin-

teiset näkemykset sosiaalisesta älykkyydestä voivat Mayerin ja Saloveyn (1990) näkemyksen 
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mukaan saada manipulatiivisia sivumerkityksiä, koska ne jättävät liikaa huomioimatta yksilön 

henkilökohtaisia ja toisten tunteita (Mayer & Salovey, 1990, 187).  

On tyypillistä, että paljon tutkittujen käsitteiden yhteydessä esiintyy keskenään ristiriitaisia 

määritelmiä. Manipulatiivissävytteisiin määritelmiin viitaten on myös huomattava, että jotkin 

yksilön tunne- ja eritoten sosiaaliseen älyyn liittyvistä ominaisuuksista ja taidoista ovat häilyviä 

sen suhteen, että liiallisissa määrissä niitä voidaan tulkita myös persoonallisuushäiriöihin viit-

taavana psykopatiana (Saarinen & Kokkonen, 2003, 96). Tutkimuksessani en kuitenkaan pe-

rehdy näihin äärimuotoihin, vaan keskityn tutkimaan tunne- ja sosiaalisen älykkyyden positii-

vista vaikutusta yksilön vuorovaikutustaitojen taustalla. 
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4 VUOROVAIKUTUS 

 

Erilaisissa konteksteissa tapahtuvaa ihmisten välistä kanssakäymistä kutsutaan sosiaaliseksi 

vuorovaikutukseksi (Kauppila, 2005, 19; Klemola & Talvio, 2017, 7–12). Kauppilan (2005) 

mukaan vuorovaikutustilanteissa kohdatut jatkuvat sosiaaliset ärsykkeet valmistavat ihmistä 

toimimaan sosiaalisissa tilanteissa, mutta vuorovaikutustaidoissa ei kuitenkaan riittävästi ke-

hity niitä tietoisesti työstämättä. Kokonaisuudessaan interpersoonallisten taitojen opettelemi-

sessa on kyse sosialisaatioprosessista, jonka aikana yksilö oppii yhteiskunnassa vallitsevat ar-

vot ja normit sekä niihin pohjautuvat käyttäytymissäännöt ja toimintatavat (Kauppila, 2005, 13, 

19). 

Klemola ja Talvio (2017) esittävät vuorovaikutuksessa hyödynnettäviä vuorovaikutuskeinoja 

olevan useita, joita taitava vuorovaikuttaja kykenee monipuolisesti ja sujuvasti hyödyntämään. 

Vuorovaikutuskeinojen valinnan taustalla vaikuttavat tunteet, jotka ohjailevat meitä valitse-

maan kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat tavat toimia. Taitavan vuorovaikutuksen taus-

talla vaikuttaviksi tekijöiksi Klemola ja Talvio esittävät tunne- ja vuorovaikutustaitoja, joita voi 

oppia mallioppimalla, mutta eritoten niiden kehittäminen tapahtuu sosioemotionaalisen oppi-

misen osa-alueita työstämällä (Klemola & Talvio, 2017, 11–12, 18). 

Klemolan ja Talvion (2017, 18–20) toteamusta tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkityksestä 

toimivan vuorovaikutuksen lähtökohtana tukee Reichardin ja Riggion (2008) näkemys, jonka 

mukaan tunne- ja sosiaaliset taidot toimivat kaikenmuotoisen interpersoonallisen vuorovaiku-

tuksen perustana. Tunnetaidot ovat tunneälyn ja sosiaaliset taidot puolestaan sosiaalisen älyk-

kyyden avaintekijöitä (Reicharg & Riggio, 2008, 169–171). Tästä voidaan johtaa, että tunneäly 

ja sosiaalinen älykkyys ovat olennaisia tekijöitä yksilön taitavan vuorovaikutusosaamisen taus-

talla. 
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4.1 Tunnetaidot 

 

Tunnetaitojen tutkimus on toiminut perustana tunneälyn käsitteellistämiselle (Reichard & Rig-

gio, 2008, 170–171). Tunneälyn voidaan katsoa ilmenevän tunnetaitoina eli tunnetaidot ovat 

tunneälyn osatekijöitä (Isokorpi, 2004, 19; Reichard & Riggio, 2008, 170–171). Reichardin ja 

Riggion (2008) mukaan tunnetaidot liittyvät kykyyn ilmaista, lukea ja ymmärtää tunteita tar-

kasti ja tarkoituksenmukaisesti. Lähestymistapana teoria tunneälystä on tunnetaitoja laajempi, 

sillä se pitää sisällään tavat, joilla tunteet toimivat ajattelun ja henkisen prosessoinnin tukena. 

Tunnetaidot edustavat tunneälyn sosiaalisempia elementtejä kohdistuen siihen, kuinka tunteita 

ilmaistaan ja havainnoidaan yksilöiden välisissä sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Tunne-

taidot ja sosiaaliset taidot onkin yhdistetty laadukkaaseen vuorovaikutukseen interpersoonalli-

sissa suhteissa. (Reichard & Riggio, 2008, 170–171). 

Isokorpi (2004) esittää tunneälytaitoisen henkilön tiedostavan, kuinka erilaiset tunteet vaikut-

tavat hänen ajatuksiin ja käyttäytymiseensä. Tunneälytaitoisella on kyky tunnistaa ja käsitellä 

toisten hänessä herättämiä tunteita sekä tiedostaa, kuinka hänen omat tunneilmaisunsa vaikut-

tavat muihin. Itsetietoisuutta ja itsetuntemusta voi pitää tunnetaitojen perustana, joiden pohjalta 

muut tunnetaidot kehittyvät (Isokorpi, 2004, 22, 24). 

Saarinen ja Kokkonen (2003) esittävät tunneälytaitoisen yksilön kykenevän järjen ja tunteiden 

tasapainoiseen hallintaan jokapäiväisessä elämässään. Tämä näyttäytyy erinäisinä toimintata-

poina, jotka mahdollistavat järjen ja tunteiden saumattoman yhteistyön (Saarinen ja Kokkonen, 

2003, 91–92). Muun muassa kyky tunnistaa tunteiden merkityksiä perustuu ajattelun ja tunne-

kokemusten yhdistämiseen (Isokorpi, 2004, 19). Joustavuus on Saarisen ja Kokkosen (2003) 

mukaan yksi tunneälytaitoisen yksilön keskeisistä ominaisuuksista ja tavoista toimia. Jousta-

vuus ajattelu- ja toimintatapojen sekä tunteiden suhteen tarkoittaa yksilön kykyä mukautua val-

litseviin olosuhteisiin ja toimia kussakin tilanteessa tarkoituksenmukaisella tavalla (Saarinen & 

Kokkonen, 2003, 92–93). 

Henkinen liikkumavara ja moniroolisuus ovat Saarisen ja Kokkosen (2003) mainitsemia, jous-

tavuuteen ja siten tunnetaitoiseen toimintaan liittyviä ominaisuuksia. Henkinen liikkumavara 

yksilön itsensä suhteen linkittyy sosiaalisiin suhteisiin näyttäytyen parantuneena ja syventy-

neenä ymmärryksenä toisia kohtaan. Moniroolisuutta voidaan puolestaan pitää taitona, johon 



 

22 

 

tunneälytaitoinen yksilö joustavuutensa ansiosta kykenee. Moniroolisuudella Saarinen ja Kok-

konen tarkoittavat yksilön kykyä sopeutua ja toimia useammassa roolissa, mikä mahdollistaa 

asioiden tarkastelun useammasta näkökulmasta edesauttaen siten elämän laaja-alaisuuden ym-

märtämistä (Saarinen & Kokkonen, 2003, 93–94). 

Saarisen ja Kokkosen (2003) mukaan empatia on keskeinen tunneälykkään yksilön ominaisuus. 

Empatia määritellään kykynä tunnistaa ja syvällisesti ymmärtää toisten tunteita, kykynä asettua 

toisen asemaan ja tarkastella asiaa tai tilannetta hänen näkökulmastaan sekä kykynä viestiä oma 

kokemuksensa toiselle empaattisen vuorovaikutuksen syntymisen mahdollistaen. Nämä ja 

muut empatiaan yhdistetyt ominaisuudet ovat kehitettävissä olevia taitoja. Tunneälytaitoinen 

ihminen kykenee säätelemään empatian tunnettaan siten, että hän ei koe sitä itseään haitallisesti 

rasittavissa määrin (Saarinen & Kokkonen, 2003, 100–105). 

Tunneälykkäällä ihmisellä on Isokorven (2004) mukaan taito olla vuorovaikutustilanteessa ai-

dosti läsnä. Hyväksymällä niin henkilökohtaisen kuin toistenkin ihmisten keskeneräisyyden 

tunneälykäs pystyy ainutlaatuiseen ja todelliseen kohtaamiseen vuorovaikutustilanteissa. Inter-

persoonallisissa suhteissa tunneälytaitoisuus lisää ihmisten välistä mutkattomuutta ja aitoutta, 

jolloin kanssakäyminen helpottuu. Merkittävä ominaisuus tunneälytaitojen ja niiden kehittämi-

sen taustalla onkin inhimillisyys. Inhimillisyys ja sen jakaminen muille perustuu vastavuoroi-

suuden periaatteeseen; interpersoonallisessa suhteessa toisen arvostuksen ja luottamuksen voi 

ansaita jakamalla myös omia aitoja tunteitaan ja kokemuksiaan (Isokorpi, 2004, 16–17). 

 

 

4.2 Sosiaaliset taidot 

 

Kauppilan (2005) mukaan sosiaaliset taidot ovat yksi keskeisistä sosiaalisen vuorovaikutuksen 

alakäsitteistä. Sosiaalisissa taidoissa on kyse sosiokognitiivisista eli tiedollisista taidoista, jotka 

näyttäytyvät sosiaalisten tilanteiden tiedollisena hallintana. Keskeisintä toimivassa sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa on osapuolten välinen kommunikaatio – sanaton tai sanallinen. Ver-

baalisen viestinnän ohella eleillä ja ilmeillä sekä niiden tulkinnalla on merkittävä rooli vuoro-

vaikutuksen onnistumisen kannalta (Kauppila, 2005, 19–20). 
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Jarien, Salaveran ja Usánin (2017) mukaan sosiaaliset taidot määritellään toimintatapoina, joita 

vaaditaan kyetäkseen tehokkaaseen vuorovaikutukseen toisten kanssa sekä ymmärtääkseen toi-

sia riittävissä määrin. Kyse on toimintatavoista, joita yksilöt toteuttavat interpersoonallisessa 

kontekstissa tuoden esiin henkilökohtaisia tunteitaan ja ajatuksiaan tilanteeseen sopivalla ta-

valla, samanaikaisesti toisten tunteita ja ajatuksia kunnioittaen (Jarie, Salavera & Usán, 2017, 

40). Kauppilan mukaan sosiaaliset taidot ovat opittuja, sosiaalisesti hyväksyttyjä käyttäytymi-

sen muotoja, jotka edesauttavat positiivisen vuorovaikutuksen rakentumista (Kauppila, 2005, 

125). 

Sosiaaliset taidot voidaan luokitella perus- ja kehittyneisiin taitoihin (Jarie ym., 2017, 40; Kaup-

pila, 2005, 126). Jarie (2017) kollegoineen esittää katsaukseensa pohjautuen perustaitojen ole-

van sellaisia, jotka yksilön odotetaan hallitsevan jo hyvin varhaisvaiheessa. Kehittyneemmät 

taidot puolestaan vaativat tietoista opettelua ja kehittyvät ajan kanssa sosiaalisen kanssakäymi-

sen työkaluiksi (Jarie ym., 2017, 40). Merkittävä osa sosiaalisten taitojen hankinnasta tapahtuu 

Kauppilan (2005) mukaan jokapäiväisessä elämässä havainnoimalla muiden käyttäytymistä eli 

mallioppimalla. Esimerkkeinä perustaidoista Kauppila esittää muun muassa keskustelu- ja 

kuuntelemisen taidon sekä kehittyneemmistä taidoista yhteistyötaidot, anteeksi pyytämisen tai-

don ja toisiin vaikuttamisen taidon (Kauppila, 2005, 126–132). 

Kauppila (2005) toteaa sosiaalisten taitojen olevan ihmisen hankkimia opittuja kykyjä. Lähtö-

kohtaisesti sosiaalisesti taitavan toimimisen edellytykset ovat kuitenkin synnynnäisiä, sitoutu-

neita yksilön temperamentti- ja persoonallisuuspiirteisiin. Tästä johtuen ekstrovertit yksilöt 

ovat niin sanotusti etulyöntiasemassa sosiaalisten taitojensa kehittämistä ajatellen, mutta myös 

introverttien on mahdollista harjoittaa sosiaalisia taitojaan (Kauppila, 2005, 21–23). Tässä yh-

teydessä Keltikangas-Järvinen (2010) korostaa tarvetta erottaa toisistaan sosiaalisuus ja sosiaa-

liset taidot. Sosiaalisuus tarkoittaa synnynnäistä temperamenttipiirrettä, kun taas sosiaaliset tai-

dot viittaavat kykyyn selvitä sosiaalisista tilanteista. Kyse voi olla toisistaan täysin riippumat-

tomista ominaisuuksista; ihminen voi sosiaalisuuteensa perustuen olla riippuvainen toisten ih-

misten seurasta, mutta sosiaalisten taitojen puuttuessa kyvytön tai haluton tulemaan toimeen 

heidän kanssaan. Toisaalta ihminen voi olla temperamenttinsa osalta hyvinkin epäsosiaalinen, 

mutta toimia erityisen taitavasti sosiaalisissa tilanteissa niihin joutuessaan (Keltikangas-Järvi-

nen, 2010, 17). 
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Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan Keltikangas-Järvisen (2010) mukaan kykyä tulla toimeen 

toisten ihmisten kanssa riippumatta siitä, kokeeko yksilö toisten seuraa henkilökohtaisesti tär-

keäksi tai tarpeelliseksi. Sosiaalisiin taitoihin kuuluu ajasta ja kulttuurista riippumatta yhtenä 

keskeisimpänä tekijänä käytössä olevien toiminta- ja ratkaisumallien laaja varasto, joita sosiaa-

lisesti taitava yksilö kykenee tehokkaasti hyödyntämään kulloisessakin tilanteessa parhaalla 

mahdollisella tavalla (Keltikangas-Järvinen, 2010, 18, 20–22). Sosiaalisten taitojen oppimi-

sessa on kyse sosialisaatioprosessista (Kauppila, 2005, 19). Sosiaalisia taitoja siis opitaan so-

siokulturaalisen oppimisen keinoin kasvatuksen ja kokemuksen kautta (Keltikangas-Järvinen, 

2010, 18). 

Kauppila (2005) viittaa esittämiensä perus- ja kehittyneiden taitojen rinnalla sosiaalisiin tunne-

taitoihin, joihin muun muassa empatiataidot, herkkyys ja sosiaalinen havaitseminen lukeutuvat. 

Kyse on tunteiden ja tunnetilojen havaitsemisesta sekä kyvystä hahmottaa toisen tilanne ja ase-

moituminen sosiaalisessa kentässä. Empatiataidoilla Kauppila tarkoittaa tunnetaitojen yhtey-

dessä esitettyä Saarisen ja Kokkosen määritelmää vastaavasti sosiaalisen vuorovaikutuksen 

muotoa, joka ilmenee taitona asettua toisen tilanteeseen ja siten ymmärtää toista syvällisesti 

(Kauppila, 2005, 60, 126–128).  

Myös Keltikangas-Järvinen (2010) esittää sosiaalisiin taitoihin lukeutuvan emotionaalisempia 

ominaisuuksia, joita ovat kyky ymmärtää toisia ihmisiä, heidän näkökantojaan ja tunteitaan.  

Kauppilan esittämien empatian ja sosiaalisen herkkyyden ohella Keltikangas-Järvinen toteaa 

sosiaalisiin taitoihin lukeutuvan myös hienotunteisuuden ja sympatian. Sosiaalinen herkkyys 

näyttäytyy Keltikangas-Järvisen mukaan taitavana toisten ihmisten tunteiden tulkitsemisena. 

Sosiaalisen herkkyyden ansiosta yksilö kykenee havaitsemaan toisten todelliset ja aidot tunteet, 

vaikka niitä pyrittäisiin tunteiden ilmaisussa peittelemään. Herkkyys näyttäytyykin kykynä ais-

tia sosiaalisista tilanteista välittyviä tunnelmia ja toisista välittyviä sanattomia viestejä ja vih-

jeitä. Yhdessä hienotunteisuuden ja herkkyyden ansiosta sosiaalisesti taitava yksilö kykenee 

mukautumaan kuhunkin tilanteeseen käytöksensä osalta tilanteen vaatimalla tavalla.  Keltikan-

gas-Järvinen tähdentää, ettei näissä sosiaalisten taitojen emotionaalisemmissa ominaisuuksissa 

ei ole kyse pelkästään opituista taidoista vaan yksilöiden välillä ilmenee synnynnäisiä eroja 

kyseisten ominaisuuksien suhteen (Keltikangas-Järvinen, 2010, 22–23, 60). 
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4.3 Sosioemotionaalisen oppimisen malli 

 

Sosioemotionaalisen oppimisen malli koostuu Klemolan ja Talvion (2017) mukaan viidestä 

osa-alueesta, jotka ovat minätietoisuus, itsensä johtaminen, sosiaalinen tietoisuus, ihmissuhde-

taidot ja vastuullinen päätöksenteko. Vuorovaikutuksessa on mukana aina useampi osapuoli, 

jotka kaikki omalla toiminnallaan vaikuttavat vuorovaikutuksen laatuun. Tästä johtuen toimi-

van vuorovaikutuksen lähtökohtana ovat jokaisen henkilökohtaiset tunne- ja vuorovaikutustai-

dot lähtien liikkeelle itsensä ja oman sisäisen maailmansa tiedostamisesta. Olemalla tietoinen 

itsestään on mahdollista ymmärtää oman toiminnan vaikutus vuorovaikutukseen ja sen osapuo-

liin (Klemola & Talvio, 2017, 18–20).  

Seuraavaksi esittelen sosioemotionaalisen oppimisen eli tunne- ja vuorovaikutusoppimisen osa-

alueita. Sosioemotionaalisen oppimisen mallin tarkoituksena on osoittaa yksilön vuorovaiku-

tustaitojen taustalla vaikuttavia tekijöitä, joita työstämällä voi kehittää vuorovaikutustaitojaan. 

Tutkielmassani en perehdy keinoihin tai niin sanottuihin työkaluihin, joilla näitä osa-alueita voi 

kehittää vaan rajaan tarkasteluni ainoastaan osa-alueiden sisältöön.  

 

4.3.1 Minätietoisuus 

Minätietoisuudella Klemola ja Talvio (2017) tarkoittavat sosioemotionaalisen oppimisen mal-

lissa omien tunteiden, arvojen, vahvuuksien ja heikkouksien tiedostamista. Minätietoisuuden 

avulla kykenemme erottamaan henkilökohtaiset tunteemme, arvomme ja pyrkimyksemme mui-

den vastaavista ja ympäristön vallitsevista arvoista. Minätietoisuus ohjaa toimintaa näistä hen-

kilökohtaisista lähtökohdista käsin antamatta ulkopuolisten tekijöiden liiallisissa tai haitalli-

sissa määrin ohjata päätöksentekoamme (Klemola & Talvio, 2017, 24 – 25, 27).  

Klemolan & Talvion (2017) mukaan omien arvojen, tunteiden ja muiden ajattelua ohjaavien 

tekijöiden tiedostaminen ei ole itsestäänselvyys. Se vaatii itsetutkiskelua ja minätietoisuuden 

edellytyksenä onkin vuorovaikutus ennen kaikkea itsensä kanssa. Kun kykenee omien aitojen 

tunteiden tiedostamiseen tunteet hyväksyen ja ymmärtäen, minätietoinen henkilö saa ympäris-

töstään ja muista ihmisistä vuorovaikutuksen kannalta merkityksellistä tietoa, jonka turvin hän 
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pystyy vuorovaikutuksessa tukemaan myös toisten osapuolten minätietoisuuden kehittymistä 

(Klemola & Talvio, 2017, 27–29, 37). 

 

4.3.2 Itsensä johtaminen 

Toinen sosioemotionaalisen oppimisen osa-alue eli itsensä johtaminen liittyy Klemolan ja Tal-

vion (2017) mukaan tiedostettujen tunteiden ja tarpeiden ilmaisuun.  Erityisesti tunteiden tar-

koituksenmukainen ilmaisu on yksi keskeinen haaste vuorovaikutuksessa. Tunteille tyypillistä 

on niiden siirtyminen tilanteesta toiseen; vahva tunne voi niin sanotusti vallata mielen vasta sen 

aiheuttaneen tilanteen mentyä ohi. Tunteet on kyettävä hallitsemaan itseään johtamalla siten, 

että niiden pohjalta toimiminen on moraalisesti hyväksyttävää (Klemola & Talvio, 2017, 41–

42). 

Itsensä johtamiseen kuuluu Klemolan ja Talvion (2017) mukaan oman toiminnan ohjaus minä-

tietoisuuteen pohjautuen. Tiedostettuja tunteita ja tarpeita joutuu itsensä johtamisen vaiheessa 

usein vielä jäsentämään tarkoituksenmukaisen toiminnan tukemiseksi. Jäsentämisessä auttaa 

ajatusten purkaminen pukemalla ne sanoiksi. Esimerkiksi ajatusten kirjoittaminen tai niistä kes-

kusteleminen toisten kanssa voivat auttaa ymmärtämään omia ajatuksiaan yhä paremmin sekä 

saavuttamaan moniulotteisempia näkökulmia niiden tarkasteluun. Itsetutkiskelun ja ajatusten 

jäsentelyn seurauksena itsensä ilmaisu on aidompaa ja luontevampaa (Klemola & Talvio, 2017, 

38–44). 

 

4.3.3 Sosiaalinen tietoisuus 

Sosiaalinen tietoisuus on sosioemotionaalisen oppimisen kolmas osa-alue (Klemola & Talvio, 

2017, 19, 46). Klemola ja Talvio (2017) viittaavat kirjallisuudessa ilmenevään puutteeseen so-

siaalisen tietoisuuden vakiintuneesta määritelmästä. Kyse on ilmiöstä, johon liittyy ymmärrys 

sosiaalisen kontekstin moniulotteisuudesta ja sen osatekijöistä, joilla on merkittävä vaikutus 

toinen toisiinsa. Sosiaalisesti tietoinen ihminen käsittää itsensä osana kokonaisuutta ollen kiin-

nostunut ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen rakentumisesta sekä ymmärtäen oman ja muiden 

arvon kyseisessä kokonaisuudessa (Klemola & Talvio, 2017, 46–47). 
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Klemolan ja Talvion (2017) mukaan sosiaalisesti tietoinen ihminen ymmärtää vuoropuhelun 

merkityksen ja omaa edellytykset laadukkaaseen kanssakäymiseen. Hän kykenee omien ajatus-

ten esiin tuomisen lisäksi kuuntelemaan ja kuulemaan toisia siten, että pystyy ajattelussa pitä-

mään omat asiansa ja kokemuksensa erillään kuulemistaan toisen asioista. Toista tulisi kyetä 

syvän ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen takaamiseksi kuuntelemaan hänen lähtökohdistaan 

käsin, ei omaan kokemukseen ja tulkintaan pohjautuen. Kuuntelemisen taitoon liittyen sosiaa-

lisesti tietoinen ei anna tulkinnan ohjata ajatteluaan haitallisissa määrin eikä muodosta liian 

äkkinäisiä johtopäätöksiä tulkintaansa perustuen (Klemola & Talvio, 2017, 49–51, 55). 

 

4.3.4 Ihmissuhdetaidot 

Neljäs Klemolan ja Talvion (2017) esittämä sosioemotionaalisen oppimisen osa-alue on ihmis-

suhdetaidot, joihin kuuluu kyky toimivien ihmissuhteiden rakentamiseen, ryhmässä työskente-

lemiseen sekä ristiriitatilanteiden rakentavaan käsittelemiseen. Kuten ihmisiä myös ihmissuh-

teita on hyvin monenlaisia. Ihmissuhteiden osapuolet vaikuttavat toisiinsa tavalla, joka voidaan 

tulkita muun muassa haitalliseksi tai pyyteettömäksi. Ihmissuhteissa toimimista oppii lähtökoh-

taisesti mallioppimalla henkilökohtaisten ihmissuhdeverkostojensa puitteissa. Kuitenkin ihmis-

suhteissa, kuten muissakin sosioemotionaalisen oppimisen mallin osa-alueissa, taitojen tietoi-

nen työstäminen on vuorovaikuttajana kehittymisen kannalta oleellista (Klemola & Talvio, 

2017, 61–64). 

Klemolan ja Talvion (2017) mukaan ihmissuhteiden laatu ja osapuolten väliset keskinäiset roo-

lit ovat yksilöllisestä kokemuksesta riippuvaisia ja voivat näyttäytyä päällepäin ulkopuolisen 

silmiin hyvinkin erilaisilta. Oleellista tasapainoisessa ihmissuhteessa on kunnioittava asenne 

toisiaan kohtaan, mikä vaatii vuorovaikutustaitoja onnistuakseen; tasapainoisuutta luo osapuol-

ten välinen kuulluksi tuleminen, kuuleminen, ymmärrys ja toisen huomiointi. Yhteisesti sisäis-

tetyt toimintatavat tai ihmissuhteen pelisäännöt korostuvat erityisesti ryhmätyöskentelyssä, 

joissa ihmissuhdekuviot monimutkaistuvat. Eritoten Klemola ja Talvio korostavat vuorovaiku-

tustaitojen merkitystä ristiriitatilanteissa, joissa toisen kuuleminen ja itse kuulluksi tuleminen 

korostuvat (Klemola & Talvio, 2017, 65–67). 
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4.3.5 Vastuullinen päätöksenteko 

Klemolan ja Talvion (2017) esittämä viides ja viimeinen sosioemotionaalisen oppimisen osa-

alue on vastuullinen päätöksenteko. Tällä Klemola ja Talvio tarkoittavat jokapäiväisessä elä-

mässä tarvittavaa kykyä eettisesti kestävien ja rakentavien valintojen tekemiseen. Päätösten te-

keminen esimerkiksi arvomaailmaan liittyen voi olla hyvinkin vaikeaa, minkä vuoksi joskus 

onkin hyödyllistä pohtia ratkaisuja pidempään ennen päätöksentekoa. Kuitenkin – mikäli pää-

töksellä on vaikutuksia muihinkin ihmisiin, ei päätöksenteon viivyttäminen tue vastuullista pää-

töksentekoa (Klemola & Talvio, 2017, 81–84). 

Neljänteen osa-alueeseen eli ihmissuhdetaitoihin liittyen Klemola ja Talvio (2017) viittaavat 

vuorovaikutuksen korostuneeseen merkitykseen ristiriitatilanteissa. Ristiriitoja voivat aiheuttaa 

muun muassa arvoristiriidat. Toisen kunnioittamiseen liittyy myös toisten arvojen kunnioitta-

minen, mikä onkin yksi moniarvoisen yhteiskuntamme lähtökohdista. Omia arvojaan joutuu 

vuorovaikutustilanteissa pohtimaan ja suhteuttamaan toisten arvoihin. Tämä kehittää ajattelua 

ja voi vaikuttaa vuorovaikutukseen positiivisesti siten, että joko itse arvot muuttuvat tai arvoista 

aiheutuvan ristiriidan seurauksena toimintaa muutetaan. Vastuullisesta päätöksenteosta moni-

mutkaista tekee päätöksentekoon osallistuvien osapuolten arvojen moninaisuus. Talvion mu-

kaan olennaista on, että osapuolet ovat minätietoisuuden kautta tietoisia omista arvoistaan ja 

lähtökohdistaan, jolloin päätöksenteossa vallitsevat arvot tiedostamalla kyetään mielipiteitä pe-

rusteellisemmin käsittelemään, samanaikaisesti kokonaisvaltaisen ymmärryksen lisääntyessä. 

Vastuullinen päätöksenteko tarkoittaakin erilaiset näkökulmat huomioonottavaa prosessia 

(Klemola & Talvio, 2017, 83–90). 
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5 YHTEENVETO 

 

Thorndiken 1900-luvun alussa esittämä sosiaalisen älykkyyden teoria ja sittemmin Gardnerin 

moniälykkyysteoriassaan esittämät persoonallisen älykkyyden lajit, intra- ja interpersoonalli-

nen älykkyys, ovat toimineet perustana yksilön älyllisen toiminnan ymmärtämiselle laaja-alai-

sempana ja inhimillisempänä kokonaisuutena (Gardner, 1993, 14–15). Tunneälytutkimus on 

yleistyessään tuottanut laajuudeltaan ja sisällöltään toisistaan poikkeavia teorioita ja malleja, 

jotka korostavat tunteiden ja emootioiden osuutta ihmisen älyllisen toiminnan ymmärtämisessä 

(esim. Bar-On, 2000; Mayer & Salovey, 1990; Mayer & Salovey, 1997; Goleman, 1998). Eroa-

vaisuuksista huolimatta näitä malleja yhdistävä tekijä on katsaukseeni perustuen se, että niissä 

kaikissa tunneälyn määrittely perustuu Gardnerin esittämiin intra- ja interpersoonallisen älyk-

kyyden lajeihin.  

Isokorpi (2004) esittää interpersoonallisella älykkyyden tutkimuksella olevan intrapersoonal-

lista pidempi historia. Pidempään on tutkittu ihmisten sosiaalista toimintaa kuin ihmisen toi-

minnan taustalla vaikuttavia sisäisiä tekijöitä. Persoonallisen älykkyyden lajeja ei kuitenkaan 

voida tutkia toisistaan erillisinä käsitteinä, sillä itsensä ja toisten kanssa toimeen tullakseen ih-

minen tarvitsee niin intra- kun interpersoonallisia taitoja (Isokorpi, 2004, 32). 

Tutkielmani jäsentely tunneälystä sosiaalisen älyn käsittelyyn ja lopuksi vuorovaikutukseen ku-

vastaa näkemystäni siitä, että ensin on ymmärrettävä yksilön sisäistä maailmaa, jotta voi ym-

märtää yksilön toimintaa sosiaalisissa tilanteissa. Tämä käy johdonmukaisesti ilmi tunneäly-

teorioissa, sosiaalisen älykkyyden teoriassa ja lopulta sosioemotionaalisen oppimisen mallin 

osa-alueiden järjestäytyneisyydessä; tunne- ja sosiaalisesti älykkään toiminnan lähtökohtana on 

tietoisuus itsestä ja/tai toisista (esim. Caruso ym., 1999, 270; Mayer & Salovey, 1997, 11; Bar-

On, 2006, 14; Goleman, 2007, 92–94; Klemola & Talvio, 2017, 18–20).  On kyettävä havait-

semaan ja ymmärtämään omia ja toisten tunteita, jotta niitä voi ajattelun ja toiminnan tukena 

hyödyntää (Caruso ym., 1999, 270; Bar-On, 2006, 14). Sosiaalisesti taitavan toimimisen eli 

sosiaalisen kyvykkyyden lähtökohtana toimii niin ikään sosiaalinen tietoisuus (Goleman, 2007, 

92–94). Vuorovaikutuksessa minätietoisuus auttaa yksilön itsensä ja oman toimintansa ohjauk-

sessa, kun taas sosiaalinen tietoisuus toimii yleisesti lähtökohtana ihmissuhteissa taitavalle toi-

mimiselle (Klemola & Talvio, 2017, 18–20, 27–29, 37, 46–51).  
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Ajan myötä ja suhteessa muihin yksilön intrapersoonallinen älykkyys voi kehittyä itseymmär-

rykseksi (Moran, 2009, 143–144). Goleman toteaa intrapersoonallisen älykkyyden toimivan it-

setuntemuksen kulmakivenä (Goleman, 1998, 61). Kun ymmärrämme ja kykenemme hallitse-

maan omia tunteitamme, voimme ymmärtää myös toisten tunteita (Goleman, 2006, 161). Iso-

korpi (2004) esittää, että tunneälytaitojen lisäksi itsetuntemus toimii myös empatian ja siten 

vuorovaikutustaitojen perustana. Ihminen voi oppia toimimaan taitavasti toisten kanssa vasta 

kun hän tuntee itsensä riittävän hyvin.  Empatia on olennainen sosiaalisen sujuvuuden mahdol-

listava taito, joka voidaan katsoa sekä tunne- että sosiaalisiin taitoihin kuuluvaksi elementiksi 

(Isokorpi, 2004, 22, 26–27, 32).  

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenäni pohdin sitä, kuinka tunne- ja sosiaalinen äly vaikuttavat 

yksilön vuorovaikutustaitojen taustalla. Isokorpi (2004) käsittelee asiaa intra- ja interpersoo-

nallisten taitojen puutteesta käsin; itsekeskeinen ja empatiaan kyvytön ihminen ei kykene suju-

vasti luomaan suhteita toisiin ihmisiin. Taidot, joita vaaditaan jo lähtökohtaisesti ihmissuhtei-

den muodostamiseen ja sittemmin niissä toimimiseen, ovat olennaisia yksilön terveen minäkä-

sityksen syntymisessä, kyvyssä sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä tehokkaaseen päätöksente-

koon ja elämässä vastaan tulevien ongelmien hallitsemiseen (Isokorpi, 2004, 34). Täten intra- 

ja interpersoonallisissa taidoissa on kyse tunne- ja sosiaalisista taidoista eli tunne- ja sosiaalista 

älyä käytännöntilanteissa ilmentävistä tekijöistä, joita tarvitaan taitavaan vuorovaikutusosaa-

miseen.  

Isokorpi (2004) kuvaa inhimillisen vuorovaikutuksen kaksitasoisuutta intrapsyykkisellä tasolla 

eli suhteella omaan sisäiseen itseensä ja interpersoonallisella tasolla eli suhteella toisiin ihmi-

siin. Nämä tasot toimivat yhteistyössä keskenään; tulkitessaan toisen ihmisen lähettämiä vies-

tejä yksilö tulkitsee samanaikaisesti myös itseään sijoittamalla viestin henkilökohtaiseen mer-

kitysjärjestelmäänsä ja pyrkimällä sen avulla ymmärtämään viestiä paremmin. Sekä intrapsyyk-

kisessä että interpersoonallisessa vuorovaikutuksen tasossa on kyse jatkuvasti kehittyvistä omi-

naisuuksista, joiden suhteen ihminen ei voi saavuttaa täydellistä ymmärrystä (Isokorpi, 2004, 

33). Kyse on siis taidoista, joita voimme työstää ja joissa voimme kehittyä läpi elämän. 

Vuorovaikutuksessa kohdataan väistämättä myös tilanteita, joissa osapuolten näkemykset ovat 

tavalla tai toisella ristiriidassa keskenään. Klemolan ja Talvion (2017) mukaan ristiriitatilan-

teissa vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu; toista on kuultava ja itse pyrittävä tulemaan 

kuulluksi. Ristiriitatilanteen käsittelemisen lähtökohtana on tilanteeseen liittyvän ongelman ha-

vaitseminen, tiedostaminen ja tunnistaminen. Tähän tarvitaan tunne- ja sosiaalista älyä. Vasta 
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kun ongelmat ja kehityskohteet on tiedostettu ja tunnistettu, voidaan tunne- ja sosiaalisia taitoja 

sekä vuorovaikutustaitoja hyödyntämällä ryhtyä niitä ratkaisemaan (Klemola & Talvio, 2017, 

65–66, 166). Onnistuakseen tämä vaatii joskus negatiivisten ja hankalienkin tunteiden kohtaa-

mista, jotka on suostuttava tuntemaan kehittyäkseen toimijana niin itsensä kuin toistenkin 

kanssa (Isokorpi, 2004, 26 – 27, 32).  

Sosioemotionaalisen oppimisen sosiaalisen tietoisuuden osa-alueessa korostuu merkitykselli-

senä tekijänä taito kuunnella ja kuulla toista antamatta oman tulkinnan ja merkityksenannon 

vaikuttaa haitallisissa määrin kuullun tulkintaan (Klemola & Talvio, 2017, 49–51, 55). Isokorpi 

(2004) esittää, että katsomme ja kuulemme asioita kuitenkin väistämättä aina oman elämänhis-

torian ja -kokemustemme läpi, mistä johtuu, ettemme kykene täysin ymmärtämään toisen si-

säistä ajatusmaailmaa. Toisaalta vuorovaikutuksessa toisesta näkee tai havaitsee aina jotain sel-

laista, jota toinen itse ei ole havainnut. Tarvitsemmekin vuorovaikutusta, jotta emme tekisi vir-

heellisiä tulkintoja. Älyä puolestaan tarvitsemme vastatunteiden eli toisen ajatusten ja koke-

musten meissä herättämien tunteiden välittämän informaation pätevyyden arvioimiseksi. Kans-

sakäymisessä älykkyyttä siis tarvitaan, jotta emme tulkitse toisen viestejä väärin, tarkastamatta 

niiden totuutta ja merkityksellisyyttä toiselta vuorovaikutuksen keinoin (Isokorpi, 2004, 33, 

193–194). 

Tiivistämällä yllä käsiteltyä voin todeta, että tunne- ja sosiaalinen äly vaikuttavat yksilön vuo-

rovaikutustaitojen taustalla tunne- ja sosiaalisina taitoina. Tunne- ja sosiaalisia taitoja voidaan 

tarkastella vuorovaikutustaitojen ennakkoehtona. Tässä yhteydessä sosiaaliset taidot on erotet-

tava vuorovaikutustaidoista niitä syvällisempänä ja kattavampana kyvykkyytenä (Isokorpi, 

2004, 28).  Vuorovaikutustilanne voidaan ajatella niin ikään kontekstina, jossa näitä taitoja hyö-

dynnetään. Sujuvan ja luontevan kanssakäymisen onnistumiseksi tarvitsemme niin älykkyyttä 

kuin vuorovaikutusta Vuorovaikutustaidoissa kehittyäkseen on keskityttävä sosioemotionaali-

sen oppimisen mallin osa-alueisiin ja niitä lähdettävä omalla kohdallaan kehittämään tunne- ja 

sosiaalisten taitojen avulla. Siten ensisijaista on tunne- ja sosiaalisten taitojen työstäminen ja 

niissä kehittyminen; tunne- ja sosiaalisia taitojaan voi sittemmin hyödyntää sosioemotionaali-

sen oppimisen mallin osa-alueita työstäessään ja niiden avulla henkilökohtaisia vuorovaikutus-

taitoja kehittäessään.  

Yksilön vuorovaikutustaitojen taustalla vaikuttavien tekijöiden kokonaisvaltaisen ymmärryk-

sen tukemiseksi totean, että tutkimukseni oli perusteltua jäsentää persoonallisen älykkyyden 

lajeista liikkeelle lähtien ja niistä tunne- ja sosiaaliseen älyyn sekä tunne- ja sosiaalisiin taitoihin 
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edeten. Intra- ja interpersoonalliseen älykkyyteen pohjautuvat vuorovaikutustaitojen taustalla 

vaikuttavat yksilön tunne- ja sosiaalinen äly ovat Golemanin (2007) mukaan toisiaan tukevia 

älykkyyden muotoja. Sosiaalisen älykkyyden voidaan katsoa täydentävän tunneälyä sisäisten 

tilojen ja ihmissuhteiden ymmärtämisestä toiminnallisempiin tekijöihin, kuten kykyyn toimia 

älykkäästi ihmissuhteissa (Goleman, 2007, 13, 19–20). Taitavassa vuorovaikutusosaamisessa 

tarvitsemme näitä molempia älykkyyden lajeja. 
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6 POHDINTA 

 

Johdannossa esittelin tutkielmani näkökulmaksi yksilön vuorovaikutustilanteessa ja yksilön 

vuorovaikutustaitoihin vaikuttavat tekijät. Mikäli katsaus rajattaisiin vain yksilön sisäiseen 

maailmaan, toimisi Mayerin ja Saloveyn esittämä tunneälyn kykymalli perusteellisena teoriana 

yksilön tunneälykkään toiminnan tarkastelemiseen. Kuitenkin – tarkasteltaessa yksilöä vuoro-

vaikutustilanteessa tuo interpersoonallinen konteksti tutkimukseen tarvittavia uusia ulottuvuuk-

sia. Tästä moniulotteisemmasta näkökulmasta käsin vuorovaikutustaitoja tarkasteltaessa tarjoaa 

Bar-Onin emotionaalis-sosiaalinen tunneälyteoria mielestäni kattavamman, Mayerin ja Salo-

veyn teoriaa täydentävän viitekehyksen yksilön toiminnan tutkimukselle. Bar-Onin teoria huo-

mioi tunneälyn ja tunnetaitojen rinnalla myös yksilön toimintaan vaikuttavan interpersoonalli-

sen ulottuvuuden laajentamalla tarkastelua sosiaaliseen älykkyyteen ja sosiaalisiin taitoihin 

(Bailey ym., 2006, 192; Bar-On, 2006, 13–14). 

Osaltaan haastavaa tutkimuksestani tekivät teorioiden ristiriitaisuudet. Tunneälyä on tutkittu 

jokseenkin erilaisista näkökulmista ja toisistaan poikkeavin käsittein, mikä on johtanut keske-

nään ristiriitaisiin malleihin. Chernissin mukaan olisi merkityksellistä sopia yksi yhtenäinen 

tunneälymalli, johon perustuen voitaisiin luoda ja esittää uusia erinäisistä näkökulmista tun-

neälyä lähestyviä malleja (Cherniss, 2010, 113–114). Tutkimukseeni pohjautuen tällaiseksi pe-

rusteoriaksi soveltuu parhaiten Mayerin ja Saloveyn tunneälyn kykymalli, jota pidetään perus-

teellisimpana tunneälystä esitettynä kuvauksena (Agrawal ym., 2015, 178; Cherniss, 2010, 114; 

Mayer & Salovey, 1997, 10–11; Reichard & Riggio, 2008, 170). 

Uusien älykkyyden lajien virallistamisessa olennaista on, että ne soveltuvat älykkyydestä esi-

tettyyn käsitteelliseen teoriaan (Mayer & Salovey, 1990, 187). Vastaavasti voidaan Chernissin 

(2010) mukaan myös uusilta tunneälymalleilta edellyttää soveltuvuutta tunneälystä esitettyyn 

perusteoriaan. Cherniss huomauttaa, ettei ole tarvetta nostaa yhtä tunneälymallia ylitse muiden 

vaan tunneälystä esitettyjä malleja voi olla useita erilaisia. Edellytyksenä kaikille tunneälymal-

leille kuitenkin on, että ne pohjautuvat tunneälystä esitettyyn perustavanlaatuiseen teoriaan 

(Cherniss, 2010, 114).  

Perusteoriaa laajentavat mallit toimivat mielestäni kattavamman teoreettisen viitekehyksen 

mahdollistajina tunneälytutkimuksen erinäisiä suuntauksia varten. Caruso kollegoineen (1999) 
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on kritisoinut muun muassa Bar-Onin tunneälyteoriaa sen laajuudesta. Heidän mukaansa ky-

seinen tunneälyn käsitettä muihin suoriutumisen alueisiin laajentava malli heikentää varsinais-

ten tunneäly käsitteeseen lukeutuvien kykyjen merkitystä (Caruso ym., 1999, 268). Vuorovai-

kutustilanne kuitenkin laajentaa tunneälytutkimusta väistämättä myös sosiaaliseen ulottuvuu-

teen, mikä edellyttää sosiaalisen älykkyyden ja sosiaalisten taitojen tutkimista tunneälyn ja tun-

netaitojen rinnalla. Siten perusteoriaa täydentävät tunneälymallit laajentavat tarkastelunäkökul-

maa soveltumaan paremmin myös interpersoonalliseen ulottuvuuteen. 

Kritiikin kohteena ovat osaltaan olleet myös toisistaan poikkeavat tunneälyn mittausmenetel-

mät. Caruso kollegoineen (1999) tähdentää tunneälyn kykymalliin pohjautuvan suoritusperus-

taisen MSCEIT-testin ensisijaisuutta todeten itsearvioinnein toteutettavat tunneälytestit riittä-

mättömiksi. Itsearviointeja sisältävät testit mittaavat ymmärrystä itsestä, jolloin käsitys henki-

lökohtaisista oletetuista kyvyistä sekaantuu herkästi yksilön todellisten kykyjen kanssa (Caruso 

ym., 1999, 268). Kuten yllä totesin, Mayerin ja Saloveyn tunneälyn kykymalli toimii kattavana 

perusteoriana tunneälytutkimuksen suuntauksille. Vastaavasti myös Mayerin ja Saloveyn ky-

kymalliin pohjautuva suoritusperustainen MSCEIT-testi tarjoaa luotettavan ja totuudenmukai-

sen kuvauksen yksilön tunneälystä. Testit kuitenkin vastaavat aina kyseistä mallia, jonka poh-

jalta ne on luotu, joten testien laajuuksissa ja painotuksissa on eroja. Tämän vuoksi myös it-

searviointiin perustuvilla testeillä on paikkansa tunne- ja sosiaalisen älykkyyden tutkimusken-

tällä, sillä ne voivat antaa suoritusperustaisia testejä kattavampaa tietoa muun muassa minätie-

toisuuden ja sosiaalisen tietoisuuden osa-alueista, jotka ovat merkittäviä osatekijöitä tunne- ja 

sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutustaitojen tutkimuksessa.  

Tutkielmassani olen erotellut tunneälyn sosiaalisesta älykkyydestä ja niihin liittyviä taitoja olen 

käsitellyt tunne- ja sosiaalisina taitoina. Tämän lisäksi Bar-Onin emotionaalis-sosiaalinen teoria 

sekä sosioemotionaalisen oppimisen malli yhdistävät sekä tunne- että sosiaalisen älyn element-

tejä. Yllä esitettyjen teorioiden ja mallien ristiriitaisuuksien lisäksi, ja osaltaan niistä johtuen, 

ilmeni myös käsitteen määrittelyssä ristiriitaisuuksia. Tunneälyä ja sosiaalista älyä on tarkas-

teltu myös kompetenssien näkökulmasta (Boyatzis, 2009; Cherniss 2010). Boyatzis (2009) esit-

tää kompetensseja käyttäytymistieteellisenä ja toiminnallisena lähestymistapana tunne- ja sosi-

aaliseen älyyn. Hänen katsaukseensa perustuen kompetenssit ovat interpersoonallisessa ulottu-

vuudessa esiin tulevia tunne- ja sosiaalisen älyn sekä kognitiivisen älykkyyden välittömiä il-

mentäjiä (Boyatzis, 2009, 757). Mielestäni emotionaalisen ja sosiaalisen kompetenssin käsitteet 

vastaavat hyvin pitkälti esittelemiäni tunne- ja sosiaalisia taitoja; molemmissa on kyse tunne- 
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ja sosiaalista älykkyyttä toiminnallisissa konteksteissa ilmentävistä tekijöistä. Näkemystäni tu-

kee Chernissin katsaus, jonka mukaan keskeiset tunneälytaidot muodostavat perustan emotio-

naaliselle ja sosiaaliselle kompetenssille (Cherniss, 2010, 116). Tästä johtuen en kokenut tar-

peelliseksi käsitellä tutkimuksessani erikseen kompetensseja vaan perehdyin tunne- ja sosiaali-

siin taitoihin, joista löysin enemmän vuorovaikutustilanteen tutkimusta tukevaa aineistoa. 

Tutkimuksessani en ole perehtynyt konkreettisiin keinoihin ja menetelmiin, joilla tunne- ja so-

siaalisia sekä vuorovaikutustaitojaan voi kehittää. Tutkimukset ovat osoittaneet, että taidot ke-

hittyvät mallioppimisen, kokemuksen ja taitojen tietoisen työstämisen keinoin (Kauppila, 2005, 

13, 21–23; Keltikangas-Järvinen, 2010, 18; Klemola & Talvio, 2017, 18). Tutkielmani johto-

päätökset yksilön vuorovaikutustaitojen taustalla vaikuttavista tekijöistä luovat jatkotutkimuk-

selle kattavan perustan. Konkreettisia menetelmiä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen voidaan 

lähteä tutkimaan esittämieni vuorovaikutustaitojen taustalla vaikuttavien tekijöiden pohjalta. 

Jatkotutkimuksen voisi tuottaa esimerkiksi jollekin työyhteisölle. Työyhteisön jäsenten kans-

sakäymisen havainnointiin ja olemassa olevaan teoriapohjaan perustuen heille voitaisiin tarjota 

konkreettisia keinoja vuorovaikutuksen laadun parantamiseen ja sitä kautta työhyvinvoinnin 

kehittämiseen. 

Tulevaisuuden tutkimusta ajatellen vuorovaikutustaitojen kehittämismenetelmien lisäksi Cher-

niss (2010) tähdentää kontekstisidonnaisuutta merkittävänä tunneälytutkimuksen soveltamis-

mahdollisuutena. Hänen mukaansa tunneälyä voidaan tarkastella kolmeen lähtökohtaan perus-

tuen. Ensinnäkin tunteilla on merkittävä rooli ihmisen elämässä. Toiseksi ihmisten kyky ha-

vaita, ymmärtää, hyödyntää ja hallita tunteita vaihtelee yksilökohtaisesti. Kolmas lähtökohta 

tunneäly käsitteen tarkasteluun on näiden yksilöllisten erojen vaikutus yksilön sopeutumiseen 

erilaisissa konteksteissa. Yhtä tärkeää, ellei tärkeämpää, olisikin tunneälykkään ihmisen rin-

nalla tutkia tunneälykästä kontekstia. Tulisi tutkia, kuinka sosiaalinen konteksti tasoittaa tunne- 

ja sosiaalisen taitojen suhdetta ihmisen toimintaan (Cherniss, 2010, 111, 123). Kontekstisidon-

naisuutta voitaisiin jatkotutkimuksessa hyödyntää esimerkiksi siten, että havainnoitaisiin tutki-

musjoukkoon valittujen ihmisten toimintaa erilaisissa konteksteissa kuten työpaikalla, läheisten 

seurassa ja harrastustoiminnassa. Chernissin (2010) mukaan yhteys tunneälyn ja suoriutumisen 

välillä on pitkälti tilanteesta riippuvaista. On myös yksilöllistä, minkälaisissa tilanteissa kukin 

toimii tunneälykkäästi; tietyt puitteet rohkaisevat tunneälykästä käyttäytymistä enemmän kuin 

toiset (Cherniss, 2010, 123). 
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