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1 Johdanto  

Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus on tarkastella mitä tunnekasvatus varhaiskasvatuksessa 

on ja mitä erilaisia keinoja opettajilla on tunnekasvatuksen tukemiseen varhaiskasvatuksen 

arjessa. Lasten tunnetaitojen puute, lisääntynyt emotionaalinen huonovointisuus ja 

väkivaltaisuus ovat olleet pitkään esillä yhteiskunnallisissa keskusteluissa, jonka takia 

kiinnostukseni tunnekasvatukseen heräsi. Ronkainen (2022) kirjoittaa Yle uutisissa lasten 

tunnetaitojen tukemisen nousseen varhaiskasvatuksessa tärkeäksi ja tunnetaitojen tukemiseksi 

on kehitteillä monenlaisia toimintamalleja. Myös tutkijoissa on herännyt mielenkiinto lasten 

tunnetaitojen tukemiseen ja esimerkiksi Oulussa tehty TunTuVa-hanke on 

tutkimusperustainen, testattu verkkokoulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea lasten 

tunteiden säätelytaitoja varhaiskasvatuksessa (Järvenoja, 2022).  Tunnekasvatus on tärkeä aihe, 

sillä koen, että mitä enemmän opetamme lapsille tunnetaitoja, itsesäätelyä ja tuemme heitä 

tunteiden käsittelyssä sitä tasapainoisempia aikuisia saamme yhteiskuntaamme. Tunnetaitoja 

tarvitaan hyvään sosiaaliseen vuorovaikutukseen, tunteiden hallintaan ja myös tunteiden 

ilmaisuun (Määttä ym., 2020). Tarkastelen varhaiskasvatuksen henkilöstön tunnetaitojen 

merkitystä tunnekasvatukseen ja työyhteisöön. Tutkin myös tunnekasvatuksen merkitystä 

lapseen yksilönä ja kokonaisvaltaisemmin tunnetaitojen tukemisen vaikutusta lapsiryhmään. 

Tunnetaidot nivoutuvat elämässämme moneen eri alueeseen. Ne vaikuttavat 

käyttäytymiseemme, suhtautumiseemme itseemme ja toisiin, kuin myös henkiseen ja fyysiseen 

hyvinvointiimme (Jääskinen ja Pelliccioni, 2017).  Hyvät tunnetaidot suojelevat elämän 

tuomilta kolhuilta ja auttavat selviytymään (Jääskinen ja Pelliccioni, 2017). Tunnetaitojen 

opettelu vaatii paljon harjoittelua ja toistoja, sillä ne eivät kehity meille itsestään (Trogen, 

2022). Ilman tunnetaitojen opettelua aivomme siirtyvät tunnetilanteissa nopeasti 

reaktioalueelle, jossa aktivoituvat taistele tai pakene toimintamallit (Trogen, 2022). 

Varhaiskasvatuksessa tavataan paljon levottomia, aggressiivisia, sisäänpäin vetäytyneitä ja 

tunteitaan patoavia lapsia, jotka eivät osaa ilmaista ja käsitellä tunteitaan (Jääskinen & 

Pelliccioni, 2017). Halu auttaa ja tukea lapsia tunnetaidoissa on varhaiskasvatuksessa suuri, 

mutta keinot lasten auttamiseen voivat olla vähäiset (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Tämän 

takia tarvitaan lisää konkreettisia keinoja lasten tukemiseen tunnetaidoissa (Jääskinen & 

Pelliccioni, 2017).  
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (opetushallitus, 2022) sanotaan, että lapsilla tulee 

olla mahdollisuus kehittää tunnetaitojaan varhaiskasvatuksessa ja vastuu emotionaalisten 

taitojen tukemisessa ja kehittämisessä on varhaiskasvatuksen henkilöstöllä. 

Tunnekasvatuksella on iso merkitys lasten sosiaalisiin taitoihin, suhteisiin ja tunteiden 

käsittelyyn (Köngäs, 2018). Köngäs (2018) esittää, että jopa lasten välinen kiusaaminen olisi 

ehkäistävissä päiväkodissa suunnitellulla ja järjestelmällisellä tunnekasvatuksella. 

Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on merkitystä ja pitkällinen hyöty lapsille ja yhteiskunnalle 

(Leskisenoja, 2019). Lasten hyvinvointi ja kaikille lapsille turvallisen ympäristön takaaminen, 

kuin myös yhteiskuntakelpoisten lasten kasvattaminen on yksi tärkeimmistä asioista 

varhaiskasvatuksessa (Leskisenoja, 2019). Tämän turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin 

luomiseen ja yhteiskunnassa pärjäävien lasten kasvatukseen tarvitaan tunnekasvatusta 

(Leskisenoja, 2019).  

Yhtenä tutkijana tunnekasvatuksen saralla on Köngäs, joka on tutkinut tunneälyä ja 

tunnekasvatusta Suomessa. Köngäksen (2019) mukaan keskeinen osa lasten emotionaalista 

kehitystä ovat kehittyneet tunneälytaidot. Hän kertoo päiväkodin arjessa olevan monia otollisia 

hetkiä kehittää lasten tunneälyä. Köngäs (2019) painottaa tunneälyn neurobiologista pohjaa ja 

haluaa tuoda sen merkitystä esiin varhaiskasvatukseen, jotta opettajat pystyisivät toteuttamaan 

tunnekasvatusta paremmin. Hän tuo esiin, kuinka Suomessa on tunnekasvatuksen osaajia ja 

materiaalia tunnekasvatuksen toteutukseen, mutta ihmettelee miksi tunnekasvatus on yhä silti 

suhteellisen vierasta päiväkotien arjessa.   

Wilson ja Wilson (2015) ovat tutkineet emotionaalista kehitystä lapsuudesta aikuisuuteen. 

Heidän tutkimuksensa mukaan lasten tunnetaidot eivät kehity eristyksessä, vaan niiden opettelu 

vaatii oppimista tukevan ympäristön. He esittävät, että tunteet ovat kokonaisuus, jotka ovat 

yhteydessä muihin psyykkisiin järjestelmiin.  He jakavat tunteiden tarkastelun kolmeen eri 

elementtiin, jotka ovat fysiologiset järjestelmät, kuten neurologinen lähtökohta, jota muun 

muassa Köngäs (2018) korostaa tutkimuksessaan. Tämä jälkeen on yksilön henkilökohtainen 

tuntema tunne ja tunteen ilmaiseminen. Wilson ja Wilsonin (2015) mukaan lapset kokevat 

kaksi- ja kolmevuotiaina suuren kehityksen neurologisesti ja emotionaalisesti, jolloin lasten 

tunteiden opettelun ja kehityksen takaamiseksi lapset tarvitsevat harjoitusta ja lempeää 

läsnäoloa aikuiselta tunteiden opetteluun. 

Tutkijana rajaan aiheen varhaiskasvatukseen, koska olen valmistumassa varhaiskasvatuksen 

opettajaksi. Lasten tunnetaitojen harjoittelu on varhaiskasvatusikäisenä oleellista tulevaisuuden 
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kannalta ja siksi haluan tutkia, kuinka opettajat voivat tunnetaitojen kehittymistä tukea. 

Tarkastelen myös lasten välisiä suhteita tunnetaitojen kannalta ja sitä, kuinka paljon lapset 

opettavat näitä taitoja toisilleen yhteisössä ja kuinka paljon aikuisten tiimin vuorovaikutus ja 

tunnetaidot vaikuttavat lasten tunnetaitojen kehittymiseen. Myös erilaiset tavat tuoda esiin 

tunnetaitoja lapsille mielekkäällä tavalla, kuten draaman ja kirjallisuuden kautta ovat minulle 

mielenkiintoisia tutkimuksen kohteita. Lasten välinen leikki ja leikin käyttäminen tunnetaitojen 

opetteluun on myös olennainen osa lasten maailmaa ja myös tutkielmaani.  
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2  Tunnekasvatus varhaiskasvatuksessa 

2.1 Tunteet 

Tunteet ovat elimistön psyykkisiä ja fyysisiä toimintoja, joilla ohjataan ihmisten voimavaroja 

ja toimintaa oikeaan suuntaan (Sandberg, 2021).  Ihmisillä on satoja erilaisia tunnetiloja, jotka 

nivoutuvat kuuteen eri perustunteeseen: ilo, inho, pelko, suru, suuttumus ja hämmästys 

(Sandberg, 2021). Tunteet ohjaavat ihmisen toimintaa ja ovat yksi selviytymisen keino 

(Sandberg, 2021). Tunteet ovat ihmisillä aina läsnä, eikä niitä pysty sammuttamaan (Sandberg, 

2021). Tunteet alkavat mantelitumakkeen reagoimisesta ärsykkeisiin (Jääskinen & Pelliccioni, 

2017). Tämän jälkeen tieto siirtyy hippokampukseen kokemuksen arvioimiseen, jossa 

arvioidaan, onko tilanne turvallinen vai turvaton, jonka jälkeen syntyy tunnereaktiomme 

tilanteeseen (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). 

Niin sanottuja myönteisiä tunteita ovat ne tunteet, jotka tuntuvat ihmisistä hyvältä, kuten ilo, 

kun taas negatiivisiksi tunteiksi luokitellaan tunteet, kuten suru, jotka voivat pitkittyessään 

aiheuttaa esimerkiksi mielenterveyden ongelmia (Avola ym., 2020). Enemmän positiivisia 

tunteita kokevat ihmiset ovat luonnollisesti onnellisempia, kuin ihmiset, jotka kokevat 

enemmän negatiivisia tunteita (Avola ym., 2020).  On silti tärkeä muistaa, että kaikilla tunteilla 

on tarkoituksensa ja tehtävänsä (Avola ym., 2020). Tunteiden käsittelemisestä tulee lapsille 

helpompaa ja hyväksyttävämpää, jos heille kerrotaan, että kaikki ihmiset kokevat tunteita 

(Leskisenoja, 2019).  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja varhaiskasvatuslaissa on tavoitteina lasten 

kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen, kuin myös esimerkiksi 

myönteisten oppimiskokemusten mahdollistaminen (Leskisenoja, 2019). Näitä kaikkia 

tavoitteita tukee positiivisen pedagogiikan ajatusmaailma, jonka ydin on lasten hyvinvoinnin 

edistäminen (Leskisenoja, 2019). Positiivinen pedagogiikka keskittyy luonteenvahvuuksien 

löytämiseen ja niiden hyödyntämiseen lasten oppimisessa (Leskisenoja, 2019). Positiivinen 

pedagogiikka painottaa myönteisten tunteiden merkitystä lasten kehityksessä (Leskisenoja, 

2019). Myönteiset tunteet, kuten tyytyväisyys, kiitollisuus, ilo, toiveikkuus, innostus, 

myötätunto ja rakkaus ovat kulmakiviä hyvinvointiimme (Leskisenoja, 2019). Myönteisten 

tunteiden avulla pystymme ajattelemaan kirkkaammin, ratkaista ongelma paremmin ja 

oppimaan nopeammin (Leskisenoja, 2019). Lasten emotionaalinen hyvinvointi on hyvä 

esimerkki siitä, että heistä on kasvamassa onnellisia ja tasapainoisia aikuisia (Leskisenoja, 
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2019). Negatiivisten ja haastavien tunnetilojen tunnistaminen, käsittely ja niiden synnyttämien 

kokemusten erittely on myös tärkeä opeteltava taito (Leskisenoja, 2019).   

Köngäs (2019) kertoo, että tunteiden tutkiminen on ollut tiivis osa lapsuuden tutkimusta, jota 

esimerkiksi tieteilijät Charles Darwin, William James ja Walter Cannon ovat tutkineet 

biologiselta ja hermostolliselta pohjalta. Köngäs (2019) tuo esiin kysymyksen siitä minkä 

pohjalta ja mistä kaikista näkökulmista tunteita tarkastellaan; tarkastellaanko niitä biologisesta, 

fysiologisesta vai sosiaalisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa tunteet ovat hyvin laaja 

kokonaisuus, johon vaikuttavat myös meidän omat tunnetaitomme. Köngäs (2019) korostaa, 

että tunteet lähtevät aina faktoista, mutta on yksilöstä kiinni, miten tunteet vaikuttavat heidän 

toimintaansa. Oppimisen kannalta tunteet vaikuttavat lasten huomion ohjautumiseen, 

keskittymiseen, muistiin, päättelykykyyn ja energisyyteen (Lahtinen & Rantanen, 2019). 

Jääskisen ja Pelliccionin (2017) mukaan tunne kestää noin kahdeksan minuuttia, jos suostuu 

sen keholliseen kokemiseen, eikä ruoki tunnetta omilla ajatuksillaan. Itsesäätelykyky, 

temperamentti ja se, kuinka hyvin osaamme tiedostaa ja kohdata erilaisia tunteita, vaikuttaa 

siihen, miten vastaamme tunteisiin tai reagoimme omiin tunteisiimme (Jääskinen & Pelliccioni, 

2017). Tähän tunteiden käsittelemiseen, opettelemiseen, hyväksymiseen ja ratkaisemiseen 

lapset tarvitsevat tunnekasvatusta (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). 

2.2 Lasten tunnetaidot 

Tunnetaidot ovat kyky toimia omien tunteiden kanssa eli taito kohdata itsessä ja ympärillä 

tapahtuvia asioita (Neitola, Kauppinen & Aerila, 2020). Tunnetaidot ovat erilaisia keinoja 

säädellä omia tunteita, jotka voivat olla peräisin sisäisistä tai ulkoisista ärsykkeistä. 

Tunnetaitoja tarvitaan myös lapsen omien impulssien kontrollointiin, kuin myös toisten 

tunteiden ja tunnereaktioiden huomioon ottamiseen (Sandberg, 2021). Opetushallitus (2022) on 

linjannut varhaiskasvatussuunnitelmassa, että jokaisella lapsella on oikeus käsitellä tunteita ja 

ristiriitoja monipuolisesti turvallisessa ympäristössä, jossa saa kokeilla ja opetella uusia asioita.   

Tunnetaidot tarkoittavat myös niitä kaikkia taitoja, joita me käytämme vaikuttaaksemme siihen, 

miltä meistä itsestämme tai muista ihmisistä tuntuu (Lahtinen & Rantanen, 2019). Päiväkodissa 

opetellaan tunnetaitoja, harjoitellaan erilaisten tunteiden näyttämistä ja harjoitellaan 

empatiataitoja (Lahtinen & Rantanen, 2019). Sosiaalisesti tunnetaitoja tarvitaan toisen 

ymmärtämiseen, koska silloin, kun osaa toimia omien tunteidensa kanssa osaa myös huomioida 

ja toimia toisten tunteiden kanssa (Jääskinen & Pelliccioni, 2017).  Tunnetaitoja opetellessa on 
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tärkeää, että tunteiden näyttämistä ja itsesäätelykykyä saa harjoitella turvallisessa ympäristössä 

yhdessä aikuisen tuen kanssa (Sandberg, 2021). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(Opetushallitus, 2022) mainitaan, kuinka aikuisen tehtävä on auttaa lapsia omien tunteiden 

ilmaisemisessa ja itsesäätelyssä. Lasten tunnetaidot kehittyvät silloin, kun lapsi saa aikuisen 

kanssa opetella tiedostamaan, havaitsemaan ja nimeämään tunteita (Opetushallitus, 2022).  

Tunnetaitoihin liitän terminä tunneälyn, koska sen avulla opettajat voivat ymmärtää lasten 

tunnetaitojen kehitystä paremmin. Virtasen (2015) mukaan tunneäly on terminä varsin uusi. 

Tunneälyn ensimmäiset määrittelijät olivat Salovey ja Mayer, jotka määrittelivät tunneälyn 

kyvyksi tunnistaa omia tunteita ja muiden tunteita (Virtanen, 2015).  Tunneälyllä tarkoitetaan 

myös kykyä erotella tunteita ja emootioita toisistaan, jonka avulla ihminen pystyy ohjaamaan 

omaa ajattelua ja toimintaansa (Virtanen, 2015). Köngäs (2018) on tutkinut Suomessa 

tunneälyä, joka hänen mukaansa tarkoittaa neurologista valmiutta käsitellä, vastaanottaa ja 

ymmärtää tunteita. Tarpeeksi hyväksi kehittyessään tunneälyn avulla voi edesauttaa omaa ja 

toisten hyvinvointia tunneprosessien ja tunnereaktioiden säätelemisen avulla (Köngäs, 2018). 

Tunneälyn nähdään tyypillisesti koostuvan erilaisista osa-alueista, kuten kykynä tunnistaa omia 

ja muiden tunteita ja käyttää tätä tietoa hyväksi sosiaalisissa vuorovaikutuksen tilanteissa ja 

tavoitteellisessa työskentelyssä (Lahtinen & Rantanen, 2019).  

Avola ja Pentikäinen (2020) tuovat esiin neljä eri osaa, joista tunnetaidot koostuvat. Heidän 

mukaansa ensimmäisenä osana on taito tunnistaa, tiedostaa ja toimia tunteiden kanssa 

tasapainossa. Jos lapsi osaa tunnistaa ja tiedostaa tunteitaan hän myös oppii elämään 

tasapainossa tunteidensa kanssa (Avola & Pentikäinen, 2020).  Toinen osa on taito vahvistaa ja 

vaalia myönteisiä tunteita. Avola ja Pentikäinen (2020) painottavat tässä osassa, että kaikki 

tunteet ovat tärkeitä ja myönteisiä, mutta niillä on eri tarkoitus. Kolmas osa on taito kohdata, 

hyväksyä, ymmärtää ja ratkaista vaikeita tunteita. Kolmannessa osassa tärkeänä pidetään 

tunteiden kohtaamista ja käsittelyä, sillä se on keskeinen osa hyvinvointia ja hyvä 

mielenterveystaito. Neljäs ja viimeinen osa on taito ymmärtää ja eläytyä toisten tunteisiin eli 

empatian ja myötätunnon taidot. Empatian ja myötätunnon taidot luovat turvaa ja yhteyksiä 

ihmisiin (Avola & Pentikäinen, 2020). 

2.3 Tunnekasvatus varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jonka tehtäviä on esimerkiksi lasten 

kokonaisvaltaisen kasvun edistäminen ja lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen 
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huoltajien kanssa (Opetushallitus, 2022). Varhaiskasvatus on tarkoitettu alle kouluikäisille 

lapsille, jossa luodaan perustaa elinikäiselle oppimiselle (Opetushallitus, 2022). 

Varhaiskasvatuksessa pohjautuu lasten hyvinvoinnille, motivaatiolle, oppimisen ilolle ja tasa-

arvoiselle kehitykselle (Leskisenoja, 2019). Varhaiskasvatuksessa tunnekasvatuksen 

tavoitteena on opettaa lapsille tunnetaitoja ja tietoa tunteista ja niiden toiminnasta (Leskisenoja, 

2019). Tunnekasvatuksen pohjana on ymmärrys siitä, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja 

jokaisella on oikeus tuntea (Hujala ym., 2020). Lapsen täytyy silti ymmärtää, että kaikki 

tunteista johtuvat teot eivät ole sallittuja, kuten esimerkiksi aggression vallatessa toisen 

lyöminen (Hujala ym., 2020). Tunnekasvatuksessa ollaan usein lasten henkilökohtaisen 

persoonan alueella, jonka takia tunnekasvatukseen Hujala ja kumppanit (2020) suosittelevat 

epäsuoria käsittelytapoja, kuten kirjat, laulut, näytelmät tai muut hellävaraiset käsittelytavat. 

Epäsuorat tavat ovat usein myös positiivisempia lapsille, kuin aikuisen suora oikaisu 

tilanteessa, koska epäsuorilla tavoilla voidaan olla lapselle kasvatuksellisesti hyveellisempiä 

(Hujala ja kumppanit, 2020). Myös opetushallitus (2022) suosittelee 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tunteiden tutkimiseen ja ilmaisuun taiteellisia, 

musiikillisia ja mielikuvituksellisia lähestymistapoja. Ilman tunnekasvatusta, joka kattaa 

kaikkien tunteiden käsittelyn, lasten tunnetaidot eivät kehity heidän kasvaessaan (Köngäs, 

2019).  

Tunnekasvatuksessa opettajien pitäisi ottaa huomioon lasten aivojen sen hetkinen kehitysvaihe 

ja paneutua tunteiden perustaitojen opetteluun, kuten tunteiden nimeämiseen, empatiataitoihin 

ja tunteiden tunnistamiseen (Köngäs, 2019).  Tunnekasvatuksen avulla opettaja pystyy myös 

havainnoimaan lasten tunnetaitoja ja näin myös kohdistaa tukea eri tavalla eri lapsille (Köngäs, 

2019). Tunnekasvatuksessa huomioon pitäisi ottaa kaikkien tunteiden käsittely, mutta lapsille 

usein vaikeiden tunteiden, kuten häpeän, pelon, syyllisyyden, kateuden tai vihan tunteen 

käsittely ja läpikäyminen on erityisen tärkeää (Hujala ym., 2020). Näiden niin sanottujen 

vaikeiden tunteiden käsittelyn osaaminen on elintärkeä keino ehkäisemään mielenterveyden 

ongelmia (Avola ym., 2020). Lapsille tunteiden opettelun ja käsittelyn keinona leikki on tärkeä 

ja oleellinen osa varhaiskasvatuksessa (Opetushallitus, 2022). Leikki on lasten tapa 

havainnoida, kokeilla ja käsitellä asioita, jonka ansiosta leikin aikana lapset oppivat 

säätelemään tunteitaan, tahtomistaan ja huomioimaan muita ihmisiä (Opetushallitus, 2022). 

Leikissä lapset aktiivisesti havainnoivat ja tutkivat ympäröivää maailmaa, työstävät 

kokemuksiaan ja luovat sosiaalisia suhteita (Kiviluote ym., 2019).  
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Varhaiskasvatuksessa lapset tarvitsevat useimmiten tukea tunteiden käsittelyssä ja 

tunnekasvatusta arjen erilaisissa tilanteissa (Lahtinen & Rantanen, 2019). Opettajan tunnetaidot 

tulevat näissä tilanteissa tärkeiksi, sillä erilaisissa arjen tilanteissa opettajalta vaaditaan 

tunteiden tunnistusta ja omien tunteiden sovittamista tilanteen mukaan (Lahtinen & Rantanen, 

2019). Varhaiskasvatuksen arjessa henkilöstöltä edellytetään taitoja tunnistaa ja havaita lasten 

aloitteita ja tunnetiloja, jotka voivat olla myös sanattomia tai kehollisia (Opetushallitus, 2022). 

Varhaiskasvatuksessa vaaditaan sensitiivistä tunnepohjaista välittämistä ja hyvää 

lapsituntemusta, että tilanteet, joissa tunnekasvatusta ja tukea tarvitaan tulevat ilmi (Ranta, 

2021). Sensitiivisyydellä tarkoitetaan aikuisen kykyä kohdata lapsi tunnetasolla niin, että lapsen 

tunteisiin vastataan, niitä kunnioitetaan ja lapsi saa kokea, että hän on tärkeä sellaisena kuin on 

(Ranta, 2021). Tunnekasvatuksen avulla luodaan myös lapsille sosioemotionaalista 

kompetenssia, jonka avulla lapset osaavat toimia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa niin, että 

lasten myönteiset suhteet säilyvät, joka vaatii lapsilta taitoa ymmärtää ja tunnistaa vertaisten 

tunteita (Sandberg, 2021). Tunnekasvatus käsitteenä on laaja-alainen ja se kattaa monia eri osa-

alueita ja opeteltavia taitoja (Sandberg, 2021). 

2.4 Kokopäiväpedagogiikka osana varhaiskasvatuksen arkea 

Tunnekasvatus ei rajoitu vain tuokioihin tai siihen varattuihin hetkiin, vaan se on osa 

kokopäiväpedagogiikkaa. Kokopäiväpedagogiikka pyrkii kokonaisvaltaiseen pedagogiseen 

toimintaan, jossa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toteutuvat arjessa eli kaikki päivän 

suunnitellut ja spontaanit hetket olisivat pedagogisia (Lämsä, 2021). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kerrotaan, kuinka varhaiskasvatuksen tehtävänä on 

edistää lasten kasvua, kehitystä ja oppimista (Opetushallitus, 2022). Vaikka 

varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteissa ei erikseen mainita terminä 

kokopäiväpedagogiikkaa, löytyy sieltä viitteitä kokonaisvaltaiseen pedagogiseen toimintaan 

varhaiskasvatuksessa. Kokopäiväpedagogiikkaa määriteltäessä tärkeimpinä asioina nousee 

varhaiskasvatuksen arki, rutiinit ja arjen ajallisuus (Lämsä, 2021). Varhaiskasvatuksen arki 

kattaa kaikki tilanteet esimerkiksi pukemisesta, riisumisesta, syömisestä, vessakäynneistä, 

leikeistä ja muista arjen tapahtumista. Kokopäiväpedagogiikan ajatus kattaa nämä kaikki arjen 

tilanteet. 

Laadukas kokopäiväpedagogiikka vaatii kaikilta varhaiskasvatuksen työntekijöiltä 

pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa, toiminnan suunnittelua, sen toteuttamista ja arviointia 
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(Lämsä, 2021). Kokopäiväpedagogiikan toimiessa ja sen ollessa selkeänä toimintamallina arjen 

rutiineissa lapsille luodaan tilaa vuorovaikutukselle, kohtaamiselle ja kuuntelemiselle (Lämsä, 

2021). Lapset saavat myös kokopäiväpedagogiikan ajatuksen mukaisesti arjessa enemmän tilaa 

omille aloitteille, mielenkiinnon kohteiden esittelylle ja puheenvuoroille, jonka ansiosta lasten 

osallisuutta saadaan lisättyä (Lämsä, 2021). Kokopäiväpedagogiikka on henkilöstön työväline 

kokonaisvaltaiseen pedagogiikkaan lapsiryhmässä (Lämsä, 2021).  

Varhaiskasvatuksessa kaiken täytyy olla pedagogisesti perusteltavissa, mutta kaikkia 

pedagogisia tilanteita ei kuulu ennalta suunnitella (Ahonen, 2017). Arjessa tulee vastaan monia 

pedagogisia lapsilta tulevia hetkiä, joita opettajan tehtävänä on tunnistaa ja hyödyntää (Ahonen, 

2017). Tästä syystä opettajan tulee ole erityisen herkkä ympäristölleen ja arjen pedagogisille 

mahdollisuuksille (Ahonen, 2017). Pedagogiikka varhaiskasvatuksen arjessa kattaa myös 

lapsilähtöisyyden ja lapsilta tulevat ideat, joita pedagogisesti hyödynnetään (Ahonen, 2017). 

Kokopäiväpedagogiikan näkökulmasta monet pedagogiset hetket voivat olla spontaanisia, 

kuten esimerkiksi pihalla kastemadon tutkiminen (Ahonen, 2017). Pedagogisesti taitava 

opettaja huomaa nämä arjen pienet pedagogiset hetket ja tätä kautta myös tukee lasten käsitystä 

siitä, että heidän aloitteillaan ja huomioillaan on merkitystä, joka tukee lapsen tunne- ja 

kielellisiä taitoja (Ahonen, 2017). Arjen pienistä pedagogisista hetkistä voi rakentaa isompia 

projekteja, jotka kattavat laajasti pedagogisesti merkityksellisiä kokonaisuuksia (Ahonen, 

2017).  
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3 Tutkielman toteutus 

Toteutan tutkielmani kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus on aiempaan empiiriseen 

tutkimukseen sekä teorioihin tehtävä katsaus, jonka avulla lähestytään tutkittavaa ilmiötä (Valli 

& Aarnos, 2018). Huolellisen aineistoon tutustumisen jälkeen muodostuvat tutkimustehtävä ja 

tutkimusongelmat, jonka jälkeen aineistoon perehtymisen ja tulosten analysoinnin jälkeen 

päädytään johtopäätöksiin ja pohditaan yleiseltä kannalta tutkimuksen antia kentälle (Valli & 

Aarnos, 2018). Aineisto on hyvän tieteellisen tutkimustyön perusta (Valli & Aarnos, 2018).  

Päädyin kirjallisuuskatsaukseen, koska haluan hyvän yleiskuvan tutkimusaiheestani. Käyn läpi 

tutkimusaiheeni aiempia tutkimuksia ja aineistoa analyyttisesti ja arvioiden oman 

tutkimuskysymykseni ja aiheeni näkökulmasta. Kokoan tutkielmaani erilaisia vertaisarvioituja 

ja kansainvälisiä tutkimuksia ja teorioita tunnekasvatuksesta, jonka jälkeen jäsennän tiedon 

työhöni. Kirjallisuuskatsauksen idea on, että tutustutaan ilmiöön ja sen käsitteisiin, jonka avulla 

luodaan näkökulmia ja suuntaviivoja ongelmien rajauksille, kuin myös perehdyttää käytännön 

seikkoihin ja ongelmiin, joita tutkija voi kohdata tutkimusta tehdessään (Alasuutari, 2011). 

Tässä kandin tutkielmassa ei tehdä uusia havaintoja vaan tulkitaan muiden tekemää tutkimusta 

ja johtopäätökset tehdään niihin perustuen (Alasuutari, 2011). Alasuutarin (2011) mukaan 

laadullisessa tutkimuksessa tulkintojen ratkaiseminen on aineistosta kerättyjen tietojen ja 

vihjeiden pohjalta tehty merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä.  

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan tutkimusaiheen pitää olla kiinnostava, mutta ei liian tuttu, 

että siihen saisi mahdollisimman monipuolisen tarkastelukulman. Valitsin tutkielman aiheeksi 

tunnekasvatuksen sen ajankohtaisuuden vuoksi ja myös siksi, että koen sen tärkeäksi 

pedagogiseksi toiminnaksi. Tunnekasvatus on tärkeää pedagogista toimintaa, koska sen 

tarkoituksena on tukea lapsia kasvamaan tasapainoisiksi aikuisiksi, jotka uskovat omiin 

kykyihinsä ja pystyvät selviytymään elämän kaikissa hetkissä. Tutkielmani tavoitteena on 

perehtyä siihen, mitä tunnekasvatus on ja miten opettaja voi tukea lasten tunnekasvatusta 

varhaiskasvatuksen arjessa. Aineistona käytän tieteellisiä vertaisarvioituja tutkimuksia ja 

tiedonhaussa hyödynnän esimerkiksi Oula-Finnaa ja Ebscoa. Hakusanoina käytän 

tunnekasvatusta, varhaiskasvatusta, tunteita, tunnetaitoja, päiväkotia ja tunneälyä. Painotan 

jokaisessa haussa varhaiskasvatusta tai päiväkotia. Käsittelen etsimääni tietoa kriittisesti ja 

käytän tutkielmaani oleellista tietoa.  
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Tutkimuskysymyksen näkökulmaa pohtiessani ensimmäisenä esiin nousi arjen merkitys. 

Varhaiskasvatuksessa pedagogiikka ei rajoitu pelkkiin suunniteltuihin toimintoihin tai 

tuokioihin, vaan sen kuuluu olla läsnä arjen jokaisessa hetkessä. Tunnetaitojen opetusta vaativia 

tilanteita voi tulla päivän jokaisessa hetkessä, jonka myötä tunnekasvatus ei voi rajoittua vain 

tiettyihin suunniteltuihin hetkiin. Opettajan jatkuvan tunnetuen tarjoaminen lapsille arjen 

jokaisessa hetkessä on olennaista (Koivuniemi ym., 2020). Tämän takia päädyin 

tutkimuskysymyksessäni kattamaan koko lapsiryhmän varhaiskasvatuksen arjen, että se 

palvelisi kokopäiväpedagogiikan ajatusta ja tunnekasvatusta eniten. 

Tutkimuskysymyksessä halusin myös korostaa lasten tukemista tunnetaidoissa, enkä 

aikuislähtöistä opettamista. Tunnetaitojen opettelu vaatii osallisuutta aikuiselta, kuin myös 

lapselta ja lapsen oma osallisuus tulee olla yksi toiminnan lähtökohdista (Laakso & Aro 2020). 

Oppiminen vaatii lapselta motivaatiota ja motivaatio tarvitsee lapsen oman kiinnostuksen ja 

oppimisen halun aiheesta (Laitinen, 2021). Tästä syystä en halunnut käyttää ”opettaa”-termiä, 

vaan ”tukea”-termiä, joka kuvastaa enemmän lapsen kanssa yhdessä tunnetaitojen harjoittelua. 

Tämän pohdinnan tuloksena syntyi tutkimuskysymykseni. 

 

Tutkimuskysymykseni tässä tutkielmassani on: 

• Miten varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea lasten tunnetaitoja 

varhaiskasvatuksen lapsiryhmän arjessa? 

 

Tunnekasvatus varhaiskasvatuksen arjessa ei rajoitu pelkän opettajan vastuulle, vaan koko 

varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Tunnekasvatuksessa koko henkilöstö antaa lapsille tukea ja 

esimerkin hyvistä tunteiden säätelytaidoista ja niiden harjoittelusta (Koivuniemi ym., 2020). 

Koin liian laajaksi asettaa kysymyksen koskemaan koko varhaiskasvatuksen henkilöstöä, joten 

päädyin rajaamaan sen vain varhaiskasvatuksen opettajaan. Tutkielmassani esiin tulevat 

tunnekasvatuksen tukemisen keinot koskevat arjessa koko varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja 

lapsiryhmän aikuisia, sillä tunnekasvatuksen hetket voivat tulla yllättäen vastaan kenelle vain 

henkilökunnasta.  
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4 Lasten tunnetaitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa 

4.1 Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen lasten tunnetaitojen pohjana 

Tunnetaitoihin ja toimintatapoihin vaikuttaa synnynnäisesti geenit ja temperamentti (Trogen, 

2022). Jo raskausajan tapahtumat, kuten äidin kokema stressi, elämänmuutokset tai trauma 

vaikuttavat sikiön kehitykseen (Trogen, 2022). Raskausaikana virittyy aivojen 

hälytysjärjestelmä, joka säätelee millä voimakkuudella ja kuinka nopeasti reagoidaan asioihin 

(Trogen, 2022). Temperamentit jaetaan yleisesti kolmeen ryhmään: Helppo temperamentti, 

hitaasti lämpenevä temperamentti ja haastava temperamentti. Temperamentti on ominaisuus, 

joka määrittää tavat suhtautua asioihin, reagoida ja sopeutua muutoksiin, kuin myös nähdä 

maailmaa (Trogen, 2022). Temperamenttiaan ei pysty muuttamaan, mutta ympäristöään ja sen 

sisältämiä tukitoimia pystyy muokkaamaan, jonka myötä tunnetaitojen harjoittelu on 

helpompaa (Trogen, 2022). Lasten erilaiset temperamentit vaikuttavat itsesäätelyyn ja siihen 

kuinka paljon tukea he tarvitsevat tunnetaitojen opettelussa, mistä syystä opettajan hyvä 

ryhmän lapsituntemus on olennaista (Trogen, 2022).  

Tunteet muokkaavat oppimisprosessia ja vaikuttavat siihen, miten ja mitä opimme (Humphries, 

Williams & May, 2018). Varhaislapsuus on kriittinen ajanjakso tunnetaitojen opetteluun, jossa 

luodaan pohjataidot oppimiselle ja hyville sosioemotionaalisille taidoilla (Humphries ym., 

2018). On myös tehty tutkimuksia, joiden mukaan tunnetaitojen puutteellisuus on johtanut 

huonompaan koulumenestykseen ja oppimiseen sitoutumiseen (Humphries ym., 2018). Lasten 

on tarkoitus oppia tunnistamaan, ilmaisemaan ja hallitsemaan tunteitaan niin, että he voivat 

rakentaa kestäviä sosiaalisia suhteita, luoda positiivisia tavoitteita ja vastaamaan riittävästi 

henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin tarpeisiinsa (Ferreira, Reis-Jorge & Batalha, 2021).  

Tunnetaitojen opettelussa tärkeä tehtävä on empatian opettelu toisia kohtaan ja muiden asemaan 

asettuminen (Ferreria ym., 2021). Empatia tarkoittaa toisen ihmisen tunteiden ja kokemusten 

ymmärtämistä niin, että pystymme pitämään itsemme erillään toisen tunteesta (Jääskinen & 

Pelliccioni, 2017). Opettajan empatian konkreettinen käyttö lasten kanssa on tarpeen ja tunteen 

sanallinen ja sanaton peilaaminen (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Empatian taitoja opitaan 

vain vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Empatian 

opettelun myötä myötätuntoinen lapsi osaa katsoa itsensä ulkopuolelle ja havaitsemaan toisten 

tarpeet ja on valmis toimimaan toisten tarpeiden mukaan (Santomauro, Carter & Marino, 2011). 

Santomauron ja kumppaneiden (2011) mukaan yksi varhaiskasvatuksen opettajan tärkeimmistä 
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tehtävistä on vaalia lasten kykyä näyttää huolta ja huolenpitoa muista ihmisistä. Tunnetaitojen 

oppiminen ja opettaminen on tärkeä osa ihmiseksi kasvamisessa ja yhteiskunnan jäseneksi 

tulemisessa (Santomauro, 2011).  

Tunnetaitojen perustana on kyky tunnistaa, nimetä ja arvioida tunteita ja niiden vaikutuksia 

(Riihonen, Koskinen & Piitulainen, 2020). Kuuntelemalla ja tiedostamalla tunteitamme 

ymmärrämme itseämme ja pystymme ilmaisemaan tarpeitamme ja tunteitamme myös muille 

(Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Jos lapsi ei tiedä mitä tarvitsee, kuka on tai ei osaa ilmaista 

tunteitaan muille, on lapsen mahdotonta olla vuorovaikutuksessa syvällisesti (Jääskinen & 

Pelliccioni, 2017). Ihminen, joka osaa ilmaista tunteensa, tarpeensa ja kokemuksensa tulee 

todennäköisesti paremmin kohdatuksi ja kuulluksi (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Tunteiden 

reaktioiden hillitsemiseen ja säätelykykyyn vaikuttavat lasten uloimmat aivorakenteet, joista 

varsinkin etuotsalohko on tärkeässä roolissa tunteiden säätelyssä (Riihonen ym., 2020). 

Sensitiivinen opettaja osaa myös ennakoida tilanteita ja hallita oppimisympäristöään lasten 

tunnetaitoja tukevasti (Ranta, 2021). Lapset, jotka oppivat tunnetaitojen harjoittelun kautta 

pitkäjänteisyyttä pystyvät selviämään elämässä kohtaamistaan vastoinkäymisistä ja selvittyään 

ovat vahvempia ja varmempia itsestään (Santomauro, ym., 2011). Riihonen ja kumppanit 

(2020) tuovat esiin kolme keskeistä aivojen tunteiden säätelyjärjestelmää, jotka ovat: 

1. Evoluutiobiologinen näkökulma: Taistele, pakene tai jähmety reaktio. 

2. Mielihyvän ja saavuttamisen systeemi, jonka tarkoitus on tuottaa myönteisiä tunteita, jotka 

motivoivat ja palkitsevat lapsia, kuin myös auttavat löytämään voimavaroja. 

3. Yhteyteen pyrkivä, turvallisuuden kokemukseen ja rauhoittumiseen suuntautunut systeemi, 

jonka mukaan ihmisellä on tarve kiintyä ja liittyä toiseen. Yhteyden saadessamme koemme 

tyyntymistä, rauhaa, lohtua ja turvaa. 

Pienillä lapsilla, joiden aivojen ja etuotsalohkon kehitys on vielä kesken, esiintyy paljon 

taistele, pakene tai jähmety reaktiota (Riihonen ym., 2020). Varhaiskasvatuksen arjessa tämä 

voi näkyä esimerkiksi voimakkaina tunteen purkauksina tai vetäytymisenä, sillä lapset vasta 

opettelevat tunne- ja itsesäätelytaitoja (Sainio, Pajulahti & Sajaniemi, 2020). Myös lasten 

synnynnäinen temperamentti vaikuttaa vuorovaikutussuhteiden muodostumiseen ja 

itsesäätelytaitoihin (Laakso & Aro, 2020).  

Pitkäjänteinen tunnetaitojen opettelu muiden lasten ja opettajan kanssa auttaa lasta löytämään 

keinoja itsesäätelyyn ja vuorovaikutukseen (Sainio ym., 2020). Tämän myötä lapsi oppii 

malttamaan mielensä ja jarruttamaan toimintaansa tilanteissa, joissa lapsi kokee välitöntä 



17 

 

toiminnan tarvetta, kuten esimerkiksi kohdatessaan pettymyksen tunteita (Sainio ym., 2020). 

Lapsen ollessa tunteen vallassa tarvitaan opettajalta lämmintä ja sensitiivistä kohtaamista 

(Koivuniemi, Järvenoja, Kinnunen, Mänty & Näykki, 2020). Tunnekuohussa olevan lapsen 

rauhoittamiseksi tutkimukset ovat osoittaneet, että pelkkä tunteen nimeäminen rauhoittaa 

mieltä ja tunnetta (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Tunteet ovat myös viesti lapsen tarpeista, 

joihin opettajan pitäisi vastata (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Lasten kuunteleminen ja 

tunteiden validoiminen eli niiden oikeaksi vahvistaminen auttaa lasta kokemaan tulevansa 

kuulluksi, rauhoittumaan tilanteessa ja ottamaan opettajan ohjauksen ja neuvot vastaan 

(Riihonen ym., 2020).  

Tunteiden tunnistamisen opettelu alkaa ympärillä olevien aikuisten tunnepuheesta ja jatkuu 

lapsen tunteiden nimeämisenä tai arvaamisena erilaisissa tilanteissa (Riihonen ym., 2020). 

Tunteiden tunnistaminen on ensimmäinen taito, jonka päälle muut tunnetaidot rakentuvat 

(Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Tunnetaitoja opeteltaessa aikuinen ei voi olla aina varma mitä 

lapsi tuntee, jonka takia sanamuodoilla on merkitystä (Riihonen ym., 2020). Jos esimerkiksi 

olettaa, että lapsi on surullinen voi lapselle sanoa ”Näytät surullisesta” ja välttää toteamasta, 

että ”Olet surullinen” (Riihonen ym., 2020). Lapsen tunteen purkaus voi myös olla lähtöisin jo 

menneestä tilanteesta, joka on yksi syy siihen, miksei aikuisen kuulu olettaa lapsen tunteita 

(Ranta, 2021). Riihonen ja kumppanit (2020) tuovat esille, että lapsen ollessa tunnekuohun 

vallassa on turha kysyä ”mikä sinua vaivaa”. Lasta rauhoittavampi keino on sanoittaa tunteita 

ja toimia empaattisesti lasta ymmärtäen (Riihonen ym., 2020). Tunnekuohussa olevalle lapselle 

voi myötätuntoisesti sanoittaa, että tunne laantuu aikanaan (Määttä ym., 2020).  

Lasten ollessa voimakkaan tunteen vallassa tulee tilanne saada rauhoitettua, että lapsi pystyy 

ottamaan opettajan ohjeita ja tukea vastaan (Laakso & Aro, 2020). Opettajan rauhallisen ja 

turvallisen olemuksen tulisi luoda lapsille tunnetta siitä, että he pystyvät hallitsemaan itseään ja 

omia tunteitaan (Ranta, 2021).  Lasta mahdollisesti rauhoittavia keinoja on puhua lapselle 

rauhallisesti, auttaa lasta nimeämään tunteita, muistuttamaan lasta, että tunne laantuu aikanaan, 

auttaa oivaltamaan tunteen syyn ja osoittaa, että tunne on ymmärrettävä ja hyväksyttävä 

(Laakso & Aro, 2020). Tilanteen rauhoituttua lasten kanssa pystyy keskustelemaan tunteista ja 

tuomaan esiin erilaisia keinoja itsesäätelyyn (Laakso & Aro, 2020). Hyvä itsesäätely vaatii 

lapsilta ymmärrystä sosiaalisesti hyväksytystä käyttäytymisestä ja ympäristön odotuksista heitä 

kohtaan (Laakso & Aro, 2020). Tämä ymmärryksen avulla lasten kuuluisi osata säädellä omaa 

toimintaansa ja tunteita (Laakso & Aro, 2020).  
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Pohjan opettajan ja lapsen kunnioittavalle ja välittävälle kohtaamiselle luo tunnetaitojen ja 

itsesäätelyn tukeminen arjessa, toiminnan suunnittelu sekä ohjauskeinot, kuin myös yhteisistä 

säännöistä lasten kanssa sopiminen (Laakso & Aro, 2020). Lasten taustojen ymmärtäminen ja 

yhteistyö huoltajien kanssa vaatii opettajalta aktiivista läsnäoloa (Ranta, 2021). Lapsen ja 

opettajan suhteen rakentumiselle on tärkeää, että opettaja pyrkii ymmärtämään lasta aidosti 

(Ranta, 2021). Lasten kanssa olennaisinta on myönteinen ja lämmin vuorovaikutussuhde 

(Ranta, 2021). Toimintatapoja suunnitellessa otetaan huomioon henkilöstön erilaisten 

näkemysten yhteensovittaminen ja yhteisten tavoitteiden sopiminen, kuin myös yhteisesti 

käytettävät keinot ja sisällöt (Laakso & Aro, 2020). Henkilöstön päätettyä yhdessä selkeät linjat 

ja ohjauskeinot pystytään toimimaan yllättävissäkin tilanteissa johdonmukaisesti, joka tuo 

lapsille turvaa ja rakennetta varhaiskasvatuksen arkeen (Laakso & Aro, 2020). Silloin, kun 

toiminnassa on tavoitteita ja lasten toimintaa suunnataan odotusten ja tavoitteiden mukaisesti 

nousee opastuksen ja tuen tärkeys esiin (Laakso & Aro, 2020). Myönteisen palautteen 

antaminen, lapsien kannustaminen ja lasten kanssa olemisen mukavuuden painottaminen lisää 

lasten myönteistä käsitystä itsestään (Laakso & Aro, 2020). Lapsille myönteisen palautteen 

antaminen myös silloin, kun kaikki menee hyvin, on tärkeää (Laakso & Aro, 2020).  

4.2 Opettajan tunnetaidot  

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön omat tunnetaidot toimivat lapsen ja aikuisen 

vuorovaikutuksen perustana (Kiviluote, 2019).  Opettajan työ on vaativa ihmissuhdetyö, johon 

kuuluu tunteiden kohtaamista ja toisten tunteisiin vaikuttamista (Kiviluote, 2019). Opettajan ja 

lapsen välinen vuorovaikutus on kaiken pohja tunnetaitojen tukemiselle ja pedagogiikalle 

(Kiviluote, 2019). Silloin, kun opettaja on kosketuksissa omiin tunteisiinsa hän pystyy 

toimimaan lapsen kanssa inhimillisesti ja lapsen tunnetaitoja vahvistavasti (Jääskinen & 

Pelliccioni, 2017).  Vuorovaikutuksessa lasten kanssa kohdataan erilaisia tunteita ja opettajan 

toiminta näkyy niin vuorovaikutusta saavalle lapselle, kuin myös muulle lapsiryhmälle, joka 

aistii, havainnoi ja näkee tilanteen (Kiviluote, 2019). Lasten myötäkokemukset erilaisista 

tilanteista vaikuttavat heidän tapaansa toimia aikuisen kanssa ja jos esimerkiksi lapset kokevat 

jonkun aikuisen uhkaavaksi oppiminen voi heikentyä tai lapsi voi sulkeutua opettajalta 

(Kiviliuote, 2019). Myönteinen, lämmin ja sensitiivinen opettajan ja lapsen välinen 

vuorovaikutus edistää oppimista ja lapsen myönteistä minä kuvaa (Kiviluote, 2019).  
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Tunnetaidoissa keho-mieliyhteyden vahvistaminen eli itsemme tarkastelu ja kuuntelu niin 

mielen kuin kehon tasolla tietoisesti on tunnetaitojen ja itsesäätelyn pohja (Trogen, 2022). Jos 

opettaja ei pysty havainnoimaan tai tiedostamaan mitä kehossa ja mielessä tapahtuu ei hän pysty 

niihin tietoisesti vaikuttamaan (Trogen, 2022). Varhaiskasvatuksen henkilöstön hyvät 

tunnetaidot ovat tärkeitä, sillä ne vaikuttavat kokonaisvaltaisesti omaan hyvinvointiin, 

työhyvinvointiin ja lasten kanssa toimimiseen (Trogen, 2022). Varhaiskasvatuksessa oman 

opettajuuden ja omien taitojen kehittäminen on olennaista. Hyvät tunnetaidot ovat perusta 

lasten kanssa toimimiselle sillä ne parantavat lasten kanssa tehtävää vuorovaikutusta, lisäävät 

opettajan itsetuntemusta ja auttavat ongelmanratkaisussa (Trogen, 2022). Hyvien tunnetaitojen 

avulla reaktioherkkyys vähenee ja opettaja pystyy pitämään itsensä rauhallisena ja pohtimaan 

tilannetta useasta näkökulmasta (Trogen, 2022). Opettaja pystyy tunnepitoisessa tilanteessa 

auttamaan lapsia parhaiten silloin, kun pysyy itse rauhallisena (Trogen, 2022).  

Tunnetaitojen harjoittelu vaatii opettajalta tietoisuutta menneisyyden vaikutuksesta itseensä ja 

triggereihinsä (Trogen, 2022). Triggereinä tarkoitetaan asioita, jotka aiheuttavat tunteita ja 

tietynlaisia toimintamalleja (Trogen, 2022). Opettajan ymmärtäessä menneisyyttään ja 

toimintatapojaan hän pystyy näkemään haitalliset ajatusmallinsa ja tunnetaitojen avulla 

työstämään niitä (Trogen, 2022). Menneisyyden tietoinen työstäminen katkaisee haitallisia 

ketjuja ja näin opettaja voi tukea lasten tunnetaitojen kehitystä paremmin (Trogen, 2022). 

 Lasten kasvattaminen on tärkeä tehtävä ja opettajat usein asettavat epärealistisia odotuksia 

itseään kohtaan ja voivat kokea riittämättömyyden tai häpeän tunteita (Jääskinen & Pelliccioni, 

2017). Opettajien tulisi muistaa, että he itsekin ovat inhimillisiä ihmisiä, jotka tekevät virheitä 

eivätkä aina pysty tukemaan lapsia parhaalla mahdollisella tavalla (Jääskinen & Pelliccioni, 

2017). Opettajat kannattelevat lapsia paljon arjessa, jonka takia heillä on oltava omia 

voimavaroja (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Opettajilla on usein odotuksia lapsia kohtaan, 

jotka vaikuttavat myös vuorovaikutukseen ja yleiseen ilmapiiriin (Kiviluote, 2019). Opettajien 

tulisi olla armollisia ja myötätuntoisia itseään kohtaan ja myös armollinen ja myötätuntoinen 

lapsia kohtaan (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Lapsen alisuoriutumisriskiä lisää huono lapsi-

opettajasuhde, positiivisten oppimiskokemusten puuttuminen ja lapsen oma kokemus siitä, ettei 

hänellä ole vaikutusmahdollisuuksia (Kiviluote, 2019). Opettajan pitäisi tiedostaa omat 

odotuksensa ja reflektoida omia odotuksiaan ja elekieltään lasten kanssa (Kiviluote, 2019).  

Opettajien hyvillä tunnetaidoilla on paljon merkitystä työyhteisön tunneilmapiiriin (Trogen, 

2022). Työyhteisössä tunnetaitoja ja hyvän tunneilmapiirin ylläpitämistä ei voi sivuuttaa yhden 
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henkilön vastuulle (Trogen, 2022). Kaikkien hyvät tunnetaidot ja toisten tukeminen 

tunnetaitojen harjoittelussa luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta (Trogen, 2022). Hyvästä 

työilmapiiristä ja hyvinvoivista työntekijöistä hyötyvät myös lapset, sillä silloin, kun henkilöstö 

voi hyvin myös lapset voivat hyvin (Trogen, 2022). Lapsiryhmän tiimi antaa lapsille mallin 

hyvistä vuorovaikutustaidoista, yhteisöllisyydestä ja tunnetaidoista, jonka lähtökohtana on 

hyvin voivat aikuiset, jotka pystyvät tukeutumaan toisiinsa (Trogen, 2022). 

Ympäristöllä on vaikutusta tunnetaitojen kehitykselle niin aikuisten, kuin lasten kohdalla 

(Trogen, 2022). Aistimme ympäristöämme jatkuvasti ja työympäristön virittäminen tunteita 

tukevaksi ja aistiesteettömäksi on suotavaa (Trogen, 2022). Aistiesteettömällä ympäristöllä 

Trogen (2022) tarkoittaa aistikuormituksen minimoimista, jonka voi ottaa huomioon muun 

muassa sisustuksessa esimerkiksi ääntä vähentävillä seinäpaneeleilla, värien muokkaamisella 

tai lamppujen väriä säätämällä. Työympäristön viihtyvyyteen panostaminen voi maksaa itsensä 

työtyytyväisyytenä takaisin (Trogen, 2022).  

4.3 Tunnetaitojen vaikutus lapsiryhmään 

Tunnetaitoja harjoittelemalla lapsi oppii tuntemaan itseänsä ja saa varmuutta siihen, että pystyy 

itse vaikuttamaan oloonsa, ajatuksiinsa ja tunteisiinsa (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). 

Lapsiryhmässä tunnetaitojen opetuksen edellytyksenä on avoin ja rehellinen tunneilmapiiri, 

missä jokainen saa ilmaista itseään ja kokea tulevansa hyväksytyksi (Jääskinen & Pelliccioni, 

2017). Keskiössä hyvän ja myönteisen tunneilmapiirin luomiseen on avoimuus (Jääskinen & 

Pelliccioni, 2017). Lapsille tunteiden peittely on raskasta, joka voi johtaa luovuttamiseen eikä 

uuden oppimiseen tai toisten huomioimiseen jää voimavaroja (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). 

 Ryhmässä mahdollisuuden myönteisille tunteille luo lämmin ja positiivinen ilmapiiri 

(Leskisenoja, 2019). Lapsiryhmässä avoimesti toimiminen vaatii tunnerehellisyyttä, joka 

tarkoittaa tunteiden ilmaisua muille (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Tunnerehellisyyden 

ansiota tunteiden arvailu ja tulkitseminen jää vähemmälle ja väärinkäsitykset vähenevät 

(Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Ryhmässä lapset tulkitsevat toistensa tunteita ja vastaavat 

niihin omilla tunteillaan (Haapsalo ym., 2016). Konfliktit syntyvät lasten väärintulkitsemista 

tunneilmaisuista, jotka luovat lasten välille jännitteitä (Haapsalo ym., 2016). Opettajan tehtävä 

on ylläpitää ryhmän hyvää tunneilmapiiriä ja tietoisesti tukea lapsia hankalissa tilanteissa 

(Haapsalo ym., 2016).  
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Oppimisen saavuttamiseksi lapsilla täytyy olla taitoa ja tahtoa opetella tunnetaitoja, joka vaatii 

lapsilta motivaatiota opetella tunteiden säätelyä ja niiden nimeämistä (Laitinen, 2021). 

Motivoidulla toiminnalla on aina päämäärä, kuten tunnetaitojen opettelu (Laitinen, 2021). 

Lapsista motivaatio näkyy esimerkiksi lumoutumisena, sitoutuneisuutena ja ilona, joka on 

parhaiten nähtävillä lasten leikeissä (Laitinen, 2021). Lasten leikit mahdollistavat hyvät puitteet 

tunnetaitojen opetteluun tarjoamalla tilanteita, joissa lasten toimintaa ja tunteita voi sanallistaa 

(Laakso & Aro, 2020). Leikki harjoittaa myös lasten vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa lasten 

keskinäisiä suhteita (Laakso & Aro, 2020). Leikkiessään lapset saavat iloa ja mielihyvää sekä 

käyttävät mielikuvitustaan kokeillakseen turvallisesti erilaisia rooleja ja ideoita käsitelläkseen 

kokemuksiaan (Kiviluote ym., 2019). Leikkiessään ryhmässä lapset oppivat yhteisiä sääntöjä 

ja säätelemään tunteitaan, kuin myös ottamaan toisten näkemyksiä huomioon (Kiviluote 

ym.,2019). Yhteinen leikki opettajan ja lapsen välillä on myös merkityksellistä lapsen 

kehityksen, hyvinvoinnin ja tunteiden säätelyn kehityksen kannalta (Laakso & Aro, 2020).  

Lapsiryhmän yhteinen me-henki on aina opettajan vastuulla (Haapsalo, Repo & Kirkkopelto, 

2016). Lasten sosiaalisissa tilanteissa on erilaisia tunteita, haluja ja riski riitautumiseen tai jopa 

kiusaamiseen voi olla suuri, jos lapsi kokee sillä saavansa esimerkiksi sosiaalista hyväksyntää 

(Haapsalo ym., 2016). Ryhmässä yhteenkuuluvuuden tunne ja vetovoima toisia kohtaan 

ehkäisee ristiriitoja ja kiusaamista, koska se sitouttaa yksilöitä ryhmään, jossa toimitaan 

yhdessä (Haapsalo ym., 2016). Lapsi tarvitsee hyvinvoidakseen välittäviä ihmissuhteita, jossa 

hän saa sosiaalista tukea ja kokemuksen siitä, että hänestä huolehditaan, häntä arvostetaan ja 

häntä rakastetaan (Leskisenoja (2019). Lasten kuuluu saada tuntea, että hän on hyväksytty ja 

rakastettu, vaikka hän olisi turhautunut, kiukustunut tai huonolla tuulella (Leskisenoja, 2019).  

 Lasten yhteenkuuluvuuden tunne ja hyvä ryhmäytyminen vaatii korkeatasoista pedagogista 

toimintaa opettajilta (Haapsalo ym., 2016). Sosiaalisesti ja emotionaalisesti osaavat opettajat 

tekevät varhaiskasvatuksen oppimisympäristöstä lapsia tukevan ja rohkaisevan, jossa jokaisen 

lapsen kyvyt ja vahvuudet huomioidaan (Koivuniemi ym., 2020). Lapsia ohjataan konfliktien 

ratkaisemisessa ja lapsia kannustetaan yhdessä oppimiseen (Koivuniemi ym., 2020). Opettajat 

toimivat hyvän vuorovaikutuksen ja myönteisen käyttäytymisen roolimalleina (Koivuniemi 

ym., 2020).  

 Lapsiryhmässä yhteisten sääntöjen sopiminen lasten kanssa ja lasten ohjauskeinot, lapsiin 

suhtautuminen, palautteen antaminen ja ristiriitatilanteissa toimimisen sopiminen ryhmän 

henkilöstön kanssa luo struktuuria ja turvaa lapsiryhmään (Laakso & Aro, 2020). Yhteishenkeä 
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voi luoda esimerkiksi jaetuilla onnistumisen kokemuksilla, yhteisillä laulutunneilla, 

joukkuepeleillä, esiintymisillä ja retkillä (Haapsalo ym., 2016). Ryhmästä, jossa lapset eivät saa 

tarpeeksi tukea ja sensitiivistä kohtaamista tunteiden säätelyssä tulee emotionaalisesti turvaton, 

jolloin ryhmän yksilöiden välille voi syntyä helpommin torjuntaa (Haapsalo ym., 2016).  

Tunnetaitojen opettelu vertaisten kanssa lähtee siitä, että lapset osaavat leikkiä sovussa ja hillitä 

omia mielihalujaan (Haapsalo ym., 2016).  Lasten kiintymyksen ja välittämisen tunteiden 

ilmaisu ryhmää kohtaan on kytköksissä siihen, miten he tulevat hyväksytyksi kavereiden 

keskuudessa (Haapsalo ym., 2016). Lapsiryhmässä on paljon vuorovaikutustilanteita, jonka 

takia opettajalla ei ole aina mahdollista vastata kaikkien lasten tarpeisiin samaan aikaan tai yhtä 

aktiivisella läsnäololla (Ranta, 2021). Opettajilta vaaditaankin havainnointia ja herkkyyttä 

tunnistaa ketkä tarvitsevat eniten tietyllä hetkellä apua, että apu palvelisi parhaiten myös 

lapsiryhmää (Ranta, 2021). Vuorovaikutustilanteita tulee aina ymmärtää koko ryhmän tasolla 

(Ranta, 2021).  

4.4 Lasten tunnetaitojen tukeminen varhaiskasvatuksen arjessa 

Tunteita taitavasti säätelevä ihminen osaa kohdata arjessa epämiellyttäviä tilanteita niin, että 

tilanteiden käsittelyssä heidän toiminta tavoissaan korostuu sosiaalisesti hyväksytyt 

toimintatavat, kuten rauhallinen keskustelu ja omien mielipiteiden esiin tuominen toisia 

kunnioittaen (Koivuniemi ym., 2020). Tunnetaitoihin ja tunteiden säätelyyn tärkeänä osana 

kuuluu ihmisen taito säädellä tunteita sellaisilla keinoilla, jotka helpottavat omaa oloa tunteita 

aiheuttavissa tilanteissa (Koivuniemi ym., 2020). Nämä taidot auttavat myös ennakoimaan ja 

prosessoimaan omia tunteita esimerkiksi oppimistilanteissa, jonka myötä luovuttaminen 

haastavissa oppimistilanteissa voi vähentyä (Koivuniemi ym., 2020).  Tunnetietoinen lapsi osaa 

havaita tunteisiin liittyviä ilmeitä, eleitä, kehon asentoja, äänenpainoa ja pystyy yhdistämään 

tunnetilat ja ilmeet eri tilanteissa toisiinsa (Neitola ym., 2020). 

Matthewsin, Zeidnerin ja Robertsin (2011) mukaan lapsilla on nykypäivänä enemmän 

hankaluuksia lukea ja ymmärtää toisten ilmeitä, eleitä ja kehonkieltä, jonka takia tunnetaitojen 

tukeminen ja siihen panostaminen on tärkeää. Lapsille tunnetaitojen ja minäpystyvyyden 

tunteen tukeminen tulisi olla opettajan perimmäisin tarkoitus voidakseen luoda positiivisia 

vaikutuksia lapsiin (Valente ym., 2020). Varhaiskasvatuksessa lasten vasta opetellessa 

tunnetaitoja kykenemättömyys hallita tai käsitellä omia tunteitaan voi vaikuttaa oppimiseen ja 

sosiaalisiin suhteisiin negatiivisesti (Koivuniemi ym., 2020). Tunnetaitoja voidaan oppia 
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tutkimalla ja harjoittelemalla niitä arjessa (Jääskinen & Pelliccioni, 2017).  Lapsille opetetaan 

varhaiskasvatuksessa monia erilaisia selviytymiskeinoja ja tapoja säädellä tunteita, koska 

tunteiden säätelyssä toimivat keinot ovat sidoksissa tilanteeseen ja sen tuomaan tunteeseen 

(Koivuniemi ym., 2020).  

Opettajan näkökulmasta havainnointi ja lapsiryhmän tunteminen on tärkeää tunnetaitojen 

tukemisen kannalta. Riihonen ja kumppanit (2020) kertovat, että lasten yleisimpiä 

tunnesäätelyvaikeuksien ilmenemistapoja, joihin opettajan olisi hyvä reagoida on: 

1. Lapsen helposti hermostuminen ja ärtyminen. 

2. Pienistä asioista ylitsevuotava surullisuus ja pettymys, usein pois tolaltaan meneminen. 

3. Kielteisistä tunteista vaikea toipuminen, isojen ja pienten pettymysten heikko sietokyky.  

4. Lapsi ajattelee poikkeavan itsekeskeisesti tai itsekkäästi. 

5. Lapsi ei pysty hillitsemään käytöstään tilanteesta riippumatta. 

6. Lapsi on väkivaltainen tai raivokas, vaikka se ei kuulu kalenteri-iän mukaiseen käytökseen.  

7. Lapsella on hankaluuksia käyttäytyä sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla ollessaan 

hermostunut. 

 Opettajan huomatessa lapsilla tällaista käytöstä tarvitaan lapsille paljon tukea ja 

tunnetaitokasvatusta. Vasta silloin, kun lapsi tiedostaa, ymmärtää ja osaa tunnistaa omia ja 

toisten tunteita on helppo toimia ryhmässä (Riihonen ym., 2020).  

Tunteiden säätelyn tarkoituksena ei ole tukahduttaa omia tunteita tai mielipiteitä, vaan antaa 

keinoja selviytyä ja ratkaista vaikeitakin tilanteita ja tunteita (Riihonen ym., 2020). Lapsilla on 

lupa kokea ja näyttää kaikenlaisia tunteita varhaiskasvatuksessa, eikä yksikään tunne ole 

kielletty (Lajunen, Andell, Ylenius-Lehtonen & Ojanen, 2015). Varhaiskasvatuksessa lapset 

vasta opettelevat tunnetaitoja ja kaikilla lapsilla tulee olla oikeus tehdä virheitä samallalailla 

tunnetaitojen opettelussa, kuin muidenkin taitojen opettelussa (Lajunen ym., 2015). Lasten on 

koettava oppimisympäristönsä avoimena ja turvallisena, että he voivat vapauttaa itsensä 

tutkimiselle ja tuntemattoman kokemiselle, kuin myös toisiin lapsiin tutustumiselle (Uusitalo-

Malmivaara & Vuorinen, 2017). Lasten etuoikeus on kokea, että hänestä välitetään ja hän on 

turvassa (Laitinen, 2021). Oppimisen jatkumisen kannalta olennaista on se, miten kokemukset 

ovat vaikuttaneet hallinnan tunteeseen eli ovatko kokemukset lisänneet lapsen uskoa itseensä 

vai murentaneet sitä (Laitinen, 2021).  
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Tunteiden säätelytaitoja kuuluu tukea monin eri tavoin (Laitinen, 2021). Tunteiden 

tunnistaminen ja tunnetietoisuus on perusta lasten tunteiden säätelylle (Laitinen, 2021). 

Aikuiset omalla esimerkillään mallintavat erilaisia tunteiden säätelykeinoja lapsille, kuin myös 

tukevat ja ohjaavat lasta ilmaisemaan ja säätelemään tunnekokemuksiaan sekä ymmärtämään 

omia ja toisten tunteita (Koivuniemi ym., 2020). Lapsia autetaan tunteita tuovan tilanteen 

tulkitsemisessa ja tuodaan esiin toisten lasten näkökulmia tilanteisiin, jonka kautta lapsia 

autetaan ratkaisemaan ongelmatilanteita (Koivuniemi ym., 2020). Jääskinen ja Pelliccioni 

(2017) kokoavat keinoja, jotka vaikuttavat tunteeseen ja sen luomaan olotilaan rauhoittavasti. 

Näitä keinoja on toiminta, kuten liike, kirjoittaminen, piirtäminen, puhuminen ja tilanteesta 

poistuminen. Toisena he tuovat esiin ajatusten ylös kohottamisen lempeästi ja kannustavasti 

puhumalla itselleen. Kolmantena on kehoon keskittyminen ja rentoutuminen, kuten hengitys, 

voima-asento ja muut keholliset rentoutumisen keinot.  Myös Lajunen ja kumppanit (2015) 

painottavat lasten kohdatessa epämiellyttävämpiä tunteita mielen ilahduttamisen keinoja. Näitä 

keinoja ovat esimerkiksi omasta olosta ja tunteista puhuminen kavereille tai aikuiselle, avun 

pyytäminen, lohdutus ja aikuisen syli, iloisten asioiden ajatteleminen, liikkuminen, musiikin 

kuuntelu tai tunteiden nimeäminen ja niiden sanominen itsellensä ääneen.  

Tunnetaitojen tukeminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii paljon toistoja ja keskustelua 

(Kiviluote ym., 2019). Kiviluote ja kumppanit (2019) tuovat esiin nelivaiheisen taitojen 

opettamisen taulukon, jossa ensimmäisenä lasten kanssa pitäisi keskustella opetettavasta 

taidosta, joka tässä tapauksessa on tunteet, niiden merkityksestä ja hyödyllisyydestä. Toisena 

vaiheena on havainnollistaa ja selittää taito eli tunteet ja opettaa tunnistamaan oikeat ja väärät 

toimintatavat. Kolmantena on tunnetaitojen harjoittelu lavastetusti, kuten draaman tai leikin 

keinoin. Neljäntenä on taidon vahvistus eli lasten kanssa luonnollisessa ympäristössä oikeissa 

tilanteissa tunnetaitojen harjoitteleminen. Tunteista ja tunnetaitojen merkityksellisyydestä 

keskustellaan lasten kanssa ikätason mukaisesti, jonka jälkeen tunteita havainnollistetaan, 

tuodaan esiin erilaisia toimintatapoja ja korostetaan, että kaikkia tunteita voi oppia hallitsemaan 

(Kiviluote ym., 2019).  

Lapset, jotka vasta opettelevat tunnetaitoja tarvitsevat usein opettajan apua tunteiden säätelyssä 

(Koivuniemi ym., 2020). Kanssasäätelyllä tarkoitetaan prosessia, jossa itsesäätelyn prosesseja 

jaetaan säätelytaidoiltaan taitavamman kanssa (Koivuniemi ym., 2020). Opettaja 

kanssasäätelee lapsen kanssa tunteita mallintamalla tai säätelemällä tunteita ja tilanteita lapsen 

kanssa, joka vaatii opettajilta jatkuvaa tunnetukea ja emotionaalista läsnäoloa (Koivuniemi ym., 

2020). Kanssasäätelyssä opettajan antaman tuen määrä vaihtelee tilanteen mukaan (Koivuniemi 
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ym., 2020). Tilanteessa opettaja arvioi, kuinka paljon lapsi pystyy ottamaan vastuuta ja sen 

mukaan voi joko antaa vastuun tilanteessa lapselle tai ottaa selvästi itse vastuun ja ohjaavan 

roolin (Koivuniemi ym., 2020).  Kanssasäätelyn tarkoituksena on auttaa lasta kohti 

itsenäisempää tunteiden säätelyä asteittain (Koivuniemi ym., 2020). Kanssasäätelyssä opettaja 

voi valita tuen tavan tilanteesta riippuen (Järvenoja ym., 2020). Ennakoivia tuen strategioita voi 

käyttää silloin, kun ennaltaehkäistään suurien ristiriitatilanteiden syntymistä, kun taas reagoivia 

tuen strategioita käytetään silloin, kun tunteiden säätely on lapselle jo vaikeaa (Järvenoja ym., 

2022). Opettajan tulee kohdistaa tuki kanssasäätelyyn ja tunteiden tukemiseen eikä niinkään 

lapsen toimintaan (Järvenoja ym., 2022).   

4.5 Leikki, taide, kirjallisuus ja draama lasten tunnetaitojen tukijoina 

Leikki on kaikkien lasten oikeus ja suuri ilon lähde heidän elämässään (Leskisenoja, 2019). 

Lasten leikissä tulee esiin erilaisia tunnetiloja, johon opettaja voi omalla toiminnallaan 

osallistua ja löytää sopivia tunnekasvatuksen hetkiä lasten leikin tiimellyksestä (Leskisenoja, 

2019). Lasten leikki, joka mallintaa erilaisia tilanteita antaa lapsille mahdollisuuden tutkia 

tunteita toisten kanssa tai yksin turvallisessa kontekstissa (Whitebread ym., 2019). Leikin 

aikana lapset voivat ilmaista huoliaan, selvittää omia kokemuksiaan ja kokeilla erilaisia tunteita 

ilman todellisen elämän seurauksia (Whitebread ym., 2019). Pedagogisessa toiminnassa 

leikkiin pystyy yhdistelemään satuja, draamaa tai improvisaatiota, jonka avulla leikkejä ja eri 

tilanteita rikastetaan (Kiviluote, 2019).  

Lorut, sanaleikit, laulut ja yhteinen hauskanpito luovat positiivista ilmapiiriä ja tukevat 

oppimista sekä lasten hyvinvointia (Kiviluote, 2019).  Leikissä syntyvien neuvottelujen ja 

kompromissien teko vaatii lapsilta taitavaa tunnetietoisuutta (Whitebread ym., 2019).  Lasten 

ollessa kykenemättömiä neuvottelemaan, tekemään kompromisseja tai säätelemään tunteitaan 

leikki voi opettajan näkökulmasta loppua erimielisyyksien takia (Whitebread ym., 2019).  

Taiteen tekeminen ja toteuttaminen varhaiskasvatuksessa voi auttaa lapsia tunteiden 

käsittelyssä (Neitola ym., 2020). Taiteen avulla lapset voivat jäsentää tunteita ja tapahtumia, 

kuin myös löytämään itsensä ja kokemaan itsensä toisenlaisena (Neitola ym., m 2020). 

Ryhmässä toteutettavat yhteiset taideprojektit ovat tehokkaita sosiaalisemotionaalisesta 

näkökulmasta ja luovat yhteenkuuluvuuden sekä osallisuuden kuuluvuutta lapsissa (Neitola 

ym., 2020). Myös musiikilla voidaan tukea ja opetella tunnetaitoja lasten kanssa (Neitola ym., 

2020). Musiikki voi esimerkiksi tuoda esiin muistoja erilaisista tapahtumista ja sitä kautta 
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erilaisia tunnekokemuksia (Neitola ym., 2020). Musiikkimaalauksessa, jossa kuunnellaan 

erilaisia kappaleita lapset maalaavat musiikista heräämiä mielikuviaan, jotka voivat olla 

peräisin heidän omista kokemuksistaan (Neitola ym., 2020).  

Tunnekasvatuksessa voi hyödyntää myös pedagogista nukkea, jonka kautta opettaja voi pitää 

erilaisia tuokioita, kuin myös hyödyntää nukkea erilaisissa arjen tilanteissa (Neitola ym., 2020). 

Lapset voivat kokea käsinuken helpommin lähestyttäväksi ja sen myötä lasten voi olla 

helpompi kuunnella, keskittyä ja kertoa asioita käsinukelle (Suvilehto, 2020). Pedagoginen 

nukke voi tuoda turvallisuuden tunnetta lapsille arjen haasteissa, kuin myös tunteiden 

käsittelyssä (Suvilehto, 2020). Tunteita opetellessa lapset voivat ottaa paremmin vastaan 

käsinukelta tullutta tietoa, kuin myös keskittyä paremmin tilanteeseen (Suvilehto, 2020).  

Pedagogisen nuken ja draaman käyttö varhaiskasvatuksessa vaatii heittäytymistä ja Suvilehdon 

(2020) mukaan varhaiskasvatuksessa draaman asema on heikentynyt.  

Draama voi olla lempeä ja mielenkiintoinen tapa lapsille tutkia ja tarkastella maailmaa, sillä se 

etäännyttää ilmiöistä, mutta tuo ne samaan aikaan lähelle (Kiviluote ym., 2019). Leikki ja 

draama ovat varhaiskasvatuksessa yleensä keskeisimpiä toimintatapoja (Kiviluote, 2019). 

Draama on turvallinen tapa käsitellä vaikeitakin tunteita, sillä draamassa saatu rooli antaa 

lapselle suojan, mikä vapauttaa lapsia ehdottamaan, kokeilemaan ja kokemaan erilaisia tunteita 

ja kokemuksia (Kiviluote, ym., 2019). Draama on usein tavoitteellista, mikä erottaa sen 

vapaasta leikistä (Kiviluote ym., 2019). Pedagogisesti draamaa voi käyttää tunnetaitojen ja 

tunnekokemusten läpi käymiseen, kuin myös tunteiden kokemiseen ja näyttelemiseen 

(Kiviluote ym., 2019). Draaman avulla voidaan harjoitella lasten kanssa sosiaalista 

kanssakäymistä ja arkisia tilanteita (Kiviluote ym., 2019).  

Lastenkirjallisuus, sadut, runot ja erilaiset kertomukset ovat paljon käytettyjä tunnekasvatuksen 

välineitä. Erilaisia tunnetaitokirjasarjoja on paljon, kuten esimerkiksi Fanni, Ympyräiset, Jukka 

Hukka, Molli ja Piki. Kirjasarjoissa on usein opettajille erikseen oppaat, joita opettaja voi 

hyödyntää tunnetaitoja tukiessaan. Kirjojen hahmoja ja maailmaa voidaan tuoda monipuolisesti 

osaksi varhaiskasvatuksen toimintaa, joka vahvistaa ja muistuttaa lapsia kirjojen sisällöistä 

(Suvilehto, 2020). Kirjoja voi lukea lapsille ja tehdä kirjojen tarinoista draaman keinoin 

näytelmiä tai tuoda kirjojen teemoja leikkeihin sekä toimintaan mukaan (Suvilehto, 2020). 

Myös haastavissa tunnetilanteissa lasten ajatuksia voi keskustelemalla ohjata kohti kirjoja ja 

miettiä ratkaisukeinoja tilanteeseen niistä lasten kanssa.  
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Sadut ovat päiväkoti-ikäisille lapsille luontainen tapa tutustua tunteisiin (Jääskinen & 

Pelliccioni, 2017). Tunnetaitohetkissä opettaja voi käyttää nukkea tai muuta konkreettista 

hahmoa sadusta, joka vahvistaa sadun tarinaa ja usein rohkaisee lapsia myös keskustelemaan 

siitä (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Opettaja satua kertoessaan pystyy mielikuvituksellaan 

keksimään siitä monenlaisia harjoitteita tunnetaitoihin (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). 

Varhaiskasvatuksessa toiminta on paljon mielikuvituksiin ja satuihin perustuvaa, joiden kautta 

lapset oppivat elämän taitoja (Jääskinen & Pelliccioni, 2017).  
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5 Pohdinta  

Tutkielmassani tarkastelin, miten varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea lasten tunnetaitoja 

varhaiskasvatuksen arjessa. Tunteiden tukemisen keinoja on monia ja niiden käyttöä pitää 

muokata lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Monille lapsille tunteiden säätelyn oppiminen 

niin, ettei tunteen vallassa tuottaisi itselle tai muille harmia on opettajille todellinen haaste 

(Riihonen ym., 2020). Varhaiskasvatuksen arjessa näitä tilanteita tulee väistämättä päivittäin 

lasten iän- ja kehitystason takia (Riihonen ym., 2020). Tämän takia on tärkeää, että opettaja 

tuntee lapsiryhmänsä lapset, havainnoi heitä aktiivisesti ja myös reflektoi omaa toimintaansa 

lasten kanssa (Koivuniemi ym., 2020).  

Ihminen, jolla on hyvät tunnetaidot on levollinen, kokee sisäistä turvaa, luottaa itseensä, omaa 

myönteisen elämän asenteen, puolustaa ja ilmaisee rohkeasti itseään, tuntee hallitsevansa 

elämäänsä ja kokee elämänsä merkitykselliseksi (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). 

Varhaiskasvatuksessa pyritään luomaan jokaiselle lapselle hyvät tunnetaidot, jotta he voivat 

olla varmoja ja luottavaisia itsestään, elämästään ja tulevaisuudestaan (Jääskinen & Pelliccioni, 

2017). Tunnetaidot ovat merkityksellisiä elämässä pärjäämisen ja yhteiskunnassa toimimisen 

kannalta (Jääskinen & Pelliccioni, 2017).  

Pieni lapsi, joka vasta harjoittelee tunnetaitojaan ei pysty harjoittamaan niitä yksin (Jääskinen 

& Pelliccioni, 2017). Tämän takia esimerkiksi jäähypenkit, joissa lasta rangaistaan tunteesta ja 

jätetään yksin istumaan eivät toimi (Jääskinen & Pelliccioni). Lapsen ollessa tunnereaktion 

vallassa myöskään muistutus säännöistä tai lapselta järkevyyden olettaminen ei tuota tulosta 

(Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Tunnereaktion vallassa oleva lapsi tarvitsee aikuisen 

pysähtymistä ja kuuntelemista (Jääskinen & Pelliccioni).  Lapsen tunnereaktion laannuttua 

tilanteen tunteita voidaan sanoittaa ja niistä keskustellaan lapsen kanssa (Jääskinen & 

Pelliccioni, 2017). Opettajien on tärkeä muistaa, että lapsen tunnereaktioiden voimakkuus ei 

ole mittari heidän onnistumisellensa tai epäonnistumisellensa, vaan se on lapsen oma reaktio 

(Jääskinen & Pelliccioni, 2017). Varhaiskasvatuksen vaikeissa tilanteissa korostuu opettajien 

omat tunnetaidot ja käsitys itsestään (Jääskinen & Pelliccioni, 2017).  

Tutkimuksia tunnekasvatuksesta ja erilaisia opettajan materiaalipaketteja varhaiskasvatukseen 

on hyvin saatavilla ja tunnekasvatuksen sisälle kuuluvista tunnetaidoista, tunteista, 

itsesäätelystä ja tunneälystä löytyi paljon aineistoja ja toteutettuja tutkimuksia. 

Tutkimusaiheeseen löytyi paljon kirjallisuutta, joka selittää lasten tunteiden toimintaa, niiden 
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taustaa ja ilmenemistä. Lapsille on tehty paljon tunnetaitoja vahvistavia lastenkirjoja, kuten 

esimerkiksi Ympyräiset, Fanni-kirjasarja ja Jukka Hukka. Osaan näistä sarjoista on myös tehty 

erilaisia opettajan oppaita ja verkkokoulutuksia opettajille tunnekasvatuksesta.  

Tutkielmassa tunnekasvatuksessa korostui lämmin ja sensitiivinen opettaja, joka hyväksyy 

lapset ja lapsien tunnetilat. Tärkeinä tunnekasvatuksen keinoina nousi esiin lapsille tunteiden 

sanoittaminen, joka luo pohjaa syvemmälle tunnekasvatukselle. Tunnetaitoja voidaan oppia 

kokemuksen ja mallin kautta, millä tarkoitetaan sitä, että tunnetaitoja opitaan kokemalla tunteita 

ja näkemällä esimerkkejä hyvistä tunnetaidoista esimerkiksi opettajalta (Jääskinen & 

Pelliccioni, 2017). Opettajien omat hyvät tunnetaidot ovat varhaiskasvatuksessa tärkeitä, että 

he voivat näyttää lapsille hyvän mallin tunnetaidoista (Jääskinen & Pelliccioni, 2017). 

Draama, leikki ja erilaiset taiteen keinot koettiin tutkimuksissa hyviksi keinoiksi 

tunnekasvatuksen tukemiseksi. Lapset pystyvät samaistumaan satujen maailmaan ja oppimaan 

niistä hyvin. Leikin merkitystä korostettiin tutkimuksissa lasten oppimisen väylänä, sillä leikin 

kautta lapset käsittelevät kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Lasten kanssa isompien projektien 

tekeminen tunnekasvatuksesta, joka kattaa laaja-alaisesti erilaisia pedagogisia kokonaisuuksia 

on suotavaa kokonaisvaltaisen oppimisen kannalta. Isommissa projekteissa tulee huomioida 

lapsilähtöisyys ja lasten motivaatio aihetta kohtaan. Opettajan oma innostava ja kiinnostunut 

ote projektia kohtaan innostaa ja motivoi myös lapsia projektissa työskentelyyn. 

Tutkimusta tehdessäni ja tutkimukseen lähteitä etsiessäni huomasin, kuinka paljon ja kattavasti 

tunnekasvatusta on jo tutkittu varhaiskasvatuksen kontekstissa. Varhaiskasvatuksen opettajille 

on paljon kirjallisuutta ja koulutuksia on saatavilla tunnekasvatukseen. Opettajan omasta 

kiinnostuksesta ja motivaatiosta voi johtua perehtyykö tai käyttääkö hän näitä materiaaleja 

lapsiryhmässä. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että tunnekasvatus on 

varhaiskasvatuksen kentällä vahvasti läsnä ja siitä ollaan kiinnostuneita. Yhteiskunnallisesti 

tunnekasvatuksen vahva läsnäolo varhaiskasvatuksessa on positiivinen asia, sillä mahdollisesti 

lapset, jotka saavat laadukasta tunnekasvatusta varhaiskasvatuksessa kasvavat 

tasapainoisemmiksi yhteiskunnan jäseniksi. Tunnekasvatusta varhaiskasvatuksen 

koulutusohjelmassa on näkyvillä kursseilla, mutta opettajien omista tunnetaidoista puhutaan 

suhteellisen vähän. Opettajien omat tunnetaidot ja ymmärrys itsestä ovat tärkeitä 

varhaiskasvatuksessa, jonka takia tätä pitäisi mielestäni painottaa ja käsitellä koulutuksessa 

enemmän.  
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Tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa mietin, onko aineisto riittävän laaja ja kattava 

tieteellisten päätelmien tekemiseen (Eskola & Suoranta, 1998). Tätä täytyi tarkasti pohtia 

tutkielmassani ja aineistoissani. Luotettavuuden ja eettisyyden kannalta tutkijan itse pitää 

miettiä omia mahdollisia ennakkoluulojaan ja käsityksiään aiheesta (Valli, 2018). Omat 

ajatukseni hyvästä ja toimivasta tunnekasvatuksen tavoista voivat myös haitata tutkimuksen 

puolueettomuutta ja tiedostamattomat, kuin myös tiedostetut tapani havainnoida ja analysoida 

tutkimuksia voivat vaikuttaa tutkimukseni tuloksiin (Valli, 2018).  Huolehdin myös, että kerron 

kirjallisuuskatsaukseen kerättyjen tutkimusten asiat oikein ja faktapohjaisesti, enkä anna väärää 

tietoa kenenkään tutkimuksista (Valli, 2018). Tutkimusetiikan yksi iso osa on ihmisten, 

ilmiöiden ja moninaisuuden kunnioittaminen (Valli, 2018). Ihmiset kokevat ja käsittelevät 

tunteita subjektiivisesti, jonka takia pitää varmistaa, että tutkimuksessani tuotan sellaista 

tekstiä, etten loukkaa tai vahingoita sillä ketään (Valli, 2018).   

Tutkielmaa tehdessäni aloitin prosessin tutkimuksia lukemalla ja niihin perehtymällä. 

Hyödynsin kansainvälisiä, kuin myös suomalaisia tutkimuksia tutkielmassani. Koen, että 

aineistoni on riittävän laaja tutkimustulosten luotettavaan esittämiseen. Pyrin tarkastelemaan 

ainestoani mahdollisimman objektiivisesti huomioiden mahdolliset ennakkoluuloni ja 

oletukseni tietoon ja tiedostamalla pyrkinyt vähentämään niitä. Toisten tutkimuksia 

analysoidessa on mahdollista, että tehdyn tutkimuksen merkitys muuttuu, mutta olen 

kiinnittänyt tähän huomiota omassa tutkielmassani perehtymällä hyvin tutkimuksiin ennen 

niiden esiin tuomista. 

Tunnekasvatuksen yhtenä osa-alueena minua kiinnostaa tunneälyn ymmärtäminen ja siihen 

syventyminen. Varhaiskasvatuksessa tunneälyä on tutkinut Suomessa paljon Köngäs (2018) ja 

hän kertoo, kuinka tunneälyn tutkimus Suomessa on jäänyt hyvin vähälle lasten parissa. Köngäs 

(2018) tuo myös esiin, että varhaiskasvatuksessa osataan tukea tunnetaitoja hyvin, vaikka 

varsinaista tutkimusta tai tietoa tunneälystä kentällä ei ole. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten 

tunnekasvatus varhaiskasvatuksessa muuttuisi, jos opettajien tietoisuus tunneälystä kasvaisi. 

Vaikuttaisiko tunneälyn parempi ymmärtäminen lasten kohtaamiseen ja tunteiden 

ymmärtämiseen varhaiskasvatuksessa. Tunneälyn ymmärtämisen kautta myös opettajat 

voisivat tulla tietoisemmiksi itsestään ja harjoittaa omia tunnetaitojaan paremmiksi, joka taas 

voisi näkyä parempana lasten ymmärtämisenä ja tunnekasvatuksena.  

Haastavana tutkielmassani koin käsitteiden rajaamisen ja tutkimuskysymyksen tekemisen. 

Tunteet ovat laajoja ilmiöitä ja niiden rajaaminen ja selittäminen oli tutkielmassani haaste. 
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Toivon saavani kandidaatintutkielmastani jatkettua samasta aiheesta Pro gradu-tutkielman, jota 

voisin toteuttaa myös empiirisesti päiväkodeissa. Olisi mielenkiintoista päästä tutkimaan ja 

seuraamaan tunnekasvatusta varhaiskasvatuksessa ja perehtyä esimerkiksi enemmän 

tunneälyyn ja opettajien omien tunnetaitojen vaikutukseen opetuksessa. 

Tunnekasvatusta on tutkittu esimerkiksi laadullisella tutkimuksella varhaiskasvatuksessa, 

kirjallisuuskatsauksena, kuin myös erilaisten haastatteluiden ja kyselylomakkeiden avulla. 

Esimerkiski TunTuVa-hankkeessa on kerätty uusinta tutkimustietoa ja rakennettu niistä 4T-

toimintamalli varhaiskasvatuksen arkeen opettajille tueksi tunnekasvatukseen (Järvenoja, 

2022). Köngäs (2018) on tehnyt tunneälystä etnografista tutkimusta ei-osallistuvan videoinnin 

menetelmin ja analysoinut aineistoa. Määtän ja kumppaneiden (2017) tilannekartoitus 

tutkimuksessa saatiin kirjallisuuskatsauksen tuloksista selville, että interventiotutkimusta, jossa 

kokeillaan sosioemotionaalisia taitoja tukevia menetelmiä on tehty hyvin vähän. Myös nuorten 

lasten sosioemotionaalisten taitojen tutkiminen on jäänyt suomessa vähäiseksi ja lasten 

sosioemotionaalista kehitystä tutkitaan paljon epäsuorasti aikuisten kautta (Määttä ym., 2017). 

Tutkimustuloksiksi tunnekasvatuksen kannalta on huomattu, että aikuisten ja lasten keskinäisen 

vuorovaikutuksen, lasten suhteiden ja ryhmädynamiikan, kuin myös tukitoimet tunnistetaan 

tärkeäksi osaksi tunnekasvatusta (Määttä, 2017).  Jatkotutkimustarpeina on 

interventiotutkimukset, joissa kokeillaan systemaattisesti kentällä erilaisia lasten 

sosioemotionaalisia taitoja tukevia menetelmiä (Määttä, 2017). Tunnekasvatuksen tutkimusten 

ja yhteiskunnallisen keskustelun määrä kertoo sen olevan kiinnostava ja ajankohtainen aihe. 

Lasten tunnetaitojen tukeminen ja siihen panostaminen varhaiskasvatuksessa tukee 

tulevaisuuden hyvinvoiva aikuisia.  
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