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Sosioemotionaalisuus on laaja käsite ja tutkimusaihe. Tässä tutkimuksessa sitä lähestyt-
tiin sosioemotionaalisuuden määritelmien, sosioemotionaalisen kehityksen teorioiden, 
tunteiden ja tunneälyn teorioiden (erityisesti Bar-On 2000) sekä sosioemotionaalisen 
kasvatuksen näkökulmien kautta. Teorioiden pohjalta rakennettiin tunnetaitoprojekti, 
joka koostui yhdelle peruskoulun viidennelle luokalle erikseen suunnitelluista tunnetai-
totunneista, oppiaineisiin integroiduista tunnetaitoteemoista, seikkailuretkestä ja van-
hempainilloista. Tunnetaitoprojekti kesti vajaan lukuvuoden. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tunnetaitoprojektin vaikutuksia tutki-
musryhmän oppilaiden tunneälyyn, tunnetaitoihin ja ryhmän turvallisuuteen. Tutkimuk-
sessa analysoitiin ryhmän turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Projektia koskevia 
asenteita ja mielipiteitä kysyttiin kaikilta projektin osapuolilta. Tutkimuksen tavoitteena 
oli myös tutkia tunnetaitoprojektin herättämiä teemoja tutkijan omassa tunnekasvattajan 
kasvuprosessissa.  

Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus, joka tehtiin toimintatutkimuksena. 
Tiedonhankintamenetelminä käytettiin tunneälytestiä, kyselylomakkeita, haastatteluja 
sekä tutkijan omia kenttämuistiinpanoja. Tunneälyn mittauksessa oli mukana vertailu-
ryhmä. Tutkimus eteni toimintatutkimukselle tyypillisen spiraalirakenteen tavoin: suun-
nittelua seurasi toteutus ja sen reflektointi, jonka jälkeen suunniteltiin taas uusia jaksoja.  

Tutkimus osoitti, että tutkimusryhmän oppilaat oppivat jonkin verran tunnetai-
toja, erityisesti intrapersoonallisia taitoja eli ”minä”-taitoja ja interpersoonallisia taitoja 
eli ”kaveritaitoja”. Muutaman oppilaan itsearvostus vahvistui, monien tunteiden ilmaisu 
lisääntyi ja yhteistyötaitoja sekä erilaisuuden hyväksymistä opittiin jonkin verran. Osa 
oppimisesta saattoi jäädä tiedolliselle tasolle. Ryhmän turvallisuuden edistyminen näkyi 
kiusaamisen vähenemisenä ja toverisuhteiden paranemisena. Tunneäly laski kuitenkin 
jonkin verran sekä tutkimus- että vertailuryhmällä. Tutkimuksessa havaittiin, että tunne-
taitoihin ja niiden oppimiseen vaikuttavia tekijöitä on paljon. Näistä muun muassa oppi-
laiden murrosiän aiheuttama kriittisyys ja epävarmuus näkyivät todennäköisesti kevään 
kielteisemmissä itsearvioinneissa ja oppilaiden vaihtelevissa asenteissa tunnetaitopro-
jektia kohtaan. Myös tiedostamisen lisääntymisellä saattoi olla vaikutusta kriittisyyteen. 

Turvallisuus muodostui laajaksi ja tärkeäksi teemaksi, johon myös tutkija-
tunnekasvattajan oman kasvuprosessin keskeiset kysymykset sisältyivät. Opetusryh-
mään vaikuttavia turvallisuuden elementtejä ovat tutkimuksen perusteella ryhmän ra-
kenne ja ryhmädynamiikka, opetuksen organisointi, opettajan herkkyys ja jämäkkyys 
sekä yhteisön tuki. Tutkimuksessa todettiin, että opettajan omien tunnetaitojen kehittä-
minen on erittäin tärkeää oppilaiden tunnetaitojen oppimiselle. 
 

 

Avainsanat: Sosioemotionaalinen kasvatus, tunnekasvatus, tunnetaidot, tunneäly, turval-
linen ryhmä, toimintatutkimus. 
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ESIPUHE 

 
Vain sydämellään näkee hyvin, tärkeimpiä asioita ei näe silmillään.             Pikku prinssi 

 

Tunnekasvattajan purjehdukseni alkoi muutamia vuosia sitten, vuonna 2000, ennen kuin 

osasin aavistellakaan tämän päivän julkisesta tunnetaitokeskustelusta. Monista syistä 

johtuen halusin ryhtyä tutkimaan kiinnostavaa ja mielestäni tulevaisuudessa erittäin 

tarpeellista aihetta. Tunsin olevani suuri löytöretkeilijä ja unelmoin, että voisin joskus 

olla suunnittelemassa sosioemotionaalisten taitojen opetussuunnitelmaa ja kehittämässä 

siihen sopivaa materiaalia. Silloin en kuitenkaan vielä tiennyt, että tunnetaidot olivat 

tulossa osaksi terveystieto-oppiainetta ja muita opetussuunnitelman sisältöjä.  

Pro gradu -tutkimukseni oli alku pitkälle matkalle tunnekasvattajuuteen. Vielä 

työn ollessa kesken vene nytkähti liikkeelle aavalle merelle. Yhtäkkiä huomasin olevani 

kouluttamassa tulevia terveystiedon opettajia tunnetaitojen opettamisesta, tekemässä 

opetusmateriaalia ja kirjoittamassa tunnetaitoihin liittyviä artikkeleja. Sain myös osallis-

tua terveystiedon opetussuunnitelman sosioemotionaalisia tavoitteita koskevaan keskus-

teluun. Sain lähteä oppimaan ja kasvamaan tunnekasvattajana ja kulkemaan toisten 

rinnalla heidän kasvuprosessissaan.  

Tunnen suurta kiitollisuutta Marja Kokkoselle, Heli Tyrväiselle, Lea Pulkki-

selle ja Leevi Launoselle, jotka luottivat minuun ja antoivat minulle matkani alkuvai-

heessa mahdollisuuksia kokeilla siipieni kantavuutta ja jakaa sydämeni palosta, ideoista 

ja kokemuksistani. Kiitän Ulla Klemolaa, Tiina Rintalaa ja Anna Rönkää tunnetaitojen 

opettamista koskeneista keskusteluista. Koin tulleeni otetuksi vakavasti, kollegana ja 

samanhenkisenä yhteisen asian eteenpäin viejänä. Erityisesti kiitän tähänastisen tutki-

musmatkani loppuvaiheen ohjaajaani Kaili Kepler-Uotista, joka rohkaisi minua usein ja 

antoi tutkimuksestani rakentavaa palautetta.  

Pekka Rahkoselle olen kiitollinen avusta tilastollisten testien tekemisessä. Ar-

vostan myös Juha Laineen kielellisiä huomioita. Ilman arkipäivän yhteistyökumppania-

ni ja tutkijaystävääni Päivi Tuonosta olisivat pitkät gradupäivät olleet hyvin yksinäisiä – 

kasvislounas Katriinassa piti yllä työrytmiä. Kiitän lämpimästi tutkimusryhmän opetta-

jaa ja oppilaita tutkimukseen osallistumisesta ja kuvataiteen töistä, jotka elävöittävät 

raporttiani. 

 Vihdoin ”Iisakin kirkkoni” on valmis. Pro gradusta tuli minulle suurempi ja pitkä-

aikaisempi tehtävä ja kumppani kuin monelle muulle. Siitä tuli tunnekasvattajan purjeh-

dusmatkani lähtölaituri, purjehdusta edistävä tuuli ja täydennyssatama. 
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1  ONGELMISTA KASVUN TUKEMISEEN  

 
Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja ter-
veen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja 
taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demo-
kraattista yhteiskuntaa. (POP 2004, 14) 

 

Sosiaalisten taitojen opetus on ollut tuhansia vuosia osa kasvatusta (Cohen 1999, 8) ja 

opetussuunnitelmien kasvatustavoitteita, vaikka painopisteet ja metodit ovatkin muuttu-

neet (Launonen 2001, 314–315). Nyt on kuitenkin herätty huomaamaan lasten entistä 

suurempi sosioemotionaalisten taitojen tukemisen tarve. Yksinäisyys ja turvattomuus 

aiheuttavat masennusta myös lapsilla (Pulkkinen 2002, 112) ja muutenkin sosioemotio-

naalisen kehityksen häiriöistä kärsivien määrä kasvaa eri mittareiden mukaan (Ahvenai-

nen, Ikonen & Koronen 2001, 39). Aikamme levottomuus ja väkivaltaisuus, nuorten 

altistuminen päihteille ja huumeille, perherakenteiden hajoaminen ja monet sosiaaliset 

ja yhteiskunnalliset ongelmat ovat lisääntyneet ja siten luoneet tarvetta tunne-elämän ja 

sosiaalisten taitojen huomioimiseen (Schmuck & Schmuck 2001, 25; Weare 2000, 2–5). 

Emme ole tarjonneet lapselle sitä ”parasta, mitä [ihmiskunta] pystyy sille tarjoamaan”, 

vaikka YK:n lapsen oikeuksien julistus vuonna 1959 niin lupasikin (Lasten oikeuksien 

julistus 2005). 

Ratkaisuja lasten ja nuorten vaikeuksiin etsitään nyt koulusta. Tunne-elämän ja 

sosiaalisten taitojen arvostamista on alettu vaatia muiden oppisisältöjen rinnalla (Cohen 

1999, 8), vaikka tähän asti kiinnostus on ollut melko vähäistä ja psykologian ja kasva-

tuksen alueen tutkimus ja käytäntö on keskittynyt enemmän ongelmiin kuin mahdolli-

suuksiin (Weare 2000, 1). On huomattu, että sosioemotionaalisia taitoja opettava koulu 

voi olla tärkeä suojaava tekijä lapsen elämässä (Graczyk, Weissberg, Payton, Elias, 

Greenberg & Zins 2000, 395; Launonen & Pulkkinen 2004, 52–53, 56). Kaikkiin oppi-

laisiin kohdistuvalla sosioemotionaalisiin taitoihin keskittyvällä kasvatuksella voidaan 

edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia (Elias, Zins, Weissberg, Frey, Greenberg, 

Haynes, Kessler, Schwab–Stone & Shriver 1997, 1–2), vaikuttaa myönteisesti oppimi-

seen ja akateemiseen menestykseen (Goleman 1995, 337; Zins, Bloothwort, Weissberg 

& Walberg 2004, 4–5) sekä ehkäistä riskikäyttäytymistä ja syrjäytymistä (CASEL 

2003a, 8; Elias 2003, 7; Elias ym. 1997, 5; Elias & Butler 1999, 75). Sosioemotionaali-

sen kasvatuksen on sanottu jopa erottelevan menestyvät koulut muista kouluista (Elias 

ym. 1997, 3), ja sosioemotionaalisten taitojen väitetään olevan oppimisen edellytys 

(CASEL 2003a, 6–7). Tämä ei ole uusi asia, sillä osoittaahan jo Maslowin (1970, 35–
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51) tarvehierarkia, että tunne- ja sosiaalisten tarpeiden täyttyminen on edellytys korke-

ampien henkisten tavoitteiden saavuttamiselle. 

Tunne-elämällä, etenkin tunteiden tunnistamisella ja niiden säätelyllä, on hy-

vin keskeinen tehtävä ihmisen elämän ja sopeutumisen kannalta (esim. Gross 1999a, 

525; Saarni, Mumme & Campos 1998, 237). Tunneäly näyttää vaikuttavan niin opin-

noissa (Parker, Creque & Barnhart 2004, 1321) kuin työssä menestymiseen (Goleman 

1998, 34, 37, 44–45) ja korkea tunneäly on yhteydessä ongelmakäyttäytymisen vähyy-

teen (Mayer & Cobb 2000, 174, 176). Koska sosiaalisessa käyttäytymisessä on havaittu 

jatkuvuutta lapsuudesta myöhäisnuoruuteen ja jopa aikuisuuteen asti (Pulkkinen 1997, 

3–36), on tunnetaitojen opettaminen jo varhain hyvin tärkeää (Kokkonen 2001a, 400). 

Opetushallitus onkin ottanut opetussuunnitelmiinsa tunnetaitojen opettamisen. Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteihin 2004 (2004) on tunnetaitoja sisällytetty mo-

niin oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin (esim. Ihmisenä kasvaminen, s.38) ja ne 

otetaan huomioon myös työtavoissa. Tunnetaitojen tiedolliseen osaamiseen voi vaikut-

taa erityisesti terveystiedon oppisisältöjen avulla (s. 200–202). 

Tämä tutkimus tunnekasvatuksen toteuttamisesta perusopetuksen 5. luokalla 

pyrkii vastaamaan ajan haasteisiin. Tavoitteenani oli kehittää toimintatutkimuksen avul-

la käytännöllinen projekti, jossa voitaisiin kokeilla erilaisia sosioemotionaalisen kasva-

tuksen ja opetuksen mahdollisuuksia. Toimintatutkimuksen tavoitteena oli kehittää 

oppilaiden tunnetaitoja ja parantaa luokan ilmapiiriä. Tutkimusraportissa tarkastellaan, 

miten tavoitteet toteutuivat ja mitkä tekijät siihen vaikuttivat. Samalla tarkastellaan 

myös tunnekasvattajan omaa prosessia. 

Monenlaisia opetusmenetelmiä sisältäneeseen tunnetaitoprojektiin kuului eril-

lisiä tunnetaitotunteja, sosioemotionaalisten aiheiden integroimista oppiaineisiin sekä 

vuorokauden mittainen yökoulu. Tutkimuksen teoreettisen perustan luovat tunneälyteo-

riat ja erityisesti Bar-Onin (1997, 2000) tunneälyn määritelmä, Maslowin (1970) perus-

tarpeiden hierarkia ja lapsen sosioemotionaalisen kehityksen teoriat (mm. tutkijoiden 

Aho & Laine 1997; Eisenberg & Fabes 1998; Erikson 1963 ja Saarni 2000 mukaan). 

Tunteiden ja tunteiden säätelyn tarkastelussa tuon esille useiden psykologian alan tutki-

joiden näkökulmia (mm. Furman 1998; Gross 1999a; Levenson 1999; Pulkkinen 1995). 

Sosioemotionaalisten taitojen ja kasvatuksen määrittelyssä tärkeitä ovat Eliaksen ym. 

(1997) ja yhdysvaltalaisen sosioemotionaalisen kasvatuksen ja tutkimuksen ”kattojärjes-

tön” CASELin (The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) nä-

kemykset. Turvallista ryhmää käsittelen tukeutuen suureksi osaksi Aallon (2000), mutta 
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myös muiden ryhmää määritelleiden ajatuksiin (mm. Johnson & Johnson 1987; Jauhiai-

nen & Eskola 1993). Tutkimusaineisto koostuu Bar-Onin tunneälytestistä, itsearviointi-

lomakkeista, opettajan ja oppilaiden haastatteluista sekä omista kenttämuis-

tiinpanoistani, joita kutsun raportissa myös kenttäpäiväkirjaksi. Koska tutkimus on toi-

mintatutkimus, olen vaikuttanut aktiivisesti sen toteuttamiseen ja lopputuloksiin. Oma 

elämänhistoriani, tunnetaitoni, oppimis- ja ihmiskäsitykseni sekä arvoni heijastuvat 

toiminnastani, minkä vuoksi olen kertonut tiestäni tunnekasvattajaksi ja taustalla vaikut-

tavista käsityksistäni liitteissä 1 ja 2.  

Tutkimusraportin rakenne on seuraava: aluksi selvitän sosioemotionaalisen 

kasvatuksen alueen hyvin kirjavaa käsiteviidakkoa ja määrittelen tutkimuksessani käy-

tettävät käsitteet. Useimmissa viimeaikaisissa alueen tutkimuksissa teoriaosuus on ra-

joittunut tähän (esim. Klemola 2003; Kuusela 2005; Virta 2004; Lahtinen & Nyystilä 

2004). Tässä tutkimuksessa haluan kuitenkin ottaa huomioon lisää sosioemotionaaliseen 

kasvatukseen liittyviä teemoja, joten alussa perehdytään myös kehityspsykologiseen 

näkökulmaan. On tärkeää tuntea lapsen sosioemotionaalinen kehitysvaihe, jotta opiskel-

tavat asiat voidaan sovittaa lapsen tarpeisiin. Kehitysvaiheen tunteminen auttaa ymmär-

tämään myös tutkimuksen tuloksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 

Työn keskeinen teema on tunne-elämä. Tunteet ja niiden säätely ovat tärkeä 

osa sosioemotionaalista kehitystä ja sosioemotionaalisia taitoja, tunneälyn määritelmiä 

sekä tutkimuksessa tarkasteltua tunnetaitoprojektia. Perusajatuksenani on, että ilman 

tunteiden syvällistä ymmärtämistä ei voida ymmärtää sosioemotionaalisen kasvatuksen 

olemusta. Perehtyminen tunteisiin ja niiden säätelyn merkitykseen yksilön elämälle 

auttaa ymmärtämään, miksi tunnetaitojen opettaminen koulussa on erittäin tärkeää. Sen 

vuoksi niihin syvennytään kolmannessa luvussa monia muita tutkimuksia laajemmin. 

Neljäs luku tarkastelee sosioemotionaalista kasvatusta ja sen arviointia: siinä 

kartoitetaan sosioemotionaalisen kasvatuksen olennaisia piirteitä ja erityisesti turvalli-

sen ryhmän merkitystä. Sitten luon lyhyen katsauksen alueen tutkimuksiin ja sosioemo-

tionaalisen kasvatuksen ja oppimisen arvioinnin mahdollisuuksiin. Viides luku esittelee 

tutkimuskysymykset ja tutkimuksen lähestymistavat, kuudes tunnetaitoprojektin ja seit-

semäs käsittelee tutkimuksen metodologiaa. Tulososio on jaettu omiin lukuihinsa tee-

mojen perusteella: tunneälyyn, oppilaiden tunnetaitojen oppimiseen ja turvallisuuteen. 

Kunkin tulosluvun lopussa on tulosten yhteenveto ja tarkastelu. Lopuksi arvioin toteu-

tettua projektia, pohdin tutkimuksen luotettavuutta, kokoan keskeiset löytöni ja luon 

näkymiä tulevaan. 
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2  MONIULOTTEINEN SOSIOEMOTIONAALISUUS 

 

 

2.1 Sosioemotionaalisuuden määrittelyä 

 

Sosiaalinen ja emotionaalinen oppiminen on prosessi, jossa lapset ja aikuiset kehittävät 
sellaisia taitoja, asenteita ja arvoja, jotka ovat välttämättömiä sosiaalisen ja emotionaali-
sen pätevyyden luomisessa  (Elias ym. 1997, 2). 

 

Käsite sosioemotionaalisuus voidaan ymmärtää monin tavoin. Sanan osat ovat sosiaali-

suus ja emotionaalisuus, eli tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät asiat. So-

sioemotionaalista maailmaa on määritelty ja tutkittu runsaasti viime vuosikymmenten 

aikana, minkä vuoksi teemasta on paljon sisällöllisesti toistensa kanssa päällekkäin me-

neviä käsitteitä (ks. esim. Cohen 1999, 8, 10; Weare 2004, 1–9).  

Sekä ulko- että kotimaisessa kirjallisuudessa ja tutkimuksessa käytetään eri 

käsitteitä tarkoittamaan lähes samaa, kuten sosiaaliset taidot (Kalliopuska 1995), tunne-

taidot ja tunnekasvatus (Goleman 1998; Kullberg-Piilola & Peltonen 2000), vuorovai-

kutustaidot (esim. Gordon 1974; Ojala & Uutela 1992), sosioemotionaaliset taidot 

(Cohen 1999; Elias 2003; Elias ym. 1997; Klemola 2003), elämäntaidot tai elämisen 

taidot (Aalto 2000; Elias 2003; Leppilampi & Piekkari 1998), tunneäly (esim. Bar-On 

2000; Goleman 1995; Mayer & Salovey 1997), sosiaalinen /interpersoonallinen älyk-

kyys (Gardner 1983), käytännöllinen älykkyys (Sternberg & Grigorenko 2000), sosiaali-

nen kompetenssi (Topping, Bremner & Holmes 2000), tunteiden lukutaito (Weare 2004) 

ja sosiaalinen pääoma ja luottamus (Pulkkinen 2002, 48). Pääsääntöisesti kansainväli-

sessä kirjallisuudessa ja tutkimuksessa käytetään käsitteitä sosioemotionaaliset taidot 

(social and emotional skills) ja tunneäly (emotional intelligence), etenkin USA:ssa 

(esim. Elias ym. 1997; Weare 2004), kun taas erityisesti Englannissa puhutaan tunteiden 

lukutaidosta (emotional literacy) (Weare 2004). Jokaisen on siis valittava käyttämänsä 

käsite ja määriteltävä, mitä sillä tarkoittaa.  

 Tähän tutkimukseen olen kirjavasta käsitteiden joukosta valinnut ensisijaisek-

si sosioemotionaalisuuden ja siitä johdetut sanat (mm. sosioemotionaaliset taidot, sosio-

emotionaalinen kasvatus ja sosioemotionaalinen pätevyys). Käsitteenä se kuvaa laajasti 

tunteita ja sosiaalisuutta koskevaa aluetta, ja sitä käytetään mm. psykologian kirjalli-

suudessa sosioemotionaalisen kehityksen yhteydessä (esim. Laible 2004; Niemelä 1998; 
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Thompson & Ganzel 1994) ja koulun sosioemotionaalista kasvatusta koskevassa nyky-

kirjallisuudessa ja tutkimuksessa (CASEL 2004c; Cohen 1999; Elias ym. 1997; Klemo-

la 2003; Kuusela 2005). Sosioemotionaalisesta kasvatuksesta ja oppimisesta käytetään 

englanninkielisessä maailmassa laajasti lyhennettä SEL (social and emotional learning) 

(ks. CASEL 2004c edellä). Sosioemotionaalisuus-käsite havainnollistaa hyvin tunteiden 

ja sosiaalisten taitojen kiinteää yhteyttä. Toisinaan käsitteen sosioemotionaaliset taidot 

sijasta käytän tässä tutkimuksessa sanoja tunnetaidot ja sosiaaliset taidot. 

Katson, että akateemisessa maailmassa käsitteitä tunnetaito tai tunnekasvatus 

olisi alueen käsiteviidakon selkeytymisen vuoksi hyvä käyttää pääasiassa silloin, kun 

puhutaan nimenomaan tunteisiin liittyvistä taidoista (esim. Mayerin & Saloveyn (1997) 

tunneälyn määritelmän mukaan), ja käsitettä sosiaaliset taidot tarkoitettaessa sosiaali-

siin suhteisiin liittyviä taitoja. Kumpaakin aluetta yhtä aikaa tarkoitettaessa tulisi käyttää 

sanaa sosioemotionaalisuus ja sen johdannaisia. Tunnetaito-käsitettä on tässä kuitenkin 

käytetty myös laajemmassa merkityksessä, koska työn taustalla oleva Bar-Onin (1997, 

2000) tunneälyn määritelmä on laaja ja sisältää sekä tunnetaitoja että sosiaalisia taitoja, 

kuten myös julkisuudessa hyvin tunnettu Golemanin tunneälymääritelmä (esim. Gole-

man 1995). Sana tunnetaito on myös lyhyempi ja koulun arjessa helpommin käytettä-

vissä ja ymmärrettävissä kuin sosioemotionaaliset taidot. Tutkimuksen kohteena ollut 

projektikin oli nimeltään tunnetaitoprojekti. Käytännöllisyyden ja tunneälyä painottavan 

teoriataustan vuoksi käytän siis tässä työssä käsitettä tunnetaidot tarkoittamaan samaa 

kuin pääkäsite sosioemotionaaliset taidot, ja vastaavasti käsitteet tunnekasvatus ja so-

sioemotionaalinen kasvatus esiintyvät rinnakkain.  

Käsitteellä vuorovaikutustaidot tarkoitan tässä pääasiassa viestintään eli kuun-

telemiseen ja keskusteluun liittyviä taitoja, ja ymmärrän niiden olevan erityisesti osa 

sosiaalisia taitoja. Tutkimuksessa käytän käsitettä erityisesti tunnetaitoprojektin yhtey-

dessä viittamassa Gordonin (1974) vuorovaikutustaitoihin (minä-viesti ja aktiivinen 

kuuntelu). Jos vuorovaikutustaidot määritellään laajasti, voidaan ne ymmärtää syno-

nyymiksi sosiaalisten taitojen kanssa, mihin onkin päädytty joissakin viimeaikaisissa 

tutkimuksissa (esim. Virta 2004).  

Käsitteen sosioemotionaaliset taidot sisältö ei ole yksiselitteinen, ja keskuste-

lua keskeisistä sosioemotionaalisista taidoista käydään jatkuvasti. Lähtökohdasta riip-

puen painotetaan hieman eri taitoja. Yhteistä erilaisille määritelmille on se, että ne 

sisältävät yleensä ainakin omien tunteiden tunnistamisen ja säätelyn ja yleensä myös 

toisten tunteiden tunnistamisen ja käytöksen ymmärtämisen. (Cohen 1999, 11.) Tun-
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neilmaisujen tunnistaminen on ehkä keskeisin sosioemotionaalinen taito, sillä se luo 

pohjaa muille taidoille kuten empatialle, auttamiskäyttäytymiselle ja sosiaaliselle on-

gelmanratkaisulle (Izard, Fine, Schultz, Mostow, Ackerman & Youngstrom 2001, 22). 

Toisaalta tunteiden säätely ja itsensä hallitsemisen taidot nähdään keskeisinä, sillä sil-

loin yksilö pystyy toimimaan joustavasti eri elämän alueilla. (Lopes & Salovey 2001, 

22, 24; Pulkkinen 2002, 68–70.)  

CASEL (The Collaborative for academic, social and emotional learning) mää-

rittelee keskeiset sosioemotionaaliset taidot seuraavasti jakaen ne viiteen alueeseen: I 

Tietoisuus itsestä II Tietoisuus toisista II Itsensä hallitseminen III Vastuullinen päätök-

senteko IV Sosiaaliset vuorovaikutustaidot (CASEL 2003b, kunkin alueen tarkemmin 

määritellyt taidot ovat liitteessä 3). Jaottelussa tulee selvästi esille tiedostamisen tärkeä 

rooli, eli yksilön tietoisuus itsestään ja tunteistaan sekä tietoisuus toisista (vrt. Gardner 

1983, 239). Myönteiset arvot ovat kuitenkin kaiken pohjalla motivoiden ja suunnaten 

taitojen käyttämistä (Elias ym. 1997, 31–33; Graczyk ym. 2000, 399; Launonen & 

Pulkkinen 2004, 13–14; Saarni 2000, 68–69). Tunnetaitoprojektia varten muotoilin tun-

netaidot Bar-Onin (2000) tunneälykäsitteen pohjalta, ja totesin niiden olevan melko 

yhdensuuntaiset CASELin (2003b) taitoluokituksen kanssa. Tunneälyyn perustuvia 

tunnetaitoja ovat muun muassa itsensä arvostaminen, itsetuntemus, tunteiden tunnista-

minen, nimeäminen, ilmaisu ja säätely, toisten huomioonottaminen ja yhteistyötaidot 

sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot. 

Jokainen oppilas ja oppilasryhmä ovat tietysti erilaisia, joten kunkin kasvatta-

jan päätettäväksi jää, mitä taitoja hän milloinkin painottaa. Eri ikävaiheissa on myös 

omat erityistarpeensa, ja eri sukupuolet voivat tarvita erilaista tukea (Siponen & Kok-

konen 2005, 226–227). Opetussuunnitelma ja koulun toimintasuunnitelma ovat tieten-

kin virallisia ohjeita, joita tässäkin tulee kuunnella. Joka tapauksessa on muistettava, 

että yksilö tarvitsee monia taitoja ja niiden yhteistyötä selvitäkseen elämässä (Lopes & 

Salovey 2001, 2). 

Sosioemotionaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on saavuttaa sosiomotio-

naalinen pätevyys (Elias ym. 1997, 2; Graczyk ym. 2000, 397; Topping, Bremner ym. 

2000, 32–34), joka tarkoittaa kuhunkin tilanteeseen sopivien tunnetaitojen ja sosiaalis-

ten taitojen käyttämistä. Pätevyyteen liittyy monien eri osa-alueiden, esimerkiksi tuntei-

den, älyn ja käyttäytymisen välistä yhteistoimintaa. Sosioemotionaalinen pätevyys 

voidaan määritellä Eliaksen ym. (1997, 2) tavoin: 
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Sosiaalinen ja emotionaalinen pätevyys on kykyä ymmärtää, hallita ja ilmaista sosiaalisia ja emo-
tionaalisia elämän osa-alueita siten, että ihminen pystyy selviytymään onnistuneesti sellaisista 
elämän haasteista kuten oppimisesta, ihmissuhteiden muodostamisesta, jokapäiväisten ongelmien 
ratkaisemisesta, ja sopeutumisesta kasvun ja kehityksen monimutkaisiin vaatimuksiin.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen koonnut yhteen sosioemotionaalisuuteen liittyviä käsitteitä kehittelemääni purje-

venekuvioon 1, joka havainnollistaa myös käsitteiden välisiä suhteita. Pohjalla ovat 

Maslowin tarvehierarkian mukaisesti tarpeet ja sen jälkeen temperament-

ti/persoonallisuus, jotka vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen ja sosioemotionaalisten 

taitojen oppimiseen, mutta ovat itse vaikeita muutettavia. Esimerkiksi temperamentilla 

on biologinen pohja ja se vaikuttaa mm. siihen, miten voimakkaasti ihminen kokee ja 

ilmaisee tunteitaan sekä miten hän suhtautuu häiriötekijöihin (Goleman 1995, 260–262; 

Keltinkangas-Järvinen 2004, 36–37). Temperamenttipiirteet ovat melko pysyviä, joskin 

yksilön kypsyminen, aivojen kehittyminen ja ympäristö vaikuttavat temperamentin il-

menemiseen ja siten temperamentin pohjalle syntyvään persoonallisuuteen. (Goleman 

1995, 260, 267–270, 313; Keltinkangas-Järvinen 2004, 36–44, 173–176, 197.) Mitä 

KUVIO 1. Tässä tutkimuksessa käytetyt sosioemotionaalisuutta kuvaavat käsitteet ja niiden 
väliset suhteet 
 

 

Sosio-
emotio-
naalinen  

Sosioemotionaalinen kehitys  

 
Sosioemotionaaliset taidot  

 

Temperamentti & persoonallisuus 

Perustarpeet: tunteet, turvallisuus, sosiaaliset suhteet, arvostus 

Tunnetaidot

Vuorovaikutustaidot 

Sosiaaliset taidot 

Arvot

 
Sosioemotionaalinen 
kasvatus (tunnekasvatus ja 
sosiaalinen kasvatus) 
 pätevyys 

Tunneäly ja sosiaalinen älykkyys 
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ylemmäksi laivan lastissa mennään, sitä enemmän lasti sisältää osa-alueita, joihin 

voimme vaikuttaa. Tunneäly voi kehittyä ja sosiaalisia taitoja voi oppia, vaikka pohjalla 

olevat pysyvämmät asiat vaikuttavatkin oppimisprosessiin (Goleman 1995, 267–272; 

Keltinkangas-Järvinen 2004, 11–13, 178–182). Sosioemotionaalisten taitojen sujuva ja 

menestyksekäs käyttäminen näkyy sosioemotionaalisena pätevyytenä (kuviossa ”pur-

je”), eli kuhunkin tilanteeseen sopivana käytöksenä. 

 

 

2.2 Sosioemotionaalinen kehitys  

 

2.2.1 Kehityksen kokonaisvaltaisuus 

 

Lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua ja hänelle tulee - - suoda edellytykset ruu-
miillisesti, henkisesti, moraalisesti, sielullisesti ja sosiaalisesti terveeseen ja normaaliin 
kehitykseen vapaissa ja ihmisarvon mukaisissa oloissa.  (YK:n lapsen oikeuksien julistus 
1959, Periaate 2) 

 

Haluan tutkimuksessani ottaa huomioon kehityspsykologisen näkökulman, sillä sosio-

emotionaalisten taitojen omaksumiseen ja käyttämiseen vaikuttavat monet tekijät, mm. 

yksilön temperamentti, sosioemotionaalisen kehityksen osa-alueiden tasapaino, yksilön 

kehitysvaihe ja kasvatuskokemukset (Eisenberg, Fabes, Murphy, Maszk, Smith & Kar-

bon 1995, 1380–1381; Saarni ym. 1998, 247–249, 289; Shaffer 1999, 398–401). On 

katsottava lasta ja hänen kehitystään kokonaisuutena, jotta saadaan käsitys kunkin ikä-

vaiheen sosioemotionaalisista tarpeista ja kehitystä tukevista taidoista. Kehityksellistä 

näkökulmaa onkin viime vuosien sosioemotionaalista kasvatusta käsittelevässä kansain-

välisessä kirjallisuudessa painotettu (esim. Cohen 1999, 4; Elias ym. 1997, 33; Weare 

2004, 58). 

Sosioemotionaalinen kehitys käsittää hyvin monia eri osa-alueita ja sen ympä-

rille liittyy monia teemoja kuten tunteiden ilmaisu ja ymmärtäminen, empatia, lapsen 

kiintymyssuhde, lasten käsitykset merkittävistä ihmissuhteista ja sosioemotionaalisen 

kehityksen häiriöt. Viime aikoina erityisesti tunteiden merkitystä sosiaaliselle käyttäy-

tymiselle on alettu ymmärtää paremmin. Sosioemotionaalinen kehitys on monimutkais-

ta, koska siihen toisaalta vaikuttavat muut kehitysalueet ja se vaikuttaa vastavuoroisesti 

muihin. (Thompson & Ganzel 1994, 275–276.) Ihminen on kokonaisuus, joka voidaan 

jakaa eri osiin vain teoreettisesti. Yleensä ihminen jaotellaan motoriseen/fyysiseen, 

kognitiiviseen ja sosioemotionaaliseen (emotionaaliseen ja sosiaaliseen) osa-alueeseen. 
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Käytännössä ihminen toimii kokonaisuutena, eli ihmisen eri osa-alueet toimivat vuoro-

vaikutuksessa keskenään. (Ahvenainen ym. 2001, 40; Niemelä 1998, 5; Vuorinen 1997, 

72–74.) 

Ihmisen kehityksen eri osa-alueiden vuorovaikutus näkyy esimerkiksi siinä, et-

tä empatian kokeminen riippuu osittain älyllisen kehityksen vaiheesta (Hoffman 2000, 

7), samoin kuin tunteiden säätelyn keinot, joihin vaikuttavat myös kiintymyssuhde ja 

vuorovaikutuskokemukset (Furman 1998, 120–121; Shaffer 2000, 180). Itsetunnon ke-

hitys kulkee rinnan muun muassa sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityk-

sen kanssa (Aho & Laine 1997, 33). Moraaliseen kehitykseen vaikuttavat sosiaaliset 

vuorovaikutuskokemukset ja mallit, tunne-elämä ja älyllinen kehitystaso roolinottoky-

vyn kautta (Aho & Laine 1997, 106–108; Shaffer 1999, 531, 542–545). Prososiaaliseen 

(auttamiseen liittyvään) moraaliajatteluun ja käyttäytymiseen vaikuttavat monet tekijät, 

kuten roolinottokyky, tunteidensäätelytaidot, arvot, empatia ja ongelmanratkaisutaidot 

(Durkin 1995, 311, 313; Eisenberg & Fabes 1998, 724–751; Shaffer 1999, 397). Fyysi-

nen kehitys taas asettaa haasteita erityisesti murrosikään tulevan tunne-elämälle (Aal-

berg & Siimes 1999, 15). Myös tilannetekijöillä on vaikutuksensa, kun yksilö pohtii 

esimerkiksi auttamisen hyötyjä ja haittoja tietyssä tilanteessa (Eisenberg & Fabes 1998, 

744). 

Perimä ja ympäristö vaikuttavat kumpikin ihmisen kehityksen kulkuun suun-

nilleen yhtä paljon. Perimällä on kuitenkin joihinkin temperamentin piirteisiin, esimer-

kiksi tunteiden kokemisen voimakkuuteen, suurempi vaikutus (Eisenberg ym. 1995, 

1380; Keltinkangas-Järvinen 2004, 36–37, 42–44). Perimä vaikuttaa temperamentin 

kautta siten myös sosioemotionaalisten taitojen oppimiseen. Siten oppilas, jolla on erit-

täin voimakas tunne-elämä, voi tarvita enemmän aikaa ja harjoitusta tunteiden säätelyn 

oppimiseen. Toisaalta sosioemotionaalinen kehitys tapahtuu sosiaalisessa kontekstissa, 

jolloin siihen vaikuttavat ympäristön tarjoamat kasvumahdollisuudet ja virikkeet (yksi-

lön kokemukset ja mallit). Perimä voi siis antaa yksilölle joitakin kasvuedellytyksiä, 

mutta ympäristö vaikuttaa niiden ilmenemiseen merkittävästi. (Ahvenainen ym. 2001, 

42; Bandura 1977, 12–13; Keltinkangas-Järvinen 2004, 117–118, 178–182; Lyytinen, 

Eklund & Laakso 1995, 63; Pulkkinen 1995, 301; Shaffer 1999, 398–401.)  

Lapsen tärkein kasvuympäristö on koti ja hänen ensisijaiset hoitajansa. Var-

haislapsuuden läheiset tunnesuhteet ja sosiaaliset suhteet luovat perusedellytykset lap-

sen myöhemmille ihmissuhteille ja sosioemotionaalisille taidoille, kuten toisten ihmisen 

ymmärtämiselle, identiteetin kehitykselle, tunteisiin eläytymiselle ja niiden käsittelylle, 
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itsearvostukselle sekä erillisyyden ja yksinäisyyden hallinnalle. (Kalliopuska 1995, 8; 

Lehtinen & Kuusinen 2001, 24–25; Miller 1994, 55–56; Mäki-Opas 1999, 22; Ojala & 

Uutela 1992, 121). Esimerkiksi minäkäsityksen ja itsetunnon perustat rakennetaan var-

hain vanhemman ja lapsen välisessä tunnesuhteessa. Vähitellen ne kehittyvät vuorovai-

kutuksessa ympäristön kanssa, kun lapsi saa palautetta persoonastaan ja käytöksestään 

ja hänelle asetetaan toiveita ja odotuksia. (Aho & Laine 1997, 25; Furman 1998, 121, 

200; Keltinkangas-Järvinen 1994, 103; Rosenberg 1965, vii.) Myös kasvattajan omat 

taidot heijastuvat lapsiin: esimerkiksi kasvattajan oma itsetunto, niin terve kuin heikko, 

vaikuttaa lapsen itsetuntoon (Aho & Tarkkonen 1999; Furman 1998, 206; Mäki-Opas 

1999, 38). Vaikka kodilla on ratkaiseva merkitys, myös koulu on tärkeä kasvuympäris-

tö, koska lapset ja nuoret viettävät siellä paljon aikaa tärkeinä kasvuvuosinaan (Gole-

man 1995, 332–334, 339–340; Graczyk ym. 2000, 391; Pulkkinen 2002, 254). Koulua 

voisikin kutsua lapsen kehitystä tukevaksi voimavaratekijäksi (Launonen & Pulkkinen 

2004, 56). 

Lapsuus ja murrosikä ovat ihmisen tunne-elämän kehityksen herkkyysvaiheita. 

Golemanin (1995, 272–274) mukaan aivojen tunnealueiden voimakkaasta kehittymises-

tä johtuen tärkeimmillä tunneälykyvyillä (tunnetaidoilla) on lapsuudessa muutaman 

vuoden mittainen herkkyyskausi. Sosioemotionaalista kasvatusta suunniteltaessa on 

hyvä olla selvillä sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen kehityksestä ja kunkin ikävai-

heen erityistarpeista, jotta lapsi kehittyisi tasapainoiseksi ja saisi sitä tukea, mitä eniten 

tarvitsee (Cohen 1999, 4; Elias ym. 1997, 33, 38; Weare 2004, 58–59). Toisaalta kaikki 

tarvitsevat kaikissa vaiheissa samoja taitoja ja monipuolista kasvun tukemista, mutta 

toisaalta eri ikävaiheissa tietyt kehityksen osa-alueet korostuvat, esimerkiksi nuoruusikä 

tuo monia uusia haasteita (Cohen 1999, 6; ks. myös sosioemotionaaliset taidot terveys-

tiedon sisällöissä eri luokka-asteilla Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

2004, 2004).  

Kouluun tullessa lapsella on jo yleensä monenlaisia tunnetaitoja: hän tunnistaa 

tunteita, osaa säädellä tiedostettuja tunteita auttavasti ja empatia yleistyy (Saarni 2000, 

74). Tiedostamiseen pyrkivä opetus voi koulussa alkaa tunteiden tunnistamisesta ja toi-

sen asemaan asettumisesta, ja vähitellen harjoitellaan myös yhteistyötaitoja, konfliktien 

ja ongelmien ratkaisua, oman käytöksen seurausten ennakointia ja monipuolisia keinoja 

säädellä tunteita (Elias ym. 1997, 38, 133–135). Moraali- ja arvokysymykset ovat tär-

keitä kaikilla kouluasteilla, mutta etenkin perusopetuksen ensimmäisinä vuosina, jolloin 

lapsen moraalinen ajattelu kehittyy voimakkaasti (Aho & Laine, 1997, 123–129).  
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Alaluokilla itsetunnon tukeminen on erityisen tärkeä tehtävä, koska itsetunto 

alkaa vakiintua 11–12 vuoden iässä (Aho & Laine 1997, 25) ja se on vahvassa yhtey-

dessä koulumenestykseen (Keltinkangas-Järvinen 1994, 35–43; Lawrence 1987, 10). 

Murrosiässä monet muutokset, itsenäistymispyrkimykset, ailahteleva tunne-elämä ja 

vaikeat valintatilanteet herättävät kysymyksiä mm. arvoista, ihmissuhteista, omasta 

identiteetistä, seksuaalisuudesta ja päihteidenkäytöstä. Koulun tulisikin vastata vaiheen 

haasteisiin käsittelemällä päätöksentekotaitoja, tunteidensäätelytaitoja, vuorovaikutus-

taitoja, ristiriitojen ja ongelmien selvittämistaitoja, itsetuntemusta ja oman arvomaail-

man selkeyttämistä. (Elias ym. 1997, 133–138; Elias & Butler 1999, 75–79). 

 

2.2.2 Viidesluokkalaisen kehitysvaihe 

 

Tutkimuskohteenani oli ryhmä viidesluokkalaisia, minkä vuoksi käsittelen tarkemmin 

heidän kehitysvaihettaan. Heidän kehitysvaiheensa tunteminen voi auttaa ymmärtämään 

tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä.  

Viidesluokkalaisessa tapahtuu merkittäviä muutoksia etenkin fyysisessä ja 

ajattelun kehityksessä. Nämä taas ovat vuorovaikutuksessa sosioemotionaalisuuden eri 

osa-alueiden kanssa luoden haasteita ja mahdollisuuksia mm. itsetunnolle, tunne-

elämälle ja sosiaalisille taidoille. Ajattelu kehittyy alaluokkien viimeisinä vuosina Pia-

get’n mukaan muodollisten operaatioiden vaiheesta vähitellen abstraktille tasolle. Sen 

seurauksena nuori pystyy hahmottamaan paremmin kokonaisuuksia, näkemään syy- ja 

seuraussuhteita ja löytämään parempia ratkaisuja ristiriitoihin. Toisaalta ajattelun kehit-

tyminen lisää nuoren kriittisyyttä. (Aalberg & Siimes 1999, 60–61.)  

Psykofyysisessä kehityksessään peruskoulun ensimmäisten kuuden vuosiluo-

kan oppilaat elävät latenssivaihetta ja esinuoruuden tai varhaisen nuoruusiän vaiheita. 

Viidesluokkalainen tulee jo esipuberteetti- ja puberteetti-ikään, jolloin keho kypsyy ja 

seksuaalisuus alkaa vähitellen herätä. (Erikson 1962, 239–254; Aalberg & Siimes 1999, 

35–36.) Muutokset hormonaalisissa toiminnoissa ja kehon muodoissa aiheuttavat epä-

varmuutta, hämmennystä ja levottomuutta ja haastavat minäkäsityksen uudelleen 

muokkaamiseen (Aalberg & Siimes 1999, 15, 126; Aho & Laine 1997, 28; Elias & But-

ler 1999, 74–76). Fyysinen minäkäsitys onkin heikoimmillaan perusopetuksen 5–6-

luokilla, ja se on heikompi tytöillä kuin pojilla (Aho 1996, 30–33; Aho & Laine 1997, 

28). Oman ruumiinkuvan hyväksyminen on vaiheen tärkeä, mutta vaikea tehtävä. Var-

haisnuoret voivat hävetä ja peitellä omaa kehittyneisyyttään tai kehittymättömyyttään, 
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he tarkkailevat itseään ja vertailevat itseään toisiin, ja pienikin poikkeavuus toisista 

tuntuu uhkaavalta (Vuorinen 1997, 195). 

Fyysinen ja psyykkinen kehitys eivät kulje täysin samassa tahdissa, vaan fyy-

sinen kehitys on yleensä tunne-elämää edellä. Psyykkinen kehitys sisältää irrottautumis-

ta vanhemmista, ikätovereihin turvautumista ja oman kehon haltuunottoa. (Aalberg & 

Siimes 1999, 60–61.) Ystävyyssuhteet ovatkin yhä tärkeämpiä, eli toverit ovat käyttäy-

tymisen malleja ja vahvistajia. Ryhmäkuuliaisuus on tärkeää, ryhmät ovat hyvin organi-

soituja ja klikkejä esiintyy. Itsenäistymispyrkimykset voivat näkyä kapinana ja 

epätoivottavana käyttäytymisenä. (Aho & Laine 1997, 134.) Paine toverijoukossa hy-

väksytyksi tulemiseen näkyy sosiaalisen minäkäsityksen heikkenemisenä viidennellä 

luokalla (Aho & Laine 1997, 28).  Yleensä tytöt ja pojat viihtyvät esimurrosiässä omissa 

ryhmissään toisiaan halveksien, mutta poikkeuksiakin on. Vähitellen vastakkainen su-

kupuoli alkaa kiinnostaa todellisuudessakin, ja nuoret muodostavat ensimmäiset seurus-

telusuhteensa. (Arajärvi 1992, 27–29.)  

Kehitys ei kuitenkaan etene suoraviivaisesti, vaan siihen kuuluu myös taantu-

mia. Suurimpien muutosten aikana varhaisnuorella ei ole vielä keinoja käsitellä muu-

toksia ja sisäistä levottomuutta, minkä vuoksi hän joutuu turvautumaan lapsuuden 

kokemuksiin ja ratkaisumalleihin. Taantumista tapahtuu esimerkiksi kielellisessä ilmai-

sussa (kielen köyhtyminen, lauseiden lyheneminen, kirosanat) ja itsekontrollissa (ah-

miminen, sotkeminen, piereskely, uhoaminen). Nuoren suhtautuminen vanhempiin 

heilahtelee, pakonomaiset piirteet korostuvat ja koulumotivaatio heikkenee. Tytöillä 

henkinen taantuma on lievempi kuin poikien, se alkaa aiemmin ja on suurimmillaan 

murrosiän puolivälissä noin 12-vuotiaana, pojilla taas 13,5 vuoden iässä. (Aalberg & 

Siimes 1999, 38, 47.) 

Olen koonnut taulukkoon 1 merkittäviä sosioemotionaalisen kehityksen osa-

alueita ja viidesluokkalaisen keskimääräisen kehitysvaiheen kuvauksen kullakin osa-

alueella. Nämä ovat psykososiaalinen kehitys, minäkäsitys ja itsetunto, tunne-elämä, 

roolinotto, empatia, moraali ja prososiaalinen moraali. On kuitenkin muistettava, että 

kuvaus on keskimääräinen, sillä kehitys kulkee yksilöllisesti ja kehityserot samanikäis-

ten välillä voivat olla hyvin suuria (Arajärvi 1992, 22–26). 
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Sosioemotionaalinen kehitys edistyy viidesluokkalaisilla voimakkaasti, mikä johtaa yhä 

taitavampaan tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen käyttöön, vaikka toisaalta heillä al-

kaakin esiintyä murrosiän alkamiseen liittyvää henkistä taantumaa. Empatian (Hoffman 

2000, 84–85)  ja roolinoton (Selman 1980, 38–39) kehittyminen auttaa oppilasta aset-

tumaan yhä paremmin toisen asemaan ja tarkastelemaan eri näkökulmia. Fyysisen ja 

sosiaalisen itsetunnon heikkeneminen peruskoulun alaluokkien viimeisinä vuosina (Aho 

Psykososiaalinen 
(Erikson 1963) 

Minäkäsitys ja itsetunto 
(Aho 1996; Aho & Laine 
1997; Keltinkangas-Järvinen 
1994) 

Tunne-elämä ja itsekontrolli 
(Saarni 2000; Underwood 1997; Brenner 
& Salovey 1997;  Aho & Laine 1997) 

Haasteena ahkeruuden 
ja alemmuuden tunteen 
ristiriita, joka voi joh-
taa pystyvyyden tun-
teeseen ja vahvaan 
itseluottamukseen. 
Onnistumisen elämys-
ten tarve sekä suorituk-
sissa että sosiaalisissa 
suhteissa. 
Minäidentiteetin muo-
dostuminen alkaa vah-
vistua. 

Itsetunto vakiintuu 11-12 
vuoden iässä. Viidesluokka-
laisen minäkäsitys ja itsetun-
to on melko heikko ja 
heikkenee etenkin fyysisen 
mutta myös sosiaalisen mi-
näkäsityksen osa-alueella.  
Hän ei oikein tunne itseään 
eikä koe itseään arvokkaana. 
Toverisuhteet ja koulussa 
saadut kokemukset vaikutta-
vat voimakkaasti minäkäsi-
tyksen muodostumiseen. 

Tiedostaa ristiriitaisia tunteita samaa henkilöä 
kohtaan. Sosiaalinen herkkyys ja tietoisuus 
tunteiden ilmaisun normeista ja niiden yhtey-
destä rooleihin lisääntyy, esim. milloin tunteita 
ilmaistaan avoimesti ja milloin ei. (Saarni 
2000.) 
 
Kykenee arvioimaan resurssejaan selviytyä ja 
kehittää useita tunteidensäätelystrategioita 
tilanteen mukaan (Brenner & Salovey 1997; 
Saarni 2000). Kognitiiviset säätelystrategiat 
kehittyvät (Underwood 1997).  
 
Toisaalta tunne-elämä epävakainen, on usein 
rauhaton ja ahdistunut, tunteet vaihtelevat. 
Ymmärtää monimutkaisia tunteita ja sen, 
etteivät tunteet aina vastaa käytöstä. (Aho & 
Laine 1997.) 

Roolinotto 
(Selman 1980) 

Empatia (Hoffman 2000) Moraali (Kohlberg 1981; myös Aho & 
Laine 1997) ja prososiaalinen moraa-
liajattelu (Eisenberg & Fabes 1998) 
 

Pystyy tarkastelemaan 
omaa ja toisen näkö-
kulmaa samaan aikaan 
ja ymmärtää toisen 
pystyvän samaan. 
Kykenee katsomaan 
tilannetta myös kol-
mannen henkilön nä-
kökulmasta 
ennakoiden, miten 
kumpikin reagoi toi-
seen. 

Viidesluokkalainen on vii-
meisessä, tilanteen ylittävän 
empatian kehitysvaiheessa, 
jossa hän pystyy kokemaan 
empatiaa kuviteltuja ihmisiä 
(esim. lehtijutun henkilö) tai 
ihmisryhmiä (kodittomat, 
pakolaiset) kohtaan. Ihmis-
ryhmiä kohtaan tunnettu 
empatiakyky kehittyy myö-
hemmin sosiaalisten käsittei-
den ja luokittelun kyvyn 
vahvistumisen myötä. 

Suurin osa suomalaisista 10-12 –vuotiaista on 
esikonventionaalisen moraalin tason toisessa 
vaiheessa, jossa toimitaan sääntöjen mukaan, 
jos se hyödyttää itseä, tai on muuten vastavuo-
roista. Noin 4–20 % viidesluokkalaisista on 
sovinnaisen moraalin tasolla hyvän tytön/pojan 
vaiheessa, jossa on oikein olla ”kiltti” ja tehdä 
hyvää toiselle. Sopimusten ja ystävyyssuhtei-
den säilyttäminen ovat omia intressejä tärke-
ämpiä. (Kohlberg 1981; Aho & Laine 1997) 
 
Prososiaalinen moraaliajattelu on tarveorientoi-
tunut tai tunnustusta hakevaa, eli toista aute-
taan, jos hän sitä tarvitsee, mutta auttamatta 
jääminen ei yleensä aiheuta syyllisyyttä. Kiitos-
ta odotetaan ja sen saaminen tai odottaminen 
vaikuttaa valintoihin. (Eisenberg & Fabes 
1998.) 

 
TAULUKKO 1. 5-luokkalaisen sosioemotionaalisen kehityksen osa-alueiden vaiheita  
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& Laine 1997, 28) on erityinen sosioemotionaalisen kasvatuksen haaste myös psy-

kososiaalisen kehitysvaiheen ratkaisemisen kannalta, sillä tunne kuulumisesta vertaisten 

joukkoon on tärkeää (Erikson 1963, 260). Eriksonin (1963, 260–263) mukaan viides-

luokkalaiset ovat kehityksessään ahkeruuden (vs. alemmuuden) tunteen ratkaisemisen, 

osa jo minäidentiteetin (vs. roolien hajaantuminen) muodostamisen vaiheessa. Itseluot-

tamus, usko omiin kykyihin ja taitoihin selviytyä, sekä oman fyysisen minän hyväksy-

minen luovat pohjaa minäidentiteetille, myöhemmälle opiskelumotivaatiolle ja 

omanarvontunnolle. Itsetunnon ja identiteetin tukemista tarvitaan siksi erityisesti. 

Tunne-elämässä sosiaalinen herkkyys tunteiden ilmaisun suhteen lisääntyy ja 

tunteiden säätelyn keinot monipuolistuvat (Brenner & Salovey 1997, 172–174; Saarni 

2000, 74). Varhaisnuori pystyy yhä toimivampiin sisäisiin ja moniin kognitiivisiin sää-

telystrategioihin (Underwood 1997, 141). Toisaalta alkava murrosikä tekee tunne-

elämää ailahtelevaksi, minkä vuoksi 11-vuotias saattaa olla ahdistunut ja rauhaton (Aho 

& Laine 1997, 28). Tovereiden merkityksen lisääntyminen ja itsenäistymisen tarve vai-

kuttavat päätöksentekoon (Aho & Laine 1997, 134), vaikka päätöksenteko- ja ongel-

manratkaisutaidot muuten kehittyvätkin paljon, samoin kuin yhteistyötaidot (CSEE eli 

Center for Social and Emotional Education 2005).  

Moraali vaikuttaa kehittyvän melko hitaasti muihin osa-alueisiin nähden. 

Vaikka roolinottoon kyetäänkin, oman hyödyn tavoittelu on vielä yleistä. Toisaalta to-

vereiden merkityksen kasvu alkaa vähitellen näkyä myös moraalissa: toimitaan sillä 

tavalla, että ystävyyssuhteet säilyvät, ja oma etu voidaan jopa ohittaa ystävyyssuhteiden 

säilymisen vuoksi. Vaiheessa myös sisäistetään ”kiltin” tytön ja pojan vaatimukset eli 

toimitaan siten kuin ”on oikein”. (Kohlberg 1981, 409–412, myös Aho & Laine 1997, 

126–128.) Prososiaalisen moraalin kehitys perustuu yleiselle moraalin kehitykselle, 

mutta Eisenberg ja Fabes (1998) ottavat sen kehityksessä huomioon monia eri tekijöitä, 

esimerkiksi tunteet ja sosiaalisten taitojen harjoittelun. Prososiaalisessa moraalissa vii-

desluokkalaiset ovat vaiheessa, jossa toisen tarpeet ja toisaalta kiitoksen odottaminen 

ohjaavat käytöstä. Auttamatta jättäminen ei välttämättä aiheuta vielä syyllisyyttä. (Ei-

senberg & Fabes 1998, 745.) 
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3  TUNTEIDEN KESKEINEN OSUUS SOSIOEMOTIONAALISUUDESSA 

 

 

3.1 Tunteet 

 

3.1.1 Tunteiden määritelmä ja tarkoitus 

 

Jos pystyt huijaamaan itseäsi, jos mahdollista,  
ja kuvittelemaan, 
että kaikki tunteet, joiden avulla 
maailma sinua nyt inspiroi, 
olisivat yhtäkkiä kadonneet… 
silloin mikään universumin osa ei olisi  
tärkeämpi kuin toinen; ja  
kaikkien asioiden olemus ja  
tapahtumasarjat 
olisivat vailla merkitystä, 
luonnetta, ilmaisua, tai perspektiiviä. 
 William James              (Plutchik 1994, v) 

 

Riippuen lähestymistavasta tunteita voidaan määritellä niiden yleisten tunnuspiirteiden 

mukaan, luokittelemalla niitä erilaisten ominaisuuksien mukaan tai erittelemällä niitä 

erillisiksi tunteiksi (esim. ns. perustunteet ilo, suru, viha, yllätys, pelko ja inho). Tuntei-

ta voidaan tarkastella myös niiden biologisen perustan suhteen (aivot, välittäjäaineet ja 

yhteys terveyteen). Voidaan tutkia niiden ilmenemistä kasvonilmeissä tai keskittyä tun-

teiden säätelyn mekanismeihin ja niissä ilmeneviin yksilöllisiin eroihin. (Gross 1999a, 

525, 527–528, 534, 538, 541.) Useat tutkijat jaottelevat tunteet eri osa-alueisiin: fysiolo-

giseen (esim. sydämenlyöntien tiheneminen), käyttäytymisen ja ilmaisun (esim. ilmeet, 

asennot) sekä kokemukselliseen osa-alueeseen (sisäinen tuntemus, jonka yksilö luokitte-

lee esim. miellyttävyyden mukaan) (Gross 1999a, 529; Izard, Kagan & Zajonc 1984, 3). 

Greenberg ja Snell (1997, 96) laskevat näihin myös tunteiden säätelyn osa-alueen ja 

toisten tunteiden tunnistamisen ja prosessoinnin osa-alueen. Oma alueensa on myös 

tunteiden tarkoituksen ja sosiaalisen merkityksen hahmottaminen (ks. esim. Keltner & 

Gross 1999; Levenson 1999; Keltner & Haidt 1999). Tunneälymääritelmät taas keskit-

tyvät muun muassa tunteiden tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja säätelyyn ottaen selke-

ästi mukaan kognitiiviset toiminnot (ks. luku 3.3). 

Levenson (1999, 481) määrittelee tunteen lyhytaikaiseksi psykologis-

fysiologiseksi ilmiöksi, joka edustaa tehokkaita tapoja sopeutua vaihteleviin ympäristön 
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asettamiin haasteisiin. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi ympäristöön ilmestyvä uhka 

aiheuttaa pelkoa, joka valmistaa ihmisen fyysisestikin pakenemiseen adrenaliinia erit-

tämällä. Tunteet auttavat ihmistä sopeutumaan ympäristön tapahtumiin, valmistavat 

häntä toimintaan siten, että hän voi saavuttaa tavoitteensa (Brenner & Salovey 1997, 

170). Tunne kertoo myös suhteesta ihmisen ja ympäristön välillä, esimerkiksi pitääkö 

ihminen jostakin, pyrkiikö hän jotakin kohti tai jostakin pois. Vain ihmiselle itselleen 

merkitykselliset asiat aiheuttavat hänessä tunteita. Yksilö antaa tilanteelle merkityksen, 

tulkinnan, ja vaikuttaa siten tunteen syntymiseen. Poikkeuksena ovat tietenkin reflek-

sinomaiset tilanteet, joissa tunnereaktio on niin nopea, ettei sitä ehditä prosessoida, ku-

ten käärmeen väistäminen pelästymisen seurauksena. (Mayer, Salovey & Caruso 2000b, 

397; Saarni ym. 1998, 238.) 

Tunteet ovat tärkeä osa ihmissuhteita; voidaan jopa sanoa, että ne ovat ihmis-

suhteiden keskeinen sisältö (Furman 1998, 321). Tunteilla on monia sosiaalisia tehtäviä: 

ne sekä vetävät ihmisiä toistensa puoleen että erottavat heitä toisistaan (Levenson 1999, 

500), vahvistavat sosiaalista vuorovaikutusta ja syventävät ihmissuhteita (Izard 1984, 

18). Omien tunteiden kokemisen ja tunnistaminen kautta ihminen voi kyetä empatiaan 

ja sen avulla toisen käyttäytymisen ymmärtämiseen, ennakoimiseen ja myönteiseen, 

prososiaaliseen käyttäytymiseen (Gross 1999b, 551; Hoffman 2000, 4, 30; Roberts & 

Strayer 1996, 451). Myönteiset tunteet vaikuttavat ihmissuhteisiin yleensä myönteisesti, 

saaden aikaan esimerkiksi vauvan rauhoittamista ja lohduttamista (Levenson 1999, 

494), puhumattakaan kaikkien havaitsemista rakastumisen tunteiden aikaansaamista 

myönteisistä teoista.  

Kaikki tunteet ovat sinänsä hyviä ja tarkoituksenmukaisia. Tunteet jaotellaan 

kuitenkin usein ”myönteisiin” (positiivisiin) ja ”kielteisiin” (negatiivisiin) tunteisiin 

ihmisen sisäisen kokemuksen ja niiden käsittelemisen helppouden mukaan siten, että 

esimerkiksi iloa pidetään myönteisenä ja vihaa ja kateutta kielteisinä tunteina. Nimityk-

set kuulostavat arvolatautuneilta. Arvolataus voi aiheuttaa ongelmia, jos ”negatiivisia” 

tunteita torjutaan ja kielletään ilmaisemasta. Hankalia tunteita täytyy kuitenkin oppia 

käsittelemään, eikä niiden tukahduttaminen edistä tunne-elämän kasvua. (Furman 1998, 

319–321; Kullberg-Piilola & Peltonen 2000, 13, 33–34.) Ihminen tarvitsee myös vaikei-

ta tunteita. Suru auttaa esimerkiksi pitämään mielessä rakastetun ja viha auttaa puolus-

tautumaan. Kielteiset, vaikeasti käsiteltävät tunteet auttavat kokemaan myötätuntoa 

heihin, joilla on samanlaisia tunteita. Hankalat tunteet auttavat myös nauttimaan miel-

lyttävistä tunteista ja arvostamaan niitä. Jos ihminen kieltää vaikeat tunteensa eikä koe 
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niitä, myös mukavat tunteet saattavat latistua. (Furman 1998, 339.) Toisaalta voimak-

kaat negatiiviset tunteet voivat olla epäterveellisiä, etenkin stressi aiheuttaa fyysisiä 

sairauksia tai nostaa riskiä niihin (Furman 1998, 323; Susman 1992, 4–5). Myönteisillä 

tunteilla puolestaan on terveyteen positiivisia vaikutuksia (Susman 1992, 5).  

Tunteiden kokemisessa voidaan havaita selviä yksilöllisiä eroja mm. tunteiden 

kokemisen voimakkuudessa, kestossa, heräämisen nopeudessa, tunteiden kirjossa, nii-

den vakaudessa tai epävakaudessa ja yksilön palautumisessa tunnereaktiosta (Thompson 

1994, 25). Erot johtuvat tilannetekijöistä, yksilön temperamentista (erit. reagointiherk-

kyydestä ja tunteen kokemisen voimakkuudesta) (Gross 1999a, 540; Saarni ym. 1998, 

287) ja kasvuympäristöstä, kuten perheen konfliktien määrästä, vanhempien psyykki-

sestä terveydestä ja kulttuurieroista kasvatuskäytännöissä ja tunneilmapiirissä (Saarni 

ym. 1998, 247–249, 289).  

Kulttuureissa on omat käsityksensä eri sukupuolille sopivista tunteidenil-

maisutavoista, mikä voi näkyä eroina eri sukupuolten tunneilmaisussa. On todettu, että 

lapset yhdistävät vihan ilmaisun ennemmin poikiin kuin tyttöihin. (Underwood 1997, 

142–143.) Vihan ilmaisun salliminen pojille saattaa tuntua tavalliselta ja hyväksytyltä, 

mutta kasvattajan olisi kuitenkin syytä huolestua. Pojilla aggressiivisuus nimittäin joh-

taa helposti vaikeuksiin ihmissuhteissa ja koulumenestyksessä, päihteidenkäyttöön ja 

epäsosiaaliseen seuraan joutumiseen ja sitä kautta rikollisuuteen. Tytöillä aggressiivi-

suus ei ennusta yhtä suorasti ulospäin kuin sisäänpäin suuntautuvaa ongelmakäyttäyty-

mistä, ellei aggressiivisuus ole fyysistä. Joillakin tytöillä aggressiivisuus saattaa jopa 

edesauttaa urakehitystä. (Pulkkinen 1995, 306–307.) 

Monet tutkijat, muun muassa McLure (2000) ja Rose ja Asher (1999), ovat 

havainneet, että tytöillä ja pojilla on selviä eroja myös tunneilmaisujen havaitsemisessa 

(Leppänen 2001, 433). Tytöt näyttävät olevan herkempiä tunnevihjeille ja käyttävät 

niitä enemmän hyödykseen käyttäytymisessä jo vauvaiästä alkaen, mikä viittaa taidon 

perinnöllisyyteen. Erityisesti tytöillä tunnevihjeiden ymmärtäminen on yhteydessä sosi-

aaliseen kyvykkyyteen ja toverisuosioon, mikä saattaa johtua myös erilaisista käyttäy-

tymisen odotuksista eri sukupuolten välillä. Tunneälytesteissäkin on havaittu naisten 

parempi kyky empatiaan, toisaalta testien mukaan miehet kykenevät parempaan stres-

sinhallintaan (Bar-On 2000, 367). (Ks. sukupuolten välisistä eroista lisää luvussa 4.2.) 

Tunneilmaisujen tunnistamisella on suuri merkitys niin sosiaalisille suhteille 

kuin yksilön yhteiskuntaan sopeutumiselle. Tunneilmaisujen tunnistaminen ja tulkitse-

minen nähdään keskeisimmäksi sosioemotionaaliseksi taidoksi, koska sillä on suuri 
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vaikutus muihin taitoihin kuten empatiaan, prososiaaliseen käyttäytymiseen ja sosiaali-

seen ongelmanratkaisuun (Izard ym. 2001, 22). Monet tutkimukset osoittavat, miten 

tunneilmaisujen (sekä kasvonilmeiden että puheäänen tunnesävyn) tunnistaminen on 

yhteydessä sosiaaliseen kyvykkyyteen ja sitä kautta sosiaalisiin suhteisiin, ja jopa kou-

lusuoriutumiseen (esim. Izard ym. 2001, 18, 21–22). Eri tutkimuksissa tunneilmaisuja 

hyvin tunnistavat lapset ovat olleet suosittuja, kun taas toveripiirissä huomiotta jäävät 

tai hyljeksityt lapset eivät ole tunnistaneet tunteita yhtä hyvin (Leppänen 2001, 432–

433). Mayerin, Caruson, Saloveyn, Formican ja Wooleryn (1999) tutkimus osoitti, että 

tunteiden havaitsemisen asteikon korkeat luvut korreloivat vähäisen väkivallan ja huu-

meiden käytön kanssa (Mayer & Cobb 2000, 174, 176). Vastaavasti heikkous tunnistaa 

tunneilmaisuja on yhteydessä epäsosiaaliseen (aggressiiviseen tai vetäytyvään) käyttäy-

tymiseen etenkin, jos lapsi tulkitsee tunteet virheellisesti negatiivisiksi (Leppänen 2001, 

434). Edellä mainitut erot sukupuolten välillä ”sallitussa” tunteiden ilmaisussa ja toi-

saalta eroissa tunnevihjeiden havaitsemisessa ja tunnistamisessa rohkaisevat mielestäni 

kasvattajia suuntaamaan tunnetaitojen opetusta etenkin pojille. 

 

3.1.2 Tunteiden vaikutus ajatteluun ja oppimiseen 

 

”Hyvällä tuulella” eli myönteisiä tunteita kokiessaan ihminen voi nähdä saman asian 

aivan eri tavalla kuin ”huonolla tuulella” eli epämiellyttäviä tunteita kokiessaan ja tehdä 

siten eri johtopäätöksiä eri tunnetiloissa (Mayer, Salovey & Caruso 2000a, 109; Mayer, 

Salovey & Caruso 2000b, 398). Koska tunnekokemus ohjaa ajatuksia, se vaikuttaa ih-

misen päätöksentekoon ja käyttäytymiseen (Bechara, Tranel & Damasio 2000, 192–

193, 212; Gross 1999b, 551). Ajattelun ja tunteiden yhteistyö johtuu aivojen hermo-

verkkojen rakenteesta: aivojen tunteita käsittelevällä osalla on suora yhteys tietoa pro-

sessoivalle uloimmalle aivokuorelle, sen etummaiseen lohkoon. (Goleman 1995, 47–49; 

Greenberg & Snell 1997, 101, 109; Gross 1999a, 538–539.) 

Tunteet ovat oppimisessa mukana kokonaisvaltaisesti, ja tehokas oppiminen 

riippuu siten myös tunne-elämän kehittymisestä (Greenhalgh 1994, 21). Tunteet voivat 

sekä edistää että estää oppimista: tunnepitoiset tilanteet ja asiat painuvat muistiin tehok-

kaimmin (Greenberg & Snell 1997, 100–101), mutta toisaalta hyvin vahvat tunteet voi-

vat myös estää oppimista (Elias ym. 1997, 6; Greenhalgh 1994, 107). Russin (1999) 

mukaan tunteet voivat estää tai edistää myös luovuutta (Averill 2000, 282). Myös 

Goodwin ja Jamison (1990) toteavat, että ne, jotka kokevat vahvempia tunnetilojen 
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muutoksia, voivat olla luovempia kuin ne, joiden tunne-elämä on tasaisempaa (Mayer 

ym. 2000a, 109).  

Opettajalle tieto ajattelun ja tunteiden vuorovaikutuksesta on hyödyllinen, on-

han tunteet ja ajattelu perinteisesti erotettu toisistaan. Koulussa olisi tärkeää, että oppilas 

voisi liittää luontevasti tunne-elämänsä opittavaan asiaan. Näin opittava asia jättää sel-

vemmän jäljen muistiin ja on sieltä myöhemmin haettavissa. Turvallisen tunneilmapii-

rin luominen on tärkeää, koska vahvat, ahdistavat tunteet estävät oppimista. 

Turvallisessa ilmapiirissä mahdollistetaan näiden tunteiden tunnistaminen ja käsittele-

minen ja siten asian oppiminen. (Greenhalgh 1994, 107–108.) Schmuck ja Schmuck 

(2001, 60) muistuttavatkin, että tunteista ja kokemuksista keskustelun tulisi olla luon-

nollinen osa arkipäivää: se ei ole ajan riistämistä oppimiselta, vaan päinvastoin luo edel-

lytyksiä työskentelylle (vrt. turvallisesta ryhmästä luku 4.3). 

Hyvänä esimerkkinä tunteiden hyödyntämisestä kouluoppimisessa on Aasian 

hyökyaaltokatastrofi. Muun muassa Opetushallitus antoi internet-sivuillaan ohjeita kou-

luille kriisin käsittelyyn ja painotti siinä turvallista ilmapiiriä ja katastrofia koskevien 

ajatusten ja tunteiden ilmaisua ja käsittelyä (Opetushallitus 2005). Ilman mahdollisuutta 

purkaa katastrofin aiheuttamia vahvoja tunteita olisi opetuksen seuraaminen ja oppimi-

nen saattanut olla joillekin oppilaille vaikeaa tai jopa mahdotonta. 

 

3.1.3 Tunteiden ihmispeilit 

 

Kyky kokea ja hyödyntää tunteita elämässä ei ole täysin synnynnäinen, vaan siihen tar-

vitaan hyviä ja kestäviä ihmissuhteita, joissa ne voivat kasvaa. Toisia ihmisiä tarvitaan 

tunteiden peileiksi: etenkin lapset tarvitsevat sekä lupaa tunteiden kokemiseen että sano-

ja niiden nimeämiseen ja ilmaisuun, jotta he voisivat kestää ja käsitellä niitä. (Brenner 

& Salovey 1997, 179; Furman 1992, 69, 82; Miller 1994, 60.) Lapsi tarvitsee aikuisen, 

joka hyväksyy hänet sellaisena kuin hän on ja ottaa vastaan kaikki hänen tunteensa 

(Furman 1998, 321, 323–324; Miller 1994, 55, 73). Voi olla, että aikuinen joutuu aut-

tamaan lasta antamalla luvan kokea ja ilmaista tunnetta, jota lapsi ei ehkä sisällään tun-

nista tai uskalla ilmaista. Lapsella saattaa olla vahvoja suojamekanismeja, joilla hän 

varjelee itseään tuntemasta tiettyjä tunteita, mikä joissakin tilanteissa voi olla hyvä asia, 

mutta jatkuessaan rajoittaa lapsen elämää. (Furman 1998, 331, 335.)  

Jotta lapsi saa kokemuksen tunteiden hyväksymisestä, on kasvattajan oltava 

avoin omille tunteilleen (Kullberg-Piilola 2000, 28–29, 39). Aikuisen tulee ilmaista 
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tunteensa avoimesti ja rehellisesti, tietysti ilmaisuaan myös säädellen (Furman 1998, 

323, 326; Kullberg-Piilola 2000, 37–40). Jos kasvattaja ei tunnista ja hyväksy omia 

tunteitaan, hän ei pysty ottamaan vastaan lapsen tunteita eikä käsittelemään niitä ja saat-

taa kieltää lasta ilmaisemasta esimerkiksi vihan ja pelon tunteita (Furman 1998, 323, 

326–329). Mikäli lapsen kaikkia tunteita ei hyväksytä, hän joutuu torjumaan tietyt tun-

teensa, kokee syyllisyyttä ja vieraantuu vähitellen itsestään kehittäen erilaisia psyykki-

siä ongelmia ja riippuvuussuhteita (Furman 1998, 323, 326–329, 333, 336–337; Miller 

1994, 60–64). Torjuttu tunne siirtyy ja projisoituu helposti toisia ihmisiä tai asioita koh-

taan. Aggression tukahduttamisesta voi seurata myös toivottomuutta ja elämänhalun 

menetystä. (Furman 1998, 310, 336.) 

Tunteiden tunnistamiseen liittyvät sanat, sillä kieli ja ajattelu ovat vuorovaiku-

tuksessa keskenään, vaikkeivät ne olekaan aivan sama asia (Vygotsky 1982, 214–215, 

224, 243–245). Tunteiden tunnistamisen edistämiseksi aikuisen tärkeä tehtävä on auttaa 

lasta nimeämään tunteitaan, mikä tarkoittaa tunnesanojen käyttämistä sekä lapsen että 

omien tunnekokemusten ja tunneilmaisujen yhteydessä. Esimerkiksi yleisen ”pahan tai 

hyvän olon” sijasta tulisi käyttää tarkkoja tunnesanoja ”kateus”, ”pettymys”, ”ilo” ja 

”tyytyväisyys”. Sanat auttavat lasta tunnistamaan tunteitaan ja hän alkaa niiden avulla 

ymmärtää tunteiden syitä, aiheuttajia ja oppia myös niiden hallintaa. (Isokorpi 2004, 

129.) Jos lapsi ei osaa eritellä, miltä hänestä tuntuu, hänellä on myös vain vähän mah-

dollisuuksia säädellä tunteitaan ja valita rakentavia ilmaisuvaihtoehtoja. Silloin hän 

saattaa toimia ensimmäisellä mieleen tulevalla, ehkä televisiosta kopioidulla, väkivaltai-

sella tavalla (Keltinkangas-Järvinen 2000, 216–217; Schulman 1997, 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
”Minä” – kuka minä olen ja mitä minä tunnen? Oppilaiden tekemiä naamioita tunnetaitoprojektissa 
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3.2. Tunteiden säätely  

 

3.2.1 Tunteiden säätelyn mekanismit 

 
[Tunteiden] hallinta tarkoittaa sitä, etteivät tunteet johda ihmistä epätoivoiseen, itsetu-
hoiseen tai epäsosiaaliseen ja ympäristöä loukkaavaan käytökseen. Ihmisen on kyettävä 
käsittelemään tunteitaan niin, etteivät ne määrää hänen päätöksiään ja käytöstään. Ihmi-
sellä on oikeus kaikkiin tunteisiinsa, mutta ei niiden kaikenlaiseen ilmaisuun.  

(Keltinkangas-Järvinen 2000, 214.) 
 

Vaikka tunteet ovat sinänsä hyviä ja oikeita, ei niiden vapaa ilmaisu ole aina hyvää ja 

rakentavaa. Onneksi ihmiselle on kehittynyt sisäinen ”hallintajärjestelmä” eli tunteiden 

säätelyjärjestelmä, joka auttaa tulkitsemaan tulevaa informaatiota eri tavoin ja antaa 

meille mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten tunneimpulssejamme lopulta ilmaisem-

me. (Levenson 1999, 488–489; Pulkkinen 2002, 69.) Tunteiden säätely voidaan määri-

tellä käytännöllisesti Grossin (1999a, 542 ja 1999b, 557) sanoin: tunteiden säätely on 

yksilön vaikuttamista siihen, millaisia tunteita hänellä on, milloin hänellä on niitä ja 

kuinka hän niitä ilmaisee. Tunteiden säätely voi siten olla tunteen heräämiseen vaikut-

tamista, tunteen muuttamista toiseksi tai tunteiden voimakkuuden alentamista. Säätely 

on tavoitesuuntautunutta, eli tunnereaktiotaan säätelemällä yksilö pyrkii esimerkiksi 

käyttäytymään normien mukaan tai tulemaan hyväksytyksi yhteisössään (Thompson 

1994, 27–28).  

Tunteiden säätely yhdistetään yleensä negatiivisten tunteiden, etenkin vihan 

tunteen, hillitsemiseen, mutta tunteiden säätely tarkoittaa myös tietyn tunteen ylläpitoa, 

tunteen voimakkuuden lisäämistä tai tiettyjen tunteiden herättämistä. Yksilö voi herättää 

itsessään rakastumisen tunteita jotakuta kohtaan, yrittää säilyttää hyvän mielensä, piris-

tää surullista oloaan eri tavoin tai herättää itsessään myönteisen tunnereaktion ystävän 

kertoessa hyviä uutisia, vaikkei itse olisikaan asiasta oikein kiinnostunut. Myös vihaa 

voidaan vahvistaa rohkeuden keräämiseksi puolustautumistilanteessa tai epäoikeuden-

mukaisuuden kokemusten yhteydessä kostoa tai irrottautumista varten. (Gross 1999a, 

542; Thompson 1994, 28–29.) Tunteiden säätely ei tarkoita ainoastaan omien reaktioi-

den säätelyä, vaan myös toisten tunteiden säätelyä: äiti voi auttaa vauvaa säätelemään 

pahanolontunteita tätä lohduttamalla ja ystävä voi auttaa turhautunutta toveriaan kerto-

malle hänelle hauskan jutun (Thompson 1994, 28–29). 

Tunteiden säätelyn kohteet ja keinot vaihtelevat. Tunteiden säätely voi olla jo-

ko tietoista tai tiedostamatonta, automaattista tai hallittua (Gross 1999a, 542). Tunteiden 
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säätelyn erilaisia keinoja voidaan luokitella esimerkiksi akseleilla sisäinen – ulkoinen, 

sosiaalinen – yksilökeskeinen (Brenner & Salovey 1997, 171) ja kognitiivinen (tiedolli-

nen) – behavioraalinen (käyttäytymiseen pohjautuva) (Parkinson & Totterdell 1999, 

277, 291–292). Sisäisiä ja kognitiivisia säätelykeinoja ovat ajatusten siirtäminen pois 

tunteesta tai ongelmasta muihin asioihin, myönteisten ajatusten ajattelu tai tilanteen 

uudelleentulkinta. Ulkoisia ja behavioraalisia keinoja ovat liikunnan harrastaminen tai 

suklaan syöminen, sosiaalisia vaikkapa ystävien kanssa ulos lähteminen ja yksilökeskei-

siä television katselu tai kirjan lukemien. Ääripäiden välillä on keinoja, jotka voivat 

sisältää strategioita molemmista akselin suunnista. Tunteiden säätelyn kohteena ei vält-

tämättä ole vain sisäinen tunnekokemus ja sen ilmaisu käytöksessä, vaan myös tunnetta 

herättävä tilanne (Eisenberg, Fabes & Losoya 1997, 131). Ihminen voi valita, millaisia 

tunteita herättävään tilanteeseen hän menee, ja hän voi myös yrittää muuttaa tilannetta 

niin, että se vaikuttaa tunteen voimakkuuteen tai muuttaa tunteen toiseksi. Tätä kutsu-

taan ongelmanratkaisuun keskittyväksi tunteen säätelyksi. (Gross 1999a, 543–545, 

myös Thompson 1994, 30–39.) 

Kaikki tunteidensäätelystrategiat eivät ole yhtä tehokkaita eivätkä sovi joka ti-

lanteeseen: Joissakin tilanteissa tunteisiin keskittyvä säätely on tehokkaampaa, joissakin 

taas ongelmanratkaisuun keskittyvä ja joskus on tehokkainta siirtää huomio tai ajatukset 

toisaalle. Säätelykeinoista huomion siirtäminen ja uudelleen keskittyminen vaikuttavat 

tehokkailta keinoilta surun, ahdistuksen ja muiden vaikeiden tunteiden käsittelyyn. Ne 

ihmiset, jotka käyttävät säätelykeinonaan huomion siirtämistä toisaalle tai käyttävät 

kognitiivisia strategioita eli keskittyvät tilanteen myönteisiin puoliin ja siitä selviämisen 

keinoihin, pystyvät selviytymään myönteisemmin stressaavista tilanteista ja pystyvät 

vähentämään kielteisiä tunteita toisin kuin ne, jotka keskittyvät vaikeaan tunteeseen ja 

sen aiheuttajaan. (Eisenberg ym. 1997, 131–132.) Thayer, Newman ja McClain (1994, 

921–922) toteavat, että liikunta on hyvin tehokas tunteidensäätelykeino, samoin kuin 

uskonnolliset keinot ja musiikki. Heidän tutkimuksensa mukaan toimivinta ikävien tun-

teiden säätelyssä näyttäisi olevan usean aktiivisen säätelykeinon, kuten rentoutumisen, 

stressinhallinnan, kognitiivisten keinojen ja liikunnan yhdistäminen. Vihan käsittely 

rakentavalla ja päättäväisellä keskustelulla vihan kohteen kanssa, kun kiukku on jo vä-

hän lauhtunut, näyttäisi Golemanin (1995) mukaan olevan paras keino rauhoittaa ag-

gression tunteita. Vihan ”tuulettaminen” sitä voimakkaasti ilmaisemalla sen sijaan 

yleensä lisää tunteen voimakkuutta. (Goleman 1995, 91–92.) Myös mielikuvaharjoitte-

lusta voi olla apua aggression käsittelyssä (Isokorpi 2004, 102–103).  
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Strategioiden sopivuus ja tehokkuus riippuu kuitenkin yleensä tilanteesta ja 

yksilöllä olevista vaikutusmahdollisuuksista, kuten tilanteen kontrolloitavuudesta 

(Brenner & Salovey 1997, 171). Siten tehokasta tunteidensäätelyä on vaikea määritellä 

yleispätevästi. Jossakin tilanteessa normaalisti täysin epäsopiva tunteiden ilmaisu voikin 

olla sopivaa. (Thompson 1994, 46, 47; Underwood 1997, 130, 134.) Tärkeää on, että 

yksilöllä on käytössään useita erilaisia säätelykeinoja, joista hän voi valita tilanteeseen 

sopivat (Thompson 1994, 37). Tunteiden liiallista hallintaa ja etenkin tukahduttamista 

on varottava, sillä se voi edistää joitakin sairauksia, jopa syöpää (esim. Fawry ym. 1993 

ja Gross 1989) ja johtaa muihin, lievempiin sairauksiin (Gross 1999a, 541). 

Tunteiden säätelyyn vaikuttavat monet tekijät, niin kuin tunteiden koke-

miseenkin. Koska yksilön temperamentti ja persoonallisuuden piirteet vaikuttavat tun-

teiden kokemiseen, vaikuttavat ne myös tunteiden säätelyyn (Kokkonen 2001b, 30; 

Pulkkinen 1994, 305; Thompson 1994, 32; Underwood 1997, 128). Yksilöerot näkyvät 

siinä, millaista tunteiden ilmaisua yksilö pitää sopivana, mitä strategioita hän käyttää ja 

millaiseen säätelyyn hän kykenee. Ulospäin suuntautunut ja dominoiva henkilö ryhtyy 

todennäköisesti ongelmanratkaisukeskeiseen säätelyyn, sisäänpäin suuntautunut taas 

keskittyy ehkä mieluummin sisäisiin ja yksilökeskeisiin strategioihin. (Gross 1999a, 

543–545.) 

 Myös ihmisen kypsyydellä on merkityksensä (Pulkkinen 1995, 305). Lapsilla 

on rajalliset keinot säädellä tunteita ja etenkin pienet lapset tarvitsevat aikuisen apua 

tunteiden säätelyyn (Saarni 2000, 74; Thompson 1994, 28–29). Kouluikäinen alkaa 

hakea säätelyssä tukea tovereiltaan (Saarni 1997, 39), ja muutenkin ajattelun kehittymi-

sen myötä varhaisnuoruudessa säätelystrategiat monipuolistuvat (Saarni 1997, 39; Saar-

ni 2000, 74). Vanhemmat ihmiset valitsevat sellaisia tilanteita ja ihmissuhteita, jotka 

maksimoivat positiiviset tunteet, pitävät fyysisen energiatason yllä ja joiden hallittavuu-

den ja sosioemotionaaliset vaatimukset he pystyvät ennakoimaan (Thompson 1994, 37). 

Myös sukupuolten välillä on tunteiden säätelyssä havaittu jonkin verran eroja. 

Eri tutkimukset osoittavat, että tytöt käyttävät poikia useammin sosiaalisen tuen strate-

gioita, eli he keskustelevat tunteistaan ystävien ja läheisten kanssa. Tytöt käyttävät 

myös poikia enemmän sisäisiä, tunteisiin keskittyviä strategioita, he esimerkiksi yrittä-

vät aktiivisesti unohtaa tunteen tai käyttävät muita kognitiivisia strategioita. Pojat taas 

säätelevät vaikeita tunteita usein liikunnan ja urheilun avulla. (Brenner & Salovey 1997, 

175–176; Saarni ym. 1998, 290.) 
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Säätelyyn vaikuttavia tärkeitä tekijöitä ovat temperamentin, iän ja sukupuolen 

lisäksi yksilön kasvuympäristö, kasvattajien toimintatavat ja niissä sisäistyneet mallit, 

kulttuurisidonnaiset normit tunteiden ilmaisusta ja hallinnasta sekä sosiaalinen konteks-

ti, jossa tunne herää (Pulkkinen 1995, 305; Underwood 1997, 128). Varhaisen kehityk-

sen merkitys on suuri. Kiintymyssuhteen laatu vaikuttaa siten, että turvallisesti 

kiintyneet lapset oppivat äidin tuen avulla kestämään kielteisiä tunteita ja etsimään rat-

kaisuja tilanteeseen toisin kuin turvattomasti kiintyneet. (Saarni ym. 1998, 288–290.) 

Myönteisten tunteiden ilmaisu kotona, kohtuulliset odotukset lapsilta (Pulkkinen 1995, 

308) sekä sisarusten, tovereiden ja aikuisten läsnäolo vaikuttavat säätelytaitoihin myön-

teisesti (Kokkonen 2001a, 398).  

 

3.2.2 Tunteiden säätelyn merkitys sosiaaliselle käyttäytymiselle 

 

Tunteiden säätelyllä on yhteyksiä moniin yksilön ja yhteiskunnan kannalta tärkeisiin 

asioihin. Heikolla tunteiden säätelyllä on huonoja vaikutuksia muun muassa terveyteen 

joko suorina fyysisinä oireina (esim. kivut, uupumus) (Gross 1999a, 541; Kokkonen, 

Pulkkinen & Kinnunen 2001, 26, 31) tai haitallisena terveyskäyttäytymisenä (tupakoin-

ti, runsas alkoholinkäyttö) (Kokkonen, Kinnunen & Pulkkinen 2002, 657), työttömyy-

teen (Kokko 2001, 33) sekä arviointiin yksilön luotettavuudesta (Pulkkinen 2002, 54, 

70). Ennen kaikkea tunteiden säätelyllä on kuitenkin vaikutusta sosiaaliseen käyttäyty-

miseen. Lapsena havaitut erot tunteiden säätelyssä ovat yhteydessä yksilön myöhem-

pään käyttäytymiseen (Losoya, Eisenberg & Fabes 1998, 290; Pulkkinen 1995, 305–

308), minkä vuoksi tunteiden säätelyn taitoihin olisi kiinnitettävä huomiota jo varhain 

(Kokkonen 2001a, 400).  

Pulkkinen (1994) on luonut havainnollisen ja eritellyn mallin tunteiden sääte-

lyn vaikutuksesta sosiaaliseen käyttäytymiseen (kuvio 2). Pulkkisen käyttäytymisen ja 

emootion säätelyn malli esittää ihmisen neljää erilaista prototyyppistä toimintastrategi-

aa: Kaksi näistä kuvaa vähäistä tunteen hallintaa eli säätelyä (kuvion oikealla puolella A 

ja D) ja kaksi vahvaa tunteen hallintaa (kuvion vasemmalla puolella B ja C). Ne eroavat 

vielä käyttäytymisen ulkoisen reaktiivisuuden suhteen siten, että C ja D -osiot kuvaavat 

sisäänpäin kääntymistä, B ja A -osiot ulospäin suuntautumista. Tunteen hallinnan ja 

käyttäytymisen yhteys tarkoittaa, että jos esimerkiksi tunteiden säätely on heikkoa ja 

käyttäytyminen suuntautuu ulospäin, on lapsi impulsiivinen ja aggressiivinen, mitä kut-

sutaan yleensä ongelmakäyttäytymiseksi. Tunteiden säätelyn ongelmat yhdistettynä 
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sisäänpäin kääntyneisyyteen näkyvät ahdistuksena ja varautuneena käytöksenä. Vahva 

tunteenhallinta yhdistettynä ulospäin suuntautuneeseen tai vetäytyvään käytökseen nä-

kyy joko mukautuvana ja rauhallisena tai rakentavana, sosiaalisena käytöksenä. Se tar-

koittaa esimerkiksi rakentavaa käyttäytymistä ristiriitatilanteissa ja sitä, että osaa ottaa 

tilannetekijät huomioon. (Pulkkinen 1995, 305–308; Pulkkinen 2002, 70).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalisesti vastuullisessa käyttäytymisessä, joka ilmaisee rakentavia tunteiden sääte-

lyn taitoja, on havaittavissa jatkuvuutta jo kaksivuotiailla (Pulkkinen 1995). Sosiaalises-

ti vastuullinen käyttäytyminen toisella luokalla ennakoi sopeutumista kouluyhteisöön, 

koulumotivaatiota, vastuunottoa itsestä ja toisista sekä aikuisena vähemmän vaikeuksia 

yhteiskuntaan sopeutumisessa. Myös ongelmakäyttäytymisessä huomataan jatkuvuutta 

KUVIO 2. Pulkkisen (1994) emootion ja käyttäytymisen säätelyn malli (Pulkkinen 1995, 306) 
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jo ensimmäisistä elinvuosista lähtien, mikä osoittaa tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn 

muotoutuvan hyvin varhain. Mitä aikaisemmin ongelmakäyttäytymistä havaitaan, sitä 

suurempi riski lapsella on ajautua rikollisuuteen myöhemmin. Kaikilla epäsosiaalinen 

käytös ei näyttäydy vielä lapsena, sillä toveripiirillä on nuoruusiässä suuri vaikutus. 

Myös vetäytyvä käyttäytyminen voi tulla ongelmaksi, sillä se ennakoi alhaista itsetuntoa 

aikuisena. Arkuus ei silti ole välttämättä samaa kuin myös usein vetäytymisenä ilmene-

vä ahdistuneisuus, joka on yhteydessä vaikeisiin kasvuoloihin ja ennakoi masentunei-

suutta, alemmuudentuntoa, lyhyttä koulutusuraa ja työnsaannin vaikeuksia. (Pulkkinen 

1995, 305–308.) Tunteiden säätelyn taitoihin on siis syytä kiinnittää huomiota mahdol-

lisimman varhain myös koulussa. 

 

3.2.3 Kasvattaja säätelyn apuna 

 

Jotta lapsen tunteiden säätely kehittyisi rakentavaan suuntaan, on hänelle näytettävä 

esimerkkiä ja myös opetettava erilaisia tunteiden ilmaisun ja säätelyn keinoja, sillä sää-

tely on hyvin vaikeaa tai mahdotonta, jos vaihtoehtoja ei ole. (Furman 1998, 311; 

Thompson 1994, 37, 38.) Aikuisen oma esimerkki on tärkeä. On eri asia, lähteekö tur-

hautunut vanhempi ryypiskelemään, lenkille vai keskusteleeko hän lähimpiensä kanssa 

tunteistaan. Säätelykeinoja ei opita hetkessä, vaan niiden omaksuminen on elämänmit-

tainen prosessi (Levenson 1999, 491). Varhaisen kehityksen aikana kasvattaja säätelee 

lapsen tunteita rauhoittamalla ja lohduttamalla, kun tämä on hermostunut, pelokas tai 

surullinen. Vähitellen kasvattajan säätely sisäistyy lapsen omaksi tunteiden säätelyksi. 

(Furman 1998, 323; Schulman 1997, 12; Thompson 1994, 28–29.) Ryhmään osallistu-

minen opettaa lapselle lisää tunteiden ja käytöksen hallintaa. Kun lapsi siirtyy esikou-

luun ja kouluun hän huomaa, että siellä ei tunteita ilmaistakaan samalla tavalla kuin 

kotona. Tunteiden ilmaisulla on suuressa ryhmässä toisenlaiset säännöt: kaikkia tunteita 

ei voi välttämättä ilmaista eikä tunteita varsinkaan voi ilmaista miten tahansa. Lapsi 

seuraa toisia lapsia ja ohjaajia oppiakseen säännöt. (Kullberg-Piilola & Peltonen 2000, 

21, 23.) Aikuiselle ei välttämättä ole helppoa ymmärtää, miten vaikeaa lapsen on joskus 

säädellä tunteitaan, sillä aikuisen tunnetodellisuus on jäsentyneempää ja hallittavampaa 

kuin lapsen (Kullberg-Piilola & Peltonen 2000, 16). Lapsen kyky tehdä psyykkistä työtä 

eli säädellä tunteitaan on vasta kehittymässä (Keltinkangas-Järvinen 2000, 219). 

Lapsen tunteiden säätelyn auttaminen ei tarkoita, että aikuisen pitäisi saada 

lapsen kurjat tunteet mahdollisimman pian korvattua mukavammilla tai että ikävä tunne 
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kiellettäisiin. Sen sijaan aikuisen tulee auttaa lasta säätelemään tunnetta siedettävälle, 

käsiteltävälle tasolle. Vanhemman tehtävä on auttaa lasta kokemaan, tunnistamaan ja 

ilmaisemaan vaikeitakin tunteita. Jos ikäviä tunteita kielletään tai pyritään ”paikkaa-

maan” (”Ei se ole pelottava, sehän on hauska!”), lapsi vieraantuu tunteistaan eikä opi 

tulemaan niiden kanssa toimeen. (Furman 1998, 328–329.) Aikuinen voi lapsen tunteita 

vastaanottaessaan jäsentää ja katsoa tunteen läpi sen taustalla olevia asioita ja auttaa 

siten lasta eteenpäin (Isokorpi 2004, 103–104). Aikuinen voi lapsen pelätessä esimer-

kiksi pohtia, mistä pelko on mahdollisesti saanut alkunsa. Hän voi myös pyytää lasta 

kertomaan pelostaan ja todeta, että on hyväksyttävää joskus pelätä, onhan aikuinen itse-

kin pelännyt erilaisia asioita. Yhdessä voidaan miettiä, mikä voisi saada olon rohkeam-

maksi. Todennäköisesti jo tunteen ilmaisu saa pelon tasoa vähenemään.  

Lapsella tulee olla kaikissa tilanteissa käsitys, että aikuinen kestää kaikki tun-

teet ja on tarpeeksi vahva kantamaan ne (Keltinkangas-Järvinen 2000, 219–220). Esi-

merkiksi vihan tunteita kohdatessaan aikuisen tärkein taito olisi pysyä rauhallisena ja 

sallia lapsen tai ryhmän tunneilmaisu eikä liittyä tunnekuohuun kiihtyen ja riehuen 

(Furman 1998, 327). Jos aikuinen reagoi aivan yhtä voimakkaasti kuin lapsi, aikuisen 

tunteet vyöryvät lapsen päälle ja lapsi voi joko alkaa ilmaista tunnetta yhtä hallitsemat-

tomasti tai pelästyä vanhemman tunneilmaisun voimakkuutta ja varoa itse tuntemasta 

ollenkaan eli käyttäytyä täysin tunnekylmästi. Sama vaikutus voi olla sillä, ettei van-

hempi reagoi lapsen tunteeseen mitenkään. Silloin lapsi ei opi tunnistamaan tunteitaan 

eikä luottamaan aikuisen apuun tunteiden säätelyssä. (Furman 1998, 323–327.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Oppilaan kuvataiteen työ ”ekspressiivinen omakuva” 
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3.3 Tunneäly 

 
Tunne-elämässä voi onnistua tai epäonnistua yhtä hyvin kuin matematiikassa tai kielissä, 
ja se vaatii aivan omia valmiuksiaan. Vain näiden valmiuksien avulla voi ymmärtää, mik-
si joku menestyy elämässään siinä kun toinen yhtä älykäs ajautuu umpikujaan: tunneky-
vykkyys on metakyky, josta riippuu, kuinka tehokkaasti osaamme käyttää muita 
kykyjämme, myös raakaa älyä. (Goleman 1995, 56–57) 

 

Tänä päivänä tunnetuimpia tunneälyn malleja ovat muotoilleet Bar-On (1997), Goleman 

(1995, 1998) ja Mayer ja Salovey (1997). Tunneälyn käsite tuli laajalle yleisölle tunne-

tuksi Golemanin kirjan Tunneäly (Emotional Intelligence, 1995) kautta, jossa tunneälyl-

lä perusteltiin olevan ratkaiseva merkitys ihmisen hyvinvoinnin ja menestyksen 

edistäjänä. Tunneälyä oli kuitenkin tutkittu ja määritelty jo aiemmin: Thorndike 1920 –

luvulla, Wechsler 1940 –luvulla ja Leeper 1940 –luvun lopulla. (Bar-On & Parker 2000, 

33; Stein & Book 2000, 15.) 1980 -luvulla Gardner (1983, 239) teki aihetta tunnetum-

maksi jakamalla älykkyyden perinteisistä älykkyyskäsityksistä poiketen useaan älyk-

kyyden osa-alueeseen (”multiple intelligences”), joihin hän sisällytti myös 

intrapersoonallisen älykkyyden eli ennen kaikkea kyvyn tunnistaa ja eritellä omia tun-

teita, sekä interpersoonallisen, sosiaalisiin suhteisiin ja toisten tunteiden tunnistamiseen 

liittyvän älykkyyden.  

Tämän päivän tunnetut tunneälytutkijat John Mayer ja Peter Salovey jakavat 

tunneälyn neljään pääalueeseen: 1) tunteiden havaitsemiseen ja ilmaisuun, 2) tunteiden 

vaikutukseen ajatteluun, 3) tunteiden ymmärtämiseen ja analysointiin sekä 4) tunteiden 

säätelyyn (Mayer & Salovey 1997, 11). Mayer, Caruso ja Salovey (2000) ovat kehittä-

neet tunneälyä mittaavan testin (MEIS), jossa selvitetään tunneälyn osa-alueiden hallin-

taa erilaisten tehtävien avulla (Mayer ym. 2000b, 401, 407). He pitävät tunneälyä osana 

yleistä älykkyyttä, joka jakautuu verbaaliseen ja spatiaaliseen (suoritus-) älykkyyteen, 

jotka taas jakautuvat useampiin älykkyyden alalajeihin (Mayer & Cobb 2000, 172). 

Reuven Bar-Onin tunneäly (EQ eli ”emotional quotient”) käsittää sekä tun-

neälyn että sosiaalisen älykkyyden: se on kokoelma tunne-elämään, persoonaan ja sosi-

aalisiin suhteisiin liittyviä taitoja, jotka vaikuttavat ihmisen yleiseen kykyyn selvitä 

ympäristön vaatimuksista ja paineista. Bar-Onin (1997) mukaan tunneälykäs ihminen 

tunnistaa ja ilmaisee tunteitaan, arvostaa itseään, pystyy käyttämään kykyjään ja elä-

mään tyydyttävää elämää. Ihmissuhteissa hän pystyy ymmärtämään toisten tunteita, 

solmimaan molempia tyydyttäviä ihmissuhteita ja toimimaan niissä vastuullisesti tule-

matta silti riippuvaiseksi toisista. Tunneälykäs ihminen on yleensä optimistinen, jousta-

va ja realistinen ja selvittää onnistuneesti arkipäivän ongelmia. Hän pystyy kestämään 
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stressiä menettämättä hallintaansa.  (Bar-On & Parker 2000, 1, 33). Bar-Onin kuvaus 

tunneälystä muistuttaa laajuudessaan Golemanin (1995, 1998) tunneälymääritelmää. 

Bar-Onin (2000) mukaan tunneäly jakautuu viiteen ydinalueeseen ja edelleen 

viiteentoista yksittäiseen taitoon tai ominaisuuteen (kuvio 3). Tunneälyn ydinalueet ovat 

intra- ja interpersoonalliset osa-alueet, sopeutumiskyky, paineensietokyky ja yleinen 

hyvinvointi. Viisi ydinalueiden osa-alueista on niin sanottuja tunneälyä tukevia tekijöi-

tä: optimismi, itsensä toteuttaminen, onnellisuus, itsenäisyys ja sosiaalinen vastuuntun-

to. Bar-Onin käsityksen mukaan ihmisen yleisälykkyys koostuu sekä kognitiivisesta 

älykkyydestä (IQ) että tunneälystä (EQ) (ks. myös Mayer & Cobb 2000 edellä). Tun-

neäly kehittyy ja paranee iän myötä, ja sitä voidaan edistää tietoisella harjoittelulla, 

erilaisilla ohjelmilla ja terapialla. (Bar-On 2000, 365, 367; Bar-On & Parker 2000, 33–

34.) Bar-On (2000, 364) on kehittänyt tunneälyä mittaavia arviointimenetelmiä, esimer-

kiksi itsearviointiin perustuvan tunneälytestin sekä haastatteluun ja testattavan läheisten 

arviointiin perustuvia mittareita. 

 

KUVIO 3. Reuven Bar-Onin tunneälyn malli (Bar-On 2000, 365; Bar-On & Parker 2000, 33–
34) 

 

Tunneälyssä on huomattu jonkin verran eroja sukupuolten välillä. Bar-Onin (2000) ha-

vaintojen mukaan miesten ja naisten yleinen tunneäly on samalla tasolla, mutta tun-
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neälyn eri osa-alueissa on pieniä eroja: naiset ovat keskimäärin parempia ihmissuhde-

taidoissa, sillä he ovat empaattisempia ja ottavat paremmin sosiaalista vastuuta. Toisaal-

ta miehet ovat parempia intrapersoonallisissa ja sopeutumisen osa-alueen taidoissa: 

miehet arvostavat itseään enemmän, ovat itsenäisempiä, kestävät paremmin stressiä, 

ovat joustavampia, ratkaisevat sujuvammin ongelmia ja ovat optimistisempia. Ympäri 

maailman erojen on todettu olevan samansuuntaisia. (Bar-On 2000, 367.) Miesten ja 

naisten välisistä eroista herää kuitenkin kysymys, heijastavatko ne todellisia sisään ra-

kennettuja tunneälyn eroja vai kertovatko ne opituista käyttäytymismalleista ja siten 

opituista tunnetaidoista? Onhan tunneilmaisuissa ja tunteiden säätelyssäkin eroja tyttö-

jen ja poikien välillä, kuten luvussa 3 todettiin. Erot tunneilmaisujen havaitsemisessa 

sukupuolten välillä viittaisivat taitoerojen synnynnäisyyteen (luku 3.1.1, esim. Leppä-

nen 2001, 433). 

Tunneälyn määritelmät eivät ole saaneet varauksetonta hyväksyntää tutkijoi-

den keskuudessa. Mayer ym. (2000a, 101–103; 2000b, 405) sekä McCrae (2000, 264–

266) kritisoivat Bar-Onin ja Golemanin tunneälyn määritelmiä liian laajoina, koska ne 

sisältävät myös muita persoonan osa-alueita kuin tunteet ja älykkyys ja siten hämärtävät 

käsitystä tunneälystä. Heidän mukaansa tunneälyn tulisi keskittyä vain tunteen ja älyn 

vuorovaikutukseen ja jättää mm. ongelmanratkaisu, sosiaaliset taidot ja itsensä toteut-

tamisen määritelmät tunneälyn ulkopuolelle. Davies, Stankov & Roberts (1998, 1013) 

epäilevät, ettei tunneäly olisi mitään uutta, vaan sen sijaan vain yhdistelmä aiemmin 

tutkituista persoonallisuuden piirteistä ja henkisistä kyvyistä (myös Mayer ja Cobb 

2000, 175 ja Schulte, Ree & Carretta 2004, 1059). Bar-Onin vastaa kritiikkin peruste-

lemalla, että tunneäly on joka tapauksessa yhteydessä ihmisen persoonallisuuden piirtei-

siin sekä älyllisiin kykyihin. Nämä yhdessä vaikuttavat monin tavoin ihmisen 

selviytymiseen elämässä. (Bar-On & Parker 2000, 33.) 

Tunneälyä on pidetty monenlaisen menestyksen avaimena: sen on oletettu en-

nustavan menestystä työssä, koulussa ja ihmissuhteissa perinteistä, analyyttistä älyk-

kyyttä enemmän. Älykkyysosamäärän on laskettu selittävän akateemisesta 

menestyksestä vain noin 10–25%. Golemanin (1998) mukaan lähes kolmensadan yhtiön 

teettämät tutkimukset osoittivat, että monissa erilaisissa tehtävissä menestyksen salai-

suus oli paljon vahvemmin tunnetaidoissa kuin tiedollisissa tai taidollisissa ominaisuuk-

sissa. (Goleman 1998, 34, 37, 44–45.) Myös Parker, Creque ja Barnhart (2004, 1321) 

huomasivat, että Bar-Onin tunneälymittarin avulla mitattu tunneäly on yhteydessä aka-

teemiseen menestykseen. Mayer ja Cobb (2000, 174, 176) ovat havainneet tunneälytut-
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kimuksensa ja mittarinsa pohjalta, että tunneäly voi ennakoida ongelmakäyttäytymisen 

vähäisyyttä. Erityisesti tunneälyn tunteiden havaitsemisen ja säätelyn osa-alueen on 

havaittu olevan yhteydessä hyviin sosiaalisiin suhteisiin (Engelberg & Sjöberg 2004, 

533; Lopes, Brackett, Nezlek, Schütz, Sellin & Salovey 2004, 1018; vrt. luvussa 3 tun-

teiden tunnistamisesta ja säätelystä esim. Pulkkinen 1995).  

Stein ja Book (2000, 5) perustelevat Bar-Onin käsitysten pohjalta tunneälyn 

avulla menestymistä siten, että jos yksilö ei hallitse tunteitaan eikä käyttäytymistään 

ihmissuhteissa, ei analyyttisesta älykkyydestä ole välttämättä kovinkaan paljon hyötyä, 

koska silloin ihminen ei pääse käyttämään lahjojaan niiden edellyttämällä tavalla (Stein 

& Book 2000, 5). Goleman (1995, 55–57; 1998, 34, 38) on samoilla linjoilla: hänen 

mukaansa juuri tunneäly erottaa toisistaan huippuosaajat, joilla on yhtä korkea älyk-

kyysosamäärä, ja ainakin korkea tunneäly mahdollistaa älykkyysosamäärän mukaisen 

osaamisen käyttämisen. Bar-On kuitenkin katsoo, ettei tunneälyn määrä sinänsä takaa 

menestystä elämässä, vaan se viittaa ihmisen mahdollisuuksiin, minkä vuoksi Bar-On 

kutsuu malliaan prosessimalliksi (Bar-On & Parker 2000, 33). Myös Mayer ym. (2000a, 

110) toteavat, että ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on useita, kuten per-

soonallisuuden piirteet, optimismi jne., eikä korkea tunneäly siten välttämättä (ainakaan 

jos se määritellään kykymallin pohjalta) takaa kaikkea myönteistä käytöstä, esimerkiksi 

yksilön ystävällisyyttä tai halua toimia avioliittonsa hyväksi. Sen vuoksi Saarni (2000, 

68–69) onkin lisännyt tunneälyn määritelmiä muistuttavaan tunnepätevyys (emotional 

competence) -malliinsa moraalisen ulottuvuuden (ks. myös CASEL 2003b).  

Mayerin ja Saloveyn (1997, 2000) tunneälyn määritelmä vaikuttaa ainoalta 

mallilta, joka keskittyy vain tunteisiin. Sen esittämät neljä osa-aluetta ovat keskeisiä 

tunnetaitoja ja erittäin tärkeitä ihmisen sosiaalisen toimivuuden kannalta. Tulkitsen, että 

Mayerin ja Saloveyn tunneälymääritelmä sisältyy Bar-Onin (1997, 2000) laajempaan 

tunneälyn ja sosiaalisen älykkyyden määritelmään. Koska Bar-Onin tunneälyn määri-

telmä ottaa huomioon useampia sosioemotionaalisen kehityksen ja persoonallisuuden 

osa-alueita, katson sen soveltuvan hyvin osaksi koulun sosioemotionaalisen kasvatuksen 

teoriapohjaa. 
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4  NÄKÖKULMIA SOSIOEMOTIONAALISEEN KASVATUKSEEN  

 

 

4.1 Lähtökohtia ja mahdollisuuksia kasvun tukemiseen 

 

Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että meidän tulee kasvattaa lapsista tiedostavia, vastuulli-
sia ja välittäviä. Harvat ymmärtävät kuitenkaan, että tähän haasteeseen voidaan vastata 
harkitulla, pitkäkestoisella ja systemaattisella sosiaalisella ja emotionaalisella kasvatuk-
sella. (Elias 1997, 1) 

 

Sosioemotionaalisten taitojen tukemisen tulisi olla kasvatuksen ja opetuksen perustavoi-

te. Sosioemotionaalisen kasvatuksen lähtökohtana ovat ihmisen perustarpeet Maslowin 

(1970, 35–51) tarvehierarkian (kuvio 4) mukaisesti (visualisoitu hierarkia Atkinson, 

Atkinson, Smith & Bem 1993, 547). Sen mukaan tunne-elämän ravitseminen, turvalli-

suus, sosiaaliset suhteet ja arvostuksen kokeminen ovat ihmisen ensisijaisimpia tarpeita. 

Vasta kun ne on ainakin osittain tyydytetty, voivat korkeamman tason tarpeet (mm. 

kognitiiviset, esteettiset ja itsensä toteuttamisen tarpeet) motivoida ihmistä toimintaan. 

Tarvehierarkiasta voidaan päätellä, ettei koulussa voida ohittaa tunne-elämää ja sosiaali-

sia tarpeita, jos halutaan motivoida oppilaat käyttämään kognitiivisia resurssejaan. So-

sioemotionaalisia taitoja tarvitaan yhtä lailla elämää kuin koulunkäyntiäkin varten 

(Kokkonen & Siponen 2005, 190).  
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KUVIO 4. Maslowin tarvehierarkia (1970, 35–51)
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Sosioemotionaaliset taidot ovat aivan yhtä tärkeitä tavallisille, hyvinvoiville lapsille 

kuin niille, joilla on erityistarpeita (Weare 2004, 56). Koulussa opetetut sosioemotionaa-

liset taidot toimivat suojaavina tekijöinä riskitekijöitä vastaan (Graczyk ym. 2000, 395; 

Launonen & Pulkkinen 2004, 53, 56; Pulkkinen 2002, 210; Zins, Travis & Freppon 

1997, 257, 262–263). Sosioemotionaalisessa kasvatuksessa keskityttiin aiemmin on-

gelmaoppilaisiin ja heidän auttamiseensa, mutta nyt painopiste on siirtynyt laajempaan, 

myönteisempään näkökulmaan, jossa tavoitteena on tukea kaikkia yhteisön jäseniä. 

Samalla tulevat autetuiksi myös ne, joilla on erityisongelmia. (Launonen & Pulkkinen 

2004, 56-58; Weare 2004, 54–56.)  

Tämän työn lähtökohtana on, että sosioemotionaalinen kasvatus on ja sen tulisi 

olla kokonaisvaltaista ja monitahoista. Taitoja ei opita vain tietyillä tunneilla, vaan koko 

koulu, sen toimintakulttuuri, on oppilaan oppimisympäristö: jokapäiväiset tilanteet luo-

kassa, käytävillä, välitunnilla ja retkillä kehittävät hänen sosiaalisia taitojaan ja kyky-

jään ratkaista ongelmia. (Elias ym. 1997, 33; Lopes & Salovey 2001, 10–11; Zins, 

Bloodworth, Weissberg & Wahlberg 2004, 8.) Oppilas siis oppii, vaikkei varsinaisesti 

opiskelisikaan (Uusikylä & Atjonen 1999, 17). Tällainen kokonaisvaltainen, holistinen 

kasvatusajattelu on yleistynyt niin kasvatuksen kentällä kuin tutkijoidenkin keskuudes-

sa. Yksittäisten tapausten ja ongelmien sijasta keskitytään kokonaisiin ympäristöihin ja 

yksilön sijasta koko yhteisöön (esim. Launonen & Pulkkinen 2004, 56–58). Englantilai-

nen Weare (2004, 53, 55) kutsuu tätä ”koko koulun lähestymistavaksi” (”whole school 

approach”). Se tarkoittaa, että kaikki koulun osa-alueet otetaan huomioon sosioemotio-

naalista kasvatusta suunniteltaessa ja toteutettaessa: koulun toiminta-ajatus ja kulttuuri, 

ympäristö, oppiaineiden opetussuunnitelmat, erityisopetus, yhteistyö eri tahojen välillä 

jne. Myös aikuisia ja heidän taitojaan tuetaan. Ongelmakäytökseen puututtaessa tarkas-

tellaan myös kontekstia, eri osapuolten taitoja, asenteita, tunteita ja uskomuksia, eikä 

vain ongelmakäytöstä sinänsä. Vanhemmat ovat mukana päätöksenteossa ja ulkopuoli-

sia asiantuntijoita käytetään tukena monipuolisesti. Em. ajattelun taustalla on todennä-

köisesti sosiokulttuurinen oppimiskäsitys, jossa painotetaan sosiaalisen 

vuorovaikutuksen merkitystä oppimiselle (ks. liite 2, esim. Tynjälä 1999, 51). 

Opetuksen ja oppimisen tarkoitus on herättää oppilaita ajattelemaan (Lopes & 

Salovey 2001, 22, 24; Uusikylä & Atjonen 1999, 20). Opetuksen tulisi johtaa tiedosta-

miseen, omien ajatteluprosessien ymmärtämiseen ja hallintaan sekä oman toiminnan 

ohjaamiseen, sillä ne ovat tärkeimpiä taitoja muun muassa itsesäätelyssä ja ongelman-

ratkaisussa (Lopes & Salovey 2001, 22, 24; Topping, Holmes & Bremner 2000, 420–
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421). Jotta oppilaat saisivat välineitä itsensä jäsentämiseen ja hallitsemiseen, tarvitaan 

tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen erillistäkin opettamista. Taitojen opetuksen tulisi 

olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä päiväkodista lukioon. (Elias ym. 1997, 33; Lopes 

& Salovey 2001, 10–11; Shriver, Schwab-Stone & DeFalco 1999, 47, 58; Weare 2000, 

38.) Suomen kouluissa on hyvä mahdollisuus sosioemotionaalisten taitojen erilliseen, 

tiedostamista lisäävään ja pitkäjänteiseen opettamiseen terveystieto-oppiaineessa.  

Sosioemotionaalisten taitojen opettamista varten on kehitetty runsaasti erilaisia 

kasvatusohjelmia ja oppimateriaaleja. Kehitystyötä on tehty erityisesti USA:ssa, jossa 

tällaisia ohjelmia on kymmeniä, jopa satoja (ks. esim. CASEL 2003a ja CASEL 2005). 

Ohjelmia on suunnattu niin kaikille lapsille, riskiryhmille kuin kasvattajille (Cohen 

1999, 12–13). Suomessakin on jo lukuisia sosioemotionaalisen kasvatuksen ohjelmia, 

kursseja ja koulutuksia (ks. ohjelmakoonti Siponen 2003, 82–90, myös teoksessa Lau-

nonen & Pulkkinen 2004 (toim.), liitteet 1 ja 2, s. 224–235). Suomessa käytettyjä sosio-

emotionaalisten taitojen kasvatusohjelmia ovat esimerkiksi 7–17-vuotiaille tehty Lions 

Quest -ohjelma (koonti eri kouluasteiden ohjelmista: Lions Quest opinto-ohjelmat 

2005), yläaste- ja lukioikäisille suunnattu Gordonin vuorovaikutustaidoille perustuva 

NUISKU eli Nuorten ihmissuhdetaitokurssi (Gordon 2002) ja suomalainen, esi- ja al-

kuopetukseen suunniteltu Tunnemuksu ja mututoukka (2002) -tunnetaito-ohjelma (Pel-

tonen, Kullberg-Piilola & Kullber-Turtiainen 2002). Uusimpana ohjelmana on tulossa 

alaluokille tarkoitettu Askeleittain-tunnekasvatusohjelma, joka on suomennettu amerik-

kalaisesta tunnetaito-ohjelmasta Second Step (esim. Second Step 1997).  

Useimmat kasvatusohjelmat perustuvat kognitiiviselle psykologialle, sillä niis-

sä oletetaan esimerkiksi, että ajattelun avulla voidaan vaikuttaa tunteiden säätelyyn. 

Ohjelmien taustalta löytyy myös ratkaisukeskeisyyttä, kokemuksellista oppimista ja 

konstruktivistista oppimiskäsitystä. Ohjelmat sisältävät yleensä monenlaisia työtapoja. 

(Kalaja, Koponen & Siponen 2004, 137.) Kasvatusohjelmat yksinään eivät riitä kasvat-

tajiksi, mutta on kuitenkin todettu, että hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla laajoilla 

ohjelmilla on monia myönteisiä vaikutuksia. Niiden on todettu edistävän esimerkiksi 

akateemista oppimista (Graczyk ym. 2000, 406), vähentävän aggressiivisuutta (Pulkki-

nen 1977, 106–110), ongelmakäyttäytymistä ja huolia sekä edistävän erilaisuuden hy-

väksymistä (Shriver, Schwab-Stone & DeFalco 1999, 55–56) ja ehkäisevän 

päihteidenkäyttöä (CASEL 2004a). 
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4.2 Sosioemotionaalisen kasvatuksen olennaisia piirteitä 

 

 

Sosioemotionaalisen kasvatuksen olennaisia piirteitä voidaan kuvata muun muassa sa-

noilla kokonaisvaltaisuus, pitkäjänteisyys, sitoutuminen, arvostus, yhteistyö, yksilölli-

syys, arkeen soveltaminen, turvallisuus, toiminnallisuus ja tiedostaminen. Olen koonnut 

nämä sosioemotionaalisen kasvatuksen piirteet kuvioon 5 (muokattu kuviosta Siponen 

2003, 23). 

Kuviossa mainitulla sitoutumisella tarkoitan kaikkien osapuolten halua olla mu-

kana yhteisessä kasvatustyössä sekä vastuun kantajien tukemista. Arvostaminen voi 

näkyä esimerkiksi siinä, että sosiaalisia taitoja korostetaan arkipäivässä osana muuta 

opetusta, mutta myös siinä, että niiden oppimista arvioidaan opetusjaksojen sisällä tai 

erikseen käyttäytymisarvosanan yhteydessä. Arvioinnin tulee koskea myös sosioemo-

tionaalisen kasvatuksen tavoitteita, käytäntöjä ja yhteistyökuvioita (Elias ym. 1997, 

106; arvioinnista ks. luku 4.5). Erillisten tuntien varaaminen sosioemotionaalisten taito-

jen harjoitteluun lisää taitojen arvostusta. Näin onkin tehty terveystiedon kohdalla. Ar-

vostaminen voi tarkoittaa myös opettajien omien taitojen tukemista 

täydennyskoulutuksen avulla. (Graczyk ym. 2000, 398–407; Weare 2004, 53–56.)  

Tavoitteena on, että opiskeltuja taitoja käytetään arkielämässä. Arkeen sovelta-

minen ei aina ole helppoa, ja siksi sosioemotionaalisia taitoja tulisi integroida eri oppi-

aineisiin työtapojen ja sisältöjen/teemojen avulla. Arkipäivän tilanteet tarjoavat monia 

mahdollisuuksia taitojen opettamiselle ja oppimiselle suoraan ja epäsuorasti. Jotta taidot 

sisäistyisivät, oppilaat tarvitsevat niiden käyttämisestä jatkuvaa palautetta. (Elias ym. 

1997, 33; myös Graczyk ym. 2000, 398–407; Lopes & Salovey 2001, 10–11, 22.) Ar-

keen soveltamisen onnistumiseksi on opettajan oltava motivoitunut ja kehitettävä omia 

tunnetaitojaan (Mäki-Opas 1999, 37–38), sillä opettajan omat tunnetaidot ovat esimerk-

kinä oppilaille (Kokkonen 2005, 70 72). Tärkein opettajan tunnetaito on yhteys omaan 

itseensä ja sisimpäänsä eli avoimuus ja herkkyys omille tunteille (Aalto 2000, 138). 

Opettaja voi tarvita tunnetaitojensa kehittämiseen yhtä paljon tukea kuin oppilaatkin 

(Marans & Cohen 1999, 123; Sahlberg 1997, 462). Hän ei ole välttämättä yhtään pa-

rempi opettamissaan taidoissa kuin oppilaansakaan, mikä voi aiheuttaa opettajassa ensin 

ahdistusta ja hämmennystä (Kokkonen 2005, 72). Koska osa tunnetaidoista liittyy per-

sonallisuuden syvärakenteisiin, uuden oppiminen voi viedä hyvin paljon aikaa ja kasvu-

prosessi voi olla vaivalloinen (Isokorpi 2003, 279–281). Työnsä ja itsensä kehittämiseen 
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opettaja tarvitseekin aikaa ja tilaa reflektoinnille (Isokorpi 2003, 278–279; Zins ym. 

1997, 267, 270).  

 

Pitkäjänteisyys 

*Muutokset hitaita 
*Säännöllisyys 
*Aloitus varhain 

Arkeen soveltaminen 

*Arjen tilanteet hyödyksi 
*Integrointi oppiaineisiin ja työ-
tapoihin 
*Opettajan omat taidot 

Yhteistyö 
*Kollegiaalinen tuki 
*Vanhempien tuki 
*Yhteydet muuhun yhteisöön 
*Yhteistoiminnallinen oppiminen 

Yksilöllisyys 
*Yksilön kohtaaminen 
*Erilaiset yksilöt ja ryhmät, tytöt 
ja pojat 
*Kehitysvaiheen merkitys  
*Oppimisongelmat ym. ongelmat 
 

Sitoutuminen 
*Opettajan 
*Oppilaiden 
*Koulun 
*Vanhempien 
*Esimiehen 

Turvallisuus 
*Turvallisen ryhmän luominen 
*Opettajan oma turvallisuus 

Arvostus 
*SE -taidoilla omat tunnit 
*Taitojen ja kasvatuksen  
arviointi 
*Käytännössä korostaminen, 
jatkuvasti mukana 
*Tuki opettajille 

SOS-
EMO- 
KASV
ATUK-

SEN 
OLEN-
NAISI

A PIIR-
TEITÄ 

Kokonaisvaltaisuus 

*Sosioemotionaalinen kehitys 
*Koko koulun lähestymistapa  
*Monet vaikuttavat tekijät 
*Monet toteutusmahdollisuudet 

Myönteiset arvot ja asenteet kaiken perustana 

Toiminnallisuus ja tiedos-
taminen 
*Toiminnalliset menetelmät op-
pimisessa 
*Tiedostaminen tavoitteena 
 

KUVIO 5. Sosioemotionaalisen kasvatuksen olennaisia piirteitä (muokattu kuviosta Siponen 2003, 23) 
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Luvussa 3 mainittujen, opettajan herkkyyttä ilmaisevien tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

(esim. kohtaaminen, tiedostaminen, hyväksyminen, rohkaiseminen, tunteiden säätely ja 

kuunteleminen) sekä rajojen asettamisen taitojen avulla opettaja luo ryhmäänsä turvalli-

suutta. Turvallisessa ryhmässä koetaan hyväksymistä, uskalletaan ilmaista ajatuksia ja 

tunteita ja pystytään opiskelemaan. Myös opettaja tarvitsee turvallisen ympäristön ja 

tilaa omien taitojensa kehittämiseen (Marans & Cohen 1999, 123). Koska turvallinen 

ryhmä on sosioemotionaalisten taitojen oppimisen kannalta äärimmäisen tärkeä, käsitte-

len sitä erikseen luvussa 4.3. 

Sosioemotionaalinen kasvatus on toisaalta hyvin yhteisöllistä, toisaalta se on yk-

silön kohtaamista. Yksilöllisyydellä tarkoitan tässä yksilön kohtaamista vuorovaikutuk-

sessa, hänen kuuntelemistaan ja hänestä välittämistä. Yksilöllisyys tulee esiin myös 

oppilaiden taitojen ja temperamentin eroissa: kukin yksilö ja ryhmä tarvitsevat oman-

laistaan tukea (Elias ym. 1997, 68; Keltinkangas-Järvinen 2004, 143–151, 302–303, 

315–316). Myös poikien ja tyttöjen tarpeet voivat olla erilaiset. Tytöt harjoittelevat ys-

tävyyssuhteissaan monia sellaisia taitoja, joita pojat alkavat harjoitella vasta parisuh-

teessa (Määttä & Turunen 1991, 59). Monet pojat tarvitsisivatkin lisää erityisesti 

tunteiden ilmaisun ja ymmärtämisen sekä sosiaalisen herkkyyden taitoja (Weare 2004, 

22). Pojat voivat näin löytää itseään ja elämää monipuolisemmin ja oppia arvostamaan 

tunnepohjaisia ystävyyssuhteita (Määttä & Turunen 1991, 78–79). Tytöt taas tarvitsevat 

usein lisää tukea itseluottamukseensa ja vihansa ilmaisemiseen (Weare 2004, 22). (Su-

kupuolten välisistä eroista myös luvussa 3.1.1.) 

Yhteistyön avulla opettaja voi saada toisilta opettajilta tukea, ja yhteistyö oppi-

laiden välillä suo tilaisuuksia sosiaalisten taitojen harjoitteluun ja vaikuttaa myös asia-

tiedon oppimiseen (Sahlberg & Leppilampi 1994, 70). Yhteistyö vanhempien ja 

ympäristön vaikuttajien kanssa on tärkeää ja tukee oppilaiden oppimista (Elias ym. 

1997, 87). 

Toiminnallisuus tarkoittaa, että toiminnalliset, interaktiiviset opetusmenetelmät 

sopivat sosioemotionaalisten taitojen opettelemiseen niiden aktivoivuuden, kokemuksel-

lisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden vuoksi (Graczyk ym. 2000, 401; Sahlberg & Lep-

pilampi 1994, 31). Kuten luvun alussa mainittiin, opetuksen tavoitteena on ajattelemaan 

oppiminen, tiedostaminen (esim. Uusikylä & Atjonen 1999, 20), ja sen vuoksi tarvitaan 

tunnetaitojen erillistä opettamista. Tiedostaminen on avuksi mm. itsensä hallitsemisessa 

(Lopes & Salovey 2001, 22, 24).   



 44 

Jotta sosioemotionaalisia taitoja käytettäisiin toisten hyväksi, tarvitaan myöntei-

siä arvoja, sillä muuten taitoja voidaan käyttää myös väärin esimerkiksi toisten manipu-

loimiseen (Saarni 1997, 39). CASEL (2003b) sisällyttää toisten kunnioittamisen, 

erilaisuuden arvostamisen ja sosiaalisen vastuuntunnon osaksi sosioemotionaalisia taito-

ja. Nämä arvot mainitaan myös valtioneuvoston asetuksessa (2001) koulukasvatuksen 

tavoitteina (Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakun-

nallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 2001, n:o 1435, 2 § ). 

 

 

4.3 Turvallinen ryhmä 

 

Oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Sen on oltava fyysisesti, 
psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä. - - Oppimisympäris-
tön tulee tukea myös opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovai-
kutusta. Sen tulee edistää vuoropuhelua ja ohjata oppilaita työskentelemään ryhmän 
jäsenenä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka yllä-
pitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että oppilaille. (POP 2004, 7.) 

 
 

Turvallisuuden tunne on tärkeimpiä perustarpeitamme (Maslow 1970, 35–51). Turvalli-

nen, hyväksyvä sosiaalinen ympäristö, jossa on tilaa olla oma itsensä niin hyvine kuin 

huonoine puolineen, kaikkine tunteineen ja tarpeineen, on edellytys lasten terveen kas-

vun tukemiselle (Furman 1998, 21–23, 326; Kullberg-Piilola & Peltonen 2000, 47, 56, 

58, 68–69; Liinamo & Kannas 1995, 122; Schulman 1997, 18–19). Turvallinen ilmapiiri 

tekee mahdolliseksi niin merkittävän, henkilökohtaisen kasvun, läheiset sosiaaliset suh-

teet kuin syvällisen oppimisen opiskeltavassa aihepiirissä. (Aalto 2000, 17, 21–22; 

Johnson & Johnson 1987, 114; Rogers 1951, 392, 397–398, 427.) Aallon (2000, 17–19) 

mukaan turvallisen ryhmän edellytyksiä ovat hyväksyntä, luottamus, avoimuus, autta-

minen ja sitoutuminen (myös Johnson & Johnson 1987, 114). 

Pelon hallitsemassa ryhmässä ei juuri uskalleta ilmaista tunteita eikä tuoda 

esille muitakaan persoonan osa-alueita kuten mielipiteitä, tarpeita, arvoja, unelmia tai 

omia haavoittuneita puolia. Turvattomassa ryhmässä on vaikea olla oma itsensä ja an-

tautua aitoon toisten kohtaamiseen. Roolit rajoittavat ja estävät todellista kohtaamista, 

jolloin myös vuorovaikutustaidot jäävät oppimatta. Jos halutaan avointa ja vilpitöntä 

vuorovaikutusta ja jos halutaan tukea oppilaan itsetuntoa, on opiskeluryhmistä luotava 

mahdollisimman hyväksyviä ja turvallisia. (Aalto 2000, 15–21.) 
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Ennen kaikkea turvallisella ilmapiirillä on merkitystä sosioemotionaalisille 

taidoille, sillä niitä ei opita vain kirjasta lukemalla vaan yhdessä toimimalla, tuntemalla 

ja jakamalla (Graczyk ym. 2000, 401; Siponen 2005, 79). Turvallisessa ryhmässä uskal-

letaan ilmaista tunteita ja ajatuksia vapaasti sekä uskalletaan ottaa riskejä (Aalto 2000, 

17; Elias 1997, 45; Johnson & Johnson 1987, 114). Turvallisessa ryhmässä ihminen saa 

ilmaista monipuolisesti persoonansa eri osa-alueita. Hyvä ja turvallinen ryhmä voi hel-

pottaa niiden esille tulemista auttamalla vaikeiden tunteiden kuten pelon, syyllisyyden 

ja häpeän käsittelyssä. Kun ihminen tulee hyväksytyksi kokonaisena, kaikkine puoli-

neen, hänen itsetuntonsa vahvistuu ja hän vapautuu ottamaan huomioon myös muut 

ihmiset. ”Omaksi itsekseen” tullut, rajoittavista rooleista vapaa ihminen on tyytyväi-

sempi elämään ja hän uskaltaa ilmaista oman mielipiteensä. (Aalto 2000, 15–21.) Myös 

Lahdes (1997, 101) painottaa turvallisen ryhmän merkitystä itsetunnolle: turvalliset ja 

luottamukselliset ihmissuhteet riisuvat yksilön puolustusasenteet. Silloin hän pystyy 

tarkastelemaan käsityksiään muiden mielipiteiden valossa, mikä taas vaikuttaa itsetun-

temuksen ja -hyväksymisen paranemiseen. 

Opiskeluryhmällä on yleensä kaksi tehtävää tai tavoitetta: tehtävätavoite, esi-

merkiksi tietyn opiskeluprojektin loppuun saattaminen ja toisaalta tunnetavoite, eli sel-

laisen ilmapiirin aikaansaaminen, jossa jokaisella on sopiva paikka ja jossa työskentely 

sujuu. Jos jompikumpi tavoitteista ei toteudu, on toisessakin yleensä ongelmia. (Jauhi-

ainen & Eskola 1993, 91–92). Oppilaista ei synny kiinteää ryhmää heti oppilaiden ko-

koonnuttua yhteen, vaan ryhmä käy läpi kehitysprosessin, jossa on erilaisia vaiheita 

tutustumisen, kuohunnan ja normien luomisen kautta toimivaan ryhmään (Jauhiainen & 

Eskola 1993, 93–94). Opettajan tehtävä on johdattaa ryhmää eri vaiheiden läpi, jotta se 

voisi saavuttaa tarvittavan kiinteyden ja ilmapiirin sille annettua tehtävää varten (Jauhi-

ainen & Eskola 1993, 91–92).  

Tunnetavoitteeseen pyrkiminen on opiskelun onnistumisen kannalta tärkeää. 

Välittävä ja turvallinen ilmapiiri tukee myönteisten suhteiden syntymistä, millä on mer-

kitystä motivaatiolle ja opiskeluun sitoutumiselle (Aalto 2000, 21; Elias ym. 1997, 45). 

Hyväksyvässä ilmapiirissä oppilaat ovat aktiivisempia, he auttavat toisiaan enemmän ja 

jakavat omia ajatuksiaan ja tietojaan, jolloin (erityisesti yhteistoiminnallinen) oppimis-

prosessi tehostuu (Johnson & Johnson 1987, 114; Rogers 1951, 393–394; Sahlberg & 

Leppilampi 1994, 70). Myös opettajan rohkaisemisella ajatusten ja tietojen jakamiseen 

opiskelutilanteessa on vaikutusta oppilaiden yhteistyöhön (Johnson & Johnson 1987, 

116).  
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Opettaja vaikuttaa ryhmän ilmapiiriin muun muassa omalla avoimuudellaan, 

empaattisella asenteellaan ja oppilaiden kuuntelemisella (Aalto 2000, 138–139; Elias 

ym. 1997; 68–70). Jos opettaja on avoin ja kertoo omista asioistaan ja tunteistaan, voi-

vat oppilaatkin rohkaistua kertomaan omista kokemuksistaan. Hyväksyvän perusasen-

teen lisäksi selkeiden, kaikkien ymmärtämien rajojen asettaminen ja niiden 

johdonmukaisen noudattamisen valvominen luovat turvallisuudentunnetta (Liinamo & 

Kannas 1995, 122). Ryhmää voidaan kiinteyttää Aallon (2000) mukaan erityisen hyvin 

toiminnallisilla harjoituksilla (ns. toimintakokemusmenetelmillä), joihin sisältyy harjoi-

tusten herättämien tunteiden ja ajatusten jakamista ja prosessointia. Näin keskinäinen 

tuntemus ja luottamus syvenevät. Opettajan tulee tietenkin myös puuttua välittömästi 

kiusaamiseen, toisten vähättelyyn ja muuhun turvattomuutta lisäävään käytökseen. 

(Aalto 2000, 27, 78.) 

Jos opettaja tietää, miten turvallinen tai turvaton hänen ryhmänsä on, hän voi 

sopeuttaa käyttäytymisensä ja opetusmenetelmänsä sen turvallisuuden asteen mukaan 

(Aalto 2000, 139). Koululuokan turvallisuutta voi ”mutu-tuntuman” ohella tarkastella 

myös kysymällä oppilaiden omaa mielipidettä ryhmän turvallisuuden asteesta ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä esimerkiksi arviointilomakkeella. Aalto (2000, 15, 17–19) luokit-

telee ryhmät turvallisuuden asteen (1–8) mukaan kahdeksaan erilaiseen ryhmään: (1) 

pelkäävään, (2) turvattomaan, (3) tuntemattomaan perusturvalliseen, (4) tuttuun turvalli-

seen, (5) avoimeen, (6) heikkoutta hyväksyvään, (7) haavoittuvuutta sallivaan ja (8) 

armahtavaan ryhmään. Mitä turvallisempi ryhmä on, sitä enemmän siellä uskalletaan 

ilmaista omia tunteita ja persoonan eri osa-alueita. Mitä turvattomampi ryhmä on, sitä 

enemmän siellä joudutaan kokemaan pelkoa, häpeää, syyllisyyttä ja avuttomuutta. Kai-

kilta ryhmiltä ei tarvitse eikä voi odottaa samanlaista turvallisuutta, sillä tarpeellinen 

turvallisuuden aste riippuu ryhmän tarkoituksesta. Harrasteryhmältä ja terapiaryhmältä 

edellytetään aivan erilaista turvallisuuden astetta. Koulussa turvallisuuden tavoiteaste 

riippuu ryhmän tehtävätavoitteesta. Esimerkiksi yksilötyöskentely ja draamallinen työs-

kentely edellyttävät ryhmältä erilaista turvallisuutta. 

Tunnetaitoprojektia suunnitellessa halusin erityisesti painottaa turvallisen ryh-

män merkitystä. Olin saanut olla monenlaisissa ryhmissä koulu- ja opiskeluaikana ja 

olin osallistunut myös turvallista ryhmää käsitteleviin koulutuksiin. Niiden perusteella 

minulla oli omakohtaista kokemusta ja näkemystä turvallisen ilmapiirin merkityksestä 

ihmisen itsetunnolle ja ryhmän toimivuudelle. Lisäksi kirjallisuus tuki kokemuksiani.  
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4.4 Sosioemotionaalisten taitojen oppimisen ja opettamisen tutkimuksia 

 

 

Tutkimukseni on osa kotimaista ja kansainvälistä sosioemotionaalisen kasvatuksen tut-

kimusjatkumoa. Tutkimustuloksia sosioemotionaalisten taitojen pitkäaikaisesta opetta-

misesta on saatavilla vielä vähän. Erityisesti USA:ssa on tutkittu paljon erilaisia 

kasvatusohjelmia, ja joidenkin ohjelmien pitkäaikaisesta käyttämisestä ja vaikutuksista 

on saatavilla myös tutkimustietoa (yhteenvedot ohjelmien tutkimuksista CASEL 2005). 

Esimerkiksi Lions Quest -kasvatusohjelmaan (ks. luku 6.4) osallistuneilla todettiin eri 

tutkimuksissa muun muassa vähemmän häiriökäyttäytymistä ja päihteidenkäyttöä sekä 

parempia koulusaavutuksia. Commettee for Childrenin julkaisemaan Second Step -

tunnetaito-ohjelmaan (ks. luku 6.4) (suomeksi Askeleittain) osallistuneet käyttivät vä-

hemmän fyysistä väkivaltaa, neuvottelivat riitatilanteissa ja käyttäytyivät yleensäkin 

prososiaalisemmin. Kumpikin ohjelmista sisältää runsaasti oppitunteja, erilaisia ope-

tusmenetelmiä ja taitojen monipuolista tukemista myös vanhempien kanssa tehtävän 

yhteistyön avulla. Ne arvioitiin CASELin ohjelmaluokituksessa hyviksi ja tehokkaiksi 

(ohjelmien luokitukset CASEL 2003a, 42, 46).  

Suomessa on joitakin tutkimuksia erilaisista lyhytaikaisista tunnekasvatuspro-

jekteista tai vuorovaikutuskursseista. Pitkäaikaisista projekteista tai projektien pitkäai-

kaisista vaikutuksista on vaikeampi löytää tutkimustietoa. Ensimmäisiä laajempia 

ohjelmia lienee Pulkkisen, Heikkisen, Markkasen ja Rannan (1977) 36 tuokion päiväko-

ti-ikäisille tarkoitettu sosiaalisten taitojen ja itsehallinnan ohjelma Näin ohjaan lastani. 

Ohjelmalla todettiin myönteisiä vaikutuksia erityisesti aggressiivisten lasten itsehallin-

taan ja sovittelevaan käytökseen. Myös itseymmärrys lisääntyi ja yhteistyön merkitys ja 

sen edellytykset ymmärrettiin paremmin. (Pulkkinen 1977, 106–108; Pulkkinen ym. 

1977, 6.) 1980-luvulla tutkittiin empatiakasvatus-projektin vaikutuksia ja todettiin, että 

riittävän pitkäaikaisella ohjelmalla empatiataitoja voidaan kehittää. Erityisesti tunteiden 

torjunta ja kontrollointi väheni ja avoimuus tunteille lisääntyi. (Kalliopuska 1990, 173–

179.) 

Autio ja Tikkakoski (1998) havaitsivat tunnekasvatuskokeilussaan, että tunne-

kasvatuksen integrointi oppiaineisiin etenkin draaman ja kirjoitelmien avulla oli luonte-

va tapa tehdä tunnekasvatusta. He nostivat esiin tarpeen opettajien koulutukselle ja 

teoreettiselle osaamiselle tunnekasvatuksen edellytyksinä. Nyrhinen ja Nyrhinen (2003) 
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totesivat tunnekasvatuskokeilussaan kirjallisuuden sopivan tunnekasvatukseen. Klemo-

lan tutkimus (2003) koski vuorovaikutustaitojen opettamista liikunnanopettajaksi opis-

keleville vuorovaikutustaitojen kurssin avulla ja hän havaitsi siinä mm. turvallisen 

ryhmän merkityksen sosioemotionaalisten taitojen oppimiselle. Muutenkin opiskelijoi-

den kokemukset oppimisesta ja taitojen hyödyllisyydestä olivat myönteisiä. Virta 

(2004) tarkasteli omaa vuorovaikutustaitojen oppimiskokemustaan Klemolan em. kurs-

silla ja nosti turvallisen ryhmän lisäksi esille taustalla vaikuttavat arvot ja aitouden tee-

man taitojen harjoittelussa. Myös Lahtinen ja Nyystilä (2004) huomasivat turvallisen 

ryhmän luomisen tärkeyden tunne- ja vuorovaikutustaitojen opiskelussa. He painottivat 

myös opettajan omien tunnetaitojen hallitsemisen tärkeyttä. 

Kuuselan (2005) toteuttama, lukuvuoden ajan kestänyt toimintatutkimus tun-

netaitojen opettamisesta yläasteen tyttöjen liikuntatunneilla osoitti, että tunnetaitojen 

oppimisen ja soveltamisen myötä ryhmän ilmapiiri muuttui ystävällisemmäksi, sosiaali-

set suhteet ja vastuullisuus paranivat ja oppilaat muuttuivat avoimemmiksi ja aloitteelli-

semmiksi. Moittiminen ja syrjiminen loppuivat ja opettajan käyttämät 

vuorovaikutustaidot (minä-viesti ja eläytyvä kuuntelu) sekä ekosysteemiset työrauhaan 

puuttumisen menetelmät osoittautuivat toimiviksi. Klemola (2003) ja Kuusela (2005) 

ovat tehneet laajat koonnit aikuisten tunnetaitokoulutusten tutkimuksista ja liikunnan-

opetukseen sovellettujen ohjelmien ja menetelmien tutkimuksista. Kumpikin toteaa, että 

tutkimusta ohjelmien vaikutuksista tarvitaan lisää. 

Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että tunnekasvatuskokeiluilla on 

myönteisiä vaikutuksia ja että tutkijaopettajat ovat löytäneet monia sopivia tapoja to-

teuttaa tunnetaitojen opetusta. Ryhmän turvalliseen ilmapiiriin ja opettajien omien taito-

jen kehittämiseen on kuitenkin kiinnitettävä erityisen paljon huomiota. Lisää 

tutkimuksen tarvetta näyttää olevan taitojen oppimisen prosesseissa ja pitkäaikaisen 

kasvatustyön vaikutuksissa.  

 

 

 

 

 

 

              ”Yhteistyötä” – oppilaan piirros yhteistyötehtävästä 
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4.5 Sosioemotionaalisen kasvatuksen ja oppimisen arviointi 

 

 

Elias (2003, 24–25) painottaa, että sosioemotionaalisen oppimisen arviointi on yhtä 

tärkeää kuin muiden koulussa opiskeltavien asioiden. Arvioinnin tulisi olla monipuolis-

ta ja sitä tulisi tapahtua jatkuvasti sekä opetuksen aikana että mahdollisten projektien 

jälkeen. Sosioemotionaalisen kasvatuksen eri toiminnot, käsitellyt taidot ja kytkeytymi-

nen oppiaineisiin tulee kirjata, jotta tiedettäisiin, mitä on tehty ja miten toteutus on ta-

pahtunut. Kaikkien osapuolten, niin opettajien, vanhempien kuin oppilaiden, 

näkemykset ja kokemukset tulisi ottaa huomioon opetuksen parantamiseksi. Elias 

(2003, 25) rohkaisee koulun aikuisia kehittämään omat kriteerinsä sosioemotionaalisesti 

pätevälle käytökselle ja seuraamaan niiden täyttymistä. Hän painottaa jatkuvaa arvioin-

tia ja tekijöiden kykyä reflektointiin. 

Sosioemotionaalisen kasvatuksen tai taitojen arvioinnin kohteena voivat olla 

esimerkiksi organisaatio (koulu) ja sen toimintakulttuuri, opetusmenetelmät, oppilaat tai 

kasvattajat. Voidaan antaa yleisiä ohjeita kokonaisvaltaiselle sosioemotionaaliselle kas-

vatukselle (esim. Elias 2003), määritellä kriteereitä tehokkaille kasvatusohjelmille 

(esim. Graczyk ym. 2000) ja luokitella niitä (CASEL 2003b; Topping, Holmes ym. 

2000) ja asettaa sosioemotionaalisia oppimistavoitteita kullekin ikäluokalle (esim. 

CSEE 2005). Kotimaassammekin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 

(2004) terveystiedon arviointikriteereissä on sosioemotionaalisia taitoja, joskin hyvin 

tiedollisella tasolla (ks. kuvaus arvosanalle 8, s. 202). Voidaan myös käyttää erilaisia 

mittareita, jotka mittaavat koulun ilmapiiriä (esim. CASEL 2004b) tai oppilaiden ja 

henkilökunnan sosioemotionaalisia taitoja ja tunneälyä (esim. Bar-On 2000; Boyatzis, 

Goleman & Rhee 2000; Mayer ym. 2000). Arviointi on siis teema, joka on hyvin konk-

reettisesti ja monipuolisesti läsnä sosioemotionaalisessa kasvatuksessa, kuten myös 

tässä tutkimuksessa. Tässä käsitellään lyhyesti edellä mainituista teemoista CASELin 

kriteerit tehokkaille kasvatusohjelmille sekä vilkaistaan Toppingin, Holmesin ja Brem-

nerin (2000) kasvatusohjelmien meta-analyysiin ja erilaisiin tunneälymittareihin. 

CASEL on tutkinut kasvatusohjelmia ja luokitellut niitä tehokkuuden mukaan 

oppaassaan Safe and sound (2003a). CASELin (CASEL 2003a, 16) kriteerit tehokkaille 

kasvatusohjelmille ja yleensäkin hyvälle sosioemotionaaliselle kasvatukselle ovat seu-

raavat: 1) kasvatusohjelma perustuu lapsen kehitystä ja käyttäytymistä käsittelevälle 
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teorialle ja tutkimukselle, 2) se opettaa lapsia soveltamaan sosioemotionaalisia taitoja ja 

eettisiä arvoja arkipäivään, 3) siinä käytetään monipuolisia ja motivoivia opetusmene-

telmiä (esim. yhteistoiminnallinen oppiminen ja ongelmanratkaisu) ja luodaan niiden 

avulla turvallista, välittävää ilmapiiriä, 4) opetuksessa otetaan huomioon lapsen kehitys-

taso ja kulttuuritausta, 5) ohjelma antaa koulun kasvatustyölle kokoavan viitekehyksen, 

joka voi yhdistää muuten ehkä hajallaan olevat kasvatusohjelmat ja projektit, 6) se opet-

taa oppilaille sellaisia taitoja, jotka vaikuttavat myönteisesti opiskeluun ja vuorovaiku-

tussuhteisiin oppilaiden ja opettajien kanssa, 7) siinä tehdään yhteistyötä perheiden ja 

yhteisön kanssa, jotta kaikki tahot voivat toimia sosioemotionaalisten taitojen käytön ja 

myönteisten asenteiden mallina, 8) organisaatio tukee ohjelman onnistumista monin 

tavoin (johtajuus, suunnittelu, resurssit, yhteistyö ympäristön kanssa), 9) ohjelma tukee 

henkilökunnan taitojen kehittymistä ja 10) sisältää jatkuvaa arviointia ja kehittämistyö-

tä. (Ks. myös Elias, Zins, Graczyk & Weissberg 2003, 311; Graczyk ym. 2000, 398, 

405 ja Greenberg, Weissberg, O’Brien, Zins, Fredericks, Resnik & Elias 2003, 470.) 

Elias ym. (2003, 303) ottavat esille myös toimintatutkimusnäkökulman: jos opettaja on 

mukana tutkijana ja kehittäjänä, kasvatusohjelmalla on paremmat mahdollisuudet päästä 

tavoitteisiin. Silloin opettaja myös dokumentoi ohjelman soveltamista, jolloin sen onnis-

tumisen edellytyksiä on helpompi analysoida.  

CASELin kriteerit kuvaavat kokonaisvaltaista kasvatusajattelua: sosioemotio-

naalinen kasvatus ja kasvatusohjelmat eivät keskity vain yksilöihin ja tiettyjen irrallisten 

taitojen opettelemiseen, vaan koko kouluyhteisö ja sen toimintakulttuuri ovat mukana 

kasvatustyössä (vrt. luvut 4.1 ja 4.2). Organisaation tukea tarvitaan, jotta kasvattajat 

jaksavat ja voivat kehittää itseään. Ohjelmat epäonnistuvat, jos ne ovat lyhytkestoisia ja 

irrallisia, eivät tue tarpeeksi koulun tavoitteita, henkilökunta ei saa soveltamiseen koulu-

tusta ja tukea eikä ohjelmilla ole selkeää johtajaa tai esimiehen/hallinnon tukea (Green-

berg ym. 2003, 467). 

Topping, Holmes ja Bremner (2000, 411–413, 423–424) totesivat kasvatusoh-

jelmien meta-analyysissaan, että myönteisiä oppimistuloksia tuottavat sosiaalisten taito-

jen kehittämiseen ja käyttäytymisen muuttamiseen keskittyvät ohjelmat. Erityisesti 

kognitiiviset, itsehallintaa painottavat, sosiaalisten taitojen harjoittelua ja toveritukea 

sisältävät ohjelmat näyttävät tehokkailta. Monien erilaisten menetelmien käyttäminen 

näyttää tukevan oppimista (ks. myös Vuorinen 1993, 70). On kuitenkin muistettava, että 

ohjelman toteuttamiseen ja tuloksiin vaikuttavia tekijöitä on useita, eivätkä tulokset aina 

riipu pelkästään ohjelmasta. Tuloksellinen opetus-oppimis-prosessi on aina seurausta 
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useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta, kuten oppilaan valmiuksista, opetuksen laadusta 

ja ympäristöstä. (Lahdes 1997, 55; Topping, Holmes ym. 2000, 424). Uusikylä ja Atjo-

nen (1999, 41–46, 102–103) lisäävät vaikuttaviin tekijöihin opettajan persoonallisuu-

den, suhtautumisen oppilaaseen ja odotukset oppilaan suoriutumista kohtaan.  

Graczykin ym. (2000, 405) mukaan kasvatusohjelmien tuloksiin vaikuttavat 

muuan muassa tapa, jolla ohjelma esitellään ja miten sitä toteutetaan, luokan mahdolli-

set kurinpito-ongelmat, opettajan saama tuki vanhemmilta ja yhteisöltä sekä luokka-

aste, jolla ohjelmaa toteutetaan. Lopes ja Salovey (2000, 20–21) kiinnittävät huomiota 

ohjelman muihin mahdollisesti mukanaan tuomiin tekijöihin, joilla sinänsä on jo vaiku-

tusta oppimiseen, kuten opetusmetodien muutoksella, yleisellä innostuksella, parantu-

neilla ihmissuhteilla ja lisääntyneellä motivaatiolla. Tärkeää on pitää mielessä, että 

muutoksiin tarvitaan usein vuosien työ. Monet sosioemotionaalisista taidoista ovat yh-

teydessä temperamenttiin ja persoonallisuuteen, jotka ovat hyvin pysyviä asioita, ja 

lisäksi totutut tavat ovat vaikeita muuttaa. Mitään ”hokkuspokkustuloksia” ei siis voida 

odottaa, vaan kasvatustyön on oltava pitkäjänteistä. (Lopes & Salovey 2001, 10, 23; 

Pulkkinen 1995, 301, 305, 309.) 

Oppilaiden (ja kasvattajien) sosioemotionaalisia taitoja ja tunneälyä voidaan 

mitata erilaisilla mittareilla. Ne voidaan luokitella kykyä ja taitoja mittaaviin, itsearvi-

ointiin perustuviin ja havainnoijien (esim. toverien ja opettajien) arviointiin perustuviin 

metodeihin. Mayer, Salovey ja Caruso ovat kehittäneet tunneälytestin (Mayer-Salovey-

Caruso Emotional Intelligence Test eli MSCEIT), jossa on erilaisia tunteisiin liittyviä 

tehtäviä ja jota kutsutaan siksi kykytestiksi (ability-based test) (Mayer ym. 2000, 329). 

Bar-Onilla (2000) on itsearviointiin perustuva tunneälytesti (Bar-On Emotional Quo-

tient Inventory eli EQ-i), josta on sekä aikuisten että nuorten versio. Tässä tutkimukses-

sa käytettiin lapsille nuorille tehtyä testiversiota (Bar-On EQ-i: Youth Version). Bar-

Onilla on myös puolistrukturoitu haastattelutesti (EQ-Interview) ja havainnoijien arvi-

ointiin perustuva testiversio (EQ-360) (Bar-On 2000, 364). Myös Golemanin tunneäly-

määritelmään perustuvasta tunneälytestistä on sekä itsearviointiversio että havainnoijien 

arviointiin perustuva versio (Emotional Competence Inventory eli ECI), joita on käytet-

ty etenkin yrityselämässä (Boyatzis ym. 2000, 345–346).  
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA LÄHESTYMISTAVAT 

 

 

5.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimus, joka ei tuota muuta kuin kirjoja, ei riitä. (Lewin 1946, 35) 
 

Tutkimuksen tekemiseen tarvitaan jokin syy. Kelvollisia syitä ovat tietenkin ammattiin 

valmistuminen tai jatkotutkinnon tekeminen. Mielestäni sen lisäksi tutkimuksella olisi 

hyvä olla ”syvempiäkin” syitä. Tutkija on aitiopaikalla, jossa hänellä on mahdollisuuk-

sia muuttaa maailmaa edes hiukan: hän voi auttaa sekä itseään että muita ymmärtämään 

paremmin ihmistä ja elämää ja muuttamaan elämän edellytyksiä paremmiksi. Hänellä 

on minusta samat eettiset velvoitteet kuin opettajallakin: saada aikaan jotain sellaista, 

joka edistää hyvää elämää. Liitteestä 2 haluan tuoda tähän kappaleen, joka kertoo pe-

rimmäisen syyn omalle tunnekasvatusta käsittelevälle tutkimukselleni: 

 
Haluan ottaa esille vielä sen, mikä on kaiken taustalla. Se, mitä ja miksi jotain koulussa 
kasvattajana teen, liittyy pohjimmiltaan arvoihin ja eettisiin ihanteisiin (Launonen & 
Pulkkinen 2004, 13, 16). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteetkin 2004 (2004, 
14) alkavat arvojen määrityksellä (mm. ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, vastuulli-
suus, yhteisöllisyys). Oma arvopohjani ja sitä heijastava näkemykseni ihmisestä ja kasva-
tuksesta on kristillis-humanistinen (vrt. Hirsjärvi 1982, 32, 48, 55–65). Luovuttamattomia 
arvoja ja eettisiä ihanteita minulle ovat ihmisarvon kunnioitus, tasa-arvo, oikeudenmu-
kaisuus, vastuullisuus, välittäminen, erilaisuuden hyväksyminen ja anteeksianto. Näen 
ihmiset tasavertaisina ja arvokkaina, kykenevinä hyvään, mutta myös erehtyvinä ja siten 
uuden alun tarvitsevina. Katson Eliaksen ym. (1997, 31–33) tavoin, että tunnetaidot ja so-
siaaliset taidot ilmaisevat mainitsemiani myönteisiä arvoja, auttavat oppilasta sovelta-
maan niitä käytäntöön ja jopa omaksumaan niitä.  

 

Perimmäisenä henkilökohtaisena tavoitteenani (toisinaan jopa tiedostamattomana) oli 

siis edistää hyvää elämää ja välittää lapsille tunnetaitojen avulla myönteisiä arvoja. Tut-

kimuksen tasolla tarkoituksenani oli toteuttaa tunnetaitoprojekti, jonka avulla voitaisiin 

edistää perusopetuksen viidennen luokan sosioemotionaalisia taitoja ja parantaa ryhmän 

ilmapiiriä. Tutkimuksessa tutkittiin, edistikö tunnetaitoprojekti tutkimusryhmän oppi-

laiden tunneälyä ja tunnetaitoja ja millaisia vaikutuksia sillä oli ryhmään. Tunneälyn 

mittauksessa oli mukana vertailuryhmä, jonka tuloksiin tutkimusryhmän tuloksia verrat-

tiin. Tutkijana olin samalla tunnekasvatusta opetteleva opettaja, ja tutkimus tarkasteli 

myös tämän oppimis- ja kasvuprosessin keskeisiä teemoja. Tutkimuksessa selvitettiin 

myös eri osapuolten asenteita ja mielipiteitä projektia kohtaan. Tutkimustehtävät tarken-
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tuivat tutkimusprosessin edetessä, mikä on Eskolan ja Suorannan (1999, 15–16) mukaan 

tyypillistä prosessinomaiselle laadulliselle tutkimukselle.  

 

 
Tutkimuksessani etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 
1) Millainen on viidesluokkalaisten tunneäly ja tapahtuuko siinä muutoksia tunnetaito-  
     projektin aikana?  

 
2) Kehittyvätkö oppilaiden tunnetaidot tunnetaitoprojektin aikana?  

 
3) Millainen on tutkimusryhmän turvallisuus ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen? 

  
4) Millaisia asenteita ja mielipiteitä tunnetaitoprojekti herättää tutkimukseen  
     osallistuvissa? 
 
5) Mitä teemoja tunnetaitoprojekti herättää tutkija-tunnekasvattajan omassa kasvu- 
     prosessissa? 

 
 

 

 

5.2 Laadullinen tapaustutkimus 

 

 

Tutkimukseni on lähinnä laadullista tutkimusta, vaikka siinä on myös kvantitatiiviselle 

tutkimukselle tyypillisiä piirteitä. Laadullinen tutkimus on empiiristä, siinä tarkastellaan 

havaintoaineistoa ja argumentoidaan sitä (Cohen & Manion 1985, 215; Tuomi & Sara-

järvi 2002, 21). Laadullisella tutkimuksella on monia eri perinteitä ja se voi sisältää 

monenlaisia lähestymistapoja ja tutkimusmateriaalia (Denzin & Lincoln 2000, 2–3; 

Tuomi & Sarajärvi 2002, 6–7). Eri lähestymistavoilla ja materiaaleilla pyritään ymmär-

tämään paremmin tutkittavaa kohdetta. Kullakin menetelmällä saadaan omanlaisensa 

näkökulma. Kun näkökulmat yhdistetään, saadaan aikaan monimuotoinen, rikas ja sy-

vällinen näkemys tutkimuskohteesta, osista koostuva kokonaisuus, joka on kuin taiteen 

keinoin tehty montaasi. (Denzin & Lincoln 2000, 3–5.) Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkija havainnoi asioita luonnollisessa, todellisessa tilanteessa ja tulkitsee havaintojansa 

tehden maailmaa näkyväksi ja muuttaen sitä (Denzin & Lincoln 2000, 3). Oma tutki-

mukseni tapahtui aidossa tilanteessa, tavallisessa koulu- ja luokkaympäristössä. Keräsin 
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monenlaista aineistoa projektin eri osapuolilta, jotta saisin tutkimuskohteesta rikkaan ja 

monipuolisen kuvan.  

Tapaustutkimus korostaa tiettyä yksittäistä tapausta ja sitä, mitä siitä voidaan 

oppia yleistämisen sijaan (Stake 2000, 435–436). Yleistäminenkin voi olla mahdollista, 

kunhan tapausta kuvataan tarpeeksi yksityiskohtaisesti ja syvällisesti (Syrjälä ym. 1994, 

17). Tutkimuksessani tapauksena on tunnetaitoprojekti. Tuloksia tarkastellessa ja pro-

jektia arvioidessa pohdin muun muassa sitä, mitä tunnetaitoprojektin toteuttamisesta 

opin. Tapauksena tunnetaitoprojekti ja sen tapahtumat eivät sellaisenaan ole yleistettä-

vissä, mutta kuvauksen perusteella etenkin kasvatustyötä tekevä opettaja saattaa pystyä 

vertaamaan sitä omaan työhönsä ja kenties siirtämään tästä siihen jotakin.  

Tapaustutkimus kohdistuu Syrjälän ym. (1994, 13) mukaan etenkin prosessiin 

eikä niinkään tuotokseen, koko ympäristöön sekä uuden oivaltamiseen. Tapaustutkimus 

on prosessinomaista, niin kuin omakin tutkimukseni oli. Siksi tapaustutkimus sopii hy-

vin opetuksen ja oppimisen tutkimukseen, jossa tiettyä ongelmaa tarkastellaan koko-

naisvaltaisesti (Syrjälä ym. 1994, 11). Tapaustutkimuksessa tutkija ja tutkittavat ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään, eivätkä tutkijan ja tutkittavien roolit ole välttämättä 

selvästi toisistaan erotettavissa (Syrjälä ym. 1994, 14). Tämä toteutui projektissani, jos-

sa itse toimin projektin toteuttajana ja katson projektia väistämättä ”sisältä päin”, osal-

listujan roolista. Tutkijana olen siten vaikuttanut tutkimukseen, minä vuoksi tutkijan 

onkin avattava taustaolettamuksiaan ja arvojaan (Syrjälä ym. 1994, 14–15; ks. myös 

tutkimusraportin liitteet 1 ja 2).  

Tutkimukseni ei ole perinteisesti ajateltuna puhtaasti laadullinen, jos katsotaan 

käyttämiäni aineistonhankintametodeja, jotka on totuttu yhdistämään vain joko laadulli-

seen tai määrälliseen tutkimukseen. Tutkimuksessani käytän toisaalta määrälliselle tut-

kimukselle tyypillisiä teidonhankintamenetelmiä kuten tunneälytestiä ja 

arviointilomakkeita, joista etsin vastauksia tiettyihin ennalta asetettuihin kysymyksiin ja 

teen niistä kuvioita ja taulukkoja. Toisaalta haluan laajentaa ja syventää ymmärrystäni 

ilmiöistä ja niiden syistä haastattelemalla ja havainnoimalla. Brannenin (1992) mukaan 

joidenkin mielestä eri lähestymistapojen ja metodien yhdistäminen on mahdotonta kva-

litatiivisen ja kvantitatiivisen lähestymistavan erojen vuoksi. Esimerkiksi lähestymista-

pojen näkemykset teorian roolista, metodeista ja aineiston analyysista ovat perinteisesti 

erilaisia. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii todistamaan tai testaamaan jotain tiettyä teori-

aa aineiston avulla etsien yleistyksiä, kvalitatiivinen ennemminkin luo teoriaa aineistos-

ta. (Brannen 1992, 3–6.)  
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Lincolnin ja Guban (2002, 169, 174 ja 1985, 198–199) näkemyksen mukaan 

filosofisella tasolla erilaisten lähestymistapojen yhteensovittaminen ei olekaan mahdol-

lista, mutta metodien tasolla se on. Monet tutkijat näkevät eri metodien voivan täyden-

tää toisiaan luomalla integraatiota eli antamalla samasta asiasta samaa tietoa vaikkakin 

eri tavalla (Brannen 1992, 3, 12–13). Hakala (2001, 11) toteaa, että lähestymistapojen 

kahtiajako on monessa suhteessa näennäinen, sillä joka tapauksessa empiirinen lähtö-

kohta on sekä kvalitatiiviselle että kvantitatiivinen tutkimukselle yhteinen. Tutkimuk-

sessani eri metodit vastasivat osittain eri kysymyksiin, jolloin ne antoivat hieman 

erilaista tietoa toisiaan täydentäen. Samoja kysymyksiä käsitellessään (esim. oppimi-

nen) eri metodit loivat synteesiä samasta asiasta. Eri menetelmät luovat triangulaatiota, 

mikä taas lisää tulosten luotettavuutta (Brannen 1992, 12–13, luotettavuudesta ks. luku 

11.2). 

 

 

5.3 Toimintatutkimus 

 

 

Tutkimukseni on toimintatutkimus, koska se pyrkii opetuksen ja kasvatuksen kehittämi-

seen ja parantamiseen niin, että osallistujat ovat aktiivisesti mukana kehittämistyön jo-

kaisessa vaiheessa (vrt. Carr & Kemmis 1986, 162, 165–166; Heikkinen & Jyrkämä 

1999, 44, 49; Syrjälä ym. 33–34). Tutkimukseni tavoitteena oli oppilasryhmän sosio-

emotionaalisten taitojen ja ilmapiirin kehittäminen tunnetaitoprojektin avulla. Tutki-

mukseen osallistuneita oppilaita, opettajaa ja vanhempia pyydettiin arvioimaan 

tunnetaitoprojektia useaan kertaan, joten he olivat mukana osallistujina ja palautteen 

antajina projektin kulkuun vaikuttaen. 

Toimintatutkimuksessa tutkija on aktiivinen toimija, joka osallistuu kehittä-

mistyöhön (Heikkinen 2001, 179; Heikkinen & Jyrkämä 1999, 40). Tämän vuoksi toi-

mintatutkimus on arvosidonnaista ja sillä on subjektiivinen lähestymistapa (Heikkinen 

2001, 179). Toimintatutkimuksen tekijä voi kouluympäristössä olla opettaja yksin tai 

yhdessä toisten opettajien kanssa tai sitten tutkija yhdessä opettajan kanssa. Jälkimmäi-

sen Cohen ja Manion (1980, 212, 217) näkevät lupaavimpana tapana, joskin myös haas-

teellisimpana tutkijan ja opettajan mahdollisten erilaisten lähestymistapojen ja niiden 

törmäämisen vuoksi. Olin tutkimuksessani aktiivinen toteuttaja, eli minulla oli tutkiva 

opettaja -näkökulmalle tyypillinen kaksoisrooli, jossa olin sekä toimintaa ohjaava opet-
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taja että havainnoiva ja reflektoiva tutkija (Niikko 2001, 193). Olin tutkijana varsinai-

nen tutkimuksen tekijä, mutta reflektoin käytännön projektia yhdessä luokan oman opet-

tajan kanssa toivoen voivani näin vaikuttaa hänenkin käytäntöihinsä. Lähtökohtamme 

projektiin olivat erilaiset, joten törmäyksiltäkään ei vältytty. Luokan opettaja kertoi, että 

esimerkiksi tutkimuksen teon intensiivisyys ja tilan tarve reflektoinnille oli hänelle yllä-

tys. Toisaalta hän oli hyvin joustava ja antoi minun tutkijana toteuttaa tunnit pitkälti 

omalla tavallani. 

Joidenkin määritelmien mukaan toimintatutkimuksella on kaksoisluonne, jon-

ka mukaan toisaalta pyritään uuden tiedon tuottamiseen toiminnasta ja toisaalta samalla 

kehitetään sitä (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 33). Oman tutkimukseni kaksoisluonne 

näkyi siinä, että toisaalta tutkimus pyrki kehittämään oppilaiden sosioemotionaalisia 

taitoja, toisaalta se etsi sosioemotionaalisen kasvatuksen ja oppimisen erilaisia tapoja, 

olennaisia piirteitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Heikkisen ja Jyrkämän (1999, 35) mu-

kaan toimintatutkimusta voidaan pitää jopa laajana eettisenä perusasenteena, jonka 

päämääränä on ihmisen hyvän elämän edistäminen. Tämä lähestymistapa sopi myös 

humanistis-kristilliseen ihmiskäsitykseeni ja sosioemotionaalisen kasvatuksen arvope-

rustaan. Minulle ei riittänyt mikä tahansa tutkimus ja vain paperien yhteen kokoaminen 

(vrt. Lewin 1946, 35), vaan halusin tutkimuksellani olevan enemmän merkitystä 

(vrt.luku 5.1). Käytännön kehittämiseen pyrkiminen, tietyn ohjelman merkityksen ja 

vaikutusten tarkastelu on tyypillistä myös evaluaatiotutkimukselle, joten tutkimuksessa-

ni on myös sen piirteitä (Gall, Gall & Borg 2003, 542–543). 

Toimintatutkimukselle tyypillistä on spiraalinomainen syklisyys, jossa suun-

nittelu, toteutus, havainnointi ja reflektointi vuorottelevat. Reflektointi on syklin tärkein 

vaihe. Kun toteutusta ja sen seurauksia on havainnoitu ja reflektoitu, alkaa uusi suunnit-

telu- ja toteutusvaihe opitun pohjalta. (Carr & Kemmis 1994, 162; Heikkinen & Jyrkä-

mä 1999, 36–37; Lewin 1946, 38.) Kemmis ja Taggart (2000) kuitenkin huomauttavat, 

etteivät syklit etene aina niin johdonmukaisesti: syklit menevät päällekkäin ja prosessi 

on todellisuudessa avoimempi ja joustavampi. Tärkeintä heidän mielestään on, että osal-

listujat kokevat voivansa vaikuttaa prosessiin sen eri vaiheissa. Tosin näkemys osallistu-

jien osuudestakin vaihtelee, ja jotkut näkevät tärkeimpänä yksittäisen toteuttajan oman 

itsereflektion. Toimintatutkimus kohdistuu kuitenkin usein sosiaaliseen ympäristöön, 

joten kehittämistyö on joka tapauksessa sosiaalinen ja kasvatuksellinen prosessi. 

(Kemmis & Taggart 2000, 595) 
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Omassa tutkimuksessani syklisyys ja yhteistyö näkyvät monella tasolla. Suunnittelin 

tunnetaitoprojektin tavoitteita ja toteutusmahdollisuuksia yhdessä luokan opettajan 

kanssa ja kävin hänen kanssaan palautekeskusteluja pidetyistä tunneista ja tapahtumista. 

Nämä olivat tutkimusprojektin sisäisiä pieniä syklejä. Myös oppilailta kysyttiin palau-

tetta koetusta ja pyrin ottamaan sitä huomioon opetusta suunnitellessani. Projektin puo-

livälissä teimme laajemman arvioinnin, jonka jälkeen mietimme opettajan kanssa 

uudelleen kevään tavoitteita. Tästä muodostui isompi sykli. Projektin loppuarvioinnit 

yhdessä koko projektin kanssa muodostavat suurimman syklin, jota vahvistaa koko tut-

kimuksen teon sykli: tutkimusssuunnitelma, tutkimuksen toteutus ja sen raportointi. 

Tässä suuressa syklissä oli mukana kaksi opinnäytetyön ohjaajaa, jotka auttoivat reflek-

toimaan tutkimuksen eri vaiheissa. Toimintatutkimukseni oli monien tahojen sosioemo-

tionaalinen oppimisprosessi, kuten Kemmis ja McTaggartkin (2000, 598) 

toimintatutkimusta määrittelevät: ”Toimintatutkimus on oppimisprosessi, joka tapahtuu 

tekemällä toisten kanssa, muuttaen tapoja joilla olemme vuorovaikutuksessa jaetussa 

sosiaalisessa maailmassamme.” 

Kuviossa 6 kuvataan tutkimuksen toteuttamisen ja tunnetaitoprojektin raken-

netta. Lähtökohtana ovat sosioemotionaalisen kasvatuksen ja kehityksen, tunne-elämän 

ja tunneälyn teoriat. Lähestymistapana on laadullinen tapaustutkimus, joka toteutettiin 

toimintatutkimuksen tapaan. Keskuksena on tunnetaitoprojekti, jonka vaikutuksia ja 

toimivuutta tutkimuksessa tarkastellaan. Kuvioon on koottu myös projektin keskeiset 

elementit ja tunnetaidot, joita siinä opiskeltiin. Kuvioon palataan myös tuonnempana. 
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Tulokset: tunneäly, 
tunnetaitojen kehit-
tyminen, turvalli-
suus 

Luotettavuus- ja 
eettisyyspohdinta 

       TUNNETAITOPROJEKTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoriatausta 
 
SE-kehitys ja kasvatus, 
tunteet ja tunneäly 

Aineistonkeruu-
menetelmät ja aineis-
ton analyysi (haastat-
telut, tunneälytesti, 
arviointilomakkeet, 
kenttämuistiinpanot) 

     Laadullinen     
tapaus-
tutkimus 

Projektin elementit 
• Tunnetaito (TT) -tunnit 
• Integroidut teemat (UE, KU, YL, LI) 
• Seikkailuretki ja jatkoseikkailu 
• Tutkijan ja opettajan omien tunnetaitojen 

arkeen soveltaminen 
• Vanhempainillat ja kirjeet kotiin 
• Opettajien VESO 

Projektin tunnetaidot ja teemat 
• Omien tunteiden tunnistus, nimeäminen ja 

säätely (hallinta)  
• Toisten tunteiden tunnistus (sis. empatia) 
• Tunteiden ymmärtäminen (syy- ja seuraus-

suhteita) 
• Itsetuntemus ja itsearvostus 
• Yhteistyö (sis. sos. vastuu) 
• Ongelmanratkaisu (sis. joustavuus, sopeu-

tuminen) 
• Vuorovaikutustaidot (kuunteleminen, minä-

viesti) 
• Myönteinen ajattelu 
• Ryhmän turvallisuus 
 

KUVIO 6. Tutkimus tunnetaitoprojektista 

Toiminta- 
tutkimus 

Lähesty-
mistavat 

Tutkimus-
kysymykset 
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6  TUNNETAITOPROJEKTI 

 

 

6.1 Projektin kulku   

 

 

Pyrin luomaan tunnekasvatusprojektista mahdollisimman kokonaisvaltaisen myönteis-

ten tulosten aikaansaamiseksi Eliaksen ym. (1997) ja Wearen (2000, 2004) koko koulun 

lähestymistavan mukaisesti. Tunnetaitoprojekti perustui Bar-Onin (2000) tunneälyn 

määritelmälle ja siitä johdetuille tunnetaidoille (ks. kuvio 6 s. 58 ja luku 6.3). Projekti 

koostui tunnetaitotunneista (”TT-tunnit”), oppiaineisiin integroiduista tunnetaitotee-

moista, vuorokauden mittaisesta seikkailuretkestä ja sen pienestä jatkosta, vanhem-

painilloista, kirjeistä kotiin, yhdestä tutkimuskoulun opettajien koulutustilanteesta, 

omien vuorovaikutustaitojen kehittämisestä ja käytäntöön soveltamisesta sekä jatkuvas-

ta reflektoinnista luokan oman opettajan kanssa. 

Luokassa tapahtui muitakin asioita, jotka tukivat tunnetaitoprojektin tavoittei-

ta, vaikka ne suoranaisesti eivät olleetkaan osa projektia. Oppilaat esimerkiksi askarteli-

vat tonttuja joulumyyjäisiin ja tekivät oman opettajan kanssa joulujuhlaan näytelmän, 

johon koko luokka osallistui. Tunnetaitoprojekti liittyi luontevasti koulun ja lähiyhtei-

sön kasvatustavoitteisiin ja käytäntöihin. Alueella oli meneillään yhteisöllinen kasva-

tusprojekti, johon kuului muun muassa tutkimuskoulun oppilaiden vanhemmille 

tarkoitettuja vanhempainiltoja. Keväällä ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät opin-

näytetyönä kiusaamistutkimuksen, joka oli osa koulun kiusaamisen ehkäisyn projektia. 

Koko projektin ja tutkimuksen kulkua kuvataan taulukossa 2. Tutkimus ja tausta -

sarakkeessa on myös muita tutkimuksen ulkopuolisia tapahtumia, jotka kuitenkin liit-

tyivät tutkimuksen aiheeseen lisäämällä omaa teoreettista tai käytännön asiantuntemus-

tani. 

Tunnetaitoprojekti käynnistyi syyskuussa 2000 luokkaan tutustumisella. Var-

sinaiset tunnetaitotunnit aloitin lokakuussa pienen lähimaastoon suuntautuneen retken 

jälkeen ja ne kestivät toukokuun alkuun 2001. Sovimme, että pääasiassa minä tutkijana 

pitäisin tunnit, mutta luokan opettaja olisi mukana niillä ja yrittäisi siirtää taitoja myös 

arkeen. Keväällä opettaja piti itsenäisesti pari tuntia ja ohjasi kanssani seikkailupäivän 

toimintarasteja. Koska minä olin päävastuussa projektista ja etenkin tunnetaitotuntien 

pitämisestä, käytän minä-muotoa puhuessani projektin toteuttajista, mutta on hyvä 
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muistaa, että tein myös yhteistyötä luokan oman opettajan kanssa etenkin projektia ref-

lektoitaessa.  

 

TAULUKKO 2. Tunnetaitoprojektin ja tutkimuksen aikajana  

 
Ajankohta Projekti Tutkimus ja tausta 
Talvi-kevät 
2000 

Kirjeet kouluille Aihe täsmentyy, Seikkailukasvatuskurssi 99-00, 
Toimintakokemusmenetelmäkurssi (5/00 ja 9/00) 
Teoria: Tunneäly, alustava tutkimussuunnitelma 
Tunnetaitojen opetuskokeilua yökoulussa ja lei-
rikouluissa 

Kesä 2000  Tunneälyyn perehtyminen, materiaalin etsimistä, 
keskusteluja Marja Kokkosen kanssa 
Yhteys Kandidataan Bar-Onin tunneälytestistä 

Elokuu 2000 Luokkaan tutustumista 
Syyskuu 2000 Luokkaan tutustumista 

Projektin suunnittelua 
Vanhempainilta 26.9., projek-
tin esittely 

Projektimateriaalien etsimistä ja suunnittelua 
Toisen tunneälytestin saaminen ja kääntäminen 
(MSCEIT), testaaminen lokakuussa ja keväällä 4 
luokassa 
Kirjallisuutta 

Lokakuu 2000 Tunnetaitoprojektin aloitus Pilottitesti toisessa koulussa 2.10. 
Vertailuryhmä Bar-On EQi:YV 6.10. 
Tutkimusryhmä Bar-On EQi:YV 11.10. 
Projektiopinnot 2 

Marraskuu 2000 Tunteja 
Vanhempien kirjeet murros-
iästä +itsearvostuksesta 

(Opettajan alkuhaastattelu 3.11.) 
 

Joulukuu 2000 Tunteja 
Vanhempien kirje 

Oppilaiden väliarviointilomakkeet syksystä 
Opettajan haastattelu 22.12. 

Tammikuu 2001 Tunteja 
Vanhempainilta tavoitteista ja 
keväästä 15.1. Retkikirje 

 

Helmikuu 2001 Tunteja  
Seikkailuretki 6.-7.2. 

Vierailu opettajan kanssa Kandidatalla ensimmäi-
sistä tunneälytestin tuloksista 10.2. 

Maaliskuu 2001 Tunteja 
Tunnekasvatusesitelmä opetta-
jien VESOssa 6.3. 
Vanhempainilta 14.3. 

Oppilaiden väliarviointilomakkeet talvesta  

Huhtikuu 2001 Tunteja 
Jatkoseikkailu 2.4. 

 

Toukokuu 2001 Viimeiset tunnit 
Vanhempien kirje ja arviointi-
lomake 

Oppilaiden loppuarviointilomakkeet  
Oppilaiden ryhmähaastattelut 23.5. 
Bar-On EQ-i:YV kummallakin ryhmällä 28.5. 

Kesä 2001  Opettajan loppuhaastattelu 28.6. ja arviointilomak-
keet 
Haastattelujen litterointi 
Arviointilomakkeiden yhteenveto 

Syksy-talvi-
kevät 2001-02 

Käynti luokassa 14.1: yhteen-
veto tuneälytestin tuloksista 

Kirjallisuuden lukemista, teorian kirjoitusta 

Syksy–talvi 
2002 

 Teorian kirjoitusta, tunneälytestin purku 
Sosemo-opetusmateriaali 2002-03 

2003  TOKO-kurssi Purku ja prosessointi k ja s 2003  
MUKAVA-projektissa kevät 2003 
Sos-emo artikkeleiden kirjoitusta 

2004  Luokanopettajana 15.8.03–31.12.04 
Oman luokan tunnetaitokurssi koulupsykologin 
kanssa; artikkelien viimeistelyä 

2005  Pro gradun analyysi ja raportointi kevät-kesä 
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Opetin tunnetaitoja sekä erillisillä luokalle ”räätälöidyillä” tunnetaitotunneilla että integ-

roiden tunnetaitoteemoja pääasiassa kuvataiteeseen ja uskontoon ja jonkin verran myös 

liikuntaan ja ympäristö- ja luonnontietoon 1–3 kertaa viikossa. Erillisille tunnetaitotun-

neille varattiin tilaa luokan viikottaisesta joustotunnista, joka oli varattu käytettäväksi 

joustavasti luokan tarpeisiin. Tunteja oli yhteensä 50 kokonaisuutta, jotka kestivät puo-

lesta tunnista kolmeen tuntiin (tuntien tavoitteet ja sisällöt ovat liitteessä 12). Suunnitte-

lin tunnit vaihteleviksi työtavoiltaan ja sisällöiltään. Tunnilla ei ollut tiettyä toistuvaa 

rakennetta, jotta oppilaat olisivat saaneet kokemusta uusista menetelmistä ja joutuisivat 

opettelemaan sopeutumista uusiin tilanteisiin. Joillakin tunneilla käytin tunnetaitojen ja 

sosiaalisten taitojen Second Step -tunnetaito-ohjelmaa ja Lions Quest Kompassi -

ohjelmaa (ks. luku 6.4) tai niistä johdettuja aiheita. Pääasiassa suunnittelin tuntien työ-

tavat ja sisällöt luokalle yksilöllisesti ottaen aineksia sisältöihin ja työtapoihin koulutuk-

sista, joihin olin osallistunut (esim. toimintakokemusmenetelmien kurssit, seikkailu- ja 

draamakasvatuskurssit) ja niihin liittyneistä materiaaleista.  

Uskonnossa ja kuvataiteessa käytin pääasiassa niistä nousevia sisältöjä ja työ-

tapoja tunnetaitoja painottaen. Uskonnon tuntien aiheena olivat Paavalin lähetysmatkat, 

joilla hän kohtasi monenlaisia haasteita ja vaikeuksia, joten niihin oli helppoa yhdistää 

tunteiden tunnistamista ja käsittelyä sekä ongelmanratkaisua. Kuvataide taas tuntui hy-

vin luontevalta tunnekasvatukseen erityisesti tunteiden tunnistamisen, minäkäsityksen ja 

yhteistyön integroinnin helppouden vuoksi. Koska tyttöjen minäkäsitys vaikutti hyvin 

negatiiviselta, pidin tytöille ja pojille erikseen muutamia tunteja, joilla käsittelimme 

itsensä hyväksymistä ja murrosiän muutoksia. Kaikkien tuntien ja etenkin toiminnallis-

ten työtapojen tarkoituksena oli samalla vaikuttaa ryhmän turvallisuuteen. Taitojen siir-

tämiseksi luokan arkeen luokan seinällä oli pysyvästi tunnesanalista, johon lisäsimme 

tunteita sitä mukaa kuin niitä tuli esille. Seinällä oli myös juliste tunnetaidoista erilaisin 

symbolein varustettuna tunnetaidoista muistuttamassa. Laitoimme esille myös tunneilla 

tehtyjä tehtäviä kuten ”ilmapiiribarometrin”, jonka avulla seurasimme jonkin aikaa luo-

kan ilmapiiriä, sekä kuvataiteen töitä. Tunnetaitoprojektilla oli oma vihkonsa, johon 

oppilaat tekivät kirjallisia töitä.  

Helmikuussa 2001 toteutimme yhdessä luokan opettajan, yhden oppilaan (Pie-

tun) äidin ja avustajana toimineen opiskelutoverini kanssa vuorokauden mittaisen seik-

kailuretken ”Luolaklaanin kypsyysseikkailu”. ”Metsäkämpällä” toteutetun retken 

ohjelmaan kuului mm. toiminnallisia yhteistyötehtäviä, kynttiläpolku, makkaranpaistoa, 

illanvietto, leikkejä, ulkoilua ja saunomista. Retken tarkoitus oli tukea tunnetaitotuntien 
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tavoitteita, vaikuttaa oppilaiden asenteisiin toisiaan ja projektia kohtaan ja järjestää op-

pilaille kokemus myönteisestä, luokan yhteisestä tapahtumasta. Myöhemmin keväällä 

järjestimme opettajan ja Pietun äidin kanssa koulun ympäristössä pienen ”jatkoseikkai-

lun”, jossa oppilaat tekivät yhteistyötehtäviä ja halukkaat saivat laskeutua kiipeilyköysi-

en varassa alas n. 5 metrin korkuiselta kalliolta.   

Keväällä päätimme opettajan kanssa aloittaa paikkojen vaihtamisen siten, että 

jokainen oppilas istuisi mahdollisimman monen vieressä. Tavoitteena oli, että oppilaat 

tutustuisivat luokkatovereihinsa ja oppisivat tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa. 

Vierustovereita vaihdettiin joka toinen tai kolmas viikko, ja aina paikan vaihdon alussa 

vierustoveri haastateltiin tekemääni haastattelulomaketta käyttämällä. Keväällä jokaisel-

la oli myös ”salainen ystävä”, jolle tuli lähettää mukavia viestejä. Luokkaan laitettiin 

postilaatikko, johon jätettiin salaisen ystävän posti, mutta se oli myös oppilaiden palau-

tetta ja kysymyksiä varten. Perustin 4 hengen ”iskuryhmät”, joiden tehtävänä oli avustaa 

opetuksen toteuttamisessa ja valita ”viikon hymy” eli oppilas, joka oli kyseisen viikon 

aikana saanut aikaan jotain myönteistä sanoillaan tai käytöksellään. Ryhmän tuli myös 

viikon aikana järjestää luokalle jokin myönteinen yllätys, jonka he itse saivat keksiä. 

Iskuryhmien muodostamisen tarkoituksena oli tutustuttaa oppilaita toisiinsa, sitouttaa 

heitä projektiin paremmin, kehittää yhteistyötaitoja, opettaa vastuullisuutta ja mahdol-

listaa minulle läheisempi suhde oppilaisiin.  

Vanhemmat tulivat osallisiksi projektista vanhempainiltojen ja kirjeiden avul-

la. Vanhempainiltoja oli kolme ja niissä kerrottiin projektin tavoitteista ja kokeiltiin 

projektissa käytettyjä toiminnallisia menetelmiä. Vanhemmat saivat projektin kulusta 

kertovia kirjeitä (4kpl), joissa osassa käsiteltiin jotain varhaisnuorten kasvuun liittyvää 

teemaa ja viimeisessä pyydettiin vanhempia arvioimaan koko projektin vaikutuksia 

(liite 8). 

Koulun muut opettajat otin pienimuotoisesti mukaan projektiin keväällä pide-

tyn puolikkaan VESO-koulutuksen kautta. Kerroin siinä tunneälystä ja tunnetaidoista ja 

käytin jonkin verran toiminnallisia harjoituksia. Opettajat vaikuttivat hyvin kiinnostu-

neilta aiheesta. Osoitetun kiinnostuksen ja muutamien keskustelujen perusteella aaviste-

lin, että jos olisin jäänyt koululle pidemmäksi aikaa, olisi projekti saattanut laajeta 

useaan muuhunkin luokkaan.   

Osa projektin kulkua oli tunnetaitojen soveltaminen arkielämän tilanteisiin. 

Erityisesti yritin käyttää aktiivista kuuntelua osoittaakseni oppilaille hyväksyntää ja 

auttaakseni heitä nimeämään ja jäsentämään tunteitaan. Pyrin käyttämään paljon tunne-
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sanoja ja kysyin usein, miltä jokin tehtävä tuntui tai mitä tunteita oppilailla milloinkin 

oli. Kerroin myös omista tunteistani avoimesti, mahdollisuuksien mukaan minä-viestin 

avulla. (Vuorovaikutustaidoista ks. luku 6.3.) 

 

 

6.2 Tutkimusryhmä 

 

 

Etsin tutkimusryhmäksi sellaista ryhmää, jolla olisi jonkin verran vaikeuksia sosioemo-

tionaalisissa taidoissa ja jonka opettaja haluaisi lisäapua ryhmänsä taitojen ja ilmapiirin 

kehittämiseen. Toivoin, että tunnetaitoprojekti voisi olla tutkimusluokalle ja sen opetta-

jalle hyödyllinen. Lähetin kirjeitä muutaman koulun 5–6-luokkien opettajille, koska olin 

tehnyt töitä sen ikäisten kanssa leirikouluissa ja uskoin tuntevani kyseisen ikäryhmän 

parhaiten. Vain yksi opettaja vastasi, joten kohderyhmä valikoitui itsestään. Tutkimus-

ryhmä oli Länsi-Suomen läänin erään kaupungin lähiön noin 300 oppilaan koulun viides 

luokka. Luokassa oli 24 oppilasta, joista 10 poikaa ja 14 tyttöä. Yksi poika siirrettiin 

lukuvuoden puolivälissä pienryhmään väkivaltaisen käyttäytymisen vuoksi, joten lop-

puprojektin ajan luokassa oli 23 oppilasta. Koulu sijaitsi lähiössä, jossa todennäköisesti 

oli keskimääräistä enemmän taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Perheiden epävarmat 

tilanteet heijastuivatkin kouluelämään. Sekä opettajan kertoman että omien havaintojeni 

mukaan etenkin viikonlopun jälkeen luokassa näkyi levottomuutta, läksyt olivat monilla 

tekemättä ja tavarat olivat hukassa, mikä saattoi kertoa kotien epävakaudesta. 

Luokka oli omien havaintojeni ja myös opettajan kertoman mukaan hyvin he-

terogeeninen ja useammalla oppilaalla oli erityisvaikeuksia tunne-elämässä tai oppimi-

sessa. Ryhmä oli epäyhtenäinen, siinä oli vahvoja ”kuppikuntia”, oppilaiden välisiä 

ristiriitoja, yleistä turvattomuutta ja levottomuutta. Viidesluokkalaisten esimurrosikäi-

sen kehitysvaihe näkyi luokassa selvästi (ks. luku 2.2.2). Etenkin ryhmän tytöillä kehi-

tys näytti olevan pitkällä, jonkin verran pidemmällä kuin rinnakkaisluokan oppilailla. 

Murrosiän fyysisiä merkkejä oli näkyvissä ja tunne-elämä näytti ailahtelevan suuresti. 

Kevätlukukaudella monet ryhmän tytöistä viettivät aikaa kuudennen luokan poikien 

seurassa näyttäen nauttivan poikien huomiosta. Monet tytöistä olivat hyvin itsekriittisiä, 

mikä näkyi heidän heikossa fyysisessä minäkuvassaan, jota he ilmaisivat laihdutuspu-

heillaan, syömättömyydellä ja joissakin toiminnallisissa harjoituksissa. Itsenäistymis-

pyrkimykset näkyivät kapinointina auktoriteetteja vastaan, toveripaine taas vertailuna ja 
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samastumisen haluna. Ajattelun kehittymisessä oppilaat vaikuttivat olevan eri vaiheissa, 

mikä saattoi näkyä esimerkiksi siinä, että tunnetaitoprojektissa joillekin oppilaille tietty-

jen teoreettisten asioiden ymmärtäminen oli todella vaikeaa, toisille taas hyvin helppoa. 

Tämä teki opetuksen sopeuttamisesta ryhmän tasoon välillä hankalaa.  

Luokka oli siis erittäin haasteellinen ja mielenkiintoinen kohderyhmä tutki-

musta varten. Toisaalta tutkimusryhmässä oli runsaasti myönteistä toiminnallista ener-

giaa, joka haki sopivia purkautumisteitä. Luokka osallistui esimerkiksi koulun lehtien 

jakamiseen lähiöönsä innokkaasti ja osa oppilaista osallistui oppilaskunnan kioskin yl-

läpitoon myyjinä. Opettaja kuvasi luokkaansa adjektiiveilla ”temperamenttinen, puuha-

kas, suorasanainen ja empaattinen”.  

 Tunnetaitoprojekti tuki luontevasti tutkimusryhmän koulun, jota tässä kutsun 

Vilkkaan kouluksi, opetussuunnitelman (2000) ja kasvatustavoitteiden toteutumista. 

Koulun toiminta-ajatuksessa mainittiin myönteinen omaan itseen ja toisiin ihmisiin suh-

tautuminen. Kasvatustavoitteisiin kuuluivat mm. elämän ja ihmisen kunnioittaminen 

sekä kouluyhteisön hyvinvointi ja sen yhteistyö. Vilkkaan koulun aihekokonaisuuksiin 

kuului monia sosioemotionaalisia taitoja, kuten itsetunto, itsetuntemus, toisten huomi-

oon ottaminen, ihmissuhdetaidot, tunteiden ilmaisu ja käyttäytymisen säätely, luotta-

muksen ja vastuun kantaminen, henkinen hyvinvointi, hyvät käytöstavat ja väkivaltaan 

liittyvät kysymykset. Projektissa käsitellyt tunnetaidot sovelsivat siten suoraan koulun 

tavoitteita käytäntöön. 

 

 

6.3 Tunnetaidot ja teemat 

 

 

Tunnetaitoprojektin tunnetaidot perustuivat Bar-Onin (1997/2000) tunneälyn määritel-

mälle. Johdin tunneälystä tunnetaidot, joita konkretisoin Gordonin (1974) vuorovaiku-

tustaidoilla. Opettelimme tunteiden tunnistamista, nimeämistä, ymmärtämistä (esim. 

tunteiden syitä ja oman toiminnan vaikutusta toisten tunteisiin) ja hallintaa (etenkin 

vihanhallintaa), itsetuntemusta ja itsearvostusta, empatiaa, yhteistyötaitoja (sisältäen 

sosiaalisen vastuuntunnon), joustavuutta, sopeutumista, ongelmanratkaisutaitoja ja vuo-

rovaikutustaitoja (kuuntelemista ja tunteiden rakentavaa ilmaisua minä-viestillä) (ks. 

kuvio 6 ja liite 12). Bar-Onin ja Parkerin (2000, 34) mukaan kyky katsoa asioita myön-

teiseltä kannalta eli optimismi edistää tunnetaitojen käyttämistä, minkä vuoksi määritte-
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lin senkin yhdeksi tunnetaidoksi. Arvot jäävät Bar-Onin tunneälymääritelmässä vähälle 

huomiolle (interpersoonalliseen osa-alueeseen kuuluu tosin sosiaalinen vastuu), mutta 

pidän niitä kuitenkin hyvin tärkeinä taustalla vaikuttavina tekijöinä, jotka ohjaavat tun-

netaitojen käyttöä (ks. luku 5.1 ja liite 2). Projektissa arvojen tietoinen käsittely jäi kui-

tenkin vähälle huomiolle. Toivoin arvojen välittyvän suoraan tunnetaidoista. 

Osaa tunnetaidoista käsiteltiin erikseen ns. tunnetaitotunneilla teoreettisesti ja 

toiminnallisesti, osaa integroitiin eri oppiaineisiin ja osaa työtapoihin. Joustamista ja 

sopeutumista harjoiteltiin kaiken ohessa, kun työtavat ja työryhmät vaihtuivat. Useim-

milla tunneilla oli luontevasti monia taitotavoitteita. Esimerkiksi tunteiden tunnistamista 

opetellessa saatoimme samalla harjoitella yhteistyötaitoja ja kuvataiteen tekniikoita. 

Joskus tunnetaidot nousivat luontevasti arkipäivän tilanteista. 

Tutkimusluokan tärkeimpiä haasteita vaikuttivat olevan itsearvostus, tunteiden 

ja impulssien hallinta, oppilaiden väliset suhteet sekä ongelmanratkaisukyky. Tun-

teidenhallinnan tarve tuli esille esimerkiksi muutamien poikien jatkuvissa välituntitap-

peluissa ja aggression purkamisessa fyysisesti. Joillakin oli epävarmuutta sosiaalisissa 

suhteissa ja luottamuksessa oppimiskykyynsä. Tyttöjen negatiivinen minäkuva näkyi 

monessa tilanteessa. Klikit olivat vahvoja, ja toisten kanssa oli vaikeaa tulla toimeen 

ryhmätöissä. Kiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä esiintyi jonkin verran. Päätimmekin 

opettajan kanssa keskittyä syksyllä itsetunnon vahvistamiseen ja kiusaamisteemaan 

empatian vahvistamiseksi. Ryhmäharjoituksia tehtiin turvallisuuden ja yhteistyötaitojen 

parantamiseksi. Tunteita käsiteltiin syyskaudella itseymmärryksen lisäämiseksi. Kevääl-

lä syksyn teemoja jatkettiin, mutta niiden lisäksi opeteltiin tunteiden hallintaa, ongel-

manratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä myönteistä ajattelua. 

Projektissa opiskeltiin jonkin verran Thomas Gordonin vuorovaikutustaitoja. 

Ennen kaikkea yritin opettajana soveltaa niitä käytäntöön vuorovaikutustilanteissa. Tai-

tojen käytön tavoitteena on kehittää myönteisiä suhteita ihmisten välillä. Keskeiset Gor-

donin vuorovaikutustaidot ovat kuuntelun taidot, erityisesti aktiivinen kuuntelu, minä-

viesti ja kumpikin voittaa -konfliktinratkaisumenetelmä (Gordon 1974, 18), joista pro-

jektissa opiskeltiin kuuntelemista ja minä-viestiä. Alun perin terapiamaailmasta johdetut 

vuorovaikutustaidot antavat mahdollisuuden tunteiden rakentavalle ilmaisulle, toisen 

hyväksyvälle, empaattiselle kohtaamiselle ja myönteiselle ongelmanratkaisulle. (Adams 

1999, 54–55, 168, 243–250; Weare 2000, 90, 101–102). Seuraavassa esitellään nämä 

taidot lyhyesti. 
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Jokaisella lapsella (ja aikuisella) on tarve tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja hy-

väksytyksi (Gordon 1974, 16). Toisen rakentavan kuuntelun avulla voidaan päästä ta-

voitetta kohti. Rakentavan kuuntelemisen tapoja on useita: voidaan kuunnella hiljaa, 

rohkaista toista äännähdyksillä tai sanoilla tai sitten kuunnella aktiivisesti, eläytyen 

(Gordon 1974, 48–50). Aktiivinen kuuntelu tarkoittaa, että kuuntelija heijastaa sanoil-

laan puhujalle tämän viestin takana olevia tunnetiloja. (Puhuja: ”En millään viitsisi teh-

dä tuota tehtävää!” Kuuntelija: ”Taidat olla turhautunut/väsynyt/pettynyt.”) Toista 

aktiivisesti ja eläytyvästi kuuntelemalla kuulija voi auttaa puhujaa tunnistamaan ja hy-

väksymään tunteitaan, vahvistaa hänen itsetuntoaan ja rohkaista ratkaisemaan itse on-

gelmiaan. (Gordon 1974, 54–55,  61, 63–66.) Aktiivinen kuuntelu on tärkeimpiä 

keinoja, jolla voi osoittaa toiselle empatiaa ja hyväksyntää (Adams 1999, 249). Sitä ei 

kuitenkaan tule käyttää mekaanisesti joka tilanteessa, vaan kuuntelijan tulee olla herkkä 

tilanteelle ja käyttää myös muita kuuntelun taitoja. Aktiivinen kuunteleminen edellyttää 

kuuntelijalta aitoa halua paneutua toisen tilanteeseen. Sen tulisi näkyä ennen kaikkea 

empaattisena asenteena, ei pelkkänä tekniikkana. (Adams 1999, 255, 258.) 

Minä-viestin avulla on mahdollista kertoa rakentavasti omista tunteista ilman 

hyökkäävää syyttelyä. Minä-viestissä kertoja ilmaisee oman näkemyksensä, miltä toisen 

toiminta hänestä tuntuu ja mitä se on hänelle aiheuttanut. (Esim.: ”Jätettyäsi tavarasi 

keskelle käytävää olin vaarassa kompastua niihin ja pelkäsin, että satutan itseni.”) Minä-

viesti ei aiheuta niin suurta puolustautumisen tarvetta kuin syyttävä sinä-viesti (esim.: 

”Senkin hutilus kun levittelet tavaroitasi!”). Tunteiden julki tuomisen kautta vuorovai-

kutus voi muuttua avoimemmaksi. (Gordon 1974, 103–105, 106, 112.) 

 

  

6.4 Opetusmenetelmät 

 

 

Tunnetaitoprojektissa käytettiin monenlaisia opetusmenetelmiä, sillä tarkoituksenmu-

kaiset, monipuoliset opetusmenetelmät tehostavat oppimista ja ottavat huomioon oppi-

laiden eri vahvuusalueet ja oppimistyylit (Elias ym. 1997, 49–59; Sahlberg 1997, 451; 

Uusikylä & Atjonen 1999, 19; Vuorinen 1993, 70–71). Projektin taustalla vaikuttaneita 

oppimiskäsityksiä voisin luonnehtia sosiokulttuurisen ja konstruktivistisen näkemyksen 

yhdistelmäksi. Pidän sekä mallioppimista, sosiaalista vuorovaikutusta että yksilön omaa 

aktiivisuutta tärkeinä sosioemotionaalisten taitojen oppimisprosessissa (ks. liite 2). Näi-



 67

den käsitysten pohjalle rakentuivat projektin opetusmenetelmät. Myös luvussa 4.5 todet-

tiin, että monia erilaisia lähestymistapoja sisältävät kasvatusohjelmat ovat tuottaneet 

tuloksia. 

Eri oppiaineisiin integroitaessa käytin oppiaineelle tyypillisiä tai muuten siihen 

luontevasti soveltuvia työtapoja. Teoreettisten tuokioiden tavoitteena oli vahvistaa tie-

dostamista ja käsitteellistä ymmärtämistä. Tällaisissa tuokioissa harjoittelimme esimer-

kiksi tunteiden hallintaa auttavan Liikennevalo-mallin käyttämistä: (Punainen = 

PYSÄHDY ja rauhoitu! Keltainen = AJATTELE ja kehitä myönteisiä ratkaisuja ja tun-

teidenilmaisukeinoja! Vihreä = TOIMI kun olet arvioinut sopivan ratkaisun!). Malli oli 

oma sovellukseni olemassa olevista malleista, mutta olen myöhemmin löytänyt vastaa-

van mm. New Havenin ohjelmasta (ks. Goleman 1995, 327). Opiskelimme myös on-

gelmanratkaisun askeleita (ORAVA eli Ongelman määrittely, Ratkaisuvaihtoehtojen 

kehittely, niiden Arviointi, Valinta ja lopullisen toimivuuden Arviointi, ks. edellinen 

lähde, suomennos minun) sekä teimme joitakin kirjallisia tehtäviä ja keskustelimme. 

Toiminnallisten menetelmien avulla halusin yhdistää oppilaiden tunteita op-

pimiseen, edistää yhteistyötaitoja sekä lisätä keskinäistä vuorovaikutusta ja tunteiden 

jakamista. Oppilaan aktiivisuutta korostavia toiminnallisia menetelmiä pidetäänkin eri-

tyisen toimivina sosioemotionaalisten taitojen oppimiseen (CASEL 2003a, 16; Graczyk 

ym. 2000, 401; Sahlberg & Leppilampi 1994, 31). Esimerkiksi draaman avulla voi op-

pia suvaitsevaisuutta, hyviä käytöstapoja, toisen asemaan eläytymistä, vastuun tuntemis-

ta toisista ja tunteiden ilmaisua (Liukko 1999, 63, 67, 69). Draamaa käytin projektissa 

erityisesti kiusaamis-teeman käsittelyyn. Eläydyimme kiusatun tytön tarinaan, kirjoi-

timme hänelle kirjeitä, teimme patsaita (ns. still-kuvia) ja pohdimme mahdollisia ratkai-

suja.  

Toimintakokemusmenetelmät ovat joukko erilaisista perinteistä johdettuja 

toiminnallisia harjoituksia, leikkejä ja seikkailullisia tehtäviä. Niiden avulla voidaan 

rakentaa turvallista ryhmää ja opetella ”elämisen taitoja”, joissa tunteilla on tärkeä rooli. 

Toimintakokemusmenetelmissä olennaisia ovat purku- ja prosessointivaiheet, jotka 

vastaavat Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen syklin reflektointi- ja käsitteellis-

tämisvaiheita. Purkuvaiheessa käsitellään harjoituksen herättäneitä tunteita ja proses-

sointivaiheessa pohditaan ryhmän kokemuksesta nousevaa teemaa (esim. luottamus, 

yhteistyö) sekä siirretään opittua arkeen. (Aalto 2000, 6, 12–13, 120–121, 132, 151.) 

Tunnetaitoprojektissa toimintakokemusmenetelmiä olivat erilaiset leikit, yhteistyöhar-

joitteet ja seikkailuharjoitteet, joita teimme koulussa, seikkailuretkellä ja jatkoseikkai-
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lussa. Pyrin huomioimaan myös purkamisen ja prosessoinnin vaiheet, joskin joskus ajan 

puute typisti niitä. 

Muutamilla tunneilla sovelsin materiaalia sosioemotionaalisten taitojen ohjel-

mista. Käytin Lions Quest-ohjelmien 4–7-luokkalaisille suunnattua Kompassi-ohjelmaa 

(1996) ja CfChildrenin julkaisemaa Second Stepiä (1997, Psykologien Kustannus Oy:n 

julkaisemana 2005 nimellä Askeleittain). Lions Quest on alun perin amerikkalainen, yli 

30 maahan levinnyt sosioemotionaalisen kasvatuksen ohjelma, jossa opiskellaan ”elä-

män taitoja” pitkäjänteisesti ensimmäiseltä luokalta toiselle asteelle asti noin yhden 

oppitunnin verran viikoittain. Kullekin ikäryhmälle on oma materiaalinsa (Vatupassi, 

Kompassi ja Passi), ja vanhemmille on kehitetty oma vanhempainpiirin oppaansa (oh-

jelmakoonti Lions Quest opinto-ohjelmat 2005). Työtavat ovat monipuolisia, yhteistoi-

minnallisuutta ja oppilaan aktiivisuutta korostavia. Keskeisiä teemoja ovat turvallinen 

ryhmä, itseluottamus, tunteet, vuorovaikutustaidot, ystävyyssuhteet, itsetunto, päätök-

senteko ja päihteet. Tunnekasvatusprojektissa käytin Lions Quest Kompassi -ohjelmasta 

itseluottamusta käsittelevää materiaalia. 

Second Step -tunnetaito-ohjelma (1997) perustuu lasten sosiaalisista tilanteista 

otettuihin mustavalkoisiin A3-kokoisiin valokuviin. Kuvista keskustellaan ja tehdään 

aiheeseen liittyviä rooliharjoituksia. Ohjelman keskeiset teemat ovat empatia, impuls-

sinhallinta, ongelmanratkaisu ja vihanhallinta. Second Step -materiaalista valitsin joita-

kin tunteista ja ristiriitatilanteista kertovia kuvia, joiden pohjalta keskustelimme ja 

teimme harjoituksia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Erilaisina yhdessä” – kuvataiteen tunneilla tehtyjä paperiliisteritöitä 
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7  TUTKIMUKSEN METODOLOGIA  

 

 

7.1 Tiedonhankintamenetelmät 
 

 

Tutkimusmenetelmät ja tutkimuskysymykset ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa, sillä 

tutkimusmenetelmien avulla tulisi löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin. Menetelmän 

valintaan vaikuttavat se, mitä etsitään, keneltä kysytään ja mistä etsitään. Valintaan 

vaikuttavat myös käytettävissä oleva aika ja muut resurssit sekä eettiset kysymykset. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 170–173.) Tutkimuksessani olen käyttänyt useam-

pia menetelmiä, sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia, jotta saisin tunnetaitoprojektista 

ja sen vaikutuksista monipuolisen kuvan. Useiden metodien käyttäminen, jota kutsutaan 

metoditriangulaatioksi (Robson 2002, 371), onkin tyypillistä toimintatutkimukselle 

(Hirsjärvi ym. 1997, 179). Taulukossa 3 ovat tutkimuksen tiedonhankintamenetelmät ja 

tutkimuskysymykset tai teemat, joihin ne antavat vastauksia. 

 
 
TAULUKKO 3. Tutkimuksen tiedonhankinta: tiedonlähteet, menetelmät ja tutkimuskysymykset  
 

Tiedonlähde Tiedonhankintamenetelmä Tutkimuskysymys/teema, johon aineistosta etsit-
tiin tietoa 

Ryhmäteemahaastattelut Tunnetaitojen oppiminen/kehittyminen ja asenteet, 
turvallisuus 

Kyselylomake Taitojen oppiminen, asenteet, ryhmän turvallisuus 
(numeerisesti) 

Lapset 

Tunneälytesti Tunneälyn taso ja kehittyminen (numeerisesti) 
2 teemahaastattelua Useat kysymykset: Taitojen oppimi-

nen/kehittyminen, turvallisuus, asenteet, tutkija-
tunnekasvattajan kasvuprosessi 

Kyselylomake  
(koko luokka) 

Taitojen oppiminen (numeerisesti) 

Opettaja 

Kyselylomake (yksittäiset 
oppilaat) 

Taitojen oppiminen (sanallisesti) 

Vanhemmat Kirje/kyselylomake Taitojen kehittyminen ja asenteet (sanallisesti) 
Tutkija Kenttämuistiinpanot  

(eli kenttäpäiväkirja) 
Taitojen kehittyminen, turvallisuus, asenteet, tutkija-
tunnekasvattajan kasvuprosessi 

 

 

Haastattelut ja kyselyt olivat tärkeimpiä tiedonhankintamenetelmiäni. Niiden avulla 

etsin oppilaiden ja opettajan näkökulmaa oppimiseen ja projektiin. Haastattelu ja kyse-

lylomakkeet sopivat Robsonin (2002) mukaan tutkimukseen, jossa halutaan saada sel-

ville, mitä ihmiset ajattelevat, tuntevat tai kokevat. Jos tutkitaan ihmisten kykyjä tai 
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vaikkapa älykkyyttä, tulisi valita standardoidu testi, kuten olen tehnyt. (Robson 2002, 

223–225.) Tunneälytestin tarkoitus oli täydentää kuvaa tutkimusryhmän oppilaiden 

tunnetaitojen oppimisesta. Kenttämuistiinpanot olivat tärkeä lähde useille teemoille. 

 

7.1.1 Bar-Onin tunneälytesti 

 

Käytin tutkimuksessa Bar-Onin ja Parkerin (2000) kehittämän tunneälytestin 7–18-

vuotiaiden lasten ja nuorten testiversiota BarOn Emotional Quotient Inventory: Youth 

Version (Bar-On EQ-i:YV 2000) mittaamaan oppilaiden tunneälyn tasoa ja sen kehitys-

tä syksystä 2000 kevääseen 2001. Teetin tunneälytestin myös vertailuryhmälle (kontrol-

liryhmälle), jotta voisin tarkastella tutkimus- ja vertailuryhmän mahdollisia 

erovaisuuksia tunneälyn muutoksissa ja saada siten käsitystä tunnetaitoprojektin mah-

dollisista vaikutuksista tunneälyyn. Vertailuryhmälle ei tehty muita mittauksia tai arvi-

ointeja eikä se osallistunut tunnetaitoprojektiin tai muuhun vastaavaan hankkeeseen. 

Valitsin vertailuryhmän sosioekonomisesti mahdollisimman samankaltaiselta alueelta 

kuin tutkimusryhmä.  

Tunneälytesti perustuu Bar-Onin (1997) tunneälyn määritelmälle, jossa koko-

naistunneäly koostuu viidestä eri osa-alueesta: intrapersoonallisesta, interpersoonallises-

ta, paineenhallinnan, sopeutumisen ja yleisen hyvinvoinnin osa-alueesta. Nämä 

jakautuvat vielä viiteentoista alaluokkaan. (Bar-On 2000, 365; ks. myös luku 3.3.) Tun-

neälytesti mittaa tunneälyn viittä pääaluetta erikseen ja antaa kokonaistunneälyn piste-

määrän. Testissä on 60 väittämää, joiden perusteella testattava arvioi itseään, 

käyttäytymistään ja asenteitaan asteikolla hyvin harvoin (1), harvoin (2), usein (3) ja 

hyvin usein (4). Väitteet ovat seuraavankaltaisia: ”Teen mielelläni jotain muiden hyväk-

si”, ”Osaan helposti kuvailla tunteitani”, ”Kun suutun, toimin ajattelematta”, ”En ole 

kovin onnellinen”. Testiin sisältyy samankaltaisia väittämiä, joiden avulla varmistetaan 

vastausten johdonmukaisuus. Tutkimusryhmässä testin teki 24 oppilasta (14 tyttöä ja 10 

poikaa), joista yksi poika (Lari) vaihtoi ryhmää vuoden aikana. Koska Lari oli mukana 

projektissa osan aikaa, hänet on otettu oppilaskohtaisiin pylväsdiagrammeihin mukaan, 

mutta häntä ei kuitenkaan ole laskettu koko ryhmän keskiarvoihin. Vertailuryhmässä 

testin teki 23 oppilasta (15 tyttöä ja 8 poikaa), joista kahden oppilaan testit jätettiin pois 

liian epäjohdonmukaisen vastaamisen vuoksi. 

Tuloksien tulkintaa varten on ohessa pistetaulukko (taulukko 4). Tulosten pis-

temäärissä 100 tarkoittaa keskimääräistä, hyvin toimivaa osa-aluetta eli normaalisti 
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toimivia sosioemotionaalisia taitoja. Kokonaistunneälyn korkea pistemäärä tarkoittaa, 

että yksilö selviytyy päivittäisistä haasteista yleensä hyvin ja on tyytyväinen elämäänsä. 

Mitä enemmän alle 90 pistemäärä jollakin alueella on, sitä todennäköisemmin testatta-

valla on ongelmia kyseisellä tunneälyn osa-alueella. Alle 70 pisteen tunneälyn osa-

alueita tulisi tulkita varoen, sillä erityisen alhaiset luvut voivat olla myös osoitus esi-

merkiksi vastaajan huomion hakemisesta. Yli 120 pistettä osoittaa erittäin hyvin kehit-

tyneitä, ja yli 130 pistettä epätavallisen hyvin kehittyneitä tunnetaitoja. Keskihajonta on 

noin 15 pistettä. (Bar-On & Parker 2000, 1, 17–19, 36.)  

Kandidata Oy:n ohjeiden mukaan tunneälyssä ei yleensä tapahdu merkittävää, 

luonnollista muutosta tunnetaitoprojektin pituisessa ajassa (7 kk). Jos muutoksia tapah-

tuu, alkaa uusintatestauksissa yksilötasolla tapahtunut 5 pisteen muutos olla merkittävä, 

10 pisteen muutos on jo huomattava. (Anna Laine, Kandidata Oy, henkilökohtainen 

tiedonanto 17.10.2002.) Ryhmätason muutosten tilastollinen merkitsevyys on tarkistet-

tava tilastollisilla testeillä. 

 

TAULUKKO 4. Tunneälytestin pistemäärien selitykset (Bar-On & Parker 2000, 18)    

 
Pistemäärä Selitys 
130+ Merkittävän korkea – epätyypillisen hyvin kehittynyt osa-alue/tunne- ja sosiaaliset taidot 
120–129 Hyvin korkea – erittäin hyvin kehittynyt osa-alue 
110–119 Korkea – hyvin kehittynyt osa-alue 
90–109  Keskinkertainen – riittävästi toimiva osa-alue 
80–89  Matala – melko heikosti toimiva osa-alue, jonkin verran parantamisen varaa 
70–79  Hyvin matala – erittäin heikosti toimiva osa-alue, hyvin paljon parantamisen varaa 
Alle 70 Merkittävän matala – epätyypillisen heikko osa-alue 
 

 

Tunneälytestiin on luotettavuuden lisäämiseksi ja tulkinnan avuksi sisällytetty positiivi-

sen vastausvaikutelman arvo (Positive impression scale = PI), joka osoittaa sen, onko 

vastaaja yrittänyt antaa itsestään liioitellun myönteisen tai kielteisen kuvan. Yli 120–

130 pistettä tällä asteikolla on yleensä osoitus yrityksestä luoda itsestä epärealistisen 

myönteinen kuva, mutta se voi johtua myös heikosta itsetuntemuksesta. Alle 80 pistettä 

kertoo erittäin kielteisen kuvan antamisesta tai hyvin heikosta vastausmotivaatiosta. 

(Bar-On & Parker 2000, 1, 17–18.) Tutkimusryhmän oppilaiden PI-arvot ovat liitteessä 

4. 

Epäjohdonmukaista vastaamista kuvaava arvo (Inconsistency Index, tässä II) 

perustuu samankaltaisiin väittämiin annettujen vastausten eroihin. Jos II-luku on yli 10, 

ovat vastaukset jonkin verran epäjohdonmukaisia ja tuloksia pitää tulkita varovasti. 
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Korkean luvun syynä voi olla joko motivoitumattomuus, tarkoituksellinen sattumanva-

rainen vastaaminen tai vaikeus ymmärtää kysymysten hienovaraisia eroja. (Bar-On & 

Parker 2000, 17, 36.)  

Koska tunneälytestin lasten ja nuorten suomenkielinen versio oli ensimmäistä 

kertaa käytössä, oli tärkeää varmistua testikysymysten ymmärtämisestä. Kokeilin testin 

tekemistä eräässä toisessa koulussa, jotta saisin kokemusta siihen mahdollisesti sisälty-

vistä vaikeuksista. Havaitsinkin ongelmia tiettyjen kohtien ymmärtämisessä, joten osa-

sin varautua näiden kohtien selvittämiseen tutkimus- ja vertailuryhmälle. Testit tehtiin 

oppilaiden luokissa koko ryhmällä, pulpetit toisistaan erillään. Testaustilanteissa olin 

itse paikalla ja annoin lomakkeen täyttämisestä tarkat ohjeet. Kerroin ja näytin kalvolla 

esimerkkejä väittämistä, jotka olivat samankaltaisia kuin testissä, ja annoin esimerkkejä 

vastausasteikon käyttämisestä. Pidin testitilanteet rauhallisina ja ohjasin oppilaita käyt-

tämään viivaimia vastaamisen apuna ja lukemaan kysymykset ja vastaukset vielä uudel-

leen. Tähdensin oppilaille rehellisen vastaamisen tärkeyttä ja testitulosten 

luottamuksellisuutta. Kävimme yhdessä läpi kohtia, joiden arvelin olevan vaikeita oppi-

laille arvioida, etenkin kielteiset väitteet, jotka oppilaat helposti ymmärsivät päinvas-

toin. Testin jälkeen tarkistin, että kaikkiin kohtiin oli vastattu, ja palautin oppilaille ne 

paperit uudelleen täytettäviksi, joista puuttui joitakin vastauksia. 

  

7.1.2 Haastattelut 

 

Näin haastattelun hyväksi tavaksi etsiä tietoa, sillä keskustelu on luonnollinen vuoro-

vaikutuksen tapa. Toki tutkimushaastattelu eroaa keskustelusta siinä, että siinä kiinnite-

tään toisella tavalla huomiota kysymyksiin ja puheen sisältöön. Myös 

vuorovaikutusasetelma on erilainen, onhan haastattelijalla yleensä selvä valta-asema, ja 

keskustelu on yksipuolisempaa. (Kvale 1996, 5, 19–20.) Haastattelu metodina on hyvä 

tapa kerätä aineistoa erityisesti silloin, kun tutkimusaihe tuottaa monitahoisia vastauk-

sia, tutkittava on tutkimuksessa aktiivinen osapuoli, kun halutaan selventää ja syventää 

tietoja tai jos tutkimuskohteena on vähän kartoitettu alue. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34–

35.) Tutkimuksessani olin kiinnostunut sekä opettajan että oppilaiden näkökulmasta, 

sillä he olivat tunnetaitoprojektissa aktiivisia toimijoita. Myös teema oli monitahoinen, 

ja halusin syventää haastattelun avulla ymmärrystäni osallistujien kokemuksista.  

Tutkimuksessani haastattelin tutkimusluokan opettajaa Seijaa sekä projektin 

alussa, puolivälissä että lopussa. Hänen oppilaitaan haastattelin kevään lopussa. Haas-
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tattelurungot ovat liitteissä 5 ja 6. Analyysissa keskityn opettajan kahteen viimeiseen 

haastatteluun niiden sisältämien keskeisten teemojen vuoksi. Haastattelut olivat puoli-

strukturoituja: minulla oli haastattelurunko ja tarkkoja haastattelukysymyksiä, mutta 

haastattelu eteni keskustelunomaisesti vapaammin, poukkoillen teemasta toiseen, mikä 

on tyypillistä teemahaastattelulle (Hirsjärvi & Hurme 2000, 103). Oppilashaastattelut 

etenivät tarkemmin kysymysten mukaan. Haastattelu on metodina joustava, sillä tutki-

jalla on mahdollisuus haastattelutilanteessa tehdä tarkentavia kysymyksiä, vaihdella 

kysymysten järjestystä ja saada esille vastausten takana olevia motiiveja (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 34–35). Tarpeen mukaan muokkasin, lisäsin ja poistin kysymyksiä kes-

kustelun etenemisestä riippuen. Välillä ohjasin keskustelua takaisin kysymyksiin.  

Opettajan ensimmäisen analysoitavan haastattelun suoritin opettajainhuonees-

sa joulujuhlan jälkeen. Toista haastattelua varten opettaja tuli kotiini lukuvuoden päät-

tymisen jälkeen kesäkuussa. Ensimmäinen haastattelu kesti puolitoista tuntia ja toinen 

noin tunnin. Opettajaa haastattelut jännittivät aluksi, minkä vuoksi yritin aluksi luoda 

rentoa tunnelmaa jutustelemalla ja kahvia tarjoamalla. Haastattelutilanteet olivat rauhal-

lisia. Koska reflektio on olennainen osa toimintatutkimusta (Syrjälä ym. 1994, 37), 

opettajan haastattelut toimivat hyvin osana toimintatutkimukselle tyypillistä syklisyyttä, 

jossa tehtyä arvioidaan ja uutta suunnitellaan uuden ymmärryksen perusteella. Esimer-

kiksi jouluhaastattelussa pohdimme työtapoja ja suunnittelimme uusia ideoita kevääksi. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 128) mukaan haastattelu on hyvä keino päästä 

lähelle lapsen elämysmaailmaa, käsityksiä ja mielipiteitä. Halusin haastatella oppilaita 

arviointilomakkeiden lisäksi, sillä halusin varmistaa että he ymmärtävät, mitä heiltä on 

kysytty. Halusin saada myös hiukan syvällisempää ja laajempaa tietoa heidän kokemuk-

sistaan ja ajatuksistaan, sillä olin nähnyt, että kirjallinen tuottaminen oli oppilaille työ-

lästä ja vastaukset jäivät usein niukoiksi. Turvallinen ilmapiiri on lapsia haastateltaessa 

tärkeä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 131). Siksi päätin tehdä oppilaiden haastattelut pienis-

sä 2–3 hengen ryhmissä. Uskoin, että paitsi että oppilaat eivät jännittäisi haastatteluti-

lannetta niin paljon, voisin ryhmähaastatteluissa saada myös runsaampaa tietoa tilanteen 

vuorovaikutuksellisuuden vuoksi (vrt. Eskola & Suoranta 1998, 95). Toisaalta olin hy-

vin tuttu lapsille, joten minua henkilönä he tuskin kovin jännittivätkään. Alkukankeuden 

jälkeen he vaikuttivat puhuvan rennosti ja rehellisesti, yksi ryhmä oli jopa liian rieha-

kas. Yhdessä haastateltaessa myös unohtaminen ja väärin ymmärtäminen on vähäisem-

pää (Sulkunen 1990, 265), mikä tuki ryhmähaastattelun valintaa. Aarnoksen (2001, 148) 

mukaan ryhmähaastatteluun sopivat hyvin yhteiset kokemukset, jollainen tunnetaitopro-
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jektikin oli. Yksi oppilas (Janne) halusi tulla kuitenkin haastatteluun yksin, jotta hän 

saisi vastata rauhassa. 

Pyysin haastatteluun tiettyjä oppilaita (15) sillä perusteella, että he olivat kes-

kenään erityyppisiä persoonallisuuksia ja heillä vaikutti olevan erilaisia asenteita tunne-

taitoprojektia kohtaan. Pyysin haastatteluun sellaisia, joilta oletin saavani 

lisäinformaatiota ja joiden koin olevan ”edustavan otoksen” ryhmästä. Jätin siis pois 

esimerkiksi kaikkein hiljaisimmat, joiden oletin vastaavaan lähinnä ”en tiedä”. Näiden 

pyydettyjen lisäksi sanoin kuitenkin, että jos joku vielä nimenomaan halusi tulla haas-

tatteluun, sinne saisi tulla. Lopulta juuri nuo luokan hiljaisimmat tytöt Säde ja Jenna 

olivat niitä, jotka tulivat vapaaehtoisesti, minkä jälkeen haastateltavia oli yhteensä 17. 

Jennan ja Säteen vastukset olivat tosin niin niukkoja, että haastattelut jäivät heidän osal-

taan lähes tyhjiksi. Muodostin haastateltavista ryhmät kaverisuhteiden perusteella, kos-

ka ajattelin heidän uskaltavan sanoa mielipiteensä tuttujen seurassa rehellisemmin.  

Toteutin noin 20 minuuttia kestäneet ryhmähaastattelut koulun kirjastossa ja 

eräässä tyhjässä luokassa, joka osoittautui rauhallisemmaksi paikaksi. Toisaalta kirjas-

tossa syntyi enemmän vuorovaikutusta, kun haastattelutilanne ei ollut niin muodollinen. 

Kerroin oppilaille haastattelun tarkoituksesta ja vakuutin sen olevan luottamuksellista 

siten, ettei heidän omia nimiään tulisi esille. Jokainen haastatteluun osallistunut sai jää-

telön kiitokseksi avusta. 

Aarnos (2001, 149) kuuluttaa haastattelijalle metataitoa, jotta hän pystyy seu-

raamaan haastattelun kulkua ja ilmapiiriä. Tätä tarkkailua tein koko ajan, joskin nopei-

den ratkaisujen tekeminen havaintojen perusteella ja suunnitellusta joustaminen oli 

vaikeaa, mikä on tyypillistä aloittelevalle haastattelijalle (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

124–125). Olisin voinut esimerkiksi esittää enemmän lisäkysymyksiä, mutta nyt pitäy-

dyin aika tarkasti haastattelurungossa. Huomasin myös, että jonkun teeman käsittely jäi 

kesken keskustelun hypättyä yhtäkkiä toiseen aiheeseen. Joskus kysyin samaa kysymys-

tä vahingossa uudelleen.  

Sulkunen (1990, 264) toteaa, että ryhmähaastattelussa ryhmä kontrolloi itse-

ään, jolloin haastattelijan vaikutus on vähäisempi. Tämän koin toisaalta hieman ongel-

malliseksi joissakin ryhmissä. Etenkin Sakun ja Petrin kohdalla epäilen, että Pietun 

läsnäolo ja hyvin negatiivinen asenne ja huomautukset saattoivat vaikuttaa heidän vas-

tauksiinsa muuttamalla heidän vastauksiaan varovaisemmiksi ja asenteitaan kielteisem-

miksi. Luokan opettaja vahvisti epäilystäni toveripaineen merkityksestä, samoin 

kirjallisuus ikävaiheen ilmiöistä. Näin haastatteluvastaukset ja arviointilomakkeiden 
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vastaukset saattoivat joillakin olla jonkin verran ristiriitaisia. Voi olla, että toisessa haas-

tattelukokoonpanossa jotkut oppilaat olisivat vastanneet hiukan eri tavalla. Pietun haas-

tattelu täytyi jättää suureksi osaksi huomiotta epäasiallisten vastausten vuoksi, kuten 

moni muukin hänen tiedonlähteensä. Myös Kristiinan kaikkia vastauksia pitää tulkita 

varoen, sillä hänestä ei voinut olla varma, oliko hän vastatessaan rehellinen vai ei.  

Haastattelujen luotettavuutta arvioitaessa on myös muistettava, että haastatte-

luteksti ei kuvaa objektiivisesti sitä mitä on tapahtunut, vaan se on tietty versio tapahtu-

neesta (Eskola & Suoranta 1998, 140–143). Yksi menetelmä antaa tietynlaista tietoa, ja 

haastateltavan vastauksiin vaikuttavat monet tekijät. Jos haastattelijana olisi ollut rehto-

ri, oppilaat olisivat voineet vastata hieman eri tavoin, esimerkiksi toisenlaisia käsitteitä 

ja äänensävyjä käyttäen. Myös oppilaiden haastatteleminen yksin olisi saattanut tuottaa 

toisenlaisia vastauksia, joillakin ehkä niukempia, toisilla ehkä runsaampia ja rehelli-

sempiä toveripaineen puuttuessa. Jollekin taas yksin haastattelijan kanssa oleminen olisi 

saattanut aiheuttaa painetta miellyttää vastauksillaan haastattelijaa. 

 

7.1.3 Kyselylomakkeet ja kenttämuistiinpanot 

 

Pyysin tutkimusryhmän oppilaita arvioimaan kyselylomakkeella omaa oppimistaan, 

opiskeltujen taitojen tärkeyttä ja hyödyllisyyttä sekä luokan ilmapiiriin liittyviä asioita 

(liite 7). Kyselylomake on kätevä tapa kerätä tutkimusaineistoa, koska kyselyllä voidaan 

kysyä monia asioita ja se voidaan toteuttaa monelle yhtä aikaa. Haittapuolena on, ettei 

voi olla varma, ymmärsivätkö vastaajat kaikkia kysymyksiä ja olivatko he ylipäänsä 

vastaamiseen motivoituneita (Hirsjärvi ym. 1997, 182). Kohderyhmäni oppilaat olivat 

tottuneet arvioimaan oppimistaan ja he olivat tutkimuksen aikana täyttäneet useita arvi-

ointilomakkeita, joten katsoin kyselylomakkeen ja itsearvioinnin sopivan tiedonhankin-

tamenetelmäksi. Itsearviointi nähdäänkin nykyään olennaisena osana arviointia, ja 

itsearviointitaitojen kehittäminen on Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

2004 (2004, 264) mukaan perusopetuksen tehtävä. Selitin oppilaille, miten lomakkeisiin 

tuli vastata ja lähetin lomakkeet oppilaiden mukana myös kotiin. Arvelin oppilaiden 

vastaavan vakavammin ja perusteellisemmin, jos he tietäisivät myös vanhempien tutus-

tuvan vastauksiin.  

Oppilaat arvioivat omaa oppimistaan lomakkeella, jossa oli kuusiportainen as-

teikko (0–5). Viisi tarkoitti, että oppilas oli oppinut ”hyvin paljon”, neljä ”melko pal-

jon”, kolme ”kohtalaisesti”, kaksi ”jonkin verran”, yksi ”vähän” ja nolla ”ei ollenkaan”. 
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Arvioitavat aiheet nousivat oppituntien aiheista ja opiskeltujen teemojen nimistä. Omaa 

koulumenestystä, asennetta koulunkäyntiin, käyttäytymistä, suhteita luokkatovereihin ja 

luokan kiusaamistilannetta edelliseen syksyyn verrattuna oppilaat arvioivat vaihtoeh-

doilla ”huonontunut”, ”pysynyt samana” ja ”parantunut”.   

Opettaja arvioi koko ryhmän oppimista samanlaisella lomakkeella kuin oppi-

laat. Opettaja kirjoitti myös lyhyen arvioinnin jokaisesta oppilaasta lomakkeelle, jossa 

oli vain oppilaan nimi ja tilaa arvioinnille. Opettaja mainitsi, että koko ryhmän arvioi-

minen yhtä aikaa oli vaikeaa. Yksittäisten oppilaiden arvioinnit toivatkin tarpeellista 

lisätietoa. Arvioinnit olivat tosin hyvin lyhyitä ja joidenkin oppilaiden kohdalla hyvin 

ylimalkaisia. Haastattelut ja kenttämuistiinpanot täydentävät niitä onneksi lisää. Opetta-

jan lomakkeisiin vastaamiseen ja ylipäätään viimeisiin arviointeihinn on voinut vaikut-

taa myös hänen henkilökohtainen vaikea elämäntilanteensa. Opettaja menetti 

perheenjäsenensä aivan projektin lopussa, minkä vuoksi siirsimme loppuhaastattelua 

muutamalla viikolla suunnitellusta eteenpäin. 

Vanhemmille lähetin kirjeen, jossa pyysin heitä arvioimaan omin sanoin las-

tensa edistymistä tunnetaitoissa ja tunnetaitojen huomioimista kotona (liite 8). Vanhem-

pien lomakkeita lukiessani huomasin, että muutama vanhemmista oli ymmärtänyt yhden 

kyselylomakkeen kysymyksen asettelun toisin kuin olin ajatellut. Lomakkeen toisen 

kysymyksen ”Oletteko itse kiinnittäneet erityistä huomiota tunnetaitoihin kotona tänä 

lukuvuonna (ja jos, mihin)?” suurin osa oli ymmärtänyt koskevan vanhempien tunne-

kasvatusta kuten olin suunnitellut. Vastauksista päätellen kolme vanhempaa vastasi 

siihen kuitenkin ilmeisesti tarkastellen sitä, miten heidän lapsensa oli käyttänyt tunnetai-

toja kotona.  

Tein tunnetaitoprojektin aikana muistiinpanoja projektin tapahtumista, jotta voi-

sin palauttaa niitä myöhemmin mieleeni ja saisin lisäaineistoa tutkimuksen analyysia 

varten. Kenttämuistiinpanot tulisi tehdä mahdollisimman pian havaintojen jälkeen, ellei 

niiden tekeminen häiritse tilannetta (Grönfors 1982, 130, 133). Kirjoitinkin jokaisen 

tunnetaitoprojektin tunnin tai opetusrupeaman kulun ylös useimmiten heti tuntien jäl-

keen tultuani kotiin, kuitenkin viimeistään muutaman päivän sisällä. Koulussa muistiin-

panojen kirjoittamiselle ei olisi ollut aikaa eikä sopivaa tilaa. Tosin jos aikaa oli, 

kirjoitin jo koulussa tuntisuunnitelmapapereihini muistiin tunnin kulun ja mahdollisia 

huomioita jatkoa varten. Kotona laajensin muistiinpanoja ja lisäsin sinne kommenttejani 

työtapojen soveltuvuudesta, mahdollisista välikohtauksista ja keskusteluista oppilaiden 

kanssa tunneilla ja niiden ulkopuolella. Pyrin myös kirjoittamaan ylös opettajan mainit-
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semia, mielestäni merkityksellisiä tapahtumia, jotka saattoivat vaikuttaa oppilaiden käy-

tökseen tunneillani tai jotka kertoivat heidän tunnetaidoissa edistymisestään. Kirjoitin 

muistiinpanoihin myös omia tuntemuksiani ja ajatuksiani tapahtuneista, jolloin kenttä-

muistiinpanoista tuli oikeastaan päiväkirja. Käytänkin tutkimusraportissani kenttämuis-

tiinpanoista mieluummin nimitystä kenttäpäiväkirja. Tiedonhankintamenetelmänä 

nimitän kenttäpäiväkirjaa kuitenkin kenttämuistiinpanoiksi, koska päiväkirjaan ei juuri 

sisältynyt varsinaiseen tutkimuksentekoon liittyviä kommentteja. Näille oli oma gradu-

päiväkirjansa. Kenttämuistiinpanoja eli kenttäpäiväkirjaa syntyi tuntisuunnitelmien 

kanssa useampi sata sivua. 

Kenttämuistiinpanot ovat tietenkin subjektiivisia näkemyksiä todellisuudesta. 

Olen kuitenkin pyrkinyt tarkkoihin havaintoihin ja konkreettisiin tapahtumien ja tuntei-

den kuvauksiin. Tarkkuutta ja systemaattisuutta olisi voinut lisätä suunnitelmallisempi 

havainnointi, jonka myös opettaja olisi tehnyt. Olin kyllä suunnitellut opettajan omaa 

havaintopäiväkirjaa, mutta hän ei ollut sen pitämiseen kovin motivoitunut vaan koki, 

että siihen olisi mennyt liikaa aikaa.  

 

 

7.2 Aineiston analyysi 

 

 

Aineiston analyysilla pyritään tuomaan aineistoon selkeyttä ja tuottamaan tutkittavasta 

asiasta uutta tietoa. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan tavoitteena on, että laadullisen 

tutkimuksen analyysia tekevä tutkija yllättyy havainnoistaan ja kokee oppivansa jotain, 

ettei hän pelkästään todista aiempia hypoteesejaan. (Eskola & Suoranta 1998, 20, 138.) 

Alasuutarin (1994, 188–189) mielestä tutkimuksen tulee vastata ainakin yhteen miksi-

kysymykseen; tutkijan tulee selvittää aineiston avulla jokin ”mysteeri”, eikä jäädä vain 

toteavalle tasolle. Myös Eskola ja Suoranta (1998, 140) sekä Hirsjärvi ja Hurme (2000, 

144) muistuttavat, ettei aineiston kuvaileminen ole vielä tulkintaa, vaikka toki jäsentää 

ja hahmottaakin tutkimusaluetta. Tarvitaan synteesiä, tulosten tulkintaa ja ilmiön teo-

reettista uudelleenhahmotusta. Laadullisen tutkimuksen analysointi ei ole välttämättä 

yksi selkeä vaihe tutkimuksessa, vaan eri vaiheet kietoutuvat toisiinsa ja tulkintaa tapah-

tuu koko tutkimusprosessin aikana (Eskola & Suoranta 1998, 16; Syrjälä ym. 1994, 

166). 
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Pattonin (2002, 433) mukaan analysointiin ei ole mitään absoluuttisia sääntöjä 

kuin ehkä seuraava: Tee parhaasi kaikella ymmärrykselläsi esittääksesi aineiston to-

denmukaisesti ja kertoaksesi mitä aineisto paljastaa pitäen mielessä tutkimuksen tarkoi-

tuksen. Janesick (2000, 389–390) korostaa tutkijan merkitystä analyysissa: laadullisessa 

tutkimuksessa tutkija ei voi jättää aineistoaan toisten tulkittavaksi tai metodien armoille, 

vaan hänen on lopulta tehtävä päätökset itse. Tutkija on kuin ”koreografi, joka etsii te-

hokkaimpia keinoja kertoa tarinansa ja vakuuttaa yleisö tutkimuksen merkityksestä”.  

Riippuen lähestymistavasta voidaan lähteä alhaalta ylöspäin, induktiivisesti, 

luomalla aineistosta teoreettinen kokonaisuus, tai sitten tulla deduktiivisesti ylhäältä 

alas katsomalla havaintoja valmiin teorian valossa. (Eskola & Suoranta 1998, 19; Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 95, 97–101.) Kolmas tapa on abduktiivinen, jossa havaintojen tekoon 

liittyy jokin johtoajatus. Teoria toimii siinä analyysin apuna, mutta ei kokonaan määrää 

sitä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97–99.) Oman tutkimukseni analyysia voisin kutsua 

tällaiseksi abduktiiviseksi eli teoriasidonnaiseksi, sillä siinä on toisaalta selviä teoreetti-

sia lähtökohtia ja ennalta asetettuja tutkimusongelmia, mutta toisaalta yritän analysoida 

kenttämuistiinpanoja ja haastatteluaineistoa avoimemmin, aineistolähtöisesti. Aineiston 

pohjalta etsin mahdollisia uusia teemoja, näkökulmia ja selityksiä, joita en ollut tullut 

alun perin ajatelleeksikaan. 

Tuomi ja Sarajärvi (2002, 94–95) esittävät, että aineistolähtöisessä analyysissa 

keskeistä on ensinnäkin päättää, mikä aineistossa on kiinnostavaa, ja etsiä aineistosta 

vain nämä asiat, sillä kaikkea ei ole mahdollista tutkia yhdessä tutkimuksessa. Eskola ja 

Suoranta (1998, 19, 140, 143) varoittavat kuitenkin, että vain kiinnostavia asioita poi-

mimalla tulevat esille lähinnä tutkijan omat ennakko-oletukset ja käsitykset. Aineistojen 

eroihin ja monimuotoisuuteen keskittymällä analyysista tulee tarkempaa ja aineistoläh-

töisempää. Toisaalta he myöntävät, että tutkimuskohdetta on rajattava, sillä yhdessä 

tutkimuksessa ei voida käsitellä kaikkea. Koska laadullisessa tutkimuksessa tapausten 

määrä on usein pieni, niitä pyritään kuitenkin analysoimaan ”mahdollisimman perus-

teellisesti” (Eskola & Suoranta 1998, 18). Olen käynyt aineistoani läpi monta kertaa ja 

tiedostan, että siitä voisi nostaa esille muitakin teemoja ja näkökulmia kuin nämä valit-

semani. Toisaalta katson, että olen nostanut esille hyvin keskeisiä asioita aineistosta ja 

uskon, että toinenkin tutkija olisi ne sieltä löytänyt. Jossakin rajat tulevat kuitenkin vas-

taan. Tutkimukseni aineisto oli laaja, joten jouduin rajaamaan sitä. Jätin jo varhain pois 

esimerkiksi toisen tunneälytestin (MSCEIT), jonka teetin sekä tutkimusryhmälle että 

kolmelle muulle ryhmälle, sillä resurssini eivät riittäneet sen analysoimiseen. Jätin pois 
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myös joitakin projektin aikana tehtyjä arviointilomakkeita, sillä kaikkea en pystynyt 

käsittelemään, eivätkä kaikki aineistot edes olleet yhtä edustavia.  

Valittu aineisto luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään. Aineisto järjeste-

tään esimerkiksi laskemalla, montako kertaa tietty luokka esiintyy aineistoissa, tai etsi-

tään, mitä mistäkin teemasta sanotaan. Aineistosta voi hakea samankaltaisuutta tai 

erilaisuutta, siitä voi etsiä toiminnan logiikkaa, tehdä yhden tyypillisen kertomuksen tai 

useita kertomuksia. Vaihtoehtoja on useita. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 94–95.) Omassa 

tutkimuksessani aineiston analyysi oli osittain teemojen etsimistä, osittain kvantitatiivis-

ta analyysia, jossa muodostan numerotietojen perusteella kuvioita ja vertaan niitä toi-

siinsa ja muihin aineistoihin. Käytin myös pienimuotoisesti kvantifiointia, eli aineistosta 

riippuen joko laskin tarkkaan tai hahmottelin suurempia linjoja tunnetaitojen esiintymi-

sestä kyseisessä aineistossa. Kvantifioinnin pohjalta tein taulukon 5 (s. 111), jossa ver-

tailen eri aineistojen antamaa informaatiota oppilaiden tunnetaitojen oppimisesta. 

Opettajan haastatteluista ja etenkään kenttäpäiväkirjasta ei ollut tarkoituksenmukaista 

tehdä tarkkaa kvantifiointia, koska niissä käsitellyt teemat olivat osittain toisiinsa kie-

toutuneita ja tilanteen mukaan valikoituneita. Nämä aineistot eivät myöskään systemaat-

tisesti keskittyneet koko ryhmän oppimisen tarkasteluun. Laskin kuitenkin 

suurpiirteisen arvion, kuinka paljon tunnetaitoja niissä mainittiin. 

Haastatteluaineistoa ja kenttäpäiväkirjaa käsittelin lukien ja etsien mahdollisia 

teemoja, muodostaen luokkia ja järjestellen niitä. Tämä tapahtui vähitellen ja jatkuvasti 

muokkautuen. Tunneälyn osa-alueet ja turvallisuuden teema auttoivat järjestelemään 

osaa aineistosta. Eri tiedonhankintamenetelmien avulla tuon tutkimuksessani esille mo-

nenlaisia näkökulmia ja ”kertomuksia”. Työni on kuin mosaiikki, jossa eri palat muo-

dostavat kuvaa todellisuudesta. Koska mosaiikki on kuitenkin vain kuva eikä 

täydellinen, kolmiulotteinen ja elävä kopio todellisuudesta, ei se vastaa todellisuutta 

kuin hämärästi, ”kuvastimen lailla”. Eri kertomukset ovat hieman erilaisia myös syvyy-

dessään. Jokin pala on kooltaan suurempi tai väriltään syvempi kuin toinen, mikä johtuu 

valinnoistani: kaikkea en voinut käsitellä yhtä syvällisesti, joten valitsin mielestäni mer-

kityksellisimmät ”palat”. Suurin pala tai tärkein värisävy mosaiikissani oli se analyysin 

vaihe, kun huomasin turvallisuuden teeman nousevan useita teemoja ja luokkia sekä 

miksi -kysymyksiäni yhdistäväksi tekijäksi. Löytö jäsensi analyysi- ja tulkintavaihetta 

merkittävästi. Koska käyttämäni tiedonhankintamenetelmät olivat hyvin erilaisia, tar-

kastelen seuraavaksi kunkin aineiston analyysia erikseen. 
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7.2.1 Bar-Onin tunneälytesti 

 

Lähetin täytetyt lomakkeet Kandidata Finland Oy:lle, joka kirjasi vastaukset ylös Mic-

rosoft Exel -tiedostoon. He suhteuttivat raakatulokset oppilaiden iän ja sukupuolen mu-

kaiseen normiryhmään ja välittivät sitten minulle näin saadut vertailtavat luvut, 

”standardiluvut”. Niiden perusteella tein Microsoft Exel -taulukko-ohjelmalla luokkien 

ja yksittäisten oppilaiden tunneälyprofiilit, laskin keskiarvot ja keskihajonnat. Tutki-

mus- ja vertailuryhmän tunneälyn erojen merkittävyyden selvittämiseksi tehtiin T-testi. 

Kummankin ryhmän tunneälyn muutosten merkittävyyttä ja muutosten mahdollisia 

eroja selvitettiin MANOVAlla eli toistettujen mittausten varianssianalyysilla. Jyväsky-

län Yliopiston ATK-keskuksen neuvontahenkilökunta auttoi tilastollisten testien teke-

misessä ja tulkinnassa. T-testin ja MANOVAn tulostaulukot sekä keskihajonnat ovat 

liitteessä 9. Tyttöjä ja poikia ei ollut tarkoituksenmukaista vertailla tilastollisilla testeillä 

erikseen, koska ryhmät olivat niin pienet. Tein kuitenkin tyttöjen ja poikien tunneäly-

profiilit suuntaa-antavan pohdinnan tueksi.  

Tuloksia tulkitessani käytin ohjeellista taulukkoa tunneälyn pistemäärien mer-

kityksestä (taulukko 4 s. 71). Tunneälyn osa-alueiden tulkinnassa otin huomioon vastaa-

jien positiivisen vaikutelman (PI) ja epäjohdonmukaisen vastaamisen (II) arvot sekä 

vastaajan yleisen hyvinvoinnin osa-alueen arvon. Tutkimusluokan PI-arvojen profiilit 

ovat liitteessä 4. Sen mukaan seitsemän oppilaan PI-arvo oli joko syksyllä, keväällä tai 

kumpanakin ajankohtana alle 80 pistettä, mikä kertoo omien taitojen hyvin kriittisestä, 

todellisuutta kielteisemmästä arviosta. Alhaiset luvut saattavat johtua esimerkiksi hei-

kosta yleisestä hyvinvoinnista tai murrosiästä. Osalla se voi johtua myös tiedostamisen 

lisääntymisestä ja siten tarkemmasta itsensä arvioimisesta. Kaksi oppilasta (Oona ja 

Leevi) arvioi itseään keskimääräistä myönteisemmässä valossa. Myös opettajan ja omi-

en havaintojeni perusteella näiden oppilaiden korkeat PI-arvot heijastavat heidän hei-

kohkoa itsetiedostustaan ja hieman epärealistisen myönteistä käsitystä kyvyistään. Myös 

yleistä asennetta kuvaava yleisen hyvinvoinnin osa-alue on vahvasti yhteydessä tun-

neälyn tasoon, sillä hyvin pessimistiset tai masentuneet henkilöt arvioivat itseään yleen-

sä kriittisemmin saaden alhaisempia pistemääriä, kun taas optimistiset saavat yleensä 

korkeampia pistemääriä.  Käytin tuloksia tulkitessani hyväkseni myös muuta tietoa Bar-

Onin ja Parkerin (2000, 19) suositusten mukaisesti: havaintoja yksittäisistä oppilaista ja 

luokasta, haastatteluja sekä kirjallisuutta. 
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Pääasiassa tutkimusluokan oppilaat vastasivat hyvin johdonmukaisesti. Jonkin 

verran epäjohdonmukaisuutta oli Kristiinan, Jannen ja Pietun vastauksissa (Jannen syk-

syn II-arvo 10, Pietun kevään II-arvo 12, Kristiinan kevään II-arvo 10). Ryhmien kes-

kiarvoihin on kuitenkin laskettu myös ne oppilaat, joilla vain toinen II-luku on 

kymmenen tai sen yli (kuitenkin korkeintaan 12). Vertailuryhmän keskiarvoihin laske-

tuilla oppilailla oli jonkin verran epäjohdonmukaisuutta syksyllä kahdella oppilaalla (II-

arvo 11) ja keväällä yhdellä (II-arvo 10). Vertailuryhmässä kahden oppilaan vastaukset 

olivat niin epäjohdonmukaiset, että ne on jätetty kokonaan pois. 

Testituloksia tulkittaessa ja analysoitaessa tulee huomioida myös vastaajan 

motivaatio ja vastaustilanne (Bar-On & Parker 2000, 18). Vertailuryhmä oli melko mo-

tivoitunut testaustilanteessa, mutta tutkimusryhmästä ainakin osa oli jonkin verran tur-

hautunut testien tekemiseen, sillä he osallistuivat myös muiden tunneälytestien 

tekemiseen, joita ei tässä tutkimuksessa käsitellä. Tämä voi heijastua esimerkiksi joi-

denkin oppilaiden positiivisen vastausvaikutelman alhaisissa luvuissa. Vaikutelmakseni 

kuitenkin jäi, että oppilaat vastasivat rehellisesti ja paneutuivat testin tekemiseen. Poik-

keuksensa olivat Kristiina ja Pietu, joiden vastausmotivaatio oli hyvin alhainen kevääl-

lä. Jouduin pyytämään Kristiinaa vastaamaan väitteisiin uudestaan hänen tehtyä testiin 

oman asteikkonsa. Pietun kanssa tein testin loppuun suullisesti kyselemällä, jolloin koin 

saaneeni luotettavampia vastauksia. 

Tunneälytestin kehittämisen perustana ollut normiryhmä koostui yhteensä noin 

9200 pohjoisamerikkalaisesta ja kanadalaisesta, eri etnisiä ryhmiä edustavien ala- ja 

yläasteiden sekä lukioiden 7–18-vuotiaasta lapsesta ja nuoresta. 10–12-vuotiaiden nor-

miryhmään kuului 1581 poikaa ja 1563 tyttöä. (Bar-On & Parker, 2000, 1–2, 33, 39). 

Koska testiä käytettiin Suomessa ensimmäisen kerran, ei suomalaislasten tuloksia voitu 

suhteuttaa suomalaiseen normiryhmään vaan kansainväliseen, mikä on hyvä ottaa huo-

mioon tuloksia arvioitaessa. Voi esimerkiksi olla, että jokin osa-alue on suomalaisilla 

lapsilla yleisesti heikompi tai vahvempi kuin amerikkalaisilla ja kanadalaisilla. Tällöin 

suomalaisen normiryhmän kokoamisen jälkeen tulokset voisivat muuttua hieman. 

 

7.2.2 Haastattelut 

 

Purin haastattelunauhat litteroimalla sekä opettajan että oppilaiden haastattelut sana 

sanalta tarkasti. Merkitsin tekstiin myös pitkät tauot ja huomionarvoiset seikat, kuten 

selkeän ironisen sävyn. Opettajan haastatteluista lihavoin sanat, joita hän puheessa voi-
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makkaasti painotti. Kirjoitin myös ylös jokaisen haastattelun jälkeen siinä syntyneen 

tunnelman ja mahdolliset muut huomiot. Tuomen ja Sarajärven (2002, 95) mukaan seu-

raava analyysin vaihe on luokittelua, teemoittelua tai tyypittelyä. Omassa tutkimukses-

sani voisin puhua teemoittelusta ja luokittelusta. Litteroinnin jälkeen luin haastattelut 

haastattelurunkoa avuksi käyttäen ja muodostin keskeiset teemat tai kysymykset, joilla 

oli kullakin oma värinsä. Etsin kuhunkin teemaan liittyvät haastatteluvastaukset ja alle-

viivasin ne eri väreillä. (Vrt Syrjälä ym. 1994, 163–164.) Opettajan haastatteluista luo-

kittelin sitten suorat lainaukset omien teemaotsikoiden (esim. ”Oppiminen”, 

”Opetusjärjestelyt”) viereen tekstinkäsittelyohjelman leikkaa-liimaa -toimintoa apuna 

käyttäen. Oppilaiden haastattelut kokosin aluksi tiivistetyksi taulukoksi, jossa riveillä oli 

oppilaiden nimet ja sarakkeissa pääkysymykset ja teemat. Taulukosta näin helposti, 

millaista informaatiota kukin oppilas oli antanut kustakin teemasta, ja toisaalta kutakin 

teemaa saattoi tarkastella erikseen. 

Puolentoista vuoden työssäolojaksoni jälkeen palasin aineiston käsittelyyn uu-

destaan. Päättelin, että ainakin objektiivisuutta aineiston tarkasteluun olin saanut ajan 

myötä lisää. Luin sekä opettajan että oppilaiden alkuperäiset haastattelutekstit uudelleen 

läpi ja tein teemoittelun uusien värillisten alleviivausten perusteella. Sitten vertasin uut-

ta teemoittelua alkuperäiseen teemoitteluun ja totesin, että olin päätynyt hyvin saman-

tyyppiseen jäsennykseen, jossa haastattelurunko muodosti selkeät alustavat pääteemat 

(vrt. Hirsjärvi & Hurme 2000, 148–149).  

Jatkoin opettajan haastattelujen järjestelyä ja analysointia siten, että jaoin ku-

hunkin teemaotsikkoon liittyvät vastaukset luokiksi, jotka kuvasivat erilaisia vastauksia 

(esim. Oppiminen-teemaan tulivat Yhteistyö ja Sitkeys -luokat). Yhdistin opettajan 

kummankin haastattelun luokat ja kokosin ne yhteen, monisivuiseen taulukkoon. Oppi-

laiden haastattelujen analysointia jatkoin täydentämällä alkuperäisen taulukon tiivistel-

mää. Koska alkuperäinen tekstiaineisto auttaa päättelemään tutkijan tulosten 

perustelujen vakuuttavuutta (Syrjälä ym. 1994, 165), olen sisällyttänyt tulososioon lai-

nauksia haastatteluista.  

 

7.2.3 Kyselylomakkeet ja kenttämuistiinpanot 

 

Kirjoitin oppilaiden oppimista koskevien kyselylomakkeiden tiedot Exel-tiedostoksi, 

laskin niistä keskiarvoja ja tein niiden perusteella ohjelman graafisella toiminnolla luo-

kan yhteisiä oppimisprofiileja tunneälyn osa-alueitten mukaan jaoteltuna. Jaottelun tein 
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selkeyden vuoksi, onhan tunneäly tutkimukseni keskeisiä käsitteitä. Yhden oppilaan 

(Pietun) vastaukset jätin pois keskiarvojen laskemisesta niiden epäasiallisuuden ja epä-

luotettavuuden takia. 

Opettajan kyselylomakkeiden vastaukset taulukoin samoin kuin oppilaidenkin 

ja liitin ne oppilaiden vastausten kanssa samoihin graafisiin kuvioihin. Opettajan oppi-

laskohtaisen arvioinnin tein taulukoksi tunneälyn osa-alueiden mukaan järjesteltynä. 

Vanhempien projektin loppuarvioinnit palautettiin kiitettävästi, vaikka neljä lomaketta 

palautettiinkin joko tyhjinä tai lähes tyhjinä. Kokosin vanhempien vastaukset ensin op-

pilaskohtaiseksi taulukoksi, sitten jaottelin vastaukset tunneälyn osa-alueisiin. Opettajan 

ja vanhempien oppilaskohtaiset arviointitaulukot ovat liitteessä 10. 

Kyselylomakkeiden tulosten tarkastelussa voidaan pohtia mm. sitä, ovatko 

vastaajat ymmärtäneet kysymykset samalla tavalla kuin kysyjä (Hirsjärvi ym. 1997, 

182). Tämä tuli esille etenkin vanhempien lomakkeissa, joissa vastaajat olivat ymmär-

täneen lasten tunnetaitoihin huomion kiinnittämisen eri tavoin. Oppilailla toveripaineen 

tai ikävaiheen vaikutus on voinut näkyä joissain vastauksissa. Pietu näytti vastaavan 

koko ajan hyvin kielteisesti samoin kuin jotkut muut, ehkä vain murrosikään saapuvan 

kapinallisesta periaatteesta. Opettajan kanssa pohdimme että lapset myös elävät vahvasti 

tässä hetkessä ja heidän on vaikea verrata nykyhetkeä menneeseen, mikä on voinut vai-

kuttaa arviointeihin muutoksista.  

Kenttäpäiväkirjan analysoin lukemalla ja alleviivaamalla siitä tietyillä väreillä 

eri teemoihin liittyviä kommentteja. Ryhmittelin ne tutkimusryhmään, oppimiseen, 

opettajaan, tutkijaan, opetusjärjestelyihin ja muihin liittyviksi taulukoiksi. Kunkin tau-

lukon sisällä muodostin erilaisia pää- ja alaluokkia, joita analyysin edetessä järjestelin 

uudelleen. Vertailemalla kenttäpäiväkirjan taulukkoja ja opettajan haastattelutaulukoita 

löysin suuremman teeman, turvallisuuden, joka näytti yhdistävän useita teemoja ja luok-

kia. 
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8 OPPILAIDEN TUNNEÄLY  

 
 
 
8.1 Tutkimus- ja vertailuryhmän tunneälyn taso ja muutokset 
 

 

Bar-Onin tunneälytestin analysoinnissa oli mukana tutkimusryhmästä 23 oppilasta (14 

tyttöä ja 9 poikaa) ja vertailuryhmästä 21 oppilasta (13 tyttöä ja 8 poikaa). Kummankin 

ryhmän tunneälyn taso oli syksyllä samankaltainen eikä kokonaistunneälyn tasossa ollut 

tilastollisesti merkitseviä eroja, vaikka pieniä eroja pistemäärissä olikin. Tutkimusryh-

män kokonaistunneälyn (kuviossa: ”Koko EQ”) keskiarvo oli 93,1, vertailuryhmän 95,7 

(kuvio 7). Kummankin ryhmän kokonaistunneäly ylsi syksyllä keskinkertaiseen, riittä-

vään (90–109 pistettä) tunneälyyn, eli testin mukaan oppilailla oli keskinkertaiset tunne-

taidot (tunneälyn pistemäärien selitykset ks. taulukko 4 s. 71). Eri osa-alueilla oli 

kuitenkin eroja, samoin ryhmien välillä. Tunneälyn keskihajonnat pysyivät useimmiten 

hieman alle keskimääräisessä (keskiarvo 15, ks. liite 9). 

 Kummankin ryhmän intrapersoonallinen, paineensietokyvyn ja sopeutumisen 

osa-alue ylsivät syksyllä keskinkertaiselle, riittävästi toimivalle tasolle. Intrapersoonal-

linen ja paineensiedon osa-alue olivat kummallakin ryhmällä vahvimmat alueet. Inter-

persoonallinen osa-alue ja yleisen hyvinvoinnin osa-alue jäivät kummallakin ryhmällä 

alle keskinkertaisen sekä syksyllä että keväällä. Interpersoonallisen osa-alueen heikkous 

heijastaa yleensä jonkinlaisia vaikeuksia toverisuhteissa, esimerkiksi yhteistyössä, ystä-

vyyssuhteiden luomisessa tai toisten huomioimisessa. Tutkimusryhmässä ongelmat 

tulivatkin selvästi esille.  

Yleinen hyvinvointi oli tutkimusryhmällä hyvin matala eli alle 80 (syksyllä 

78,8, keväällä 79,3), mikä kertoo yleisestä negatiivisesta asenteesta, tyytymättömyydes-

tä tai kenties alakuloisuudesta ja jopa masentuneisuudesta. Yleisen hyvinvoinnin osa-

alue heijastaa yksilön sosioemotionaalisen alueen yleistä hyvinvointia (Bar-On & Par-

ker 2000, 23), mikä testitulosten mukaan jäi huolestuttavan paljon alle keskimääräisen. 

Tutkimusryhmä vaikuttikin melko kriittiseltä, valitti usein uusista asioista tai muutok-

sista ja oli ainakin aluksi yleensä vaikea innostaa mukaan toimintaan. Negatiivisen 

yleisasenteen vuoksi harjoittelimme keväällä myönteistä ajattelua.   

Ryhmien välillä kahdella osa-alueella oli selviä eroja, joista toinen oli tilastol-

lisesti melkein merkitsevä (< 0.05*) ja toinen merkitsevä (< 0.01**). Vertailuryhmän 
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paineensietokyky oli lähes kymmenen pistettä (9,9) eli tilastollisesti melkein merkitse-

västi (t= -2,270, df= 42, Sig.= 0,022) korkeampi kuin tutkimusryhmällä. Yleinen hyvin-

vointi oli vertailuryhmällä samoin noin 10 pistettä (10,2) eli tilastollisesti merkitsevästi 

(t= -3,223, df= 42, Sig= 0,002) korkeampi kuin tutkimusryhmällä. Ensimmäisen testin 

mukaan siis näytti, että tutkimusryhmä olisi impulsiivisempi ja asenteiltaan pessimisti-

sempi kuin vertailuryhmä.  

Keväällä erot olivat tasoittuneet eli tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmillä ei 

enää ollut. Tosin tutkimusryhmän yleinen hyvinvointi oli edelleen noin kuusi pistettä 

(6,3) alempi kuin vertailuryhmällä. Vertailuryhmä sai paremmat pisteet (n. 5 p.) myös 

sopeutumisen osa-alueella, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (syksy t=-

0,408, df=42, Sig=0,685; kevät t= -1,172, df=42, Sig= 0,248). Ainoa osa-alue, joka pis-

te-erojen perusteella näyttäisi olleen tutkimusryhmällä vahvempi on intrapersoonallinen 

osa-alue, mutta siinäkään erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (syksy t= 0,688, 

df=42, Sig= 0,495; kevät t= 0,980, df=42, Sig= 0,332). 

 

 
 

KUVIO 7. Tutkimus- ja vertailuryhmän tunneäly syksy–kevät  

 

Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut tarkoituksenmukaista tehdä tilastollista mittausta 

ryhmien pienen koon vuoksi, mutta kuvioista 8 ja 9 voi päätellä mahdollisia eroja ja 
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niiden suuntaa. Yleensä tyttöjen kokonaistunneäly on hieman poikia korkeampi (Bar-

On & Parker 2000, 40). Tutkimus- ja vertailuryhmien kokonaistunneälyssä oli vain pis-

teen–kahden eroja sukupuolten välillä, millä ei ole vielä merkitystä, etenkään näin pie-

nellä otoksella. Keväällä vertailuryhmän poikien tyttöjä huomattavasti korkeampi (8,5 

pistettä) kokonaistunneäly voisi sallia varovasti arvella poikien tunneälyn olleen korke-

ampi kuin tytöillä. Suurimmat sukupuolten väliset erot näyttäisivät olleen sopeutumisen 

osa-alueella, jolla tutkimusryhmän poikien pistemäärät olivat syksyllä lähes 9 ja kevääl-

lä noin 6 pistettä korkeammat kuin tytöillä. Myös vertailuryhmällä sopeutumisen osa-

alueen erot olivat syksyllä noin 7 ja keväällä 11 pistettä poikien hyväksi. Tulos on yh-

densuuntainen Bar-Onin ja Parkerin (2000, 40) havaintojen kanssa, joiden mukaan pojat 

saavat tällä alueella korkeampia pistemääriä.  Poikien sopeutumisen alueen korkeammat 

pisteet tarkoittavat, että he ovat hieman tyttöjä joustavampia ja keksivät helpommin 

ratkaisuja arkipäivän ongelmiin. Tutkimusryhmän tyttöjen alhaisempi pistemäärä so-

peutumisessa poikiin verrattuna saattoi käytännössä näkyä siinä, että he kritisoivat her-

kemmin uudenlaisia työtapoja eivätkä innostuneet osallistumaan niihin yhtä helposti 

kuin pojat. Tyttöjen näytti olevan vaikeampaa tottua uusiin käytäntöihin.  

Paineenhallinnan osa-alueella kummassakin ryhmässä tytöt saivat korkeampia 

pistemääriä kuin pojat, tutkimusryhmässä noin kaksi, kolme pistettä, vertailuryhmässä 

vähän enemmän (syksyllä 3,4, keväällä 6,4). Erot eivät ole suuria, mutta suunta näyttäisi 

olevan sama. Bar-Onin ja Parkerin (2000, 40) mukaan tällä osa-alueella ei yleensä ole 

merkittäviä sukupuolten välisiä eroja. Tyttöjen paineensiedon korkeampi arvo viittaa 

siihen, että he hallitsevat paremmin tunteitaan ja impulssejaan ja kestävät stressiä. Nämä 

erot olivat havaittavissa tutkimusluokassa. Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että use-

ammat tytöistä vaikuttivat sietävän paremmin yleistä melua eivätkä tempautuneet häiri-

köintiin mukaan ainakaan syksyllä yhtä helposti kuin suurin osa pojista. Opettajan 

haastattelukommentit ja sekä opettajan että minun havaintoni tukevat yleistystä. Monet 

pojista joutuivat helposti kahakkoihin välitunneilla ja innostuivat mukaan epäasialliseen 

käytökseen ja äänenkäyttöön. Toisaalta yksilöeroja oli paljon ja myös pojissa oli muu-

tama rauhallisesti käyttäytyvä, ja tytöissä taas oli joitakin hyvin impulsiivisia. 

Yleistyksiä tunneälyn tuloksien eroista tyttöjen ja poikien välillä on tehtävä 

erittäin varoen siksikin, että yleensäkin oppilaiden tulosten välillä erot olivat suuret. 

Esimerkiksi heikoin kokonaistunneälyn pistemäärä tutkimusryhmässä oli syksyllä 65 ja 

keväällä 67, korkein syksyllä 109 ja keväällä 116. Vertailuryhmässä pistemäärät vaihte-

livat syksyllä 74 ja 116 välillä ja keväällä 65 ja 114 välillä. 
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KUVIO 8. Tutkimusryhmän tyttöjen ja poikien tunneäly syksyllä ja keväällä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 9. Vertailuryhmän tyttöjen ja poikien tunneäly syksyllä ja keväällä 
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Toistetun mittauksen tarkoituksena oli selvittää oppilaiden tunneälyssä tunnetaitopro-

jektin aikana mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Toistettujen mittausten varianssiana-

lyysilla (MANOVA) analysoidut tiedot osoittavat, että kokonaistunneäly laski ja lasku 

oli tilastollisesti merkitsevää (<0.01**, F = 9,5555, Sig= 0,004). Kokonaistunneäly laski 

kummallakin ryhmällä saman verran eli tutkimusryhmällä 6 ja vertailuryhmällä 6,5 

pistettä. Tytöillä lasku oli kummassakin ryhmässä hieman suurempaa kuin pojilla. Ver-

tailuryhmän tytöillä kokonaistunneäly laski 9,2, tutkimusryhmän tytöillä 7,6 pistettä. 

Vertailuryhmän pojilla lasku oli 2,1 ja tutkimusryhmän pojilla 3,5 pistettä. 

Yksittäisistä osa-alueista merkittävin muutos tapahtui vertailuryhmän pai-

neenhallinnassa, jonka lasku oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (F = 13,655, Sig = 

0,001***). Kummallakin ryhmällä osa-alue laski, mutta vertailuryhmällä lasku oli 10, 

tutkimusryhmällä selvästi vähemmän eli 3,4 pistettä. Vertailuryhmän poikien lasku oli 

suurinta eli 11,0, tytöillä laskua oli 8,0 pistettä. Tutkimusryhmän pojilla paineenhallin-

nan osa-alue laski 2,2 ja tytöillä 4,1 pistettä. Myös muut osa-alueet laskivat, vaikka las-

ku ei ollutkaan tilastollisesti merkitsevää. Intrapersoonallisen osa-alueen lasku tulee 

lähelle melkein tilastollisesti merkitsevää (< 0.05), (F = 3,339, Sig =  0,075). Tutkimus-

ryhmän tytöillä muutos oli suurin (6,4), ja vertailuryhmälläkin yli 5 pistettä. Tutkimus-

ryhmän pojilla tämä osa-alue ei juuri laskenut. Ainoat täysin ennallaan pysyneet olivat 

vertailuryhmän interpersoonallinen ja tutkimusryhmän yleisen hyvinvoinnin osa-alueet. 

Muiden osa-alueiden laskut ovat niin pieniä, etteivät ne ole tilastollisesti merkitseviä, 

vaikka suunta onkin sama.  

 

 

8.2 Erilaisten oppilaiden tunneälyprofiileja 

 

Seuraavassa tarkastelen muutaman erilaisen tutkimusryhmän oppilaan tunneälyprofiilin 

avulla, miten tunneälyn osa-alueiden ongelmat tai niissä edistyminen näkyivät käytän-

nössä. Samalla tulevat esitellyiksi muutamat muussakin aineistossa mainituista oppilais-

ta.  

 

8.2.1 Impulsiivinen ja hyperaktiivinen Santeri 

 

Santeri vaikutti sydämelliseltä, empaattiselta, rohkealta ja puheliaalta pojalta. Hän oli 

syntyperältään romani, mikä saattoi näkyä hänen energisyydessään. Impulsiivisena ja 
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aktiivisena Santeri osallistui hyvin aktiivisesti tuntikeskusteluihin, mutta joutui myös 

usein mukaan erilaisiin välikohtauksiin. Hän ei mielestäni useimmiten käyttäytynyt 

asiattomasti suunnitellun tarkoituksellisesti, vaan niin sanotusti ”ajautui” ongelmiin. 

Hänen luokkatoverinsa näyttivät pitävän hänestä, vaikka joskus vitsailivatkin ”johdois-

ta, jotka ovat hänen päässään väärin päin”. Santerin tunneälyprofiilista (kuvio 10) nä-

kyy, miten kohtuullisen hyvät toverisuhteet näkyvät keskimääräisenä pistemääränä 

interpersoonallisella alueella, mutta impulsiivisuudesta kertova paineenhallinnan osa-

alue on erittäin matala. Positiivisen vaikutelman kevään matala luku kertoo, että Santeri 

on arvioinut itseään keväällä hyvin kriittisesti, mikä näkyy ehkä muidenkin osa-alueiden 

lukujen laskemisessa. Sopeutumisen osa-alue on laskenut huomattavan paljon (33 pis-

tettä) ja myös interpersoonallisella alueella on laskua. Ehkä Santeri huomasi oman rea-

goimisherkkyytensä projektin tuomissa lukuisissa uusissa tilanteissa ja tiedosti 

paremmin konfliktitilanteisiin joutumistaan, mikä johti keväällä interpersoonallisen osa-

alueen kriittisempään itsearviointiin. 

 

 
 

KUVIO 10. Impulsiivisen Santerin tunneälyprofiili syksy–kevät 

 

8.2.2 Itsearvostuksen kanssa kamppaileva Mia 

 

Mialla oli selvästi ongelmia itsearvostuksessa. Mia oli havaintojeni mukaan vetäytyvä ja 

hiljainen, mutta tarvittaessa hyvin lujatahtoinen tyttö. Hän oli fyysiseltä olemukseltaan 

hieman pyöreä eikä hänellä ollut luokassa kuin yksi hyvä ystävä. Mia ilmaisi monta 
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kertaa heikkoa itsearvostusta. Hän ei juuri nähnyt hyvää itsessään ja luovutti helposti, 

jos tehtävä oli vaikea tai vaati luovuutta. Hänen perusasenteensa vaikutti minusta syk-

syn alussa hyvin pessimistiseltä. Hänen ystävänsä Heidi kuvasikin ystävyksiä ”Oiva 

Optimistiksi ja Pelle Pessimistiksi” projektissa käsittelemiemme, erilaisia asenteita ku-

vaavien hahmojen mukaan. Tunnetaitoprojektin aikana Mia näytti rohkaistuvan ja hänen 

yleisasenteensa muuttui paljon myönteisemmäksi. Minun lisäkseni sekä opettaja että 

vanhemmat huomasivat muutoksen (ks. luku 9.1). 

Mian keskimääräistä heikompi itsearvostus ja pessimistinen asenne heijastui-

vat vahvasti kokonaistunneälyyn ja positiivisen vastausvaikutelman lukuun, jotka olivat 

syksyllä erittäin alhaisia (kuvio 11). Keväällä intrapersoonallisen osa-alueen pisteet 

nousivat 12:lla. Oman itsen myönteisempi arvioiminen näkyy myös positiivisen vaiku-

telman arvon nousemisessa, vaikka se jäikin vielä keskimääräistä alemmaksi. Mian 

suhteet luokkatovereihin näyttivät minusta parantuneen hieman, mutta toisaalta havait-

sin, että vielä keväälläkin Mia jätettiin helposti luokassa yhteisen ”kivan” ulkopuolelle. 

Tämä saattaa olla syynä interpersoonallisen osa-alueen heikkouteen vielä keväälläkin. 

Yleinen hyvinvointi oli Mialla sekä syksyllä että keväällä erittäin, jopa huolestuttavan 

matala, mihin hänen keskimääräistä pessimistisempi asenteensa ja kenties kokemansa 

ulkopuolisuus ikätovereidensa joukossa saattaa vaikuttaa. Myös muilla huolilla ja mur-

heilla voi olla merkitystä yleisen hyvinvoinnin pistemäärään. Myös Jannella oli Mian 

kaltainen tilanne ja tunneälyprofiili.  

 

 
 

KUVIO 11. Itsearvostuksen kanssa kamppailevan Mian tunneälyprofiili 
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8.2.3 Suosittu ja kriittinen Erika 

 

Erika oli hyvin suosittu oppilas sekä poikien että tyttöjen keskuudessa. Tytöt näyttivät 

kadehtivan erityisesti hänen hoikkuuttaan. Erika menestyi hyvin koulussa, hän oli tun-

nollinen, aktiivinen ja käyttäytyi mielestäni yleensä asiallisesti. Erika oli myös voima-

kastahtoinen ja kertoi oman mielipiteensä rohkeasti ääneen. Hän näytti olevan luokassa 

tärkeä mielipidevaikuttaja: esimerkiksi hänen asennettaan tunnetaitoprojektia kohtaan 

myötäiltiin. Tunneälyprofiilista näkyy, että syksyllä kaikki Erikan tunneälyn osa-alueet 

ylsivät ainakin keskimääräiselle tasolle, mikä kertoo normaalisti toimivista tunnetaidois-

ta: tasapainoisesta minäkuvasta ja jopa erittäin vahvasta itseluottamuksesta, hyvistä 

toverisuhteista, arkipäivän ongelmista selviytymisestä ja oman itsen hallinnasta (kuvio 

12). Myös muilla tasapainoisilta vaikuttavilla, yleensä sopeutuvilla ja perusasenteeltaan 

myönteisillä oppilailla tunneäly oli korkea tai ylsi ainakin keskinkertaiseen (esim. ko-

konaistunneälyn keskiarvo keväällä oli Oonalla 97, Heidillä 103 ja Sakulla 116 pistettä). 

 
 

 

 

KUVIO 12. Suositun ja kriittisen Erikan tunneälyprofiili 

 

Keväällä Erikan kokonaistunneäly laski 12 pistettä, mikä johtuu intrapersoonallisen ja 

sopeutumisen osa-alueen laskusta. Intrapersoonallisen osa-alueen lasku saattaa johtua 

ikävaiheeseen kuuluvasta kriittisyydestä, sopeutumisen osa-alueen lasku kuvastanee 

hänen vaikeuttaan sopeutua projektin mukanaan tuomiin muutoksiin. Erika suhtautui 

tunnetaitoprojektiin ristiriitaisesti: toisaalta hän näki taitojen tarpeellisuuden, mutta piti 
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joitakin asioita liian itsestään selvinä. Kuten koko muu luokka, hänkin oli tottunut tietyn 

opettajajohtoisen rutiinin mukaan opiskeluun ja kritisoi toisinaan voimakkaasti erilaisia 

opetusmenetelmiä ja tunnesisältöjä.  

 

8.2.4 Väkivaltainen mutta tiedostava Lari 

 

Larin kokonaistunneäly oli syksyllä hyvin matala, mutta tunneälyprofiilin intraper-

soonallisessa osa-alueessa voi nähdä pojan itseluottamuksen ja itsetuntemuksen vah-

vuuden (kuvio 13). Lari oli opettajan näkökulmasta katsoen hyvin haasteellinen oppilas. 

Hän käyttäytyi usein väkivaltaisesti, joutui välitunneilla erilaisiin kahakoihin ja sai mu-

kaansa häntä ihailevia luokan poikia. Suurin osa luokan oppilaista näytti pelkäävän hän-

tä ja siihen oli syytäkin, sillä poika saattoi toimia hyvin äkkipikaisesti. Lari vaikutti 

hyvin kovalta ja käyttäytymisessään tunteettomalta, mutta samalla kuitenkin älykkäältä 

ja tiedostavalta, mitä intrapersooonallisen osa-alueen vahvuus tukee. Lari myös halutes-

saan menestyi oppiaineissa hyvin. Opettajalla oli Larin ja hänen seuraansa liittyneiden 

poikien kanssa paljon suuria ongelmia, jotka veivät hänen huomionsa muusta luokasta, 

minkä vuoksi hän haki ja sai Larille siirron erityisoppilaiden pienryhmään tutkimusjak-

son syksyllä. Lari kävi kuitenkin entisessä luokassaan taito- ja taideaineiden tunneilla 

helmikuun lopulle asti. Sen jälkeen hänet siirrettiin tutkimusluokan rinnakkaisluokkaan.  

 

 
 

KUVIO 13. Väkivaltaisen mutta tiedostavan Larin tunneälyprofiili 
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Larin syksyiset konfliktit tovereiden kanssa näkyvät interpersoonallisen osa-alueen to-

della heikoissa arvoissa, jotka normiryhmään verrattuna kertovat erittäin vakavista on-

gelmista. Paineensietokyky, sopeutuminen ja yleinen hyvinvointi ovat myös hyvin 

heikkoja, mitkä kertovat ongelmista oman itsen, arkipäivän ongelmatilanteiden ja lä-

hiympäristön kanssa. Toisaalta on tärkeää huomata, että Larin syksyn positiivisen vas-

tausvaikutelman luku on äärimmäisen matala, mikä tarkoittaa, että hän on 

todennäköisesti arvioinut itseään todellisuutta negatiivisemmin (vrt. Mian arviointi edel-

lä). 

Alun vaikeuksien jälkeen Lari näytti sopeutuneen ryhmän vaihdokseen ja eri-

tyisesti hän vaikutti rauhoittuneen rinnakkaisluokkaan siirtämisen jälkeen. Lari osallis-

tui kuvataiteeseen integroiduille tunnetaitotunneille talvella muutaman kerran, mutta 

keväällä luokan vaihdon jälkeen hän ei ollut tunnetaitoprojektissa mukana enää ollen-

kaan. Hän kuitenkin osallistui tunneälytestin tekemiseen. Kevääseen mennessä tunneäly 

kohosi 9 pistettä, vaikka se olikin edelleen melko matala. Tunneälyn nousemisessa on 

kuitenkin aavistettavissa monien asioiden muuttumista hieman myönteisempään suun-

taan. Interpersoonallisella osa-alueella nousua on 15 pistettä, mikä kertonee konfliktien 

vähentymisestä ja sosiaalisen minäkuvan paranemisesta. Myös sopeutumisen ja pai-

neenhallinnan osa-alueet ovat kohonneet, mikä voi joko kertoa pienestä edistymisestä 

ongelmanratkaisutaidoissa ja omien tunteiden hallinnassa tai sellaisten tilanteiden vä-

hentymisestä, joissa näitä taitoja tarvitaan. Ympäristön vaihdoksilla saattoi olla vaiku-

tusta muutokseen. Ehkä Larin uusi luokka oli turvallisempi - Aallon (2000, 21) mukaan 

tällainen ryhmä voi toimia suojana turvattomalle, pelkäävälle ja häiritsemällä oirehtival-

le nuorelle. 

 

 

8.4 Tunneälytestin yhteenveto ja tarkastelu 

 

 

Tunneälytesti osoitti, että sekä tutkimus- että vertailuryhmällä kokonaistunneäly ylsi 

keskimääräiselle eli normaalisti toimivalle tasolle syksyllä, joskin keskitason alemmalle 

puoliskolle. Muut osa-alueet paitsi interpersoonallinen ja yleisen hyvinvoinnin osa-alue 

olivat keskimääräisellä tasolla. Interpersoonallinen osa-alue oli kummallakin ryhmällä 

alle keskimääräisen, mikä tarkoittaa, että testin mukaan oppilailla oli jonkun verran 

ongelmia ihmissuhteissa ja yhteistyössä. Tutkimusryhmän yleinen hyvinvointi oli jopa 
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erittäin alhainen, mikä kertoo vaikeuksista yleisessä sosioemotionaalisessa hyvinvoin-

nissa ja toimivuudessa, tyytymättömyydestä ja pessimistisyydestä. Tämän alueen epäta-

vallisen matalat arvot huolestuttivatkin sekä opettajaa että rehtoria. 

Yleisen hyvinvoinnin osa-alueen heikkous saattaa selittää myös muiden tun-

neälyn osa-alueiden jonkin verran keskimääräistä heikompia tuloksia. Yleisen hyvin-

voinnin ilmaisema myönteinen ajattelu ja asenne vaikuttavat maailman ja oman itsen 

tarkastelemiseen (Bar-On & Parker 2000, 19, 23), mikä on voinut vaikuttaa tutkimus-

ryhmän kriittiseen itsearvioon. Tätä tukevat havainnot yksittäisistä oppilaista: sellaiset 

oppilaat, jotka olivat yleensä sopeutuvia, joilla ei ollut erityisiä vaikeuksia ja joilla oli 

myönteinen perusasenne, saivat yleensä korkeampia pistemääriä kokonaistunneälyssä 

kuin hyvin pessimistisesti elämään ja itseensä suhtautuvat tai ne oppilaat, joilla oli epä-

tasapainoisuutta tai erityisongelmia. 

Suuria eroja sukupuolten välillä ei ollut, mutta sopeutumisen osa-alue oli sekä 

syksyllä että keväällä kummassakin ryhmässä pojilla jonkin verran tyttöjä vahvempi, 

kun taas paineensiedon osa-alue oli vahvempi tytöillä. Havaintoni tutkimusryhmän op-

pilaiden käyttäytymisestä tukevat eroja, samoin kuin Bar-Onin (2000, 367) huomiot 

tunneälyn sopeutumisen osa-alueen sukupuolten välisistä eroista. Tulos vahvistaa ste-

reotyyppistä ajattelua, jonka mukaan pojat ovat hyviä keksimään ongelmiin ratkaisuja ja 

tytöt käyttäytyvät poikia hillitymmin. Johtuvatko sukupuolten väliset erot geeneistä vai 

ympäristön vahvistavasta vaikutuksesta, jonka mukaan pojille sallitaan teknisempiä 

leikkejä ja leluja sekä raisumpaa käytöstä? Odotukset sukupuolten tunnekäyttäytymisel-

le ovat usein erilaiset, mikä osittain selittää eroja (vrt. luku 3.1.1, Underwood 1997, 

142–143). Toisaalta tyttöjen on havaittu tulkitsevan herkemmin tunnevihjeitä jo vauva-

na, mikä antaisi olettaa erojen johtuvan geeneistä (vrt. luku 3.1.1, Leppänen 2001, 433). 

Joka tapauksessa impulsiivisen, erityisesti aggressiivisen, käytöksen salliminen pojille 

on vaarallista heidän tulevaisuutensa kannalta, kuten aiemmin todettiin (luku 3.1.1, 

Pulkkinen 1995, 306–307), joten tunteiden säätelyn opettamiseen on kiinnitettävä huo-

miota. Olisi ehkä hyvä pohtia, miten poikien vahvaa ongelmanratkaisukykyä voitaisiin 

käyttää hyväksi aggressiivisten impulssien muuntamisessa rakentavaan muotoon kon-

fliktitilanteissa. 

Kevään uusintamittaus osoitti, että kokonaistunneäly laski kummallakin ryh-

mällä tilastollisesti merkitsevästi. Tyttöjen kokonaistunneäly laski selvästi enemmän 

kuin poikien, ja poikien kokonaistunneäly oli keväällä tyttöjä korkeampi. Osa-alueista 

eniten ja tilastollisesti erittäin merkitsevästi laski vertailuryhmän paineenhallinnan osa-
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alue, pojilla enemmän kuin tytöillä. Myös intrapersoonallisen osa-alueen lasku on 

kummallakin ryhmällä havaittavaa, joskaan ei vielä tilastollisesti merkitsevää. Kum-

massakin ryhmässä oli kuitenkin muutama oppilas, joiden tunneäly nousi. 

Ryhmien tunneälyn laskulle voi löytyä monia selityksiä. Ensinnäkin positiivi-

sen vaikutelman arvon (PI-arvon) laskeminen tilastollisesti melkein merkitsevästi (F = 

5,463, Sig = 0,024) tarkoittaa, että oppilaat arvioivat itseään kriittisemmin keväällä kuin 

syksyllä, mikä vaikuttaa myös kokonaistunneälyn laskuun. Tutkimusryhmällä PI-arvo 

laski kuitenkin vain muutaman pisteen (3,5 pistettä, vertailuryhmällä 6,4), joten tämä ei 

selitä kaikkea. Asenne tunnetaitoprojektiin voi olla yksi selittävä tekijä, sillä kokonais-

tunneälyn lasku näyttää olevan useammin voimakkaampaa niillä, jotka suhtautuivat 

projektiin hyvin kriittisesti. Tutkimusryhmä ei ollut kovin innostunut testien tekemises-

tä, millä on voinut olla vaikutusta vastaamiseen.  

Alkava murrosikä saattaa olla tunneälyn negatiivisen muutoksen tärkein selit-

täjä. Tulkintaa vahvistaa tyttöjen poikia voimakkaampi tunneälyn lasku ja havainnot 

tyttöjen poikia pidemmällä olleesta murrosiästä. Murrosikä tuo mukanaan suuria muu-

toksia sekä tunne-elämään että omaan kehoon, mikä kasvattaa epävarmuutta omasta 

itsestä. Merkittävässä vaiheessa ajattelun kehityksessä olevien oppilaiden havainnointi- 

ja arviointikyky paranee (Aalberg & Siimes 1999, 60–61; Atkinson ym. 1993, 85), mikä 

taas voi edistää vertailua ja kriittisyyttä oman itsen suhteen. Esimerkiksi interpersoonal-

lisen osa-alueen heikkous voi heijastaa viidesluokkalaisen ikävaiheelle tyypillistä sosi-

aalisen minäkäsityksen laskua (vrt. Aho & Laine 1997, 28).  

Voi myös olla, että ilmiöiden tietoinen tarkastelu on vaikuttanut oppilaiden it-

sensä ja taitojensa tiedostamiseen ja sitä kautta kriittisempään itsearviointiin keväällä 

(samansuuntaisista havainnoista Terve itsetunto -projektissa ks. Scheinin 2003, 30). Jos 

asioille annetaan nimet, niitä on helpompi tiedostaa (vrt. tunteiden nimeäminen). Esi-

merkiksi Santeri suhtautui projektiin myönteisesti ja arvioi oppineensakin kohtalaisesti, 

mutta silti hänen tunneälynsä laski huomattavasti (kuvio 10). Saattoi olla, että hän alkoi 

tiedostaa käyttäytymistään paremmin. Tutkimusryhmän sopeutumisen osa-alueen lasku 

voi osittain johtua siitä, että projekti toi mukaan uusia työtapoja ja sisältöjä, jotka aihe-

uttivat muutospaineita ja muutosvastarintaa. Muutosten aiheuttamat voimakkaat tunteet 

saivat oppilaat ehkä tiedostamaan vaikeutensa sopeutua uuteen. Mahdollista on myös, 

että samojen kysymysten uudelleen esittäminen auttoi tarkastelemaan itseä tarkemmin ja 

kriittisemmin toisella kerralla. Toisaalta tunneälyn lasku oli samansuuntaista kummalla-
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kin ryhmällä, vaikka vertailuryhmä ei osallistunutkaan tunnetaitojen opiskeluun, mikä 

vahvistaisi alkavan murrosiän voimakasta selittävyyttä. 
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KUVIO 14. Tutkimusryhmän oppilaiden kokonaistunneäly syksy–kevät matalimmasta kor-
keimpaan kevään arvon mukaan 
 

Yksittäisten oppilaiden tunneälyprofiileihin perehtyminen auttaa hahmottamaan lisää 

tunneälyyn ja sen muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Edellä tarkasteltiin impulsiivisuuden, 

heikon itsearvostuksen, tasapainoisuuden, kriittisyyden ja vakavien sosioemotionaalis-

ten ongelmien näkymistä tunneälyprofiileissa. Kuvion 14 ilmaisemien kokonaistun-

neälyn muutosten pohtiminen valaisee lisää tunneälyyn vaikuttavia tekijöitä. 

Esimerkiksi Roopen huomattavaan tunneälyn laskuun on voinut vaikuttaa hänen vakava 

sairautensa, joka diagnosoitiin lukuvuoden kuluessa. Sairaus tietenkin huoletti poikaa ja 

koko hänen perhettään. Kristiinalla taas oli erittäin suuria emotionaalisia ongelmia, 

joista oltiin yhteydessä asiantuntijoihin. Myös myöhemmät kontaktit tytön kanssa vah-

vistivat tulkintaa hänen vakavista mielenterveydellisistä ongelmistaan. Niinan suurta 

tunneälyn laskua on vaikea tulkita. Hän vaikutti tasapainoiselta, joskin jonkin verran 

vetäytyvältä, minkä vuoksi hän jäi usein opettajalta ja minulta huomioimatta. Kaikki 

hänen tunneälyn osa-alueensa laskivat jonkin verran, mutta erityisesti intrapersoonalli-

nen osa-alue ja yleinen hyvinvointi. Johtuiko lasku alkavan murrosiän tuomasta kriitti-

sestä itsetarkkailusta, vai oliko hänellä kenties murheita, joista koulussa emme olleet 

tietoisia? Pietun, Marikan, Petterin, Vilman ja Erikan tunneälyn laskua voi osaksi selit-

tää heidän kielteinen asenteensa projektiin (vrt. edellä sopeutumisen aiheuttama muu-
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tosvastarinta). Pietulla oli lisäksi sekä oppimisvaikeuksia että suuria muutoksia perhees-

sä.  

Myönteistä muutosta kokonaistunneälyssä tapahtui esimerkiksi Jannella, jonka 

itsearvostus kohosi eri aineistojen mukaan. Edellä käsiteltiinkin jo Laria, jonka tun-

neälyn paranemiseen vaikutti todennäköisesti ympäristön muutos ja sen myötä vähäi-

semmät konfliktitilanteet ja parempi sosiaalinen minäkuva. Pauliinan 

kokonaistunneälyn nousu johtuu yleisen hyvinvoinnin, intrapersoonallisen ja sopeutu-

misen osa-alueiden vahvistumisesta. Pauliinan isä kirjoittikin myönteistä palautetta tyt-

tärensä luokkaan sopeutumisesta, toverisuhteiden parantumisesta ja luokan ilmapiiristä, 

mikä vahvistaa tulkintaa näiden tekijöiden vaikutuksista Pauliinan tunneälyyn. Toden-

näköisesti vuoden mittaan uuteen ryhmään sopeutuminen ja ystävien saaminen vahvis-

tivat tytön yleistä hyvinvointia. Sakulla intrapersoonallinen osa-alueen arvo kohosi 

huomattavasti, ja jonkin verran myös paineenhallinnan osa-alue, mikä nosti kokonais-

tunneälyä keväällä. Sakun edistymisestä tunteiden hallinnassa kertoi hänen äitinsä. Saku 

näytti suhtautuvan muutenkin myönteisesti projektiin.  

Yleisen hyvinvoinnin matalaan lukuun vaikuttavina tekijöinä saattoivat olla 

myös oppilaita painavat kotihuolet. Monen oppilaan perheessä oli tapahtunut tai oli 

tapahtumassa vanhempien avioero ja kahden tytön vanhemmat sairastivat vakavasti. 

Kumpikin koulu sijaitsi myös samankaltaisissa kaupunginosissa, joissa oli oletettavasti 

keskimääräistä enemmän sosioekonomisia ongelmia. Tämä antaakin aihetta pohtia kas-

vuympäristön vaikutusta lasten tunneälyyn ja etenkin sen yleisen hyvinvoinnin osa-

alueeseen. Joutuvatko lapset kantamaan vanhempiensa huolia oman hyvinvointinsa 

kustannuksella? Jos näin on, painottuu koulun merkitys lapsen tunne-elämän tukijana 

yhä enemmän. 

Kaksi asiaa antaa aihetta tunnetaitoprojektin merkityksen pohdintaan. Ensin-

näkin, tutkimusryhmän poikien intrapersoonallisen osa-alueen lasku oli vähäistä mo-

lempien ryhmien tyttöihin ja vertailuryhmän poikiin verrattuna. Tutkimusryhmän 

poikien positiivisen vaikutelman arvokaan ei laskenut toisin kuin muilla, eli pojat eivät 

arvioineet itseään keväällä syksyä kriittisemmmin. Myös ainoa alue, jolla tutkimusryh-

män pojat arviointilomakkeella arvioivat oppineensa tyttöjä enemmän, oli intraper-

soonalliseen osa-alueeseen kuuluva itsearvostus. Olisiko projektilla ollut vaikutusta 

poikien itsearvostuksen vahvistamiseen tai ainakin ennallaan pitämiseen? Ehkä pojilla 

vahvistus tuli vastaanottavaisempaan aikaan kuin tytöillä. Myös paineenhallinnan osa-

alueella erot ryhmien välillä olivat suuria: tutkimusryhmällä laskua tapahtui selvästi 
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vähemmän kuin vertailuryhmällä. Olisivatko tunnetaitoprojektin tunteiden säätelyn 

mallit antaneet välineitä varhaisen murrosiän kuohuntavaiheen käsittelyyn? 

Koko ryhmän muutoksia arvioitaessa on tärkeää huomioida yksittäisten oppi-

laiden tulosten vaikutus koko ryhmän keskiarvoihin. Vaikka ryhmällä keskimäärin jokin 

osa-alue on laskenut, on se joillakin oppilailla voinut noustakin. Esimerkiksi vertailu-

ryhmän paineenhallinnan suuri lasku oli tilastollisesti erittäin merkitsevää, mutta osa-

alue ei laskenut kaikilla vaan jopa nousi kolmella oppilaalla. Neljän oppilaan erittäin 

paljon laskeneet luvut vaikuttivat koko ryhmän keskiarvoon useita pisteitä. Yksittäisten 

oppilaiden tarkastelu onkin näin pienessä aineistossa mielekkäämpää kuin suurten joh-

topäätösten ja yleistysten tekeminen koko ryhmästä. On myös muistettava, että tun-

neälytesti on vain yksi oppilaiden tunneälyn ja tunnetaitojen arviointimuoto. Se 

perustuu oman käyttäytymisen itsearviointiin eikä oppilaan läheisten arvioon oppilaan 

käyttäytymisestä. Siten oppilas, jolla on ollut hyvin negatiivinen minäkäsitys, on voinut 

arvioida itseään huomattavasti todellista taitotasoaan kielteisemmin. Testin laatijat suo-

sittelevatkin tunneälytestin lisäksi muiden tiedonlähteiden ja arvioitsijoiden käyttämistä, 

jotta oppilaan tunnetaidoista ja niiden tukemisen tarpeesta tulisi laajempi ja luotetta-

vampi käsitys (Bar-On & Parker 2000, 19). 
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9 OPPILAIDEN TUNNETAITOJEN KEHITTYMINEN JA OPPIMINEN  

 
 

Että kyllä myö varmaan vähän vahvemmilla ollaan jatkossa. Tehostetusti tiedetään näistä tuntei-
den merkityksestä ja, kyllähän sitä, sitäkin voi opettaa ja neuvoa ja kasvattaa. (Opettaja, kevät) 

 

Tutkimusryhmän oppilaiden tunnetaitojen oppimista ja tunnetaidoissa kehittymistä tar-

kastellaan tässä luvussa sekä tunneälyn osa-alueittain jaeoteltuna että eri osapuolten 

näkökulmista. Koska tavoitteena oli tarkastella koko tutkimusryhmän tunnetaitojen op-

pimista, käsittelen tuloksissa ryhmää kokonaisuutena, mutta nostan siitä esille yksittäi-

siä oppilaita esimerkeiksi. Tässä viittaan oppimisella etenkin tunnetaitoprojektissa 

käsiteltyjen asioiden tiedostavaan oppimiseen oppilaiden näkökulmasta, kehittymisellä 

tunnetaitojen edistymiseen ja ilmenemiseen käytännössä. Katson, että oppiminen etenee 

vaiheittain, jolloin taidosta tullaan ensin tietoiseksi, mutta sitä ei vielä osata soveltaa 

käytäntöön. Vähitellen taitoa aletaan osata käyttää tiedostaen, kunnes taito muuttuu 

automaattiseksi (vrt. vuorovaikutustaitojen oppimisen portaat Gordon 2002, 10). Tämän 

mukaan olen tulkinnut oppimiseksi myös sen, jos oppilas osaa kertoa, mistä jossakin 

taidossa on kyse ja miten sitä voisi soveltaa. Käytännössä käsitteet oppiminen ja kehit-

tyminen tarkoittavat tässä samaa: jonkin asian vahvistumista oppilaan tietoisuudessa 

ja/tai käyttäytymisessä.  

Seuraavassa kunkin tunnetaitojen osa-alueen kehittymistä arvioivat oppilaat it-

se, opettaja ja lyhyesti myös vanhemmat. Käytän useita eri tiedonlähteitä kokonaisku-

van muodostamiseen: oppilaiden arviointilomakkeita ja ryhmähaastatteluja, opettajan 

haastatteluja ja arviointilomakkeita sekä vanhempien lomakkeita. Opettajan ja vanhem-

pien oppilaskohtaiset arviointitaulukot ovat liitteessä 10 ja oppilaiden haastatteluissa 

mainitsemat tunnetaidot liitteessä 11. Tutkijaopettajana täydennän näkökulmia otteilla 

kenttäpäiväkirjastani. Opettajan syksyn haastattelulainaukset on merkitty ”Opettaja, s” 

ja kevään haastattelut ”Opettaja, k”. Haastattelukommenttien ymmärtämisen parantami-

seksi olen lisännyt joihinkin lainauksiin muutamia sanoja hakasulkeisiin asiasisältöä 

muuttamatta. Kaksi peräkkäistä viivaa lainauksissa tarkoittaa sanojen välistä poistettuja 

sanoja tai lauseita, joilla ei ole asian ymmärtämisen kannalta merkitystä. Opettajan 

haastatteluissa erityisesti painottamat sanat on lihavoitu. Sekä opettajan, oppilaiden että 

mahdollisten muiden lainauksissa esiintyvien henkilöiden nimet on muutettu. 
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9.1 ”Minä-taidot” eli intrapersoonallinen osa-alue 

 
Kyllä minusta niinku tunnekasvatus on se että tulis semmonen itseensä luottava, tasapainoinen ih-
minen - - itseään ja toisiaan arvostava.  (Opettaja, syksy) 

 

Arviointilomakkeen mukaan oppilaat arvioivat oppineensa intrapersoonallisia taitoja 

jonkin verran vähemmän kuin interpersoonallisia taitoja, mutta suunnilleen saman ver-

ran kuin muita taitoja. Eniten intrapersoonallisista taidoista kehittyivät asteikolla 0 (ei 

ollenkaan)–5 (hyvin paljon) itsearvostus (koko ryhmän keskiarvo 2,2), tunteiden syiden 

ymmärtäminen (2,2) sekä tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen (2,2) (kuvio 15). Itse-

tuntemus kehittyi ”jonkin verran” (2), tytöillä vähän enemmän kuin pojilla. Vähiten 

oppilaat arvioviat oppineensa minä-viestin käyttöä (1,5), jota ehdittiinkin harjoitella 

vain vähän. Myös tunteiden ilmaisun arvioitiin kehittyneen vähemmän (1,7), vaikka 

muu aineisto antaakin toisenlaista tietoa (ks. myöh. tämä luku). Tyttöjen arviointi oppi-

misestaan oli kaikissa taidoissa korkeampi kuin pojilla paitsi itsensä hyväksymisessä ja 

arvostamisessa. Opettaja arvioi lomakkeessa oppilaiden oppimisen myönteisemmin 

kuin oppilaat. Tunteiden tunnistamisen (4) ja itsearvostuksen (4) hän arvioi kehittyneen 

eniten. Itsearvostuksen teema tuli esiin myös haastatteluissa, kenttäpäiväkirjassa ja van-

hempien palautteissa.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 15. Oppilaiden ja opettajan arvio oppilaiden intrapersoonallisten taitojen oppimisesta 
tunnetaitoprojektin aikana (arviointilomake) 
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Intrapersoonalliseen osa-alueeseen kuuluva itsearvostus tai itsensä hyväksyminen lienee 

tärkeimpiä tunnekasvatuksen tavoitteita. Syksyn haastattelussa opettaja kertoi, miten hä-

nen mielestään itsensä ja toisten arvostamisessa on koko tunnekasvatuksen ydin: ”Kyllä 

minusta niinku tunnekasvatus on se että tulis semmonen itseensä luottava, tasapainoinen 

ihminen - - itseään ja toisiaan arvostava.” Syksyllä opettaja ei vielä nähnyt itsearvostuk-

sen edistymistä, mutta keväällä hän huomasi myönteistä muutosta muutamissa tytöissä, 

erityisesti projektiin myönteisesti suhtautuvissa Miassa ja Heidissä. Mia oli opettajan mu-

kaan tullut muutenkin myönteisemmäksi ja itsenäisemmäksi. Myös Mia itse kertoi itse-

luottamuksensa ja itsehyväksyntänsä parantuneen.  

 
- -  ja sitte semmoset aremmat tytöt nimenomaan siellä on muutama [esimerkiksi Mia ja Heidi] jot-
ka, niin on, on kyllä huomannu sen oman hyvän itsessänsäkin. Että vaikka ei oo niin teoria hyvä tai 
ei oo ulkonäkö omasta mielestään nyt niin, mallimaisen hoikka, niin kuitenkin niin, kyllä ne on nyt 
jo ihan, niinko ilosesti juttelevat.  (Opettaja, k) 

 
[Oon oppinu] hyväksymään itteeni. - - Vielä siihen yhteen kysymykseen että mitä oon oppinu ni 
oon oppinu luottaan itteensä. (Mia) 

 

Kenttäpäiväkirjassani on useita merkintöjä Miasta. Harjoitusten ja keskustelujen myötä 

sain havaita muutoksia tapahtuneen. Myös vanhemmat kertoivat Miassa tapahtuneista 

muutoksista. Mian isä kirjoitti palautetta: ”Olemme saaneet Mialta ja Mian muuttunees-

ta käytöksestä tunteen että vain kiitettävä palaute on osaltamme mahdollinen, että kii-

tos.” Mian tunneälyprofiilin intrapersoonallisen alueen vahvistuminen tukee näitä 

havaintoja (luku 8.2.2). 
 
Harjoituksessa oli yleistä tyytymättömyyttä itseen, Mia ja Meri eivät tyytyväisiä mihinkään itses-
sä! Mia ei suostunut tulemaan mukaan palauterinkiin, eikä ottamaan omaa lappuaan, suostutte-
lin, otti sen, uhkasi heittää sen roskiin, mä kehotin ottamaan mukaan, edelleen uhkaili mutta... 
Kertoi myöhemmin lapun olevan hänen lattiallaan…. Eli ei kuitenkaan roskissa! ☺ Mia on sel-
västi tullut kosketetuksi. Mian kanssa tuli myös keskustelua välitunnilla: ihan itki. Mä kerroin 
omista itsehyväksymisvaikeuksista ja kiusaamisesta, rohkaisin omaan ajatteluun, kehuin häntä 
viehättäväksi. Vanhemmat kuulemma tarjoo hälle herkkuja koko ajan, eikä siksi pysty säätele-
mään painoa. Selvästi syntyi luottamuksellinen, herkkä tilanne!! (Kenttäpäiväkirjat 18.11.00)  

 
 

Myös Merin kohdalla kävin ”tahtojen taistelua”. Tyttö oli erittäin kriittinen itsensä suh-

teen: sopusuhtainen tyttö piti itseään ylipainoisena ja rumana. Projektivihkonsa kannet 

hän koristeli ”läski”-huomautuksin ja possukuvalla, jonka viereen hän kirjoitti: Ulpu 

haluaa että luulen että olen muka laiha. Meri kirjoitti myös pulpetilleen itseään hauk-

kuvia lappuja, joiden viereen minä kirjoitin myönteistä palautetta. Aluksi hän käänsi 

kirjoittamani laput nurinpäin, mutta jätti ne sitten esille. Loppuhaastattelussa Meri ker-

toi, että sekä hänen oman itsensä että toisten ymmärtäminen oli parantunut: Minä olen 
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hyvin paljon oppinut ymmärtämään itseäni, kato ymmärrämme itseämme, olemme, ym-

märrän itseäni, ymmärrän toisia ja ymmärrän elämää. Kun seuraavana syksynä kävin 

tuktimuskoululla, Meri tuli kiittelemään minua projektin aikana saaduista materiaaleista 

ja kertoi hyväksyvänsä itsensä paljon paremmin. 

Itsearvostus ei ollut vahva kaikilla pojillakaan. Jannen itsetunnon heikkous näkyi 

esimerkiksi haasteellisten tehtävien luovuttamisessa helposti ja vahvana hyväksynnän 

hakemisena ilkitöitä tekevien poikien joukosta. Janne valehteli usein eikä opettajakaan 

tiennyt, milloin poika puhui totta ja milloin ei. Kevään lopussa tehty kalliolta köyden 

varassa laskeutuminen vaikutti olleen Jannelle hyvin merkittävä tapahtuma. Hän oli 

lähellä luovuttamista, mutta voimakkaan rohkaisun ja kannustuksen saattelemana uskal-

si lopulta tulla kalliolta alas. Saavutus oli Jannelle tärkeä ja hän kyseli useasti milloinka 

saisi valokuvan, jonka hänestä laskeutuessa otin. Jannen tunneälytestin profiili tukee 

havaintojani: intrapersoonallinen osa-alue nousi 16 pistettä 87:stä 103:een ja muutkin 

osa-alueet nousivat tai pysyivät ennallaan. Positiivisen vastausvaikutelman arvo nousi 

myös, mikä osoittaa, että hän arvioi itseään yleensäkin myönteisemmin keväällä. 
 

Kysyin, kuinka moni koki ylittäneensä itsensä, saaneensa lisää itseluottamusta, oppineensa itses-
tään jotain uutta jne. Ja annettiin heille aplodit! Janne oli tosi polleena ja viittasi joka kohtaan! 
(Kenttäpäiväkirja, Luolaklaanin jatkoseikkailu, 3.4.01) 

 

Kuten luvussa 3.1.3 todettiin, tunteille pitää antaa nimiä, jotta omaa sisäistä oloa voitai-

siin hahmottaa ja säädellä (esim. Isokorpi 2004, 129). Projektissa tunnesanoja tuotiin 

jatkuvasti esille, minkä vuoksi keskustelua tunnesanoista heräsi muulloinkin kuin tunne-

taitotunneilla. Jo syksyn haastattelussa opettaja mainitsi tunnesanojen esillä pitämisen 

rikastuttavasta vaikutuksesta. Luokka oli pohtinut yhdessä muun muassa yllätys-sanan 

merkitystä. Tunteiden nimeäminen näytti olevan oppilaille tärkeää ja mieluisaa, sillä he 

pitivät tunteiden kysymisestä ”fiiliskamman” avulla. Fiiliskampa oli pahvinen suuri 

kampa, jonka piikkeinä oli tunnesanoja. Oppilaat saivat viitata tunnetilaansa sopivan 

”piikin” kohdalla. Viisi oppilasta mainitsikin tunteiden tunnistamisen haastattelussa. 
 
Fiilisten kysyminen on selvästi niistä tärkeetä. Ne viittaa, kun osoitetaan niihin sopivaa tunnesa-
naa. Kaikki ei näytä (osa pojista) löytävän omaa tunnetta, mutta suurin osa löytää ja jopa viittaa. 
Varsinkin Santeri on innokas tunteiden näyttäjä ja kertoja, millä on varmaan positiivinen vaikutus 
koko ryhmään! (Kenttäpäiväkirja 12.3.01) 

 

Arviointilomakkeessa opettaja arvioi oppilaiden oppineen tunteiden ilmaisua vähem-

män kuin monia muita intrapersoonallisia taitoja, mutta haastatteluissa hän antoi tuntei-

den ilmaisusta useita esimerkkejä. Jo syksyllä opettaja huomasi oppilaiden ilmaisevan 
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tunteitaan minulle hyvin suoraan: ”Nyttehän ne käyvät jo sanomassa miltä tuntuu 

kysymättäkin..” (Opettaja, s)  Kevättä kohti oppilaat rohkaistuivat ilmaisemaan 

tunteitaan ja mielipiteitään hyvin avoimesti, mikä näkyi toisinaan myös kiukutteluna ja 

kielteisten tunteiden voimakkaana ilmaisemisena. Opettaja arveli rohkaistumisen yhtenä 

syynä olleen sen, että oppilailta oli kysytty heidän tunteitaan ja mielipiteitään ja heitä oli 

rohkaistu niiden ilmaisemiseen. Oppilaskohtaisen arviointilomakkeen mukaan opettajan 

mielestä kaksi hiljaisinta oppilasta (Jenna ja Säde) olivat tulleet hieman rohkeammiksi 

itseilmaisussa ja osallistumisessa. Myös kaksi aiemmin hyvin sulkeutunutta oppilasta, 

Kristiina ja Leevi, olivat opettajan mukaan keväällä jo lähestyttävämpiä.  
 

Kyl mä sanosin että ne vähän paremmin mun mielestä puhuu. Voi olla myöskin tätä että niiltä 
vähän enemmän kysytään, kun ollaan ihan varta vasten niinku tunnetaidoissa, ja sillohan kysytään 
”miltä tuntuu?” Jos opettaja ei oo merkinny lukujärjestykseen itellesä että tunnetaitotunti ni ei se 
välttämättä kysykään että miltä tuntuu. (Opettaja, s) 
 
Ne uskaltaa huomattavasti paremmin niinku puhua ja sanoa ja.. Ja sitku ne aina välillä sitte kysyy 
että saako sanoa nyt varmasti oman mielipiteensä, että on sanottu että vaikka nyt ois toisenlainen, 
niin sieltä nyt saa sanoa. (Opettaja, k) 

 
Myös kenttäpäiväkirjassani oli useita merkintöjä oppilaiden parantuneesta tunteiden ja 

mielipiteiden ilmaisusta. Erityisesti Larin toiseen ryhmään siirtymisen jälkeen tunneil-

maisua oli luokassa huomattavasti enemmän.  

 
Tytöt, etenkin Säde ja Jenna, ovat alkaneet uskaltaa näyttää enemmän tunteitaan ja tahtoaan, kun 
Lari on poissa. (Kenttäpäiväkirja 28.11.00) 
 
Opettaja kommentoi joitain oppilaita, miten osa on tullut avoimemmiksi, mikä sitten syynä, ehkä 
osittain Larin lähtö pois pelkoa aiheuttamasta ja toisaalta nää tunnejutut. Mia on openkin mielestä 
tullut avoimemmaksi ja myönteisemmäksi, se kertoilee asioita hänellekin. Samoin Heidi kertoo pal-
jon elämästään. Niinpä niin. Tunnejuttuhan se Larikin on. Huomataan, miten avoimuuteen ja viih-
tymiseen vaikuttaa pelko. Eli turvattomuus. Yksi turvallisuuden lisääjä on ollut Larin poisto 
luokasta. Kristiina on kuulemma myös tullut avoimempaan suuntaan, ei enää piiloudu pöydän alle. 
(Kenttäpäiväkirja 23.2.01)  

 

Vanhempien arvio lastensa tunnetaitojen kehittymisestä tukee edellisiä havaintoja tun-

teiden ilmaisusta. Yhdeksän oppilasta oli vanhempien mukaan edistynyt intrapersoonal-

lisissa taidoissa. Heistä seitsemän vanhemman mielestä lapset olivat tulleet 

avoimemmiksi ja ilmaisivat rohkeammin tunteitaan ja mielipiteitään.  

Vaikka minä-viestiä ei projektin aikana ehditty kovin perusteellisesti harjoitel-

la, muutama oppilas kertoi sen käytöstä haastattelussa. On parempi puhua omasta puo-

lestaan eli ilmaista, miltä toisen käytös itsestä tuntuu, kuin hyökätä sinä-viestillä toista 

syytellen ja haukkuen: ”Vaikka jos joku on pöllinyt sun, vaikka sisko tai veli tai äiti tai 
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iskä on pölliny sulta jonku homman ja sit tota, ni sitte sä voisit ’minusta tuntuu pahalta 

että sinä veit sensensen, ja voisitko sinä palauttaa sensensen.’” (Roope) 

 
 
9.2 ”Kaveritaidot” eli interpersoonallinen osa-alue 

 
 

Olen [oppinut] yhteistyötaitoja, ettei oo just sellanen että minä ensin ja minä… Että ”te tottelette 
minua tai pamautan.”. (Santeri) 

 

Arviointilomakkeen mukaan oppilaat arvioivat (asteikolla 0–5) kehittyneensä eniten 

interpersoonallisella osa-alueella eli oppineensa ihmissuhdetaitoja kuten erilaisuuden 

hyväksymistä (koko ryhmän keskiarvo 3,0), yhteistyötaitoja (2,8), toisten kuuntelemista 

(2,8), toisten tunteiden tunnistamista (2,6), toisten rohkaisemista ja toisten huomiointia 

(2,4) (kuvio 16). Myös vastuun ymmärtäminen omasta käytöksestä lisääntyi (2,3). Opet-

taja arvioi oppilaiden oppimista jonkin verran myönteisemmin kuin oppilaat keskimää-

rin. Eniten opettajan mukaan oppilaat oppivat toisten tunteiden tunnistamista (5), 

yhteistyön tekemistä (4) ja erilaisuuden hyväksymistä (4). Tytöillä ja pojilla oli selviä 

eroja oppimisen arvioinnissa: tytöt arvioivat oppineensa kaikkia taitoja enemmän, mutta 

erityisesti toisten huomioon ottamista, toisten tunteiden tunnistamista sekä toisten roh-

kaisemista ja lohduttamista. Yksilölliset erot arvioinneissa olivat kuitenkin suuria. 
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KUVIO 16. Oppilaiden ja opettajan arvio oppilaiden interpersoonallisten taitojen oppimisesta 
tunnetaitoprojektin aikana (arviointilomake) 
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Haastattelussa opettaja arvioi projektin tärkeimmäksi vaikutukseksi oppilaiden pysäyt-

tämisen. Oppilaat olivat tunnetaitojen opettelemisen myötä joutuneet miettimään vas-

tuutaan omasta käytöksestään: ”Ehkä se on tämmönen pieni pysähtyminen, ja niinku, 

miettiminen, että tämmönen vastuu omista niinko omista sanoistaan ja omasta toimin-

nastaan ja käytöksestään, että miten se on toiseen vaikuttanut.” (Opettaja, k) Erityisesti 

Santeri, joka usein joutui konflikteihin, osoitti haastattelussa ainakin kykyä pohtia toi-

mintansa seurauksia. Erityisesti kiusaamisen käsittely oli auttanut tiedostamaan ja ana-

lysoimaan kiusaamistilanteita ja tunnistamaan toisten tunteita. Kolme oppilasta mainitsi 

kiusaamisen estämiseen ja puuttumiseen liittyviä taitoja. 
 
[Liikennevaloja voi käyttää] sellasessa tilanteessa jos vaikka joutuu tappeluun tai jotain. Ja miettii 
että mitä teet. Tai jos muut alkaa vaikka jotain nummista ja jos ei saa, miettii, et kannattaako, sit 
koulun jälkeen joutuu istuu pari tuntii, joo. (Santeri) 

 

Muutamat oppilaat olivat huomanneet, miten tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun taidot 

auttavat huomioimaan toisia ja kohtaamaan esimerkiksi surevaa ja rohkaisemaan toisia. 

Empatiaa osoittaa myös kohtelias käytös ja toisten kuunteleminen, mistä kaksi oppilasta 

mainitsikin. 
 
No, tuo vaikka joku rupee itkemään ja sitte mä tiiän että tuo ei oo todella iloisella tuulella. (Erika) 
 
Jos mä oon uimassa ja siellä ope kattoo tälleen että mmmjjiiii, niin kysytään opelta että ”mitä, mi-
tä ope nytte. Miten opella on paha mieli.” (Meri) 

 
Minusta näytti, että oppilaiden empatian osoittaminen oli kuitenkin valikoivaa ja satun-

naista. Joskus luokka vaikutti hyvinkin empaattiselta, toisinaan taas toisia kohtaan käyt-

täydyttiin hyvin raa’asti sulkemalla tietyt oppilaat pois joukosta. Omakohtainen 

kokemus esimerkiksi kiusaamisesta saattoi auttaa kohtaamaan toisia saman kokeneita 

empaattisesti, samoin opettajan oma avoimuus.  
 
Ne silmät pyöreenä siellä katto ku Ulpu vaikka kertoo hänen isän sairastumisesta ni, sillon nekin 
vähän jo rupes kertomaan omista asioistaan, ja sillon jo löytyy pikkasen niinku myötäelämistäki 
että, onko sun isä nyt kovasti vielä kipee - -.  (Opettaja, s) 
 
Seuraavalla kerralla, kun Jannea oli kiusattu [laskeutumisesta otetusta valo-]kuvasta ja asia otet-
tiin välkällä puheeksi, Janne kertoi menneensä pyytämään anteeksi [Mialta] ainoana. Sillä hän 
tiesi, miltä kiusaaminen tuntuu. (Kenttäpäiväkirja 7.5.01)  

 

Kuten itsearviointilomakkeissa myös haastatteluissa ilmeni, että oppilaat olivat oppineet 

yhteistyötaitoja ja erilaisuuden sietämistä, vaikkei se aina olisikaan ollut helppoa tai 

mieluisaa (8 mainintaa, liite 11). Yhteistyötaitoja muisteltiin erityisesti toiminnallisten 
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yhteistyötehtävien yhteydessä. Kaksi oppilasta mainitsi myös toisten tuntemaan oppimi-

sen. Yhteistyö ei ollut oppilaista aina helppoa tai hauskaa. Pauliina ja Erika kertoivat, 

että ryhmätyössä toisia saattoi oppia tuntemaan, mutta toisaalta jos työpari tai ryhmän 

jäsen ei ollut hyvä ystävä tai kovin yhteistyöhaluinen, työn tekeminen tuntui yksinäisel-

tä. Meri kertoi tunnetaitojen parantaneen keskusteluyhteyttä ja muutenkin ihmissuhteita 

kotona, mistä myös hänen tunneälyprofiilinsa intrapersoonallisen osa-alueen nousset 

luvut (89->111) saattavat kertoa. Myös seitsemän oppilaan vanhemmat olivat huoman-

neet lapsissaan interpersoonallisten taitojen kehittymistä: toisten huomioon ottamista, 

toisten tunteiden ymmärtämistä, kuuntelemista ja erilaisuuden hyväksymistä (liite 10). 
 
Olen [oppinut], yhteistyötaitoja, ettei oo just sellanen että minä ensin ja minä… Että ”te tottelette 
minua tai pamautan.” (Santeri) 
 
No vaikka jos - - ryhmätyössä jos, vaikka jos toiset sanoo toista ja toiset toista ni pitäs päästä yh-
teisymmärrykseen. Se ois vaikka tälleen että, siitä pitää tulla keltanen ja toiset sanoo että sehän on 
oranssi. Ni sit voi olla vaikka sekotus se värit. (Santeri) 
 
[On tullut opittua] että voi ollaki toisten kaa mutta ku jotkut ne, ku joku ei ees halua--. Nii koska 
sitte jos joutuu vaikka jonku ihan tyhmän jonka kaa ei oo kaveri, - - ni ei siinä siis sille, ni se on 
ihan sama ku tekis yksin. (Erika) 
 
Joo mä opin keskustelemaan iskän kanssa. Kaikki menee nyt paremmin. (Meri) 

 
Opettaja arvioi yhteistyötaitojen oppimista haastattelutilanteessa lomakkeen arviointiin 

verrattuna varovaisemmin. Yhteistyötaitojen harjoitteleminen oli heterogeeniselle luo-

kalle vaikeaa, mutta ainakin siihen opettajan mukaan opittiin kiinnittämään huomiota. 

Jokainen oli joutunut tekemään töitä kaikkien kanssa, eikä projektin loppuvaiheessa 

enää siirrelty pulpetteja pois työparin vierestä kuten aiemmin oli tapahtunut. Toisaalta 

opettajan mielestä ei voida olettaakaan, että yhteistyö sujuisi kaikkien kanssa yhtä hy-

vin.  
 
Se on meillä ollut semmonen tiukka paikka ku se on niin heterogeeninen se luokka ni, kenet siellä 
saa yhteistyökumppanikseen niin… Se on, sanotaan näin että, ei se, on se nyt ainaki kestäny niinku 
ihan ennallaan, ja ainaki semmoseen niinku osaa kiinnittää huomiota että, ei möläytä että tuon 
kanssa minä en halua olla. Että kun sanotaan että niitä ryhmiä on vaihdeltu niin hurjan tiuhaan, 
niin siinä niinku on joutunu väkisellä jokainen olemaan jokaisen kanssa. Ja kylhä se kuuluu että 
joskus jonkun kanssa onnistuu paremmin se työnteko kun toisen kanssa. (Opettaja, k) 

 

Myös minä tein ristiriitaisia havaintoja yhteistyötaitojen oppimisessa. Toisinaan yhteis-

työ sujui hyvin, mutta kuitenkin vielä projektin lopulla yhteistyö tuntui hankalalta. 

Kenttäpäiväkirjan merkinnöistä voisi päätellä, että projektin puoliväliä kohti yhteistyö 

alkoi sujua paremmin. Keväällä yhteistyötaidot näyttivät kutienkin jopa taantuvan, mikä 
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saattoi johtua siitä, että ryhmätöitä tehtiin vähemmän kuin syksyllä. Ongelmana olivat 

edelleen myös luokan sisäiset vahvat klikit, joiden ulkopuolelle tietyt oppilaat jätettiin. 

  
Ope sano, että ryhmiinjako menee nykyään paremmin jo! Nyt oli kyllä Santeri poissa, joten sen 
vuoksi ehkä sujui paremmin nyt. Lisäksi vierekkäin istuminen ja oppilaiden asenne paikkojen vaih-
tumiseen on jo ok! He alkavat vähitellen tottua vaihtuviin ryhmiin. Ja nyt kun sitä tutustumista 
vahvistetaan kovasti vielä parihaastatteluilla ja ryhmätöillä, eiköhän jotain muutosta saada ai-
kaan! (Kenttäpäiväkirja 5.12.00)  
 
Ryhmiin siirtyminen oli vaikeaa. Iskuryhmissä ei oltu oltu pitkään aikaan. Huomasi selvästi, että 
oli kulunut aikaa ryhmätöiden tekemisestä. Siirtyminen oli siis hankalaa, eikä työnteon aloittami-
sestakaan meinannut mitään tulla. Vastuuta ei oteta tarpeeksi tehtävästä eikä toisista jäsenistä. 
Sanoin kyllä alussa ohjeeksi, että jokaisen on osallistuttava ja ryhmän on pidettävä huoli siitä, että 
jokainen pystyisi selvittämään ryhmän työn. Ryhmätyön harjoittelu olis tässä luokassa edelleen se 
tärkein juttu!!! Ne kuppikunnat on vahvoja ja muutamaa oppilasta selvästi syrjitään. Mia, Heidi, 
Säde, Jenna ja Janne, sekä myös Meri jätetään helposti yhteisen kivan ulkopuolelle. TOSI 
RAAKAA!!! (Kenttäpäiväkirja 7.5.01) 

 

Saattaa myös olla, että yhteistyötaitoja kyllä opittiin, mutta niiden käyttäminen riippui 

ryhmän turvallisuuden asteesta, oppilaiden motivaatiosta ja heidän arvoistaan. Yhteis-

työtaidot eivät siten välttämättä ”taantuneet”, vaan niitä ei ehkä voitu tai haluttu käyttää. 

Ehkä oppilaat olivat väsyneet kevään lopulla yhteistyöhön, ja jotkut taas eivät ehkä yli-

päänsä nähneet yhteistyötaitoja arvokkaina (vrt. luku 11.1). 

 

 

9.3 ”Kinkkisten tilanteiden taidot” eli paineenhallinnan, sopeutumisen ja yleisen hyvin-

voinnin osa-alueet 
 
 

Miten mä voisin ilmaista. Se liikennevalot! Pysähdy, ajattele, toimi. (Heidi) 
 

Kyselylomakkeessa paineenhallinnan, sopeutumisen ja yleisen hyvinvoinnin alueista oli 

yhteensä kolme arviointikohtaa: tunteiden käsittely ja hallinta, ongelmanratkaisu ja op-

timistinen ajattelu. Oppilaat arvioivat edistyneensä alueilla ”jonkin verran” (keskiarvo 

asteikolla 0–5 hieman yli 2). Opettajan arvio oli ongelmanratkaisun ja optimistisen ajat-

telun (yleinen hyvinvointi) alueella positiivisempi (3), mutta paineenhallinnan osa-

alueen kehitystä hän arvioi kriittisemmin kuin oppilaat (2) (kuvio 17). 
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KUVIO 17. Oppilaiden ja opettajan arvio oppilaiden paineenhallinnan, sopeutumisen taitojen ja 
yleisen hyvinvoinnin kehityksestä tunnetaitoprojektin aikana 

 

Haastatteluissa tunteiden säätelyyn liittyviä taitoja tuli kuitenkin esille. Oppilaille oli 

jäänyt mieleen erityisesti konkreettinen ”Liikennevalot” -malli. Tunteiden säätely liitet-

tiin usein ristiriitatilanteisiin, joissa vihan tunnetta pitää hillitä tai tilanteisiin, joissa 

koetaan pelkoa tai jännitystä. Yksityiskohtaista tietoa taitojen oppimisesta antavat tie-

tenkin oppilaiden omat esimerkit niiden soveltamisesta elämäänsä. Esimerkit koskivat 

lähinnä ”Liikennevalojen” käyttöä. Opettaja pohti, että tunteiden hallinnan opettelemi-

nen on murrosikään tuleville oppilaille vaikeaa etenkin yhteisryhmässä, kun tunteet 

kuohuvat jatkuvasti. Opettaja kuitenkin arvioi, että ainakin Santeri oli kehittynyt im-

pulssien hallinnassa. Santeri itsekin kertoi esimerkkejä tunteiden säätelystä. 
 

 [ja] liikennevalot.- - Kato me oltiin pihassa eilen maata. - - Se otti käteen täyen [kourallisen hiek-
kaa], tuli tähän naamaan kaikki, sit mä otin sitä tälleen kiinni tähä, se löi mua toho. Mä en lyöny 
sitä! Mä nostin sen ilmaan ja tönäsin sitä. - - Joo mä [käytin punasta valoo ja] pysähyin. (Santeri) 
 
No niinhän minä olen tehny. - - niitä rauhottumissysteemejä tai niitä niin. Lauantaina oli [ui-
ma]kisat kato, tai no ne oli kyllä omalla hallilla et ei siinä ollu mitään mutta - -Kyllä mä uimahal-
lilla osaan [käyttää taitoja]. (Tiina) 
 
Mutta se että tämmösestä niinku tunteitten hallinnasta ni, musta tää ikä on vähä niinko, taisin sa-
nooki jo että, ei minusta ehkä niinko, tytöt ja pojat semmosella yhteisryhmällä ni ei välttämättä oo-
kaan ihan paras mahdollinen. Tää niinku kova koulu ja murros, koska ne jo omassa itsessään voi 
olla ihan erilaisia, aamupäivällä itkettä ni, ei voi mennä kun 15 minuutta ni jo naurattaa. Ni se on 
niinku jotenkin, semmosta ikäänliittyvää kuohuntaa on aika lailla, eli sillon sitä hallintaa ei aina 
kyllä ole ittensäkään kanssa. (Opettaja, k) 
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Jannen äiti kirjoitti palautteessa, että Janne oli oppinut käsittelemään paremmin tuntei-

taan. Myös Sakun äiti oli huomannut pojassaan tunteiden säätelyn kehittymistä. Kevään 

vanhempainillan jälkeen hän kertoi, miten Saku oli kotona veljensä kanssa riidellessään 

yhtäkkiä pysähtynyt ja poistunut rauhassa paikalta. Äiti arveli Liikennevalo-mallin si-

säistyneen pojalleen. Ryhmähaastattelussa Saku oli harvasanainen, mikä saattoi johtua 

Pietun häiritsevästä vaikutuksesta. Saku oli aloittamassa kertomaan, mitä oli oppinut, 

mutta jätti sanomansa kesken. Pohdin, olisiko Saku kenties kertonut äidin kertomasta 

tilanteesta.  

Ongelmanratkaisutaidot ja ristiriitojen rauhanomainen ratkaiseminen olivat 

keskeisiä projektissa käsiteltyjä taitoja. Ongelmanratkaisutilanteissa tarvitaan oppilaiden 

mukaan ratkaisujen kehittämisen lisäksi muun muassa tunteiden tunnistamista ja hallin-

taa, seurausten miettimistä ja tunteiden rakentavaa ilmaisua minä-viestin avulla. Opetta-

jakin arveli ongelmanratkaisutaitojen hiukan kehittyneen; hänen mielestään ainakin 

siihen liittyvä ORAVA-malli oli jäänyt mieleen konkreettisuutensa vuoksi. 

 
No niinku [sen vuoksi on harjoiteltu tunnetaitoja että] joissakin tilanteissa jos joutuu tappeluun sil-
leen tietää mitä tekee. Tai sitte jos pitää puhua järkevästi semmoselle joka kiusaa ni siitä jo näkee 
päältä mitä ne taas sanoo kaikkee.- - [Oon oppinu ] ongelmien ratkaisemista. (Heidi) 
 
Ai jos joku sotkenu pulpetin? No, jos tietää, nii varmaa sillon käyttäs minä-viestiä että ”minusta 
tuntuu pahalta kun tuo sotkee minun pulpettia, minusta tuntuu että sinun pitäis siivota minun puo-
lestani koska minä en ole sitä sotkenut. (Santeri) 

 

Uuden opettajan ja erilaisten opetustapojen myötä luokka joutui sopeutumaan uusiin 

tilanteisiin. Oppilaiden oli esimerkiksi totuttava toisenlaiseen ohjeidenantoon ja vaihtu-

viin ryhmiin. Se ei ollut helppoa ja muutoksiin tottuminen vei aikaa. Opettaja myönsi 

käyttäneensä tätä myös hyväkseen: joskus hän näki, miten opetus olisi voinut toimia 

sujuvammin, mutta ei huomauttanut siitä minulle, koska halusi oppilaiden oppivan eri-

laisiin tilanteisiin sopeutumista. Uuteen sopeutumiseen vaikuttivat opettajan mukaan 

muutenkin arkielämän tilanteet, esimerkiksi uusien oppilaiden tai harjoittelijoiden tule-

minen luokkaan. 
 

Tää [uuteen sopeutuminen] on kyllä ollu semmonen kova paikka aina, et jos ei joku asia ole just 
niinku se on aina ennenki ollut, et siihen menee niinku ensimmäinen, tuntuu että, yks tunti hukkaan 
ihmetellessä et miks ei tehdä silleen kun on aina tehty. Mutta kyllä mä sanosin että hiukanhan sitä 
eteenpäin on menty. Kyllähän siellä on niinku eri ja, tuleehan siellä niinko erilaisuutta myöskin ja 
uutta sopeutumista että tulee eri opettajia sinne ja, tai vaihtuu ja, sitte uusia oppilaita - -.  (Opetta-
ja, k) 
 
 

Projektin tavoitteena ei varsinaisesti ollut sitkeyden ja loppuunsaattamisen opettelemi-

nen, mutta sitä luokka oli Seijan mukaan oppinut minun peräänantamattomuuteni myö-
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tä. Olin vaatinut oppilailta tehtävien tekemistä ja loppuunsaattamista, mikä oli luokalle 

uutta. Opettaja arveli tällä voivan olla vaikutusta muihinkin oppiaineisiin. 
 
Sellanen meille kyllä oikeen semmonen hyvä ajatus, kun jotakin alotetaan, niin se niinku tehdään 
loppuun, että siitä, koska siellä on niin moni pääsee lusmuilemaan sieltä, ja on oikein mestari 
sieltä välistä aina menemään että mistä aita on matalin niin, se varmaan sen siitäkin vielä 
katkasee poikki että, kertakaikkiaan että ei pääse mihinkään että se on nyt tehtävä, ja jos ei oo 
vihko mukana nii se vihko haetaan ja nytte sitä työtä käyvään tekemään että, et kyl se sitte auttaa 
tähän niinku muihinki oppiaineisiin, kun tulis se tapa että tehdyt tehtävät tehdään. (Opettaja, s) 
 

Projektissa harjoiteltiin myös erilaisia tapoja suhtautua harmittaviin tilanteisiin: esi-

merkkinä oli käytetty Oiva Optimistia ja Pelle Pessimistiä. Tunneälytestin mukaan luo-

kan yleinen hyvinvointi, johon optimismi kuuluu, oli erittäin alhainen, mutta opettajan 

mukaan luokka oli oppinut kuitenkin tarkastelemaan asioita useammalta kannalta. Kent-

täpäiväkirjassa oli huomioita Tiinasta ja Miasta, joiden yleinen asenne ja olemus oli 

muuttunut myönteisemmäksi. 
 
No ehkä nyt vähä semmoselta useammalta kantilta, osaa kattoo asiaa että, onhan näitä asioita 
joista ei semmosta iloa tahdo löytyä mitenkään, mutta että silleen tämmönen monipuolisuus [ajat-
telussa], niin kyllä se semmonen on laajentunut. (Opettaja, k) 
 
Enkunope puhui myös Tiinasta, että tänään hän olisi ensimmäisen kerran hymyillyt hänen tunnil-
laan. Murjottaa kuulemma kuin viimeistä päivää. Olisiko murrosikä helpottanut, hän pohti. Niin, 
ehkä, tai ehkä Tiinalla oli hyvä päivä, tai ehkä meidän jutut on vaikuttaneet ihan positiivisesti… 
(Kenttäpäiväkirja 5.1.00) 

 
 
Ilahduttavaa minusta oli, että Pelle Pessimistiä ja Oiva Optimistia muisteltiin koulussa 

silloin tällöin ja projektin ”loppukokeessa” oppilaat osasivat hyvin miettiä, mitä kukin 

hahmo ajattelisi harmittavassa tilanteessa (kuva alla). Yleinen hyvinvointi oli myös 

ainoa alue, joka tunneälytestissä ei laskenut. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Oiva Optimisti ja Pelle Pessimisti – ote tunnetaitojen ”loppukokeesta” 
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9.4 Tunnetaitojen oppimisen yhteenveto ja tarkastelu 
 

 
 

Eri tiedonlähteet antoivat oppilaiden tunnetaitojen kehittymisestä jonkin verran erilaista 

tietoa. Olen koonnut eri aineistojen antamat tiedot taulukkoon 5. Tiedot eivät ole täysin 

toisiinsa verrannollisia, koska eri aineistot antoivat erilaatuista tietoa. Kunkin aineiston 

kohdalla olen suhteuttanut tulokset aineistoon itseensä, en toisiin aineistoihin. Esimer-

kiksi haastatteluissa olen arvioinut, miten paljon taitoja mainittiin kyseisessä aineistossa 

ja olen jakanut ”+”-merkit esiintymisen mukaan siten, että eniten mainintoja saanut osa-

alue sai kolme ”+”-merkkiä riippumatta mainintojen määrästä. Sulkuihin on merkitty 

mainittujen taitojen tai taitoja käyttäneiden oppilaiden määrät, jos ne oli mahdollista ja 

tarkoituksenmukaista laskea. Kenttämuistiinpanoista ja opettajan haastatteluista en ole 

laskenut taitojen esiintymistä aineistojen eri laadun ja vaikean analysoitavuuden vuoksi, 

mutta aineistojen luokituksen perusteella taitojen esiintymisen suhteet ovat taulukon 

mukaiset. 

 

TAULUKKO 5. Oppilaiden tunnetaitojen kehitys eri tiedonlähteiden mukaan. 

 
Tiedonlähde Intra Inter Sopeut Paine Yl hyv 
Tunneälytesti 
 

Kokonaistunneäly laski merkitsevästi. Kaikki muut paitsi yleisen hyvin-
voinnin alue laskivat hieman. 

Oppilaiden arviointi-
lomakkeet 

++ +++ ++ ++ ++ 

Oppilashaastattelut ++ (10) +++ (16) + (3) ++ (8)  
Opettajan koko ryh-
män arviointilomake  

++(+) +++ ++ + ++ 

Opettajan oppilas-
kohtainen arviointi-
lomake 

+++ (6) ++ (2)  + (1) ++ (3) 

Opettajan haastattelut +++ + (+) +  + 
Vanhempien lomake +++ (9) +++ (9)  (+) (1)  
Kenttämuistiinpanot 
(eli kenttäpäiväkirja) 

+++ ++ + +  

 
 

Tunneälytestin mukaan oppilaiden tunneäly laski eli tunnetaidot heikkenivät hieman, 

mutta muiden aineistojen antamien tietojen mukaan oppilaiden tunnetaidoissa tapahtui 

myönteistä kehitystä. Etenkin ”minä-” ja ”kaveritaidoissa” eli omaan itseen ja tove-

risuhteisiin liittyvissä taidoissa tapahtui eri aineistojen mukaan edistymistä. Edistymi-

nen ei kuitenkaan kaikissa aineistoissa tarkoita koko ryhmää. Esimerkiksi opettajan ja 

vanhempien oppilaskohtaisissa arvioinneissa arvioitiin yksittäisiä oppilaita, ja myös 
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haastatteluissa ja kenttämuistiinpanoissa tulevat usein esille yksittäiset oppilaat. Koko 

ryhmän oppimisen vertailu on siten vaikeaa koko aineistolla. Helpointa se on tunneäly-

testiä ja arviointilomakkeita vertailemalla. 

Aineistojen antamat informaatiot eroavat esimerkiksi siinä, että kyselylomak-

keella ja ryhmähaastatteluissa tutkimusryhmän oppilaat arvioivat oppineensa eniten 

interpersoonallisia taitoja, mutta tunneälyn osa-alueena tämä oli melko heikko ja saattoi 

jopa hieman laskea. Toisaalta muutos oli hieman vähäisempää muihin osa-alueisiin 

verrattuna eikä ollut tilastollisesti merkitsevää. Myös vanhempien arvioinneissa oli usei-

ta mainintoja yhteistyötaidoista. Eroja voi selittää se, että tunneälytestin interpersoonal-

lista osa-aluetta koskevat kysymykset eivät olleet täysin verrattavissa oppimista 

koskevaan arviointilomakkeeseen (kuten eivät muidenkaan osa-alueiden). Testin inter-

persoonalliseen osa-alueeseen liittyi kysymyksiä esimerkiksi ystävyyssuhteiden solmi-

misesta, joita taas ei kuulunut oppimisen arviointilomakkeeseen. Testin väitteet myös 

kuvasivat enemmän käytöstä, lomakkeessa taas kysyttiin suoraan oppimista. Voi olla, 

että oppiminen oli vasta tiedostamisen asteella eikä siksi näkynyt testissä, tai sitten op-

pimista on tapahtunut sen verran vähän, ettei se näy vielä tunneälyn muutoksena. Tätä 

tukisivat havaintoni tutkimusryhmän vielä keväälläkin jatkuneista yhteistyöongelmista 

ja opettajan kevään haastattelun melko varovaiset arviot yhteistyötaitojen paranemises-

ta. 

Saattaa myös olla mahdollista, että yhteistyötaidot tulivat esille siksi, että nii-

den oppimisen arvioiminen oli varsinkin oppilaille helpompaa kuin muiden taitojen. 

”Kaveritaidothan” ovat paljon konkreettisempia kuin esimerkiksi itsearvostus tai myön-

teinen ajattelu, ja sosiaaliset suhteet ja niihin liittyvät tunteet ja taidot ovat varhais-

nuorelle merkittäviä. Yhteistyötaidot liittyivät myös oppilaille hyvin mieleen jääneisiin 

tunteita herättäneisiin retkiin ja seikkailutehtäviin. Tämä taas on voinut edesauttaa aina-

kin taitojen muistamista ja ehkä omaksumistakin, jääväthän tunteita sisältävät tilanteet 

helpommin muistiin (Greenberg & Snell 1997, 100–101). Muukin aineisto (opettaja, 

vanhemmat) tukee tulkintaa interpersoonallisten taitojen ainakin vähäisestä paranemi-

sesta. Vanhempien arvioista voisi myös päätellä, että joillakin oppilailla interpersoonal-

liset taidot näkyivät ainakin kotona. 

Tunneälytestissä intrapersoonallinen osa-alue oli vahvin tunneälyn osa-alue, 

mutta sekin laski vähän, vaikka ei aivan tilastollisesti merkitsevästi. Lomakkeen mu-

kaan oppilaat arvioivat kehittyneensä intrapersoonallisella ja yleisen hyvinvoinnin osa-

alueella vähiten (”jonkin verran”), tosin erot eri osa-alueiden välillä olivat hyvin pieniä 
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(kuvio 18). Lomakkeessa tyttöjen arvio edistymisestään oli hieman korkeampi kuin 

pojilla kaikissa muissa intrapersoonallisen osa-alueen taidoissa paitsi itsensä hyväksy-

misessä (asteikolla 0–5 tytöt (1,8), pojat (2,1)). Tunneälytestin mukaan taas tytöillä ko-

ko intrapersoonallinen osa-alue laski selvästi enemmän kuin pojilla. Oliko oppiminen 

tälläkin alueella niin vähäistä, ettei muutos näkynyt tunneälytestissä? Vai oliko jom-

paankumpaan lomakkeeseen (tunneälytesti tai itsearviointi) vastaaminen vaikeampaa ja 

tulokset eivät siksi ole yhdensuuntaiset? Vai eivätkö lomakkeet ylipäänsä ole yhtään 

vertailukelpoisia? Päätelmää alueen arvioinnin vaikeudesta voisi tukea se, että opettaja 

ja vanhemmat kuitenkin arvioivat monen oppilaan kehittyneen intrapersoonallisissa 

taidoissa. Myös kenttäpäiväkirjani merkinnät kertovat muutoksista yksittäisten oppilai-

den kohdalla erityisesti itsearvostuksessa, ja koko luokan kohdalla tunteiden ilmaisussa. 

 

 
 

KUVIO 18. Oppimisen arviointi osa-alueittain (arviointilomake) 

 

Toinen ero aineistojen välillä on myös se, että arviointilomakkeiden mukaan poikien 

itsearvostus oli kehittynyt enemmän kuin tyttöjen, ja myös heidän tunneälyn intraper-

soonallinen osa-alueensa oli keväällä vahvempi kuin tytöillä. Poikien positiivisen vaiku-

telman arvokaan ei laskenut, toisin kuin muilla. Tämä voisi kertoa poikien hienoisesta 

itsearvostuksen vahvistumisesta. Muusta aineistosta nousivat kuitenkin esille lähinnä 

tytöt ja heidän itsearvostuksensa (esim. opettajan haastattelut ja oppilaskohtainen arvi-

ointi). Tämä voi tietenkin kertoa siitä, että tytöillä oli enemmän ongelmia tällä alueella, 

tai että heidän ongelmansa tulivat suoremmin esille. Tulkintaa tukevat muutkin havain-

not tyttöjen erityisesti fyysisen mutta myös sosiaalisen minäkäsityksen heikosta vai-
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heesta viidennellä luokalla (ks. luku 2.2.2, esim. Aho 1996, 30–33). Useampien ongel-

mien vuoksi myös tyttöjen edistyminen saattoi tulla helpommin huomatuksi. 

Vaikka intrapersoonalliseen alueeseen kuuluvan tunteiden ilmaisun arvioitiin 

lomakkeiden mukaan kehittyneen vain vähän, siitä oli kuitenkin useita esimerkkejä 

opettajan haastatteluissa, vanhempien lomakkeissa ja tutkijan kenttämuistiinpanoissa. 

Selittävänä tekijänä voi olla se, että oppilaiden on itse vaikea arvioida tunteenilmaisunsa 

lisääntymistä, mutta ulkopuolisille se näkyy ja kuuluu selvemmin. Pidänkin tunteiden 

ilmaisun lisääntymistä eri aineistojen perusteella yhtenä selvimmistä tunnetaitoprojektin 

aikana tapahtuneista muutoksista. Tulkitsen tähän vaikuttaneiksi tekijöiksi turvallisuu-

den lisääntymisen luokassa, tunteiden esillä pitämisen ja siten saadun ”luvan” tunteiden 

ilmaisuun sekä murrosiän tuoman tunteiden voimakkaan ailahtelun (ks. myös luku 10). 

Pohdin, voisiko tunneilmaisun ja avoimuuden lisääntyminen yleensäkin olla ensimmäi-

nen näkyvä tulos tunnekasvatusohjelmissa, sillä myös pääkaupunkiseudun empatiakas-

vatusohjelmassa näkyvin tulos oli avoimuuden lisääntyminen tunteille ja tunteiden 

torjumisen väheneminen (Kalliopuska 1990, 177–178). Mietin myös, kertoisiko tämä 

koulun järkipainotteisuudesta ja tunteiden sivuuttamisesta. Pitääkö tunteista puhua erik-

seen, jotta niitä uskalletaan ilmaista? 

Tutkimusryhmän tunneälyn paineenhallinnan osa-alue (impulssien ja tunteiden 

säätely ja hallinta) oli syksyllä lähellä keskiarvoa. Alue laski muutaman yksikön, mutta 

huomattavasti vähemmän kuin vertailuryhmällä. Opettaja arvioi oppilaiden paineenhal-

linnan kehittymistä kriittisesti ja mainitsi yksittäisistä oppilaista ainoastaan Santerin, 

jolla impulssienhallinta oli kehittynyt selvästi. Haastatteluissa monet oppilaat kuitenkin 

mainitsivat tunteiden säätelyyn liittyviä taitoja (erit. Liikennevalo-malli) ja antoivat 

esimerkkejä niiden käytöstä. Voi tietenkin olla, että taidot olivat monella oppilaalla 

vasta tiedostamisen tasolla eivätkä he vielä osanneet soveltaa niitä käytäntöön. Tutki-

musryhmällä tunneälyn paineenhallinnan osa-alue laski vähemmän kuin vertailuryhmäl-

lä, mikä voisi tukea varovaista päättelyä tunteiden säätelyn taitojen oppimisesta. Ehkä 

projektissa opitut tunteidenhallintataidot vaimensivat hieman murrosiän tunnekuohuntaa 

tai antoivat välineitä sen hallintaan. Voi myös olla mahdollista, että tutkimusryhmä oli 

tullut murrosvaiheeseen jo aiemmin ja vertailuryhmä vasta keväällä, minkä vuoksi ver-

tailuryhmän paineenhallinnan osa-alue laski enemmän. Tunneälyn sopeutumisen osa-

alueella ei tapahtunut merkittävää muutosta, mutta ainakin opettaja arvioi alueen taito-

jen (ongelmanratkaisu, joustavuus) hieman kehittyneen. 
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Arviointilomakkeiden vastauksissa oli hajontaa 0:sta 5:een, minkä vuoksi on 

hyvä tarkastella yksittäisten oppilaiden vastauksia. Kuviossa 19 on kunkin tutkimus-

ryhmän oppilaan oppimisen keskiarvo arviointilomakkeen mukaan. Jotkut oppilaat ar-

vioivat oppimaansa kauttaaltaan hyvin negatiivisesti (esim. Satu, Säde, Petri ja Petteri), 

toiset taas hyvin myönteisesti (Heidi, Oona ja Pauliina). Osalla oppilaista yleinen asen-

ne ja motivaatio tunnetaitoprojektia kohtaan saattaa vaikuttaa oppimisen arviointiin, 

onhan motivaatio tärkeä oppimiseen vaikuttava tekijä (Tynjälä 1999, 98–100). Esimer-

kiksi Heidi, Pauliina ja Oona suhtautuivat projektiin ja tunnetaitojen oppimiseen yleensä 

myönteisesti ja he myös arvioivat oppineensa luokan keskiarvoa enemmän. Satu, Säde, 

Kristiina ja Petteri taas asennoituivat kielteisemmin ja he myös arvioivat oppineensa 

keskiarvoa vähemmän. Kielteinen asenne projektiin saattaa olla yksi selittävä tekijä 

myös muutamien oppilaiden kokonaistunneälyn laskulle. Esimerkiksi kriittisillä Vilmal-

la, Pietulla ja Kristiinalla tunneäly laski huomattavasti. 

 

Oppilaiden kaikkien tunnetaitojen oppimisen keskiarvo
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KUVIO 19. Oppilaiden kaikkien tunnetaitojen oppimisen keskiarvo (arviointilomake) 

 

Asenne ei kuitenkaan voi olla ainoa vaikuttava tekijä. Esimerkiksi Mia oli hyvin moti-

voitunut ja piti lähes kaikesta, mitä projektissa tapahtui, mutta hän arvioi oppimistaan 

melko varovaisesti. Vilma taas arvioi oppineensa ainakin ”kohtalaisesti”, mutta suhtau-

tui projektiin toisinaan hyvinkin kielteisesti. Santerin tunneäly laski melkein 20 pistettä, 

mutta hänen asenteensa projektia kohtaan oli hyvin myönteinen. Voi olla mahdollista, 
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että eri aineistojen tulokset ovat ristiriitaisia siksi, että vastaustilanteessa joku oppilas ei 

ymmärtänyt kysymystä tai hän oli juuri sinä päivänä huonolla tuulella ja siksi vastasi eri 

tavalla. Esimerkiksi Mian itsearvio itsensä hyväksymisen paranemisesta oli 0, mutta 

haastattelussa hän kertoi itseluottamuksensa parantuneen, samoin muu aineisto tuki 

havaintoa siitä, että kehitystä oli tapahtunut. 

Tunneäly voi olla yksi selittäjä tunnetaitojen oppimiselle: ne oppilaat, joiden 

tunneäly oli alle keskimääräisen (keskimääräinen 90–109), arvioivat lomakkeella use-

ammin oppineensa vähemmän kuin ne oppilaat, joiden tunneäly oli yli 90 pistettä (kuvio 

14). Tunneälytestissä korkeammat pisteet saaneiden arvio oppimastaan oli useammin 

luokan keskiarvoa korkeampi. Hyötyvätkö siis tunneälykkäämmät oppilaat tunnekasva-

tuksesta enemmän kuin ne, joilla tunneäly on heikompi? Ovatko tunneälykkäämmät 

oppilaat yleensäkin myönteisempiä ja he siksi oppivat enemmän? Vai arvioivatko he 

vain oppimistaan myönteisemmin?  

Opettajan ja vanhempien yksittäisten oppilaiden arviointitaulukkoja (liite 10), 

oppilaiden haastattelussa mainitsemia tunnetaitoja (liite 11) ja oppilaiden kokonaistun-

neälyä (kuvio 14) vertailemalla yhteyttä tunneälyn ja tunnetaitojen oppimisen välillä ei 

kuitenkaan näytä olevan. Oppilaat näyttivät kehittyvän taidoissa tunneälystä riippumat-

ta. Kohderyhmä oli kuitenkin niin pieni, että yleistämisessä on oltava hyvin varovainen. 

Aihetta olisikin hyvä tutkia lisää. Jos tunneäly vaikuttaisi sosioemotionaalisten taitojen 

oppimiseen, olisi tunnetaitojen opetuksessa kiinnitettävä erityisesti huomiota niihin, 

joilla on alhainen tunneäly. Muuten heidän kohdallaan saattaa tapahtua ns. Matteus-

ilmiö: ne, jotka jo ennestään hallitsevat sosiaalisia taitoja, oppivat niitä paljon lisää ja 

ne, joilla taidot ovat heikot, edistyvät vain hyvin vähän. Mielestäni silläkin on merkitys-

tä, jos tunneäly vaikuttaa oppimisen arviointiin, sillä silloinhan se vaikuttaa oppilaan 

oppijakuvaan, millä taas voi olla vaikutusta oppimiseen. 

Koulumenestys ei näytä selittävän tunneälyä tai tunnetaitojen oppimista. Viral-

lista tilastoa oppilaiden arvosanoista minulla ei ollut käytettävissä, mutta opettajan an-

tamien tietojen mukaan esimerkiksi Oona ja Heidi menestyivät melko heikosti 

oppiaineissa, mutta heidän tunneälynsä olivat ainakin keskimääräiset ja he myös arvioi-

vat oppineensa ”kohtalaisesti” tai ”melko paljon” eli huomattavasti enemmän kuin luo-

kassa keskimäärin. Antoivatko tunnetaitoprojektin tapahtumat ja tehtävät heille 

enemmän onnistumisen tai kohtaamisen kokemuksia kuin he yleensä koulussa saivat ja 

he siksi oppivatkin enemmän? Vai oliko heillä vain epärealistisen myönteinen käsitys 

itsestään ja oppimisestaan? 
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Vanhemmilta kysyin lomakkeessa, olivatko he tukeneet lastaan aktiivisesti 

tunnetaitojen oppimisessa, jotta tuloksien tarkastelussa voitaisiin ottaa huomioon myös 

kodin vaikutus taidoissa edistymiseen. 12 oppilaan vanhemmat ilmaisivat tukeneensa 

lastaan kotona jollain tavalla, osa enemmän, osa vähemmän tietoisesti. Kotona oli kiin-

nitetty huomiota erityisesti ihmissuhteisiin liittyviin taitoihin mutta myös yksilön omaan 

tunne-elämään liittyviin taitoihin. Vanhemmat olivat rohkaisseet lapsiaan muun muassa 

toisten ja heidän tunteidensa huomioon ottamiseen eli empatiaan ja ristiriitojen ratkai-

semiseen. Kolmen oppilaan (Pietu, Antti, Kristiina) vanhempia lukuun ottamatta kaikki 

vanhemmat, jotka olivat lapsiaan tukeneet tunnetaidoissa, huomasivat lastensa edisty-

neen. Ne vanhemmat, jotka eivät lastaan erityisesti tukeneet, eivät yleensä olleet myös-

kään huomanneet edistymistä. Tästä voisi päätellä, että vanhempien omalla 

aktiivisuudella on vaikutusta oppilaiden tunnetaitojen kehittymiseen (kodin ihmissuh-

teiden merkityksestä vrt. luku 2.2.1 ja 3.2.3).  

Poikkeuksena olivat Merin ja Leevin vanhemmat, jotka huomasivat lapsiensa 

tunnetaidoissa edistymistä, vaikkeivät olleetkaan tukeneet heitä erityisesti. Leevin van-

hemmat katsoivat edistymisen olevan osa normaalia kehitystä, kun taas Merin vanhem-

mat eivät arvelleet muutoksen syitä, totesivat vain tyttärensä ymmärtävän paremmin 

tunteita ja niiden syitä. Heidän kohdallaan voisikin miettiä, oliko nimenomaan tunnetai-

toprojekti vaikuttanut oppimiseen. Merin kohtaaminen seuraavana syksynä tukisi tulkin-

taa projektin vaikuttavuudesta (vrt. esimerkki luvussa 9.1).  

Oppimista näytti siis tapahtuvan useilla eri osa-alueilla ainakin jonkin verran 

ja vähintään tiedostamisen tasolla, vaikka tunneäly laskikin. Joiden oppilaiden kohdalla 

tunnetaitojen kehittymistä näkyi selvästi, etenkin itsearvostuksessa ja tunteiden ilmai-

sussa. Tunneäly ja yleinen asenne elämään näyttävät olevan jossain määrin yhteydessä 

ainakin tunnetaitojen oppimisen arvioimiseen. Sekä kodin että koulun kasvatustyöllä 

vaikuttaisi olevan merkitystä tunnetaitojen oppimiselle. Tuloksiin vaikuttavia tekijöitä 

on useita, joista kehitysvaihe (murrosikä) näyttää olevan yksi tärkeä selittäjä. 
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10  TURVALLISUUDEN KOKEMUKSET JA TEKIJÄT 

 
 
 

Turvallisuus on yksilön tai ryhmän tila, jossa on mahdollisimman vähän ihmisen minuutta 
uhkaavia tekijöitä, jotka voisivat synnyttää pelkoa, häpeää, syyllisyyttä tai arvottomuuden 
tunnetta. Syvimmässä merkityksessään turvallisuus ei ole vain sitä, että uhkat ovat poissa, 
vaan myös selvää tietoisuutta hyväksytyksi tulemisesta. (Aalto 2000, 15.) 

 
 

Kenttäpäiväkirjan ja opettajan haastattelujen luokituksia useaan kertaan luettuani ha-

vaitsin, että monia aluksi hyvin erilaisilta vaikuttavia luokkia alkoi yhdistää yksi suu-

rempi teema: turvallisuus. Havainnot luokasta ja oppilaiden asenteista, opettajan 

kommentit opetusjärjestelyistä sekä tutkijan omat opettajaksi ja tunnekasvattajaksi kas-

vamisen pohdinnat näyttivät liittyvän turvallisuuden kautta toisiinsa. Turvallisuus ja 

turvattomuus voivat koulussa ilmetä monin tavoin ja yksilön turvallisuudentunteeseen 

vaikuttavat monet tekijät. Tässä turvallisuuden teemaa lähestytään ryhmän turvallisuu-

den, opetuksen organisoinnin, opettajan jämäkkyyden ja herkkyyden sekä yhteisön tuen 

kautta. Tarkastelen sekä sitä, miten turvallisuus ja turvattomuus luokkakontekstissa 

ilmenivät että sitä, mitkä tekijät siihen vaikuttivat. 

 

 

10.1 Turvallisuus ja turvattomuus ryhmässä 

 

Onnellinen se, joka on saanut elää turvallisessa ryhmässä - -, joka on tulvinut luottamusta 
ja turvallisuutta. Turvallinen ryhmä nostaa meistä esiin parhaimmat puolemme. Jopa ne 
piirteet, joita olemme pitäneet itsessämme kehittymättöminä, jalostuvat. (Aalto 2000, 17) 

 

Kuten luvussa 4.3 todettiin, ryhmän turvallisuus koostuu luottamuksesta, avoimuudesta, 

hyväksynnästä ja sitoutumisesta (Aalto 2000, 16–17). Mitä enemmän näitä piirteitä 

ryhmässä on, sitä turvallisempi se on. Jos nämä piirteet puuttuvat, ryhmä on turvaton. 

Tutkimusryhmän turvallisuudesta ja turvattomuudesta kertovat kyselyt, opettajan haas-

tattelut sekä monet maininnat kenttäpäiväkirjassa. Syksyn alussa teetin oppilaille kyse-

lyn luokan turvallisuuden asteesta. Asteikkona olivat Aallon (2000, 22–23) erilaisten 

ryhmien turvallisuuden kuvaukset (1–8, kuvaukset ks. luku 4.3). Toistin kyselyn ennen 

joululomaa. Syksyn alussa ryhmän turvallisuuden aste oli 3, tyttöjen arvio oli hieman 

korkeampi (3,3) kuin poikien (2,6). Turvallisuuden aste vastasi tuntematonta perustur-

vallista ryhmää, tosin pojilla jopa turvatonta. Ryhmää ei siis koettu kovin turvalliseksi.  
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Ryhmän keskimääräistä arviota sen vaatimattomasta turvallisuudesta ja jon-

kinasteisesta turvattomuudesta tukevat monet esimerkit. Turvattomuudesta kertoivat 

tiiviit klikit ja ulkopuolelle jättäminen. Kaikkia ei hyväksytty tasavertaisina joukkoon tai 

edes työpariksi. Monille parityöskentely oli vaikeaa ja parille saatettiin sanoa kuuluvas-

ti, miten tämä oli ”tyhmä” tai pulpetti siirrettiin kauas toisesta. Toisten esityksiin ei vält-

tämättä keskitytty. Syntymäpäivä- ym. juhlien yhteydessä luokan jakautuminen tuli 

selvästi esiin: juhliin kutsuttiin yli puolet luokasta, mutta tietyt oppilaat jäivät lähes aina 

kutsumatta.  
 
Eka tulivat iloisena vastaan tervehtien, kertoivat mm. Niinan järjestämistä bileistä, joihin on kut-
suttu 14 oppilasta. Vaan ei kaikkia… Leevi, Heidi, Meri, Vilma, Säde, Jenna … Ja sitä lappua vie-
lä näyteltiin muille. Miltäköhän mahtoi heistä tuntua!!! (Kenttäpäiväkirja 28.11.00) 
 
Katsottiin kuvaa ja keskusteltiin. Tuntui, että [syrjimisen] aiheeseen oli helppo päästä sisälle, heil-
lä monella varmasti sellaisia kokemuksia. Syrjään joutumiselle löytyi monia tunteita: pettymys, 
mustasukkaisuus, yksinäisyys, suru … Muutama nosti myös kätensä, kun kysyin, kuinka moni oli 
joskus kokenut tulleensa syrjään sysätyksi. Leevi kertoi, että hän tuntee niin joka päivä. Heidi ker-
toi myös yhden tapauksen. (Kenttäpäiväkirja 30.11.00) 

 
Turvattomassa ryhmässä koetaan ulkopuolisuutta ja vaikeita tunteita kuten pelkoa ja 

häpeää, ja kielteisiä tunteita myös ilmaistaan herkemmin. Tämä voi johtaa jopa aggres-

siiviseen käytökseen toisia kohtaan. (Aalto 2000, 16–17, 22–23.) Tutkimusluokassa 

tämä näkyi vähintään toisten vähättelemisenä ja arvosteluna. Yhteistyön sujuminen on 

hankalaa turvattomassa ryhmässä, jossa luottamusta on vähän. Luottamuksen ja hyväk-

synnän heikkoudesta kertoo esimerkki toiminnallisesta tehtävästä, jossa oppilaat eivät 

aluksi uskaltaneet pitää silmiään kiinni eivätkä tukeutuneet toisiinsa: Solmun tekeminen 

onnistui alun epäilyksistä ja fuskaamisyrityksistä huolimatta. Aluksi kurkittiin eikä Lee-

vin kädestä haluttu ottaa kiinni. (Kenttäpäiväkirja 5.12.00)  

Koska turvattomassa ryhmässä tunnetaan pelkoa, siellä ei voi olla sellainen 

kuin on. Omia heikkouksia ei uskalleta tuoda esille, sillä toisten hyväksyntää joudutaan 

epäilemään (Aalto 2000, 22). Marika ja Kristiina tulivat pyytämään kalvoja, sillä he 

eivät kuulemma näe takaa! Ja laseja he eivät halua. Niinpä niin… Tuntuu tosi ikävältä, 

olen surullinen heidän puolestaan, etteivät he voi olla omia itsejään. (Kenttäpäiväkirja 

5.12.00)  

Osaksi turvattomuutta ja toveripainetta selittää murrosikää lähestyvien heikke-

nevä sosiaalinen minäkäsitys ja tarve tulla hyväksytyksi vertaisryhmässään (Aho & 

Laine 1997, 28). Hyväksynnän saamisen tarve esiintyi luokassa tulkintani mukaan voi-

makkaana liittymisenä tiettyihin mielipiteisiin, joita keskeiset luokan mielipidevaikutta-

jat esittivät. Monet suhtautuivat tunnetaitoprojektiin kriittisesti, mitä usein pohdin. 
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Vaikutti siltä, että omia mielipiteitä ei voitu aina ilmaista ääneen vaan oli turvallisempaa 

liittyä toisten mielipiteisiin: ”Ei mun mielestä täs oo mitään ikävää, joittenki mielestä 

on, ne ei jaksa olla ja, sit jos joku sanoo että se on tylsää ni sit se pitää olla kaikkien 

mielipide, mut ei mun mielestä tylsää oo.” (Santeri) Ilmiötä kuvaa myös Jannen käytös: 

hän tuli usein käytävällä minua vastaan iloisesti tervehtien ja jopa halaten, mutta kun 

saavuin luokkaan, hän saattoi ottaa nyrpeän ilmeen ja sanoa, että eihän meillä vaan oo 

mitään TT:tä!  

Huomasin etenkin Erikan olevan voimakas mielipidevaikuttaja, sillä hän oli 

sekä tyttöjen että monien poikien ihailun kohde. Etenkin Erikan hoikkuus herätti muissa 

vertailua ja ihailua ja hän sai vahvan mielipidevaikuttajan roolin: Mia tuli kuiskaamaan 

mulle, että hän tietää, miten saisin luokan tykkäämään TT -jutuista. ”Puhu Erikan kans-

sa, koska sitä kaikki kuuntelee.” (Kenttäpäiväkirja 5.3.01) Keskustelin Erikan kanssa 

kahdesti projektin aikana hänen asemastaan luokassa ja toivoin hänen kertovan kieltei-

set mielipiteensä minulle kahden kesken, ei koko luokan kuullen. Keskusteluilla ei kui-

tenkaan ollut pitkäaikaista vaikutusta. Erikan kohdalla olisi ollut hyvä kokeilla 

toisenlaista lähestymistapaa, jossa hän olisi päässyt vaikuttamaan myönteisellä tavalla 

esimerkiksi projektin vastuunkantajana ja suunnittelijana. Aholan ja Hirvihuhdan (2000, 

10–11) mukaan vastuullisuuden kokemus antaa sisältöä ja tarkoitusta omalle olemiselle, 

lähentää oppilasta ryhmään ja saa koulunkäynnin tuntumaan mielekkäältä. Tätä en pro-

jektin aikana osannut käyttää hyväkseni. 

Kiusaaminen on vakava turvattoman ryhmän piirre. Janne ja Leevi kokivat 

kiusaamista Pietun ja Larin taholta, satunnaisesti myös Meri ja Heidi. Kiusaamiseen 

puututtiin muun muassa kutsumalla eri osapuolten vanhemmat koululle. Koulukuraatto-

ri puhutteli kiusaajia ja he tekivät kirjallisen sopimuksen kiusaamisen lopettamisesta. 

Tunnetaitoprojektissa kiusaamista käsiteltiin monin tavoin syksyn lopussa (ks. tuntien 

yhteenveto liite 12). Kiusaamiseen puuttuminen ja sen lopettaminen oli kuitenkin hyvin 

pitkällinen ja vaikea prosessi, jossa ei projektin aikanakaan täydellisesti onnistuttu. 
 
Janne tuli kertomaan välkällä, että häntä kiusataan. Pietu ja Lari kuulemma. Mitä vois tehä? Lee-
vihän on koko ajan kiusattuna, mutta ärsyttää tahallaankin. Ja on yritetty keskustelua, myös van-
hempien kanssa, on allekirjoitettu paperit jne. Mitä vois vielä tehä? Onko joskus niin, ettei pystytä 
vaikuttamaan? Pitäiskö pyytää poliisi tai jotain, jotta ne tajuisi sen kiusaamisasian vakavuuden? 
Tai pappi? Tai nuoriso-ohjaaja? (Kenttäpäiväkirja 30.11.00) 

 

Turvattoman ryhmän piirre on siis pelko. Pelkoa voi aiheuttaa myös tietty yksittäinen 

henkilö ryhmässä. Tutkimusryhmässä Laria pelättiin, sillä hän oli väkivaltainen ja vai-

kutti toiminnassaan hyvin tunnekylmältä. Pojissa oli muutama, jotka kuuluivat Larin 
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”jengiin” tai jotka ajautuivat usein hänen kanssaan konflikteihin välitunneilla. Sellaises-

sa ryhmässä, jossa Lari oli, työskentely oli hyvin vaikeaa. Larin käyttäytyminen oli niin 

ongelmallista, että hänet päätettiin siirtää erityisoppilaiden pienluokkaan marraskuussa. 

Hän kävi edelleen kuvataide-, käsityö- ja liikuntatunneilla tutkimusryhmässä, mutta 

välitunnit pidettiin eri aikaan, jottei hän olisi joutunut konflikteihin tutkimusluokan poi-

kien kanssa. Helmikuussa Lari siirrettiin pienluokasta tutkimusluokan rinnakkaisluok-

kaan, minkä avulla häntä pyrittiin sosiaalistamaan tavalliseen käytökseen ja opiskeluun.  

Muutenkin luokan heterogeenisyys saattoi vaikuttaa oppilaiden turvallisuuden-

tunteisiin. Nyt luokassa oli monia oppilaita, etenkin poikia, jotka vaativat erityis-

huomiota ja -tukea, jolloin ”tavalliset” ja hiljaiset oppilaat jäivät syrjään ja kokivat 

olonsa ehkä turvattomaksi. Jo varhain syksyllä tyttöjä tuli puhumaan kanssani välitun-

nilla, ettei opettaja välittänyt heistä. Myös opettaja valitti, ettei hänellä jäänyt aikaa ja 

energiaa tytöille, kun muutama poika vei hänen huomionsa. Tyttöjen tunnit olivatkin 

sekä oppilasta että opettajasta arvokkaita. Muuten pyrin tietoisesti ottamaan tyttöjä 

huomioon esimerkiksi välitunneilla juttelemalla.  

Turvattomassa ryhmässä roolit voivat olla jäykät ja rajoittavat, koska ryhmäs-

sä ei voi olla oma itsensä (Aalto 2000, 21). Tämä ilmeni syksyllä selvästi, sillä erityises-

ti pojilla oli tietyt roolit, jotka säilyivät vaikka joku lähti pois. Ryhmän turvallisuuden 

olisi pitänyt ensin lisääntyä huomattavasti, jotta turhat roolit olisi voinut jättää pois. 
 
On helppo huomata, miten luokkaan on vakiintuneet tietyt roolit. Tarvitaan häslääjää, tappelijaa, 
häsläyksen kannustajaa, ärsyttäjää jne. Kun ”pahimmat” tyypit on poistettu luokasta, nousevat 
seuraavat tilalle. KIERRE OLISI KATKAISTAVA! - -  Uskon, että jos rooleja ja dynamiikkaa voi-
taisiin muuttaa, Antin, Pietun ja Jannen roolit vois olla toisenlaisia. (Kenttäpäiväkirja 16.11.00) 
 

Päättelin, että tutkimusryhmän oppilaat eivät myöskään tunteneet toisiaan tarpeeksi 

hyvin. Heidän oli vaikea keksiä toisistaan mitään myönteistä sanottavaa, ja muiden kuin 

omien, lähimpien tovereiden kanssa ei oltu tekemisissä. Siksi aloitin säännöllisen ja 

usein toistuvan paikkojen vaihtamisen ja uuden vierustoverin haastattelun. Teetin myös 

tietoisesti myönteiseen palautteen harjoituksia. Jos nimittäin ei ees tunne toista, miten 

vois ajatella siitä mitään myönteistä, ja varsinkin, kun nää roolit on siellä niin fakkiutu-

neet! (Kenttäpäiväkirja 30.11.00) 

Projektin puolivälissä ja sen jälkeen huomasimme opettajan kanssa muutoksia 

ryhmän käyttäytymisessä, mitkä tulkitsimme parantuneeksi turvallisuudeksi. Tulkintaa 

tuki oppilaille joulun alla teetetty turvallisuuskysely, jonka mukaan luokan keskimää-

räinen turvallisuus oli parantunut. Jouluna turvallisuuden asteen keskiarvo Aallon 

(2000) asteikolla 1–8 oli 4,5 (syksyn alussa 3,0), tytöillä taas korkeampi (4,8) kuin po-
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jilla (4,1). Ryhmä oli muuttunut ainakin tutuksi ja turvalliseksi, tyttöjen kokemuksen 

mukaan jopa avoimeksi. Hajonta oli suurta kummassakin kyselyssä, ja ryhmästä löytyi 

vielä jouluna oppilaita, jotka kokivat ryhmän pelkääväksi, toisaalta oli joitakin, jotka 

väittivät kokevansa sen jopa armahtavaksi. Toverisuhteilla ja yksilön asemalla ryhmäs-

sä lienee vaikutusta arviointien eroihin. Tytöillä oli luokassa ehkä enemmän hyviä tove-

reita kuin pojilla ja he kokivat sen siksi turvallisemmaksi. Esimerkiksi työpareja 

vapaasti muodostettaessa tytöt löysivät aina toverin toisin kuin pojat. 

Opettajan kanssa havaitsimme oppilaiden tulleen avoimemmiksi: he ilmaisivat 

tunteitaan ja ajatuksiaan rohkeammin kuin aiemmin. Oppilaat osallistuivat myös yhtei-

seen joulunäytelmään ja tekivät opettajasta, minusta ja luokan kouluavustajasta hauskan 

musiikkikappaleen. Opettaja kertoi helmikuun lopulla, miten oppilaat olivat katsoneet 

videota hyvin lähekkäin toisiaan, ”yhdessä pallossa”. Vielä joulukuussa oppilaat olivat 

olleet samanlaisessa tilanteessa vielä melko hajallaan. Yhtenä tärkeänä syynä tähän 

arvelimme olleen muita pelottaneen Larin siirtämisen toiseen luokkaan, jolloin oppilai-

den ei tarvinnut jatkuvasti pelätä Larin ja hänen ”jenginsä” reaktioita ja opettajan ener-

giaa ja myönteistä huomiota riitti heille paremmin. Samalla myös ryhmän muut, 

tavalliset ongelmat pääsivät esiin. 
 
Siellä on niinkun muutama jotka on niinkun pystyny hyvin ilkeesti vaientamaan siellä niinko ison 
osan, jotka on sitte joutunu olemaan iha hiljaa siinä pelossa, että toinen nauraa hänelle. Niin nyt 
niinku tämmösen siellä on saanut itse asiassa niinku katkastua että, että ne uskaltaa huomattavasti 
paremmin niinku puhua ja sanoa ja.. (Opettaja, k) 
 
Fiilismittarilla käytiin läpi tämän hetken fiilikset. Ihan kivasti ne osallistuu, Pietukin viittasi use-
ampaan kertaan, ja Santeri, Antti ja Tiina tunnustivat olevansa rakastuneitakin! Ja kateellisia ja 
pettyneitä… että joillakin ainakin tuntuu olevan turvallinen olo luokassa, jos tunteiden ilmaisusta 
jotain päättelee. (Kenttäpäiväkirja 14.3.01) 

 
Helmikuun alussa järjestetyllä seikkailuretkellä oppilaat osallistuivat yhteisiin leikkei-

hin ja toiminnallisiin yhteistyötehtäviin innokkaasti, paljon paremmin kuin koulussa. 

Koulun hiihtokilpailuissa ja huhtikuun jatkoseikkailussa oppilaat kannustivat toisiaan, 

eikä kukaan huutanut toisille ilkeyksiä. Oppilaat seurasivat toistensa kalliolta laskeutu-

mista tiiviisti ja kannustivat toisiaan, myös heitä, joita toisinaan saatettiin nälviä. Jat-

koseikkailun yhteistyötehtävässä yleensä ulkopuolelle jätetty ja ”outona” pidetty Leevi 

sai tärkeän ongelmanratkaisijan roolin.  

Kevään lopussa tehdyssä kyselyssäkin selvisi, että toverisuhteissa ja luokan 

kiusaamistilanteessa oli tapahtunut myönteisiä muutoksia. Yhdeksän oppilaan (45%) 

mielestä toverisuhteet olivat parantuneet, eivätkä yhdenkään mielestä huonontuneet. 

Kuusi oppilasta (32%) koki kiusaamistilanteen parantuneen, vain yksi oppilas (Heidi) 
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huonontuneen. Merkittävää on, että juuri Leevi ja Petteri, jotka kokivat jonkinlaista 

kiusaamista tai vieroksuntaa, ilmoittivat kiusaamistilanteen parantuneen. Myös Mia, 

Niina ja Santeri sekä haastattelun mukaan Janne oli kokenut kiusaamistilanteen paran-

tuneen.  Suurimman osan mielestä asenne koulunkäyntiin, käyttäytyminen, toverisuhteet 

ja kiusaamistilanne olivat pysyneet samana. Yleisessä asenteessa koulunkäyntiin ja 

käyttäytymisessä oli tapahtunut kuuden oppilaan (30%) kohdalla huonontumista. 

WHO:n koululaistutkimuksen mukaan kouluviihtyvyyden laskeminen iän myötä on 

kansainvälisestikin tavallista (Samdal, Dür & Freeman 2004, 43–44). Opettajakin arvi-

oi, että toverisuhteet ja kiusaamistilanne olivat parantuneet. Hänen mielestään myös 

oppilaiden käyttäytyminen oli parantunut. Luokan ilmapiirin muutos oli välittynyt ko-

tiinkin: vanhempien palautteessa Pauliinan isä mainitsi luokan toverisuhteiden muutok-

sista: ”Uskon, että se [projekti] tuotti paljon hyviä asioita ja paransi oppilaiden välisiä 

suhteita luokassa.” 

 

Error! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ryhmä ei kuitenkaan näyttänyt muuttuvan suureksi, täysin hyväksyväksi syliksi, vaikka 

turvallisuus näyttikin jonkin verran parantuneen. Etenkin kevään lopussa havaitsin, että 

yhteistyötä oli vaikea tehdä ja klikit olivat edelleen vahvoja. Vaikka useammat oppilaat 

saivatkin nyt syntymäpäiväkutsuja, jäivät muutamat, hieman vetäytyvämmät oppilaat 

edelleen muun ryhmän ulkopuolelle, mikä tuntui minusta masentavalta.  
 

KUVIO 20. Oppilaiden arvio asenteidensa, käyttäytymisensä ja luokan toverisuhteiden 
muutoksista (% oppilaista) 

Oppilaiden arvio asenteidensa, käyttäytymisensä ja luokan 
toverisuhteiden muutoksista (prosenttia oppilaista)
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Ryhmiin siirtyminen oli vaikeaa. Iskuryhmissä ei oltu oltu pitkään aikaan. Huomasi selvästi, että 
oli kulunut aikaa ryhmätöiden tekemisestä. Siirtyminen oli siis hankalaa, eikä työnteon aloittami-
sestakaan meinannut mitään tulla. Vastuuta ei oteta tarpeeksi tehtävästä eikä toisista jäsenistä. 
Sanoin kyllä alussa ohjeeksi, että jokaisen on osallistuttava ja ryhmän on pidettävä huoli siitä, että 
jokainen pystyisi selvittämään ryhmän työn. Ryhmätyön harjoittelu olis tässä luokassa edelleen se 
tärkein juttu!!! Ne kuppikunnat on vahvoja ja muutamaa oppilasta selvästi syrjitään. Mia, Heidi, 
Säde, Jenna ja Janne, sekä myös Meri, jätetään helposti yhteisen kivan ulkopuolelle. TOSI 
RAAKAA!!! (Kenttäpäiväkirja 7.5.01) 

 

Ryhmän taantuneesta (tai vielä heikosta?) turvallisuudesta kertonee myös se, että maa-

liskuun puolivälissä monet tytöistä kieltäytyivät tekemästä toiminnallista harjoitusta, 

jossa käsiteltiin pelkoja. Omasta itsestä ei ehkä haluttu ryhmän nähden paljastaa henki-

lökohtaisia tuntoja. Toisaalta mielestäni ristiriitaiselta vaikuttava havainto oli, että har-

joitukseen osallistuivat kuitenkin ne, jotka näytttivät jäävän ryhmässä ulkopuolisiksi. 

Mietin, kokivatko he vain velvollisuuksekseen osallistua, vai kokivatko he suhteen mi-

nuun niin turvalliseksi, että he uskalsivat paljastaa itsestään niin paljon. Oliko se jopa 

yliturvallisuutta? Aallon (2000, 15) mukaan yliturvallisuutta voi syntyä esimerkiksi 

silloin, kun joku (tai jotkut) ryhmän jäsen herättää toisessa voimakkaita myönteisiä siir-

totunteita eli luottamuksen ja turvallisuuden tunteita ryhmän todellista turvallisuuden 

astetta enemmän (siirto- eli transferenssitunteista myös Tähkä 1982, 79–80). Pohdin, 

että yhteistyötaitojen vähäisempi harjoitteleminen keväällä oli saattanut vaikuttaa ryh-

män ilmapiiriin taannuttavasti. Yhteistyötaitojen harjoittelua ja ryhmän turvallisuuden 

luomista tuleekin tehdä jatkuvasti, sillä ryhmä muotoutuu ja elää koko ajan, jolloin 

myös ryhmän turvallisuus vaihtelee (Jauhiainen & Eskola 1993, 81–84, 95).  

 
 

10.2 Opetuksen organisoinnin vaikutus turvallisuuteen  

 

 

Opetuksen organisoiminen ja sen rakenteet voivat luoda ryhmässä turvallisuutta tai tur-

vattomuutta, luottamusta tai epäluottamusta. Yksilön turvallisuuden tunteeseen vaikut-

taa ympäristön pysyvyys, mahdollisuus ennakoida tulevaa (Elias ym. 1997, 93). Etenkin 

temperamentiltaan ujolle tai muuten hitaasti sopeutuvalle ihmiselle nopeat muutokset 

ovat stressaavia ja aiheuttavat hänessä vastustusta (Keltinkangas-Järvinen 2004, 149, 

308). Projektin alussa sovimme opettajan kanssa aina erikseen, milloin tunti pidettäisiin, 

sillä tunnin paikka riippui luokan muusta ohjelmasta ja minun opinnoistani. Yhtäkkiset 

muutokset ohjelmassa huolestuttivat oppilaita ja vaihtuva tunnetaitotunnin paikka 

hämmensi heitä, minkä tulkitsin turvattomuuden kokemukseksi. Lukuvuoden puolivä-
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lissä sovimme tunniksi tietyn ajan ja merkitsimme sen luokan lukujärjestykseen, mikä 

vaikutti rauhoittavan tilannetta. Oppilaiden ei tarvinnut enää olla huolissaan, mistä op-

piaineesta tunnetaitotunti olisi pois. Myös koulun tapahtumat ja muut muutokset ohjel-

massa tekivät ryhmän helposti rauhattomaksi ja keskittyminen oli vaikeaa. Tulkitsimme 

tämän ainakin osittain turvallisuuden tunteen hetkelliseksi vähenemiseksi. Luokka tun-

tui tarvitsevan hyvin turvalliset, pysyvät puitteet.  

Minulla uutena opettajana oli tietenkin omanlaiseni opetustyyli ja toin mu-

kanani toisenlaisia opetusmenetelmiä kuin mitä luokan oma opettaja käytti. Tämä var-

masti loi aluksi turvattomuutta. Koska minulla oli vasta vähän opetuskokemusta, 

jouduin opettelemaan monia perusasioita ja tein varmasti myös virheitä. Toisaalta uusi-

kin opettaja tulee vähitellen tutuksi ja oppilaat tottuvat muutokseen. Opettajan mukaan 

tämä oli hyvä asia, sillä tulevaisuudessakin oppilaat tulisivat kohtaamaan erilaisia opet-

tajia ja sopeutumaan uusiin tilanteisiin. 

Arkielämään integroidut, pysyvät rakenteet vaikuttivat hyvin tunnekasvatuk-

seen soveltuvilta. Kevätlukukaudella vierustovereita vaihdettiin usein ja uudet vierusto-

verit haastattelivat toisensa aina aluksi, jotta he oppisivat tuntemaan toisiaan paremmin. 

Vähitellen luokka tottui tähän ja jopa muistutti opettajaa haastatteluista, jos tämä meina-

si unohtaa ne. Luokka oli myös jaettu 4–6 hengen ”iskuryhmiin”, joilla oli tiettyjä vas-

tuutehtäviä. Nämä pienryhmät eivät projektin aikana vielä ehtineet alkaa toimia hyvin 

eli ryhmäytyä tarpeeksi, mikä osoittaa, että aikaa turvallisen ilmapiirin muodostumiselle 

ja yhteisen työskentelytavan oppimiselle tarvitaan runsaasti.  

Huomasin, että turvallisen ilmapiirin syntyminen on huomioitava myös erilai-

sissa taitoskohdissa, esimerkiksi lukuvuoden alussa. Tämän huomasin uudenvuoden 

jälkeen, jolloin puolikkaissa ryhmissä jaoimme joululoman kuulumisia. Syksyn lopulla 

hyvin ilmaisevaksi muuttunut luokka olikin yllättäen hyvin hiljainen. Ilmeisesti loman 

jälkeen ryhmä ei ollut vielä ryhmäytynyt eikä ilmapiiri muuttunut tarpeeksi turvalliseksi 

henkilökohtaisista asioista keskustelemista varten. Myös ryhmän suuri koko saattoi 

vaikuttaa asiaan, sillä muulloinkin suuren ryhmän yhteistyöskentely oli vaikeaa. 

Ryhmien kokoonpanoja työskentelyssä vaihdeltiin usein oppilaiden keskinäisen 

tuntemuksen ja turvallisen ilmapiirin lisäämiseksi. Ryhmien vaihteleminen vaikutti kui-

tenkin ainakin aluksi juuri toisinpäin: tietyt tutut pienryhmät, klikit tai ystäväparit loivat 

ainakin aroille oppilaille turvallisuutta, ja ryhmien vaihteleminen saattoi väliaikaisesti 

lisätä heidän turvattomuudentunteitaan. 
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Näistä tämmösistä hiljasista tytöistä että, oli aikasemmin puhetta, niillei ollu yhtään kaveria, mutta 
sitten ku se yks kaveri löyty, ne on saanu olla sen kaverin kanssa tavallista enemmän, että ihan 
opettajan luvalla, että on ollu tavallista tiukempaa parina sen takia että ensimmäistä kertaa 
elämässä on ollu kaveri. Nyt että ku näitä sekotellaan, ni varmasti tällä hetkellä se ei hänellä 
ookaan se turvallisuuden tunne yhtä kova. Että mä uskosin että sekin taas niinko on vähän 
pitemmän päälle hyväks että tulee olleeks muittenki kanssa. (Opettaja, s) 

  

Luokka oli tottunut hyvin perinteisiin työtapoihin: itsenäiseen työskentelyyn, opetuksen 

passiiviseen seuraamiseen ja muistiinpanojen kirjoittamiseen. Opettaja kertoi, miten 

luokka oli aiemmin ollut hyvin levoton, ja hänen ensisijaisena tavoitteenaan oli ollut 

saada luokka oppimaan ”koululaisen tavoille”, eli istumaan ja seuraamaan opetusta. 

Käyttämäni työtavat olivat vaihtelevampia ja toiminnallisempia kuin opettajan, mikä 

aiheutti paljon hämmennystä. Joissakin oppilaspalautteissa opetusmenetelmiäni kutsut-

tiin ”oudoiksi”.  Käytännössä ensimmäiset toiminnalliset tunnit olivat hyvin kaoottisia. 

Tuntui, kuin luokka olisi ”räjähtänyt seinille”: oppilaita oli vaikea saada järjestykseen 

eikä yhteistyöstä tullut mitään. Vähitellen selvisi, että ryhmän oli muutenkin vaikea 

tottua uusiin työtapoihin: kesti jonkin aikaa, ennen kuin työskentely alkoi sujua. Opetta-

ja kutsui ryhmää ”hitaasti lämpiäväksi”. Rogersin (1951, 393–394) mukaan oppilaiden 

aktiivisuutta edellyttävien opetusmenetelmien vastustus on tyypillistä passiiviseen roo-

liin tottuneille oppilaille. Vastaanottajasta aktiiviseksi toimijaksi siirtyminen vaatii oppi-

laalta enemmän. Tulkitsenkin tutkimusryhmän oppilaiden hämmennyksen johtuneen 

osittain tiettyihin kaavoihin tottumisesta ja luonnollisesta muutosvastarinnasta. 
 
Toiminnallisuus ei näillä tosiaan useinkaan toimi. Kaikki eivät tule mukaan, osa ei keskity, osa ei 
tee tosissaan vaan heittää läskiksi… - - Miksi ei tulla kunnolla mukaan toiminnallisuuteen?: Eri-
laista kuin ennen -> turvattomuuden tunteita, ei nähdä merkitykselliseksi (vain kirjottaminen ja lu-
keminen tärkeää), joutuu antamaan itsestään ja olemaan ”paljaana” = turvattomuus ryhmässä 
osittain vielä; herättää tunteita; oma paikka suhteessa toisiin on vaarassa (kuppikunnat). Tuntuu, 
että näillä pitäis aina tehdä saman kaavan mukaan, jotta ne todella lähtis mukaan. Mitä tahansa 
teet ekalla kerralla, se ei meinaa onnistua. Mutta tässähän harjotellaan myös sitä uusiin tilantei-
siin sopeutumista! (Kenttäpäiväkirja 3.4.01) 

 

Hämmennys saattoi johtua myös liiasta työtapojen vaihtelusta. Oppilaat eivät ehtineet 

tottua niihin, mikä loi epävarmuutta: ”No tuota - -  jos tehhää samallalailla monta 

kertaa, ni semmonen tuttuus tuo semmosta turvallisuutta, että jos hirmusesti vaihellaan, 

nii jos on aina niinku erilaista, nii se tuo semmosta pientä epävarmuutta.” (Opettaja, s) 

Toiminnallisia menetelmiä tuleekin harjoitella riittävästi, jotta ne toimivat (Sahlberg 

1997, 462). Tietyt toiminnalliset menetelmät edellyttävät ryhmältä myös riittävän kor-

keaa turvallisuuden astetta, etenkin jos ne edellyttävät alttiiksi asettumista ja vahvaa 

luottamusta. Toistaalta juuri toiminnalliset yhteistyöharjoitukset luovat ryhmään yh-

teenkuuluvuutta ja turvallisuutta (Aalto 2000, 27). Itsenäinen, kirjallinen työ tai opetta-
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jajohtoinen keskustelu eivät vaatineet ryhmältä yhtä paljon turvallisuutta ja sujuivat  

siksi helpommin.  

Vaikka opettaja kritisoi työtapojen vaihtelevuutta, hänkin oli sitä mieltä, että mo-

nipuolisia työtapoja tarvitaan, etteivät oppilaat kyllästy. Oppilaatkin muistelivat projek-

tista juuri toiminnallisia harjoituksia ja retkeä ja ilmaisivat pitäneensä niistä eniten. 

Toiminnallisten työtapojen käyttäminen vaatii vain sekä opettajalta että oppilailta paljon 

enemmän kärsivällisyyttä. Usein kävikin niin, että kun tiettyyn aiheeseen ja samaan 

työtapaan palattiin myöhemmin, työskentely sujui huomattavasti paremmin: Huomaan 

vaan, miten luokka tarvitsee aikaa käynnistyäkseen. Kaikki ei halua heti työskennellä 

kaikkien kanssa - - ja eläytyminen vie aikansa. Mutta sitten kun luokka pääsee vauhtiin, 

ei meinaa tulla loppua! (Kenttäpäiväkirja 21.3.01)  
 
Me käytiin siellä hauskalla retkellä.- - [ja] me laskeuduttiin vuorelta alas - - Meil oli hauskaa! 
(Meri) 
 
Se seinäkiipeily ja retki [jäi mieleen].- - Ehkä se mikä..se missä tuli musiikkia ja sitte piti [liikkua 
sen mukaan] (Roope) 
 
[Mä tykkäsin] siitä leipämehujutusta [ja] sädetikkujutusta ja enkelijutusta. (Marika) 
 
Siinä sai ainaki jutella ku piti keskustella niitä vaihtoehtoja, ei tarvinnu olla vaa [kirjottamassa], 
nii se oli hauskaa. (Santeri)  

 

Toiminnalliset menetelmät antavat oppilaille elämyksiä, sillä toiminnallisissa tehtävissä 

yhteistyötä tehdään luonnollisissa tilanteissa, jotka herättävät tunteita. Silloin opittu 

asiakin muistetaan paremmin. Toiminnallisissa tehtävissä oppilaat pääsivät myös kokei-

lemaan erilaisia rooleja kuin aiemmin: raja-aidat ja jäykät rooliasetelmat murtuivat ja 

toisten erityisosaaminen huomattiin. Opettajalle toiminnalliset menetelmät ovat kuiten-

kin vaativia. Niihin kuluu enemmän aikaa kuin perinteisempiin menetelmiin. Erityisesti 

seikkailulliset menetelmät vaativat lisätyötä, erityisosaamista ja useampien opettajien 

yhteistyötä. Opettaja arveli, ettei hän yksin jaksaisi toteuttaa kovin elämyksellistä ope-

tusta. Opettajankin tulee kokea olonsa turvalliseksi työskennellessään. 
 

YT [koreilla siirtyminen] kuulemma oli kiva ja meni hyvin. Leevi oli erittäin aktiivinen ja tärkeä 
osa tehtävässä. Tämä osoittaa kyllä seikkailu- ja toiminnallisten menetelmien vahvuudet ja mah-
dollisuudet: toiminnan yhteydessä unohtuvat raja-aidat helpommin ja ihmisten erityistaidot tulevat 
näkyviin ja hyödynnetyksi. (Kenttäpäiväkirja, jatkoseikkailu 2.4.01) 
 
No, sanotaan että, luokassa ja yhdellä opettajalla ni, kyllä se aika vaikee on käydä niinku ihan 
erikseen miettimimään että mikä on niinku kova elämys, miten se toteutetaan. Tätä mä arvelin, että 
yks ihminen ei jaksa sitä mitenkään että, sillon joku apu on, niin mukava on. Kyllähän elämykset 
aina muistaa. Tää ulkoaopittu, ja irrallinen tieto unohtuu, mutta tunnepuolen asiat muistaa. (Opet-
taja, k) 
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Tunnetaitojen opettamisen integrointi oppiaineisiin osoittautui haasteelliseksi. Päätim-

me integroida opettajan kanssa tunnetaitoja eri oppiaineisiin, jotta tunnetaitojen opetus 

tulisi luontevasti muun opetuksen ohessa ja opiskellut taidot voisivat siirtyä arkeen pa-

remmin. Kuvataiteeseen ja liikuntaan tunnetaitojen opetus sopi oikein hyvin ja uskon-

nossa oli paljon tunnetaitoihin liittyviä aiheita. Kuvataide antoi konkreettisen väylän 

ilmaista ja käsitellä tunteita ja harjoitella yhteistyötä. Uskonto osoittautui kuitenkin vai-

keammaksi aineeksi, sillä opettajan mukaan oppilaiden oma vakaumus ja kodin ilmapii-

ri vaikuttivat asenteisiin: uskonto koettiin melko henkilökohtaiseksi ja asenteet siihen 

olivat jo valmiiksi ristiriitaisia. Tunnetaitojen käsittely henkilökohtaiseksi koetussa ai-

neessa koettiin ehkä turvattomampana kuin neutraalimmissa kuvataiteessa ja liikunnas-

sa, joihin useimpien oppilaiden asenteet olivat jo valmiiksi myönteisiä. Toisaalta myös 

liikunnan tunteihin integroidut toiminnalliset tehtävät eivät saaneet varauksetonta hy-

väksyntää; poikkeaminen tutuista toimintatavoista hämmensi aluksi. 

 
Ja sitte nää on vallan hieno ollu nää kuviksen jutut myöskin, siinä tulee niinku opetettavan asian 
puitteissa se tunne - - kaikki ei osaa sanallisesti samalla lailla ilmasta itteesä niin - - kyllä sitten 
pystyy paperille laittamaan kuvan. Et sillon musta tää niinku tää tunnehomma onkin kaikkein par-
haimmillaan, että sillonku se sisältyy semmoseen, niinsanotusti harjotusaineeseen, mistä kaikki 
niinku tykkää jo ennestäänkin, ja jossa joka tapauksessa on jo se tunne mukana - -.  (Opettaja, s) 

 
Aluksi oppilaita vaikea saada mukaan, osan mielestä lapsellista (vaikka open mukaan tavallisia 
lämmittelyjuttuja). Osa myös reagoi heti, että miksi tt-juttuja liikassa! Ne ois halunneet ryhtyä pe-
laamaan heti, eivätkä tuntuneet oikein leikkituulella olevilta. Osa luisti jo leikistä. (Kenttäpäiväkir-
ja 19.2.01) 

 

Tunnetaitojen integrointi arkielämään vaikutti erittäin toimivalta. Koulun arjessa tapah-

tui jatkuvasti tilanteita, joihin piti puuttua. Opettaja saattoi tunnetaitojen soveltamisella 

luoda arkeen järjestystä ja turvallisuutta sekä edistää oppilaiden tunnetaitoja. Esimer-

kiksi konfliktitilanteissa ja jälki-istunnossa oli hedelmällistä kerrata tunteiden hallintaa 

ja ongelmien rauhanomaista ratkaisua. Kiusaamistilanteiden selvittämisessä opettaja 

käytti tunneilla opiskeltuja kiusaamisen roolien käsitteitä. Aallon (2000, 145) mukaan 

ohjaajan tavalla ratkaista vaikeat tilanteet onkin hyvin tärkeä merkitys ryhmän turvalli-

suudelle. Tunnekasvatus on koulun arjessa läsnä koko ajan, etenkin murrosiässä, jossa 

tunteet kuohuvat.  
 
Koulun jälkeen Santeri oli tunnin jälkässä toista lyötyään ja potkittuaan. Ope kävi musta hienosti 
sen kanssa läpi liikennevaloja ja ORAVAA, pojan pää halissa. Sitten me Santerin kanssa käytiin 
läpi draamallisesti tilanne uudestaan, eli ”toisin toimien”. (Kenttäpäiväkirja 14.3.01) 
 
Joku oli kirjottanut Tiinan pulpettiin ”On homo”. Tiina syytti Santeria, joka kielsi. Mä puutuin: 
Mikä on ongelma? OK, sä syytät Santeria, muttet voi olla varma. Ongelma siis on, että JOKU on 
kirjottanut sen. OK, kysytään Santerilta: Tiedätkö mitään tästä? Santeri myöntää hetken kuluttua. 
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Mitä siis pitää tehdä? Santeri lähtee hakemaan rättiä ja pyyhkii tekstin pois. Tilanne selvitetty 
rauhanomaisesti! Eli just tällaisia rauhallisia todellisen elämän ongelmanratkaisutilanteita tarvi-
taan. Olisin voinu kysyä vielä Santerilta, että miltäköhän Tiinasta tuntuu, kun sä kirjotit sen teks-
tin? Näin olis tunteetkin liitetty siihen. (Kenttäpäiväkirja 8.12.00) 

 

Yksi selkeä ja mielestäni hyvin tärkeä esimerkki tunnetaitojen integroimisesta arkielä-

mään oli luokan opettajan läheisen kuoleman käsittely. Opettaja oli poissa koulussa 

muutamia päiviä, joiden aikana keskustelin oppilaiden kanssa surusta ja kuolemasta, 

luin runokirjasta nuorten ajatuksia menetyksistä ja teimme yhdessä opettajalle osanotto-

kortteja (ks. kuvat alla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Ylh.) Oppilaiden tekemiä osanottokortteja  
opettajalleen 
 
(Oik. ylh.) Oppilaiden toiveita opettajalle ja 
 lohduttamisen mahdollisuuksia 
 
(Oik.) Oppilaiden ajatuksia ja tunteita  
kuolemasta. 
 

 

Aluksi näytti, että oppilaiden oli vaikea kohdata teemaa ja jotkut vain naureskelivat. 

Oppilaiden kirjallisissa kommenteissa selvisi, että osaa aihe pelotti, osa taas koki tapah-

tuneen itselleen hyvin kaukaisena ja siksi merkityksettömänä. Luin osan oppilaiden 

kirjoittamista ajatuksista ääneen, keskustelimme niistä ja yritin parhaani mukaan osoit-

taa empatiaa ja ymmärrystä. Lopulta kaikki paneutuivat erittäin hyvin osanottokorttien 

tekemiseen opettajalle. Empatiaa näytti ”tosipaikan tullen” löytyvän. Ehkä konkreetti-

nen tehtävä, korttien tekeminen, auttoi heitä asettumaan opettajan asemaan paremmin. 
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Mielestäni tunnekasvattaja on yhdessä tärkeimmistä tehtävistään juuri tällaisia 

kriisejä käsitellessään. Sillä, miten opettaja kohtaa vaikeiden tilanteiden herättämiä 

tunteita, on suuri vaikutus oppilaiden turvallisuuteen. Jos oppilaiden tunteet hyväksy-

tään ja autetaan heitä nimeämään niitä, oppilaat voivat kokea tulevansa ymmärretyiksi 

ja hyväksytyiksi. Tämä taas luo turvallisuutta. (Vrt. luku 3 tunteista ja niiden vastaanot-

tamisesta, luku 4.3 turvallisesta ryhmästä, luvussa 6.3 aktiivisesta kuuntelusta ja luku 

10.3 opettajan herkkyydestä.) 

Opetuksen toteuttamiseen liittyviksi turvallisuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi 

nousivat myös opetuksen vaikeustaso ja ohjeiden antamisen selkeys. Huomasin, miten 

luokka tarvitsi hyvin selkeitä, lyhyitä ohjeita ja yksinkertaisia tehtäviä. Jos opetus meni 

”yli ymmärryksen”, oppilas saattoi kokea epävarmuutta ja turhautua. Varsinkin abstrak-

ti, symbolinen ajattelu oli monille oppilaille vielä vaikeaa. Toisaalta myös liian itsestään 

selvä opetus turhautti. Esimerkiksi Erika kertoi haastattelussa opetuksen olleen hänelle 

liian itsestään selvää ja siksi turhauttavaa. Opettaja taas arveli, että monille oppilaille 

tunteisiin liittyvät asiat olivat heille ennemminkin vaikeita ja siksi hämmentäviä. Samaa 

pohtivat parin oppilaan vanhemmat arviointikirjeessä. Sopivan vaikeustason löytäminen 

murrosikää lähestyvälle ryhmälle on haasteellista, sillä oppilaat voivat olla hyvin eri 

vaiheissa kehityksessään (vrt. luku 2.2.2, Arajärvi 1992, 22-26).  

Kevätlukukaudella pohdin oppilaiden mukaan ottamista opetuksen suunnitte-

luun ja toteutukseen enemmän, sillä vaikutti, etteivät oppilaat olleet kovin innostuneita 

ja sitoutuneita projektiin, joka tuli ”ylhäältäpäin”, aikuisilta.  

 
Pyysin iskuryhmäläisiä tulemaan draamanvalmisteluun - - . Ihan mukavasti valmistelut menivät. 
Hienointa oli se, kun älysin kysyä heidän mielipiteitään draaman jatkon toteuttamisesta. He ehdot-
tivat, että jokainen jono/rivi tekisi jatkoa draamalle. Tuntui, että nyt toimin niin kuin tuleekin, että 
annan heidän ideoida, jotta he voivat sitoutuakin paremmin. Kiitin heitä hyvästä neuvosta ja pyy-
sin kertomaan jatkossakin kehitysehdotuksia. (Kenttäpäiväkirja 25.1.01) 
 
Ja, sitten meillä tietysti semmonen toisilla on että tämmöstä,  miks meillä on. Koska se tässä on 
niinko, se mikä lapset on niinko itse suunnitellu, ja niinku hyväksyny, ja heiltä on kysytty, et kylhän 
ne tekee sen huomattavasti, ilosemmalla mielellä ja sillon tää on meidän asia, kun että jos se sano-
taan et tervetuloo tänne, tai että aikuiset sanoo että ”kyllä tämä on hyväksi”. Että siinä tulee vähä 
semmosta vastaansanomista ehkä, senkin takia, että tämä on semmonen hyväks meille. (Opettaja, 
k) 
 

Sitoutuminen on yksi ryhmän turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Sitoutuminen projektiin, 

sen tarkoituksen syvällinen ymmärtäminen ja sen toteutukseen aktiivisesti osallistumi-

nen olisi voinut lisätä oppilaiden turvallisuudentunnetta ja siten projektin mielekkääksi 

kokemista. Yritin selvittää oppilaille projektin tarkoitusta ja otin mukaan ”iskuryhmät” 
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suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta, mutta koin edelleen oppilaiden osallistumisen 

ja sitoutumisen olleen liian vähäistä.  

 

 

10.3 Opettajan herkkyys ja jämäkkyys – auktoriteettia etsimässä 

 
 

Tytöt tulivat välkällä juttelemaan ja puhumaan retken huonejaosta ja siitä, ettei siellä 
saanut olla TT-juttuja tai he ottaisivat korvatulpat eivätkä kuuntelisi…- - Yritin kuunnella 
heitä aktiivisesti ja eläytyen: ”Tää näyttää olevan teille tärkeä asia. Ja ymmärrän sen, 
kyllä ystävät ovat tärkeitä, se on hieno juttu! Mutta huonejakoa emme voi tehdä vielä, se 
katsotaan sitten paikan päällä.” (Kenttäpäiväkirja 25.1.01) 

 
 

Aineistosta nousi kaksi tunnekasvattajuuteen ja opettajuuteen liittyvää teemaa: herkkyys 

ja jämäkkyys turvallisuuden luojina. Teemat löytyivät pääosin omasta kenttäpäiväkirjas-

tani, jossa pohdin usein opettajana ja tunnekasvattajana toimimista, ryhmän hallintaa ja 

oppilaiden kohtaamista. Opettajan haastattelukommentit tukivat teemoja. Nämä kaksi 

teemaa kertovat myös keskeisistä aiheista omassa tunnekasvattajan ja noviisiopettajan 

kasvuprosessissani tunnetaitoprojektin aikana. 

Ohjaaja vaikuttaa ryhmän turvallisuuteen omalla olemuksellaan ja toiminnal-

laan merkittävästi (Aalto 2000, 74). Aineiston pohjalta keskeisiksi ohjaajaan liittyviksi 

tekijöiksi erottuivat herkkyys ja jämäkkyys ja niiden välinen tasapainottelu. Havaitsin, 

että kumpaakin puolta tarvitaan koulun arjessa; kummankin avulla opettaja luo luok-

kaan turvallista ilmapiiriä. Ilman herkkyyttä ei ole kohtaamista eikä lämpöä, eikä ilman 

jämäkkyyttä ole rakennetta eikä sen tuomaa turvallisuutta. 

 

Herkkyys 

 

Aalto (2000, 139) määrittelee herkkyyden olevan olemukseltaan ”turvallisuutta, joka suo 

mahdollisuuden tunnistaa omia tunteitaan”. Ihminen kokee siis olonsa niin turvalliseksi, 

että hän uskaltaa kohdata omat tunteensa ja sitä kautta myös toisten tunteet. Herkkyys 

oppilaita kohtaan on mahdollista vain, jos opettaja on herkkä itsensä suhteen, eli hän 

tietää ja tuntee, mitä hän tuntee ja tarvitsee ja mitkä ovat hänen omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa. Opettajan tärkein vuorovaikutustaito on vuorovaikutus oman itsensä 

kanssa. (Aalto 2000, 28, 38–39, 138–139.) Borba (1993) ja Reasoner (1994) lukevatkin 

turvallisuuden osaksi itsetuntoa (Aho & Laine 1997, 22–23). Kuten luvussa 3.1.3 todet-
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tiin, on opettajan vaikea kohdata oppilaidensa tunteita, jos hän kieltää omat tunteensa 

(Furman 1998, 323, 326–329). Esimerkiksi omaa pelkoaan peittelevä ja häpeävä opetta-

ja voi halveksua myös oppilaan pelkoa. Siksi opettajan oman herkkyyden ja itsetunte-

muksen kehittäminen eli tunnekasvattajana kasvaminen on äärimmäisen tärkeää.   

Minulle avoimuus tunne-elämälleni projektin aikana oli luontevaa, sillä koen 

tunteita hyvin intensiivisesti ja olin jo aiemmin joutunut kohtaamaan ja käsittelemään 

voimakasta tunne-elämääni. Projektin aikana pohdin ja jaoin tunteitani sekä luokan 

opettajan että ystävieni kanssa. Kirjoitin tunnoistani usein myös kenttäpäiväkirjaan ja 

kotona omaan henkilökohtaiseen päiväkirjaani. Koin, että vuorovaikutus itseni kanssa 

oli vähintäänkin kohtuullisen hyvää. Oppilaiden tunteiden kohtaaminen ei kuitenkaan 

ollut välttämättä helppoa – heidän tunteensa herättivät minussa voimakkaita tunteita 

enkä välttämättä aina nähnyt oppilaan tunteen ”taakse”, eli mitä hän todella tunsi ja 

tarvitsi.  

Esimerkiksi Pietu herätti uhmallaan minussa usein ärtymystä. Ärtymystäni 

tarkasteltuani huomasin, että se oli itse asiassa neuvottomuuttani ja avuttomuuttani siitä, 

miten minun hänen kanssaan olisi pitänyt toimia. Jos onnistuin olemaan herkkä, saatoin 

aavistaa, että itse asiassa tuo avuttomuuden tunne olikin ehkä juuri se tunne, mitä Pietu 

itsekin koki. Poika oli paljon pienempi kuin luokkatoverinsa, menestyi heikohkosti kou-

lussa ja ”piiloutui” usein puseronsa hupun taakse. Uhmallaan ja tietyllä ”koviksen” roo-

lillaan hän saattoi peittää epävarmuuttaan ja huonommuudentunnettaan (vrt. Aalto 2000, 

48). Ehkä hän suojasi sisintään kohtaamasta epävarmuuttaan ja siitä johtuvia vaikeita 

tunteitaan projisoimalla niitä toisiin, erityisesti aikuisiin (projektioista esim. Tähkä 

1982, 28–29). Kokemissani epävarmuuden tunteissa oli kysymys todennäköisesti täy-

dentävistä tunnereaktioista ja empaattisista tunteista eli siitä, että koin Pietun tunteita 

empatiakykyni avulla, ehkä jopa riippumatta siitä, tunnistiko Pietu näitä tunteita itses-

sään vai ei (vrt. Tähkä 1982, 174–175). Tulkintaa tukevat myös opettajan kertomat ha-

vainnot ja kokemukset Pietusta. 

Herkkyys oppilaiden tunteille on tärkeää erityisesti silloin, kun opettaja tietää 

järjestämänsä tilanteen mahdollisesti aiheuttavan voimakkaita tunteita. Esimerkiksi 

jatkoseikkailupäivän kalliolaskeutumistilanteessa jouduin pohtimaan muun muassa sitä, 

mikä on oppilaalle sopiva pelon kohtaamisen voimakkuus. Milloin kannustus pelon 

kohtaamiseen on lopetettava ja milloin se kannattaa viedä loppuun asti oppilaan itse-

luottamuksen vahvistumisen toivossa? Tämä vaatii opettajalta tunneherkkyyden lisäksi 

hyvää oppilastuntemusta. Opettajan tulisi myös välittää se käsitys, että hän aikuisena 
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kestää ja pystyy ottamaan vastaan kaikki tunteet (vrt. luku 3.1 esim. Keltinkangas-

Järvinen 2000, 219–220). 

 
Jannen tahtojen taistelu puolivälissä: ”Isä ei uskois, että mä meen!” Tässä vaaditaankin kovasti 
herkkyyttä, että tietää, milloin todella rohkaista toista menemään ja ikään kuin pienellä ”pakolla” 
saada hänet voittamaan pelkonsa ja milloin antaa periksi. Tässä uskalsin ”pakottaa”, sillä tiesin 
Jannen lopulta pystyvän siihen. Janne oli usein tällaisissa tilanteissa, joissa hän oli vähällä luovut-
taa ja luovuttikin. Ajattelin, että jos NYT hän luovuttaisi, se vain vahvistaisi hänen heikkoa usko-
aan itseensä, mutta jos hän nyt voittaisi pelkonsa, hän voisi saada tilanteesta voimavaroja itselleen 
muihinkin tilanteisiin. (Kenttäpäiväkirja 2.4.01) 

 

Vuorovaikutustilanteissa herkkyyttä osoittaa myös taito kuunnella oppilasta aktiivisesti 

ja eläytyvästi (vrt. luku 6.3, Gordon 1974, 16). Erityisesti toisen osapuolen tunteiden 

kuunteleminen on siinä tärkeää. Projektin aikana pyrin käyttämään aktiivista kuuntelua 

oppilaita kohdatessani (ks. esim. kenttäpäiväkirjan ote luvun alussa). Yritin kuuntele-

malla ottaa heidät ja heidän tunteensa vakavasti eli osoittaa empatiaa. Annoin tilaa tun-

teille ja kysyin usein, miltä oppilaista tuntui tai millainen ”fiilis” heillä oli. Tunteiden 

vakavasti ottaminen helpotti oppilaita usein. Etenkin, jos luokka oli rauhaton, tunteiden 

kuunteleminen tai ”purkaminen” (Aalto 2000, 75, 120–121) auttoi siirtymään työskente-

lyyn. Aallon (2000, 120–121, 145) mukaan tunteiden purkamisessa on kysymys psyyk-

kisen turvallisuuden luomisesta eli järjestyksen saamisesta tunne-elämään. Jos oppilaan 

sisin on kaaoksessa, on työskentelykin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Jos opettaja ei pys-

ty kohtaamaan ja käsittelemään ryhmässä esiintyviä tunteita, menettävät ryhmän jäsenet 

psyykkisen turvallisuutensa. Kun taas opettaja kuuntelee ryhmää ja purkaa tilanteessa 

syntyneet hankalat tunteet, voi ryhmän turvallisuus lisääntyä ja syventyä. Vaikeiden 

tilanteiden ja tunteiden purkaminen ja käsittely auttavat tilannetta muotoutumaan ryh-

mäläisille elämän eväiksi. 

Esimerkiksi kerran kuvataiteen tunneilla näyttelyä suunnitellessamme muuta-

ma tyttö alkoi suureen ääneen vastustaa koko ajatusta näyttelystä. Heidän vastustuksen-

sa herätti minussa kiukkua ja koin heidän vain häiritsevän opetusta ja estävän 

”loistavan” ideani toteutusta. Ensin puolustauduin voimakkaasti, perustelin ideaa ja 

yritin saada heitä jatkamaan töitä, mutta turhaan. Silloin ymmärsin, että oli ”vaihdettava 

kuuntelulle”. Jouduin rauhoittelemaan itseäni ensin, mutta päästyämme keskustelemaan 

selvisi, että tytöt pelkäsivät töidensä joutuvan ilkivallan kohteeksi näyttelyn paikaksi 

suunnitellussa käytävässä. He myös häpesivät laittaa tiettyjä töitä näyttelyyn. Ärtymyk-

sen takana oli siis aivan muita tunteita, mutta minä olin sokeasti nähnyt vain näkyvän 

ärtymyksen ja vastannut siihen. Lopulta pääsimme oppilaiden ideoiden avulla ratkai-

suun, että järjestäisimme näyttelyn luokassa ja he valitsisivat parhaat työnsä näyttelyyn. 
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Tämän jälkeen näyttelyn rakentaminen sujui ongelmitta. Ilmeisesti oppilaat kokivat 

tulleensa kuulluiksi ja vakavasti otetuiksi sekä tunsivat tunteidensa tulleen hyväksytyik-

si (vrt. Aalto 2000, 50). He saivat myös esimerkin vaikean tilanteen ratkaisemisesta 

rakentavasti ja heidän luottamuksensa minuun saattoi tämän kautta hieman vahvistua. Ja 

minä sain taas muistutuksen vihan ”anatomiasta” eli siitä, että vihan takana on aina jo-

kin muu, primäärimpi tunne (Aalto 2000, 43).  

Eläytyvää, aktiivista kuuntelemista voisi hyvin kutsua myös pedagogisen rak-

kauden ilmentymäksi, jossa Skinnarin (2004, 162) mukaan olennaista on empaattisuus. 

Perimmäinen tarkoitukseni kuuntelemisessa olikin nimenomaan auttaa oppilaita tunte-

maan itsensä arvokkaiksi ja tärkeiksi ja antaa samalla malli empaattisesta suhtautumi-

sesta toisiin. Kuuntelemisen kautta avautui tie merkittäville oppilas-opettaja -suhteille, 

joissa oli mahdollisuus auttaa ja rohkaista oppilaita. Koin onnistuneeni tässä erityisesti 

heikosta itsetunnosta kärsineiden Mian ja Merin sekä jonkin verran myös Jannen koh-

dalla (ks. luku 9.2.1).  
 
Oppilaiden kuuntelun, heidän ymmärtämisensä, näen tässä vaiheessa tärkeänä. He voivat ehkä ko-
kea muakin kohtaan empatiaa, jos mä osoitan sitä heille. Niinkuin olen yrittänyt! Se selvästi hel-
pottaa heidän tunnepaineitaan. Ja musta on tuntunut, että se mun kiinnostus heistä ja heidän 
tunteittensa ja ajatustensa kuuntelu ei mene hukkaan, vaan painuu johonkin sisälle. Esimerkiksi 
tunnekokemukseksi. (Kenttäpäiväkirja 25.1.01) 

 
Tunteiden aito kuunteleminen vaati myös minulta oman tunne-elämäni ”likoon laitta-

mista”. Ryhmän avoimuuteen vaikuttaakseni pyrin itsekin olemaan avoin ja kerroin 

tunteistani ja joistakin henkilökohtaisista asioista julkisesti. Oppilaat kuuntelivat yleensä 

tarkasti henkilökohtaisia kertomuksiani. Tämä saattoi lisätä avoimuutta ja empatiaa 

luokassa (avoimuudesta Furman 1998, 323, 326 ja Kullberg-Piilola 2000, 37–40). Tun-

teiden huomioiminen ja siitä seurannut avoimuus ei kuitenkaan välttämättä tehnyt arkea 

helpommaksi. Huomasimme, että oppilaat alkoivat ilmaista kaikkia tunteitaan voimak-

kaasti, myös negatiivisia tunteita. Yhdeksi syyksi opettaja mainitsi sen, että olin myön-

tänyt omia virheitäni avoimesti, mikä hänen mukaansa lisäsi oppilaidenkin avoimuutta 

ja kriittisyyttä. Itse pohdin sitä, että kenties olin tullut oppilaille niin turvalliseksi ”luot-

tohenkilöksi”, että minulle sopi näyttää kaikenlaisia tunteita ja osoittaa myös omia 

heikkouksia. Opettajakin mainitsi, että olin tullut ”tutuks ja semmoseks lämpimäks 

hahmoks siellä” (Opettaja, k). Turvallinen suhde opettajan ja oppilaan välillä näytti 

olevan tunteiden ilmaisun perusedellytys (vrt. Furman 1998, 321, 323–324). 
 
Oppilaat ilmeisesti uskaltavat tulla mulle kertomaan tunteensa ja ajatuksensa suoraan, ilman esto-
ja. Opelle sen sijaan ei esim. Säde tai Jenna noin vain sanoisi, ettei tehtävää osaa. (Kenttäpäivä-
kirja 25.1.01) 
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Mikä musta oli niinku yllättävää että, miten ne niinku otti sinut myöskin sellaseks kohteeks jolle voi 
kiukutella. Että ninkun ihan samallaviisii ei nyt tulis mieleenkään et ne menis vaikka englannin-
tunnille ja siellä joku kävis kiukuttelemaan. Mutta sillon kun oli niinko tunteista kyse, niin ne sil-
leen oikeestaan pikkasen niinku salaa minulta kävi myöskin niinku kiukuttelemassa jotaki. 
Sanomassa mielipiteitään ja välttämättä sit ne itekin sano välillä ”no ei se nyt ollukaan kauniisti 
sanottu” ja sit yks sano että hänen pitää käydä tuolla Ulpun puheilla, minä kysymään että no min-
kä takia sun pitää Ulpun puheilla käydä nin, sehän sitte myönsi että hänen pitää käydä anteeks 
pyytämässä.” (Opettaja, k) 

 
 
Ryhmän turvallisuuden asteen tunnistaminen on edellytys sille, että opettaja voi alkaa 

tietoisesti vaikuttaa ryhmän turvallisuuteen. Jos opettaja arvioi ryhmän turvalliseksi, 

vaikka oppilaat kokisivat asian toisin, hänellä tuskin on tarvetta muuttaa tilannetta. Il-

mapiirin turvallisuuden aistiminen riippuu sekä ryhmien ohjaamisen kokemuksesta että 

herkkyydestä omille tunteille (Aalto 2000, 139). Luokan opettaja kertoi tämän olevan 

itselleen hiukan vaikeaa ja myönsi haastattelussa saattavansa arvioida turvallisuuden 

asteen korkeammaksi kuin oppilaat. Minä taas arvioin ryhmän turvallisuuden asteen 

jopa kielteisemmin kuin oppilaat, johtuen ehkä omista ikävistä ryhmäkokemuksistani ja 

samastumisestani ryhmän turvallisuuden kielteisimmin arvioineisiin oppilaisiin. 

Tutkimusluokassa herkkyyttä oli myös pyrkimys huomioida kaikki oppilaat. 

Erityisesti tytöt vaikuttivat jäävän alkuvuodesta syrjään poikien jatkuvien konfliktien 

vaatiman huomion vuoksi. Myös tavalliset oppilaat tarvitsivat huomiota, jota valitetta-

van usein saivat vain ne, joilla oli näkyviä käytösongelmia tai jotka huomiota hakemalla 

hakivat. Syrjään jääneiden näkeminen ja kuunteleminen ilmeni joidenkin oppilaiden 

rohkaistumisena ja myönteisenä asenteena koulunkäyntiä kohtaan.  

 
Joo, et ne on päässy esiin niinko enemmän, ja heitä on niinko joku kuunnellu, että siellä on, menny 
semmossiin koviin ongelmiin niinko, tai akuutisti on pitäny ratkasta että, siellä semmoset kiltit on 
saanu sitä vuoroonsa odottaa vähän turhanki paljon. Ja nyt heillä, sinä siihen luokkaan tulit ni, 
ihan ensimäisenä sinä vaikka Mialta ja Heidiltä kysymään niin ne oli niin ilahtuneita,  niin ilahtu-
neita, että kävi oikeen päivän jälkeen vielä kiittelemässä että…heillä on ollut mukavaa. (Opettaja, 
k) 

 
Yksittäisen oppilaan kohdalla herkkyyttä tarvittiin varsinkin silloin, kun oppilaalla oli 

erityisiä ongelmia. Itse havaitsin erityisesti ne, jotka jäivät muusta joukosta syrjään ja 

ilmaisivat heikkoa itsetuntoa. Yleensä he olivat tyttöjä, joilla oli vaikeuksia hyväksyä 

omaa itseään ja ulkonäköään, mikä on ikävaiheelle tyypillistä (vrt. Aho & Laine 1997, 

28). Paitsi syksyllä pidettyjen erillisten tyttöjen ja poikien tuntien ja myönteisen palaut-

teen tuntien avulla, pyrin vahvistamaan oppilaiden itsearvostusta kannustamalla ja roh-

kaisemalla heitä myös koulun arjessa (ks. myös luku  9.2.2).  

Välillä tuntui siltä, että haluani ymmärtää oppilaita käytettiin myös hyväksi. 

Koin olevani liian kiltti ja empaattinen rajojen asettamisen kustannuksella. Jotkut oppi-
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laat käyttivät tätä hyväkseen käyttäytymällä miten tahansa, ”olinhan niin ymmärtävä”. 

Tämän huomasi myös ystäväni Neea, jonka pyysin koululle yhdeksi päiväksi seuraa-

maan opetusta ja antamaan siitä minulle palautetta. Päivän aikana muutama tyttö tuli 

julistamaan välitunnilla mielipidettään tunnetaitojen integroimisesta uskontoon hyvin 

äänekkäästi. Sen sijaan että olisin ensiksi puuttunut epäkohteliaaseen käytökseen ja 

vaatinut tunteiden asiallista ilmaisua, yritin kuunnella aktiivisesti ja ymmärtää heitä, 

mikä oli Neean mielestä tilanteessa täysin tarpeetonta. Kaikki tunteet ovat kyllä hyväk-

syttäviä, mutta niitä ei tule ilmaista miten vain. 
 
Ehkä ne kerjää sitä huomiota ja haluaa varmistella, missä rajat menee… ja höynäytttää mun hy-
väuskoisuutta ja halua selvittää asiat heille ja olla ystävällinen ja empaattinen… (Kenttäpäiväkirja 
15.3.01) 
 
Neea kommentoi, ettei mun ois tarvinnu kuunnella tollasta selvitystä ollenkaan, koska ne käyttäyty 
niin törkeesti. Oisin vaan sanonu, etten suostu keskustelemaan tuolla tavalla. Mä olin jotenkin 
vaan niin yllättynyt ja yllätetty, etten tajunnut, mitä tapahtui. Mä vaan koitin selvitä tilanteesta ja 
YMMÄRTÄÄ heitä, olla keskustelupituudella. Eli koitin olla ELÄYTYVÄ kuuntelija, sanoin ymmär-
täväni heidän tarpeitaan, mutta että mulla oli myös näkökulma, että asioita voi tehdä monella ta-
valla. Sanoin myös, että tehkää toki ehdotuksia opetuksesta, oonhan mä kysynytkin kommentteja. 
Haluan ottaa huomioon. Mutta nää jutut kuuluu nyt niitten opinto-ohjelmaan. (Kenttäpäiväkirja 
15.3.01) 

 
 
Oppilaiden käytöstä ei voinut laskea enää vain ”vapautuneeksi tunteiden ilmaisuksi”, 

vaan se oli jo häiriköintiä, sillä hiljaisuuden saamiseen ja tehtävien aloittamiseen meni 

paljon aikaa ja tehtävät olivat usein tekemättä. Myös kielenkäyttö toisia oppilaita ja 

minua kohtaan oli toisinaan asiatonta.  
 
Vaikka poikia oli vain kahdeksan, ja niistäkin kaksi pyydettiin tunnin lopulla rehtorin puhutteluun, 
oli mulla vaikeuksia pitää heitä kurissa…Jo luokkaan tullessa alkoi potkiminen (Santeri ja Leevi), 
ja häsläys jatkui koko tunnin. Selvästi mulla ei ollut auktoriteettia. (Kenttäpäiväkirja 16.11.00) 

 

Herkkyys yksin ei siis näyttänyt riittävän. Huomasin, että tunteiden vapaa ilmaisu johtaa 

kaaokseen ja opettajan vastuuaseman menettämiseen, mikä taas lisää ryhmän turvatto-

muutta (vrt. Castrén 2005, 24). Kaoottinen, tunteita voimakkaasti ilmaiseva luokka uu-

vutti minut. Hienotkaan toiminnalliset menetelmät eivät toimineet, jos luokassa ei ollut 

järjestystä. Huomasin kyllä eron siihen, kun luokassa oli työskentelyrauha; silloin tun-

tui, että parhaat puoleni opettajana pääsivät esiin. Ymmärsin, että minulta puuttui luo-

kassa auktoriteettia, sellainen asema, jossa saisin ryhmän sopivalla tavalla järjestykseen 

ja hallintaani. 
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Jämäkkyys 
 

Lapsi tarvitsee aikuiselta jämäkkyyttä, sääntöjä ja johdonmukaisuutta eli turvalliset 

rajat, koska ne luovat turvallista ja välittävää ilmapiiriä ja tekevät elämästä hallittavam-

paa (Keltinkangas-Järvinen 1994, 147–149; Liinamo & Kannas 1995, 122; Pulkkinen 

2002, 145). Flinkman (2004, 80–81) havaitsi tutkimuksessaan sellaisten lasten olleen 

tasapainoisimpia ja onnellisimpia, joilla oli turvalliset rajat. Puolimatkan (1999) mukaan 

auktoriteeteista vapaa lapsi ei ole todellisesti vapaa. Ilman ohjausta lapsen vapautta ja 

tulevaisuuden mahdollisuuksia sen sijaan kavennetaan, koska hän saattaa ”vapaalla” 

toiminnallaan vaarantaa oman tulevaisuutensa ja loukata toisten vapautta. (Puolimatka 

1999, 224–225.) Sääntöjen mukaista, kunnioittavaa käytöstä odottamalla opettaja kas-

vattaa oppilaita samalla yleiseen ihmisarvon kunnioittamiseen (Tirri 1999, 91).  

Opettajalla on valtaa ja auktoriteettiasema, joka perustuu toisaalta yhteiskunnan 

koululaitokselle asettamaan tehtävään, mutta toisaalta se on oikeutettu vain siksi, että 

vallan antamisen perustana on hyvä tarkoitus: lasten myönteiseen kehitykseen vaikut-

taminen. (Puolimatka 1997, 250, 252–253, 256.) Auktoriteettiasema ei kuitenkaan tule 

opettajalle automaattisesti, vaikka laki ja hyvät perustelut sen hänelle suovatkin (Peters 

1959, 16–19). Auktoriteetti sekä annetaan että otetaan, eli oppilaiden tulee antaa (legi-

timoida) auktoriteettiasema opettajalle ja opettajan tulee itsekin ottaa se (McLaughlinin 

1991, 193). Keskinen (2005) puhuu asemavallasta ja henkilökohtaisesta auktoriteetista 

tai persoonallisesta arvovallasta (Castrén 2005, 24). Omalla kohdallani asemavaltaakin 

oli vain vähän, olinhan opiskelija enkä oppilaiden varsinainen opettaja. Henkilökohtai-

nen arvovaltani oli vasta aivan kehittymisensä alussa. Olin harjoitteleva opettaja, joka 

harjoitteli opettamisen lisäksi myös omien tunteidensa käsittelyä ja hallintaa. Rajojeni 

yli menemisen salliminen murensi arvovaltaani entisestäänkin. Oppilaat eivät siis ym-

märrettävästikään legitimoineet auktoriteettiasemaani.  

Auktoriteettiaseman ottaminen ja rajojen asettaminen oli vaikeaa, sillä kuten 

useimmat opettajat, halusin olla ystävällinen opettaja, joka välittää oppilaistaan ja ym-

märtää heitä (McLaughlin 1991, 182). Liitin herkkyyden ja sitä ilmaisevan ymmärtävän 

asenteen etenkin tunnekasvattajaan. Rajojen asettaminen tuntui toisinaan jopa epäsopi-

valta tunnetaitojen opettajalle (vrt. Lahtinen & Nyystilä 2004, 64). Pelkäsin olevani 

liian joustamaton, jos pitäisin kiinni suunnitelmistani. Mietin, olisinko liian tyly ja epä-

empaattinen, jos ilmoittaisin oppilaille, etten suostuisi kuuntelemaan asiatonta tun-

teenilmaisua. Pelkäsin leimautuvani ”ikäväksi aikuiseksi”. Toimin siten kuin olisin 

uskonut, että ”ehkä niitten asenne vois olla myönteisempi, jos mäkin yritän olla muka-
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va.” (Kenttäpäiväkirja 25.3.01) En halunnut olla ”vanhanaikainen”, autoritäärinen opet-

taja vaan dynaaminen ”oppimisen ohjaaja”. 

Vaatimisen ja rajojen asettamisen vaikeuteen vaikutti myös oletukseni siitä, et-

tä oppilaat pystyisivät jo kantamaan vastuuta omasta käytöksestään ilman, että minun 

olisi pitänyt heitä patistella. Luotin siis heihin enemmän kuin oli syytä ja jätin heille 

liikaa vastuuta unohtaen, että he olivat vasta lapsia (vrt. Pulkkinen 2002, 146). Ehkä 

tämä oli myös mukavuudenhalua – onhan vastuun kantaminen ja oppilaiden käytökseen 

puuttuminen raskasta. Koin myös rasittavaksi olla heti kouluun tullessani ”ikävä”, eli 

ryhtyä vaatimaan oppilailta tietynlaista käytöstä, ja menettää samalla iloinen ja myön-

teinen mielialani. Tavallaan tämä oli omien tunteideni säätelyn yrittämistä. Halusin 

pitää ärtymyksen tunteet loitolla myös siksi, että niiden käsittely olisi vaatinut minulta 

paljon psyykkistä työtä. Tietyllä tavalla rajojen asettamattomuus oli myös psyykkistä 

laiskuutta. Se oli hyvin lyhytnäköistä, sillä useimmiten tilanne muuttui turhauttavaksi ja 

jouduin kokemaan välttelemiäni tunteita joka tapauksessa. Rajojen asettaminen heti 

alussa olisi lyhentänyt turhauman tunteiden kokemista kaikilta osapuolilta.  

Helpommaksi tilannetta ei tehnyt se, että toisinaan kyseenalaistin opettajan 

valta-asemaa yleensäkin. Mietin, onko opettajalla enää minkäänlaista oikeutta kurinpi-

toon ja vallankäyttöön. Saako oppilaita pakottaa mihinkään? Minkä verran valtaa kuului 

oppilaille ja minkä verran opettajalle? Petersin (1959, 24) tavoin arvelin, että sosiaali-

sessa systeemissä tarvitaan auktoriteettia, mutta millaista sen tulisi olla ja mitkä ovat sen 

rajat? Olin teeman kanssa aivan hämmentynyt. En myöskään aina kokenut saavani luo-

kan opettajan tukea auktoriteettiasemalleni ja vallankäytölle. Tunsin olevani hänen ”alu-

eellaan” ja senkin vuoksi varoin oppilaiden ojentamista. 
 

On vaikeaa joskus tajuta se, milloin pitäis kuulla lapsen mielipidettä ja antaa hänelle ”tilaa” ja 
mahdollisuus ”toteuttaa itseään” eli olla osallistumatta, jos ei halua, ja milloin on syytä olla tur-
vallisen vahvana aikuisena ”vahtimassa” rajoja, sopeuttamassa yhteisiin normeihin ja sääntöihin, 
ojentamassa työntekoon, että ”toimitaan, vaikkei aina haluttaisi”. (Kenttäpäiväkirja 21.2.01) 

 

Pohdintani heijasti hyvin nykyajan opettajien vallankäytön monimutkaista teemaa, joka 

taas perustuu yhteiskunnan ja kasvatuksen arvojen muutokseen. Kasvatuksen arvot ovat 

viimeisen sadan vuoden aikana muuttuneet hyveiden, kurin ja kuuliaisuuden painotta-

misesta individualistisesti määriteltyihin arvoihin, subjektivismiin ja siten opettajan 

auktoriteetin katoamiseen (Launonen 2000, 295–297). Totesin, että koulutukseni aikana 

olin kyllä saanut opetusta esimerkiksi lapsilähtöisyydestä ja yksilön tiedon konstruoin-
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nista mutta en siitä, miten luon rakentavaa kuria ja järjestystä, miten lapselle asetetaan 

rajat ja miten auktoriteetti muodostuu. 

Jollain tavalla ymmärsin kyllä oikeutukseni auktoriteettiasemaan ja välittämis-

tä osoittavaan vallankäyttöön ja kontrolliin. Ymmärsin myös, että jos arvostan itseäni, 

vaadin oppilailta itseni ja rajojeni kunnioitusta. Havaitsin, että hyväksytyksi tulemisen 

tarve ja pelko oppilaiden kiintymyksen menettämisestä olivat vahvasti vaikuttaneet toi-

mintaani, mikä on Hellstenin (2003, 226–227) mukaan tyypillistä aikuisuutensa ja val-

tansa pois antaneelle, väärää syyllisyyttä kantavalle opettajalle. Minulla ei ehkä ollut 

tarpeeksi itsearvostusta, vaan hain vahvistusta sille oppilaita miellyttämällä. En uskalta-

nut olla aikuinen ja ottaa vastaan lapsen vastustusta. Tämä ei kuitenkaan ollut oikea tie 

henkilökohtaisen arvovallan saavuttamiseen. Eräs ystäväni totesikin minulle kerran, että 

”ei sitä kunnioitusta kukaan muukaan meille anna, jos emme itse vaadi! Jos emme pidä 

jalanjäljistä kasvoillamme, on noustava ylös!” (Kenttäpäiväkirja 21.2.01) Vain itseäni 

kunnioittamalla voisin saada oppilailtakin kunnioituksen ja auktoriteettiaseman (vrt. 

Hellsten 2003, 229), ja vain siten voisin syventää ryhmän turvallisuutta ja luottamusta 

minua kohtaan. Vain siten voisin myös edistää yleistä toisten kunnioittamista ryhmässä 

(vrt. Tirri 1999, 91).  

Yritinkin kehittää jämäkkyyttäni ja kiinnittää työrauhaan ja järjestykseen 

huomiota. Käsittelimme sääntöjen merkitystä oppilaiden lumesta rakentamien ”unelma-

kaupunkien” avulla ja perehdyimme koulun sääntöihin. Pyrin vaatimaan oppilailta osal-

listumista ja tehtävien tekemistä sitkeästi loppuun asti, mitä opettaja piti hyvänä 

esimerkkinä oppilaille. Ystäviltäni sain usein rohkaisua ja tukea omalle itsearvostuksel-

leni. Silloin kun olin mielestäni riittävän jämäkkä, opiskelu luokassa sujui hyvin ja koin 

toimineeni niin kuin minun kuuluikin. Myös oppilaat tahtoivat lopulta, että rajoja asete-

taan (vrt. katkelmat alla). Tutkimustenkin mukaan lapset antavat vallan opettajalle mie-

lellään, jos opettaja edistää vallankäytöllään työskentelyrauhaa (Castrén 2005, 24). 

Ilmeisesti en kuitenkaan kyennyt olemaan jämäkkyyden toteuttamisessa tarpeeksi joh-

donmukainen, sillä työrauhatilanne ja ryhmän hallinta ei sanottavasti parantunut kevättä 

kohti. Yksittäisten oppilaiden kohdalla pystyin kuitenkin parantamaan rajojen asettamis-

ta. 
Keskustelu [Erikan kanssa] oli ystävällinen, mutta mielestäni rohkean tiukka. Katsoin silmiin ja 
koitin välittää hyväksyntää, mutta myös rajojen asettamista. Koitan ottaa itseni vakavasti ja arvos-
taa itseäni, ottaa paikkani. (Kenttäpäiväkirja 5.12.00)  
 
Petteri huomautti, ettei Kristiina voi aina saada tahtoansa läpi, onhan toistenkin tehtävä tehtävät. 
Ja se on kyllä oikeassa. Kristiina saa ihan liian usein tahtonsa läpi yksinkertaisesti kieltäytymällä 
tehokkaasti. Mä en tuntenut tässä armoa, vaan ”pakotin”, vaadin, että Kristiina osallistuu kuten 
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muutkin ja sanoin, että mäkin alan nyt kyllästyä tuohon vastaansanomiseen. Ja sanoin, että hänen 
on esityksessä oltava mukana, minä katsoisin sen. Toisaalta tuntuu älyttömältä pakottaa ja vaatia, 
mutta tuntuu, että siinä on kyse vaan periaatteessa kaiken vastustamisesta, huomion hakemisesta 
sillä tavalla. Se tyttö alkaa tuntea aika turvattomaksi olonsa, jos sille ei osoiteta rajoja. Tässä tun-
tuikin, että en ollut pakottamassa häntä johonkin, johon hän ei pysty, vaan osoittamassa, missä ra-
jat kulkevat. (Kenttäpäiväkirja 21.2.01) 

 
 

Paitsi rajojen asettamista ja johdonmukaista tietynlaisen käyttäytymisen odottamista, 

jämäkkyys on myös sitkeyttä ja jaksamista. Murrosikään saapuvan kapinointi ja rajojen 

etsiminen on aikuiselle raskasta, mutta juuri silloin hän tarvitsee aikuiselta jaksamista ja 

sen kautta vakuutusta välittämisestä (Keltinkangas-Järvinen 1994, 149). Turvattomassa, 

vaihtuvien ihmissuhteiden maailmassa elävät lapset tarvitsevat pysyviä aikuisia: Eihän 

ne tarvitse ko semmosta aikuista joka vaan niitä jaksaa sietää, olla niitten kanssa. 

(Opettaja, s) Opettajan rooliin kuuluu vastustuksen sietäminen, jos hän haluaa olla tur-

vallinen aikuinen ja osoittaa välittämistä. Oppilaan kapinaa ei tule ottaa henkilökohtai-

sena loukkauksena, vaan siihen tulisi ennemminkin suhtautua opettajan ja aikuisen 

roolista käsin. Harjusen (2002) väitöskirjan viimeisten sivujen sanat kuvaavat tätä hy-

vin:  
Kasvatus vaatii erojen ja yhtäläisyyksien tajua: opettajan ja ihmisyyden, - - opettajan ja minäni 
välillä on ero. Minä elän opettajan suhteessa oppilaisiin, mutta kuitenkin minä. Minulta vaaditaan 
tässä suhteessa tiettyjä asioita. Minä olen erossa, vaikka sinä, oppilas, vastustat minua ja joudun 
vastaamaan vastustukseen. Minun kuuluu tehdä niin, ja silloin en loukkaannu, jos kohtaan vastus-
tusta. Minä välitän vaikka vastustan, puutun asiaan. Välitän ja siksi puutun asiaan. Elän todeksi 
sen, mitä suhteessa edustan ja mitä itsekin kunnioitan. Koska minä olen minä, en siedä mitä tahan-
sa, vaikka pystynkin ymmärtämään. Suojelen itseäni ja muita. Koko yhteisö suojelee sinua, minua 
ja kaikkia muitakin, jos se on terve. (Harjunen 2002, 471.) 

 
 
 

Pedagoginen auktoriteetti 

 

Herkkyyden ja jämäkkyyden välistä tasapainotteluani voisi kutsua pedagogisen auktori-

teetin etsimiseksi. Pedagoginen auktoriteettisuhde perustuu Harjusen (2002, 8) mukaan 

opettajan haluun olla ihminen ja opettaja: eettinen, vastuuntuntoinen, välittävä ja oikeu-

denmukainen, tehtävänsä ja arvoperustansa tiedostava kasvattaja. Auktoriteettisuhde 

luodaan vuorovaikutustilanteissa, joissa on läsnäoloa, luottamusta, vastuuta, arvostusta 

ja kunnioitusta. Auktoriteettisuhteen muodostuminen vaatii opettajalta vahvaa itsetuntoa 

ja tervettä itsevarmuutta, uskoa itseensä ja oppilaisiinsa. Kokemus ja ammattitaidon 

lisääntyminen voivat kehittää näitä ominaisuuksia. (Harjunen 2002, 8.) Keskinen (2005) 

toteaa, että myös opettajan tunnetyö eli vaikeiden tilanteiden herättämien tunteiden kä-

sittely lisää henkilökohtaista arvovaltaa (Castrén 2005, 24). Vakaa, itseään tunteitaan 
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säätelemällä ohjaava aikuinen herättää oppilaassa enemmän kunnioitusta kuin lapsen 

lailla riehuva, tunteidensa armoilla oleva ihminen. Pedagoginen auktoriteetti on lähellä 

Golemanin (1998) määrittelemää tunneälykästä johtajuutta, jossa herkkyyden lisäksi 

ilmenevät itsevarmuus, johdonmukaisuus ja päättäväisyys. Tätä hän kutsuu ”empaatti-

seksi jämäkkyydeksi”. (Goleman 1998, 223–224.)  

Tasapainottelu herkkyyden ja jämäkkyyden välillä oli haastavaa. Monta kertaa 

tunsin epäonnistuvani ja koin olevani hyvin keskeneräinen opettaja, joka vasta opettelee 

niin opettamista kuin omien tunteiden käsittelyä. Halusin olla ”täydellinen” tunnekas-

vattaja, kunnes vähitellen ymmärsin, että noviisina minun pitäisi kuitenkin olla itselleni 

armollinen. Keskinen (2005) ohjaakin, että opettajan tulee armahtaa itseään ja sallia 

itsellensä kasvunaikaa: esimerkiksi henkilökohtaisen arvovallan kehittyminen on oppi-

misprosessi, joka etenee pikkuhiljaa (Castrén 2005, 24). Tämä oli vasta ensimmäinen 

”syventävä kurssi” omassa opettajan ja tunnekasvattajan itsetuntemus- ja kasvukoulus-

sani, jossa sain oppia ja kasvaa yhdessä oppilaiden kanssa (vrt. Kokkonen 2005, 72–73). 
 
Ja sitten on tää ryhmä ja omat tunteet. Nää herättää aika lailla tunteita mussa, ja kun mäkin olen 
aika alussa näitten tunteitteni kanssa, on siinä tekemistä! Olen siis aika keskeneräinen tunnekas-
vattaja. Mutta tässä sitä ”valmistutaan”, ”kypsytään!” (Kenttäpäiväkirja 5.4.01) 
 
Sitten kyllä lenkillä totesin, että ei se mitään, saan epäonnistua ja olla epätäydellinen, keskeneräi-
nen. Saan opetella tätä hommaa. Mun on sallittava itseni olla ”keskinkertainen”, muuten mä hajo-
tan itteni. (Kenttäpäiväkirja 5.4.01) 

 

Havaitsin, että opettaja todella on ”oman työnsä tärkein instrumentti ”, kuten Pulkkinen 

(2002, 254) asian ilmaisee. Opettajana teen työtä omalla persoonallani. Joudun käsitte-

lemään omia ja oppilaiden tunteita ja olen samalla esimerkkinä tunteiden rakentavasta 

käsittelystä ja esimerkiksi konfliktitilanteiden ratkaisemisesta. Tämä haastaa minut tun-

nekasvattajana, sillä omat taitoni luovat perustan sille, miten voin tukea oppilaitani (vrt 

luvut 4.1 ja 4.2; Kokkonen 2005, 72–73; Marans & Cohen 1999, 122–123; Mäki-Opas 

1999, 37–38; Siponen & Kokkonen 2005, 213–214). On uskallettava heittäytyä vaati-

vaan ja ehkä ahdistavaankin, mutta lopulta palkitsevaan kasvuprosessiin (Kokkonen 

2005, 72–73; Weare 2004, 128–129). 
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10.4 Yhteisön tuki 

 

 

Oppilaalle koulun sisäinen sekä koulun ja kodin välinen yhteistyö luo turvallisuutta. Jos 

kasvatusperiaatteet ja säännöt ovat samat kaikilla, maailma tulee oppilaalle turvalliseksi 

ja opettaja saa tukea työlleen (Pulkkinen 2002, 214–215). Jos taas säännöt vaihtelevat, 

oppilas voi kokea turvattomuutta ja opettaja voimattomuutta. Lapsi tarvitsee 

kasvatusyhteisöä tukemaan kehitystään (Pulkkinen 2002, 221). Tutkimusluokan 

vanhemmilta opettaja kaipasikin enemmän ”aikuisuutta” ja sitoutumista, sillä monet 

lapset vaikuttivat ”rajattomilta”.  
 
Kyllä se [kodin ja koulun yhteistyö] on niinku lapsen tunteisiin vaikuttava. Että maailma on 
turvallinen sillon. (Opettaja, s) 
 
Kyllä, ja rajat, niin semmonen turvallisuus ja että on rajat, sillon ku kaikki saa olla puoleenyöhön 
tai mennä assalle aamuyöstä, niin jos vaan jonkun vanhemmilla aina löytyy se sisu että, että mo-
nelta on meillä kotiintuloaika ja monelta haetaan ja jos ei tule, niin sieltä mennään tosissaan kyllä 
sitte hakemaan kanssa ja, vanhemmat tietää missä lapset on ja - mitä koulusta annetaan lappua 
niin ne kotona katsotaan ja luetaan ja allekirjotetaan ja vastataan mitä on kysytty. (Opettaja, s) 

 
 
Opettaja on luokkansa kanssa hyvin yksin ja voisi sanoa jopa turvaton, elleivät 

kouluyhteisö ja vanhemmat tue hänen työtään. Kouluyhteisö ja laajemmin koko 

lähiyhteisö on kasvatustyössä suuri voimavara (Launonen & Pulkkinen 2004, 56). 

Tutkimusluokan opettaja koki saaneensa tukea kouluyhteisöltä: hän oli saanut 

luokkaansa kouluavustajia tarpeen mukaan ja erityisopettaja auttoi kiusaamis-

tapauksissa. Rehtorilta sen sijaan tukea tuli hyvin vähän, sillä hän ei opettajan mukaan 

edes tiennyt, mitä luokissa tapahtuu. Opettajan mukaan osittain siksikin Larin luokalta 

siirto oli vaikeaa, ja opettaja joutui taistelemaan muiden oppilaidensa oikeuksien 

puolesta.  

Toisaalta yhteistyö kotien kanssa ei opettajan mukaan tulisi olla liian 

nöyristelevää eikä vanhemmilta tulisi kysellä mielipiteitä opetettavista asioista, sillä 

muuten erilaisia mielipiteitä ja valittamista löytyisi joka asiasta. Silloin opettajalta 

menee uskottavuus ja lapset voivat kieltäytyä osallistumasta johonkin ”vanhempien 

luvalla”. Tämä näkyi hieman projektinkin aikana, sillä ainakin yhden oppilaan 

vanhemmat suhtautuivat hyvin epäillen tunnekasvatukseen ja oppilaiden kommenteista 

päätellen myös parin muun oppilaan vanhemmat olivat lausuneet kriittisiä ajatuksia. 

Vanhempien osallistuminen tunnekasvatukseen taas vaikutti myönteisesti: ilmiselvästi 
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Pietun äidin osallistuminen jatkoseikkailupäivän järjestämiseen oli yleensä moniin 

vaikeuksiin joutuneelle pojalle ylpeydenaihe, kerrankin hän sai päteä. 

 
Kyllä mä voin kysyä, että jos joku sanoo, niin kuuntelehan minä ja niinko hänen mielipiteensä 
mutta mä vaan sanon että tää kuuluu meillä opetukseen. Että ne ei pääse niinku möhertämään että 
otetaanko tuota, otetaanko tätä, mitä mieltä meidän lapsi on tästä, mitä mieltä muuta niin, se on 
niinku semmonen pohjaton suo. (Opettaja, s) 
 
Vilma sanoi, että ”Äiti sano, ettei mun oo pakko tehä näitä, jos mä en halua!” Mä koitin, että kyllä 
nää tehtävät kuuluu koulunkäyntiin…( Kenttäpäiväkirja 15.3.01) 

 
 
Tunnekasvatusprojektissa opettaja koki yhteistyön minun kanssani hedelmällisenä. 

Yhteistyö antoi hänelle voimia työhön haasteellisen luokan kanssa, kun ei tarvinnut olla 

aivan yksin. Opettaja kaipasikin tukea yhteis- tai rinnakkaisopettajuudesta, jossa yhdellä 

luokalla olisi kaksi opettajaa.   

 
Tuntu hyvältä, kun Seija-ope sano lähteissä, että ”Kyllä susta on ollut paljon apua. Jaksaminen on 
ihan erilaista!” Johon mä, että: ”Ihan totta?!” Seija: ” Kyllä.” No se tuntuu hyvältä kuulla! 
JESSSSS!!! Sentään jossain ollut musta hyötyä! (Kenttäpäiväkirja 14.3.01) 

 
 
Tunnekasvatusprojektin aikana tulin vähitellen osaksi kouluyhteisöä, mikä olikin 

tavoitteeni ja minkä koin tunnekasvatuksen onnistumisen edellytyksenä. Pidin 

opettajille keväällä puolikkaan VESO-koulutuksen tunneälystä. Sen jälkeen muutama 

opettaja tuli kertomaan kiinnostuksestaan asiaan ja myöhemmin yksi opettaja alkoi 

kertoa opetukseensa liittyvistä ongelmista ja tarpeesta opettajien avoimempaan 

vuoropuheluun ja työparin käyttöön. Koin yhteistyön koko kouluyhteisön kanssa 

kuitenkin jääneen vielä vähäiseksi, ja suunnittelinkin projektin mahdollisena jatkona 

juuri yhteistyön kehittämistä kokonaisvaltaisen sosioemotionaalisen kasvatuksen 

näkemyksen mukaan (vrt. Elias ym. 1997, 33; Weare 2004, 53, 55). 

 

 

10.5 Turvallisuus-teeman yhteenveto 

 

 

Edellä tarkastelin, miten turvallisuus ja turvattomuus ilmenivät tutkimusryhmässä ja 

mitkä ryhmään, opetuksen organisointiin, opettajaan ja yhteisöön liittyvät tekijät siihen 

vaikuttivat. Tutkimusryhmä vaikutti projektin alkupuoliskolla turvattomalta: siinä oli 

klikkejä, tietyt oppilaat jätettiin ulkopuolelle ja roolit olivat jäykät. Toisia arvosteltiin ja 

kiusattiin. Havaitsin, että yhdelläkin valtaa omaavalla oppilaalla voi olla suuri vaikutus 
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ryhmän turvallisuuteen. Tutkimusluokassa Lari aiheutti pelkoa, mikä esti toisia ilmai-

semasta tunteitaan ja mielipiteitään. Erika oli voimakas mielipidevaikuttaja suositun 

asemansa vuoksi ja saattoi estää joitakin ilmaisemasta omia ajatuksiaan. Toveripainee-

seen vaikutti todennäköisesti myös alkava murrosikä ja sen tuoma sisäinen epävarmuus 

(vrt. luku 8.4).  

Turvallisuuden lisäännyttyä oppilaat ilmaisivat enemmän tunteitaan ja mielipi-

teitään ja olivat läheisempiä. Tähän vaikuttivat ilmeisesti lupa ilmaista tunteita ja ryh-

män rakenteen muuttuminen Larin toiseen ryhmään siirtämisen kautta. Kyselyjen 

mukaan kiusaaminen väheni ja toverisuhteet paranivat. Luokka ei kuitenkaan muuttunut 

täysin turvalliseksi, vaan turvallisuus saattoi parhaimmasta vaiheesta jopa hieman taan-

tua loppukeväästä vähäisempien yhteistyöharjoitusten vuoksi. Huomasin, että ryhmä 

”elää” ja muuttuu jatkuvasti ja siksi turvallisuutta pitää luoda ja ylläpitää koko ajan. 

Opettajana vaikutin luokan turvallisuuteen opetusjärjestelyjen avulla. Toistu-

vat rutiinit, joihin liittyi keskinäisen tuntemuksen edistämistä, mahdollisesti lisäsivät 

turvallisuutta. Toisaalta usein vaihtuvat ryhmät, tuntien ajankohdat ja opetusmenetelmät 

vaikuttivat ainakin aluksi aiheuttavan epävarmuutta ja turvattomuutta, mutta toisaalta ne 

saattoivat auttaa luokkaa sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja oppimaan siten joustavuutta. 

Kouluyhteisö ja oppilaiden vanhemmat tekevät oppilaan ympäristöä turvalli-

seksi yhteisillä toimintaperiaatteilla. Yhteisö vaikuttaa myös opettajan työssään koke-

maan turvallisuudentunteeseen. Opettaja on kuitenkin se, joka rajaa yhteistyön ja 

neuvottelun määrää sellaiseksi, että se on hänen työtään tukevaa eikä sitä kyseenalaista-

vaa. 

Opettajan ja oppilaan välistä suhdetta pidetään opetuksen tärkeimpänä ele-

menttinä (Gordon 1974, 11; Uusikylä & Atjonen 1999, 9). Opettaja vaikuttaa oppilaisiin 

oman käytöksensä ja tunnetaitojen arkeen soveltamisen kautta. Opettajan omat tunne-

taidot ja niiden soveltaminen arkeen vaikuttavatkin aineiston perusteella erittäin keskei-

siltä turvallisuuden luomisessa. Kutsun opettajaan itseensä liittyviä, ryhmän 

turvallisuuteen vaikuttavia tärkeimpiä elementtejä herkkyydeksi ja jämäkkyydeksi. 

Herkkyys on muun muassa avoimuutta omille ja oppilaiden ehkä kätketyillekin tunteille 

sekä oppilaiden kuuntelemista. Herkkyys oppilaiden tunteille välittää heille arvostusta 

ja hyväksymistä ja voi siten edesauttaa myönteisen ja jopa oppilasta muuttavan opettaja-

oppilassuhteen muodostumista.  

Herkkyyden rinnalle tarvitaan kuitenkin jämäkkyyttä. Jämäkkyys on opettajan 

vastuullista vallankäyttöä, jonka avulla opettaja kontrolloi luokan tapahtumia ja puuttuu 
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epäasialliseen käytökseen, koska hän välittää oppilaista ja haluaa luoda luokkaan turval-

lisuutta. Rajat luovat myönteistä ilmapiiriä, tekevät elämästä hallittavampaa ja mahdol-

listavat työskentelyn. Järkevät säännöt ja niiden noudattamisen valvominen luovat 

perusedellytykset oppilaiden turvallisuudentunteille. Opettajan jämäkkyys on myös 

tunnetyötä, vaikeiden tilanteiden herättämien tunteiden käsittelyä ja hallintaa. Tämä taas 

vaikuttaa henkilökohtaisen arvovallan kehittymiseen. Henkilökohtaisen arvovallan 

muodostuminen on kuitenkin pitkällinen kasvuprosessi.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
KUVIO 21. Oppilaiden turvallisuuden tunteisiin vaikuttavat tekijät koulussa 
 

 

Olin mielestäni oikealla tiellä pyrkiessäni kuuntelemaan oppilaita aktiivisesti, rohkai-

semaan ja kohtaamaan heitä. Suhteessani oppilaisiin toteutui herkkyys heidän tunteil-

leen, läsnäolo, välittäminen ja jopa luottamus. Olin oppilaista välittävä ja huolehtiva, 

ymmärtävä opettaja (vrt. Tirri 1999, 56). Herkkyytenikin avulla loin turvallisuutta, mut-

ta se ei riittänyt: tarvitsin lisää turvallisen ilmapiirin luomisen toista puolta eli jämäk-

kyyttä. Ymmärsin, että ryhmän turvallisuutta syventääkseni minun oli kehitettävä 

itsevarmuuttani ja rajojeni ilmaisemista sekä otettava reilusti auktoriteettiasema, joka 

minulle kuului. Minun tuli kasvaa kohti pedagogista auktoriteettia, jossa herkkyys ja 
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jämäkkyys yhdistyisivät. Tammikuussa 2001 kiteytin kenttäpäiväkirjassa edelleen päte-

vän opettajaksi kasvun tavoitteeni: Toivon, että voisin olla lämmin, mutta luja! (Kenttä-

päiväkirja 25.1.01)  

Olen koonnut nämä tutkimuksessa esiin tulleet, merkittävimmät oppilaiden 

turvallisuuden tunteiseen vaikuttavat tekijät kuvioon 21. Kuviossa suuret kasvot kuvaa-

vat opettajaa. Sydän kuvaa opettajan herkkyyttä, suorakulmio jämäkkyyttä. Nämä vai-

kuttavat opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen ja suhteeseen. Pienet kasvot 

ovat oppilaita. Oppilaiden kehitysvaihe, oma sisäinen turvallisuus ja ryhmädynamiikka 

ovat oppilaisiin ja ryhmään liittyviä turvallisuuden tekijöitä. Keskellä oleva suorakul-

mio kuvaa opetuksen organisointia ja koulun arkea. Satunnaiset tekijät ovat esimerkiksi 

tapahtumia, onnettomuuksia ja muita arkipäivän rutiineja koskettavia, yleensä turvalli-

suutta heikentäviä muutoksia, joihin opettaja ja oppilaat eivät välttämättä voi vaikuttaa.  

Nämä voivat toisalta myös lisätä turvallisuutta, jos niiden aiheuttamia tunteita käsitel-

lään. Opettaja ja oppilaat muodostavat pienen yhteisön, joka toimii suuremmassa yhtei-

sössä, johon kuuluvat koulu ja koti, laajemmin myös muu yhteiskunta (vrt. 

Bronfenbrennerin 1979, 3–8 ekologisen sosiaalistumisteorian eri tasot). Kuvio ilmentää 

myös sitä, että turvallisuuden luominen ei ole yksittäinen temppu tai vain yhtä henkilöä 

koskettava asia, vaan se on kokonaisvaltainen, koko kouluyhteisöä ja laajempaa yhtei-

söä vastuuttava koulunkäynnin ja tunnekasvatuksen perusedellytys. 
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11  POHDINTA 

 

 

11.1 Tunnetaitoprojektin arviointia 

 

Kovasti työtä teettänyt tärkeä asia.  (Opettaja, kevät) 

 

Luvussa 4.5 esittelin CASELin (2003a, 16) ohjeet kasvatusohjelmien ja yleensäkin so-

sioemotionaalisen kasvatuksen arviointiin. Niiden mukaan kasvatusohjelmien tulisi 

perustua lapsen käyttäytymistä käsitteleville teorioille, ottaa huomioon lapsen kehitys-

vaihe, opettaa lapsille myönteisiä sosioemotionaalisia taitoja ja opettaa heitä sovelta-

maan niitä arkeen, sisältää monipuolisia opetusmenetelmiä, vaikuttaa ryhmän 

turvallisen ilmapiirin muodostumiseen, olla yhteistyössä kotien ja lähiyhteisöjen kanssa 

sekä tehdä jatkuvaa arviointia.  

Näiden kriteerien mukaan arvioiden tunnetaitoprojekti täytti useita tärkeitä edel-

lytyksiä. Tunnetaitoprojekti perustui tunteiden ja tunneälyn teorioille, projektissa otet-

tiin huomioon oppilaiden esimurrosiän kehitysvaihe aiheiden valinnassa, siinä käytettiin 

monipuolisia opetusmenetelmiä ja pyrittiin vaikuttamaan ryhmän turvallisuuteen. Taito-

jen soveltamista arkeen tapahtui monissa tilanteissa: esimerkiksi kiusaamisen käsittelys-

sä, taitojen integroimisessa oppiaineisiin, jälki-istunnoissa ja käytännöllisten 

esimerkkien avulla. Arkeen soveltaminen olisi toki voinut olla vieläkin tehokkaampaa ja 

oppilaille olisi tullut antaa enemmän palautetta taitojen käytöstä (vrt. luku 4.2 esim. 

Elias ym. 1997, 33).  

Yhteistyötä kotien kanssa tapahtui vanhempainilloissa, kirjeitse ja seikkailuret-

kellä. Koulun muut opettajat saivat projektista ainakin tietoa ja kunnan kasvatusprojekti 

ja tunnetaitoprojekti tukivat toistensa tavoitteita. Arviointi kuului toimintatutkimukseen 

luonnollisesti, ja kaikki projektin osapuolet saivat arvioida projektia useaan kertaan. 

Tunnetaitoprojektilla oli myös Toppingin ym. (2000, 411–413, 423–424) kasvatusoh-

jelmien meta-analyysin tulosten mukaisesti (ks. luku 4.5) hyvät lähtökohdat: projektissa 

harjoiteltiin monia sosiaalisia taitoja ja kognitiivisia malleja kuten itsehallintaa ”Liiken-

nevalo”-mallin avulla. Toveritukea (esim. luokkatovereiden rohkaiseminen taitojen 

käytössä) projektissa ei juuri käytetty, mikä olisikin tulevaisuudessa hyvä kehittämis-

kohde. 
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Nämä kriteerit eivät kuitenkaan vielä varmista, että oppimista varmasti tapahtuu, 

eivätkä ne kerro, miten mielekkäänä osallistujat sen lopulta kokivat. Luvussa 4.5 todet-

tiin, että oppimiseen vaikuttavia tekijöitä on monia, kuten oppilaan omat valmiudet, 

opettajan persoona, opettajan odotukset ja suhtautuminen oppilaaseen sekä organisaati-

on antama tuki. Tunnetaitoprojektin mielekkyydestä ja ”laadusta” kertovatkin ehkä eni-

ten tulokset tunnetaitojen oppimisesta ja ryhmän ilmapiirin muutoksista. Projektin 

oppimistulokset eivät olleet yksiselitteisiä, mutta viittasivat pieniin edistysaskeliin useil-

la eri osa-alueilla. Tämän lisäksi kysyin oppilailta, opettajalta ja vanhemmilta suoraan 

mielipiteitä projektin mielekkyydestä ja näkemyksiä tunnetaitojen hyödyllisyydestä, 

vaikuttavathan asenne, motivaatio ja asioiden merkitykselliseksi kokeminen oppimiseen 

(Tynjälä 1999, 98–100, 107–108). Oppilaat arvioivat projektin mielekkyyttä itsearvioin-

tilomakkeessa ja ryhmähaastattelussa, vanhemmat palautekirjeessä ja opettaja haastatte-

lussa. Hyödyllisyyden kokemuksesta kertovat epäsuorasti myös oppilaiden antamat 

esimerkit tilanteista, joissa tunnetaitoja voisi käyttää (luku 9).  

Itsearviointilomakkeessa kysyin oppilailta, miten hyödyllisiä opetetut asiat ja 

taidot heistä olivat ja miten paljon uusia asioita he olivat oppineet asteikolla 0 (ei yh-

tään)–5 (hyvin paljon) (ks. liite 7). Hyödyllisiksi taidot arvioitiin 2,5:n keskiarvolla ja 

pojat arvioivat ne jonkin verran hyödyllisemmiksi kuin tytöt (tytöt 2,3, pojat 2,6). Ha-

jonta oli suurta, sillä neljä oppilasta arvioi asiat täysin hyödyttömiksi, mutta kuusi oppi-

lasta arvioi ne joko erittäin (5) tai melko hyödyllisiksi (4) asteikolla 1–5. Taidot 

arvioitiin siten keskimäärin kohtalaisen hyödyllisiksi. Uusilta vaikuttavien asioiden 

keskiarvo oli 2,7, tytöillä jonkin verran korkeampi kuin pojilla (tytöt 2,9, pojat 2,5), eli 

opitut asiat olivat heille melko uusia. 

Itsearviointilomakkeen lailla haastattelussakin kysyttiin oppilaiden näkemystä 

taitojen hyödyllisyydestä kysymyksellä miksi taitoja oli heidän mielestään opiskeltu 

(liite 11). Lähes kaikki oppilaat näkivät monia syitä ja etuja tunnetaitojen harjoittelemi-

selle. Eniten oppilaat mainitsivat, että tunnetaitoja tarvitaan ”elämää varten”, jotta tu-

lisimme toimeen toisemme kanssa, osaisimme hillitä tunteemme ja toimia rakentavasti 

ristiriitatilanteissa: ”Ettei tule riitoja ja sellasia on kaikki hyvin.” (Petteri) Santeri pohti, 

että tunnetaitoja tarvittaisiin, jotta jokainen osaisi miettiä toimintansa seurauksia ennen 

kuin toimisi. Monet oppilaat näkivät siis taitojen olevan tarpeellisia ja käyttökelpoisia.  
 
Ettei meist tulis sellasia  että väärinkäsityksiä tulee, niinku vaikka jos tuo kärry on hajotettu, sit jos 
siitä [on] sitä mieltä että että ”must tuntuu et se oli se, se oli se”. Mulle kävi itse asiassa yks sella-
nen tilanne, mun kengät hävitettiin, mun kengät kävi potkii, ni mä kävin kaataa yhen äijän pulpe-
tin, mä huomasin et se oliki väärän äijän pulpetti. - - Ettei kadu, parempi katsoa kuin katua. 
(Santeri) 
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Kaksi oppilasta arveli taitojen lopulliseksi harjoittelemisen syyksi sen, että luokan opet-

taja saisi pidettyä oppilaat paremmin kurissa, jotta he pääsisivät myöhemmin luokkaret-

kelle. Kolme oppilasta mietti, että taitoja harjoiteltiin vain siksi, että opettaja oli 

pyytänyt minut luokkaan. Oppilaat antoivat myös ristiriitaisia vastauksia. Esimerkiksi 

joku saattoi vastata ensin, ettei taidoista ollut hyötyä, mutta sitten hän kuitenkin kertoi 

sujuvasti esimerkkejä, missä tilanteissa niitä voisi soveltaa (esim. Kristiina, Marika ja 

Roope). Yleinen piirre näytti olevan, että oppilaat pitivät taitoja periaatteessa hyödylli-

sinä, mutta käytännössä he eivät välttämättä olleet kovin motivoituneita opiskelemaan 

niitä.    

Haastatteluissa kysyin, mistä oppilaat olivat projektissa pitäneet ja mistä eivät. 

Kysyin myös yleisesti, mitä projektista jäi parhaiten mieleen. Lähes kaikki haastatelta-

vat ja kaikki palautteen antajat mainitsivat päällimmäisimpänä ja myönteisimpänä muis-

tona seikkailuretken Metsäkämpälle: ”Metsäkämppäleiri oli iiiii-kiva!” (Saku) Retki 

poikkesi tutuista työskentelytavoista ja antoi mahdollisuuden oppilaiden keskinäiselle 

tutustumiselle ja rennolle yhdessäololle. Ympäristönvaihdos teki retken tunneharjoituk-

sistakin mielekkäitä: ”Ku tuolla luokassa, siellä, koko ajan siinä samassa tunkkasessa 

huoneessa koko ajan jotain samaa ja se on vähän tyhmää. Kun se on eri paikassa ja eri 

lailla ni se on paljon kivempaa” (Pauliina) Jopa Pietu, joka asennoitui projektiin yleen-

sä kielteisesti, mainitsi pitäneensä retkestä, ja Janne kertoi asenteensa koko projektia 

kohtaan muuttuneen retken jälkeen. Projektin loppupalautteessa retkiä toivottiin lisää.  

Yhteistyötä edellyttäneet tehtävät jäivät mieleen ja niistä yleensä pidettiin: 

”Siinä oli yhteistyötaitoa ku - - laskettii! Oli se kyllä melkein ryhmätyötä ku muut huute-

li vaa ohjeita sieltä.” (Santeri) Toisaalta yhteistyötehtävätkään eivät aina olleet muka-

via, koska yhteistyökumppania ei yleensä saanut valita: ”Niin koska sitte jos joutuu 

vaikka jonku ihan tyhmän jonka kaa ei oo kaveri,- - ni se on ihan sama ku tekis yksin.” 

(Erika) Erika myönsi kuitenkin, että silloin oli mahdollista tutustua toisiin paremmin. 

Muita mieleen jääneitä asioita olivat esimerkiksi tunteiden säätelyssä käytetty Liikenne-

valo-malli, ongelmanratkaisussa käytetty ORAVA-malli, kiusaamisteema ja erilaiset 

testit eli tunneälytestit ja kirjalliset arviointilomakkeet.  Toiminta ja selkeät mallit olivat 

siis jääneet parhaiten mieleen. Toiminnasta myös pidettiin eniten.  

Kielteisimpinä yksittäisinä asioina oppilaat pitivät ”testejä”: ”Kaikki rääkkäys-

testit - - niitä oli ihan liikaa.” (Kristiina) Kirjallisia arviointeja olikin melko paljon, sillä 

oppilaat tekivät kaksi eri tunneälytestiä, joista toista ei tässä tutkimuksessa käytetty. 
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Pyysin myös kirjallista palautetta useamman kerran projektin aikana. Muutamat 

mainitsivat, että tunnetaitotunteja oli ollut liikaa: ”Siis onhan meillä ollu siis silleen 

joskus hauskaakin, mutta joskus sitten taas, viis tuntii päivässä- -.” (Erika) Myös minä 

ja opettaja olimme todenneet tuntimäärän olleen joskus turhan suuri, sillä joinakin 

viikkoina saattoi varsinaisen tunnetaitotunnin lisäksi olla useita muita, kun tunnetaitoja 

integroitiin uskontoon ja kuvataiteeseen. Etenkin kun uskonnon tunnit pidettiin 

kevättalvella tiivistettynä jaksona, tunteja saattoi kertyä viikon aikana jopa 4–5.  

Keväällä tunneista tuli myös teoreettisempia, mikä saattoi kyllästyttää 

oppilaita. Opettaja kertoi huomanneensa sen mutta arveli, että tein valinnan sen vuoksi, 

että pystyisin arvioimaan oppilaiden kirjallisia töitä helpommin kuin käytännön 

osaamista. Itse en näin ollut ajatellut vaan koin, että tunnin johdanto-osaan meni vain 

helposti järjestäytymisongelmien vuoksi enemmän aikaa kuin olin suunnitellut, mikä oli 

lyhensi tunnin toimintaosuutta. Tämä oli myös minusta turhauttavaa. Myös liian usein 

vaihtuvat työtavat ja uskonnon valitseminen integroitavaksi oppiaineeksi herättivät 

oppilaissa hämmennystä ja ristiriitaisia tunteita. 
 

Mut ehkä siinä on vähän varottava, ettei se mee liian teoreettiseks, koska - -  koulussa on sitä teo-
ria-ainettakin niin paljon, että sillon ei niinku tunne enää mee siihen että harjotellaan teoriaa. 
Kun se kääntyykin niinku sanottu, hyvä asia niinku itseensä vastaan että, taasko me nyt kirjotetaan, 
kirjotetaan, kirjotetaan, taasko meil on joku koe. (Opettaja, k) 
 
Kaksi tuntia ei edelleenkään ollut tarpeeksi. Tosin olisi ollut, jos kaikki olisivat olleet motivoitunei-
ta ja keskittyneet tekemiseen. Alkulämmittelyyn meni siksi hirveesti aikaa, kun ei päästy tekemään 
sabotoinnin vuoksi. (Kenttäpäiväkirja 5.1.01) 

 

Monien, mutta ei kaikkien, oppilaiden kielteinen asenne tunnetaitoprojektia kohtaan 

näytti vahvistuvan kevättä kohti. Erika ja Pauliina pohtivat, että ikäväksi projektin teki 

samojen aiheiden ja työtapojen pyörittely. Heidän mielestään esimerkiksi esityksiä oli 

ollut liikaa: ” No kun aina sitä samaa, sanonko mitä, jauhetaan.- - No esim. jos tekee 

jonkun esityksen, ni sitte, tehään jonkun toisen kerran esitys, ni se, sitä ihan samaa” 

(Erika). Minusta kommentti oli yllättävä, sillä etenkin kevään lopulla esityksiä oli mel-

ko vähän. Jotkut haastateltavat kokivat taidot itselleen vieraina toimintaperiaatteina: 

”No koska mitä niillä teet, liikennevalotkin on ihan p:stä [jos joku kamppaa mut] mä 

ainaki kamppaan sen ja – mietin vasta sitten mitä mä tein” (Pietu). Kielteinen asenne 

tunnetaitoihin saattoi heijastaa myös erilaista arvomaailmaa, välittäväthän tunnetaidot 

myönteisiä arvoja, kuten toisen kunnioittamista. Myös se, ettei taitoja vielä osattu käy-

tännössä tai niiden tarkoitusta oltu täysin sisäistetty, saattoi vaikuttaa asenteeseen: ”Ai-

ka tylsä, TT-tunneista ei oo mitään hyötyä mun mielestä, en mää osaa sellasii.” (Roope) 
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Joillekin ne taas tuntuivat liian helpoilta: ”Meri taas oli sitä mieltä, että nää asiat on 

itsestäänselvyyksiä. Kysytään kuulemma, miltä tuntuu, jos auto ajaa päälle.” (Kenttä-

päiväkirja 5.12.00)  

Muutaman oppilaan (esim. Jannen ja Merin) asenne muuttui kuitenkin päin-

vastoin myönteisemmäksi heille tärkeiden tapahtumien myötä (retki, kalliolaskeutumi-

nen ja omien kuvataiteen töiden näyttely): ”Aluks oli ihan niinku että ei tätä jaksa, tää 

on ihan tyhmää, sitte, nää pari viime loppuviikkoo, ne oli ihan kiva.” (Janne) Merin 

mielestä minulla oli ”vain hyviä ideoita” kalliolaskeutumisen jälkeen, kuten kuvataiteen 

töiden näyttely. Meri harrasti kuvataidetta, minkä vuoksi hän pääsi näyttelyssä käyttä-

mään erityislahjakkuuttaan. Ilmeisesti henkilökohtaisesti merkittävä ja koskettava ta-

pahtuma teki opiskelusta mielekästä. Tämä ja muutamat edellä mainitut 

oppilaskommentit tukisivat tulkintaa siitä, että motivoitumattomille oppilaille tunnetai-

dot olivat jääneet ulkokohtaisiksi, eivätkä he kokeneet niiden olevan omassa elämässään 

tärkeitä. Oppilaiden motivoitumiseen tunnetaitojen harjoitteluun onkin erittäin tärkeää 

kiinnittää huomiota jatkossa.  

Joidenkin oppilaiden asenne oli lähes koko ajan myönteinen (Mia, Heidi, San-

teri, Oona). Heidi tuumasi haastattelussa, ettei ollut ”semmosta mistä mä en ois tykän-

ny”. Myös Mia kertoi pitäneensä kaikista asioista, eikä pannut pahakseen sitä, että 

joskus muiden aineiden tunteja käytettiin projektiin. Opettaja pohti haastattelussa, että 

ennen syrjään jääneiden oppilaiden (esim. Mia ja Heidi) henkilökohtainen huomioimi-

nen saattoi vaikuttaa heidän myönteiseen asenteeseensa.  

Puolet vanhemmista kirjoitti vapaamuotoista palautetta loppukirjeeseen. Pa-

laute oli pääosin myönteistä ja vanhemmat kokivat projektin ja siinä opetellut taidot 

tarpeellisiksi. Heidin äiti kirjoitti, että heillä projekti on ”otettu positiivisesti vastaan ja 

innolla. Kyllä tällaista tarvitaankin tänä päivänä.” Pauliinan isälle oli välittynyt, että 

projekti oli parantanut oppilaiden välisiä suhteita ja oli siksi tarpeellinen mutta ”valitet-

tavan lyhytkestoinen”.  Palautteista välittyivät kuitenkin myös oppilaiden ristiriitaiset 

asenteet. Roopen ja Petterin äiti ihmetteli poikiensa asennetta, miten he olivat pitäneet 

asioita ”muka itsestään selvinä”. Niinan ja Tiinan äidit päättelivätkin vastustuksen joh-

tuvan ennemmin siitä, että asiat olivat oppilaille vaikeita ja vaativat heiltä ponnisteluja: 

”Hyvä asia, että olette käsitelleet tunnetaitoja, vaikka lapsista ne olivatkin välillä vai-

keita ja outoja, on ne aikuisillekin vaikeita. Kiitos teille!” (Tiinan äiti) Myös opettaja 

arvioi, että joillekin oppilaille taidot olivat ennemminkin vaikeita kuin itsestään selviä. 

Antin ja Merin vanhemmat pitivät projektia tarpeellisena mutta arvelivat, että murrosikä 
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oli vaikea ajankohta tunnetaitojen oppimiselle, nuorempien kanssa se olisi voinut olla 

helpompi. Kristiinan äiti kommentoi, että projektin tunteja oli ehkä ”hiukan liikaa, kun 

lapset jo vähän kyllästyivät”.  

Opettaja piti tunnetaitoprojektia ja tunnetaitoja tärkeinä. Oppilaat tarvitsisivat 

tunnetaitoja myöhemminkin elämässä, joten niitä oli hyvä opiskella jo koulussa. Opetta-

ja uskoi, etteivät projektin vaikutukset välttämättä näkyisi heti, mutta että se voisi kan-

taa hedelmää myöhemmin. Erityisesti myönteisen palautteen antamisella voisi olla 

merkitystä, jos aikuinen vain jaksaisi tehdä sitä sitkeästi. Opettajan mielestä tunnetaito-

projekti tuki hyvin koulun kasvatustavoitteita. Projektissa käytettiin usein itsearviointia, 

joka kuului koulun arviointimuotoihin muutenkin. Tärkeimpänä tunnetaitoprojektin 

antina hän koki oppilaiden pysäyttämisen ja vastuun ymmärtämisen lisääntymisen (luku 

9.1). Opettajan näkemys tunnetaitojen ja tunnetaitoprojektin mielekkyydestä tulee epä-

suorasti esiin myös oppimista ja turvallisuutta käsittelevissä luvuissa 9 ja 10. 

 
Ulpu: Jos kuvailisit muutamalla sanalla tätä projektia, esim. substantiiveilla tai adjektiiveilla tai 
ihan millä sanoilla vaan, niin mitkä olis ne sanat, jotka sulle tulee ensin mieleen?  
Opettaja: Kovasti työtä teettänyt tärkeä asia! (Opettaja, k) 
 
Kyllähän tämmönen niinko, tunnekasvatus, ni kyllähän se on koulun yks tehtävä, kyllähän se sitä 
tukee, että, kasvatus ja opetus, sitä vartenhan siellä koulussa ollaan. (Opettaja, k) 

 

Opettajan mielestä sukupuolten välillä saattoi olla eroja tunnetaitoihin suhtautumisessa, 

sillä tunteista puhuminen oli hänen mielestään pojille paljon vaikeampaa kuin tytöille. 

Toisaalta tutkijana koin, että näin pienen otoksen ollessa kyseessä on vaikea sanoa vah-

voja päätelmiä eri sukupuolten projektiin suhtautumisesta, sillä kummassakin ryhmässä 

oli sekä niitä jotka pitivät projektista että niitä, jotka eivät siitä innostuneet. Tästä kerto-

vat kirjalliset palautteet ja kenttämuistiinpanot. 

Monet oppilaat vaikuttivat asenteessaan ristiriitaisilta: joskus he olivat hyvin 

innokkaasti mukana tehtävissä ja antoivat myönteistä palautetta ja toisella kerralla taas 

työskentelystä ei meinannut tulla mitään ja asenne kaikkea kohtaan oli kielteistä. Erikan 

haastattelulainaus on kuvaava: ”No toisaalta, mitä niillä [tunnetaidoilla] tekee mut sit 

taas toisaalta. Ni.” Tulkitsen, että tunnetaidot nähtiin periaatteessa hyödyllisiksi ja 

käyttökelpoisiksi, mutta niiden opiskelu ei kaikista ollut aina mielekästä monista eri 

syistä johtuen. Projektin intensiivisyys, kirjalliset arvioinnit ja kevään lopulla osittain 

myös teoreettisuus vaativat oppilailta paljon. Jotkut asiat olivat heille ehkä jopa liian 

vaikeita tai ne eivät muuten koskettaneet kaikkien oppilaiden elämän todellisuutta. To-

vereihin samaistumisen tarve vaikeutti itsenäisen mielipiteen sanomista turvallisuudel-
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taan epävarmassa ryhmässä (vrt. Santerin esimerkki mielipidevaikuttajista luvussa 

10.1).  

Vaikutti myös siltä, että joidenkin oppilaiden oli ”pakko” vastustaa kaikkea, 

mikä liittyi kouluun. Tämä taas voi liittyä tutkimusten mukaan ikävaiheeseen (vrt. luku 

10.4, WHO:n tutkimus kouluviihtyvyyden laskusta iän mukana suomalaisissa kouluissa, 

Samdal, Dür & Freeman 2004, 43–44). Murrosikään tulevan tunnemaailma heilahtelee 

nopeasti, ja yhtäkkiä ennen mukavalta tuntuva asia ei seuraavalla kerralla enää ehkä 

innostakaan tai päinvastoin. Itsenäistymisen tarve johtaa auktoriteettien vastustamiseen 

(vrt. luku 2.2). Opettaja pohti haastattelussa samaa asiaa ja muutaman vanhemman ta-

voin mietti, että nuorempien oppilaiden kanssa projekti olisi voinut onnistua helpom-

min. Monien tutkijoiden mukaan tunnekasvatus tulisikin aloittaa jo päiväkodista ja sen 

tulisi jatkua johdonmukaisesti luokalta toiselle, tulevia kehitysvaiheita ennakoiden (vrt. 

luku 4.1, esim. Elias ym. 1997, 33; Weare 2000, 38). Toisaalta uskon, että tunnetaidot 

antoivat tutkimusryhmän oppilaille välineitä käsitellä tunteitaan vaikeassa vaiheessaan. 

Tätä tukisivat tulokset vertailuryhmää vähäisemmästä paineenhallinnan laskusta, muu-

tamien oppilaiden itsearvostuksen paranemisesta ja Merin myönteinen palaute projektia 

seuraavan syksyn alussa (luvut 8 ja 9.1). 

Yksi selitys oppilaiden kielteiseen asenteeseen on muutosvastarinta (vrt. luku 

10.2 työtavoista). Varilan (1999, 16) mukaan muutosvastarinta on luonnollista ja kertoo 

ennemminkin siitä, että voimakkaita tunteita herättävä asia on erittäin tärkeä. Ihminen 

havaitsee uuden asian itselleen merkittäväksi, kokee sen uhkaavaksi ja alkaa vastustaa 

sitä. Voi siis olla, että itse asiassa tunnetaidot puhuttelivat oppilaita ja he siksi vastusti-

vat niitä voimakkaasti. Myös luokan opettaja mainitsi usein, että käsittelemämme aiheet 

todennäköisesti nimenomaan koskettivat oppilaita, tulivat ehkä joskus ”liian lähelle”.  

Suuren ja tärkeän asian kohtaaminen vaatii aikaa, tilaa ja turvallisuutta. Isokorven mu-

kaan (2003, 277–279) oppimiselle ja muutokselle tulisikin varata paljon aikaa, sillä 

tunnetaitojen oppiminen ja totuttujen mallien muuttuminen on hidasta ja voi vaatia sy-

vien prosessien läpikäymistä. Parhaiten oppiminen sujuu, kun siihen ei kiirehditä ja 

kukin saa edetä omaa vauhtiaan. Voi olla, että ehkä odotin oppilaiden oppivan enemmän 

ja nopeammin kuin he pystyivät, mikä on saattanut vahvistaa muutosvastarintaa. 

Luvussa 10.2 pohdin opetuksen organisoinnin ja oppilaiden sitouttamisen merki-

tystä. Tulevaisuudessa kiinnittäisin enemmän huomiota opetuksen rakenteiden pysyvyy-

teen ja arkeen integroitaviin teemoihin, jotta tunnetaitojen oppimisesta tulisi osa 

arkipäivää ja jotta rakenteiden muutokset (esim. erilaiset työtavat joka tunnilla) eivät 
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veisi oppilaiden energiaa pois itse aiheesta. Antaisin oppilaille enemmän vaikutusmah-

dollisuuksia opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta he kokisivat projektin pal-

velevan itseään ja kokisivat enemmän sisäistä motivaatiota taitojen opiskeluun 

(sisäisestä motivaatiosta Tynjälä 1999, 99, 109). Tunnetaitoprojektin aikana olin ehkä 

liian innostunut aiheesta ja omista suunnitelmistani, minkä vuoksi minun oli vaikea 

joustaa niistä. Ehkä myös pelkäsin oppilaiden reaktioita, jos antaisin heille enemmän 

vaikutusvaltaa; pelkäsin, että ehkä he tyrmäisivät koko tunnekasvatusidean, jos kysyisin 

heidän mielipidettään.  

Tulevassa projektissa käyttäisin paljon oppilaita aktivoivia menetelmiä, jotka 

tässäkin projektissa toimivat yleensä hyvin. Projektin loppupalautteen mukaan toimin-

nalliset yhteistyötehtävät, draama ja kuvataiteeseen integroiminen tuntuivat sekä opetta-

jasta että useimmista oppilaista mielekkäiltä, joskin enemmän suunnittelua ja opettelua 

vaativilta kuin ”perinteisemmät” työtavat. Uskon, että myös keväälle suunnittelemani 

videoprojekti, jossa oppilaat olisivat videoineet tunnetaitojen käyttämisen tilanteita, 

olisi motivoinut heitä. Valitettavasti aika loppui kesken emmekä voineet toteuttaa suun-

nitelmaa. 

Ulkopuolisena tunnekasvattajana toimiminen oli suuri haaste. Syksyn alun tutus-

tumisjaksoa lukuun ottamatta kävin koulussa pitämässä lähinnä vain tunnetaitotunnit, 

joten en voinut pysyä mukana luokan tapahtumissa ja tunne-elämässä. Siksi en myös-

kään pystynyt kovin paljon soveltamaan arkipäivän tilanteisiin opettamiani tunnetaitoja 

ja osa niistä saattoi jäädä irrallisiksi. Minulla ei myös ollut tarpeeksi aikaa ja mahdolli-

suuksia valmistella opetusta oppilaiden kanssa ja aktivoida ”iskuryhmien” toimintaa. 

Oppilaat olisivat tarvinneet henkilökohtaisempaa opastusta esimerkiksi uskonnon tunti-

en aiheisiin johdattelevia draamoja varten. Pienryhmiä olisi pitänyt ryhmäyttää parem-

min, eli kiinnittää niiden tunnetavoitteeseen enemmän huomiota, jotta tehtävätavoitteet 

olisivat onnistuneet (vrt. luku 4.3, Jauhainen & Eskola 1993, 91–92).  

Opettajakin suhtautui kriittisesti ulkopuolisen tunnekasvattajan käyttämiseen 

juuri sen vuoksi, ettei ulkopuolelta tullut voinut tietää, mitä luokassa oli välillä tapahtu-

nut ja siten soveltaa taitoja arkeen. Toisaalta haastattelussa opettaja totesi, että olin tullut 

oppilaille ”lämpimäksi luottohahmoksi”. Uskon, että tiiviimpi yhteistyö opetuksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa opettajan kanssa olisi säästänyt minua turhilta virheitä 

(esimerkiksi usein epärealistinen ajankäyttö ja opetuksen vaikeustaso) ja edistänyt tun-

netaitojen arkeen soveltamista, onhan luokan oma opettaja ryhmän pääasiallinen tunne-

kasvattaja. Välillä minusta vain tuntui, ettei opettaja ollut yhtä innostunut ja sitoutunut 
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projektiin kuin minä ja koin työn hieman yksinäiseksi. Olisin muun muassa kaivannut 

vielä enemmän yhteistä keskusteluaikaa ja palautetta opetuksesta.  

Tunnekasvattajan omien taitojen tukemisen merkitys vahvistui projektin aikana 

(luku 10.3). Nytkin pohdin paljon omia tunteitani ja pyrin käyttämään aktiivista kuunte-

lua mutta uskon, että omien tunnetaitojeni kehittymistä ja niiden soveltamista olisi ta-

pahtunut paljon enemmän, jos tukenani olisi ollut esimerkiksi työnohjausryhmä tai 

kollega/kollegoja, jotka olisivat olleet hyvin motivoituneita kehittämään omia tunnetai-

tojaan. Asiantunteva työnohjausryhmä olisi voinut tukea minua esimerkiksi itsearvos-

tuksen ja jämäkkyyden kehittämisessä. Olisin voinut myös etsiä ja löytää useampia ja 

parempia keinoja vaikeiden tilanteiden ratkaisemiseen. Työrauhaongelmissa olisin voi-

nut kokeilla esimerkiksi ekosysteemisiä malleja (Molnar & Lindquist 1994), joissa op-

pilaan toimintaan puututaan rangaistuksien sijaan myönteisesti. Ekosysteemisissä 

toimintamalleissa oppilaan käytös määritellään uudelleen, huomioidaan oppilasta kun 

ongelmaa ei ole, suunnataan toimintaa rakentavasti, annetaan vastuutehtäviä jne. 

(Ekosysteemisten mallien soveltamisesta ks. Kuusela 2005). Kuuselan (2005) mukaan 

aktiivinen kuuntelu on kyllä hyvä vuorovaikutustaito, jos oppilaalla on ongelma, mutta 

ongelman toistuessa usein tarvitaan ekosysteemisiä malleja. Omien tunnetaitojen tehok-

kaamman arkeen soveltamisen avulla olisi osa tunnetaitotunneista varmasti tullut tar-

peettomiksi, kun myönteiset toimintatavat ja suhteet oppilaisiin olisivat välittäneet 

tunnetaitoja epäsuorasti.  

Uudessa projektissa pitäisin enemmän esillä tunnetaitoihin liittyviä arvoja, kuten 

vastuullisuutta, kunnioitusta ja välittämistä. Pohtisin niiden merkitystä taitojen opettelun 

motivaatiolle. Ajattelin arvojen välittyvän ”siinä sivussa”, mitä ehkä saattoi tapahtuakin, 

mutta uskon, että osalla oppilaista arvojen ja tunnetaitojen yhteys jäi vielä epäselväksi. 

Tätä voisi päätellä esimerkiksi joidenkin oppilaiden kommenteista taitojen hyödyttö-

myydestä. Klemola (2003) pohti toimintatutkimuksessaan samaa: ilman myönteisiä 

arvoja ei tunnetaitoja välttämättä käytetä myönteiseen tarkoitukseen (arvoista myös 

luvuissa 4.2 ja 5.1).  

Toisaalta voin mielestäni kuitenkin olla tyytyväinen moniin asioihin. Vähäisestä 

opettaja- ja tunnekasvattajakokemuksestani huolimatta onnistuin rakentamaan pitkäai-

kaisen ja monipuolisen tunnetaitoprojektin, jossa onnistuin jossain määrin huomioimaan 

myös oppilaiden vanhemmat ja muut opettajat. Ryhmässä ja oppilaissa tapahtui muu-

toksia ja tunnetaitoja opittiin, vaikkakin vähän, niin kuitenkin. Projektin viimeinen tunti 

oli palkitseva: Viimeisellä tunnilla annoimme luokassa myönteistä palautetta jakamalla 
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vuorotellen kullekin karkin siten, että karkin saanut antoi uuden karkin seuraavalle ja 

sanoi vastaanottajasta samalla jonkin myönteisen asian. Olin iloinen, että jokaisesta 

löytyi hyvää sanottavaa, ja oppilaat seurasivat melko tarkasti tehtävän kulkua. Minä sain 

karkin viimeisenä, ja oppilaat yhdessä miettivät, mitä minusta sanoisivat. Lopulta joku 

keksi: ”saat karkin siksi, kun sä kestit meitä!”, ja muut oppilaat nyökkäilivät ja kuulos-

tivat olevan samaa mieltä. Palaute tuntui erittäin hyvältä kaiken työn ja vaikeuksienkin 

jälkeen. Ilahduin oppilaiden empatian osoituksesta: oppilaat osasivat selvästi asettua 

asemaani ja katsoa omaa käyttäytymistään minun kannaltani. Vaikutti myös siltä, että 

kaikesta kiukuttelusta huolimatta oppilaat arvostivat aikuista, joka kesti ja ”sieti” heitä 

ja ”antoi vielä myönteistä palautettakin”, kuten opettajakin haastattelussa pohti.  

  

 
11.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

 

Avaan oman tutkimukseni luotettavuutta seuraavien keskeisiksi havaitsemieni käsittei-

den avulla: subjektiviteetti, validiteetti (vastaavuus ja siirrettävyys), triangulaatio, ai-

neiston merkittävyys ja riittävyys, analyysin kattavuus sekä yleistettävyys. Käsitteille 

annettavat merkitykset ovat neuvottelunvaraisia (Eskola & Suoranta 1998, 212), minkä 

luotettavuusmääritelmien etsimisessä huomasin. Tärkeä kysymys myös on, voidaanko 

luotettavuutta edes mitata. Eskolan ja Suorannan (1998, 211) mukaan luotettavuus on 

sovittu asia, joka muuttuu ajan ja kontekstin mukaan. Katson, että vaikka luotettavuutta 

ei voitaisikaan sataprosenttisesti todistaa tai määritellä, tutkimuksen uskottavuutta on 

kuitenkin tärkeää pohtia.  

Lähtökohtana laadullisen tutkimuksen luotettavuustarkastelussa on tutkijan 

keskeinen rooli: hän on sen tärkein tutkimusväline ja siksi hänen tulee myöntää oma 

subjektiviteettinsa ja avata sitä (Eskola & Suoranta 1998, 211; Grönfors 1982, 178; Ja-

nesick 2000, 389). Subjektiivisuuden tunnistamisesta syntyy objektiivisuus (Eskola & 

Suoranta 1998, 17). Toimintatutkimuksessa tutkijalla on hyvin keskeinen rooli toimija-

na ja voidaan ajatella, että tutkija samaistuu liikaa kohteeseensa ja objektiivisuus katoaa. 

Toisaalta taas voidaan ajatella, että juuri samaistuminen on onnistumisen edellytys: 

Eskolan ja Suorannan (1998, 225) sanoin ”tällöin toiminnasta, jota tutkitaan, tulee tut-

kimusta ja tutkimuksesta toimintaa”. Toiminta ja tutkimus yhdistyvät ja rikastavat toisi-

aan, mikä on tyypillistä tutkiva opettaja -näkökulmalle, jossa opettaja on yhtä aikaa sekä 

tutkija että opettaja (Niikko 2001, 189), kuten tässä tutkimuksessa tapahtui. Lincoln ja 
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Guba (2002, 181) kyseenalaistavatkin koko objektiivisuuden ajatuksen, sillä heidän 

mukaansa tietoa ei voida koskaan erottaa tiedon omistajasta.  

Osallisuuteni ja vaikutukseni tulosten analysointiin ja tuloksiin on ilmeinen, 

vaikka olen kuvaillut aineiston keruun ja analysoinnin eri vaiheet sekä ottanut ajallisesti 

etäisyyttä aineistooni. Olen tutkijana ensinnäkin osallistunut toimijana tutkimukseen ja 

analyysivaiheessa olen joutunut valikoimaan aineistosta mielestäni olennaisen. Olen 

katsonut aineistoa paitsi avoimin silmin, myös odottaen sieltä löytyvän jotain, joka ker-

toisi tunnetaitojen oppimisesta. Tämä oli tietenkin luonnollinen odotus, pyrkiihän toi-

mintatutkimus kehittämään kohdettaan (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 44, 49). 

Tutkijan oma elämä, hänen käsityksensä ja uskomuksensa tutkittavasta tee-

masta ja maailmasta, eli esiymmärrys, vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen ja tulosten 

tulkintaan (Patrikainen 1997, 16). Omassa tutkimuksessani olen yrittänyt pohtia vaiku-

tustani tutkimukseen kertomalla lähtökohdistani ja taustaoletuksistani. Omaa elämän-

kulkuani ja erityisesti siihen liittyviä sosioemotionaalisen aihealueen teemoja, 

koulutuksia ja työkokemuksia, jotka ovat vaikuttaneet tähän tutkimusaiheeseen pääty-

miseen ja siten myös tutkimusprosessiin, on kuvattu liitteessä 1. Liitteessä 2 olen kerto-

nut oppimis- ja ihmiskäsityksestäni ja työn taustalla vaikuttavista arvoista. Usko 

ihmisen kykyyn kasvaa ja kehittyä sekä tutkimusaiheen henkilökohtainen merkittävyys 

ovat varmasti vaikuttaneet tutkimusaiheeseen paneutumiseen ja ehkä myös keskimää-

räistä myönteisempään ja optimistisempaan asennoitumiseen tunnekasvatusta kohtaan. 

Tällä taas on saattanut olla vaikutusta esimerkiksi oppilaiden oppimisen havainnointiin 

ja mielipiteitäni tukevien kirjallisuuslähteiden etsimiseen. Toisaalta olen tämän tiedos-

taen mielestäni ollut avoin ja yrittänyt suhtautua tutkimukseen, sen analysoimiseen ja 

tuloksiin tutkimuksena eli kriittisesti. 

Validiteetti tarkoittaa, että analyysissa käytetyt indikaattorit ilmaisevat sitä, 

mitä on tarkoituskin (Grönfors 1982, 173–174). Validiteetti (sisäinen ja ulkoinen) on 

käännetty laadullisessa tutkimuksessa myös käsitteillä vastaavuus ja siirrettävyys (Lin-

coln & Guba 1985, 300, suomennokset Tynjälä 1991, 390). Kun havainto kuvaa tutki-

muskohteen täsmälleen sellaisena kuin se on tai kun tutkija on tehnyt oikeita 

johtopäätöksiä havainnoidusta, se on ulkoisesti validi. Validiteettia voidaan lisätä viet-

tämällä tarpeeksi aikaa tutustumiskohteessa, jotta tutkija voi ymmärtää sitä paremmin ja 

tehdä siitä niin luotettavia johtopäätöksiä, ettei uusintatutkimuskaan muuttaisi niitä. 

(Grönfors 1982, 174–175.) Hyvin tärkeää myös on, että tutkija kuvaa tarkasti tutkimus-
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kohteensa ja koko tutkimusprosessin (Eskola & Suoranta 1998, 213; Grönfors 1982, 

178; Lincoln & Guba 1985, 316; Syrjälä ym. 1994, 165). 

Tutkimuksessani tunnetaitoprojekti kesti lähes lukuvuoden, joten voin katsoa 

tunteneeni tutkimuskohteen hyvin ja pystyneeni tekemään siitä päätelmiä. Keskustelin 

myös paljon luokanopettajan kanssa ja vertasimme käsityksiämme. Tosin myönnän, että 

näkökulmani on subjektiivinen ja kokonaiskuva olisi saattanut muuttua, jos tarkkailijoi-

ta olisi ollut enemmän tai jos opettajakin olisi tehnyt kenttämuistiinpanoja. Silloin olisin 

voinut verrata näkökulmiamme vielä paremmin. Kunkin tutkimusmenetelmän validi-

teettia on syytä pohtia myös erikseen (ks. luku 7). Etenkin käyttämiäni kyselylomakkei-

ta on syytä tarkastella kriittisesti. Jälkeenpäin ajateltuna tarkempi, kuvailevampi 

oppimisen arvioinnin lomake olisi saattanut antaa tunnetaitojen oppimisesta luotetta-

vampia tuloksia kuin käyttämäni suoraan oppimista kysyvä lomake. Olisin voinut myös 

keskittyä vain muutaman kohdeoppilaan seuraamiseen, jolloin olisin pystynyt havain-

noimaan yksittäisiä oppilaita tarkemmin ja monipuolisemmin ja siten myös luotetta-

vammin. Uusintatutkimus juuri samanlaisena olisi tietenkin mahdoton, ja inhimillisen 

elämän monista vaikuttavista tekijöistä johtuen toisessa tutkimuksessa esiin olisivat 

voineet nousta toiset teemat. Luotettavuutta lisäävän tutkimusprosessin kuvausta olen 

tehnyt luvuissa 7 ja 8, tunnetaitoprojektista ja tutkimuskohteesta olen kertonut luvussa 6 

ja osittain myös tulosluvuissa 8–11. Tiedonhankintamenetelmien esittelyn yhteydessä 

kerroin tiedonhankinnan suorittamisesta ja pohdin niihin liittyviä luotettavuuskysymyk-

siä.  

Patrikaisen (1999, 143) mukaan tutkimuksen johtopäätökset ovat luotettavia 

silloin, kun ne vastaavat tutkittavien käsityksiä tulkittavasta asiasta (myös Lincoln & 

Guba 1985, 314). Käsitysten vertailu voi kuitenkin olla vaikeaa toteuttaa, sillä tutkitta-

villa ei välttämättä ole kykyä nähdä kokemustaan samoin kuin tutkija (Eskola & Suo-

ranta 1998, 212), mikä onkin lapsia koskevan tutkimukseni tilanne. Tunnetaitoprojektin 

kuluessa keskustelin kuitenkin jatkuvasti luokan opettajan kanssa, mikä mahdollisti 

näkemystemme ja tulkintojemme yhteneväisyyden tarkastelun.  

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä triangulaatiolla. Triangulaatiota on 

neljänlaista: metoditriangulaatiota, lähdetriangulaatiota (eri lähteitä tutkitaan samalla 

metodilla), analysoijatriangulaatiota (tutkijatriangulaatio) ja teoriatriangulaatiota (Patton 

2002, 556). Omassa tutkimuksessani esiintyy useampaa triangulaatiota. Metoditriangu-

laatio näkyy rikkaana aineistona, jota keräsin haastatteluin, arviointilomakkein sekä 

tunneälytestin ja kenttämuistiinpanojen avulla. Vertailen eri aineistojen antamaa infor-
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maatiota ja analysoin, tukevatko aineistot toisiaan. Douglasiin (1971) viitaten Grönfors 

(1982, 179) toteaa, että jos eri aineistoilla saadut tulokset ovat ristiriitaisia, on erot pe-

rusteltava. Tulososiossa vertasinkin eri aineistoja toisiinsa ja pohdin mahdollisia ristirii-

taisia tuloksia. Lähdetriangulaatiota tapahtui, kun haastattelin sekä opettajaa että hänen 

oppilaitaan.  

Tutkijatriangulaatio toteutui projektissa yhteistyössä tutkimusluokan opettajan 

kanssa sekä keskusteluissa työni ohjaajien kanssa, joita prosessin aikana on ollut kaksi, 

alussa Anna-Lena Östern ja loppuvaiheessa Kaili Kepler-Uotinen. Olen myös keskustel-

lut aihepiiristä tunneälyä tutkineen psykologian tohtori Marja Kokkosen kanssa. Pyysin 

myös erästä opiskelijatoveriani vierailemaan yhtenä päivänä tutkimusluokassa muuta-

man tunnin ajan, jotta saisin ulkopuolista näkökulmaa. Koko prosessin ajan olen vaihta-

nut aiheesta ajatuksia ystävieni ja tutkijaystävieni kanssa saadakseni erilaisia 

näkökulmia aiheeseen. Teoriatriangulaatio on toteutunut katsomalla sosioemotionaali-

suutta eri näkökulmista: sosioemotionaalisuuden määrittelyn, Maslowin tarvehierarkian, 

kehityspsykologisen näkökulman, tunteiden psykologian sekä tunneälyteorioiden kaut-

ta. Perustan tutkimukseni teorioille, jotka olen alueen keskeisessä kirjallisuudessa näh-

nyt tärkeinä. Teoreettisten ja käsitteellisten määrittelyjen loogisuus tuo tutkimukseen 

sisäistä validiteettia ja se osoittaa tutkijan hallitsevan tieteenalansa (Grönfors 1982, 

174). Teoriat ovat mielestäni tukeneet ja täydentäneet toisiaan hyvin. Tutkimuksen ra-

jallisuuden vuoksi olen kuitenkin joutunut valitsemaan ja karsimaan teorioita, minkä 

vuoksi alueen teoreettinen kokonaisuus jää toki vajaaksi ja epätäydelliseksi. Esimerkiksi 

tutkimukseen ei kuulu teorioita sosioemotionaalisen kehityksen häiriöistä, mikä saattaa 

vaikuttaa tiettyjen oppilaiden käytöksen vähäisempään ymmärtämiseen.  

Sellainen ulkoinen validius, joka pyrkii yksiselitteisiin tulkintoihin, on kuiten-

kin laadullisen tutkimuksen moniulotteiselle luonteelle vierasta. Totuuteen vaikuttavaa 

tulkintaa tapahtuu monessa tutkimuksen vaiheessa: haastateltava tekee yhden tason tul-

kinnan ja tutkija toisen sekä kolmannen tarkastellessaan aineistoa ja tehdessään siitä 

tutkimusraporttia (Eskola & Suoranta 1998, 142). Pattonin (2002, 554) mukaan täydelli-

set ja kaikenkattavat mallit ovat epäilyttäviä, sillä ihmisten maailma on epätäydellinen 

eikä tutkijakaan ole kaikkitietävä. Ihmistieteellisten tutkimusten aineistoissa onkin usein 

kysymys tulkintojen ja näkemysten moninaisuuksista ja jopa ristiriitaisuuksista, jolloin 

lopullista totuutta on vaikea löytää (Eskola & Suoranta 1998, 218–219). Absoluuttisen 

totuuden ja todellisen sijaan puhutaankin mahdollisesta; etsitään yhden totuuden sijasta 

useita totuuksia ja mahdollisia merkityksiä, vaihtoehtoisia tulkintoja, teemoja ja selityk-
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siä (Eskola & Suoranta 1998, 141; Patton 2002, 553–554). Pattonin (2002, 553–554) 

mukaan vaihtoehtoiset tulkinnat jopa lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. Negatiiviset 

tapaukset, jotka poikkeavat päätuloksista, voivat jopa vahvistaa keskeisiä löytöjä tai 

sitten muuttaa niitä. Alasuutari (1994) on jopa sitä mieltä, että tutkimuksen tavoitteena 

on löytää aineistosta tai ilmiöistä paradokseja, järjettömiltä tai epäjohdonmukaisilta 

tuntuvia asioita. Aineiston ristiriitaisuus voi herättää hyviä miksi-kysymyksiä ja tuoda 

esiin uusia näkökulmia. (Alasuutari 1994, 189–190, 196.) Robson (2002, 370–371) pi-

tää esimerkiksi eri menetelmien tuottamaa ristiriitaista tietoa hyvänä siksi, että se välttää 

tutkijaa luottamasta liian yksioikoisesti tutkimustuloksiin, minkä hän saattaisi tehdä 

vain yhtä menetelmää käyttämällä. 

Havaitsin ristiriitaisuutta omassakin tutkimuksessani: eri menetelmät tuottivat 

hieman erilaista tietoa, joten minun oli varottava tekemästä kovin painavia johtopäätök-

siä yhden menetelmän antamien tulosten perusteella. Jouduin pitkään pohtimaan esi-

merkiksi tunneälytestin ja muiden aineistojen antamien tietojen ristiriitaisuutta. Olen 

iloinen, etten käyttänyt vain yhtä tiedonhankintamenetelmää. Nyt eri menetelmät yhdes-

sä antoivat paremman, syvemmän ja inhimillisemmän kuvan tutkimuskohteesta ja laa-

jensivat näkemystäni sosioemotionaalisesta kasvatuksesta. Samalla ne lisäsivät 

kriittisyyttä tulosten tulkintaan. Jouduin monta kertaa tekemään miksi-kysymyksiä. 

Pidin tätä aineiston analyysivaihetta erittäin mielenkiintoisena ja motivoivana. 

 Mäkelä (1990, 47–59) puhuu aineistojen merkittävyydestä ja riittävyydestä ja 

analyysin kattavuudesta. Merkittävyydellä tarkoitetaan, että tutkijan on oltava valmis 

perustelemaan vähintään sitä, että aineisto on analysoimisen arvoinen. Jo johdanto pe-

rustelee tutkimukseni merkittävyyttä. Tutkimusaiheeni on ajankohtainen, tutkimusme-

todit ovat monipuolisia ja koulumaailmassa uusiakin (tunneälytesti), joten aineisto on 

rikasta ja siitä voidaan nostaa esiin monia teemoja. Aineiston riittävyydelle ei ole ole-

massa tarkkoja sääntöjä, ja nykyään puhutaankin enemmän aineiston kyllääntymisestä, 

jolla Strauss (1988) tarkoittaa, että aineiston kerääminen riittää, kun uudet tapaukset 

eivät enää tuo esiin uusia piirteitä (Mäkelä 1990, 47–59). Aineiston riittävyys on var-

maankin ikuisuusongelma, ja laajan aiheen ollessa kyseessä näinkin monipuolinen ai-

neisto on jossain määrin riittämätöntä. Olisin esimerkiksi voinut etsiä tietoa yksittäisten 

oppilaiden taitojen oppimisesta ja ryhmän muutoksista useammilla tutkimusmenetelmil-

lä, esimerkiksi systemaattisemmalla havainnoinnilla, sosiogrammeilla ja useammilla 

ryhmän turvallisuuden asteen ja muiden ryhmäilmiöiden mittauksilla tai kyselyillä. Yh-

dessä tutkimuksessa ei kuitenkaan voida tutkia kaikkea. On otettava huomioon tutkijan 
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resurssit ja tutkimuksen luonne (pro gradu -tutkielma), jolla on omat rajansa. Siksi kat-

son aineistoni olevan tarpeeksi riittävää, jotta siitä saadaan nostettua perusteltuja teemo-

ja.  

Aineiston tarkalla läpikäymisellä varmistetaan, että analyysi on kattavaa, jottei 

tutkija perusta tulkintojaan satunnaisiin poimintoihin (Mäkelä 1990, 47–59). Kattavuu-

teen olen pyrkinyt lukemalla aineistoani useaan kertaan läpi ja luokittelemalla sitä. Toi-

saalta olen joutunut valitsemaan materiaalista mielestäni merkittävän ja kiinnostavan, 

sillä kaikkea ei ollut mahdollista käsitellä. Monimuotoisesta aineistosta toinen tutkija 

olisi saattanut nostaa esille myös muita teemoja kuin mitä minä nostin. Eskola ja Suo-

ranta (1998, 18, 216) katsovatkin, ettei koko aineiston tutkiminen kattavasti ole välttä-

mättä tärkeää vaan se, että aineisto vauhdittaa tutkijan ajattelua. Kattavuus on kuitenkin 

heidän mielestään tärkeää analyysissa siten, että aineistoa tarkastellaan eri puolilta ja 

asetetaan yleisempiin yhteyksiin. Tätä olen pyrkinyt tekemään jatkuvasti. 

Tutkimuksen lukijaa kiinnostaa usein tutkimuksen yleistettävyys, eli onko tut-

kimuksella merkitystä laajemminkin. Tapaustutkimuksessa kohdejoukko on yleensä 

hyvin pieni, joten siinä ei voida tehdä samanlaisia yleistyksiä kuin kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa voidaankin puhua teoreettisesta tai olemuk-

sellisesta yleistettävyydestä, jossa keskeistä ovat aineistosta tehdyt tulkinnat, ei aineisto 

sinänsä (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 163). Jos tutkimustulosta pystyy selittämään 

mahdollisimman monien ”johtolankojen” avulla, voi yksittäinenkin tulos olla esimerkki 

laajemmasta todellisuudesta (Alasuutari 1994, 215). Yleistämistä saattaa edistää vahvis-

tuvuus, jolla Eskola ja Suoranta (1998, 213) tarkoittavat tehtyjen tulkintojen vertaamista 

muihin vastaavia ilmiöitä tarkasteleviin tutkimuksiin (myös Alasuutari 1994, 217).  

Omassa tutkimuksessani olen pohtinut tulosten merkittävyyttä ja luonut varo-

vasti yhteyksiä muihin ilmiöihin ja tutkimuksiin. Olen yrittänyt löytää useita selityksiä 

tutkimustuloksille ja siten luonut tilaa mahdollisille yleistyksille. Siirrettävyyttä, eli 

tutkimuksen ja tulosten todentamista toisessa ympäristössä samanlaisena, jonka voitai-

siin katsoa olevan lähellä yleistämistä, pidetään kuitenkin ihmistieteissä vaikeana sosi-

aalisen monimuotoisuuden vuoksi (Eskola & Suoranta 1998, 212–213). Esimerkiksi 

tutkimusryhmäni koostui oppilaista, jotka ovat tietynlaisia persoonallisuuksia ja joilla 

on tietyt vaikuttavat taustatekijät. Jossain toisessa ryhmässä jotkin toiset teemat olisivat 

voineet nousta merkittäviksi, vaikka tutkija ja muut edellytykset olisivatkin olleet sa-

mat. Tarkan raportoinnin myötä tutkimuksen siirrettävyyden arviointi jääkin siitä kiin-

nostuneelle soveltajalle tai lukijalle (Lincoln & Guba 1985, 316).  
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Eskolan ja Suorannan (1998, 225) mukaan toimintatutkimuksen luotettavuutta 

tulisi tarkastella suhteessa toiminnan kehittämiseen, eli saatiinko aikaan muutosta, johon 

pyrittiin. Tässä tutkimuksessa se tarkoittaa sen pohtimista, edistikö tunnetaitoprojekti 

oppilaiden tunnetaitoja ja ryhmän ilmapiiriä. Kysymys tunnetaitojen oppimisesta taas 

liittyy siihen, voidaanko tunnetaitojen oppimista ylipäänsä arvioida luotettavasti. Erityi-

sesti itsearviointia painottavat menetelmäni voivat antaa aihetta kritiikille, sillä ne vaati-

vat kypsyyttä ja hyvää itsetuntemusta (Keltinkangas-Järvinen 2004, 250; Mayer ym. 

2000, 325). Voiko viidesluokkalaiselta edes olettaa kykyä arvioida tarkasti omia taito-

jaan, etenkään sellaisia, joista ei koulussa ole tottunut saamaan ulkopuolista arviota tai 

joista ei aiemmin ole tehnyt omaakaan arviota?  

Tiedostin ongelman, ja siksi käytin useita tiedonhankintamenetelmiä ja kysyin 

useamman osapuolen havaintoja haastatteluin ja lomakkein (opettaja ja vanhemmat). 

Luotettavuuden lisäämiseksi ja monipuolisen kuvan saamiseksi oppilaan taidoista myös 

tunneälytestin laatija Bar-On suosittelee useiden menetelmien, esimerkiksi haastattelun 

ja havainnoinnin, käyttämistä tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittymisen arvioin-

tiin (Bar-On & Parker 2000, 18–19). Toisaalta itsearviointi on kouluissa tänä päivänä 

hyvin paljon käytetty arviointimenetelmä ja oppilaat olivat tutkimuskoulussakin tottu-

neet siihen. Katsoin, että viidesluokkalaiset alkoivat myös kehitysvaiheensa vuoksi pys-

tyvän monipuolisempaan ja kriittisempään ajatteluun, joten itsearviointi saattoi olla edes 

suuntaa-antavaa. Eri aineistojen perusteella olenkin vakuuttunut, että pieniä muutoksia 

tapahtui sekä yksittäisissä oppilaissa että ryhmässä. Tunnetaitoprojektin osuutta muu-

toksiin on kuitenkin vaikea todistaa täysin varmasti, koska lapsen elämässä ja kasvu-

kontekstissa on monia vaikuttavia tekijöitä (Aarnos 2001, 154–155). Tämän tiedostaen 

olenkin tuloksia tulkitessani usein käyttänyt sanoja ehkä, voi, saattaa olla ja mahdolli-

sesti.  

Tutkimuksen tekoon liittyy monia eettisiä kysymyksiä. Ne voivat koskea esi-

merkiksi tiedon hankintaa ja sen käyttöä, tutkijan rehellisyyttä tai tulosten julkaisemista. 

Eettisten ongelmien tunnistaminen edellyttää herkkyyttä huomata tutkimuksensa on-

gelmakohdat, sillä raja eettisen ja epäeettisen toiminnan välillä ei ole aina selkeä. Eetti-

siä kysymyksiä tutkimuksessani ovat muun muassa tutkittavien suostumus 

tutkimukseen, tietojen luottamuksellisuus, anonymiteettisuoja ja rehellisyys. (Eskola & 

Suoranta 1998, 52, 57, 60; myös Kvale 1996, 114, 119.)  

Tutkimuksessani pyysin kirjallisella viestillä lupaa tutkimukselle sekä koulun 

rehtorilta että oppilaiden vanhemmilta ja vakuutin tutkimuksen luottamuksellisuutta. 
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Selvitin etenkin vanhemmille mutta myös oppilaille tutkimuksen tavoitteet. Tutkimuk-

sen kuluessa jatkoin ja tarkensin tavoitteista tiedottamista. Anonymiteetistä olen huoleh-

tinut siten, että tutkimukseni raportoinnissa olen jättänyt kertomatta 

tutkimuspaikkakunnan ja olen muuttanut sekä tutkittavan koulun, oppilaiden että mui-

den osallistujien nimet, joten kukaan tutkittavista ei pitäisi olla ainakaan ulkopuolisten 

tunnistettavissa. 

Eettinen kysymys on myös tunnetaitoprojekti sinänsä ja sen toimintatavat 

etenkin, kun tutkimuskohteena olivat lapset. Oliko eettisesti oikein mennä vaikuttamaan 

oppilaisiin tällä projektilla? Entä oliko oikein kokeilla erilaisia opetusmenetelmiä, vaik-

ka osa niistä saattoi tuottaa osallistujille ikäviäkin kokemuksia? (Vrt. Eskola & Suoranta 

1998, 58, 131.) Aarnoksen (2001, 144–145) mukaan on tärkeää pohtia, millainen koke-

mus tutkimus lapsille on. Sen tulisi olla lapsille mieluinen ja jopa hauska eikä se saisi 

häiritä hänen arkipäiväänsä. Lasten tulisi myös saada tutustua tutkijaan.  

Tunnetaitoprojektini oli toimintatutkimus, joka pyrki edistämään ”hyvää elä-

mää”, eli se oli jo alun perin eettisesti asennoitunut tutkimus (ks. Heikkinen & Jyrkämä 

1999, 35). Tutkimuksen tavoitteet olivat myös yhdensuuntaisia opetussuunnitelman 

perusteiden sekä koulun oman opetussuunnitelman kanssa. Työtavat olivat vaihtelevia 

ja siten myös opetussuunnitelman mukaisia. Vietin paljon aikaa luokassa, jolloin lapset 

tottuivat minuun tutkijana. Opettajana ja tutkijana olin tosin aloittelija ja tutkimus oli 

minullekin oppimisprosessi, joten oppilaat joutuivat sietämään ja kestämään opetuksen 

ja kasvatuksen opetteluani ja mahdollisesti epäjohdonmukaistakin toimintaani. Tutki-

mukseen liittyi myös useita arviointi- ja aineistonkeruuvaiheita, mikä kyllästytti oppilai-

ta jonkin verran. Koko tutkimuksen teko ei siten ollut vain hauskaa ja mieluisaa. Joskus 

jouduinkin perustelemaan aineistonkeruuni tarkoitusta tarkemmin, minkä jälkeen oppi-

laat yleensä suhtautuivat siihen ymmärtävästi. Opin, että lasten mielipiteet ja kokemuk-

set on syytä ottaa vakavasti huomioon tutkimuksen teon eri vaiheissa, kuten Aarnoskin 

(2001, 144) painottaa: lapsia tutkittaessa on koko ajan huolehdittava tuktimuksen ”lap-

siystävällisyydestä” ja etiikasta. 
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11.3 Tutkimuksen koonti  

 

 

Tutkimukseni tavoite oli kehittää tunnetaitoprojekti, joka voisi edistää tutkimusryhmänä 

toimineen perusopetuksen viidennen luokan tunnetaitoja ja parantaa ryhmän ilmapiiriä. 

Tutkimus oli toimintatutkimus, ja toimin siinä itse sekä opettajana että tutkijana. Vajaan 

lukuvuoden kestäneeseen projektiin sisältyi muun muassa tunnetaitotunteja ja seikkailu-

retki. Tutkin oppilaiden tunnetaitojen oppimista, ryhmän turvallisuutta ja siihen vaikut-

tavia tekijöitä, projektin herättämiä asenteita ja mielipiteitä sekä projektin aiheuttamaa 

prosessia itsessäni tunnekasvattajana. Tutkimusaineisto koostui käytin opettajan ja oppi-

laiden haastatteluista, Bar-Onin lasten ja nuorten tunneälytestistä, oppimisen arviointi-

lomakkeista ja kenttämuistiinpanoista. Tunneälytesti teetettiin myös vertailuryhmälle, 

joka ei osallistunut projektiin. 

Tunnetaitoprojektin ja toimintatutkimuksen tavoitteet näyttivät toteutuvan ai-

nakin jossain määrin. Tunnetaitojen oppimista tapahtui eniten intra- ja interpersoonalli-

silla osa-alueilla. Esimerkiksi muutaman oppilaan itsearvostuksessa ja useiden 

oppilaiden tunteiden ilmaisussa tapahtui selkeitä muutoksia: muutamat oppilaat alkoivat 

luottaa itseensä enemmän ja monien tunteiden ilmaisu tuli kevättä kohti avoimemmaksi. 

Jonkin verran opittiin yhteistyötaitoja, vastuuta omista teoista ja erilaisuuden hyväksy-

mistä. Myös ryhmän ilmapiiri muuttui hieman turvallisemmaksi projektin loppua kohti: 

kiusaaminen väheni ja toverisuhteet paranivat.  

Tunneälytestin kevään uusintamittauksen mukaan sekä tutkimus- että vertailu-

ryhmän kokonaistunneäly laski kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi. Tyttöjen tun-

neälyn lasku oli suurempaa kuin poikien. Kevään heikompaan tulokseen saattoi 

vaikuttaa esimerkiksi alkava murrosikä ja siihen liittyvä kriittisyys (vrt. luku 2.2.2, Aal-

berg & Siimes 1999, 60–61; Aho & Laine 1997, 28). Kriittisempään itsearvioon saattoi 

vaikuttaa myös tunnetaitojen tietoinen käsittely, joka johti mahdollisesti omien taitojen 

parempaan tiedostamiseen. Tiedostamisen vaikutus itsearviointiin on havaittu myös 

muissa tutkimuksissa (esim. Scheinin 2003, 30). Paineenhallinnan osa-alue laski tutki-

musryhmällä kuitenkin selvästi vähemmän kuin vertailuryhmällä, mikä voisi viitata 

tunteiden säätelyn kehittymiseen. Voi myös olla mahdollista, että osa taitojen oppimi-

sesta jäi tiedolliselle tasolle eikä siirtynyt vielä käytäntöön. Aineistojen ristiriitaiset tu-

lokset voivat johtua myös mittareiden eroavaisuuksista. 
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Turvallisuuden teema oli jo projektia aloittaessani minulle hyvin tärkeä asia, jo-

hon halusin tutkimusryhmässä vaikuttaa. Yllätyin kuitenkin siitä, miten keskeinen ja 

laaja teema siitä kehkeytyi. Havaitsin turvallisuuden teeman liittyvän opetusryhmään, 

opetuksen organisointiin, minuun itseeni opettajana ja tunnekasvattajana sekä yhtei-

söön. Opettajan herkkyys ja jämäkkyys eli tunnekasvattajan omat tunnetaidot nousivat 

erittäin tärkeiksi turvallisuuden elementeiksi. Opettajan herkkyys eli avoimuus omille ja 

oppilaiden tunteille sekä oppilaan aktiivinen kuunteleminen näyttivät välittävän oppi-

laille tunteen ymmärretyksi tulemisesta ja luvan tunteiden ilmaisuun. Havaitsin myös, 

että yhtä tärkeää turvallisuuden luomisessa on opettajan jämäkkyys. Jämäkkyyden mää-

rittelin tarkoittavan oikeutettua auktoriteettiaseman ottamista muuan muassa rajoja aset-

tamalla ja omia tunteita säätelemällä. Tämä luo oppilaassa kunnioitusta opettajaa 

kohtaan ja tekee oppilaan elämää hallittavammaksi. Jämäkkyys ja herkkyys yhdistyvät 

pedagogisessa auktoriteetissa ja tunneälykkäässä johtajuudessa. Jämäkkyyden ja herk-

kyyden teema kertoi samalla omasta kasvuprosessistani tunnekasvattajana tunnetaito-

projektin aikana. 

Jotta opettajan herkkyys ja jämäkkyys kehittyisivät, hän tarvitsee kasvuunsa tu-

kea. Tärkeintä on itsereflektio, mutta myös kollegojen tai työnohjausryhmän tuki olisi 

tärkeää (myös Isokorpi 2003, 280–281). Tämä onkin mielestäni suurimpia kehityshaas-

teita tunnekasvattajia tuettaessa. Opettaja tarvitsee lujan tukiverkon, joka auttaa häntä 

muuttamaan totuttuja tapoja ja käyttäytymismalleja. Osittain tunnetaitojen oppiminen 

on vain uusien, kohtuullisella vaivalla omaksuttavien henkisten opetusvälineiden löytä-

mistä, mutta osittain se on lähtemistä pitkälliseen kasvuprosessiin, joka on yhteydessä 

opettajan itsearvostukseen ja persoonaan. Kasvu vaatii aikaa ja runsaasti reflektiivisyyt-

tä (Isokorpi 2003, 277–279). Tämä voi olla vaikeakin tie, mutta tieto siitä, että tunnetai-

dot ovat opittavissa ja että ne voivat lisätä opettajan hyvinvointia työssään ja omassa 

elämässään, on varmasti motivoivaa (vrt. Kokkonen 2005, 68, 71). Itsekin koin jatkuvan 

reflektion ja pyrkimykseni kasvuun haasteellisena, mutta kuitenkin mielekkäänä.  

Arvot ja asenteet ovat toinen asia, jonka merkityksen ymmärsin syvällisemmin 

vasta tutkimuksen loppuvaiheessa. Olen vahvasti sitä mieltä, että toisten kunnioittami-

sen ja arvostamisen tulisi olla perimmäisiä syitä sosioemotionaalisten taitojen opettami-

selle ja oppimiselle. Ilman myönteisiä arvoja oppilas ei välttämättä motivoidu taidoista, 

koska hän ei näe niitä tärkeinä. Arvot ja sosioemotionaaliset taidot kuuluvat erottamat-

tomasti yhteen (Elias ym. 1997, vii; Gordon 2002, 10; Saarni 2000, 68–69). Tavallaan 

tunnekasvatus on samalla arvokasvatusta, koska tunnekasvatus välittää myönteisiä arvo-
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ja. Arvokasvatus taas on tunnekasvatusta, koska arvot ohjaavat tunteiden ilmaisua ja 

käyttäytymisen valintoja. Tunnekasvatuksella esimerkiksi edistetään empatiaa ja on-

gelmanratkaisua. Nämä taidot viestivät jostain vielä tärkeämmästä: toisen kunnioittami-

sesta ja vastuusta. Erillistäkin arvokeskustelua tarvitaan, sillä myönteisiä arvoja ei 

välttämättä opita pelkästään tunnetaitoja harjoittelemalla. Ilman myönteisiin arvoihin 

sitoutumista tunnetaitojen avulla voidaan myös hyötyä toisten kustannuksella: herkkä, 

tunteita tiedostava ihminen saattaa olla taitava manipuloimaan toisia. Voi myös olla, 

että oppilas kyllä opettelee taitoja opettajan mieliksi, muttei kuitenkaan käytä niitä, kos-

ka ei koe niitä itselleen arvokkaiksi. Aalto (2000, 149) toteaakin: Käyttäytymisen muu-

tos ei kestä kauan, elleivät ihmisten asenteet ja ajattelutapa muutu. Tarvitsemme 

myönteisiä arvoja motivoimaan ja ohjaamaan tunnetaitojen käyttöä.  

Huomasin, että tunnetaitojen oppiminen on hyvin monitahoinen asia ja että sii-

hen vaikuttavia tekijöitä on paljon. Siksi projektin vaikuttavuuden yksiselitteinen arvi-

ointi on vaikeaa. Aineiston perusteella oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin 

oppilaan kehitysvaihe (esim. alkava murrosikä), temperamentti (esim. impulsiivisuus), 

asenteet ja arvot sekä turvallisuus, joka koostuu useista tekijöistä (kuvio 21, vaikuttavis-

ta tekijöistä vrt. luku 4.5, esim. Graczyk ym. 2000, 405). Osaan niistä koulu voi vaikut-

taa huomattavasti, osaan taas vaikuttaminen voi olla hyvin vaikeaa. Esimerkiksi 

opetuksen organisointi riippuu paljon opettajasta, mutta opettaja ei voi valita erilaisilla 

temperamenteilla varustettuja oppilaitaan eikä heidän vanhempiaan. Parhaassa tapauk-

sessa kodin kasvatustyö tukee koulun kasvatustyötä ja vaikuttaa myönteisesti oppilaiden 

oppimiseen. Ennakko-odotuksistani poiketen tunneälyn taso näytti vaikuttavan ainakin 

oppilaiden oman oppimisen arviointiin. Pohdin, vaikuttiko se oppimiseen suoraan vai 

vain myönteiseen asenteeseen ja sitä kautta myönteisempään itsearviointiin. Aineistoni 

perusteella yhteyttä tunneälyn ja tunnetaitojen oppimisen välillä ei näytä olevan. Tun-

neäly saattaa kuitenkin vaikuttaa jonkin verran myönteisempään itsearviointiin. On kui-

tenkin muistettava, että tutkimusryhmä oli pieni ja että yleistyksiä on siksi tehtävä 

varoen. Aiheesta tarvittaisiin lisää tutkimusta. Tunneälyn mahdollinen heijastuminen 

oman oppimisen arviointiinkin on mielestäni asia, joka olisi hyvä huomioida, vaikuttaa-

han käsitys omasta itsestä oppimiseen ja motivaatioon.  
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KUVIO 21. Tunnetaitojen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä tutkimukseni perusteella 
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Havaintoni turvallisuuden, opettajien taitojen kehittämisen ja arvojen keskeisistä roo-

leista sosioemotionaalisessa kasvatuksessa ovat yhdensuuntaisia aiempien tutkimusten 

kanssa (vrt. luku 4.4). Ne ovatkin mielestäni tärkeimmät tekijät sosioemotionaalisen 

kasvatuksen olennaisista piirteistä (vrt. kuvio 5 luku 4.2). Vaikka monet tutkimukseni 

tuloksista ovatkin hyvin samansuuntaisia muiden tutkimusten kanssa, uskon, että oma 

työni voi tuoda uutta muun muassa sosioemotionaalisten taitojen opettamisen keinoihin, 

oppimisen arviointiin ja opettajan roolin sekä sosioemotionaalisen kasvatuksen olemuk-

sen pohdintaan. Tutkimukseni tunnetaitoprojekti voi antaa esimerkkejä erilaisista tunne-

taitojen opetukseen soveltuvista opetusmenetelmistä. Tutkimuksen 

tiedonhankintamenetelmät sopivat mielestäni myös ”tavallisen” opetus- ja kasvatustyön 

arviointimenetelmiksi. Ensimmäistä kertaa Suomessa käytetty Bar-Onin lasten ja nuor-

ten tunneälytesti on tosin kallis, mutta mielenkiintoinen tunnetaitojen arviointikeino. 

Tutkimustulokseni kertovat opettajan tunnetaitojen keskeisestä roolista sosioemotionaa-

lisessa kasvatuksessa, mikä toivottavasti vauhdittaa keskustelua opettajien tunnetaito-

koulutuksista. Havaintoni tunnetaitojen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä voivat auttaa 

kasvattajia näkemään sosioemotionaalisen kasvatuksen monimuotoisuuden. Etenkin se 
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 Tunnetaitojen  
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voi laajentaa käsitystä turvallisuudesta. Tutkimusraportin teoriaosuudessa tehty sosio-

emotionaalisen aihealueen käsitteiden määrittely ja käsitteiden suhteiden pohtiminen 

toivottavasti selkeyttää joillekin alueen kirjavaa terminologiaa. 

Tutkimukseni tiedonhankintamenetelmissä olisi kuitenkin ollut parantamisen 

varaa. Esimerkiksi oppimisen arviointilomakkeen asteikko olisi voinut olla sanallinen 

(vrt. Kuuselan muokkaamat taitorappuset Kuusela 2005), jolloin asteikko olisi var-

memmin tarkoittanut kaikille samaa ja helpottanut oman käyttäytymisen arviointia. 

Itsearviointi oli muutenkin haastava menetelmä, koska se edellytti melko hyvää itsetun-

temusta. Arviointilomakkeessa olisi myös pitänyt huomioida paremmin tunteiden sääte-

lyn osa-alue, josta oli lomakkeessa vain yksi kohta. Taitojen arviointia olisi voinut tehdä 

projektiivisemmin: esimerkiksi tiettyjen tehtävien teettäminen projektin alussa ja lopus-

sa olisi saattanut kertoa oppimisesta enemmän kuin suora oppimisen itsearviointi. Sen 

lisäksi olisin voinut kerätä aineistoa sosiogrammeilla ja tiettyihin kohdeoppilaisiin kes-

kittyvillä, useammin toistuvilla haastatteluilla, jolloin olisin saanut enemmän tietoa yk-

sittäisten oppilaiden tunnetaitojen oppimisprosesseista ja ryhmädynamiikan 

mahdolllisista muutoksista. Luokan oma opettaja olisi voinut tehdä kenttämuistiin-

panoja, pitää joistakin oppilaista havaintopäiväkirjaa ja tehdä yksityiskohtaisemmat 

oppilaskohtaiset arvioinnit. (Tutkimuksen luotettavuudesta ks. luku 11.2.) 

Olisin voinut käyttää hyväkseni myös projektissa kertynyttä runsasta materiaa-

lia (esim. oppilaiden väliarviointeja, vihkoja ja kirjallisia tehtäviä). Myös videointi olisi 

voinut tuoda tarkentavan näkökulman taitojen havainnointiin, mutta tässä tutkimuksessa 

se olisi ollut resursseihin nähden mahdotonta. Jos aikaa olisi ollut enemmän, olisi ollut 

mielenkiintoista myös verrata toisen teettämäni tunneälytestin tuloksia tässä tutkimuk-

sessa käyttämäni tunneälytestin tuloksiin. Olisin voinut myös syventyä vielä paremmin 

sekä metodikirjallisuuteen että sosioemotionaalisen kasvatuksen teorioihin ennen tunne-

taitoprojektin alkua. Mielenkiintoista ja arvokasta olisi ollut myös tutkia projektin pit-

käaikaisia vaikutuksia vaikkapa vertailuryhmän avulla. Toisaalta toimintatutkimus on 

dynaaminen oppimisprosessi, joka muovautuu käytännön ja ajan myötä, joten kaikkeen 

tulevaan on mahdotonta varautua etukäteen. Resurssit asettavat omat rajoituksensa. 

Olisin myös mielestäni tarvinnut menetelmien valinnassa ja kehittelyssä enemmän oh-

jausta tutkimuksen alkuvaiheessa. Kehittämismahdollisuuksista huolimatta näen tiedon-

hankintamenetelmien monipuolisuuden, erilaiset teoreettiset näkökulmat sekä projektin 

pikäaikaisuuden ja monipuolisuuden tutkimukseni vahvuuksina. 
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Toimintatutkimus vaikutti mielekkäältä tavalta toteuttaa tunnekasvatusta, sillä 

siihen liittyvä yhteistyö ja arviointi tukivat tunnetaitoprojektia. Ulkopuolisena tunne-

kasvattajana toimiminen ei kuitenkaan ollut täysin mutkatonta muun muassa ajankäytön 

kannalta. Mielestäni parasta olisi, jos luokan oma opettaja toimisi tutkivana opettaja-

tunnekasvattajana. Näin hänellä olisi enemmän mahdollisuuksia soveltaa opittuja taitoja 

arkielämän tilanteisiin ja valmistella opetusta oppilaiden kanssa. Tunnetaitojen opetus 

olisi myös pitkäaikaisempaa ja mahdollisesti johdonmukaisempaa. Tärkeää kuitenkin 

olisi, että tutkivalla opettajalla olisi tukenaan aiheeseen sitoutuneita kollegoja, joiden 

kanssa hän voisi syventää itsetuntemustaan sekä perehtyä erilaisiin opetusmenetelmiin 

ja tunnekasvatusta käsittelevään kirjallisuuteen. Kollegat voisivat myös antaa toisilleen 

rakentavaa palautetta toistensa opetuksesta ja tunnetaitojen arkeen soveltamisesta. Jos 

tunnekasvattaja on joku muu kuin luokan opettaja, pitäisi opetusta suunnitella erittäin 

tiiviissä yhteistyössä, jotta taidot eivät jäisi arkipäivästä irrallisiksi.  

Tunnekasvatus on alkanut kiinnostaa opiskelijoita yhä enemmän ja aiheesta 

tehdään paljon opinnäytetöitä. Tulevina tutkimusaiheina olisi mielestäni kiinnostavaa 

tutkia tunneälyä Suomessa laajemminkin ja verrata sitä muiden maiden tutkimustulok-

siin. Tunneälyn yhteys tunnetaitojen oppimiseen on kiinnostava teema, jota olisi hyvä 

tutkia lisää. Opettaja-oppilassuhteen ja opettajan omien sosioemotionaalisten taitojen 

merkitys oppilaiden tunnetaitojen oppimiselle olisi kiinnostava tutkimusteema, onhan 

oppilaan ja opettajan välinen suhde erittäin merkittävä suhde oppilaalle koulussa. Myös 

erilaiset sosioemotionaalisten taitojen ohjelmat ja niiden pitkäaikaiset vaikutukset kai-

paavat tutkimusta ja vertailua. Löytäisimmekö erityisesti Suomeen sopivia tunnekasva-

tusohjelmien piirteitä? Ohjelmien tutkiminen ja luokittelu voisi myös antaa lisää tietoa 

tunnetaitojen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. Hyödyllinen tutkimusaihe voisi olla 

myös jonkin kasvatusohjelman ja tunnetaitojen arkeen integroinnin vaikutusten vertaa-

minen. Lukisin mielenkiinnolla myös tutkimuksesta arvokasvatuksen ja tunnetaito-

ohjelmien vaikutusten yhtäläisyyksistä ja eroista. Terveystiedon opettajia koulutettaessa 

olisi varmasti syytä kartoittaa opettajien tarvetta tunnetaitojen täydennyskoulutukselle.  
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LIITE 1. Tutkijan kasvu tunnekasvattajaksi  (1/3) 
 
 

Tutkimustani voidaan kutsua tietyssä mielessä ”omaelämäkerralliseksi”, sillä sen teemat ovat 

yhteydessä omaan elämääni ja sen kysymyksiin tunteista, sosiaalisista taidoista ja turvallisesta 

ryhmästä. Tämä voi tietenkin häiritä objektiivista tarkastelua, mutta toisaalta se voi antaa työ-

hön syvällisempää näkemystä. Jotta lukija saisi työni lukemiseen ”silmälasit”, haluan kuvata 

oman tieni tunnekasvattajaksi. 

Taustalla vaikuttavat jo varhaiset kokemukseni erilaisista ryhmistä ja ihmissuhteista. 

Lapsuuden perheeni oli läheinen ja turvallinen ja siellä tunteita sai ilmaista vapaasti, mutta tun-

teiden tunnistamiseen tai niiden säätelyyn ei välttämättä saanut paljon tukea. Kouluaikana mi-

nulla oli useita hyviä ja syviä ystävyyssuhteita, mutta koulun opiskeluryhmiä en koskaan 

kokenut kovin turvallisiksi, vaan havaitsin siellä kiusaamista, vahvoja klikkejä, ristiriitoja, kate-

utta ja vaikeutta hyväksyä erilaisuutta. Yhteistyötaitoja ei juuri harjoiteltu, joten ensimmäiset 

ryhmätyökokemukset lukiossa olivat haasteellisia. Mietin jo silloin, että koulun tulisi kehittää 

oppilaiden sosiaalisia taitoja tiedollisuuden ohella, sillä olisin itsekin tarvinnut niitä. Muissa 

sosiaalisissa ryhmissä, erityisesti seurakunnan nuorten ryhmissä, sen sijaan koin turvallisuutta, 

joka perustui avoimuuteen, luottamukseen ja hyväksymiseen. Seurakunnassa sain myös ensim-

mäiset kokemukseni toimintakokemusmenetelmistä (TOKO) niiden kehittäjän ohjaamina. 

 Opiskeluaikana kiinnostukseni sosioemotionaaliseen kasvatukseen heräsi ohjaamieni 

yhteistyötaitoja painottavien seikkailuleirikoulujen ja käymäni toimintakokemusmenetelmien 

kurssien myötä (1999-). Tein samaan aikaan seikkailukasvatuksen ja draamapedagogiikan sivu-

aineopintoja, joissa sain oppisisältöjen lisäksi hyvin myönteisiä kokemuksia turvallisesta ryh-

mästä ja yhteistyöstä. Mielenkiintoa herätti myös opettajan vuorovaikutustaidot-opintojakso, 

jolla käytettiin toiminnallisia menetelmiä ja pohdittiin myös omia tunteita. Aluksi mietin pro 

gradu-tutkielman tekemistä leirikoulujen vaikutuksesta oppilaiden itsetuntoon tai sosiaalisiin 

taitoihin, mutta huomasin aiheesta olevan jo tutkimusta. Viimeisen opettajaharjoittelun myötä 

aihevalinta tarkentui tunnekasvatukseen ja tunneälyyn. Tunteet olivat yksi opetusteemani har-

joittelussa, ja jouduin ensimmäistä kertaa miettimään, mitä tunteista voi tai pitäisi lapsille opet-

taa. Ratkaisevana muistan myös opiskeluaikaisen tilanteen, jossa soitin eräälle ystävälleni ja 

kysyin, mitä hän teki vahvoille ja vaikeille tunteilleen, kun ne minusta tuntuivat hämmentäviltä. 

Hän vastasi käsittelevänsä niitä. En heti ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti, mutta vähitellen aihee-

seen perehdyttyäni minulle alkoi selvitä, että tunne-elämän taidot ovat oma tärkeä alueensa 

ihmisen kasvussa. Syvennyin aiheeseen ja kehitin itsetuntemustani.  

                      

 

 

                      (jatkuu) 
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LIITE 1 (jatkoa, 2/3) 

 

Koin, että tunne-elämään liittyvä tutkimusaihe voisi olla sekä henkilökohtaisesti merkittävä että 

siitä voisi olla hyötyä useille muille (tutkittavat, luokan opettaja, työhön perehtyvät kasvattajat). 

Tutkimusta aloitellessa loin yhteyksiä tunneälytestien tekijöihin ja sain kaksi testiä käytettäväksi 

tutkimuksessa. Koska aihe oli laitoksellani uusi, sain teoreettiseen perehtymiseen apua psykolo-

gian laitoksella tunneälytutkimusta tehneeltä Marja Kokkoselta, josta tuli sittemmin työparini 

TERTTU-koulutuksiin (Terveystieto tutuksi). Ennen omaa projektiani kokeilin tunnetehtäviä 

leirikoulussa ja osallistuin muutaman päivän tunneälykoulutukseen. Tutkimusprojektin aikana 

kouluttauduin Lions Quest -ohjaajaksi. Tunnekasvatusprojektin jälkeen sain kutsuja koulutta-

maan aiheesta, tein oppimateriaalia terveystiedon täydennyskoulutuksiin, pidin useita työpajoja 

sosioemotionaalisten taitojen toiminnallisesta opettamisesta, kirjoitin muutamia artikkeleja ja 

olin puoli vuotta mukana MUKAVA-kokonaiskoulupäiväprojektissa avustajana ja kouluttajana. 

MUKAVA-projektin aikana ehdin kouluttautua Thomas Gordonin NUISKU (nuorten ihmissuh-

detaitokurssi) -ohjaajaksi. Tein myös viiden opintoviikon laajuiset terveystiedon täydennyskou-

lutuksen opinnot ja yhtä laajat toimintakokemusmenetelmien (TOKO) purku- ja 

prosessointiopinnot. Syksyllä 2003 aloitin puolitoista vuotta kestäneen luokanopettajan työn. 

Jatkoin tunnekasvatuksen soveltamista omassa luokassani ja tein siinä yhteistyötä koulupsyko-

login kanssa. Varsinainen pro gradu -tutkielmani kirjoittaminen pitkittyi opintojen ja työtehtävi-

en vuoksi. 

Olen siis ollut mukana sekä käytännön että teorian tasolla sosioemotionaalisessa kas-

vatuksessa useita vuosia. Tätä tutkimusta voisi kutsua tällä hetkellä tähänastisen ”tunnekasvatta-

jan urani” kokoavaksi teokseksi. Mielenkiintoista on ollut seurata alueen kehitystä: aloittaessani 

tutkimustani oli kiinnostus tunneälyyn ja tunnekasvatukseen vasta heräämässä, ja laitokseltani-

kin löytyi vain muutama tunteisiin liittyvä opinnäyte aiemmilta vuosilta. Tutkimukseni valmis-

tuessa kirjallisuutta, artikkeleja ja tutkimustakin on ehtinyt ilmestyä runsaasti, ja keskustelua 

käydään Helsingin Sanomien palstoilla ja ajankohtaisohjelmissa. Aihe kiinnostaa kasvattajia, 

eikä ihme, ovathan kasvatuksen haasteet nykyään hyvin vaativat ja kasvattajat etsivät niihin 

ratkaisuja. Olen ja olemme kuitenkin vasta alussa. Kasvu jatkuu. 

(jatkuu) 
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LIITE 1 (jatkoa, 3/3)           

      

          …..ja kasvu jatkuu…. 

          Tutkimuksen raportointi 2005 

          TERTTU-koulutukset jatkuvat 

Luokanopettajana Riihimäellä (2003–2004/05). Lions Questin ja tunnetaitojen 

opetusta omalle ja rinnakkaisluokalle. Koulupsykologin kanssa Kaveritaitojen 

kuntokoulu -tunnetaitokurssi omalle luokalle.  

          Artikkeleita tunnetaitojen opettamisesta (mm. OPH, TERTTU) (2002–2005) 

           

          TOKO purku- ja prosessointikoulutus 2 ov (2003) 

          Terveystiedon 5 ov opinnot (2003) 

          NUISKU (Nuorten ihmissuhdetaitokurssi) -ohjaajakoulutus (2003) 

          MUKAVA (Muistutus kasvatusvastuusta) -projektissa avustajana (k 2003) 

          TERTTU (Terveystieto tutuksi) -kouluttajana (2002–2005) ja  

          opetusmateriaalin valmistusta (2002/03) 

          Lions Quest -ohjaajakoulutus ja Lions Quest mentor-ohjaajakoulutus (2001) 

          Tunnetaitotutkimusprojekti (2000- 2001) 

          Tunneälykurssi 1ov (2001) 

          Kokeilut leirikoulussa ja kenttäharjoittelussa (2000)           

          Seikkailukasvatuksen ja draamapedagogiikan sivuaineopinnot (2000–2001) 

          Opetusharjoittelu tunteista (2000). Pro gradun aihe valkenee. 

Seikkailuleirikoulujen ohjausta (1999–2002) (12 leirikoulua) 

TOKO (toimintakokemusmenetelmien) kurssi 1 ov (2000) 

Luokanopettajan opinnot alkavat 1995 

 

Seurakunnan nuorten hyväksyvät ryhmät ja ensimmäiset kokemukset toimintako-

kemusmenetelmistä (TOKO) (1989–1994) 

          Läheisiä, hyväksyviä ystävyyssuhteita 

          Koulukokemukset turvattomista ryhmistä 

 

Lapsuuden turvallinen perhe ja kokemukset tunteiden ilmaisusta, vähemmän sää-

telystä (1975->) 
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LIITE 2. Tutkijan oppimis- ja ihmiskäsitys (1/2) 

 
Lähestyessäni tunnetaitojen opettamista tietyllä tavalla tai käyttäessäni tietynlaisia ope-
tusmenetelmiä tuon näkyviin samalla oman oppimiskäsitykseni. Oppimiskäsitys sisältää 
jonkinlaisena oletuksena myös tiedonkäsityksen, esimerkiksi empiristisen tai konstruk-
tivistisen (Tynjälä 1999, 28). Tässä työssä perusajatuksena on, että oppiminen tapahtuu 
aina sosiaalisessa kontekstissa ja on kulttuuriin sidottu ilmiö (Tynjälä 1999, 19). Siksi 
painotan kokonaisvaltaista, koko koulun huomioon ottavaa lähestymistapaa sosioemo-
tionaalisten taitojen opettamisessa. Tällaista oppimiskäsitystä voisi luonnehtia sosiokult-
tuuriseksi. Sen mukaan yksilö ei opi tyhjiössä, vaan vuorovaikutus toisten ihmisten 
kanssa vaikuttaa yksilön käsityksiin ja tulkintoihin. Sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta 
ihminen voi omaksua itsestään objektiivisen käsityksen eli hän voi tarkastella itseään 
toisten silmin (Tynjälä 1999, 51).  
 Näen mallioppimisen yhtenä hyvin tärkeänä sosioemotionaalisten taitojen omak-
sumisen keinona. Banduran (1977, 22) mukaan suurin osa ihmisen käyttäytymisen op-
pimisesta tapahtuu mallioppimisen avulla: toisten käyttäytymisen havainnoinnin kautta 
opitaan monia taitoja, asenteita, käyttäytymistapoja ja suhtautumista muihin ihmisiin 
(myös Kalliopuska 1995, 127; Uusikylä & Atjonen 1999, 18; Weare 2000, 115). Mal-
lioppiminen on Banduran (1973, 68–73) mukaan tehokasta erityisesti sosiaalisten taito-
jen oppimisessa, valitettavasti varsinkin aggressiivisen käytöksen. Etenkin pienimmät 
oppilaat omaksuvat paljon mallioppimisen avulla (Uusikylä & Atjonen 1999, 20), mikä 
asettaa haasteita opettajan omille taidoille. 

Toisaalta katson oppilaan oman osuuden oppimistapahtumassa myös olevan 
hyvin tärkeä ja painotan kokemuksellista oppimista, joten katson työn edustavan kon-
struktivistista näkemystä. Sen mukaan yksilö on oppimistilanteen aktiivinen osapuoli, 
joka tekee tulkintansa ja rakentaa käsityksensä uusista asioista aiemman tieto- ja koke-
muspohjansa avulla sen sijaan, että ”tyhjää” oppijaa vain täytettäisiin tiedolla (Tynjälä 
1999, 38). Konstruktivismi painottaa myös tunteiden merkitystä oppimiselle: myöntei-
nen tunnetila edistää oppimista, tunteet ohjaavat havaintoja ja opittu palautuu mieleen 
usein tunteiden kautta (Patrikainen 1999, 57). Kokemuksellinen oppiminen, jota työssä-
ni käytän, soveltaa konstruktivismin ajatuksia oppijan aktiivisesta roolista ja tunteiden 
merkityksestä. Kokemuksellisessa oppimisessa yksilö muuntaa kokemuksensa tiedoksi 
reflektoinnin ja käsitteellistämisen avulla (Kolb 1984, 42). Keskeistä kokemuksellisessa 
oppimisessa on persoonallisen ja sosiaalisen kasvun tukeminen, yksilön itsetuntemuk-
sen lisääminen ja metakognitiivisten taitojen kehittyminen. Oppiminen on jatkuvaa tie-
don syventämistä, oman tietämyksen rakentamista. (Sahlberg & Leppilampi 1994, 29.)  

Työni edustaa siis erilaisia oppimiskäsityksiä. Tynjälän (1999, 14–15) mukaan 
erilaiset oppimiskäsitykset eivät kuitenkaan välttämättä ole ristiriidassa, vaan antavat 
erilaisia näkemyksiä oppimiseen. Työni oppimiskäsitys yhdistyykin sopivasti symboli-
sessa interaktionismissa, joka sijoittuu radikaalin, yksilöllisyyttä painottavan konstruk-
tionismin ja yhteisöllisyyttä painottavan sosiokulttuurisen teorian väliin ja sisältää 
aineksia kummastakin (Tynjälä 1999, 50–51).  

Haluan ottaa esille vielä sen, mikä on kaiken taustalla. Se, mitä ja miksi jotain 
koulussa kasvattajana teen, liittyy pohjimmiltaan arvoihin ja eettisiin ihanteisiin (Lau-
nonen & Pulkkinen 2004, 13, 16). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteetkin 
2004 (2004, 14) alkavat arvojen määrityksellä (mm. ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokra-
tia, vastuullisuus, yhteisöllisyys). Oma arvopohjani ja sitä heijastava näkemykseni ihmi-
sestä ja kasvatuksesta on kristillis-humanistinen (vrt. Hirsjärvi 1982, 32, 48, 55–65).  
       
                      (jatkuu)
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LIITE 2 (jatkoa, 2/2) 
 
Luovuttamattomia arvoja ja eettisiä ihanteita minulle ovat ihmisarvon kunnioitus, tasa-
arvo, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, välittäminen, erilaisuuden hyväksyminen ja 
anteeksianto. Näen ihmiset tasavertaisina ja arvokkaina, kykenevinä hyvään, mutta 
myös erehtyvinä ja siten uuden alun tarvitsevina. Katson Eliaksen ym. (1997, 31–33) 
tavoin, että tunnetaidot ja sosiaaliset taidot ilmaisevat mainitsemiani myönteisiä arvoja, 
auttavat oppilasta soveltamaan niitä käytäntöön ja jopa omaksumaan niitä. Arvot ovat 
erottamaton osa sosioemotionaalisia taitoja (ks. myös Elias ym.1997, vii ja Saarni 2000, 
68–69). 

Katson, että lasta tulee ohjata ja kasvattaa, jotta hän omaksuisi myönteisiä ar-
voja ja kantaisi huolta lähimmäisistään. Vaikka ihminen ei olekaan täydellinen, uskon 
ihmisen mahdollisuuteen kasvaa ja kehittyä (vrt. Rogers 1983, 127) ja opettajan mah-
dollisuuksiin auttaa oppilasta tällä kasvamisen tiellä (vrt. Tirri 1999, 35, 56). Kristillisen 
ihmis- ja kasvatuskäsityksen mukaan kasvattaja ”saattaa lasta kasvamaan”, auttaa tätä 
kehittämään lahjojaan ja tekemään yhteiskunnasta parempaa paikkaa elää (Hirsjärvi 
1982, 64–65). Oppilaat voivat oppia rauhanomaisia konfliktinratkaisun taitoja, toisten 
empaattista huomioimista ja tunteiden rakentavaa ilmaisua ja siten ilmaista paremmin 
lähimmäisyyttä ja vastuullisuutta. Uskon, että sosioemotionaalisia taitoja ja myönteisiä 
arvoja välittämällä voin kasvattajana olla tekemässä työtä maailman rauhan ja parem-
man oikeudenmukaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Tunnekasvattajana olen siis 
tavallaan ”maailmanparantaja”. Katson, että meidän tulee pyrkiä kaikin voimin vastaa-
maan YK:n lapsen oikeuksien julistuksen lupaukseen (periaate 7): ”[Lapsen] tulee saada 
koulutusta, joka - - suo jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden kehittää kykyjään, yksilöl-
listä arvostelukykyään sekä moraalista ja sosiaalista vastuuntuntoaan tullakseen hyödyl-
liseksi yhteiskunnan jäseneksi.” (Lasten oikeuksien julistus 2005.)  
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LIITE 3. CASELin (The Collaborative for academic, social and emotional learning) 
määrittelemät sosioemotionaaliset taidot (CASEL 2003b) 

I Tietoisuus itsestä 

• Tunteiden tunnistaminen: Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen 
• Vahvuuksien huomaaminen: Omien vahvuuksien ja myönteisten ominaisuuksien 

tunnistaminen ja kehittäminen  

II Tietoisuus toisista 

• Perspektiivinotto: Toisten ajatusten ja tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen 
• Erilaisuuden arvostaminen: Sen ymmärtäminen, että yksilöiden ja ryhmien väli-

set erot täydentävät toisiaan ja tekevät maailmasta mielenkiintoisemman 

III Itsensä hallitseminen 

• Tunteiden hallinta: Tunteiden ohjaaminen ja säätely siten, että ne ennemminkin 
auttavat kuin estävät tilanteessa toimimista 

• Tavoitteiden asettaminen: Prososiaalisten tavoitteiden muodostamista ja niiden 
tavoittelua lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä 

IV Vastuullinen päätöksenteko 

• Tilanteen analysointi: Päätöksiä vaativien tilanteiden tarkka havainnointi ja 
omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden arviointi 

• Henkilökohtaisen vastuun omaksuminen: Oman velvollisuuden ymmärtäminen 
käyttäytyä eettisesti, turvallisesti ja lakia kunnioittavasti 

• Toisten kunnioitus: Sen uskominen, että toisia tulee kohdella ystävällisesti, välit-
tävästi ja myötätuntoisesti, ja motivaation tunteminen yhteisen hyvän edistämi-
seen 

• Ongelmanratkaisu: Myönteisten ja tietoisten ratkaisujen kehittämistä ja sovelta-
mista ongelmiin ja ratkaisujen arvioimista 

V Sosiaaliset vuorovaikutustaidot  

• Viestintä: Sanallisten ja sanattomien viestintätaitojen käyttäminen itsensä ilmai-
semisessa ja myönteisen ja tehokkaan vuorovaikutuksen edistämisessä 

• Suhteiden muodostaminen: Terveiden ja palkitsevien yhteyksien luominen ja yl-
läpitäminen yksilöihin ja ryhmiin 

• Neuvottelutaidot: Kaikkien osapuolten tarpeiden kannalta tyydyttäviin ratkaisui-
hin pääseminen konfliktitilanteissa 

• Kieltäytyminen: Oman päätöksen olla osallistumatta epäasialliseen, turvatto-
maan, epäeettiseen tai lainvastaiseen käytökseen tuominen esille ja periaatteiden 
johdonmukainen noudattaminen 
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LIITE 4. Tutkimusryhmän oppilaiden positiivisen vastausvaikutelman (PI-) arvot syksy 

2000–kevät 2001 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 22. Tutkimusryhmän oppilaiden positiivisen vastausvaikutelman (PI-) arvot 

syksy 2000–kevät 2001 
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LIITE 5. Opettajan haastattelujen kysymysrungot 
 
 
Opettajan jouluhaastattelu 

Mitä tunnekasvatus mielestäsi on? 

Ovatko oppilaat oppineet syksyllä tunnetaitoja? Jos, mitä? 

Olemmeko päässeet tavoitteisiin? 

Mitä tunnetaitoja pitäisi painottaa kevätkaudella? 

Mitkä tekijät vaikuttavat oppilaiden tunnetaitojen kehittymiseen? 

Mitä mieltä olet käytetyistä työtavoista? Parannusehdotuksia ja ideoita keväälle? 

Onko tunnetaitoprojekti vaikuttanut omaan opetukseesi? 

Oletko yrittänyt siirtää tunnetaitoja arkipäivään? 

Miten olet kokenut vanhempien mukaan ottamisen projektiin (esim. kirjeet ja 

vanhempainillat)? 

Onko projekti tukenut koulun tavoitteita? 

Millainen asenne oppilailla on ollut tunnetaitojen opetteluun? 

 

Opettajan loppuhaastattelu 

Mikä oli tunnetaitoprojektin tärkein anti luokalle? Entä sinulle? 

Miten oppimistavoitteet toteutuivat? 

- Oppivatko oppilaat tunnetaitoja? 

- Oliko projektilla vaikutuksia ryhmään ja sen ilmapiiriin? 

Tukiko projekti koulun kasvatustavoitteita? 

Vaikuttiko projekti omaan opetukseesi ja tunnetaitojen arkeen soveltamiseen? 

Onko ulkopuolisen tutkijan mahdollista toimia vieraan luokan tunnekasvattajana? 

Millaisen suhteen mielestäsi loin oppilaisiin? 

Mitkä tekijät vaikuttavat tunnekasvatuksen onnistumiseen? 

Miten tunnetaitojen integrointi oppiaineisiin toimi? 

Tarvitaanko mielestäsi tunnetaitojen erillistä opettamista? 

Millainen oli mielestäsi teorian ja käytännön suhde projektissa? 

Miten arkipäivään integroidut rakenteet (esim. iskuryhmät ja paikkojenvaihdot) 

soveltuivat tunnetaitojen opettamiseen? 

Millaisena koit yhteistyömme ja oman roolisi tunnetaitoprojektissa? 

Miten kuvailisit minua tunnekasvattajana? 

Missä minulla olisi mielestäsi kehittymisen varaa? 
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LIITE 6. Oppilaiden ryhmähaastattelujen kysymysrunko 

 

 

Mitä muistatte tunnetaitoprojektista? 

Mistä asioista tykkäsitte projektissa? Mistä ette? 

Mikä oli helppoa? Mikä vaikeaa? 

Miksi tunnetaitoja on mielestänne harjoiteltu? 

Ovatko tunnetaidot hyödyllisiä?  

Missä tilanteissa tunnetaitoja voisi käyttää? 

Mitä olette mielestänne tunnetaitoprojektissa oppineet? 

Oletteko käyttäneet opittuja taitoja tuntien ulkopuolella? Missä tilanteissa? 

Ovatko työtavat eronneet entisistä? Mitä piditte niistä? 
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LIITE 7. Oppilaiden oman oppimisen ja ryhmän ilmapiirin muutosten arviointilomake 

 

Tunnetaitojen oppimisen arviointia                   Nimi:__________________ 
 
TT-projektin tavoitteena oli oppia monenlaisia taitoja elämää varten.  
Minkä verran opit projektin aikana näistä asioista: 
 
0 = en ollenkaan  1 = vähän  2 = jonkin verran  3 = kohtalaisesti  4 = melko paljon  
5 = hyvin paljon 
 
 
Opin…. 0    1     2     3     4     5 
Tunnistamaan omia tunteita ja antamaan tunteille nimiä 0    1     2     3     4     5 
Ilmaisemaan tunteita eri tavoin 0    1     2     3     4     5 
Ymmärtämään mistä omat ja toisten tunteet voivat johtua 0    1     2     3     4     5 
Tunnistamaan toisten tunteita (ilmeistä, eleistä jne.) 0    1     2     3     4     5 
Käsittelemään ja hallitsemaan omia tunteita 0    1     2     3     4     5 
Ymmärtämään vastuun omasta käytöksestä 0    1     2     3     4     5 
  
Arvostamaan itseäni enemmän, hyväksymään itseni 0    1     2     3     4     5 
Tuntemaan itseäni paremmin (millainen olen, mihin pystyn, 
missä ovat rajani, mikä minussa on hyvää jne.) 

0    1     2     3     4     5 

Käyttämään minä-viestiä moittimisen sijasta 0    1     2     3     4     5 
  
Ottamaan toisia huomioon 0    1     2     3     4     5 
Tekemään yhteistyötä toisten kanssa 0    1     2     3     4     5 
Kuuntelemaan toisia 0    1     2     3     4     5 
Rohkaisemaan, lohduttamaan ja kannustamaan toisia 0    1     2     3     4     5 
Hyväksymään erilaisuutta 0    1     2     3     4     5 
  
Optimistista asennetta (näkemään vaikeissa asioissa myös 
myönteisiä puolia ja suhtautumaan niihin ”Kyllä se siitä” -
asenteella) 

0    1     2     3     4     5 

Ratkaisemaan ongelmia ja riitatilanteita (löytämään ratkai-
suvaihtoehtoja) 

0    1     2     3     4     5 

  
Uusia asioita 0    1     2     3     4     5 
Hyödyllisiä taitoja elämää varten 0    1     2     3     4     5 
 
Arvioi viime syksyyn verrattuna: 
                                                        Huonontunut        Pysynyt samana      Parantunut 
Koulumenestyksesi                                                                                         
Asenteesi koulunkäyntiin                                                                                
Käyttäytymisesi                                                                                               
Suhteesi luokkatovereihin                                                                                
Luokan kiusaamistilanne                                                                                  
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LIITE 8. Vanhempien arviointikirje 
 
 

Hei 5-luokkalaisten vanhemmat! 

 

Tunnetaitoprojektimme alkaa olla lopussa. Toki tunteisiin, yhteistyöhön ja vuorovaiku-
tukseen liittyviä taitoja pitää opetella koko elämän ajan, mutta nyt loppuu jakso, jolloin 
olemme erityisesti keskittyneet näihin taitoihin. Oman itsensä ja toisten kanssa toimeen 
tuleminen ei ole elämässä aina helppoa, ja taitojen oppiminen vie paljon aikaa. Yhdellä 
projektilla ei kaikkea muuteta, mutta jotain varmasti voidaan saada aikaan. 

Uskonkin, että tällä projektilla on ollut merkitystä, onhan tapahtunut niin paljon: 
oppitunteja, retkiä, seikkailua… Mutta minkä verran todella on opittu, sitä nyt arvioim-
me. Oppilaat arvioivat itseään, oppimistaan ja projektia, opettaja ja minä arvioimme tätä 
kaikkea, ja nyt kysymme myös teiltä vanhemmilta mielipidettä tunnetaitojen oppimises-
ta. Ymmärrän, että voi olla vaikeaa arvioida sellaista, mikä tapahtuu koulussa, mutta 
ajattelen, että edistyminen joissakin taidoissa voi näkyä myös kotona. Siksi arviointinne 
on hyvin tärkeä! 

Toivon, että tutustutte kääntöpuolen tunnetaitoihin, joiden oppimisessa lapsenne 
on itseään arvioinut, ja vastaatte alla oleviin kysymyksiin. 
 
Kiitos osallistumisestanne ja tuestanne projektissa! 
  
 Hyvää kesää teille toivoo Ulpu Siponen 
 
 
 
 
1) Oletteko huomanneet lapsenne edistyneen kuluneena lukuvuonna joissakin kääntö-

puolella mainituissa tunnetaidoissa? Kyllä/ Ei (Ympyröi)  
Jos Kyllä, niin missä taidoissa?__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

2) Oletteko itse kiinnittäneen erityistä huomiota tunnetaitoihin kotona tänä lukuvuon-
na? Kyllä/Ei (Ympyröi)  
Jos kyllä, niin mihin taitoihin ja miten?____________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
3) Miten näette kodin ja koulun tehtävän lapsen tunne- ja sosiaalisten taitojen kasvatta-

jana?_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
4) Palautetta/kommentteja projektiin liittyen:_________________________________ 

___________________________________________________________________
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LIITE 9. Tunneälytestin keskihajonnat, T-testin ja MANOVAn tulokset 
 

TAULUKKO 5. Keskihajonta tutkimus- ja  
vertailuryhmän tunneälyn osa-alueilla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO TT. T-testin arvot 

 

 

TAULUKKO 7. Toistettujen mittausten varianssianalyysin (MANOVA) tulokset 

 

 
 

 

 

Tun-
neälyn 
osa-
alue 

Ryhmä Keskiha-
jonta 
syksy 

Keskiha-
jonta 
kevät 

Intra Tutkimus 
Vertailu 

13,544 
13,097 

14,099 
11,639 

Inter Tutkimus 
Vertailu 

12,431 
10,611 

12,697 
12,761 

Paine Tutkimus 
Vertailu 

12,759 
14,907 

15,276 
17,354 

Sopeut Tutkimus 
Vertailu 

15,102 
12,518 

13,515 
15,791 

Yl 
hyvinv 

Tutkimus 
Vertailu 

10,475 
10,536 

13,105 
11,707 

Koko 
EQ 

Tutkimus 
Vertailu 

12,772 
12,795 

13,637 
13,232 

Posit 
vaik 

Tutkimus 
Vertailu 

14,193 
11,764 

13,895 
13,600 

 

TAULUKKO 6. T-testin arvot 

 

Tunneälyn osa-alue t df Sig. 
Intra syksy 0,688 42 0,495
Intra kevät 0,980 42 0,332
Inter syksy -0,251 42 0,803
Inter kevät -0,891 42 0,378
Paine syksy -2,370 42 0,022
Paine kevät -0,832 42 0,410
Sopeut syksy -0,408 42 0,685
Sopeut kevät -1,172 42 0,248
Yl hyvinv syksy -3,223 42 0,002
Yl hyvinv kevät -1,665 42 0,103
Koko EQ syksy -0,670 42 0,507
Koko EQ kevät -0,509 42 0,614
Posit vaik syksy -1,315 42 0,199
Posit vaik kevät -0,553 42 0,584

Osa-alue  F Sig 
Intra    
Muutos ryhmillä yleensä Pillai's Trace 3,339 0,075
Muutoksen erilaisuus ryhmillä Pillai's Trace 0,042 0,839
Inter  F Sig 
Muutos ryhmillä yleensä Pillai's Trace 0,265 0,610
Muutoksen erilaisuus ryhmillä Pillai's Trace 0,440 0,511
Paine  F Sig 
Muutos ryhmillä yleensä Pillai's Trace 13,655 0,001
Muutoksen erilaisuus ryhmillä Pillai's Trace 2,939 0,094
Sopeut  F Sig 
Muutos ryhmillä yleensä Pillai's Trace 2,369 0,131
Muutoksen erilaisuus ryhmillä Pillai's Trace 0,832 0,367
Yl hyvinvointi  F Sig 
Muutos ryhmillä yleensä Pillai's Trace 1,231 0,274
Muutoksen erilaisuus ryhmillä Pillai's Trace 2,141 0,151
Koko EQ  F Sig 
Muutos ryhmillä yleensä Pillai's Trace 9,555 0,004
Muutoksen erilaisuus ryhmillä Pillai's Trace 0,017 0,898
Positiivinen vaikutelma F Sig 
Muutos ryhmillä yleensä Pillai's Trace 5,463 0,024
Muutoksen erilaisuus ryhmillä Pillai's Trace 0,455 0,503
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LIITE 10. Opettajan ja vanhempien oppilaskohtaiset arviointitaulukot 

 
TAULUKKO 8. Opettajan arvio yksittäisissä oppilaissa tapahtuneista muutoksista 
 

Osa-alue Kehittynyt taito Oppilas 
Itseilmaisu rohkeammaksi Säde 
Rakentavampi itseilmaisu Meri, Pauliina 
Itsenäisyys Mia 
Itsearvostus Mia 

Intrapersoonallinen 

Rohkeus osallistua, tulla mukaan Jenna 
Toisiin suhtautuminen Leevi Interpersoonallinen 
Kontaktin saaminen Kristiina 

Paineenhallinta Impulssienhallinta Santeri 
Yleinen myönteisyys Mia Yleinen hyvinvointi 
Tasapainoisuus, avaruus Satu, Tiina 

Muu ”Hienoista edistymistä” Pietu 
 
 
TAULUKKO 9. Vanhempien arvio lastensa tunnetaitojen kehittymisestä 
 
Tunneälyn osa-alue Taito, jossa edistytty Oppilas 

Tunteiden ja ajatusten ilmaisu (avoimuus) Pauliina, Niina, Oona, Heidi, 
Janne, Tiina 

Rohkeus olla omaa/eri mieltä Mia 
Tunteiden tunnistus Saku 

Intrapersoonallinen 

Minä –viesti (ainakin tiedostus) Petteri 
Vastuu omasta käytöksestä Saku 
Empatia, toisten ja toisten tunteiden huomi-
oon ottaminen 

Mia, Heidi, Janne 

Toisten tunteiden ja niiden syiden ymmär-
täminen 

Meri 

Kuunteleminen Petteri 
Erilaisuuden hyväksyminen Heidi 
Suhde poikiin kehittynyt hyväksyvämmäksi Mia 

Interpersoonallinen 

Yhteistyö Santeri 
Paineensieto Tunteiden käsittely Janne 

Kaikessa hieman, normaalia kehitykseen 
liittyvää 

Leevi, Säde 

Koulumenestys parantunut Satu 

Muu 

“Lipsahtanut oppimista” Roope 
 
 
Jokaisen oppilaan vanhemmat palauttivat lomakkeen, jossa kysyin heidän arviotaan lastensa 
tunnetaitojen oppimisesta. 14 oppilaan vanhemmat arvioivat lastensa edistyneen sosioemotio-
naalisissa taidoissa, neljän oppilaan (Erika, Kristiina, Marika ja Vilma) vanhemmat eivät näh-
neet kehitystä ja viiden vanhemmat jättivät arvioinnin tyhjäksi (Antti, Jenna, Petri, Pietu ja 
Satu).  

Seitsemän vanhemman mielestä lapset olivat tulleet avoimemmiksi ja ilmaisivat roh-
keammin tunteita ja mielipiteitään. Muutamat mainitsivat myös kuuntelutaitojen, yhteistyötaito-
jen ja erilaisuuden hyväksymisen kehittyneen lapsessaan. Vilman äiti arvioi lomakkeessa, ettei 
oppimista ollut tapahtunut, mutta opettaja kertoi, että syksyn vanhempainillan jälkeen hän oli 
kuitenkin tullut kertomaan tytössään tapahtuneen jonkinlaista edistystä tarkemmin määrittele-
mättä. Roopen äiti mainitsi lomakkeessa, että ”käytännössä lipsahtanut oppimista”, mutta hän-
kään ei eritellyt oppimista tarkemmin.  
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LIITE 11. Oppilaiden haastatteluissa mainitsemat opitut tunnetaidot ja oppilaiden nä-
kemyksiä tunnetaitojen harjoittelun hyödyllisyydestä 
 
 
TAULUKKO 10. Oppilaiden haastatteluissa mainitsemat tunnetaidot  
 
 
 
Tunneälyn  
osa-alue 

Opittuja taitoja/ taitoja joita voisi sovel-
taa 
 

Taidon maininneet oppilaat 

Tunteiden tunnistaminen Meri, Erika, Pauliina, Heidi, Janne 
Itseilmaisu (minä-viesti, tunteiden ilmaisu) Roope, Heidi, Santeri 
Itsetuntemus Meri 

Intrapersoonallinen 

Itsearvostus, itseluottamus Mia 
Empatia (esim. lohduttaminen) Meri, Janne, Heidi 
Yhteistyötaidot  Oona, Erika, Santeri, Janne, Mia, 

Petteri, Meri 
Erilaisuuden hyväksyminen (yhteistyössä) Erika 
Kiusaamistilanteissa toimiminen Janne, Heidi, Oona 

Interpersoonallinen 

Kuunteleminen Oona, Petteri 
Paineenhallinta Tunteiden säätely (esim. ”liikennevalojen” 

käyttäminen ja seurausten miettiminen) 
Meri, Tiina, Pauliina, Marika, Kris-
tiina, Santeri, Saku, Mia 

Sopeutuminen Ongelmanratkaisutaidot ja ristiriitojen sel-
vittäminen 

Santeri, Heidi, Pauliina 

 
 
 
TAULUKKO 11. Oppilaiden näkemyksiä tunnetaitojen harjoittelun hyödyllisyydestä 

 
Tunneälyn osa-
alue 

Miksi harjoiteltu? Mitä hyötyä? Oppilas 

Oman toiminnan miettimistä varten Pauliina, Santeri 
Oppii tunteita/tunnistaa tunteita Saku, Heidi 

Intrapersoo-
nallinen 

Osaa ilmaista itseään Mia 
Tulisi paremmin toimeen toisten kanssa Meri, Oona, Janne 
Ristiriitatilanteita varten Pauliina, Santeri, Heidi, Kristii-

na 
Arkielämän tilanteita varten, elämää 
varten 

Tiina, Oona, Santeri, Janne, 
Pauliina 

Kiusaamistilanteissa toimimista varten Oona, Janne, Heidi 

Interpersoo-
nallinen 

Että tietää miltä toisesta tuntuu Erika, Janne 
Paineenhallinta Tunteidenhallinta, ettei purkaukset häi-

ritse 
Meri, Saku, Mia, Marika 

Oppii uusia asioita Mia Sopeutuminen 
Osaa käyttäytyä ja toimia hyvin Heidi, Mia, Tiina, Meri 
Koska ope pyysi sut luokaan Marika, Kristiina, Jesse Muut 
Opettaja saisi pidettyä koulussa ja kuris-
sa ja vietyä luokkaretkelle 

Tiina, Meri 
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Tunnin nro, 
pvm, tunti- 
määrä ja 
tunnin aihe/oppiaine 

Tunnetaidot ja tavoitteet Toteutus 
(KT = kotitehtävä) 
 

0a 
22..8. ma 1h 
Tutustuminen 

Luokan tutustuminen tutki-
jaan ja tutkijan tutustuminen 
luokkaan. 

*Minun esittely (ope ja minä itse) 
*Oppilaiden kirjeen kirjoittaminen minulle (esim. harrastukset, luokassa parasta ym.) 
 

0b 
4.9. ma 1h 
Tutustuminen 

Itsetuntemus, omien tuntei-
den tunnistus. 
Luokan tutustuminen tutki-
jaan ja tutkijan tutustuminen 
luokkaan. 

*Oppilaiden mun haastattelu, vastaaminen kirjeiden kysymyksiin. 
*Tunneasteikko numeroilla, oman nimen kirjoitus ilmaan + jokin asia, josta tykkää. 

1a 
9.10 ma 3h  
Maastoretki/ LI, YL 

*Tunnilla asioiden arvioiminen turvallisuusasteikolla, paikoilla siirtyminen (esim. katolla kävely, jätskin syönti).  
*Retken turvallisuusasioiden pohdinta yhteisesti. Vastuuryhmien muodostaminen -> eri tehtäviä. 
*Patikointi, perillä nuotion sytytys, tarina, leikkejä ja makkaranpaistoa. 

1b 
12.10 to 2h 
Turvallinen ryhmä/KU 

Luokan tarpeiden ja YT-
kykyjen selvittäminen,  
yhteistyö, vastuunotto, 
turvallisuus ryhmässä, syy ja 
seuraus, ongelmanratkaisu 

*Kukin ryhmä tekee patsaita niistä ominaisuuksista joita retkellä tarvittiin (esim. rohkeus, jaksaminen), keskustelua.  
*Henkinen ja fyysinen turvallisuus retkellä ja esimerkkitarinoissa  
*Listataan turvattoman ja turvallisen luokan piirteitä yhteisesti.  
*Pareittain juliste ”hyvä, turvallinen ryhmä” lehdestä leikatuista kuvista. 
*Myöhemmin: Oman luokan turvallisuuden aste ja toivottu turvallisuuden aste asteikolla 1-8 sekä parannusehdotuksia tur-
vallisuuden parantamiseksi. 

                                                                                                      S     Y     Y     S     L    O    M    A 
2 
24.10 ti 1h 
Musiikkimaalaus/KU, MU 

Omien tunteiden tunnistami-
nen ja ilmaisu (värein). 

*”Väriäänestys”: mikä väri kuvaa talvea/kesää/vihaa/iloa/surua jne.  
*Oppilaat kuulevat nauhalta 6 erilaista musiikkikappaletta, joiden aikana he tekevät liiduilla ”maalauksen” kappaleen tun-
nelmaa kuvaten. 

3 
2.11 to 1h 
Yhteistoiminta 

Myönteinen asenne projek-
tiin, ryhmän turvallisuuden 
lisääminen, yhteistyö, on-
gelmanratkaisu. 

*Toiminnallisia harjoituksia: Jonoon järjesty-leikki, kuution tekeminen oppilaista. 
*Miksi käsitellään tunteita?: Aiheeseen liittyvien 6-luokkalaisten kirjeiden lukeminen. 

4 
2.11 to 1h (+myöh open kans-
sa 2h) 
Ekspressiivinen omakuva, 
kansio/ KU 

Itsetuntemus, omien tuntei-
den tunnistaminen ja ilmaisu.

*Edward Munchin töiden tarkastelua.  
*Omakuvan A3 piirtäminen ja omien ”tunnevärien” käyttäminen (vahavärit). 
*Kerrotaan omasta työstä (vapaaehtoiset).  Kuvasta tehdään kuvataiteen kansion kansikuva. 

LIITE 12. Tunnetaitoprojektin tunnetaitotuntien tavoitteet ja sisällöt    (1/10)       
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5 
6.11 ma 2h 
”Olet tärkeä”, tunteet ja 
Projektivihko/UE, KU 

Itsearvostus ja toisten elämän 
arvostaminen, tunteiden 
tunnistus, myönteinen asenne 
projektiin, tunteiden kuvalli-
nen ilmaisu. 

*Oppilaiden tullessa luokassa rauhallista musiikkia ja pöydillä tuikkukynttilät ja jokaisen paikalla lappu: ”Sinä x olet arvokas 
ja tärkeä!”.  
*Viikonlopun fiiliskierros, vapaita kommentteja,  pyhäinpäivän ajatuksia, elämän arvon ja jokaisen ainutlaatuisuuden  alle-
viivaus.  
Tunteista keskustelu: mitä merkitystä tunteilla on? Tunneprojektista.: tarkoitus itsen ja toisen ymmärtäminen, yhteistyö ja 
konfliktitilanteiden ratkaiseminen.  
*Projektivihkon kansien tekeminen: aiheet tyyntä ja myrskyä, valoa ja varjoja, minä. 
*KT: Kirjoita ajatuksiasi vihkoon: Mitä hyötyä tunteista on? Entä toisten tunteiden tunnistamisesta? 

6 
8.11 ke 1h 
Isänpäivä/UE, KU 

Omien tunteiden ja tärkeiden 
ihmissuhteiden tunnistami-
nen. 

*Kuullaan nuoren rukous omasta isästään Taivaan Isälle. 
*Mind map omasta isästä: mitä tehty yhdessä/muistoja ja niihin liittyviä tunteita.  
*Kortin askartelu isälle. 

7a (6) 
14.11. ti 1 ½  h 
Tyttöjen tunti/YL 

Itsensä hyväksyminen, 
itsearvostus, toisten hyväk-
syminen, positiivinen palau-
te. 

*Keskipiste: itsetyytyväisyyden määrä suhteessa keskipisteeseen.  
*Kehokartta: mistä pidät itsessäsi, mistä et.  
*Millainen on ihannenainen? Pareittain vihkoon piirtäminen ja yhteinen keskustelu. Mistä ihanteet tulevat? Katsotaan taide-
kuvia eri aikojen naisihanteista.   
*Painotaulukko ja ”Hyväksy itsesi” –puhe.  
*Positiivisen palautteen antaminen toisille kirjallisesti ringissä: Palautteen oltava hyvää ja totta. 
KT: Lue itsensä hyväksymistä ja anoreksiaa käsittelevät artikkelit ja kirjoita vihkoon ajatuksia, joita tunnilla ja lukiessa 
heräsi. Näytä artikkelit kotona vanhemmille. 

7b 
16.11. to 1h 
Poikien  tunti/YL 

Itsetuntemus, itsen ja toisten 
hyväksyminen, suvaitsevai-
suus, yhteistyö, itsenäinen 
ajattelu. 

*Parin etsiminen ja vaihtaminen eri perustein (harrastus, lempiruoka, musiikki, kengännumero, silmät,  kädenviivat jne.) 
*Pareittain ihannemiehen ominaisuuksien kirjoittaminen/piirtäminen + yhteinen keskustelu käsityksien alkuperästä ja vertai-
lemisesta. 
*Omien heikkouksien ja vahvuuksien listaaminen projketivihkoon. 

8  
16.11 to 1h 
Tunteiden tunnistaminen 
*Second Step 

Empatian perustaidon eli 
toisten tunteiden tunnistami-
nen ulkoisten vihjeiden 
perusteella. 

*Jokainen näyttää parille ilmeillä ja asennolla tunne/olotilansa ja pari arvaa. 
*Tunnetaitojen tarpeen perustelu (itsen ja toisen ymmärtäminen, konfliktien ratkaisu). 
*Second Step -kuvista henkilöiden tunteiden tunnistus ja niiden kokeilu itse. 
*KT: Etsi lehdestä kolme tunnekuvaa, kirjoita niiden tunteet ja ilmeiden/asentojen piirteet sekä yksi tilannekuvaus. 

9  
16.11 to 1h 
Itsetuntemus,  ominaisuudet/ 
KU 

Itsetuntemus, itsearvostus, 
turvallisuuden lisääntymi-
nen. 

*Mikä eläin/planeetta/kasvi olisit? Mitä valintasi kertoo sinusta? Symbolit luokan eri nurkissa, lähimmille ihmisille jakami-
nen. 
*Ominaisuuksien kauppa. Jokainen saa 7 pikkulappua, joissa lukee luonteiden piirteitä. Laput tulee vaihtaa toisten kanssa 
siten, että jokaisella on itselle sopivat ominaisuudet.  
*Kansien tekemisen aloittaminen projektivihkoon. Aiheet: Minä/tyyntä ja myrskyä/valoa ja varjoja/valoa myrskyssä. Tär-
keintä tuoda esiin tunnelmia, ei välttämättä konkreettista asiaa. 

10  
20.11 ma 1h 
Tunteista, minästä ym. edelli-
sistä tunneista koottavaa. 

Edellisten aiheiden  kertaa-
minen ja yhdistäminen, 
itsetuntemuksen, itseilmai-
sun ja tunteiden tunnistami-
sen vahvistaminen. 

*Pallon heittely: viikonlopun kuulumiset yhdellä sanalla. 
*Luokassa kävely, tervehdykset, pikkupantomiimit, esittelyt (esim. lempiväri), ryhmänmuodostukset. 
*KT 8:n katsominen, tyttöjen ja poikien tuntien terveiset. 
*Keskustelua itseluottamuksesta ja itsearvostuksesta. 
*Taululle tähän mennessä opittujen taitojen koonti, yhteyksien etsimistä niiden välille. 

200 

(jatkuu) 

LIITE 12 (jatkoa, 2/10) 



 201 

11   
22.11 ke 1h 
Itseluottamus (oma ope pitää). 
*Lions Quest Kompassi s. 
124-126. 

Oman toiminnan vaikutukset 
toisten tunteisiin ja itseluot-
tamukseen ja päinvastoin. 

*Pari- ja luokkakeskustelu: mitkä asiat saaneet tuntemaan minkälaisia tunteita, millaisia tunteita aiheutettu toisille. Millaisia 
tunteita koettu enemmän: kielteisiä/myönteisiä? 
*Kaksi ”maljakkoa” (+ ja -), joihin kielteiset ja myönteiset pisarat putoavat -> vaikuttaa itseluottamukseen ja oloon. 
*Oppilaat piirtävät vihkoon kaksi maljakkoa, joihin he piirtävät tunteita kuvaavat +/- pisarat opettajan lukiessa tarinaa. 
*Yhdessä mietitään, miten luokan yhteiseen ”myönteisten pisaroiden maljakkoon” saisi lisää pisaroita -> esille luokan sei-
nälle. 
*”Itseluottamuspisaroiden arviointi” -lomake täytetään viikon lopussa (Mitä joku teki että tunsin itseni iloiseksi/surulliseksi 
jne. & Mitä minä tein että toinen tunsi itsensä iloiseksi/surulliseksi jne. Kumpia pisaroita enemmän?) 

12  
28.11 ti 1h 
Ristiriitaiset tunteet 
*Second Step (E4) 

Toisten tunteiden tunnista-
minen, ristiriitaisten tuntei-
den ymmärtäminen ja 
tunnistaminen. 

*Fiiliskierros ilmeillä ja suullisesti. 
*Lapuilla tunteita, esitetään ja arvuutellaan parille. 
*Tutkitaan Second Stepi:n kuvia ristiriitaisista tunteista ja keskustellaan niistä. 
*Lapuilla pikku tilanteita ja niihin liittyvät ristiriitaiset tunteet: esitetään ja arvuutellaan tunteet parille. 

13  
30.11 to 2h 
Syy ja seuraus 
*Second Step (E11) 

Oman käytöksen vaikutus 
toisten tunteisiin, tunteiden 
syiden ymmärtäminen. 

*Pallon heittely: Ensimmäinen sanoo jonkin tunteen, ja seuraavan on keksittävä tilanne, jossa tunne esiintyy, jne. Tunteet 
taululle. 
*Keskustellaan kuvasta ja siinä näkyvistä tunteista ja omista samanlaisista kokemuksista. 
*Pienoisnäytelmiä 3-heng ryhmissä (valmiit tilanteet), eritellään  niistä tunteet. Toistetaan kielteiset tilanteet myönteisinä. 
*KT: Pohdi seuraavia: A) Tilanne, jossa olet kokenut ristiriitaisia tunteita. B) Tilanne, jossa sinulla oli ongelma jonkun 
ihmisen kanssa: Syyt? Seuraukset (tunteet)? Mitä vaihtoehtoja olisi ollut ratkaista tilanne? Mitä tunteita silloin olisi seuran-
nut? 

14a 
5.12 ti  2 ½  h 
Kiusaaminen 
-OPH:n Miks kaikki kiusaa –
video ja materiaali. 

Empatia (toisen tunteet, 
toisen asemaan asettuminen), 
kiusaamisroolien ymmärtä-
minen, vaikutusmahdolli-
suuksien näkeminen ja 
motivaation herääminen, 
vastuunotto, turvallisuus 
luokassa. 

1.h: *Alkulämmittelynä eläytyminen tarinaan/musiikkiin ja ihmissolmu. 
*Mitä kiusaaminen on? Määrittelyt taululle (oppilaat). 
*OPH:n videon Miks kaikki kiusaa? katsominen 1. kerran. 
2.h: *Videoon liittyvät keskustelukysymykset. 
*Videon katsominen 2. kerran. 
*Pienryhmissä kysymysten pohtiminen, yhteiskeskustelu. 
*Ryhmien kirjallinen vastaus: Mitä oppilaat, opettajat ja vanhemmat voisivat tehdä kiusaamisen lopettamiseksi? 
*Ryhmissä ”valokuvat” (draaman ”still”-kuvat) videon kiusatun tytön elämästä (kiusaamiskokemus ja tilanteen ratkaisu). 
3.h ( ½ h ): *Kiusaamistilanteen roolit (vihkoon). 
*Kiusaamissalapoliisin esittely (kiusaamisen seuraamislomakkeiden täyttäminen pareittain vuorotellen jouluun asti). 
*Aloitetaan vierustoverihaastattelu.  
*KT: Kiusaamistilanteen rooleista hlökoht. soveltavia kysymyksiä, esim. Mikä rooli minulla yleensä kiusaamistilanteissa 
on? Missä roolissa haluaisin olla? 
*Viikon lopussa KT:n kerääminen. 

14b 
11.12 ti 1h 
Kiusaaminen 

Empatia, turvallisuus, myön-
teinen asenne aiheeseen ja 
tunneteemaan. 

*Fiiliskierros numeroilla 
*Hau -viesti ja Kani kani -reaktioleikki 
*Eläytymistarina liikkuen 
*Kiusaamisdraaman alku: Radiotiedotus ”kadonneesta Leenasta”, joka on koulukiusattu. 
*Leenan henkilökuva taululle yhdessä 
*KT: Haastattele vanhempia heidän kiusaamiskokemuksistaan (valmis lomake) 

201

(jatkuu) 

LIITE 12 (jatkoa, 3/10) 



 202 

14c 
14.12 to  
½ h 
Kiusaaminen 

Empatia, yhteistyö, kriittis-
ten ajattelutaitojen vahvista-
minen. 

*Fiilis ilmeillä, pari arvaa. 
*”Peili” pareittain: toinen tekee liikettä, toinen seuraa ja päinvastoin. 
*Vanhempien haastattelujen koonti pienryhmissä -> suuret posterit. 

14d 
19.12 ti 1h 
Kiusaaminen 

Empatia, ongelmanratkaisu, 
vastuunotto. 

*Aakkosjono, parijako 
*Luottamuskuljetus ”enkeli ja sokea”. 
*Draaman jatko: Oppilaiden roolinotto (Leenan ystäviä)  
*Leenan ”äiti” (minä) tulee ja pyytää oppilaita kirjoittamaan viestin Leenalle, että hän palaisi takaisin. Luetaan kirjeet, äiti 
vie. 
*Pienryhmissä still -kuvat Leenasta kirjeet saatuaan, ajatusääniä. 

15 
19.12 ti 1h 
+22.12 pe (10 min) 
Syksyn koonti 

Itsearviointi, kertaus. *Vihkojen ja papereiden koonti. 
*Syksyn projektin ja oman oppimisen arviointilomakkeen täyttäminen. 
*KT: Tarkastettu projektivihko kotiin katsottavaksi. 
 
*Tutkijan ”puhe” ja ”TT-todistuksen” jako 

                                                                                                       J       O      U      L      U       L      O       M       A       
16 
3.1.2001  ke 2h 
Menneestä tulevaan, unelmat/ 
AI  

Itsenäisyys, itsearvostus, 
optimismi, kuuntelemi-
nen/empatia, myönteinen 
asenne projektia kohtaan. 

1.h *Luokassa uuden vuoden toivotus ja ilmapalloja, juhla tunnelmaa. 
*Laulu ”Leirilaulu”  ystävyydestä & optimismista 
*Fiiliskierros numeroilla (loma ja kouluuntulo). 
*Lomasta kertominen joulukorttien avulla 2 ryhmässä open ja mun johdolla. 
*Ulkona ringissä satu Unelmien tähti 
*Tähtisädetikkujen sytyttäminen omalle unelmalle tai toiveelle. 
2.h *Ainekirjoitus joululomasta ja omista tavoitteista ja unelmista kevätkaudelle. 

17  
4.1 to 1h (1/2 ryhmä kerral-
laan) 
Unelmakaupunki maataiteel-
la/ KU 

Yhteistyötaidot, luova on-
gelmanratkaisu. 

*Maataiteen esittelyä kalvojen avulla. 
*Pienryhmiin jakautuminen (puolikas luokka kerrallaan tunnilla). 
*Ryhmän (3-5 hlö) ”unelmakaupungin” rakentaminen lumesta ja luonnonmateriaaleista koulun lähimetsässä, jokaisen idean 
on tultava jotenkin esille. 
*Jokainen ryhmä esittelee kaupunkinsa toisille pienryhmille. 

18a  
5.1 pe 1h (1/2 ryhmä kerral-
laan) 
Pelisäännöt/ AI, YL  

Sosiaalinen vastuu (sääntö-
jen miettiminen). 

*Unelmakaupunkiryhmissä keksitään kaupungille nimi ja ”pelisääntöjä”, mielikuvituksellisiakin. 
*Kuunnellaan Kentaurin ”Hirvikantaa on vähennettävä”, jossa viitataan liikennesääntöihin. 
*Yksittäin ja kaupunkiryhmissä mietitään koulun ja luokan sääntöjä, jotka varmistavat turvallisen ja viihtyisän kouluympä-
ristön sekä koululaisille että henkilökunnalle.  (-> Myöhemmin julisteiden tekeminen säännöistä). 

14e 
9.1 ti 1h 
Kiusaaminen 
 

Empatia, yhteistyö. *Alkulämmittelynä yhteistyötehtävä ”neljä jalkaa ja kaksi kättä” draamaryhmissä. Leikki ”meren kalat”. 
*Draama: Leenan äiti tulee uudestaan, kertoo Leenan saaneen viestit muttei vielä uskaltaisi tulla, toivoo apua tovereiltaan.. 
*Ryhmissä valokuvasarja (still-kuvat), pienoisnäytelmä tai ryhmäkeskustelu tilanteen ratkaisusta. Äiti välittää viestin Lee-
nalle. 
*Leenan äiti kertoo Leenan löytyneen ja saaneen viestit. Leena uskaltaa palata, vaikka onkin vielä surullinen. Äiti pyytää 
luokkatoverit juhliin. 
*Luottamusharjoitus ”käsille nostaminen” kolmessa ryhmässä siten, että jokaisessa on aikuinen mukana. 
*Loppukeskustelu ilman rooleja. 
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19 
11.1 to 1h 
Viestintä, eriävän mielipiteen 
rakentava ilmaisu / UE 
(Paavali Ateenassa) 

Tunteiden ja mielipiteiden 
rakentava ilmaisu 

*Paavali Ateenassa -draamajohdatus (ope ja minä). 
*Yhteiskeskustelua Paavalin tunteista toisten pilkatessa/ollessa eri mieltä. 
*Opetustuokio rakentavasta eriävän mielipiteen ilmaisusta Paavalin tapauksen perusteella taululle piirtäen (myönteiset asiat 
ensin, sitten oma näkökulma). 
*Kirjan tekstin lukeminen ja pohdintakysymyksen tekeminen. 
*KT: Paavalin puheen tärkein sisältö. 

18b 
15.1 ma 1h 
Reilu ja epäreilu käyttäyty-
minen ja säännöt 

Omien tunteiden tiedostami-
nen, sosiaalinen vastuu, 
itsearvostus. 

*Ulkona turhaumaharjoite ”sikapolttopallo” , jossa pelin johtaja muuttelee ja tulkitsee hatarasti määriteltyjä sääntöjä oman 
(epäreilun) mielensä mukaan. 
*Puretaan luokassa heränneet tunteet ja ajatukset. Keskustelua reiluudesta, oikeudenmukaisuudesta, sääntöihin sitoutumises-
ta… 
*Myönteisen palautteen antaminen karkin kera jokaiselle oppilaalle yksitellen. 
*Aasinsilta leikistä luokan sääntöihin. Katsotaan listaa aiemmin ehdotetuista säännöistä, pohditaan mitkä olisivat ne, jotka 
jokainen voisi hyväksyä (myös rehtori) ja jotka ovat samansuuntaisia koulun järjestyssääntöjen kanssa. 

18c 
18.1. to 2h 
Luokan ja koulun säännöt, 
retki-info/ YL (vastuu), KU 
(juliste) 

Vastuu, sosiaalinen vastuu, 
yhteistyö. 

*Retki-infoa tulevasta seikkailuretkestä. Retken vastuutehtävien ym. yhteinen pohdinta. 
*Rehtori vierailee tunnilla: tarkastelee luokan tekemiä sääntöehdotuksia ja kertoo koulun järjestyssäännöistä ja perusteluista. 
Kysymyksien esittämismahdollisuus. 
*Ryhmissä julisteen tekeminen säännöistä aihepiireittäin. 

20  
18.1. to 1h 
Vaikeista tunteista selviämi-
nen / UE (Jeesuksen opetuk-
sia) 

Tunteiden tunnistaminen ja 
käsittely, näkökulmien 
löytäminen (ongelmanratkai-
su), optimismi. 

*Kalvo: jumalpatsaita, mietitään yhteisesti niiden välittämiä tunnelmia. 
*Luokka pitää ”kotitehtäväpuheensa” puoliluokittain yhtä aikaa toisilleen puhuen. 
*Draamaimpro Paavali Areiopagin rinteellä masentuneena (oppilasavustajat). Kertoja lukee kirjan tekstiä, avustajat eläyty-
vät. 
*Yhteiskeskustelu: Mitä Paavali ajattelee, miltä hänestä tuntuu, miten voisi selviytyä vaikeuksistaan? (Kysytään myös näyt-
telijöiltä.) Miten oppilaat selviytyvät samankaltaisista tilanteista? (Ohje: tunnista+hyväksy tunne, pohdi syyt ja selviämiskei-
not). Mitä Paavalin vertaus kertoi hänen tilanteestaan ja asenteestaan? Oletko optimisti vai pessimisti? 
*Jokainen jono saa oman vertauksen, jonka lukee Raamatusta.  
*KT: Vertauksen perusteella vastaa kysymyksiin: Miten vertauksessa selvittiin vaikeuksista? Mitä vertaus kertoo Jumalasta? 

21  
22.1. ma 1h 
Selviäminen ongelmatilanteis-
ta myönteisellä asenteella. 

Joustavuus, ongelmanratkai-
su, tunteiden käsittely, opti-
mismi. 

*Fiilismittari janalla + sanallinen kertominen vapaaehtoisesti. 
*Iskuryhmän tehtävien ja ”Fiilisbarometrin” esittely. 
*Aivoriihi pareittain: mitä tehdä 50 000 jogurttipurkilla? 
*Kalvolla Oiva Optimistin ja Pelle Pessimistin kommentteja irrallisilla liuskoilla, järjestellään kommentit henkilöiden koh-
dalle (oppilasavustaja). ”Lasi ei ole puoliksi tyhjä vaan puoliksi täynnä.” Mitä kommentit kertovat asenteista? Mitä hyötyä 
on ajatella optimistisesti? Kuinka moni on mielestään optimisti, moniko pessimisti? 
*Lehtiartikkelin lyhyt esittely: ”Myönteinen asenne on auttanut” inkeriläisen paluumuuttajan sopeutumisesta uusiin olosuh-
teisiin. 
*KT: kirjoita jokin ongelma, ja Oivan ja Pellen kommentit siihen. 
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22  
25.1. to 1h 
Toisten rohkaisu, ystävien 
mahdollisuudet/ UE (Ystäviä 
Korintissa) 

Empatia, sosiaalinen vastuu, 
optimismi, ystävien merkitys 
vaikeissa elämäntilanteissa, 
selviämiskeinoja. 

*Lyhyt Oivan ja Pellen esittely poissaolleille. 
*Fiilisjana taululla. 
*Äänimaiseman tekeminen Korintin satamasta ja Paavalin saapumisesta sinne, minä kertojana (kirjan tekstin pohjalta). 
*Iskuryhmän aloitusdraama Paavalista ja hänen ystävistään Akvilasta ja Priscillasta, päättyy Paavalin masentuneisuuteen. 
*Pienryhmät keksivät pienoisnäytelmien avulla jatkoa Paavalin selviytymiselle tilanteesta. 
*Tarkastellaan näytelmissä esiintyviä selviytymiskeinoja, muistutetaan edellisellä kerralla esiin tulleista keinoista (omat ja 
toisten keinot). Mitä keinoja oppilaat käyttävät? 
*Lyhyt jäävuoriteorian esittely: usein vaikeat tunteet esiintyvät vihana ja väkivaltana, vaikka oikeasti tuntuisi esim. surulli-
selta tai pettyneeltä. 
KT: Uskonnon kirjan taulukuvien väritys ja tunteiden säätelykysymysten pohtiminen. (Esim. Millaisia keinoja käytän? Mitä 
teen jos koulutoveri näyttää murheelliselta?) Miltä tuntuu jos joku kuuntelee ja rohkaisee minua? Miltä tuntuu jäädä yksin 
epätoivon ym. kanssa? Miten voisin rohkaista ja kannustaa toisia?) 

23  
29.1. ma 2h 
Tunneälystä: käsitteestä ja 
itsearviointia 

Itsetuntemus, tavoitteiden 
asettaminen, optimismi. 
Kevään työskentelyyn sitout-
taminen (asenne, motivaa-
tio). 

1. tunti: *Fiilikset sanoilla (tunnelista) 
*”Tunneälyväitteet” (esim. pystyn hillitsemään vihani jne.) ja siirtyminen janalla Ehdottomasti kyllä - Ehdottomasti ei -
akselilla luokassa. 
*Kalvokuvat Tuneälykkäästä Teosta ja Toivottomasta Tahvosta. Tunneälyn käsite ja keskustelu tunneälystä: mitä hyötyä on 
olla tunneälykäs? Mitä hyötyä on tunnetaidoista? 
*Oppimisperiskoopin (itsearviointilomake) lyhyt esittely. 
2.tunti:* Oppimisperiskoopin itsearviointi ja tavoitteiden asettaminen. 
*Optimisti -pessimisti -kotitehtävän kysely pareittain ja yhteisesti. 
*Paikkojen vaihto + vierustoverihaastattelut. 

24  
1.2. to 1h 
Erimielisyyksien rakentava 
ilmaiseminen/ UE (Kirje 
Korinttiin) 

Tunteiden rakentava ilmaisu, 
toisten huomioonottaminen, 
ongelmanratkaisu. 

*Fiilismittari sanoilla. 
*Tulevan seikkailuretken varustuksesta ja ohjelmasta keskustelu. 
*Katsotaan kirjan kuvaa, ”alkudraama” Korintin ristiriitatilanteista. 
*Vertaus-KT:n (20) purkaminen ja ed. uskontotunnin (22) KT.n purkaminen suurille ”julisteille” luokan seinillä. 
*KT: Mitä taitoja ristiriitatilanteissa tarvitaan?  

25  
1.2. to 1h 
½ ryhmä 
Ihminen / KU (ihmisen mitta-
kaava) 

Itsetuntemus, yhteistyö. *Pareittain tai pienryhmissä piirretään yhden ryhmäläisen ääriviivat suurelle paperille ja maalataan se yhdessä. 
*Jatketaan omien mittakaavan mukaisten kuvien piirtämistä/piirretään oma mittakaavakuva suuren ihmisen perusteella 
(pienennös). 

26  
2.2. pe 1h 
Koottavaa ja orientoivaa 

Empatia. 
 

*Mun puheenvuoro edellisen päivän konfliktitilanteesta ja tunteistani, tunnetaitojen oppimisen tarkoituksesta  jne.  
*Toisen testin erään osion uusinta. 
*Retkelle mukaan tulevan opiskelukaverini esittely. 

 
27  LUOLAKLAANIN KYPSYYSSEIKKAILU -retki Metsäkämpälle ti-ke 6.2 klo 11 -7.2. klo 14 .  
*Ohjelmassa yhteistoimintaa ja ongelmanratkaisua (esim. lankuilla siirtyminen, solmujen selvittäminen, puukuution avaaminen, vihjeiden etsimistä metsästä, ensiaputaitoja), iltaohjelmaa 
(leikkejä, yhteistoimintaa, laulua), saunomista, iltanuotio ja kynttiläpolku, mäenlaskua/ lumijalkapalloa + kirjoitelma retken jälkeen./AI, YL, LI. 
*Avustajina Pietun äiti (ongelmanratkaisutehtävämateriaaleja ja tehtävärastien ohjausta) ja Ulpun opiskelutoveri (tehtävärastien ohjausta, käytännön avustusta). 
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28  
15.2. to 1h 
”Akun ilmeet” /KU (sarjaku-
va, suurennus) 

Tunteiden tunnistus ja ni-
meäminen, syy-
seuraussuhteet, yhteistyö. 

*Pareittain jokaisella A3-arkilla 30 Aku Ankan ilmeikästä kasvokuvaa ja kirjekuoressa yhtä monta tunteiden nimeä. Parin 
kanssa sopivien tunnesanojen etsiminen ilmeiden alle. 
*Kukin valitsee kaksi ilmettä, joista tekee suurennettuna lyhyen sarjakuvan. Ilmeiden tulee liittyä yhteen jollakin tavalla.  

29 
19.2..ma 1h (+myöh 1h)+Aihe 
esilllä koko kevään muun 
ohjelman lomassa 
ORAVA ja Liikennevalot 

Ongelmanratkaisuaskeleet 
(ORAVA), tunteiden (erit. 
vihan) hallinta ”Liikennevalo 
-mallin avulla”. 

*Fiiliskierros sanoilla. 
*KT (24):n purkaminen, miten hyvin itsellä hallinnassa? Vertaus oppimisperiskooppiin. 
*Eläytyen Liikennevalojen (Pysähdy! Ajattele! Toimi!) ja ongelmanratkaisuaskeleiden (Ongelman määrittely, Ratkaisuvaih-
toehdot, niiden Arviointi, ratkaisun Valinta, toiminnan ja tuloksen Arviointi) esittely, esimerkkinä tilanteita. 
*Pareittain ORAVAN ja/tai Liikennevalojen käyttäminen tietyssä tilanteessa (lapuilla). 
*KT: Keksi kaksi tilannetta, joissa toisessa käytät Liikennevaloja ja toisessa ORAVAA. 

30 
19.2 ma 1h 
Yhteistoiminta/ LI 

Yhteistoiminta, sosiaalinen 
vastuu, myönteinen ja turval-
linen ilmapiiri luokassa. 

*Lämmittely: Jonoon järjesty!  
*Leikki ”Kettu ja kananpojat”. 
*Kahden tulen välissä /hämähäkinverkko 

31 
21.2 ke 1h 
Yhteys ja rakkaus/ UE (Paa-
vali välittää Jeesuksen ope-
tuksia) 

Yhteys ja yhteenkuuluvuus 
yleensä ja luokassa, myön-
teisten asioiden näkeminen 
toisissa ja erilaisten lahjojen 
arvostaminen. 

*Lämmittely Hiihtokeskusvalinnat: Jos luokka perustaisi laskettelukeskuksen, kuka olisi hiihdonope, kokki, eräopas, en-
siapuvastaava, lastenhoitaja jne. (käden laittaminen olalle). 
*Mun Paavali -draama: Korintin kirjeen lukeminen eläytyen. 
*Laulu: Liekkejä on monta (+luokkaan viittaava säkeistö). 
*Paavali ja hänen oppilaansa -draama iskuryhmän kanssa (valmiit vuorosanat). 
*Ehtoollinen, rakkauden ateria: taustan kertominen. Nautitaan luokan yhteyden merkiksi leipää ja mehua ja sanotaan toiselle 
ojentaessa: ”Olet tärkeä/arvokas ja sinua rakastetaan.” 

                                                                                                      H       I       I      H      T      O       L      O       M       A 
32 
5.3. ma 1h 
(1. tunti loman jälkeen) 
Yhteys ja turvallisuus, myön-
teinen palaute. 

Turvallinen ja myönteinen 
ilmapiiri, luottamus toisiin, 
erilaisuuden arvostaminen ja 
myönteisen palautteen anta-
minen. 

*”Lomafiiliksistä” kertominen seinällä olevien kuvataiteessa tehtyjen Aku-ilmeiden avulla. 
*Luokassa kävelyt eri olotiloissa, toisia tervehtien. 
*”Maalaaminen” ja värin tartuttaminen toisiin. 
*Keskittymisharjoitus/leikki ”Hau” (ajanotto) 
*Suuri ja pieni tila -harjoitus. 
*Myönteinen palaute: Jokainen saa omaa nimeään kantavan puun ”lehden”, johon iskuryhmäläiset kirjoittavat myönteisen 
asian jokaisesta ryhmäläisestä. Lehdet liimataan luokan yhteiseen ”puuhun” ryhmittäin. 

33  
12.3 ma 1h 
Koonti- ja  kertaustunti. 

Ongelmanratkaisu- ja vihan-
hallintataidot, elämän arvos-
taminen, itsearviointi. 

*Fiiliskampa. 
*Viikonlopusta kertominen parille. 
*Mielikuvamatka avaruuteen, ihmiselämän arvokkuus (tarinan avulla). 
*Palautetta luokan talven TT-palautteista. 
*Oppimisperiskoopin täyttäminen. 
*Erilaisuuteen ja toisten vahvuuksiin viittaaminen. 
*ORAVAn ja Liikennevalojen kertaaminen taululla ja esimerkein. 
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34  
13.3. ti 1 ½ h 
Vihanhallinta ja ongelman-
ratkaisu/ UE (Efeson mellak-
ka) 

Vihan säätely, tunteiden 
käsittely, ongelmanratkaisu 
(ratkaisuvaihtoehtojen nä-
keminen). 

1.tunti: *Edellisen tunnin aiheen (ehtoollinen, viinipuu ja oksat -vertaus) kertaaminen. 
*Omaan elämään liittyvän suuttumistilanteen kirjoittaminen lyhyesti: Mitä tapahtui? Miksi? Mikä oli seuraus? 
*Luetaan tunnin kappale ääneen vuorotellen. 
2.tunti:  
*Keskustelu kappaleen sisällöstä, mellakan syistä, seurauksista ja ratkeamisesta. 
*ORAVAn kertaus yhteisesti ja omien papereiden avulla. 
*Omien suuttumistilanteiden tarkastelu parin kanssa ORAVAn ja Liikennevalojen perusteella: mitä muita vaihtoehtoja olisi 
ollut toimia? 
*Seuraavan kappaleen (Paavalin jäähyväiset) valmistelua: laulu ”Toistemme eestä rukoilemme” ja sen sanoman tarkastelu: 
miten se liittyy asenteisiin vaikeuksissa? * KT: Kappaleen lukeminen. 

35-36  
14.3. ke 1+1h 
Lohduttaminen, vaikeuksista 
selviäminen, erilaisuuden 
hyväksyminen/ UE (Paavalin 
jäähyväiset; Efesoksen srk:n 
kirje) 

Vierellä kulkemisen tärkeys 
surussa, lohduttaminen, 
selviytymisen apukeinoja. 

1.tunti:*Fiiliskampa. 
*Kappaleen lukeminen ja keskustelu sisällöstä. 
*Laulun alun laulaminen, huomio siinä esiintyviin selviytymisen apuihin: toivo, usko, voima, esirukous, kiitollisuus ja kes-
täminen. 
*Esirukousten kirjoittaminen (sai valita myös Paavalin roolin). 
2.tunti: *Vapaaehtoiset nimettömien esirukousten lukijoina ja laulun laulaminen 
*Kysymyksiä seuraavan kappaleen kuvasta. Ulpu roolissa, kappaleen sisällön vapaa kertominen. 
*Erilaisuus -teeman käsittely keskustellen kappaleen pohjalta. 
*Video: Sinä ja minä (erilaisuudesta, kehitysvammaisuudesta). 
*KT: Kirje Paavalilta omalle luokalle, aiheet sisältöön kirjan kappaleista. 

37 
15.3 to 1h 
Pelot/ UE (Paavalin hurja 
merimatka) 

Pelon tunteiden kohtaami-
nen, hyväksyminen ja käsit-
tely. 

*Kirjoitetaan lapuille, mitä pelkäsin 5-vuotiaana. Haamukuva johdattajana. Laput keskellä luokan lattiaa, mennään lappujen 
päälle sen mukaan, mitä itse pelkäsi. Keskustelu saman lapun päällä olevien kanssa. 
*Pienryhmissä patsaat: Miltä pelko näyttää? Miltä pelon voittaminen näyttää? 
*Uudet laput lattialle (valmiina): mitä pelkään nyt? Mennään lappujen päälle. 
*Kappaleen lukeminen ja keskustelu sisällöstä ja pelon käsittelystä (Miksi Paavali ei pelännyt? Mitä itse voin ajatella  pelon 
lievittämiseksi?) 

38 
15.3 to 2h + kotikoe ½-1h 
Kertaus/ UE, KU (paperiliis-
terityö) 

Jakson aikana käsiteltyjen 
TT- ja UE -aiheiden kertaus, 
yhteistyö. 

*Sanomalehdistä, pakkausmateriaalista ja liisteristä valmistetaan kolmiulotteinen työ yksin tai parin kanssa, jossa aiheena on 
jokin uskonnon jakson teema: Merimiehet myrskyssä, Paavali luottavaisena myrskyssä, Esirukous, Erilaiset mutta yhdessä, 
Me selvitään. 
*Kotikoe: tekemäni koe, jonka aiheet neljästä uskonnon jakson kappaleesta ja niistä sovellettuja tunnetaitoihin liittyviä 
tehtäviä  

39 
21.3 ke 1h 
Yhteistyötaidot 

Yhteistyötaidot *Päivän fiilis viittaamalla 
*”Mitä yhteistyötaitoja Taneli, Eija, Maria ja Tuukka tarvitsevat tehdessään esitelmää Euroopan pääkaupungeista? Parin 
kanssa listaaminen, toinen kirjoittaa ne taululle. Yhteinen tarkastelu, kirjoitetaan projektivihkoon.  
*Mielikuvamatka ”autiolle, suomalaiselle saarelle suuren sodan vuoksi”. Veneeseen mahtuu vain 5 tavaraa, mitä otat mu-
kaan? Ensin yksin, sitten pareittain ja lopulta neljän ryhmissä.  
*KT: Mitä yhteistyötaitoja teidän ryhmänne käytti? Miten yhteistyö sujui? 
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40 
22.3 to 1h (myöh 1h open 
kanssa) ½ ryhmä kerralla 
Minä /KU (kipsinaamio) 

Itsetuntemus, yhteistyö, 
erilaisuuden hyväksyminen. 

*Kipsiharson käytön esittely. 
*2-3 hengen ryhmissä puolinaamioiden valmistus kipsiharson ja veden avulla. 
*Ne jotka ehtivät: naamion maalaus omaan itseen sopivilla väreillä. 

41 
28.3. ke 1h 
Yhteistyötaidot ja hyvä kuun-
telija 

Yhteistyötaidot, aktiivisen 
kuuntelijan ominaisuudet, 
myönteinen palaute. 

*Fiiliskampa. 
*KT 39:n purku: saari-tehtävän yhteistyötaitojen arviointi. 
*Vielä yhteistyötaitojen kokoaminen taululle. 
*Kuuntelija (minä) ja kertoja (oppilas) -esimerkki. Kertoja yrittää kertoa välinpitämättömälle kuuntelijalle jotain. Luokka 
antaa ohjeita, miten kuuntelijan tulisi toimia, jotta kuuntelisin oikeasti. 
*Taululle hyvän kuuntelijan ominaisuuksia. 
*Pariharjoitus: toinen kertoo, toinen on välinpitämätön. Merkistä kuuntelija muuttuu hyväksi kuuntelijaksi. Osien vaihto. 
Tehtävässä heränneiden tuntemusten purkaminen. 
*KT: 1) Myönteisyyden puu. Jokainen saa puun, jossa jokainen lehti on nimetty.  Oppilas kirjoittaa lehtiin myönteistä palau-
tetta kaikista luokkatovereistaan (totta ja hyvää). 2) Tehtävä Kuuntelusalapoliisi: Kokeile kotona hyvän kuuntelijan taitoja ja 
tarkkaile, miten muut niitä käyttävät. 

42 
2.4. ma 2h 
Luolaklaanin jatkoseikkailu, 
laskeutuminen ja yhteistyö/ 
LI *Avustajana Pietun äiti 

Onnistumisen kokemukset, 
itsetunemus (rajat), pelon 
käsittely, itsenäisyys, ongel-
manratkaisu, yhteistyö, 
luottamus ja vastuuntunto. 

*Lämmittelynä Pruit-Honk-Piip -hippa. 
*Puolikkaissa ryhmissä 1) kalliolaskeutuminen  2) a) YT -tehtävä Jäälautta: limsakoreilla siirtyminen koko ryhmänä ja b) 
sokkonaru ”Elämänlanka”, jossa parista toinen kulkee metsässä sokkona kädellä puiden välissä kulkevaa narua pidellen, pari 
on ”enkeli”. Tehtävien vaihto. 
*Opettaja ohjaa yhteistyötä, minä Pietun äidin kanssa laskeutumista. 

43 
3.4. ti 1h 
Jatkoseikkailun purku ja 
prosessointi 

Itsetuntemus, rauhoittamisen 
keinoja, itsenäinen päätök-
senteko, yhteistyö. 

*Fiiliskampa tästä aamusta ja eilisestä. 
*Seinillä isot paperit Jatkoseikkailun tehtävistä, joihin saa vapaasti kirjoittaa ajatuksiaan ja tuntemuksiaan tehdystä. 
*Itsenäisyys -jana: kumpaa arvostat enemmän, itsenäistä päätöksentekijää vai porukan mukana heiluvaa? Aplodien antami-
nen niille, jotka tekivät itsenäisen päätöksen laskeutumisen suhteen: a) olla laskeutumatta  b) voittaa pelkonsa ja laskeutua. 
Keskustelua oman sisäisen äänen kuuntelemisesta ja miksi porukan edessä on vaikeaa olla eri mieltä. Viittaus tuleviin haas-
teisiin yläasteella ja kaveripiirissä (valinnat, päihteet, kaverit ym.). 
*Laskeutumisen purkaminen lattialla olevien vaihelappujen (asemien) avulla: valmistautuminen, varusteiden kiinnitys, alku, 
keskivaihe jne. Siirtyminen lapuilla kysymysten mukaan: Missä oli jännittävintä? Mukavinta? Tuntui että selviää? Rauhoitit 
itseäsi? jne.*Kuinka moni: Ylitti itsensä? Laajensi rajojaan? Sai lisää itseluottamusta? Oppi jotain uutta itsestään tai toisista? 
jne. aplodit heille.  
*Itsensä rauhoittamisen keinojen koonti yhdessä, tehtyjen harjoitusten muistelua. 
*KT: Kirjoita jatkoseikkailusta ja sen purusta muutama rivi projektivihkoon: Mitä koin/tunsin/opin/löysin? 

44 
5.4. to 1h  
½ ryhmä kerrallaan  
Näyttelyn rakentaminen/KU 

Yhteistyötaidot ja itseluot-
tamus. 

*Yhteinen alkukeskustelu luokan kuvataiteen töiden kevätnäyttelystä ja yhteisaivoriihi näytttelyn rakentamiseen liittyvistä 
tehtävistä. 
*Tehtävien jako iskuryhmille ja näyttelyn rakentamisen aloittaminen. 
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45 
11.4. ke 2h 
Kuunteleminen, kiusaamissa-
lapoliisi, TT-kertaus 

Kuuntelemisen taidot, empa-
tia, koulukiusaaminen, 
tunnetaitojen teoreettinen ja 
käytännöllinen kertaus. 

*Fiiliskampa. 
*”Laiva on lastattu” hyvän ja huonon mielen tuottavilla asioilla. 
*Hyvän kuuntelijan (KT 41) läksyn katsominen. 
*Kiusaamissalapoliisin tulosten tarkastelu. 
*Tunnetaitojen kertausmoniste: taitojen symbolit ja käytännön esimerkkien keksiminen, oppimisperiskooppi apuna. 
*Tunnetaitojen dramatisointeja pienryhmissä. 
*KT: Kirjoita loppuun esimerkit tunnetaitojen käyttämisestä. 

46 
12.4. to 1h 
½ ryhmä kerrallaan 
Myönteisen palautteen puu ja 
Salainen Ystävä/ KU  

Itsearvostus, itsetuntemus, 
myönteinen ilmapiiri. 

*Salaisten ystävien paljastaminen. 
*Myönteisen palautteen puiden lehtien saaminen, niiden kiinnitys omaan puuhun ja maalaaminen vesiväreillä 

47 
19.4. ke 1h (oma ope) 
Tunneprofessorin tunneaapi-
nen 

Tunteisiin liittyvien perus-
asioiden kertaus, erit. tuntei-
den tunnistus ja käsittely. 

*Tekemäni kuunnelma n” Professori Tuntematon ja hänen Tunnetaitoterapeuttinsa” kuunteleminen. 
*Kuunnelmaan liittyvän Tunneaapisen tehtävien täydentäminen kuunnelman aikana. 
 

48 
2.5. ke 1 ½ h 
Suru, kuolema ja lohdutus/ 
KU (kortti) 
 

Empatia ja omien tunteiden 
tiedostaminen. 

*Luokan edessä valmiina kynttilä ja koristeita. 
*Keskustelu menetyksen kokemuksista. 
*Luetaan muutamia nuorten ajatuksia ja rukouksia suruun ja kuolemaan liittyen, myös pari psalmia, kirjasta Kivi sydämeltä. 
Nuorten rukouskirja. (Toim. Ropo, H. 1997)  
*”Mitä ajatuksia ja tunteita suru, menetys ja kuolema herättää sinussa?”  ”Mitä haluaisit sanoa tai tehdä opettajallesi, joka on 
menettänyt juuri puolisonsa?” Kirjoitetaan nimettömänä ajatuksia lapuille, luetaan osa lapuista ääneen. 
*Tehdään osanotto-kortit opettajalle. 

49 
7.5. ma 1h 
Minä -viesti ja 
TT-kertaus 
 

Omien tunteiden ja mielipi-
teiden rakentava ilmaisu, 
yhteistyö, tunnetaitojen 
kertaus 

*Fiiliskampa 
*Minä-viestin opetustuokio kalvolla sarjakuvan avulla, keskustelua. 
*Myös muiden konfliktinhallintakeinojen lyhyt kertaus. 
*Iskuryhmittäin tunnetaitojen merkityksen kertaus: Mitä taito tarkoittaa käytännössä? (Liikennevalot, ORAVA, Yhteistyö-
taidot, Hyvä Kuuntelija, Tunteiden tunnistus ja hallinta, Kiusaamisen roolit ja kiusaamisen estäminen.) 
*Loppukeskustelua luokan todellisista ristiriitatilanteista ja ”hampurilaispalautteesta” (ensin mainitaan positiiviset asiat, 
sitten kielteiset ja taas myönteisiä). 

50 
8.5. ti ja 11.5 pe 2 h 
TT-kertaus”koe” ja sen tar-
kistus 

Tunnetaitojen kertaaminen *Kirjallinen ”koe”, jossa monivalintatehtäviä, soveltavia tehtäviä ja videolla lyhyt ystäväni kanssa näyttelemä yhteistyötilan-
ne, jota tulee arvioida. 
*Kokeen tarkastaminen yhteisesti, jokainen tarkastaa oman kokeensa. Oppilaiden omia esimerkkejä tehtäviin. 
*Projektivihkojen kerääminen. 
*Ilmapiiribarometri. 
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